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Editorial

Η ώρα της κρίσης έφτασε!
Το τρίτο τεύχος του Μάγματος προσπαθεί, δειλά δειλά (και 

φορώντας το κράνος του), να κάνει την εμφάνισή του εν μέσω 
δύο μεγάλων κρίσεων. Μιας διεθνούς, αν όχι παγκόσμιας, και μιας 
εγχώριας. Η πρώτη απ’ τις δύο αυτές κρίσεις,  μάλιστα, είναι ένα 
σύμπλεγμα ενός τριπτύχου ειδικότερων κρίσεων. Η δεύτερη, επίσης, 
κρίση, η εγχώρια, σύνδεεται σε τελική ανάλυση με την πρώτη, όπως 
θα προσπαθήσουμε να δείξουμε.

Στο διεθνές επίπεδο είμαστε αντιμέτωποι με τη χρηματοπιστωτική 
κρίση που ξεκίνησε απ’ τις ΗΠΑ και επεκτάθηκε, από ένα σημείο 
κι έπειτα, σε ολόκληρο σχεδόν τον κόσμο αλλά και στη λεγόμενη 
«πραγματική» οικονομία. H εν λόγω κρίση, όχι μόνο σε επίπεδο 
συγκεκριμένων γεγονότων, αλλά και στο ευρύτερο επίπεδο των 
συνθηκών και των οικονομικών και πολιτικών προϋποθέσεών 
της συνδέεται άμεσα -όπως το έχουν παραδεχτεί ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Μπαν Κι-μουν κι ο γνωστός 
οικονομολόγος Τζέρεμι Ρίφκιν- με την επισιτιστική και την οικολογική κρίση. 

Ο νεοφιλελευθερισμός, όπως λέγαμε στο προηγούμενο τεύχος, οφείλει να ιδωθεί ανθρωπολογικά 
κι όχι απλώς οικονομικά. Είναι το μοντέλο καπιταλισμού που ενσαρκώνει τον καταναλωτικό και 
ανεύθυνο τύπο ανθρώπου της εποχής μας. Ανίκανοι πολιτικοί και οικονομικοί «ιθύνοντες» έχουν 
βρει την απορρύθμιση ως μαγική λύση σε όλα τα προβλήματα (αφού οι ίδιοι είναι ανίκανοι να 
σκεφτούν οτιδήποτε, εμπιστεύονται τα πάντα στις δυνάμεις της «ορθολογικής» αγοράς1). Αυτό 
έχει οδηγήσει σε έναν άνευ προηγουμένου ανορθολογισμό στο επίπεδο της οικονομίας, εφόσον 
(από)ρυθμιστική αρχή της διαχείρισης καθίσταται, όλο και περισσότερο, η ανευθυνότητα κι η 
λογική του βραχυπρόθεσμου, αυτό που ο κοινωνιολόγος Ρίτσαρντ Σένετ αποκαλεί «θεσμική 
ανυπομονησία»2. 

1. Η οποία, όπως αποδεικνύεται στην περίπτωση του Άλαν Γκρίνσπαν, δεν τους ανταποδίδει την 
εμπιστοσύνη που της έδειξαν και τους αφήνει τελικά έκθετους.
2.  Richard Sennett, The Culture of New Capitalism [Η κουλτούρα του νέου καπιταλισμού], Yale U.P., 
New Haven & London.



Στο επίπεδο της «πραγματικής» οικονομίας: ο νεοφιλελευθερισμός, με την περικοπή των 
κοινωνικών δαπανών και του κράτους πρόνοιας, με τον αποπληθωρισμό των μισθών και την 
αύξηση της ανεργίας πλήττει σημαντικά την αγοραστική δύναμη των κατώτερων στρωμάτων, 
επιδεινώνοντας ταυτόχρονα τη θέση της μεσαίας τάξης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη γενίκευση 
της εύκολης πίστωσης η οποία, με τη σειρά της, οδηγεί στη γενίκευση της (υπερ)χρέωσης των 
καταναλωτών. Υπό συνθήκες νεοφιλελευθερισμού, η μόνη λύση για να διατηρηθεί η αγοραστική 
δύναμη των καταναλωτών σε υψηλά επίπεδα, ικανά να διατηρούν το σύστημα σε λειτουργία, είναι 
η επέκταση και η διευκόλυνση του καταναλωτικού δανεισμού. Το μοντέλο της καταναλωτικής 
κοινωνίας που δημιούργησε ο καπιταλισμός μεταπολεμικά δε μπορεί να λειτουργήσει, αν η 
συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού δεν έχει την κατανάλωση ως βασική ενασχόληση της 
ζωής της3. Όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο (καθώς ο καπιταλισμός μπόρεσε να επιβιώσει ιστορικά 
χάρις στο εργατικό κίνημα που βελτίωσε τη θέση της εργατικής τάξης και επέτρεψε τη διόγκωση 
της εσωτερικής κατανάλωσης –ουσία, εξάλλου, της κεϊνσιανής πολιτικής που εφαρμόστηκε 
μεταπολεμικά), αλλά και σε ανθρωπολογικό επίπεδο: η άνοδος της ασημαντότητας στην οποία 
οδηγεί, όπως φαίνεται, ο καπιταλισμός προκαλεί ένα τεράστιο εσωτερικό κενό στα άτομα, το οποίο 
μπορεί να συγκαλυφθεί μόνο διά της φρενήρους κατανάλωσης4. Αν το καταναλωτικό μοντέλο 
υποχωρήσει, η εύθραυστη ψυχική ισορροπία του μεγαλύτερου μέρους των δυτικών πληθυσμών 
θα καταρρεύσει, πράγμα που θα καθιστούσε εξαιρετικά δύσκολη την επιβίωση του συστήματος. 
Το αμερικανικό οικονομικό μοντέλο –αυτό που ο γάλλος οικονομολόγος Ζ.-Λ. Γκρο αποκαλεί 
«αμερικανική ανωμαλία»5- συνιστά την πιο γλαφυρή ενσάρκωση αυτής της λεπτής ισορροπίας 
και γι’ αυτό οδήγησε στη σημερινή κρίση. Η ανάπτυξη των τελευταίων ετών είχε ως θεμέλιό της 
τη γενική υπερχρέωση μεγάλου μέρους του πληθυσμού και γι’ αυτό ήταν ζήτημα χρόνου πότε θα 
έσκαγε, αφού τα δάνεια θα έπρεπε κάποτε να αποπληρωθούν.

Στο επίπεδο της πλασματικής οικονομίας και της οικονομικής διαχείρισης: η ανεύθυνη νοοτροπία 
του σημερινού τύπου ανθρώπου έχει μετατρέψει σε καθοδηγητική αρχή του συστήματος την αρχή 
της απώθησης του κινδύνου. Η διόγκωση του χρηματοπιστωτικού κλάδου και η έξαρση, στα 
πλαίσια αυτού του κλάδου, των συναλλαγών με παράγωγα και άλλα, ανάλογα, υπερπολύπλοκα 

3. «Ο αυτοπροσδιορισμός μέσω του shopping είναι η ιδεώδης ασχολία για τη σύγχρονη κοινωνία» 
παρατηρεί ο Guardian (Καθημερινή της Κυριακής, 7.9.2008).
4. Όπως παρατηρεί ένας ψυχαναλυτής, «Έχουμε να κάνουμε με μια κοινωνία καταναλωτών, μια κοινωνία 
που επεκτείνει την κατανάλωση και, όπως λέει ο Λακάν, “που επεκτείνει συγχρόνως την ακόρεστη 
παραγωγή της εν ελλείψει απόλαυσης… της παραγωγής που αδυνατεί να προμηθεύσει μια απόλαυση, ικανή 
να συμβάλει στην επιβράδυνσή της”» ( J.-A. Miller, «Η ψυχανάλυση, η πόλις, οι κοινότητες», αληthεια, 
τ. 2, φθινόπωρο 2007, σ. 55, δική μας η υπογράμμιση).
5. Βλ. J.-L. Grèau, Ο καπιταλισμός στο μέλλον, μτφρ. Γ. Καυκιάς, Αθήνα, Ελ. Γράμματα, 2007, κεφ. 2.
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και αδιαφανή χρηματοοικονομικά προϊόντα (των οποίων τη φύση και τη δομή πολύ συχνά 
αγνοούν οι συναλλασσόμενοι), έχουν μετατρέψει την οικονομία σ’ ένα απέραντο καζίνο. Αυτό που 
έχει σημασία είναι ότι η λογική του καζίνο (ριψοκύνδινη συμπεριφορά που δεν εκτιμά σωστά αλλά 
ξεχνά και «απωθεί» το ρίσκο) διαχέεται και στον τρόπο με τον οποίο ενεργούν οι «ιθύνοντες» και 
οι γραφειοκράτες στο επίπεδο της πραγματικής οικονομίας. 

Η διατήρηση του καταναλωτικού μοντέλου της Δύσης, σε συνδυασμό με την καζινοποιημένη, 
νεοφιλελεύθερη οικονομία, έχει βαρυσήμαντες οικολογικές κι επισιτιστικές συνέπειες. Αυτή 
η ανεύθυνη και πολυδάπανη συμπεριφορά ενός μικρού μέρους του πλανήτη προϋποθέτει την 
κατασπατάληση των συνολικών πόρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μετατρέπεται το μεγαλύτερο 
μέρος του πλανήτη σε σκουπιδότοπο, όπου μετεγκαθίστανται τα ρυπογόνα εργοστάσια, η υλική 
βάση της «κοινωνίας της πληροφόρησης» και της «οικονομίας των υπηρεσιών». Ταυτόχρονα, 
και δεδομένου ότι οι πόροι του πλανήτη είναι περιορισμένοι, ο Νότος είναι καταδικασμένος στη 
λιμοκτονία, αφού ακόμα και οι ελάχιστες δυνατότητές του να αυτοσυντηρηθεί παραγκωνίζονται 
στην προσπάθειά του –μέσω του προσανατολισμού της παραγωγής προς τις εξαγωγές- να 
επιβιώσει μέσα στον παγκόσμιο οικονομικό ανταγωνισμό.

Η επιθυμία μάλιστα των αναδυόμενων οικονομιών –και ειδικά των δύο πολυπληθέστερων 
χωρών του πλανήτη, της Κίνας και της Ινδίας- να ακολουθήσουν το δυτικό μοντέλο κατανάλωσης 
εγείρει σημαντικότατα ερωτήματα σχετικά με τις πιθανές αντοχές του πλανήτη. Ο εκρηκτικός 
χαρακτήρας της κατάστασης φαίνεται σε όλο του το μεγαλείο, αν αναλογιστούμε το εξής: η 
μετατροπή της Κίνας και της Ινδίας σε καταναλωτικές κοινωνίες δυτικού τύπου δεν είναι απλώς 
ζήτημα επιλογής των ηγεσιών τους, αλλά μια αναγκαιότητα, στα πλαίσια της προσπάθειας να 
διατηρηθεί η ισορροπία της παγκόσμιας οικονομίας. Σήμερα η παγκόσμια ανάπτυξη εξαρτάται απ’ 
την αγοραστική δύναμη του αμερικανού καταναλωτή, η οποία απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των 
παγκόσμιων εξαγωγών. Όπως όμως είδαμε, αυτή η αγοραστική δύναμη έχει τη μορφή φούσκας, 
το σκάσιμο της οποίας οδηγεί την παγκόσμια οικονομία σε αναταράξεις. Η δημιουργία ισχυρής 
μεσαίας τάξης στην Ινδία και την Κίνα θα μπορούσε να εξισορροπήσει αυτή την κατάσταση. 
Ωστόσο, όπως είδαμε, μια τέτοια εξέλιξη είναι μάλλον αδύνατη από οικολογικής απόψεως.

Απέναντι σ’ αυτή την εκρηκτική κατάσταση οι ηγεσίες του κόσμου παρουσιάζονται όλο και πιο 
ανίκανες. Αυτό είναι αποτέλεσμα της αποσύνθεσης των διευθυντικών μηχανισμών που έχει επιφέρει 
ο καπιταλισμός, στα πλαίσια της γενικότερης καταστροφής του νοήματος και των κοινωνικών 
σημασιών στις οποίες οδηγεί. Η μετατροπή της κοινωνίας σε mall, όπως είναι προφανές, πλήττει 
άμεσα και την ποιότητα αυτών που βρίσκονται επικεφαλής της. Η δεύτερη κρίση, για την οποία 
κάναμε λόγο στην αρχή, η περίφημη «κρίση του πολιτικού συστήματος» που έχει εκδηλωθεί 
ανοιχτά πλέον, στην εγχώρια «πολιτική» σκηνή εδώ και μερικούς μήνες, είναι αποτέλεσμα αυτής 
της κατάστασης. Η απαξίωση μέσα στην οποία έχουν βουλιάξει τα δύο μεγάλα κόμματα είναι 
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αποτέλεσμα της ανικανότητας, της φαυλότητας και της ηλιθιότητας των σημερινών πολιτικών 
ανδρών και γυναικών. Στα πλαίσια της γενικευμένης ασημαντότητας που επικρατεί, τα σημερινά 
κόμματα είναι ανίκανα να εμπνεύσουν και να συσπειρώσουν τον πληθυσμό. Αυτός με τη σειρά του 
έχει αποσυρθεί σχεδόν οριστικά στην ιδιωτική του σφαίρα. Ο σύγχρονος άνθρωπος παρακολουθεί 
σήριαλ ή αν είναι πιο «ψαγμένος» κάνει π.χ. τον σινεφίλ και κουνά συγκαταβατικά το κεφάλι, όταν 
του λένε για την πολιτική απάθεια που έχει οδηγήσει τα πράγματα ως εδώ. Μέσα στην αποκοπή 
του από την πραγματικότητα που επιτάσσει η «κοινωνία του θεάματος» αρνείται ουσιαστικά να 
συνειδητοποιήσει ότι είναι και ο ίδιος μέρος αυτού του προβλήματος. 

Απέναντι σ’ αυτή την κατάσταση θα πρέπει με κάθε τρόπο να υπενθυμίζουμε ότι η έξοδος απ’ αυτή 
την κατάσταση δεν είναι δυνατή στα πλαίσια του υπάρχοντος πολιτικοοικονομικού συστήματος 
και του τύπου ανθρώπου και κουλτούρας που δημιουργεί. Αν θέλουμε να σωθεί ο πλανήτης και 
να σταματήσουν να λιμοκτονούν τα 7/8 της ανθρωπότητας, τότε πρέπει να παλέψουμε για την 
ανατροπή της καταναλωτικής κοινωνίας. 

Γιατί στην πηγή του προβλήματος, πιθανόν περισσότερο απ’ όλα τα άλλα, βρίσκεται η ίδια η 
καταναλωτική νοοτροπία που διακατέχει όλους μας και που ενδιαφέρεται μονάχα να παράγει και 
να καταναλώνει, να δημιουργεί τόνους σκουπιδιών, να καταστρέφει τους φυσικούς πόρους, να 
κατασπαταλάει τα ενεργειακά αποθέματα, να «αναπτύσσεται». Η κοινωνία της ανάπτυξης, 
είναι η κοινωνία που πασχίζει να χτίσει περισσότερα σπίτια, να παράξει περισσότερα αυτοκίνητα, 
περισσότερα κινητά, περισσότερα gadgets κ.λπ. νομίζοντας πως θα κρύψει πίσω απ’ τους φρενήρεις 
ρυθμούς της την αυταπόδεικτη αλήθεια του συνθήματος του Μάη του ’68 «έχω μια tV, ένα ψυγείο, 
ένα Volkswagen, ωστόσο όλη η ζωή μου παραμένει σκατά». Η κοινωνία αυτή φτάνει στα όριά της 
δυστυχώς όχι επειδή οι άνθρωποι αποφάσισαν να αντικρύσουν τη ματαιότητα της καταναλωτικής 
τους μανίας, αλλά επειδή η διαρκής ανάπτυξη (ακόμα κι αν της κοτσάρουμε διάφορα επίθετα όπως 
«βιώσιμη», «αειφόρος» κ.λπ.) παραμένει η χιμαιρική προσπάθεια να απομυζείς απεριόριστα έναν 
πλανήτη που οι πηγές του ή ο πλούτος του είναι περιορισμένος. Εδώ λοιπόν, μπροστά στο αδιέξοδο 
αυτό, ελπίζουμε να αντιληφθούμε ότι μια αυτόνομη κοινωνία της απο-ανάπτυξης, μια κοινωνία στην 
οποία τα άτομα θα θεσμίσουν διαφορετικά τη σχέση τους με τη φύση, τη σχέση τους με τη ζωή τους 
και τη σχέση τους με τους άλλους, αποτελεί τη μοναδική ίσως προοπτική. Έτσι η υποβάθμιση της 
αξίας της παραγωγής και της κατανάλωσης και συνεπώς η υποβάθμιση της αξίας εργασίας και της 
οικονομίας και η αναβάθμιση της αξίας του ελεύθερου χρόνου ταυτόχρονα με μια δραστική αλλαγή 
του τρόπου ζωής προς την κατεύθυνση της ολιγάρκειας σηματοδοτεί τη μετάβαση προς μια κοινωνία 
της απο-ανάπτυξης. Ας δουλεύουμε λιγότερο, ας καταναλώνουμε λιγότερο και ας ζούμε περισσότερο. 
Αυτό θα πει επανανακάλυψη της αξίας της πολιτικής, των ανθρώπινων σχέσεων, της φιλοσοφίας, 
της τέχνης ή απλούστερα ενός περιπάτου σε μια φύση όπου τα δέντρα δεν είναι ραντισμένα με 
φυτοφάρμακα και το νερό στα εναπομείναντα ρυάκια δεν έχει χρώμα κόκκινο κ.λπ.
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Η κρίση είναι στην ουσία της ανθρωπολογική
Έχει δηλαδή να κάνει με τον τύπο ανθρώπου που παράγουν οι σύγχρονες, δυτικές κοινωνίες. 

Το πρόβλημα έγκειται στο ότι όπως ο τύπος δεν επιτρέπει στους θεσμούς να λειτουργήσουν 
ομαλά. Ο καπιταλισμός, με άλλα λόγια, καταστρέφει σιγά σιγά το είδος εκείνο του ανθρώπου στο 
οποίο στήριξε την εδραίωση και την ανάπτυξή του. Όπως προσπαθούμε να δείξουμε μέσα απ’ την 
ανάλυσή μας για τη χρηματοπιστωτική κρίση6, τα γεγονότα φανερώνουν την ανθρωπολογική 
φθορά στην οποία οδηγεί ο καπιταλισμός. Η γενίκευση της ανευθυνότητας και του ατομικισμού 
που προωθεί η κοινωνία της κατανάλωσης καθιστούν πλέον όλο και δυσκολότερη τη διαχείριση 
των κοινωνικών υποθέσεων, καθώς διογκώνουν τον ανορθολογισμό και τις αντιφάσεις απ’ 
τις οποίες χαρακτηρίζεται, ούτως ή άλλως, η καπιταλιστική οργάνωση της κοινωνίας και της 
οικονομίας. 

Η βασική αντίφαση του καπιταλισμού δεν έγκειται, όπως πίστευε ο Μαρξ, στο ότι οδηγεί την 
κοινωνία στην οικονομική εξαθλίωση, προλεταριοποιώντας τα μεσαία στρώματα, με αποτέλεσμα 
να ξεσπούν διαρκείς κρίσεις υπερπαραγωγής· έγκειται στο ότι, προκειμένου να επιβιώσει –και 
να μην έχει την τύχη που του επεφύλασσε ο Μαρξ-, ο καπιταλισμός είναι αναγκασμένος να 
δώσει ώθηση στην εμφάνιση ενός τύπου ανθρώπου ανεύθυνου, μαλθακού και ηδονιστή, ο οποίος 
καθιστά τη διαχείριση του συστήματος όλο και πιο δυσχερή κι έτσι κάνει την αναπαραγωγή 
του αβέβαιη. Αντί να προλεταριοποιεί τα μεσαία στρώματα, ο καπιταλισμός δημιούργησε μια 
ισχυρή μεσαία τάξη7, η οποία του επέτρεψε να επεκτείνει την εσωτερική κατανάλωση και να 
ξεφύγει απ’ την προοπτική των κρίσεων υπερπαραγωγής. Με αυτό τον τρόπο –και δεδομένου 
ότι τα επαναστατικά και ριζοσπαστικά κινήματα του 20ού αιώνα είτε «απέτυχαν» είτε 
εκφυλίστηκαν- οι παραδοσιακές, αστικές αξίες ξεθώριασαν και αντικαταστάθηκαν από τις 
«αξίες» της κοινωνίας της κατανάλωσης: την ευκολία, την καλοπέραση, τον ατομικισμό. 
Στη θέση λοιπόν του αστού επιχειρηματία και γραφειοκράτη με τα χαρακτηριστικά που του 
απέδιδαν ο Ζόμπαρτ, ο Βέμπερ και ο Σουμπέτερ έχουμε το σύγχρονο ηδονιστή και ανεύθυνο 
γιάπι. Βασικά χαρακτηριστικά της είναι ο κυνισμός, η διαφθορά, η ανευθυνότητα, η λογική του 
ρίσκου και του βραχυπρόθεσμου κι επιθετική αδιαφορία για τη μοίρα της κοινωνίας. 

6. Βλ. το κείμενό μας «Η οικονομική κρίση υπό το φως ουσιωδών στιγμών της» (http://autonomyorbar-
barism.blogspot.com/2008/11/blog-post.html).
7. Βλ. σχετικά και την ανάλυση του Κ. Παπαϊωάννου, «Βιομηχανία και κοινωνία», Ο μαρξισμός σαν 
ιδεολογία, Αθήνα, Κομμούνα, 1988, σ. 259 κ. ε.
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Το επίπεδο των διευθυντικών στελεχών των σημερινών γραφειοκρατιών (οικονομικών 
και πολιτικών) είναι πρωτόγνωρα χαμηλό. Στο κείμενό μας για την «κρίση του πολιτικού 
συστήματος» που χαρακτηρίζει εδώ και κάποιους μήνες την εγχώρια «πολιτική» ζωή 
προσπαθούμε να δείξουμε ότι πρόκειται για ένα γενικότερο φαινόμενο. Όπως φαίνεται, π.χ., 
απ’ το κατώτατο διανοητικό επίπεδο του πρώην Πλανητόρχη (αλλά και της επίδοξης διαδόχου 
του, Σ. Πέιλιν), τα φιλελεύθερα ολιγαρχικά καθεστώτα βρίσκονται σε κρίση, καθώς αδυνατούν 
και αυτά να αναπαράγουν τον τύπο ανθρώπου που τους επέτρεπε να λειτουργούν ομαλά. Ο 
παραγκωνισμός και η απαξίωση των πολιτικών, που αποτελεί διεθνές και όχι μόνο εγχώριο 
φαινόμενο, δεν είναι αποτέλεσμα της «υποταγής τους στην αγορά»8, αλλά συνέπεια του 
ανεύθυνου τύπου ανθρώπου που παράγει πλέον ο καπιταλισμός. 

Ο ιστορικός και κοινωνιολόγος του κινήματος της αντικουλτούρας, Τ. Ρόζακ (Th. Ro-
szak) ανέφερε ως μια απ’ τις βασικές ιδέες του κινήματος αυτό που αποκαλούσε «τρέλα στα 
υψηλά κλιμάκια» (madness in high places)9. Την άποψη δηλαδή –στα πλαίσια πάντα του 
Ψυχρού Πολέμου- ότι μας κυβερνάνε ανεύθυνοι και τρελοί τύποι, που δεν τους κοστίζει σε 
τίποτε να πατήσουν ένα κουμπί (ή να δώσουν τη σχετική εντολή) και να βρεθούμε εν μέσω 
πυρηνικού ολέθρου. Πρόκειται για μια ιδέα μεγάλης πολιτικής σημασίας, καθώς ανατρέπει τη 
μυθοποίηση της εξουσίας και των διευθυντικών μηχανισμών στην οποία υποπίπτουν, πολύ 
συχνά, οι πιο εκλαϊκευμένες μορφές του μαρξισμού και του αναρχισμού10. Το θέμα όμως είναι ότι 
η εξέλιξη των τελευταίων δεκαετιών –και ειδικότερα η σημερινή συγκυρία!- μας αναγκάζουν 
να τροποποιήσουμε αυτή την ιδέα και από «τρέλα στα υψηλά κλιμάκια» να την κάνουμε 
«ηλιθιότητα στα υψηλά κλιμάκια» -stupidity in high places. Τα πρωτόγνωρα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα, σε παγκόσμιο επίπεδο (αλληλοδιαπλοκή της 
οικονομικής, οικολογικής και επισιτιστικής κρίσης), βρίσκονται στα χέρια της πιο ανίκανης 
και ανεύθυνης ηγεσίας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που –ουδόλως επαναστάτες- οικονομολόγοι 
σαν τον Πολ Κρούγκμαν και τον Τζόζεφ Στίγκλιτς έχουν μιλήσει ανοιχτά περί ηλιθιότητας : 
χαρακτηρίζοντας τους ρεπουμπλικανούς ως «κόμμα ηλιθίων» ο πρώτος και ως «ηλιθιότητα» 
τις «χρηματοοικονομικές καινοτομίες» που οδήγησαν στην οικονομία των παραγώγων και της 
τιτλοποίησης των επισφαλών δανείων ο δεύτερος.

EdItoRIAL10

8. Όπως διαβάζουμε στο Editorial του τεύχους 104 των Θέσεων (Απρίλιος-Ιούνιος 2008) σσ. 9-10.
9. Th. Roszak, The Making of a Counter Culture, Λος Άντζελες-Λονδίνο, California U.P., 1995, σ. xxi 
της «Εισαγωγής στην έκδοση του 1995». Δυστυχώς η ελληνική μετάφραση του έργου (εκδ. futura) δεν 
περιλαμβάνει την εν λόγω εισαγωγή.
10. Μυθοποίηση η οποία απορρέει απ’ την καπιταλιστική και γραφειοκρατική ιδεολογία, σύμφωνα με την 
οποία αυτοί που κυβερνάνε –ή, γενικώς, βρίσκονται ανώτερα στην ιεραρχία- «ξέρουν». Διότι, αν δεν 
«ήξεραν», δε θα βρίσκονταν εκεί που βρίσκονται. Πρόκειται για τη θεμελιωδώς λανθασμένη ιδέα ότι ο 
καπιταλισμός και το γραφειοκρατικό/ιεραρχικό σύστημα οργάνωσης που προωθεί είναι ορθολογικά.



Δυστυχώς, αντίθετα –πάλι- με την παραδοσιακή αντίληψη, η παρούσα, τριπλή κρίση, δε δείχνει 
να οδηγεί σε μια κινητοποίηση των πληθυσμών. Κατά συνέπεια, η πρωτοβουλία των κινήσεων 
βρίσκεται στα χέρια των «από πάνω». Δεδομένου όμως, όπως είπαμε, ότι η κρίση, στη βαθύτερη 
ουσία της, είναι ανθρωπολογική, φανερώνοντας την αντιφατική ανάπτυξη του καπιταλισμού, 
τίθενται σημαντικά ερωτήματα. Μέχρι που μπορεί να συνεχίζεται η παθητική στάση των 
πληθυσμών μέσα στο δυτικό κόσμο; Η καταναλωτική κουλτούρα είναι ικανή να παρέχει στους 
ανθρώπους την ψυχική πλήρωση που έχουν ανάγκη για να υπομένουν ένα κοινωνικό καθεστώς; 
Ο συνδυασμός του πολιτιστικού κενού με την επιδείνωση της υλικής κατάστασης μεγάλων 
κομματιών του πληθυσμού θα συνεχίσει να μην προκαλεί αντιδράσεις; Δεν είμαστε και τόσο 
σίγουροι. Εξάλλου, πρόκειται για μια βαθιά αντιφατική κατάσταση: μπορεί ο καπιταλισμός να έχει 
σχεδόν περιστείλει τη ζωή των ανθρώπων στην ενασχόληση με την παραγωγή, την κατανάλωση 
και τη διασκέδαση, αλλά αυτή η εξέλιξη τον δυσκολεύει να λειτουργήσει ορθολογικά. Μένει να 
δούμε αν αυτή η κατάσταση θα συνεχίσει να θρέφει τον ατομικισμό, την απάθεια και την ιδιώτευση 
ή αν, αντίθετα, θα οδηγήσει σε νέες κοινωνικές συγκρούσεις και κινήματα, σε μια νέα αφύπνιση 
της δημιουργικότητας των ανθρώπων σε όλα τα επίπεδα.

Αναμένοντας την απάντηση στα ερωτήματά μας, επιλέγουμε, σύμφωνα με τη συνήθη 
πρακτική μας, να ευχαριστήσουμε τους εξής συντρόφους, φίλους κ.λπ.: τον Άγγελο Γεωργίου 
και το Σίμο Νομίδη για τη γραφιστική τους συνδρομή και το Νίκο Αλέφαντο για τις πολύτιμες 
συμβουλές του στα ζητήματα τακτικής.
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Thy Time is Nigh

11.  Κινδυνεύουν οι καταθέσεις σας!!
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Κορνήλιος Καστοριάδης
Η ανθρωπολογική κρίση του καπιταλισμού1 

                                                                        Μετάφραση: Θανάσης Πολλάτος

Εν τέλει, φτάνω στον τίτλο αυτής της παρουσίασης: έχει μέλλον το πρόταγμα της αυτονομίας; 
Φυσικά, δεν πρόκειται να επιδοθώ σε προφητείες ούτε σε προβλέψεις, αλλά νομίζω ότι μπορούμε 
να διαυγάσουμε την παρούσα κατάσταση. Μιλάω για τις πλούσιες χώρες τις οποίες γνωρίζω 
καλύτερα. Η κατάστασή τους μοιάζει σκοτεινή, γιατί αυτό που επικρατεί είναι η απάθεια του 
πληθυσμού, μια αυξανόμενη ιδιώτευση του κόσμου και ο κυνισμός. Σκέφτομαι όμως ότι όλα αυτά, 
που φαινομενικά θα έπρεπε να ικανοποιούν τα κυρίαρχα στρώματα, περιέχουν τα σπέρματα μιας 
βαθιάς κρίσης του συστήματος. Δεν πρόκειται για μια κρίση με το νόημα του Μαρξ, αλλά για μια 
κρίση πολύ πιο βαθιά και πολύ πιο σημαντική. 

Νομίζω κατ’ αρχάς ότι υπάρχει αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ανθρωπολογική κρίση 
του καπιταλισμού, η οποία είναι εμφανής αν εξετάσουμε την βασιλεύουσα ιδεολογία, δηλαδή αυτό 
που ονομάζουμε ατομικισμό. Λέμε ότι το άτομο είναι κυρίαρχο και επιλέγει αυτό που θέλει να κάνει, 
χωρίς να αναφερόμαστε στο γεγονός ότι το 70 ή το 80% του πληθυσμού δεν αποφασίζουμε για 
τα βασικά πράγματα της ζωής μας. Αυτή την πλευρά την παραβλέπουμε. Στην πραγματικότητα 
υπάρχει ένας γενικευμένος κομφορμισμός και στην πραγματικότητα το άτομο επιλέγει ανάμεσα 
σε πέντε τηλεοπτικά κανάλια που μεταδίδουν τις ίδιες ματαιότητες. Μα ποιό είναι το περιεχόμενο 
αυτού του ατομικισμού; Ισχυριζόμαστε ότι το άτομο είναι κυρίαρχο· μπράβο, συμφωνώ κι εγώ, 
αλλά για ποιό άτομο πρόκειται; Πρόκειται για τον άνδρα ή για τη γυναίκα γενικώς; Μα όχι, 
πρόκειται για το συγκεκριμένο άτομο, όπως το έχει κατασκευάσει ο καπιταλισμός, δηλαδή για το 
οικονομικό άτομο με μια έννοια. Είναι το άτομο το οποίο στην πραγματικότητα δεν ενδιαφέρεται 
παρά για την επέκταση της κατανάλωσης και της παραγωγής. Κι απ’ αυτό προκύπτουν δύο 
ερωτήματα εγγενή στο φιλελεύθερο καπιταλισμό: Θα μπορεί πάντοτε αυτό το καθεστώς να 
αυτοαναπαράγεται από κοινωνική και ανθρωπολογική άποψη; Ποιοί είναι οι ανθρωπολογικοί 
τύποι που του επιτρέπουν να λειτουργεί; Λοιπόν, πρόκειται για τύπους τους οποίους δε 
δημιούργησε αυτό το καθεστώς, αλλά δημιουργήθηκαν από προηγούμενες ιστορικές φάσεις και 

1 Σ.τ.μ.: Πρόκειται για την κατακλείδα του τρίτου μέρους («Έχει μέλλον το πρόταγμα της αυτονομίας;») 
της ομιλίας που έκανε ο Καστοριάδης το Σεπτέμβριο του 1991 στο Πόρτο Αλέγκρε με γενικό τίτλο 
«Ο σοσιαλισμός του μέλλοντος». Υπάρχει σε ηχητικό αρχείο στη σελίδα www.caosmose.net/nomade/
Loudblog_02/index.php?id=11 .     
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τους οποίους το καθεστώς εκμεταλλεύεται, ενώ ταυτόχρονα τους εξαφανίζει. Για παράδειγμα ο 
αδέκαστος δικαστής. Χωρίς αδέκαστο δικαστή, ο παραδοσιακός καπιταλισμός που γνωρίζαμε ή 
που γνωρίζουμε ακόμα λίγο, δε μπορεί να λειτουργήσει. Σήμερα, αν ο σύγχρονος δικαστής διαθέτει 
πράγματι το σύγχρονο πνεύμα, θα τηλεφωνήσει στις έντεκα το βράδυ στους δύο αντιδίκους και 
θα πει στον καθένα τους: «Πόσα; Α, περιμένετε λίγο, θα σας ξαναπάρω», και θα ξαναπάρει 
τον πρώτο: «Λυπάμαι, δεν είναι αρκετά! Μπορείτε να κάνετε καλύτερη πρόταση;». Αυτό είναι 
το πνεύμα του καπιταλισμού. Το ίδιο ισχύει και για τους δημοσίους υπαλλήλους. Οι δημόσιοι 
υπάλληλοι οφείλουν να είναι αδέκαστοι και οφείλουν να είναι ικανοί. Οι εργάτες οφείλουν να είναι 
ευσυνείδητοι, οι εκπαιδευτικοί, από τους δασκάλους ως τους καθηγητές πανεπιστημίου, οφείλουν 
να είναι αφοσιωμένοι. Γιατί, διάολε, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές πανεπιστημίου θα όφειλαν 
να είναι αφοσιωμένοι; Πού είναι η απάντηση μέσα στο σύστημα; Γιατί να βασανιζόμαστε με τα 
πιτσιρίκια του άλλου προσπαθώντας να τα εκπαιδεύσουμε ή να τα νταντεύουμε, ενώ μπορούμε 
απλά να περνάμε την ώρα μας στην τάξη και να εισπράττουμε έναν μισθό ο οποίος είναι σε κάθε 
περίπτωση άθλιος; Για να το πούμε διαφορετικά: η ανευθυνότητα και η διαφθορά ανταποκρίνονται 
επακριβώς σ’ αυτό που έχει γίνει ο σύγχρονος καπιταλισμός και κερδίζουν διαρκώς έδαφος. Το 
βλέπουμε στις πλούσιες και αναπτυγμένες πολιτιστικά χώρες με μεγάλες παραδόσεις. 

Κατά δεύτερον, ο καπιταλισμός από το 1800 ως το 1950, λειτούργησε όχι πάρα τους εργατικούς 
αγώνες, αλλά εξαιτίας των εργατικών αγώνων. Γιατί ο Μαρξ προέβλεπε την οικονομική κατάρρευση 
του καπιταλισμού; Γιατί μέσα στην οικονομική του θεωρία είχε ξεχάσει την εργατική τάξη και 
την πάλη των τάξεων. Στο Κεφάλαιο όλα συμβαίνουν ερήμην των εργατών, όπως θα ήθελαν οι 
καπιταλιστές: οι εργάτες είναι παθητικά αντικείμενα της εκμετάλλευσης, δεν αντιδρούν καν. Αλλά 
στη πραγματικότητα για 150 χρόνια και περισσότερο οι εργάτες αγωνίστηκαν ασταμάτητα, είτε 
με τυπικό είτε με άτυπο τρόπο. Αγωνίστηκαν για να αυξήσουν τον πραγματικό τους μισθό, για 
να μειώσουν το χρόνο εργασίας και αγωνίστηκαν επίσης, στο εσωτερικό του εργοστασίου, στο 



σχέδιο παραγωγής, για να περιορίσουν τους παραλογισμούς της καπιταλιστικής οργάνωσης της 
παραγωγής. Αν υπάρχουν κάποιοι που ξαφνιάζονται από τα περί παραλογισμού της καπιταλιστικής 
οργάνωσης της παραγωγής, δεν έχουν παρά να σκεφτούν αυτό που ονομάζουμε απεργία ζήλου ή 
διακοπτόμενη απεργία, που είναι και η πιο αποτελεσματική μορφή απεργίας2.

Αν θέλετε η πόλη του Πόρτο Αλέγκρε να παραλύσει, δεν έχετε παρά να εφαρμόσετε κατά γράμμα 
τους κανονισμούς για την παραγωγή ηλεκτρισμού, για την ύδρευση, για την κυκλοφορία στους 
δρόμους κ.λπ. Αν μπείτε σε ένα οποιοδήποτε εργοστάσιο και εφαρμόσετε κατά γράμμα τις οδηγίες 
παραγωγής, όλα θα λειτουργήσουν στραβά και μέσα σε 24 ώρες το εργοστάσιο θα σταματήσει. 
Οι εργάτες είναι υποχρεωμένοι όχι μόνο να εργάζονται, αλλά και να διορθώνουν πάνω στη δουλειά 
αυτούς τους παραλογισμούς. Συνεπώς, χάρη σ’ αυτούς εργατικούς αγώνες δημιουργήθηκε μια 
τεράστια εσωτερική αγορά που απορρόφησε την αυξανόμενη παραγωγή του καπιταλισμού 
και χάρη σ’ αυτούς τους αγώνες οι εργάσιμες ώρες μειώθηκαν. Κι όμως στην πραγματικότητα 
σήμερα έχουμε ολοένα και λιγότερες εσωτερικές συγκρούσεις στις πλούσιες χώρες· αυτό σημαίνει 
πως το σύστημα έγινε ανεξέλεγκτο, γιατί δεν υπάρχει εσωτερικό αντίβαρο και οι παρεκτροπές 
των καπιταλιστών και των πολιτικών δεν τιμωρούνται πια, με αποτέλεσμα να διευρύνονται οι 
ανορθολογισμοί της καπιταλιστικής οικονομίας. 

Πάνω σ’ αυτό έχουμε ένα λαμπρό παράδειγμα: από το 1840 ως το 1940 οι εργάσιμες ώρες στις 
βιομηχανικές χώρες μειώθηκαν από τις 72 στις 40 ώρες ανά εβδομάδα. Αυτό απορρόφησε ένα 
τεράστιο μέρος της αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας. Από το 1940 ως το 1990, ενώ η 
παραγωγικότητα της εργασίας αυξήθηκε αναμφίβολα περισσότερο από τον προηγούμενο αιώνα, η 
διάρκεια της εργασίας δε μειώθηκε, αλλά παραμένει πάντοτε στις 40 ή στις 39 ώρες. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα σε όλες τις βιομηχανικές χώρες να υπάρχει τεράστια ανεργία, την οποία οι κυβερνήσεις 
και οι κυβερνητικές πολιτικές αδυνατούν να απορροφήσουν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει 
φαινομενικά λιγότερη ανεργία, αλλά γιατί; Γιατί ο κόσμος, καθώς δε βρίσκει δουλειά, καταφεύγει 
σε προσωρινές μικροδουλίτσες, που πληρώνονται πολύ άσχημα, στις υπηρεσίες, στα εστιατόρια, 
στα μοτέλ κ.λπ. Άρα, το τέλος των εσωτερικών συγκρούσεων του καπιταλισμού υποσκάπτει το 
ίδιο το καθεστώς. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η καταστροφή του περιβάλλοντος. Ο πλανήτης 
δε μπορεί να αντέξει τη σημερινή ανάπτυξη η οποία μάλιστα θα γινόταν απολύτως ανυπόφορη αν 
ο Τρίτος Κόσμος έπρεπε να βιομηχανοποιηθεί και να αποκτήσει το επίπεδο ζωής των πλουσίων 
χωρών. Τέλος, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο αναφέρω τελευταίο και πάνω στο οποίο 
δε θα επεκταθώ· είναι η προφανής ανικανότητα του φιλελεύθερου καπιταλισμού να οδηγήσει τις 
χώρες του Τρίτου Κόσμου σε ένα φιλελεύθερο βιομηχανικό καθεστώς.
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2 Σ.τ.μ.: Απεργία ζήλου (grève du zèle) είναι το είδος απεργίας κατά το οποίο οι εργαζόμενοι εφαρμόζουν 
κατά γράμμα τις εντολές της διεύθυνσης με αποτέλεσμα να επέρχεται χάος και να καταρρέει η παραγωγή. 



Γιορτάζουμε σήμερα εδώ κι εκεί το θρίαμβο του καπιταλισμού. Είμαι σίγουρος πως όταν 
κατακαθίσει ο κουρνιαχτός των γεγονότων θα δούμε πως τα προβλήματα είναι πάντα εδώ και 
πως η καπιταλιστική κοινωνία βυθίζεται στην παρακμή. Και μ’ αυτήν εδώ την κοινωνία, είναι η 
ανθρωπότητα που ρισκάρει να υποστεί μια αμετάκλητη καταστροφή. Δε μπορεί να βρεθεί καμία 
διέξοδος, αν οι άνδρες και οι γυναίκες ανά τον κόσμο δεν ξυπνήσουν και αποφασίσουν να πάρουν 
την τύχη τους στα χέρια τους. Αυτό ακριβώς είναι το πρόταγμα της αυτονομίας. Τίποτα δε μας 
εγγυάται πως θα το κάνουν, αλλά τίποτα δε μας εγγυάται και πως δε θα το κάνουν. Δε μπορούμε 
να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να εργαζόμαστε για να ξυπνήσουν· να ξυπνήσουν από την απάθεια 
και την αποβλάκωση, από τα σούπερ μάρκετ και από την τηλεόραση. Και αν ξυπνήσουν, νομίζω 
πως μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι θ’ αποφασίσουν να εκθρονίσουν την οικονομία και την 
παραγωγή από την κυρίαρχη θέση όπου τις έχει τοποθετήσει ο καπιταλισμός και ο μαρξισμός 
και να τις βάλουν στη σωστή τους θέση, εκεί δηλαδή που η οικονομία και η παραγωγή είναι 
απλά μέσα της ανθρώπινης ζωής και όχι σκοποί της. Γιατί από τότε που υπάρχει η ανθρωπότητα, 
από όλους τους σκοπούς που οι κοινωνίες υιοθέτησαν, ο σκοπός της χωρίς όριο επέκτασης της 
παραγωγής και της κατανάλωσης είναι αναμφίβολα ο πιο γελοίος και ο πιο αισχρός. Πρέπει να 
υιοθετήσουμε σαν σκοπό την εγκαθίδρυση ελεύθερων συλλογικοτήτων αποτελούμενων από άτομα 
ελεύθερα, υπεύθυνα και ικανά να δώσουν στη ζωή τους ένα νόημα διαφορετικό από την απόκτηση 
περισσότερης σαβούρας. Ποιό θα είναι αυτό το νόημα; Κανείς δε μπορεί να το αποφασίσει αντ’ 
αυτών, αλλά θα κλείσω λέγοντας αυτό που εγώ ο ίδιος βλέπω σαν τέτοιο νόημα: τη δημιουργία 
ανθρώπινων όντων που αγαπούν τη σοφία, που αγαπούν την ομορφιά και που αγαπούν το κοινό 
καλό. Ευχαριστώ. 
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Αυτονομία ή Βαρβαρότητα
Η «κρίση του πολιτικού συστήματος»

και η κρίση των φιλελεύθερων ολιγαρχιών

«Κρίση» και «αποσύνθεση»
Από τότε που έσκασε η υπόθεση Ζίμενς, τον προηγούμενο Μάιο, έχει ξεκινήσει μια μακρά 

κουβέντα σχετικά με την «κρίση του πολιτικού συστήματος». Σύμφωνα με αυτή την 
αντίληψη, το πολιτικό σύστημα της χώρας βιώνει τη μεγαλύτερη κρίση του από την εποχή της 
Μεταπολίτευσης, καθώς τα δύο μεγάλα κόμματα –που στα πλαίσια του δικομματικού συστήματος 
της ενισχυμένης αναλογικής αποτελούν τον πυλώνα του πολιτικού σκηνικού- βλέπουν τα 
ποσοστά τους να μειώνονται διαρκώς, έχοντας φτάσει να μη μπορούν να συγκεντρώσουν τα 
απαραίτητα για την επίτευξη κοινοβουλευτικής παντοδυναμίας νούμερα1. Το συνολικό τους 
ποσοστό έχει φτάσει να κυμαίνεται γύρω στο 60% από περίπου 80% που ήταν μέχρι και το 
2004. Παράλληλα το λεγόμενο «κόμμα του Κανένα», το διογκούμενο ποσοστό των πολιτών 
που απορρίπτει αμφότερα τα δύο μεγάλα κόμματα και θεωρεί ότι «κανένα κόμμα δε μπορεί να 
λύσει τα προβλήματα του τόπου»2, κινείται σταθερά γύρω στο 30%. 

Εδώ είναι απαραίτητη μια διευκρίνιση. Η προαναφερθείσα αντίληψη είναι σωστή ως προς τη 
βασική της διαπίστωση αλλά σφάλλει ως προς την ορολογία. Πράγματι, η μείωση των ποσοστών 
των δύο μεγάλων κομμάτων θέτει σημαντικά ερωτήματα, καθώς αλλάζει τις ισορροπίες στα 
πλαίσια του συστήματος, δημιουργώντας μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Ωστόσο η χρήση της 
λέξης «κρίση» για την περιγραφή αυτής της εξέλιξης είναι άστοχη. Εν προκειμένω δεν υπάρχει 
κανένας κίνδυνος αποσταθεροποίησης ή ανατροπής του συστήματος, καμία είσοδος νέων παικτών 
στο προσκήνιο που να θέτει το ζήτημα της επιτακτικότητας και της αναγκαιότητας λήψης μιας 
καθοριστικής απόφασης, η οποία θα έκρινε το μέλλον της υφιστάμενης κατάστασης. Διότι 
κάτι τέτοιο συνήθως εννοούμε, όταν μιλάμε για κρίση. Στην περίπτωση της πολιτικής κρίσης, 
ειδικότερα, αναφερόμαστε στην εμφάνιση αποσταθεροποιητικών παραγόντων, οι οποίοι χρήζουν 
άμεσης και επείγουσας διαχείρισης (ή αντιμετώπισης), καθώς απειλούν, βραχυπρόθεσμα, την 
επιβίωση του υφιστάμενου συστήματος. Σήμερα δεν υπάρχει κανένας πολιτικός και κοινωνικός 
ανταγωνισμός που να θέτει ζήτημα επιλογής, να δημιουργεί μια συγκρουσιακή κατάσταση που 
απαιτεί κάποια λύση.  
1.  Παρ’ όλο που οι πολιτικοί αμφότερων των κομμάτων είναι νούμερα (βλ. παρακάτω).
2.  Από δημοσκόπηση του Ελεύθερου Τύπου. Την αναφέρει ο δημοσκόπος Δ. Μαύρος, «Τα κόμματα δεν 
τους εκφράζουν πια», Ελευθεροτυπία, 30.9.2008.
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Κατόπιν αυτών θεωρούμε ορθότερο να μιλάμε για αποσύνθεση του πολιτικού συστήματος. 
Το πολιτικό σύστημα που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα κατά τη Μεταπολίτευση έχει εισέλθει 
σε φάση αποσύνθεσης, καθώς έχουν αρχίσει να φθείρονται τα βασικά στοιχεία επί των οποίων 
βασίστηκε και λειτούργησε, δίχως όμως –κι εδώ είναι το σημαντικό- να διαφαίνεται στον ορίζοντα 
κάτι που θα μπορούσε να τα αντικαταστήσει. Το ίδιο το σύστημα δείχνει ανίκανο –προς το 
παρόν τουλάχιστον- να δημιουργήσει τα καινούργια εκείνα στοιχεία που θα του επέτρεπαν να 
αναζωογωνηθεί, ενώ οι πολίτες παραμένουν απαθείς και αδιάφοροι, δίχως να κινητοποιούνται 
προς την αμφισβήτηση ή το ξεπέρασμα της υφιστάμενης κατάστασης.

Σύμφωνα με την οπτική μας, οι παρούσες εξελίξεις της ελληνικής περίπτωσης αποτελούν 
έκφραση πολύ ευρύτερων τάσεων, οι οποίες επηρεάζουν το σύνολο των μεταβιομηχανικών 
λεγόμενων δυτικών κοινωνιών και των φιλελεύθερων ολιγαρχικών –ή «αντιπροσωπευτικών», 
όπως συνήθως αποκαλούνται- πολιτευμάτων τους. Το φαινόμενο είναι πολύπλευρο και θα γίνει 
περισσότερο κατανοητό, αν εξετάσουμε τις διάφορες πτυχές του ξεχωριστά.

Η ελληνική ιδιαιτερότητα
Καταρχάς, πριν περάσουμε στην εξέταση αυτών των πτυχών, πρέπει να δούμε πώς και γιατί 

«το φαινόμενο “Κανένας” αντανακλά τη βαθιά κρίση του πολιτικού μας συστήματος, αλλά 
και το περίφημο τέλος της Μεταπολίτευσης»3. Η Μεταπολίτευση ήταν μια περίοδος ιδιαίτερης 
«πολιτικοποίησης»4, καθώς για πρώτη φορά μετά τη λήξη του Εμφυλίου (και ουσιαστικά μετά 
τη δεκαετία του ’30) η ελληνική κοινωνία απολάμβανε ένα καθεστώς πολιτικής ομαλότητας, 
όπου το (παρα)κράτος της Δεξιάς, ο Στρατός και τα Ανάκτορα δεν αντιπροσώπευαν, διαρκώς, 
τον κίνδυνο της εκτροπής προς αυταρχικότερες μορφές διακυβέρνησης. Ο κόσμος επιθυμούσε 
την «αλλαγή» (γι’ αυτό ο Α. Παπανδρέου, που είχε διαβλέψει σωστά την κατάσταση, λάνσαρε 
το σχετικό σύνθημα), καθώς για πρώτη φορά –ίσως μετά το διάστημα 1963-65- ένιωθε ότι 
μπορούσε να συμμετάσχει στην πολιτική ζωή, δίχως το φόβο του χωροφύλακα. Ως εκ τούτου, 
κατά την περίοδο αυτή, ειδικά μέχρι το 1985 οπότε και ολοκληρώνεται η πρώτη διακυβέρνηση 
του ΠΑΣΟΚ, η πολιτικοποίηση του κόσμου είναι υψηλή κι εκφράζεται κυρίως μέσα απ’ τα 
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3.  Μ. Αποστολάκη, σε έκλαμψη διανοητικής διαύγειας, στο Έψιλον της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας, 
19.10.2008.
4.  Πολιτικοποίησης με εισαγωγικά, καθώς, σε μεγάλο βαθμό, εκφράστηκε μέσα από καθαρά κομματικές 
και προσωποπαγείς δομές (χαρακτηριστικό το ΠΑΣΟΚ). Για εμάς αυτή είναι μια ετερόνομη μορφή 
συμμετοχής στην πολιτική και ως τέτοια δυνάμει αυτοακυρώνεται. Δεν πρέπει όμως να παραβλέψουμε ότι 
μέσα σ’ αυτό το κλίμα εμφανίζονται και ριζοσπαστικότερες μορφές πολιτικοποίησης χαρακτηριστικό δείγμα 
των οποίων είναι η δυναμική του χώρου της άκρας αριστεράς και των αναρχικών εκείνης της περιόδου.



κόμματα. Σταδιακά όμως, και για λόγους που δε μπορούμε ν’ αναλύσουμε εν εκτάσει, τα άτομα 
αρχίζουν να εγκαταλείπουν την κομματική και πολιτική στράτευση. Μπορούμε να πούμε ότι 
κατά τη δεκαπενταετία 1975-1990 η ελληνική κοινωνία πέρασε σε φάστ φόργουορντ (και 
υπό μια πιο περιορισμένη βέβαια και παραμορφωμένη μορφή) όλες τις διαδοχικές φάσεις που 
οι ανεπτυγμένες δυτικές κοινωνίες διένησαν μέσα σε ένα διάστημα περισσότερων δεκαετιών: 
οικονομική ανάπτυξη και άνοδος του βιωτικού επιπέδου στα πλαίσια ενός ισχυρού κράτους 
πρόνοιας, πολιτική αναταραχή από τα λεγόμενα «νέα κοινωνικά κινήματα» (εμφάνιση μιας 
νεολαιίστικης αντικουλτούρας, πρώτα βήματα του κινήματος των γυναικών, των ομοφυλόφιλων, 
των τραβεστί, των οικολόγων κ.λπ.), επικράτηση του νεοφιλελεύθερου οικονομικού μοντέλου και 
της παγκοσμιοποίησης, σταδιακή απόσυρση απ’ τη δημόσια σφαίρα, άνοδος του ατομικισμού και 
της αδιαφορίας. Η σχετική καθυστέρηση της Ελλάδας, σε σχέση με τις ανεπτυγμένες δυτικές 
κοινωνίες, είναι αποτέλεσμα των κοινωνικοϊστορικών της ιδιομορφιών5 

Σε κάθε περίπτωση, είναι χαρακτηριστικό ότι στις τελευταίες εκλογές, το 2007, το πολιτικό 
διακύβευμα φαίνεται να χάθηκε: «Πρώτη φορά, από το 1974, μια εκλογική αναμέτρηση ήταν τόσο 
χαμηλών προσδοκιών για την πλειονότητα των πολιτών… Πρώτη φορά δεν υπήρχε διακύβευμα: 
το 1974 ήταν η εμπέδωση του κοινοβουλευτισμού, το 1981 η αλλαγή, το 1989 η κάθαρση, το 
1996 ο εκσυγχρονισμός, το 2000 οι μεγάλοι εθνικοί στόχοι, το 2004 η επανίδρυση του κράτους. 
Το 2007, τίποτα»6. Η πολιτική ζωή φαίνεται να έχει χάσει κάθε περιεχόμενο. Οι διαχειριστές 
της επίσης δείχνουν να έχουν βυθιστεί στην ανυποληψία7. «Το πολιτικό σύστημα, συγκρινόμενο 
με 10 χρόνια πριν θεωρείται “περισσότερο εξαρτημένο από μεγάλα συμφέροντα”, “περισσότερο 
διεφθαρμένο”, “λιγότερο αξιοκρατικό”, “λιγότερο αποτελεσματικό”, “λιγότερο φιλικό προς τον 
πολίτη”, “περισσότερο συντηρητικό”… Η εικόνα απαξίωσης είναι γενικευμένη, παραπέμπει σε 
κρίση όχι πια θεσμών αλλά αξιών: οι έρευνες αναδεικνύουν μια κοινωνία που φαίνεται ότι δεν έχει 
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5. Χαρακτηριστικό αυτής της «καθυστέρησης» είναι ότι σε παλιότερο άρθρο του ο Monde χαρακτήριζε 
την Ελλάδα ως την «πιο πολιτικοποιημένη χώρα της Ευρώπης»: J.-A. Fralon, d. Kunz, «L’ enjeu eu-
ropéen domine les élections législatives en Grèce», Le Monde, 22-23.9.1996. Παρατίθεται απ’ το 
Ν. Ηλιόπουλο, «Θεσμισμένη πολιτική συμμετοχή και απάθεια στη σύγχρονη Ελλάδα», Μάγμα, τ. 1, 
Δεκέμβριος 2007, σ. 106.
6. Τ. Παππάς, «11/11: Πριν και μετά», Τ. Παππάς, Τ. Δραβαλιάρης, Το τέλος του δικομματισμού;, Αθήνα, 
Πόλις, 2008, σ. 53-54.
7. Είναι ενδιαφέρουσα η παρατήρηση του Π. Δούκα («Η αυτοκαταστροφή του πολιτικού συστήματος», 
Athens Voice, 3-9.7.2008) ότι, στα πλαίσια της κατάστασης που περιγράφουμε (για «συνθήκες πλήρους 
αποδόμησης του πολιτικού συστήματος» μιλά ο αρθρογράφος), πολλοί από τους μέχρι πρότινος 
«σεβαστούς» πολιτικούς έχουν –για διαφορετικούς λόγους ο καθένας- απαξιωθεί: ο Μητσοτάκης, ο 
Σημίτης, ο Σουφλιάς, ο Βενιζέλος, ο Πάγκαλος.



από πού να πιαστεί, χωρίς θεσμικά σημεία αναφοράς, δύσπιστη προς όλους και όλα, απαισιόδοξη, 
χωρίς πίστη στην ηγεσία της, χωρίς πίστη στον εαυτό της, μια κοινωνία σε παρακμή»8.

Βλέπουμε ότι το πρόβλημα είναι πολύ ευρύτερο και δεν περιορίζεται απλώς στο «πολιτικό» 
επίπεδο, στο συσχετισμό δυνάμεων, δηλαδή, ανάμεσα στα κόμματα. Εκφράζει, αντίθετα, βαθύτερες 
τάσεις, οι οποίες είναι αποτέλεσμα της σταδιακής εμπέδωσης, από τη Μεταπολίτευση και στο 
εξής, του δυτικού μοντέλου της καταναλωτικής κοινωνίας. Η οικονομική πολιτική της πρώτης 
κυβέρνησης της Αλλαγής συνέτεινε στη διατήρηση του κεϊνσιανού μοντέλου που είχε αρχίσει να 
διαμορφώνεται παλαιότερα, κατά την οικονομική ανάπτυξη της δεκαετίας του ’60. Παράλληλα, 
μετά από λίγα χρόνια, έχουμε την ανάπτυξη της ιδιωτικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, οι οποίες 
υπήρξαν βασικές προπαγανδίστριες των προτύπων της κοινωνίας της κατανάλωσης. Ουσιώδες 
γνώρισμα αυτού του είδους κοινωνίας είναι η απόσυρση του πληθυσμού απ’ το δημόσιο χώρο, η 
αδιαφορία για την πολιτική κι ο ατομικισμός. 

Ταυτόχρονα, ως παράγοντα απομάκρυνσης των ανθρώπων από τα κόμματα –και, ως εκ τούτου, 
ως παράγοντα που διευκόλυνε την επικράτηση της πολιτικής αδιαφορίας- θα πρέπει να αναφέρουμε 
και τον περιορισμό του εύρους δράσης του συστήματος της πολιτικής πελατείας. Οι παραδοσιακοί 
μηχανισμοί πατρωνίας (προσωπικοί και κομματικοί)  έχουν  αποδυναμωθεί, το όνειρο διορισμού 
στο δημόσιο παραμένει συνήθως όνειρο, οι κλαδικές της δεκαετίας του ’80 έχουν αποψιλωθεί 
από μέλη και δυνατότητες. Φυσικά τα δίκτυα πατρωνίας, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, δεν έχουν 
εξαλειφθεί, η δράση τους έχει «εκσυγχρονιστεί» και στραφεί και σε άλλα πεδία9, αναμφισβήτητα 
όμως δεν έχουν τη δυναμική περασμένων δεκαετιών. Ο συσσωματικός (incorporative)10 , κατά 
τους πολιτικούς επιστήμονες, ετερόνομος για μας, τρόπος ένταξης στην πολιτική, περιορίστηκε 
σημαντικά, δημιουργώντας όμως ένα κενό. Έτσι εμπεδώθηκε το μοντέλο της καταναλωτικής 
και ατομικιστικής κουλτούρας που επικρατεί στη Δύση, χωρίς όμως πρώτα να έχει αναπτυχθεί 
σημαντικά η αυτόνομη, κινηματική δράση της κοινωνίας (εργατικό, οικολογικό, φεμινιστικό, 
κ.α. κίνημα), ικανή να θέσει τα αιτήματα της στο δημόσιο διάλογο και να περιορίσει τις κρατικές 
επεμβάσεις και χειραγωγήσεις. Χρειάζεται λοιπόν να αναλύσουμε τις κατηγορίες και τα σχήματα 
αυτής της κουλτούρας, με τις απαραίτητες βέβαια αναφορές στην εγχώρια κατάσταση, ώστε να 
δίνεται και το αναγκαίο εξωτικό χρώμα.
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8.  Γ. Μοσχονάς, Τα Νέα, 26.3.2008 όπως τον παραθέτει ο Τ. Παππάς, ό. π., σ. 56. 
9. Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη περίπτωση των Ζωνιανών και της δράσης του κυκλώματος 
Κεφαλογιάννη. 
10. Για την έννοια της συσσωμάτωσης βλ. Νίκος Π. Μουζέλης, Κοινοβουλευτισμός και εκβιομηχάνιση στην 
ημι-περιφέρεια, Αθήνα, Θεμέλιο, 1987, σ. 137-166.



Τα βασικά χαρακτηριστικά του φαινομένου
α) Η αποπολιτικοποίηση
Η απομάκρυνση των ατόμων απ’ τα κόμματα αλλά και από την πολιτική γενικότερα 

οδηγεί στην εμφάνιση ενός νέου τρόπου προσέγγισης των δημόσιων υποθέσεων. Το φαινόμενο 
της μαυροφορεμένης διαμαρτυρίας του περσινού Σεπτεμβρίου, ενάντια στον τρόπο με τον 
οποίο «χειρίστηκε» η τότε κυβέρνηση το μείζον θέμα των πυρκαγιών, είναι ενδεικτικό. 
Το γεγονός, εξάλλου, ότι οργανώθηκε «αυθόρμητα» απ’ τους περίφημους «bloggers» το 
καθιστά χαρακτηριστικό δείγμα των –περιορισμένων- δυνατοτήτων αυτοοργάνωσης και μη 
χειραγωγημένης δράσης που διαθέτει σήμερα η νεοελληνική κοινωνία. Γι’ αυτό θα πρέπει να 
σημειώσουμε τις εξής κινήσεις του: την προτροπή των διοργανωτών (που έτυχε της γενικής 
έγκρισης) να παραμείνει το πλήθος σιωπηλό και να μη φωναχτεί κανένα σύνθημα∙ τα εξαιρετικά 
αρνητικά σχόλια και την αγανάκτηση σχεδόν του πλήθους που αντιμετώπισαν ορισμένα 
γκρουπούσκουλα της άκρας αριστεράς που προσπάθησαν –σωστά- να προωθήσουν μια πολιτική 
γραμμή, αναρτώντας πανό κα φωνάζοντας συνθήματα. Αμφότερα τα συμβάντα καταδεικνύουν 
την επιθυμία του «κινήματος» να παραμείνει μακριά απ’ οτιδήποτε έχει να κάνει μ’ αυτό που 
γενικά πλασάρεται ως «πολιτική». Δεν είναι τυχαίο ότι η άνοδος του κόμματος των Πράσινων11  
χρονολογείται από εκείνη την περίοδο. Η ενασχόλησή του με το οικολογικό ζήτημα του αφαίρεσε 
την ταυτότητα του «πολιτικού» κόμματος κι έτσι του επέτρεψε να κερδίσει τη συμπάθεια της 
κοινής γνώμης. Το γεγονός ότι μαζί με την τρέχουσα «πολιτική» η μπάλα της απέχθειας και 
της άρνησης παίρνει και την πραγματική πολιτική είναι συνέπεια της ιδεολογικής εξαπάτησης 
που ασκούν οι φιλελεύθερες ολιγαρχίες κι οι υποστηρικτές τους, που ταυτίζουν την πολιτική με 
τις κομπίνες και τα ρουσφέτια των «πολιτικών» και τη δημοκρατία με τα σημερινά, εξόχως 
ολιγαρχικά πολιτεύματα. 

Αυτά τα στοιχεία εκφράζουν την απογοήτευση του κόσμου απ’ την τρέχουσα κατάσταση 
και την αποστασιοποίησή του απ’ την πολιτική συνολικά. Η απαξίωση κι η εγκατάλειψη των 
κομμάτων, με άλλα λόγια, δε συμβαδίζει με ένα ριζοσπαστικό κίνημα αμφισβήτησης, όπως 
συνέβη στην Ευρώπη και την Αμερική κατά τις δεκαετίες του ’60 και του ’70. Αντίθετα αποτελεί 
έκφραση του ατομικισμού και της ιδιώτευσης των ατόμων, τα οποία, έχοντας χάσει κάθε ελπίδα, 
απλώς αναδιπλώνονται στον ιδιωτικό τους μικρόκοσμο, ενδιαφερόμενα μόνο για το στενό τους 
κύκλο: οικογένεια, φίλοι, μέλη της οικείας υποομάδας ή υποκουλτούρας κ.λπ. Εξού και, όπως το 
υπογραμμίζουν οι δημοσιογράφοι κι οι δημοσκόποι, το «Κόμμα του Κανένα» αποτελείται από 
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11. Που από 1% σχεδόν στις εκλογές του 2007 έφτασε να ξεπεράσει το 3% σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις, 
διεκδικώντας την είσοδό του στη Βουλή.



άτομα που «αρνούνται να τοποθετηθούν στην κλασική πολιτική κλίμακα «δεξιά-αριστερά»12, 
στις τάξεις των οποίων «η “αδιευκρίνιστη ψήφος” αγγίζει το γιγαντόσωμο 32%»13. Το να 
δηλώνει κανείς «κεντρώος» σήμερα μάλλον είναι ένδειξη άρνησης πολιτικής στράτευσης παρά 
πολιτικής επιλογής. Το «κέντρο» δεν έχει σήμερα καμία πολιτική σημασία ως χώρος, όπως είχε, 
π.χ., επί Γεωργίου Παπανδρέου. Ακόμα και στις ΗΠΑ ένα μέρος του σημαντικού ρεύματος που 
έχει προκαλέσει ο Ομπάμα «είναι πραγματιστές κεντρώοι που αποφάσισαν ότι συμπαθούν τον 
Ομπάμα, όταν τους έφερε στο νου τον Γουίλ Σμιθ κι όχι τον Τζέσε Τζάκσον. Τους άρεσε ότι 
προσπάθησε να καθησυχάσει τους φόβους τους παρά να εκφράσει το θυμό τους»14.

 Χαρακτηριστικό αυτής της τάσης είναι το γεγονός ότι το μοντέλο της ενασχόλησης 
με τα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος που επικρατεί σήμερα είναι αυτό των ΜΚΟ 
τύπου Greenpeace, WWF, Γιατρών Χωρίς Σύνορα κ.λπ.: ένα μοντέλο που «αποπολιτικοποιεί» 
τα ζητήματα, προωθώντας την άποψη ότι αρκούν ατομικές κινήσεις προκειμένου να λυθούν. Το 
ενδιαφέρον για τα κοινά δεν παίρνει πια τη μορφή της πολιτικοποίησης αλλά μετατρέπεται σε 
«κοινωνική ευαισθησία»15. Η «κοινωνική ευαισθησία» είναι ίδιον του σημερινού «κεντρώου». 
Ανάλογη είναι και η διστακτικότητα των κατά τόπους οικολογικών πρωτοβουλιών προς την 
ανάπτυξη ενός συνολικότερου και συνεκτικού λόγου απέναντι στη σύγχρονη κατάσταση. Αυτό 
που ενδιαφέρει πλέον είναι «να λύνονται τα προβλήματα», όχι οι ιδεολογίες και τα πολιτικά 
προγράμματα. Πράγμα εξαιρετικά λανθασμένο, αφού δεν υπάρχει «ουδέτερη» λύση: κάθε λύση 
είναι, έμμεσα ή άμεσα, έκφραση μιας συνολικότερης αντίληψης για τα πράγματα. 

β) Η αποϊδεολογικοποίηση
Ο ρόλος των κομμάτων, μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, βρίσκεται μετέωρος. Τα κόμματα, κι ειδικά 

τα λεγόμενα «κόμματα αρχών» (αρχής γενομένης με τα σοσιαλιστικά και κομμουνιστικά), 
είναι φορείς «συνολικών» πολιτικών προταγμάτων ή, έστω, κοινωνικών προτάσεων. Υπό τις 
παρούσες συγκυρίες όμως, όπου η «πολιτική» γίνεται αντιληπτή υπό μια πραγματιστική έννοια, 
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12. Τ. Παππάς, «Ποιοι θα ψηφίσουν “Κανέναν” αρχηγό!», Ελευθεροτυπία, 30.9.2008. Το ίδιο ακριβώς 
τονίζει κι ο Δ. Μαύρος, ό. π. 
13.  Δ. Μαύρος, Ό.π.. Πρβλ. επίσης, τη στόχευση του νεοϊδρυθέντος κόμματος «Κίνηση Πολιτών» προς 
το «ριζοσπαστικό κέντρο» (Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 09.11.2008, σ. 17).
14.  J. Alter, “We ‘re Heading Left once Again” [«Βαδίζουμε προς τα αριστερά για μια ακόμα φορά»], 
Newsweek, 27.10.2008. 
15. Σύμφωνα μ’ έναν αρθρογράφο, η δημοφιλία του οικολογικού ζητήματος συνιστά «…μια κίνηση που 
βασίζεται σε μια αορίστου περιεχομένου και πολιτικά αδιαμόρφωτη κοινωνική ευαισθησία» (Ν. Γεωργιάδης, 
«Πρόταση για έναν παραλήπτη», Athens Voice, 9-15.10.2008).



ως επίλυση προβλημάτων, τα κόμματα δυσκολεύονται να ελιχθούν. Αυτό που επικρατεί είναι 
μάλλον το «μονοθεματικό» μοντέλο –η ενασχόληση δηλαδή με συγκεκριμένα μόνο θέματα κι η 
απόρριψη των πολιτικών «μεγάλων αφηγήσεων»-, κάτι που ανταποκρίνεται και στη μετατροπή 
της κοινωνίας σε «κοινωνία των χόμπι και των λόμπι» κατά την έκφραση του Καστοριάδη. Οι 
ΜΚΟ που αναφέραμε είναι χαρακτηριστικά δείγματα αυτής της «μονοθεματικότητας». Η μόνη 
απάντηση των κομμάτων σ’ αυτή την εξέλιξη είναι η πριμοδότηση του τεχνοκρατικού έναντι του 
πολιτικοϊδεολογικού στοιχείου. Αυτή η κατάσταση όμως εντείνει το πρόβλημα, καθώς προωθεί 
περαιτέρω την αποπολιτικοποίηση και την αδιαφορία. Μπορεί να πιάνει το λεγόμενο «μεσαίο 
χώρο»16, αλλά μακροπρόθεσμα υποσκάπτει τη σύνδεση των πολιτών με τα κόμματα και τους 
«αντιπροσώπους» «τους», καθώς ευνοεί τον κυνισμό. 

Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο στην περίπτωση των κομμάτων αρχών: πρόκειται γι’ αυτό που 
έπαθαν τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη. Η κατάσταση είναι 
σοβαρή. Γι’ αυτό και διάφοροι στοιχειωδώς ικανοί να σκεφτούν πολιτικοί έχουν μιλήσει για την 
αναγκαιότητα «υπεράσπισης της πολιτικής» απέναντι στην «εκτεταμένη και βαθιά κρίση της 
πολιτικής αντιπροσώπευσης»17. Στο βαθμό που η πολιτική δεν προσαρμόζεται στα επίπεδα του 
«μεσαίου χώρου», μετατρέπεται σε πολιτική à la carte18: σε μια πολιτική που εξορίζει τη στράτευση 
και τη δέσμευση σ’ ένα συνολικό πρόγραμμα και απευθύνεται στους «αναποφάσιστους» 
ψηφοφόρους, οι οποίοι κινούνται στο «κέντρο» και δεν ψηφίζουν με ιδεολογικά κριτήρια, 
αλλά κρίνουν περισσότερο με όρους «αποτελεσματικότητας» -οι «πραγματιστές κεντρώοι» 
που ανέφερε το Newsweek. Με άλλα λόγια, αν ο «μεσαίος χώρος» ρέπει προς τον Καραμανλή 
και, ενίοτε, το ΛΑΟΣ, οι «κεντρώοι» ρέπουν προς το Σημίτη και τον «εκσυγχρονισμό».
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16. «Η ηγεσία της Δεξιάς υποβάθμισε την ιδεολογική σύγκρουση χαρακτηρίζοντας παρωχημένες 
τις παλιές αντιθέσεις και τις ταξικές διαιρέσεις, και ανέδειξε ως διαφοροποιητικό στοιχείο προς τις 
ανταγωνιστικές προτάσεις εξουσίας την αποτελεσματική διαχείριση στα θέματα της καθημερινότητας: “…η 
αποτελεσματικότητα είναι το απαραίτητο minimum, η σύμβαση του μεσαίου χώρου. Η κυριαρχία των 
διακυβευμάτων επίδοσης πάνω στα διακυβεύματα ιδεολογίας είναι στοιχείο του ορισμού της πολιτικής του 
μεσαίου χώρου” (Γ. Μοσχονάς, Τα Νέα, 14.9.2007)» (Τ. Παππάς, ό. π., σ. 62). Εδώ πρέπει παρατηρήσουμε 
ότι, σε αντίθεση με όσα λένε οι συγγραφείς μας που εμφανώς πρόσκεινται στο ΠΑΣΟΚ, «η κυριαρχία 
των διακυβευμάτων επίδοσης πάνω στα διακυβεύματα ιδεολογίας» δεν ήταν έμπνευση μόνο του Κωστάκη 
Καραμανλή, αλλά εφαρμόστηκε στην πράξη από το λεγόμενο «εκσυγχρονισμό» των κινέζων Κ. Σημίτη και 
Θ. Τσου-κάτου. Επίσης πρέπει να παρατηρήσουμε ότι αυτή η αποϊδεολογικοποίηση είναι χαρακτηριστικό 
και του λαϊκιστικού λόγου, ο οποίος στοχεύει επίσης στο «μεσαίο χώρο». Ως προς αυτό βλ. και το κείμενό 
μας «Τηλεόραση, ακροδεξιά και λαϊκισμός» (http://autonomyorbarbarism.blogspot.com/2008/03/
blog-post_14.html).
17.  Ε. Βενιζέλος, Το «ανοιχτό» κόμμα. Τα συλλογικά πολιτικά υποκείμενα της μεταβιομηχανικής εποχής, 
Θεσ/νίκη, Παρατηρητής, 2001, σ. 63, 66. 
18.  Ό. π., σ. 58.



Ως εκ τούτου θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η πραγματιστική αντίληψη της πολιτικής δεν 
οδηγεί απαραίτητα στην επικράτηση τεχνοκρατικών και «εκσυγχρονιστικών» τάσεων. Αν 
θέλουμε να είμαστε ακριβείς, σήμερα συμβαίνει μάλλον το αντίθετο: αυτοί που προτάσσουν 
κριτήρια αποτελεσματικότητας, παραγκωνίζοντας τη σημασία των ιδεολογικών προγραμμάτων 
και αρχών, είναι οι λαϊκιστές, από τον Καρατζαφέρη και το νομόρχη-κομάντο Ψωμιάδη ως το 
Βγενόπουλο, τον Καβαλιέρε και το Ν. Σαρκοζί-Μπρούνι. 

γ) Απογοήτευση και αδιαφορία
Όλα αυτά έχουν, πολλές φορές –και ανάλογα με τις κοινωνικές ομάδες στις οποίες κάθε φορά 

εστιάζουμε: εν προκειμένω στα περισσότερο λαϊκά στρώματα-, ως πίσω όψη τους την αρκετά 
διαδεδομένη άποψη ότι ο κόσμος διοικείται από ορισμένα σκοτεινά κέντρα, των οποίων τη δράση 
δε μπορεί κανείς να σταματήσει19. Πράγμα που δικαιολογεί την απελπισία και την απάθεια. 
Ο κόσμος βλέπει τη γενικευμένη διαφθορά που κυριαρχεί, την εξαχρείωση των πολιτικών, τα 
σκάνδαλα και τις ωμές παρεμβάσεις των οικονομικών κύκλων στις πολιτικές των κυβερνήσεων 
και νιώθει ότι έχει χάσει κάθε δυνατότητα ελέγχου αυτών που υποτίθεται ότι εκλέγει. Αυτό το 
αίσθημα φαίνεται πολύ καθαρά στην τελευταία ταινία του Μπάτμαν, όπου, όπως σωστά το είχε 
πει σε μια πρόσφατη συνέντευξή του ο Κρίστιαν Μπέιλ (ο ηθοποιός που ενσάρκωσε τον ήρωα στις 
δύο τελευταίες ταινίες), ο μόνος που δείχνει ικανός να αναμετρηθεί με τη γενικευμένη διαφθορά και 
την κατάπτωση των θεσμών είναι ένας μυστήριος και σκοτεινός υπερήρωας, ένας παράγοντας όχι 
απλώς εξωθεσμικός αλλά και εξωκοσμικός20. Η σχέση με τη λαϊκιστική εκδοχή του φαντασιακού 
της αποτελεσματικότητας, που εξετάσαμε προηγουμένως, είναι προφανής. Ίσως γι’ αυτό σε 
παλαιότερες απόκριες ο Νομόρχης-Κομάντο είχε ντυθεί Ζορό. 
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19. Βλ. σχετικά και τις αναλύσεις του Κρ. Λας για την αντίληψη περί των μεγάλων οργανισμών ως «ολικών 
θεσμών» και το φαντασιακό που τη συνοδεύει (Ο ελάχιστος εαυτός, μτφρ. Β. Τομανάς, Νησίδες, Σκόπελος, 
χ.χ., σσ. 61-65 αλλά και 89-91), όπως επίσης και το βασικό μοτίβο δημοφιλών τηλεοπτικών σειρών σαν το 
Prison Break και το Lost : σε αμφότερες τις περιπτώσεις υπάρχει ένα σκοτεινό κέντρο που κρύβεται πίσω 
απ’ οτιδήποτε συμβαίνει και το οποίο έχει την ικανότητα να ελέγχει τους πάντες και τα πάντα. Θα πρέπει 
να γίνει μια συγκριτική μελέτη με το ξέσπασμα της λογοτεχνίας επιστημονικής φαντασίας της δεκαετίας 
του ’50 και του ’60 (στην οποία εφιστούσε την προσοχή και η Χάνα Άρεντ στον πρόλογο της Ανθρώπινης 
κατάστασης). Τότε κυριαρχούσε ένα είδος αφελούς αισιοδοξίας∙ τώρα κυριαρχεί η απελπισία.
20. Το κλίμα που κυριαρχεί στην ταινία είναι αυτό της ζοφερότητας και της ανασφάλειας, μέσα σ’ ένα 
Γκόθαμ Σίτι όπου κουμάντο κάνουν οι κακοποιοί και οι μαφιόζοι, που έχουν ως έμμισθους υπαλλήλους τους 
εκπροσώπους των επίσημων θεσμών (δήμαρχο, δικαστές, αστυνομικούς κ.λπ.). Σε αυτή την ταινία δεν 
έχουμε το ευημερούν Γκόθαμ Σίτι που δέχεται επίθεση από κάποιον τρελό κακοποιό (Πένγκουιν, Γρίφος, 
Τζόκερ κ.λπ.) ο οποίος σπέρνει την αναταραχή∙ έχουμε ένα Γκόθαμ Σίτι παρηκμασμένο και διεφθαρμένο, 
στην παράλυση του οποίου πατά ο Τζόκερ για να φέρει εις πέρας τα σχέδιά του.



Εδώ όμως είναι χρήσιμη μία διάκριση. Η πολιτική αδιαφορία δεν είναι μια ενιαία συμπεριφορά, 
αλλά μπορεί να έχει διάφορα αίτια και εκδοχές. Έτσι, εκτός απ’ τους αποκαρδιωμένους ψηφοφόρους 
οι οποίοι έχουν οδηγηθεί στον κυνισμό, αφού είδαν το επίπεδο της σύγχρονης πολιτικής, υπάρχουν 
και οι νεότεροι, οι οποίοι απλώς αδιαφορούν. Οι νεότερες γενιές, ειδικά η λεγόμενη «γενιά των 
τριαντάρηδων»21, δεν έχουν εμπλακεί με κανένα τρόπο στην πολιτική, αλλά είναι εξαρχής 
αδιάφορες. Δεν περνάνε καν απ’ το στάδιο της «αυταπάτης»: μεγαλώνουν, μαθαίνοντας εξαρχής 
ότι η «πολιτική» είναι μια βρωμοδουλειά και πως το καλύτερο που έχουν, ως εκ τούτου, να 
κάνουν είναι να συνεχίσουν να ασχολούνται με τα καθημερινά τους μικροπροβλήματα, δίχως να 
περνάνε ούτε ένα ελάχιστο διάστημα της ζωής τους έχοντας κάποια επαφή μαζί της (όπως, π.χ., 
έκαναν στο παρελθόν η γενιά των baby boomers ή η γενιά του Πολυτεχνείου εδώ στην Ελλάδα). 
Οι νέοι δεν είναι απογοητευμένοι ή απελπισμένοι αλλά αδιάφοροι. Και ακόμα χειρότερα, οι νέοι, 
όπως και ολόκληρη η κοινωνία, εμπλέκονται με τον τρόπο τους στη διαιώνιση του συστήματος, 
μετέχοντας στις κυρίαρχες σημασίες και λειτουργίες του. Αναπαράγουν δηλαδή κι αυτοί στη δική 
τους ζωή ό,τι χαρακτηρίζει σε μεγαλύτερη κλίμακα το καθαυτό πολιτικό σύστημα (φοροδιαφυγή, 
διορισμοί από το παράθυρο, παράτυπες μεταθέσεις στρατευμένων). Ουσιαστικά, λοιπόν, δεν είναι 
το πολιτικό σύστημα που εμφανίζει τα στοιχεία αποσύνθεσης (διαφθορά, πελατειακές σχέσεις 
κ.λπ.) τα οποία περιγράφουμε, αλλά η κοινωνία η ίδια, αφού το υπάρχον πολιτικό σύστημα δεν 
είναι παρά αυτό που της αντιστοιχεί. 

δ) Η τηλεοπτικοποίηση της πολιτικής
Μέσα στις καταναλωτικές κοινωνίες η τηλεόραση αποκτά ένα δεσπόζοντα ρόλο, καθώς καλλιεργεί 

και ανταποκρίνεται στην παθητικότητα των ατόμων. Για λόγους που δε μπορούμε να αναλύσουμε 
εν προκειμένω, η τηλεόραση, περισσότερο από κάθε άλλο ΜΜΕ, καταλήγει να καθορίζει το 
περιεχόμενο και τη σύσταση της «αγοράς» ή αυτού που η Χάνα Άρεντ αποκαλούσε «χώρο 
δημόσιας εμφάνισης» της κοινωνίας. Μοιραίο είναι πως, στα πλαίσια αυτής της κατάστασης, η 
πολιτική υφίσταται ορισμένες ουσιώδεις αλλαγές. 

Χρησιμοποιώντας τα ΜΜΕ κι ειδικά την τηλεόραση προκειμένου να αποσπάσει την προτίμηση 
των ψηφοφόρων, η σημερινή πολιτική, μοιραία καταλήγει να υποτάσσεται στην τηλεοπτική 
λογική. Όπως έχει πει ο Μ. Μακλούαν (McLuhan), στην περίπτωση των μίντια ισχύει η αρχή 
the medium is the message –«το μέσο συνιστά το μήνυμα» : το περιεχόμενο δεν έχει και τόση 
σημασία, καθώς είναι το μέσο, με τη λογική που ενσαρκώνει και προωθεί, αυτό που έχει τον 
καθοριστικό ρόλο. Τα μέσα όχι μόνο δεν είναι τεχνολογικώς «ουδέτερα», αλλά, υπό τις σημερινές 
συνθήκες, έχουν τη δύναμη να υποτάσσουν σχεδόν κάθε εκπεμπόμενο μήνυμα στη λογική τους, 
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21. Βλ. σχετικά Β. Τσιώρου, «30άρηδες: Η γενιά της αβεβαιότητας», Ελευθεροτυπία, 19.2.2001.



να παραγκωνίζουν το αρχικό του νόημα και να του εγχύνουν το δικό τους πνεύμα. Η πολιτική, 
στα πλαίσια της προσπάθειάς της να χρησιμοποιήσει τα μέσα για τους σκοπούς της, καταλήγει 
να υποτάσσεται σ’ αυτά. Έτσι απορροφάται απ’ την τηλεοπτική λογική και μετατρέπεται σε 
καταναλωτικό προϊόν.

Ένας υποψήφιος, προκειμένου να προσελκύσει τη συμπάθεια των ψηφοφόρων χρησιμοποιεί 
την προβολή μέσω της διαφήμησης και της τηλεόρασης. Με την εξέλιξη των μέσων, εξελίσσεται 
κι η επεξεργασία του «προφίλ» του εκάστοτε πολιτικού ή υποψηφίου. Κατά τη διάρκεια όμως 
αυτής της επεξεργασίας, ο πολιτικός καταλήγει να γίνεται παίγνιο στα χέρια του μέσου. Κι έτσι 
καταλήγει να έχει μεγαλύτερη σημασία η εξωτερική του εμφάνιση, η «φωτογένειά» του, το 
ύφος και η ικανότητά του να χειρίζεται προς όφελός του το μέσο απ’ ό,τι οι ιδέες ή το πολιτικό 
του πρόγραμμα (τα οποία πολύ συχνά είναι ανύπαρκτα). Με αυτό τον τρόπο εισέρχονται στην 
πολιτική ζωή και ανέρχονται στα αξιώματα άτομα κατωτάτου επιπέδου, τα οποία απλώς έτυχε 
να «γράφουν ωραία στο φακό». Ο Χαβιάρης Σπηλιωτόπουλος ή ο «κύριος τίποτα»22, Δ. 
Αβραμόπουλος αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα. Είναι προφανές ότι με αυτό τον τρόπο 
η πολιτική αδειάζει όλο και περισσότερο από το παραδοσιακό της περιεχόμενο. Παράλληλα με 
τη διαδικασία αποϊδεολογικοποίησης των κομμάτων, η μετατροπή των πολιτικών ανδρών και 
γυναικών σε τηλεοπτικά κατασκευάσματα, κάνει την πολιτική να μοιάζει με σούπερ μάρκετ, όπου 
πρέπει να επιλέξει κανείς ανάμεσα σε διαφορετικά προϊόντα του ίδιου είδους. Οι επικοινωνιολόγοι 
κι οι ίματζ μέικερς κερδίζουν έδαφος σε βάρος των πολιτικών, καθώς οι συμβουλές τους αποκτούν 
βαρύνουσα σημασία: «Στη θέση του εχθρού η αξιωματική αντιπολίτευση εκτός από την 
κυβέρνηση (αυτονόητο) τοποθετεί τα καρτέλ, τους κερδοσκόπους και τις τράπεζες. Πρόκειται 
για μια επιλογή χωρίς ρίσκο γιατί, όπως υποστηρίζουν οι επικοινωνιολόγοι του ΠΑΣΟΚ, «στη 
συνείδηση του κόσμου και οι τρεις ομάδες είναι 
ένοχες, ενώ σ’ όλες τις μετρήσεις που έχουμε στα 
χέρια μας η πλειονότητα των πολιτών έχει πολύ 
κακή γνώμη για το ρόλο των τραπεζών»23. Τι 
συμβαίνει όμως με τις «επιλογές με ρίσκο», εκεί 
όπου υπάρχει το φάσμα του περίφημου «πολιτικού 
κόστους»; Τι κάνει εκεί η πολιτική; Μέχρι που 
υιοθετεί την επικοινωνιολογίζουσα γραμμή που 
τρέχει πίσω από τις δημοσκοπήσεις τις εκάστοτε 
«τελευταίες τάσεις» της τηλεοπτικής μόδας;
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22.  Όπως τον αποκαλούσε ο Θ. Πάγκαλος κατά τη διεκδίκηση της δημαρχίας της Αθήνας.
23.  Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 2.11.2008. Δική μας η υπογράμμιση.



Η παντοδυναμία όμως του τηλεοπτικού μέσου επί της πολιτικής φτάνει στο ανώτατο σημείο 
της, όταν το πρώτο, αφού έχει καταφέρει να υποτάξει τους πολιτικούς στα κριτήριά του, κάνει 
ένα βήμα παρακάτω και προωθεί στην πολιτική σκηνή τα δικά του παιδιά. Πρόκειται για ένα νέο 
είδος πολιτικών οι οποίοι εκλέγονται μόνο και μόνο, επειδή είναι δημοσίως αναγνωρίσιμοι μέσα απ’ 
την τηλεοπτική τους δράση24. Ο Ρόναλντ-Μακντόναλντ Ρέιγκαν κι ο Κόναν-Εξολοθρευτής, Α. 
Σβαρτσενέγκερ –όπως κι οι εγχώριες εκδοχές τους: ο πρώην λαϊκός βάρδος (και νυν λαϊκός ηγέτης 
και ζαχαροπλάστης) Π. Ψωμιάδης, ο αστυνόμος Θεοχάρης, ο «Ξανθός» (Γάμα Ιωαννίδης), οι 
Θ. Ρουσόπουλος, Κ. Καρράς, Α. Γεωργιάδης («Μπουμπούκος»), Κ. Βελλόπουλος, Π. Ευθυμίου, 
Π. Φασούλας, Α. Γκερέκου, Ε. Κούρκουλα («Σελήνη»), Ε. Καϊλή- είναι χαρακτηριστικά 
παραδείγματα25.

ε) Η φθορά των διευθυντικών μηχανισμών κι η έξαρση των γραφειοκρατικών 
τάσεων των καθεστώτων
Όπως φαίνεται απ’ αυτά τα ακραία παραδείγματα, ένα απ’ τα βασικότερα χαρακτηριστικά της 

πολιτικής ζωής των σημερινών κοινωνιών της Δύσης είναι η δραματική πτώση της ποιότητας, του 
πνευματικού επιπέδου και της διαχειριστικής ικανότητας των πολιτικών ανδρών και γυναικών. Η άνευ 
όρων παράδοσή τους στην πίεση των ΜΜΕ είναι προϊόν, μεταξύ άλλων, και αυτής της εξέλιξης 
(την οποία, φυσικά, τα μέσα εντείνουν ακόμα περισσότερο). Η τηλεοπτικοποίηση της πολιτικής 
εδράζεται στην ύπαρξη πολιτικών ανύπαρκτων, οι οποίοι τρέχουν πίσω απ’ τις δημοσκοπήσεις, 
καθοδηγούμενοι απ’ τους επικοινωνιολόγους και τρέμοντας το «πολιτικό κόστος». Όπως λέει κι 
ο Ομπάμα, «χρησιμεύω σα μια κενή οθόνη πάνω στην οποία άνθρωποι πάρα πολύ διαφορετικών 
πολιτικών αποχρώσεων μπορούν να προβάλουν τις δικές τους απόψεις»26. Είναι γνωστό ότι, σε 
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24.  Μιλάμε για τηλεοπτική δράση, ενώ πολλά από τα παραδείγματα που αναφέρουμε παρακάτω υπήρξαν 
κινηματογραφικοί δημοσιογραφικοί ή αθλητικοί αστέρες ή ακόμα και αστέρες του πενταγράμμου. Δεν 
υπάρχει λόγος να διορθώσουμε την έκφρασή μας, καθώς, στα πλαίσια της κατάστασης που περιγράφουμε, 
οι συγκεκριμένοι κύριοι και κυρίες, ακόμα κι αν δεν εμπλέκονται άμεσα με την τηλεόραση (τηλεοπτικοί 
ηθοποιοί, δημοσιογράφοι, τηλεπλασιέ βιβλίων), ουσιαστικά έγιναν «αυτό» που έγιναν –έγιναν δηλαδή 
«αυτό» που κεφαλαιοποιήθηκε στη συνέχεια διά της εκλογής τους- μέσω της εμπλοκής τους στην ευρύτερη 
τηλεοπτική ή «θεαματική» λογική. 
25. Ειδικά στην ελληνική περίπτωση, όπου η τηλεόραση αναπαράγει τα συντηρητικά αντανακλαστικά 
της κοινωνίας (εθνικισμός, ρατσισμός, σεξισμός, ομοφοβία κ.λπ.), δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι στελέχη, 
πρώην υποψήφιοι και το σύνολο σχεδόν της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΛΑΟΣ προέρχονται απ’ τον 
ευρύτερο χώρο της τηλεόρασης. Πρβλ. και το κείμενό μας που αναφέρουμε στην υπ. 16.
26. Στο βιβλίο  του The Audacity of Hope, παρατίθεται στους New York Times, 21.8.08.



μεγάλο βαθμό, η πολιτική χαράσσεται σήμερα, ακολουθώντας κατά πόδας τις δημοσκοπήσεις. Όλα 
τα μεγάλα κόμματα πληρώνουν δημοσκοπικές εταιρίες οι οποίες τους προμηθεύουν καθημερινά με 
μετρήσεις παντός είδους. Αν αυτές οι μετρήσεις χρησιμοποιούνταν κάποτε με έναν περισσότερο 
ορθολογικό τρόπο, καθώς επέτρεπαν στους πολιτικούς να σταθμίζουν το κλίμα, ώστε να βλέπουν 
αν μπορούν να περάσουν τις εκάστοτε πολιτικές τους, σήμερα έχουν καταστεί απόλυτοι σχεδόν 
καθοδηγητές των πολιτικών επιλογών. Πρόκειται για ένα νέο είδος λαϊκισμού, όπου η πολιτική 
ακολουθεί τα λαϊκά ένστικτα. Φαινόμενο που οδηγεί σε κωμικές καταστάσεις πολλές φορές. Όπως 
τον περασμένο Σεπτέμβριο, οπότε και άρχισε για πρώτη φορά να κλονίζεται η εικόνα του Κωστάκη 
Καραμανλή: μέχρι τώρα ακολουθούσε πάντοτε την «κοινή γνώμη»27∙ μόλις όμως η κοινή γνώμη 
άρχισε ν’ αποστασιοποιείται (λίγο με τις φορολογικές εξαγγελίες του Τσάρου, λίγο με τα σκάνδαλα 
του Βουλγαράκη και του Βατοπεδίου), έμεινε μετέωρος, καθώς έχασε την πυξίδα με βάση την 
οποία προσανατολιζόταν. Και τότε αποκαλύφθηκε η τεράστια ανικανότητά του στη «διαχείριση 
κρίσεων»28.

Φυσικά, για να μην παρεξηγηθούμε, όπως κι ο λαϊκισμός εν γένει, έτσι κι ο συγκεκριμένος, 
νέου είδους λαϊκισμός, δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση την κυριαρχία που ασκούν οι οικονομικές, 
πολιτικές και λοιπές γραφειοκρατίες πάνω στην κοινωνία. Απλώς δείχνει τη χαμηλή στάθμη των 
μελών τους. Έχει σημασία να υπογραμμίζουμε αυτό το στοιχείο, καθώς η απάθεια κι η πολιτική 
αδιαφορία των πληθυσμών, σ’ ένα πρώτο επίπεδο, δείχνει να είναι προς όφελος των κυρίαρχων 
στρωμάτων. Είναι γνωστό ότι μια απ’ τις βασικές κοινωνικές συνθήκες που επέτρεψαν την 
«καπιταλιστική επανάσταση» που οδήγησε στο νεοφιλελευθερισμό και τις «ελαστικές» 
εργασιακές συνθήκες υπήρξε η κατασίγαση των εργατικών αγώνων κι η απόσυρση του κόσμου 
απ’ το δημόσιο χώρο, μετά την κατάρρευση των κινημάτων του ’6029. Θα μπορούσαμε επίσης 
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27.  Η οποία, όπως ωραία λέει κι ένα αναρχικό σύνθημα, δεν έχει γνώμη. 
28.  Ο Μ. Κεφαλογιάννης είχε κάποτε δηλώσει ότι «είναι ευλογία που έχουμε πρωθυπουργό τον Καραμανλή, 
επειδή είναι μετρ στη διαχείριση κρίσεων». 
29.  Όπως πολύ ενδεικτικά έλεγαν πέρσι μερικές οικονομικές μελέτες (βλ. Economist, 17.11.2007, σ. 82), η 
αμερικανική οικονομία δεν είχε πολλά να φοβηθεί απ’ την αύξηση της τιμής του πετρελαίου, επειδή, λέει, έχει 
γίνει «περισσότερο ευέλικτη». Τι σημαίνει αυτό; Ότι δεν υπάρχουν πια τα συνδικάτα να πιέζουν για αυξήσεις 
των μισθών, όταν παρατηρούνται αυξήσεις των τιμών. Κι έτσι οι καπιταλιστές μπορούν να σπρώχνουν τις 
πιέσεις προς τη μεριά των εργαζομένων οι οποίοι, στριμωγμένοι ανάμεσα στην απαγόρευση σχεδόν του 
συνδικαλισμού στον ιδιωτικό τομέα και στην υψηλή ανεργία (για να μην αναφέρουμε την εκβιαστική χρήση 
της απειλής μετεγκατάστασης των εργοστασίων σε κάποια «αναδυόμενη» οικονομία), δεν τολμάνε να 
κάνουν τίποτε. Αυτό, βέβαια, που έχει σημασία είναι να πούμε ότι όλα αυτά τα μέτρα πέρασαν ακριβώς 
επειδή οι άνθρωποι, στη μεγάλη πλειοψηφία τους, άρχισαν να απέχουν απ’ το συνδικαλισμό. Αυτό ακριβώς 
είναι που επέτρεψε στις γραφειοκρατίες να περάσουν μέτρα που καθιστούν πλέον ακόμα πιο δύσκολη τη 
σοβαρή συνδικαλιστική οργάνωση και δράση.



να αναφερθούμε και στην ευκαιρία που έχουν βρει αρκετές κυβερνήσεις, ειδικά μετά και το 
χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου, για να εφαρμόσουν αυταρχικότερες μορφές διακυβέρνησης. 
Για παράδειγμα στις ΗΠΑ (τη «μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου») οι δύο κυβερνήσεις 
Μπους, υπό την καθοδήγηση του αντιπροέδρου Τσέινι, έχουν επιτύχει μία σταδιακή ενδυνάμωση 
της εκτελεστικής εξουσίας, εις βάρος του Κογκρέσου και των δικαστηρίων, προσδίδοντάς της 
σημαντικές υπερεξουσίες. Ως αποτέλεσμα ο πρόεδρος έχει φτάσει να κυβερνά μέσω διαταγμάτων 
(σε θέματα δημόσιας τάξης π.χ.), πράγμα που, για ορισμένους συγγραφείς (πολύ σωστά), θέτει 
το αμερικανικό Σύνταγμα σε κίνδυνο30. Ταυτόχρονα παρατηρείται μια αύξουσα ελαστικότητα 
σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων (βλ. π.χ. το καθεστώς κράτησης στο Γκουαντάναμο) 
αλλά και κοινωνικών ελευθεριών: μετά την Ιταλία, η Γερμανία κι οι ΗΠΑ αναθέτουν στο στρατό 
καθήκοντα σχετικά με τη διατήρηση της δημόσιας τάξης31. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αδιαφορία 
των πληθυσμών επιτρέπει στην εξουσία να δείχνει απροκάλυπτα πόσο απατηλή είναι στην 
πραγματικότητα η «διάκριση των εξουσιών», καθώς ενεργεί ανοιχτά όχι ως «εκτελεστική» 
αλλά ως κυβερνητική αρχή32. Σε καμία περίπτωση δεν υπονοούμε μ’ αυτά τα παραδείγματα, 
όπως κάνουν συχνά οι αριστερές ή αναρχικές αναλύσεις, ότι τα δυτικά κράτη γίνονται σιγά σιγά 
φασιστικά. Απλώς υπογραμμίζουμε το γεγονός ότι η υποχώρηση των κοινωνικών κινημάτων 
κι η αδιαφορία της μεγάλης μάζας του πληθυσμού για την πολιτική ευνοούν την ανάπτυξη των 
περισσότερο αυταρχικών και ολιγαρχικών τάσεων της εξουσίας.

Δε θα πρέπει όμως να γοητευτούμε απ’ την παραδοσιακή ανάλυση και να θεωρήσουμε ότι 
όλα αυτά δεν είναι παρά μια θετική εξέλιξη για τις κυρίαρχες γραφειοκρατίες, στα πλαίσια του 
«κοινωνικού ανταγωνισμού». Η απόσυρση των ατόμων απ’ τη δημόσια σφαίρα είναι δείγμα μιας 
βαθύτερης, ανθρωπολογικής κρίσης των φιλελεύθερων καθεστώτων και ως εκ τούτου πλήττει και 
τα κυρίαρχα στρώματα. Η κατάρρευση του συνόλου σχεδόν της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας 
–εγχώρια εκδοχή της οποίας είναι δυσκολία του ΠΑΣΟΚ να εκμεταλλευθεί προς όφελός του 
την οικτρή κατάσταση της ΝΔ- είναι δείγμα της κατάστασης που περιγράφουμε. Το ίδιο και 
η πρόσφατη προεκλογική περίοδος στις ΗΠΑ, όπου το μόνο σχεδόν που έμεινε από μια τόσο 
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30.  Ch. dickey, “The Constitution in Peril” [«Το Σύνταγμα σε κίνδυνο»], Newsweek, 8.10.2007.
31.  «Στρατιώτες στους δρόμους και τα σκυλιά δεμένα», «Η δημοκρατία στο απόσπασμα», Κυριακάτικη 
Ελευθεροτυπία, 12.10.2008.
32. Για το ανυπόστατο της διάκρισης των εξουσιών μέσα στα φιλελεύθερα ολιγαρχικά πολιτεύματα και 
για την «κυβερνητική» εξουσία βλ. Γ. Ν. Οικονόμου «Τι κρύβει ο σύγχρονος πληθωρισμός στη χρήση 
της λέξης “δημοκρατία”;» (autonomyorbarbarism.blogspot.com/2008/11/blog-post_15.html) αλλά 
και Κ. Καστοριάδης, Η αρχαία ελληνική δημοκρατία και η σημασία της για μας σήμερα, Αθήνα, Ύψιλον, 
1999, σ. 33 και –λεπτομερέστερα- «Quelle démocratie?» [«Ποια δημοκρατία;»], Figures du pensable, 
Παρίσι, Seuil, 1999, σσ. 159-160.



σημαντική εκλογική αναμέτρηση, που κινητοποίησε τεράστιες μάζες ψηφοφόρων, ήταν το 
εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο όλων, σχεδόν, των υποψηφίων (προέδρων και αντιπροέδρων). 

Είμαστε εδώ αντιμέτωποι με το «επίπεδο εγκεφαλογράφημα»33 των πολιτικών ανδρών και 
γυναικών της εποχής μας και με την εξαφάνιση της πολιτικής τους φαντασίας. Αμφότερα εκ 
των οποίων αποτελούν έκφραση της δραματικής επιδείνωσης της ποιότητας και του πνευματικού 
επιπέδου των διευθυντικών γραφειοκρατιών για τα οποία μιλήσαμε. Αυτό που κατέστη πλέον σαφές 
ακόμα και στους τυφλούς με αφορμή τη χρηματοπιστωτική κρίση –η προχειρότητα δηλαδή 
κι η ανευθυνότητα με την οποία διαχειρίζονται πλέον οι «ιθύνοντες» τις δημόσιες υποθέσεις- 
ισχύει για όλους τους τομείς της κοινωνίας κι όχι μόνο για την οικονομία. Η γενική παρακμή της 
αμερικανικής «αυτοκρατορίας» που έχουν εδώ και καιρό διαπιστώσει ορισμένοι συγγραφείς34 
δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της τεράστιας διόγκωσης του εξωτερικού χρέους της οικονομίας της, 
αλλά και της ολοένα και εντεινόμενης αποσύνθεσης των διευθυντικών τους κύκλων. Σε ειδικό του 
αφιέρωμα στο μέλλον της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, ο Economist35 αναφέρεται στην 
«αυξανόμενη έλλειψη δεξιοτήτων» (growing shortage of talent) των αμερικανικών διοικητικών 
μηχανισμών, που δεν τους έχει ακόμα επιτρέψει ν’ αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά –στα 
πλαίσια, μην παρεξηγηθούμε, της επίσημης πολιτικής του αμερικανικού κράτους- τον ισλαμικό 
«εχθρό», όπως συνέβη παλιότερα με τον κομουνιστικό «κίνδυνο», αλλά έχει οδηγήσει και 
στην αδυναμία διαχείρησης έκτακτων καταστάσεων όπως οι συνέπειες του τυφώνα Κατρίνα. 
Το συγκεκριμένο σύμπτωμα όμως δεν είναι αποκλειστικά αμερικανικό: «Η έλλειψη δεξιοτήτων 
είναι ένα πρόβλημα που χαρακτηρίζει όλες τις πλούσιες χώρες (όπως επίσης και πολλές απ’ τις 
αναπτυσσόμενες)»36. Η ουσία του συγκεκριμένου προβλήματος είναι η εξής: ο τύπος ανθρώπου 
που παράγουν οι σημερινές κοινωνίες αποδεικνύεται ανίκανος να λειτουργήσει σύμφωνα με τις αξίες 
και τους θεσμούς των φιλελεύθερων καθεστώτων. Αποδεικνύεται κατώτερος των φιλελεύθερων 
περιστάσεων.
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33.  Έκφραση του Marcel Gauchet που υιοθετεί –και διευρύνει- ο Καστοριάδης: C. Castoriadis, «Quelle 
démocratie?» ό.π., σ. 161.
34. Αλλά και κινηματογραφιστές όπως ο Ντενί Αρκάν: βλ. τις ταινίες του Η πτώση της αμερικανικής 
αυτοκρατορίας (1987) κι η Επέλαση των βαρβάρων (2003).
35. “A Special Report on America and the World” [«Ειδική έκθεση για την Αμερική και τον κόσμο»], 
σ. 12 (Economist, 29.3.2008).
36.  Ό. π. 



Η πολιτική μέσα στην κοινωνία της κατανάλωσης
α) Καπιταλισμός και πολιτικός φιλελευθερισμός
Σύμφωνα με την ανάλυσή μας, αυτή η εξέλιξη είναι προϊόν της βαθιάς εσωτερικής αντίφασης 

που χαρακτηρίζει τα φιλελεύθερα καθεστώτα. Όταν λέμε «φιλελεύθερα καθεστώτα» δεν 
αναφερόμαστε απλώς στους πολιτικούς και νομικούς θεσμούς, σ’ αυτό δηλαδή που θα μπορούσαμε 
να αποκαλέσουμε «συνταγματική» πλευρά ενός καθεστώτος, αλλά στο σύνολο της θέσμισης 
των φιλελεύθερων, δυτικών κοινωνιών. Βασικό χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων κοινωνιών 
είναι η σύνδεση του καπιταλισμού, ως οικονομικού και κοινωνικού συστήματος, με τον πολιτικό 
φιλελευθερισμό. Αυτή η σύνδεση δεν έχει τίποτε το αναγκαίο και είναι απλώς ιστορικού 
χαρακτήρα. Γι’ αυτό και είναι χαρακτηριστική μόνο για μια περίοδο ανάπτυξης του καπιταλισμού. 
Όπως, σε προηγούμενους αιώνες, ο καπιταλισμός συνδέθηκε με την απολυταρχία –ή όπως 
συνδέεται σήμερα, στην Κίνα, με μια κομουνιστικής προέλευσης δικτατορία-, έτσι και σήμερα, 
εδώ και μερικές δεκαετίες στις δυτικές χώρες, αρχίζει σταδιακά ν’ αποσυνδέεται απ’ τον πολιτικό 
και συνταγματικό φιλελευθερισμό. Η αντίφαση των σημερινών καθεστώτων είναι αποτέλεσμα 
της έξαρσης των βασικών χαρακτηριστικών του γραφειοκρατικού καπιταλισμού, τα οποία τον 
οδηγούν, από ένα σημείο κι έπειτα, να έρχεται σε αντίθεση με τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις 
της ομαλής λειτουργίας των φιλελεύθερων πολιτικών θεσμών.

Τα περί ων ο λόγος βασικά χαρακτηριστικά του καπιταλισμού μπορούν να γίνουν κατανοητά, 
μόνο αν τον θεωρήσουμε σαν ένα συνολικό μοντέλο οργάνωσης της κοινωνίας, σαν μια συνολική 
κοινωνική θέσμιση, κι όχι απλώς σαν ένα οικονομικό σύστημα ή σαν έναν τρόπο παραγωγής. 
Ο καπιταλισμός είναι ένα κοινωνικοοικονομικό σύστημα που βασίζεται στην επέκταση του 
γραφειοκρατικού μοντέλου στο σύνολο των κοινωνικών δραστηριοτήτων. Η γραφειοκρατικοποίηση 
της κοινωνικής ζωής επεκτείνει στο σύνολο της κοινωνικής επικράτειας την εσωτερική αντίφαση 
του γραφειοκρατικού μοντέλου: ενώ από τη μια μεριά το σύστημα προσπαθεί να καθυποτάξει 
τα άτομα και να τα κάνει απλά εκτελεστικά αυτόματα, από την άλλη καθίσταται ανίκανο να 
λειτουργήσει, αν αυτή η παθητικοποίηση πραγματοποιηθεί. Η παράλογη αυτή κατάσταση όπου 
ένα σύστημα προσπαθεί, την ίδια στιγμή, να καταστήσει τους ανθρώπους απολύτως παθητικούς 
και υπεύθυνους για την ορθή και ομαλή λειτουργία του, οδηγεί, από ένα σημείο κι έπειτα, στην 
εγκατάλειψη των θεσμών απ’ τα άτομα και την προώθηση της αδιαφορίας και του ατομικισμού. 
Ταυτόχρονα, η σύζευξη αυτής της τάσης με παράγοντες όπως η άνοδος του βιοτικού επιπέδου, 
μετά τον πόλεμο, και η ανάπτυξη της καταναλωτικής κοινωνίας αλλοιώνουν τον παραδοσιακό 
αστό τύπο ανθρώπου στον οποίο βάσισε ο καπιταλισμός την ανάπτυξή του. Ο τύπος ανθρώπου 
που σταδιακά δημιουργείται έχει ως βασικά του χαρακτηριστικά την ανευθυνότητα και την 
ηδονοθηρία. Το πρόβλημα, όπως θα δούμε, έγκειται ότι, σε αντίθεση με προηγούμενες ιεραρχικές 
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μορφές οργάνωσης, η γραφειοκρατική οργάνωση αδυνατεί να λειτουργήσει εύρυθμα, αν η 
μεγάλη μάζα του πληθυσμού –την οποία υποτίθεται ότι οι διάφορες γραφειοκρατίες καθοδηγούν- 
αποσυρθεί στον ατομικό της μικρόκοσμο. Εδώ έγκειται η κρίση του σημερινού καπιταλισμού.

β) Οι «πολιτιστικές αντιφάσεις» της καπιταλιστικής κοινωνίας
Με αυτό τον τρόπο στο πεδίο της κουλτούρας και της καθημερινής ζωής διαμορφώνεται μια 

λογική εντελώς διαφορετική απ’ αυτή που έχουν ανάγκη οι φιλελεύθεροι πολιτικοί και οικονομικοί 
θεσμοί. Πρόκειται για κάτι ανάλογο με αυτό που ο Μπελ (d. Bell)37 αποκαλεί πολιτιστική αντίφαση 
του καπιταλισμού : ο τύπος ανθρώπου που διαμορφώνεται από την κουλτούρα της κοινωνίας της 
κατανάλωσης έρχεται σε αντίφαση με τις πολιτιστικές σταθερές της οικονομικής και πολιτικής 
σφαίρας αυτής της κοινωνίας. Αυτό συμβαίνει, επειδή, όπως πολύ σωστά το έχει δείξει ο Ζαν 
Μποντριγιάρ ( J. Baudrillard), μέσα στα πλαίσια της κοινωνίας της κατανάλωσης παρατηρείται 
μια πριμοδότηση του πεδίου της καθημερινής ζωής, το οποίο θεωρείται ως ο κατεξοχήν τόπος 
της κατανάλωσης –της κεντρικής δηλαδή δραστηριότητας των σύγχρονων ανθρώπων. Μέσα 
στα πλαίσια αυτού του είδους του τρόπου ζωής, το άτομο εγκλείεται όλο και περισσότερο σε μια 
ιδιωτική σφαίρα η οποία ορθώνεται σε «σχήμα ερμηνείας του κόσμου». Οτιδήποτε υπερβαίνει το 
στενό προσωπικό περίγυρο του ατόμου (καθημερινά προβλήματα, διαπροσωπικές σχέσεις, χόμπι, 
διασκεδάσεις κ.λπ.) χάνει όλο και περισσότερο το νόημά του: το ιδιωτικό αποσυνδέεται απ’ το 
κοινωνικό, ο δεσμός ανάμεσα στο «μικροκοινωνικό» και στο «μακροκοινωνικό» καταλύεται. Η 
«ιστορία», η «οικονομία», η «πολιτική» καταντούν, προοδευτικά, έννοιες χωρίς περιεχόμενο, 
απομακρυσμένες καθώς είναι απ’ την καθημερινή ζωή του ανθρώπου-καταναλωτή38.

γ) Τα νέα διευθυντικά ήθη
Ο τύπος ανθρώπου που δημιουργείται μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία αποδεικνύεται όλο και 

περισσότερο ασύμβατος με τους φιλελεύθερους θεσμούς. Στο επίπεδο της διαχείρισης της 
κοινωνίας και της οικονομίας η αντικατάσταση του παραδοσιακού υπαλλήλου ή γραφειοκράτη 
«βεμπεριανού» τύπου απ’ το σύγχρονο ηδονιστή γιάπι, που κυριαρχείται απ’ τη λογική 
του βραχυπρόθεσμου, του εφήμερου και του ρίσκου, εντείνει σε εξαιρετικό βαθμό τον εγγενή 
ανορθολογισμό του καπιταλισμού. Αν κάτι χαρακτηρίζει τις σύγχρονες διευθυντικές τάξεις, μαζί 
με την έλλειψη δεξιοτήτων και πολιτικής φαντασίας στις οποίες ήδη αναφερθήκαμε, αυτό είναι η 
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37. Ντ. Μπελ, Ο πολιτισμός της μεταβιομηχανικής Δύσης, μτφρ. Γ. Λυκιαρδόπουλος, επ. Στ. Ροζάνης, 
Αθήνα, Νεφέλη, 1997. Χρησιμοποιούμε το γενικό σχήμα του Μπελ (την πολιτιστική αντίφαση ανάμεσα 
στις διάφορες σφαίρες της κοινωνίας), δίνοντάς του όμως διαφορετικό περιεχόμενο.
38. Z.  Μπωντριγιάρ, Η καταναλωτική κοινωνία, μτφρ. Β. Τομανάς, Νησίδες, χ.χ., σσ. 25-27.



απόλυτη σχεδόν ανευθυνότητα. Υπό αυτή την έννοια θα πρέπει να δώσουμε τη δέουσα προσοχή σε 
δημοσιεύματα όπως το ακόλουθο: «“Που βρίσκεται η νεότερη γενιά του χρήματος;” Αναρωτιόταν 
τις προάλλες η γαλλική εφημερίδα Le Monde. Η ερώτηση αφορά, φυσικά, τους νεότερους σε 
ηλικία χρηματιστές, ειδικούς και όλους γενικά τους εξπέρ των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, 
οι οποίοι, ενώ στο παρελθόν ήταν λαλίστατοι, σήμερα, που η διεθνής οικονομία βιώνει μια από τις 
πιο μεγάλες κρίσεις στην Ιστορία, απουσιάζουν απ’ το δημόσιο προβληματισμό. Στη θέση τους… 
βρίσκονται οι “παππούδες του χρήματος”, επενδυτές κι επιχειρηματίες οι οποίοι εξακολουθούν να 
προκαλούν μεγάλο ενδιαφέρον με τις δηλώσεις και τις κινήσεις τους. Πρόσωπα όπως ο Γ. Μπάφετ ή 
ο Τζ. Σόρος… συνεχίζουν να παραδίδουν μαθήματα ορθής διαχείρησης και συνετής αντιμετώπισης 
των κρίσεων… Το ιντερνετικό περιοδικό Slate διαπίστωσε πριν από λίγο καιρό ότι όλα τα fora 
της οικονομικής ενημέρωσης κατακλύζονται τις τελευταίες εβδομάδες από εβδομηντάρηδες και 
ογδοντάρηδες και ότι η τελευταία κρίση τους κατέστησε εκ νέου υπερδραστήριους… Ο Monde 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η τελευταία κρίση ανέδειξε την αξία των παλαιών, μπροστά στους 
οποίους οι νεότεροι δε μπορούν να κάνουν τίποτε άλλο από το να υποκλιθούν και να τους αφήσουν 
να περάσουν μπροστά»39. 

δ) Η ανθρωπολογική κρίση του καπιταλισμού
Όλα αυτά δεν είναι τυχαία συμπτώματα. Αποτελούν έκφραση της μόλυνσης των διευθυντικών 

μηχανισμών απ’ την ηδονοθηρική λογική του καταναλωτισμού, αποτέλεσμα της ζημιάς που έχει 
επιφέρει ο καπιταλισμός στον ανθρωπολογικό τύπο ο οποίος του επέτρεψε να αναπτυχθεί και να 
φτάσει ως εδώ. Αν στο επίπεδο της καθημερινής ζωής η συγκεκριμένη λογική δεν έχει άμεσες 
συνέπειες, στο επίπεδο της διαχείρισης της κοινωνίας, όπου, εκ της φύσεως του ρόλου τους, οι 
διάφοροι γραφειοκράτες οφείλουν να διακρίνονται από μια στοιχειώδη, «λειτουργικού» τύπου 
υπευθυνότητα και σοβαρότητα, τα αποτελέσματα είναι ολέθρια. Είναι κοινό συμπέρασμα των 
κοινωνιολόγων ότι οι σημερινοί διευθυντικοί κύκλοι και τα ανώτερα στρώματα χαρακτηρίζονται 
από μια πρωτόγνωρη αδιαφορία για τη μοίρα των κοινών υποθέσεων. Όπως λέει κι ο Econo-
mist (ό.π.), «Οι άνθρωποι είναι λιγότερο δεσμευμένοι από καθήκοντα και υπευθυνότητες (foot-
loose) απ’ ο,τι παλιότερα». Διαβάζουμε για την «κούραση των ελίτ» και την «εξέγερσή» τους 
ενάντια στην κοινωνία40. Το μόνο που δείχνει να ενδιαφέρει αυτές τις ελίτ είναι η προσωπική τους 
καλοπέραση. Αυτό που τους νοιάζει δεν είναι πια να γίνουν αρεστές στην κοινωνία, προκειμένου 
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39. Το Βήμα, 20.7.2008.
40.  Βλ. π.χ. τα εξής έργα: Κρ. Λας, Η εξέγερση των ελίτ (μτφρ. Β. Τομανάς, Σκόπελος, Νησίδες, χ.χ.), Fr. 
dupuy, La fatigue des élites. Le capitalisme et ses cadres, (Παρίσι, Seuil, «La République des Idées», 
2005) [Η κούραση των ελίτ. Ο καπιταλισμός και τα στελέχη του].



να εδραιώσουν την κυριαρχία τους. Αυτό που τις νοιάζει, στα πλαίσια του ατομικισμού και της 
λογικής του βραχυπρόθεσμου που τις διακρίνει, είναι απλά να αποκοπούν απ’ την κοινωνία, 
προκειμένου να χαρούν τα προνόμιά τους. Έχει φυσικά μεγάλη σημασία να δούμε ότι παλαιότερα 
κάτι τέτοιο δε συνέβαινε, αφού, ακόμα και το προγενέστερο γραφειοκρατικό μοντέλο του 
καπιταλισμού περιελάμβανε στις προτεραιότητές του την κοινωνική ένταξη και αφομοίωση 
των κατώτερων τάξεων (για το δικό του συμφέρον φυσικά)41. Παρ’ ότι βέβαια επρόκειτο για 
εκμεταλλευτικές κοινωνίες, τα τότε αφεντικά είχαν κάποιο σχέδιο και κάποια πολιτική, δεν έκαναν 
ό,τι τους κατέβαινε, δεν αδιαφορούσαν για τις πιθανότητες επιβίωσης του συστήματος που τους 
επιτρέπει να πλουτίζουν και να κυριαρχούν. Ο αστός καπιταλιστής42 διακρινόταν από την αίσθηση 
του καθήκοντος σε αντίθεση με τους σύγχρονους γίαπις που ζουν το «λυκόφως του καθήκοντος» 
(Λιποβετσκί).

ε) Το ξεθώριασμα των συλλογικών παραστάσεων 
Στο επίπεδο της καθημερινής ζωής, οι συνέπειες του καταναλωτικού και γραφειοκρατικού 

καπιταλισμού είναι εξίσου σοβαρές. Ο ατομικισμός κι ο εγκλεισμός στον ιδιωτικό μικρόκοσμο 
έχουν οδηγήσει στην αποσύνθεση των συλλογικών παραστάσεων και των αξιών της κοινωνίας. 
Η λειτουργία των φιλελεύθερων ολιγαρχιών περιορίζεται στην προάσπιση των ατομικών 
δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα, οι ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προάσπιση των 
οποίων υποτίθεται ότι διασφαλίζουν τα φιλελεύθερα καθεστώτα, γίνονται όλο και περισσότερο 
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41.  Όπως παρατηρεί ο Ρίτσαρντ Σένετ (R. Sennett, The Culture of New Capitalism, Yale U.P., New 
Haven & London, 2006 [Η κουλτούρα του νέου καπιταλισμού]), το παραδοσιακό, «βεμπεριανό» μοντέλο 
γραφειοκρατικής οργάνωσης περιλαμβάνει ως βασική του συνιστώσα την έγνοια της κοινωνικής ένταξης 
υπό την αιγίδα του. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του κράτους που έφτιαξε ο Μπίσμαρκ ή της λογικής, 
λίγο αργότερα, μεγαλοβιομηχάνων σαν τον Χ. Φορντ οι οποίοι ενδιαφέρονταν για την ένταξη των εργατών 
στο σύστημα και την «αφομοίωσή» τους απ’ αυτό. Στόχος τους ήταν, φυσικά, να αποδυναμώσουν το 
ακμαίο εργατικό κίνημα της εποχής. Σύμφωνα με τον d. Cohen (Trois leçons sur la société post-industrielle, 
Παρίσι, Seuil, «La République des Idées», 2006 [Τρία μαθήματα για τη μεταβιομηχανική κοινωνία]), 
η βιομηχανική κοινωνία βασίστηκε στη σύνδεση ενός τρόπου παραγωγής με έναν τρόπο προστασίας, 
προωθώντας την ενότητα του οικονομικού με το κοινωνικό ζήτημα, σε αντίθεση με τις μεταβιομηχανικές 
κοινωνίες οι οποίες διαχωρίζουν την παραγωγή απ’ την κοινωνική προστασία.
42.  Για μας ο «αστός» αντιπροσωπεύει έναν πολύ συγκεκριμένο τύπο ανθρώπου, όπως τον περιγράφει, 
π.χ., ο W. Sombart στο ομώνυμο έργο του (Β. Ζόμπαρτ, Ο Αστός. Πνευματικές προϋποθέσεις και ιστορική 
πορεία του δυτικού καπιταλισμού, μτφρ. Κ. Κουτσουρέλης, Νεφέλη, Αθήνα, 1998). Η αστική τάξη έχει 
πάψει εδώ και καιρό να υπάρχει. Το να χαρακτηρίζουμε κάθε διευθυντική τάξη μέσα στον καπιταλισμό 
ως «αστική» είναι λανθασμένο, καθώς παραβλέπει ότι οι τάξεις δεν ορίζονται μόνο οικονομικά αλλά και 
πολιτιστικά, ως φορείς συγκεκριμένων αξιών, σημασιών, τύπων ανθρώπου κ.λπ. 



αντιληπτά απ’ τους ανθρώπους με έναν καθαρά ατομικιστικό και αρνητικό τρόπο : τι είναι για το 
σημερινό άτομο η ιδιότητα του πολίτη (citoyeneté); «Είναι το δικαίωμα να μη σε παρενοχλεί η 
αστυνομία» απαντούσε προ δεκαοκταετίας ένας αμερικανός νέος σε ερώτηση σχετικής έρευνας43. 
Εδώ βλέπουμε να επεκτείνεται στη γενική σχέση του ατόμου προς την κοινωνία η σχέση που 
εντοπίσαμε προηγουμένως στη σχέση των πολιτών με τα κόμματα. Η «πολιτική à la carte» 
είναι η πολιτική της καταναλωτικής κοινωνίας, όπου η ελευθερία γίνεται αντιληπτή ως πληθώρα 
επιλογών, όπως ακριβώς στα πλαίσια του «εναλλακτικού» καταναλωτισμού δεύτερης γενιάς, όπου 
αυτό που μετρά δεν είναι η ποσότητα αλλά η «μοναδικότητα» του προϊόντος. Πρόκειται γι’ αυτό 
που οι κοινωνιολόγοι έχουν αποκαλέσει διαδικασία προσωποποίησης44: δεν προσαρμόζεται πλέον το 
άτομο στους θεσμούς, αλλά οι θεσμοί στο άτομο. Οι νόρμες της κοινωνίας «προσωποποιούνται», 
προσαρμόζονται στις επιθυμίες του εκάστοτε ατόμου: δουλειά απ’ το σπίτι, διαμόρφωση του 
πακέτου της σύνδεσης του κινητού τηλεφώνου απ’ τον πελάτη, ψήφος μέσω sms για το ποιος 
θέλουμε να φύγει απ’ το ριάλιτι που παρακολουθούμε, ευέλικτα δάνεια, «προσωποποιημένη» 
ιατρική κ.λπ. Αντίστοιχα η ελευθερία παύει να αποτελεί κοιωνική κατάσταση και μετατρέπεται σε 
απλή προέκταση των ατομικών μας επιλογών. 

Δεν είναι καθόλου τυχαίο που ένας αριθμός συγγραφέων, υποστηρικτών της φιλελεύθερης 
ολιγαρχίας, έχει αρχίσει εσχάτως να ανησυχεί για την «κρίση της δημοκρατίας» («δημοκρατία» 
αποκαλούν οι υποστηρικτές τους τα σημερινά ολιγαρχικά πολιτεύματα των δυτικών και 
ανεπτυγμένων χωρών), για τα αίτια και το εύρος της45. Όπως μας λέει για παράδειγμα ο Μαρσέλ 
Γκοσέ (Marcel Gauchet), «η κρίση είναι πολύ βαθιά, γιατί πλήττει τις ίδιες τις συνθήκες που 
καθιστούν δυνατή την πολιτική ζωή… Η ιδιαίτερη δυσκολία των σύγχρονων δημοκρατικών 
καθεστώτων έγκειται στην ίδια τους τη σύνθεση. Τα συστατικά τους στοιχεία θέτουν επικύνδυνα 
προβλήματα αναφορικά προς τη μεταξύ τους συμβατότητα… Οι κρίσεις της δημοκρατίας είναι, 
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43. Από άρθρο της International Herald Tribune, 29.5.1990. Το παραθέτει ο Καστοριάδης, «Quelle 
démocratie?», ό .π., σ. 178.
44. Βλ. ενδεικτικά Ζ. Λιποβετσκί, Η εποχή του κενού, μτφρ. Β. Τομανάς, Σκόπελος, Νησίδες, χ.χ., σσ. 9-25, 
Z.  Μπωντριγιάρ, Η καταναλωτική κοινωνία, ό. π., σ. 95 κ.ε. 
45.  Βλ. χαρακτηριστικά τη συζήτηση ανάμεσα στους M. Gauchet και P. Manent, «Comment repenser 
la démocratie?», Le magazine littéraire, τ. 472, Φεβρουάριος 2008, σσ. 90-95 [«Πώς να ξανασκεφτούμε 
τη δημοκρατία;»]. Μετάφραση κομματιών της υπάρχει στο 7 της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας, 13.7.2008 
υπό τον τίτλο «Η μελαγχολική δημοκρατία».



στο βαθύτερο πυρήνα τους, κρίσεις της σύνθεσης των συστατικών στοιχείων του κόσμου μας»46. 
Το πρόβλημα έγκειται, σύμφωνα με το συγγραφέα, στην κυριαρχία του σύγχρονου ατομικισμού, 
ο οποίος καταλήγει να περιστέλλει τα φιλελεύθερα ολιγαρχικά καθεστώτα (τη «δημοκρατία») 
στην υπεράσπιση των ατομικών δικαιωμάτων. Με αυτό τον τρόπο «ο θρίαμβος των ατομικών 
ελευθεριών καθιστά αδύνατη την ύπαρξη μιας παράστασης ενός συλλογικού πεπρωμένου και μιας 
εξουσίας που ασκείται από κοινού».  

Όπως βλέπουμε, η απομάκρυνση του πληθυσμού απ’ το δημόσιο χώρο, η οποία είναι προϊόν, 
τόσο της λογικής των ίδιων των φιλελεύθερων ολιγαρχικών θεσμών, όσο και της γραφειοκρατικής 
λογικής του καπιταλισμού, αφαιρεί απ’ το σύστημα τη δυνατότητα να λειτουργήσει ομαλά. 
«Αυτοί οι άντρες κι οι γυναίκες δε θα είχαν ποτέ μπορέσει να κάνουν την Αμερικανική και τη 
Γαλλική επανάσταση –ούτε καν να έχουν παίξει το ρόλο των μεγάλων μορφών της βιομηχανικής 
επανάστασης. Η διαρκής αυτοαναπαραγωγή του συστήματος, και ειδικά των φιλελεύθερων 
συστατικών του στοιχείων, καθίσταται όλο και πιο προβληματική υπό αυτές τις συνθήκες»47.   
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46.  Ό.π. Με τις διαπιστώσεις αυτές συμφωνεί κι ο συνομιλητής –και μαθητής του R. Aron-, P. Manent: 
«Το καινούργιο φαινόμενο σήμερα έγκειται στο γεγονός ότι το πρώτο μέρος του ορισμού [της δημοκρατίας] 
(η προάσπιση, ενν., των ατομικών δικαιωμάτων) έχει καταλήξει, υπό μια έννοια, να συνοψίζει το όλον της 
δημοκρατικής ζωής. Είμαστε αμήχανοι απέναντι στην αξία και τη χρησιμότητα του δεύτερου μέρους, δηλαδή 
της αυτοκυβέρνησης του πολιτικού σώματος, καθώς προϋποθέτει την υπαγωγή των ατομικών δικαιωμάτων 
σ’ ένα κοινό σκοπό, σ’ ένα κοινό πρόταγμα, σε μια κοινή ζωή».
47.  Κ. Καστοριάδης, ό.π.



Νίκος Ν. Μάλλιαρης

Μερικές παρατηρήσεις
σχετικά με τη χρηματοπιστωτική κρίση

Τα γεγονότα
Μετά το σκάσιμο της φούσκας με τις μετοχές των εταιριών πληροφορικής, το 2001, και τα 

γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου, υπήρξαν φόβοι ότι θα επέλθει ύφεση στην αμερικανική οικονομία 
κι έτσι η αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, υπό την καθοδήγηση του Α. Γκρίνσπαν, προέβη σε 
μείωση των επιτοκίων (η οποία έφτασε και το 5,5% μέσα σε 3 χρόνια), με σκοπό να δώσει ώθηση 
στις επενδύσεις και την κατανάλωση. Παράλληλα, ακολουθώντας την πολιτική του αμερικανικού 
κράτους που ενθάρρυνε την αγορά κατοικίας, γενικεύτηκε ο εύκολος και «επιτρεπτικός» 
δανεισμός. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να συναφθούν εξαιρετικά επισφαλή δάνεια, αφού οι τράπεζες 
κι οι εταιρίες υποθηκών δάνειζαν ακόμα και σε άνεργους ή άτομα δίχως σταθερό εισόδημα (μέλη 
των μειονοτήτων κ.λπ.) και σε ποσοστά που έφταναν –ή και υπερέβαιναν- το 100% της αξίας των 
κατοικιών. Οι τράπεζες στόχευαν στο εύκολο κέρδος, καθώς υποτίθεται ότι τα εν λόγω επισφαλή 
δάνεια αντιστάθμιζαν το ρίσκο, αφού δίνονταν με υψηλότερο επιτόκιο απ’ ό,τι τα υπόλοιπα. Αυτά 
τα δάνεια –τα λεγόμενα subprimes («ενυπόθηκα δάνεια υψηλού ρίσκου»1)- πουλήθηκαν από 
τις κατά τόπους τράπεζες σε άλλες, μεγαλύτερες τράπεζες (συνήθως επενδυτικές), οι οποίες τα 
«τιτλοποίησαν» (ανακατεύοντάς τα με άλλα, πιο ασφαλή και φερέγγυα χρηματοοικονομικά 
προϊόντα, δημιουργώντας διαφόρων ειδών πιστωτικά παράγωγα και αποσπώντας, την ίδια 
στιγμή, υψηλή βαθμολογία απ’ τις σχετικές αξιολογικές αρχές2) και τα πούλησαν προς πάσα 
κατεύθυνση: ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες, ιδιώτες 
κ.λπ. Η μεγάλη ζήτηση στέγης (καλλιεργούμενη απ’ την αμερικανική κυβέρνηση) είχε ως 
αποτέλεσμα να αρχίσουν ν’ ανεβαίνουν ασταμάτητα οι τιμές των κατοικιών. Η διογκούμενη 
φούσκα –η μεγαλύτερη στεγαστική φούσκα στην ιστορία- προσέλκυσε την κερδοσκοπία, η οποία 

1. Λέγονται sub-prime δάνεια, δηλαδή δάνεια «κατώτερα απ’ αυτά της πρώτης επιλογής», τα prime 
δάνεια, καθώς απευθύνονται σε νοικοκυριά με περιορισμένο ή και καθόλου εισόδημα. Είναι υψηλού 
ρίσκου (ή «μειωμένης απόδοσης») για το δανειστή και ιδιαιτέρως «επιτρεπτικά» για το δανειζόμενο (με 
κυμαινόμενα επιτόκια κ.λπ.).
2. Οι οποίες, συνήθως, πληρώνονται απ’ τις τράπεζες που έχουν δημιουργήσει τα προς αξιολόγηση 
παράγωγα και άρα δε διακρίνονται για την αντικειμενικότητά τους…
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έδωσε περαιτέρω ώθηση στην άνοδο των τιμών. Τα ενυπόθηκα δάνεια που είχαν τιτλοποιηθεί 
έβρισκαν στήριγμα στην υψηλή αξία των κατοικιών κι έτσι ο επισφαλής τους χαρακτήρας δε 
δημιουργούσε πρόβλημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ του 2001 και του 2004 η συνολική 
αγορά ενυπόθηκων δανείων υψηλού ρίσκου αυξήθηκε απ’ τα 160 δις δολάρια στα 540 δις.

Όταν όμως, με μεγάλη αργοπορία, η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ κατάλαβε ότι είχε αρχίσει να 
δημιουργείται φούσκα στην αγορά ακινήτων, αύξησε τα επιτόκια, το 2007, με αποτέλεσμα πολύς 
κόσμος να μην μπορεί πλέον να αποπληρώσει τα δάνειά του. Αυτός ο παράγων σε συνδυασμό με το 
γενικό σκάσιμο της φούσκας των ακινήτων έκανε τα τιτλοποιημένα subprimes να χάσουν την αξία 
τους. Με αυτό τον τρόπο έχασαν τα κεφάλαιά τους όλοι όσοι, ιδρύματα ή ιδιώτες, είχαν επενδύσει 
μαζικά στα παράγωγα που βασίζονταν σ’ αυτά –στα λεγόμενα «τοξικά παράγωγα».

Αυτό που επέτρεψε τη διάδοση αυτών των τοξικών παραγώγων είναι η διόγκωση, τα τελευταία 
δέκα χρόνια, της αγοράς παραγώγων. Τα παράγωγα είναι ένα νέο είδος χρηματοοικονομικών 
εργαλείων τα οποία –υποτίθεται ότι- βοηθούν στην καλύτερη κατανομή των πιστωτικών 
κινδύνων (risk transfer). Είναι υπερπολύπλοκα και οι περισσότεροι διευθυντές τραπεζών δεν έχουν 
τις απαραίτητες γνώσεις για το χειρισμό τους3. Τα παράγωγα δεν ανταλλάσσονται στα πλαίσια 
μιας οργανωμένης αγοράς, όπως π.χ. τα χρηματιστήρια, αλλά βάσει ad hoc ιδιωτικών συμφωνιών 
(over the counter). Αυτό ενισχύει την αδιαφάνεια και την έλλειψη οποιασδήποτε δυνατότητας 
ρυθμιστικού ελέγχου. Ο κατασκευαστής ενός παραγώγου ξέρει πάντοτε περισσότερα απ’ τον 
υποψήφιο αγοραστή, καθώς δεν υπάρχει κανενός είδους τυποποίηση ή αντικειμενικό σύστημα 
αξιολόγησης αυτών των προϊόντων. Οι μεγάλες επενδυτικές τράπεζες επενδύουν μαζικά σε τέτοιου 
είδους τίτλους, δανειζόμενες συχνά ποσά πολλαπλάσια του αρχικού τους κεφαλαίου. Μέσω αυτής 
της αγοράς παραγώγων διαδόθηκαν σε όλο τον κόσμο τα «τοξικά» τιτλοποιημένα δάνεια που 
οδήγησαν στο χρηματοπιστωτικό κραχ. 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

3. Βλ. σχετικά και την υπ. 8 του κειμένου της ομάδας μας «Η οικονομική κρίση υπό το φως ουσιωδών 
πτυχών της» (http://autonomyorbarbarism.blogspot.com/2008/11/blog-post.html). Αυτή η έλλειψη 
γνώσης, από την πλευρά των οικονομικών παραγόντων, για το είδος των χρηματοοικονομικών προϊόντων 
στα οποία είχαν επενδύσει έχει, πολύ σωστά, επιτρέψει σε οικονομολόγους να χαρακτηρίζουν τη σημερινή 
κρίση ως κρίση κατανόησης : «Η τωρινή κρίση έχει μια ιδιαιτερότητα. Θα έλεγα ότι είναι μια κρίση της 
κατανόησης. Έχουμε την εντύπωση, η οποία εξάλλου είναι πραγματικότητα, ότι οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές 
δεν κατανοούν τι κάνουν και δεν κατανοούν το σύστημα. Έχουν δημιουργήσει προϊόντα τόσο πολύπλοκα, 
των οποίων κανείς δεν ξέρει πλέον πώς να υπολογίσει την αξία» (Ζ.-Π. Φιτουσί, «Οι κρίσεις είναι στα 
γονίδια του καπιταλισμού», Βιβλιοθήκη της Ελευθεροτυπίας, τ. 525, 24.10.2008, σ. 16). Γι’ αυτό υπάρχει 
ειδική κατηγορία golden boys, τα quants, μαθηματικές διάνοιες, απόφοιτοι τμημάτων «χρηματοοικονομικής 
μηχανικής» (financial engineering) των αμερικανικών πανεπιστημίων που ειδικεύονται σ’ αυτές τις 
αλχημείες.
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Η «αμερικανική ανωμαλία»
Στη βάση της σημερινής κρίσης βρίσκεται αυτό που ορισμένοι οικονομολόγοι έχουν αποκαλέσει 

«αμερικανική ανωμαλία»4. Πρόκειται για το είδος ανάπτυξης που ακολουθεί η αμερικανική 
οικονομία τα τελευταία χρόνια. Είναι μια ανάπτυξη που έχει στη βάση της την ισχυρή εσωτερική 
κατανάλωση. Μια κατανάλωση όμως –κι εδώ είναι όλο το ζουμί- που δεν έχει στέρεα θεμέλια, 
καθώς δε βασίζεται στην άνοδο των μισθών και τη μείωση της ανεργίας, αλλά στη γενίκευση 
του εύκολου και «επιτρεπτικού» δανεισμού. Η υπερχρέωση των Αμερικανών –όπως συμβαίνει 
και στην Ελλάδα, για άλλους όμως λόγους- δεν περιορίζεται στα φτωχότερα στρώματα και στις 
μειονότητες, όπως συχνά έχει υποστηριχθεί, αλλά συνιστά ένα γενικευμένο φαινόμενο που αποτελεί 
κλειδί στη διατήρηση των ρυθμών της αμερικανικής οικονομίας: «Μέχρι το 2005, η αγορά του 
40% όλων των αγορασθέντων σπιτιών δεν έγινε για να χρησιμεύσουν ως μόνιμες κατοικίες, αλλά 
ή ως μια μορφή επένδυσης ή ως αγορά δευτερεύουσας κατοικίας»5.

Παράλληλη μ’ αυτή την κατάσταση είναι μια σειρά μέτρων που από τη δεκαετία του 1980 κι 
έπειτα έχουν καταργήσει πολλές από τις ρυθμιστικές παρεμβάσεις και νομοθεσίες που θεσπίστηκαν 
μετά το κραχ του 1929 με σκοπό τον έλεγχο και τη χαλιναγώγηση των χρηματαγορών. Η 
διόγκωση της αγοράς παραγώγων κατέστη δυνατή ακριβώς χάρη σε αυτού του είδους τις πολιτικές. 
Βασικός υποστηρικτής τους υπήρξε ο Γκρίνσπαν, που πίστευε ότι το Ίντερνετ «μεταμορφώνει τις 
χρηματαγορές», καθώς επιτρέπει, μέσω του «εκδημοκρατισμού της πληροφορίας», να ξεπεραστεί 
η αδιαφάνεια της αγοράς παραγώγων. Φυσικά αυτός ο «εκδημοκρατισμός της πληροφορίας» 
απλώς ενέτεινε την αδιαφάνεια, αφού επέτρεπε πλέον στον καθένα να δημιουργεί τις δικές του 
«χρηματοοικονομικές καινοτομίες» και να τις πλασάρει στην αγορά, μέσω ιδιωτικών συμφωνιών 
ανεξέλεγκτων από κάθε επίσημη αρχή.

Η βασική αντίφαση του νεοφιλελευθερισμού
Η σημερινή κρίση έχει μεγάλη σημασία, καθώς μας δείχνει τα προβλήματα που, μακροπρόθεσμα, 

θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αντιμετωπίσει η σημερινή πολιτική του καπιταλισμού. Σε 
αντίθεση με μια σειρά κρίσεων που έχουν λάβει χώρα την τελευταία δεκαετία στη περιφέρεια της 
παγκόσμιας οικονομίας, η σημερινή κρίση ξεκίνησε απ’ τον κινητήρα της, τις ΗΠΑ. Έχει μεγάλη 

4. Βλ. π.χ. το βιβλίο του J.-L. Grèau, Ο καπιταλισμός στο μέλλον, μτφρ. Γ. Καυκιάς, Αθήνα, Ελ. Γράμματα, 
2007.
5. G. Soros, Η οικονομική κρίση του 2008 και η σημασία της, μτφρ. Α. Φιλιππάτος, επιμ.-επίμετρο Κ. 
Μελάς, Αθήνα, Λιβάνης, 2008, σ. 13. Βλ. και την ανάλυσή μας «Η οικονομική κρίση υπό το φως ουσιωδών 
πτυχών της», ό. π., ενότητα «Ο καταναλωτισμός». 
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σημασία το ότι δεν πρόκειται για κάποιο χρηματιστηριακό κραχ. Το πρόβλημα, όπως είδαμε, μόνο 
κατά το ήμισυ έχει ως αίτιό του τη διόγκωση και την αποχαλίνωση των αγορών χρήματος. Η 
πραγματική κρίση, αυτή που ριζώνει στην «πραγματική» οικονομία, είναι η κατάσταση που 
δημιουργείται απ’ τη γενίκευση του εύκολου και «επιτρεπτικού» δανεισμού και το γεγονός ότι 
η εσωτερική κατανάλωση των ΗΠΑ, η οποία απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των παγκόσμιων 
εξαγωγών κι έτσι κινεί την παγκόσμια οικονομία, στηρίζεται σε εξαιρετικά σαθρά θεμέλια: όχι 
σε πολιτικές ενίσχυσης των εισοδημάτων και μείωσης της ανεργίας, αλλά στην υπερχρέωση των 
καταναλωτών.

Όπως απεδείχθη μεταπολεμικά, ο καπιταλισμός μπόρεσε να επιβιώσει –και να γλυτώσει την 
προοπτική της κατάρρευσης υπό το βάρος των κρίσεων υπερπαραγωγής- χάρις στη διόγκωση της 
εσωτερικής ζήτησης που πέτυχε, μέσω της ενσωμάτωσης6 του προλεταριάτου και της δημιουργίας 
ισχυρής μεσαίας τάξης. Με την επικράτηση του νεοφιλελεύθερου οικονομικού μοντέλου όμως η 
κατάσταση των φτωχότερων στρωμάτων αλλά και σημαντικών κομματιών της μεσαίας τάξης 
επιδεινώθηκε. Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του συστήματος, 
το οποίο βάσισε για χρόνια την ανάπτυξή του στο μοντέλο της καταναλωτικής κοινωνίας. Η μόνη 
λύση για να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα η εσωτερική κατανάλωση υπό συνθήκες στασιμότητας 
των μισθών, περικοπής των κοινωνικών δαπανών και αύξησης της ανεργίας είναι η γενίκευση 
του εύκολου δανεισμού, ακόμα και στα κατώτερα στρώματα7. Χαρακτηριστική εφαρμογή όλων 
αυτών στο παράδειγμα των στεγαστικών δανείων: η πολιτική ενθάρρυνσης του στεγαστικού 
δανεισμού (που οδήγησε στο χαμήλωμα των κριτηρίων δανειοδοτικής αυστηρότητας) «ήρθε να 
αντικαταστήσει τις πιο παραδοσιακές προσεγγίσεις, όπως είναι η κατασκευή κατοικιών από το 
κράτος και η επιδότηση των ενοικίων»8.

6. Χρησιμοποιούμε τη λέξη «ενσωμάτωση» με καθαρά περιγραφικό νόημα. Η βελτίωση της οικονομικής 
και κοινωνικής κατάστασης της εργατικής τάξης δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιας συνωμοσίας του 
κεφαλαίου –παρ’ όλο που μεγαλοβιομήχανοι σαν τον Χένρι Φορντ ακολουθούσαν συνειδητά μια πολιτική 
«ενσωμάτωσης» των εργατών μέσω της αύξησης της αγοραστικής τους δύναμης-, αλλά των αγώνων 
του εργατικού και σοσιαλιστικού κινήματος. Ο Μπίσμαρκ, π.χ., προώθησε μέτρα κοινωνικής πρόνοιας, 
ακριβώς με σκοπό να τιθασεύσει το ακμαίο, την εποχή εκείνη, εργατικό κίνημα. Οι κεϊνσιανές πολιτικές 
που εφαρμόστηκαν αργότερα και οδήγησαν στη δημιουργία του κράτους πρόνοιας στηρίχθηκαν στις 
κατακτήσεις αυτού του κινήματος.
7. Ενδεικτική της κατάστασης είναι η ύπαρξη του «δανεισμού Ninja», ο οποίος απευθύνεται στην 
κατηγορία ατόμων No income (δίχως εισόδημα), No job (δίχως δουλειά), No assets (δίχως περιουσιακά 
στοιχεία). 
8. Ντ. Χένγουντ, «Η πολιτική ευθύνη για τη “φούσκα”», Ιός, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 19.10.2008.
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Όπως όμως το έδειξε η σημερινή κρίση, η διευκόλυνση του δανεισμού δε μπορεί να επεκτείνεται 
επ’ άπειρον, όταν δε συνοδεύεται από μια πραγματική -και όχι μόνο πλασματική- βελτίωση της 
κατάστασης των δανειζομένων. Διότι, πολύ απλά, τα χρέη θα πρέπει κάποτε να ξεπληρωθούν. 
Ακόμα και στην περίπτωση κατάρρευσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπως συνέβη 
με την τρέχουσα κρίση, κάποιος πρέπει να πληρώσει αυτά τα χρέη.  Έτσι το κράτος αναλαμβάνει 
το ρόλο του «δανειστή της τελευταίας στιγμής», στηρίζοντας τις τράπεζες, με σκοπό αυτές να 
συνεχίσουν να δίνουν ευκολότερα δάνεια. Πράγμα που αυξάνει το εσωτερικό έλλειμμα και, ως εκ 
τούτου, δεν αποτελεί λύση, καθώς είναι πολύ πιθανό ότι θα οδηγήσει σε περιορισμό των κοινωνικών 
δαπανών. Αυτή η κατάσταση δε μπορεί να συνεχιστεί, καθώς θα οδηγεί σε ανάλογες κρίσεις ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα, αφού η εύκολη επέκταση της πίστωσης μετατρέπει την οικονομία σε 
μια τεράστια φούσκα9: η επέκταση του δανεισμού δημιουργεί μια πλασματική ανάπτυξη με σαθρά 
θεμέλια, η οποία θα πρέπει κάποτε να πληρώσει τα χρέη της. Σύμφωνα με τη διατύπωση του Τζ. 
Στίγκλιτζ (σε τηλεοπτική του συνέντευξη του Σεπτεμβρίου 2008), η εύκολη πίστωση αποτέλεσε 
τον αέρα που επέτρεπε στη στεγαστική φούσκα να διογκώνεται με ταχείς ρυθμούς, καθώς έδινε 
στους αμερικανούς την ευκαιρία να αγοράζουν σπίτια και να προκαλούν, έτσι, άνοδο στην τιμή 
των κατοικιών. Αξίζει, παρεμπιπτόντως, να σημειώσουμε ότι η τάση της αμερικανικής Κεντρικής 
Τράπεζας να κρατά χαμηλά τα επιτόκια (και, ως εκ τούτου, να διευκολύνει το δανεισμό) είναι, σε 
ένα βαθμό, καθορισμένη απ’ τις «εξωτερικές σχέσεις» της αμερικανικής οικονομίας. Οι επενδύσεις 
της Ιαπωνίας και –κυρίως- της Κίνας σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα, οι οποίες είναι απαραίτητες, 
γιατί χρηματοδοτούν, τρόπον τινά, τα εμπορικά ελλείμματα των ΗΠΑ (βλ. παρακάτω), συντείνουν 
στη διατήρηση των χαμηλών επιτοκίων. 

Το γεγονός ότι στην Αμερική έχει αρχίσει πάλι να γίνεται λόγος –απ’ τον Ομπάμα- για πακέτο 
μέτρων «στήριξης της μεσαίας τάξης», κρατικές επενδύσεις σε δημόσια έργα ύψους 100 δις δολαρίων 
και για τη δημιουργία συστήματος δημόσιας υγείας δείχνει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

9. Η σε μια «υπερ-φούσκα» κατά την έκφραση του Σόρος (ό. π., σ. 13 και σσ. 141-170).
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Η κρίση είναι τριπλή
Μόλις έσκασε η φούσκα των ακινήτων στην Αμερική, τα κερδοσκοπικά κεφάλαια 

κατευθύνθηκαν προς τους τομείς του πετρελαίου και των τροφίμων. Αυτή η εξέλιξη σε συνδυασμό 
με διάφορους άλλους παράγοντες (όπως η ξηρασία του 2006, ένας τυφώνας στο Μπαγκλαντές το 
2007 κι ορισμένες άσχημες σοδειές) ανέβασε κατακόρυφα τις τιμές βασικών διατροφικών ειδών 
(σιτάρι, ρύζι, σόγια, καλαμπόκι κ.λπ.) και οδήγησε στο ξέσπασμα της περσινής επισιτιστικής 
κρίσης, η οποία, σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, έριξε στη φτώχεια επιπλέον 
160 εκατομμύρια ανθρώπους.

Αυτή η εξέλιξη δείχνει την αλληλεξάρτηση των διαφόρων φαινομένων στα πλαίσια της σημερινής, 
διεθνοποιημένης οικονομίας. Η χρηματοπιστωτική κρίση μπόρεσε να επηρεάσει το ξέσπασμα της 
επισιτιστικής κρίσης, εξαιτίας μερικών μακροπρόθεσμων και λιγότερο συγκυριακών εξελίξεων της 
παγκόσμιας οικονομίας, που εντάσσονται στα πλαίσια του λεγόμενου χάσματος Βορρά-Νότου: 
ο προσανατολισμός της γεωργίας των φτωχών χωρών προς τις εξαγωγές, η επιβολή σ’ αυτές 
νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων απ’ το ΔΝΤ και τους λοιπούς παγκόσμιους οργανισμούς, η 
μείωση των καλλιεργήσιμων γαιών εξαιτίας των βιοκαυσίμων (που στόχο έχουν να περιορίσουν 
τη ρύπανση που προκαλεί ο καταναλωτικός καπιταλισμός των ανεπτυγμένων χωρών) είναι 
μερικές απ’ αυτές. Γίνεται φανερό ότι ο Τρίτος Κόσμος πληρώνει τις συνέπειες του σπάταλου και 
καταναλωτικού τρόπου ζωής της Δύσης.

Μόνο της Δύσης; Όχι βέβαια: ένα μείζον πρόβλημα έχει προκληθεί απ’ το γεγονός ότι οι 
αναδυόμενες οικονομίες και ειδικά η Κίνα κι η Ινδία, οι πολυπληθέστερες χώρες του κόσμου, 
έχουν στρέψει την οικονομία τους προς ένα μοντέλο ανάπτυξης δυτικού τύπου. Η αποσύνθεση 
του δυτικού πολιτισμού έχει καταστρέψει το απελευθερωτικό κομμάτι αυτής της παράδοσης κι 
έτσι το μόνο που εξάγει η Δύση προς τον υπόλοιπο κόσμο, σε επίπεδο αξιών και σημασιών, είναι 
ο καπιταλισμός της κατανάλωσης. Φυσικά, όπως έχει παρατηρηθεί10, είναι πρακτικά αδύνατο να 
αντέξει ο πλανήτης τη δημιουργία μιας μεγάλης μεσαίας τάξης στην Κίνα με τις καταναλωτικές 
συνήθειες των αμερικανών. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι μια τέτοια προοπτική 
είναι αναγκαία για τη σταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας. Η παγκόσμια οικονομία, όπως 
το είπαμε, εξαρτάται ουσιαστικά απ’ την αμερικανική εσωτερική κατανάλωση, η οποία απορροφά 
το μεγαλύτερο μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών. Η Κίνα είναι μια απ’ τις μεγαλύτερες εξαγωγούς 
χώρες και αποτελεί μείζον στήριγμα της οικονομίας των ΗΠΑ, χρηματοδοτώντας ουσιαστικά 
το εξωτερικό τους έλλειμμα (μέσω των εξαγωγών προς αυτές και μέσω της αγοράς αμερικανικών 

10. Βλ. τη συνέντευξη της Ζ. Φερόν «2030: το οικολογικό κραχ» στο κείμενό μας «Σχετικά με την 
οικολογική κρίση», Μάγμα, τ. 2, Μάιος 2008.
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κρατικών ομολόγων). Η οικονομία της όμως δεν είναι σταθερή, καθώς ταλανίζεται από την έλλειψη 
εσωτερικής κατανάλωσης11, η οποία διογκώνει το εμπορικό πλεόνασμα της χώρας∙ το οποίο, με τη 
σειρά του, από ένα σημείο κι έπειτα –δεδομένων και των αποτελεσμάτων της σημερινής κρίσης 
στην αγοραστική δύναμη των Αμερικανών-, δε θα μπορεί να απορροφάται. Σε συνδυασμό με την 
αναζήτηση όλο και περισσότερων πρώτων υλών με σκοπό τη στήριξη της παραγωγής της, η Κίνα 
αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο σημαντικής οικονομικής κρίσης. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, 
υποχωρεί το βασικότερο στήριγμα της αμερικανικής οικονομίας, δηλαδή της οικονομίας που κινεί 
την παγκόσμια ανάπτυξη. Αλλά και μακροπρόθεσμα αν το δει κανείς, αυτή η εξέλιξη δυσχεραίνει 
ακόμα περισσότερο την προσπάθεια δημιουργίας μιας ισχυρής κινεζικής μεσαίας τάξης η οποία 
θα μπορούσε να παίξει το ρόλο που παίζει σήμερα η αμερικανική κατανάλωση ως μοχλός της 
παγκόσμιας οικονομίας12. Εγκαταλείποντας την αφερέγγυα και υπερχρεωμένη Αμερική, με άλλα 
λόγια, ο καπιταλισμός αναζητά τώρα τη σωτηρία του στη διάτρητη και σαθρή, οικονομικά, Κίνα.

Η προσπάθεια σταθεροποίησης της παγκόσμιας οικονομίας περνά μέσα απ’ την επίσπευση της 
οικολογικής έκρηξης του πλανήτη και απ’ την επιδείνωση της επισιτιστικής κρίσης. Ο κόσμος 
βρίσκεται πιασμένος μέσα σ’ ένα περίεργο σύμπλεγμα που δεν αφήνει να διαφανούν μεγάλες 
πιθανότητες διαφυγής, δεδομένου ότι το μοντέλο της κοινωνίας της κατανάλωσης είναι το μόνο 
που μπορεί να δώσει μια ψευδαίσθηση πλήρωσης στο άδειασμα της ζωής των ατόμων από νόημα, 
στο οποίο οδηγεί ο καπιταλισμός.

11. Την οποίο οι οικονομολόγοι αποκαλούν «οικονομική ανορεξία». Βλ. Newsweek, 1.10.2007, σσ. 32-36.
12. Εξού και οι ανησυχίες που εκφράστηκαν για την πτωτική τάση της κινεζικής αγοράς στέγης, από 
την οποία εξαρτάται ένα μεγάλο μέρος της κινεζικής βιομηχανίας. Οι New York Times (25.10.2008) 
αφιέρωσαν κεντρικό άρθρο στο θέμα, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι να μην πέσουν οι ρυθμοί ανάπτυξης 
της Κίνας (που, ούτως ή άλλως, είναι εξαιρετικά υψηλοί), ενώ ο Economist (15.11.2008) είχε ανάλυση 
με θέμα «Μπορεί η Κίνα να σώσει τον κόσμο;». Γι’ αυτό και τον περασμένο Νοέμβριο το ΚΚΚ ενέκρινε 
πακέτο ενίσχυσης της οικονομίας ύψους περίπου 600 δις δολαρίων. Εντάσσεται κι αυτό στα πλαίσια της 
προσπάθειας του κόμματος (βλ. π.χ. την εκκίνηση, το 2005, του ενδέκατου Πενταετούς Προγράμματος) 
να μειώσει τις ανισότητες και να δημιουργήσει μια ισχυρή μεσαία τάξη που θα δώσει ώθηση στην εσωτερική 
κατανάλωση: «Το Πεκίνο προσπαθεί να μεθοδεύσει τη μετάβαση από ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα 
καθοδηγείται απ’ τις εξαγωγές και τις επενδύσεις προς ένα μοντέλο που θα καθοδηγείται από την εγχώρια 
κατανάλωση» (Newsweek, ό. π.).
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Το ανθρωπολογικό υπόβαθρο της κρίσης
Στη βάση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, έτσι όπως προετοιμάστηκε μέσω της «αμερικανικής 

ανωμαλίας», βρίσκεται ο ανεύθυνος, καταναλωτικός και ηδονιστής τύπος ανθρώπου που παράγει 
πλέον ο καπιταλισμός. Ο σημερινός καπιταλισμός δεν είναι ο πουριτανικός και «ορθολογικός» 
καπιταλισμός που περιέγραφε ο Βέμπερ, αλλά ένας καπιταλισμός επιτρεπτικός που βασίζει πλέον τη 
λειτουργία του, όλο και περισσότερο, στις «αξίες» της κοινωνίας της κατανάλωσης: ανευθυνότητα, 
απώθηση του ρίσκου, χαλάρωση της αρχής της πραγματικότητας, επιτρεπτικότητα, ηδονισμός, 
λογική του βραχυπρόθεσμου. 

Αυτό συμβαίνει διότι το καπιταλιστικό φαντασιακό, ούτως ή άλλως, δεν εξαντλείται  στην 
προοδευτική επικράτηση του στοιχείου της «εκλογίκευσης» (Rationalisierung), όπως πίστευε 
ο Βέμπερ13, αλλά συνιστά μια σύνθεση ετερόκλιτων και εντελώς διαφορετικής καταγωγής 
πολιτιστικών στοιχείων, τα οποία συνδέθηκαν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της νεώτερης 
ευρωπαϊκής ιστορίας. Τέτοια στοιχεία είναι η τάση για την αποθησαύριση, το στοιχείο της 
περιπέτειας και του πλιάτσικου, που ενέπνεε τους μεγάλους πολέμαρχους, πειρατές και 
θαλασσοπόρους, το στοιχείο της εφευρετικής μανίας και της τεχνικής καινοτομίας, η κερδοσκοπική 
λύσσα, ο εξορθολογισμός («εκλογίκευση») της οικονομικής ζωής και της διοίκησης, η τάση προς 
το όλο και μεγαλύτερο κ.λπ.14. Το καπιταλιστικό φαντασιακό προήλθε μέσα από τη δημιουργική 
μείξη όλων αυτών των στοιχείων. Γι’ αυτό έχει σαν χαρακτηριστικό του ότι, ανάλογα με την περίοδο 
και τη συγκυρία, χαρακτηρίζεται από την επικράτηση ενός ή μερικών απ’ αυτά τα στοιχεία. 
Σήμερα, στα πλαίσια της γενικής αποσύνθεσης των παραδοσιακών δυτικών αξιών, μπορούμε να 
πούμε ότι το καπιταλιστικό φαντασιακό απογυμνώνεται από τα «ορθολογικά» του στοιχεία, 
χάριν των καθαρά κερδοσκοπικών, ανεύθυνων και «ριψοκίνδυνων» τάσεών του, πράγμα στο 
οποίο, φυσικά, συντελεί και η υποχώρηση του προτάγματος της αυτονομίας που πάντοτε μετρίαζε 
τις «ανορθολογικές» πλευρές της καπιταλιστικής ιδεολογίας15.

13.  Βλ. χαρακτηριστικά την «Εισαγωγή» (1920): Η προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού, 
μτφρ. Μ.-Γ. Κυπραίου, πρόλογος-θεώρηση-επιμέλεια Β. Φίλια, Αθήνα, Gutenberg, 2000, σσ. 11-27.
14. Βλ. Β. Ζόμπαρτ, Ο Αστός. Πνευματικές προϋποθέσεις και ιστορική πορεία του δυτικού καπιταλισμού, 
μτφρ. Κ. Κουτσουρέλης, Νεφέλη, Αθήνα, 1998. Βλ. και την κριτική του Βέμπερ στις θέσεις του Ζόμπαρτ 
στο 2ο κεφ. της Προτεσταντικής Ηθικής αλλά και –ονομαστικά- στις υποσημειώσεις του έργου: ό.π., σ. 
161, 162, 167, 169, 170-175 κ.λπ.
15. Βλ. σχετικά και «Κάτι σα γλωσσάρι», Μάγμα 2, ό.π., σ. 144 κ.ε. Όπως και την 5η υποσημείωση του 
κειμένου που αναφέρεται εδώ, στην υπ. 3.
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Στο επίπεδο της κατανάλωσης και της καθημερινής ζωής, αυτές οι εξελίξεις έχουν σχεδόν 
μετατρέψει τα άτομα σε καταναλωτικά όντα. Η άνοδος της ασημαντότητας στην οποία οδηγεί ο 
καπιταλισμός16 κάνει τους ανθρώπους να ρίχνονται σε μια φρενήρη και ασταμάτητη κατανάλωση, 
προκειμένου να συγκαλύψουν την έλλειψη νοήματος της ζωής τους. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια «ο 
αυτοπροσδιορισμός μέσω του shopping είναι η ιδεώδης ασχολία για τη σύγχρονη κοινωνία»17. 
Πρόκειται για το φαινόμενο του «διακρισιακού ατομικισμού» (individualisme dinstictif): τα άτομα 
δε μπορούν να βρουν νόημα στη ζωή τους κι έτσι προσπαθούν να δομήσουν μια ταυτότητα μέσω της 
προσκόλλησης σε καταναλωτικά πρότυπα, που –υποτίθεται ότι- τους επιτρέπουν να διαφέρουν απ’ 
τους άλλους. Κι αυτό ισχύει για όλα τα κοινωνικά στρώματα, όχι μόνο για τα πιο εύπορα (παρ’ όλο 
που, όπως είναι φυσικό, τα μεσαία και ανώτερα στρώματα είναι αυτά που δίνουν τον τόνο), καθώς 
υπάρχουν τύποι κατανάλωσης «για όλα τα Βαλάντια»18. Αυτό φαίνεται κι απ’ τα subprime δάνεια, 
τα οποία δίνονταν σε αρκετά χαμηλά στρώματα. Το σημαντικό είναι να δούμε ότι η κατανάλωση 
αποτελεί τη βασική ενασχόληση των σημερινών κοινωνιών. 

Ο καταναλωτής τύπος ανθρώπου έχει ως βασικό χαρακτηριστικό του την ανευθυνότητα. 
Ανευθυνότητα που βρίσκει την ιδεώδη της έκφραση στη γενίκευση της χρήσης των πιστωτικών 
καρτών και του εύκολου δανεισμού. Η εμφάνιση του εύκολου χρήματος ως «μάννα εξ’ ουρανού»19 
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16.  Βλ. σχετικά την ανάλυσή μας: «Όψεις της ανόδου της ασημαντότητας», «Σχετικά με την οικολογική 
κρίση», «Κάτι σα γλωσσάρι», Μάγμα 2.
17. Guardian (Καθημερινή της Κυριακής, 7.9.2008).
18. Βλέπουμε π.χ. στις ειδήσεις ότι έχουν αρχίσει να κάνουν θραύση πλέον τα στοκατζίδικα, που πουλάνε είδη 
–συνήθως ρούχα- σε τιμές κόστους, ενώ διαβάζουμε ότι ο αμερικανικός κολοσσός εμπορικών κέντρων Wal-Mart 
σκοπεύει να κερδίσει από την κρίση, ακολουθώντας την «τακτική ύφεσης» που έχει καταστρώσει κι η οποία 
βασίζεται σε θεαματικές μειώσεις τιμών σε επιλεγμένες κατηγορίες ειδών (Business Week, 10.11.2008). Αυτό 
συμβαίνει, επειδή ο καταναλωτισμός είναι κοινωνική σχέση και τρόπος ζωής, ενσάρκωση ενός συγκεκριμένου 
φαντασιακού κι όχι απλώς μια οικονομική πράξη. Αυτό φάνηκε πολύ καθαρά τον περασμένο Οκτώβριο στα 
εγκαίνια του μεγαλύτερου εμπορικού κέντρου της Ευρώπης, στο Λονδίνο, όπου συνέρρευσαν πλήθη κόσμου, 
περισσότερο για να καταναλώσουν διά της οράσεως παρά για να αγοράσουν. Εδώ βρίσκει, εξάλλου, την εξήγησή 
του το φαινόμενο των «μαϊμούδων»: αν δεν υπήρχε ο καταναλωτισμός ως φαντασιακό, τότε οι αφρικανοί 
μετανάστες δε θα πουλούσαν στα πανέρια τους τσάντες ή γυαλιά ηλίου απομιμήσεις των μεγάλων οίκων. Θα 
πουλούσαν απλώς φτηνά προϊόντα, γι’ αυτούς που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν τα 
«επώνυμα». Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι που ψωνίζουν απ’ αυτά τα πανέρια δεν ψωνίζουν για χρηστικούς 
λόγους –σε τι χρησιμεύει, π.χ., ένα τσαντάκι Λουί Βιτόν (είτε είναι απομίμηση είτε όχι); Πρόκειται καθαρά 
για «επίπλαστες» ανάγκες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και οι πρωταγωνίστριες του Sex & the City σε 
ένα επεισόδιο πάνε να αγοράσουν τσάντες μαϊμούδες, ενώ είναι γνωστό ότι σε καμία περίπτωση δεν έχουν 
προβλήματα οικονομικής στενότητας –κάθε άλλο μάλιστα.
19. Υπενθυμίζομε τις θεμελιώδεις αναλύσεις του Μποντριγιάρ για τη «θαυματουργή καταστατική θέση 
της κατανάλωσης» (Ζ. Μπωντριγιάρ, Η καταναλωτική κοινωνία, μτφρ. Β. Τομανάς, Νησίδες, χ.χ., σ. 20 
κ.ε.). Το ίδιο ισχύει και για το πιστωτικό χρήμα.
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προωθεί περαιτέρω την αποκόλληση απ’ την πραγματικότητα, καθώς αποσυνδέει την πραγμάτωση 
της (καταναλωτικής) επιθυμίας απ’ το τίμημα και το κόστος της. Ως εκ τούτου, ναι μεν οι τράπεζες 
έκαναν ό,τι μπορούσαν για να κοροϊδέψουν τους αφελείς –και συχνά οικονομικά στριμωγμένους- 
καταναλωτές και να τους πασάρουν «επιτρεπτικά» δάνεια20, αλλά έχουν κι οι ίδιοι μέρος της 
ευθύνης, εφόσον πήγαιναν και υπέγραφαν, ενώ ήξεραν ότι οι μηνιαίες δόσεις ήταν μεγαλύτερες απ’ 
το μισθό τους. Η σαγήνη ενός μεγαλύτερου σπιτιού και μιας τηλεόρασης πλάσμα, τα θέλγητρα 
της ανόδου στην ιεραρχία του καταναλωτικού στάτους, απωθούν κάθε έννοια σύνεσης. Όπως 
λέει ο P. Sloterdijk, «το να επιθυμείς αυτό που ο άλλος επιθυμεί δημιουργεί τον ευχάριστο πανικό 
που ονομάζουμε καταναλωτισμό. Είναι ένα σύστημα που στηρίζεται στην ιδέα της επιτάχυνσης 
της απόλαυσης: χάρη στα δάνεια, απολαμβάνουμε σήμερα κάτι που δεν έχουμε ακόμη κερδίσει. 
Η συνενοχή του ατομικού καταναλωτισμού και του συνολικού πιστωτικού συστήματος δεν 
αμφισβητείται»21.

Να ξεκαθαρίσουμε, για την αποφυγή παρεξηγήσεων, ότι, μιλώντας για την ανευθυνότητα των 
δανειοληπτών, δεν αναφερόμαστε τόσο σε ευάλωτες οικονομικά και κοινωνικά ομάδες (σαν τους 
μαύρους, τους ισπανόφωνους ή ακόμα και τους ηλικιωμένους), που έπεσαν θύματα της απάτης και 
των ληστρικών μεθόδων των πιστωτικών εταιριών. Ακόμα κι όταν αναφερόμαστε στα φτωχότερα 
στρώματα, δεν κάνουμε ηθική κρίση, αλλά κοινωνιολογική διαπίστωση. Αυτό που έχει σημασία 
είναι να τονίσουμε ότι ο καπιταλισμός έχει καταφέρει να εντάξει στο φαντασιακό του ακόμα κι αυτά 
τα στρώματα, που είναι ανά πάσα στιγμή πρόθυμα να αδράξουν κάθε ευκαιρία –εν προκειμένω 
τα δάνεια υψηλού ρίσκου- για να έρθουν πιο κοντά στην πραγματοποίηση του «αμερικανικού 
ονείρου». Η απόλυτα δικαιολογημένη και θεμιτή, με άλλα λόγια, επιθυμία να ξεφύγει κανείς 
απ’ τη φτώχεια έχει μετατραπεί από τον καταναλωτικό καπιταλισμό σε προσπάθεια ανόδου 
στην ιεραρχία του –καταναλωτικώς ορισμένου- κοινωνικού στάτους. Όπως σημειώνει ένας 
οικονομολόγος, «Το γεγονός… ότι τα αναπτυξιακά αποθέματα του συστήματος εντοπίζονται 
σήμερα κατά κύριο λόγο στις πιο αμφισβητούμενες ανάγκες των ανώτερων στρωμάτων δε θα 
πρέπει να μας κάνει να παραβλέπουμε πως η εξάρτηση από τις μάρκες αγγίζει το σύνολο του 
πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων και των φτωχών, οι οποίοι καταναλώνουν συμβολικά και 
αναζητούν με αυτό τον τρόπο τα σημάδια μιας αίσθησης του ανήκειν»22. Κλείνει η παρένθεση.

20. «Οι κοινότητες γέμισαν με γιγαντοαφίσες και διαφημιστικά φυλλάδια παρόχων subprime δανείων, οι 
οποίοι προσφέρονταν να βοηθήσουν σχεδόν τους πάντες να αγοράσουν μια κατοικία» International Herald 
Tribune, 6.10.2008. Βλ. και το αφιέρωμα «Η καμπάνια της φούσκας», Ιός, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 
19.10.2008.
21. Π. Σλότερνταϊκ, «Το κρυστάλλινο παλάτι του καπιταλισμού απειλείται εκ των έσω», συνέντευξη 
στην Ελευθεροτυπία, 5.11.2008.
22.  Γκ. Ρουστάνγκ, «Τα αδιέξοδα της ανάπτυξης και η απο-ανάπτυξη», εδώ, σ. 67.
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Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στο επίπεδο της διαχείρισης της οικονομίας και των συναλλαγών, 
όπου ρυθμιστική αρχή έχει γίνει η γενικευμένη ανευθυνότητα. Ο τύπος καπιταλιστή που 
αντιστοιχεί στη σημερινή χρηματιστικοποιημένη οικονομία δεν έχει καμιά σχέση με τον 
παραδοσιακό συνετό, πουριτανό, σφιχτοχέρη και «ορθολογιστή» βιομήχανο και τραπεζίτη. Η 
γενικευμένη απορρύθμιση των αγορών κι η παγκοσμιοποίηση των συναλλαγών έχουν μετατρέψει 
την οικονομία σ’ ένα πλανητικό καζίνο, σε μια ψηφιακή παιδική χαρά για να παίζουν τα golden 
boys και τα quants. Υπό την προστασία παντελώς ανεύθυνων κρατικών «ιθυνόντων» όπως ο 
Γρίνσπαν, τα αστέρια του χρηματοπιστωτικού συστήματος ρίχτηκαν με τα μούτρα στη «σκιώδη» 
και ανεξέλεγκτη αγορά παραγώγων. 

Όχι τυχαία. Τα παράγωγα (που άρχισαν να δημιουργούνται τη δεκαετία του ’80), όπως είδαμε, 
είναι ένα εργαλείο που δουλεύει βάσει της αρχής της μεταβίβασης του κινδύνου (risk transfer): 
συνάπτεις μια συμφωνία με κάποιον και, τρόπον τινά, τον πληρώνεις για να αναλάβει αυτός το 
ρίσκο των επενδυτικών σου κινήσεων, μεταβιβάζεις δηλαδή σ’ αυτόν τον δικό σου κίνδυνο. Όπως 
και στην περίπτωση του καταναλωτή, που πραγματώνει την ανευθυνότητά του μέσω του ανέμελου 
δανεισμού και της υπερχρέωσης των πιστωτικών του καρτών (μεταβιβάζοντας στο απώτερο 
μέλλον το κόστος των κινήσεών του), έτσι και τα γκόλντεν μπόιζ (βυρωνοπολυδόρεια γραφή) 
έχουν ενθουσιαστεί με τα παράγωγα, επειδή τους επιτρέπουν να αποσυνδέουν, να διαχωρίζουν 
(μέσω της «μεταβίβασής» του σε τρίτους) τον πιστωτικό κίνδυνο απ’ το ίδιο το χρέος: «Μέχρι 
την πρώτη εμφάνιση των πιστωτικών παραγώγων οι τράπεζες μπορούσαν να αντιμετωπίζουν τις 
απώλειες από την ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου κυρίως μέσω εταιριών ασφάλισης, αλλά δε 
μπορούσαν να διαχωρίσουν τις δύο δραστηριότητες. Μέσω των πιστωτικών παραγώγων είναι 
δυνατό οι δύο δραστηριότητες να διαχωριστούν, δηλαδή είναι δυνατό να διαχωριστεί οικονομικά ο 
κίνδυνος ενός χρέους από το ίδιο το χρέος»23. Έτσι τα στελέχη των τραπεζών έχουν την ψευδαίσθηση 
ότι ενεργούν ανεξάρτητα απ’ τους περιορισμούς της πραγματικότητας. Κι εδώ ξεκινά μια ολόκληρη 
συζήτηση σχετική με τη σημασία αυτού που αλλού έχουμε αποκαλέσει «υποχώρηση της αρχής της 
πραγματικότητας» (Μάγμα 2, σσ. 53-58) για τη διαμόρφωση του σημερινού τύπου ανθρώπου.

Αυτό εξηγεί τις πρακτικές των μεγάλων επενδυτικών τραπεζών, οι οποίες χρηματοδοτούν τις 
επενδύσεις τους σε παράγωγα, συνάπτοντας δάνεια πολλαπλάσια του αρχικού τους κεφαλαίου και 
έξω από την κεφαλαιακή τους επάρκεια. Η αφελής αισιοδοξία της γκολντενμποείου νοοτροπίας, 
προϊόν της απώθησης της αρχής της πραγματικότητας, ευνοεί την επιθετική και ριψοκίνδυνη 
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23.  Σ. Λαπατσιώρας, Γ. Μηλιός, «Χρηματοπιστωτική κρίση και “οικονομική ρύθμιση”» μέρος Α’, Θέσεις, 
τ. 103 (Απρίλιος-Ιούνιος 2008), σ. 23, δική μου η υπογράμμιση.
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συμπεριφορά. Στα μάτια των ακτιβιστών και ηδονιστών γιάπι η παραδοσιακή, εμπορική τραπεζική 
φαντάζει «βαρετή»24. Δεν είναι αρκετά «περιπετειώδης» (adventurous) για το ακτιβίστικο 
φαντασιακό αυτής της γενιάς, της οποίας νεοελληνική εκδοχή είναι ο κωστοπουλισμός.

Δεν είναι βέβαια μόνο τα γκόλντεν μπόιζ και τα στελέχη των επενδυτικών τραπεζών και των hedge 
funds. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε και το πλήθος των τοπικών τραπεζών και των εταιριών παροχής 
υποθηκών οι οποίες πούλαγαν τα δάνειά τους στις μεγάλες τράπεζες (οι οποίες στη συνέχεια τα 
τιτλοποίησαν), με σκοπό να μη φαίνονται στους ισολογισμούς τους κι έτσι να παρακάμψουν τα 
κριτήρια κεφαλαιακής επάρκειας που, υπό κανονικές συνθήκες, θα τους απαγόρευαν να παράσχουν 
περαιτέρω δάνεια. 

Όπως βλέπουμε, στη βάση αμφότερων των αιτίων της σημερινής κρίσης βρίσκεται η 
ανθρωπολογική φθορά που έχει επιφέρει ο καπιταλισμός. Ο καπιταλισμός είναι σαν ένα φίδι που 
τρώει την ουρά του25, καθώς εδώ και δεκαετίες δεν κάνει τίποτε άλλο απ’ το να καταστρέφει τους 
τύπους ανθρώπου που του επέτρεψαν να εδραιωθεί και να αναπτυχθεί. Είναι ενδιαφέρον να δούμε για 
πόσο ακόμα θα επιβιώνει το σύστημα, αν συνεχίσει να διαδίδει αυτό το ήθος της ανευθυνότητας 
και της διαφθοράς, το οποίο, σε συνδυασμό πάντοτε με την έλλειψη ουσιαστικών αντιπολιτευτικών 
κοινωνικών κινημάτων, αποχαλινώνει τον εγγενή ανορθολογισμό του καπιταλισμού.

Κι έχει σημασία να υπογραμμίσουμε ότι δεν πρόκειται για κάποιο συγκυριακό φαινόμενο, 
για μια εξέλιξη που μπορεί να ανασχεθεί «κατά βούληση». Η επικράτηση του μοντέλου της 
καταναλωτικής κοινωνίας, με τις γνωστές του συνέπειες (γενίκευση της ανευθυνότητας κ.λπ.), 
ήταν μονόδρομος για τον καπιταλισμό. Όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο, όπως δείξαμε, αλλά και 
σε ανθρωπολογικό : η φθορά των συλλογικών παραστάσεων και το συνακόλουθο άδειασμα της 
ζωής των ατόμων από νόημα, που επιφέρει η γραφειοκρατικοποίηση της κοινωνικής ζωής, μπορεί 
να «εξισορροπηθεί» μόνο με τη γενίκευση της κατανάλωσης. Όταν όμως το μόνο που μπορεί ένα 
σύστημα να προσφέρει στα άτομα, ως νομιμοποίησή του, είναι η κατανάλωση, τότε δε μπορεί να 
την τερματίζει κατά βούληση, έστω κι αν, όπως βλέπουμε, αυτή το υποσκάπτει εσωτερικά26.

24. Κατά την έκφραση των S. Theill και W. Underhill, “Not All Has Been Lost” [«Δε χάθηκαν όλα»], 
Newsweek, 27.10.2008, σσ. 42-43. 
25. Αυτό ακριβώς είναι το εξώφυλλο του βιβλίου των γάλλων οικονομολόγων P. Artus, M.-P. Virand, 
Le capitalisme est en train de s’ autodétruire, Παρίσι, La découverte, 2007 [Ο καπιταλισμός τείνει να 
αυτοκαταστραφεί].
26.  Αλλά και «εξωτερικά», αφού, όπως είδαμε, η κοινωνία της κατανάλωσης και της σπατάλης απειλεί τον 
πλανήτη με ένα γιγάντιο οικολογικό κραχ. Βλ. και το κείμενό μας «Σχετικά με την οικολογική κρίση», ό. π.
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Για την αθλιότητα των «ελευθεριακών» κύκλων 
Στα αμερικανικά αγγλικά libertarian δε σημαίνει ό,τι εννοούμε (εμείς εδώ) στην Ευρώπη με το 

επίθετο «ελευθεριακός». Αντί για τον υποστηρικτή του προτάγματος μιας αυτοδιευθυνόμενης 
κοινωνίας δίχως ιεραρχία, κράτος και καπιταλισμό, ο όρος libertarian σημαίνει τον οπαδό της 
απελευθέρωσης των αγορών και της ακραίας απορρύθμισής τους. Έχουμε κι εδώ στην Ελλάδα 
ορισμένους ακραίους φιλελεύθερους αυτού του είδους, οι οποίοι βγήκαν απ’ την τρύπα τους με 
αφορμή τη χρηματοπιστωτική κρίση, προκειμένου να υπερασπιστούν τον καπιταλισμό. Η 
βραχνή φωνή του Ανδριανόπουλου φόρεσε την περούκα του Άνταμ Σμιθ και τα γυαλιά του 
Μίλτον Φρίντμαν και πέρασε στην αντεπίθεση.

Επιχείρημα πρώτο: η σημερινή κρίση δεν είναι κρίση του ίδιου του πυρήνα του καπιταλισμού, 
καθώς δεν έχουν θιγεί οι παραδοσιακές, λιανικές τράπεζες, αλλά οι επενδυτικές τράπεζες, τις 
οποίες κάλλιστα μπορούμε να αφήσουμε να καταρρεύσουν, ούτως ώστε οι αγορές να εξυγιανθούν 
από μόνες τους, αποβάλλοντας τα καρκινώματα. Η βασική διαφορά ανάμεσα στα δύο αυτά είδη 
τραπεζών είναι ότι οι πρώτες βγάζουν κέρδη απ’ τη διαφορά ανάμεσα στα επιτόκια καταθέσεων 
και δανεισμού, ενώ οι δεύτερες κερδίζουν μέσω της μαζικής επένδυσης σε χρηματοοικονομικούς 
τίτλους, μεταξύ των οποίων και τα περίφημα υπερπολύπλοκα και αδιαφανή παράγωγα (τα 
οποία, στην προκειμένη περίπτωση, περιελάμβαναν και τα subprimes). Οι εμπορικές τράπεζες 
ακολουθούν «συντηρητική» -«βαρετή»!- πολιτική, καθώς διατηρούν ένα ισχυρό κεφαλαιακό 
απόθεμα, προϊόν των καταθέσεων των καταθετών τους, βάσει του οποίου προβαίνουν σε δανεισμό. 
Οι επενδυτικές τράπεζες, αντίθετα, βγάζουν το κεφάλαιό τους από τις λεγόμενες αγορές χονδρικής, 
όπως η έκδοση ομολόγων. Βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι, προκειμένου να προβούν σε 
επενδύσεις, δανείζονται τεράστια ποσά, που ξεπερνούν μέχρι και τριάντα φορές το αρχικό τους 
κεφάλαιο. 

Η κριτική του Ανδιανόπουλου είναι καθαρά σχολαστική και ακαδημαϊκή, δίχως καμία επαφή 
με την κοινωνική πραγματικότητα. Ο καπιταλισμός δεν είναι ένα οικονομικό μοντέλο, φτιαγμένο 
μέσα στους δοκιμαστικούς σωλήνες των οικονομολίγων, αλλά ένα κοινωνικοϊστορικό καθεστώς, 
που αποτελεί ενσάρκωση του καπιταλιστικού φαντασιακού. Ως τέτοιο εξελίσσεται μέσα 
στην ιστορία. Εδώ και τριάντα χρόνια, το νεοφιλελεύθερο μοντέλο του καπιταλισμού που έχει 
επικρατήσει έχει ως βασικά του χαρακτηριστικά, σε ανθρωπολογικό επίπεδο, όπως το είδαμε, την 
επιτρεπτικότητα, την ανευθυνότητα και το ριψοκίνδυνο ακτιβισμό. Αυτά τα χαρακτηριστικά, 
προϊόντα της αλλαγής του καπιταλιστικού φαντασιακού και του περάσματος απ’ το βεμπεριανό 
γραφειοκράτη στα golden boys, είναι σύμφυτα με τη χρηματιστικοποίηση της οικονομίας. Αν 
δε συνέβαινε αυτό δε θα είχαμε αυτήν την τεράστια εξάπλωση των «χρηματοοικονομικών 
καινοτομιών» και την ανάλογη διόγκωση της αγοράς παραγώγων μέσα σε δέκα χρόνια. 
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Με άλλα λόγια, η έξαρση των κερδοσκοπικών και ανεύθυνων πρακτικών που ανθούν στην 
αγορά παραγώγων δεν είναι φαινόμενα «συγκυριακά» ή δευτερεύοντα και άσχετα με έναν δήθεν 
αιώνια απαράλλακτο πυρήνα του καπιταλισμού. Αντίθετα, είναι φαινόμενα «ουσίας», φαινόμενα 
«συστημικά», καθώς εκφράζουν τη σημερινή εκδοχή του καπιταλιστικού φαντασιακού27. 
Αλλιώς δεν εξηγείται η απόσυρση –από τον Κλίντον- του νόμου Glass-Steagall του 1933, ο οποίος 
απαγόρευε στις λιανικές τράπεζες να συμπεριφέρονται σαν τις μεγάλες επενδυτικές ομολόγους 
τους. Ούτε η επιμονή του Γκρίνσπαν στην πολιτική της απορρύθμισης των χρηματαγορών, η  
οποία οδήγησε στη ματαίωση, το 2000, κάθε προσπάθειας του Κογκρέσου να βάλει κάποια τάξη 
στις αγορές παραγώγων.

Επιχείρημα δεύτερο, διά στόματος Τ. Μίχα28: αυτό που φταίει για την κρίση δεν είναι η 
ανευθυνότητα και η αποχαλίνωση των επενδυτικών τραπεζών ή των κερδοσκοπικών ιδιωτικών, 
επενδυτικών κεφαλαίων (hedge funds), αλλά ο «λαϊκισμός»29 του αμερικανικού κράτους που 
προέτρεπε τις ημικρατικές εταιρίες υποθηκών Fannie Mae και Freddie Mac να δίνουν όλο και 
πιο ριψοκίνδυνα δάνεια με όλο και πιο επιεικείς όρους. Σε επίπεδο διαπίστωσης το δεύτερο ήμισυ 
αυτού του επιχειρήματος είναι σωστό, καθώς αναφέρεται στην «αμερικανική ανωμαλία» που 
σχολιάσαμε παραπάνω. Συνολικά όμως είναι λανθασμένο. Καταρχάς, επειδή παραβλέπει η 
πραγματική ρίζα της κρίσης δεν ήταν τόσο η σύναψη επισφαλών δανείων όσο το πακετάρισμα 
αυτών των δανείων, η «τιτλοποίησή» τους, η μετατροπή τους δηλαδή σε οικονομικούς τίτλους 
και παράγωγα διαφόρων ειδών, και η διάθεσή τους προς πώληση. Και το πακετάρισμα αυτό δεν 
έγινε μόνο απ’ τις Fannie Mae και Freddie Mac. Το χρηματοπιστωτικό κραχ προήλθε απ’ τη 
διάχυση αυτών των τοξικών προϊόντων στις τέσσερις γωνιές της γης, αφού οι μεγάλες (ιδιωτικές!) 
επενδυτικές τράπεζες που δημιούργησαν αυτά τα τοξικά παράγωγα τα έσπρωξαν σε όλο το φάσμα 
της οικονομίας. Κατά δεύτερον, επειδή αδυνατεί να δει ότι αυτή η πολιτική του αμερικανικού 
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27.  «Ας ξεκαθαρίσουμε, για τους φιλελεύθερους που τυχόν παράκουσαν, ότι στην έκφραση “ συστημικός 
κίνδυνος” υπάρχει το “συστημικός” που σημαίνει ότι τίθεται το ζήτημα του “συστήματος”, δηλαδή της 
ολότητας των ιδιωτικών χρηματοοικονομικών θεσμών, τους οποίους ενδέχεται να αγγίξει μια συνολική 
κατάρρευση. Και, για να γίνουμε σαφέστεροι, αν γκρεμιστεί το χρηματοοικονομικό –και, ως εκ τούτου, 
πιστωτικό- “σύστημα”, πολύ απλά δεν είναι πια δυνατή καμιά οικονομική δραστηριότητα» (Fr. Lor-
don, «Le jour où Wall Street est devenu socialiste», Le Monde diplomatique, Οκτώβριος 2008, σ. 4, 
αναφερόμενος στις πτωχεύσεις των μεγάλων, επενδυτικών τραπεζών).
28.  Τ. Μίχας, «Φταίει ο καπιταλισμός ή ο οικονομικός λαϊκισμός;», Ελευθεροτυπία, 5.10.2008 και 
συνέντευξη του Μίχα με τον οικονομολόγο Τζ. Μάιρον: «Δε φταίει ο καπιταλισμός και η απληστία αλλά ο 
νέος οικονομικός λαϊκισμός της Αμερικής», Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 12.10.2008.
29.  Ως λαϊκισμό (populism) οι φιλελεύθεροι χαρακτηρίζουν κάθε σχεδόν παρέμβαση του κράτους στην 
οικονομία κι όχι ό,τι συνήθως εννοείται μ’ αυτό τον όρο.



κράτους (μαζί με την αντίστοιχη πολιτική της μείωσης των επιτοκίων30) γίνεται στα πλαίσια 
της προσπάθειας της σημερινής καπιταλιστικής πολιτικής να συνδυάσει την -απαραίτητη για 
την επιβίωση του συστήματος- διατήρηση της εσωτερικής κατανάλωσης σε υψηλά επίπεδα 
με τον αποπληθωρισμό των μισθών και την αύξηση της ανεργίας στην οποία έχει οδηγήσει 
ο νεοφιλελευθερισμός (βλ. παραπάνω). Πρόκειται για μια πολιτική εξολοκλήρου «δομική», 
συνέπεια των σημερινών αντιφάσεων του καπιταλισμού.

Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε και από τις προσπάθειες που έγιναν από διάφορους31 να 
«αποδείξουν» ότι για την ραγδαία αύξηση των τιμών βασικών διατροφικών ειδών, η οποία 
οδήγησε στο ξέσπασμα της επισιτιστικής κρίσης της περασμένης χρονιάς, δε φταίνε οι κερδοσκόποι 
και γενικώς η «αγορά» αλλά οι κυβερνήσεις. Αναγνωρίζοντας μεν –σωστά- ότι ένας βασικός 
παράγων που συνέτεινε στην αύξηση της τιμής των διατροφικών προϊόντων είναι τα βιοκαύσιμα 
(βλ. παραπάνω), αρνούνται να δουν τη «δομικότητα» του φαινομένου και το αποδίδουν στις 
λανθασμένες, συγκυριακές πολιτικές των εμπλεκομένων κυβερνήσεων. Φυσικά, όπως και στην 
περίπτωση των επιχειρημάτων που εξετάσαμε προηγουμένως, πρόκειται για μεγάλη (αυτ)απάτη. 
Η λύση των βιοκαυσίμων είναι μια απέλπιδα προσπάθεια να περιοριστεί η οικολογική καταστροφή 
του πλανήτη στην οποία έχει οδηγήσει ο καπιταλισμός. Τα βιοκαύσιμα μάλιστα αποτελούν μια 
απ’ τις βασικές προτάσεις πολλών «οικοκαπιταλιστικών» ιδεολογιών που κυκλοφορούν. Το 
να θεωρεί κανείς, ως εκ τούτου, ότι η ανάπτυξη της παραγωγής βιοκαυσίμων αποτελεί απλώς 
και μόνον αυθαίρετη επιλογή κάποιων κυβερνήσεων, προϋποθέτει ότι βάζει σε παρένθεση την 
οικονομική και κοινωνική εξέλιξη που έχει οδηγήσει στο πρόβλημα, στην επίλυση του οποίου 
φιλοδοξούν να συνεισφέρουν τα βιοκαύσιμα.

Σε θεωρητικό επίπεδο η θεωρία των ακραίων φιλελεύθερων και των αναρχοκαπιταλιστών 
στερείται κάθε συνοχής. Διότι ο καπιταλισμός δεν είναι αυτό που περιγράφουν ο Άνταμ Σμιθ ή 
ο Γουίλιαμ Γκόντγουιν. Όπως δεν υπάρχει καπιταλισμός δίχως μονοπώλια και ολιγοπώλια, έτσι δεν 
υπάρχει και καπιταλισμός δίχως κράτος∙ κι όσο αδύνατη είναι η ύπαρξη μιας οικονομικής δημοκρατίας 
μέσα στον καπιταλισμό, βασισμένης σε μια πραγματικά ελεύθερη αγορά, άλλο τόσο αδύνατη είναι 

30. Η οποία όμως δικαιολογήθηκε από τον εμπνευστή της, τον Γκρίνσπαν, βάσει φιλελεύθερων 
επιχειρημάτων, στα πλαίσια της γενικότερης laissez-faire και «απορρυθμιστικής» πολιτικής του. Είναι, ως 
εκ τούτου, κι αυτή «λαϊκιστική»; Ίσως, δεδομένου ότι ο παπα-Στρουμφ των Σικάγο Μπόιζ -και έμμισθος 
σύμβουλος του Πινοσέτ-, Φρίντμαν είχε προτείνει μέχρι και την κατάργηση της Κεντρικής Τράπεζας… 
Αρκεί εδώ να θυμίσουμε τη χαοτική κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στις ΗΠΑ κατά τη λεγόμενη 
περίοδο της ελεύθερης τραπεζικής (1836-1862), όταν συστήνονταν «εικονικές» τράπεζες (οι wildcat 
banks, με έδρα μέσα σε ινδιάνικες περιοχές!), που υπήρχαν μόνο στα χαρτιά και των οποίων τα γραμμάτια 
και το χρήμα που εξέδιδαν δεν είχαν κανένα αντίκρισμα.
31.  Βλ. π.χ. τα άρθρα του Economist «Το πραγματικό μάθημα από τις τιμές των προϊόντων», «Οι ευθύνες 
των κυβερνήσεων και οι στρεβλώσεις», Οικονομική Καθημερινή, 19.11.2008, σ. 17. 
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υπό συνθήκες καπιταλισμού και η ύπαρξη μιας πολιτικής δημοκρατίας, βασισμένης στην κατάργηση 
της διαχωρισμένης εξουσίας του κράτους. Το να αποτιμούμε, ως εκ τούτου, την εκάστοτε ιστορική 
φάση του καπιταλισμού με βάση τέτοιου είδους, θεωρητικά σχήματα, συνιστά ηλιθιότητα πρώτου 
μεγέθους. Από την άλλη βλέπουμε ότι ο «φονταμενταλισμός της αγοράς», κατά την έκφραση 
του Σόρος, έχει ως πίσω όψη του τη μυθοποίηση του κράτους: για οτιδήποτε συμβαίνει φταίει το 
κράτος, λες και τα οικονομικά υποκείμενα δεν έχουν καμία ελευθερία και κανέναν έλεγχο πάνω 
σ’ αυτά που κάνουν, λες και «οι δυνάμεις της αγοράς» -που κατά τα άλλα τόσο εξυμνούνται και 
εγκωμιάζονται- είναι πηλός στα χέρια των κυβερνήσεων, πρόθυμες πάντοτε να συμμορφωθούν 
προς τις πολιτικές τους.

Το (τ)έλος του καπιταλισμού…
Τα σχέδια διάσωσης που εφαρμόζονται απ’ τις ΗΠΑ, την Ε.Ε. και άλλες χώρες έχουν προκαλέσει 

μια μεγάλη φιλολογία σχετικά με την περαιτέρω πορεία του παγκόσμιου καπιταλισμού. Εν 
προκειμένω θα ήταν χρήσιμο να πούμε λίγα πράγματα για το γενικό προσανατολισμό των λύσεων 
που προτάθηκαν και των πολιτικών που φαίνεται ότι θα ακολουθηθούν από δω και πέρα.

Καταρχάς δεν πρόκειται για «σοσιαλιστικά» μέτρα, όπως πολλοί έχουν πει. Ούτε καν για ένα 
γνήσιο κεϊνσιανισμό, καθώς ο «επιχειρηματικός ρόλος του κράτους» περιορίστηκε στην αγορά 
μετοχών ορισμένων τραπεζών και δεν επεκτάθηκε στην «πραγματική» οικονομία, μέσω, π.χ., της 
εκπόνησης δημοσίων έργων. Ούτε και πάρθηκε κανένα μέτρο για την ενίσχυση του κοινωνικού 
κράτους και τον περιορισμό της απελευθέρωσης των αγορών. Επίσης δεν έγινε πουθενά λόγος για 
αναδιανεμητικές πολιτικές και η ιδέα του Ομπάμα για αύξηση της φορολόγησης των πλουσιότερων 
στρωμάτων είναι ακόμα απλώς ένα προεκλογικό σλόγκαν –το ίδιο κι η πρότασή του για πακέτο 
επενδύσεων 100 δις δολαρίων σε δημόσια έργα. Μάλιστα το σχέδιο Πόλσον είναι πιο πιθανό να 
οδηγήσει σε περαιτέρω περικοπή των κοινωνικών δαπανών, αφού το ποσό που εγκρίθηκε για τη 
στήριξη των τραπεζών αύξησε ακόμα παραπάνω το ήδη τεράστιο εσωτερικό έλλειμμα των ΗΠΑ. 
Ο Ομπάμα μάλιστα είχε παραδεχτεί, προεκλογικά, ότι το σχέδιο Πόλσον –κι η πολύ πιθανή 
αναγκαιότητα μιας επανάληψής του- αναγκαστικά θα περιόριζαν το ύψος του φιλόδοξου πακέτου 
του για τη στήριξη της μεσαίας τάξης.

51



Κατά τον ίδιο τρόπο δεν είναι και τόσο βάσιμη όλη αυτή η φιλολογία περί της κατάρρευσης του 
καπιταλισμού που έχει ανακύψει τον τελευταίο καιρό. Και δεν αναφερόμαστε εδώ σε χονδροειδείς 
«μαρξιστικές» αναλύσεις, ιδρωμένες απ’ τον επαναστατικό πυρετό32∙ αναφερόμαστε σε 
αναλύσεις σαν αυτές του Βάλερσταϊν, για παράδειγμα, ο οποίος έκανε λόγο για «το τέλος του 
καπιταλισμού»33. Ο καπιταλισμός, για κακή μας τύχη, δεν καταρρέει τόσο εύκολα. Διότι δεν 
είναι απλά ένα σύνολο «άψυχων» οικονομικών δομών, αλλά ενσάρκωση ενός τύπου ανθρώπου κι 
ενός συγκεκριμένου φαντασιακού, το οποίο, δυστυχώς, δεν έχουμε δει να αμφισβητείται από τους 
πληθυσμούς. 

Αυτό που σίγουρα θα δούμε στο εγγύς μέλλον είναι ένα συμμάζεμα της κατάστασης του 
παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Φυσικά δεν πρόκειται για «ένα νέο Μπρέτον 
Γουντς», όπως έσπευσαν να πουν διάφοροι. Απλώς θα μπει κάποια στοιχειώδης τάξη, που θα 
ξεκινήσει απ’ την επιβολή αυστηρότερων κανόνων και κριτηρίων στις τράπεζες και τα υπόλοιπα 
δανειοδοτικά ιδρύματα και απ’ την προσπάθεια να επιβληθεί ένα πρώτο ρυθμιστικό πλαίσιο 
στο λεγόμενο «σκιώδες τραπεζικό σύστημα» (επενδυτικές τράπεζες, over the counter αγορά 
παραγώγων, hedge funds κ.λπ), ώστε να υπάρχει διαθέσιμη πληροφόρηση για αυτές τις συναλλαγές 
στις ρυθμιστικές Αρχές. Ο γενικός διευθυντής του ΔΝΤ, Ντ. Στρος-Καν δήλωσε στις αρχές 
Οκτωβρίου ότι «πρέπει να αλλάξουμε τη λειτουργία του συστήματος, πρέπει να αλλάξουμε τους 
κανόνες του παιχνιδιού, πρέπει να αλλάξουμε τη ρύθμιση»34, ενώ ο Μπεν Μπερνάνκι, διάδοχος 
του Γκρινσπαν, φαίνεται πιο συγκροτημένος και συγκρατημένος απ’ τον προκάτοχό του και ήδη 
τον Ιούλιο του 2008 ανακοίνωσε ορισμένες ρυθμίσεις (“Regulation Z”). Είναι σίγουρο ότι θα 
επιβληθούν περιορισμοί και ρυθμιστικά μέτρα στις μεγάλες επενδυτικές τράπεζες: θ’ αναγκαστούν 

32. Διαβάζουμε π.χ. (στο σχετικό κείμενο της ΚΕ του ΕΕΚ (http://www.eek.gr/default.
asp?pid=6&id=573): ότι «Το τέταρτο κύμα της παγκόσμιας σοσιαλιστικής επανάστασης έρχεται!». 
Το ενδιαφέρον με το συγκεκριμένο κείμενο είναι ότι μια δημοσιογραφικού επιπέδου (ορθή) περιγραφή 
της σημερινής κατάστασης της παγκόσμιας οικονομίας οδηγεί σε απολύτως αστήρικτα, «επαναστατικού 
τύπου» συμπεράσματα, με αναφορές στα επερχόμενα Εργατικά Συμβούλια κ.λπ. Και πριν από 3-4 χρόνια 
οι τροτσκιστές, με αφορμή τη γιγάντωση των αμερικανικών ελλειμμάτων, προοιώνιζαν την κατάρρευση 
του καπιταλισμού και την έλευση του φασισμού, ως έσχατου μέτρου διάσωσής του και απόκρουσης της 
επανάστασης (που ακόμα την περιμένουμε).
33.  Σε συνέντευξή του στον Le Monde, «Le capitalisme touche à sa fin» [«Ο καπιταλισμός αγγίζει το 
τέλος του»] (22-23.10.2008). Σχετικά με αυτές τις θεωρίες βλ. και το άρθρο του Κ. Βεργόπουλου «Το 
ζήτημα του τέλους του καπιταλισμού», Ελευθεροτυπία, 24.10.2008.
34.  Alternatives Économiques, τ. 274, Νοέμβριος 2008, σ. 58.
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να ακολουθούν αυστηρότερα κριτήρια κεφαλαιακής επάρκειας και θα περιοριστεί η δυνατότητα 
μόχλευσης35. Μετά και τη μετατροπή όσων απέμειναν απ’ αυτές σε απλές εμπορικές τράπεζες, 
που θα λειτουργούν με τον παραδοσιακό τρόπο, θα δούμε μια στροφή προς λιγότερο ριψοκίνδυνες 
συμπεριφορές. Ταυτόχρονα είναι πιθανό να απαγορευτούν, προσωρινά ή και για μεγαλύτερα 
χρονικά διαστήματα, επικίνδυνες πρακτικές και πολύπλοκα χρηματοοικονομικά εργαλεία που 
χρησιμοποιούνταν ευρέως στα πλαίσια του σκιώδους τραπεζικού συστήματος, όπως συνέβη σε 
ορισμένες χώρες με το short selling36 και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ( futures). 

Ωστόσο το ζήτημα παραμένει: ποιες θα είναι οι βαθύτερες και μακροπρόθεσμες αλλαγές που θα 
προκαλέσει η σημερινή κρίση στον τρόπο λειτουργίας του καπιταλισμού; Αν όντως η σημερινή 
κρίση «είναι για τον καπιταλισμό ό,τι η κατάρρευση της ΕΣΣΔ για τον κομμουνισμό»37, ποιες 
πρόκειται να είναι οι συνέπειες και οι αλλαγές της πολιτικής του παγκόσμιου καπιταλισμού; Το 
ότι ο Γκρίνσπαν, δηλωμένος –λόγω και έργω- «ελευθεριακός», παραδέχτηκε ενώπιον της Βουλής 
των Αντιπροσώπων ότι οι απορυθμισμένες αγορές δεν αποτελούν εγγύηση κι ότι ο Ομπάμα 
κάνει λόγο για πακέτο στήριξης της μεσαίας τάξης και για επαναφορά της δωρεάν υγείας και 
ασφάλισης σημαίνει πράγματι ότι ξεκινά μια σημαντική αλλαγή; Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι 
τα αποτελέσματα της σημερινής κρίσης στην πραγματική οικονομία δεν είναι σε καμία περίπτωση 
ανάλογα με εκείνα της κρίσης του 1929. Ως εκ τούτου τίποτε δεν πιέζει προς κάποια ουσιώδη 
αλλαγή στο επίπεδο αυτό. Το πιο πιθανό είναι οι αλλαγές να περιοριστούν στο χρηματοπιστωτικό 
κλάδο. Παρεμβάσεις αυτού του είδους όμως έχουν ξαναγίνει στο παρελθόν, π.χ. στο σκάνδαλο 
της Savings & Loans τη δεκαετία του ’80. Απλώς το εύρος της σημερινής κρατικής παρέμβασης 
εντυπωσιάζει, επειδή είναι ανάλογο του μεγέθους της κρίσης που προσπαθεί να αντιμετωπίσει. 
Και δεν πρέπει να ξεχνάμε πάντοτε ότι οι αναλύσεις περί «σοσιαλισμού», όταν δε γίνονται από 
ακροδεξιούς ρεπουμπλικάνους, γίνονται από σοσιαλδημοκράτες που παίρνουν τους πόθους τους 
για πραγματικότητα.

35. Μόχλευση (leverage) είναι η τεχνική μέσω της οποίας πλουτίζουν τα hedge funds και οι επενδυτικές 
τράπεζες: δανείζονται μεγάλα ποσά, πολλαπλάσια του αρχικού τους κεφαλαίου, και τα επενδύουν σε 
διαφόρων ειδών χρηματοοικονομικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων και τα παράγωγα παντός είδους. 
36. Πρόκειται για τρόπο δράσης που ακολουθούν πολλοί ριψοκίνδυνοι επενδυτές: επενδύουν μαζικά, 
όταν πέφτουν τα χρηματιστήρια κι έτσι έχουν τεράστια κέρδη. Έτσι πλούτισε ο διαβόητος John Paulson, 
μάνατζερ του μεγαλύτερου hedge fund του κόσμου (Paulson&Co), σύμβουλος στο οποίο διορίστηκε ο 
Γκρίνσπαν, μόλις –αφού ολοκλήρωσε την κατεδάφιση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος- 
αποσύρθηκε απ’ τη θέση του διοικητή της αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας.
37. Κατά την έκφραση του οικονομολόγου Πολ Σάμιουελσον (αναφέρεται απ’ τον Ιγκάσιο Ραμονέ, 
«Τίποτα πια δεν είναι όπως πριν», Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 19.11.2008).
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Αυτό που έχει σημασία να υπογραμμίσουμε είναι ότι, χωρίς τη στροφή σε πραγματικά κεϊνσιανές 
και σοσιαλδημοκρατικές πολιτικές (το αν αυτές είναι δυνατές ή όχι είναι άλλο ζήτημα), το σύστημα 
θα συνεχίσει να ταλανίζεται, στο οικονομικό επίπεδο, απ’ αυτό που προηγουμένως χαρακτηρίσαμε 
ως βασική αντίφαση του νεοφιλελευθερισμού. Απ’ τη στιγμή που το κοινωνικό κράτος ξηλώνεται 
και η ανεργία αυξάνεται, η εσωτερική ζήτηση, που αποτελεί τον κινητήριο μοχλό του καπιταλισμού, 
μπορεί να βασιστεί μόνο στα δάνεια. 

Ήδη όμως, πριν καλά καλά εφαρμοστούν τα σχέδια διάσωσης, στην Αμερική έχει ξεσπάσει ένα 
νέο κερδοσκοπικό όργιο, παρόμοιο με αυτό των subprimes. Πολλές από τις πρώην εταιρίες παροχής 
ενυπόθηκων δανείων (συνήθως subprime), που είτε χρεοκόπησαν είτε κλείστηκαν από το κράτος 
επειδή έκαναν απάτες, ξαναϊδρύονται, με άλλο όνομα και άλλη ιδιότητα. Αντί να κερδοσκοπούν με 
τα subrimes, εγγράφονται στα προγράμματα της FHA (Federal Housing Administration), του 
κρατικού ιδρύματος που διευκολύνει την απόκτηση πρώτης κατοικίας και το οποίο είχε ατροφήσει 
κατά την κορύφωση του οργίου με τα subrimes. Οι εν λόγω εταιρίες πληρώνουν κάποια προμήθεια 
στην FHA και, αν πληρούν τις προδιαγραφές, αποκτούν το δικαίωμα να πουλούν τα δάνειά 
τους (συνήθως «επιτρεπτικού» τύπου, σε χαμηλά εισοδήματα), τα οποία είναι πλέον κρατικώς 
εγγυημένα. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της FHA είναι διαλυμένοι κι έτσι το πρόγραμμα Πόλσον 
έχει προσελκύσει πλήθος κερδοσκόπων, καθώς το Κογκρέσο κι η κυβέρνηση του Γεωργίου Θάμνου 
Β’ ενθαρρύνουν την εγγραφή στο πρόγραμμα της FHA: «Οι λύκοι των subprime επέστρεψαν 
και τρέφονται με το σχέδιο διάσωσης. Το νέο παιχνίδι είναι τα εγγυημένα από την FHA δάνεια 
και μπορεί να κοστίσει στους φορολογούμενους πολύ περισσότερα δις… Η οικονομική κρίση έχει 
μετατρέψει την FHA σε μαγνήτη κερδών για χρηματοοικονομικούς παίκτες κάθε είδους και, όπως 
με τα subprime, οι επενδυτικές φίρμες της Γουόλ Στριτ βρίσκουν τις δικές τους άκρες»38. Πρόκειται 
απλώς για ένα παράδειγμα που εντάσσεται στο γενικότερο φαύλο κύκλο: για να ξεπεράσει την ύφεση, 
το κράτος θα ευνοήσει το δανεισμό κι έτσι τα νοικοκυριά θα υπερχρεωθούν για μια ακόμα φορά. 
Οπότε μένει να δούμε τι θα γίνει, όταν αναγκαστούν να αποπληρώσουν τα καινούργια τους δάνεια. 

Χώρια το τι θα γίνει πάλι στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Όσες ρυθμίσεις κι αν επιβληθούν, 
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, το σκιώδες τραπεζικό σύστημα (επενδυτικές τράπεζες, χεντζ φαντς 
κ.λπ.) κι η βιομηχανία των «χρηματοοικονομικών καινοτομιών» αναπτύχθηκαν ακριβώς ως 
προσπάθεια παράκαμψης των ρυθμιστικών ελέγχων. Δεδομένης της νοοτροπίας που επικρατεί στους 
σημερινούς χρηματοοικονομικούς κύκλους, δεν είναι καθόλου απίθανο ότι το όποιο νέο ρυθμιστικό 
πλαίσιο επιβληθεί, θα προκαλέσει ως «αντιστάθμισμα» ένα νέο κύμα παραλογισμού και αναρχίας. 
Δεν είναι καθόλου τυχαίο που η διεθνής των ανδριανοπουλοειδών κραδαίνει αυτό το επιχείρημα ως 

38. Ch. terhune, R. Berner, “The Subprime Wolves are Back”, Business Week, 1.12.2008, σ. 36, 41.
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απειλή έναντι κάθε προσπάθειας επιβολής ρυθμιστικών ελέγχων. Αυτό που δε μπορούν να καταλάβουν 
οι μεγαλόστομοι και φαφλατάδες πολιτικοί, όπως π.χ. ο Σαρκοζί, που μιλάνε για «ηθικοποίηση» του 
καπιταλισμού κ.λπ., είναι ότι το πρόβλημα έχει, πλέον, να κάνει με τον τύπο ανθρώπου που βγάζει το 
σύστημα, όχι με κάποια έλλειψη ορθής οργάνωσης των οικονομικών διαδικασιών.

…και η ανθρωπολογική του κρίση 
Ως εκ τούτου, το βαθύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο καπιταλισμός δεν είναι 

οικονομικό. Όχι μόνο επειδή οι συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην πραγματική 
οικονομία (και την κοινωνία) δεν είναι αντίστοιχες εκείνων της κρίσης του ’30, αλλά επειδή 
αυτό που βρίσκεται στη βάση της σημερινής κρίσης, όπως το είδαμε, είναι ο τύπος ανθρώπου 
που παράγεται πλέον μέσα στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές κοινωνίες. Επειδή, με άλλα 
λόγια, το πρόβλημα είναι πρωτίστως ανθρωπολογικής και όχι οικονομικής τάξης39. Εδώ έγκειται η 
πραγματική διαφορά της σημερινής κρίσης από την κρίση του ’29-’32 αλλά και τις αντίστοιχες 
του 19ου αιώνα40. Ο σύγχρονος τύπος ανθρώπου, προϊόν της κοινωνίας της κατανάλωσης, έχει 
ως βασικά του χαρακτηριστικά την ανευθυνότητα και τον ατομικισμό. Αυτή η λογική αποτελεί 
χαρακτηριστικό της μεγάλης μεσαίας τάξης που δημιουργήθηκε μετά τον πόλεμο και υπήρξε ο 
φορέας του καταναλωτικού ήθους. Στα πλαίσια της αποσύνθεσης των κοινωνικών σημασιών 

39. Βλ. σχετικά και το κείμενο της Πρωτοβουλίας Αυτόνομων Κέρκυρας, «Ταινία καταστροφής ή τα ζόμπι 
προσμένουν την ημέρα της κρίσεως» (autonomoikerkyras.blogspot.com/2008/11/blog-post.htm). 
40. Δεν είναι τυχαίο που οι «αντιανθρωπιστές» (που πας!) Μηλιός και Λαπατσιώρας ξεκινούν το άρθρο τους, 
ξεκαθαρίζοντας ότι η σημερινή κρίση δε διαφέρει σε τίποτε από τις κλασικές κρίσεις που ανέλυε ο Μαρξ, ότι όσοι 
αναφέρονται στη σημασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι «κεϊνσιανοί» κ.λπ. (ό.π., σ. 17, 20-21). 
Και ο Τ. Φωτόπουλος όμως κάνει το ίδιο λάθος, βάζοντας τη σημερινή κρίση στην ίδια, λίγο πολύ, θέση με όλες 
τις προηγούμενες, ακόμα και τις προπολεμικές («Η Νέα Τάξη της παγκόσμιας καπιταλιστικής “αναρχίας”», 
Ελευθεροτυπία, 20.12.2007). Επίσης διαγράφει τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα, όταν αναφέρεται μόνο 
στα οικονομικά αίτια της σημερινής «χρηματιστικοποίησης» της οικονομίας (επενδύσεις των ασιατικών χωρών 
στη Γουόλ Στριτ κ.λπ.), παραβλέποντας τη σύνδεσή της με τη γενικότερη πολιτιστική εξέλιξη του σύγχρονου 
καπιταλισμού (“The myths about the economic crisis, the reformist Left and economic democracy”, inclu-
sive democracy.org/journal/vol4/vol4_no4_takis_economic_crisis.htm). Ανάλογο σφάλμα κάνει βέβαια κι 
ο μαρξιστής Τζ.-Μπ. Φόστερ (J.-B. Foster, «Η χρηματιστικοποίηση του κεφαλαίου και η κρίση», Monthly 
Review, τ. 45, Σεπτέμβριος 2008). Υπό αυτή την έννοια η ανάλυση του Σόρος (Η οικονομική κρίση του 2008…) 
λέει περισσότερα πράγματα, καθώς έχει ως βασικό της στόχο να τονίσει τη σημασία του ανθρώπινου υποκειμένου 
στη διαμόρφωση των οικονομικών φαινομένων (ασχέτως αν τα συγκεκριμένα του συμπεράσματα είναι άστοχα ή 
όχι αρκούντως ριζοσπαστικά). Αυτό που λείπει είναι μια προσέγγιση στο πνεύμα της οικονομικής ανθρωπολογίας, 
πράγμα που δε μπορούμε να συζητήσουμε εν προκειμένω.
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που παρατηρείται στις σημερινές κοινωνίες, οι τάξεις έπαψαν λίγο πολύ να διαφέρουν μεταξύ 
τους στο πολιτιστικό επίπεδο. Έτσι διαδόθηκε σε όλα, λίγο πολύ, τα στρώματα η κουλτούρα του 
καταναλωτισμού: ηδονισμός, ατομικισμός, ανευθυνότητα. Ο πουριτανικός «ορθολογισμός» της 
αστικής τάξης (εργατικότητα, αποταμίευση, λογιστικό πνεύμα, δημιουργική επιχειρηματικότητα 
κ.λπ.), που υπήρξε στη βάση της ανάπτυξης του καπιταλισμού, υφίσταται κι αυτός την αποσύνθεση 
που βασιλεύει μέσα σε μια κοινωνία υπό αποθέσμιση41. Τα διευθυντικά στελέχη κι οι ελίτ των 
σημερινών κοινωνιών χαρακτηρίζονται όλο και περισσότερο απ’ την καταναλωτική κουλτούρα, 
πράγμα που, όπως είδαμε, είναι περισσότερο εμφανές στο χώρο της οικονομίας42.

Αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι η λογική της συγκεκριμένης κουλτούρας δε 
χαρακτηρίζει μόνο μερικούς ελαφρόμυαλους οικονομικούς παράγοντες (π.χ. τα γκόλντεν μπόιζ), 
αλλά διαδίδεται, σιγά σιγά, και στις τάξεις των κρατικών αξιωματούχων και «ιθυνόντων». Είδαμε 
πριν την περίπτωση του Γκρίνσπαν, ενώ τα παραδείγματα μπορούν εύκολα να πολλαπλασιαστούν. 
Πίσω απ’ αυτό το φαινόμενο διαφαίνεται η ανάδυση της «νέας κουλτούρας του καπιταλισμού» 
για την οποία έχουν μιλήσει κοινωνιολόγοι σαν τον Ρίτσαρντ Σένετ43. Ο νεοφιλελευθερισμός 
δεν είναι απλώς ένας νέος τρόπος ρύθμισης των σχέσεων του κράτους με την αγορά, αλλά 
η προώθηση ενός νέου θεσμικού μοντέλου σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης της κοινωνίας. Τα 
βασικά του χαρακτηριστικά αποτελούν έκφραση της λογικής που περιγράψαμε προηγουμένως: 
αποσύνδεση της εξουσίας απ’ ευθύνη, λογική του βραχυπρόθεσμου κ.λπ. Πρόκειται γι’ αυτό που 
ο Σένετ αποκαλεί «θεσμική ανυπομονησία». Η σημερινή γραφειοκρατική οργάνωση ακολουθεί 
ένα μοντέλο «ευέλικτο», που απομακρύνει από πάνω του τις ευθύνες και την υπευθυνότητα και 
αδιαφορεί για την ένταξη των κοινωνικά κατώτερων44. 
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41. Γι’ αυτή την έννοια βλ. Μάγμα, τ. 2, Μάιος 2008, σ. 144.
42.  Βλ. το κείμενό μας «Η “κρίση του πολιτικού συστήματος” και η κρίση των φιλελεύθερων ολιγαρχιών», 
εδώ, σσ. 31-32 , την παράγραφο «Τα νέα διευθυντικά ήθη».
43. Βλ. ενδεικτικά το βιβλίο του The Culture of New Capitalism [Η κουλτούρα του νέου καπιταλισμού], 
Yale U.P., New Haven & London, 2006 όπως επίσης και το βιβλίο των L. Boltanski και È. Chiapelo Le 
nouvel esprit du capitalisme [Το νέο πνεύμα του καπιταλισμού], Παρίσι, Gallimard, 1999.
44. Γι’ αυτό και ορισμένοι συγγραφείς, σωστά, παρατηρούν ότι ένα βασικό χαρακτηριστικό του 
νεοφιλελεύθερης εμπνεύσεως διαχειριστικού μοντέλου είναι η αρχή της «υπευθυνότητας»: υπευθυνότητα 
όμως όχι των από πάνω αλλά των από κάτω, οι οποίοι καλούνται να αναλάβουν οι ίδιοι την ευθύνη για 
ζητήματα που παλιότερα είχε υπό την εποπτεία του το κράτος. Βλ. π.χ. την ανάλυση της É. Hache, 
«La responsabilité, une technique de gouvernementabilité néolibérale?» [«Η υπευθυνότητα, μια 
νεοφιλελεύθερη τεχνική κυβερνησιμότητας;»], Raisons Politiques, τ. 28, Νοέμβριος 2007, σσ. 49-65.



ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Δικαιοδοτούμαστε να μιλήσουμε, χρησιμοποιώντας την έκφραση (όχι όμως και τη συγκεκριμένη 
ανάλυση) του Ντ. Μπελ, για την ύπαρξη μιας βαθιάς πολιτιστικής αντίφασης μέσα στο σύγχρονο 
καπιταλισμό: «Από τη μια μεριά η καπιταλιστική οργάνωση της παραγωγής, ο συναγωνισμός και 
η αύξηση της παραγωγικότητας και της απόδοσης απαιτούν όλο και αυστηρότερη εκλογίκευση, 
ενώ από την άλλη διαδίδονται οι αξίες μιας καταναλωτικής και ηδονιστικής κουλτούρας… Αν οι 
δύο αντιτιθέμενες τάσεις εξακολουθήσουν να αναπτύσσονται, ακολουθώντας η καθεμιά τη δική 
της λογική, τότε είναι αναπόφευκτη μια κρίση που θα θέσει σε κίνδυνο τα ίδια τα θεμέλια της 
μεταβιομηχανικής Δύσης»45. Συνέπεια αυτής της αντίφασης είναι η προώθηση της κουλτούρας 
του «νέου καπιταλισμού». Πρόκειται για μια προσπάθεια να οργανωθεί η διαχείριση της 
κοινωνίας πάνω στη βάση των αξιών απ’ τις οποίες εμφορούνται τα σημερινά, ανεύθυνα 
διευθυντικά στρώματα. Όπως το έδειξε η σημερινή κρίση όμως, κάτι τέτοιο δεν είναι καθόλου 
εύκολο, καθώς μια τέτοια κίνηση δεν κάνει τίποτε άλλο απ’ το να ευνοεί σε τεράστιο βαθμό τον 
εγγενή ανορθολογισμό του καπιταλισμού. Ίδωμεν.
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45.  Ντ. Μπελ, Ο πολιτισμός της μεταβιομηχανικής Δύσης, μτφρ. Γ. Λυκιαρδόπουλος, επ. Στ. Ροζάνης, 
Αθήνα, Νεφέλη, 1997, οπισθόφυλλο.



Σερζ Λατούς
Εγκαταλείποντας την οικονομία
                                             μετάφραση Θανάσης Πολλάτος

Το παρακάτω άρθρο του Σερζ Λατούς (Serge Latouche) δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Politis τον Ιανουάριο του 
2003. Ο Λατούς είναι ένα από τα ιστορικά μέλη της επιθεώρησης του MAUSS (Αντιωφελιμιστικό Κίνημα στις 
Κοινωνικές Επιστήμες) και ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Paris XI. Εδώ και λίγους μήνες κυκλοφορεί 
και στα ελληνικά το βιβλίο του Το στοίχημα της απο-ανάπτυξης. Η κριτική του στην ιδεολογία της ανάπτυξης 
παραμένει επίκαιρη όσο το οικολογικό πρόβλημα οξύνεται, όσο δηλαδή αποκαλύπτεται ότι η εγκατάλειψη του 
καπιταλιστικού φαντασιακού, η εγκατάλειψη του φαντασιακού της ανάπτυξης, αποτελεί μονόδρομο για τη 
σωτηρία του πλανήτη και ότι η πολυφορεμένη έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί στην καλύτερη περίπτωση 
μια ανεπαρκή λύση και στη χειρότερη μια απάτη που καταλήγει να διαιωνίζει το πρόβλημα. Ασφαλώς, μια τέτοια 
διαιώνιση είναι αδύνατη όσο τα όρια στενεύουν, όσο «οι μέρες της αφθονίας μας είναι μετρημένες». Επίσης, οι 
επισημάνσεις του Λατούς για το μέλλον της Αριστεράς μπορούν να αναγνωσθούν υπό το φως της κρίσης της 
σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα, η οποία ακολούθησε τη διαρκή κρίση της σοσιαλδημοκρατίας στη Γαλλία και 
πιθανώς σε ολόκληρη την Ευρώπη1.

Δεν υπάρχει πραγματική αμφισβήτηση χωρίς την αποκήρυξη του οικονομικού ιμπεριαλισμού. Η 
επαναθεμελίωση του κοινωνικού και του πολιτικού περνάει από την αποανάπτυξη.

Το ερώτημα που τίθεται —«Ποιά είναι η Αριστερά του αύριο;»— εγείρει αμέσως το πρόβλημα 
του τι σημαίνει Αριστερά σήμερα. Δεν ξέρω αν οι έννοιες «Δεξιά» και «Αριστερά» είχαν ποτέ 
ουσιώδες περιεχόμενο ή αν τα περιεχόμενά τους δεν ήταν πάντοτε παρά απαραίτητες αυταπάτες, 
για να προκαλέσουν ταξινομητικούς διαχωρισμούς. Εγώ δεν τοποθετούμαι σε κανένα κόμμα,  πόσω 
μάλλον σε κάποιο κόμμα της Δεξιάς. Το παιχνίδι και το διακύβευμα της πολιτικάντικης πολιτικής 
δεν είναι δική μου υπόθεση, ακόμα κι αν συμμετέχω σ’ αυτήν ως πολίτης. Εντούτοις, δεν έχω 
πολλούς δισταγμούς όταν πηγαίνω να ψηφίσω, γιατί δεν ψηφίζουμε τόσο υπέρ ενός προγράμματος, 
όσο εναντίον εκείνου που θεωρούμε το χειρότερο ενδεχόμενο. Έτσι, αισθάνομαι άκρως αλληλέγγυος 
με τις «αξίες» της Αριστεράς, ακόμα κι αν αυτές είναι αρκετά αμφιλεγόμενες και αντιφατικές, 

1 ΣτΜ: Ευχαριστώ για τη μεταφραστική της συνδρομή τη Λητώ Καμάρα. Ασφαλώς, οι τελικές επιλογές 
και τα λάθη βαρύνουν εμένα.
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ακόμα κι αν η κυβέρνηση της ευρύτερης Αριστεράς τις προδίδει κάθε μέρα και περισσότερο, ακόμα 
κι αν πρέπει να καταγγέλλουμε διαρκώς τα «λάθη», τις «τυφλώσεις» των αναλύσεών της (ή την 
ανυπαρξία ανάλυσης). Συνεπώς, βρισκόμαστε πάντοτε στο πεδίο του σχετικού. Αν δεν υπήρχε 
εκείνη η Δεξιά που εκπροσωπείται από τον Χάιντερ, τον Λεπέν ή τον Μπερλουσκόνι, ασφαλώς 
και δεν θα είχε μεγάλη σημασία σήμερα να ανήκει κανείς στην Αριστερά. Η αλήθεια είναι ότι σε 
όλα τα προβλήματα της «κοινωνίας» (ασφάλεια, λαθρομετανάστευση, άμβλωση, ισότητα κ.λπ.) 
υπάρχουν ρήξεις στους κόλπους της Αριστεράς (όπως και στης Δεξιάς), και αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι τα επιμέρους μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι 
σε μεγάλο βαθμό αποκομμένα από τις ευρύτερες αντιλήψεις και βραχυπρόθεσμα υπονομεύουν 
κεκτημένα δικαιώματα ή αγγίζουν τα συμφέροντα συγκεκριμένων κατηγοριών πολιτών. Αυτό 
δεν αμφισβητεί το διαχωρισμό της Αριστεράς από τη Δεξιά, αλλά αποκαλύπτει κάθε μέρα και 
περισσότερο το ανυπόστατο της διαχειριστικής Αριστεράς (μόλις το είδαμε, με την ευκαιρία της 
αξιοθρήνητης συζήτησης για το νόμο περί ασφάλειας). Βρισκόμαστε αναμφίβολα αντιμέτωποι 
με την ύπαρξη πολλών Αριστερών με αναγκαστικά ασαφείς διαδρομές: η κυβερνητική Αριστερά 
(εκείνη που βρίσκεται ή δεν βρίσκεται στα πράγματα) και η Αριστεράς της αμφισβήτησης. 
Η πρώτη, η Αριστερά των  κομμάτων, η διαχειριστική Αριστερά, περιλαμβάνει  διάφορες 
αποχρώσεις, ενώ η δεύτερη, η Αριστερά της «κοινωνίας των πολιτών», διαιρείται με τη σειρά 
της στους υποστηρικτές της «εναλλακτικής παγκοσμιοποίησης», οι οποίοι θεωρούν πως 
είναι εφικτή μια διαφορετική παγκοσμιοποίηση, ένας νέος συμβιβασμός με το καπιταλισμό, 
και σ’ εκείνους  που είναι πεπεισμένοι πως ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός μόνο βγαίνοντας 
από την οικονομία. Εγώ τοποθετούμαι χωρίς δεύτερη σκέψη σ’ αυτήν την τελευταία τάση της 
Αριστεράς. Ευθύς εξαρχής, όσον αφορά την «πολιτικάντικη» Αριστερά, μπορούμε να πούμε 
ότι πρόκειται στην πραγματικότητα για μια «ευφυή» Δεξιά· είναι αυτή η δεύτερη Δεξιά για 
την οποία μιλάει ο ιταλός στοχαστής Μάρκο Ρεβέλλι (Le Due Destre, Bollati Boringhieri, 
Τορίνο, 1996) και την οποία εκπροσωπεί, στην πιο ολοκληρωμένη της έκδοση, ο Τόνι Μπλερ. 
Απεναντίας, δεν θα έλεγα πως η λογική της αμφισβήτησης, την οποία ο ίδιος ο Ρεβέλλι αποκαλεί 
«κοινωνική Αριστερά» (La Sinistra sociale, Bollati Boringhieri, Τορίνο, 1997), είναι ικανή 
να κυβερνήσει. Πρόκειται περισσότερο για έναν λανθάνοντα χώρο αντίστασης και ανταρσίας 
εκτός της πολιτικής, όπως μαρτυρούν το κίνημα AttAC2, η αποτυχία του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου στο Σιάτλ, η αμφισβήτηση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, 
τα φόρουμ κατά της παγκοσμιοποίησης στο Πόρτο Αλέγκρε ή στη Φλωρεντία.
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2 ΣτΜ: Association pour la taxation des transactions financières pour l’Aide aux Citoyennes et Cit-
oyens (Ένωση για τη Φορολόγηση της Διακίνησης των Χρηματοπιστωτικών Κεφαλαίων για Βοήθεια προς 
τους Πολίτες). 



Αν πρέπει να καταγγέλλουμε ακατάπαυστα τις παρεκκλίσεις ή τις «προδοσίες» της αριστερής 
πολιτικής, έχει σημασία να κατανοήσουμε το αναπόφευκτό της. Είναι πασιφανές ότι εκείνοι που την 
αμφισβητούν δεν θα ήταν στην πλειοψηφία τους καλύτεροι. Ο οικονομικός ιμπεριαλισμός σήμερα, 
ή, για την ακρίβεια, ο ιμπεριαλισμός της οικονομίας πάνω σε κάθε σχεδόν πτυχή της ζωής μας, έχει 
αναγάγει την πολιτική σε  «πολιτικάντικη» αναταραχή και έχει καταδικάσει τους εκλεγμένους 
αντιπροσώπους σε υποταγή ή σε παραίτηση. Ακόμα κι αν η αόρατη, μα άκρως πραγματική 
εξουσία των «νέων αρχόντων του κόσμου», δηλαδή του νεφελώματος των υπερεθνικών εταιρειών, 
αφήνει τους ανθρώπους να ψηφίζουν και τους αμφισβητίες να διαδηλώνουν για να μας ξεγελάσει, 
ελέγχει τις κυβερνήσεις με τη σιδηρούν γροθιά της και επιβάλλει τη δικτατορία της (τη δικτατορία 
των νόμων της αγοράς, και ιδιαίτερα σε οικονομικό επίπεδο). Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, ο 
ρόλος της Αριστεράς της αμφισβήτησης δεν μπορεί παρά να είναι ο ρόλος ενός μοχλού πίεσης και 
προτάσεων. Είναι πάντοτε δυνατό να αραδιάζουμε σειρές συγκεκριμένων λιγότερο ή περισσότερο 
ρεαλιστικών μέτρων, που ξεκινούν από το φόρο Τόμπιν3 και καταλήγουν στη μείωση του χρόνου 
εργασίας, περνώντας από τη θέσπιση κατώτατου εισοδήματος και τη διαγραφή των χρεών του 
Τρίτου Κόσμου. Αυτά θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν ένα χρήσιμο και απαραίτητο εκλογικό 
πρόγραμμα4. Ωστόσο, από τη στιγμή που είναι ελάχιστες οι πιθανότητες μιας διαρκούς αλλαγής,  
εκείνο που με απασχολεί περισσότερο είναι να σκεφτούμε πέρα από την οικονομία. Η σκέψη μου 
στρέφεται προς μια επαναθεμελίωση του κοινωνικού και του πολιτικού στην εποχή της μετα-
μοντερνικότητας, της μετα-ανάπτυξης, της μετα-οικονομιστικής κοινωνίας. Συγκεκριμένα, πρέπει 
να εργαστούμε για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας της «απο-ανάπτυξης».

Το σύνθημα της αποανάπτυξης αποσκοπεί κυρίως στο να σημειώσει με έμφαση την 
εγκατάλειψη του απερίσκεπτου στόχου της ανάπτυξης για την ανάπτυξη· το κίνητρο αυτού 
του στόχου δεν είναι άλλο από την αχαλίνωτη αναζήτηση του κέρδους για τους κατόχους του 
κεφαλαίου. Είναι ολοφάνερο ότι δεν στοχεύει στη γελοία αντιστοφή που θα συνίστατο στην 
εκθείαση της αποανάπτυξης για την αποανάπτυξη. Συγκεκριμένα, η αποανάπτυξη δεν είναι η 
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3 ΣτΜ: Φόρος στις βραχυπρόθεσμες-κερδοσκοπικές κινήσεις των κεφαλαίων που πήρε το όνομά 
του από τον οικονομολόγο Τζαίημς Τόμπιν και η επιβολή του οποίου υποστηρίζεται από την AttAC, 
συνδικαλιστικές οργανώσεις κ.ά.
4. Σ’ αυτό το πνεύμα είναι που υπέγραψα την Έκκληση των τριανταπέντε ενάντια στην ανεργία και 
τον αποκλεισμό για μια παλινόρθωση της ιδιότητας του πολίτη, που δημοσιεύθηκε στην Monde στις 28 
Ιουνίου του 1995, και μέσες άκρες προκάλεσε το 1997 τις τριάντα θέσεις για μια νέα Αριστερά του Αλέν 
Καγιέ, διευκρινίζοντας τις θέσεις μου σε ένα μικρό συμπληρωματικό κείμενο, το «Πόλεμο στον πόλεμο 
της οικονομίας», αναδημοσιευμένο εν μέρει ως επίλογος του βιβλίου μου «Οι κίνδυνοι της πλανητικής 
αγοράς» (Les Dangers du marché planétaire, Presses de Sciences-Po, Παρίσι, 1998). Πρβλ., επίσης, 
Τριάντα θέσεις για την Αριστερά (Trente Tesi per la sinistra, donzelli, Ρώμη, 1997). 



αρνητική ανάπτυξη. Γνωρίζουμε ότι η απλή επιβράδυνση της ανάπτυξης  βυθίζει τις κοινωνίες 
μας στη σύγχυση, εξαιτίας της ανεργίας και της εγκατάλειψης των κοινωνικών, πολιτιστικών 
και περιβαλλοντικών προγραμμάτων, τα οποία εξασφαλίζουν ένα μίνιμουμ στην ποιότητα ζωής. 
Μπορούμε να φανταστούμε τι καταστροφή θα ήταν ένας συντελεστής αρνητικής ανάπτυξης! 
Όπως ακριβώς δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από μια εργατιστική κοινωνία χωρίς εργασία, έτσι 
δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο και από μια κοινωνία της ανάπτυξης χωρίς ανάπτυξη.  Συνεπώς, 
η αποανάπτυξη είναι δυνατή μόνο σε μια «κοινωνία της αποανάπτυξης». Αυτό προϋποθέτει 
μια εντελώς διαφορετική οργάνωση, στην οποία ο ελεύθερος χρόνος αναβαθμίζεται στη θέση 
της εργασίας ή οι κοινωνικές σχέσεις υπερέχουν έναντι της παραγωγής και της κατανάλωσης 
άχρηστων προϊόντων μίας χρήσης –και μάλιστα βλαβερών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι 
η δραστική μείωση του χρόνου εργασίας, η οποία επιβάλλεται ώστε να εξασφαλίζεται για τους 
πάντες μια ικανοποιητική εργασία. Αν εμπνευστούμε από τη χάρτα «κατανάλωση και τρόποι 
ζωής» που προτάθηκε στο Φόρουμ των ΜΚΟ στο Ρίο ντε Τζανέιρο, μπορούμε να τα συνθέσουμε 
όλα αυτά σε ένα πρόγραμμα έξι σημείων5: επαναξιολόγηση, αναδόμηση, αναδιανομή, μείωση, 
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση. Αυτοί οι έξι αλληλένδετοι στόχοι θα αποτελούσαν το έναυσμα 
για έναν συνετό κύκλο συμβιωτικής και βιώσιμης αποανάπτυξης.

Αντιλαμβανόμαστε αμέσως ποιες είναι οι αξίες που πρέπει να προτάξουμε και ποιες θα έπρεπε 
να υπερισχύσουν έναντι των αξιών που κυριαρχούν σήμερα. Θα έπρεπε να υπερισχύσουν ο 
αλτρουισμός έναντι του εγωισμού, η συνεργασία έναντι του αχαλίνωτου ανταγωνισμού, η 
χαρά του ελεύθερου χρόνου έναντι της εμμονής της εργασίας, η σημασία της  κοινωνικής ζωής 
έναντι της απεριόριστης κατανάλωσης, η προτίμηση της ποιότητας ενός έργου έναντι της 
παραγωγιστικής αποτελεσματικότητας, το λογικό έναντι του ορθολογικού* κ.λπ. Το πρόβλημα 
είναι ότι οι υπάρχουσες αξίες είναι συστημικές. Αυτό σημαίνει ότι τις δημιουργεί και τις διεγείρει 
το σύστημα και ότι αυτές, με τη σειρά τους, συμβάλλουν στην ενίσχυσή του. Συνεπώς, για να 
αντικρούσουμε την ύπουλη συστημική χειραγώγηση και να  συνειδητοποιήσουμε την κατάσταση 
στην οποία βρισκόμαστε, χρειαζόμαστε μια εργασία που θα υπέσκαπτε το κυρίαρχο φαντασιακό. 
Εκ πρώτης όψεως, οι πιθανότητες μιας εναλλακτικής λύσης είναι ελάχιστες, αλλά πρόκειται για  
οφθαλμαπάτη. Ο καλύτερος σύμμαχος του εναλλακτικού πολιτισμού δεν είναι άλλος από την 
ίδια τη Δύση. Οφείλουμε ακόμη να αντιληφθούμε ότι το παιδαγωγικό αποτέλεσμα αμέτρητων 
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5  ΣτΜ: Πρόκειται για το πρόγραμμα των έξι «R» (στα γαλλικά): Réévaluer, Restructurer, Redistribu-
er, Réduire, Réutiliser, Recycler.



καταστροφών (από το Τσερνομπίλ μέχρι τις τρελές αγελάδες) αποτελεί τη βάση της διαδικασίας 
συνειδητοποίησης· είναι ένας ισχυρός μοχλός που ενδυναμώνει την αμφισβήτηση του υπάρχοντος 
και που υποβοηθά την αλλαγή της νοοτροπίας. Έτσι, ολοένα και περισσότερα άτομα ωθούνται από 
ανάγκη,  σύνεση ή  αδυναμία να εγκαταλείψουν τη βολίδα με την τρελή πορεία και να ενισχύσουν 
την εναλλακτική οικοδόμηση. Η Αριστερά του αύριο θα έπρεπε να συνδυάσει τους πρακτικούς 
συμβιβασμούς των ρεαλιστικών προγραμμάτων με μια αυστηρή και ασυμβίβαστη ανάλυση των 
επιθυμητών τελικών στόχων, οι οποίοι θα την καθοδηγήσουν και θα φωτίσουν το δρόμο της.
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«Ουσιαστικά, στο θεωρητικό μου οικοδόμημα δεν αντιτάσσω την ορθολογικότητα σε μια άλλη ορθολογικότητα, 
αλλά την ορθολογικότητα στο λογικό. Πολύ απλά μπορούμε να πούμε ότι για τους αρχαίους Έλληνες η ratio είχε δύο 
οδούς: το λόγο (logos) και τη φρόνηση (phronésis)  —η φρόνηση ήταν η σύνεση. Ο λόγος ακολούθησε μια φανταστική 
εξέλιξη, η οποία εκτόπισε ολοκληρωτικά τη φρόνηση, καθώς έγινε η ορθολογική ratio, δηλαδή η υπολογιστική 
ratio. Η ορθολογικότητα βρήκε στην οικονομία —δηλαδή στον οικονομικό υπολογισμό— το φανταστικό πεδίο 
άνθισής της. Είναι  αξιοσημείωτο το γεγονός ότι, με αφετηρία την άνθιση του οικονομικού υπολογισμού, όλες οι 
αναφορές στο ορθολογικό είναι πάντοτε κατά βάθος μια οικονομική σκέψη. Είναι, μάλιστα, απολύτως φυσιολογικό, 
καθώς η ratio αναπτύχθηκε αρχικά στα μαθηματικά, ενώ  η μαθηματικοποίηση του κοινωνικού πραγματοποιήθηκε 
στην οικονομία. Για τον Μαξ Βέμπερ, «Το αστικό δίκαιο είναι ένα ορθολογικό δίκαιο»  σε αντίθεση με το δίκαιο 
άλλων κοινωνιών. Δηλαδή πρόκειται για ένα δίκαιο στο οποίο μπορούμε να κάνουμε υπολογισμούς όπως ακριβώς 
κάνουμε οικονομικούς υπολογισμούς· το ορθολογικό δίκαιο θα έπρεπε  να είναι ένα υπολογίσιμο δίκαιο. Ο Τζον 
Ρόουλς μιλάει απ’ τη μεριά του για μια ορθολογική δικαιοσύνη με την έννοια της οικονομικής ορθολογικότητας 
—όπου η οικονομική ορθολογικότητα είναι μια ορθολογικότητα ποσοτικοποιούσα.

Συνεπώς, θα ήμασταν δικαιολογημένοι αν υπακούαμε στον ορθολογικό υπολογισμό κάθε φορά που αγοράζουμε 
μετοχές στο χρηματιστήριο, αλλά είναι παράλογο να εμπιστευόμαστε μονάχα τον υπολογισμό κάθε φορά που 
κάνουμε το ίδιο για να διευθετήσουμε προβλήματα που αφορούν τους ανθρώπους. Γιατί στο κοινωνικό έχουμε 
να κάνουμε πάντοτε με αξίες, με τη δικαιοσύνη, την ελευθερία κ.λπ. Δεν μπορούμε πια να εμπιστευόμαστε τον 
υπολογισμό, καθώς αυτό προϋποθέτει πως έχουμε εκτοπίσει τις αξίες ή πως έχουμε τοποθετήσει τη δραστηριότητά 
μας στο εσωτερικό μίας και μοναδικής αξίας. Ας δούμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα: Πρέπει να ανοίξουμε 
απεριόριστα τη γαλλική και την ευρωπαϊκή αγορά στον εξωτερικό ανταγωνισμό; Υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ και 
κατά· τα ξέρουμε εδώ και τρεις αιώνες. Κι όμως, ξαφνικά, με ένα είδος σαρωτικής κίνησης, η οικονομική, μοναδική 
σκέψη μάς επιβάλλει την ορθολογικότητά της, δηλαδή το ολοκληρωτικό άνοιγμα, την απόλυτη ελευθερία των 
συναλλαγών. Αυτό είναι εντελώς παράλογο: θα καταστρέψουμε χιλιάδες ανθρώπους,  θα αφανίσουμε εκατοντάδες 
συστήματα γνώσης  και παραδόσεις,  αλλά δεν θα τις αντικαταστήσουμε με τίποτα ή  θα τις αντικαταστήσουμε με 
ελάχιστα πράγματα. Πρόκειται, συνεπώς, για μια απόφαση που πρέπει να  συζητήσουμε δημοκρατικά, σταθμίζοντας 
τα υπέρ και τα κατά.

 *Παραθέτουμε το απόσπασμα μιας συνέντευξης που έδωσε ο Λατούς στο περιοδικό Le Recours Aux 
Forêts το Δεκέμβριο του 2005 και όπου διευκρινίζεται η διάκριση μεταξύ λογικής και ορθολογικού.
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Έτσι, η τεχνο-οικονομική Μεγαμηχανή λειτουργεί με την ορθολογικότητα, μια ορθολογικότητα οικονομική και 
συνάμα τεχνική, η οποία είναι τελικά παράλογη, αφού η ratio δεν μπορεί να προσφέρει στον εαυτό της τα ίδια 
της τα όρια. Αυτό  το είχαν αντιληφθεί πολύ σωστά οι αρχαίοι Έλληνες: η λογική ratio είναι αυτή που εκτιμά πως 
δεν μπορούμε  εσχάτως να αποφασίσουμε με αποδεικτικά άρτιο και οριστικό τρόπο. Μπορούμε να αποφασίζουμε 
μονάχα προσωρινά και με περίσκεψη σταθμίζοντας τα αντικρουόμενα επιχειρήματα.  Αυτό μάς οδηγεί στην 
ανάπτυξη  μιας γνώσης η οποία είναι εντελώς διαφορετική από την τεχνοκρατική γνώση που εκφράζει η οικονομία. 
Πρόκειται για τη γνώση με την έννοια της ρητορικής: η τέχνη να αποδεικνύουμε και να πείθουμε για την αλήθεια, 
να αναζητούμε την αλήθεια, να σταθμίζουμε τα επιχειρήματα, έτσι ώστε να καταλήγουμε στην πιο λογική λύση με 
βάση αυτά που γνωρίζουμε».



Γκι Ρουστάνγκ
Τα αδιέξοδα της ανάπτυξης

κι η απο-ανάπτυξη1

                                             μετάφραση Νίκος Ν. Μάλλιαρης

Το να μιλά κανείς σήμερα για την απο-ανάπτυξη σημαίνει ότι επιτίθεται στο ταμπού που θεωρεί 
την επ’ άπειρον αύξηση της παραγωγής και της κατανάλωσης ως κάτι αυτονόητο. Υποτίθεται 
ότι δίχως οικονομική ανάπτυξη θα γυρνούσαμε την πλάτη στην πρόοδο και πως κάτι τέτοιο θα 
σηματοδοτούσε την οπισθοδρόμηση και το σταμάτημα της δημιουργικότητας των κοινωνιών μας.

Παρ’ όλα αυτά, η απο-ανάπτυξη δε μπορεί να αποτελέσει αυτοσκοπό. Στην πραγματικότητα 
αυτό που χρειάζεται είναι να τοποθετηθούμε έξω από την προβληματική ανάπτυξη/απο-ανάπτυξη, 
η οποία έχει νόημα μόνο σε σχέση με την πορεία του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ). 
Ωστόσο το ΑΕΠ δε μας επιτρέπει να υπολογίσουμε την ευημερία των κοινωνιών μας. Αυτός ο 
συνθετικός δείκτης είναι απαραίτητος για τη διαχείριση της νομισματικής οικονομίας, αλλά δεν 
έχει κανένα νόημα στο πολιτικό επίπεδο2. Το λάθος του έγκειται στο ότι μας κάνει να εξομοιώνουμε 
την πρόοδο της εμπορευματοποίησης με την ποιότητα ζωής. Αυτή η εξομοίωση οδηγεί στην 
πίστη ότι μπορούμε να παρακάμψουμε το πολιτικό πρόβλημα, δηλαδή το ερώτημα σχετικά με 
τους τελικούς σκοπούς που ακολουθούμε. Διερώτηση πάνω στους τελικούς σκοπούς σημαίνει 
προσπάθεια απάντησης του ερωτήματος: πόσο και πώς να παράγουμε και για να ανταποκριθούμε 
σε ποιες ανάγκες; Δε γίνεται να πούμε ότι στο όνομα της ατομικής ελευθερίας του καταναλωτή 
αυτά τα ερωτήματα δεν πρέπει να τίθενται. Δε γίνεται επίσης να μην αναγνωρίσουμε σε κάθε 
άνθρωπο τη δυνατότητα να ικανοποιεί ορισμένες ανάγκες: τροφή, ρουχισμός, στέγη, εκπαίδευση, 
ιατρική περίθαλψη, συμμετοχή στη διαμόρφωση του φυσικού και κοινωνικού του περιβάλλοντος. 
Χρειάζεται μήπως να θυμίσουμε ότι η μεγαλύτερη σύνοδος αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων 

1. Πρόκειται για κομμάτι του λήμματος «décroissance» του Guy Roustang από το J.-L. Laville, A. d. 
Cattani, Dictionnaire de l’ autre économie, Παρίσι, Gallimard, folio-actuel, 2006, σ. 144-151. Ο G. R. 
είναι οικονομολόγος και διευθυντής ερευνών στο κέντρο CNRS στην Εξ εν Προβάνς.
2 Σ.τ.μ.: Τον απατηλό και φενακιστικό χαρακτήρα του ΑΕΠ ως δείκτη έχουν καταδείξει συγγραφείς σαν 
το J. Baudrillard (Ζ. Μπωντριγιάρ, Η καταναλωτική κοινωνία, μτφρ. Β. Τομανάς, Θεσ/νίκη, Νησίδες, χχ, 
σσ. 35-36 κ.ε.: «Η λογική της μεγέθυνσης ή το μυστικιστικό περιεχόμενο του ΑΕΠ») και το S. Latouche 
(Σ. Λατούς, Το στοίχημα της απο-ανάπτυξης, μτφρ. Χρ. Σαρίκα, Θεσ/νίκη, Βάνιας, 2008, σσ. 87-110: 
«Ευτυχία, πλούτος, “απαξία”: η απάτη του ΑΕΠ»).
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που συγκλήθηκε ποτέ υιοθέτησε, στα Ηνωμένα Έθνη, το 2000, τη διακήρυξη της χιλιετίας που 
δεσμευόταν, μεταξύ άλλων, στην εξάλειψη της φτώχειας3;

Όλοι θα συμφωνήσουν ότι είναι αδύνατο να επεκτείνουμε στο σύνολο του πλανήτη τον τρόπο 
παραγωγής και κατανάλωσης της Δύσης. «Το οικολογικό αποτύπωμα, η επιφάνεια, δηλαδή, 
που είναι απαραίτητη για να δεχθεί το σύνολο των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, αγγίζει ήδη το 
120% του πλανήτη, σύμφωνα με τα λεγόμενα των ειδικών. Λαμβανομένων υπόψη των μεγάλων 
ανισοτήτων της ανάπτυξης, θα είχαμε ανάγκη από τέσσερις ή πέντε πλανήτες αν ολόκληρος ο 
παγκόσμιος πληθυσμός κατανάλωνε και παρήγαγε τόσα απορρίμματα όσο ένας κάτοικος των 
ΗΠΑ»4. Προϋπόθεση για να θεραπευτεί η υπερκατανάλωση της μιας πλευράς και η υπο-
κατανάλωση της άλλης είναι να αλλάξουν οι πλούσιες χώρες τον τρόπο ζωής τους, ώστε να μειώσουν 
την κατανάλωσή τους σε ανανεώσιμους πόρους. Αυτό σημαίνει ότι οι φτωχές χώρες οφείλουν να 
μπορούν να ικανοποιούν τις βασικές τους ανάγκες σε νερό, καύσιμα, τροφή, εκπαίδευση, υγεία.

Εντούτοις, παρά την ύπαρξη αυτών των οικολογικών ορίων, γίνεται διαρκώς επίκληση σε ένα 
απατηλό επιχείρημα για να δικαιολογηθεί η ανάπτυξη: υποτίθεται ότι αυτή η τελευταία αποτελεί 
το μόνο μέσο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, το μόνο μέσο που επιτρέπει να ελπίζουμε στην 
ικανοποίηση των αναγκών των περισσότερο άπορων5. Όπως όμως το υπενθυμίζουν κάθε χρόνο οι 

3 Σ.τ.μ.: Σύμφωνα με τα επίσημα κριτήρια, φτωχός θεωρείται όποιος ζει με λιγότερα από 1 δολάριο την 
ημέρα.
4. J.-M. Harribey, «développement ne rime pas avec croissance» [«Η ανάπτυξη δεν ταιριάζει με 
την ανάπτυξη/μεγέθυνση»], Le Monde diplomatique, Ιούλιος 2004, παραθέτοντας την ιστοσελίδα του 
Redifining Progress [Επαναπροσδιορίζοντας την πρόοδο], www.rprogress.org).
5 Σ.τ.μ.: Πρόκειται για πτυχή του περίφημου επιχειρήματος της «διάχυσης» του κοινωνικού πλούτου 
(trickle-down effect). Όπως –υποτίθεται ότι-, στα πλαίσια της οικονομικής ανάπτυξης, ο παραγόμενος 
πλούτος διαχέεται, σταδιακά, από τα ανώτερα προς τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα (σαν τις απορροές 
των οντολογικών στιβάδων του Πλωτίνου ή σαν τους πύργους από τα ποτήρια με τη σαμπάνια στις γαμήλιες 
δεξιώσεις!!), κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο η ανάπτυξη θεωρείται δημιουργός θέσεων εργασίας. Φυσικά 
πρόκειται για ένα καθαρά φενακιστικό «επιχείρημα» που έχει στόχο να δικαιολογήσει τις οικονομικές 
ανισότητες που δημιουργεί και αναπαράγει ο καπιταλισμός. Πρόκειται για μια «αρχή» που ουδέποτε έχει 
επαληθευτεί ιστορικά. Αν ίσχυε, η Κίνα, που πιάνει εδώ και χρόνια ρυθμό ανάπτυξης σταθερά άνω του 
8% (όταν ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης των δυτικών οικονομιών δεν ξεπερνά το 4%), θα ήταν η χώρα με 
τις μικρότερες ανισότητες και τη χαμηλότερη ανεργία στον κόσμο. Ξέρουμε όμως ότι ισχύει ακριβώς το 
αντίθετο. Το ίδιο συμβαίνει και μέσα στις δυτικές χώρες: υποτίθεται ότι το μοντέλο του νεοφιλελευθερισμού, 
που βασίζεται στην περιστολή του ρυθμιστικού ρόλου του κράτους στην οικονομία και στην απελευθέρωση 
του ιδιωτικού τομέα, θα έλυνε το πρόβλημα της αναπτυξιακής στασιμότητας που παρατηρήθηκε κατά 
τη δεκαετία του ’70. Ακόμα κι αν οι παγκόσμιοι ρυθμοί ανάπτυξης αυξήθηκαν από τότε (πράγμα που δε 
μας αφορά και ιδιαίτερα –βλ. την υπ. 2), αυτό έγινε βάσει ενός μοντέλου που βασίζεται στην αύξηση των 
ανισοτήτων και στη θεσμοθέτηση της υψηλής ανεργίας.
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εκθέσεις του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (ΠΗΕΑ), «ένας μικρός 
αριθμός ατόμων, χωρών και επιχειρήσεων μοιράζονται μεταξύ τους… την εξουσία και τον πλούτο, 
καταδικάζοντας τους υπόλοιπους στην περιθωριοποίηση». Αυτό είχε υπογραμμιστεί ήδη από τον 
πρόλογο. Οι ανισότητες γίνονται όλο και πιο έντονες, καθώς, ενώ το 1960 τα εισοδήματα του 20% 
των ανθρώπων που ζούσαν στις πλουσιότερες χώρες ήταν 30 φορές μεγαλύτερα απ’ τα εισοδήματα 
του 20% που ζούσε στις φτωχότερες χώρες, το 1997 είχαν γίνει 74 φορές μεγαλύτερα. Κι αν οι 
πιο έκδηλες ανισότητες εμφανίζονται ανάμεσα στο Βορρά και το Νότο, είναι εξίσου προφανές ότι 
οι ανισότητες εντείνονται και στο εσωτερικό των χωρών του Βορρά όπως και του Νότου και ότι 
παρατηρείται μια τάση αύξησης των φαινομένων αποκλεισμού ή μεγάλης φτώχειας, στις ΗΠΑ 
όπως και αλλού.

Τη στιγμή όμως που όλα αυτά τα προβλήματα επιδεινώνονται, αφθονούν τα παραδείγματα 
υπερκατανάλωσης των πλούσιων χωρών. Ένας από τους περισσότερο ανθηρούς και υποσχόμενους 
τομείς για τις πολυεθνικές των αγροδιατροφικών βιομηχανιών είναι η παγκόσμια αγορά κατοικίδιων 
ζώων. Το 2003 η αγορά τροφής, αξεσουάρ και προϊόντων υγιεινής για σκύλους και γάτες 
ακολούθησε μια αξιοσημείωτη αύξηση 7,7% με τζίρο της τάξης των 50 δις δολαρίων. Η παροχή 
υπηρεσιών για κατοικίδια βρίσκεται επίσης σε περίοδο μεγάλης άνθησης. Άλλο ένα παράδειγμα 
αγοράς σε πλήρη επέκταση είναι αυτό της αισθητικής χειρουργικής και των προϊόντων κατά των 
συνεπειών της γήρανσης. Σχεδόν διπλασιάστηκε ανάμεσα στο 1997 και το 2003, για να ξεπεράσει 
τα 6 δις ευρώ παγκοσμίως με αύξηση 11,4% μέσα στο 2003. Ο προσανατολισμός της ιατρικής 
έρευνας απεικονίζει τη λογική υπέρ των πλουσιοτέρων που επικρατεί. Πράγματι, μόνο ένα 10% 
των δαπανών στην ιατρική έρευνα και πρόοδο6 στοχεύει στην καταπολέμηση των ασθενειών 
που αγγίζουν το 90% των φτωχότερων κατοίκων του πλανήτη. Μόλις 8% των φαρμακευτικών 
δαπανών πραγματοποιούνται στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες, ωστόσο, αντιπροσωπεύουν 
το 75% του παγκόσμιου πληθυσμού (ΠΗΕΑ, 2002, σ. 7).

Η σημερινή λογική της ανάπτυξης βασίζεται στις καταναλωτικές επιθυμίες των πλουσιότερων, 
χάρις στη διαφήμιση που εισβάλλει παντού. Από το 1950 ως σήμερα οι διαφημιστικές δαπάνες 
επταπλασιάστηκαν. Αυξήθηκαν δηλαδή τρεις φορές πιο γρήγορα απ’ ό,τι η παγκόσμια οικονομία. 
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6 Σ.τ.μ.: Με «πρόοδο» αποδίδουμε εν προκειμένω τη λέξη développement, που σημαίνει «ανάπτυξη», 
προς αποφυγή της σύγχυσης με την καθεαυτό οικονομική ανάπτυξη (croissance και αντιστοίχως το décrois-
sance = απο-ανάπτυξη) η οποία αποτελεί βασικό θέμα του κειμένου. Η πρώτη λέξη σημαίνει την ανάπτυξη 
γενικώς, με κάθε έννοια, ενώ η croissance έχει την έννοια της οικονομικής ανάπτυξης, αυτού που στα αγγλικά 
λέγεται growth και έχει αποδοθεί στα ελληνικά και ως «μεγέθυνση» (βλ. π.χ. την απόδοση του τίτλου 
της παραγράφου απ’ το έργο του Μποντριγιάρ, σε προηγούμενη υποσημείωση). Για το όλο ζήτημα βλ. το 
σημείωμα της μεταφράστριας στο Σ. Λατούς, Το στοίχημα της απο-ανάπτυξης, ό.π., σ. 9.



«Η αύξηση της κατανάλωσης σε πλανητικό επίπεδο δεν πραγματοποιείται προς την κατεύθυνση 
αυτών που την έχουν περισσότερο ανάγκη. Η κατανάλωση αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς για 
τους πλούσιους, αλλά περισσότερο από ένα δις άτομα αποκλείονται από αυτήν». Η «διάχυση 
μοντέλων κατανάλωσης» μέσω της διαφήμισης ευνοεί την κατανάλωση ειδών πολυτελείας η 
οποία αυξάνεται ταχύτερα από τα την παραγωγή ειδών πρώτης ανάγκης (ΠΗΕΑ 1998). Το 
γεγονός όμως ότι τα αναπτυξιακά αποθέματα του συστήματος εντοπίζονται σήμερα κατά 
κύριο λόγο στις πιο αμφισβητούμενες ανάγκες των ανώτερων στρωμάτων δε θα πρέπει να μας 
κάνει να παραβλέπουμε πως η εξάρτηση από τις μάρκες αγγίζει το σύνολο του πληθυσμού, 
συμπεριλαμβανομένων και των φτωχών, οι οποίοι καταναλώνουν συμβολικά και αναζητούν με 
αυτό τον τρόπο τα σημάδια μιας αίσθησης του ανήκειν. Όλα τα μίντια εξαρτώνται λίγο πολύ από 
τη διαφήμιση. Ο διευθύνων σύμβουλος του κυριότερου τηλεοπτικού καναλιού της Γαλλίας έφτασε 
να δηλώσει, με έναν απίστευτο κυνισμό, ότι «κατά βάση, η δουλειά του tF1 είναι να βοηθά την 
Κόκα-Κόλα, για παράδειγμα, να πουλήσει το προϊόν της. Για να γίνει αντιληπτό ένα διαφημιστικό 
μήνυμα, πρέπει να είναι διαθέσιμο το μυαλό του τηλεθεατή. Οι εκπομπές μας έχουν σα στόχο να το 
καταστήσουν διαθέσιμο. Αυτό που πουλάμε στην Κόκα-Κόλα είναι ο χρόνος διαθεσιμότητας του 
μυαλού». Με άλλα λόγια, όχι μόνο όλα τα συστήματα πληροφόρησης έχουν ανάγκη τη διαφήμιση 
για να επιβιώσουν, αλλά κι ο ίδιος ο λόγος ύπαρξής τους θα ήταν η προώθηση των πωλήσεων.

Η αντίθεση, που ανακύπτει, σε αυτή την «ανάπτυξη για την ανάπτυξη» προϋποθέτει το 
ξεπέρασμα μια παλιάς λογικής. Πράγματι, δεν είναι πλέον δυνατό, σήμερα, να αντιμετωπίζουμε 
το ζήτημα της αναδιανομής του πλούτου μεταξύ πλουσίων και φτωχών ή το ζήτημα της αντίθεσης 
κεφαλαίου-εργασίας δίχως να τα τοποθετούμε στα πλαίσια μιας γενικότερης προβληματικής. Είναι 
βέβαιο ότι οι συμβιβασμοί της φορντιστικής περιόδου7  επέτρεψαν στους μισθωτούς να επωφεληθούν 
ως καταναλωτές από το γενικό πλουτισμό, αποδίδοντάς τους μια κάποια κοινωνική θέση και μια 
αληθινή κοινωνική προστασία. Άφησαν, εντούτοις, ελεύθερο το πεδίο στον οικονομισμό, στην 
υπαγωγή, δηλαδή, του πολιτικού και του πολιτιστικού στην εμπορευματική λογική. Σήμερα ο 
οικονομισμός απειλεί τις βάσεις της συλλογικής ζωής, δοξάζοντας το άτομο-καταναλωτή εις βάρος 
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7 Σ.τ.μ.: Φορντισμός λέγεται το μοντέλο οργάνωσης που εφάρμοσε στα εργοστάσιά του ο Χένρι Φορντ, 
τη δεκαετία του ’20, και χαρακτηριζόταν από την εφαρμογή των «επιστημονικών» αρχών οργάνωσης της 
εργασίας (του λεγόμενου τεϊλορισμού) και από την προσπάθεια «αφομοίωσης» της εργατικής τάξης μέσω 
της αύξησης των μισθών και της ενστάλαξης σ’ αυτήν της καταναλωτικής επιθυμίας. Φορντιστικό μοντέλο, 
κατ’ επέκταση, αποκαλείται το μοντέλο οργάνωσης του καπιταλισμού που κυριάρχησε μετά τον πόλεμο, 
κατά την περίφημη «Χρυσή τριακονταετία» του κρατισμού και των κεϊνσιανών οικονομικών πολιτικών, οι 
οποίες οδήγησαν στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του μεγαλύτερου μέρους των πληθυσμών στις 
ανεπτυγμένες χώρες. Χαρακτηριστικό του φορντισμού, υπό αυτή την έννοια, ήταν η σύνδεση ενός τρόπου 
παραγωγής (κρατιστικός καπιταλισμός) με έναν τρόπο κοινωνικής προστασίας (κράτος πρόνοιας). 



του ατόμου-πολίτη που είναι αναπόσπαστο από τις πολλαπλές μορφές ένταξής του. Υπάρχει ένα 
αμφιλεγόμενο είδος αντίστασης στον καπιταλισμό που υποστηρίζει ότι μια διαφορετική διαχείριση 
της οικονομίας θα μπορούσε να διασφαλίσει έναν αποτελεσματικότερο παραγωγισμό8 (κάτι που 
δεν έχει επουδενί αποδειχθεί), ο οποίος θα ήταν προς όφελος όλων. Είναι αυτονόητο ότι οι κύριοι 
του συστήματος είναι οι πολυεθνικές, οι κερδοσκόποι, αυτοί που ελέγχουν τις διεθνείς συναλλαγές 
και κυριαρχούν την Παγκόσμια Τράπεζα, το ΔΝΤ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. 
Κύριος όμως όλων αυτών των επιμέρους κυρίων είναι η επιθυμία του καθενός μας να καταναλώνει 
όλο και περισσότερο. Ακριβώς σε αυτή τη βάση στηρίζεται η δυναμική του παραγωγισμού και 
του οικονομισμού. Δε μπορούμε, ως εκ τούτου, να παραμένουμε προσκολλημένοι στην ιδέα ότι οι 
μισθωτοί καθίστανται φορείς του γενικού συμφέροντος, όταν υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους 
και αγωνίζονται για τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου. Με άλλα λόγια, ο αγώνας ενάντια 
στο μύθο της ανάπτυξης οφείλει να γίνεται στο όνομα της λογικής και στο όνομα ορισμένων αξιών: 
στο όνομα της λογικής, καθώς η επ’ άπειρον ανάπτυξη είναι αδύνατη∙ και στο όνομα των αξιών που 
μας δεσμεύουν στη μέγιστη αλληλεγγύη και συναδέλφωση κυρίως προς τους περισσότερο άπορους. 
Ο κόσμος πρέπει, στο όνομα μιας σχετικής φρόνησης, να αποστασιοποιηθεί από το διαφημιστικό 
βομβαρδισμό και το ταμπού της ανάπτυξης. Σήμερα πρέπει να αλλάξουν ο τρόπος ζωής μας και το 
σύνολο της οικονομικής οργάνωσης για να κάνουμε χώρο στους αποκλεισμένους του Βορρά και του 
Νότου και για να αρχίσουμε να σεβόμαστε το φυσικό μας περιβάλλον. Αυτοί που σήμερα εργάζονται 
προς αυτή την κατεύθυνση, κινητοποιούνται περισσότερο από τις αξίες της αλληλεγγύης παρά από 
την αναζήτηση του προσωπικού συμφέροντος […]

Γίνεται όλο και πιο δύσκολο να υπερασπιστεί κανείς την ιδέα ότι η οικονομική ανάπτυξη, 
όπως την υπολογίζουμε μέσω του ΑΕΠ, αποτελεί τη βάση κάθε προόδου. Οι αντιφάσεις δε 
μπορούν πλέον να γίνονται ανεκτές. Σε μια επίσημή τους επίκληση, το Μάιο του 2004, με τίτλο 
«Το ανθρώπινο είδος κινδυνεύει», ορισμένοι επιστήμονες, ανάμεσα στους οποίους και μερικοί 
από τους πιο γνωστούς, υπογραμμίζουν ότι «η χημική ρύπανση συνιστά μια σοβαρή απειλή για 
τα παιδιά και για την επιβίωση του ανθρώπου». Ενώ όμως, την ίδια στιγμή, οι θεσμοί της Ε.Ε. 
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8 Σ.τ.μ.: «Παραγωγισμός/ Productivisme : απεριόριστη αύξηση της παραγωγικής δύναμης προκειμένου 
να ικανοποιηθεί η απαίτηση για κοινωνική ευημερία μέσα από τη λογική της ανάπτυξης των παραγωγικών 
δυνάμεων, που έχουν απελευθερωθεί από την ιδιωτική ιδιοκτησία και έχουν τεθεί στην υπηρεσία του 
προλεταριάτου, για τον μαρξισμό, και μέσα από τη δυναμική των μηχανισμών της αγοράς, εξαλείφοντας τα 
εμπόδια προς τη λειτουργία του, για τον καπιταλισμό» («Γλωσσάρι της απο-ανάπτυξης», Σ. Λατούς, 
Το στοίχημα της απο-ανάπτυξης, ό.π., σ. 350).



στοχεύουν να κάνουν αυστηρότερη τη νομιμοποίηση των χημικών προϊόντων, οι επικεφαλής 
της γερμανικής, βρετανικής και γαλλικής κυβέρνησης αντιτίθενται σε αυτή την προσπάθεια 
στο όνομα της ανταγωνιστικότητας των χημικών τους βιομηχανιών. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα 
αυτοκίνητα αποτελούν μια από τις βασικές πηγές μόλυνσης∙ ο γάλλος υπουργός Περιβάλλοντος 
όμως παύεται απ’ τα καθήκοντά του, υπό την πίεση των αυτοκινητοβιομηχάνων, όταν προτείνει 
τη φορολόγηση των πιο ρυπογόνων αυτοκινήτων. Άλλωστε περικόπτονται οι δαπάνες για 
την ανάπτυξη (développement) του φερουτάζ9 και των μέσων μαζικής μεταφοράς. Ενώ όλος ο 
κόσμος παραδέχεται ότι η αύξηση της παχυσαρκίας έχει καταστεί σε ολόκληρο τον κόσμο ένα 
σοβαρό πρόβλημα της δημόσιας υγείας, οι πολιτικοί δυσανασχετούν στην ιδέα να περιορίσουν το 
διαφημιστικό βομβαρδισμό στον οποίο επιδίδονται οι αγροδιατροφικές βιομηχανίες με στόχο τους 
νέους με ανισόρροπη διαστροφή. Και δεν είναι μόνο οι πρόεδροι των ΗΠΑ αυτοί που αρνούνται 
να λάβουν μέτρα για τη δημόσια υγεία και την προστασία του πλανήτη, υπό την πρόφαση ότι 
κάτι τέτοιο θα ζημίωνε την αμερικανική οικονομία.

Μεγάλοι καρκινολόγοι μας πληροφορούν ότι 80 με 90% των καρκίνων οφείλονται στην επιδείνωση 
του περιβάλλοντός μας και ότι ο καρκίνος είναι μια ασθένεια που δημιουργείται εξολοκλήρου από 
την κοινωνία μας. Σύμφωνα με έναν παλιό υπουργό Περιβάλλοντος, η μόλυνση του αέρα κοστίζει 
περίπου 10 δις ευρώ το χρόνο με όρους δημόσιας υγείας, κάτι που συνεισφέρει ευρέως στα ελλείμματα 
της Κοινωνικής Ασφάλισης. Αντί να περιορίσουμε τις βιομηχανίες, προτιμάμε να τρέχουμε προς τα 
εμπρός, δαπανώντας πολλά χρήματα για να διορθώνουμε κατόπιν εορτής τις συνέπειες της μόλυνσης. 
Αντί να δρούμε αντίστροφα και να βελτιώνουμε την έρευνα για τη δημόσια υγεία, το μεγαλύτερο 
μέρος των μέσων αφιερώνεται στην προώθηση θεραπευτικών μονάδων. Αντί να προλάβουμε την 
παχυσαρκία, προτιμάμε να ψάχνουμε το γονίδιό της. Όλα αυτά επιτρέπουν στο ΑΕΠ να αυξάνεται, 
μιας και καταγράφει ταυτόχρονα τις αυξήσεις της βιομηχανικής παραγωγής και τις δαπάνες που 
γίνονται στην προσπάθεια να βρεθούν λύσεις στα καταστρεπτικά της αποτελέσματα. Κι έτσι όλος 
ο κόσμος χαίρεται που το ποσοστό της ανάπτυξης αυξάνεται! Είναι όμως καιρός να επιτεθούμε στο 
τρίπτυχο-ταμπού: κατανάλωση, ανάπτυξη, εργασία.
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9 Σ.τ.μ.: Φερουτάζ ( ferroutage) είναι το σύνολο των τεχνικών που επιτρέπουν τη μεταφορά φορτηγών 
αυτοκινήτων πάνω σε τρένο. Χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου φυσικά εμπόδια δυσχεραίνουν την οδική 
πρόσβαση. Χρησιμοποιείται επίσης για ταξίδια μεγάλης διάρκειας, με σκοπό την αποσυμφόρηση των 
μεγάλων αυτοκινητοδρόμων αλλά και τον περιορισμό της μόλυνσης: ένα τρένο μπορεί να μεταφέρει στα 
βαγόνια του μεγάλο αριθμό φορτηγών, ενώ ρυπαίνει λιγότερο απ’ όσο θα ρύπαιναν αυτά τα φορτηγά, αν 
ταξίδευαν οδικώς. Ο συγγραφέας αναφέρεται προφανώς σε αυτού του είδους τη χρήση του φερουτάζ.



1. Και, όπως πολύ σωστά το θέτει η ομάδα Blaumachen στο περιοδικό της, αποτελεί λογική συνέπεια της συνολικότερης 
αντίληψης του Καστοριάδη η οποία, ήδη απ’ τη δεκαετία του 1940, έδινε προτεραιότητα στο «πολιτικό» έναντι του 
«οικονομικού» (προφανώς εξαιτίας της επιρροής που υπέστη ο Καστοριάδης απ’ την οπτική του Μαξ Βέμπερ): βλ. 
«Από την εργατική διεύθυνση της παραγωγής στην υπεράσπιση της δημοκρατίας. Βασικές γραμμές για μια κριτική 
στο έργο του Κ. Καστοριάδη», Blaumachen, τ. 2, Θεσ/νίκη, καλοκαίρι 2007, σ. 13 κ.ε. 
2.  Όπως ίσως πιστεύει ο Π. Κουμεντάκης που αναρωτιέται «Υπήρξε ο Καστοριάδης κορυφαίος φιλόσοφος και 
κοινωνικός επαναστάτης;» (Περιεκτική Δημοκρατία, τ. 17, Απρίλιος 2008) και προσπαθεί να πείσει τον εαυτό του 
για το αντίθετο.

Φιλίπ Γκοτρό
 Socialisme ou Barbarie 1962-1963:

από τις ρωγμές στο σχίσμα
                                                     

Εισαγωγή του μεταφραστή
Τα κινήματα του ’60 και μια νέα κατανόηση του καπιταλισμού

Μια απ’ της βασικές επιρροές του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεται η ομάδα μας τη σύγχρονη 
κατάσταση είναι η θεωρία του Καστοριάδη σχετικά με την άνοδο της ασημαντότητας και τον καπιταλισμό 
ως μια μορφή κοινωνικής οργάνωσης που επιφέρει τη σταδιακή φθορά των φαντασιακών σημασιών της 
κοινωνίας. Η εν λόγω θεωρία έχει πολύ συχνά κατακριθεί, από συγγραφείς και τάσεις διαφόρων κατευθύνσεων, 
είτε ως μια ψυχολογίζουσα αντίληψη, η οποία δήθεν έρχεται σε ρήξη με το «επαναστατικό παρελθόν» του 
Καστοριάδη, είτε ως μια απέλπιδα προσπάθεια, από την πλευρά του τελευταίου, να βρει έναν τρόπο για να 
κάνει κριτική στον καπιταλισμό και τα φιλελεύθερα καθεστώτα μετά την κατάρρευση του «σοσιαλιστικού 
στρατοπέδου (συγκέντρωσης)». Με το κείμενο που μεταφράζουμε σκοπεύουμε να δείξουμε ότι οι ερμηνείες 
που εντοπίζουν μια ρήξη της συνέχειας στη σκέψη του Καστοριάδη, διακρίνοντας έναν «πρώιμο» κι έναν 
«ύστερο» Καστοριάδη είναι άτοπες, καθώς η συγκεκριμένη, «κατακριτέα» κατεύθυνση χαρακτηρίζει τη 
σκέψη του τουλάχιστον απ’ το 19591. 

Κυρίως όμως μας ενδιαφέρει να δείξουμε ότι η συγκεκριμένη θεωρία του Καστοριάδη δεν είναι παρά ένα 
προϊόν των προβληματισμών που έθεσε στον εαυτό του το απελευθερωτικό κίνημα κατά την περίοδο των 
κινημάτων του ’60 και του ’70. Ο Καστοριάδης δεν είναι κανένας γκουρού της επανάστασης2. Αντίθετα, 
μέσω της Τάσης στην οποία συμμετείχε μέσα στην ομάδα Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα, προσπάθησε να 
επεξεργαστεί και να δώσει μια συνεκτική μορφή στις καινούργιες ιδέες και τους νέους προβληματισμούς που 
ανέκυπταν εκείνη την περίοδο. 

Βασικό χαρακτηριστικό αυτών των τάσεων ήταν μια προσπάθεια υπέρβασης των ορίων του οικονομικού 
και πολιτικού αγώνα προς την κατεύθυνση μιας συνολικότερης κριτικής της υπάρχουσας κοινωνίας. Αυτή η 
κριτική έδωσε τεράστια σημασία στα ζητήματα της καθημερινής ζωής και της κουλτούρας, καθώς θεώρησε 
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ότι η αλλοτρίωση που επιφέρει η καπιταλιστική οργάνωση της κοινωνίας δεν περιορίζεται στην παραγωγή 
και την εργασία αλλά διαχέεται στο σύνολο της κοινωνικής ζωής, θέτοντας, τελικά, το ζήτημα του νοήματος 
και του περιεχομένου αυτής της ζωής. Αυτό γινόταν σαφές, εξάλλου, από το είδος των κοινωνικών κινημάτων 
της περιόδου: το παραδοσιακό εργατικό κίνημα υποχωρούσε και τη θέση του έπαιρναν τα λεγόμενα 
«νέα κοινωνικά κινήματα» (οι νέοι, οι γυναίκες, οι μειονότητες κ.λπ.) που ήταν κινήματα μη ταξικά. 
Κωδικοποιώντας ιστορικά αυτή την εξέλιξη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η επαναστατική ιδεολογία του 
’60 και του ’70 προσπάθησε να συνδυάσει την παραδοσιακή ιδεολογία του εργατικού κινήματος (κριτική 
των οικονομικών ανισοτήτων και της εκμετάλλευσης, αμφισβήτηση της μισθωτής σχέσης, διεκδίκηση 
της αυτοδιεύθυνσης της παραγωγής κ.λπ.) με τα στοιχεία της πολιτιστικής κριτικής που είχε αναπτυχθεί, 
σταδιακά, στα πλαίσια του καλλιτεχνικού –και φιλοσοφικού- μοντερνισμού της περιόδου 1850-1950 (κριτική 
της οικονομίστικης ιδεολογίας και της εμπορευματικής λογικής –του περίφημου esprit boutiquer-, απόρριψη 
της πουριτανικής ηθικής, καταγγελία του αναυθεντικού τρόπου ζωής, της πεζότητας, της μαζοποίησης, της 
εξαφάνισης του εκστατικού στοιχείου, της σοβαροφάνειας κ.λπ.) αλλά και των νέων κοινωνικών κινημάτων 
(εξέγερση ενάντια στην πατριαρχία και τις παραδοσιακές σχέσεις ανάμεσα στα φύλα και τις γενιές, κριτική 
θεσμών εκτός της πολιτικής και της παραγωγής όπως η εκπαίδευση κ.λπ.).

Αυτές οι ιδέες αντανακλούν το καινούργιο πνεύμα της εποχής και γι’ αυτό εκφράστηκαν από πολλούς 
συγγραφείς και επαναστατικές ομάδες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η τάση της ομάδας Correspondence 
στην Αμερική, την οποία αναφέρει κι ο Καστοριάδης ως βασική πηγή έμπνευσης της «εκσυγχρονιστικής» 
του προσπάθειας. Ακόμα πιο κοντά στην ομάδα Σ. ή Β. υπήρξε η Καταστασιακή Διεθνής, φορέας ανάλογων 
ιδεών3, παρ’ όλο που τις ενέτασσε μέσα σε ένα ουτοπιστικό θεωρητικό σύστημα. Στο θεωρητικό επίπεδο 
πρέπει φυσικά να αναφέρουμε το ρεύμα του λεγόμενου «πολιτιστικού μαρξισμού» (cultural Marxism), 
που εκφραζόταν εκείνη την περίοδο απ’ το Μαρκούζε, το φροϊδομαρξισμό (Ράιχ κ.λπ.), τον Ανρί Λεφέβρ 
(με έργα σαν την τρίτομη Κριτική της καθημερινής ζωής) κ.λπ. Λίγο αργότερα έχουμε κινήσεις σαν αυτές 
των Provos στην Ολλανδία και των Ινδιάνων των μητροπόλεων στην Ιταλία. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να 
δούμε μέσα σε ποιες κοινωνικοϊστορικές συνθήκες γεννήθηκαν αυτές οι ιδέες και ποια η σημασία τους για 
την ανάπτυξη της ριζοσπαστικού πολιτικού λόγου υπό τα σημερινά δεδομένα.

Μια απ’ της σημαντικότερες εξελίξεις των ανεπτυγμένων καπιταλιστικών κοινωνιών κατά τον 20ό 
αιώνα είναι η εξαφάνιση της εργατικής τάξης. Λέγοντας «τάξη» δεν εννοούμε απλώς το άθροισμα των 
ατόμων που βρίσκονται τοποθετημένα, την εκάστοτε δεδομένη στιγμή, σε μια συγκεκριμένη θέση μέσα 
στην κοινωνική ιεραρχία ή την παραγωγική διαδικασία. Αυτή είναι μια «μαθηματική» αντίληψη, η οποία 
θεωρεί την τάξη ως ένα «πράγμα» ή μια «δομή», ως καθαρή αντανάκλαση των οικονομικών, πολιτικών 
κ.λπ. θεσμών. Για εμάς, αντίθετα, οι κοινωνικές τάξεις, όπως το έλεγε ο άγγλος ιστορικός E. P. Thompson4, 
3. Χαρακτηριστική, π.χ., η θεωρία της για τη χρήση της ζωής (usage de la vie), καθώς αντανακλά τον προβληματισμό 
πάνω στο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης μέσα στις ανεπτυγμένες κοινωνίες της εποχής.
4. Στον πρόλογο του περίφημου βιβλίου του, The Making of the English Working Class [Η δημιουργία της αγγλικής 
εργατικής τάξης], Λονδίνο, Penguin, 1991, σσ. 8-14 αλλά και 937-939 απ’ όπου και οι όροι εντός εισαγωγικών. 
Ελληνική μετάφραση αυτών των κειμένων υπάρχει: α) ως παράρτημα στον –εξανλτημένο πλέον- τόμο Κλ. Λεφόρ, Τι 
είναι η γραφειοκρατία, μτφρ. Β. Τομανάς, Εκδοτική Ομάδα, Θεσ/νίκη, 1985, σσ. 89-94, υπό τον τίτλο Ε. Π. Τόμσον, 
«Για τις κοινωνικές τάξεις», β) στο περιοδικό Anares –για την κοινωνική και ατομική αυτονομία, τ. 9, Νοέμβριος 2004, 
σσ. 26-27 υπό τον τίτλο «Για τον ορισμό της εργατικής τάξης».



είναι κοινωνικές σχέσεις : σχέσεις ανάμεσα στα μέλη τους και σχέσεις με τις άλλες τάξεις. Η κοινωνική τάξη 
είναι ένας κοινωνικός και πολιτιστικός σχηματισμός που συμβαίνει (happens), είναι η ανάπτυξη, μέσα στην 
ιστορία (και ως ιστορία) συγκεκριμένων τύπων συμπεριφοράς, κοινωνικών σχέσεων, θεσμών, νοοτροπίας 
–κουλτούρας και φαντασιακού εν ολίγοις. Για να το θέσουμε και με πιο παραδοσιακούς όρους, η τάξη υπάρχει 
μόνο δι’ εαυτή, μόνο δηλαδή όταν αναπτύσσει αυτοσυνείδηση και ταξική κουλτούρα, παράγοντας τον 
αντίστοιχο τύπο ανθρώπου. Διαφορετικά είναι απλώς ένα κοινωνικό «στρώμα», ορισμένο οικονομικά ή 
πολιτικά.

Η εργατική τάξη, με αυτή την έννοια, έπαψε να υπάρχει, όταν άρχισε να αφομοιώνεται από τον 
καπιταλισμό, στα πλαίσια της αναδυόμενης καταναλωτικής κοινωνίας, θεμέλιο της οποίας είναι η ανάπτυξη 
μιας μεγάλης μεσαίας τάξης. Οι ιδέες, οι αξίες, ο τύπος ανθρώπου και η νοοτροπία –η ταξική κουλτούρα, εν 
ολίγοις- που χαρακτήρισε το προλεταριάτο μέχρι και τα μέσα του 20ού αιώνα σιγά σιγά υποχώρησαν. Στη 
Γαλλία της δεκαετίας του ’50 και του ’60 ειδικά είχε γίνει πολύς λόγος από κοινωνιολόγους σαν της Serge 
Mallet και Alain touraine γύρω απ’ το θέμα της αφομοίωσης της εργατικής τάξης και στην κουβέντα αυτή 
παρενέβησαν τόσο το Σ. ή. Β. όσο κι οι Καταστασιακοί. Οι σημερινοί εργαζόμενοι με εξαίρεση ένα μέρος 
των μεταναστών δεν έχει νόημα να αποκαλούνται «εργατική τάξη» ή «προλεταριάτο», όχι μόνο επειδή 
–στις πλούσιες χώρες- δεν είναι πια «προλετάριοι» με την αυθεντική, οικονομική έννοια (με εξαίρεση 
προφανώς τα κατώτατα στρώματα σαν τους μετανάστες κ.λπ.), αλλά και επειδή δεν έχουν κανένα απ’ τα 
πολιτιστικά χαρακτηριστικά της εργατικής τάξης, της τάξης δηλαδή που συγκροτήθηκε ως τέτοια στην 
περίοδο –χονδρικά- 1800-1950. Ακόμη κι αν παραβλέψουμε τη μαζική πολιτική αδιαφορία και απάθεια που 
επικρατεί στις δυτικές κοινωνίες, οι μειοψηφικοί αγώνες που συνεχίζουν να διαδραματίζονται στους χώρους 
εργασίας δε μπορούν να θεωρηθούν ως ένα συνεκτικό κίνημα, πόσο μάλλον ως έκφραση της ανάδυσης μιας 
τάξης, με την έννοια που δώσαμε παραπάνω στον όρο. Έτσι και στην περίπτωση των σημερινών κυρίαρχων 
στρωμάτων δεν έχει νόημα να μιλάμε για «αστική τάξη»5, καθώς οι τάξεις δεν ορίζονται απλώς και μόνο 
από τη θέση της στην παραγωγή: οι εργαζόμενοι μέσα στον καπιταλισμό δε θα έχουν πάντοτε τη μορφή 
της παραδοσιακής εργατικής τάξης ούτε τα καπιταλιστικά διευθυντικά στρώματα θα είναι πάντοτε αστοί. 
Το πολιτιστικό στοιχείο δεν είναι αντανάκλαση του οικονομικού και, ως εκ τούτου, δεν καθορίζεται πλήρως 
από αυτό.

Η εξαφάνιση της εργατικής τάξης είναι ομοούσια με την εξαφάνιση της αστικής τάξης. Αμφότερες υπήρξαν 
χαρακτηριστικά μιας μορφής καπιταλισμού που επικράτησε μέχρι της πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. 
Μεταπολεμικά αναπτύσσεται ένας καπιταλισμός της κατανάλωσης, βασικό χαρακτηριστικό του οποίου είναι 
η ριζική βελτίωση των υλικών συνθηκών της μεγαλύτερης μάζας του πληθυσμού μέσα στις ανεπτυγμένες 
κοινωνίες. Οι κεϊνσιανές πολιτικές επέτρεψαν τη δημιουργία της λεγόμενης κοινωνίας της κατανάλωσης. Μέσα 
σ’ αυτή την κοινωνία γίνονται κυρίαρχες οι αξίες της μεσαίας τάξης, καθώς ακόμα και τα κυρίαρχα στρώματα 

ΦΙΛΙΠ ΓΚΟΤΡΟ

5. Καθώς η αστική τάξη υπήρξε μια συγκεκριμένη κοινωνικοϊστορική δημιουργία, με συγκεκριμένα πολιτιστικά 
χαρακτηριστικά τα οποία περιγράφει πολύ ωραία, π.χ., ο W. Sombart. Βλ. Β. Ζόμπαρτ, Ο Αστός. Πνευματικές 
προϋποθέσεις και ιστορική πορεία του δυτικού καπιταλισμού, μτφρ. Κ. Κουτσουρέλης, Νεφέλη, Αθήνα, 1998.
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της κοινωνίας διαφέρουν πια όλο και λιγότερο, σε πολιτιστικό επίπεδο, απ’ αυτήν6. Ο καταναλωτικός τρόπος 
ζωής όμως γεννά νέες μορφές αλλοτρίωσης, μεταθέτοντας, τρόπον τινά, το κεντρικό πεδίο διαπραγμάτευσης απ’ 
την οικονομία (όπου τα προβλήματα είχαν ρυθμιστεί σε κάποιο βαθμό) στην κουλτούρα και την καθημερινή 
ζωή. Αυτό είναι εμφανές και στις «ποιοτικές» διεκδικήσεις των εργατικών αγώνων εκείνης της περιόδου, οι 
οποίοι θέτουν πολύ συχνά ζητήματα σχετικά όχι με το μισθό αλλά με τις συνθήκες εργασίας. Η καθημερινή 
ζωή, όπως το έλεγαν ο Ανρί Λεφέβρ κι ο Γκι Ντεμπόρ, είναι «ό,τι μένει όταν από το βίωμα αφαιρέσουμε όλες 
τις εξειδικευμένες δραστηριότητες»7. Δεν είναι τόσο μια συγκεκριμένη σφαίρα της κοινωνικής ζωής, όσο η 
«πολιτιστική» πλευρά κάθε κοινωνικής δραστηριότητας. 

Στο σύνολο της κοινωνικής επικράτειας η «κοινωνία της αφθονίας» γεννά ένα αίσθημα δυσφορίας και 
έλλειψης, καθώς η κοινωνική ζωή γραφειοκρατικοποιείται, αποξενώνοντας τους ανθρώπους απ’ την ίδια 
τους τη δραστηριότητα. Ο ατομικισμός που προκύπτει απ’ αυτή τη διαδικασία οδηγεί στην αποσύνθεση 
των συλλογικών παραστάσεων, των αξιών, των τύπων συμπεριφοράς και ανθρώπινων σχέσεων –στην 
αποσύνθεση της κουλτούρας και του φαντασιακού της κοινωνίας εν ολίγοις8. Συνέπεια είναι οι άνθρωποι να 
δυσκολεύονται πια να βρουν κάποιο νόημα στη ζωή τους. Το μόνο υποκατάστατο που μπορεί να προσφέρει ο 
καπιταλισμός είναι η μανιώδης κατανάλωση. Η μεταφορά του κέντρου βάρους προς το πεδίο της καθημερινής 
ζωής, προς την ολότητα δηλαδή εντός της οποίας είναι εμβαπτισμένες όλες οι υπόλοιπες, «συγκεκριμένες» 
κοινωνικές σφαίρες, δείχνει ότι το πρόβλημα που ανακύπτει είναι αυτό της έλλειψης νοήματος στη ζωή των 
ατόμων, καθώς τίθεται υπό ερώτηση ο τρόπος με τον οποίο βιώνονται οι θεσμοί και οι αξίες της κοινωνίας 
στην καθημερινότητα των ανθρώπων.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο που μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια έλαβαν κορυφαία σημασία οι διεκδικήσεις 
κοινωνικών ομάδων που δεν ήταν ταξικά προσδιορισμένες, όπως οι γυναίκες, οι νέοι ή οι μαύροι της ΗΠΑ. 

6. Αυτό προφανώς διαπίστωνε ο Μάρσαλ Μακλούαν (M. McLuhan, Understanding Media [Κατανοώντας τα μίντια], Λονδίνο, 
Rutledge Classics, 2001, σ. 145, 241-243), όταν υποστήριζε ότι στην αμερικανική κοινωνία είχαν καταργηθεί οι τάξεις. Το βασικό 
του επιχείρημα ήταν ότι είχε πάψει να υπάρχει η «επιδεικτική κατανάλωση» (conspicuous consumption : όρος του Thorstein 
Veblen από τη Θεωρία της αργόσχολης τάξης, ελλ. εκδ. Κάλβος, 1982) των πλουσιότερων στρωμάτων, τα οποία, πλέον, 
δε διέφεραν πολιτιστικά απ’ τη μεγαλύτερη μάζα των μεσαίων στρωμάτων. Όπως το έχει πει αλλού ο Λιποβετσκί, η 
καταναλωτική κοινωνία ουσιαστικά επεκτείνει στο σύνολο σχεδόν των κοινωνικών στρωμάτων τη λογική της μόδας 
και του εφήμερου η οποία ήταν παλιότερα γνώρισμα μόνο της αριστοκρατίας και της μεγαλοαστικής τάξης.
7.  Γκ. Ντεμπόρ, «Προοπτικές για συνειδητές αλλαγές μέσα στην καθημερινή ζωή», Internationale Situationniste, 
Το Ξεπέρασμα της τέχνης, ανθολογία κειμένων της Καταστασιακής Διεθνούς, επ.-μτφρ. Γ. Ιωαννίδης, Αθήνα, Ύψιλον, 
1999, σ. 201.
8. Γι’ αυτό ο Ντεμπόρ κι ο Κανζιέρ χαρακτήριζαν τον καπιταλισμό ως «κοινωνία χωρίς κουλτούρα»: βλ. 
«Προκαταρκτικές σημειώσεις για έναν ορισμό της ενότητας του επαναστατικού προγράμματος», Το αισθητικό και 
το πολιτικό. Ανθολογία κειμένων από την COBRA στην Καταστασιακή Διεθνή, μτφρ. Π. Τσαχαγέας, Ν. Αλεξίου, 
Ελ. Τύπος, Αθήνα, 1996, σσ. 114-117. «Κανζιέρ» (P. Canjuers) ήταν το ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσε ο d. 
Blanchard, μέλος του Σ. ή Β. κατά την περίοδο 1957-65, ο οποίος πρωτοστάτησε στη δημιουργία της Τάσης μαζί με 
τον Καστοριάδη, κατά τη διαμάχη του 1962-63 που εξιστορεί στο κείμενο που ακολουθεί ο Φ. Γκοτρό.



Η σεξουαλική και φυλετική καταπίεση και η αυταρχική συμπεριφορά των «μεγάλων» προς τους νεώτερους 
είναι ζητήματα ανεξάρτητα από την παράγωγη, καθώς άπτονται της κουλτούρας και της καθημερινής ζωής 
(οι οποίες, όπως είδαμε, δεν καθορίζονται απόλυτα απ’ την οικονομία). Είναι ενδεικτικό ότι, ενώ είναι σε 
μεγάλο βαθμό ανεξάρτητα από τον καπιταλισμό9 μπόρεσαν να τεθούν ακριβώς χάρις στη μετατόπιση 
του κοινωνικού ζητήματος προς το πολιτιστικό πεδίο. Η γενικότερη κρίση του νοήματος που επέφεραν ο 
καπιταλισμός κι η κοινωνία της κατανάλωσης έθετε με επιτακτικό τρόπο το ζήτημα των κοινωνικών ρόλων 
και προτύπων, καθώς κατέρρεαν οι νόρμες που είχαν ως τότε ρυθμίσει τη συμπεριφορά ανάμεσα στα φύλα ή 
τις ηλικίες. Η αίσθηση της πατριαρχικής καταπίεσης, για παράδειγμα, γινόταν ακόμα πιο έντονη στο βαθμό 
που εξαφανίζονταν τα παραδοσιακά, «αντισταθμιστικά» πρότυπα μέσα στα οποία αυτή εντασσόταν ως 
τότε10. Είναι προφανές ότι η στροφή στο επίπεδο της κουλτούρας επιτρέπει να τεθούν ευρύτερα ζητήματα, 
όπως τα λεγόμενα ζητήματα «ταυτότητας». 

Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι, όπως φαίνεται απ’ την πορεία του κατά τον 20ό  αιώνα, ο καπιταλισμός 
δεν οδηγεί στην γενική υλική εξαθλίωση της κοινωνίας. Οι περίοδοι του καπιταλισμού της εξαθλίωσης 
είναι «προσωρινές», υπό την έννοια πως το σύστημα είναι αναγκασμένο να της ξεπεράσει, αν δε θέλει να 
καταρρεύσει11. Αυτό φαίνεται απ’ την πολιτική που ακολουθούν σήμερα οι λεγόμενες αναδυόμενες οικονομίες. 
Ο καπιταλισμός απέφυγε τις κρίσεις υπερπαραγωγής, επειδή κατάλαβε ότι μόνο αν δημιουργούσε μια ισχυρή 
εσωτερική ζήτηση θα μπορούσε να επιβιώσει και να λειτουργήσει ομαλά. Υπό αυτή την έννοια ο άγριος 
καπιταλισμός του 19ου αιώνα θα μπορούσε να γίνει αντιληπτός σαν ένα δοκιμαστικό μοντέλο που τελικά 
απέτυχε. Η οικονομική αστάθεια στην οποία έχει οδηγήσει ο νεοφιλελευθερισμός είναι συνέπεια, ακριβώς, 
της εγκατάλειψης αυτής της γραμμής και της επιστροφής σε τέτοιου είδους, «αφερέγγυα» μοντέλα. Αυτό 
στο οποίο οδηγεί ο καπιταλισμός –κι αυτό το οποίο αποτελεί τη βαθύτερη και αξεπέραστη αντίφασή 
του- είναι η καταστροφή των ανθρωπολογικών και κοινωνικών θεμελίων πάνω στα οποία βασίστηκε για να 
αναπτυχθεί. Με τη δημιουργία της καταναλωτικής κουλτούρας, η οποία προωθεί την ανευθυνότητα και 
τον ατομικισμό, ο καπιταλισμός καταστρέφει τον τύπο ανθρώπου που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία 
του.

9. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στο οικονομικό επίπεδο. Διότι μπορούμε να πούμε ότι στο πολιτιστικό επίπεδο η 
παραδοσιακή, αστική κουλτούρα του καπιταλισμού, με το πατριαρχικό και πουριτανικό της φαντασιακό, ήταν αυτή 
που συντηρούσε την κυριαρχία των ανδρών επί των γυναικών και τα αυταρχικά πρότυπα συμπεριφοράς προς τους 
νέους. Αμφότερα εκ των οποίων δεν είναι δημιουργίες του καπιταλισμού αλλά κληροδοτήματα παλαιότερων κοινωνικών 
θεσμίσεων.
10.  Όπως παρατηρούσε ο Λας στην  Κουλτούρα ναρκισσισμού, μτφρ. Β. Τομανάς, Σκόπελος, Νησίδες, χ.χ..
11. Ξεκαθαρίζουμε, προς αποφυγή παρεξηγήσεων, ότι αναφερόμαστε εδώ –και στη συνέχεια- στις ανεπτυγμένες 
και –εν μέρει- αναπτυσσόμενες χώρες. Οι χώρες του Τρίτου Κόσμου αποτελούν εντελώς διαφορετικό κεφάλαιο, 
καθώς ένα από τα προβλήματα που δε μπορεί να λύσει ο καπιταλισμός είναι ακριβώς η εκβιομηχάνιση αυτών των 
χωρών και η ένταξή τους στο καπιταλιστικό μοντέλο του ανεπτυγμένου και αναπτυσσόμενου κόσμου. Τόσο σ’ αυτές 
τις χώρες όσο και στο μεγαλύτερο μέρος των πληθυσμών των αναπτυσσόμενων χωρών –οι οποίες δεν έχουν ακόμα 
καταφέρει να δημιουργήσουν ισχυρές μεσαίες τάξεις- επικρατεί φτώχεια και αθλιότητα που θα πρέπει με κάθε τρόπο να 
καταγγέλλεται. 

ΦΙΛΙΠ ΓΚΟΤΡΟ74
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Ακόμα παραπέρα όμως, στα πλαίσια αυτής του της αντιφατικής ανάπτυξης, ο καπιταλισμός επιτυγχάνει 
μια πρωτόγνωρη ανθρωπολογική φθορά, η οποία ξεπερνά κατά πολύ την απλή καταστροφή του παραδοσιακού 
καπιταλιστικού τύπου ανθρώπου. Η άνοδος της ασημαντότητας, η καταστροφή δηλαδή του νοήματος και 
των κοινωνικών σημασιών στην οποία οδηγεί ο καπιταλισμός, περιλαμβάνει την αποσύνθεση πολιτιστικών 
μορφών που είχαν δημιουργηθεί πολύ πριν την εμφάνιση του καπιταλισμού και πολλές φορές υπήρχαν 
σχεδόν σε κάθε κοινωνία μέχρι σήμερα: χαρακτηριστικό το παράδειγμα των σχέσεων ανάμεσα στα φύλα 
και της γενιές που αναφέραμε προηγουμένως. Αυτό δείχνει ότι το θεμελιώδες και αξεπέραστο πρόβλημα στο 
οποίο οδηγεί ο καπιταλισμός δεν είναι οικονομικής αλλά πολιτιστικής και ανθρωπολογικής φύσης. Είναι η άνευ 
προηγουμένου φθορά που προκαλείται στο ανθρώπινο ον μέσω της μετατροπής της οικονομίας σε κεντρικό 
και κυρίαρχο παράγοντα της κοινωνικής ζωής, που τείνει να καταστρέψει το νόημα όλων των υπόλοιπων. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι το οικολογικό ζήτημα, το οποίο θέτει άμεσα και κατεπείγοντα ερωτήματα για 
την επιβίωση του πλανήτη, είναι σε μεγάλο βαθμό ένα πολιτιστικό πρόβλημα: έχει να κάνει με τον τύπο 
ανθρώπου και τον τρόπο ζωής που προωθούν οι καταναλωτικές κοινωνίες.

Το ζήτημα, ως εκ τούτων, που τίθεται –στο επίπεδο της θεωρίας καταρχάς-, είναι αυτό της δημιουργίας της 
ριζοσπαστικού πολιτικού λόγου ο οποίος θα μπορεί να συνδυάζει την πολιτική/οικονομική με την πολιτιστική 
κριτική. Όπως είδαμε, εξαιτίας της φύσης του καπιταλισμού, δε νοείται αντικαπιταλιστική κριτική που να μην 
αναφέρεται στο επίπεδο της καθημερινής ζωής και της κουλτούρας∙ η οποία δεν είναι μια ξεχωριστή σφαίρα 
της κοινωνίας (οι τέχνες, οι πνευματικές δραστηριότητες κ.λπ.), αλλά ο τρόπος με τον οποίο βιώνονται οι 
θεσμοί και οι σημασίες της κοινωνίας από τα άτομα. Ακόμα και η πολιτική ή οικονομική πραγματικότητα 
δε μπορεί να αντιμετωπιστεί δίχως στοιχεία πολιτιστικής και ανθρωπολογικής κριτικής (βλ. τα κείμενά 
για την οικονομική και πολιτική κρίση σ’ αυτό το τεύχος). Οι σημερινές κοινωνίες είναι διαφορετικές απ’ 
αυτές της δεκαετίας του ’60 και του ’7012. Δεν έχει νόημα να αντιγράφουμε απλώς αυτά που έλεγαν τότε 
οι ριζοσπαστικές πολιτικές ομάδες. Το «νέο πνεύμα του καπιταλισμού», με τις αλλαγές που επιφέρει τόσο 
στην οικονομία όσο και στην κουλτούρα, μας αναγκάζει να θέσουμε σε νέα βάση πολλές απ’ τις ιδέες των 
«κινημάτων του ‘60» με τις οποίες έχουμε ανατραφεί. Χρειάζεται μια δημιουργική αντιμετώπιση αυτής 
της παράδοσης. 

12.  «Τα κινήματα της σύγχρονης αμφισβήτησης αναπτύσσονται σε ένα πλαίσιο εντελώς διαφορετικό από εκείνο του 
Μάη του ’68, που ανήκει σε μια εποχή οικονομικής ανάπτυξης, σε μια κοινωνία που δεν αντιμετώπιζε τη μαζική ανεργία. 
Είναι μια εποχή κατά την οποία, τουλάχιστον στη Γαλλία, η νεολαία μπορούσε να είναι αμέριμνη, που το όνειρο και η 
φαντασία μπορούσαν ακόμη να έχουν μια θέση. Αυτό δεν ισχύει πια σήμερα. Οι αγώνες είναι πάνω απ’ όλα αμυντικοί και 
κατακερματισμένοι, ενώ το μέλλον φαίνεται ανοιχτό στην ύφεση» (Jean-Pierre Le Goff, συνέντευξη στην Α. Πολίτη, στο 
ειδικό ένθετο του Έψιλον της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας, Μάης 68-08, 18.5.2008, σ. 11).



Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό που είπαμε προηγουμένως: η ουσία του καπιταλισμού (στις 
ανεπτυγμένες πάντοτε χώρες) δεν είναι ότι αποτελεί ένα σύστημα εκμετάλλευσης, το οποίο οδηγεί τις 
κοινωνίες στη γενική εξαθλίωση. Ο καπιταλισμός είναι, πάνω απ’ όλα, ένα σύστημα που καταστρέφει 
το ανθρώπινο ον, ως ον που μπορεί να φαντάζεται, να δημιουργεί και να ενεργεί υπεύθυνα, ενώ την ίδια 
στιγμή, μέσω της καταναλωτικής κουλτούρας που προωθεί, θέτει σε κίνδυνο την επιβίωση του πλανήτη. 
Αυτό σημαίνει ότι οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται από το νεοφιλελευθερισμό –και 
ιδιαίτερα απ’ τη σημερινή οικονομική κρίση- (ένταση των ανισοτήτων, υποχώρηση του κοινωνικού κράτους, 
άνοδος της ανεργίας, γενίκευση της ελαστικής και επισφαλούς εργασίας, αύξηση της φτώχειας κ.λπ.) δεν 
αναιρούν τη γενική κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθεί η αντικαπιταλιστική κριτική σε θεωρητικό 
επίπεδο. Το ουσιαστικό πρόβλημα είναι, ακόμα και σήμερα (μιλώντας πάντοτε για τις πλούσιες χώρες), η 
αλλοτρίωση κι όχι η εκμετάλλευση. Είναι η έλλειψη νοήματος στη ζωή κι όχι η οικονομική εξαθλίωση, όσο 
κι αν το βιοτικό επίπεδο, από υλικής απόψεως, έχει επιδεινωθεί σε σημαντικό βαθμό τα τελευταία χρόνια. 
Η αντίφαση που, μακροχρόνια, δείχνει να μη μπορεί να επιλύσει ο καπιταλισμός είναι ανθρωπολογικής 
(και οικολογικής), όχι οικονομικής φύσης. Η ύπαρξη της φτώχειας και των ανισοτήτων δεν αναιρούν αυτές 
τις διαπιστώσεις, καθώς εδώ δεν κάνουμε περιγραφική κοινωνιολογία, αλλά προσπαθούμε νε εντοπίσουμε 
τις βασικές αντιφάσεις ενός κοινωνικού συστήματος. Αυτό που χρειάζεται, στο επίπεδο της θεωρητικής 
ανάλυσης, είναι ένας νέος συνδυασμός της οικονομικής και πολιτικής με την πολιτιστική κριτική, ο οποίος 
θα εντάσσει την πρώτη σε ένα γενικότερο, ανθρωπολογικό πλαίσιο13.

Το κείμενο που μεταφράζουμε είναι χρήσιμο, επειδή δείχνει την ασυμβατότητα αυτής της νέας προσέγγισης 
με τις πιο παραδοσιακές ιδέες, οι οποίες κυριαρχούν ακόμα και σήμερα ένα μεγάλο μέρος όσων ασχολούνται 
με την «επαναστατική πολιτική» -με την πολιτική δηλαδή που θεωρεί ότι τα προβλήματα των σημερινών 
κοινωνιών δε μπορούν να λυθούν εντός του υπάρχοντος πολιτικού και οικονομικοκοινωνικού συστήματος. 
Φυσικά μετά από τα κινήματα του ’60 και του ’70 ελάχιστοι συνεχίζουν να ακολουθούν την παραδοσιακή, 
«οικονομίστικη» και «εργατίστικη» γραμμή. Ωστόσο, ακόμα κι οι οργανώσεις που έχουν σε σημαντικό 
βαθμό εκσυγχρονίσει το λόγο τους, ελάχιστα έχουν κάτσει να σκεφτούν πώς αυτά τα νέα στοιχεία επηρεάζουν 
την κεντρική της ανάλυση. Οι περισσότερες οργανώσεις της αριστεράς, π.χ., έχουν απλώς ενσωματώσει, με 
επιφανειακό τρόπο, συνθήματα, ιδέες ή ακόμα και το ύφος των κινημάτων του ’60 και του ’70. Ουσιαστικά 
όμως παραμένουν, σε μεγάλο βαθμό, δέσμιες του παρελθόντος, καθώς δεν έχουν αναθεωρήσει τον πυρήνα 
της σκέψης της. Όπως φώναζε το ΣΕΚ στο περσυνό Gay Pride, «φτώχεια, ανεργία, σεξισμός/ αυτό είναι 
ο καπιταλισμός». Λες κι ο σεξισμός είναι προϊόν του καπιταλισμού, όπως η φτώχεια κι η ανεργία, ή απλώς 

13.  Γι’ αυτό στο προηγούμενο τεύχος (Μάγμα 2, Μάιος 2008, σσ. 10-13) γράφαμε ότι πρέπει να απαγκιστρωθεί η ανάλυσή 
μας από τα παραδοσιακά θέματα και να επεκταθεί σε όλες τις κοινωνικές σφαίρες. Αυτό που πρέπει να προσθέσουμε είναι 
ότι οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε με ανθρωπολογικό τρόπο τα οικονομικά και στενά «πολιτικά» ζητήματα, όχι να τα 
παρακάμπτουμε. Τονίζουμε επί τη ευκαιρία, προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, ότι, λέγοντας πως το βασικό πρόβλημα 
είναι αυτό της αλλοτρίωσης κι όχι της εκμετάλλευσης, δεν εννοούμε ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε τον αγώνα στο 
οικονομικό επίπεδο –κάθε άλλο. Εδώ αναφερόμαστε στο θεωρητικό επίπεδο, στο πεδίο της κοινωνιολογικής ανάλυσης του 
καπιταλισμού, όχι στο επίπεδο της πολιτικής δράσης.
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ένα παρεπόμενο, που θα εξαφανιστεί, όταν ανατρέψουμε τον καπιταλισμό και το οποίο δε χαρακτηρίζει της 
«αντικαπιταλιστές»… Όχι τυχαία, ορισμένοι συγγραφείς έχουν εντοπίσει σε αυτή ακριβώς την έλλειψη 
ένα απ’ τα βασικότερα στοιχεία της αποτυχίας της σημερινής σοσιαλδημοκρατίας αλλά και της αριστεράς 
εν γένει14.

Όπως είχαμε πει σε προηγούμενο τεύχος15, οι συζητήσεις της τελευταίας περιόδου της ομάδας Σ. ή 
Β., μπορούν να χρησιμεύσουν ως έμπνευση και σημείο αναφοράς για την προσπάθεια διαμόρφωσης της 
ριζοσπαστικού πολιτικού λόγου σήμερα. Πολλά απ’ τα προβλήματα και τις διαφωνίες που αντιμετώπιζαν 
τότε οι αγωνιστές απασχολούν ακόμα της σημερινές προσπάθειες –βλ. π.χ. το πρόβλημα της σχέσης των 
λιγότερο «καταρτισμένων» αγωνιστών με τη θεωρητική επεξεργασία της ομάδας. Αυτές οι συζητήσεις 
δεν έπεσαν φυσικά απ’ τον ουρανό. Όπως και η δουλειά άλλων ομάδων εκείνης της περιόδου, σαν αυτές 
που αναφέραμε παραπάνω, η νεωτεριστική τάση μέσα σε αυτή την ομάδα προσπάθησε να συνδέσει με ένα 
συνεκτικό τρόπο τα καινούργια στοιχεία που αναδύονταν από τα νέα κινήματα της εποχής. Στην Ελλάδα 
αυτού του είδους οι ιδέες μεταγγίστηκαν κυρίως μέσα από τη μετάφραση κειμένων της Καταστασιακής 
Διεθνούς. Δυστυχώς έμειναν, στο μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων, περιορισμένες στα πλαίσια 
της ευρύτερης αναρχικής υποκουλτούρας και δεν οδήγησαν σε κάτι περισσότερο από ένα απλό –και 
βερμπαλιστικό- αναμάσημα όρων και τσιτάτων. Τελευταία μάλιστα μπορεί να παρατηρήσει κανείς και μια 
«αποπολιτιστικοποίηση» των καταστασιακών ιδεών, χάριν μιας καθαρά εργατίστικης προσέγγισης. Σε ό,τι 
αφορά στον Καστοριάδη, βλέπουμε ότι οι βασικές ιδέες της «ύστερης» σκέψης του έχουν ήδη διαμορφωθεί 
αυτή την περίοδο: απόδοση κεντρικής σημασίας στο ζήτημα του νοήματος, απόρριψη της παραδοσιακού 
τύπου ταξικής ανάλυσης16, υιοθέτηση μιας «ανθρωπολογικής» οπτικής κ.λπ. Πράγμα που αποδεικνύει 
ότι κανένα ρήγμα δεν υπάρχει ανάμεσα στα γραπτά του της περιόδου του Σ. ή Β. (1945-1967) και της 
«φιλοσοφικής» περιόδου (1968-1997). Η ενσωμάτωση της ψυχαναλυτικής οπτικής απλώς επέτρεψε 
μια περισσότερο συνεκτική άρθρωση των αντιλήψεων που διαμορφώθηκαν κατά την περίοδο 1959-1965 
(ανάμεσα δηλαδή στη συγγραφή των κειμένων «Το επαναστατικό κίνημα στο σύγχρονο καπιταλισμό» 
και «Η κρίση της σύγχρονης κοινωνίας»17).

14.  Βλ. π.χ. τι λέει ο Τζ. Ρούφολο, που θεωρεί ότι ο λόγος της αριστεράς δε βρίσκει πια ανταπόκριση, επειδή είναι 
ξεπερασμένος απ’ τις εξελίξεις: «Η σημερινή αριστερά βρίσκεται απέναντι σε ηγετικές τάξεις οι οποίες, χάρη στη 
θαυμαστή τεχνολογική πρόοδο, δεν έχουν πλέον συστηματική ανάγκη εκμετάλλευσης της εργασίας (παρ’ όλο που αυτή 
η εκμετάλλευση κάθε άλλο παρά έχει χαθεί), επειδή είναι σε θέση να παράγουν πελώριες μάζες καταναλωτικών αγαθών. 
Μειώνεται, επομένως, τουλάχιστον εν μέρει, η αποστολή καταγγελίας της εκμετάλλευσης της εργασίας» («Άλλαξαν και 
οι άνθρωποι», Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 14.9.2008).
15. Μάγμα 1, σ. 5.
16. Βλ. σχετικά «Να ξαναρχίσουμε την επανάσταση», Η πείρα του εργατικού κινήματος 2, μτφρ. Β. Ψιμούλη, Ζ. 
Χριστοφίδου, Αθήνα, Ύψιλον, 1984, σ. .
17.  Αμφότερα στον τόμο Σύγχρονος καπιταλισμός και επανάσταση, μτφρ. Α. Στίνας, Κ. Κουρεμένος, Αθήνα, Ύψιλον, 
1987.
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Στο ανά χείρας τεύχος παρουσιάζουμε το πρώτο κομμάτι του κειμένου του Φ. Γκοτρό, που περιγράφει 
τη διαμάχη και τις συζητήσεις που ξέσπασαν μέσα στην ομάδα Σ. ή Β. με αφορμή «Το επαναστατικό 
κίνημα στο σύγχρονο καπιταλισμό». Σε αυτό το μέρος παρουσιάζονται τα επιχειρήματα της νεωτεριστικής 
«Τάσης», που ακολουθούσε την ανάλυση του Καστοριάδη σε αυτό το κείμενο, ενώ οι θέσεις της «Αντί-
Τάσης» εκτίθενται στο δεύτερο μέρος, που θα δημοσιευθεί στο επόμενο τεύχος. Με αυτή τη μετάφραση 
ελπίζουμε, εκτός όλων των παραπάνω, να συμβάλλουμε κι εμείς στο να γίνει γνωστή η δράση και η προσφορά 
της ομάδας Σ. ή Β. Σε αντίθεση με την Καταστασιακή Διεθνή, το Σ. ή Β. είναι πολύ λιγότερο γνωστό, 
κυρίως μέσω των περιστασιακών αναφορών του Καστοριάδη18. Ανεξαρτήτως του ποια τάση ή κατεύθυνση 
υποστηρίζει ο καθένας, είναι ενθαρρυντικό που τον τελευταίο καιρό έχουν κυκλοφορήσει εκδόσεις που είτε 
ασχολούνται εξολοκλήρου με περιόδους της ιστορίας του Σ. ή Β.19 είτε κάνουν αναφορές στη δράση της20. 
Το θέμα φυσικά δεν είναι το Σ. ή Β. αλλά οι ιδέες. Και πιο συγκεκριμένα οι ιδέες αυτής της ανθρωπολογικής 
και πολιτιστικής κριτικής που είναι αναγκαίες σήμερα. 

                                                                                                                                    Ν. Μ.  

18.  Σχετικά, π.χ. με την περίοδο της ομάδας που πραγματευόμαστε εδώ, βλ. τις εξής αναφορές του Καστοριάδη: Η πείρα 
του εργατικού κινήματος 2, ό.π., σ. 218 (υπ. 3), 261-262. Βλ. επίσης και την αναφορά του Lyotard (ο οποίος ήταν μέλος της 
«Αντί-Τάσης»), Η μεταμοντέρνα κατάσταση, μτφρ. Κ. Παπαγιώργης, Αθήνα, Γνώση, 1993, σ. 52. 
19. Όπως π.χ. η πρόσφατη έκδοση της «Προλεταριακής εμπειρίας» του Cl. Lefort (Cl. Lefort, Η προλεταριακή εμπειρία, 
μτφρ.-επίμ. Ι. Βελλής, Αθήνα, Στάσει Εκπίπτοντες, 2008), στο επίμετρο της οποίας ο μεταφραστής δίνει στοιχεία για τη 
διένεξη του 1951 αναφορικά προς το ζήτημα της οργάνωσης.
20. Όπως τα κείμενα: Θ. Τάσης, «Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα. Ο Κ. Καστοριάδης την περίοδο 1947-1967» (περ. Θέσεις, 
τ. 98, 2007), αυτό του Blaumachen στο οποίο αναφερθήκαμε σε προηγούμενες υποσημειώσεις ή το Μ. Μελετόπουλος, 
«Η άγνωστη νεότητα του Κ. Καστοριάδη», Νέα Κοινωνιολογία, τ. 44, άνοιξη 2008, σσ. 59-72. Για μερικές ανακρίβειες 
του τελευταίου κειμένου βλ. Γ. Ν. Οικονόμου, «Ιδεαλισμός, μεταφυσική και ο Κ. Καστοριάδης», εδώ.
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Φιλίπ Γκοτρό
 Socialisme ou Barbarie 1962-1963:

απ’ τις ρωγμές στο σχίσμα1

                                                    μετάφραση Νίκος Μάλλιαρης

Γύρω στα μέσα του 1962 η οργάνωση εισέρχεται σε μια περίοδο κρίσης του προσανατολισμού της. 
Αυτή η περίοδος ακολουθεί το τέλος του πολέμου της Αλγερίας, για τον οποίο θα μπορούσαμε να πούμε 
ότι υπήρξε το βασικό θέμα που απασχόλησε τη σκέψη και τη δράση των πολιτικών αγωνιστών2 εκείνης 
της περιόδου. Από τη στιγμή που η σύγκρουση τερματίζεται, το σύνολο των επαναστατικών ομάδων 
βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα κενό σε ό,τι αφορά στην παρέμβασή του.

Αυτή η συγκυριακή κατάσταση, η οποία ενισχύθηκε από μια σχετική αναποτελεσματικότητα στο 
επίπεδο της «εργατικής δουλειάς», συνέπεσε με την ανάπτυξη, μέσα στην ομάδα, μιας θέλησης να 
συζητηθεί και να ξαναγίνει αντικείμενο σκέψης η ανάλυση αυτού που ο Καστοριάδης αποκαλούσε, από 
εδώ και στο εξής, «σύγχρονο καπιταλισμό». Ταυτόχρονα εκφράστηκε η θέληση να προσαρμοστεί 
ή να αναθεωρηθεί ο προσανατολισμός της δουλειάς της οργάνωσης. Η αναζήτηση ενός νέου 
προσανατολισμού, την οποία προωθούσε ο Καστοριάδης, θα προκαλέσει ισχυρές αντιστάσεις απ’ 
την πλευρά κάποιων άλλων αγωνιστών, θα επιφέρει, σταδιακά, τη διαίρεση της οργάνωσης σε δύο 
τάσεις και θα καταλήξει σ’ ένα σχίσμα, τον Ιούλιο του 1963. Η ομάδα γύρω απ’ τον Καστοριάδη θα 
διατηρήσει το όνομα Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα όπως επίσης και το περιοδικό, ενώ οι άλλοι, κυρίως 
γύρω απ’ τον Λιοτάρ (Lyotard) και το Βεγκά (Vega), θα εξακολουθήσουν να δραστηριοποιούνται 
μέσα απ’ την οργάνωση Εργατική Εξουσία (Pouvoir Ouvrier) και θα συνεχίσουν να εκδίδουν την 
ομώνυμη, μηνιαία εφημερίδα3.
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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 πολιτική 
και διανοητική δραστηριοποίηση στη μεταπολεμική Γαλλία], Éd. Payot Lausanne, 1997, σσ. 129 κ.ε., με τίτλο 
«1962-1963. des lézardes à la scission». 
2 Σ.τ.μ.: Με «αγωνιστής» αποδίδουμε το γαλλικό militant. Militant είναι στα γαλλικά το στρατευμένος 
πολιτικά άτομο που συμμετέχει σε πολιτικές οργανώσεις και δράσεις. Η έννοια, που δεν έχει ακριβές αντίστοιχο 
στα ελληνικά, είναι ουδέτερη αξιολογικά και δεν έχει απαραιτήτως τη θετική αύρα της λέξης «αγωνιστής». 
Μερικοί μεταφραστές το αποδίδουν και ως «στέλεχος». Στην περίπτωση όμως του Σ. ή Β. κάτι τέτοιο δε θα 
ταίριαζε, καθώς δεν πρόκειται για κόμμα, συνδικάτο ή κάποια οργάνωση τέτοιου είδους.
3 Σ.τ.μ.: η P.O. ήταν η μηνιαία, πολυγραφημένη εφημερίδα που διακινούσε η ομάδα κυρίως στα εργοστάσια. 
Άρχισε να εκδίδεται το Δεκέμβριο του 1958 και η έκδοσή της διακόπηκε τον Οκτώβριο του 1969, δύο μήνες 
πριν τη διάλυση της ομώνυμης ομάδας. 



«Το επαναστατικό κίνημα στο σύγχρονο καπιταλισμό» 
Προδρομικά σημάδια της κρίσης του 1962-63 κάνουν την εμφάνισή τους ήδη από τα τέλη της 

δεκαετίας του ’50 -τουλάχιστον έτσι μπορεί να τα ερμηνεύσει κανείς εκ των υστέρων. Γι’ αυτό 
είναι σημαντικό να κάνουμε μια αναδρομή, ούτως ώστε να διακρίνουμε τις πρώτες ρωγμές που 
εμφανίστηκαν στη συνοχή που προέβαλλε η οργάνωση προς τα έξω. Τον Οκτώβριο του 1959 ο 
Καστοριάδης δημοσιεύει στο 12ο τεύχος του Εσωτερικού δελτίου (ΕΔ) ένα κείμενο που στόχευε 
να προκαλέσει τη συζήτηση, προτού δημοσιευθεί στο περιοδικό. Το εν λόγω κείμενο κρίθηκε από 
ορισμένους αρκούντως προβληματικό, ώστε να προκαλέσει μια ζωηρή διαμάχη ήδη από την αρχή 
και να αναβάλει τη δημοσίευσή του, υπό μια τροποποιημένη μορφή, για περισσότερο από ένα 
χρόνο4.

Ο Καστοριάδης θεωρεί απαραίτητο να ξαναστοχαστούμε την επαναστατική δραστηριότητα 
προκειμένου να μπορέσουμε να απαντήσουμε στις βαθύτερες τάσεις της εξέλιξης του σύγχρονου 
καπιταλισμού. Ας αρκεστούμε προς το παρόν σε μια πολύ σύντομη περίληψη του συλλογισμού 
του. Σύμφωνα με αυτόν, οι παραδοσιακές πηγές του μαρξισμού έχουν εξαντληθεί κι οι απαντήσεις 
που μπορούσε αυτός να μας παράσχει δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Αυτή η 
στάση προϋποθέτει, ως εκ τούτου, την υπέρβαση μιας αντίληψης για την επαναστατική αλλαγή 
που κρίνεται ξεπερασμένη και αποδίδεται σ΄ έναν ορισμένο μαρξισμό, σύμφωνα με την οποία αυτό 
που έχει κυρίως νόημα είναι η οικονομική ή διεκδικητική πάλη του προλεταριάτου∙ αυτή η πάλη 
θα μπορούσε να οξύνει τις αντιφάσεις ενός συστήματος ανίκανου να απαντήσει και, με αυτό τον 
τρόπο, θα μπορούσε να οδηγήσει στην επαναστατική αλλαγή. Ο Καστοριάδης αρνείται αυτή την 
οπτική και κρίνει ότι ο σύγχρονος καπιταλισμός δεν είναι μόνο ικανός να ανεβάσει το επίπεδο 
ζωής, απαντώντας λίγο ως πολύ στις μισθολογικές διεκδικήσεις, αλλά, κυρίως, ότι κάτι τέτοιο είναι 
αναγκαίο για την επιβίωσή του. Επιπλέον, εφόσον το προλεταριάτο δε θα έκανε την εμφάνισή 
του, ο σύγχρονος καπιταλισμός θα ήταν ικανός να ελέγχει συνολικά την αναπαραγωγή του, δίχως 
μείζονες κρίσεις σαν αυτή του 1929. Σχετικά μάλιστα μ’ αυτό το τελευταίο σημείο, πρέπει να 

4. Το συγκεκριμένο κείμενο δημοσιεύθηκε υπό τον τίτλο «Το επαναστατικό κίνημα στο σύγχρονο καπιταλισμό» 
(σ.τ.μ.: στο εξής: ΕΚΣΚ) σε τρεις συνέχειες στα τεύχη 31 (Δεκέμβριος 1960-Φεβρουάριος 1961), 32 (Απρίλιος-
Ιούνιος 1961) και 33 (Δεκέμβριος 1961-Φεβρουάριος 1962) του Socialisme ou Barbarie, αφού προηγήθηκε μια 
περίληψή του. (Σ.τ.μ.: Στα ελληνικά μεταφράστηκε για πρώτη φορά το 1972 απ’ την ομάδα Πράξη :  P. Cardan, 
Το επαναστατικό κίνημα στο σύγχρονο καπιταλισμό, πρόλογος-μετάφραση Α. Στίνα, Αθήνα, Πράξη, 1972. Τώρα 
περιλαμβάνεται στο Κ. Καστοριάδης, Σύγχρονος καπιταλισμός και επανάσταση, μτφρ. Α. Στίνας, Κ. Κουρεμένος, 
Αθήνα, Ύψιλον, 1987, σσ. 177-292 όπου και θα παραπέμπουμε στο εξής.)
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τονίσουμε την πολιτική απάθεια του προλεταριάτου μέσα στο σύγχρονο δυτικό καπιταλισμό, υπό 
την προϋπόθεση τουλάχιστον ότι θεωρούμε πως η αποστολή του, ως επαναστατικής δύναμης, 
είναι να θέτει το ζήτημα του κοινωνικού μετασχηματισμού. Οι αντιφάσεις του καπιταλισμού 
προφανώς δεν εξαφανίστηκαν∙ ο Καστοριάδης όμως θα τις αναζητήσει περισσότερο στη διαίρεση 
ανάμεσα σε διευθύνοντες και εκτελεστές όπως επίσης και στον παραλογισμό ενός γραφειοκρατικού 
συστήματος που αποκλείει την τεράστια πλειοψηφία των μελών του από τη διαχείριση της 
κοινωνίας, η οποία δε μπορεί παρά να είναι συλλογική.

Πολύ γρήγορα οι Γκιγιόμ (Guillaume), Λιοτάρ και Βεγκά θα αντιταχθούν στο κείμενο του 
Καστοριάδη και θα αμφισβητήσουν όχι μόνο την ανάλυσή του για το σύγχρονο καπιταλισμό 
αλλά και τον καινούργιο επαναστατικό προσανατολισμό που απορρέει απ’ αυτήν. Ο Γκιγιόμ κι 
ο Λιοτάρ είναι ίσως αυτοί που προχωρούν περισσότερο την κριτική τους, υποστηρίζοντας ότι οι 
θέσεις του Καστοριάδη έρχονται σε ρήξη με τις αναλύσεις που υποστήριζε η ομάδα. Ο Γκιγιόμ, 
επί παραδείγματι, βλέπει στο κείμενο του Καστοριάδη ένα «αντί-κείμενο, ένα κείμενο δηλαδή το 
οποίο αμφισβητεί ορισμένες απ’ τις κοινές θέσεις» της ομάδας5. Ο Λιοτάρ, πιο σκληρός, βλέπει 
να αποκαλύπτονται σε αυτό τα σημάδια της εγκατάλειψης της επαναστατικής δραστηριότητας, 
κυρίως στα πλαίσια αυτού που αντιλαμβάνεται ως μια «καινούργια θεωρία του προλεταριάτου»: 
«Αυτό που τίθεται υπό αμφισβήτηση δεν είναι η ύπαρξη της “πολιτικής” εντός εισαγωγικών, 
αλλά της καθαυτό πολιτικής, δηλαδή της επαναστατικής πολιτικής. Ως εκ τούτου, είναι η ίδια η 
ομάδα, ως επαναστατική οργάνωση»6 που τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Η διαμάχη μοιάζει αρκετά περιπεπλεγμένη. Μερικές διατυπώσεις του Καστοριάδη ξαφνιάζουν, 
ενώ οι υποψίες που διατυπώθηκαν πιο πάνω εκπλήσσουν κάποιους άλλους. Ο Σουιρί (Souyri), 
για παράδειγμα, ο οποίος βρίσκεται στη Λιόν αυτή την περίοδο και ουσιαστικά παρακολουθεί 
τις συζητήσεις μέσω ταχυδρομείου ή από το ΕΔ, ζητά από τον Καστοριάδη να διευκρινίσει τα 
προβληματικά σημεία ούτως ώστε να ξεχωρίσουν τα αληθινά ερωτήματα από τις παρεξηγήσεις, 
ενώ λυπάται για τον τόνο που πήρε η συζήτηση: «Ευχόμαστε η συζήτηση να συνεχιστεί χωρίς 
το χαρακτήρα πολεμικής που πήρε. Ο σύντροφος Λαμπορντ οργάνωσε, κατά περίεργο τρόπο, τη 
συζήτηση υπό τη μορφή ταυρομαχίας κατά την οποία ο Μπαρζό δέχεται περισσότερα χτυπήματα 
απ’ όσο θα ήταν δικαιολογημένο. Δε βλέπουμε για ποιο λόγο είναι αναγκαία τόση δριμύτητα 

5. «Κριτική του κειμένου του Barjot [Καστοριάδης] “Το επαναστατικό κίνημα στο σύγχρονο καπιταλισμό” απ’ 
τον Γκιγιόμ», ΕΔ, τ. 15, Δεκέμβριος 1959, σ. 24.
6. «Για το κείμενο του Μπαρζό του Οκτωβρίου 1959. Κριτική του συντρόφου Laborde [Λιοτάρ], Δεκέμβριος  
1959», ΕΔ, τ. 16, Ιανουάριος 1960, σ. 12.
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και τόσος χλευασμός»7. Δίχως να χρονοτριβεί, ο πυρήνας της Λυόν δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να 
διαφανεί προς τα έξω αυτή η εσωτερική συζήτηση της ομάδας που είναι ακόμα ανολοκλήρωτη 
και, ως εκ τούτου, αντιτίθεται στη δημοσίευση του κειμένου στο επόμενο τεύχος. Γενικότερα η 
οργάνωση ζητά απ’ τους πυρήνες της να το συζητήσουν.

Το Μάιο του 1960 ο Καστοριάδης προτείνει μια τροποποιημένη και επαυξημένη εκδοχή του 
κειμένου του, η οποία δεν αναιρεί ουσιαστικά τον προσανατολισμό της πρώτης εκδοχής, αλλά 
προσφέρει κάποιες διευκρινίσεις. Αυτό όμως δεν αρκεί για να άρει όλες τις αμφιβολίες ούτε για να 
καταρρίψει τα εμπόδια στη δημοσίευσή του στο περιοδικό. Την ίδια περίοδο η ΥΕ ζητά απ’ τους 
πυρήνες να τοποθετηθούν επί του περιεχομένου και της μορφής του κειμένου όπως επίσης και 
για το αν θα έπρεπε ή όχι να δημοσιευθεί. Η λήψη της σχετικής απόφασης προγραμματίζεται για 
την ΓΣ της 18ης Ιουνίου 1960. Ο πυρήνας της Λιόν εκδηλώνει την ξεκάθαρη αντίθεσή του στο 
κείμενο και στη δημοσίευσή του και ζητά την αναβολή της, συντάσσοντας μια πρόταση την οποία 
συνοδεύει με την εξής απειλή: «Μη κάνετε την αδεξιότητα να πάτε πέρα απ’ αυτή την πρόταση: 
αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα μια θύελλα και θα δυσκολευόμουν να βγάλω την ομάδα άθικτη απ’ 
αυτή»8. Η απόφαση ωστόσο δεν πάρθηκε στην ΓΣ του Ιουνίου κι έτσι απομένει πλέον στην ΥΕ 
της 14ης Ιουλίου ν’ αποφασίσει, πράγμα το οποίο δεν καταφέρνει9.

Ο Καστοριάδης εξοργίζεται με το πλήθος των εμποδίων που συναντούσε και απορρίπτει την 
πιθανότητα περαιτέρω αναβολής της δημοσίευσης. Επικαλείται τα ψηφίσματα του καταστατικού 
σχετικά με το δικαίωμα της έκφρασης των μειοψηφιών και απαιτεί τη δημοσίευση του κειμένου 

7. Επιστολή εν ονόματι του πυρήνα της Λιόν προς την Υπεύθυνη Επιτροπή (ΥΕ), δίχως ημερομηνία, πιθανότατα 
του Φεβρουαρίου του 1960. (Σ.τ.μ.: η ΥΕ (Comité Responsable) ήταν το όργανο της ομάδας που αναλάμβανε τα 
διαχειριστικά και εκτελεστικά καθήκοντα στα διαστήματα ανάμεσα στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης 
(ΓΣ). Η ΓΣ ήταν το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων της οργάνωσης και στις συνεδριάσεις της συμμετείχαν 
όλοι οι κατά τόπους πυρήνες της ομάδας, σε εθνικό επίπεδο. Τα μέλη που εκλέγονταν κάθε φορά στην ΥΕ ήταν 
άμεσα ανακλητά.)
8. Επιστολή της 2ας Ιουνίου 1960.
9. Ο Μπλανσάρ (Blanchard), ο Καστοριάδης κι ο Γκιγιόμ ψηφίζουν υπέρ της δημοσίευσης στο τεύχος 31 του 
περιοδικού, όπου πριν από το κείμενο θα υπάρχει μια σημείωση, ενώ οι Γκαρό (Garros), Μοτέ (Mothé) και Βεγκά 
αντιτίθενται στη δημοσίευση, υποστηρίζοντας το επιχείρημα ότι θα ήταν προτιμότερο να περιμένουν το τεύχος 32 
προκειμένου να δημοσιοποιηθεί ένα κείμενο που θα είχε εγκριθεί από την ΓΣ και θα ήταν, ως εκ τούτου, αποδεκτό 
απ’ την οργάνωση. Κανείς δεν ήταν αντίθετος προς τη δημοσίευση αυτή καθαυτή κι έτσι αποφασίστηκε να 
συμβουλευτούν τους δύο απόντες, τη Ζανίν Κασβίτς-Βελέρς (Jeannine Casevitz-Weulersse) και τον Λιοτάρ.
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του στο επόμενο τεύχος10. Το δικαίωμα των μειοψηφιών έχει γι’ αυτόν νόημα μόνο στο βαθμό που 
η στιγμή της δημοσίευσης δεν «εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της πλειοψηφίας». Σε κάθε 
περίπτωση, στη συγκεκριμένη περίσταση, το πρόβλημα δεν τίθεται καν με όρους απλής μειοψηφίας, 
αφού ο Καστοριάδης κρίνει τις θέσεις του «δυνητικά πλειοψηφούσες μέσα στην οργάνωση». 
Υπενθυμίζει επιπλέον ότι κανένα άρθρο του περιοδικού δεν είχε σε τέτοιο βαθμό συζητηθεί και 
γίνει αντικείμενο κριτικής και κατακρίνει στο γεγονός ότι ένας μόνο πυρήνας μπορούσε «να 
σταματήσει οποιαδήποτε τακτική λειτουργία της οργάνωσης μ’ ένα απλό ατεκμηρίωτο βέτο»11. 
Κλείνοντας, απειλεί τους συντρόφους του, σε περίπτωση που παραβούν τον κοινό νόμο: «Μένει 
μόνο να μάθουμε αν η ΥΕ επιθυμεί να εφαρμόσει ή να παραβιάσει το καταστατικό της οργάνωσης. 
Σε ό,τι με αφορά, δε θα δίσταζα ούτε δευτερόλεπτο να εξάγω τις λογικές συνέπειες μιας τέτοιας 
στάσης». Αυτή η επιστολή απεμπλέκει προσωρινά την κατάσταση και ωθεί τα μέλη της ΥΕ που 
ήταν αντίθετα στη δημοσίευση του κειμένου στο τεύχος 31 να υποκύψουν σ’ αυτό το «νομικό» 
επιχείρημα. Το αμφιλεγόμενο άρθρο δημοσιεύεται, αφού προηγείται η ακόλουθη σημείωση: «Το 
παρακάτω κείμενο, που τις απόψεις του δεν τις συμμερίζεται αναγκαστικά όλη η ομάδα Σοσιαλισμός 
ή βαρβαρότητα, ανοίγει μια συζήτηση πάνω στα προβλήματα της επαναστατικής πολιτικής στη 
σημερινή περίοδο, που θα συνεχιστεί στα επόμενα τεύχη αυτού του περιοδικού»12.

Είναι η πρώτη φορά που ο Καστοριάδης αντιμετωπίζει τέτοια αντίσταση μέσα στην οργάνωση. 
Οπωσδήποτε είχε μειοψηφήσει παλιότερα, στη συζήτηση για την εφημερίδα13∙ τότε όμως η 
συζήτηση δεν είχε να κάνει με κάποιο ζήτημα γενικού προσανατολισμού της οργάνωσης. Είναι η 
πρώτη φορά που βαθιές διαφορές φέρνουν σε αντίθεση άτομα τα οποία συνήθως ήταν σύμφωνα 
ως προς το ουσιώδες και επιπλέον είχαν κοινές θέσεις κατά τη συγκρουσιακή συζήτηση του 

10. Συγκεκριμένα το άρθρο 7 του καταστατικού του 1949 που ορίζει ότι: «Σύντροφοι με αποκλίνουσες απόψεις 
μπορούν να τις εκφράζουν ως τέτοιες μέσω του Περιοδικού εκτός κι αν το σύνολο της ΥΕ είναι αντίθετο σε κάτι 
τέτοιο. Αυτή η αντίθεση δε μπορεί να επικαλεστεί πολιτικά κίνητρα παρά μόνο λόγους σχετικούς με την εμφάνιση 
του Περιοδικού». (SouB, τ. 2, Μάιος-Ιούνιος 1949, σσ. 107-108, όπως παρατίθεται στην επιστολή «Προς τους 
συντρόφους της ΥΕ» της 15ης Ιουλίου 1960, οι υπογραμμίσεις του συγγραφέα).
11. Διευκρινίζει επίσης, και πάντοτε δίχως να αναφέρει τη Λιόν, ότι αυτό το βέτο το ακολούθησε «μια καθολική 
σιωπή του εν λόγω πυρήνα σχετικά μ’ αυτό και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα» (ό. π.).
12.  «Το επαναστατικό κίνημα στο σύγχρονο καπιταλισμό», SouB, τ. 31, Δεκέμβρης 1960-Φεβρουάριος 1961, 
σ. 51. (Σ.τ.μ.: ελλ. μετφρ. Σύγχρονος καπιταλισμός και επανάσταση, ό. π., σ. 177.)
13 Σ.τ.μ.: Πρόκειται για τη διαμάχη που απασχόλησε την ομάδα στο διάστημα μεταξύ Ιουνίου 1956 και αρχών 
1957 μετά από την πρόταση του Καστοριάδη για την έκδοση μιας εργατικής εφημερίδας σε εθνική βάση, η 
οποία δε θα ήταν όργανο της ομάδας αλλά μέσο για τη συσπείρωση ενός ευρύτερου αριθμού ατόμων. Η τάση που 
εναντιώθηκε σε αυτή την πρόταση εκφράστηκε κυρίως απ’ τους Lefort (Λεφόρ) και Βεγκά και επικράτησε. 
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1958 σχετικά με το ζήτημα της οργάνωσης14. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι κυρίως ότι όσοι 
αντιτίθενται στις θέσεις του Καστοριάδη προαισθάνονται πως οι τελευταίες θέτουν σε κίνδυνο 
τη συνέχεια του προσανατολισμού της οργάνωσης. Αυτό σημαίνει τουλάχιστον ότι ο καθορισμός 
της ταυτότητας της ομάδας δεν είναι άκαμπτος, αλλά έχει τη μορφή διακυβεύματος, εφόσον 
μπορούμε να διεκδικούμε τη διαμόρφωση της εν λόγω ταυτότητας, αναπτύσσοντας αντιτιθέμενες 
αναγνώσεις της. Αν, πράγματι, ορισμένοι κρίνουν ότι οι αναλύσεις του Καστοριάδη έρχονται σε 
μερική (ή δυνητική) ρήξη με τις βασικές αρχές του Σ. ή Β., αυτός διακηρύσσει, αντίθετα, ότι 
βρίσκονται σε άμεση αλληλουχία με ορισμένα απ’ τα προγενέστερα κείμενά του, που είχαν γίνει 
αποδεκτά απ’ την ομάδα, και ειδικά το «Για το περιεχόμενο του σοσιαλισμού».

Σε κάθε περίπτωση η ένταση θα μειωθεί κάπως. Η καθημερινή λειτουργία της οργάνωσης, η 
έντονη δραστηριότητα σχετικά με το αλγερινό ζήτημα ή ακόμη ο συμφιλιωτικός ενθουσιασμός 
για τις βελγικές απεργίες, όλα συνεισφέρουν στο να απωθήσουν τη διαχείριση αυτών των κάθε 
άλλο παρά ανύπαρκτων διαφορών. Πράγματι, θα πρέπει να περιμένουμε τα μέσα του 1962 για να 
αναφανεί η σύγκρουση.

14 Σ.τ.μ.:  Πρόκειται για τη διαμάχη που ξέσπασε μέσα την ομάδα τον Ιούνιο του 1958 ανάμεσα σε δύο τάσεις, 
βασικότεροι εκπρόσωποι των οποίων ήταν ο Καστοριάδης κι ο Κλοντ Λεφόρ. Αντικείμενο της διαμάχης υπήρξε 
το ζήτημα του τρόπου οργάνωσης της ομάδας. Η προσέλευση νέων μελών στην ομάδα έθεσε σε πρακτικό 
επίπεδο αυτή τη φορά τις διαφορές γύρω από το ζήτημα της οργάνωσης που είχαν απασχολήσει την ομάδα εφτά 
χρόνια νωρίτερα (και είχαν οδηγήσει στην προσωρινή αποχώρηση του Λεφόρ). Ο Καστοριάδης με τους Βεγκά, 
Γκιγιόμ, Γκαρό και Μοτέ έθεσαν το ζήτημα της μετατροπής της ομάδας σε κανονική επαναστατική οργάνωση, 
προτείνοντας ένα συγκεκριμένο οργανωτικό μοντέλο. Ο Λεφόρ με τον Henri Simon (Ανρί Σιμόν) και κάποιους 
άλλους αγωνιστές διαφώνησαν με αυτό το μοντέλο, κρίνοντας ότι φανέρωνε ακόμα την επιρροή του λενινιστικού 
τρόπου οργάνωσης. Μετά από μια έντονη συζήτηση η τάση Λεφόρ-Σιμόν αποχώρησε το Σεπτέμβριο του 1958, 
δημιουργώντας την ομάδα Informations et Liaisons Ouvrières (Εργατικές πληροφορίες και σύνδεσμοι), η οποία 
μετονομάστηκε σε Informations et Correspomdances Ouvrières (Εργατικές πληροφορίες και ανταποκρίσεις) το 
1960, μετά την αποχώρηση του Λεφόρ. Η ICO διαλύθηκε το 1973. 
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Η καινούργια θεωρία του Καστοριάδη
Ας επιστρέψουμε λίγο στα σημεία του κειμένου που προκάλεσαν τη διένεξη. Το γεγονός πως τα 

προβλήματα δεν επιλύθηκαν εξηγεί γιατί επανεμφανίστηκαν σε μια λιγότερο ταραγμένη περίοδο. 
Πράγματι, κατά τη διάρκεια των μεταγενέστερων συγκρούσεων, ο Καστοριάδης κι οι σύντροφοί 
του θα στηριχθούν στο ΕΚΣΚ και θα ωθήσουν ακόμα πιο μακριά τη λογική του. Είναι ως εκ 
τούτου θεμιτό να του αποδώσουμε όλη την απαραίτητη προσοχή15.

Οικονομική σταθεροποίηση του συστήματος και «ιδιωτικοποίηση» των 
ατόμων

Το επιχείρημα αναπτύσσεται με τρεις τρόπους. Ο Καστοριάδης ξεκινά, κάνοντας μια διαπίστωση 
της κατάστασης του σύγχρονου καπιταλισμού και των περιορισμένων αντιστάσεων που γεννά. 
Πάνω σ’ αυτή τη βάση αναπτύσσει μια ερμηνεία των αντιφάσεων που τον διατρέχουν, σε ρήξη μ’ 
αυτό που αποκαλεί «παραδοσιακό μαρξισμό». Εν τέλει, ξεκινώντας απ’ αυτή την ανάλυση, εξάγει 
τις ανανεωμένες προοπτικές ενός συνεπούς επαναστατικού κινήματος, ικανού να αντιμετωπίσει 
τις σημερινές απαιτήσεις.

Στο επίπεδο της διαπίστωσης, ο Καστοριάδης υπογραμμίζει την πολιτική παθητικότητα του 
δυτικού προλεταριάτου και βλέπει να αναδύονται νέοι παίκτες στην κοινωνική σκηνή, πράγμα που 
θα όφειλε, λογικά, να θέσει υπό αμφισβήτηση την κλασική επαναστατική θεωρία.  Αναφερόμενος 
στους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες ενάντια στην αποικιοκρατία, στην κουβανική επανάσταση 
ή στον αγώνα των Μαύρων της Νοτίου Αφρικής και στις φοιτητικές κινητοποιήσεις ανά τον 
κόσμο, τα αντιπαραθέτει με τη σιωπή της γαλλικής κοινωνίας για την Αλγερία και εν τέλει 
αναρωτιέται: «Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτεί κανείς πως η πολιτική δραστηριότητα των μαζών 
αποτελεί πια ένα ιδιαίτερο φαινόμενο των καθυστερημένων χωρών, πως οι μόνες ομάδες ικανές να 
δράσουν για την αλλαγή της μοίρας τους είναι οι αγρότες, οι φοιτητές, οι καταπιεσμένες φυλές των 
αποικιακών χωρών;»16. Ο Καστοριάδης δείχνει να έχει επηρεαστεί από τη γαλλική κατάσταση 
όπου η εργατική τάξη υφίσταται παθητικά τον γκολικό εκσυγχρονισμό. Γενικεύει ωστόσο την 
παρατήρησή του για το σύνολο του καπιταλισμού: «Δε γίνεται να μιλάμε για αποπολιτικοποίηση 
και να μην επισημαίνουμε πως η αποπολιτικοποίηση εμφανίζεται σαν χαρακτηριστικό όλων των 

15. Το εν λόγω κείμενο πήρε διάφορες, διαδοχικές μορφές. Εδώ θα παραθέτω από την εκδοχή που δημοσιεύτηκε 
στο περιοδικό όχι μόνο για λόγους ευκολίας αλλά και λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτέλεσε τη βάση των 
μεταγενέστερων συζητήσεων. (Σ.τ.μ.: όπως και παραπάνω, στην υπ. 12, εμείς θα παραπέμπουμε απευθείας στα 
αντίστοιχα χωρία της ελληνικής μετάφρασης του κειμένου.)
16. ΕΚΣΚ, ό. π., σ. 183.
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καπιταλιστικών χωρών εδώ και δεκαπέντε σχεδόν χρόνια και πως η Γαλλία το μόνο που έκανε 
ήταν να φτάσει με κάποια καθυστέρηση χώρες πιο εξελιγμένες απ’ αυτή»17. Η βαθιά τάση αυτής 
της αποπολιτικοποίησης, η οποία είναι ομοούσια με τον εκσυγχρονισμό του καπιταλισμού, θέτει 
ερωτήματα σε κάθε συνεπή μαρξιστή για τον οποίο το προλεταριάτο παραμένει το κατεξοχήν 
υποκείμενο της κοινωνικής επανάστασης: «Κανείς δε μπορεί να λέγεται επαναστάτης μαρξιστής 
ή σοσιαλιστής, αν αρνείται ν’ απαντήσει σε τούτο το ερώτημα: Τι γίνεται σήμερα το προλεταριάτο 
ως επαναστατική τάξη, εκεί όπου το προλεταριάτο αυτό υπάρχει πραγματικά;»18.

Βάσει αυτών των πρώτων διαπιστώσεων, ο Καστοριάδης προχωρά σε αυτό που αποκαλεί 
περιγραφή του σύγχρονου καπιταλισμού. Αυτή μπορεί να δώσει μια πρώτη κατεύθυνση για την 
εξήγηση της αποπολιτικοποίησης. Θα περιοριστώ εδώ στο ουσιώδες, το οποίο αναφέρεται στις 
ικανότητες του συστήματος να ελέγχει την οικονομία δίχως μεγάλες συγκρούσεις. Από τη μια μεριά 
το σύστημα βρίσκεται σε θέση να αυτορυθμίζεται κατά έναν τρόπο λιγότερο συγκρουσιακό απ’ 
όσο προηγουμένως, κυρίως χάρις στον αυξημένο ρόλο του Κράτους: «Ο καπιταλισμός καταφέρνει 
να ελέγχει το επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας σ’ έναν τέτοιο βαθμό, ώστε οι διακυμάνσεις 
της παραγωγής και της ζήτησης να διατηρούνται σε στενά όρια και κρίσεις όμοιες μ’ αυτές που 
γνωρίσαμε πριν από τον πόλεμο να αποκλείονται από δω και πέρα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα τόσο 
των μεταβολών στην οικονομία την ίδια, όσο και των νέων σχέσεων ανάμεσα στο κράτος και την 
οικονομία»19. Από την άλλη πλευρά, ο Καστοριάδης διαπιστώνει μια συνεχή βελτίωση της υλικής 
ζωής όλο και μεγαλύτερων στρωμάτων του πληθυσμού, μέσα απ’ την υποχώρηση του ποσοστού 
της ανεργίας και της ανόδου του επιπέδου ζωής. Αυτή η εξέλιξη θεωρείται αδιαχώριστη απ’ τον 
καπιταλισμό στη σύγχρονη φάση του: «Η άνοδος του ποσοστού των μισθών και η σχεδόν 
εξαφάνιση της ανεργίας έχουν οδηγήσει σε μια κανονική πρόοδο το επίπεδο ζωής του εργάτη, 
αν το μετρήσουμε με τα εμπορεύματα που καταναλώνει. Μακροπρόθεσμα και αφαιρώντας 
συγκυριακές διακυμάνσεις και τοπικές ή επαγγελματικές καταστάσεις, αυτή η πρόοδος τείνει να 
είναι παράλληλη με την πρόοδο του συνόλου της παραγωγής… Αυτό το φαινόμενο δεν είναι μόνο 
αμετάκλητο (εκτός κι αν συμβεί ένας παγκόσμιος κατακλυσμός) αλλά απορρέει από μια διαδικασία 
που τίποτε δεν μπορεί πλέον να σταματήσει, έχει του λοιπού καταγραφτεί στην ανατομία, 
στο φυσικό σκελετό του κεφαλαίου»20. Ο Καστοριάδης υπενθυμίζει προφανώς ότι αυτή η 
διαδικασία δεν είναι ανεξάρτητη από τους παλαιότερους κοινωνικούς αγώνες του προλεταριάτου, 
καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι, μέσα σ’ αυτά τα συμφραζόμενα, η οικονομική διεκδίκηση 

17. Ό. π., σ. 184, η υπογράμμιση του συγγραφέα.
18. Ό. π., σ. 185, η υπογράμμιση του συγγραφέα.
19. Ό. π., σσ. 185-186, η υπογράμμιση δική μου.
20. Ό. π., σσ. 190-191, η υπογράμμιση δική μου. (Σ.τ.μ.: ελαφρώς παραλλαγμένη μετάφραση.)
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χάνει την ανατρεπτική της διάσταση. Το κεφάλαιο μπορεί από δω και πέρα να ικανοποιεί, δίχως 
μεγάλη δυσκολία, τις μισθολογικές διεκδικήσεις και να ενσωματώνει τα συνδικάτα: «Ο ρόλος 
των συνδικάτων έχει μεταβληθεί βαθιά τόσο αντικειμενικά όσο και στα μάτια των καπιταλιστών 
και των εργατών. Ουσιαστική λειτουργία τους έχει γίνει η διατήρηση της ειρήνης μέσα στην 
επιχείρηση, με αντάλλαγμα περιοδικές παραχωρήσεις στους μισθούς κι ένα πολύ σχετικό status 
quo στις συνθήκες παραγωγής»21.

Σ’ αυτή τη διαπίστωση, όπως είπα, προστίθεται αυτή της αποπολιτικοποίησης. Συγκεκριμένα 
ο Καστοριάδης υποστηρίζει ότι το προλεταριάτο «έχει πάψει να είναι τάξη για τον εαυτό της 
κι έχει γίνει απλώς τάξη καθ’ εαυτήν»22, η οποία δεν παρεμβαίνει πια στο όνομα ενός δικού της 
πολιτικού προτάγματος: «Το προλεταριάτο δεν εμφανίζεται πλέον με την πραγματική και σαφή 
στάση του στις σύγχρονες καπιταλιστικές κοινωνίες σαν μια τάξη που τείνει με τη δράση της να 
ανατρέψει αυτή την κοινωνία ή ακόμα να τη μεταμορφώσει σύμφωνα με μια δική της αντίληψη». 
Δεδομένου, επιπλέον, ότι αυτή η στάση υποχώρησης ξεπερνά κατά πολύ τα όρια του προλεταριάτου, 
ο Καστοριάδης βλέπει σ’ αυτήν πολύ περισσότερα από ένα «συγκυριακό ή προσωρινό φαινόμενο» 
και την ερμηνεύει σαν ένα γενικότερο χαρακτηριστικό, προϊόν του σύγχρονου καπιταλισμού και 
των γραφειοκρατικών του τάσεων∙ πρόκειται για την ιδιωτικοποίηση των ατόμων: «Μια ελάχιστη 
αναλογία των πολιτών ενδιαφέρεται για τις κοινές υποθέσεις. Αλλά επίσης μια ελάχιστη αναλογία 
των συνδικαλισμένων ενδιαφέρεται για τις υποθέσεις του συνδικάτου. Ένα ελάχιστο μέρος των 
γονιών των μαθητών ενδιαφέρεται για τις δραστηριότητες των γονιών των μαθητών. Μια ελάχιστη 
μειοψηφία απ’ αυτούς που συμμετέχουν σ’ έναν οποιονδήποτε σύλλογο ενδιαφέρεται για τη διαχείριση 
και τις υποθέσεις αυτού του συλλόγου. Η ιδιωτικοποίηση των ατόμων είναι το χαρακτηριστικό το 
πιο χτυπητό των σύγχρονων καπιταλιστικών κοινωνιών. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε αυτό 
που ζούμε μέσα σε μια κοινωνία της οποίας το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό, γι’ αυτό που μας 
ενδιαφέρει, είναι ότι μέχρι σήμερα κατορθώνει να καταστρέφει την κοινωνικοποίηση των ατόμων σαν 
πολιτική κοινωνικοποίηση∙ μια κοινωνία όπου τα άτομα έξω από την εργασία εκλαμβάνονται ολοένα 
και περισσότερο ως ιδιώτες και ως τέτοιοι συμπεριφέρονται, όπου η ιδέα ότι μια συλλογική δράση 
μπορεί να καθορίσει την πορεία των πραγμάτων στην κλίμακα της κοινωνίας έχει χάσει την έννοια 
της έξω από ελάχιστες μειοψηφίες (λίγο ενδιαφέρει απ’ αυτή την άποψη αν είναι γραφειοκράτες 
ή επαναστάτες)∙ μια κοινωνία στην οποία τα δημόσια πράγματα ή, με μεγαλύτερη ακρίβεια, τα 
κοινωνικά πράγματα, αντιμετωπίζονται όχι μόνο σαν ξένα ή εχθρικά, αλλά και σαν να διαφεύγουν 
απ’ τη δράση των ανθρώπων∙ μια κοινωνία λοιπόν που παραπέμπει τους ανθρώπους στην “ιδιωτική 
ζωή” ή σε μια “κοινωνική ζωή” όπου η κοινωνία ως κοινωνία ρητά δεν τίθεται σε συζήτηση»23.

21. Ό. π., σ. 191.
22. Ό. π., σ. 192, η υπογράμμιση του συγγραφέα.
23. Ό. π., σ. 193.
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Για τον Καστοριάδη λοιπόν, η μορφή που παίρνει ο σύγχρονος καπιταλισμός χαρακτηρίζεται από 
μια σχετική σταθεροποίηση της οικονομίας κι από μια τάση προς την ιδιωτικοποίηση. Δεν του αρκεί όμως 
αυτή η περιγραφή γεγονότων24, την οποία χαρακτηρίζει ως διαπίστωση∙ χρειάζεται να καταλήξουμε σε 
μια βαθιά αναθεώρηση της θεωρητικής ανάλυσης των αντιφάσεων του καπιταλισμού και να ξεπεράσουμε 
ό,τι ο ίδιος αποκαλεί «παραδοσιακό μαρξισμό». Πράγματι, ως επαναστάτης, δεν πιστεύει φυσικά 
ότι ο σύγχρονος καπιταλισμός έχει σταθεροποιηθεί, ότι είναι αξεπέραστος ή ότι η ιδιωτικοποίηση είναι 
αμετάκλητη. Πιστεύει, αντίθετα, ότι παραμένει εγγενώς αντιφατική κι ότι απειλείται πάντοτε απ’ τον 
αγώνα των ανθρώπων.

Το γεγονός ότι ο σύγχρονος καπιταλισμός είναι ικανός να ανεβάζει το επίπεδο ζωής της εργατικής 
τάξης στερεί, στα μάτια του Καστοριάδη, τον «παραδοσιακό μαρξισμό» απ’ το στήριγμά του, αφού 
δε μπορεί πια να θέτει ως αξίωμα τον ανατρεπτικό χαρακτήρα των αγώνων για το μισθό. Για έναν τέτοιο 
μαρξισμό «οι “αντικειμενικές” αντιφάσεις του καπιταλισμού ήταν ουσιαστικά οικονομικού τύπου και 
η θεμελιακή ανικανότητα του συστήματος να ικανοποιήσει τις οικονομικές διεκδικήσεις των εργατών 
έκανε ώστε αυτές οι αντιφάσεις να γίνονται κινητήρια δύναμη της ταξικής πάλης»25. Εν μέρει ορθή 
παλιότερα26, αυτή η αντίληψη έχει ξεπεραστεί. Ο Καστοριάδης θ’ αναζητήσει αλλού, από δω και 
στο εξής, τη «θεμελιώδη αντίφαση του καπιταλισμού» και θα τη βρει στην ανορθολογικότητα μιας 
κοινωνίας η οποία τείνει, με γραφειοκρατικό τρόπο, να αποκλείει τους διαχειριστές της παραγωγής 
αλλά και των υπόλοιπων κοινωνικών δραστηριοτήτων, απαιτώντας, ταυτόχρονα, διαρκώς τη 
δραστηριοποίησή τους: «Η θεμελιακή αντίφαση του καπιταλισμού βρίσκεται μέσα στην παραγωγή 
και την εργασία. Είναι η αντίφαση που περιέχεται μέσα στην αλλοτρίωση του εργάτη: η ανάγκη για τον 
καπιταλισμό να καταντήσει τους εργάτες απλούς εκτελεστές και η ανικανότητά του να λειτουργήσει 
αν το πετύχει∙ η ανάγκη του να πραγματοποιήσει συγχρόνως τη συμμετοχή και τον αποκλεισμό των 
εργαζομένων σχετικά με την παραγωγή (όπως τους πολίτες σχετικά με την πολιτική κτλ.). Αυτή 
είναι η μόνη πραγματική αντίφαση της σύγχρονης κοινωνίας και η κυριότερη πηγή της κρίσης της. 
Δε μπορεί να ελαττωθεί με μεταρρυθμίσεις, με την άνοδο του επιπέδου ζωής ή με την εξαφάνιση 
της ατομικής ιδιοκτησίας και της “αγοράς”. Δε θα εξαφανιστεί παρά με την εγκατάσταση της 

24.   Επιμένει στην περιγραφική φύση αυτού του χαρακτηρισμού. Έτσι γράφει: «θα περιοριστούμε καταρχήν 
στην περιγραφή των νέων φαινομένων» (σ. 185, η υπογράμμιση του συγγραφέα) ή, λίγο πιο μακριά, όταν λυπάται 
για το γεγονός ότι «οι “παραδοσιακοί μαρξιστές” αρνούνται να καταγράψουν αυτά τα γεγονότα» (σ. 193).
25. Ό. π., σ. 178, οι υπογραμμίσεις του συγγραφέα.
26. Ο Καστοριάδης κάνει κριτική στον περιοριστικό, ακόμη και για το παρελθόν, χαρακτήρα μιας τέτοιας 
«αντικειμενίστικης» ανάλυσης. Μια τέτοια αντίληψη παραβλέπει τους (υποκειμενικούς) αγώνες των ανθρώπων 
στην ανάλυση των αγώνων του εργατικού κινήματος, στο όνομα ακριβώς των αντικειμενικών αντιφάσεων.
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συλλογικής διαχείρισης από τους εργαζομένους της παραγωγής και της κοινωνίας»27. Μια τέτοια 
αντίληψη δεν ξεχνά τα προβλήματα του μισθού ούτε την ύπαρξη της εκμετάλλευσης, αλλά δεν 
τα βάζει στο κέντρο της λειτουργίας του καπιταλισμού. Είναι, εξάλλου, μέσα σ’ αυτό το πνεύμα 
που ο Καστοριάδης υπογραμμίζει τη σημασία των άγριων απεργιών οι οποίες προωθούν όλο και 
περισσότερο ποιοτικές διεκδικήσεις και συχνά ξεσπούν σε χώρες σαν τη Μεγάλη Βρετανία και τις 
ΗΠΑ, οι οποίες γνωρίζουν ένα υψηλό επίπεδο ζωής28.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο σύγχρονος καπιταλισμός, οδεύοντας 
προς τη γραφειοκρατικοποίηση του συνόλου των κοινωνικών δραστηριοτήτων, είναι ανίκανος να 
καταστείλει τις τυπικές ή ανοιχτές αντιστάσεις που γεννά η ανορθολογικότητά του∙ είναι ανίκανος 
να διατηρήσει τις συγκρούσεις μέσα στα παραδοσιακά θεσμισμένα πλαίσια, όπως τα συνδικάτα, 
ενώ αδυνατεί να εξαγοράσει την ευπείθεια των εργαζομένων μέσω της ανύψωσης του επιπέδου 
ζωής, ακόμα κι αν για την ώρα αυτές οι συγκρούσεις δε θέτουν το συνολικό πολιτικό ζήτημα, το 
ζήτημα δηλαδή της διεύθυνσης της κοινωνίας.

Η συγκεκριμένη ανάλυση του σύγχρονου καπιταλισμού και της θεμελιακής του αντίφασης 
μας οδηγεί, λογικά, να ξανασκεφτούμε τον προσανατολισμό της επαναστατικής δραστηριότητας. 
Ο Καστοριάδης είναι αρκετά βίαιος απέναντι σ’ αυτό που ονομάζει «παραδοσιακό μαρξισμό». 
Στα μάτια του αυτός ο τελευταίος είναι ανίκανος να υποβάλει στη βάσανο των γεγονότων τα 
παραδοσιακά του σχήματα για την κατανόηση της ταξικής πάλης και ακόμα λιγότερο να τα 
αμφισβητήσει. Ο Καστοριάδης του προσάπτει, δίχως να χρησιμοποιεί τον όρο, πως εγκλείεται στον 
οικονομισμό κι πως αρνείται να δει ότι το ζήτημα του σοσιαλισμού είναι καταρχήν πολιτικής τάξης. 
Γι’ αυτό και κυρίως συστήνει την αλλαγή στον προσανατολισμό της «επαναστατικής κριτικής». 
Η οποία «πρέπει πρώτα να καταγγείλει τον απάνθρωπο χαρακτήρα της σύγχρονης εργασίας 
σε όλες της τις όψεις. Πρέπει να αποκαλύψει το αυθαίρετο και τερατώδες της ιεραρχίας στην 
παραγωγή και στην κοινωνία, την πλήρη απουσία δικαιολόγησης γι’ αυτό, την τεράστια σπατάλη 
και τους ανταγωνισμούς που προκαλεί, την ολοκληρωτική ανικανότητα των διευθυνόντων, 
τις αντιφάσεις και τον ανορθολογισμό της γραφειοκρατικής διεύθυνσης της επιχείρησης, της 
οικονομίας, του κράτους, της κοινωνίας. Πρέπει να δείξει ότι, όποια κι αν είναι η άνοδος του 
“επιπέδου ζωής”, το πρόβλημα των αναγκών του ανθρώπου δεν είναι λυμένο ούτε και στις κοινωνίες 
τις πιο πλούσιες, ότι η καπιταλιστική κατανάλωση είναι γεμάτη αντιφάσεις και τελικά παράλογη. 
Τέλος πρέπει να περιλάβει όλες τις όψεις της ζωής, να καταγγείλει την ερείπωση των κοινοτήτων, 

27. Ό. π., σ. 179, οι υπογραμμίσεις του συγγραφέα.
28. Βλ. ΕΚΣΚ, ό. π., σσ. 260-263.
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την απανθρωποποίηση των σχέσεων μεταξύ των ατόμων, το περιεχόμενο και τις μεθόδους της 
καπιταλιστικής εκπαίδευσης, το τερατώδες των σύγχρονων πόλεων, τη διπλή καταπίεση που 
επιβάλλεται στις γυναίκες και στους νέους»29. Εδώ ήδη βρίσκουμε ένα άνοιγμα σε θέματα που η 
μαρξιστική επαναστατική θεωρία γενικώς παραμελούσε (ή, στην καλύτερη περίπτωση, θεωρούσε 
ως δευτερεύοντα): κριτική της κατανάλωσης, της εκπαίδευσης και της πολεοδομίας, καταπίεση 
των γυναικών και των νέων. Αυτά τα θέματα θα προβληθούν συστηματικά κατά τις μελλοντικές 
πολεμικές μέσα στην οργάνωση και, σε γενικότερο επίπεδο, θα αποκτήσουν μεγάλη σημασία στο 
κίνημα του 1968.

Η άρνηση της «αναθεώρησης»
Το ΕΚΣΚ δεν πέρασε χωρίς να προκαλέσει σημαντικές συνέπειες. Παρά τις διευκρινήσεις που 

παρείχε ο Καστοριάδης κατά τις διάφορες εκδοχές, μερικοί αγωνιστές συνέχισαν να αντιτίθενται 
σ’ αυτό. Φυσικά οι διαφωνίες δεν είναι ενιαίες, ωστόσο μπορούμε να διακρίνουμε δύο βασικούς 
άξονες. Οι επικριτές του κειμένου αμφισβητούν, απ’ τη μια μεριά, την ιδέα ότι ο σύγχρονος 
καπιταλισμός μπορεί να σταθεροποιήσει την οικονομία και να ανεβάζει κανονικά το επίπεδο 
ζωής της εργατικής τάξης∙ από την άλλη πλευρά αρνούνται να δουν στην πολιτική απάθεια της 
περιόδου κάτι περισσότερο από μια συγκυριακή κατάσταση υποχώρησης της ταξικής πάλης και 
της συνείδησης του προλεταριάτου, πράγμα που τους οδηγεί να έχουν αμφιβολίες για την ανάλυση 
του σύγχρονου καπιταλισμού με όρους ιδιωτικοποίησης.

Ο Φιλίπ Γκιγιόμ ασκεί κριτική στην περιγραφή και στην ανάλυση του σύγχρονου καπιταλισμού 
που κάνει ο Καστοριάδης. Διαφωνώντας με την «αισιόδοξη» ανάλυση του τελευταίου, λυπάται, 
επιπλέον, που αυτή συμπίπτει με μια περίοδο επιδείνωσης των «υλικών συνθηκών, τόσο στο 
επίπεδο της κατανάλωσης όσο και στο επίπεδο της παραγωγής και των συνθηκών της»30. Ο 
Γκιγιόμ παραδέχεται το συγκυριακό χαρακτήρα αυτής της επιδείνωσης (αποτέλεσμα της γκολικής 
φάσης του εκσυγχρονισμού), αλλά αρνείται, σε κάθε περίπτωση, την ιδέα ότι ο καπιταλισμός θα 
ήταν σε θέση να ρυθμίσει, ακόμα και μερικώς, το υλικό ζήτημα. Γι’ αυτόν το πρόβλημα παραμένει 
η ανισότητα, η οποία είναι ομοούσια της καπιταλιστικής ανάπτυξης, ανεξαρτήτως του επιπέδου 
ζωής ή της μέσης κατανάλωσης: «Ο καπιταλισμός, όποιο και να ‘ναι το επίπεδο της ανάπτυξής 
του, είναι αναπόφευκτα καταδικασμένος να “θυσιάζει” σε μόνιμη βάση ένα κομμάτι από 25 ως 
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29. Ό. π., σ. 278.
30. «Κριτική του κειμένου του Μπαρζό “Το επαναστατικό κίνημα απέναντι στο σύγχρονο καπιταλισμό”», ΕΔ, 
τ. 15, Δεκέμβριος 1959, σ. 2.



50% της συνολικής μάζας των εργαζομένων, να τους αφήνει όχι μόνο κάτω απ’ το “γενικό” επίπεδο 
ζωής, αλλά και έξω από αυτό που με ευγενικό τρόπο θα μπορούσαμε να περιγράψουμε ως κοινωνική 
εξέλιξη»31. Παραθέτει εμπειρικά στοιχεία για τις ΗΠΑ και τους «υπο-προνομιούχους» ή για τους 
χαμηλούς μισθούς στη Γαλλία. Άλλωστε η εξήγηση αυτής της ανισότητας έγκειται στην ιεραρχική 
οργάνωση της κοινωνίας: «δεν απορρέει από μια χρόνια “ανικανότητα” του καπιταλισμού που θα 
ήταν καταδικασμένος να “θυσιάζει” ένα λίγο ως πολύ μεγάλο ποσοστό του εργαζόμενου πληθυσμού. 
Απορρέει απ’ την ιεραρχική δομή της κοινωνίας, θα έλεγα απ’ την ίδια την ιεραρχική της ουσία. 
Εφόσον το ποσό της κοινωνικής πίτας είναι δεδομένο, μόνο εν ονόματι μιας θεωρίας και μιας ηθικής 
της “φυσικής ιεράρχησης” μπορούμε να ευνοήσουμε τους μεν σε βάρος των δε. Αντιστρόφως, 
όμως, κι εδώ είναι το σημαντικό, ολόκληρη η κοινωνία που είναι βασισμένη στην ιεραρχία, όσο κι 
αν ευημερεί, δε μπορεί παρά να αδικεί συστηματικά αυτούς που αγγίζουν το χαμηλότερο σκαλί της 
κοινωνικής κλίμακας»32.

Ο Γκιγιόμ αμφισβητεί εξίσου την τομή που κάνει ο Καστοριάδης ανάμεσα, απ’ τη μια μεριά, 
στις λεγόμενες υλικές διεκδικήσεις, συνδεδεμένες με το μισθό, και τις διεκδικήσεις, από την άλλη 
μεριά, σχετικά με την εργασία, τους όρους της εργασίας ή τον τρόπο οργάνωσής της, τις οποίες 
ορισμένοι αποκαλούν ποιοτικές. Στη δική του οπτική ένας αγώνας για το μισθό σημαίνει πάντοτε 
περισσότερα απ’ το ρητό του περιεχόμενο. Εκφράζει μέσα στους εργάτες μια ανάγκη αξιοπρέπειας: 
«Μέσα στην άρνηση ενός πολύ χαμηλού μισθού υπάρχει η άρνηση της αναξιοπρέπειας της 
κατάστασης του εργάτη. Υπό αυτή την έννοια οι μισθολογικές διεκδικήσεις είναι εξίσου βαθιές, 
εξίσου θεμελιώδεις, εξίσου ουσιαστικές μ’ αυτές που αναφέρονται στην ίδια την εργασία»33.

Έτσι ο Γκιγιόμ εκπλήσσεται που ο Καστοριάδης μπορεί να εγκαταλείπει στα συνδικάτα το 
διεκδικητικό αγώνα σχετικά με τις υλικές συνθήκες: «Στο πλαίσιο αυτό είναι και φοβερή τύφλωση 
να λέει κανείς ότι οι μισθολογικές διεκδικήσεις είναι καλές μόνο για τα γραφειοκρατικοποιημένα 
συνδικάτα. Θα ήταν σα να πιστεύαμε  ότι αυτοί οι γραφειοκρατικοί οργανισμοί είναι κατάλληλοι 
για να υπερασπίζονται αυτή την ουσιώδη πλευρά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (πέραν του ότι 
θα τους αναγνωρίζαμε και μια αρκετά περίεργη ικανότητα που ο ίδιος ο Μπαρζό ποτέ δεν τους 
απέδωσε)»34.

Ο Γκιγιόμ ασκεί κριτική στην αδιαφορία απέναντι σ’ αυτή την ουσιώδη διάσταση του αγώνα 
για το μισθό και απορεί που ο Καστοριάδης μπορεί «να αποδίδει στην ελάχιστη διεκδίκηση 
σχετικά με τις συνθήκες της εργασίας ένα επαναστατικό περιεχόμενο το οποίο αυτή, στις 
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31.  Ό. π., σ. 6.
32.  Ό. π., σ. 7.
33.  Ό. π., σ. 8, η υπογράμμιση του συγγραφέα.
34.  Ό. π., σ. 8.



περισσότερες περιπτώσεις, δεν έχει»35. Δεδομένου επιπλέον ότι αυτές οι ποιοτικές διεκδικήσεις 
συνδυάζονται τακτικά, στα πλαίσια των αγώνων, με τα μισθολογικά αιτήματα, η αντιπαράθεση 
τους καθίσταται ακόμα πιο ατυχής. Ο Γκιγιόμ κάνει άλλωστε λόγο για την «εναλλαξιμότητα 
ανάμεσα στην προσπάθεια και την αμοιβή της»36 προκειμένου να τονίσει τη δυσκολία ριζικού 
διαχωρισμού αυτών των δύο διαστάσεων της προλεταριακής πάλης.

Θα μπορούσε κανείς να υπογραμμίσει το παράδοξο γεγονός ότι, σ’ αυτό το ζήτημα, η θέση 
του Καστοριάδη χαρακτηρίζεται υπόρρητα ως οικονομίστικη, τη στιγμή που είναι αυτός ο οποίος 
συνήθως επιρρίπτει αυτή την κατηγορία στις παραδοσιακές θέσεις που ασχολούνται με το ζήτημα 
του μισθού. Πράγματι, η προσπάθεια που κάνει ο Γκιγιόμ για να αποδείξει ότι μια μισθολογική 
διεκδίκηση ξεπερνά κατά πολύ την απλή υλική πλευρά ισοδυναμεί με την εξεύρεση αυτής της 
«πολιτικής» διάστασης που ο Καστοριάδης έδειχνε προοδευτικά να πριμοδοτεί. Εγκλείοντας τον 
αγώνα για το μισθό μέσα στο «οικονομικό» πεδίο, το οποίο αντιπαραθέτει προς το «πολιτικό» 
πεδίο που είναι αυτό της εργατικής διαχείρισης, ο Καστοριάδης αναπαράγει, κατά περίεργο τρόπο, 
μια διαίρεση στην οποία κατά τ’ άλλα ασκεί κριτική. Ο Γκιγιόμ εξάλλου απορεί που, προκειμένου 
να ανασκευάσει τον παραδοσιακό μαρξισμό, ο Καστοριάδης αναγκάζεται σε μερικές περιπτώσεις 
να μεγαλοποιεί τη μηχανιστική του πλευρά. Έτσι, αναφέρει ότι, αφού διαπίστωσε την αδράνεια του 
προλεταριάτου κατά το 1958-1959, ο Καστοριάδης, παρά την κατά 15% πτώση της αγοραστικής 
δύναμης, υποστηρίζει το εξής: «Πρόκειται εκεί για ένα σκληρό μάθημα σε αυτούς που θα ήθελαν 
να εγκαθιδρύσουν μια αυτόματη σύνδεση ανάμεσα στην οικονομική κατάσταση της εργατικής 
τάξης και στη διεκδικητική ή πολιτική της δραστηριότητα ή που θα ήθελαν να στηρίξουν την 
επαναστατική προοπτική στην αύξηση της αθλιότητας των εργατών»37. Ο Γκιγιόμ σπεύδει να 
απορρίψει την ιδέα ότι οι αγωνιστές του Σ. ή Β. μοιράζονται ή είχαν ποτέ μοιραστεί μια τέτοια 
μηχανιστική οπτική. Το να μιλά κανείς για «αυτόματη σύνδεση» είναι σα να παλεύει «ενάντια 
σε ανεμόμυλους»38. Σε ευρύτερο επίπεδο, ούτε καν οι τροτσκιστές, σύμφωνα με την άποψή του, 
δε σκέφτονται με τέτοιους όρους. Κατά βάθος ο Γκιγιόμ δεν απορρίπτει το δεσμό ανάμεσα στην 
επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης και την κινητοποίηση της εργατικής τάξης∙ απλώς αρνείται 
ότι οι πρώτες οδηγούν με αυτόματο τρόπο στη δεύτερη39.
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35.  Ό. π., σ. 16.
36.  Ό. π., σ. 23.
37.  Καστοριάδης, όπως τον παραθέτει ο Γκιγιόμ, ό. π., σσ. 13-14.
38.  Ό. π., σ. 14.
39.  «Αντέχουμε για πολύ καιρό και μετά, όταν, μια μέρα, παράγεται η ελάχιστη ρωγμή στο σύστημα, δεν 
αντέχουμε άλλο» (Ό. π., σ. 15).



Σε κάθε περίπτωση, ο Γκιγιόμ σκέφτεται ότι ο συλλογισμός του Καστοριάδη, ερχόμενος σε ρήξη 
με την παραδοσιακή αντίληψη για τις αντιφάσεις του καπιταλισμού, καταλήγει σε μια εξαιρετικά 
βολονταριστική οπτική της ιστορίας. Σ’ αυτή την προοπτική, οι κρίσεις του συστήματος και η 
δυνητική του υπέρβαση θα ήταν απλώς τυχαία γεγονότα (accidents), που κατέστησαν δυνατά 
διά μέσου μιας «“τυχαίας” και στατιστικά μειούμενης εξέλιξης της εργατικής συνείδησης»40, 
την οποία όμως θα μπορούσε να προκαλέσει η ηθελημένη δραστηριότητα της οργάνωσης: «Έτσι 
αυτές οι σκοτεινές αλυσίδες που σπρώχνουν την εργατική τάξη στη στατιστική παθητικότητα και 
αποτελούν συνέπεια της “αντικειμενικής εξέλιξης του καπιταλισμού” μπορούν να σπάσουν, αν η 
επαναστατική οργάνωση προσφέρει στην εργατική τάξη σοσιαλιστικές προοπτικές… Τα πάντα 
εξαρτώνται απ’ την οργάνωση και την παρέμβασή της»41.

Τέλος ο Γκιγιόμ προσεγγίζει με σκεπτικισμό τα θέματα που πρέπει να τεθούν στα πλαίσια της 
ανανέωσης των σοσιαλιστικών προοπτικών. Αν δεν αρνείται ότι το επαναστατικό κίνημα και 
η οργάνωση έχουν συμφέρον να στοχαστούν πάνω στην οικογένεια, στην εκπαίδευση, στην 
κατανάλωση ή τα χόμπι, αμφιβάλλει ωστόσο για την προπαγανδιστική αξία αυτής της δουλειάς και 
φοβάται, τελικά, ότι αυτή ανοίγει το δρόμο μόνο για δραστηριότητες περισσότερο «βιβλιοφιλικού» 
παρά πραγματικά πολιτικού χαρακτήρα, ειδικά αν έχει τη φιλοδοξία να επεξεργαστεί ζητήματα 
όπως η αρχιτεκτονική, η τεχνολογία ή η πολεοδομία. Αναρωτιέται, εν ολίγοις, μήπως μια τέτοια 
δραστηριότητα, η οποία αποκλείει εκ των πραγμάτων τους κοινούς θνητούς42, δεν είναι παρά μια 
ηττοπαθής απάντηση στις δυσκολίες της οργάνωσης να ριζώσει στην εργατική τάξη, σε σύγκριση 
πάντοτε με την πιο εύκολη αποδοχή του λόγου της από τους κύκλους των διανοουμένων και των 
φοιτητών. 

Τελειώνοντας, ας αναφέρουμε ότι ο Γκιγιόμ απορεί που στη συζήτηση χρησιμοποιείται μια 
«δήθεν περιφρονητική κατηγορία, αυτή του “παλαιο-μαρξισμού” (ή του πρωτόγονου, μάλιστα 
πριμιτιβιστικού μαρξισμού)»43. 
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40.  Ό. π., σ. 18.
41.  Ό. π., σσ. 19-20.
42. «Ο σύγχρονος καταμερισμός της εργασίας κι η εξειδίκευση που επιφέρει απαγορεύει κάθε θεωρητική 
ενασχόληση αυτού του είδους σε άτομα που δεν είναι μυημένα». (Ό. π., σ. 20).
43.  Ό. π., σ. 1.



Ο Βεγκά αντιτίθεται εξίσου στη λογική του κειμένου του Καστοριάδη. Απαντώντας γραπτά 
κυρίως στη δεύτερη εκδοχή του, εμβαθύνει την κριτική για την αντίφαση του καπιταλισμού που 
ξεκίνησε ο Γκιγιόμ. Θεωρεί αυτό το σημείο ουσιώδες, μιας και καθορίζει κάθε απάντηση σχετικά 
με τις αντικειμενικές δυνατότητες υπέρβασης του καπιταλισμού και τη δραστηριότητα μιας 
επαναστατικής οργάνωσης.

Εκτιμά ότι η κεντρική αντίφαση του καπιταλισμού δεν περιορίζεται, όπως υποστηρίζει ο 
Καστοριάδης, στο γεγονός πως το «σύστημα» αποκλείει (χωρίς πάντοτε να το πετυχαίνει) τους 
κυριαρχούμενους απ’ τη διεύθυνση της παραγωγής, επιζητώντας, την ίδια στιγμή, τη συμμετοχή 
τους. Πιο συγκεκριμένα, δεν πρόκειται «για τη θεμελιώδη αντίφαση του καπιταλισμού αλλά απλά 
για μια εκδήλωση αυτής της αντίφασης»44. Άλλωστε αυτό που προβάλλει ο Καστοριάδης δεν είναι 
ίδιον του καπιταλισμού: «Η συμμετοχή (ή ένα κάποιο επίπεδο συμμετοχής) των εκμεταλλευόμενων 
στην παραγωγή και την κοινωνική ζωή υπήρξε πάντοτε απαραίτητη και πάντοτε επιτυγχάνεται 
(σε κάθε είδος κοινωνίας), καθώς διαφορετικά δε θα υπήρχε πια κοινωνία. Υπό αυτή την έννοια, 
επιτυγχάνεται και σήμερα»45. Εξ ου κι η αναγκαιότητα, σύμφωνα με το Βεγκά, να θεωρούμε ότι 
η θεμελιωδώς αντιφατική διάσταση του καπιταλισμού έγκειται στην ένταση που αναπτύσσεται 
ανάμεσα στην ιδιωτική46 διαχείριση της παραγωγής και στον όλο και πιο συλλογικό χαρακτήρα 
της παραγωγικής διαδικασίας. Σε τελική ανάλυση, η διαίρεση ανάμεσα σε διευθύνοντες κι 
εκτελεστές είναι απλά το αποτέλεσμα αυτής της πρώτης αντίφασης. Ο Βεγκά αναπαράγει σε 
γενικές γραμμές το κλασικό μαρξιστικό επιχείρημα που επιμένει στην αντίφαση ανάμεσα στην 
ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και στις παραγωγικές σχέσεις. Αντιλαμβανόμενος ωστόσο 
ότι οι αιχμές του Καστοριάδη προς τους «παλαιομαρξιστές» είχαν πιθανότητα ως στόχο τον ίδιο, 
αντεπιτίθεται, διευκρινίζοντας ότι ο τελευταίος έχει μια πολύ περιοριστική ιδέα της μαρξιστικής 
έννοιας των «παραγωγικών δυνάμεων». Οι παραγωγικές δυνάμεις δεν περιορίζονται στην 
«“τεχνική”, όπως λέει ο Μπαρζό… σ’ ένα χωρίο όπου παραμορφώνει με καταπληκτικό τρόπο τις 
ιδέες του Μαρξ και των “τίμιων μαρξιστών”, αλλά περιλαμβάνουν τη βιομηχανία και τον κινητήρα 
της: το προλεταριάτο»47.
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44. «Παρέμβαση του Βεγκά στη συζήτηση του κειμένου του Μπαρζό», σ. 1, η υπογράμμιση του συγγραφέα 
(πρόκειται για αχρονολόγητο κείμενο, πιθανότατα του Μαΐου-Ιουνίου 1960).
45.   Ό. π., σ. 1.
46.  Όταν μιλά κανείς, στα πλαίσια του Σ. ή Β.,  για ιδιωτική διεύθυνση της παραγωγής περιλαμβάνει στην 
ανάλυσή του και τις πραγματικές παραγωγικές σχέσεις της Σοβιετικής Ένωσης. Σκοπός της ομάδας, υπό την 
ώθηση κυρίως του Καστοριάδη, ήταν ακριβώς να δείξει ότι, παρά την τυπική κατάργηση της ιδιωτικής ιδιοποίησης 
των μέσων παραγωγής, οι ταξικές σχέσεις είχαν διατηρηθεί σ’ αυτήν την κοινωνία.
47.  Ό. π., σ. 3.



Για το Βεγκά το κείμενο του Καστοριάδη δε λέει κουβέντα για αυτή τη θεμελιώδη, αντικειμενική 
αντίφαση. Δεδομένου επίσης ότι μέσω της διφορούμενης έννοιας της ιδιωτικοποίησης αφήνεται 
να εννοηθεί πως ο σύγχρονος καπιταλισμός «κατορθώνει να καταστρέφει την κοινωνικοποίηση 
των ατόμων σαν πολιτική κοινωνικοποίηση»48, ο Βεγκά πιστεύει -όπως ακριβώς κι ο Γκιγιόμ- 
ότι ο Καστοριάδης καταλήγει σε μια βολονταριστική αντίληψη για την κοινωνική αλλαγή. Ό,τι 
αποκαλεί «μειονέκτημα του “ρεβιζιονισμού” του Μπαρζό… έγκειται, τελικά, στην επιθυμία του 
τελευταίου να θεμελιώσει μια επαναστατική προοπτική μόνο στη βούληση του προλεταριάτου να 
αγωνισθεί και όχι στη συνολική ανάπτυξη της κοινωνίας, η οποία, εμβαθύνοντας την εσωτερική 
αντίφαση του καπιταλισμού, προσφέρει τη βάση για την απόκτηση επαναστατικής συνείδησης 
απ’ τους εργαζόμενους»49.

Τελικά ο Βεγκά βεβαιώνει την ορθότητα της μαρξιστικής ανάλυσης για τις αντιφάσεις 
του καπιταλισμού, μέσω όμως μιας περισσότερο «πολιτικής» και όχι στενά «οικονομικής» 
ανάγνωσης. Στα πλαίσια της παράδοσης του Σ. ή Β., όπου το πρόβλημα του σοσιαλισμού ετίθετο 
πάντοτε με όρους εργατικής διεύθυνσης, ο Βεγκά εγγράφει τη δυνατότητα μιας σοσιαλιστικής 
κοινωνίας («συλλογική διεύθυνση απ’ τους παραγωγούς, συλλογικοί στόχοι») στα αντικειμενικά 
θεμέλια της αμφισβήτησης της καπιταλιστικής διαχείρισης («“ιδιωτική” διεύθυνση, “ιδιωτικοί” 
στόχοι»), τα οποία μπορούμε να βρούμε καταρχάς μέσα στην ίδια την παραγωγή. Σε κάθε 
περίπτωση βρισκόμαστε πολύ μακριά από μια απλή κατανόηση με όρους μισθολογικών αγώνων.

Ο Λιοτάρ, απ’ την πλευρά του, συζητά τη θεωρία του προλεταριάτου καταρχάς πάνω στη βάση 
της έννοιας της ιδιωτικοποίησης την οποία προέβαλλε ο Καστοριάδης. Όλο το ζήτημα έγκειται στο 
αν αυτή η έννοια μας επιτρέπει να κατανοήσουμε την τωρινή φάση της ιστορίας του προλεταριάτου 
ή όχι. Ο Λιοτάρ δεν το πιστεύει κι έτσι ψάχνει να αποδείξει ότι αυτή η ιστορία δε συνίσταται σε 
μια γραμμική συσσώρευση δυνάμεων, αλλά ότι μπορεί να γνωρίσει και υποχωρήσεις ή προσωρινές 
ήττες, «φάσεις αποθάρρυνσης»50. Βάσει αυτού του συλλογισμού, ο Καστοριάδης θα αποκαλούσε 
ιδιωτικοποίηση του προλεταριάτου κάτι που δεν ήταν παρά μια προσωρινή υποχώρηση. Εξάλλου 
ο Λιοτάρ υπογραμμίζει ότι η περιγραφή της σημερινής πολιτικής απάθειας του προλεταριάτου 
υπονοεί εμμέσως ότι παλιότερα υπήρχε μια διαρκής πολιτική δραστηριότητα αυτής της ίδιας τάξης. 
Αυτό είναι προβληματικό, καθώς, όπως το αναγνωρίζει κι ο ίδιος ο Καστοριάδης, το προλεταριάτο 
δεν έθεσε ποτέ, σε διαρκή βάση, το ζήτημα του Κράτους και του κοινωνικού μετασχηματισμού.
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48.  Καστοριάδης, όπως παρατίθεται απ’ το Βεγκά, ό.π., σ. 7 (Σ.τ.μ.: ΕΚΣΚ, ό. π., σ. 193).
49.  Ό. π., σ. 7.
50.  «Για το κείμενο του Μπαρζό του Οκτωβρίου 1959. Κριτική του συντρόφου Laborde [Λιοτάρ], Δεκέμβριος  
1959», ό. π., σ. 8.



Ο Λιοτάρ πιστεύει λοιπόν ότι πρέπει να διακρίνουμε, από τη μια μεριά, μια στιγμή υποχώρησης, 
μια φάση της δυναμικής ιστορίας του προλεταριάτου, και, από την άλλη, την ιδιωτικοποίηση, 
νοούμενη ως μια βαθύτερη τάση, καθορισμένη αντικειμενικά απ’ την εξέλιξη του καπιταλισμού: 
«Στα πλαίσια της επαναστατικής θεωρίας (στην οποία ο ίδιος ο Μπ.51 έχει ουκ ολίγο συνεισφέρει) 
αυτές οι φάσεις γίνονταν αντιληπτές υπό την προοπτική μιας ανάπτυξης της τάξης, η οποία 
συνδύαζε, θα λέγαμε, δύο μεγάλες μεταβλητές: απ’ τη μια μεριά το προλεταριάτο συσσωρεύει μια 
πείρα52 και μια αυξανόμενη ανάπτυξη των στόχων και των μεθόδων των σοσιαλιστικών αγώνων, 
εμφανιζόμενο με αυτό τον τρόπο σαν το υποκείμενο της ίδιας του της ιστορίας∙ απ’ την άλλη, ως 
αντικείμενο, δηλαδή ως εργατική δύναμη-εμπόρευμα και ως μέρος της εκμεταλλευτικής κοινωνίας, 
υφίσταται τις “λύσεις” που τείνουν να δίνουν η εργοδοσία και το Κράτος στα προβλήματα 
διεύθυνσης που αντιμετωπίζουν: ανεργία, επιτάχυνση των ρυθμών και πτώση του επιπέδου ζωής, 
πόλεμος κ.λπ. Η ιστορία του προλεταριάτου αναπτύσσεται μέσω του συνδυασμού αυτών των 
δύο μεταβλητών. Να θέλει κανείς να την περιστείλει στη συσσώρευση της σοσιαλιστικής πείρας 
και συνείδησης (Λεφόρ) είναι εξίσου μάταιο με το να την “εξηγεί” απλά και μόνον βάσει της 
κατάστασης που του επιβάλλει η διευθυντική τάξη (πρόκειται για το μηχανισμό που εμφανίζεται σ’ 
αυτό το κείμενο). Αυτό που, ως εκ τούτου, εγκαταλείπεται στο εν λόγω κείμενο είναι αυτή ακριβώς 
η θεωρία του προλεταριάτου. Χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη στάση των εργαζομένων μέσα 
στο σύγχρονο καπιταλισμό ως χρόνια ιδιωτικοποίηση, θα διαγράφαμε αυτή τη διαδικασία 
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51.  Μπαρζό, δηλαδή ο Καστοριάδης.
52 Σ.τ.μ.: με «πείρα» αποδίδουμε το γαλλικό expérience. Ο συγκεκριμένος όρος έχει κεντρική σημασία στις 
αναλύσεις του Σ. ή Β. και σημαίνει την ταξική συνείδηση που διαμορφώνει σταδιακά το προλεταριάτο μέσα από 
την καθημερινή του ύπαρξη ως τάξης, είτε πρόκειται για τους εργατικούς αγώνες είτε απλώς για την καθημερινή 
ζωή μέσα στο εργοστάσιο. Η σημασία του έγκειται στο ότι υπογραμμίζει πως το προλεταριάτο δημιουργεί 
από μόνο του την επαναστατική του συνείδηση και, ως εκ τούτου, δεν έχει ανάγκη από την καθοδήγηση της 
κομματικής πρωτοπορίας (όπως έλεγε η θεωρία του Κάουτσκι, του Λένιν και, αργότερα, του Λούκατς). Τον όρο 
δεν τον χρησιμοποιεί μόνο ο Λιοτάρ αλλά και ο Λεφόρ με τον Καστοριάδη. Στις μεταφράσεις των κειμένων του 
Καστοριάδη ο όρος έχει αποδωθεί ως «πείρα» (βλ. π.χ. την Πείρα του εργατικού κινήματος –L’ expérience du 
mouvment ouvrier) ενώ στην πρόσφατη μετάφραση της «Προλεταριακής εμπειρίας» («L’ expérience pro-
létarienne») του Λεφόρ (βλ. «Εισαγωγή του μεταφραστή», εδώ, σ. 78, υπ. 20) ο Ι. Βελλής τον αποδίδει ως 
«εμπειρία». Χωρίς την παραμικρή φιλοδοξία να εμπλακούμε σε μεταφραστικούς σχολαστικισμούς, νομίζουμε ότι 
ο όρος «πείρα» ίσως είναι προτιμότερος ως απόδοση, καθώς η λέξη «εμπειρία» παραπέμπει και στην έννοια του 
βιώματος και ίσως μπερδεύει κάπως τα πράγματα. Η «εμπειρία» ως βίωμα δεν ταυτίζεται με την πείρα: αφενός 
είναι κάτι ευρύτερο και αφετέρου δεν υπονοεί την έννοια της συσσώρευσης και της μέσα στο χρόνο διαμόρφωσης 
της συνείδησης στην οποία παραπέμπει η λέξη «πείρα». (Ξεκαθαρίζουμε ότι η συγκεκριμένη παρατήρηση δεν 
έχει καμία πρόθεση «υπόδειξης» ή κριτικής προς τον Ι. Βελλή, του οποίου η μετάφραση, εξάλλου, συνοδεύεται 
από ένα πολύ ωραίο επίμετρο, όπου περιγράφεται και αναλύεται διεξοδικά το περιεχόμενο κι η πολιτική σημασία 
του όρου που σχολιάζουμε.)



συσσώρευσης συνείδησης∙ θα διαγράφαμε επίσης το δυναμισμό του καπιταλισμού, ο οποίος, μέσω 
των αντιφάσεών του, δημιουργούσε (σύμφωνα με την επαναστατική θεωρία) τις αντικειμενικές 
συνθήκες του περάσματος στο σοσιαλισμό»53.

Στη συνέχεια ο Λιοτάρ αρνείται ό,τι αποκαλεί «μη-δυναμισμό του σύγχρονου καπιταλισμού», 
στα πλαίσια του οποίου τα ατυχήματα ενός ασυνάρτητου συστήματος αντικαθιστούν «μια 
αντιφατική διαδικασία»54. Με τον ίδιο τρόπο απορρίπτει, κυρίως, ό,τι ονομάζει «μη-ιστορία του 
προλεταριάτου»: την αντίληψη του Καστοριάδη σύμφωνα με την οποία μερικές απ’ τις πρακτικές 
του προλεταριάτου αυτής της περιόδου βαφτίζονται αντικειμενικά επαναστατικές, δίχως όμως να 
γίνονται αντιληπτές ως τέτοιες απ’ τα ίδια τα υποκείμενά τους55.

Το σύνολο του κειμένου του Λιοτάρ καταλήγει σε μια ιδιαιτέρως επιθετική στάση, 
υποστηρίζοντας ότι η λογική απόληξη του συλλογισμού του Καστοριάδη -ο οποίος ερχόταν σε 
ρήξη με «την επαναστατική θεωρία του προλεταριάτου»56- οδηγούσε κατευθείαν στη φιλοσοφία 
και στην εγκατάλειψη της επαναστατικής πολιτικής δράσης. Μιλώντας για τον προσανατολισμό 
που προσδιορίζει ο Καστοριάδης στο τέλος του κειμένου του και για τα καινούργια θέματα που θα 
όφειλε η οργάνωση κατ’ αυτόν να διερευνήσει, ο Λιοτάρ παρατηρεί σαρκαστικά: «Το ότι αυτός 
ο προσανατολισμός δείχνει να καταλήγει στην ίδρυση μιας φιλοσοφικο-αποστολικής σέχτας 
δεν πρέπει να εκπλήσσει: δίχως σοσιαλιστική ανάπτυξη του προλεταριάτου, απέναντι σ’ έναν 
“πληθυσμό” εξαντλημένο απ’ τη νύχτα της ιδιωτικοποίησης, η φιλοσοφία παίρνει το προβάδισμα 
απ’ την πολιτική, ο λόγος από την πράξη»57. Λαμβανομένου υπόψη του περιβάλλοντος, η 
κατηγορία είναι σοβαρή.

Σκοπός μου δεν είναι εδώ να επιμείνω ούτε ακόμα να κάνω την ερμηνεία του κειμένου 
του Καστοριάδη για να μάθουμε αν οι Γκιγιόμ, Βεγκά και Λιοτάρ υπερβάλλουν σε όσα του 
αποδίδουν. Καταρχάς ας επισημάνουμε απλώς ότι το ξεκίνημα των «εχθροπραξιών» ανήκει (όχι 
απαραιτήτως υποκειμενικά) στον Καστοριάδη, ο οποίος προτείνει ένα κείμενο που δε μπορεί παρά 
να δημιουργήσει –αν μη τι άλλο- πρόβλημα στην οργάνωση και την καθημερινή της λειτουργία58. 
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53.  Ό. π., σ. 8.
54.  Ό. π., σ. 9.
55.  Ό. π., σ. 10.
56.  Ό. π., σ. 7.
57.  Ό. π., σ. 12.
58. Ιδού ένα δείγμα: μιλώντας για το υπό συζήτηση κείμενο, ο Μοτέ υποστηρίζει: «Το κείμενο λέει: “η 
συνδικαλιστική γραφειοκρατία είναι ικανή να επιλύει το πρόβλημα του μισθού”, ενώ πάντοτε λέγαμε το αντίθετο» 
(Εθνική διάσκεψη της 1ης Νοεμβρίου 1959, ΕΔ, τ. 14, Δεκέμβριος 1959, σ. 8).



Ας υπογραμμίσουμε εν συνεχεία ότι γεννιούνται παρεξηγήσεις ανάμεσα σε άτομα που μέχρι τότε 
έδειχναν να συμμερίζονται, σε μεγάλο βαθμό, τις ίδιες αντιλήψεις. Το γεγονός, για παράδειγμα, 
ότι ο Γκιγιόμ μπορεί να αισθάνεται πληγωμένος απ’ το χαρακτηρισμό «παλαιομαρξιστής» 
βρίσκει το συμμετρικό του αντίστοιχο στην υποψία που εκφράζει, ακριβώς όπως κι ο Λιοτάρ, ότι 
βλέπει τον Καστοριάδη να αποστασιοποιείται, προοδευτικά, απ’ την επαναστατική πολιτική59. 
Ενδέχεται η έκφραση «παραδοσιακός μαρξισμός» που χρησιμοποιείται απ’ τον Καστοριάδη, 
δίχως να διευκρινίζεται ποιο ή ποια ρεύματα αυτός έχει υπόψη60, να ενίσχυσε την αντίσταση απ’ 
την πλευρά των αγωνιστών για τους οποίους η ευρύτητα κι η ασάφεια της έκφρασης θα μπορούσε 
να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι προορίζεται γι’ αυτούς.

Ας υπενθυμίσουμε, τέλος, ότι αυτή η πολεμική αποδεικνύει για ακόμα μια φορά, μέσω της 
διάρκειάς της, ότι η ομάδα υποβάλλει τα κείμενα προσανατολισμού της σε μια αυστηρή συζήτηση 
πριν τα δημοσιεύσει και ότι, κυρίως, για πρώτη φορά εμφανίζονται στους κόλπους της σημαντικές 
διαφορές επί ζητημάτων διαφορετικών απ’ αυτό της οργάνωσης. Αυτό σημαίνει ότι η ικανότητα 
κι η νομιμοποίηση του Καστοριάδη να βάζει τη σφραγίδα του στη «γραμμή» της ομάδας τίθεται 
ανοιχτά υπό αμφισβήτηση αυτή τη φορά.
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59. Ο Καστοριάδης άλλωστε απορεί μ’ αυτή την υποψία, σε μια υποσημείωση που συνοδεύει τη δημοσίευση της 
δεύτερης εκδοχής του κειμένου του στο ΕΔ, τ. 17, Μάιος 1960: «Όσο αποτελεί δικαίωμα ή ακόμα και καθήκον 
κάθε συντρόφου να ορθώνεται με δύναμη ενάντια σε θέσεις που πιστεύει ότι θέτουν σε κίνδυνο την επαναστατική 
γραμμή της οργάνωσης, άλλο τόσο είναι αποθαρρυντικό για την οργάνωση να φωνάζουμε “ο λύκος είναι ανάμεσά 
μας”, όταν δεν υπάρχει λύκος. Είναι το σημάδι μιας παιδικής ασθένειας, μιας μικρής σέχτας, την οποία οφείλουμε να 
ξεπεράσουμε με κάθε τίμημα, αν θέλουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των μελών μας. Μια επαναστατική οργάνωση, 
όπως την αντιλαμβανόμαστε, μπορεί να υπάρξει μόνο μέσα στην αμοιβαία εκτίμηση των μελών της. Αν καθένας 
από μας βλέπει στον άλλο ένα δυνάμει προδότη, αν, ξεκινώντας από “διφορούμενες διατυπώσεις” μέσα σ’ ένα 
κείμενο, είμαστε έτοιμοι να φωνάξουμε “στα όπλα”, τότε λοιπόν πρέπει να διαλύσουμε την οργάνωση εδώ και 
τώρα» (σ. 24). 
60. Στην εκδοχή που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ο Καστοριάδης χρησιμοποιεί πολλές φορές αυτή την έκφραση, 
προτού διευκρινίσει, σε μια υποσημείωση, τι εννοεί: ο παραδοσιακός μαρξισμός «δεν είναι η συστηματική και 
καθαρή διδασκαλία που θα μπορούσε κανείς να βγάλει από το έργο του Καρλ Μαρξ, μα εκείνο που υπήρξε η 
θεωρία κι η ιδεολογία του έμπρακτου μαρξιστικού κινήματος στην ιστορική του πραγματικότητα» (ΕΚΣΚ, ό. 
π., σ. 284, υπ. 13, οι υπογραμμίσεις του συγγραφέα). 



Τέλη του 1962: η επίσπευση της κρίσης
Μετά την απόφαση του καλοκαιριού του 1960 να δημοσιευθεί, παρ’ όλα όσα έγιναν, το 

επίμαχο κείμενο, επικρατεί μια κάποια ηρεμία μέσα στην οργάνωση. Ωστόσο τα προβλήματα 
που βρίσκονται στη βάση της διένεξης επουδενί δεν επιλύθηκαν και θα αναφανούν με την 
πρώτη ευκαιρία. Σε κάθε περίπτωση, ο Καστοριάδης κι οι αγωνιστές που συμφωνούσαν με την 
επιχειρηματολογία του δεν εγκαταλείπουν την κριτική σε έναν προσανατολισμό που, για τα 
γούστα τους, είναι πολύ ριζωμένος στα «παραδοσιακά σχήματα». Έτσι αποστασιοποιούνται 
σταδιακά από τον προσανατολισμό του μηνιαίου PO, καθώς τον θεωρούν, όλο και περισσότερο, 
ως «παλαιομαρξιστικό». Κατά την άποψή τους το PO θα συνέχιζε να καλύπτει ουσιαστικά 
τους διεκδικητικούς αγώνες, δίχως στην πραγματικότητα να θίγει τα καινούργια ερωτήματα που 
οφείλει να θέτει στον εαυτό της μια σύγχρονη επαναστατική οργάνωση.

Πρέπει επίσης να πούμε ότι προοδευτικά εγκαθιδρύεται μέσα στην ομάδα μια απόσταση, 
αν όχι εκ προθέσεως τουλάχιστον εκ των πραγμάτων, ανάμεσα, από τη μια μεριά, σε όσους 
ήταν στραμμένοι προς τη σύνταξη και την προετοιμασία του PO και σε όσους, από την άλλη, 
ενδιαφέρονταν περισσότερο για το περιοδικό. Αυτή η πόλωση επαληθεύει εν μέρει τις διαφορές που 
είχαν παραμείνει λανθάνουσες από το 1960. Πρέπει να περιμένουμε όμως το τέλος του πολέμου 
της Αλγερίας για να αναφανούν. Η Αλγερία ανεξαρτητοποιείται τον Ιούλιο του 1962∙ η κρίση 
ωστόσο δε θα εκδηλωθεί ανοιχτά παρά το φθινόπωρο.

Η Τάση «Για έναν καινούργιο προσανατολισμό»
Τον Οκτώβριο του 1962, περίπου δώδεκα αγωνιστές μαζεύονται στο Παρίσι με τον Καστοριάδη, για 

να προτείνουν στην οργάνωση να θέσει ανοιχτά τα προβλήματα σχετικά με τον προσανατολισμό της. 
Συγκεντρωμένοι σ’ ό,τι οι ίδιοι αποκαλούν «Τάση», καταθέτουν στην οργάνωση τις προτάσεις τους 
«Για έναν καινούργιο προσανατολισμό». Η λογική της κίνησής τους χρειάζεται κάποιες διευκρινίσεις. 
Καταρχάς είναι βολονταριστική και δε φοβάται να παραδεχτεί ότι προκύπτει από μια συγκέντρωση 
μελών που οργανώθηκαν ξεχωριστά μέσα στην οργάνωση και έχουν ως σκοπό να συγκεντρώσουν 
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την πλειοψηφία: «Πρόθεση και ελπίδα μας είναι αφ’ ενός να συμμετάσχει ολοκληρωτικά το σύνολο 
των συντρόφων στη συζήτηση και την τελική επεξεργασία των κειμένων αυτών, απ’ τη στιγμή που 
θα ξεκινήσει η διαδικασία, και αφ’ ετέρου να μπορέσει η τάση μας να πάψει να υπάρχει σαν ιδιαίτερη 
τάση»61.

Κατά βάθος η Τάση ξαναπιάνει τις υπό αμφισβήτηση αναλύσεις του Καστοριάδη και τις συνδυάζει με 
τη συγκυρία του τέλους του πολέμου της Αλγερίας. Θεωρεί, πράγματι, ότι η δραστηριότητα ενάντια στον 
πόλεμο, η οποία «αποτελούσε, στην πράξη, τη μόνη δραστηριότητα της ομάδας και το κεντρικό θέμα 
της προπαγάνδας της»62, εμπόδισε, για δύο χρόνια, την αντιμετώπιση των αποφασιστικών ερωτημάτων 
και, ως εκ τούτου, λειτούργησε ως «υποκατάστατο σε μια αναζήτηση λύσης στα αληθινά πολιτικά 
προβλήματα». Σημειώνει με απογοήτευση ότι μερικοί αγωνιστές σκέφτηκαν πως η ανοιχτή κρίση του 
πολέμου θα επανέφερε τους επαναστάτες «προς γνωστές, “κλασικές” καταστάσεις» και θα έκανε να 
ξεχαστούν τα «καινούργια προβλήματα». Έκτοτε, η ομάδα θα ήταν υποχρεωμένη, «με ποινή θανάτου, 
να απαντήσει σ’ αυτά τα προβλήματα: τι μπορούν να πουν και τι μπορούν να κάνουν οι επαναστάτες σε 
μια καπιταλιστική χώρα όπου το καθεστώς έχει σταθεροποιηθεί και δε συναντά, βραχυπρόθεσμα, κρίσιμες 
δυσκολίες∙ όπου ο πληθυσμός δεν είναι πολιτικά ενεργός∙ όπου ακόμα (όπως συμβαίνει στην ιδιαίτερη 
περίπτωση της Γαλλίας) οι βιομηχανικοί αγώνες παραμένουν πολύ σπάνιοι και περιορισμένοι;»63. Το 
κείμενο υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι η ομάδα βρίσκει μιμητές, ιδιαίτερα στην Αγγλία και την Ιαπωνία, και 
ότι οι ιδέες που χαίρουν αποδοχής από αυτούς είναι ακριβώς οι ιδέες που έχουν προκαλέσει τις περισσότερες 
διενέξεις μέσα στη γαλλική οργάνωση.

Η Τάση ανακοινώνει τη δημοσίευση τεσσάρων κειμένων που οφείλουν να τεθούν σε ψηφοφορία 
εντός μιας λογικής προθεσμίας: μια γενική πλατφόρμα, δύο κείμενα πάνω στον προσανατολισμό 
της προπαγάνδας και της δραστηριότητας κι ένα προσωρινό καταστατικό. Επιπλέον προβλέπει 
τη διανομή κάποιων κειμένων στους αγωνιστές, τα οποία θα έχουν σκοπό να κάνουν σαφή 
την αντίληψή της για την προπαγάνδα, όπως, π.χ., για τη «Θέση της γυναίκας», για τον 
«Αμερικανικό κινηματογράφο» ή ακόμη για τους υπαλλήλους. Προτείνει τέλος στην οργάνωση 
να βελτιώσει την εκδοτική της δράση μέσα από την έκδοση, στο μέτρο των διαθέσιμων πόρων, 
ενός βιβλίου για τα εργοστάσια της Ρενό και μερικών κειμένων του Καστοριάδη πάνω σε διάφορα 
ζητήματα («Τι σημαίνει να είναι κανείς αγωνιστής;» ή «Θεωρία της ιστορίας κι επαναστατική 
θεωρία»).
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61. «Για έναν καινούργιο προσανατολισμό. Γενική εισαγωγή», (εσωτερικό) κείμενο 1ο, Οκτώβριος 1962. 
(Σ.τ.μ.: ελλ. μτφρ.: Κ. Καστοριάδης, «Για έναν καινούργιο προσανατολισμό», Η πείρα του εργατικού κινήματος 
2, μτφρ. Β. Ψιμούλη, Ζ. Χριστοφίδου, Αθήνα, Ύψιλον, 1984, σ. 186 όπου και θα παραπέμπουμε.)
62. Ό. π., σ. 184, οι υπογραμμίσεις των συγγραφέων.
63. Ό. π., η υπογράμμιση δική μου.



Τα κείμενα που δημοσιεύτηκαν μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια είναι διαφόρων θεμάτων και αρκετά 
πλούσια. Εν προκειμένω θα σταθώ μόνο στα πιο σημαντικά τους σημεία, τα οποία επεκτείνουν τις 
προηγούμενες αναλύσεις του Καστοριάδη για το σύγχρονο καπιταλισμό.

Σ’ αυτά επαναλαμβάνεται υπό διάφορους τρόπους ότι πρέπει να έρθουμε σε ρήξη με «τις 
παλιές λέξεις-κλειδιά, στερημένες από δω και στο εξής κάθε πραγματικότητας» κι ότι πλέον το 
βάρος έπεφτε στην ομάδα «να παράσχει τις νέες λέξεις-κλειδιά, τις νέες ιδέες-δυνάμεις, που 
αντιστοιχούν στην τωρινή πραγματικότητα και επιτρέπουν το ξεκαθάρισμα των σκέψεων και τη 
γονιμοποίηση της δράσης». Διευκρινίζεται, επιπλέον, ότι «αυτό δε θα μπορέσει να εκπληρωθεί 
από κανέναν άλλο». Η Τάση αναγνωρίζει, εξάλλου, ότι πρόκειται για ένα απ’ τα δυσκολότερα 
καθήκοντα, δεδομένων των πολύ γρήγορων ανατροπών της κατάστασης: «Πιθανώς κι οι πιο 
τολμηρές μας προσπάθειες δεν κάνουν τίποτε άλλο απ’ το να μας συγκρατούν ασθμαίνοντες σε 
μια αξιοσέβαστη απόσταση από μια πραγματικότητα ιλιγγιώδους αλλαγής». Το κείμενο όμως 
σπεύδει να προσθέσει ότι ένα τέτοιο καθήκον δε μπορεί να παρακαμφθεί και καταλογίζει οκνηρία 
σε όσους δε θα ήθελαν να το αναλάβουν: «Αυτοί που μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση λένε: δεν 
έχουμε παρά να συμπληρώσουμε ή να βελτιώσουμε τον κλασικό μαρξισμό, λένε, συγκαλυμμένα: 
νυστάζουμε». Στα πλαίσια αυτής της «καλλωπισμού», πρέπει να καταργηθεί η «παραδοσιακή 
ακατάληπτη γλώσσα», εφόσον «έχασε κάθε σημασία για τους ανθρώπους ή που ακόμα έγινε 
αντικείμενο περίγελου»64.

Η Τάση, στα πλαίσια του σημαντικού ρόλου που αποδίδει στην οργάνωση αναφορικά προς τη 
δημιουργία των νέων λέξεων-κλειδιών και την παραγωγή αναλύσεων που θα συμβαδίζουν με το 
κλίμα των ημερών, αναγνωρίζει ότι αρμόζει να ψηλαφήσουν, να πειραματιστούν, να μάθουν απ’ 
τους άλλους και απ’ τα νέα κινήματα, να «έρθουν σε ρήξη», με λίγα λόγια, «με το δογματισμό 
απέναντι στους άλλους». Αντιστοίχως προτείνει μια μεγαλύτερη διάθεση για συζήτηση ακόμα 
και μέσα στην οργάνωση: «Πρέπει να απαλλαγούμε από μια κάποια ψεύτικη αυστηρότητα 
που δεν είναι τίποτα άλλο από ακαμψία… Σκοπός μας είναι να καταλάβουμε ότι στο χώρο των 
ιδεών, όπως και στο χώρο της δράσης, δεν υπάρχει πρόοδος χωρίς ψηλάφηση και χωρίς λάθη. 
Πρέπει να καταλάβουμε ότι η έκφραση και η διατύπωση μιας ιδέας, έστω τμηματική, ημιτελής 
ή λανθασμένη, μπορεί να οδηγήσει στο ξεπέρασμά της, ενώ η απώθησή της δεν οδηγεί παρά 
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64. «Για έναν καινούργιο προσανατολισμό. Προτάσεις πάνω στον προσανατολισμό της προπαγάνδας», 
κείμενο 3ο, 20 Οκτωβρίου 1962, η υπογράμμιση δική μου. (Σ.τ.μ.: ελλ. μτφρ. Κ. Καστοριάδης, «Πάνω στον 
προσανατολισμό της προπαγάνδας», ό .π., σ. 189, 192.)



στην πολιτική νεύρωση. Πρέπει να σκεφτόμαστε όσο μπορούμε καλύτερα πριν μιλήσουμε και 
γράψουμε, αλλά πρέπει επίσης να καταγγέλλουμε μια στείρα λογοκρισία και να καταλάβουμε ότι 
δεν είμαστε ανά πάσα στιγμή της ζωής μας επί το έργον της αμετάκλητης νομοθέτησης για τους 
μελλοντικούς αιώνες»65. Μπορούμε φυσικά να φανταστούμε ότι, στοχεύοντας τους αγωνιστές 
που εξέφραζαν τον παλιό προσανατολισμό, ο Καστοριάδης, που είναι ο συγγραφέας αυτών των 
γραμμών, κάνει εμμέσως την αυτοκριτική του για ορισμένες παλιότερες συμπεριφορές του. Σε κάθε 
περίπτωση αυτό το άνοιγμα συνιστά ρήξη με την παραδοσιακή συνήθεια των ομάδων της άκρας 
αριστεράς -συμπεριλαμβανομένου και του Σ. ή Β.- να αυτοανακηρύσσονται κάτοχοι της ορθής 
οπτικής και της σωστής γραμμής. Συγκρατούμε εδώ τη θέληση να μη φαίνεται η ομάδα κλειστή 
στη διερώτηση και την επιλογή υπέρ «μιας ανοικτής και πειραματικής στάσης»66, ακόμα κι αν 
τα μέλη της συμφωνούν σε «έναν αριθμό θεμελιωδών προγραμματικών σημείων»67.

Κατά βάθος, η Τάση προτείνει στην ομάδα να ακολουθήσει τη διερώτηση προς ποικίλες 
κατευθύνσεις. Κυρίως θα πρέπει η οργάνωση να μη στηρίζει πια τη θεωρητική και πρακτική της 
δουλειά κατά κύριο λόγο στα παραδοσιακά αριστερά θέματα και να διευρύνει σε σημαντικό βαθμό 
τους ορίζοντές της. Πρόκειται για τη «διεύρυνση των ζητημάτων για τα οποία μιλάμε, σ’ όλες τις 
όψεις της ζωής των ανθρώπων μέσα στην κοινωνία. Εξάλλου, το βαθύτερο ακριβώς περιεχόμενο 
των ιδεών μας είναι αυτό που μας υποχρεώνει σ’ αυτή τη διεύρυνση: αν το πρόβλημα στο σύγχρονο 
καπιταλισμό δεν είναι η τελμάτωση του βιοτικού επιπέδου και η ανεργία, τα μόνα προβλήματα 
που αποκτούν σημασία είναι: τι είναι η εργασία, τι είναι οι κατανάλωση, ποιές πρέπει να είναι οι 
σχέσεις των ανθρώπων στην παραγωγή, στην οικογένεια, στο χώρο που ζουν κ.λπ.»68. Όπως 
είναι προφανές, αυτός ο προσανατολισμός μεταφράζεται στα θέματα προς τα οποία προτείνει η 
Τάση να κατευθυνθεί η θεωρητική επεξεργασία κι η προπαγάνδα: η εργασία κι οι νέες της μορφές∙ 
η κατάσταση της γυναίκας και το πρόβλημα της οικογένειας∙ τα παιδιά, η εκπαίδευση κι η 
νεολαία∙ το πρόβλημα της κατοικίας κι η πολεοδομία∙ η κατανάλωση, τα χόμπι κι η κουλτούρα∙ οι 
μη βιομηχανοποιημένες χώρες κ.λπ.
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65. Ό. π., σ. 192.
66. «Για έναν καινούργιο προσανατολισμό. Προτάσεις για τις εξωτερικές δραστηριότητες της ομάδας», κείμενο 
7ο, Μάρτιος 1963, σ. 3.
67. Ό. π., σ. 3. Τα εν λόγω σημεία είναι: «εργατική διεύθυνση, εξουσία των Συμβουλίων, παράλογο του 
ρεφορμισμού, καταστροφή της ιεραρχίας, ισότητα των μισθών, άμεση δημοκρατία, δικαίωμα στην ολοκληρωτική 
πληροφόρηση».
68. Κ. Καστοριάδης, «Πάνω στον προσανατολισμό της προπαγάνδας», ό .π., σ. 190.



Αυτός ο νέος προσανατολισμός απαιτεί, εξίσου, από την ομάδα να ξανασκεφτεί «τα μέσα 
έκφρασής» της. Το περιοδικό πρέπει, ως εκ τούτου, να μιλήσει γι’ αυτά τα ποικίλα ζητήματα 
και «να πάψει να περιορίζεται στα θεωρητικά πολιτικο-οικονομικά κείμενα»69, κατά τον ίδιο 
τρόπο που πρέπει να δέχεται και συγγραφείς ή συνεργάτες εξωτερικούς της ομάδας. Το P.O. από 
την πλευρά του δέχεται σκληρή κριτική για το ότι περιορίζεται στη δημοσίευση κειμένων για την 
Αλγερία και την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Η Τάση κρίνει, επιπλέον, σε ένα ιδιαιτέρως 
πολεμικό ύφος, την εικόνα που προβάλλει η μηνιαία εφημερίδα και την οποία οφείλει να ξεπεράσει: 
«Η όψη που παρουσιάσαμε τα δύο τελευταία χρόνια μέσα  απ’ την P.O. είναι, στην ουσία, μια 
“σωστή τροτσκιστική” όψη»70. Δε θα μπορούσε κανείς να είναι περισσότερο σαρκαστικός, αν 
απλούστατα θυμηθούμε ότι, καθ’ όλη την περίοδο από την ίδρυσή του κι εδώθε, το Σ. ή Β. θεωρεί 
τον εαυτό του σε αντίθεση με το τροτσκιστικό ρεύμα του εργατικού κινήματος.

Όπως βλέπουμε, η Τάση ακολουθεί επιθετική στάση. Βεβαιώνει ότι η συζήτηση που προτείνει 
πάνω στον προσανατολισμό «δεν πρέπει να διαιωνισθεί», εξαιτίας του γεγονότος ότι, κατ’ ουσίαν, 
«τα υπόψη προβλήματα συζητούνται μέσα στην ομάδα εδώ και χρόνια»71. Με αυτό τον τρόπο 
υπονοεί ότι οι διαφοροποιήσεις που προέκυψαν στο παρελθόν μπορούν να ξεπεραστούν κι ότι, 
αυτή τη φορά, οι θεωρίες του Καστοριάδη μπορούν να γίνουν πλειοψηφικές μέσα στην οργάνωση. 
Ανεξαρτήτως του αν αυτός ήταν ή όχι ο στόχος της, από τη στιγμή που «ανοίγει πυρ», η Τάση 
αναγκάζει τους «παραδοσιακούς» αγωνιστές της οργάνωσης να επιλέξουν: ή υποκύπτουν ή 
αποχωρούν.
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69. Ό. π., σ. 199.
70. Ό. π., σσ. 199-200.
71.«Για έναν καινούργιο προσανατολισμό. Γενική εισαγωγή», Κ. Καστοριάδης, «Για έναν καινούργιο 
προσανατολισμό», ό. π., σ. 185.



Θανάσης Πολλάτος
 Μερικές σκέψεις για τη βία και την πολιτική

   
Εξακολουθώ να πιστεύω πως αυτός ο κόσμος δεν έχει ανώτερο νόημα. 

Γνωρίζω όμως πως κάτι σ’ αυτόν έχει νόημα, κι αυτό είναι ο άνθρωπος,
γιατί είναι το μόνο πλάσμα που απαιτεί να έχει νόημα.

                                                                                              Αλμπέρ Καμύ

Πώς εξελίσσεται η ιστορία; Ως ανάπτυξη της πάλης των τάξεων και ως εκδίπλωση των νόμων 
της ιστορίας, λέει ο Μαρξ1. Από την πάλη των τάξεων μπορεί να εξάγει κανείς τη δημιουργικότητα 
των ανθρώπων. Να πει πως η πάλη των τάξεων είναι η εμφάνιση της ίδιας της δημιουργικής 
δραστηριότητας της κοινωνίας που διαπλάθει τον κοινωνικο-ιστορικό κόσμο με βάση τις βλέψεις 
της. Βρισκόμαστε εδώ μπροστά σε αυτό που ο Καστοριάδης ονομάζει «επαναστατικό στοιχείο» 
στον Μαρξ2. Το στοιχείο αυτό θέτει ευθέως την επιθυμία του μετασχηματισμού της κοινωνίας και 
του έργω ξεπεράσματος της φιλοσοφίας διά της πραγματοποίησής της. Αλλά ακόμα και στη φράση 
«πάλη των τάξεων» συναντάμε προβλήματα που απορρέουν από την προσκόλληση του Μαρξ στο 
δεύτερο, αλλά μάλλον πιο καθοριστικό, στοιχείο της σκέψης του, αυτό που θα ονομάζαμε θεωρητικό/
φιλοσοφικό στοιχείο. Πρόκειται για την ιδέα του ντετερμινισμού που στο έργο του Μαρξ αποκτά 
τρεις όψεις άμεσα συνδεδεμένες μεταξύ τους: τον οντολογικό καθορισμό των τάξεων, την εξέλιξη της 
ιστορίας με βάση συγκεκριμένους νόμους και την εξέλιξη της ιστορίας προς έναν καθορισμένο σκοπό. 
Στο παράδειγμα της πάλης των τάξεων, οι τάξεις εμφανίζονται ως οντολογικά καθορισμένες. «Δεν 
πρόκειται για το τι ο άλφα ή ο βήτα προλετάριος, ή ακόμα κι ολόκληρο το προλεταριάτο, φαντάζεται, 
σε μια δεδομένη στιγμή, ως σκοπό. Πρόκειται γι’ αυτό που είναι το προλεταριάτο και γι’ αυτό που, 
σύμφωνα με το είναι του, θα αναγκασθεί ιστορικά να πράξει»3. Φυσικά, αυτός ο οντολογικός 
καθορισμός απορρέει από την τοποθέτηση της ίδιας της τάξης μέσα στην ιστορική διαδικασία· και 
εδώ είναι που οι τρεις όψεις του ντετερμινισμού συμπλέκονται. Είναι προφανές ότι στα πλαίσια 

1. Αυτή τη δυαδικότητα της μαρξικής θεωρίας της ιστορίας σκιαγραφεί ο Κώστας Παπαϊωάννου (πρβλ. Κώστας 
Παπαϊωάννου, Φιλοσοφία και τεχνική – ο διάλογος Μαρξ – Χέγκελ, Εναλλακτικές Εκδόσεις, σελ. 115).
2. «Υπάρχουν στο μαρξισμό δύο στοιχεία, των οποίων το νόημα και η ιστορική κατάληξη υπήρξαν ριζικά 
αντίθετα» (Κορνήλιος Καστοριάδης, Η φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας, μτφρ. Σ. Χαλικιά - Κ. Σπαντιδάκη 
- Γ. Σπαντιδάκη, εκδ. Ράππα, 2002¹º, σελ. 84).
3. Ό. π., σελ. 51.
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μιας ιστορίας που εξελίσσεται με βάση συγκεκριμένους νόμους προς ένα συγκεκριμένο σκοπό, το 
πεδίο της ανθρώπινης ελευθερίας και η δυνατότητα εκδίπλωσης της ανθρώπινης δημιουργικότητας 
είναι εξαιρετικά περιορισμένα. Οι άνθρωποι πραγμοποιούνται, μετατρέπονται σε απλά ενεργούμενα 
που κινούνται από τις άγνωστες βουλές μιας απροσπέλαστης «πανουργίας του Λόγου».

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι ντετερμινιστικοί καθορισμοί υπογραμμίζουν πάντοτε το στοιχείο 
της αναγκαιότητας και άρα –αν βασιστούμε στο παλιό φιλοσοφικό δίπολο ελευθερία ή αναγκαιότητα- 
περιορίζουν την ελευθερία. Ο θεωρητικός φιλόσοφος δηλαδή έρχεται να μας διευκρινίσει τους όρους 
διά των οποίων υπάρχουμε υπενθυμίζοντάς μας ότι μπορούμε να υπάρχουμε μονάχα έτσι και όχι 
αλλιώς επειδή αυτό είναι το πεπρωμένο μας το οποίο γνωρίζει ο ίδιος με βάση τους νόμους του Είναι 
τους οποίους ανακάλυψε. Με την ίδια ντετερμινιστική έννοια νομίζω ότι και ο Λούκατς έλεγε ότι 
οι τάξεις «δρώνται» περισσότερο, παρά δρουν στο πεδίο της ιστορίας. Η χρησιμοποίηση της 
παθητικής φωνής είναι ανάλογη του παθητικού ρόλου που επιφυλάσσεται στους ανθρώπους μέσα 
στο μαρξικό προτσές της ιστορίας, στο βαθμό που τελικά το θεωρητικό στοιχείο επικράτησε του 
επαναστατικού.

Αυτή η ιδέα του φιλοσοφικού πρωτείου, δηλαδή του γεγονότος ότι ο φιλόσοφος συλλαμβάνει κάτι 
το οποίο οι κοινοί θνητοί αδυνατούμε να συλλάβουμε, είναι όσο παλιά όσο και η ίδια η φιλοσοφία. 
Αυτό θέλει να δείξει ο Πλάτων με το Μύθο του Σπηλαίου της Πολιτείας του4. Όλοι εμείς δεν 
κοιτάζουμε παρά τις κίβδηλες αντανακλάσεις των πραγμάτων. Η αλήθεια βρίσκεται αλλού. Έτσι 
και ο Πλάτων ονειρεύεται να συλλάβει την ορθή πολιτεία, το μοντέλο εκείνο της οργάνωσης της 
συλλογικής ζωής που θα λύσει όλα τα προβλήματα της συμβίωσης και θα μείνει απρόσβλητο και 
από την ίδια τη φθορά του χρόνου. Ο φιλόσοφος τοποθετείται εκτός της κοινωνίας και εκτός της 
ιστορίας, σε ένα αρχιμήδειο σημείο, και θέαται την αλήθεια του Είναι. Από δω κι εμπρός αυτός είναι 
που γνωρίζει. Και το έργο του γίνεται να εφαρμόσει στην πράξη αυτό που γνωρίζει. Το μοντέλο 
αυτό έχει αντληθεί από το παράδειγμα του κλινοποιού5: πρώτα συλλαμβάνει το υπόδειγμα, την 
«ιδέα» της κλίνης και μετά την εφαρμόζει στο υλικό, την κατασκευάζει.

Για την Χάννα Άρεντ αυτή περίπου είναι η λειτουργία του homo faber, του ανθρώπου 
κατασκευαστή, του τεχνίτη. Αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι οι κατασκευές, η οικοδόμηση 
του ανθρώπινου τεχνουργήματος που συνιστά έναν κόσμο σταθερό και ανθεκτικό, έναν κόσμο 
ικανό να φιλοξενήσει μέσα του τις ανθρώπινες ζωές. Η εφαρμογή όμως της «ιδέας» πάνω στο 
υλικό προϋποθέτει ένα βαθμό βίας επί του υλικού. «Αυτό το στοιχείο βιασμού και βίας ενυπάρχει 
σε κάθε κατασκευή, και ο homo faber, ο δημιουργός του ανθρώπινου τεχνουργήματος, υπήρξε 
πάντοτε ένας καταστροφέας της φύσης [...] μόνο ο homo faber συμπεριφέρεται ως δεσπότης και 

4. Πρβλ. Πλάτων, Πολιτεία, μετάφραση – σημειώσεις Ν. Μ.  Σκουτερόπουλος, εκδ. Πόλις, 2007¹², σελ. 502 
(514a) κ.ε.
5. Ό. π., σελ.. 712 (597a).
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κύριος ολόκληρης της γης»6. Τα πράγματα γίνονται δυσκολότερα μόλις αναλογιστούμε ότι η 
«ιδέα» είναι αυτή της ορθής πολιτείας και το υλικό είναι το ανθρώπινο ον στην ατομική και στη 
συλλογική του διάσταση.

Με δεδομένα τα παραπάνω, σε αυτή τη σύλληψη της πολιτικής που μας θέλει να συλλαμβάνουμε 
το μοντέλο μιας ορθής πολιτείας και κατόπιν να το εφαρμόζουμε στην πράξη, ενυπάρχει το 
στοιχείο της βίας. Καθώς μάλιστα η λογική αυτή επιτάσσει να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι 
ως κάποιο αδρανές υλικό πάνω στο οποίο μπορούν να εφαρμοστούν διάφορες μέθοδοι για την 
πραγματοποίηση ενός συγκεκριμένου σκοπού, οι λογικές του ολοκληρωτισμού δεν είναι και πολύ 
μακριά. Πρόκειται για την προσπάθεια εργαλειοποίησης της ανθρώπινης ύπαρξης, τον υποβιβασμό 
της σε απλό μέσο. «Εδώ, η αξία της ανθρώπινης ζωής ορίζεται πλέον ως “αξία χρήσης”, και η 
ικανότητα του ανθρώπου να δίνει μόνος του το νόημα που θέλει στη ζωή του παραχωρεί τη θέση 
της στη δυνατότητα της ανθρώπινης ύπαρξης να αλλάζει από τα ικανά και έμπειρα χέρια του 
τεχνίτη. Έτσι η βία, ως κατάργηση του λόγου, εγγενής στη διαδικασία της κατασκευής, αποτελεί 
το τεχνικά θεμιτό μέσον που απαιτεί η ολοκλήρωση του έργου του «κατεξοχήν πολιτικού»7. 

Το σχήμα μέσο-σκοπός άλλωστε είναι αυτό που χαρακτηρίζει όσο τίποτε άλλο τη δραστηριότητα 
του homo faber. «Η ίδια η διαδικασία της κατασκευής καθορίζεται απολύτως από τις κατηγορίες 
του μέσου και του σκοπού. Το κατασκευασμένο αντικείμενο είν’ ένα τελικό προϊόν με τη διττή 
σημασία ότι η παραγωγική διαδικασία φθάνει σ’ ένα τέλος μ’ αυτό το προϊόν («η διαδικασία 
εξαφανίζεται μέσα στο προϊόν», καθώς λέει ο Μαρξ) και ότι δεν αποτελεί παρά ένα μέσο για να 
παραχθεί ο σκοπός» . Δεν είναι δύσκολο να αντιληφθούμε ότι είναι εγγενής στην υιοθέτηση του 
μοντέλου σκοπός-μέσο η ανωτερότητα του σκοπού. Τη στιγμή δηλαδή απ’ την οποία ξεκινάμε 
να μιλάμε για μέσα και σκοπούς, έχουμε ήδη αποδεχθεί ότι ο σκοπός είναι πιο σημαντικός από 
το μέσο και συνεπώς το μέσο μπορεί να αναλωθεί προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός.8«Εδώ 
είναι πράγματι αλήθεια ότι ο σκοπός δικαιώνει τα μέσα: κάτι περισσότερο, ο σκοπός παράγει και 
οργανώνει τα μέσα. Ο σκοπός δικαιολογεί την κακοποίηση που γίνεται στη φύση προκειμένου να 
κερδηθεί το υλικό, κατά τον ίδιο τρόπο που η ξυλεία δικαιολογεί την καταστροφή του δέντρου και 

6. Χάννα Άρεντ, Η ανθρώπινη κατάσταση (vita activa), μτφρ. Σ.Ροζάνη - Γ.Λυκιαρδόπουλου, εκδ. Γνώση, 1986, 
σελ. 193.
7. Ευγενία Νικολαΐδου-Κυριανίδου, «Η πολιτική ως τέχνη: πράξη και κατασκευή» στο Η πολιτική και ο 
πολιτικός – Β’ Εβδομαδιαίο σεμινάριο πολιτικής φιλοσοφίας (υπό του καθηγητού Κ. Βουδούρη), Αθήνα, 1990, 
σελ. 225 [λόγος εδώ είναι η γλωσσική επικοινωνία].  
8. Χάννα Άρεντ, Η ανθρώπινη κατάσταση, ό.π., σελ. 198.
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το τραπέζι την καταστροφή της ξυλείας»9. Με άλλα λόγια, «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα» ή «όλα 
επιτρέπονται»10. 

Στην αντίπερα όχθη της εργαλειακής λογικής που σκιαγραφήσαμε βρίσκεται ο -ας τον πούμε- 
«ισόρροπος ανθρωπισμός» στον οποίο βασίζεται το πρόταγμα της αυτονομίας εν γένει. Είναι 
πολύ σημαντικό να τοποθετήσουμε ιστορικά και «ιδεολογικά» το πρόταγμα της αυτονομίας μέσα 
στο πλαίσιο του ανθρωπισμού που αναπτύσσεται στη Δύση από τα χρόνια της Αναγέννησης  και 
έπειτα. Μιλάω για «ισόρροπο ανθρωπισμό» γιατί στην εκδίπλωση της ιστορίας διαπιστώσαμε 
ότι και ο ανθρωπισμός μπορεί να χάσει το μέτρο και να μετακυλήσει σε ανθρωποκεντρικές θέσεις 
των οποίων το πιο εμφανές και επικίνδυνο αποτέλεσμα είναι η ιδέα μιας κάποιας παντοδυναμίας 
του ανθρώπου που του επιτρέπει να κυριαρχεί πάνω στη φύση και πάνω στους άλλους. Όπως 
άλλωστε έχουν πολλοί επισημάνει, με πιο γνωστούς τους Χορκχάιμερ και Αντόρνο, η ιδέα αυτή 

9. Ό. π., σελ. 212.
10. Στο σημείο αυτό νομίζω πως βρίσκεται ένας μεγάλος κίνδυνος με δύο όψεις. Η πρώτη όψη είναι να πούμε ότι 
εξαιτίας των παραπάνω απαγορεύεται να σκεφτόμαστε, να επιθυμούμε και να εργαζόμαστε για μια επαναστατική 
αλλαγή της κοινωνίας και να περιπέσουμε σε αποχαύνωση. Αυτός ο ιδεολογικός εκβιασμός που χρησιμοποιείται 
πολύ συχνά από τους υπερασπιστές του εκάστοτε συστήματος θέλει να πει πως οποιαδήποτε κίνηση για την αλλαγή 
της κοινωνίας είναι καταδικασμένη να εκφυλιστεί και να οδηγήσει σε ένα νέο ολοκληρωτισμό. Συνήθως βέβαια, 
αυτοί που χρησιμοποιούν τέτοια επιχειρήματα «υπαστυνόμου β’» όπως θα έλεγε ο Καστοριάδης, εργάζονται με 
τον ένα ή τον άλλο τρόπο για τη διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του 
(καταστροφή του πλανήτη, διεύρυνση των ανισοτήτων, αποκλεισμός των πολιτών από τη λήψη των αποφάσεων, 
διατήρηση του ολιγαρχικού χαρακτήρα του πολιτεύματος κ.ά.)· επίσης, εργάζονται συνήθως για τη διατήρηση 
της δικής τους προνομιούχου θέσης μέσα στο σύστημα αυτό. Οπότε, πλην εξαιρέσεων, ελάχιστα διακαιούνται 
να δίνουν μαθήματα περί ελευθερίας και δημοκρατίας. Ιδιαιτέρως όταν τα μαθήματα αυτά κινούνται από την  
απώτερη επιθυμία της ίδιας της απονομιμοποίησης κάθε προσπάθειας αλλαγής και της επιβολής της διαιώνισης 
του υπάρχοντος. Και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά, η δαιμονοποίηση κάθε «απειλητικής» κριτικής και η 
προσπάθεια κατάργησης του ίδιου του χρόνου ως φορέα ανάδυσης του καινούργιου μέσα στην ιστορία αποτελούν 
χαρακτηριστικά του ολοκληρωτισμού από τον οποίο οι ίδιοι εμφανίζονται πως μας διασώζουν. Επιπλέον, ποιός 
μπορεί να ισχυριστεί ότι κατέχει εκείνο το «νόμο της ιστορίας» που μας βεβαιώνει πως κάθε επαναστατική 
αλλαγή σημαίνει μετακύληση προς τον ολοκληρωτισμό;
Η άλλη όψη του ίδιου κινδύνου είναι να πέσουμε οι ίδιοι στην παγίδα του homo faber και να θελήσουμε να 
μετατρέψουμε την κοινωνία σε εργαστήρι ανάλογο εκείνου των φυσικών επιστημών ώστε να πραγματώσουμε μέσα 
του –και με τις απαιτούμενες θυσίες- το μοντέλο της δικής μας «ουτοπίας». Κάτι τέτοιο θα σήμαινε, ότι τοποθετούμε 
τους εαυτούς μας έξω και πάνω από το «υλικό» της κοινωνίας και εγκαθιδρύουμε μια ιεραρχική σχέση μεταξύ των 
ειδημόνων, δηλαδή της επαναστατικής «πρωτοπορίας», και των «μαζών». Σύμφυτη, λοιπόν, με το μοντέλο του homo 
faber και την υιοθέτηση του σχήματος μέσο-σκοπός είναι και η ιδέα της ιεραρχίας, κάτι που εύκολα αποδεικνύεται 
από τη λενινιστική εξέλιξη της μαρξιστικής ιδεολογίας. Οι ιδέες της βίας και της ιεραρχίας, λοιπόν, δεν αποτελούν 
χαρακτηριστικά στοιχεία κάθε προσπάθειας αλλαγής της κοινωνίας· αποτελούν χαρακτηριστικά μιας προσπάθειας 
αλλαγής της κοινωνίας με συγκεκριμένο τρόπο, τρόπο που είναι οριστικά ξένος στο δημοκρατικό φαντασιακό.
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της κυριαρχίας πρωταγωνιστεί στο δυτικό φαντασιακό. Ασφαλώς, μαζί μ’ αυτήν πρωταγωνιστεί 
και η ιδέα της αυτονομίας με στόχους και πρακτικές αντίθετες, κάτι που οι στοχαστές στης σχολής 
της Φρανκφούρτης φαίνεται πως υποτίμησαν.

«Πράττε έτσι ώστε να χρησιμοποιείς την ανθρωπότητα, τόσο στο πρόσωπό σου όσο και στο 
πρόσωπο κάθε άλλου ανθρώπου, πάντα ταυτόχρονα ως σκοπό και ποτέ μόνο ως μέσο»11, γράφει ο 
Καντ. Στα πλαίσια αυτά, η εργαλειοποίηση της ανθρώπινης ύπαρξης απαγορεύεται και το σχήμα 
μέσο-σκοπός απορρίπτεται με βάση τη θέση ότι «μόνον ο άνθρωπος και μαζί του κάθε έλλογο 
πλάσμα, είναι σκοπός καθ’ εαυτόν»12. Με τις διατυπώσεις αυτές έχουν ήδη διαγραφεί οι βασικές 
κατευθύνσεις μιας ηθικής και κατ’ επέκτασιν πολιτικής πράξης που βάζει στο επίκεντρο τον 
άνθρωπο και υποβιβάζει τη δυναμική κάθε βίαιης και αντιανθρώπινης πρακτικής. 

Μια τέτοιου είδους ανθρωπιστική τοποθέτηση προϋποθέτει ασφαλώς τη δυνατότητά μας 
να τοποθετούμε τον εαυτό μας στη θέση του άλλου, να αναγνωρίζουμε ότι θα μπορούσαμε να 
βρισκόμασταν πραγματικά στη θέση του13, αφού με κάθε άλλον άνθρωπο μας συνδέει μια κοινή 
μοίρα· η μοίρα του να είμαστε εκτεθειμένοι σε παρόμοιους κινδύνους, στην ίδια τη θνητότητα, στην 
τυχαιότητα των πράξεών μας ή στην ενδεχομενικότητα της ιστορίας κ.λπ. Μόνο διά της ικανότητας 
και της επιθυμίας μας να εγκαταλείπουμε τη δική μας θέση και να προσπαθούμε να μπούμε στη 
θέση του άλλου, γίνεται δυνατή η ανακάλυψη αυτής της κοινής μοίρας που μοιράζονται όλοι οι 
άνθρωποι. Η ανακάλυψη αυτής της μοίρας, αποτελεί το θεμέλιο ενός ουσιώδους ανθρωπισμού, 
πολύ περισσότερο όταν λαμβάνει χώρα σε οριακές στιγμές, όπου η απαίτηση της αμεροληψίας 

11. Immanuel Kant, Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών, μτφρ. Γ. Τζαβάρα, εκδ. Δωδώνη, 1984, σελ.81 
[66-67].
12. Ιμμάνουελ Καντ, Κριτική του Πρακτικού Λόγου, μτφρ. Κ. Ανδρουλιδάκη, εκδ. Εστία, 2004, σελ. 130 [87]. 
13. «Εδώ όμως δεν γίνεται λόγος για την ικανότητα της γνώσης, αλλά για τον τρόπο του σκέπτεσθαι και το πως να 
κάνομε σκόπιμη χρήση του· έναν τρόπο, που όσο μικρή κι αν είναι η έκταση και ο βαθμός, όπου φθάνουν τα φυσικά 
χαρίσματα του ανθρώπου, δείχνει εν τούτοις έναν άνθρωπο με διερυμένο τρόπο του σκέπτεσθαι, όταν μπορεί να 
αποστεί από τους υποκειμενικούς ιδιωτικούς όρους της κρίσης, ανάμεσα στους οποίους τόσοι άλλοι παραμένουν 
σαν περιχαρακωμένοι, και στοχάζεται από μια καθολική σκοπιά (την οποία μπορεί να καθορίσει μόνο με το να 
μετατεθεί στη σκοπιά των άλλων) για τη δική του κρίση» (Immanuel Kant, Κριτική της κριτικής δύναμης, μτφρ. 
Κ. Ανδρουλιδάκη, εκδ. Ιδεόγραμμα, 2004², σελ. 225 [§ 40]). Μπορούμε να πούμε ότι και η ίδια η κατηγορική 
προσταγή του Καντ που επιτάσσει να πράττουμε έτσι ώστε ο γνώμονας της θέλησής μας να μπορεί να ισχύσει 
ως καθολικός νόμος (πρβλ. Ιμμάνουελ Καντ, Κριτική του Πρακτικού Λόγου, ό.π., σελ. 52 [§ 7]) προϋποθέτει μια 
ανάλογη διεργασία της φαντασίας που διευρύνει το ιδιωτικό στο καθολικό. 
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γίνεται δυσκολότερη14. Η ικανότητα και η επιθυμία να μπαίνουμε στη θέση του άλλου συνιστά μία 
θεμελιώδη ανοικτότητα προς τους άλλους και προς τον κόσμο που χαρακτηρίζει το δημοκρατικό 
φαντασιακό εν γένει. Στη δημοκρατία άλλωστε έχει παραμεριστεί η μονολιθικότητα της γνώσης 
(χαρακτηριστικού του homo faber) για χάρη της δόξας, της γνώμης, κάτι που σημαίνει ότι έχουμε 
εκ των προτέρων παραδεχθεί ότι μπορεί να κάνουμε λάθος και άρα η ίδια η αμφισβήτηση της 
θέσης μας είναι αποδεκτή και επιθυμητή.

Έτσι, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι ελευθερίες στα οποία μπορεί να πει κανείς πως έχει 
περιοριστεί σήμερα η έννοια του ανθρωπισμού είναι για τον Καστοριάδη «αποσπασματικά» και 
«στην ουσία αμυντικά», αλλά θεωρεί τον όρο «αρνητικά» που χρησιμοποιεί ο Μπερλίν άστοχο. 
«Το δικαίωμα συνάθροισης, διαδήλωσης, δημοσίευσης εφημερίδας ή βιβλίου δεν είναι «αρνητικό»: 
η άσκησή του αποτελεί μια συνιστώσα του πολιτικού και κοινωνικού βίου και μπορεί να έχει, και 
μάλιστα έχει αναγκαστικά, σημαντικά αποτελέσματα. Το γεγονός ότι ενδέχεται να παρεμποδιστεί 
από τις πραγματικές συνθήκες ή, όπως σήμερα στις πλούσιες χώρες, να καταστεί ουσιαστικά 
ανώδυνο μέσα στη γενική πολιτική έρημο είναι άλλο ζήτημα. Ακριβώς γι’ αυτό ένα σημαντικό 
κομμάτι του αγώνα για τη δημοκρατία έχει ως στόχο τη δημιουργία των πραγματικών συνθηκών 
που θα επιτρέψουν σε όλους την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων. Αντίστροφα, η 
σφαλερή καταγγελία του «τυπικού» χαρακτήρα των «αστικών» δικαιωμάτων και ελευθεριών 

14. Ο Αλαίν Φινκιελκρώ παραθέτει την ιστορία του ιταλού αξιωματικού Εμίλιο Λούσσου, που μια νύχτα του 1916 
φτάνει έρποντας στα χαρακώματα των αντιπάλων Αυστριακών, την ώρα που είναι έτοιμος να πυροβολήσει έναν 
Αυστριακό αξιωματικό «πλήττεται από τον κεραυνό του καταφανούς». «Ήταν ο εχθρός και ήταν οι Αυστριακοί. 
Άνθρωποι, στρατιώτες σαν κι εμάς, καμωμένοι όπως εμείς, με στολές όπως εμείς, οι οποίοι εκείνη τη στιγμή 
κινούνταν, μιλούσαν κι έπιναν τον καφέ τους, ακριβώς όπως έκαναν πίσω μας, εκείνη την ίδια στιγμή, οι δικοί μας 
συμπολεμιστές. Παράξενο πράγμα. Μια τέτοια ιδέα δεν μου είχε περάσει ποτέ απ’ το μυαλό [...] Ο Αυστριακός 
αξιωματικός άναψε τσιγάρο. Προς το παρόν κάπνιζε. Αυτό το τσιγάρο δημιούργησε μιάν απρόβλεπτη σχέση 
ανάμεσα σ’ εκείνον και σ’ εμένα. Μόλις είδα τον καπνό ένιωσα μέσα μου κι εγώ την επιθυμία να καπνίσω. Αυτή η 
επιθυμία με έκανε να σκεφτώ ότι κι εγώ επίσης είχα τσιγάρα. Τούτο διήρκεσε μιά στιγμή. Η πράξη της σκόπευσης 
από μηχανική μετατράπηκε σε λογική. Θα πρέπει να σκέφτηκα ότι σημάδευα με το όπλο και σημάδευα κάποιον. 
Ο δείκτης που άγγιζε της σκανδάλη χαλάρωσε. Σκεφτόμουν. Ήμουν υποχρεωμένος να σκεφτώ [...] Είχα απέναντί 
μου έναν αξιωματικό, ανύποπτο για τον κίνδυνο που τον απειλούσε. Δεν υπήρχε περίπτωση να αστοχήσω. Θα 
μπορούσα να ρίξω χίλιες φορές απ’ αυτήν την απόσταση, χωρίς να αστοχήσω ούτε μία φορά. Έφτανε να πιέσω τη 
σκανδάλη: Θα σωριαζόταν στο έδαφος. Η βεβαιότητα ότι η ζωή του εξαρτιόταν από τη θέλησή μου με έκανε να 
διστάσω. Είχα απέναντί μου ένα άνθρωπο, έναν άνθρωπο! Έναν άνθρωπο! Διέκρινα τα μάτια και τα χαρακτηριστικά 
του προσώπου του. Το φως της αυγής που γινόταν πιο φωτεινό κι ο ήλιος ετοιμαζόταν να βγει πίσω από τις κορφές 
των βουνών. Να ρίξω έτσι, από μερικά βήματα απόσταση, πάνω σ’ έναν άνθρωπο... σαν να ήταν αγριόχοιρος!» 
(Alain Finkielkraut, Η χαμένη ανθρωπότητα, μτφρ. Γ. Καυκιά, εκδ. Ελληνικά γράμματα, 2000, σελ. 38-41).
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είχε καταστροφικά αποτελέσματα, γιατί χρησίμευσε ως εφαλτήριο για την εγκαθίδρυση του 
λενινιστικού ολοκληρωτισμού και ως κάλυμμα για τη συνέχισή του από το σταλινισμό»15. Το 
ξεπέρασμα του αποσπασματικού και αμυντικού χαρακτήρα των δικαιωμάτων σημαίνει την 
ολοκλήρωσή τους στα πλαίσια μιας δημοκρατικής και αυτόνομης κοινωνίας. Τα δικαιώματα 
αυτά μάλιστα αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία οφείλει να οικοδομηθεί η προοπτική μιας 
πραγματικά ελεύθερης κοινωνίας. Ο Καστοριάδης θεωρεί επίσης λανθασμένη τη σύνδεση των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών με την ελευθερία του ανταγωνισμού στην οικονομική αγορά, 
κάτι που περίτρανα αποδεικνύεται τα τελευταία χρόνια από την ανάπτυξη του καπιταλισμού στην 
Κίνα, η οποία όμως έχει επιφέρει μικρές αλλαγές στο καθεστώς της παραβίασης των δικαιωμάτων. 
Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι τα δικαιώματα και οι ελευθερίες, «δε γεννήθηκαν μαζί με τον 
καπιταλισμό, ούτε παραχωρήθηκαν από αυτόν»16, αλλά αποτελούν το αποτέλεσμα μακροχρόνιων 
αγώνων που έδωσαν τα χειραφετητικά κινήματα στις διάφορες εκφάνσεις τους17. Όπως 
υποστηρίζει και η Άρεντ, πέραν από τη θετική έννοια της ελευθερίας, που νοηματοδοτείται από 
τη άμεση συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, υπάρχει και η έννοια της «αρνητικής» ελευθερίας, 
της απελευθέρωσης18. Η τελευταία διαφυλάσσει την ανεξαρτησία του ατόμου από ενδεχόμενους 
καταχραστές της ελευθερίας του –και κυρίως από το κράτος-Λεβιάθαν, ένα μηχανισμό ανεξάρτητο 
από την κοινωνία19- και αποτελούν προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της θετικής έννοιας της 
ελευθερίας.

Η Χάννα Άρεντ επεχείρησε από την πλευρά της να αποδώσει μια νέου τύπου άρθρωση του 
πολιτικού πράττειν μακριά από τα παραδοσιακά πλαίσια. Σε αντίθεση με τον ιδιότυπο αυτισμό 
του homo faber, που έχει μαγνητίσει την πολιτική σκέψη σχεδόν στο σύνολό της, υπάρχει, θα 
υποστηρίξει η Άρεντ, ένα πεδίο ανθρωπίνων δραστηριοτήτων όπου το κριτήριο της σκοπιμότητας 
έχει μικρή αξία. Στο πεδίο αυτό ανήκουν η σκέψη, η ομιλία και η πράξη. Η σκέψη, σε αντίθεση 
με τη γνώση, χαρακτηρίζεται από την ασκοπιμότητα της. «Η διαδικασία του σκέπτεσθαι είναι 
τόσο ανυποχώρητη και τόσο επαναλαμβανόμενη όσο η ίδια η ζωή, και το ερώτημα, αν η σκέψη 
έχει καν κάποιο νόημα, συνιστά τον ίδιο άλυτο γρίφο όπως και το ερώτημα για το νόημα της ζωής· 

15.  Κορνήλιος Καστοριάδης, Η άνοδος της ασημαντότητας, μτφρ. Κ. Κουρεμένου, εκδ. Ύψιλον, 2000, σελ. 
281.
16.  Ό.π., σελ. 280.
17.  Ό.π., σελ. 137.
18.  Χάννα Άρεντ, Για την επανάσταση, μτφρ. Β. Τομανά, εκδ. Νησίδες, 2005, σελ. 25 κ.ε.
19.  «Λέω Κράτος: χωρισμένος και συγκεντρωμένος μηχανισμός κυριαρχίας και όχι εξουσία» (Κορνήλιος 
Καστοριάδης, Ο θρυμματισμένος κόσμος, μτφρ. Ζ. Σαρίκα – Κ. Σπαντιδάκη, εκδ. Ύψιλον, 1992, σελ. 130).
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οι διαδικασίες του σκέπτεσθαι διέπουν το σύνολο της ανθρώπινης ύπαρξης τόσο βαθιά, ώστε η 
αρχή και το τέλος τους συμπίπτουν με την αρχή και το τέλος της ίδιας της ανθρώπινης ζωής»20. 
Ανάλογη ασκοπιμότητα παρουσιάζουν και οι πολιτικές δραστηριότες της ομιλίας και της πράξης. 
«Με την ομιλία και την πράξη εντασσόμαστε στον ανθρώπινο κόσμο, και η ένταξη αυτή μοιάζει 
δεύτερη γέννηση, με την οποία επιβεβαιώνουμε και αναδεχόμαστε το απλό γεγονός της αρχικής 
φυσικής μας εμφάνισης. Αυτή η ένταξη δε μας επιβάλλεται από την ανάγκη, όπως ο μόχθος, και 
δεν υπαγορεύεται από την ωφελιμότητα, όπως η εργασία. Μπορεί να παίρνει ένα ερέθισμα από 
την παρουσία των άλλων, που θέλουμε ίσως να συνδεθούμε μαζί τους, αλλά δεν καθορίζεται ποτέ 
απ’ αυτούς· η ενόρμησή της εκπηγάζει από την απαρχή εκείνη, η οποία έρχεται στον κόσμο όταν 
γεννιόμαστε και προς την οποία ανταποκρινόμαστε όταν και εμείς αρχίζουμε κάτι καινούργιο με 
δική μας πρωτοβουλία»21. Αυτό που κινεί, λοιπόν, τον άνθρωπο για την ομιλία και την πράξη είναι 
μία μάλλον εγγενής του επιθυμία να εμφανιστεί στο χώρο των ανθρωπίνων υποθέσεων, να βάλλει 
τη σφραγίδα του -αν είναι δυνατόν- στην ανθρώπινη ιστορία αποκαλύπτωντας τον εαυτό του. 
Έτσι κάθε ανθρώπινη ομιλία και πράξη στο δημόσιο χώρο είναι και μία εμφάνιση του καινούργιου, 
βασισμένη στη μοναδικότητα κάθε ανθρώπινης ύπαρξης. Και κάθε ομιλία και πράξη απαιτεί ως 
προϋπόθεση την ύπαρξη μιας δημόσιας σφαίρας, την οποία ταυτόχρονα αναδημιουργεί. Η δημόσια 
ομιλία και πράξη δεν ορίζονται απολύτως από τον ομιλούντα και τον πράττοντα, αλλά κατά μία 
έννοια «αφήνονται» στην ανθρώπινη ιστορία, όπως ένα έργο τέχνης «αφήνεται» στην ιστορία 
της τέχνης για να εμπνεύσει και να επανανοηματοδοτηθεί. Με τον τρόπο αυτό εγκαθιδρύεται το 
πεδίο της της ανθρώπινης ιστορίας ως ένα πεδίο μη προβλεψιμότητας και η ανθρώπινη φύση ως 
ένα πεδίο του ακαθόριστου και μάλιστα του μη καθορίσιμου22. 

20.  Χάννα Άρεντ, Η ανθρώπινη κατάσταση, ό.π., σελ. 236. 
21.   Ό.π., σελ. 243. Ως «μόχθο» θα μπορούσαμε να ορίσουμε την προσπάθεια εξασφάλισης των αναγκαίων για 
τη ζωή. Ο μόχθος αποτελεί τη δραστηριότητα που αντιστοιχεί στο animal laborans, στο ζώο του μόχθου, ενώ η 
εργασία είναι η δραστηριότητα που αντιστοιχεί στον homo faber. Από την άλλη πλευρά, στο πολιτικό υποκείμενο 
αντιστοιχεί η πράξη που περιλαμβάνει τη δημόσια εμφάνιση, ομιλία και πράξη. Μόχθος, εργασία και πράξη είναι 
για την Άρεντ οι τρεις όψεις της vita activa που διακρίνεται από την vita contemplativa.  
22.  «Μία ιστορική λύση του ανθρώπινου προβλήματος, ένα τέλος της ιστορίας δεν μπορούν να νοηθούν παρά 
μονο αν η ανθρωπότητα ήταν ένα είδος γνώριμου πράγματος, αν η γνώση μπορούσε να εξαντλήσει το είναι της, 
αν μπορούσε να φτάσει σε κατάσταση που να περιέχει πραγματικά καθετί που υπήρξε και καθετί που μπορεί να 
υπάρξει. Όμως αντίθετα, στην πυκνή θολούρα του κοινωνικού, κάθε απόφαση έχει απρόσμενες συνέπειες και 
καθώς ο άνθρωπος απαντά στις εκπλήξεις αυτές με επινοήματα που μετατοπίζουν το πρόβλημα, δεν υπάρχει 
κατάσταση χωρίς ελπίδα αλλά ούτε και επιλογές που να τερματίζουν τις παρεκκλίσεις, να στραγγίζουν την 
επινοητική ικανότητα και να στερεύουν την ιστορία του» Μωρίς Μερλώ-Ποντύ, Οι περιπέτειες της διαλεκτικής, 
μτφρ. Μ.Λυκούδη, εκδ. Ύψιλον, 1984, σελ. 30.
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Όσο κι αν η Άρεντ φαίνεται επεκτείνωντας την ιδεά της ασκοπιμότητας –αντλημένη απευθείας 
από την καντιανή Κριτική της Κριτικής Δύναμης να λησμονεί ή να υποβιβάζει τον ίδιο το λειτουργικό 
χαρακτήρα της πολιτικής, δηλαδή το γεγονός ότι πέραν της δημόσιας ομιλίας και πράξης, πολιτική 
με τη δική μας έννοια σημαίνει συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και στη δημιουργία θεσμών 
σημασιών που καθορίζουν τη ζωή της κοινωνίας, η κατάρριψη της ηγεμονίας του σχήματος 
μέσο-σκοπός είναι ένα αναγκαίο βήμα για τη θέσμιση ενός άλλου τρόπου διαπραγμάτευσης των 
δημόσιων υποθέσεων προς την δημοκρατική σκοπιά. Επ’ αυτού, η Άρεντ μοιάζει εγκλωβισμένη 
στην εκβιαστική διάζευξη ελευθερίας-αναγκαιότητας. Προσπαθεί δηλαδή να εξορίσει από το πεδίο 
της πολιτικής τους συμβιβασμούς που μας επιβάλλει ο λειτουργικός χαρακτήρας της πολιτικής. 
Κάτι ανάλογο κάνει και όταν θεωρεί το πεδίο της εργασίας ακατάλληλο για να εφαρμοστούν 
δημοκρατικές πρακτικές23, αφού το πεδίο αυτό θεωρεί πως αποτελεί εξ ορισμού αντικείμενο της 
αναγκαιότητας. Η λύση στα εκβιαστικά αυτά διλήμματα θα ήταν να ορίσουμε την ελευθερία όχι 
ως το ασυμβίβαστο έτερον της αναγκαιότητας αλλά ως τον αγώνα να επεκτείνουμε διαρκώς τα 
μέσα της ελευθερίας και να προσπαθούμε να διαπραγματευτούμε με τους όρους της ελευθερίας 
τα ζητήματα που άπτονται της αναγκαιότητας, υποβιβάζοντας διαρκώς και όσο είναι δυνατό το 
χρησιμοθηρικό κίνητρο24.

Στη σκέψη της Άρεντ, η βία είναι αντίθετη με την πολιτική. Ίσως επειδή προέρχεται από τα 
άλλα πεδία της vita activa, δηλαδή επειδή έχει εμποτίσει με τον τρόπο της τις δραστηριότητες 
του animal laborans, του ζώου του μόχθου, και του homo faber, το πεδίο της πολιτικής είναι 
και οφείλει να παραμείνει ανεπηρέαστο από τη λογική κάθε βίαιης πρακτικής. Η βία ως μέσο 
επίλυσης των ανθρώπινων διαφορών αντιτίθεται στο διάλογο και στη διαβούλευση που 
αποτελούν συστατικά στοιχεία της δημοκρατικής πολιτικής σφαίρας. Όποτε συγκροτείται σε 
σώμα το σύνολο των πολιτών, όποτε οι άνθρωποι δηλαδή εγκαταλείπουν τον παθητικό τους 
ρόλο μέσα στην ιστορία, εμφανίζεται και το στοιχείο της δύναμης (ή της συλλογικής εξουσίας) 
«που αντιστοιχεί στην ικανότητα του ανθρώπου όχι απλώς να πράττει, αλλά να πράττει από 
κοινού. Η δύναμη δεν είναι ποτέ κτήμα ενός ατόμου· ανήκει σε μια ομάδα και συνεχίζει να υπάρχει 
μόνο όσο καιρό η ομάδα μένει μαζί»25. Στην πολιτική σφαίρα, η βία εξαιτίας του εργαλειακού 
χαρακτήρα της μπορεί να καταστρέψει, αλλά δε μπορεί να υποκαταστήσει τη δύναμη26, αλλά η 

23.   Χάννα Άρεντ, Για την επανάσταση, ό.π., σελ. 255.
24.   «Η απάντηση δε συνίσταται λοιπόν στο να κάνουμε αφαίρεση του κοινωνικού αλλά στο να το αλλάξουμε, 
με τέτοιο τρόπο ώστε η σύγκρουση των «κοινωνικών» (δηλαδή οικονομικών) συμφερόντων να πάψει να είναι ο 
κυρίαρχος συντελεστής του σχηματισμού πολιτικών στάσεων» λέει εν προκειμένω ο Καστοριάδης (Κορνήλιος 
Καστοριάδης, Χώροι του ανθρώπου, μτφρ. Ζ. Σαρίκα, εκδ. Ύψιλον, 1995, σελ. 195).
25.   Hannah Arendt, Περί βίας, μτφρ. Β.Νικολαΐδου-Κυριανίδου, εκδ. Αλεξάνδρεια, σελ. 104.
26.   Πρβλ. ό.π., σελ. 104 κ.ε.
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δύναμη είναι εκείνη που εξασφαλίζει την χωρίς βία επικράτηση της γενικής βούλησης. Η δύναμη 
δεν είναι καν η απειλή της βίας της μάζας ενάντια σε όποιον αντιτίθεται στη βούλησή της ή ένα 
μέσο ψυχολογικής πίεσης. Είναι η εμφάνιση του αυτονόητου γεγονότος ότι οι άνθρωποι μπορούν 
να διαβουλεύονται και να συναποφασίζουν για τις υποθέσεις που τους αφορούν και ότι κάθε λύση 
που έρχεται να επιβληθεί απ’ έξω τους μοιάζει επίσης αυτονόητα ξένη και «παράνομη». Ο Στίνας 
μας δίνει ένα παράδειγμα εμφάνισης της δύναμης αντλημένο από τα χρόνια της Κατοχής και τη 
ντεφαιτιστική δράση που ανέπτυξε τότε η ομάδα τους: «Σύντροφοί μας σπάσανε μια αποθήκη 
στην οδό Μαυρομιχάλη γεμάτη από μακαρόνια αρίστης ποιότητας. Ο κόσμος κάνει ουρά και 
τα μακαρόνια μοιράζονται με τάξη, δίχως εκείνοι που τα μοίρασαν να κρατήσουν τίποτε για τον 
εαυτό τους [...] έρχεται ένας υπεύθυνος του Ε.Α.Μ. και με πολύ αυστηρό ύφος μας ρωτάει από 
που πήραμε γραμμή. Απευθυνθήκαμε στον κόσμο και τον ρωτήσαμε τι θα πρέπει να απαντήσουμε 
στον κύριο που θέλει να μάθει από που πήραμε γραμμή. Η απάντηση στον κύριο ήταν γέλια, 
αποδοκιμασίες και γιούχα»27. Η δύναμη μου φαίνεται πως είναι ακριβώς η επανανακάλυψη του 
αυτονόητου. Και το αυτονόητο δε χρειάζεται καμία ιδιαίτερη τακτική για να πείσει ή να επιβληθεί· 
είναι απλά αυτονόητο, αυταπόδεικτο και εφαρμοστέο άμα τη εμφανίσει. Είναι ενδεικτικό πως αν ο 
αντιπρόσωπος του Ε.Α.Μ. εμφανίζονταν υπό άλλους όρους, αν το πλήθος δεν είχε συγκροτηθεί με 
τους όρους της δύναμης, αν διατηρούσε μια παθητική και λιγότερο αποφασιστική στάση, αν δηλαδή 
δεν είχε συναίσθηση της θέσης του και της δύναμής του, το αυστηρό ύφος του αντιπροσώπου 
θα επιβάλλονταν. Εδώ όμως που κατά μία έννοια «η τάξη του κόσμου έχει αποκατασταθεί» 
και τα μακαρόνια ανήκουν σε αυτούς που πρέπει να ανήκουν και όχι σε όποιον σφετερίζεται 
την παθητικότητα των ανθρώπων, το αυστηρό ύφος του αντιπροσώπου γίνεται απλά γελοίο, 
οι ερωτήσεις του γίνονται ανέκδοτο και ο ίδιος μετατρέπεται σε καρικατούρα. Ανακαλύπτουμε 
απλά πως ο βασιλιάς είναι γυμνός. Αυτή, άλλωστε, είναι η προαιώνια λειτουργία του χιούμορ. 
Να αποκαλύπτει την πραγματική τάξη του κόσμου, τη σχετικότητά του, αποδομώντας το 
θεσμισμένο28. Το χιούμορ είναι ένα επαναστατικό μέσο υπερβολικά πιο αποτελεσματικό από τη 
βία.

Η χρήση της βίας είναι απαράδεκτη και ηθικά απονομιμοποιημένη στα πλαίσια μιας 
δημοκρατικής πολιτικής επειδή εργαλειοποιεί την ανθρώπινη ύπαρξη, την υποβιβάζει στο επίπεδο 

27.   Άγης Στίνας, Αναμνήσεις, εκδ, Ύψιλον, 1985², σελ. 406-07.
28.   «Δεν γελάμε επειδή γελοιοποιούν, κοροϊδεύουν ή και ταπεινώνουν κάποιον, αλλά επειδή μια πραγματικότητα 
αποκαλύπτεται ξαφνικά στην αμφισημία της, τα πράγματα χάνουν την προφανή σημασία τους, ο άνθρωπος 
απέναντί μας δεν είναι αυτό που νομίζει πως είναι. Ιδού το χιούμορ» (Μίλαν Κούντερα, Ο πέπλος, μτφρ. Γ.Η. 
Χάρη, εκδ. Εστία, 2005, σελ. 132).
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του απλού μέσου και συνεπώς είναι εκ των πραγμάτων  αντίθετη προς την ίδια μας τη βλέψη 
για τον άνθρωπο και την κοινωνία. Μοιάζει όμως και περιττή και αχρειάστη, αφού η έννοια 
της δύναμης μας υποδεικνύει τον απαράγραπτο τρόπο με τον οποίο η ίδια η ενεργοποίηση των 
ανθρώπων και η εισβολή τους στη δημόσια σφαίρα επιβάλλει τη με μη-βίαιο τρόπο κατίσχυση της 
γενικής βούλησης και την αυτόματη περιθωριοποίηση όσων σφετερίζονται την εξουσία του λαού. 
Αν δεχτούμε πως «επανάσταση είναι η ρητή και διαυγασμένη αλλαγή των θεσμών μιας κοινωνίας, 
όσων θεσμών φυσικά εξαρτώνται από ρητή θέσμιση, με τη συλλογική δράση αυτής της κοινωνίας ή 
του μεγαλύτερου μέρους της»29, το ζήτημα της βίας γίνεται πραγματικά περιθωριακό για τη δική 
μας λογική. Γιατί μια δημοκρατική επανάσταση, και όχι ένα πραξικόπημα κάποιου μπολσεβικικού 
κόμματος, δεν θα έχει σε ποιόν πραγματικά να επιβληθεί καθόσον η συντριπτική πλειοψηφία 
της κοινωνίας θα την υποστηρίζει. Και επιπλέον θα είναι πολύ δύσκολο στα άκρως μειοψηφικά 
απερχόμενα κυρίαρχα στρώματα που θα πλήττονται πραγματικά από την επαναστατική αλλαγή, 
να βρουν τόπο να σταθούν μέσα σε αυτήν την κατάσταση «υπερθέρμανσης και τήξης της 
κοινωνίας, που συνοδεύει τη γενική κινητοποίηση όλων των κατηγοριών και όλων των στρωμάτων 
και την κατεδάφιση όλων των κατεστημένων φραγμών»30. «Οι τυποποιημένες οδηγίες για το 
«πώς κάνουμε επανάσταση» προχωρώντας βήμα προς βήμα από τη διαφωνία στη συνωμοσία, 
από την αντίσταση στην ένοπλη εξέγερση, βασίζονται όλες στην εσφαλμένη αντίληψη ότι οι 
επαναστάσεις «φτιάχνονται». Σ’ έναν αγώνα βίας ενάντια στη βία η υπεροχή της κυβέρνησης 
υπήρξε πάντοτε απόλυτη· αυτή όμως η υπεροχή διαρκεί μόνο όσο παραμένει ανέπαφη η δομή 
ισχύος της κυβέρνησης –δηλαδή όσο οι διαταγές εκτελούνται και οι στρατιωτικές ή αστυνομικές 
δυνάμεις είναι διατεθειμένες να χρησιμοποιήσουν τα όπλα τους. Όταν αυτό πάψει να ισχύει, η 
κατάσταση μεταβάλλεται άρδην. Όχι μόνο δεν καταστέλλεται η εξέγερση, αλλά και τα ίδια τα 
όπλα αλλάζουν χέρια –μερικές φορές, όπως στην ουγγρική επανάσταση, μέσα σε λίγες ώρες [...] 
Μόνο αφού συμβεί αυτό, όταν η αποσύνθεση της ισχύουσας κυβέρνησης έχει επιτρέψει στους 
επαναστάτες να εξοπλιστούν, μπορεί να μιλήσει κανείς για «ένοπλη εξέγερση», η οποία συχνά δεν 
επέρχεται καν ή γίνεται όταν πια δεν είναι αναγκαία. Όταν οι διαταγές παύουν να εκτελούνται, τα 
βίαια μέσα είναι άχρηστα· και το ζήτημα αυτής της υπακοής δεν κρίνεται από της σχέση διαταγής-
υπακοής αλλά από την κοινή γνώμη και, φυσικά, από τον αριθμό εκείνων που τη μοιράζονται»31. 
Έτσι, η εμφάνιση της δύναμης είναι ικανή να αποτρέψει τα βίαια μέσα. 

29.   Κορνήλιος Καστοριάδης, Οι ομιλίες στη Ελλάδα, εκδ. Ύψιλον, 2000², σελ. 109.
30.   Κορνήλιος Καστοριάδης, Ουγγρική Επανάσταση 1956 – Δημιουργική πηγή της σύγχρονης ιστορίας, μτφρ. 
Μ. Λαμπρίδη, εκδ. Ύψιλον, 1980, σελ. 23.
31.   Hannah Arendt, Περί βίας, ό.π., σελ. 109. 
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Αλλά επειδή η βία μπορεί να εξυπηρετήσει μόνο βραχυπρόθεσμους στόχους, καθώς αδυνατεί να 
υποκαταστήσει τη δύναμη, τη συναίνεση ή την ηθική νομιμοποίηση μιας εξουσίας (αλήθεια, πόσο 
μπορεί να αντέξει ένα καθεστώς που βασίζεται αποκλειστικά στη βίαιη επιβολή επί των πολιτών 
που αγωνίζονται εναντίον του;), όποιος τη χρησιμοποιεί είναι καταδικασμένος να αρκεστεί σε 
βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, δηλαδή να υποστεί αργά ή γρήγορα την ήττα του. Επιπλέον, «η 
πρακτική της βίας, όπως και κάθε πράξη, αλλάζει τον κόσμο, αλλά η πιθανότερη αλλαγή είναι στην 
κατεύθυνση ενός ποιό βίαιου κόσμου»32. Αν ένας τέτοιος κόσμος είναι αυτό στο οποίο πραγματικά 
αντιτασσόμαστε, οφείλουμε να αποκλείσουμε εκ των προτέρων τα βίαια μέσα. Γιατί, όπως είχε 
γράψει κάποτε η Έλσα Μοράντε σε ένα «γράμμα προς τις Ερυθρές Ταξιαρχίες», ο σκοπός δεν 
αγιάζει τα μέσα, αλλά «τα μέσα αποκαλύπτουν το σκοπό». Για να το πούμε διαφορετικά, τα 
βίαια μέσα είναι τα μέσα του εχθρού· είναι τα μέσα για την εγκαθίδρυση ενός βίαιου, αυταρχικού 
ή ολοκληρωτικού καθεστώτος· είναι τα μέσα που δεν αντιστοιχούν στις δικές μας βλέψεις. Στις 
δικές μας τις βλέψεις, μέσα και σκοπός δεν διακρίνονται ξεκάθαρα33, αφού ο σκοπός έχει πάψει 
να είναι ανώτερος του μέσου και η ίδια η πράξη (ταυτόχρονα μέσο και σκοπός) έχει κερδίσει τη 
νοηματική (ηθική και πολιτική) της αυτοτέλεια.

Για τους λόγους αυτούς, «όταν συζητούμε για την επανάσταση πρέπει να έχουμε απαλλαγεί 
τελείως από τις εικόνες που είχαμε στο μυαλό μας για οδοφράγματα, για την κατάληψη των 
«χειμερινών ανακτόρων», για εμφύλιους πολέμους, για σφαγές, για τρομοκρατίες κτλ»34. 
Άλλωστε, λέει ο Καστοριάδης, υπάρχουν στην ιστορία και τα παραδείγματα των μη βίαιων ή 
ελάχιστα βίαιων επαναστάσεων, όπως της επανάστασης του Κλεισθένη, της επανάστασης του 
Φεβρουαρίου του 1917 στη Ρωσία ή της Αμερικανικής Επανάστασης, όπου η βία θα μπορούσε να 
είχε αποτραπεί εντελώς35. Συνεπώς, το ζήτημα βρίσκεται αλλού. Στην ενεργοποίηση της κοινωνίας 
για την αλλαγή των υπαρχόντων θεσμών, στη διεκδίκηση της συμμετοχής όλων στη λήψη των 

32.   Ό.π., σελ. 142.
33.   «Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα; Πολύ πιθανό. Ποιός όμως θα αγιάσει το σκοπό; Σε τούτη την ερώτηση, που η 
ιστορική σκέψη αφήνει μετέωρη, η εξέγερση απαντά: τα μέσα» (Αλμπέρ Καμύ, Ο επαναστατημένος άνθρωπος, 
μτφρ. Τζ. Τσακίρη, εκδ. Μπουκουμάνη, 1971, σελ. 362).
34.   Κορνήλιος Καστοριάδης, Οι ομιλίες στη Ελλάδα, ό.π., σελ. 109.
35.  Πρβλ. Cornelius Castoriadis, Une societé à la derive [Μια αποπροσανατολισμένη κοινωνία], éditions du 
Seuil, 2005, p. 177.
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αποφάσεων που εκφράζεται με τη συγκρότηση συμβουλίων36 και στην απονομιμοποίηση κάθε 
εξουσίας που δεν πηγάζει άμεσα και δεν ελέγχεται απόλυτα  από την κοινωνία.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές πως «η Τρομοκρατία είναι η κατ’ εξοχήν αποτυχία της 
Επανάστασης. Ίσως να μην μπορούμε να εξαλείψουμε κάθε βία από την πολιτική ζωή –και η λογική 
και η εμπειρία συνδυάζονται για να πουν  πόσο άκρως απίθανο είναι να εγκαταλείψει ειρηνικά την 
εξουσία μια κυρίαρχη ομάδα που δεν είναι αποσυντεθειμένη [...] Δεν χωράει όμως καμία αμφιβολία 
ότι μια πολιτική που δηλώνει πως είναι επαναστατική και δημοκρατική, αλλά που δεν μπορεί να 
επιβληθεί παρά μόνο με την Τρομοκρατία, έχει χάσει το παιχνίδι πριν αυτό αρχίσει, έχει πάψει να 
είναι αυτό που ισχυρίζεται πως είναι. Δεν μπορείς να σώσεις την ανθρωπότητα παρά αυτήν και, 
ακόμη λιγότερο, εναντίον αυτής»37. Ασφαλώς, τίποτα δε μπορεί να μας εμποδίσει να περιμένουμε 
την περαιτέρω αποσύνθεση της κυρίαρχης ομάδας38. Άλλωστε, η ανυπομονησία ήταν πάντοτε 
ο χειρότερος σύμβουλος κάθε επανάστασης και μάλιστα ο σύμβουλος εκείνος που οδήγησε με 
μαθηματική ακρίβεια στη βία. «Αφού δεν υπάρχει αυτό που θέλουμε, ας το κατασκευάσουμε», 
όπως θα έλεγε και ο homo faber. Σε κάθε περίπτωση, η βία εμφανίζεται στο κενό που αφήνει η 

36. «Η αυθόρμητη οργάνωση του συστήματος των συμβουλίων εμφανίστηκε σε όλες τις επαναστάσεις, στη 
Γαλλική Επανάσταση, με τον Τζέφερσον στην Αμερικανική Επανάσταση, στην Παρισινή Κομούνα, στις 
Ρωσικές Επαναστάσεις, στο ξέσπασμα των επαναστάσεων στη Γερμανία και στην Αυστρία κατά το τέλος του 
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και τέλος στην Ουγγρική Επανάσταση. Και επί πλέον, τα συμβούλια ποτέ δεν 
δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα μιας συνειδητής επαναστατικής παράδοσης ή θεωρίας, αλλά εντελώς αυθόρμητα, 
κάθε φορά σα να μην είχε ποτέ πριν υπάρξει κάτι παρόμοιο. Κατά συνέπεια, το σύστημα των συμβουλίων φαίνεται 
να ανταποκρίνεται και να ξεπηδά από την ίδια την εμπειρία της πολιτικής δράσης» (Hannah Arendt, Σκέψεις 
για την πολιτική και την επανάσταση, μτφρ. Σ. Ροζάνη, εκδ. Έρασμος, 1987, σελ. 42).
37.  Κορνήλιος Καστοριάδης, Ο θρυμματισμένος κόσμος, ό.π, σελ. 108.
38.  Η λογική πως οι άνθρωποι δεν αλλάζουν και ο «ταξικός» ή άλλος καθορισμός τους είναι τόσο ισχυρός 
που μόνο μέσω του τερματισμού της ζωής τους θα απαλλαγούν απ’ αυτόν είναι μία λογική απόλυτα συναφής με 
το ναζισμό. Αυτά θα έλεγε και ο Χίτλερ για τους Εβραίους. Αυτό που πρέπει πάντοτε εμείς να υποστηρίζουμε, 
ακόμα και αν συνήθως πρόκειται να πέσουμε έξω, είναι ότι οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν, μπορούν να 
πειστούν, μπορούν να εγκαταλείψουν ανά πάσα στιγμή τις ιδεολογικές τους δεσμεύσεις ή τα συμφέροντά τους. 
Διαφορετικά θα πρέπει να επιδοθούμε σε ένα πογκρόμ ενάντια «στους φασίστες», «στους μπάτσους», «στους 
αστούς» κ.λπ. Αλλά αυτός είναι μονάχα ο ασφαλέστερος τρόπος για να γίνουμε εμείς αυτό που υποτίθεται πως 
πολεμάμε. Και το βέβαιο είναι πως δεν πολεμάς το φασισμό με το να γίνεσαι και συ με τον τρόπο σου φασίστας. Η 
δυνατότητα μεταστροφής, δηλαδή το γεγονός ότι ο άνθρωπος όπως και η ιστορία είναι ανοιχτά στην ανάδυση του 
καινούργιου, είναι άλλωστε και ένα από τα βασικά μας επιχειρήματα ενάντια στη θανατική ποινή. 
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δύναμη και οι επαγγελματίες επαναστάτες, οι λενινιστικές πρωτοπορίες39 στο κενό που αφήνει η 
απόσυρση των μαζών. Και αυτή η απόσυρση υπήρξε πάντοτε το πιο δυσεπίλυτο πρόβλημα, αφού 
η ίδια η πολιτική συμμετοχή και μόνο αυτή μπορεί να ενεργοποιήσει εκείνο το τεράστιο δυναμικό 
της δημιουργικότητας της κοινωνίας που αποτελεί τη στοιχειώδη εγγύηση για την αντιμετώπιση 
όλων των προβλημάτων. Εν προκειμένω, όπως πολύ συχνά συμβαίνει όταν εγκαταλείψουμε τις 
θεολογίες με τις πολλαπλές μεταμφιέσεις τους, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα καμία ασφαλής 
εγγύηση πως δε θα οδηγηθούμε ούτε στην Τρομοκρατία ούτε στην ολιγαρχία. Η μοναδική εγγύηση 
ήταν και θα είναι πάντοτε η δραστηριότητα των ανθρώπων που -με την πείρα ολόκληρου του 
επαναστατικού κινήματος- θα αγωνίζονται ενάντια σε αυτούς τους πιθανούς εκφυλισμούς. Υπό αυτή 
την έννοια η δημοκρατία είναι το πολίτευμα του αυτοπεριορισμού. Τα όριά μας δεν τα κληρονομούμε 
από πουθενά, τα θέτουμε οι ίδιοι, πρωτίστως στους εαυτούς μας40. Για το λόγο αυτό, δεν υπάρχει 
καμιά «γη της επαγγελίας», κανένα «τέλος της ιστορίας» όπου η βία θα έχει καταργηθεί και η 
ελευθερία θα έχει πραγματωθεί. Δυστυχώς, δε μπορούμε ούτε την απόλυτη προσήλωσή μας στην 
αρχή της μη βίας να δηλώσουμε, γιατί τότε τι θα κάναμε μπροστά σε έναν τρομοκράτη που θα 

39.    Οι επαγγελματίες επαναστάτες, εθισμένοι να ασκούν την εξουσία τους στο όνομα των μαζών, αλλά πάντοτε 
ερήμην τους, πολέμησαν λυσσαλέα τους αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς. «Έβλεπαν τα συμβούλια σαν να ήταν 
ένα ρομαντικό όνειρο, κάτι σαν φανταστική ουτοπία που γίνονταν για μια φευγαλέα στιγμή μόνο για να δείξει, 
κατά κάποιον τρόπο, τις ανέλπιδα ρομαντικές λαχτάρες του λαού, που φαίνεται πως δεν ήξερε ακόμα τα αληθινά 
γεγονότα της ζωής. Οι ρεαλιστές αυτοί είχαν ως αφετηρία τους το κομματικό σύστημα, υπέθεταν ως αυτονόητο 
ότι δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική δυνατότητα από την αντιπροσωπευτική κυβέρνηση και λησμονούσαν 
βολικά ότι η πτώση του προεπαναστατικού καθεστώτος οφείλονταν, μεταξύ άλλων, και σ’ αυτό ακριβώς το 
σύστημα» (Χάννα Άρεντ, Για την επανάσταση, ό.π., σελ. 244). Ο πραγματισμός αυτός, το άμετρο πάθος, η 
υπερδραστηριότητα και η ανυπομονησία των επαγγελματιών επαναστατών κατέληξαν πάντοτε στην εκδίωξη 
των μαζών από τη δημόσια σφαίρα, αφού η υπεροχή των επαγγελματιών στα σημεία αυτά είτε αποκαρδίωνε τους 
ανθρώπους είτε τους έκανε ανασφαλείς για τη δική τους δυνατότητα συμμετοχής· σε κάθε περίπτωση πάντως 
-και ανεξάρτητα από την ποιότητα των  προθέσεων με τις οποίες ως γνωστόν είναι στρωμένος ο δρόμος προς την 
κόλαση- οι μάζες ωθούνταν στην απόσυρση και οι επαγγελματίες επαναστάτες αποτελούσαν το νέο κυρίαρχο 
στρώμα της κοινωνίας. 
40.  «Η ελευθερία δε γνωρίζει όρια που να της επιβάλλονται απ’ έξω, δε μπορεί να επαναπαυτεί σε μια νόρμα 
παραδεδομένη μια για πάντα. Όπως στο ατομικό επίπεδο, έτσι και στο συλλογικό και πολιτικό αυτό σημαίνει ότι 
η ελευθερία είναι αδιαχώριστη από το ρίσκο –και αυτό το ρίσκο δε μπορεί να το αντιμετωπίσει εγκαθιδρύοντας 
συνταγματική μοναρχία· δε μπορεί να το αντιμετωπίσει παρά με τον αυτοπεριορισμό. Η δημοκρατία δε μπορεί 
να υπάρξει παρά μέσα στον αυτοπεριορισμό και διά του αυτοπεριορισμού. Και η δημοκρατία είναι ένα καθεστώς 
τραγικό: δεν έχει ποτέ εκ των προτέρων τη βεβαιότητα μιας «ευτυχούς λύσης», και την παραμονεύει πάντοτε η 
ίδια της η ύβρις: δείτε τους Αθηναίους του 413 (Σικελία) και του 406 (Αργινούσες) π.Χ.» (Cornelius Castori-
adis, Une societé à la derive, ό.π., σελ. 180).
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απειλούσε να τινάξει στον αέρα ένα αθώο πλήθος; Μπορεί κάτι να μας προφυλάξει απόλυτα από 
ένα τέτοιο ενδεχόμενο; Και θα μπορούν πάντοτε τα ειρηνικά μέσα οσοδήποτε και αν προσπαθούμε 
να τα εξαντλήσουμε να μας βγάλουν από τέτοια αδιέξοδα41; Δυστυχώς, καμιά απόλυτη ηθική 
εντολή, της καντιανής κατηγορικής προσταγής περιλαμβανομένης, δε μπορεί να μας αποσύρει 
άσπιλους από τέτοια διλήμματα. 

«Η απόλυτη μη βία υποστηρίζει αρνητικά τη δουλεία και τη βιαιότητά της [...] Πρέπει λοιπόν 
[η βία] να διατηρεί για τον επαναστατημένο, το χαρακτήρα μιας προσωρινής παράβασης και, αν 
δεν γίνεται, ν’ αποφευχθεί, να εξαρτάται πάντα από μια προσωπική ευθύνη, από έναν άμεσο κίνδυνο 
[...] η βία δε μπορεί παρά να είναι ένα ακραίο όριο που αντιτίθεται σε μία άλλη βία»42. Επειδή, 
όπως έχουμε περιγράψει, ο άνθρωπος είναι τραγικό ον και η δημοκρατία τραγικό πολίτευμα, δε 
μπορούμε να υπερασπιζόμαστε υποκριτικά μονάχα την αγιοσύνη μας, ιδιαιτέρως τις στιγμές που 
η βία γύρω μας γίνεται απειλητική. Αυτό ασφαλώς δε μας εντάσσει στους υποστηρικτές της βίας. 
«Επομένως, δεν θα πω ότι πρέπει να καταργήσουμε κάθε βία, θα ήταν ευχής έργο θεωρητικά, 
αλλά στην πραγματικότητα χίμαιρα. Λέω μόνο ότι πρέπει ν’ αρνηθούμε κάθε νομιμοποίηση της 
βίας, είτε αυτή η νομιμοποίησή της προέρχεται από το απόλυτο κρατικό συμφέρον είτε από μια 
απολυταρχική φιλοσοφία. Η βία είναι ταυτόχρονα αναπόφευκτη και αδικαιολόγητη. Πιστεύω 
πως πρέπει να προστρέχουμε σ’ αυτήν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και να την περιορίζουμε 
στα δυνατά όρια»43. Εντέλει, αυτό που μένει είναι μονάχα η ειλικρινής προσπάθεια και η ειλικρινής 
δέσμευση να μείνουμε προσηλωμένοι στις αξίες της ελάχιστης βίας και της μέγιστης ελευθερίας 
αφού χωρίς μια τέτοια προσήλωση κινδυνεύουμε να μεταπέσουμε οι ίδιοι σε αυτό που υποτίθεται 
πως πολεμάμε. Και αυτός είναι ένας μεγάλος κίνδυνος, για τον οποίο πρέπει να διδαχθούμε απ’ 
την ιστορία. 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΟΛΛΑΤΟΣ

41.  Πρβλ. επίσης Cornelius Castoriadis, Une societé à la dérive, ό.π., σελ. 254.
42.  Αλμπέρ Καμύ, Ο επαναστατημένος άνθρωπος, ό.π., σελ. 361.
43.  Αλμπέρ Καμύ, Σκέψεις για την τρομοκρατία, μτφρ. Ν. Καρακίτσου-Ντουζέ – Μ. Κασαμπαλόγλου-Ρομπλέν, 
εκδ. Καστανιώτη, 2003, σελ. 63-4.  
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Σπύρος Απέργης1

 Αριστερά και ανθρώπινα δικαιώματα

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι το θεμέλιο της ανθρώπινης φύσης,
χωρίς αυτά δε μπορεί να υπάρξει ανθρώπινο ον

(από κείμενο των Ηνωμένων Εθνών)
   

1. Σύντομη ιστορία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
Ο  αέναος αγώνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μια διαχρονική πάλη ανά τους αιώνες για 

καλύτερη ζωή που συνεχίζεται ακατάπαυστα μέχρι τις ημέρες μας και θα συνεχίζεται και στο μέλλον. 
Η πρώτη μεγάλη κατάκτηση ήταν η Magna Carta που επιβλήθηκε στο βασιλιά Ιωάννη της Αγγλίας 
το 1215 από Άγγλους βαρόνους. Αυτός ο Χάρτης είναι το παλαιότερο συνταγματικό κείμενο για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα που έγινε σύμβολο της ατομικής ελευθερίας και ο σπόρος του κράτους δικαίου 
έναντι της δεσποτικής, φεουδαρχικής εξουσίας. Η επανάσταση του 1648, που κατάργησε την 
απόλυτη μοναρχία στην Αγγλία και εγκαθίδρυσε την κοινοβουλευτική διακυβέρνηση, προετοίμασε 
το έδαφος για την υιοθέτηση νέων νόμων υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ο νόμος του 
habeas corpus του 1679 που ενίσχυσε την προστασία του υπάρχοντος εθιμικού δικαίου προς τους 
πολίτες από την αυθαίρετη σύλληψη και φυλάκιση και ο νόμος του 1688 για την Ανεξιθρησκία που 
αποτελεί και το θεμέλιο της σύγχρονης θρησκευτικής ελευθερίας.

 Το 1776 η επανάσταση στις ΗΠΑ διατύπωσε την Αμερικανική Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, 
διακηρύσσοντας ότι «θεωρούμε ότι αυτές τις αλήθειες αυταπόδεικτες, δηλαδή ότι όλοι οι άνθρωποι 
γεννήθηκαν ίσοι, ότι προικίστηκαν από τον δημιουργό τους με ορισμένα αναφαίρετα δικαιώματα 
και ότι μεταξύ αυτών των δικαιωμάτων είναι η ζωή, η ελευθερία και η επιδίωξη της ευτυχίας». 
Η επίδραση των φιλοσόφων του 18ου αιώνα , όπως ο Μοντεσκιέ και ο Λοκ, είναι σαφής στη 
Αμερικανική Διακήρυξη ενώ το αμερικανικό σύνταγμα του 1787 είναι το πρώτο γραπτό 
σύνταγμα που προσδιορίζει σαφέστερα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη θεσμική υποχρέωση της 
κάθε εξουσίας να τα σέβεται και να τα εφαρμόζει. Στη συνέχεια  η Γαλλική Επανάσταση του 1789 
με τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών 
επεξέτεινε τα δικαιώματα του πολίτη έναντι της (κρατικής) εξουσίας και αποτέλεσε το σημείο 
αναφοράς για τις επαναστάσεις του 19ου αιώνα.

1.  Ο Σπύρος Απέργης είναι ενεργό μέλος του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας και μέλος του 
τμήματος Δικαιωμάτων του ΣΥΝ.
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Η άνοδος της (διαμορφούμενης το 18ο και το 19ο αιώνα) αστικής τάξης στην πολιτική και 
οικονομική εξουσία και η εγκαθίδρυση καπιταλιστικών δομών στην κοινωνική και οικονομική 
ζωή αρκετών χωρών οδήγησε στην ανάπτυξη αγώνων για την προστασία των εργαζομένων από 
την εργασιακή βαρβαρότητα του πρώιμου καπιταλισμού. Στην Πρωσία και στις ΗΠΑ, ήδη 
από τις αρχές του 19ου αιώνα καθιερώθηκε η δωρεάν υποχρεωτική στοιχειώδης εκπαίδευση. Το 
1825 καθιερώθηκε η καθολική ψηφοφορία για τους λευκούς άνδρες στις ΗΠΑ. Το 1824 και 
1825 το αγγλικό κοινοβούλιο πέρασε τους πρώτους νόμους που επέτρεπαν τον συνδικαλισμό 
των εργαζομένων. Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, υπό την ολοένα αυξανόμενη πίεση που 
δημιουργούσαν οι απάνθρωπες συνθήκες εργασίας στα εργοστάσια και στα ορυχεία καθώς και η 
ίδρυση και η δράση σοσιαλιστικών κομμάτων σε διάφορες χώρες, οι αστικές ελίτ υποχρεώθηκαν 
στη θέσπιση κοινωνικής νομοθεσίας και στη συνέχεια ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Η ρωσική, κομουνιστική επανάσταση του 1917 και η πλήρης ανατροπή του οικονομικού 
συστήματος στη Ρωσία υπήρξε ο φάρος για πολλά επαναστατικά κινήματα του 20ού αιώνα ενώ, 
παράλληλα, επέφερε σημαντικές βελτιώσεις στην κατάσταση των δικαιωμάτων στη στέγη, στην 
τροφή, στην παιδεία, στην υγεία, στην κοινωνική ασφάλιση κ.λπ. όχι μόνο στη Ρωσία αλλά, 
εμμέσως πλην σαφώς μέσω των συνδικάτων και των αριστερών κομμάτων στην Ευρώπη και 
αλλού, και σε πολλές άλλες δυτικές και μη χώρες του κόσμου.

2. Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο σύγχρονο κόσμο  
Πριν από εξήντα χρόνια, από τις στάχτες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ξεπήδησε μια νέα 

τάξη πραγμάτων, που έθετε ως πρωταρχικούς στόχους των Ηνωμένων Εθνών τον σεβασμό για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, παράλληλα με την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανάπτυξη. Σήμερα, 60 
χρόνια μετά στην συμβολική επέτειο της υπογραφής της Διακήρυξης, τα Ηνωμένα Έθνη εμφανίζονται 
ανίκανα και απρόθυμα να υλοποιήσουν τους στόχους της και να  επιδιώξουν την αξιοπρεπή εφαρμογή 
του περιεχομένου της Διακήρυξης. 

Σε έναν αλληλεξαρτώμενο κόσμο, οι παγκόσμιες προκλήσεις της φτώχειας, της ανασφάλειας, της 
μετανάστευσης, της περιθωριοποίησης, απαιτούν απαντήσεις βασισμένες στις παγκόσμιες αξίες των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ενώνουν τους ανθρώπους και προάγουν τη συλλογική μας ευημερία. 
Τα ανθρώπινα δικαιώματα παρέχουν τη βάση για ένα βιώσιμο μέλλον. Όμως, προτεραιότητα σήμερα 
μοιάζει να είναι η προστασία της ασφάλειας των κρατών και όχι η βιωσιμότητα και η αξιοπρέπεια 
της ζωής και του βιοπορισμού των ανθρώπων. Σήμερα, οι εθνικές και οι υπερεθνικές ελίτ ποδοπατούν 
την ελευθερία και διαλαλούν όλο και περισσότερους φόβους: φόβο μήπως κατακλυστούμε από 
μετανάστες· φόβο για «τον άλλο» και μήπως χάσουμε την ταυτότητά μας· φόβο μήπως μας 
ανατινάξουν τρομοκράτες· φόβο για «κράτη-παρίες» με όπλα μαζικής καταστροφής.
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Ο φόβος ευδοκιμεί όπου υπάρχει μυωπική και δειλή ηγεσία. Υπάρχουν, πράγματι, πολλές 
πραγματικές πηγές φόβου, όμως η προσέγγιση που υιοθετούν οι σημερινές ελίτ στον κόσμο 
είναι κοντόφθαλμη, θεσπίζοντας πολιτικές και στρατηγικές που διαβρώνουν το κράτος δικαίου 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αυξάνουν τις ανισότητες, τροφοδοτούν το ρατσισμό και την 
ξενοφοβία, διαιρούν και φθείρουν τις κοινότητες και σπέρνουν τους σπόρους που φέρνουν βία 
και περισσότερες συγκρούσεις.

Η πολιτική του φόβου έχει γίνει πιο πολύπλοκη με την εμφάνιση ένοπλων ομάδων και μεγάλων 
επιχειρήσεων που διαπράττουν ή παραβλέπουν καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και 
οι δύο –με διαφορετικούς τρόπους– αμφισβητούν την ισχύ των κυβερνήσεων σε έναν κόσμο 
όπου τα σύνορα έχουν όλο και λιγότερη σημασία. Η εστίαση των περισσότερων κυβερνήσεων 
σε ένα στενά προσδιορισμένο, επικεντρωμένο στο κράτος, πρόγραμμα «ολικής ασφαλείας» 
με διακηρυγμένο εχθρό τον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας» εξέτρεψε την προσοχή από 
ορισμένες πολύ πραγματικές απειλές που θίγουν τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Ανάμεσα 
σε αυτές είναι η αποτυχία των κυβερνήσεων να σταματήσουν το απρόσκοπτο εμπόριο όπλων  
κυρίως μικρού διαμετρήματος που η ανεξέλεγκτη χρήση τους ευθύνεται για εκατομμύρια 
νεκρούς, ανάπηρους και άλλους τραυματίες κάθε χρόνο, η αποτυχία να εξαλείψουν την ακραία 
φτώχεια και τις ασθένειες που μπορούν να προληφθούν, να αναχαιτίσουν και να θεραπεύσουν 
την εξάπλωση του HIV/AIdS, να αντιμετωπίσουν τις οδυνηρές κοινωνικές συνέπειες της 
παγκοσμιοποίησης και να αντιμετωπίσουν την οικονομική και κοινωνική αποδυνάμωση που 
διευκολύνει τη βία κατά των γυναικών.

Σε μια εποχή αυξημένης ανασφάλειας, κάποιες κυβερνήσεις επέλεξαν να αγνοήσουν και να 
υπονομεύσουν το συλλογικό σύστημα ασφάλειας του ΟΗΕ που το αντιπροσωπεύει το διεθνές δίκαιο. 
Δρακόντεια μέτρα –από δημοκρατικές όσο και από αυταρχικές κυβερνήσεις– για την επέμβαση στην 
ιδιωτική σφαίρα και την παρακολούθηση επικοινωνιών, για τη σύλληψη και κράτηση υπόπτων χωρίς 
δίκη και για την απέλαση ανθρώπων χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν η μοίρα τους, αποδυνάμωσαν 
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ατόμου καθώς και τον σεβασμό για τα πρότυπα 
του διεθνούς δικαίου. Οι ΗΠΑ συνέχισαν να θέτουν υπό κράτηση αιχμαλώτους από τον πόλεμο 
του Αφγανιστάν περιφρονώντας το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, απέστρεψαν το βλέμμα από τον 
βασανισμό και την κακομεταχείριση υπόπτων από τους λειτουργούς και τους συμμάχους τους, και 
επιδίωξαν να υπονομεύσουν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μέσα από διμερείς συμφωνίες. Σε αυτή 
τη διαδικασία υπονόμευσαν και το δικό τους ηθικό κύρος να εκφράζονται κατά των παραβιάσεων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε άλλα μέρη του κόσμου.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι μια πολυτέλεια για τις καλές εποχές. Πρέπει να  τηρούνται  
σε  κάθε  εποχή και, ιδίως, σε καιρούς κινδύνου και ανασφάλειας. Ενδυναμώνουν τους ανθρώπους 
και τους δίνουν την ελευθερία να  επιλέγουν, να αμφισβητούν και να διαμορφώνουν το δικό τους 
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πεπρωμένο.  Παρέχουν ένα πλαίσιο για δημιουργικό διάλογο μεταξύ κυβερνήσεων και λαών. Αν 
σκοπεύουμε να πετύχει η αναζήτηση ενός πολύπλευρα και πολυδιάστατα ασφαλέστερου αλλά 
και σοσιαλιστικού κόσμου, τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα του. Η 
πάλη για τα δικαιώματα, για την ενότητα των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων, για την 
καθολικότητά τους χωρίς εξαιρέσεις δεν είναι απλά ένα στοιχειώδες πολιτικό καθήκον στο πλαίσιο 
του Διαφωτισμού και της Νεωτερικότητας. Πρέπει να είναι ο πυρήνας της αντίληψής  μας για το 
σοσιαλισμό και ένα από τα θεμέλια στο σχέδιο μετάβασης.

  Η επίθεση του νεοφιλελευθερισμού οδηγεί ολοένα και περισσότερο στη συρρίκνωση των 
συλλογικών (κοινωνικών και πολιτικών) δικαιωμάτων και στην αμφισβήτηση των ατομικών 
ελευθεριών. Ισχυρά μεταναστευτικά ρεύματα, σκλήρυνση του νομικού εποικοδομήματος και 
απίσχνανση των διαδικασιών δημοκρατικού ελέγχου, ανάπτυξη ενός διεθνούς παρακράτους 
(π.χ. μυστικές πτήσεις CIA), δημιουργία  σε  ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο «κράτους έκτακτης 
ανάγκης» (ευρωένταλμα σύλληψης, προτεινόμενο ευρωένταλμα συγκέντρωσης δικαστικών 
αποδείξεων, συρρίκνωση ασύλου, έξαρση της προληπτικής καταστολής, αστυνομικά πογκρόμ 
κυρίως σε βάρος μεταναστών, ηλεκτρονικό «φακέλωμα» κ.α.), πολιτικές διαχείρισης του φόβου 
και της ανασφάλειας των πολιτών με τη μεσολάβηση πανίσχυρων μέσων μαζικής ενημέρωσης 
που δημιουργούν όρους πειθάρχησης και προϊούσας απάθειας των κοινωνιών είναι μερικές 
από τις εκδηλώσεις μιας τέτοιας επίθεσης. Παράλληλα, κοινωνική ασφάλιση, υγεία, παιδεία, 
εργατικό δίκαιο και συνδικαλιστικές ελευθερίες είναι τα κύρια θύματα της καπιταλιστικής 
αναδιάρθρωσης σε βάρος των κοινωνικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. 

Τα μεγάλα κοινωνικά κινήματα, τα συνδικάτα, οι τοπικές και θεματικές ευαισθησίες,  οι 
συλλογικότητες με ισχυρή παρουσία της Αριστεράς αποτελούν, εκ των πραγμάτων, τον αντίπαλο 
πόλο στις πολιτικές αυτές. Πολιτικές σταθερές μιας συνεπούς και συνεκτικής αριστερής δράσης 
πρέπει ν’ αποτελούν η συνάρθρωση των κινημάτων, ο αλληλοεπηρεασμός του πολιτικού με 
το κοινωνικό, οι κοινές κινηματικές δομές, η ισχυρή συνδικαλιστική παρουσία, η επιδίωξη 
εφαρμογής και εμβάθυνσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάθε πεδίο της κοινωνικής ζωής 
και της ιδιωτικής σφαίρας, η έμφαση στην ανάλυση και πρόσληψη της κάθε πολιτισμικής 
κοινωνικής πραγματικότητας. Άρα τα πολιτικά καθήκοντα κάθε αριστερού, με την ευρύτερη 
δυνατή έννοια, για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες δεν μπορεί παρά να συσχετίζονται με την 
ανάπτυξη των αντίστοιχων κινημάτων, με την ενθάρρυνση των ανθρώπων για συμμετοχή σε 
συλλογικότητες με τις προαναφερόμενες κατευθύνσεις.

Παρά τις υποσχέσεις της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 
των διεθνών συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι κάθε άνθρωπος δικαιούται να έχει 
επαρκές βιοτικό επίπεδο και πρόσβαση σε τροφή, νερό, στέγη, παιδεία, εργασία και υγειονομική 
περίθαλψη, σήμερα περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν καθαρό νερό, 

ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ122



ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 123

δεκάδες εκατομμύρια παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο, οι περισσότεροι από τους 25 εκατομμύρια 
ανθρώπους που πάσχουν από HIV/AIdS στην Αφρική δεν έχουν πρόσβαση σε υγειονομική 
περίθαλψη και μισό εκατομμύριο γυναίκες πεθαίνουν κάθε χρόνο κατά την εγκυμοσύνη 
ή τον τοκετό. Οι φτωχοί έχουν επίσης περισσότερες πιθανότητες να πέσουν θύματα της 
εγκληματικότητας και της αστυνομικής βαρβαρότητας.  

3. Ανθρωπολογικές παραδοχές 
to ζήτημα της ανάδυσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μεσαίωνα και στη συνέχεια στον 

καπιταλισμό, τους τελευταίους αιώνες, συνδέεται αναπόσπαστα με τη φύση του ανθρώπου. Είναι, 
λοιπόν, απαραίτητες ορισμένες ανθρωπολογικές παραδοχές για να μπορέσουμε να ανιχνεύσουμε 
το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μοναδική και ανεκτίμητη 
προσφορά στην κατανόηση της ανθρώπινης ψυχής  προσέφερε το επιστημονικό έργο του 
Σίγκμουντ Φρόυντ χωρίς το οποίο δεν θα μπορούσαμε να εισχωρήσουμε στον σκληρό πυρήνα 
της ανθρώπινης ψυχής. Οι δε επίγονοι και οι μαθητές του, παρά τις διαφοροποιήσεις τους και 
τις κριτικές τους, αποδέχτηκαν τις βασικές θεμελιώδεις κατασκευές του Φρόυντ. Είναι ανάγκη 
εδώ να επισημάνουμε τη βαθιά πίστη του Φρόυντ στο δυισμό σώματος και ψυχής (όχι βέβαια με 
την θρησκευτική έννοια) ως δύο εντελώς ετερογενών χώρων που υιοθετώ κι εγώ στην παρούσα 
ανάλυση. Το έργο αυτό χαρακτηρίζεται από ορισμένες πραγματικά ανυπέρβλητες ανακαλύψεις 
όπως το ασυνείδητο και ο ρόλος του στον ανθρώπινο ψυχισμό και  η θεωρία των ενορμήσεων που, 
παρά τις απόπειρες ανασκευής ή ανατροπής τους, εξακολουθούν να αποτελούν επιστημονικό φάρο 
που φωτίζει τα άδυτα της ανθρώπινης ψυχής και εξακολουθούν να κυριαρχούν και στη σημερινή 
επιστημονική πραγματικότητα των κοινωνικών επιστημών. 

Είναι γνωστή η ανακάλυψη από τον Φρόιντ της σεξουαλικής ενόρμησης (libido) (η άλλη 
ενόρμηση είναι αυτή του θανάτου ή της καταστροφής) η οποία έχει ως πηγή το ανθρώπινο σώμα 
και αποσκοπεί στην ανάγκη ικανοποίησης της ηδονής ή της ευχαρίστησης. Όταν και όπως αυτή 
επέρχεται, οδηγεί στην εκτόνωση και μετά στην ηρεμία. Ενώ όμως η ενόρμηση αυτή σωματοποιείται 
με σταθερό και μονοσήμαντο τρόπο στα ζώα (π.χ. ο γάτος ερεθίζεται με την-ψυχική-παράσταση 
της όψης και της οσμής της γάτας και πάντα θα συμβαίνει  ακριβώς και μόνο έτσι), στον άνθρωπο 
δεν συμβαίνει το ίδιο καθώς μεσολαβεί η φαντασία. Έτσι λοιπόν η σεξουαλική ενόρμηση στον 
άνθρωπο σωματοποιείται ποικιλότροπα (ετεροφυλόφιλοι, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι, 
φετιχιστές, σαδιστές, μαζοχιστές, επιδειξίες κ.λπ.) με την καθοριστική συμβολή της φαντασίας. 
Για λόγους εντιμότητας πρέπει να επισημάνουμε  ότι η παραδοχή αυτή κινδυνεύει να ανατραπεί 
μετά τις πρόσφατες επιστημονικές ενδείξεις για ομοφυλοφιλία στα ζώα και για πιθανά γενετικές 
αιτίες διαμόρφωσης της ανθρώπινης ομοφυλοφιλίας.



 Όπως προσφυώς επισημαίνει ο Κορνήλιος Καστοριάδης που προσέγγισε δημιουργικά το έργο 
του Φρόυντ, οι άνθρωποι είναι ζώα τελείως ανώμαλα, τρελά και ουσιωδώς και θεμελιωδώς ανίκανα 
να επιζήσουν εάν αφεθούν στον εαυτό τους (αν αφήσουμε π.χ. ένα απογαλακτισμένο γατί μόνο του 
θα επιζήσει ενώ ένας άνθρωπος  δε θα τα καταφέρει ή αν τα καταφέρει δεν θα είναι άνθρωπος- 
σας παραπέμπω και στη σχετική θαυμάσια ταινία του Φρανσουά Τριφό Ένα αγρίμι στην πόλη 
-1969). Είμαστε ανίκανοι να επιζήσουμε όχι γιατί θα επιδιδόμασταν -αυτό αφήνει να εννοηθεί 
ο Φρόυντ- στην απεριόριστη ικανοποίηση των σεξουαλικών και άλλων ορμών μας αλλά επειδή 
θα μέναμε εγκλωβισμένοι στην πρωταρχική μορφή της ύπαρξής μας, δηλαδή σε μια αυτάρκη 
ψυχική μονάδα, η οποία είναι παραστασιακά κλεισμένη στον εαυτό της και η οποία αφήνεται 
στην απεριόριστη ηδονή που τις παρέχουν οι ψυχικές παραστάσεις. Γνωρίζουμε θετικά και με 
επιστημονική βεβαιότητα ότι αυτή είναι η ψυχική κατάσταση των νεογέννητων και συχνά και 
των ενηλίκων (νυχτερινά όνειρα ή ακόμα και ημερήσιες ονειροπολήσεις).

 Από τα παραπάνω προκύπτει  ότι η επιβίωση των ανθρώπων εξαρτάται από την ύπαρξη της 
όποιας κοινωνίας, που θα τους επιτρέψει να κοινωνικοποιηθούν και άρα, να ανθρωποποιηθούν με 
πρώτο χρονικά στοιχείο της το θεσμό της οικογένειας και ειδικότερα τη μητέρα. Η κοινωνία όμως, 
σύμφωνα με τον Φρόυντ, προϋποθέτει και θα προϋποθέτει πάντα την απώθηση ή την καταστολή 
σε κάποιο βαθμό των ενορμήσεων του ανθρώπου. Εκτός αυτού και σύμφωνα με τις κρατούσες 
ψυχολογικές θεωρίες προκύπτει ότι δεν υπάρχει τίποτα στο ασυνείδητο, τον πυρήνα της ψυχής, 
που να μπορέσει ποτέ να παραγάγει τα βασικά στοιχεία μιας κοινωνίας δηλαδή τους θεσμούς και 
την οργάνωσή τους. Παρ’ ότι η ψυχή σ΄ ένα κοινωνικοποιημένο άτομο είναι, κυρίως, διαδοχικά 
στρώματα κοινωνικοποίησης, το βιωμένο ζην, όπως το ονομάζει ο σημαντικός υπαρξιστής αλλά, 
μάλλον, εθνικοσοσιαλιστικών προσανατολισμών, Μάρτιν Χάιντεγκερ, η ψυχή στο βάθος της 
είναι εντελώς ασύμβατη με την κοινωνία και η κοινωνία με την ψυχή.

 Με δεδομένες αυτές τις παραδοχές που συνοψίζουν, κάπως σχηματικά αλλά, πιστεύω, με συνέπεια, 
πορίσματα κυρίως της ψυχανάλυσης και λιγότερο της κοινωνικής ανθρωπολογίας  τα οποία, 
βεβαίως, επιδέχονται  επιστημονικού αντιλόγου, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ο πολιτισμός 
και η κοινωνία καταπιέζουν σ’ ένα βαθμό τον άνθρωπο, ο οποίος επιπλέον δεν μπορεί να υπερβεί 
ή να παραμερίσει την σεξουαλική ενόρμηση και την ενόρμηση του θανάτου ή της καταστροφής, η 
οποία βέβαια αποβαίνει όχι μόνο ετεροκαταστρεπτική αλλά και αυτοκαταστρεπτική.

Παράλληλα ο εγωκεντρισμός που προαναφέραμε είναι η αιτία, κατά τον Φρόυντ, ενός πρωτογενούς 
ναρκισσισμού που αποτελεί και τη ρίζα του μίσους κατά του οποιουδήποτε Άλλου (θεωρητικά 
οποιουδήποτε έξω από τον εαυτό μας). Το μίσος για τον Άλλο είναι το πρωτογενές αίτιο του ρατσισμού, 
της ξενοφοβίας και της μισαλλοδοξίας σε όλες τις εποχές και σε κάθε γεωγραφική περιοχή. 

Η ιστορική πείρα δικαιώνει αναμφίβολα τον Φρόυντ. Η αμοιβαία εχθρότητα των ανθρώπων 
μεταξύ τους επειδή υπάρχει ο φόβος του Άλλου και τα φρικιαστικά μαζικά εγκλήματα που έχουν 
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διαπραχθεί σε όλες τις εποχές και περιοχές του πλανήτη με διάφορες αφορμές και προσχήματα 
έχουν την πηγή τους στο πολύπτυχο της ψυχής: τον ναρκισσισμό, την κυριαρχία της φαντασίας, 
το μίσος του Άλλου και τη τάση καταστροφής του στο μέτρο που δεν ικανοποιούνται οι 
επιθυμίες μας ή απλά επειδή είναι Άλλος. Με βάση τις παραπάνω παραδοχές μπορούμε βάσιμα 
να υποστηρίξουμε ότι θα υπάρχει πάντα μια αξεπέραστη εχθρότητα του ψυχικού πυρήνα του 
ανθρώπου απέναντι στις διαδικασίες κοινωνικοποίησής του, στις οποίες είναι υποχρεωμένος να 
υποβληθεί και μέσα από τις οποίες υφίσταται αναμφίβολα μια οδυνηρή καταπίεση.

 Έτσι λοιπόν υπάρχουν συγκεκριμένα όρια στις δυνατές καταστάσεις της ανθρώπινης 
κοινωνίας. Για παράδειγμα, η κομουνιστική ουτοπία του Μαρξ για μια απόλυτη αρμονία 
και συμφιλίωση των ανθρώπων μεταξύ τους και του καθένα με τον εαυτό του είναι  μάλλον 
αδύνατη, εφόσον ισχύουν οι παραδοχές μας. Από την άλλη μεριά τα εγγενή χαρακτηριστικά 
της ψυχής, όπως περιγράφονται παραπάνω, υψώνουν σοβαρά εμπόδια στην υιοθέτηση και 
συνεπή, ολοκληρωμένη υλοποίηση του (όποιου) σοσιαλιστικού προτάγματος. Είμαστε άραγε 
καταδικασμένοι να ζούμε αιώνια σ’ ένα κόσμο βαρβαρότητας, πολέμων και καταπίεσης; Η 
φύση του ανθρώπου κάνει όντως πρακτικά αδύνατη την αλλαγή των ανθρώπινων κοινωνιών 
σε σοσιαλιστική κατεύθυνση;

Μια εξαιρετικά ευφυής απάντηση που επιτρέπει θετικές προοπτικές συναντάμε στο έργο 
του Καστοριάδη Ο θρυμματισμένος κόσμος (μτφρ. Ζ. Σαρίκας, Κ. Σπαντιδάκης, Αθήνα, 
Ύψηλον, 1992). Αντιγράφω το απόσπασμα: «Δεν μπορεί κανείς να ορίσει τον σκοπό της 
ψυχανάλυσης παρά ως την αυτονομία των αναλυομένων. Η έννοια της αυτονομίας δεν είναι ο 
εξοβελισμός ή η ολοκληρωτική καταπίεση του ασυνείδητου, πράγμα που θα ήταν αδύνατο και 
τερατώδες, ούτε η κυριαρχία της συνείδησης πάνω στο ασυνείδητο, αλλά η εγκαθίδρυση μιας 
διαφορετικής σχέσης ανάμεσα στο συνειδητό και το ασυνείδητο. Αυτή η διαφορετική σχέση 
μπορούμε να την ορίσουμε ως σχέση όπου το υποκείμενο έχει, όσο είναι δυνατό, επίγνωση των 
ασυνείδητων ενορμήσεών του και δεν τις απωθεί, με την αυστηρή έννοια του όρου, αλλά μπορεί 
να συλλογιστεί πάνω σ’ αυτές και, μέσα απ’ αυτό το διαλογισμό, να αποφασίσει με βούλευση και 
διαβούλευση αν θέλει να ενεργήσει σύμφωνα μ αυτές της επιθυμίες. Νομίζω δηλαδή ότι το μότο 
της ψυχανάλυσης θα έπρεπε να είναι ξέρω τι είναι επιθυμία μου, αλλά ύστερα από ώριμη σκέψη 
δεν θα την πραγματοποιήσω -ή θα την πραγματοποιήσω».

Βέβαια η αυτονομία βούλευσης και διαβούλευσης προϋποθέτει ένα αυτόνομο άτομο, με υψηλό 
επίπεδο παιδείας και ελάχιστα έως καθόλου εξαρτημένο από τον φόβο και την ανάγκη, καταστάσεις  
αδύνατες σ’ ένα καπιταλιστικό καθεστώς. Από την άλλη η ανάδυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στις κοινωνίες συνιστά, από πλευράς της ψυχαναλυτικής θεώρησης, τη δημιουργική πλευρά της 
ενέργειας της libido που διοχετεύτηκε με θετικό και γόνιμο τρόπο στον αγώνα συγκρότησης 
θεσμών που θα οδηγούν στην απελευθέρωση του ανθρώπου από τον φόβο και την ανάγκη.  
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Από την άλλη η μαρξική θεωρία προϋποθέτει την ανθρωπολογική παραδοχή μιας ανθρώπινης 
φύσης ανοιχτής και «πλαστικής» που μπορεί να δημιουργήσει ποικίλες κοινωνίες και τους πιο 
διαφορετικούς θεσμούς. Αυτή η παραδοχή, ασφαλώς, έχει αντίκρισμα στην ιστορική και κοινωνική 
εξέλιξη του ανθρώπου αλλά παραβλέπει τη διάσταση του ανθρώπου ως ψυχικής μονάδας. Ως εκ 
τούτου, η προσέγγιση της κοινωνικής πραγματικότητας από τον Μαρξ και τους περισσότερους 
μαρξιστές όλων των εκδοχών είναι ατελής και αυτό αντανακλάται και στο πεδίο των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που συνιστούν τον πυρήνα μιας ατομικής θεώρησης της κοινωνίας. Αυτή η εγγενής 
έλλειψη αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, την μήτρα των ποικίλων ελλειμμάτων της Αριστεράς στο 
πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχουν εμφανίσει ορισμένα 
ρεύματα του ελευθεριακού μαρξισμού τις τελευταίες δεκαετίες υπό την επίδραση των διαφόρων 
ελευθεριακών κινημάτων  και των απελευθερωτικών εξεγέρσεων όπως, για παράδειγμα, ο γαλλικός 
Μάης του 1968.

4. H εξουσία της Αριστεράς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Σχεδόν όλα τα ρεύματα της Αριστεράς έλκουν τις ιδεολογικές και πολιτικές  καταβολές τους από 

την κοίτη των θεωριών του Μαρξ και του παραδοσιακού μαρξισμού. Η Αριστερά με πρόταγμά της 
το σοσιαλισμό (στις ποικίλες ιστορικές εκδοχές του) πάλεψε και παλεύει εδώ και ενάμιση περίπου 
αιώνα για τη μεταμόρφωση της ανθρώπινης κοινωνίας στην κατεύθυνση των ιδεών, των αξιών και 
της όποιας (λιγότερο ή περισσότερο συνεπούς) πολιτικής και κοινωνικής ενσάρκωσής τους. 

 Η μεταμόρφωση της ανθρώπινης κοινωνίας προϋποθέτει όμως τη δυνατότητα και ικανότητα 
μεταμόρφωσης του ανθρώπου. Το ζήτημα του ανθρώπου ως ψυχικής μονάδας και ψυχικού 
υποκειμένου  εξετάζουν από διαφορετικές πλευρές βέβαια κυρίως η ψυχολογία, η ψυχανάλυση 
και η κοινωνική ανθρωπολογία με την πλούσια επιστημονική προσφορά που έχουν παράσχει 
και παρέχουν στην ανθρωπότητα. Δυστυχώς, όμως, ο Μαρξ, οι παραδοσιακοί μαρξιστές και 
τα διάφορα ρεύματα της λεγόμενης Νέας Αριστεράς έχουν παραβλέψει συστηματικά, όχι όμως 
χωρίς φωτεινές εξαιρέσεις (π.χ. Βίλχελμ Ράιχ, Έριχ Φρομ, -ο μη μαρξιστής- Ζιλ Ντελέζ), στις 
θεωρητικές τους κατασκευές και αναλύσεις  τον παράγοντα άνθρωπο ως φύση και ως ψυχικό 
(όχι ιστορικό) υποκείμενο, υποτιμώντας χαρακτηριστικά (όχι τόσο ο Μαρξ, καθώς δεν είχαν 
αναπτυχθεί τότε οι παραπάνω επιστημονικοί κλάδοι)  την ψυχολογική και υποκειμενική διάσταση 
του ανθρώπινου ατόμου στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι και τον αναπόφευκτα σχετικό ρόλο του 
στη μετάβαση στο σοσιαλισμό. Κι αυτά στο όνομα μιας, κατά βάση, ντετερμινιστικής θεώρησης 
του ιστορικοκοινωνικού γίγνεσθαι, όπου ο άνθρωπος υπόκειται σε ιστορικούς και κοινωνικούς 
«νόμους», οι οποίοι επικαθορίζουν αποφασιστικά και σε, γενικές γραμμές, αναπότρεπτα την 
θέση και την εξέλιξή του σε μια ιστορικά δοσμένη κοινωνία. Μάλιστα θεμελιώδης θέση του 
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παραδοσιακού μαρξισμού (αν και  με διαφορετική ένταση και τεκμηρίωση) είναι ότι και οι όποιες 
επαναστατικές ή ρεφορμιστικές αλλαγές προκύψουν προς την κατεύθυνση του σοσιαλισμού θα 
επέλθουν λίγο-πολύ ως φυσική απόρροια των «νόμων» αυτών! Αντίθετα, ο μαρξισμός αδιαφόρησε 
για τις εσωτερικές αλλαγές που απαιτούνται στον άνθρωπο ως παράλληλη και θεμελιώδης 
διαδικασία ατομικής-ψυχικής μεταμόρφωσης  που συγκαθορίζει την πορεία προς τον σοσιαλισμό· 
η οποία διαδικασία δεν είναι παρά στοιχείο του «εποικοδομήματος» που απλά θα επηρεαστεί από 
την κατάληψη της εξουσίας και τις κοινωνικοπολιτικές αλλαγές που αυτή θα επιφέρει. Ακόμα και 
η ανανεωτική Αριστερά, παρά τη σκληρή κριτική που άσκησε στο σταλινισμό και το μαοϊσμό και 
τη σαφώς θετικότερη τοποθέτηση της για την αξία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν μπόρεσε 
ποτέ να απαλλαγεί από τη νοοτροπία της κυριαρχίας του οικονομισμού και του παραγωγισμού 
έναντι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Έτσι λοιπόν, τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτέλεσαν πεδίο επιλεκτικής πολιτικής εκ μέρους αφενός 
των καπιταλιστικών χωρών και αφετέρου  των χωρών του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού. Το 
γεγονός και μόνο ότι διαμορφώθηκαν δύο μεγάλες ομάδες δικαιωμάτων τα αστικά και πολιτικά 
αφενός και τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά αφετέρου, οι οποίες έλαβαν τη μορφή σχετικών 
διεθνών συμβάσεων που υιοθετήθηκαν η πρώτη κυρίως από τις καπιταλιστικές χώρες και η δεύτερη 
από τις χώρες του λεγόμενου «υπαρκτού» δείχνει την επιλεκτικότητα και την υστεροβουλία των 
δύο μπλοκ του Ψυχρού Πολέμου. Στην ουσία, οι μεν υποστήριζαν τα δικαιώματα που εκτιμούσαν 
ότι παραβίαζαν οι δε. Μπορούμε να ανιχνεύσουμε ότι το νήμα της μαρξικής υποβάθμισης των 
αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων οδήγησε στη λενινιστική θεώρηση των οικονομικών στόχων 
στις παραγωγικές σχέσεις ως πρωταρχικής προτεραιότητας για την σοσιαλιστική ανάπτυξη, και 
στη συνακόλουθη επικράτηση του οικονομισμού και του αναπτυξιολάγνου παραγωγισμού στη 
θεωρία και στην πρακτική των αριστερών κομμάτων των αρχών του 20ού αιώνα. Μάλιστα, αν 
ανατρέξουμε στην ιστορική εμπειρία των  μαρξιστικών κομμάτων ή κινημάτων που κατέλαβαν 
την εξουσία, θα αντιληφθούμε εναργέστερα την υποβάθμιση, τον εξοβελισμό και, τελικά, την 
κατάφωρη παραβίαση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως, της ζωής, της θρησκευτικής 
συνείδησης, της ελευθερίας από διακρίσεις, της σωματικής και διανοητικής ακεραιότητας, του 
εκλέγειν και εκλέγεσθαι, του συνδικαλισμού κ.λπ. Σχεδόν όλα τα, μαρξιστικής προέλευσης ή 
αναφοράς, καθεστώτα (σταλινισμός, μαοϊσμός, ανατολίτικες εκδοχές τύπου Βόρειας Κορέας, 
Βιετνάμ, Καμπότζης κ.λπ., αφρικανικές εκδοχές) που ήλθαν στην εξουσία όχι μόνο δε σεβάστηκαν 
ιδίως, τα αστικά και πολιτικά ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και τα υποβάθμισαν ή και εξαφάνισαν 
σε θεσμικό επίπεδο. 

 Το ελευθεριακό, επαναστατικό στοιχείο στο μαρξισμό που εκφράστηκε, για παράδειγμα, από 
τα μέτρα της συγκρότησης των σοβιέτ που, όμως, απονευρώθηκαν δημοκρατικά σχεδόν αμέσως 
μετά την επικράτηση της Ρωσικής επανάστασης ή από  τα ριζοσπαστικά, πρωτοποριακά, ακόμα 
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και για τα σημερινά δεδομένα, φεμινιστικά μέτρα της Ρωσίδας υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας την 
περίοδο 1917-1920, Αλεξάνδρας Κολοντάι, υποχώρησε γρήγορα για να δώσει τη θέση του στα 
γκουλάγκ, στον πανεποπτικό κράτος με τους πανίσχυρους μηχανισμούς ασφάλειας τύπου KGΒ 
(Ρωσία), Στάζι (Ανατολική Γερμανία), Σεκουριτάτε (Ρουμανία), στις δίκες της Μόσχας και τις 
χιλιάδες εκτελέσεις αντιφρονούντων στη «Πολιτιστική»  (ψευτο)Επανάσταση και στο Μεγάλο 
Άλμα (προς τον όλεθρο εκατομμυρίων ανθρώπων). Όλα αυτά πραγματοποιήθηκαν από ποικίλων 
εκδοχών ολοκληρωτικά καθεστώτα κρατικού καπιταλισμού που βασίστηκαν στις κυρίαρχες 
στην Αριστερά εκδοχές του μαρξισμού που κατέλαβε την εξουσία, το σταλινισμό και το μαοϊσμό. 
Ενδεικτική αναφορά για την απαξίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο σοσιαλιστικό «νέο 
κόσμο» αξίζει στη Ρωσία, όπου το 1934 ξαφνικά επανήλθαν η λατρεία της πατριαρχικής οικογένειας 
και οι νόμοι ενάντια στην ομοφυλοφιλία. Αυτές οι αντιμεταρρυθμίσεις ξεκάθαρα αντιπαραβάλλονταν 
με τους νόμους που ο Λένιν είχε εισηγηθεί πίσω στα 1917, που ονομαστικά ήταν οι πράξεις για 
την «κατάργηση του γάμου» και για «τον πολιτικό γάμο, τα παιδιά και το πολιτικό ληξιαρχικό 
γραφείο». Αυτοί οι νόμοι υποστήριζαν πως ο άνδρας δεν ήταν πλέον ο ηγέτης της οικογένειας και πως 
οι γυναίκες θα αποκτούσαν πλήρη υλικό και σεξουαλικό αυτοπροσδιορισμό, συμπεριλαμβανομένου 
του δικαιώματος της κάθε μίας να μπορεί να διαλέγει το όνομά της, την κατοικία και να ασκεί τα 
πολιτικά της δικαιώματα.

Ο δρόμος προς ένα πιο ανθρώπινο κόσμο είναι, με βάση την προηγούμενη ανάλυση, εξαιρετικά 
δύσβατος αλλά έχει ήδη χαραχτεί ήδη από τις πρωτόγονες αταξικές κοινωνίες, την αρχαία Αθηναϊκή 
Δημοκρατία (με τα όποια αρνητικά της), τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες, τις πρώιμες βουδιστικές 
κοινότητες, από τη Γαλλική Επανάσταση του 1789, τη γέννηση του μαρξισμού, τις επαναστάσεις του 
1848, την Κομμούνα του Παρισιού το 1871, τη σοβιετική επανάσταση, τα επαναστατικά κινήματα 
του 19ου και  20ού αιώνα όπου γης, με εξέχον αυτό του Μάη του 1968 στη Γαλλία κ.λπ. Σε όλες 
αυτές τις καταστάσεις, όπως και σε πολλές άλλες, ο άνθρωπος απέδειξε ότι οι δημιουργικές ψυχικές 
δυνάμεις του μπορούν να προσανατολιστούν προς μια δικαιότερη, πιο ανθρώπινη κοινωνία και προς 
το σοσιαλιστικό πρόταγμα και τις αξίες του, χρησιμοποιώντας (με τον τρόπο που επισημαίνει ο 
Καστοριάδης) σε κάποιες ιστορικές στιγμές τις πρωτογενείς ψυχικές του τάσεις. Το σοσιαλιστικό 
πρόταγμα, με αυτοδιαχείριση και σε αντι-ιεραρχική και αντιγραφειοκρατική κατεύθυνση, είναι 
τελικά εφικτό, αν κρίνουμε τουλάχιστον από το παράδειγμα της αθηναϊκής (άμεσης) δημοκρατίας. 
Όμως είναι απαραίτητο, η όποια θεωρία και  στρατηγική προς το σοσιαλισμό, να συμπεριλαμβάνει 
στην ανάλυση, τις πολιτικές της και τα οργανωτικά σχήματα υλοποίησής τους, τον παράγοντα 
άνθρωπο ως ψυχική μονάδα -με τις εγγενείς ανάγκες του και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή 
άλλα διαφορετικά που πιθανώς προκύψουν από την επιστημονική έρευνα- καθώς και την πολιτισμική 
κατάκτηση  των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως εγγενές στοιχείο και απαραίτητη προϋπόθεση στην 
πορεία για ένα ανθρώπινο και σοσιαλιστικό κόσμο.
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Γιώργος Ν. Οικονόμου
 Ιδεαλισμός, μεταφυσική

και ο Κ. Kαστοριάδης 

Στο τεύχος του περιοδικού Νέα Κοινωνιολογία, αρ. 44, Ανοιξη 2008 δημοσιεύθηκαν δύο κείμενα  
για τον Κ. Καστοριάδη, ένα του Μ. Μελετόπουλου και το άλλο του Σ. Στολίγκα. Στο κείμενό μου 
θα διατυπώσω  ορισμένες διαφωνίες με το πρώτο κείμενο στο πλαίσιο του διαλόγου και ανταλλαγής 
απόψεων και θα επισημάνω ορισμένες ανακρίβειες και προβληματικά σημεία από το δεύτερο. Κατ’ 
αρχάς το κείμενο του Μ. Μελετόπουλου «Η άγνωστη νεότητα του Κ. Καστοριάδη»1. 

 Το κύριο που θέλει να υποστηρίξει το κείμενο αυτό είναι ότι ο Καστοριάδης οφείλει τη σκέψη 
του στον πλατωνισμό και τον ιδεαλισμό των Κανελλόπουλου, Τσάτσου και Θεοδωρακόπουλου (σ. 
54, 76, 77). Γράφει μάλιστα ότι η έννοια της αυτονομίας και της άμεσης δημοκρατίας συνδέονται 
με τον ιδεαλισμό και την καντιανή ηθική των ανωτέρω συγγραφέων. Η αλήθεια όμως είναι ότι οι 
ανωτέρω όχι μόνο δεν αναπτύσσουν τις έννοιες της αυτονομίας και της άμεσης δημοκρατίας, αλλά 
και όταν αναφέρονται σε αυτές είναι για να δηλώσουν την αντίθεσή τους. Δυστυχώς, όπως είναι 
γνωστό, οι καθηγητές Π. Κανελλόπουλος και Κ. Τσάτσος υπηρέτησαν, με τα κείμενά τους και 
την προσωπική τους δράση, αυταρχικές και αντιδημοκρατικές μορφές εξουσίας, ταυτιζόμενοι με 
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1.  Ο τίτλος μάλλον είναι άστοχος, αφού το κείμενο δεν αναφέρεται μόνο στη νεότητα, αλλά και στην ωριμότητα 
και την μετέπειτα ηλικία του Κ. Καστοριάδη και μάλιστα εκτενώς. Επίσημαίνουμε επίσης μερικές ανακρίβειες 
και προχειρότητες:
• Ο daniel Cohn-Bendit  γίνεται Δαυίδ Κον-Μπεντίτ (σ. 52). 
• Το μικρό όνομα του Λαυραντώνη είναι Αντώνης και όχι Ανδρέας (σ. 72).
• Η δεύτερη γυναίκα του Καστοριάδη, Piera  Aulagnier (και όχι Pierra olagnier) δεν ήταν ψυχαναλύτριά του, 
όπως και η μετέπειτα γυναίκα του, η Ζωή, δεν υπήρξε ψυχαναλυόμενή του (σ. 74).
• Η ουγγρική εξέγερση του 1956 αναφέρεται δύο φορές ότι έγινε το 1952 (σ. 65). Αναφέρεται επίσης και ως 
«ουγγρική επανάσταση».
• Ο P. Vidal-Naquet δεν είναι πρόεδρος του «Συλλόγου Φίλων του Καστοριάδη» (σ. 76), αλλά υπήρξε, ως το 
2007 που πέθανε, πρόεδρος της Association Cornelius Castoriadis.
• Ενώ ο Καστοριάδης «δεν ήταν μαρξιστής» (σ. 55, 57, 77), στη συνέχεια «εγκατέλειψε τον μαρξισμό» (σ. 59, 
71). Η αλήθεια είναι ότι ο Κ. Καστοριάδης ήταν μαρξιστής αλλά με κριτική στάση στα θέματα της οικονομίας και 
της πολιτικής και από το 1960 περίπου απορρίπτει τον μαρξισμό και ως φιλοσοφική θεωρία. 
• Πρέπει να σημειωθεί, τέλος, ότι έχει ορισμένους άστοχους προσωπικούς χαρακτηρισμούς για τον Καστοριάδη: 
«πολιτικά αφελέστατος» (σ. 58) και του αποδίδει «αβελτηρία» (σ. 59). 



την αμφιλεγόμενη διακυβέρνηση της χώρας από την ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμανλή (1955-
1963), της οποίας υπήρξαν στελέχη.

Η κατανόηση της αρχαίας Αθήνας εξαντλείται στον μεν Κανελλόπουλο στην περιβόητη 
παρομοίωση της μετεμφυλιακής Ελλάδας των εξοριών και των βασανιστηρίων με τον Παρθενώνα, 
στον δε Τσάτσο στην απαγόρευση το 1959, ως υπουργό Προεδρίας, της ιστορικής παράστασης 
των Ορνίθων του Αριστοφάνη από το Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν 2. Όσον αφορά τον 
Θεοδωρακόπουλο, παρέμεινε πάντα θαυμαστής και υμνητής, όπως και οι δύο προηγούμενοι, του 
αριστοκράτη και αντιδημοκράτη Πλάτωνα, διδάσκοντας σε γενιές και γενιές την «ανωτερότητα» 
του ιδεαλισμού του. 

Όμως οι ιδέες και το έργο του Κ. Καστοριάδη ουδεμία σχέση έχουν με τις ιδέες και το έργο 
των ανωτέρω ιδεαλιστών, νεοκαντιανών και πλατωνικών συγγραφέων. Ο συγγραφέας της 
Φαντασιακής θέσμισης της κοινωνίας ασκεί ριζική κριτική τόσο στον Πλάτωνα όσο στον Καντ 
και τον Χέγκελ. Στον πρώτο αφιέρωσε αρκετά σεμινάριά του, όπου κατέδειξε τα αρνητικά 
αποτελέσματα του ιδεαλισμού, του αυταρχισμού και της αντιδημοκρατικότητας του αθηναίου 
φιλοσόφου, τοποθετούμενος έτσι στον αντίποδα των ιδεαλιστών Κανελλόπουλου, Τσάτσου, και 
Θεοδωρακόπουλου3. H κριτική του στον Χέγκελ και τον Καντ είναι διάσπαρτη σε πολλά μέρη 
του πολυσχιδούς έργου του. Όσον αφορά τον δεύτερο είναι ενδεικτικό το κείμενό του «Η αρχαία 
πόλις και η δημιουργία της δημοκρατίας»4. 

 Είναι άλλωστε γνωστό ότι κανείς ιδεαλιστής, αρχαίος ή νέος, δεν εκφράσθηκε ποτέ υπέρ της 
άμεσης δημοκρατίας. Θα ήταν επίσης ενδιαφέρον να αναφερθεί έστω και ένας φοιτητής του 
Τσάτσου, του Κανελλόπουλου ή του Θεοδωρακόπουλου, ο οποίος να ακολούθησε (όχι απλώς να 
παρακολούθησε τα μαθήματα) τις αντιλήψεις και τη διδασκαλία των τριών και να διακρίθηκε 
ως πνευματική προσωπικότητα. Είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχει, αφού όλοι οι πιστοί μαθητές 
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2. Από τότε, ο γνωστός γελοιογράφος Φωκίων Δημητριάδης συνόδευε στα σκίτσα του τον Κ. Τσάτσο πάντοτε 
με μία κότα.
3. Στο βιβλίο του, Ο Πολιτικός του Πλάτωνα, μτφ. Ζ. Καστοριάδη, Πόλις, Αθήνα, 2001. Βλ. επίσης Γ.Ν. 
Οικονόμου, «Πλάτων και Καστοριάδης: η συγκάλυψη και η ανάδειξη της δημοκρατίας», Νέα Εστία, τ. 1760, 
Οκτώβριος 2003. Επίσης η γενική ριζοσπαστική αντίληψή του για την αρχαία Ελλάδα και την άμεση δημοκρατία 
ουδεμία σχέση έχει με τις συντηρητικές, εθνικιστικές και κοινότοπες απόψεις των τριών, όπως φαίνεται στα 
βιβλία του: Η αρχαία ελληνική δημοκρατία και η σημασία της για μας σήμερα, Υψιλον, Αθήνα, 1986. Η άνοδος 
της ασημαντότητας, μτφ., Υψιλον, Αθήνα, 2000. «Η ελληνική πόλις και η δημιουργία της δημοκρατίας», μτφ. 
Ζ. Σαρίκας,  Χώροι του ανθρώπου, Υψιλον, Αθήνα, 1995. Η ελληνική ιδιαιτερότητα, μτφ. Ξ. Γιαταγάνας, Κριτική, 
Αθήνα, 2007. La cité et les lois, Seuil, Paris, 2008. Οι απόψεις του Κ. Καστοριάδη διαφοροποιούνται επίσης, σε 
ένα άλλο επίπεδο, και από τις απόψεις του Κ. Δεσποτόπουλου.
4.  Καστοριάδης, Χώροι του ανθρώπου, Υψιλον, Αθήνα, 1995 (κυρίως το πρώτο μέρος του κειμένου) ό. π..



τους χάθηκαν στους αφομοιωτήρες του πολιτικού συντηρητισμού  και τους χωνευτήρες της 
ιδεαλιστικής κοινοτοπίας. Άλλωστε κανένα έργο και καμία ιδέα του Τσάτσου, του Κανελλόπουλου 
και του Θεοδωρακόπουλου έχει κάποια ιδιαίτερη αξία και σημασία για τη σημερινή συζήτηση 
(φιλοσοφική, κοινωνιολογική ή πολιτική). 

Πώς όμως συνδέει ο Μελετόπουλος δύο πράγματα ασύνδετα, την έννοια της καστοριαδικής 
αυτονομίας με τον ιδεαλισμό; Ας δούμε αρχικώς εν συντομία τις σχετικές έννοιες της φιλοσοφίας 
που υπάρχουν σε οποιοδήποτε σχολικό εγχειρίδιο. Ο ιδεαλισμός ως φιλοσοφική θεωρία διακρίνεται 
σε δύο είδη: πρώτον, στον υποκειμενικό ιδεαλισμό που διδάσκει ότι ο κατ’ αίσθησιν κόσμος δεν 
είναι ανεξάρτητος απο το πνεύμα, δεν είναι αληθής, δεν έχει αντικειμενική υπόσταση, αλλά 
υπάρχει μόνο στη συνείδηση. Χαρακτηριστικοί του εκπρόσωποι είναι ο Ντεκάρτ, ο Μπέρκλεϋ και 
ο Φίχτε. Δεύτερον, στον αντικειμενικό ιδεαλισμό που υποστηρίζει ότι η αληθής πραγματικότητα 
συνίσταται από υπερβατικές ιδέες και ο εξωτερικός κόσμος  είναι ατελές αντίγραφο ή απλή 
έκφανση των ιδεών. Ιδρυτής του είναι ως γνωστόν ο Πλάτων και από τους νεότερους ο Χέγκελ. 
Ο Πλάτων πιστεύει ότι υπάρχουν σταθερές, αναλλοίωτες ιδέες στον υπερουράνιο τόπο, που 
συνιστούν την αληθή πραγματικότητα. Ο Χέγκελ θεωρεί ότι το όντως όν είναι η νόηση και η ιδέα, 
η οποία υπάρχει καθαυτήν, αποτελώντας την ουσία του κόσμου. 

Στον αντίποδα του ιδεαλισμού βρίσκεται ο ρεαλισμός, σύμφωνα με τον οποίο τα αντικείμενα 
υπάρχουν ανεξάρτητα και έξω από τη συνείδηση, και τα γνωρίζουμε είτε όπως ακριβώς είναι είτε 
ως δημιούργημα των αισθήσεων. Ο ρεαλισμός συνήθως αντιδιαστέλλεται προς τον υποκειμενικό 
ιδεαλισμό, ενώ ο υλισμός προς τον αντικειμενικό ιδεαλισμό. Ο Καντ προτείνει μια ιδιότυπη σύνθεση 
ιδεαλισμού και ρεαλισμού. Δέχεται ότι τα πράγματα υπάρχουν ανεξάρτητα από τον ανθρώπινο 
νου (ρεαλισμός), αλλά διαμορφώνονται από τα εργαλεία του νου, τις μορφές της εποπτείας και τις 
κατηγορίες (ιδεαλισμός). Ο ίδιος αποκάλεσε τη σύνθεση αυτή υπερβατολογικό ιδεαλισμό, χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι τη θεωρούσε ιδεαλισμό5.   

Ο Καστοριάδης δεν συμφωνεί με καμιά από αυτές τις απόψεις, ενώ το ριζικό φαντασιακό 
ουδεμία σχέση έχει με εξωχρονικές και εξωκοινωνικές κατηγορίες. Δεν νοείται έξω από τον 
άνθρωπο και την κοινωνία, και τοποθετείται αναγκαστικώς εντός του χρόνου και του χώρου. Ο 
συγγραφέας της Φαντασιακής θέσμισης της κοινωνίας επιμένει στο γεγονός αυτό και εισάγει τον 
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5. Ο ίδιος γράφει τα εξής: «Συνεπώς παραδέχομαι ότι υπάρχουν έξω από εμάς σώματα, δηλαδή πράγματα, 
τα οποία, μολονότι μας είναι εντελώς άγνωστα ως προς το τι είναι καθεαυτά, εντούτοις τα ξέρουμε μέσω των 
παραστάσεων, τις οποίες μας παρέχει η επίδρασή τους πάνω στην αισθητήρια ικανότητά μας, και τους δίνουμε 
το όνομα ‘σώμα’, λέξη που σημαίνει το φαινόμενο εκείνου του άγνωστού μας, αλλά όχι λιγότερο πραγματικού 
αντικειμένου. Μπορεί αυτό να ονομαστεί ιδεαλισμός; Είναι ακριβώς το αντίθετό του». Καντ, Προλεγόμενα σε 
κάθε μελλοντική μεταφυσική, μτφ. Γ. Τζαβάρας, Δωδώνη, Αθήνα, 1982, σ. 13.     



όρο «κοινωνικό-ιστορικό», για να δηλώσει ότι όσα υπάρχουν είναι δημιουργίες ανθρώπινες και 
κοινωνικές εντός μιας συγκεκριμένης εποχής. Το φαντασιακό και με τις δύο μορφές του, ριζική 
φαντασία και κοινωνικό φαντασιακό, υπάρχει στον άνθρωπο είτε ως άτομο είτε ως συλλογικότητα. 
Είναι ιδιότητα ανθρώπινη, ατομική ή συλλογική/κοινωνική, που δημιουργεί τους θεσμούς, τους 
νόμους, τις αξίες, τις σημασίες, που λαμβάνουν αντικειμενική και πραγματική υπόσταση. 

Οι φαντασιακές σημασίες δεν προϋπάρχουν ως έννοιες ή ιδέες όπως φαίνεται να πιστεύει ο 
Μελετόπουλος («προϋπάρχει η έννοια στο συλλογικό φαντασιακό μιας κοινωνίας, και εκδιπλούται 
εν συνεχεία σε συγκεκριμένες δομές», σ. 77). Πρώτον, δεν προϋπάρχουν, διότι συνυπάρχουν 
με αυτά που δημιουργούν (συν-δημιουργούνται), δεύτερον, δεν είναι έννοιες ούτε ιδέες με την 
πλατωνική ή χεγκελιανή χροιά. Και τρίτον, το συλλογικό φαντασιακό της κοινωνίας δεν είναι ένα 
υποκείμενο που σχηματίζει μια έννοια, ιδέα ή εικόνα αλλά κάτι πιο πολύπλοκο. Δύο παραδείγματα 
θα διευκολύνουν την κατανόηση: το πρώτο αφορά τη μετάβαση από τη res publica στη μοναρχία 
στην αρχαία Ρώμη. Τα ερωτήματα που τίθενται είναι: Πώς γίνεται η μετάβαση από τον ένα 
τρόπο υπάρξεως της ρωμαϊκής κοινωνίας σε  έναν άλλο; Τι αλλάζει, τι αλλοιώνεται, πότε και 
πώς; Πού βρίσκονται οι κοινωνικές φαντασιακές σημασίες της μοναρχίας, πότε αναπτύσσονται, 
γιατί και σε ποια στρώματα βρίσκουν έρεισμα;  Υπάρχουν μόνο στο φαντασιακό του Οκταβίου 
και των περί αυτόν ή και σε άλλα ευρύτερα στρώματα; Αυτός που εκφράζει τη συγκεκριμένη 
μετάβαση είναι ο Οκτάβιος, αλλά το ερώτημα είναι αν αυτός  επιφέρει την ουσιαστική αλλαγή 
της ρωμαϊκής κοινωνίας, τις καινούριες, τις άλλες, φαντασιακές σημασίες. Ο Καστοριάδης εν 
προκειμένω σημειώνει ότι δεν μπορούμε να σκεφθούμε τη μετάβαση αυτή «ως αλλαγή μερικών 
κατηγορημάτων ή ιδιοτήτων - μια αλλαγή που άφησε αναλλοίωτο ένα υπόστρωμα, μια ουσία-
Ρώμη - ούτε ως απόλυτη τομή ή ως ‘’επίδραση’’ της πρώτης στη δεύτερη μέσα στον χρόνο με 
τη μεταβίβαση μιας κληρονομιάς. Εκείνο που αλλοιώνεται μέσα σ’ αυτή τη μετάβαση, και μέσω 
αυτής, είναι η ίδια η ρωμαϊκή κοινωνία»6. 

to δεύτερο παράδειγμα είναι ο χωρισμός της οικονομικής σφαίρας από τις υπόλοιπες κοινωνικές 
δραστηριότητες, η συγκρότησή της σε αυτόνομο και τελικώς δεσπόζοντα χώρο στο νεωτερικό 
καπιταλιστικό σύστημα.  Τι εννοούμε με αυτό τον χωρισμό;  Ασφαλώς, ούτε έναν «πραγματικό» 
χωρισμό ούτε τη λογική κατασκευή του θεωρητικού που εξετάζει τα φαινόμενα. «Αυτό για 
το οποίο πρόκειται» γράφει ο Καστοριάδης «είναι η ανάδυση μιας κεντρικής σημασίας που 
επανοργανώνει, ανακαθορίζει, αναμορφώνει ένα πλήθος από ήδη διαθέσιμες κοινωνικές σημασίες. 
μ’ αυτό τον τρόπο τις αλλοιώνει, προσδιορίζει τη συγκρότηση άλλων σημασιών και επιτρέπει εκ 

6. Καστοριάδης, Η φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας, μτφ., Σ. Χαλικιάς, Γ. Σπαντιδάκη, Κ. Σπαντιδάκης, 
Ράππας, Αθήνα, 1981, σ. 500.
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πλαγίου ανάλογα αποτελέσματα σε όλες σχεδόν τις σημασίες του θεωρουμένου συστήματος. 
Και βέβαια, όλα αυτά κατά κανέναν τρόπο δεν αφορούν σημασίες ‘‘απογυμνωμένες’’. Όλα αυτά 
συμπορεύονται με μετασχηματισμούς των δραστηριοτήτων και των αξιών της θεωρουμένης 
κοινωνίας, είναι αδύνατα χωρίς αυτούς, και συμβαδίζουν με πραγματικές αναμορφώσεις των 
ατόμων και των κοινωνικών αντικειμένων, χωρίς εδώ να μπορεί ποτέ να τεθεί θέμα λογικής ή 
πραγματικής προτεραιότητας μιας απ’ αυτές τις πλευρές σε σχέση με τις άλλες»7.     

Συνεπώς, αυτό που υποστηρίζει ο Μελετόπουλος, ότι το καστοριαδικό φαντασιακό θυμίζει τον 
πλατωνικό ή χεγκελιανό ιδεαλισμό, δεν είναι ακριβές. Άλλωστε διαψεύδει ο ίδιος τον εαυτό του 
όταν προς το τέλος παραδέχεται ότι «ο Καστοριάδης δεν αναφέρεται σε κάποιες υπερκόσμιες 
ιδέες, που κινούνται αυτόνομα στον χώρο του πνεύματος» (σ. 78), που σημαίνει ότι δεν εμπίπτει 
ούτε στον πλατωνικό ούτε στον χεγκελιανό ιδεαλισμό, εφόσον αυτοί χαρακτηρίζονται ακριβώς 
από «υπερκόσμιες ιδέες» που κινούνται αυτόνομα.  

Επίσης, ο Μελετόπουλος συνδέει εσφαλμένα την καντιανή έννοια της αυτονομίας με την 
καστοριαδική έννοιά της. Στον Καντ το άτομο είναι αυτόνομο όταν υπακούει στον ηθικό νόμο 
που έχει τεθεί από τον λόγο του υποκειμένου. Στον Καστοριάδη όμως είναι εντελώς διαφορετικά 
τα πράγματα.  Αυτόνομο είναι το άτομο που θέτει το ίδιο τους κανόνες της ζωής του, που έχει 
μετασχηματίσει τις σχέσεις του με το ασυνείδητό του ως το σημείο να γνωρίζει τις επιθυμίες του και 
να ελέγχει την ενεργοποίηση των επιθυμιών του- στο μέτρο που αυτό είναι δυνατόν για ανθρώπινα 
όντα-, να γνωρίζει γιατί θέλει να κάνει κάτι, και να γνωρίζει τι ξέρει και τι δεν ξέρει. Αυτονομία 
είναι δηλαδή η εγκαθίδρυση μιας νέας σχέσης ανάμεσα στο συνειδητό και το ασυνείδητο. Η σχέση 
αυτή δεν σημαίνει την κυριαρχία του συνειδητού επί του ασυνειδήτου, αλλά τη συμπλήρωση του 
φροϋδικού «όπου ήταν Αυτό, πρέπει Εγώ να γίνω» με το «όπου Εγώ είμαι, Αυτό πρέπει να 
αναδυθεί»8.  Η σχέση αυτή δημιουργείται από το ίδιο το άτομο δια της πράξεως. Μόνο η πράξις 
αποσπά το άτομο και από τη στείρα θεωρία και από την καταπίεση του συστήματος. Μια επί 
πλέον προϋπόθεση για την αυτονομία του ατόμου είναι η παραδοχή της θνητότητάς του, δηλαδή 
ότι δεν υπάρχει «άλλη ζωή μετά θάνατον», ει μη μόνο αυτή εδώ που ζει (θνατά φρονεῖν).

   Όσον αφορά, άλλωστε, το τι σημαίνει ατομική αυτονομία σε σχέση με την κοινωνία, ένας πρώτος 
απαραίτητος όρος είναι η δυνατότητα συμμετοχής του ατόμου στη διαμόρφωση του νόμου και στη 
λήψη των αποφάσεων. Αυτόνομο είναι το άτομο που αναγνωρίζει στους νόμους της κοινότητας 
τους δικούς του νόμους, πράγμα το οποίο επιτυγχάνεται όταν το άτομο συμμετέχει στη λήψη των 
αποφάσεων και στη θέσπιση των νόμων, ανεξαρτήτως του αν η γνώμη του πλειοψήφησε ή όχι. 

7.  Καστοριάδης, ό.π., σ. 504.
8.  Κ. Καστοριάδης, Η φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας, ό.π.,, σ. 150-157.
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Με άλλα λόγια η ατομική αυτονομία είναι αδύνατη χωρίς τη συλλογική αυτονομία9.  Όσον αφορά 
την κοινωνική αυτονομία - βασική αντίληψη του Καστοριάδη - είναι μια κοινωνική φαντασιακή 
σημασία, η οποία υπάρχει πραγματικώς εντός του κοινωνικο-ιστορικού, δηλαδή ως αντικειμενική 
συλλογική δυνατότητα. Yπ’ αυτή την έννοια η κοινωνική ή συλλογική αυτονομία είναι απούσα από 
τον Καντ. Οπως προκύπτει από τα ανωτέρω, η καστοριαδική αντίληψη περί ατομικής αυτονομίας 
είναι εντελώς διαφορετική από την καντιανή. Επομένως, η άποψη ότι ο Καστοριάδης δύναται να 
θεωρηθεί ως «καντιανός ιδεαλιστής νέου  τύπου» (σ. 78) δεν αντιστοιχεί στην  αλήθεια. Είναι 
άλλο πράγμα να πείς ότι επηρεάσθηκε από τον Καντ ή τον γερμανικό ιδεαλισμό και άλλο ότι είναι 
ιδεαλιστής καντιανού ή χεγκελιανού τύπου. Όπως επίσης είναι εντελώς διαφορετικό να πεις ότι 
εμπνεύσθηκε από τον Μερλώ-Ποντύ ή τον Χάϊντεγκερ και άλλο το ότι είναι χαϊντεγκεριανός.    

Ο Μελετόπουλος προσπαθεί να εξαγάγει συμπεράσματα με την εξής συλλογιστική: ο 
Καστοριάδης στην νεότητά του συμμετείχε στα σεμινάρια του Τσάτσου, Κανελλόπουλου και του 
Δεσποτόπουλου (σ. 77), οι οποίοι δίδασκαν Πλάτωνα, Καντ και Χέγκελ, συνεπώς επηρεάσθηκε 
από αυτούς, οι οποίοι ήταν πλατωνικοί ή καντιανοί ιδεαλιστές άρα και αυτός είναι πλατωνικός 
και καντιανός ιδεαλιστής. Για να στηρίξει μάλιστα τη συλλογιστική του χρησιμοποιεί αφ’ενός 
μερικές απόψεις του Κ. Καστοριάδη από νεανικό του κείμενο, χωρίς μάλιστα να αναφέρει τις 
μετά από σαράντα πέντε έτη κριτικές παρατηρήσεις του ίδιου του Καστοριάδη10,  αφ’ετέρου τις 
αμφιλεγόμενες απόψεις του Πουλάκου και του χουντικού Τσάκωνα, ότι δήθεν ο Καστοριάδης δεν 
υπήρξε ποτέ μαρξιστής. Συλλογιστικές του είδους αυτού βιάζουν την αλήθεια, διότι όπως ο ίδιος 
ο Καστοριάδης παραδέχεται, και όπως φαίνεται στα κείμενά του στο Sosialisme ou Barbarie,  
από τη νεότητά του μέχρι το 1960 περίπου κινείται στον χώρο του κριτικού μαρξισμού. Θητεύει 
στον τροτσκισμό και στην ομάδα του Κερκυραίου αγωνιστή Σπύρου Στίνα, στον πολιτικό 
σοσιαλιστικό ακτιβισμό κατά του καπιταλισμού, κατά της κοινοβουλευτικής ολιγαρχίας, για την 
αλλαγή της κοινωνίας (βλ. ανωτέρω και σημ. 1). Ολα αυτά είναι ξένα και αντίπαλα προς τις ιδέες 
του Τσάτσου, του Κανελλόπουλου και του Θεοδωρακόπουλου. 

   Το δεύτερο κείμενο, με τον βαρύγδουπο τίτλο «Η αντίστροφη μεταφυσική του Καστοριάδη», 
υπογράφεται από τον Σ. Β. Στολίγκα, θεολόγο/κοινωνιολόγο. Θα ξεκινήσω με μια παρατήρηση 
«ηθικής» και «αισθητικής» τάξεως. Είναι κακόγουστο και προκλητικό να αφιερώνει κανείς ένα 
κείμενο για τον Καστοριάδη (τον στοχαστή της αυτονομίας) στον Χριστόδουλο, ένα θρησκευτικό 
εκπρόσωπο της ετερονομίας, πρόσωπο αμφιλεγόμενο που ταλάνισε με την αλαζονεία, την 

9.   Μεταφέρω εδώ τμήμα από το κείμενό μου «Αυτονομία και δημοκρατία στον Κ. Καστοριάδη», Ελληνική 
Φιλοσοφική Επιθεώρηση, Νο 58, Ιανουάριος 2003.
10.  Βλ. Καστοριάδης, Πρώτες δοκιμές, Υψιλον, Αθήνα, 1988.   
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αμετροέπεια και τoν αυταρχισμό του τη νεοελληνική ζωή επί μια δεκαετία. Επί πλέον δηλώνει 
έλλειψη ποιητικής αγωγής η χρήση στίχων γραμμένων κάτω από τελείως διαφορετικές συνθήκες 
για να τιμηθεί το ίδιο πρόσωπο. Είναι πολύ αμφίβολο αν ο Ρίτσος θα δάνειζε τους στίχους του 
για να χαρακτηρίσει «μέγα δρυ» τον υβριστή Χριστόδουλο. Αυτές οι εισαγωγικές ενδείξεις 
προοικονομούν αυτό που θα ακολουθήσει.

Επί της ουσίας, το κείμενο περιέχει πολλές παρανοήσεις των ιδεών του Κ. Καστοριάδη. Πρώτον, 
αναφέρεται στη «σύλληψη από τον Καστοριάδη της πραγματικά δημοκρατικής κοινωνίας ως 
αυτοθεσμισμένης» (σ. 84). Η αλήθεια είναι ότι όχι μόνον η πραγματικά δημοκρατική κοινωνία, 
αλλά όλες οι κοινωνίες είναι αυτοθεσμισμένες. Οι περισσότερες όμως αποκρύπτουν κατά κανόνα 
την αυτοθέσμισή τους, αποδίδοντάς την σε εξωκοινωνικές αιτίες (Θεό, Φύση, Λόγο, προγόνους 
κ.λπ.), και αυτή η απόκρυψη συνιστά την ετερονομία τους. Η πραγματικά δημοκρατική, η 
αυτόνομη κοινωνία, διαφέρει από τις ετερόνομες στο γεγονός ότι δεν συγκαλύπτει την αυτοθέσμισή 
της, αλλά τη δέχεται ρητώς και κατηγορηματικώς (ἔδοξε τῆ βουλὴ καὶ τῷ δήμῳ της αθηναϊκής 
άμεσης δημοκρατίας και όχι εἶπεν ὁ θεὸς της ιουδαϊκής και χριστιανικής θρησκείας). Η ρητή 
αυτοθέσμιση είναι η αρχή της αυτονομίας και της δημοκρατίας ενώ η συγκάλυψή της είναι η αρχή 
της ετερονομίας11.   

Δεύτερον, ο Καστοριάδης όχι μόνο δεν προσυπογράφει καμία «διαδικαστική πολιτεία», όπως 
γράφει ο ευγνώμων στον Χριστόδουλο αρθρογράφος (σ. 85), αλλά στο εξαίρετο κείμενό 
του «Η δημοκρατία ως διαδικασία και ως καθεστώς» ασκεί κριτική στη διαδικαστική 
αντιμετώπιση της δημοκρατίας12.  Ταυτοχρόνως ο Καστοριάδης ασκεί κριτική στις σχετικές 
απόψεις του I. Berlin, και δεοντολογικώς θα έπρεπε ο Σ. Στολίγκας να αναφερθεί σε αυτή την 
κριτική και να την σχολιάσει. Αντί αυτού παραθέτει τις απόψεις του I. Berlin, ως να μην είχε 
υπάρξει η κριτική του Καστοριάδη, πράγμα που δηλώνει άγνοια ή σκοπιμότητα εκ μέρους του.      

Τρίτον, ο Καστοριάδης, αν και ασκεί δριμύτατη κριτική στη μεταφυσική και στη θρησκεία 
ως τις κατ’ εξοχήν εκπροσώπους της ετερονομίας, δεν θεωρεί προϋπόθεση της δημοκρατίας τον 
«καταναγκαστικό αθεϊσμό» (σ. 86) και τον «θρησκευτικό ή μεταφυσικό αποχρωματισμό» (σ. 
85, 86). Αυτό που θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση είναι κατ’ αρχήν η παραδοχή ότι όλα όσα 
συμβαίνουν στην κοινωνία και στην ιστορία είναι δημιουργίες των ανθρώπων και της κοινωνίας 
και όχι κάποιου θεού, της φύσεως ή της Ιστορίας. Μια άλλη προϋπόθεση είναι η πραγματική 
ανεξιθρησκία, ο σεβασμός δηλαδή των διαφορετικών θρησκευτικών και άλλων πεποιθήσεων, 
και όχι η δαιμονοποίησή τους και η μισαλλοδοξία που κήρυττε ο χουντικός Χριστόδουλος 

12. Καστοριάδης, «Η δημοκρατία ως διαδικασία και ως καθεστώς», Η άνοδος της ασημαντότητας, μτφ. Κ. 
Κουρεμένος, Υψιλον, Αθήνα, 2000.
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Παρασκευαΐδης. Η αυτόνομη κοινωνία αντιθέτως εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή της σε 
διχαστικά ή καισαροπαπικά κηρύγματα.

Αυτό όμως που τονίζει ο Καστοριάδης είναι ότι, για να γίνει ένα άτομο αυτόνομο, χρειάζεται 
να δεχθεί τη θνητότητά του, όπως ανέφερα προηγουμένως. Η άρνηση της θνητότητας οφείλεται 
στην αδυναμία των ανθρώπων να δεχθούν τον θάνατο και ιδίως τον δικό τους θάνατο. Οι αρχαίοι 
Αθηναίοι, που με τη δράση τους εφάρμοσαν την άμεση δημοκρατία, δεν ήταν άθρησκοι. Τιμούσαν 
τους θεούς τους και δεν είχαν επιβάλει «καταναγκαστικό αθεϊσμό» ή «θρησκευτικό ή μεταφυσικό 
αποχρωματισμό». Όμως δεν θεωρούσαν ότι ο κόσμος, οι θεσμοί και η ζωή τους εξαρτώνται από 
τους θεούς ή από κάποια θεία πρόνοια, όπως πίστευαν οι Ιουδαίοι και οι Χριστιανοί. Επίσης δεν 
πίστευαν στην αθανασία της ψυχής και δεν μεριμνούσαν για κάποια «μετά θάνατον ζωή» αλλά γι’ 
αυτήν που ζούσαν. Για τους αρχαίους, αθάνατοι ήταν μόνο οι θεοί. η αθανασία για τους ανθρώπους 
(θνητούς) όχι μόνο ήταν αδύνατη αλλά και ύβρις. Οι ιδέες περί θείας προνοίας και αθανασίας 
της ψυχής ήταν περιθωριακές, κυρίως σε ομάδες πυθαγορείων και ορφικών που πίστευαν στη 
μετενσάρκωση, ενώ υποστηρίχθηκαν φιλοσοφικώς στον σωκρατικό κύκλο και ιδίως στα μέσα του 
4ου αιώνα από τον Πλάτωνα. Καταλαμβάνουν βεβαίως τη σκηνή και γίνονται κυρίαρχο ρεύμα 
μετά το τέλος της δημοκρατίας, κατά τους ελληνιστικούς χρόνους κυρίως με τους Στωικούς, ενώ οι 
αντίθετες ιδέες όπως εκφράζονται από τους Επικουρείους μένουν περιθωριακές.   

Τέταρτον, η αυτονομία δεν απολυτοποιείται από τον Κ. Καστοριάδη ούτε θεωρείται αυτοσκοπός, 
όπως γράφει ο υμνητής του Χριστόδουλου (σ. 85). Είναι και μέσο να γίνουν ουσιώδη πράγματα τα 
οποία μόνο με αυτή δύνανται να πραγματοποιηθούν. Ποια είναι αυτά; Είναι κυρίως η δημιουργία 
ενός ανθρωπίνου όντος στους αντίποδες του σημερινού, που είναι αλληλέγγυο με τους άλλους και 
όχι αυτιστικό, κλεισμένο στον ατομικισμό. Το αντικείμενο της αυτονομίας είναι, όπως εύστοχα 
το εκφράζει ο Περικλής δια γραφίδος Θουκυδίδη, το άτομο που ζει και δρα εντός και δια της 
ενότητας τριών αξιών: του έρωτα και της πρακτικής του κάλλους, του έρωτα και της πρακτικής 
της γνώσεως, του έρωτα και της πρακτικής του κοινού αγαθού: φιλοκαλοῦμεν γὰρ μετ’ εὐτελείας 
καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας13.  Η αυτόνομη κοινωνία δεν νοείται χωρίς αυτόνομα άτομα και, 
αντιστρόφως, τα αυτόνομα άτομα δεν είναι δυνατά χωρίς την αυτόνομη κοινωνία - αντίθετα με 
ό,τι πιστεύει ο Βerlin, τις απόψεις του οποίου προσυπογράφει ο αρθρογράφος14. 

Πέμπτον, οι Βerlin, Popper και Rawls δεν είναι θεωρητικοί της δημοκρατίας, όπως γράφει ο Σ. 
Στολίγκας (σ. 85) αλλά του κοινοβουλευτισμού και του φιλελευθερισμού, δηλαδή της φιλελεύθερης 

13. Βλ. Καστοριάδης, Χώροι του ανθρώπου, ό.π., σ. 209.
14. Βerlin, Τέσσερα δοκίμια περί ελευθερίας, μτφ. Γ. Παπαδημητρίου, Scripta, Αθήνα, 2001, σ. 268-271.
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ολιγαρχίας. Η τελευταία παρουσιάζεται ως «κοινοβουλευτική» ή «αντιπροσωπευτική» 
δημοκρατία, δεν είναι όμως ούτε αντιπροσωπευτική ούτε δημοκρατία, αλλά καθαρή ολιγαρχία, 
αφού οι ολίγοι λαμβάνουν τις αποφάσεις, νομοθετούν, δικάζουν, κυβερνούν, προς όφελος όχι των 
κατωτέρων και αδυνάμων αλλά των ισχυρών και της οικονομικής ολιγαρχίας. Η δημοκρατία 
υπήρξε μόνο μία φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, η άμεση δημοκρατία των Αθηνών και των 
άλλων δημοκρατικών ελληνικών πόλεων, η οποία είχε βάση την πραγματική συμμετοχή όλων των 
πολιτών σε όλες τις μορφές εξουσίας, κυβερνητική, νομοθετική, δικαστική, εκτελεστική15.  Έκτοτε 
όλα τα πολιτεύματα που χρησιμοποιούν ως δεύτερο συνθετικό τη λέξη «δημοκρατία» ψεύδονται 
και εξαπατούν, διότι χρησιμοποιούν το όνομα ως περιτύλιγμα για να κρύψουν το ολιγαρχικό και 
αντιδημοκρατικό περιεχόμενο τους. Αυτή είναι και η κυρίαρχη ιδεολογία του συστήματος που 
διαχέει ψευδείς εικόνες και ιδέες. Ετσι, ο θεωρητικός της δημοκρατίας και της αυτονομίας είναι 
ο Κ. Καστοριάδης, που ασκεί αυστηρή κριτική τόσο στα κοινοβουλευτικά πολιτεύματα όσο και 
σε απόψεις όπως αυτές του Βerlin, του Popper και του Rawls, οι οποίες με τον έναν ή τον άλλο 
τρόπο υποστηρίζουν τα πολιτεύματα αυτά. Άλλωστε η αυτόνομη και δημοκρατική κοινωνία 
δεν είναι ουτοπία, όπως εμμέσως αναφέρει ο Στολίγκας (σ. 86), αλλά ευτοπία της πραγματικής 
δημοκρατίας.

Έκτον, η υποστήριξη του προτάγματος της αυτονομίας και της ελευθερίας από τον Κ. Καστοριάδη 
δεν γίνεται με «μεταφυσικά προαπαιτούμενα», όπως υποστηρίζεται στη σ. 86. Οι επιθυμίες  
και οι απόψεις για αλλαγή της κοινωνίας ή του ανθρώπου δεν συνιστούν βεβαίως «ανάστροφο 
μεταφυσικό δόγμα» ή «αντίστροφη μεταφυσική». Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε τη σύγχυση 
που υπάρχει στην ορολογία, ιδίως ως προς τη χρήση των όρων «ανάστροφο/ αντίστροφο», 
«μεταφυσική», και «αντίστροφη μεταφυσική». 

Κατ’ αρχάς «ανάστροφο» και «αντίστροφο» έχουν σημασιολογική διαφορά  τόσο στην 
καθομιλουμένη όσο και στην επιστημονική γλώσσα (λ.χ. στα μαθηματικά). Αλλά η πιο 
σημαντική σύγχυση είναι στον όρο «μεταφυσική», που για πολλούς ταυτίζεται με την οντολογία. 
Αυτό φαίνεται σαφώς στον Rawls, ο οποίος θεωρεί ότι εκφράσεις όπως «κάθε γεγονός έχει μια 
αιτία» και «όλα τα γεγονότα συμβαίνουν σε χώρο και χρόνο» είναι μεταφυσικές16.  Ενώ θα 
ήταν δυνατόν να θεωρηθούν απλώς οντολογικές, όμως οι ίδιες αυτές προτάσεις εντασσόμενες σε 
ευρύτερο πλαίσιο ιδεών θα αποτελούσαν μέρος ενός μεταφυσικού συστήματος. Ένας σύντομος 
τρόπος να προσανατολισθεί κανείς σε αυτό το πρόβλημα είναι το πλαίσιο που δίνει ο Π. Κονδύλης, 

15. Βλ. Καστοριάδης, «Η ελληνική πόλις και η δημιουργία της δημοκρατίας», Χώροι του ανθρώπου, ό.π.. 
Του ιδίου, Η αρχαία ελληνική δημοκρατία και η σημασία της για μας σήμερα, Υψιλον, Αθήνα, 1986.  Επίσης Γ. 
Οικονόμου, Η άμεση δημοκρατία και η κριτική του Αριστοτέλη, Παπαζήσης, Αθήνα, 2007.
16. John Rawls, Πολιτικός φιλελευθερισμός, Μεταίχμιο, Αθήνα, 2004 (Political Liberalism. With a New Intro-
duction and a Reply to Habermas, Columbia University Press, New York, 1996,  σ. 379). 
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ορίζοντας ότι κάθε μεταφυσική κατασκευή έχει δύο κύρια χαρακτηριστικά17:  Πρώτον, τη 
διάκριση σε Υπερβατικό και Εμμενές, σε Εκείθεν και Εντεύθεν, όπου το πρώτο έχει οντολογική 
και αξιακή προτεραιότητα, και θεωρείται η μόνη αληθής οντότητα. Δεύτερον, το αξίωμα 
της έλλογης αποδεικτικής πλήρους γνώσεως του όντως όντος. Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά 
δεν αλληλοεξαρτώνται ούτε λογικώς ούτε ιστορικώς, αν και συνυπάρχουν σε μερικά από τα 
σημαντικότερα μεταφυσικά συστήματα. 

Για τον προσεκτικό αναγνώστη κανένα από τα δύο αυτά στοιχεία δεν συναντάται στη φιλοσοφία 
του Καστοριάδη - αντιθέτως υφίστανται αμφότερα ριζική κριτική σε ολόκληρο το έργο του. Η 
μεταφυσική όχι μόνο είναι ξένη με τη σκέψη του αλλά κατακριτέα και εξοβελιστέα. Συνεπώς 
δύναται να γίνει λόγος για οντολογία του Καστοριάδη όχι όμως για καστοριαδική μεταφυσική, 
«ευθεία» ή «αντίστροφη/ανάστροφη». Το ίδιο ισχύει και για άλλους στοχαστές, λ.χ. την Χ. 
Άρεντ ή τον Π. Κονδύλη - έχουν μια οντολογία και όχι μεταφυσική. 

Όσον αφορά τον καινοφανή όρο «ανάστροφη ή αντίστροφη μεταφυσική», πρόκειται 
για κατάχρηση ορολογίας που δηλώνει απλώς τη σύγχυση του χρήστη και την ταυτόχρονη 
υποτίμηση και διαστρέβλωση των απόψεων του Κ. Καστοριάδη. Το ίδιο ισχύει και για την 
άποψή του  ότι ο Καστοριάδης επανεισάγει «από το παράθυρο μια έμμεση και υφέρπουσα, καίτοι 
αρνητική, εσχατολογία» (σ. 86). Δυσκολεύεται κανείς να αντιληφθεί τι σημαίνει η «αρνητική 
εσχατολογία», ως αντίθετη μιας «θετικής εσχατολογίας». Κάθε εσχατολογία, δηλαδή θεωρία 
για το τέλος του ανθρώπου και του κόσμου, όπως η πλατωνική, η χριστιανική ή η μαρξιστική, 
είναι αρνητική, υπό την έννοια ότι είναι μύθευμα, ιδεολόγημα, προφητεία ή παραλήρημα. Στην 
κατηγορία αυτή θα υπάγονταν και σημερινές «εσχατολογίες», όπως το «τέλος του ανθρώπου» 
(M. Foucault), το «τέλος της Ιστορίας» (Fukuyama), ή το μεταμοντέρνο «τέλος των μεγάλων 
αφηγήσεων» ( J.-F. Lyotard). o K. Kαστοριάδης δεν μίλησε ποτέ για κάποιο τέλος του ανθρώπου, 
της Ιστορίας ή κάτι άλλο. Είναι αντίθετος σε κάθε εσχατολογία και τελεολογία18.  

Η άποψη αυτή, ότι η διατύπωση αιτημάτων για ατομική και συλλογική ελευθερία ή για 
«θετική» ελευθερία είναι «έμμεση και υφέρπουσα εσχατολογία», συνιστά επίσης κατάχρηση 
όρων. Η απαίτηση ισότητας, ελευθερίας, δικαιοσύνης και δημοκρατίας είναι πολιτικό αίτημα και 

17.   Π. Κονδύλης,  Η κριτική της μεταφυσικής στη νεότερη σκέψη, Γνώση, Αθήνα, 1983, σ. 12-27. Είναι προφανές 
ότι μια πλήρης συζήτηση θα απαιτούσε κατ’ αρχήν εξέταση του όρου «μεταφυσική» και του αντικειμένου της 
στα Μετά τα φυσικά του Αριστοτέλη, από όπου προέρχεται. 
18.  Αν όντως ο Σ. Στολίγκας ενοχλείται από την εσχατολογία (και τη μεταφυσική), ας στρέψει την κριτική 
του στους γνήσιους εκφραστές της, στον χριστιανισμό, τη θεολογία, τους νεο-ορθόδοξους θεολόγους, τους 
ελληνοχριστιανούς Χριστόδουλο Παρασκευαΐδη, Άνθιμο Θεσσαλονίκης, Γ. Καρατζαφέρη και γενικώς τη 
θρησκεία (τη «λαϊκή μεταφυσική»).
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19.  Βλ. Καστοριάδης, «Η δημοκρατία ως διαδικασία και ως καθεστώς», Η άνοδος της ασημαντότητας, ό.π..
20.  Για να μείνουμε στα καθ’ ημάς, αναφέρουμε ενδεικτικώς τα αφιερώματα των περιοδικών Εκ των Υστέρων, 
αρ. 2, Νοέμβριος, 1998 και Νέα Κοινωνιολογία, αρ. 31,  Φθινόπωρο 2000. Το συλλογικό αφιέρωμα από τον 
Όμιλο Φίλων του Κ. Καστοριάδη, Ψυχή Λόγος Πόλις, Υψιλον, Αθήνα, 2007. Το βιβλίο της Α. Δεληγιώργη, Ο 
μοντερνισμός στη σύγχρονη φιλοσοφία, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 1996, σ. 355-419 και τα δύο τεύχη του περιοδικού 
Μάγμα - Νοέμβριος 2007 το πρώτο και  Μάιος 2008 το δεύτερο.

χαρακτηρίζει μια πλευρά της ελληνοδυτικής παράδοσης, είναι πρόταγμα που έχει εκφρασθεί και 
έχει δώσει καρπούς τους οποίους γευόμαστε σήμερα. Χωρίς αυτό το πρόταγμα και τους αγώνες 
για την επίτευξή του οι άνθρωποι θα βρίσκονταν σε κατάσταση δουλείας, βαρβαρότητας και 
ετερονομίας, θα ήταν υπήκοοι και δούλοι αυτοκρατόρων, βασιλέων, παπών και πατριαρχών. 
Ορισμένοι μπορεί να αρέσκονται σε τέτοιου είδους ανελευθερίες, όμως αρκετοί άλλοι ευτυχώς 
αγωνίσθηκαν, αγωνίζονται και δρουν να απελευθερωθούν από αυτές και να δημιουργήσουν 
δημοκρατικές κοινωνίες. H προώθηση της «αρνητικής ελευθερίας» (Berlin) είναι η φιλελεύθερη 
ιδεολογική προτεραιότητα στην ανεξαρτησία του ατόμου εις βάρος της συλλογικής πολιτικής 
ελευθερίας. Επίσης ο χαρακτηρισμός των ατομικών δικαιωμάτων ως αρνητικών (Berlin) είναι 
άστοχος και εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο του φιλευθερισμού19.  

Το πρόταγμα άλλωστε της άμεσης δημοκρατίας δεν είναι μόνο για «σκέψη και εγρήγορση» 
(σ. 86) αλλά για προσωπική επιλογή, τοποθέτηση και δράση. Δράση κατά του υπάρχοντος 
ολιγαρχικού συστήματος, κατά της αντιπροσώπευσης και των κομμάτων, κατά του σεσηπότος 
πολιτικού σώματος. Από την άλλη, δεν υπάρχει για τον Καστοριάδη «ιδανικός πολίτης» (σ. 
86) αλλά  άνθρωποι που αγωνίζονται να αποτινάξουν την ετερονομία και την αλλοτρίωση, ώστε 
να γίνουν πολίτες, να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων, στη θέσπιση των νόμων, στην 
άσκηση της εξουσίας άμεσα.   

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι εκτός από τα κείμενα του Σ. Ράμφου, του Χ. Γιανναρά και του 
Κ. Σιμόπουλου, τα οποία χρησιμοποιεί αποκλειστικώς ο χριστοδουλικός αρθρογράφος, υπάρχουν 
και άλλα που ασχολούνται συστηματικώς και δημιουργικώς με το έργο του Κ. Καστοριάδη20.  
Επίσης, εκτός από το «επιστόμιο των πατέρων της εκκλησίας» (σ. 87) υπάρχουν τα έργα της 
Άρεντ και του Κονδύλη. Κυρίως όμως υπάρχουν τα ίδια τα βιβλία του Καστοριάδη και πρωτίστως 
η Φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας, που άνοιξε νέους ορίζοντες στην ανθρώπινη σκέψη. Πάντως 
θα πρέπει να αναγνωρισθεί στους δύο ανωτέρω αρθρογράφους η παγκόσμια πρωτοτυπία τους 
ότι ο Καστοριάδης είναι πλατωνικός και «καντιανός ιδεαλιστής νέου τύπου» (Μελετόπουλος), 
και ότι χαρακτηρίζεται από «ανάστροφη/ αντίστροφη μεταφυσική» και «υφέρπουσα αρνητική 
εσχατολογία» (Στολίγκας).
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Έκαστος έχει το δικαίωμα να διαφωνεί με τις φιλοσοφικές ή πολιτικές απόψεις του Κ. 
Καστοριάδη και οποιουδήποτε άλλου, και να επιχειρηματολογεί, αλλά δεν έχει κανένα δικαίωμα 
να παραποιεί και να διαστρεβλώνει τις ιδέες του. Δυστυχώς εν Ελλάδι αφθονούν οι παρανοήσεις 
και όχι οι κατανοήσεις, οι μεγαλόστομες αιτιάσεις και όχι οι σοβαρές προσπελάσεις. Με άλλα 
λόγια, το έργο της κριτικής χρειάζεται προσοχή, σεβασμό των κειμένων και κυρίως κατανόησή 
τους, η οποία αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την αξιολόγηση. Η εκκίνηση από λανθασμένες 
αφετηρίες ή προκαταλήψεις δεν μπορεί παρά να οδηγήσει σε διαστρεβλώσεις και παρανοήσεις, 
οι οποίες μπορεί να συγχωρούνται σε ιδιωτικές συζητήσεις, όχι όμως όταν δημοσιεύονται σε ένα  
περιοδικό που διεκδικεί τον σοβαρό επιστημονικό λόγο21.  Αυτό που ενδιαφέρει τους σοβαρούς και 
φιλομαθείς αναγνώστες δεν είναι οι προσωπικές αστήρικτες απόψεις για κάποιους σημαντικούς 
στοχαστές, όσο η παρουσίαση των αντιλήψεων των στοχαστών αυτών με κριτικό πνεύμα 
αλλά χωρίς διαστρεβλώσεις και ανακρίβειες – και αυτό δεν είναι μικρή προσφορά ή αμελητέο 
κατόρθωμα.  

21.   Ας επισημανθεί εδώ μία άλλη ανακολουθία του περιοδικού, στο αφιέρωμα στην «Ελληνική διανόηση στο 
Παρίσι», όπου φιλοξενήθηκαν άρθρα για τον Καστοριάδη, Παπαϊωάννου, Σβορώνο, Πουλαντζά και κείμενο της 
Κρανάκη (Νέα Κοινωνιολογία, τ. 43, 2006-2007). Διερωτάται κανείς ποιες ιδεολογικές σκοπιμότητες εξυπηρετούν 
τα κείμενα για τους ρώσους χριστιανούς θεολόγους, αφού αυτοί δεν εμπίπτουν ούτε στην  «ελληνική» ούτε στη 
«διανόηση». Η διανόηση εννοείται με την ουσιαστική της έννοια που αφορά τον άνθρωπο ως άνθρωπο και ως 
πολίτη, ανοίγει ορίζοντες, θέτει ερωτήματα, αμφισβητεί, αγωνίζεται, έχοντας εμπιστοσύνη μόνο στην ανθρώπινη 
διάνοια και πράξη - και όχι με την έννοια της θεολογίας και της δογματικής που αφορούν τον πιστό και οπαδό 
μιας συγκεκριμένης θρησκείας, που κλείνουν ορίζοντες, εγκλωβίζουν το πνεύμα στη μέγκενη του δόγματος, της 
μοναδικής αλήθειας και υποτάσσουν τη σκέψη στην επίγεια και επουράνια εξουσία. Άλλωστε οι επηρεασμένοι από 
τους ρώσους χριστιανούς έλληνες θεολόγοι ούτε έγραψαν στα γαλλικά ούτε ήταν μέρος της γαλλικής διανόησης, 
όπως ο Καστοριάδης, ο Αξελός, ο Πουλαντζάς κ.λπ. Τις ανησυχίες αυτές ενισχύει ο γεγονός ότι στο ίδιο τεύχος 
υπάρχει υμνολογία στον αρχιεπίσκοπο πρώην Θυατείρων και Μ. Βρεττανίας.     
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 Βιβλιοπαρουσιάσεις 

Σερζ Λατούς, Το στοίχημα της απο-ανάπτυξης,
μτφρ. Χριστίνας Σαρίκα, εκδ. Βάνιας. 

 «Το πρόταγμα της απο-ανάπτυξης είναι ένα πολιτικό πρόταγμα που 
συνίσταται στη κατασκευή συμβιωτικών, αυτόνομων και οικονόμων 
κοινωνιών τόσο στον Βορρά όσο και στο Νότο», γράφει ο Λατούς. Με 
αφετηρία τη σκέψη του Ιβάν Ίλιτς, του Αντρέ Γκορζ , του Φρανσουά 
Παρτάν και του Κορνήλιου Καστοριάδη, αλλά και αναφορές σε πλήθος 
άλλων σύγχρονων στοχαστών, σκιαγραφεί πειστικά την απαραίτητη στις 
μέρες μας ενσωμάτωση του οικολογικού αιτήματος στο πρόταγμα της 
αυτονομίας. Για την ακρίβεια δεν πρόκειται για μια απλή ενσωμάτωση, 

αλλά για την τοποθέτηση στο κέντρο του προτάγματος της αναγκαιότητας εγκατάλειψης 
του οικονομιστικού φαντασιακού, μαρξιστικού και καπιταλιστικού. Η επανατοποθέτηση της 
οικονομίας στη θέση που της αρμόζει, δηλαδή στη θέση όχι του σκοπού αλλά του μέσου για την 
δημιουργία μιας συμβιωτικής κοινωνίας από την οποία θα έχει εκλείψει η ιδέα της κυριαρχίας επί της 
φύσης και επί των ανθρώπων, αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την έξοδο από την παραγωγιστική 
και καταναλωτική κοινωνία, από την πιο διαδεδομένη σύγχρονη μορφή ετερονομίας. Ο Λατούς 
καταφέρνει να αποδομήσει τις ιδέες του οικοκαπιταλισμού και της «βιώσιμης» ανάπτυξης 
δείχνοντας τον φενακιστικό χαρακτήρα τους που απορρέει από το γεγονός ότι αρνούνται να 
αποδεχθούν πως το οικολογικό πρόβλημα, η τεράστιας έκτασης καταστροφή του περιβάλλοντος 
την οποία έχει καταφέρει να προκαλέσει ο άνθρωπος μέσα σε διακόσια χρόνια, είναι δομικό στοιχείο 
του νεωτερικού πνεύματος καθόσον αυτό στοχεύει στην επίτευξη μιας ευημερίας βασισμένης 
στην υποτιθέμενη αφθονία των καταναλωτικών αγαθών. Όμως μια απεριόριστη ανάπτυξη σε 
έναν πεπερασμένο πλανήτη πέρα από ύβριν αποτελεί και χίμαιρα. Και ίσως τελικά η ανθρώπινη 
ευτυχία πρέπει να αναζητηθεί ξανά σε ό,τι, μέσα στο φρενήρη ρυθμό της παραγωγής και της 
κατανάλωσης στον οποίο επιδιδόμαστε, λησμονήσαμε. Μέσα δηλαδή σε ένα νέο τρόπο ζωής που 
βασίζεται στη δραστική μείωση της κατανάλωσης (επιστροφή στα επίπεδα της δεκαετίας του 
’60) και στην εθελούσια απλότητα, στη μείωση των ωρών εργασίας που συνεπάγεται  τη μείωση 
της παραγωγής των καταναλωτικών αγαθών και την επαναδιαπραγμάτευση της κατεύθυνσης 
ολόκληρης της οικονομίας, στην εξάλειψη των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, στην 
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επανανακάλυψη της αξίας του ελεύθερου χρόνου, της ψυχαγωγίας, της ενασχόλησης με την 
πολιτική, των ανθρώπινων σχέσεων, της αρμονικής σχέσης με τη φύση. Αυτή η αλλαγή πλεύσης 
μπορεί να συστηματοποιηθεί σε οκτώ σημεία-σκοπούς: επαναξιολόγηση, επανεννοιολογικοποίηση, 
αναδόμηση, αναδιανομή, επανεντοπισμός, μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση. Ο Λατούς 
επισημαίνει ότι ο δρόμος της απο-ανάπτυξης, δηλαδή η λύση της διαρκούς στάσιμης κατάστασης 
ή της μηδενικής οικονομικής μεγέθυνσης, δε μπορεί να εξαντληθεί ούτε στην προσπάθεια 
αλλαγής της κοινωνίας ούτε στην υιοθέτηση μιας ατομικής «ασκητικής» ηθικής. Χρειάζεται 
να συνδυαστούν η προσπάθεια δημιουργίας ενός πραγματικού πολιτικού κινήματος για το 
σταμάτημα της ανάπτυξης μέσα στην κοινωνία και η υιοθέτηση μιας προσωπικής -και συχνά 
ηρωικής- στάσης εθελούσιας λιτότητας και ολιγάρκειας. Έτσι, ο αγώνας για την απο-ανάπτυξη 
που δεν είναι παρά η ίδια η ρήξη με τον καπιταλισμό, διατηρεί πάντοτε ανοιχτά δύο μέτωπα, ένα 
συλλογικό και ένα ατομικό. Όσον αφορά το καθαρά πολιτικό κομμάτι του προτάγματος, δηλαδή 
τις μορφές συλλογικής οργάνωσης της κοινωνίας, ο συγγραφέας τοποθετείται υπέρ της υιοθέτησης 
μορφών (άμεσης) τοπικής δημοκρατίας, όπως αυτές που σωστά προτείνει ο Τάκης Φωτόπουλος· 
ταυτοχρόνως όμως, εκφράζει τις επιφυλάξεις του απέναντι στον οριστικό αποκλεισμό κάθε 
μορφής αντιπροσώπευσης προτείνοντας θεμιτές δικλείδες ασφαλείας όπως η ανακλητότητα των 
αντιπροσώπων. Ο Λατούς δεν παραλείπει να προτείνει και συγκεκριμένα μέτρα: επιστροφή 
στην υλική παραγωγή της δεκαετίας του ’60, περιορισμός των μεταφορών, πραγματική 
αναζωογόνηση των τοπικών κοινοτήτων (επανεντοπισμός), μείωση του χρόνου εργασίας και 
εξασφάλιση εγγυημένου αξιοπρεπούς εισοδήματος ανεξάρτητου της απασχόλησης, μείωση της 
σπατάλης και προσανατολισμός προς ήπιες μορφές ενέργειας, ποινικοποίηση των διαφημιστικών 
δαπανών κ.ά. Λόγω της οξύτητας του οικολογικού προβλήματος, του γεγονός δηλαδή ότι τα 
πράγματα δεν είναι πια αναστρέψιμα, το ζήτημα τίθεται αρκετά εκβιαστικά. Δεν υπάρχουν πια τα 
περιθώρια αναβολής για την εξεύρεση μιας λύσης. Αλλά η λύση αυτή μπορεί είναι δημοκρατική ή 
ολοκληρωτική. Ο κίνδυνος του οικοφασισμού, δηλαδή η ανάμιξη ολοκληρωτικών λογικών στην 
πραγμάτευση του οικολογικού προβλήματος, είναι ορατός και πιθανός όσο οι ίδιοι οι άνθρωποι 
δεν ενεργοποιούνται για την δημοκρατική αλλαγή της κοινωνίας  που σημαίνει ταυτοχρόνως την 
έξοδο από την παθητικότητά τους. Η έξοδος από αυτή την παθητικότητα σημαίνει τη δημιουργία 
ενός νέου τρόπου ζωής και ενός νέου τρόπου οργάνωσης της κοινωνίας· αυτό είναι το στοίχημα της 
απο-ανάπτυξης.

Θ.Π. 
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Παναγιώτης Δ. Οικονομόπουλος, Δεκέμβρης του 1944 – 
Κριτική προσέγγιση στα γεγονότα πριν και μετά τη σύγκρουση

εκδ. Άρδην

Ο Παναγιώτης Οικονομόπουλος υπήρξε μέλος της ντεφαιτιστικής ομάδας του 
Άγι Στίνα από την ηλικία των 18 χρόνων. Τα γεγονότα του Δεκέμβρη του ’44 τα 
έζησε με ιδιαίτερη ένταση και για το λόγο αυτό η μαρτυρία του έχει μεγάλη αξία. 
Παρ’ όλη τη βιωματική του εμπλοκή, το βιβλίο του δεν είναι μια συναισθηματικά 
φορτισμένη καταγραφή των αναμνήσεών του, αλλά μια προσπάθεια να 
προσεγγισθούν ψύχραιμα τα γεγονότα από την αντι-ολοκληρωτική, ελευθεριακή 
σκοπιά, οι βασικές συνιστώσες της οποίας είχαν διαμορφωθεί ήδη από τα χρόνια 

της Κατοχής και ίσως και πριν απ’ αυτήν από τα γηραιότερα μέλη της ομάδας. Ο συγγραφέας 
αποκαλύπτει μέσα από την τεκμηριωμένη μαρτυρία του τον εθνικιστικό χαρακτήρα του ΕΑΜ 
και του ΚΚΕ, καθώς και την προσκόλλησή τους στις πιο αντιδραστικές και συντηρητικές 
ιδέες –ιδέες που θα έπρεπε να είναι εξ ορισμού ξένες για κάθε αληθινά χειραφετητικό κίνημα. Η 
αφήγηση που περιλαμβάνει τα γεγονότα της Μέσης Ανατολής, τις συμφωνίες του Λιβάνου και της 
Καζέρτας αποδίδει με σαφήνεια τις μανούβρες τις ηγεσίας του ΚΚΕ προκειμένου να εξασφαλίσει 
μεγαλύτερο μερίδιο εξουσίας, το ενδιαφέρον των Άγγλων και την αδιαφορία των Ρώσων, προϊόντα 
της μεταξύ τους συμφωνίας κατά την επίσκεψη του Τσώρτσιλ στο Κρεμλίνο λίγους μήνες πριν 
το Δεκέμβρη. Τα δύο βασικά προβλήματα της σταλινικής ηγεσίας ήταν ακριβώς αυτά: η σχέση 
τους με τους Άγγλους και η σχέση τους με τους Ρώσους. Οι πρώτοι ήταν σύμμαχοι ενάντια στο 
ναζισμό, αλλά ταυτόχρονα εχθροί του Κόμματος στην προσπάθειά του να καταλάβει την εξουσία. 
Βέβαια, το Κόμμα και τα πιστά του μέλη δεν είχαν πρόβλημα να αλλάζουν τη θέση τους απέναντι 
σε συμμάχους και εχθρούς. Ο Στίνας περιγράφει την κατ’ εντολήν του Κρεμλίνου ιλαροτραγική 
μετατροπή του Χίτλερ από σύμμαχο σε εχθρό εν μία νυκτί και το προσωρινό βραχυκύκλωμα που 
προκάλεσε στα συγκρατούμενά του στην Ακροναυπλία κομματικά ρομπότ. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση όμως, οι Άγγλοι δεν έγιναν ποτέ ουσιαστικά εχθροί, αλλά η αμφιθυμία του Κόμματος 
απέναντί τους συνέχισε να προκαλεί αμηχανία στα μέλη. Ως πραγματικός εχθρός εμφανίστηκε ο 
Παπανδρέου και οι «μοναρχοφασίστες» που είχαν «παρασύρει» τους Άγγλους. Από την άλλη 
πλευρά, το ανάδελφον έθνος, η μητέρα Ρωσία δεν είχε καμία διάθεση να εμπλακεί. Και έτσι το 
ΚΚΕ που είχε μάθει να υπακούει στις εντολές τις σταλινικής γραφειοκρατίας και να αποτελεί 
εξάρτημα της ρωσικής πολιτικής έμεινε ορφανό. Ασφαλώς, τα χρόνια της υπάκουης μαθητείας 
στην κεντρική γραφειοκρατία είχαν μάθει πολλά στους κατά τόπους γραφειοκράτες. Και πρώτα 
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απ’ όλα τους είχαν μάθει να μεταχειρίζονται τους ανθρώπους σαν αναλώσιμο υλικό προκειμένου 
να εξυπηρετούν τους σκοπούς τους. Με αυτό το μοντέλο θυσιάστηκαν χιλιάδες νέοι μαχητές του 
ΕΛΑΣ κατά τη διάρκεια των γεγονότων του Δεκέμβρη, αλλά και αργότερα. «Η κομμουνιστική 
ηγεσία, με το χαρακτηριστικό σταλινικό αμοραλισμό της έριξε τους νέους αυτούς σε μία άνιση 
μάχη, αδιάφορη τόσο για το κόστος σε ανθρώπινες ζωές όσο και για την εκδικητική μανία που θα 
ξεσπούσε πάνω τους, μετά το Δεκέμβρη και για χρόνια, από το ακροδεξιό φασιστοειδές κράτος 
που κυριάρχησε», γράφει ο Οικονομόπουλος. Φυσικά, οι όποιες αριστερίστικες αυταπάτες περί 
«λαϊκού χαρακτήρα» του κινήματος αποτελούν καθαρή ιδεοληψία, αφού το Κόμμα είχε κάθε 
στιγμή τον απόλυτο έλεγχο και την καθοδήγηση του αγώνα για την κατάληψη της εξουσίας. Το 
ΚΚΕ είχε καταφέρει να εκμεταλλευτεί την εξαθλίωση των μαζών κατά τη διάρκεια της Κατοχής 
για να τις προσδέσει στο άρμα του χρησιμοποιώντας ένα μείγμα λαϊκιστικής και εθνικιστικής 
ρητορείας. «Η κατάκτηση της μάζας από το ΚΚ πάνω στο σύνθημα της «υπεράσπισης της 
πατρίδας» αποτελούσε συνέχεια της εθνικιστικής συνθηματολογίας της 4ης Αυγούστου, 
προσαρμοσμένης στις συνθήκες της Κατοχής και εμπλουτισμένης με λαϊκιστικά στοιχεία». 
Ταυτόχρονα, είχαν δημιουργηθεί όλες εκείνες οι σταλινικές δομές και η νέα κυρίαρχη γραφειοκρατική 
τάξη, την οποία συνεπικουρούσε η στρατιωτική πυραμίδα, τα κορυφαία στελέχη των οποίων 
έμειναν φυσικά αλώβητα από τις διώξεις που επακολούθησαν την ήττα στον Εμφύλιο. Το ρόλο 
της KGB έπαιζε η γνωστή ΟΠΛΑ που ανέλαβε το έργο της εξόντωσης των αντιφρονούντων 
(αναρχικών, τροτσκιστών, «αντιδραστικών» κ.ά.). Είναι φανερό λοιπόν, ότι οι βασικές δομές 
του ολοκληρωτικού συστήματος ήταν έτοιμες. Το μόνο που έμενε ήταν η κατάληψη της εξουσίας. 
Το βιβλίο του Παναγιώτη Οικονομόπουλου, μαζί με τις Αναμνήσεις και το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΟΠΛΑ 
του Στίνα και τις Αναμνήσεις του Ταμτάκου αποτελούν μερικές από τις πιο ουσιώδεις μαρτυρίες 
για την κατανόηση του κομμουνιστικού ολοκληρωτικού φαινομένου στην ελληνική του εκδοχή, η 
οποία ελάχιστα διαφέρει από τις αλλοδαπές.

Θ.Π.
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Μίλαν Κούντερα, Ο πέπλος
μτφρ. Γ. Η. Χάρης, εκδ. Εστία, 2005

«Μπροστά από τον κόσμο έπεφτε ένας μαγικός πέπλος, υφασμένος 
από θρύλους. Ο Θερβάντες έστειλε ταξίδι τον Δον Κιχότη, και έσκισε 
τον πέπλο. Ο κόσμος ξανοίχτηκε μπροστά στον περιπλανώμενο ιππότη 
σ’ όλη την κωμική γύμνια της πρόζας του». Αυτή είναι η λειτουργία του 
μυθιστορήματος. Να καταστρέφει την κατεστημένη προερμηνεία του κόσμου, 
να αποκαλύπτει την σχετικότητά του σε όλο της το μεγαλείο, μέσα από τα 
μάτια ενός ημίτρελου, ενός αιθεροβάμονα όπως ο Δον Κιχότης. Μέσα από 

τις πρώτες σχισμές του πέπλου προβάλλουν οι άγνωστες πλευρές της ύπαρξης, η παραμελημένη 
ομορφιά, η δύναμη του ασήμαντου, η αληθοφάνεια του αναληθοφανούς, η οντολογική φάρσα που 
συνιστά την πραγματικότητα, το υπαρξιακό αίνιγμα που αποτελούν μερικές από τις έγνοιες του 
μυθιστοριογράφου. 

Και σ’ αυτό του το δοκίμιο πάνω στο μυστήριο του μυθιστορήματος και της τέχνης εν γένει, ο 
Κούντερα επανέρχεται στις ίδιες έννοιες. Θα έλεγε κανείς ότι επαναλαμβάνει τις βασικές θέσεις 
της Τέχνης του μυθιστορήματος και των Προδομένων διαθηκών. Μου φαίνεται όμως πως απλά 
εμβαθύνει· παραδομένος στο μυθιστορηματικό του πεπρωμένο προσπαθεί να καταδυθεί, να 
«προχωρήσει στην καρδιά των πραγμάτων», όπως έλεγε ο Φλωμπέρ. Η κατάδυση αυτή γίνεται 
με το θυελλώδη τρόπο της δίνης, οπότε είναι αναπόφευκτο μερικές σκέψεις να εμφανίζονται ξανά 
και ξανά, να στροβιλίζονται γύρω του. Μαζί του στοβιλίζονται διαρκώς ο Κάφκα, ο Μούζιλ, ο 
Μπροχ, ο Γκομπρόβιτς, ο Ντοστογέφσκι, ο Φλωμπέρ, ο Ραμπελαί, ο Θερβάντες. Και με τον 
τρόπο αυτό καταφέρνει να χαρτογραφήσει την παράδοξη χώρα στην οποία κατοικεί και ο ίδιος, 
πιθανότατα κάπου στην Κεντρική Ευρώπη όπως θα έλεγε, αλλά πουθενά συγκεκριμένα· πρόκειται 
για τη χώρα του μυθιστορήματος.

Ο τρόπος που αναπτύσσεται η μυθιστορηματική τέχνη, η φιλοδοξία του μυθιστοριογράφου 
«δεν είναι να τα καταφέρει καλύτερα από τους προκατόχους του, αλλά να δει όσα δεν είδαν εκείνοι, 
να πει όσα δεν είπαν». Το μυθιστόρημα εγγράφεται στην αρχέγονη και ατελεύτητη αγωνία της 
έκφρασης, είναι η αποτυχημένη προσπάθεια να πούμε κάτι που πάντα μένει να ειπωθεί, όπως έλεγε 
ο Μερλώ-Ποντύ για τη ζωγραφική. Για το λόγο αυτό, όσο κι αν η Ευρώπη των Νέων Χρόνων 
δεν υπάρχει πια, η οντολογική και αισθητική αξία της μυθιστορηματικής τέχνης παραμένει όσο ο 
κόσμος παραμένει «ένα ανολοκλήρωτο έργο» κατά τη φράση του Μαλμπράνς.

Θ.Π. 
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Η άμεση δημοκρατία και η κριτική του Αριστοτέλη
εκδ. Παπαζήση

Μώρις Μπρίντον – Γιάννης Καρύτσας
Γαλλικός Μάης ’68 – Η ελευθεριακή ρωγμή
εκδ. Άρδην

Νίκος Ηλιόπουλος
Νέοι δρόμοι για τη δημοκρατική πολιτική σκέψη
εκδ. Θεμέλιο

Κορνήλιος Καστοριάδης
Η «ορθολογικότητα» του καπιταλισμού
εκδ. Ύψιλον.



 Κάτι σαν γλωσσάρι 

Δημοκρατία: Ετυμολογικά σημαίνει η δύναμη, η εξουσία του λαού, η κατάσταση δηλαδή κατά 
την οποία ο λαός από μόνος του ορίζει τις υποθέσεις του και θέτει τους νόμους του. Και γι’ αυτό ως 
έννοια είναι αλληλένδετη με την αυτονομία και όπως θα δούμε και παρακάτω με την ελευθερία και 
την ισότητα. Μέσα στην τεράστια ιστορική μάζα ετερόνομων κοινωνιών, η δημοκρατία εμφανίζεται 
ως δημιουργία στην αρχαία ελληνική πόλη (7ος -4ος π.Χ. αιώνας)και στην αναγεννησιακή 
δυτικοευρωπαϊκή πόλη (12ος μ.Χ. αιώνας κ.ε.). Και στις δύο περιπτώσεις βρίσκουμε την απαρχή 
της αναγνώρισης του γεγονότος ότι πηγή του νόμου είναι η ίδια κοινωνία, γεγονός που προϋποθέτει 
την αμφισβήτηση και την κριτική της παράδοσης και της ετερόνομης θέσμισής της και την επιλογή 
μιας διαρκούς, ρητής αυτοθέσμισης. Η ρήξη αυτή εγκαθιδρύει τη δημοκρατία και τη φιλοσοφία1. 

Η αρχαιοελληνική και ακόμα περισσότερο η κλασσική πόλις των Αθηναίων αποτελεί το σπέρμα 
της δημοκρατικής λειτουργίας, δεδομένου ότι μας επιτρέπει να δούμε εν τη γενέσει τους πληθώρα 
στοιχείων, πάντοτε επίκαιρων, που μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης. Από την άλλη, όπως 
κάθε ιστορική δημιουργία, δεν είναι αυστηρό μοντέλο για μίμηση, δεν μπορεί να ειδωθεί στατικά. 
Εξάλλου, η ίδια η έννοια της αυτοθέσμισης δε συνίσταται σε μια συγκεκριμένη και τελειωτική μορφή, 
η οποία διαμορφώνεται μια για πάντα2. Ως σπέρμα λοιπόν η αθηναϊκή δημοκρατία και οι πρώτες 
αυτόνομες δυτικές δημιουργίες μπορούν να μας δώσουν ορισμένα κρίσιμα στοιχεία για την κριτική 
των σύγχρονων καθεστώτων και για την ανάδυση νέων, επαναστατικών προσανατολισμών για τη 
δημοκρατική σκέψη και δράση.

Πρώτο στοιχείο, η ίδια η ανυπαρξία ενός επιθετικού προσδιορισμού στις συγκεκριμένες δημοκρατίες. 
Η τοποθέτηση ενός επιθέτου πριν από το συγκεκριμένο όρο (αντιπροσωπευτική, κοινοβουλευτική, 
λαϊκή, βασιλευόμενη κ.ο.κ.), εκ των πραγμάτων θέτει ένα σοβαρό περιορισμό στο εύρος της 
συμμετοχής του λαού στις υποθέσεις. Η εκκλησία του δήμου, η συνέλευση δηλαδή των Αθηναίων 
πολιτών, αλλά και μετέπειτα, τα κοινοτικά συμβούλια της Αμερικανικής επανάστασης (town hall 
meetings), τα τμήματα, οι πολιτικές συνελεύσεις των συνοικιών της Γαλλικής επανάστασης (sections), 
η Παρισινή Κομμούνα, τα εργατικά συμβούλια, τα πρώτα σοβιέτ κ.ά., βασίζονταν στην καθολικότητα 
της συμμετοχής. Μέσα σε αυτά τα σώματα αναδεικνύονται δύο θεμελιώδεις αξίες, η ισότητα και 
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1.  Βλ. Κορνήλιος Καστοριάδης, «Το αρχαίο ελληνικό πολιτικό φαντασιακό», Η άνοδος της ασημαντότητας, 
Ύψιλον,  Αθήνα 2000, σελ. 194.
2.  Βλ. Κορνήλιος Καστοριάδης, Η αρχαία ελληνική δημοκρατία και η σημασία της για μας σήμερα, Ύψιλον, Αθήνα 
1999, σελ. 27-8.



3.  Βλ. Νίκος Ηλιόπουλος, Νέοι δρόμοι για τη δημοκρατική πολιτική σκέψη, Θεμέλιο, Αθήνα 2005, σελ. 186.
4.  Βλ. Κορνήλιος Καστοριάδης, «Η αποσάθρωση της Δύσης», Η άνοδος της ασημαντότητας, ό.π., σελ. 82-3.

η ελευθερία. Η ισότητα ως ισονομία (όλοι ίσοι απέναντι στο νόμο), ισηγορία (όλοι έχουν δικαίωμα 
να παίρνουν το λόγο) και ισοψηφία (η ψήφος όλων έχει την ίδια αξία). Και η ελευθερία, καταρχάς 
ως δικαίωμα αλλά και υποχρέωση όλων να σκέφτονται και να μιλούν ελεύθερα και με ειλικρίνεια. 
Έτσι, προκύπτει ότι ο η ελεύθερη δημόσια διαβούλευση (τίς ἀγορεύει βούλεται) και η πειθώ είναι 
κυρίαρχα στοιχεία της δημοκρατικής πράξης, μαζί φυσικά με την αρχή της πλειοψηφίας, με ρήτρες 
αυτοπεριορισμού και διασφάλισης των δικαιωμάτων των μειοψηφιών. Ο διάλογος λοιπόν και η πειθώ 
είναι ο κατεξοχήν τρόπος διευθέτησης των υποθέσεων της κοινότητας και όχι φυσικά η βία. Επιπλέον, 
η κορυφαία διαδικασία της ψηφοφορίας αφορά πρωτίστως αποφάσεις για αυτές τις υποθέσεις και όχι 
για πρόσωπα, η εκλογή με την έννοια της επιλογής των καλύτερων αποτελεί αριστοκρατικό θεσμό. 
Γι’ αυτό και για τα όποια αξιώματα ο ορισμός των υπευθύνων γινόταν με κλήρωση, ή στις εξαιρετικές 
περιπτώσεις που χρειάζονταν ειδικές γνώσεις (π.χ. πολεμικές), ο εκλεγόμενος ήταν άμεσα ανακλητός, 
γεγονός που εξασφάλιζε τη συνεχή εναλλαγή των αξιωματούχων.

Από την άλλη, το φαντασιακό της αντιπροσώπευσης θέλει αφ’ ενός την πολιτική υπόθεση των 
ειδημόνων και αφ’ ετέρου το υπόλοιπο της κοινωνίας ανώριμο και περιορισμένης ικανότητας να 
ασχοληθεί με τα δημόσια πράγματα, και ως εκ τούτου προσανατολισμένο να ασχολείται κυρίως 
με τον μικρόκοσμό του, τις ιδιωτικές του υποθέσεις. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν είναι όλοι ικανοί 
να άρχουν και να άρχονται. Η πολιτική δηλαδή, από πεδίο της γνώμης έχει εξελιχθεί σε πεδίο της 
γνώσης (όπως και της εικόνας και της οικονομικής δύναμης στα σύγχρονα φιλελεύθερα καθεστώτα), 
και μάλιστα εξειδικευμένης και επιστημονικής, που κάτοχοί της είναι όλο και λιγότεροι. Μόνο αυτοί 
που γνωρίζουν και έχουν την κατάρτιση αποφασίζουν για τα κοινά, οι υπόλοιποι καλούνται απλώς 
περιοδικά να επιλέξουν τους «εντολοδόχους» τους. Γι’ αυτό και οι σύγχρονες δυτικές «δημοκρατίες» 
αποτελούν φιλελεύθερες ολιγαρχίες. Ολιγαρχίες, λόγω της κατοχής της πολιτικής εξουσίας από έναν 
όλο και μικρότερο αριθμό ατόμων, φιλελεύθερες,  γιατί διασφαλίζουν ακόμα ορισμένα σημαντικά 
δικαιώματα, που αποκτήθηκαν από μακρούς, παλαιότερους αγώνες. Όμως, η ολιγαρχικοποίηση δεν 
είναι μόνο αριθμητική, αλλά σημαίνει ταυτόχρονα συρρίκνωση του αντικειμένου της πολιτικής, η 
οποία αποκτά όλο και περισσότερο το χαρακτήρα μιας αποσπασματικής οικονομικής διαχείρισης. 
Έτσι, πέρα από το πρόβλημα της δημοκρατικής νομιμότητας των αντιπροσώπων, που εκπροσωπούν 
όλο και περισσότερο  μια μειοψηφία, τίθεται κυρίως το ζήτημα της απόσπασής τους από τα πραγματικά 
προβλήματα της κοινωνίας στο σύνολό της και άρα της αδυναμίας για τη λύση των προβλημάτων 
αυτών3.  Επιπλέον, αρκετές από τις ατομικές ή συλλογικές ελευθερίες δεν επανοηματοδοτούνται 
θετικά και τείνουν να λειτουργήσουν καθαρά αμυντικά ή ως ένα απλό εργαλειακό συμπλήρωμα του 
μηχανισμού των ατομικών απολαύσεων, μέσα στα πλαίσια του γενικευμένου κομφορμισμού που 
επικρατεί4. 
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Η δημοκρατία είναι αυτοθέσμιση της κοινότητας από την κοινότητα. Γι’ αυτό και είναι ασύμβατη 
με αυτήν η ιδέα του Κράτους, ως θεσμού και μηχανισμού διακεκριμένου και χωρισμένου από το 
σύνολο της κοινότητας. Κανένας τεχνικο-διοικητικός μηχανισμός, καμία γραφειοκρατία δεν μπορεί 
να υποκαταστήσει και να ποδηγετήσει την πολιτική λειτουργία. Ο χαρακτήρας τους οφείλει να είναι 
καθαρά εκτελεστικός, να αφορά αποκλειστικά στην υλοποίηση των αποφάσεων της κοινότητας. Το 
δημοκρατικό φαντασιακό συνιστά την άρνηση κάθε ιεραρχίας, γραφειοκρατικής οργάνωσης και 
διάκρισης σε διευθύνοντες και εκτελεστές.

Όμως στα σύγχρονα φιλελεύθερα-ολιγαρχικά καθεστώτα βλέπουμε τη συγκέντρωση και 
επικάλυψη των εξουσιών, όπως αυτές ορίστηκαν από τον Μοντεσκιέ, σε  συνδυασμό με τη 
γιγάντωση της γραφειοκρατικών μηχανισμών, και την εμπέδωση αυτού του φαντασιακού στις 
περισσότερες πτυχές της ανθρώπινης ζωής. 

Στο σημείο αυτό τίθεται το ζήτημα της άρρηκτης σύνδεσης της δημοκρατίας με τις αξίες της 
ελευθερίας και της ισότητας. Διότι η δημοκρατία δεν είναι απλώς μια διαδικασία, ένας τρόπος 
συζήτησης και λήψης αποφάσεων, αλλά ένας γενικότερος τρόπος αντίληψης και οργάνωσης των 
κοινωνικών σχέσεων. Δεν έχει μόνο «μορφή» αλλά και «περιεχόμενο»: συνεπάγεται ένα λίγο 
πολύ συγκεκριμένο «αξιακό» προσανατολισμό. Η έννοια και το εύρος της, εξάλλου, διευρύνθηκαν 
σε εξαιρετικό βαθμό από τα επαναστατικά κινήματα των τελευταίων αιώνων στη Δύση. Μια 
δημοκρατική κοινωνία οφείλει να διασφαλίζει και να εμβαθύνει διαρκώς τις ανθρώπινες ελευθερίες, 
ενώ στο πεδίο της πολιτικής οφείλει να εξασφαλίζει τη συμμετοχή και τον έλεγχο όλων σε κάθε 
πολιτική εξουσία. Παράλληλα, οφείλει να μοιράζει ισομερώς τα αγαθά που παράγει, καταργώντας 
την οικονομική εκμετάλλευση και εγκαθιδρύοντας την 
αυτοδιεύθυνση στον τομέα της παραγωγής, αλλά και να παρέχει 
ίσες ευκαιρίες σε όλα τα πεδία των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 
Το δημοκρατικό φαντασιακό συνιστά την άρνηση της κυριαρχίας 
ανθρώπου σε άνθρωπο σε κάθε επίπεδο (πολιτικό, φυλετικό, 
πολιτιστικό, οικονομικό κ.ά.). Σήμερα κάτι τέτοιο προϋποθέτει 
την απόρριψη του καπιταλιστικού φαντασιακού της ανθρώπινης 
κυριαρχίας πάνω στη φύση και της απεριόριστης ανάπτυξης 
των παραγωγικών δυνάμεων, που οδηγεί αναπόδραστα στην 
καταστροφή του περιβάλλοντος. Κι αυτό διότι η ρίζα της 
κυριαρχίας ανθρώπου σε άνθρωπο (στις διάφορες μορφές της) 
και ανθρώπου στη φύση είναι κοινή.
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Μάγμα: «Μάγμα είναι αυτό από το οποίο μπορούμε να εξαγάγουμε (ή: μέσα στο οποίο μπορούμε 
να κατασκευάσουμε) συνολιστικές οργανώσεις απροσδιόριστου αριθμού, αλλά που δεν μπορεί 
ποτέ να ανασυγκροτηθεί (ιδεατά) με συνολιστική (πεπερασμένη ή άπειρη) σύνθεση αυτών των 
οργανώσεων»1. Τι σημαίνει αυτό τώρα. Σημαίνει πως το ον (κάθε υλικό αντικείμενο, κάθε σκέψη, 
κάθε λέξη, κάθε όνειρο, κάθε έργο τέχνης, οτιδήποτε) αλλά και το Είναι (το σύνολο των όντων) δεν 
είναι απολύτως καθορισμένα. Τα όριά τους δεν είναι ξεκάθαρα, είναι όλα τους κάτι παραπάνω από ό,τι 
νομίζουμε. Αυτό σημαίνει πως ο οποιοσδήποτε ορισμός ενός πράγματος είναι ελλειπτικός. Ένα υλικό 
αντικείμενο για παράδειγμα δεν είναι απλά το σύνολο των ιδιοτήτων του όπως θα έλεγε κάποιος 
παραδοσιακά σκεπτόμενος. Είναι και αυτό το οποίο έγινε μέσα στην ιστορία, η κοινωνικο-ιστορική 
σημασία που απέκτησε, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο νοηματοδοτείται σήμερα, ο οποίος δεν είναι 
ανεξάρτητος από τον τρόπο με τον οποίο νοηματοδοτούνταν χθες. Ένας κεραυνός για παράδειγμα σε 
μία συγκεκριμένη κοινωνία είναι απλά μια ηλεκτρική εκκένωση ή ένα σημάδι της οργής του Θεού. 
Ασφαλώς, ένας κεραυνός είναι και ήταν πάντοτε μια ηλεκτρική εκκένωση, αλλά δεν ήταν ούτε είναι 
ποτέ απλά μια ηλεκτρική εκκένωση. 

Ο κεραυνός ως ηλεκτρική εκκένωση δε μπορεί να αποκοπεί από μια σειρά φαντασιακών 
παραπομπών τις οποίες δημιουργεί στα μέλη μιας κοινωνίας ή σε ένα συγκεκριμένο υποκείμενο. Μας 
θυμίζει τον Βενιαμίν Φραγκλίνο, τη ΔΕΗ, τον τυφώνα Κατρίνα· μου θυμίζει τις βροντές και το πόσο 
τις φοβόμουνα μικρός, εκείνο το δέντρο που είχε κατακαεί λόγω μιας αστραπής, την εκκλησία δίπλα 
στο σπίτι μου που έχει αλεξικέραυνο. Εν συνεχεία ο Βενιαμίν Φραγκλίνος μας θυμίζει την Αμερική 
και την Αμερικανική Επανάσταση και τα town Hall meetings και τον Μπους και τον Ομπάμα και 
πάει λέγοντας. 

Όλα αυτά τα στοιχεία, αυτές οι παραπομπές, συγκροτούν  αυτήν την παράξενη πολλαπλότητα 
που δεν είναι σύστημα αλλά αυτό ακριβώς που ονομάσαμε μάγμα : έναν ιδιαίτερο τρόπο συνύπαρξης 
με μια «οργάνωση» που περιέχει κομμάτια από πολλαπλές λογικές οργανώσεις αλλά που δεν είναι 
αναγώγιμη σε μία μόνο λογική οργάνωση. Οποιαδήποτε προσπάθεια ορισμού και εξαντλητικής 
απομόνωσης του συνόλου των παραπομπών ή των επιμέρους στοιχείων που αποτελούν αυτό 

1.  Κορνήλιος Καστοριάδης, Η φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας, μτφρ. Σ. Χαλικιά - Κ. Σπαντιδάκη - Γ. 
Σπαντιδάκη, εκδ. Ράππα, 2002¹º,  σ. 479.
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το «σαθρό» σύνολο είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Γιατί το ίδιο το μάγμα είναι, όπως λέει ο 
Καστοριάδης για το Είναι στο σύνολό του, μορφοποιητική ή δημιουργική δύναμη (vis formandi), το 
οποίο θα πει ότι ρέπει το ίδιο προς την δημιουργία νέων παραπομπών και προς την ανάδυση νέων, 
αφανέρωτων μέχρι σήμερα όψεών του. Αυτό δεν είναι παρά ένας τρόπος για να αντιληφθούμε το 
πως λειτουργεί η ανθρώπινη φαντασία, γιατί το μάγμα που εξετάζουμε εδώ το εξετάζουμε πάντα 
σε συνάρτηση με αυτήν. Αλλά γνωρίζουμε ότι ανάλογες, αλλά ίσως κατώτερες, νοηματοδοτήσεις 
διενεργούν και τα ζώα, αφού κι αυτά διαθέτουν μια στοιχειώδη, λειτουργικού τύπου, φαντασία. Αλλά 
και τα διαφόρων ειδών όντα είναι αντίστοιχα προς την ανθρώπινη φαντασία και δίνουν, λόγω του 
δικού τους ιδιαίτερου μαγματικού οντολογικού χαρακτήρα, το έναυσμα για αυτού του είδους την 
οργάνωση και τη δημιουργία εκ μέρους της φαντασίας. 

Γιατί μας ενδιαφέρουν όμως όλα αυτά; Από την πολιτική και την κοινωνιολογική άποψη, η 
σημασία του μάγματος είναι πολύ σημαντική γιατί μας επιτρέπει να δούμε την πραγματικότητα 
ως ανοιχτό στη δημιουργία. Αυτό σημαίνει ότι η ιστορία, η κοινωνία, το ανθρώπινο υποκείμενο 
δεν είναι αυστηρά καθορισμένα, μπετόν-αρμέ, κλειστά, ανεπίδεκτα κάθε αλλαγής. Αντιθέτως, η 
ιστορία, η κοινωνία, το υποκείμενο είναι ανοιχτότητα, δηλαδή δημιουργία. Σκοπός και τέλος της 
ιστορίας, παγιωμένη κοινωνία, καθορισμένη ανθρώπινη φύση δεν υπάρχουν. Όλα είναι ανοιχτά 
προς τις δημιουργικές δυνάμεις των ανθρώπων. Αυτό φυσικά δε σημαίνει ότι η ιστορία είναι μια 
ασυνάρτητη σειρά γεγονότων όπου ανά πάσα στιγμή τα πάντα είναι δυνατά. Σημαίνει απλώς ότι η 
ιστορική αλλαγή έχει τη μορφή δημιουργίας, είναι εμφάνιση νέων κοινωνικών και ιστορικών μορφών, 
και όχι μια ντετερμινιστικού τύπου διαδικασία. Ο μαγματικός χαρακτήρας της κοινωνίας και της 
ιστορίας έγκειται στο ότι δε μπορούν να κλειστούν σε οποιοδήποτε σύστημα νόμων (βιολογικών, 
κοινωνικών, ψυχικών, οικονομικών κ.λπ.), καθώς διαθέτουν μια διάσταση δημιουργική, που δε 
μπορεί να καθοριστεί πλήρως. Αυτό το κατάλαβαν τελευταία, με αφορμή τη χρηματοπιστωτική 
κρίση, διάφοροι οικονομολόγοι και χρηματιστές που έκαναν λόγο για τη σημασία του «ανθρώπινου 
παράγοντα» στη διαμόρφωση των λεγόμενων οικονομικών «νόμων»2.

Η έννοια του μάγματος δε σημαίνει ότι όλα είναι χύμα, φλου και ακαθόριστα, όπως θα υποστήριζε 
μια σχετικιστική και μεταμοντερνιστική οπτική. Ξέρουμε τι σημαίνει ποτήρι, τι σημαίνει δέντρο, τι 
σημαίνει 9η συμφωνία του Μπετόβεν, τι σημαίνει ολοκληρωτισμός. Αλλά ποτέ δεν ξέρουμε και ποτέ 
δε θα μάθουμε εξαντλητικά τι σημαίνει ποτήρι, τι σημαίνει δέντρο, τι σημαίνει 9η συμφωνία του 

2.  Αυτή είναι η βασική θέση του G. Soros στο βιβλίο του Η οικονομική κρίση του 2008 και η σημασία της, 
μτφρ. Α. Φιλιππάτος, επιμ.-επίμετρο Κ. Μελάς, Αθήνα, Λιβάνης, 2008. Για το συγκεκριμένο ζήτημα βλ. ειδικά 
το επίμετρο του Κ. Μελά, «Πώς λειτουργούν οι χρηματοοικονομικές αγορές. Βασικές διαπιστώσεις».



Μπετόβεν, τι σημαίνει ολοκληρωτισμός. Γιατί το ποτήρι, το δέντρο, η 9η συμφωνία, ο ολοκληρωτισμός 
βρίσκονται μέσα στην ανθρώπινη ιστορία και επηρεάζουν τις ζωές των ανθρώπων και συνδέονται 
με στιγμές αυτών των ζωών και γίνονται γι’ αυτούς σημαντικά ή ασήμαντα, πηγές συναισθημάτων, 
αφορμές αναμνήσεων, πράγματα στα οποία αφιερώνουν τη ζωή τους  κ.λπ. Αν ξέραμε εξαντλητικά 
τι σημαίνουν αυτό θα σήμαινε ότι η ίδια η ιδιότητα της φαντασίας έχει ξεριζωθεί από τον άνθρωπο 
και την κοινωνία, δηλαδή ότι το τέλος του δημιουργικού ενεργήματος που ονομάζουμε χρόνο ή 
απλούστερα την εξαφάνιση του ανθρώπινου είδους έχει επέλθει.

Η έννοια του μάγματος θέτει υπό διερώτηση ολόκληρη την παραδοσιακή λογική και οντολογία που 
κληρονομήσαμε στον ένα ή στον άλλο βαθμό από τον Αριστοτέλη. Κατά μία έννοια, το μάγμα έχει 
προοικονομηθεί στη σκέψη του Νίτσε, του Μπερξόν, του Χούσσερλ και φυσικά του Μερλώ-Ποντύ 
όπως βέβαια και σε ενοράσεις ποιητών σαν τον Μπρετόν. Αυτό μας ενδιαφέρει, επειδή μας επιτρέπει 
να σκεφτόμαστε την κοινωνία με ένα τρόπο που δεν ερμηνεύει τα φαινόμενα ως διαφορετικές απλώς 
εκδοχές πραγμάτων που έγιναν στο παρελθόν (όπως όλοι όσοι λένε, π.χ., ότι η σημερινή οικονομική 
κρίση είναι απλώς μια κρίση σαν αυτές που ανέλυε ο Μαρξ πριν από 130 χρόνια), αλλά ως εμφάνιση 
καινούργιων φαινομένων, που φέρνουν στο φως νέες δυνατότητες. Αν δεν το πιστεύαμε αυτό, εξάλλου, 
δε θα μπορούσαμε να υποστηρίζουμε ότι είναι δυνατή η ύπαρξη μιας διαφορετικής μορφής κοινωνίας 
για την οποία αξίζει να παλέψουμε.

 ΚΑΤΙ ΣΑΝ ΓΛΩΣΣΑΡΙ 152






