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Το τέλος της αφθονίας και τα πολιτικά 

διακυβεύµατα που µας θέτει 

 

 

Ι. Το τέλος της κοινωνίας της κατανάλωσης 

Η εµπέδωση ενός νέου κοινωνικού µοντέλου  

 Τι καινούριο φέρνουν οι ραγδαίες αλλαγές που επιβάλλονται µετά το 

ξέσπασµα της οικονοµικής κρίσης και µε ποιο τρόπο αντιδρούν ή προσαρµόζονται σε 

αυτές οι κοινωνίες; Μπορεί στην Ελλάδα να έχουµε µια εξαιρετικά βίαιη και απότοµη 

αλλαγή πολιτικών τα τελευταία µόνο χρόνια, ωστόσο η απορρύθµιση του κοινωνικού 

κράτους και η κατάρρευση της εργασιακής σταθερότητας αποτελούν διαδικασίες που 

αναπτύσσονται σταδιακά εδώ και τουλάχιστον δύο ή τρεις δεκαετίες µέσα στη ∆ύση. 

Αυτό που έχει σηµασία και χρησιµότητα είναι να διερευνήσουµε τις νέες αντιφάσεις 

και τα ποιοτικά στοιχεία των εξελίξεων, που -όπως θα δούµε- συγκροτούν κάτι πολύ 

βαθύτερο από µια αναρρύθµιση των οικονοµικών σχέσεων.  

 Η πολιτική στροφή των τελευταίων ετών εγκαινιάζει την επιτάχυνση και την 

εντατικοποίηση των πολιτικών που αποσαρθρώνουν τις δοµές του κοινωνικού 

κράτους και επιτίθενται στους µισθούς και τα εργατικά δικαιώµατα. Μέσα στο 

κυρίαρχο κλίµα της καλλιέργειας του φόβου, της γενικευµένης ανασφάλειας και των 

δηµοσιονοµικών αδιεξόδων, έχουµε φτάσει να φαντάζει πλέον ως πεπρωµένο του 

δυτικού κόσµου το «νεοφιλελεύθερο µοντέλο ζωής». Αυτό, λοιπόν, που διαφοροποιεί 

τη σηµερινή κατάσταση από την προηγούµενη περίοδο «εισαγωγής» του 

νεοφιλελευθερισµού είναι η πολυεπίπεδη και συνολικότερη πλέον εµπέδωση των 

νέων κοινωνικών µοντέλων στις υπό αποσύνθεση κοινωνίες της κατανάλωσης.  

 Ολόκληρο το κοινωνικό πλαίσιο του κρατικού παρεµβατισµού, των 

κοινωνικών παροχών στους αδυνάτους, της αναδιανοµής του πλούτου και των 

εργασιακών δικαιωµάτων δε βρίσκεται απλά υπό αδυσώπητη επίθεση, αλλά 

καταρρέει πολιτικά, ιδεολογικά και ηθικά. ∆εν πρόκειται για συµβιβασµούς και 



υποχωρήσεις που είδαµε και στο παρελθόν, όπως για παράδειγµα όταν τα συνδικάτα 

σε κάποιες χώρες υπέγραφαν για µειώσεις µισθών, αλλά για το τέλος ενός κοινωνικού 

συστήµατος που µεταπολεµικά ευδοκίµησε και στήριξε την (σταθεροποιηµένη για 

δεκαετίες) καπιταλιστική ανάπτυξη. Οι εργασιακές µεταρρυθµίσεις δεν 

αντικατοπτρίζουν τόσο µια αλλαγή συσχετισµού δυνάµεων ανάµεσα στις 

αντιµαχόµενες πλευρές (αφεντικά και εργαζόµενους), όσο οριοθετούν µια νέα 

θέσµιση της εργασίας και ενσαρκώνουν µια νέα αντίληψη για το περιεχόµενό της, 

όπου πλέον κατοχυρώνονται θεσµικά οι αλλαγές στον τρόπο διαπραγµάτευσης και 

σύναψης των συµβάσεων ενώ η εργασιακή επισφάλεια γενικεύεται χτίζοντας µια 

αντίστοιχη «επισφαλή ζωή». Αν τις τελευταίες δεκαετίες οι πολιτικές του 

νεοφιλελευθερισµού απεικονίζονταν ως παρεκκλίσεις από το µοντέλο της ευµάρειας 

και την κατανάλωσης ή ως σκληρές επιλογές «ακραίων» φιλελεύθερων, οι εξελίξεις 

σήµερα δροµολογούνται µέσα σε ένα κλίµα ευρύτερης κοινωνικής αποδοχής. Η -σε 

γενικές γραµµές- σύµπλευση των κοµµάτων όλου του πολιτικού φάσµατος µε τις 

σοσιαλδηµοκρατικές πολιτικές στα µεταπολεµικά χρόνια δίνει τη θέση της στη 

γενικευµένη υιοθέτηση των βασικών πτυχών του φιλελευθερισµού από την 

πλειοψηφία των παρατάξεων στις µέρες µας
1
. Και βέβαια, παράλληλα µε όλα αυτά, 

βλέπουµε την πλειοψηφία των ανθρώπων να στέκονται αδύναµοι -ή στην καλύτερη 

περίπτωση αµήχανοι- µπροστά στη διάλυση κοινωνικών αγαθών και δοµών 

συλλογικής οργάνωσης και αλληλεγγύης που έχουν κατακτηθεί µε σκληρούς αγώνες.  

 

Ο πολιτικός µετασχηµατισµός των φιλελεύθερων ολιγαρχιών 

Μέχρι το πρόσφατο παρελθόν, η κοινωνική σταθερότητα µπορούσε να 

αναπαράγεται κυρίως µέσω της απόσπασης της συναίνεσης πλειοψηφικών κοµµατιών 

της κοινωνίας που παραχωρούσαν την πολιτική τους ελευθερία µε αντάλλαγµα µια 

ζωή µε σχετική ευηµερία. Αυτή ήταν, άλλωστε, η λογική του καπιταλισµού µέχρι 

σήµερα: όλα τα προβλήµατα θα τα λύσει η οικονοµική ανάπτυξη, η οποία θα φέρει 

την κοινωνική ειρήνη, την «Πρόοδο» κ.λπ.
2
. Πράγµα που δεν ήταν απόλυτα ψευδές, 

                                                           
1
 Αυτό µπορεί να ακούγεται παράδοξο στην Ελλάδα, όπου στις πρόσφατες εκλογές της 6

ης
 Μαΐου 

υπήρξε σαφέστατο αντιµνηµονιακό ρεύµα ψήφων. Ωστόσο, θα πρέπει να σκεφτούµε ότι αυτή η τάση 

εκφράστηκε ως αγανάκτηση εναντίον ακριβώς της πολιτικής στροφής που περιγράφουµε παραπάνω 

ενώ διοχετεύτηκε σε αρκετές περιπτώσεις µέσω νέων ή παλαιότερων κοµµάτων που δείχνουν να 

εισέρχονται στην πολιτική σκηνή, χάρη σε αυτήν ακριβώς την αντιµνηµονιακή ρητορική (π.χ. 

Καµµένος, Χ.Α. κ.λπ).   
2
 Σχετικά µε αυτό το φαντασιακό, βλ. το βιβλίο του Α. Χίρσµαν, Τα πάθη και τα συµφέροντα. Πολιτικά 

επιχειρήµατα υπέρ του καπιταλισµού πριν από τον θρίαµβό του (1977), µτφρ. Ι. Τσολακίδου, 

Παρατηρητής, 2004. 



αν αναλογιστούµε την πρωτοφανή, ιστορικά, οικονοµικο-τεχνική ανάπτυξη και 

ευηµερία στην οποία οδήγησε ο καπιταλισµός τις δυτικές κοινωνίες (ανεξαρτήτως 

του άδικου, φυσικά, τρόπου µε τον οποίο αυτός ο πλούτος διανεµόταν). Η κουλτούρα 

αυτή, που εδραιώθηκε µε την απογείωση και καταξίωση της λεγόµενης µεσαίας τάξης 

στο οικονοµικό πεδίο, κατά τα µεταπολεµικά χρόνια -την περίφηµη κεϊνσιανή 

«Χρυσή Τριακονταετία»-, µετουσιώθηκε σε υποχώρηση των βασικών ρευµάτων 

συλλογικής δράσης (εργατικό, φοιτητικό, οικολογικό και φεµινιστικό κίνηµα) και 

εξαφάνιση των όποιων επαναστατικών προταγµάτων, παράγοντας το σύγχρονο 

µοντέλο του «µετρηµένου», ωφελιµιστή και πολιτικά ευνουχισµένου ψηφοφόρου του 

µεσαίου χώρου στο πολιτικό πεδίο. Σήµερα όµως, οι καταιγιστικές εξελίξεις δεν 

αφήνουν περιθώριο για διαιώνιση του κυρίαρχου παραδείγµατος που επικράτησε τις 

τελευταίες δεκαετίες. Υπό αυτήν την έννοια, θα πρέπει να δούµε την σηµερινή τάση 

επικράτησης του νεοφιλελευθερισµού ως έκφανση ενός συνολικότερου πολιτικού 

µετασχηµατισµού, αγνώστων ακόµα ορίων και ανθρωπολογικών συνεπειών. Αντίθετα 

µε τις ελπίδες των σοσιαλδηµοκρατών ότι η κρίση που ξέσπασε το 2008 θα οδηγούσε σε 

µια αλλαγή πορείας, σε κάποια επιστροφή σε πιο κεϊνσιανού τύπου πολιτικές, 

καθίσταται όλο και πιο προφανές ότι βασική συνέπεια της κρίσης αυτής στο πολιτικό 

επίπεδο είναι η οριστική εµπέδωση ενός καπιταλισµού της λιτότητας και των 

«περικοπών».   

Τα γεγονότα των δύο τελευταίων ετών -ειδικά στην Ελλάδα- δείχνουν ότι η 

επιτακτική και αυταρχικά επιβαλλόµενη λιτότητα οδηγεί σε κόψιµο του οµφάλιου 

λώρου που συνέδεε τις πολιτικές ηγεσίες και τους πολίτες-ψηφοφόρους. ∆υστυχώς, 

αυτό δε συµβαίνει τόσο λόγω µιας οργανωµένης προσπάθειας από τα κάτω να 

αυτονοµηθούν σε ένα βαθµό οι άνθρωποι από την πολιτική ανάθεση του 

κοµµατισµού και να αµφισβητήσουν την πολιτική αντιπροσώπευση, αλλά γιατί στις 

συνθήκες κρίσης και ανασφάλειας έχει διαρραγεί η εµπιστοσύνη στην 

αποτελεσµατικότητα των κοµµάτων ενώ οι πελατειακές πρακτικές ολοένα και 

στερούνται περιεχοµένου. Η νέα κατάσταση, που βαφτίζεται καθεστώς εκτάκτου 

ανάγκης, δεν απαιτεί πλέον µια ιδεολογική συµφωνία των «από κάτω», αλλά 

κατασκευάζει µια ατµόσφαιρα γενικευµένης κοινωνικής ανασφάλειας και 

παρατεταµένου φόβου. Ο πολιτικός διάλογος συµπυκνώνεται στην προώθηση 

διληµµάτων στα οποία η απάντηση καθίσταται απλά ζήτηµα λογικής ή 

παραφροσύνης: το διακύβευµα είναι να γίνονται αποδεκτές οι βίαιες αλλαγές ως ο 

«µονόδροµος» που θα µας βγάλει από την κρίση.  



Σε αυτό το περιβάλλον απαξιώνεται πλήρως µια σειρά θεµελιωδών θεσµών 

του κοινοβουλευτικού συστήµατος και του φαντασιακού της λαϊκής κυριαρχίας. Οι 

κυβερνήσεις προσπαθούν να διαχειριστούν µε το δικό τους τρόπο τον πολιτικό χρόνο, 

να περνούν τις πολιτικές τους προσπερνώντας νοµοθετικές ή δικαστικές λειτουργίες. 

Τα νοµοσχέδια σχεδόν δε συζητιούνται, τα µέτρα ψηφίζονται µε διαδικασίες του 

κατεπείγοντος, ενώ µεταρρυθµίσεις προωθούνται ακόµα και µε προσωπικές 

υπουργικές αποφάσεις. Βρισκόµαστε δηλαδή σε µια περίοδο όπου το πολιτικό 

σύστηµα υπονοµεύει τους ίδιους τους θεσµούς του. Ακόµα και στο πλαίσιο της 

αντιπροσώπευσης, το οποίο ενσαρκώνει ο θεσµός του κοινοβουλίου, οι ολιγαρχίες 

φαίνονται όλο και πιο απρόθυµες να ενδιαφερθούν -τουλάχιστον για όσο διάστηµα 

µπορούν να το διαχειριστούν- για τη γνώµη της πλειοψηφίας του λαού. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν η Ελλάδα και η Ιταλία, όπου αναλαµβάνουν 

την εξουσία διακοµµατικές κυβερνήσεις τεχνοκρατών και τραπεζιτών, δίχως καµία 

εκλογική νοµιµοποίηση, ενώ ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών αµφισβητείται ή 

καθορίζεται από τη λογική της «κατάστασης έκτακτης ανάγκης».  

Αυτή η διαδικασία αυτονόµησης των επαγγελµατιών πολιτικών από την 

κοινωνική τους βάση και η υπερσυγκέντρωση εξουσίας των εκτελεστικών θεσµών εις 

βάρος των υπολοίπων, αποτελούν εκφάνσεις της συνολικότερης κοινωνικής τάσης 

που ονοµάζουµε διαδικασία ολιγαρχικοποίησης των δυτικών κοινωνιών. Η 

καλλιέργεια του φόβου συνδυάζεται µε την αύξηση της καταστολής των όποιων 

κινηµάτων και την αναβάθµιση του αντίστοιχου νοµικού πλαισίου («τροµονόµοι», 

«κουκουλονόµος», εξαίρεση αστυνοµικών από τη διαδικασία του αυτόφωρου, 

προφυλακίσεις χωρίς στοιχεία, στέρηση βασικών νοµικών δικαιωµάτων), ενώ η ίδια η 

έννοια της απονοµής δικαιοσύνης γελοιοποιείται από τη «διαχείριση» των 

σκανδάλων και την παντελή έλλειψη διαφάνειας και κοινωνικού ελέγχου σε 

οποιονδήποτε ασκεί εξουσία. Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι αυτά τα φαινόµενα 

δε συνιστούν χαρακτηριστικό µόνο της ελληνικής περίπτωσης, µε την παράδοση 

κρατικής αυθαιρεσίας και έλλειψης ελέγχου των εκάστοτε κυβερνόντων, αλλά µια 

τάση που καθίσταται, σιγά σιγά, κυρίαρχη µέσα στη ∆ύση, µε τη διάδοση της 

διαφθοράς και των µαφιόζικου τύπου συµπεριφορών, οι οποίες χαρακτηρίζουν τις 

σύγχρονες ολιγαρχίες. Όλα αυτά συµπληρώνουν την εικόνα του µετασχηµατισµού 

του δυτικού κόσµου τα τελευταία χρόνια προς την κατεύθυνση µιας κοινωνίας φόβου 

και προστασίας από «εσωτερικούς εχθρούς», όπως οι µετανάστες, οι δίχως µέλλον 

άνεργοι, οι γενικώς «εξτρεµιστές» ή «ακραίοι», εφόσον οι ολιγαρχίες προσπαθούν να 



στρέψουν την όποια κοινωνική αντίδραση προς την αναζήτηση εξιλαστήριων 

θυµάτων, ποντάροντας στην ανάγκη προστασίας που νιώθουν οι πληθυσµοί.  

Ασφαλώς και δεν πρόκειται για µια παροδική παρέκκλιση από τη 

συνηθισµένη -τις τελευταίες δεκαετίες- λειτουργία του πολιτικού και οικονοµικού 

συστήµατος. Οι ίδιοι οι αστικοί θεσµοί δείχνουν να βρίσκονται σε βαθειά κρίση και 

να περνούν σε µια µεταβατική φάση µετασχηµατισµού τους. ∆εδοµένης και της 

απουσίας ισχυρών κοινωνικών κινηµάτων που θα µπορούσαν να βάλουν φραγµούς σε 

αυτήν την εξέλιξη, µάλλον κινούµαστε προς την κατεύθυνση της επικράτησης ενός 

πιο αυταρχικού και σκληρού τύπου καθεστώτων. Οι φιλελεύθερες ολιγαρχίες 

καθίστανται µέρα µε τη µέρα όλο και λιγότερο φιλελεύθερες και όλο και περισσότερο 

ολιγαρχίες. Επιπλέον, πέρα από την αλλοίωση του φιλελεύθερου τρόπου λειτουργίας 

των θεσµών, αναδύεται σιγά σιγά και µια αντίστοιχη «κουλτούρα έκτακτης 

ανάγκης», σύµφωνα µε την οποία η πολιτική δεν ασκείται πια στο όνοµα της λαϊκής 

βούλησης (όπως προτάσσει η κλασική αντίληψη περί πολιτικής που επικράτησε στη 

∆ύση κατά τη νεοτερικότητα) αλλά στο όνοµα της προστασίας του από τους 

ανυπέρβλητους κινδύνους που τον περιτριγυρίζουν. Το περιεχόµενο της πολιτικής 

εξουσίας τείνει να νοηµατοδοτείται από τους ανθρώπους ως διαχείριση των 

αδιεξόδων ή αποφυγή των δεινών και να εσωτερικεύεται ως προστασία από ένα 

πόλεµο όλων εναντίον όλων. Στις σηµερινές συνθήκες της οικονοµικής φούσκας και 

των οικολογικών ορίων του παγκοσµιοποιηµένου καπιταλισµού, η φιλελεύθερη δοξασία 

περί αποφυγής ενός πολέµου όλων εναντίον όλων ενσαρκώνεται στην υιοθέτηση µιας 

αυταρχικότερης µορφής διακυβέρνησης και στη θέσµιση µιας επείγουσας -και ωστόσο 

διαρκούς- κατάστασης διάσωσης και επιβίωσης.  

 

Η κοινωνία της κατανάλωσης ως εργαλείο ανάλυσης 

Ωστόσο αυτή η ανάλυση δεν πρέπει να συγχέεται µε τις τελετουργικού τύπου 

κινδυνολογίες της αριστεράς περί του διαρκώς επικείµενου εκφασισµού των 

κοινωνιών και της εµφάνισης µιας ολοκληρωτικού τύπου οικονοµικής «Χούντας». Η 

δικιά µας οπτική έχει άλλες αφετηρίες και βασίζεται σε άλλου τύπου προκείµενες. 

Πεποίθησή µας είναι ότι πρέπει να προσεγγίσουµε το ζήτηµα βάσει µιας οπτικής που 

παίρνει ως βασικό φαινόµενο του σύγχρονου κόσµου την κοινωνία της κατανάλωσης. 

Αυτή η τελευταία συνιστά, κατά κάποιον τρόπο, το σύγχρονο υποκατάστατο της 

θρησκευτικής πίστης, εφόσον δίνει σάρκα και οστά, έστω υπό τη µορφή δυνάµει 

πραγµατοποιήσιµων υποσχέσεων, στο πανανθρώπινο όνειρο της αφθονίας και του επί 



γης παραδείσου. Για πρώτη φορά όµως µετά από τη σταδιακή ανάδυση της κοινωνίας 

της κατανάλωσης, ο κόσµος βρίσκεται αντιµέτωπος µε µια πολύµορφη κρίση που 

οδηγεί, όπως είδαµε, αυτήν την κοινωνική µορφή στο τέλος της: αυτό ακριβώς είναι 

το νόηµα και το βαθύτερο περιεχόµενο των πολιτικών «λιτότητας» που επιβάλλονται 

και αποτελούν την ατζέντα, κατά κάποιον τρόπο, µέσω της οποίας εµπεδώνεται η 

διαδικασία ολιγαρχικοποίησης. Και το όλο ζήτηµα είναι πώς, υπό ποιες προϋποθέσεις 

και µε τι συνέπειες θα γίνει αυτό αποδεκτό από τις κοινωνίες, δεδοµένου ότι, όπως 

ξέρουµε, η µόνη νοµιµοποίηση του καπιταλισµού στα µάτια του κόσµου είναι 

ακριβώς η παροχή του εµπορεύµατος και της αφθονίας (ή, σε ό,τι αφορά στα 

φτωχότερα στρώµατα του δυτικού κόσµου και του µη δυτικού του οµολόγου-, την 

παροχή των υποσχέσεών τους).  

Αν, όπως έχουµε πει
3
, ο νεοφιλελευθερισµός ταλανίζεται από τη βασική 

αντίφασή που έγκειται στο ότι, ενώ το µόνο νοµιµοποιητικό στοιχείο των σύγχρονων 

καθεστώτων είναι η πρόσβαση των πληθυσµών στην κατανάλωση, οι ολιγαρχίες 

συµπιέζουν όλο και περισσότερο τα µεσαία στρώµατα (που αποτέλεσαν τη 

ραχοκοκαλιά και την υλική βάση της κοινωνίας της κατανάλωσης), τότε ποιες θα 

είναι οι συνέπειες της βίαιης «επίλυσης» αυτής της αντίφασης µέσω της σηµερινής 

«κρίσης»; ∆ιότι, υπό µια ευρύτερη προοπτική, η σηµερινή «κρίση» δε συνιστά απλώς 

ένα ακόµα από τα συνηθισµένα επεισόδια που γενικά χαρακτηρίζουν την ιστορική 

πορεία του καπιταλισµού. Κατά το παράδειγµα της κρίσης του 1929, συνιστά µια 

«δοµική» στιγµή στην ιστορία των δυτικών κοινωνιών, εφόσον σηµατοδοτεί το τέλος 

όχι µόνο µιας µορφής καπιταλισµού, αλλά και ενός ευρύτερου κοινωνικού 

µορφώµατος, της κοινωνίας της κατανάλωσης. Με αυτή την έννοια, η κρίση που 

ξέσπασε το 2008 συνεχίζεται µέχρι σήµερα, κατά τρόπον ώστε δεν πρέπει πλέον να 

µιλάµε για «κρίση», αλλά για την είσοδο σε µια περίοδο διαρκών αναταράξεων και 

πιθανών κοινωνικών µετασχηµατισµών, η οποία συνιστά κορύφωση και αποτέλεσµα 

των αντιφάσεων που χαρακτήρισαν την εξέλιξη του καπιταλισµού κατά τα τελευταία 

σαράντα χρόνια.  

Αν κατά τις τελευταίες δεκαετίες οι αντιφάσεις του νεοφιλελεύθερου 

καπιταλισµού ξεπερνιούνταν µέσω της αφειδούς παροχής εύκολου χρήµατος (µέσω, 

δηλαδή, της υπερέκθεσης τόσο των νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων ή των 

τραπεζών στον δανεισµό), σήµερα αποδεικνύεται ότι αυτό το «ξεπέρασµα» είχε πιο 
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 Βλ. το κείµενό µας «Ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισµός, η κρίση χρέους και η προοπτική της 

αυτόνοµης κοινωνίας», Πρόταγµα 3, ∆εκέµβριος 2011. 



πολύ τη µορφή µιας διαρκούς απώθησης του κόστους προς το µέλλον, ακριβώς όπως 

συµβαίνει µε τα λογιστικά τρικ που καταφέρνουν να παρουσιάσουν υγιείς 

προϋπολογισµούς (εταιριών ή ακόµα και κρατών), περνώντας τρέχοντα έξοδα σε 

µελλοντικούς προϋπολογισµούς. Από τη στιγµή όµως που αυτή η φούσκα έσκασε, το 

σύστηµα αδυνατεί πλέον να αναστήσει αυτό το εγγενώς αντιφατικό µοντέλο.  

Από τη στιγµή, δε, που οι σηµερινές ολιγαρχίες εµφορούνται από µια 

ιδιαίτερα κοντόθωρη αντίληψη των πραγµάτων και δε δείχνουν διατεθειµένες να 

υποστούν κάποιες απώλειες σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο, προκειµένου να σώσουν το 

σύστηµα σε µακροπρόθεσµο επίπεδο
4
, το κόστος της αδυναµίας επίλυσης των 

αντιφάσεων του οικονοµικού αυτού µοντέλου µετατίθεται στους πληθυσµούς, οι 

οποίοι θα πρέπει αναγκαστικά να αλλάξουν µοντέλο κατανάλωσης, εγκαταλείποντας, 

σιγά σιγά, την κοινωνία της αφθονίας. Άλλωστε, όπως σωστά το υπενθύµιζε ο 

Κρίστοφερ Λας, η κοινωνία της κατανάλωσης βασίζεται σε µια βασική πολιτική και 

ανθρωπολογική αντίφαση: ενώ, δηλαδή, κατέστη δυνατή χάρις στους αγώνες και τις 

µάχες που έδωσε το εργατικό κίνηµα, αναγκάζοντας τον καπιταλισµό να προβεί σε 

παραχωρήσεις και να αναθεωρήσει την πολιτική του (στρεφόµενος σταδιακά σε µια 

πολιτική αύξησης της εσωτερικής ζήτησης), η ιδεολογία της δηµιουργεί έναν τύπο 

ανθρώπου που αδιαφορεί όλο και περισσότερο για την πολιτική συµµετοχή και 

στράτευση
5
. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα ότι, σε περιπτώσεις όπως η σηµερινή, οπότε 

και οι βασικές υλικές κατακτήσεις που στηρίζουν την κοινωνία της κατανάλωσης 

τίθενται υπό αµφισβήτηση από τις ολιγαρχίες, οι λαοί δείχνουν ανίκανοι να 

αντιδράσουν. Η ανθρωπολογική συγκρότηση των σύγχρονων κοινωνιών είναι τέτοια 

που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την κινητοποίηση των πληθυσµών, έστω και σε 

επίπεδο απλώς αµυντικό, εφόσον αυτοί οι τελευταίοι έχουν διαµορφωθεί µέσα από 

δεκαετίες πολιτικής αδιαφορίας, καταναλωτικού ευδαιµονισµού και αφοσίωσης στις 

µικροαπολαύσεις της ιδιωτικής τους ζωής, αναθρεµµένοι µε τις «αξίες» της ευκολίας 

και της ανευθυνότητας.  

Οι κοινωνίες δεν είναι σύνολα υλικών σωµάτων που, ως τέτοια, υπόκεινται 

στους νόµους της Μηχανικής ή της Υδροστατικής, ώστε να µπορούµε να πούµε ότι η 

Χ ποσότητα δύναµης που ασκείται πάνω στην Ψ κοινωνική οµάδα είναι ικανή αφ’ 
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 Ο Ρίτσαρντ Σένετ έχει αναλύσει ωραία µε ποιόν τρόπο αυτή η κοντόθωρη λογική συνιστά δοµικό 

στοιχείο του σύγχρονου καπιταλισµού. Βλ. την ανάλυσή του για το σύνθηµα no long term, στο κείµενό 

του «Η διάβρωση του χαρακτήρα. Οι προσωπικές συνέπειες της εργασίας στον νέο καπιταλισµό», 

Πρόταγµα, τ. 1, ∆εκέµβριος 2010 (βλ. σχετικά και την υποσηµείωση 24 του παρόντος κειµένου).  
5
 Βλ. το κείµενό του «Πρόοδος: η τελευταία δεισιδαιµονία» 

(http://protagma.files.wordpress.com/2012/03/lasch_leviathan_6.pdf). 



εαυτής να γεννήσει και την Χ αντίδραση
6
. Αυτό συµβαίνει διότι το εργατικό κίνηµα, 

το οποίο έχουµε συνήθως κατά νου, όταν υποκύπτουµε στη γοητεία αυτής της 

θεωρίας των κοινωνικών αυτοµατισµών, είχε µια συγκεκριµένη πολιτική και, 

γενικότερα, ανθρωπολογική συγκρότηση, η οποία το έκανε να αντιδρά µε τον τρόπο 

που πλέον θεωρούµε αυτονόητο, απέναντι στην υποβάθµιση των συνθηκών 

διαβίωσής του. Όπως όµως η εµφάνιση δηµοκρατικών επαναστατικών κινηµάτων 

που έχουν ως στόχο τους τον µετασχηµατισµό της εκάστοτε θεσµισµένης κοινωνίας 

αποτελεί µάλλον µια ιστορική ιδιοµορφία της ∆ύσης παρά γενικό ανθρωπολογικό 

χαρακτηριστικό, έτσι και οι πολιτικές συνήθειες της εργατικής τάξης αλλά και άλλων 

λαϊκών κινηµάτων που προηγήθηκαν του εργατικού, µέσα στις δυτικές χώρες, 

συνιστούν µια ιδιαιτερότητα που δεν θα πρέπει επουδενί να θεωρείται αυτονόητη, 

όταν εξετάζουµε την πολιτική συµπεριφορά άλλων κοινωνικών οµάδων ή τάξεων. Η 

πολιτιστική και ανθρωπολογική συγκρότηση των σηµερινών µεσαίων στρωµάτων, 

για παράδειγµα, από τα οποία γενικώς περιµένουµε να ορθώσουν ανάστηµα ενάντια 

στα χτυπήµατα που δέχονται από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, δεν έχει καµία σχέση 

µε αυτή προηγούµενων γενεών. Μια κοινωνία που έχει ανατραφεί µέσα στην 

αφθονία, την ευκολία και την τρυφηλότητα, στα πλαίσια κοινωνικών καθεστώτων 

που χαρακτηρίζονταν από την κοινωνική ειρήνη, αποκτά εντελώς διαφορετικές 

συνήθειες και πολιτικά αντανακλαστικά από µια κοινωνία διαµορφωµένη µέσα από 

τη διαρκή ύπαρξη κοινωνικών συγκρούσεων και αµφισβητησιακών κινηµάτων, τόσο 

στο πολιτικό και κοινωνικό όσο και στο πνευµατικό επίπεδο. Και αυτό ισχύει ακόµα 

περισσότερο για µια κοινωνία όπως η ελληνική, η οποία έχει ελάχιστη εµπειρία 

αυτόνοµων και δηµοκρατικών κινηµάτων και αγώνων. 
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 «Το 1980, απέναντι στην αυξανόµενη κρίση της απασχόλησης, οι γάλλοι πολιτικοί αναλυτές 

προέβλεπαν ότι δε θα µπορούσαµε να ξεπεράσουµε ένα ποσοστό ανεργίας 4% στο σύνολο του ενεργού 

πληθυσµού, δίχως να ξεσπάσει µια σοβαρή κοινωνική κρίση, που θα εκδηλωνόταν µέσω κοινωνικών 

αναταραχών και κινηµάτων εξεγερσιακού χαρακτήρα, ικανών να αποσταθεροποιήσουν το Κράτος και 

ολόκληρη την κοινωνία. Στην Ιαπωνία οι πολιτικοί αναλυτές προέβλεπαν ότι η κοινωνία δε θα 

µπορούσε να αφοµοιώσει, πολιτικά και κοινωνικά, ένα ποσοστό ανεργίας υψηλότερο του 4%. 

Σίγουρα δεν ξέρουµε πώς θα διαµορφωθεί η πολιτική κατάσταση στην Ιαπωνία. Γνωρίζουµε, 

ωστόσο, ότι στη Γαλλία είµαστε πλέον ικανοί να ανεχόµαστε µέχρι και ένα ποσοστό ανεργίας της 

τάξης του 13% και πιθανότατα υψηλότερο. Είχαν λοιπόν άδικο οι αναλυτές; Και ναι και όχι. Όχι, στο 

βαθµό που η πραγµατικότητα διέψευσε τις προβλέψεις τους. Ναι, στο βαθµό που, κατά πάσα 

πιθανότητα, η γαλλική κοινωνία του 1980 δε θα είχε ανεχτεί ένα ποσοστό ανεργίας 4%, πόσο µάλλον 

13%, δίχως να αντιδράσει µέσω σοβαρών πολιτικών και κοινωνικών ταραχών. Προφανώς δεν είναι η 

προοδευτική αύξηση της ανεργίας που µπορεί να εξηγήσει αυτήν την απρόσµενη ανεκτικότητα της 

κοινωνίας. […] Πρόκειται για κάτι αρκετά διαφορετικό. […] Από το 1980 και µετά δεν άλλαξε µόνο 

το ποσοστό της ανεργίας, αλλά ολόκληρη η κοινωνία, η οποία µετασχηµατίστηκε ποιοτικά, ούτως ώστε 

να µην έχει τις ίδιες αντιδράσεις µε παλιότερες περιόδους» (Ch. Dejours, Souffrance en France. La 

banalisation de l’injustice sociale, Παρίσι, Seuil, 2008, σσ. 25-26). Θα µπορούσαµε να πούµε ότι 
αυτές οι διαπιστώσεις ισχύουν για το σύνολο των δυτικών κοινωνιών. 



 

Η βασική ανθρωπολογική αντίφαση 

Το βασικό διακύβευµα της εποχής, υπό αυτήν την έννοια, θα µπορούσε να 

συνοψιστεί στην εξής περιγραφή: η συγκυρία στην οποία εισέρχονται σταδιακά οι 

κοινωνίες µας χαρακτηρίζεται από µια βασική και προς το παρόν αξεπέραστη 

αντίφαση ανάµεσα, αφενός, στη διαιώνιση της κοινωνίας της κατανάλωσης σε 

φαντασιακό επίπεδο (δηλαδή ως εικόνας, επιθυµητού στόχου και επίσηµης 

«ιδεολογίας» των σύγχρονων κοινωνιών, η οποία διαµορφώνει τα άτοµα στην 

καθηµερινή ζωή και τον «ελεύθερο χρόνο» τους) και τη συρρίκνωση, από την άλλη 

πλευρά, των οικονοµικών βάσεων µιας τέτοιας κοινωνίας, µέσω της φτωχοποίησης 

των µεσαίων και κατώτερων στρωµάτων των δυτικών πληθυσµών. Με άλλα λόγια, 

αρχίζει να διαµορφώνεται ένα ρήγµα ανάµεσα στον τρόπο µε τον οποίο 

αναθρέφονται και διαµορφώνονται σε πολιτιστικό και ανθρωπολογικό επίπεδο τα 

άτοµα που απαρτίζουν τις σηµερινές κοινωνίες (µέσω, δηλαδή, της µαζικής 

κουλτούρας που προάγει έναν καταναλωτικό ευδαιµονισµό της ευκολίας, της άµεσης 

και υποχρεωτικής ικανοποίησης των επιθυµιών µας και της υπέρβασης κάθε µορφής 

ορίου, διαµέσου των πολυπλόκαµων καναλιών της: τηλεόραση, διαδίκτυο, γκάτζετς 

κ.λπ.) και τον τρόπο µε τον οποίο καλούνται να τα βγάλουν πέρα σε «υλικό» επίπεδο 

(συµπίεση των µισθών, επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων, εκτίναξη της ανεργίας 

κ.λπ.).  

∆υστυχώς τα πράγµατα δεν είναι τόσο απλά όσο θέλουν να τα παρουσιάζουν 

διάφοροι επίδοξοι σταλινοµαοϊκοί Ροµπέν των ∆ασών, όπως ένας ήρωας µε κολάν 

ονόµατι Α. Μ., που θεωρεί ότι το «πνεύµα» του καπιταλισµού είναι απλώς µια 

ιδεολογία, την οποία οι κυρίαρχες ολιγαρχίες µπορούν να αλλάζουν κατά βούληση, 

προκειµένου να χειραγωγούν αναλόγως τις µάζες7. Αυτές οι παλαιοαλτουσεριανές 

αντιλήψεις συγκαλύπτουν το ουσιώδες κάθε πολιτικής και κοινωνικής ανάλυσης: το 

γεγονός, µε άλλα λόγια, ότι µια κοινωνική θέσµιση είναι κάτι πολύ περισσότερο από 

µια απλή ιδεολογία, από µια «ψευδή συνείδηση» τεχνηέντως καλλιεργηµένη από την 

εκάστοτε κυρίαρχη τάξη µε σκοπό την εκµετάλλευση των κατώτερων στρωµάτων. 

Μια κοινωνική θέσµιση µπορεί και διαιωνίζεται, ακριβώς επειδή οι θεσµοί 

                                                           
7 Radical Desire, «Η πανουργία του Λόγου, ή, περί περιβλήµατος, καρπού και εξόχως διασκεδαστικής 
ιστορίας του καπιταλισµού» (http://radicaldesire.blogspot.fr/2010/02/blog-post_21.html). Πρόκειται 
για µία µόνο από τις περσόνες µιας πρόσφατης µετενσάρκωσης του πνεύµατος του γνήσιου 
µπολσεβικισµού, η οποία τον τελευταίο καιρό χρησιµοποιεί ένα άλλο άβαταρ, το Leninreloaded 
(http://leninreloaded.blogspot.com/). 



διαµορφώνουν τα άτοµα µε τρόπο ώστε αυτά να αντιστοιχούν στις κυρίαρχες σηµασίες 

της κοινωνίας, να τις εσωτερικεύουν και να «πιστεύουν» σε αυτές. Πράγµα που 

σηµαίνει ότι ακόµα και θεσµοί που επιβάλλονται από τα πάνω, από ένα σηµείο κι 

έπειτα αναπαράγονται αυτόµατα, εφόσον ριζώνουν στο κοινωνικό σώµα και 

καταφέρνουν να ενσαρκώνονται από τις επόµενες γενιές που εισέρχονται στην 

κοινωνία.  

Εν προκειµένω, δε βλέπουµε τα µέτρα λιτότητας που υιοθετούνται πλέον όλο 

και περισσότερο µέσα στον δυτικό κόσµο να τροποποιούν την επίσηµη «ιδεολογία» 

του καπιταλισµού. ∆ε βλέπουµε να περνάµε σε κάποιο είδος περιορισµού των 

υπερβολών της µαζικής κουλτούρας και του τρόπου µε τον οποίο διαµορφώνεται το 

σύγχρονο άτοµο, ούτε να γίνεται από κανέναν λόγος για την ανάγκη επιβολής ορίων. 

Το πολύ πολύ να πουν ορισµένοι ότι η κοινωνία της κατανάλωσης τέλειωσε για τα 

χαµηλότερα στρώµατα, µε την έννοια ότι δε θα έχουν πλέον την υλική δυνατότητα 

κατανάλωσης.  

Ωστόσο η εξάρτηση του σύγχρονου ατόµου από το φαντασιακό της 

κατανάλωσης παραµένει ισχυρή, ανεξαρτήτως των υλικών του δυνατοτήτων του 

καθενός. Τάσεις όπως ο «καλπάζων υλισµός µέσα στις φτωχές κοινότητες» (που 

εκφράζεται µε φαινόµενα όπως το λεγόµενο «βίαιο shopping» που παρατηρήθηκε τον 

περασµένο Αύγουστο κατά τις ταραχές στο Βόρειο Λονδίνο και άλλες βρετανικές 

πόλεις8 ή η νεόπλουτη κουλτούρα του rap κ.λπ.) συνιστούν χαρακτηριστικές πτυχές 

αυτής της περίεργης κατάστασης όπου η καταναλωτική επιθυµία συνεχίζει να 

εκτρέφεται µέσα σε συνθήκες αυξανόµενης υλικής στέρησης, οδηγώντας φυσικά σε 

ένα διαρκές υπαρξιακό δράµα και καθηµερινό αδιέξοδο. Μπορεί µεν ο απότοµος 

χαρακτήρας της αλλαγής στην ελληνική περίπτωση να δίνει την εντύπωση -ή ακόµα 

και να συντείνει προς την κατεύθυνση- µιας επίλυσης της αντίφασης προς όφελος 

ενός µοντέλου επιβεβληµένης και αναγκαστικής ολιγάρκειας, ωστόσο στον υπόλοιπο 

δυτικό κόσµο τα πράγµατα δεν είναι τόσο απλά9. Βλέπουµε µάλιστα ότι η ιδέα της 

                                                           
8 N. Lawson, «“Violent shopping”: the riots and consummer capitalism» [«“Βίαιο shopping”: οι 
εξεγέρσεις και ο καταναλωτικός καπιταλισµός»], http://www.opendemocracy.net/ourkingdom/neal-
lawson/violent-shopping-riots-and-consumer-capitalism. 
9
 «Σε µια χώρα που πλέον η µεσαία τάξη προλεταριοποιείται, ενώ µεγάλο µέρος της αστικής τάξης θα 

χάσει τα κεφάλαιά του (καταστροφή κεφαλαίων µε το κούρεµα) και έχει µέσα της βαθιά έχει σβήσει το 
όνειρο της ταξικής αναβάθµισης (και αυτό συµβαίνει τα τελευταία χρόνια) φυσικά ένα Κλικ τύπου 
Κωστόπουλου, δεν θα είχε καµία τύχη για τον απλούστατο λόγο ότι όταν το παιδί στο σχολείο κάνει 
βερεσέ στο κυλικείο (µου το είπε φύλακας του σχολείου της γειτονιάς µου), δεν θα κάτσει να δει τι 
µάρκα φούτερ θα βάλει ούτε σε πια πίστα θα πάει πρώτο τραπέζι... Με τόσο µεγάλη οικονοµική κρίση 
ούτε τους αστούς και τους έχοντες φράγκα δεν θα απασχολεί το lifestyle πλέον. Η υπερκατανάλωση 



ολιγάρκειας χρησιµοποιείται από το σύγχρονο µάρκετινγκ προκειµένου να 

προσαρµόσει την καταναλωτική παραγωγή στα νέα δεδοµένα. Όπως διαβάζουµε, 

π.χ., σε ένα άρθρο του Economist, όλο και περισσότερο διαδίδονται πλέον και εντός 

του Πρώτου Κόσµου οι ιδέες της λεγόµενης «ολιγαρκούς κατανάλωσης», την οποία 

έχουν επεξεργαστεί οι ειδικοί του µάνατζµεντ στις λεγόµενες «αναδυόµενες 

οικονοµίες», µε σκοπό να παράγουν φθηνά προϊόντα, προσιτά στις µειωµένες 

οικονοµικές δυνατότητες των πληθυσµών αυτών των χωρών. «Η ∆ύση είναι 

καταδικασµένη σε µια µακρά περίοδο λιτότητας, καθώς η µεσαία τάξη συνθλίβεται 

και οι κυβερνήσεις περιορίζουν τις δαπάνες. Περίπου 50 εκατοµµύρια αµερικανοί δεν 

έχουν ιατρική ασφάλιση, ενώ άλλα 60 δε διαθέτουν σταθερό τραπεζικό λογαριασµό. 

Αυτές οι κατηγορίες έχουν άµεση ανάγκη νέων τρόπων για την εξοικονόµηση 

χρηµάτων»10. Μια από τις λύσεις που συζητούνται, σύµφωνα µε το περιοδικό, είναι 

αυτό το νέο είδος φτηνής κατανάλωσης, που µέχρι τώρα προοριζόταν κυρίως για τις 

«αναπτυσσόµενες» χώρες. Παραλλαγή αυτής της διεξόδου, θα µπορούσε να είναι -

σύµφωνα και µε το έγκυρο φαληρικό συγκρότηµα του ΣΚΑΪ- η εξαπλώµενη χρήση 

οικολογικών αγαθών στη µόδα, η επονοµαζόµενη και recolution, καθώς, όπως 

πληροφορούµαστε, «το δίκαιο εµπόριο αποτελεί στοιχείο που προσελκύει ολοένα και 

περισσότερους “ψαγµένους” καταναλωτές». 

Αν επιµένουµε τόσο σε αυτό το σηµείο, είναι γιατί πιστεύουµε ότι καθιστά το 

βασικό διακύβευµα της περιόδου, που θα καθορίσει την εξέλιξη των επόµενων 

δεκαετιών. Ο τρόπος µε τον οποίο θα «επιλυθεί» σε πρακτικό επίπεδο αυτή η 

αντίφαση θα καθορίσει και τις µορφές που θα πάρει η έξοδος από τη σηµερινή 

«κρίση». Χωρίς να θέλουµε να προβούµε σε προφητείες και προβλέψεις, είµαστε, 

ωστόσο, υποχρεωµένοι και υποχρεωµένες να υπογραµµίσουµε ότι οι προοπτικές δεν 

είναι ιδιαίτερα ευοίωνες σε ό,τι αφορά στο πρόταγµα της αυτονοµίας, δηλαδή στο 

πρόταγµα ενός δηµοκρατικού αυτοµετασχηµατισµού των κοινωνιών µας. Το φαινόµενο 

των αυτοκτονιών, εξαιτίας των συνεπειών της οικονοµικής κρίσης, που πήρε 

προβολή µετά την αυτοκτονία του 77χρονου πρώην φαρµακοποιού, ∆ηµήτρη 

                                                                                                                                                                      

έσβησε και το παραµύθι ότι στον καπιταλισµό µπορούµε όλοι να γίνουµε πλούσιοι και Ζεν Πρεµιέ ή 
Ρίτες Χέιγουορθ […] τελείωσε οριστικά» διαβάζουµε σε ένα διαδικτυακό σχόλιο σχετικά µε την 
Πτώση του βασιλιά του βλαχογκλάµουρ, Π. Κωστόπουλου (σχόλιο στο άρθρο του Α. Τερζόπουλου, 
«Ο Θάνατος και η ζωή του Κλικ», στην ιστοσελίδα www.klik.gr). Ωστόσο αυτός ο συλλογισµός είναι 
λιγάκι απλοϊκός, διότι, ακόµα και µέσα σε αυτές τις συνθήκες υλικής ανέχειας, βλέπουµε ότι οι 
διάδοχοι της κωστοπουλικής ιδεολογίας, δηλαδή έντυπα όπως η Athens Voice, η Lifo κ.λπ., που 
προπαγανδίζουν ένα µοντέλο πιο εκλεπτυσµένης και λιγότερο κραυγαλέας κατανάλωσης, τα πάνε µια 
χαρά.  
10 “Asian innovation. Frugal ideas are spreading from East to West”, The Economist, 24/3/2012. 



Χριστούλα, και του δασκάλου (και συνδικαλιστή), Σάββα Μετοικίδη, συνιστά, υπό 

αυτή την άποψη, ένα εξόχως σηµαντικό φαινόµενο, που δείχνει µε τι τρόπο επιλέγει ο 

κόσµος να αντιδράσει στα αδιέξοδα που βιώνει, όταν δεν υπάρχει κανένα κοινωνικό 

κίνηµα, κανένας, ουσιαστικά, κοινωνικός δεσµός, ικανός να εµπνεύσει µια 

προσπάθεια συλλογικής κινητοποίησης και αντίστασης11.  

 

 

ΙΙ. Η αντίδραση των πληθυσµών απέναντι στην «κρίση» 

 

Ανυπαρξία αποτελεσµατικών αντίστασεων 

 Η µονολιθικότητα της ιστορικής στροφής προς τον αυταρχισµό ενός 

νεοφιλελεύθερου µοντέλου δεν ακυρώνει ασφαλώς τη σηµασία ορισµένων πολύ 

σηµαντικών νέων κινηµάτων που αναδύθηκαν την τελευταία διετία (βλ. στη 

συνέχεια). Το ζήτηµα είναι να δούµε πώς και γιατί αυτά τα κινήµατα δεν 

εξαπλώθηκαν για να γίνουν πιο δυναµικά και πλειοψηφικά, έτσι ώστε να µπορέσουν 

να γίνουν ένας πόλος ανάσχεσης των όσων θέλουν να επιβάλλουν οι από πάνω. Ναι 

µεν οι κινητοποιήσεις αυτές αποτελούν µια αξιόλογη προσπάθεια ανάδειξης νέων 

προταγµάτων και µια ενθαρρυντική ανάδυση νέων µορφών αγώνα, ωστόσο 

αδυνατούν προς το παρόν να διαχυθούν στην καθηµερινή κοινωνική ζωή και να 

επηρεάσουν τις πολιτικές εξελίξεις.  

Από την άλλη, το ότι µιλάµε για τα αδιέξοδα µιας καταναλωτικής και 

απαθούς κοινωνίας, δεν σηµαίνει ότι ξεχνάµε την ύπαρξη οικονοµικών ανισοτήτων ή 

τη θεσµισµένη εκµετάλλευση ολόκληρων κοινωνικών οµάδων. Ο καπιταλισµός ποτέ 

δε σταµάτησε να αναπαράγει γιγάντιες ανισότητες και να αφήνει στο περιθώριο 

ολόκληρους πληθυσµούς ή περιοχές του πλανήτη. Ωστόσο, έχουµε µπει σε µία 

ιστορική φάση φτωχοποίησης και περιθωριοποίησης µεγάλων κοµµατιών της 

κοινωνίας, αφού το ποσοστό των ανθρώπων που στερούνται βασικά αγαθά, που 

ζούνε άνεργοι, που εργάζονται για µισθούς πείνας αυξάνεται ταχύτατα όσο οι 

ολιγαρχίες σκληραίνουν τη στάση τους. Η κοινωνία ευηµερίας για τα 2/3 της δείχνει 

να µας αποχαιρετά οριστικά. Το ποιοτικό στοιχείο, όµως, που πρέπει να κρατήσουµε 

είναι ότι είτε πρόκειται για τα µεσαία στρώµατα που περιθωριοποιούνται είτε για πιο 

                                                           
11 Σχετικά µε την πολιτική σηµασία των αυτοκτονιών µέσα στη σηµερινή ∆ύση, βλ. και την ανάλυση 
του Κριστόφ Ντεζούρ (στο κείµενό του που δηµοσιεύουµε σε αυτό το τεύχος) αναφορικά προς το 
κύµα των αυτοκτονιών σε ορισµένες γαλλικές επιχειρήσεις. 



φτωχούς που δυσκολεύονται να επιβιώσουν, η πλειοψηφία των ανθρώπων αδυνατεί 

να αντισταθεί στις αλλαγές, παρουσιάζει µια πρωτοφανή δυσκολία να αναλύσει 

στοιχειωδώς την κατάσταση και να δραστηριοποιηθεί πολιτικά. Πρόκειται για µια 

γενικότερη συµπεριφορά, για µια τάση που διαπερνά όλα τα οικονοµικά στρώµατα 

και τις κοινωνικές οµάδες. Γι’ αυτό και οι νέες συνθήκες δε φαίνεται να δηµιουργούν 

νέους συλλογικούς αγώνες, ειδικά στο οικονοµικό και εργασιακό πεδίο. Πλην 

µερικών εξαιρέσεων, αυτό που κυριαρχεί είναι είτε η παράδοση στη συνδικαλιστική 

αντιπροσώπευση είτε η σποραδική µαζική συµµετοχή σε πορείες των µερικών ωρών, 

οι οποίες από τη φύση τους εγκλωβίζονται σε µια τελετουργικού τύπου 

δραστηριότητα και µόνο εκτονωτικά µπορούν να συνεισφέρουν12.  

Σε ένα κείµενό µας του 2011, µε αφορµή την οικολογική καταστροφή στη 

Φουκουσίµα της Ιαπωνίας, σηµειώναµε τα εξής: «Μπορεί ο νεοφιλελευθερισµός να 

ενεργεί ως “καπιταλισµός της καταστροφής”, όπως έχει σωστά ειπωθεί, και να 

εκµεταλλεύεται τις κάθε είδους κρίσεις (οικονοµικές, ανθρωπιστικές, 

περιβαλλοντικές κ.λπ.) προκειµένου να επιβάλλει µέτρα λιτότητας και να προωθεί 

την περαιτέρω ολιγαρχικοποίηση των κοινωνιών µας, ωστόσο αυτή η διαπίστωση δεν 

πρέπει να αποκρύπτει και την εξής θεµελιώδη παραδοχή: δεδοµένου ότι οι πόροι του 

πλανήτη είναι περιορισµένοι (εφόσον ζούµε σε κοινωνίες σπάνης), αν θέλουµε 

κάποτε να ζήσουν όλοι οι άνθρωποι (και όχι µόνο τα µέλη των “χωρών µε υψηλό 

εισόδηµα”, για να χρησιµοποιήσουµε τον όρο της Παγκόσµιας Τράπεζας) µέσα σε 

συνθήκες στοιχειώδους υλικής ευηµερίας, θα πρέπει να υιοθετήσουµε έναν πολύ πιο 

ολιγαρκή τρόπο ζωής. Για να το πούµε διαφορετικά: αν πρέπει “να σφίξουµε το 

ζωνάρι”, αυτό πρέπει να γίνει από όλους ανεξαιρέτως και όχι µόνο από τα µεσαία και 

-κυρίως- τα κατώτερα στρώµατα, όπως συµβαίνει σήµερα, µέσα στον υπαρκτό 

νεοφιλελευθερισµό (είναι επίσης αυτονόητο πως θα πρέπει να συµβεί για εντελώς 

διαφορετικούς λόγους και όχι για τη δηµοσιονοµική σωτηρία των σηµερινών 

κρατών). Για να συµβεί όµως κάτι τέτοιο, υπό αυτές τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να 

υπάρχει και το κατάλληλο πολιτικό και οικονοµικό πλαίσιο, οι 

                                                           
12 Με την υποχώρηση του Κινήµατος των Πλατειών, φάνηκε ακριβώς το κενό που είχε καλύψει η 
καθηµερινή κινητοποίηση του κόσµου το καλοκαίρι. Πέρα από τη δουλειά που γίνεται στις 
συνελεύσεις σε κάθε γειτονιά (µε τα όποια προβλήµατά τους), ο πολύς κόσµος δεν µπόρεσε να κάνει 
το βήµα προς µια πιο αυτόνοµη και πιο τακτική πολιτική δράση στην καθηµερινή του ζωή και 
επέστρεψε στην ανταπόκριση στα σποραδικά καλέσµατα των γενικών απεργιών. Έτσι, στις τεράστιες 
συγκεντρώσεις του Οκτώβρη θα λέγαµε ότι «η κοινωνία κατέβηκε στο δρόµο αλλά δεν ήξερε τι ήθελε 
να κάνει», ενώ οι γενικευµένες και άγριες συγκρούσεις στις 12 Φεβρουαρίου ήταν απλά εκδήλωση 
µιας κραυγής διαφωνίας και οργής του κόσµου, που δεν µπόρεσε να βρει άλλη διέξοδο.  



απαραίτητες δηµοκρατικές δοµές, που θα έχουν εξαφανίσει τις τεράστιες ανισότητες 

που γεννά και αναπαράγει ο καπιταλισµός. 

∆εδοµένης όµως της απουσίας κοινωνικών κινηµάτων που θα µπορούσαν να 

βγουν στο προσκήνιο και να κινηθούν προς µια τέτοια κατεύθυνση, δε θα ήταν 

απίθανο να οδηγηθούµε σε αυταρχικές λύσεις. Η τάση αυταρχικοποίησης των 

φιλελεύθερων καθεστώτων µέσα το δυτικό κόσµο, που βρίσκεται σε εξέλιξη τα 

τελευταία χρόνια […], αποτελεί ένα αντικειµενικό δεδοµένο που θα πάρει πολύ 

σοβαρότερες διαστάσεις σε περίπτωση που κάποιες κυβερνήσεις αποφασίσουν να 

αναλάβουν οι ίδιες να πειθαρχήσουν τους πληθυσµούς τους, λέγοντάς τους: “ως εδώ, 

αφού δε µπορείτε να χαλιναγωγήσετε µόνοι σας τις ορµές σας, θα σας βάλουµε εµείς 

στο γύψο για να σωθούν ο πλανήτης και οι επόµενες γενιές”. Αν σκεφτεί µάλιστα 

κανείς ότι η κυρίαρχη δηµαγωγία του νεοφιλελεύθερου καπιταλισµού βασίζεται 

ακριβώς σε µια ρητορική της ενοχοποίησης των πληθυσµών και της αναγνώρισης ότι 

χρειάζονται “επώδυνα µέτρα” προκειµένου τα κράτη να βγουν από τις διάφορες 

δηµοσιονοµικές κρίσεις (από την Ελλάδα και την Ιρλανδία µέχρι τις αµερικανικές 

πολιτείες µε ρεπουµπλικανούς κυβερνήτες), δεν είναι δύσκολο να γίνει το πέρασµα 

από την οικονοµία στην οικολογία. Αν µάλιστα συνυπολογίσουµε και τη γενικώς 

φοβική και αµήχανη στάση των πληθυσµών, η οποία έχει επιτρέψει αλλά και 

εκθρέψει τη διάδοση ενός λόγου που θέτει την ασφάλεια στο κέντρο των πολιτικών 

επιδιώξεων (και σύµβολο της οποίας είναι η κατασκευή τειχών στις µεθορίους του 

Πρώτου Κόσµου: Αριζόνα, Γιβραλτάρ, ∆υτική Όχθη, Έβρος), τότε οι προοπτικές 

γίνονται ακόµα πιο δυσοίωνες. Τι µας εγγυάται ότι σε κάποια χρόνια ή µέσα, εν πάση 

περιπτώσει, στις επόµενες δεκαετίες, οι πληθυσµοί δε θα κατηγορούνται πλέον για το 

δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό των κρατών αλλά για τις οικολογικές καταστροφές που 

ολοένα θα αυξάνονται; Και τι είδους οικολογικά Μνηµόνια θα τους επιβάλουν τα 

κράτη τους, υπό τις ευλογίες των διάφορων επιστηµονικών κονκλαβίων και 

“επιτροπών σοφών”, µπροστά στο επείγον της κατάστασης;»13.  

Στο µεταξύ είχαµε την εµφάνιση των κοινωνικών κινηµάτων του 2011, αρχής 

γενοµένης από τις κινητοποιήσεις στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ και καταλήγοντας στους 

«Αγανακτισµένους» (σε Ισπανία, Ισραήλ, Αµερική) και το «Κίνηµα των Πλατειών» 

εδώ στην Ελλάδα. Αν συνυπολογίσει κανείς και τις κινητοποιήσεις του Οκτωβρίου 

2010 στη Γαλλία, ενάντια στη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού, όπως επίσης και τις 

                                                           
13 «Θα τον ρίξουµε εµείς τον καπιταλισµό ή θα µας προλάβει η Φύση;» (Μάρτιος 2011), στην 
ιστοσελίδα http://protagma.wordpress.com . 



φοιτητικές κινητοποιήσεις του 2011 στη Βρετανία και τη Χιλή αλλά και του 2012 στο 

Κεµπέκ του Καναδά, ενάντια στις αυξήσεις των πανεπιστηµιακών διδάκτρων, θα 

µπορούσε να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι ανεξαρτήτως των τοπικών τους 

ιδιαιτεροτήτων ή ακόµα και των πολιτικών τους διαφορών14, αυτές οι κινητοποιήσεις 

συνιστούν µια προσπάθεια αντίστασης στην εµπέδωση της διαδικασίας 

ολιγαρχικοποίησης.  

Το ερώτηµα όµως που προκύπτει σχεδόν αυτόµατα είναι το εξής: κινήµατα 

όπως αυτά, αλλάζουν καθόλου τα δεδοµένα; Έχουν τη δύναµη να επηρεάσουν την 

περίσταση και να αλλάξουν τους όρους µε τους οποίους τίθεται το ζήτηµα; Ή το 

διακύβευµα παραµένει, γενικώς, το ίδιο, παρά τις όποιες εξελίξεις και δευτερεύουσες 

αλλαγές των τελευταίων µηνών; ∆υστυχώς η απάντηση θα πρέπει να είναι αρνητική 

ως προς τα πρώτα δύο ερωτήµατα και θετική ως προς το τρίτο: ακόµα και το πιο 

ριζοσπαστικό από αυτά τα κινήµατα, δηλαδή η ελληνική εκδοχή του κινήµατος των 

Αγανακτισµένων, παρέµεινε µειοψηφικό, δίχως να µπορέσει να αποτρέψει την 

επιβολή των πολιτικών ενάντια στις οποίες εγέρθηκε και δίχως -τουλάχιστον προς το 

παρόν- να καταφέρει να ριζώσει στην κοινωνία, επηρεάζοντας σηµαντικά κοµµάτια 

της. 

Μοιραία λοιπόν, η πρωτοβουλία των κινήσεων παραµένει στα χέρια των 

ολιγαρχιών που διευθύνουν (στο βαθµό, φυσικά, που αυτό είναι δυνατό, καθώς η 

κατάσταση δείχνει να ξεφεύγει, από ένα σηµείο κι έπειτα, από τον έλεγχό τους) τις 

κοινωνίες µας. Είναι ενδιαφέρον, ως εκ τούτου, να δούµε ποιες τάσεις εκφράζουν οι 

πολιτικές που υιοθετούνται από τα διάφορα κοµµάτια αυτών των ολιγαρχιών και ποια 

η στάση των πληθυσµών απέναντί τους. 

Το κοινωνικό φαντασιακό υπό την επήρεια της κρίσης 

Η χρήση των παλιών αγωνιστικών µέσων για τα νέα προβλήµατα αποτελεί 

κατά κάποιον τρόπο έκφανση της συνολικότερης αντίφασης στην οποία έχει 

περιέλθει τόσο απότοµα η ελληνική κοινωνία: από τη µία ο εφησυχασµός της 

κατανάλωσης και από την άλλη οι συνθήκες ύφεσης, µαζικής ανεργίας και 

γενικευµένης λιτότητας. Βέβαια, η εποχή του γενικευµένου κοµφορµισµού 

                                                           
14 Με βασικότερη όλων, φυσικά, την ανέλπιστα θετική τροπή που πήραν οι κινητοποιήσεις εδώ στην 
Ελλάδα, µε το πέρασµα από τις θολές επικλήσεις µιας «πραγµατικής» δηµοκρατίας (στα πλαίσια του 
οµιχλώδους σοσιαλδηµοκρατικού λόγου του ισπανικού κινήµατος) στη ρητή διεκδίκηση της άµεσης 
δηµοκρατίας. Βλ. σχετικά και την ανάλυσή µας στο κείµενο «Το Κίνηµα των Πλατειών και οι 
δυσκολίες της δηµιουργίας ενός δηµοκρατικού κινήµατος», Πρόταγµα, τ. 3, ∆εκέµβριος 2011. 



χαρακτηρίζεται από κάτι βαθύτερο από την απλή υποχώρηση των κοινωνικών 

κινηµάτων ή την απαξίωση των επαναστατικών οραµάτων. Το βασικό στοιχείο είναι 

η οµογενοποίηση του φαντασιακού όλων των κοινωνικών οµάδων, ανεξαρτήτως της 

θέσης τους στην οικονοµική ζωή, στην παραγωγή, στη συµµετοχή στην πολιτική 

διακυβέρνηση κ.λπ. Η πολιτιστική ισοπέδωση που έφερε η µαζική κουλτούρα 

αγκαλιάζει τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσµού, από τους πιο βολεµένους 

µέχρι τους πιο περιθωριοποιηµένους. Η κοινωνική ζωή περιορίζεται στην ιδιώτευση 

στο κύρος της προσωπικής ανέλιξης, καθώς και στην κατανάλωση: ακριβώς αυτή η 

τάση ήταν που διαδόθηκε και µετουσιώθηκε στο φαύλο κύκλο του υπερδανεισµού ως 

τρόπου ζωής.  

Η χειρότερη συνέπεια όλων αυτών είναι ότι οι άνθρωποι µετατρέπονται σε 

κυνηγούς εφήµερης ευχαρίστησης ενώ νοιάζονται όλο και λιγότερο να δώσουν ένα 

µεστό νόηµα σε αυτά που πράττουν. Η «διαδικασία προσωποποίησης» για την οποία 

µιλούν από καιρό οι κοινωνιολόγοι (δηλαδή η απαξίωση κάθε συλλογικής επαφής και 

η εσωτερίκευση των επιθυµιών υπό τη µορφή προσωπικής απόλαυσης) οδηγεί στη 

διάβρωση των κοινωνικών δεσµών και τη χαλάρωση των κοινωνικών σχέσεων. Έτσι, 

στη σηµερινή περίοδο της κατάρρευσης, αυτό που πραγµατικά καταρρέει 

περισσότερο είναι η ασφάλεια της «πετυχηµένης ζωής» ή ακόµη και η σταθερότητα 

των όρων του παιχνιδιού για την κατάκτησή της. Είναι πραγµατικά δύσκολο να 

βιωθούν οι πιέσεις των ισχυρών και οι αλλαγές στην εργασία και τα εισοδήµατα µε 

ένα συλλογικό τρόπο, να αναλυθούν µε πολιτικούς όρους. Όταν η απώλεια της 

καταναλωτικής δύναµης και της δίχως όρια ζωής προσλαµβάνεται µε όρους απώλειας 

της προσωπικής αυτοεκτίµησης και ανασφάλειας για το αύριο, τότε η µόνη εύκολη 

αντίδραση είναι η απελπισία για την απότοµη φτωχοποίηση και η γενικευµένη 

κατάθλιψη. Η στενά «προσωπική» νοηµατοδότηση της εργασίας, της κατανάλωσης ή 

της συµµετοχής στα κοινά, οδηγούν στην επικράτηση τάσεων απλής υλικής 

αυτοσυντήρησης, ανταγωνισµών και ατοµικής διεξόδου ή βολέµατος.  

Τέτοιου είδους στάσεις και συµπεριφορές φαίνονται να διαδίδονται όλο και 

περισσότερο εδώ, στην Ελλάδα, όπου έχουµε να κάνουµε µε τη βιαιότερη µορφή 

κοινωνικής αναδιάρθρωσης ως θεραπείας σοκ. Η ανεργία και τα λουκέτα στις 

µικροεπιχειρήσεις οδηγούν στη λύση των ψυχοφαρµάκων και σε κύµατα 

αυτοκτονιών από ανθρώπους που καταβάλλονται από την απελπισία. Οι εκβιασµοί 

των εργοδοτών πετυχαίνουν ταχύτατα τη διάλυση συλλογικών συµβάσεων και την 

υπογραφή νέων, ατοµικών ή ακόµα και την αποδοχή της µαύρης εργασίας µε µισθούς 



πείνας, προκειµένου να αποφευχθεί η τιµωρία της ανεργίας. Τα πλήθη των ανέργων 

και των νεόπτωχων δεν αποτελούν απλά την παλιά καλή εφεδρεία του συστήµατος 

της βιοµηχανικής κοινωνίας, αλλά κυρίως τους «αποτυχηµένους» παρίες, ένα 

κοµµάτι του πληθυσµού που «περισσεύει» κοινωνικά και οικονοµικά και ως εκ 

τούτου αποµονώνεται στο περιθώριο15.  

Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς πού θα διοχετευθεί αυτή η αντίφαση 

µεταξύ του πολυδιαφηµισµένου αχαλίνωτου µοντέλου ζωής και των νέων συνθηκών 

λιτότητας. Σίγουρα η εικόνα που έχουµε για το µέλλον έχει αλλάξει µέσα σε σύντοµο 

χρονικό διάστηµα, σε σχέση µε αυτή που είχε η προηγούµενη γενιά. Για παράδειγµα 

τα παιδιά σήµερα στο σχολείο ή οι νέοι άνεργοι θα δυσκολεύονται πολύ να 

φανταστούν τον εαυτό τους να έχει εξασφαλισµένη µια σταθερή η πλήρη 

απασχόληση. Το ζήτηµα όµως είναι ότι η αντίληψη αυτή καλλιεργείται ως µια 

επιβολή λιτότητας από τις κυβερνήσεις (που περιγραφικά είναι σωστό) χωρίς όµως να 

στέκεται ως αφορµή για µια βαθειά κριτική του καταναλωτικού τρόπου ζωής και µια 

στροφή προς µια εθεληµένη ολιγάρκεια. Οι άνθρωποι δε φαίνονται διατεθειµένοι να 

κατανοήσουν την παράνοια της αλόγιστης χρήσης αγαθών, ενεργειακών πόρων και 

της ατελείωτης κυρίευσης της φύσης. Γιατί εδώ που έχουν φτάσει τα πράγµατα, δεν 

πρέπει να αντιλαµβανόµαστε την αντίδραση στο νεοφιλελευθερισµό ως µια µορφή 

αντεπίθεσης και επαναφοράς της πρότερης κατάστασης, αλλά ως την ανάδυση κάτι 

ριζικά διαφορετικού, µιας νέας αντίληψης για την πολιτική, την οικονοµία, την 

κοινωνική ζωή, µιας συνολικής, µε άλλα λόγια, αναθέσµισης της κοινωνικής ζωής, 

πάνω στη βάση µιας δηµοκρατικής από-ανάπτυξης.  

Όσο οι άνθρωποι µένουν εγκλωβισµένοι στο υπάρχον κυρίαρχο φαντασιακό, 

οι κοινωνικές διεργασίες θα αδυνατούν να παράξουν κάτι καινούριο και δηµιουργικό. 

Αν δεν το συνειδητοποιήσουµε αυτό, δεν θα µπορέσουµε να κατανοήσουµε γιατί όλες 

οι απόπειρες κινητοποίησης το τελευταίο διάστηµα -ακόµα και οι µαζικότερες- 

απέτυχαν τους στόχους τους. Αρκεί να σκεφτούµε ότι σε συνθήκες οικονοµικής 

κατάρρευσης, οι άνθρωποι προσπαθούν µε µαζικές συγκεντρώσεις µια στο τόσο, να 

εµποδίσουν τη λήψη νέων µέτρων ή ότι σε καθεστώς πρωτοφανούς ύφεσης και 

                                                           
15 «Άλλο το να είναι κάποιος φτωχός σε µια κοινωνία παραγωγών και καθολικής απασχόλησης˙ και 
είναι κάτι τελείως διαφορετικό η φτώχεια σε µια κοινωνία καταναλωτών, στην οποία ο σχεδιασµός του 
βίου διαµορφώνεται κυρίως µε βάση την καταναλωτική επιλογή παρά µε βάση την εργασία, τις 
επαγγελµατικές δεξιότητες ή τις θέσεις απασχόλησης. Εάν η έκφραση «είσαι φτωχός» αποκτούσε 
κάποτε το νόηµά της από την κατάσταση ανεργίας, σήµερα αντλεί το νόηµά της κυρίως από την 
κατάσταση της δεινής θέσης του ατελούς καταναλωτή» (Ζ. Μπάουµαν, Η εργασία, ο καταναλωτισµός 

και οι νεόπτωχοι, µτφρ. Κ. ∆. Γεώρµας, Αθήνα, Μεταίχµιο, 2002, σ. 22).  



ανεργίας δεν αυτενεργούµε συλλογικά για να δηµιουργήσουµε θέσεις εργασίας, αλλά 

ψάχνουµε ατοµικά οι περισσότεροι να σωθούµε όπως όπως. Σε περιπτώσεις νέων 

κοινωνικών πειραµατισµών, όπως το κίνηµα χωρίς µεσάζοντες, οι κινήσεις δε 

ριζοσπαστικοποιούνται πολιτικά αλλά λειτουργούν ως απάντηση στην απόγνωση της 

φτώχειας, υποκαθιστώντας κρατικές ή άλλες οικονοµικές δοµές και προσφέροντας 

προσωρινές λύσεις. Με παρόµοιο τρόπο µπορεί να λειτουργήσει η -εν µέρει υγιής- 

αποκέντρωση προς την επαρχία και την πρωτογενή παραγωγή, αφού µια ενδεχόµενη 

ανάπτυξη ενός παραγωγισµού θα εξορθολογήσει κάπως τον παραλογισµό του 

γιγάντιου εισαγωγικού µοντέλου, αλλά από µόνη της δεν προχωρά σε αλλαγές στις 

οικονοµικές και κοινωνικές σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων, ούτε θέτει καν ζήτηµα 

περιεχοµένου της παραγωγής. Ακόµα και στην πιο αξιόλογη περίπτωση του 

Κινήµατος των Πλατειών, όπου είχαµε µια πρωτοφανή πολιτική ριζοσπαστικοποίηση 

και ενεργητικότητα, η επιρροή φάνηκε να είναι επιφανειακή σε αρκετό κόσµο, ενώ τα 

πολιτικά αιτήµατα για µια βαθύτερη αλλαγή υποχώρησαν µπροστά στη γενικόλογη 

και δίχως ουσιαστικά πολιτικά κριτήρια αντίθεση στο Μνηµόνιο, χωρίς να 

αναπτυχθεί µια ουσιαστική κριτική του σύγχρονου τρόπου ζωής.  

Τα λέµε όλα αυτά γιατί τους τελευταίους µήνες η απογοήτευση και η 

κατάθλιψη που δηµιουργεί η ανυπαρξία σοβαρών κοινωνικών αντιστάσεων µας κάνει 

πολλές φορές να βιαζόµαστε να προβάλουµε κάθε κινητοποίηση που γίνεται στην 

εικόνα της επερχόµενης εξέγερσης (παρεµβάσεις κατά τη διάρκεια των παρελάσεων 

στις 28 Οκτωβρίου του 2011, συγκρούσεις στις 12 Φλεβάρη κ.λπ.). Από µία άποψη, 

έχουµε µπει σε µια φάση γενικότερων αλλαγών, όπου κόσµος βγαίνει στους δρόµους, 

ξεσπούν διαµαρτυρίες, απλώνονται συνελεύσεις στις γειτονιές. Ρωγµές έχουν γίνει 

στο πώς σκεφτόµαστε, στο πώς κάνουµε πολιτική. Αυτό, όµως, που παρατηρούµε 

είναι µια συνολικότερη αδυναµία για το µεγαλύτερο κοµµάτι της κοινωνίας να 

απεγκλωβιστεί από το παλιό, από την κατάσταση που έχει συνηθίσει, από τον 

ετερόνοµο τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεται την πολιτική. Έτσι, βιώνουµε την 

πραγµατικά θλιβερή εικόνα µιας κοινωνίας, που, ενώ καθηµερινά βάλλεται πολιτικά, 

ηθικά και υλικά µε πολύ σκληρό τρόπο, δεν µπορεί να δηµιουργήσει µια δική της 

διέξοδο, µια νέα οπτική για να απεγκλωβιστεί από το αδιέξοδο.  

Ό,τι βιώνουµε γύρω µας ως αδυναµία κριτικής ικανότητας και έλλειψη 

πολιτικής φαντασίας, έχει να κάνει µε τη γενικότερη τάση -που πλέον κυριαρχεί στο 

δυτικό πολιτισµό- του ετερόνοµου τρόπου πολιτικής σκέψης και θέσµισης. Σε µια 

κοινωνία, όπως η νεοελληνική, που ιστορικά δεν έχει πάρει ποτέ πραγµατικά τη ζωή 



στα χέρια της και που πάντα άφηνε τους λίγους, τους ειδικούς να την καθοδηγούν, 

στα πλαίσια πελατειακών και πατριαρχικού τύπου σχέσεων και συναλλαγών, είναι 

αναµενόµενο να προσµένουµε ακόµα το έτοιµο σχέδιο απόδρασης από την κρίση, το 

µνηµόνιο των τεχνοκρατών ή το αντι-µνηµόνιο των λαϊκίζοντων ιδεολόγων. Έτσι, 

στην ελληνική περίπτωση, όλο το ετερόνοµο φαντασιακό στηρίζεται σε (και 

αναπαράγει) δύο υποτιθέµενα ανταγωνιστικές -αλλά ουσιαστικά 

αλληλοσυµπληρώµενες- τάσεις: τον νέο αυταρχικό τεχνοκρατισµό από τη µια πλευρά, 

και τον γενικευµένο λαϊκισµό από την άλλη. ∆εν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι διάφορες 

µερίδες της ολιγαρχίας, όχι µόνο στην Ελλάδα, κινούνται µέσα σε αυτά τα δύο 

σχήµατα.  

 

Οι δύο κύριες µορφές της πολιτικής ετερονοµίας σήµερα 

α) Ο εκσυγχρονιστικός τεχνοκρατισµός 

Οι πιέσεις από το πολιτικό και το τραπεζικό σύστηµα για απότοµες και 

σαρωτικές αλλαγές στην Ελλάδα συνδυάζονται µε την εξάπλωση ενός νέου ρεύµατος 

τεχνοκρατισµού, ο οποίος αυτοανακηρύσσεται ως ο µοναδικός δρόµος, ικανός να µας 

βγάλει από την οικονοµική κρίση. Ο τεχνοκρατισµός αυτός προπαγανδίζεται έντεχνα 

ως η ιδεολογική και πρακτική απάντηση που έρχεται να καλύψει το κενό της 

υποχώρησης της «αντιπροσώπευσης» της κοινωνίας µέσω των πολιτικών θεσµών. Το 

έργο των κοµµατικών µηχανισµών, οι οποίοι καθίστανται αναποτελεσµατικοί πλέον 

να λειτουργήσουν ως εκφραστές της λαϊκής βούλησης, θα αντικατασταθεί από την 

γνώση και την αποτελεσµατική διαχείριση τραπεζιτών, ειδηµόνων και διακοµµατικών 

µορφωµάτων χωρίς καν την ανάγκη εκλογικής νοµιµοποίησης. Για το κοµµάτι της 

ολιγαρχίας που υποστηρίζει αυτές τις θέσεις, «το Μνηµόνιο είναι ευλογία για τον 

τόπο», επειδή µας επιτρέπει να πραγµατοποιήσουµε τον πολυπόθητο εκσυγχρονισµό 

της χώρας, ο οποίος πάντοτε σκόνταφτε σε κατεστηµένα συµφέροντα και νοοτροπίες. 

Σήµερα όµως, µε τη δυναµική που δηµιουργείται από την πίεση της Τρόικας, υπάρχει 

η ψευδαίσθηση ότι δηµιουργείται µια ευνοϊκή ευκαιρία για την υπέρβαση αυτών των 

«στρεβλώσεων» και των «αρχαϊσµών», η οποία θα µας επιτρέψει -επιτέλους!- να 

ολοκληρώσουµε τη µαρτυρική µας πορεία προς τη δυτικοποίηση.   

Τέτοιου είδους απόψεις διαδίδονται κατά ριπάς από τα ΜΜΕ αλλά και 

εσχάτως -και προεκλογικά- από κοµµατικά µεγαλοστελέχη, των οποίων η 



δηµοτικότητα έχει εκµηδενιστεί. Όλες οι τάσεις του µανδραβελισµού16 

συνειδητοποιούν ότι στο νέο καθεστώς φτωχοποίησης και αυταρχικής λιτότητας 

σπάει το συµβόλαιο συναίνεσης µεταξύ κυβερνόντων και κυβερνώµενων και η µόνη 

λύση είναι η στροφή σε µια πιο ολιγαρχική αντίληψη περί της άσκησης της εξουσίας. 

Μέχρι το πρόσφατο παρελθόν το κοινωνικό φαντασιακό ευνοούσε και επέτρεπε την 

ανάδειξη κοµµατικών, συνδικαλιστικών και άλλων γραφειοκρατικών µηχανισµών 

κατάλληλων για τη διαχείριση των κοινών, τη διατήρηση της οικονοµικής 

σταθερότητας και την επίτευξη «εθνικών» στόχων (είσοδος και καθιέρωση στην 

Ευρωπαϊκή Αγορά, Ολυµπιακοί Αγώνες). Σήµερα αλλάζουν και µετασχηµατίζονται 

ορισµένες ουσιώδεις πτυχές αυτής της µεταµοντέρνας αντίληψης για τη δηµόσια ζωή. 

Ο κυνισµός και η αδιαφορία για την πολιτική δίνουν τη θέση τους στη γενικευµένη 

ανασφάλεια και ένα καθεστώς φόβου. Ως εκ τούτου, µια κοινωνία φόβου δεν µπορεί 

να λειτουργήσει παρά υπό την απειλή των επιτακτικών διληµµάτων που τίθενται πριν 

από τη ψήφιση των κάθε µέτρων. Κι έτσι, πολύ εύκολα βιώνονται οι εκλογικές 

αναµετρήσεις ως προσπάθεια απάντησης σε υπαρξιακά ερωτήµατα: ποιος θα 

κυβερνήσει πέρα από τις µοναδικές «σώφρονες» δυνάµεις του µνηµονιακού τόξου; 

Υπάρχει ζωή χωρίς αυτοδυναµία; ∆ε θα διαλυθεί η χώρα αν αλλάξουµε νόµισµα;  

Η πολιτική θεσµοποίηση που απαντά στη νέα κατάσταση είναι οι συνταγές 

των «ειδικών» από οικονοµικοτεχνικούς ή διακρατικούς σχηµατισµούς. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το σχέδιο για ευρωπαϊκό δηµοσιονοµικό 

σύµφωνο σιδηράς πειθαρχίας και κυρώσεων που ίσως ενταχθεί ως κοµµάτι πλέον του 

Συντάγµατος από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, και το οποίο θα τις δεσµεύει να 

επιβάλλουν πολύ σφιχτή οικονοµική πολιτική, ανεξαρτήτως των πολιτικών ηγεσιών 

και των κυβερνήσεων που θα ασκούν την εξουσία. Στο νέο, πιο αυταρχικό 

τεχνοκρατισµό η εξουσιοδότηση των από κάτω περνά από τα χέρια του ικανότερου 

για διαχείριση της εξουσίας σε αυτά του διεκπεραιωτή των ήδη ειληµµένων 

αποφάσεων, του πολιτικού µονόδροµου που έχουν επιλέξει οι οικονοµικές 

ολιγαρχίες. Πριν µερικές δεκαετίες περάσαµε από την «επιλογή» των συνταγών 

πολιτικής στην «επιλογή» των καλύτερων ή αποτελεσµατικότερων «ειδικών». 

Σήµερα φαίνεται να περνάει η (καθεστηκυία) πολιτική από τον έλεγχο των 

καλύτερων επαγγελµατιών στα χέρια των -δίχως καµία εναλλακτική- «συνταγών 

σωτηρίας».  

                                                           
16 Ιστορικό ρεύµα στρατευµένης δηµοσιογραφίας και καθεστωτικής προπαγάνδας, που µάχεται για τη 
συντριβή των «παλαβών» Ελλήνων και την υπεράσπιση κάθε έννοιας φιλελευθερισµού.  



Και βέβαια, οι δηµοσιογραφικοί και π(ολιτ)ικάντικοι εκβιασµοί πατούν πάνω 

στην προπαγάνδιση της συλλογικής ενοχοποίησης της κοινωνίας που ζούσε πάνω από 

τις ανάγκες τις. Η συγκεκριµένη κριτική του καταναλωτικού µοντέλου δε γίνεται από 

δηµοκρατική σκοπιά, αλλά απλά και µόνο για να ηθικοποιηθεί περαιτέρω το 

περιεχόµενο της πολιτικής. Οι διαφηµιστές του τεχνοκρατισµού επιδιώκουν το 

κοινωνικό αυτοµαστίγωµα ως εξιλέωση για τις «αµαρτίες του παρελθόντος». Αυτό 

που προτάσσουν είναι η υπέρβαση της ανευθυνότητας του καταναλωτισµού µε µια 

στροφή στη δήθεν σοβαρότητα, την υπευθυνότητα και τη φωνή της λογικής17. Η 

διάδοση αυτής της οπτικής αποκτά χαρακτηριστικά µιας ηθικής προσταγής ή µιας 

ηθικής υποχρέωσης, σύµφωνα µε την οποία πρέπει να µην κοιτάζουµε πίσω, να 

υποτασσόµαστε «υπεύθυνα» στους νόµους της οικονοµίας, να ξεπερνάµε πάντα τις 

παλιές αµαρτίες του παρελθόντος. Οι αναλύσεις ολόκληρου του τεχνοκρατικού 

µπλοκ («σοβαρές» εφηµερίδες, free press έντυπα, µερίδα διανοούµενων και  

καλλιτεχνών κ.λπ.18.) περιστρέφονται γύρω από τον άξονα σοβαρότητα ή λαϊκιστική 

ανευθυνότητα, τεχνοκρατισµός ή πελατειοκρατία, «υπεύθυνες διαρθρωτικές 

αλλαγές» ή προσκόλληση στα παλιά. Στο πλαίσιο αυτό, οποιαδήποτε κοινωνική 

αντίδραση ή εκδήλωση πολιτικών κινηµάτων βαφτίζεται ως αµετροέπεια, πολιτικός 

αρχαϊσµός ή αντικοινωνική συµπεριφορά. Η µόνη υπεύθυνη λύση βρίσκεται στην 

προώθηση µνηµονιακών -και αντιστοίχων «εθνοσωτήριων»- συναινέσεων και στην 

αποδοχή µιας διαρκούς κατάστασης έκτακτης ανάγκης.  

Εδώ πρέπει να σηµειώσουµε ότι αν αυτός ο λόγος καταφέρνει να έχει την 

απήχηση που έχει στο δηµόσιο λόγο, σε αυτήν την εξέλιξη έχει πολύ µεγάλη ευθύνη 

και η αριστερά. Όχι µόνο διότι µε τις πρακτικές της (κοµµατισµός, λατρεία του 

κράτους και προσκόλληση σε ένα παλαιοπασοκικό σοσιαλδηµοκρατικό φαντασιακό) 

συντείνει στο να θεωρούνται ορισµένες ιδέες ως δείγµατα µιας αρτηριοσκληρωτικής 

λογικής που όντως, το µόνο που θέλει είναι να προστατέψει τις παραδοσιακές 

πελατειακές σχέσεις· αλλά και επειδή ποτέ δεν έχει το θάρρος να παραδεχτεί ότι η 

κριτική των εκσυγχρονιστών και του τεχνοκρατικού µπλοκ βασίζεται σε υπαρκτά 

προβλήµατα, ασχέτως του αν είναι προσχηµατική και λαϊκιστική (διογκώνοντάς τα, 

εξυµνώντας αφελώς τη ∆ύση ως την ενσάρκωση της «ορθολογικότητας» και της 
                                                           
17 Όπως διακηρύσσει και ο ηγέτης του τεχνοκρατικού αντάρτικου Άρης (ο αρχηγός των ατάκτων 
φιλελεύθερων): «Να επιδείξουµε σοβαρότητα, σύνεση, ψυχραιµία, λογική σε πρώτη φάση. Να 
σχηµατιστεί µια κυβέρνηση που να µπορεί να σηκώσει το βάρη χωρίς να κλατάρει πάνω στο µήνα. Για 
να αντέξει την πολύ σοβαρή και δύσκολη δουλειά...».  
18 Βλ. για τα ιδεολογικοπολιτικά χαρακτηριστικά αυτού του χώρου το άρθρο του Ν. Σεβαστάκη, «Οι 
νέοι φιλελεύθεροι», Ελευθεροτυπία, 19/6/2010. 



δηµοκρατίας κ.λπ.). Έτσι οδηγείται σε γελοίες καταστάσεις, δικαιώνοντας τη 

διαπίστωση ότι «ιδιαίτερα ιλαροτραγική παρουσιάζεται η θέση της “αριστεράς”, η 

οποία, όντας οιονεί καταδικασµένη να υπερασπίζεται τα “λαϊκά” αιτήµατα, 

υποχρεώνεται να γίνει σηµαιοφόρος κάθε καταναλωτικής απαίτησης, αρκεί όποιος 

την προβάλλει να αυτοτιτλοφορείται “λαός”»19.   

 

β) Ο γενικευµένος λαϊκισµός 

Ο δεύτερος πυλώνας της ετερόνοµης σκέψης -που, ενώ υποτίθεται ότι συνιστά 

το πλήρες αντίθετο του εκσυγχρονιστικού-τεχνοκρατικού λόγου, στην 

πραγµατικότητα δεν είναι παρά η πίσω όψη του- είναι ο γενικευµένος λαϊκισµός που 

εκδηλώνεται µε ποικίλους τρόπους. Πρόκειται για την ανάδυση µιας φωνής 

αντίδρασης σε όλα τα νεοφιλελεύθερα µέτρα καθώς και στον έλεγχο υπό τον οποίο 

έχει περάσει η άσκηση πολιτικής στην Ελλάδα από άλλες κυβερνήσεις και ελίτ. Η 

οπτική αυτής της τάσης είναι να επικεντρώνεται σε πατριωτικού τύπου επιχειρήµατα: 

οι ξένες δυνάµεις ελέγχουν τα πάντα, η «νέα τάξη πραγµάτων» επιβάλλει τα µέτρα 

στη µικρή Ελλάδα, χάνουµε την εθνική µας κυριαρχία κ.λπ. Έτσι, για όλα φταίνε οι 

ξένοι (Μέρκελ, Τρόικα κ.λπ.), άντε και οι δικοί µας ηγέτες που συµπεριφέρονται ως 

προδότες και δωσίλογοι.  

Εδώ, δεν έχουµε να κάνουµε µε κάτι καινούριο. Η τάση αυτής της 

«γεωπολιτικής» ή «πατριωτικής» µατιάς έχει αναφορές σε ένα γενικότερο και 

διαχρονικό στοιχείο της ταυτότητας του Έλληνα, που βάσει και των ιστορικών 

εµπειριών της διαρκούς γεωπολιτικής εξάρτησης, του µετεµφυλιακού κράτους και 

της δικτατορίας, υποστηρίζει ότι οι Μεγάλες ∆υνάµεις πάντα τον επιβουλεύονται και 

τον εκµεταλλεύονται, πράγµα που έχει ως αποτέλεσµα τη δόµηση της εθνικής µας 

ταυτότητας γύρω από έναν «θυµατικό εθνικισµό»20, που παρουσιάζει τον λαό µας ως 

διαρκώς κατατρεγµένο και «βασανισµένο» (που δεν πρέπει να ξεχνά τον Ωρωπό). 

Έτσι, η δυσµενής γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, ιδεολογικοποιείται και µετατρέπεται 

σε αντιδυτικό σύνδροµο. Αυτό το πατριωτικό φαντασιακό -που, για λόγους 

αντιιµπεριαλιστικού χαρακτήρα, ενστερνίζεται το σύνολο της Αριστεράς- προσπαθεί 

                                                           
19 Π. Κονδύλης, Οι αιτίες της παρακµής της σύγχρονης Ελλάδας. Η καχεξία του αστικού στοιχείου στη 

νεοελληνική κοινωνία και ιδεολογία (1991), Αθήνα, Θεµέλιο, 2011, σ. 63. Χαρακτηριστική έκφραση 
αυτής της τάσης ήταν η στάση της αριστεράς απέναντι στις κινητοποιήσεις των ιδιοκτητών ταξί, το 
περασµένο φθινόπωρο, αλλά και η αποδοχή πολλών πρώην παλαιοπασοκικών στελεχών (όπως, π.χ., ο 
Α. Κοτσακάς) από τον ΣΥΡΙΖΑ, σήµερα. 
20 Κατά την έκφραση του Α. Γαβριηλίδη, Η αθεράπευτη νεκροφιλία του ριζοσπαστικού πατριωτισµού. 

Ρίτσος, Ελύτης, Θεοδωράκης, Σβορώνος, Αθήνα, Futura, 2007, σ. 182. 



να στήσει, εκ των υστέρων, στα πόδια της µια εθνική οντότητα στη βάση ενός αγώνα 

ενάντια σε ξένες δυνάµεις που τη δυναστεύουν21.  

Φυσικά, η λαϊκιστική ρητορική δεν ορίζεται -ή τουλάχιστον όχι µόνο- από την 

υπεράσπιση συντεχνιών, την προστασία της πελατειοκρατίας του ελληνικού 

συστήµατος κ.λπ., όπως µέρα νύχτα προσπαθούν να µας πείσουν ο Μπάµπης και οι 

λοιποί αστέρες του εκσυγχρονιστικού µπλοκ. Το πρόβληµα µε το λαϊκισµό είναι 

βαθύτερο και κατά κάποιον τρόπο διττό: αφορά τόσο στον τρόπο που γίνεται 

αντιληπτή η πολιτική και η ευθύνη του λαού στις εκάστοτε κοινωνικές εξελίξεις, όσο 

και στο πρόταγµα που προτάσσει και οραµατίζεται για το µέλλον. Για εµάς ο 

σηµερινός λαϊκισµός υπερβαίνει κατά πολύ την απλή κολακεία του λαού -ή, αν 

θέλουµε να δούµε το ζήτηµα από την αντίστροφη οπτική, αυτή η κολακεία του λαού 

παίρνει σήµερα την εξής µορφή: µετατρέπεται σε µια άρνηση -µε την ψυχαναλυτική 

έννοια του όρου- του γεγονότος ότι η κοινωνία της αφθονίας έχει τελειώσει κι ότι δεν 

είναι πλέον δυνατή καµία επιστροφή στη θαλπωρή της κεϊνσιανής-

σοδιαλδηµοκρατικής ευνηµερίας. Έτσι αρνείται να κάνει οποιαδήποτε κριτική στις 

καταναλωτικές συνήθειες του πληθυσµού, υποστηρίζοντας ότι το αίτηµα της 

κοινωνικής δικαιοσύνης σήµερα ουσιαστικά ταυτίζεται µε µια επιστροφή στην προ 

κρίσης εγγύηση της καταναλωτικής µας ευηµερίας. 

Ο γενικευµένος λαϊκισµός που έχει αναπτυχθεί στις συνθήκες κρίσης και 

κατάρρευσης αντιµετωπίζει µε απλοϊκότητα τις εξελίξεις, τονίζοντας τη φτωχοποίηση 

και την περιθωριοποίηση του λαού, αποκρύβοντας παράλληλα τις µεγάλες ευθύνες 

σηµαντικών κοµµατιών του (ευθύνες που έχουν να κάνουν κυρίως µε την αποδοχή 

και στήριξη ενός φαύλου και ετερόνοµου πολιτικού συστήµατος για δεκαετίες). Γι’ 

αυτό και αναπαράγει τόσο αλόγιστα ως συνθήµατα τα περί «Χούντας» ή περί «νέας 

Κατοχής». Η εικόνα του καλού λαού που απλά καταπιέζεται και καταδυναστεύεται 

από την Τρόικα δεν εξηγεί καθόλου τη συναίνεση που παρείχε ο κόσµος όλα αυτά τα 

χρόνια στο πολιτικό σύστηµα και την σύµπλευσή του µε τις κυρίαρχες αξίες του 

κοµφορµισµού και της κατανάλωσης (πλην των φτωχότερων στρωµάτων). Κι εδώ, 

δεν προσπαθούµε να αναπαράγουµε την αντιµικροαστική ρητορεία ορισµένων 

επαναστατικών κύκλων, αλλά να αναδείξουµε το εξής στοιχείο: αν οι άνθρωποι δεν 

κάτσουν να κάνουν και λίγο την αυτοκριτική τους, αν δε δουν ότι πρέπει να 

απεγκλωβιστούν από το σύγχρονο φαντασιακό, τότε δε θα µπορέσουν ποτέ να 

                                                           
21 Για το σηµερινό πατριωτικό φαντασιακό βλ. το κείµενό µας «Το Κίνηµα των Πλατειών και οι 
δυσκολίες δηµιουργίας ενός δηµοκρατικού κινήµατος», Πρόταγµα τ. 3, ∆εκέµβριος 2011.  



προτάξουν κάτι καινούριο ως απάντηση σε όσα τους συµβαίνουν. Η ταυτοποίηση των 

εχθρών (τράπεζες, αφεντικά, κυβέρνηση) δεν αρκεί αν δεν µπορείς να δηµιουργήσεις 

µια εικόνα για µια µελλοντική κοινωνία που θες να χτίσεις. Έτσι, θα ζητάς µόνο 

επιστροφή στα παλιά και θα περιορίζεις την πολιτική συζήτηση γύρω από την 

άρνηση των Μνηµονίων.  

Γιατί ακριβώς εκεί οδηγεί αυτός ο λαϊκισµός, που είναι ίδιον τόσο της 

αριστεράς όσο και της λαϊκής δεξιάς. Προτάσσουµε το αντιµνηµονιακό αγώνα, 

εκφράζοντας τον πατριωτισµό ή τον αντιιµπεριαλισµό –συχνά µε εθνοποδοσφαιρικό, 

οπαδικό στυλ-, αλλά κρύβουµε κάτω από το χαλί την κοινωνική και «ταξική» 

διάσταση των γεγονότων. Στο ίδιο µοτίβο κινούνται και τα δήθεν ολοκληρωµένα 

σχέδια των οικονοµολόγων, που διαφηµίζονται ως «σανίδα σωτηρίας», ενώ επί της 

ουσίας περιορίζουν την πολιτική τους πρόταση στον απεγκλωβισµό από τα Μνηµόνια 

και την επιστροφή στην ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας µέσω του λιγότερο 

αυταρχικού δρόµου. Το θέµα δεν είναι να γυρίσουµε απλά σελίδα ως προς την 

αποδοχή από τη χώρα των µνηµονίων, ούτε να υιοθετήσουµε κάποιο οικονοµικό 

σχεδιασµό ως θέσφατο, αλλά να συνειδητοποιήσουµε ότι στις νέες συνθήκες του 

εύθραυστου παγκοσµιοποιηµένου καπιταλισµού και των οικολογικού τοίχου προς τον 

οποίο οδεύουµε, καθίσταται ανεπαρκής και αδιέξοδη η επιστροφή στην κοινωνία της 

καταναλωτικής µανίας και της διαρκούς ανάπτυξης. Με βάση αυτή τη διαπίστωση θα 

χρειαστεί να βρούµε νέες και µακροπρόθεσµες λύσεις.  

 

ΙΙΙ. Οι προοπτικές του δηµοκρατικού προτάγµατος µέσα στη 

σηµερινή συγκυρία 

 

Ποια θα µπορούσε να είναι, µέσα σε αυτές τις συνθήκες, µια προοπτική 

δηµοκρατικού αυτοµετασχηµατισµού των κοινωνιών µας; Ποια µορφή θα µπορούσε 

να έχει ένα τέτοιο πρόταγµα; Είναι εφικτό µέσα στη σηµερινή συγκυρία; Πιστεύουµε 

ότι πριν από την προσπάθεια περιγραφής µιας πιθανής εκδοχής του τρόπου 

λειτουργίας µιας δηµοκρατικής κοινωνίας, έχει σηµασία να προσπαθήσουµε να 

αναλύσουµε τις συνθήκες υπό τις οποίες πρέπει πλέον να παλέψει ένα δηµοκρατικό 

κίνηµα σήµερα. Άρα αυτό που χρειάζεται είναι να δούµε τι ενδεχοµένως προκύπτει, 

ως πολιτική δυνατότητα, µέσα από τις υπάρχουσες συνθήκες, προκειµένου, στη 

συνέχεια, να δούµε κατά πόσον αυτό που οραµατιζόµαστε βρίσκει κάποιο έρεισµα 



στην τρέχουσα πραγµατικότητα. Με αυτήν την έννοια σε αυτό το κοµµάτι του 

κειµένου µας θα σταθούµε περισσότερο σε αυτό το πρόβληµα, κάνοντας µόνο µια 

πρώτη σκιαγράφηση του πολιτικού ζητήµατος, όπως θα µπορούσε να τεθεί βάσει 

αυτών των συνθηκών. Σε επόµενα τεύχη θα ασχοληθούµε περισσότερο µε την 

καθεαυτό «θεσµική» πλευρά του δηµοκρατικού προτάγµατος, δηλαδή, µε άλλα λόγια, 

µε το κοµµάτι το σχετικό µε τους θεσµούς και τον πιθανό τρόπο λειτουργίας µιας 

δηµοκρατικής κοινωνίας, σε µια προσπάθεια να δείξουµε ότι δεν πρόκειται απλώς για 

τους ευσεβείς πόθους κάποιων ιδεολόγων, αλλά για ένα εφικτό και 

πραγµατοποιήσιµο πολιτικό πρόταγµα.  

 

Οι ρίζες των επαναστατικών κινηµάτων: εξέγερση και επανάσταση  

Όπως σηµειώνουµε και πιο πάνω στο κείµενο αυτό, η εµφάνιση 

επαναστατικών και αµφισβητησιακών κινηµάτων µέσα στην ιστορία δεν είναι ένα 

τυχαίο φαινόµενο, αλλά συνιστά έκφραση συγκεκριµένων, κάθε φορά 

κοινωνικοϊστορικών τάσεων. Η εµφάνιση τέτοιων κινηµάτων αποτελεί, µάλιστα, 

µάλλον εξαίρεση παρά τον κανόνα µέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Αν εξαιρέσουµε τη 

∆ύση, όπου αναδύεται για πρώτη φορά ένα κίνηµα που µάχεται ρητά όχι µόνο για τη 

φιλελευθεροποίηση ή έστω τον εκδηµοκρατισµό των εκάστοτε κατεστηµένων 

θεσµών, αλλά για το συνολικό µετασχηµατισµό της κοινωνίας προς µια δηµοκρατική 

και εξισωτική κατεύθυνση, στα υπόλοιπα µέρη του κόσµου έχουν εµφανιστεί ελάχιστα 

δηµοκρατικά σπέρµατα. Φυσικά και η ιστορία των µη δυτικών λαών είναι γεµάτη από 

κοινωνικά κινήµατα και εξεγέρσεις. Με τη µόνη διαφορά ότι στο µεγαλύτερο µέρος 

των περιπτώσεων δεν πρόκειται για δηµοκρατικές επαναστάσεις, αλλά για ένα µείγµα 

εξεγέρσεων πείνας και χιλιαστικών κινηµάτων.  

Κάτι που δείχνει ότι τα επαναστατικά κινήµατα δεν είναι προϊόν της 

επιδείνωσης των συνθηκών διαβίωσης ή της όξυνσης της καταστολής, όπως 

πιστεύουν οι µαρξιστές και οι αναρχικοί (οι µεν επειδή θεωρούν πως η «συνείδηση» 

καθορίζεται µονοσήµαντα από τις «κοινωνικές συνθήκες» και οι δε επειδή 

κατατρύχονται ακόµα από το µύθο της έµφυτης αγαθότητας και εξεγερτικότητας των 

µαζών). Αυτό που µπορούν να προκαλέσουν τέτοιου είδους εξελίξεις είναι κοινωνικά 

ξεσπάσµατα πολιτικώς άµορφα, δίχως µακροπρόθεσµες διεκδικήσεις ή βλέψεις 

συνολικής αλλαγής του κοινωνικού οικοδοµήµατος. ∆ιότι, φυσικά, αυτές οι βλέψεις 

και οι διεκδικήσεις δεν πρέπει να συγχέονται µε τα απλά κοινωνικά ξεσπάσµατα και 

τις εξεγερσιακές καταστάσεις. Μια εξέγερση από µόνη της δε µπορεί να εγγυηθεί 



τίποτε σε πολιτικό επίπεδο: είναι απλώς ένας καταλύτης περαιτέρω πολιτικών 

εξελίξεων, των οποίων το πρόσηµο µένει, κάθε φορά, να διαπιστωθεί. Εξεγέρσεις 

έχουν φέρει τυράννους και «σωτήρες» στην εξουσία όσο έχουν οδηγήσει και σε 

δηµοκρατικές επαναστατικές διαδικασίες πολύ πιο µακροπρόθεσµες και βαθιές. Το 

ζήτηµα, µε άλλα λόγια, είναι να δούµε ποιες είναι οι διεκδικήσεις και τα αιτήµατα που 

τίθενται κάθε φορά. Εξέγερση ήταν και η Σφενδόνη, όταν (στα τέλη της δεκαετίας του 

1640) οι αριστοκράτες εναντιώθηκαν στις προσπάθειες του καρδιναλίου Μαζαρέν να 

εδραιώσει ακόµα περισσότερο τη θέση της απόλυτης µοναρχίας στη Γαλλία, 

εξέγερση συνέβη και στη φιλοµοναρχική Βανδέα ενάντια στο ρεπουµπλικανικό 

καθεστώς, κατά τη Γαλλική Επανάσταση (το 1793), «εξέγερση» έκαναν και οι 

µπολσεβίκοι ενάντια στο καθεστώς του Κέρενσκι στη Ρωσία, τον Οκτώβριο του 

1917, εξέγερση ήταν και ο ∆εκέµβρης του 2008 στην Ελλάδα: εντελώς διαφορετικές 

περιπτώσεις που δείχνουν ότι η ανυπακοή και ο ξεσηκωµός απέναντι στην εκάστοτε 

εξουσία δε λένε τίποτε από µόνα τους, αν δεν αναλυθούν οι πολιτικές βλέψεις όσων 

συµµετέχουν στα γεγονότα.  

Επιµένουµε σε αυτό το σηµείο, διότι µέσα στους λεγόµενους επαναστατικούς 

πολιτικούς χώρους αυτό το σηµείο περνά πλέον σχεδόν παντελώς απαρατήρητο. Η 

διάκριση µεταξύ της «εξεγερσιακής» και της καθεαυτό «επαναστατικής» στιγµής των 

κοινωνικών κινητοποιήσεων συγκαλύπτεται κάτω από τη σκουριά µιας 

απαρχαιωµένης φιλοεξεγερσιακής µεταφυσικής η οποία, όταν δεν αδιαφορεί πλήρως 

για το πολιτικό περιεχόµενο των κινητοποιήσεων (έχοντας χάσει τη µιλιά της από τη 

γοητεία που της ασκεί το θέαµα των µολότοφ και των σπασµένων ΑΤΜ), πιστεύει ότι 

το πολιτικό περιεχόµενο αναδύεται αυτόµατα µέσω της αντίθεσης στο εκάστοτε 

υπάρχον καθεστώς· πιστεύει, µε άλλα λόγια, ότι οι εξεγερσιακές διαδικασίες 

«γεννούν» αυτόµατα, µέσω µιας περίεργης και άγνωστης διαδικασίας, το πολιτικό 

περιεχόµενο που, ως εκ τούτου, δε χρειάζεται να προσπαθήσουµε να 

επεξεργαστούµε22. 

Αυτές όµως οι ουσιαστικά φυσικοχηµικές αντιλήψεις σχετικά µε τον τρόπο 

λειτουργίας της κοινωνίας (που παρουσιάζουν τις κοινωνικές αλλαγές ως ένα είδος 

αυτόµατων χηµικών αντιδράσεων) µας κάνουν να χάνουµε κάθε δυνατότητα 

κοινωνικοϊστορικής διαύγασης. ∆ιότι, θεωρώντας ότι η «εξέγερση», ως ύψιστος 

                                                           
22 Σχετικά µε τη σηµασία της διάκρισης ανάµεσα σε «εξέγερση» ή «ξεσηκωµό» και «επανάσταση», βλ. 
και το κείµενό µας «Το Κίνηµα των Πλατειών και οι δυσκολίες δηµιουργίας ενός δηµοκρατικού 
κινήµατος», Πρόταγµα, τ. 3, ∆εκέµβριος 2011. 



πολιτικός ορίζοντας των όποιων πιθανών κινητοποιήσεων, είναι ανά πάσα στιγµή προ 

των πυλών (εφόσον αυξάνονται τα µέτρα λιτότητας και επιδεινώνεται η οικονοµική 

κατάσταση ολοένα και µεγαλύτερου µέρους του πληθυσµού), δεν κρίνουµε πλέον 

απαραίτητο να αναλύσουµε την εκάστοτε κοινωνικοϊστορική συγκυρία, προκειµένου 

να ψηλαφίσουµε τις τάσεις που ενδεχοµένως να εκφράζονται κάθε φορά. Συγχέοντας, 

παράλληλα, όπως είδαµε, την εξέγερση µε την επανάσταση, ξεχνάµε το εξής 

θεµελιώδες γεγονός: ότι τα κοινωνικά κινήµατα δεν προκύπτουν στο κενό ούτε µέσω 

παρθενογένεσης. Προφανώς και µπορεί ορισµένες φορές να µας φαίνονται πως 

ξεπηδούν από το πουθενά (µε χαρακτηριστικότερο παράδειγµα τον Μάη του ’68 στη 

Γαλλία), αλλά αν δούµε τα πράγµατα πιο ψύχραιµα θα ανακαλύψουµε πάντοτε ότι 

είχε προηγηθεί µια σχετική παράδοση αγώνων ή έστω η ύπαρξη κάποιον θεσµών 

στους οποίους ο κόσµος βασίστηκε για να πάει παραπέρα. Με αυτό δε θέλουµε να 

πούµε ότι δεν υπάρχει δηµιουργικότητα στην ιστορία ή ότι τίποτε δε µπορεί να 

εµφανιστεί χωρίς να έχει πρώτα προϋπάρξει υπό µια δυνάµει ή σπερµατική µορφή 

κ.λπ. –σε καµία περίπτωση. Θέλουµε απλώς να τονίσουµε ότι µια τέτοια παραδοχή –

διότι µόνο στα πλαίσια µιας αντίληψης που βασίζεται σε ανάλογες παραδοχές έχουν 

νόηµα αυτά που λέµε- δε σηµαίνει ότι η ανθρώπινη ιστορία είναι το απόλυτο χάος, 

όπου οτιδήποτε να µπορεί να συµβεί οποτεδήποτε και οπουδήποτε. 

Πράγµα που µε τη σειρά του συνεπάγεται τα εξής: σε επίπεδο ερµηνείας, 

οφείλουµε, κάθε φορά, να προσπαθούµε να αναλύουµε την τρέχουσα 

κοινωνικοϊστορική συγκυρία, προτού προβούµε σε εκτιµήσεις για την πολιτική 

κατάσταση και τις προοπτικές που ενδεχοµένως αυτή να διανοίγει σε ό,τι αφορά στο 

δηµοκρατικό πρόταγµα· σε επίπεδο πρακτικής συµµετοχής και δράσης, οφείλουµε να 

ασκούµε κριτική στη θεοποίηση του αυθόρµητου, προσπαθώντας να προτείνουµε 

συγκεκριµένα µέσα πάλης και λίγο πολύ σαφείς πολιτικούς στόχους ή, έστω, 

συνθήµατα, που θα µπορούσαν να συνεισφέρουν στη δηµιουργία ενός δηµοκρατικού 

κινήµατος, που αποσκοπεί σε κάτι περισσότερο από την απλή εκτόνωση της οργής και 

της αγανάκτησης.  

 

Η εξαφάνιση των χώρων κοινωνικοποίησης 

Σε ό,τι µας αφορά, στην προσπάθειά µας να διαυγάσουµε την 

κοινωνικοϊστορική συνθήκη µέσα στην οποία καλούµαστε να δράσουµε -και από την 

οποία περιµένουµε να γεννήσει τα επαναστατικά κινήµατα που ονειρεύονται µερικοί-

, ερχόµαστε αντιµέτωποι και αντιµέτωπες µε την εξής, κατά τη γνώµη µας, θεµελιώδη 



διαπίστωση: ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των σύγχρονων κοινωνιών είναι η 

οιονεί εξαφάνιση των χώρων που µέχρι και πριν από κάποιες δεκαετίες προωθούσαν 

διάφορες µορφές θετικής κοινωνικοποίησης. Σήµερα οι χώροι αυτοί δε λειτουργούν 

πλέον µε αυτόν τον τρόπο και αυτό µας θέτει ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα, εφόσον 

στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας εκλείπουν πλέον, όλο και περισσότερο, οι 

συνήθειες, οι πρακτικές και οι συµπεριφορές που παραδοσιακά αποτέλεσαν 

στηρίγµατα των χειραφετητικών κινηµάτων, αλλά και της κοινωνικής ζωής 

γενικότερα.  

 

α) Η αποξένωση µέσα στους χώρους δουλειάς και στον «ελεύθερο χρόνο» 

Χωρίς να επεκταθούµε ιδιαίτερα (καθώς το θέµα καλύπτεται από τα υπόλοιπα 

κείµενα της ύλης του τεύχους23), θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα τελευταία τριάντα 

χρόνια παρατηρείται µια βασική µεταβολή των κοινωνικών σχέσεων µέσα στους 

χώρους δουλειάς. Μπορούµε να συνοψίσουµε το περιεχόµενο αυτής της εξέλιξης, 

λέγοντας ότι η κλασική ανάλυση του Καστοριάδη για τη θεµελιώδη αντίφαση του 

καπιταλισµού έχει πάρει µια εντελώς νέα µορφή. Πλέον η σύγκρουση µεταφέρεται 

από το κοινωνικό στο ψυχικό επίπεδο. ∆εν έχουµε ανταγωνισµό διεύθυνσης-

εργαζοµένων (κάτι που παλιότερα είχε δηµιουργήσει τη λεγόµενη ταξική πάλη µέσα 

στους εργασιακούς χώρους), αλλά την εσωτερίκευση αυτής της σύγκρουσης σε 

ψυχικό επίπεδο από τον ίδιο τον εργαζόµενο. Επιπλέον, η εργασία παύει να παίζει το 

ρόλο µιας βασικής καθηµερινής κοινωνικοποίησης. Η φθορά υπερβαίνει την 

κλασικού τύπου αποξένωση από τα µέσα και τον τρόπο παραγωγής: αφορά σήµερα 

την απώλεια νοήµατος για το ίδιο το εργασιακό αντικείµενο και την αδυναµία 

δηµιουργίας µιας ξεχωριστής συλλογικής αφήγησης γύρω από αυτήν την κοινωνική 

διεργασία. Πρόκειται για µια νέα και ευρύτερη µορφή αλλοτρίωσης που οδηγεί σε 

υπαρξιακά αδιέξοδα και µια συστηµατική φθορά του ψυχισµού των ατόµων.  

∆ιάφοροι αµερικανοί κοινωνιολόγοι (όπως, π.χ., ο Ρ. Σένετ24 και παλιότερα ο 

Κρίστοφερ Λας25) έχουν πολύ ωραία θέσει τις βάσεις µιας ψυχολογικής και 

                                                           
23 Βλ. ειδικότερα τα κείµενα των ∆. Μαρκόπουλου, «Η θέσµιση της εργασίας στη σύγχρονη κοινωνία 
και οι προοπτικές µιας ριζικής κριτικής της» και Κ. Ντεζούρ, «Οδύνη, εργασία, πράξη: η 
κοινοτοποποίηση της κοινωνικής αδικίας», όπως επίσης και την παράγραφο «Η εργασία και η σηµασία 
της ως κοινωνικού θεσµού» του Editorial. 
24 Βλ. τα έργα του Η κουλτούρα του νέου καπιταλισµού (µτφ. Τ. Παπαϊωάννου, Αθήνα, Σαββάλας, 
2008), Ο ελαστικοποιηµένος άνθρωπος (µτφρ. Ε. Αστερίου, Αθήνα, Πεδίο, 2010 -ένα κεφάλαιο του 
έργου το έχουµε µεταφράσει και εµείς και µπορεί να βρεθεί στο ιστολόγιο της οµάδας µας: 
http://protagma.files.wordpress.com/2010/10/sennett.pdf). 
25 Βλ. το βιβλίο του Ο ελάχιστος εαυτός (µτφρ. Β. Τοµανάς, Νησίδες, χ.χ.). 



ανθρωπολογικής ανάλυσης ανάλογης έµπνευσης. Πρόκειται για αυτό ακριβώς που δε 

βλέπουν οι νεοµαρξιστικές αναλύσεις των διάφορων εκδοχών του σύγχρονου 

εργατισµού σχετικά µε το πρεκαριάτο και τους «ελαστικούς»: µακράν του να ωθούν 

τους εργαζόµενους προς κάποιο είδος συλλογικής δράσης -όπως συνέβαινε µέσα στο 

τεϊλορικό σύµπαν26-, οι µεταµορφώσεις του καπιταλισµού στο εργασιακό επίπεδο 

ωθούν τους εργαζόµενους προς την ατοµικοποίηση, εφόσον πλέον οι ανταγωνισµοί 

µετατίθενται από το κοινωνικό στο ψυχικό επίπεδο. Η αίσθηση χρονικότητας της 

εργασιακής ζωής και ο βαθµός αφοµοίωσης του επαγγελµατικού αντικειµένου έχουν 

µεταβληθεί ποιοτικά, σε τέτοιο βαθµό που οι άνθρωποι βιώνουν τη δουλειά τους 

εντελώς επιφανειακά, δουλεύοντας κατά κάποιον τρόπο σαν καταναλωτές, κατά 

τρόπον ώστε η εργασιακή διαδικασία να τους φαίνεται εντελώς ξένη, δίχως κανένα 

νόηµα, πράγµα που εντείνει το άγχος. Έτσι οι συγκρούσεις δε γεννούν αντιδράσεις, 

αλλά βιώνονται όλο και περισσότερο ως ατοµικές και προσωπικές αποτυχίες, 

οδηγώντας, πολύ συχνά, σε παθολογικές συµπεριφορές, µε στόχο την εκτόνωση της 

πίεσης και του άγχους.  

Πέραν των νέων ψυχικών συµπτωµάτων που εµφανίζονται και συνδέονται 

σαφώς µε αυτή την κατάσταση, ο βασικότερος θεσµός που ενσαρκώνει αυτές τις 

παθολογικές συµπεριφορές είναι η λεγόµενη «διασκέδαση» µε τους ξέφρενους 

ρυθµούς της, η οποία και συνιστά βασικό βραχίονα της µαζικής κουλτούρας και της 

κοινωνίας της κατανάλωσης, γενικότερα, εφόσον ενσαρκώνει µε τον καλύτερο τρόπο 

τη βασική επιταγή αυτών των τελευταίων: την ψυχαναγκαστική ηδονοθηρία και την 

υποχρέωση να ξεπερνάµε τα όρια κάθε είδους. Μπορεί στην Ελλάδα αυτή η τάση να 

µην είναι εµφανής (χάρις στη λεγόµενη «µεσογειακή» µας κουλτούρα), ωστόσο σε 

αρκετές καθεαυτό δυτικές χώρες µπορούµε να δούµε πολύ καθαρά τη διασκέδαση ως 

βαλβίδα αποσυµπίεσης του συστήµατος, ως µέσο εκτόνωσης της πίεσης και της 

έντασης που συσσωρεύεται κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας. Το άτοµο προσπαθεί να 

ξεπεράσει τα όριά του, οδηγούµενο σε αντικοινωνικές συµπεριφορές (ας θυµηθούµε 

φαινόµενα όπως οι τουρίστες σε ηµιάγρια κατάσταση, οι νέοι που σωριάζονται στους 

δρόµους µεθυσµένοι και ουρλιάζουν µέσα στα λεωφορεία και το µετρό, οι διάφοροι 

πιωµένοι που κάνουν εµετό και κατουρούν µέσα στη µέση του δρόµου κ.λπ.), οι 

οποίες φθείρουν ακόµα περισσότερο τον κοινωνικό ιστό. Συνέπεια αυτής της 

κατάστασης είναι, µεταξύ άλλων, -όπως παρατηρεί ο Ντανιέλ Μοτέ- το γεγονός ότι 

                                                           
26 Σχετικά µε τον λεγόµενο τεϊλορικό καπιταλισµό, βλ. το βιβλίο του Μπενζαµέν Κοριά, Ο εργάτης και 

το χρονόµετρο. Τεϊλορισµός, φορντισµός και µαζική παραγωγή (1979), εκδ. Κοµούνα, Αθήνα, 1995. 



πλέον το Κράτος παρεµβαίνει όλο και περισσότερο στην κοινωνική ζωή, προκειµένου 

να προστατεύει τα άτοµα από τα ίδια τα λάθη τους27. Αυτός ο παλιµπαιδισµός της 

κοινωνίας συνιστά την πιο τρανταχτή συνέπεια της αλλαγής χρήσης του ελεύθερου 

χρόνου µας: από εκεί που ο ελεύθερος χρόνος βιωνόταν ως όαση ελευθερίας και 

δηµιουργίας µέσα στην κόλαση της µισθωτής εργασίας, τελικά µετατράπηκε σε 

φέουδο της κατανάλωσης και της µαζικής κουλτούρας, µε αποτέλεσµα να αποτελεί όχι 

πια αντίβαρο αλλά συµπλήρωµα της αλλοτρίωσης που βιώνουµε µέσα στην εργασία.  

 

β) Η εξαφάνιση των «τρίτων τόπων» 

Ένα στοιχείο όµως που έχει πολύ µεγάλη σηµασία είναι το γεγονός πως αυτή 

η τάση αποικισµού του ελεύθερου χρόνου µας από την κατανάλωση και τη µαζική 

κουλτούρα έχει και το πολεοδοµικό της αντίστοιχο. Η πολεοδοµία, όπως και η 

τεχνολογία και η τεχνική εν γένει, δεν είναι πολιτικά ουδέτερη αλλά αντανακλά, κάθε 

φορά -ή, πιο σωστά, ενσαρκώνει- το κυρίαρχο φαντασιακό και τις αξίες κάθε 

συγκεκριµένης κοινωνίας. Λογικό είναι, λοιπόν, η καταναλωτική κοινωνία να έχει και 

τα ανάλογα πολεοδοµικά πρότυπα όπως και τις αντίστοιχες οικοδοµικές µορφές, τα 

χαρακτηριστικά της κτήρια (από άποψη εκπλήρωσης συγκεκριµένων λειτουργιών) 

κ.λπ.  

Σε ένα από τα κείµενά του όπου πραγµατεύεται την υποχώρηση των 

δηµοκρατικών πολιτικών αρετών µέσα στην αµερικανική κοινωνία, ο Κρίστοφερ Λας 

σχολιάζει µια βασική συνέπεια της εµπέδωσης του µοντέλου της καταναλωτικής 

κοινωνίας: την εξαφάνιση των «τρίτων τόπων», δηλαδή τόπων «συνάντησης 

µεσοστρατίς ανάµεσα στον χώρο εργασίας και τον οικογενειακό κύκλο». Σύµφωνα 

µε τον συγγραφέα, αυτοί «οι τρίτοι τόποι είναι πολύτιµοι, όχι επειδή “βοηθούν να 

περάσει η µέρα”, αλλά επειδή ενθαρρύνουν τη συζήτηση, την ουσία της ζωής του 

                                                           
27 «Ο ελεύθερος χρόνος, στην νέα του εκδοχή, έλαβε ένα εντελώς διαφορετικό νόηµα: απόρριψη 
οποιουδήποτε περιορισµού. […] Εποµένως, σε κοινωνικό επίπεδο, εφόσον τα άτοµα δεν επιλέγουν τις 
δραστηριότητες εκείνες που ωφελούν τους γύρω τους, το Κράτος πρέπει να παρέµβει: περιορισµός του 
θορύβου των ηχοσυστηµάτων, της ταχύτητας, της χρήσης πυροβόλων όπλων, των επισκέψεων στα 
δάση λόγω κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιών, ενίσχυση των αστυνοµικών δυνάµεων σε κάθε µαζική 
εκδήλωση ψυχαγωγίας ή αθλητισµού, πρόληψη του χουλιγκανισµού, καταστολή του σεξοτουρισµού 
κ.λπ. […] Κι έτσι λοιπόν, ο ελεύθερος χρόνος συνοδεύεται από αστυνοµικά µέτρα και απαγορεύσεις. 
Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν να χρησιµοποιούν τον χρόνο που διαθέτουν µε έναν τρόπο επωφελή για 
όλους. ∆εν έχουν αρκετή ευπρέπεια και αυτοέλεγχο, ώστε να χρησιµοποιούν ενάρετα την σχόλη τους: 
πρέπει κατά συνέπεια να παρέµβει το Κράτος» (D. Mothé, Le temps libre contre la société [Ο 

ελεύθερος χρόνος ενάντια στην κοινωνία], Παρίσι, Desclée de Brouwer, 1999). 



πολίτη»28. Παρ’ όλα αυτά, «ακόµα και η παµπ και το καφενείο, που στην αρχή 

φαίνεται πως δεν είχαν καµία σχέση µε την πολιτική ή τις τέχνες του πολίτη, κάνουν 

τη συνεισφορά τους στην ευρέως εκτεινόµενη, ελεύθερα περιστρεφόµενη συζήτηση 

πάνω στην οποία ευδοκιµεί η δηµοκρατία και, τώρα, φτάνουν να απειλούνται µε 

εξαφάνιση, καθώς τα στέκια της γειτονιάς παραχωρούν τη θέση τους σε εµπορικά 

κέντρα, αλυσίδες καταστηµάτων fast-food και φαγητών σε πακέτο»29. Στην Ευρώπη 

βέβαια αυτή η τάση δεν είναι τόσο ανεπτυγµένη (εφόσον επιβιώνει ακόµα η 

παράδοση των καφέ και των δηµόσιων πάρκων), ωστόσο µπορούµε να 

παρατηρήσουµε ένα φαινόµενο αντίστοιχης σηµασίας: τη µετατροπή των καφέ σε 

«καφετέριες», δηλαδή σε χώρους µε δυνατή µουσική, οι οποίοι καθιστούν σχεδόν 

αδύνατη κάθε συζήτηση και πραγµατική κοινωνικοποίηση. Αυτό το φαινόµενο που 

παίρνει µια πολύ έντονη µορφή στην Ελλάδα, ουσιαστικά µετατρέπει το µπαρ και το 

καφενείο από τόπο κοινωνικοποίησης και συζήτησης σε τόπο χαλάρωσης και 

διασκέδασης, που ευνοεί πλέον όχι τις σοβαρές συζητήσεις αλλά τη µπουρδολογία. 

Στην Ελλάδα, αντίστοιχα, δεν έχουµε τόσο το πρόβληµα της καταβρόχθισης 

των ελεύθερων χώρων από τα µεγάλα εµπορικά κέντρα και τους χώρους θεαµάτων 

(µεγάλα γήπεδα µε εµπορικά κέντρα, πολυσινεµά κ.λπ.), όσο τη µετατροπή 

ολόκληρων περιοχών σε ζώνες διασκέδασης, µέσω, είτε της σταδιακής µετατροπής 

των καφενείων τους σε µπαρ και καφετέριες, είτε µέσω της δηµιουργίας αποικιών 

από τέτοιους χώρους διασκέδασης. Η πιο χαρακτηριστική έκφραση αυτού του 

φαινοµένου είναι φυσικά η τουριστική υποβάθµιση των περιοχών που χρησιµεύουν 

ως καλοκαιρινά φέρετρα. Οι περιοχές αυτές γεµίζουν µε ζώνες διασκέδασης εντός 

των οποίων, αν δεν επιτρέπονται σχεδόν τα πάντα για τους τουρίστες (όπως 

συµβαίνει σε περιπτώσεις σαν τον Κάβο στην Κέρκυρα, το Φαληράκι στη Ρόδο 

κ.λπ.), υιοθετείται, σε κάθε περίπτωση, ένα µοντέλο που ερηµώνει τις γειτονιές και 

εκδιώκει τους κατοίκους30: δυνατή µουσική µέχρι τις πρωινές ώρες, συσσώρευση 

σκουπιδιών κ.λπ. Τηρουµένων των αναλογιών, κάτι αντίστοιχο συµβαίνει και µέσα 

στις ίδιες τις πόλεις, όπου γειτονιές ολόκληρες υποτάσσονται στους σκοπούς της 

βιοµηχανίας της διασκέδασης. Η πορεία των Εξαρχείων συνιστά χαρακτηριστικό 

παράδειγµα: από κέντρο της καλλιτεχνικής και πολιτικής αντικουλτούρας κατά τις 
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92. 
29 Ό. π., σ. 90. 
30 Οι οποίοι βέβαια νόµισαν ότι θα πιάσουν την καλή και ότι θα τους έρθει το εύκολο χρήµα, 
ξεπουλώντας τις περιοχές τους στους τουρίστες. 



δεκαετίες του ’70 και του ’80 µετατράπηκε σταδιακά σε κόµβο της «εναλλακτικής» 

διασκέδασης του κέντρου της Αθήνας, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται στο επίπεδο των 

συµπεριφορών που εκτρέφει πλέον και ενθαρρύνει αυτή η -όλο και πιο πολύ µόνο 

κατ’ όνοµα- πολιτικοποιηµένη γειτονιά.  

 

γ) Η παρακµή της γειτονιάς 

Όπως βέβαια είναι προφανές, αυτές οι επί µέρους εξελίξεις συνιστούν 

κοµµάτια ενός ευρύτερου µετασχηµατισµού, ο οποίος έχει να κάνει µε τη διάβρωση 

του κατεξοχήν ενδιάµεσου ή τρίτου τόπου, του κατεξοχήν, µε άλλα λόγια, χώρου 

έµµεσης κοινωνικοποίησης, που είναι η γειτονιά. Η γειτονιά όχι ως διοικητική 

υποδιαίρεση ή περιφέρεια ενός δήµου, αλλά ως ζωντανή ανθρώπινη κοινότητα, ως 

κύτταρο συλλογικής ζωής. ∆ιότι µέσα στις µαζικές συνθήκες των µεγάλων πόλεων, η 

γειτονιά είναι ο χώρος που επιτρέπει στους ανθρώπους να διατηρούν ορισµένα από τα 

καθόλα  θετικά στοιχεία της κοινωνικής ζωής που συναντούµε σε µικρότερης 

έκτασης οικιστικά συµπλέγµατα, όπως η κωµόπολη ή το χωριό: µια πιο άµεση επαφή 

µε τους γύρω µας, µια γνώση των πραγµάτων και των καταστάσεων, η ανάπτυξη 

σχέσεων εµπιστοσύνης µε τους άλλους, η συµµετοχή στην κοινωνική ζωή κ.λπ.  

Ξεκινώντας από µια τέτοια αντίληψη, η θεωρητικός της πόλης Τζέιν 

Τζέικοµπς, υπερασπιζόταν τις παραδοσιακές γειτονιές των αµερικανικών πόλεων 

ενάντια στις προσπάθειες αντικατάστασής τους από µεγάλα οικιστικά συµπλέγµατα 

και αποικίες οµοιόµορφων προαστίων, αποκλειστικά προορισµένων για κατοίκηση. 

Στα πλαίσια της επίθεσής της στην «ορθολογική» πολεοδοµία, που βασιζόταν στην 

ιδέα ότι οι ειδικοί του πολεοδοµικού σχεδιασµού θα έπρεπε να οργανώσουν από το 

γραφείο τους και ερήµην των ίδιων των κατοίκων τη ζωή των τελευταίων, η 

Τζέικοµπς πρότεινε «να σκεφτόµαστε τις γειτονιές της πόλης ως όργανα αστεακής 

αυτοκυβέρνησης και αυτοδιεύθυνσης»31, η εξάλειψη των οποίων οδηγούσε στο 

θάνατο και στην παρακµή των µεγάλων πόλεων. Αυτό το συµπέρασµα βασιζόταν στη 

διαπίστωση ότι οι ουσιώδεις πρακτικές διαδικασίες που διασφαλίζουν την οµαλή 

λειτουργία της συλλογικής ζωής µέσα στις πόλεις δεν φέρονται εις πέρας τόσο από το 

Κράτος και τα τοπικά του παραρτήµατα (τοπική «αυτοδιοίκηση» κ.λπ.), όσο από τη 

σύναψη ενός άτυπου δικτύου καθηµερινών σχέσεων ανάµεσα στους ίδιους τους 

                                                           
31 J. Jacobs, The Death and Life of Great American Cities. The Failure of Town Planning [Ο θάνατος 

και η ζωή των µεγάλων αµερικανικών πόλεων. Η αποτυχία του πολεοδοµικού σχεδιασµού], Λονδίνο, 
Penguin, 1977 (1962), σ. 124. 



κατοίκους: «Η δηµόσια ειρήνη -στο πεζοδρόµιο και στο δρόµο- δε διατηρείται 

καταρχήν από την αστυνοµία, όσο απαραίτητη µπορεί να είναι αυτή. ∆ιατηρείται 

κυρίως χάρις σε ένα πολύπλοκο, σχεδόν ασυνείδητο δίκτυο εθελούσιων ελέγχων και 

κανόνων ανάµεσα στους ίδιους τους ανθρώπους, που εφαρµόζεται από τους ίδιους 

τους ανθρώπους. […] Κανένας αριθµός αστυνοµικών δε µπορεί να επιβάλλει 

πολιτισµένες συµπεριφορές εκεί όπου η κανονική, καθηµερινή εφαρµογή τους, από 

τους ίδιους τους ανθρώπους, έχει αποδιοργανωθεί»32. Οι «αυτοκυβερνητικές 

λειτουργίες των δρόµων των πόλεων» (η διατήρηση της καθαριότητας, η επίβλεψη 

των παιδιών, η αυθόρµητη «επιτήρηση» των δηµόσιων χώρων από τους κατοίκους 

µέσω των παραθύρων που βλέπουν στο δρόµο κ.λπ.) συνιστούν ακριβώς έκφραση 

αυτών των άτυπων κοινωνικών δεσµών και συνεισφέρουν σε µια «από τα κάτω» 

οργάνωση της κοινωνικής ζωής, η οποία δεν έχει ανάγκη την παρέµβαση κρατικών 

και γραφειοκρατικών θεσµών. Η «αυτοκυβέρνηση στο επίπεδο του δρόµου» [street 

self-government] είναι ένα από τα βασικά κύτταρα αυτής της άτυπης πολιτικής ζωής, 

η οποία µαθαίνει στους κατοίκους να αναπτύσσουν αξίες όπως η υπευθυνότητα και 

το ενδιαφέρον για τους γύρω µας. Τα «δίκτυα γειτονιάς» που συνιστούν το 

«αναντικατάστατο κοινωνικό κεφάλαιο κάθε πόλης»33 αρθρώνονται γύρω από αυτές 

τις στοιχειώδεις διαδικασίες άτυπης διαχείρισης της γειτονιάς και της αυθόρµητης 

συνεργασίας που αναπτύσσουν οι κάτοικοι µέσα στα πλαίσιά της.  

Σε ό,τι µας αφορά εν προκειµένω, η πολιτική σηµασία αυτών των 

διαπιστώσεων έχει να κάνει µε το ότι η ύπαρξη µιας συλλογικής ζωής αυτού του 

είδους συνιστά ένα έδαφος µέσα από το οποίο φυτρώνουν βασικές αρετές του πολίτη, 

χωρίς τις οποίες δε µπορεί να υπάρξει κανένα δηµοκρατικό πολιτικό κίνηµα. Αυτό έχει 

αποδειχθεί επανειληµµένα µέσα στην ιστορία, µέσω της αλληλεγγύης που κατά τις 

διάφορες επαναστατικές περιόδους αναπτύχθηκε στις λαϊκές γειτονιές, επιτρέποντας 

στους ανθρώπους να αγωνιστούν µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο. Αντίστοιχα, η 

εξαφάνιση αυτού του πρωτοπολιτικού υποστρώµατος καθιστά πολύ πιο δύσκολη την 

ανάδυση τέτοιων κοινωνικών κινηµάτων και αυτό είναι που παρατηρούµε σήµερα 

µέσα στις µεγάλες πόλεις: η υπερσυσσώρευση ανθρώπων στα µεγάλα αστικά κέντρα 

όχι µόνο δεν προάγει, όπως θα νόµιζε κανείς, την κοινωνικοποίησή τους, αλλά 

                                                           
32 Ό. π., σ. 41. 
33 Ό. π., σ. 148. 



δηµιουργεί «µοναχικά πλήθη»34, δηλαδή πλήθη ατοµικοποιηµένων υπάρξεων που τις 

περισσότερες φορές αδυνατούν να συνεννοηθούν µε τους γείτονές τους ακόµα και για 

τα πιο διαδικαστικά ζητήµατα (όπως µαρτυρούν οι σκυλοκαβγάδες και οι 

µικροαπάτες που λαµβάνουν χώρα στα πλαίσια της διαχείρισης των πολυκατοικιών). 

 

δ) Από τους «τρίτους τόπους» στους «µη τόπους» 

Με τον όρο «µη τόπος», ο ανθρωπολόγος Μαρκ Οζέ εννοεί έναν χώρο που 

αλλάζει κατά βούληση και εντός του οποίου οι άνθρωποι παραµένουν ανώνυµοι, 

διατηρώντας µαζί του µια σχέση κατανάλωσης, παρά ιδιοποίησης και πραγµατικής 

ζωής ή κατοίκησης. Τέτοιοι χώροι είναι οι αυτοκινητόδροµοι, τα σουπερµάρκετ, τα 

αεροδρόµια, τα ξενοδοχεία κ.λπ. -τόποι από τους οποίους περνάµε, όντας ακριβώς 

διαρκώς περαστικοί και νοµάδες, δίχως ποτέ να ριζώνουµε και να εµπλεκόµαστε 

περισσότερο, δίχως να τους χρησιµοποιούµε ως έρεισµα για τη σύναψη κοινωνικών 

σχέσεων: «αν τόπος είναι ο χώρος που µπορεί να οριστεί ως χώρος ιστορικός, που 

µας επιτρέπει να αναπτύξουµε µια ταυτότητα και µια σχέση µαζί του, ο χώρος που 

δεν ορίζεται µε κανένα από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ένας µη-τόπος»35. Το θέµα 

είναι όµως ότι µέσα στα πλαίσια των σύγχρονων κοινωνικών συνθηκών, η 

αποσύνθεση των τόπων, όπως την είδαµε προηγουµένως, µετατρέπει όλους τους 

χώρους σε µη-τόπους: παρατηρούµε, κατά κάποιον τρόπο, µια «από-τοποποίηση» των 

χώρων, µια ουδετεροποίησή τους, η οποία τους καθιστά ανίκανους να χρησιµεύσουν 

ως στηρίγµατα για τη σύναψη κοινωνικών σχέσεων και τη δηµιουργία νέων 

κοινωνικών µορφών συµβίωσης.  

Αυτή η αποεπένδυση των κοινωνικών χώρων και των θεσµών είναι το 

αντικειµενικό σύστοιχο της διαδικασίας που περιγράψαµε παραπάνω: της σταδιακής 

εξαφάνισης κάθε θετικής και ζωντανής κοινωνικοποίησης, κάθε θετικής και γνήσιας 

επένδυσης των γύρω µας αλλά και των συλλογικών εγχειρηµάτων εν γένει. Όπως οι 

χώροι γίνονται απρόσωποι και ουδέτεροι, µέσω µιας διαδικασίας αποεπένδυσης, έτσι 

και οι κοινωνικές σχέσεις περιστέλλονται, κατά κάποιον τρόπο, στις διαδικαστικές 

τους πλευρές, σαν ένα τελετουργικό που το επαναλαµβάνουµε αναγκαστικά, πιο πολύ 

σα να το υφιστάµεθα, παρά σαν κάτι που µας γεµίζει µε νόηµα. Κάθε κοινωνικός 

δεσµός που ξεπερνά τον στενό µας προσωπικό περίγυρο (είτε αυτός είναι η 
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35 M. Augé, Non-lieux, introduction à une anthropologie de la surmodernité [Μη-τόποι, εισαγωγή σε 

µια ανθρωπολογία της υπερ-νεοτερικότητας], Παρίσι, Seuil, 1992, σ. 100. 



οικογένεια είτε οι φίλοι, είτε τα µέλη της υποκουλτούρας στην οποία ανήκουµε -στα 

πλαίσια των καταναλωτικών µας συνηθειών- κ.λπ.), βιώνεται εντελώς εξωτερικά, 

«λειτουργικά» και ουδέτερα. 

Όπως είχε παρατηρηθεί ήδη από τη δεκαετία του ’60, η σύγχρονη ιδεολογία 

της «ορθολογικής» πολεοδοµίας τείνει να αντικαθιστά τους πραγµατικούς ανθρώπους 

από «στατιστικούς ανθρώπους», τείνει, δηλαδή, να σκέφτεται µε όρους ανθρώπων 

χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς δεσµούς µε συγκεκριµένους χώρους. Ωστόσο, 

«αν οι άνθρωποι αποκοπούν από τις κοινωνικές τους σχέσεις, καταστρέφονται ως 

πραγµατικά κοινωνικά όντα, ορισµένες φορές µόνο για µικρό χρονικό διάστηµα, 

ορισµένες φορές όµως για πάντα»36. Αυτή ακριβώς η καταστροφή των ατόµων ως 

κοινωνικών όντων, ως όντων ικανών να συνάπτουν δεσµούς διαφορετικούς από τις 

απλές προσωπικές σχέσεις του στενού περίγυρου, ως όντων, µε άλλα λόγια, ικανών 

να βρίσκουν νόηµα και ευχαρίστηση σε αυτή τη σύναψη, είναι που συνιστά τον 

πυρήνα του προβλήµατος: η µετατροπή των ανθρώπων σε ανερµάτιστους και 

εκριζωµένους καταναλωτές, που διατηρούν πλέον µια επιφανειακή και τουριστική 

σχέση µε το κοινωνικό τους περιβάλλον, µε ό,τι υπερβαίνει τον στενό προσωπικό 

περίγυρο.   

Και φυσικά αυτή η σχέση προς τον χώρο και τους γύρω µας βρίσκει το 

αντίστοιχό της σε µια τουριστική σχέση µε το παρελθόν, σε µια καταστροφή κάθε 

ζωντανής παράδοσης που µεταδίδεται µέσω της συλλογικής µνήµης. Αυτή η αποκοπή 

από την ιστορία µας είναι ιδιαίτερα εµφανής στην περίπτωση περιοχών που υπήρξαν 

πεδία κοινωνικών αγώνων κατά το παρελθόν37. Οι µηχανισµοί διατήρησης και 

µετάδοσης της συλλογικής µνήµης καταστρέφονται, εφόσον χάνονται οι θεσµοί και 

οι κοινωνικές δυνάµεις που αποτελούσαν ζωντανούς φορείς αυτής της µνήµης. 

Μιλώντας για τη Θεσσαλονίκη της δεκαετίας του ’20, όταν το ελληνικό εργατικό 
                                                           
36 J. Jacobs, The Death and Life of Great American Cities, ό. π., σσ. 146-147 (δική µας η 
υπογράµµιση).  
37 Όπως παρατηρεί ένας καθηγητής αµερικάνικης λογοτεχνίας, «Ούτε καν η τοπική ιστορία δε χαίρει 
κάποιας προσοχής. Φοιτητές που κατάγονται από παλιές βιοµηχανικές πόλεις της Νέας Αγγλίας δεν 
είχαν ακούσει ποτέ τους, όπως ανακάλυψα, για τις περίφηµες απεργίες που έλαβαν χώρα στις 
κοινότητές τους, κατά τις οποίες εργάτες δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ ενώ οι δράστες έφυγαν 
ατιµώρητοι. Αυτό που µου προκάλεσε έκπληξη δεν ήταν που τα γυµνάσιά τους ήταν επιφυλακτικά ως 
προς το θέµα αυτό, αλλά το γεγονός ότι ούτε οι γονείς τους, ούτε οι παππούδες και οι γιαγιάδες τους, 
ούτε κανένα από τα άτοµα µε τα οποία ήρθαν σε επαφή µεγαλώνοντας, δεν τους µίλησε ποτέ για αυτές 
τις περιπτώσεις εξόφθαλµης κοινωνικής αδικίας. Είτε οι οικογένειές τους δεν αναφέρονταν ποτέ στο 
παρελθόν, είτε τα παιδιά δεν έδωσαν προσοχή όταν οι γονείς τους µιλούσαν γι’ αυτό. Σε κάθε 
περίπτωση, έχουµε να αντιµετωπίσουµε το εξής πρόβληµα: πώς να θεραπεύσουµε την τεράστια άγνοια 
που έχουν για πράγµατα µε τα οποία θα έπρεπε να είναι ήδη εξοικειωµένοι, όπως οι γενιές των 
συµφοιτητών τους που προηγήθηκαν;» (Ch. Simic, “Age of Ignorance”, στο µπλογκ του New York 

Review of Books, 20/3/2012). 



κίνηµα ήταν στην ακµή του, ο Στίνας έγραφε: «στις συνοικίες, στα καφενεία, στα 

σπίτια των εργατών κάθε µέρα συζητήσεις για το κίνηµα και τα προβλήµατά του»38. 

Ακόµα κι αν ακούγεται υπερβολική µια τέτοια φράση, δίνει καλά το κλίµα που 

υπήρχε τότε στις τάξεις των εργατών και τί πραγµατικά σηµαίνει πολιτικοποίηση της 

κοινωνίας και ενδιαφέρον των ανθρώπων για τα κοινά.  Αυτή όµως η ταξική –και 

γενικότερα πολιτική- συνείδηση και η διάδοσή της δεν είναι σε καµία περίπτωση 

ανεξάρτητη από την ύπαρξη θεσµών και χώρων κοινωνικοποίησης οι οποίοι 

επιτρέπουν στους ανθρώπους να συνευρίσκονται και να συζητούν και µπορούµε να 

βρούµε µια ωραία περιγραφή του ρόλου που έπαιζε εκείνη την εποχή, στα πλαίσια 

του εργατικού κινήµατος, ένας θεσµός όπως, π.χ., το Εργατικό Κέντρο, στο ίδιο 

βιβλίο του Στίνα39. Και όπως έχουµε δει, ένα από τα βασικά προβλήµατα που έχουµε 

να αντιµετωπίσουµε σήµερα είναι η έλλειψη τέτοιων χώρων πολιτικοποίησης, η 

οποία µε τη σειρά της είναι µια από τις πτυχές της γενικότερης «αποτοποποίησης» 

του κοινωνικού χώρου40.  

 

Νέες µορφές πολιτικής κοινωνικοποίησης; 

Το Κίνηµα των Πλατειών κατέστησε σαφή αυτήν την έλλειψη, επιλέγοντας 

ως χωροταξική του βάση τις πλατείες -και µάλιστα τις κεντρικές πλατείες µεγάλων 

πόλεων κι όχι συνοικιακές πλατείες µικρότερων γειτονιών-, δηλαδή έναν χώρο που 

δεν αποτελεί σταθερό σηµείο κοινωνικοποίησης, χώρο σταθερής παρουσίας µιας 

κοινωνικής οµάδας, τα µέλη της οποίας συνάπτουν κοινωνικούς δεσµούς κατά την 

καθηµερινότητά τους. Μέσα στις παρούσες συνθήκες, οι κεντρικές πλατείες των 

πόλεων, παρά τα ιστορικά και συµβολικά τους συµφραζόµενα, στην πραγµατικότητα 

συνιστούν, όλο και περισσότερο, µη-τόπους, εφόσον αποτελούν απλά περάσµατα στα 

πλαίσια του καταναλωτικού και τουριστικού νοµαδισµού. 

Τίθεται λοιπόν το ερώτηµα: από πού θα µπορούσε να αναδυθεί σήµερα ένα 

κοινωνικό κίνηµα και πού θα µπορούσε να στηριχθεί ένα µελλοντικό εξεγερσιακό 

ξέσπασµα (που δεν είναι διόλου απίθανο), σε περίπτωση που δεν εξαντλούταν σε µια 

                                                           
38 Α. Στίνας, Αναµνήσεις. Εβδοµήντα χρόνια κάτω από τη σηµαία της σοσιαλιστικής επανάστασης, 
Αθήνα, Ύψιλον, 1985, σ. 45. 
39 Ό. π., σ. 42 κ. ε. 
40 Ειρήσθω εν παρόδω ότι το πρόβληµα στα «προάστια» (στις πόλεις της Γαλλίας και άλλων δυτικών 
χωρών) είναι ακριβώς ότι αυτές οι λαϊκές συνοικίες δεν έχουν πλέον τους παλιούς θεσµούς της 
εργατικής τάξης. Λείπουν τα δίκτυα άτυπης αυτοοργάνωσης που περιέγραφε η Τζέικοµπς, κι έτσι 
πλέον οι µόνοι που µπορούν να επιβάλλουν κάποιο είδος «τάξης» σε αυτές τις περιοχές είναι η 
αστυνοµική καταστολή και τα δίκτυα του εγκλήµατος. 



έκφραση οργής και αγανάκτησης, προσπαθώντας, αντίθετα, να πάει και λίγο 

παραπέρα; Βάσει της ανάλυσης που προηγήθηκε, τα συµπεράσµατα που προκύπτουν 

δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα. Ωστόσο η υποχώρηση των κοινωνικών κινηµάτων και 

της πολιτικοποίησης των πληθυσµών είναι µια διαπίστωση που έχει γίνει τουλάχιστον 

από τη δεκαετία του ’6041. Οπότε εδώ δεν προσπαθούµε να διερευνήσουµε αν κάτι 

τέτοιο ισχύει ή όχι, αλλά τι, µέσα σε αυτήν τη γενική συνθήκη, ενδεχοµένως να 

εκφράζει µια διαφορετική βλέψη, έστω και σε επίπεδο µειοψηφικό, µέσα στην 

ελληνική κοινωνία, σήµερα. 

Αν εξαιρέσουµε τις λεγόµενες συνελεύσεις γειτονιάς, που 

δραστηριοποιούνταν ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια, οι συνέπειες της 

οικονοµικής λιτότητας αλλά και ο αντίκτυπος του Κινήµατος των Πλατειών έχουν 

δώσει ώθηση σε µια σειρά πρωτοβουλιών, σε τοπικό επίπεδο, αλλά σε διάφορα µέρη 

της χώρας, οι οποίες µπορούµε να πούµε ότι ενσαρκώνουν ένα µεγάλο µέρος των 

δηµοκρατικών αρχών οργάνωσης και συλλογικής δράσης: συνελεύσεις γειτονιάς, 

ανταλλακτικές κοινότητες προϊόντων και χρόνου, χαριστικά παζάρια, τράπεζες 

σπόρων, συλλογικοί αυτοδιαχειριζόµενοι λαχανόκηποι, συνεταιρισµοί παραγωγών 

και καταναλωτών, κινήσεις πολιτών για την κοινωνικοποίηση του νερού και της 

ενέργειας, δίκτυα οικοκοινοτήτων κ.λπ. Φυσικά και πρόκειται για κινήσεις ιδιαίτερα 

µειοψηφικές, τις περισσότερες φορές, οι οποίες, πολύ συχνά, συνιστούν απλώς 

εφήµερες προσπάθειες δίχως µέλλον42. Λογικό είναι αυτό, αν αναλογιστούµε όλα όσα 

προσπαθήσαµε να περιγράψουµε παραπάνω, σχετικά µε την εξαφάνιση των τόπων 

θετικής κοινωνικοποίησης αλλά και την έλλειψη πολιτικής και κινηµατικής 

παράδοσης στην Ελλάδα. Ωστόσο, σε θεωρητικό επίπεδο µπορούµε δίχως αµφιβολία 

να πούµε ότι αυτές οι κινήσεις εκφράζουν µια σαφή βλέψη επανεπένδυσης των 

παλιών αυτών χώρων κοινωνικοποίησης, πάνω στη βάση µιας προσπάθειας 

αυτοοργάνωσης µε σκοπό την επίλυση των καθηµερινών προβληµάτων που 

                                                           
41 Π.χ. το περίφηµο κείµενο του Καστοριάδη, «Το επαναστατικό κίνηµα στον σύγχρονο καπιταλισµό», 
όπου υπογραµµίζεται ότι «την εξαφάνιση της πολιτικής δραστηριότητας και πιο γενικά αυτό που 
ονοµάζουµε ιδιωτικοποίηση δεν το βλέπουµε µόνο στην εργατική τάξη. Είναι ένα γενικό φαινόµενο 
που το διαπιστώνουµε σε όλες τις κατηγορίες του πληθυσµού και εκφράζει τη βαθιά κρίση της 
σύγχρονης κοινωνίας» (Κ. Καστοριάδης, Σύγχρονος καπιταλισµός και επανάσταση, µτφρ. Α. Στίνας, Κ. 
Κουρεµµένος, Αθήνα, Ύψιλον, 1987, σ. 263) γράφεται το 1959 και δηµοσιεύεται το 1961.  
42 Πέρα από τα κινηµατικά ξεσπάσµατα (όπως το περσινό καλοκαίρι), τα τοπικά εγχειρήµατα 
λειτουργούν προς το παρόν αρκετά αποµαζοποιηµένα και διάσπαρτα, και ως εκ τούτου άνευρα όσον 
αφορά τη γενικότερη επιρροή τους στην καθηµερινότητα των ανθρώπων αλλά και το πολιτικό 
σκηνικό. Μάλιστα εκτός από τις περιπτώσεις όπου υπήρξε κάποιο ισχυρό τοπικό διακύβευµα ως 
αντικείµενο αγώνα (κάποιο θέµα γειτονιάς, κάποιο τοπικό περιβαλλοντικό θέµα, το ζήτηµα των 
χαρατσιών κ.λπ.), αυτό που δυστυχώς παρατηρείται είναι να «τρέχουν» τέτοιες πρωτοβουλίες µόνο 
από κόσµο ήδη πολιτικοποιηµένο σε άλλες συλλογικότητες.   



προκύπτουν από την άνωθεν επιβεβληµένη λιτότητα. Το θέµα λοιπόν είναι να 

εξετάσουµε την πολιτική τους σηµασία και τις πιθανές προοπτικές που διαγράφονται, 

χωρίς φυσικά να ξεχνάµε ποτέ τον µειοψηφικό τους χαρακτήρα. 

 

Το διπλό νόηµα της τοπικοποίησης και οι συνελεύσεις γειτονιάς 

Στην Ελλάδα, σε αντίθεση µε τις καθεαυτό δυτικές χώρες, διατηρούνται 

ακόµα κάποια υπολείµµατα µιας πρωταρχικής κοινωνικότητας. Αυτό συµβαίνει 

επειδή εδώ δεν ολοκληρώθηκε ποτέ το πέρασµα από τις προσωποπαγείς-πατριαρχικές 

σχέσεις στο γραφειοκρατικοποιηµένο µοντέλο κοινωνικών σχέσεων που 

καθορίζονται από την άνοδο του καπιταλισµού και του σύγχρονου κράτους και έχουν 

τη µορφή απρόσωπων σχέσεων, που στη ∆ύση ορίζονται από το πρότυπο, αφενός, 

των σχέσεων µέσα στην αγορά και, αφετέρου, της απρόσωπης και «ορθολογικής» 

διοίκησης του σύγχρονου συγκεντρωτικού κράτους. Στην Ελλάδα οι κοινωνικές 

σχέσεις διατηρούν ακόµα σε µεγάλο βαθµό τον προσωπικό τους χαρακτήρα, πράγµα 

που δηµιουργεί ένα πλεόνασµα κοινωνικότητας, κατά κάποιον τρόπο, το οποίο 

επιβιώνει, έστω και υπό ακρωτηριασµένες και παραµορφωµένες µορφές, ακόµα και 

υπό τις συνθήκες που περιγράφουµε σε αυτό το κείµενο. 

Αυτό το στοιχείο είναι σηµαντικό, καθώς, παρά την έλλειψη κινηµατικής και 

χειραφετητικής παράδοσης που χαρακτηρίζει τη νεότερη ιστορία της χώρας, ίσως 

αποδειχθεί ιδιαίτερα θετικό, στα πλαίσια της κατάστασης που προσπαθούµε να 

αναλύσουµε. Η εµπειρία δείχνει ότι σε µη καθαρά δυτικές χώρες, όπως, π.χ., αυτές 

της Λατινικής Αµερικής, όπου τέτοιοι κοινωνικοί δεσµοί είναι ακόµα ισχυροί, 

παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη κινηµάτων «από τα κάτω», ασχέτως κι αν 

αυτά (µε εξαίρεση κυρίως τους Ζαπατίστας) βάσει του περιεχοµένου τους δε µπορούν 

να χαρακτηριστούν ακριβώς ως αυτόνοµα ή δηµοκρατικά. Και το ίδιο φαινόµενο 

παρατηρήθηκε πρόσφατα και στους ξεσηκωµούς των πληθυσµών µέσα στις αραβικές 

χώρες: «προερχόµαστε από και συνδεόµαστε µε κοινωνίες όπου η κοινωνικότητα 

είναι ακόµα µια πολύ ισχυρή πραγµατικότητα, όπου θεωρείται φυσικό, για 

παράδειγµα, να επιπλήξεις ένα παιδί που κάνει βλακείες στο δρόµο, ακόµα κι αν δεν 

είναι δικό σου, όπου είναι ακόµα δυνατό να παρέµβεις ειρηνικά σε καταστάσεις 

σύγκρουσης στο δρόµο και να αποτρέψεις την εκατέρωθεν βία, δίχως να χρειαστεί να 

καλέσουµε την αστυνοµία, όπου ο ανάπηρος ή ο ηλικιωµένος βοηθούνται στις 

µετακινήσεις τους αυθόρµητα, συλλογικά και ανώνυµα κ.λπ.» παρατηρούν σε ένα 

κείµενό τους κάποιοι άραβες µετανάστες στη Γαλλία, θυµίζοντας την ανάλυση της 



Τζέικοµπς που αναφέραµε παραπάνω43. Στην Ελλάδα, φυσικά, η κοινωνία της 

κατανάλωσης µε τις διαβρωτικές της συνέπειές (ατοµικισµός, τρυφηλότητα, 

µικροαστικοποίηση των συµπεριφορών κ.λπ.) έχει επικρατήσει πολύ περισσότερο 

από ό,τι σε αυτές τις χώρες, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη διατήρηση της 

πρωταρχικής κοινωνικότητας στην οποία αναφερόµαστε. Ωστόσο, σε σχέση µε τις 

καθεαυτό δυτικές χώρες, η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη κι ίσως αυτό να 

εξηγεί την ανάδυση των λεγόµενων συνελεύσεων γειτονιάς, ενός θεσµού ο οποίος, 

περισσότερο από όλα τα άλλα εγχειρήµατα που αναφέραµε παραπάνω, εκφράζει την 

ιδέα της δηµοκρατικής αυτοκυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο και προϋποθέτει ένα 

βαθµό οικειότητας µε τους γύρω µας αλλά και µε τον χώρο όπου διαµένουµε και 

κινούµαστε καθηµερινά.  

Φυσικά και στο µεγαλύτερο µέρος των περιπτώσεων σε αυτές τις συνελεύσεις 

συµµετέχει, όπως είδαµε, κυρίως κόσµος ήδη πολιτικοποιηµένος, δηλαδή κόσµος που 

ανήκει στην αριστερά και -κυρίως- στον αναρχικό χώρο. Αυτό σηµαίνει ότι η 

προσέλευση γίνεται κυρίως πάνω σε µια ιδεολογικοπολιτική βάση και ότι τα 

εγχειρήµατα αυτά δεν έχουν ακόµα καταφέρει να ριζώσουν στις τοπικές γειτονιές σε 

τέτοιο βαθµό, ώστε να γίνει πλειοψηφία στους κόλπους τους ο µη 

«πολιτικοποιηµένος» ή «ανένταχτος» κόσµος, που συµµετέχει αυθόρµητα, κατά 

κάποιον τρόπο, και όχι επειδή έχει διαβάσει τον Μαρξ, τον Καστοριάδη ή την 

Τζέικοµπς. Ωστόσο η ιδέα βρίσκεται στην σωστή κατεύθυνση και µας φαίνεται ότι 

είναι ένα απαραίτητο βήµα προς κάθε προσπάθεια αλλαγής της πορείας των 

πραγµάτων.  

Πρόκειται για ένα καθόλα σηµαντικό σηµείο, το οποίο πρέπει πάντοτε να 

τονίζουµε, ενάντια στην αφελή αισιοδοξία της εξεγερσιολάγνας αντίληψης των 

περισσότερων µελών των λεγόµενων «επαναστατικών» πολιτικών χώρων44. Πρέπει 

                                                           
43 «Nous immigrés arabes, face à nos choix politiques. Double culture : source d’aliénations ou force 
émancipatrice ? » [«Εµείς οι άραβες µετανάστες απέναντι στις πολιτικές µας επιλογές. ∆ιπλή 
κουλτούρα: πηγή αλλοτρίωσης ή δύναµη χειραφέτησης;»], κείµενο συµπαθούντων της οµάδας Lieux 

Communs, που περιέχεται στη µπροσούρα της τελευταίας, Malaises dans l’identité. Définir des 

appartenances individuelles et collectives contre le confusionnisme et les extrêmes droites [∆υσφορία 

µέσα στην ταυτότητα. Για τον καθορισµό των ατοµικών και συλλογικών µας εντάξεων ενάντια στον 

κοµφουζιονισµό και κάθε είδους ακροδεξιά], Μάιος 2012, σσ. 21-22 
(http://www.magmaweb.fr/spip/spip.php?article589). 
44 Παρόµοιου τύπου µυθοποίηση της «εξέγερσης» βρίσκουµε και στην πρόσφατη µπροσούρα του Γ. 
Λιερού, Ξαναπιάνοντας το νήµα (Αθήνα, Εκδόσεις των Συναδέλφων, 2012). Ο συγγραφέας 
παρασύρεται από το επείγον της κατάστασης, φτάνοντας να αντιπαραβάλλει τη δουλειά που πρέπει να 
γίνει σε επίπεδο γειτονιάς προς την «εξέγερση» που θα λύσει όλα τα προβλήµατα. Ωστόσο δε βλέπει 
ότι, µέσα στις παρούσες συνθήκες, µια εξέγερση θα πάρει περισσότερο τη µορφή λούµπεν και 



να χωνέψουµε καλά ότι αυτό που χρειάζεται είναι δουλειά σε βάθος χρόνου κι όχι η 

προσπάθεια -που θέλουν να κάνουν ορισµένοι- να ετοιµάσουµε την κοινωνία για την 

Εξέγερση που έρχεται και η οποία υποτίθεται ότι θα λύσει διά µιας και ως διά µαγείας 

όλα τα προβλήµατα. Υπό τις συνθήκες ανθρωπολογικής αποσύνθεσης που 

χαρακτηρίζουν τις σηµερινές κοινωνίες, ένα δηµοκρατικό κίνηµα θα µπορούσε να 

προκύψει µόνο µέσα από µια προσπάθεια επανεφεύρεσης όλων αυτών των 

κοινωνικών πρακτικών που µέσα σε παλαιότερες θεσµίσεις επέτρεπαν στις κοινωνίες 

να λειτουργούν και στα άτοµα να βρίσκουν κάποιο νόηµα στη ζωή τους. Άλλωστε, 

ένα δηµοκρατικό κίνηµα σήµερα θα µπορούσε να αναπτυχθεί µόνο ως µια 

προσπάθεια ανασύναψης τέτοιων κοινωνικών σχέσεων, πάνω σε µια νέα βάση, 

δηµοκρατική και εξισωτική: η αναδηµιουργία αυτής της πρωταρχικής κοινωνικότητας 

που καταστρέφεται σταδιακά όλο και περισσότερο από τον καπιταλισµό και την 

κοινωνία της κατανάλωσης συνιστά, ταυτόχρονα, προϋπόθεση αλλά και έναν από τους 

στόχους ενός πιθανού δηµοκρατικού κινήµατος σήµερα. Σε αντίθεση µε το 

παραδοσιακό επαναστατικό κίνηµα, που έβλεπε ως βασικό του στόχο την 

καταστροφή του υπάρχοντα κόσµου, δηλαδή την ανατροπή ενός κόσµου 

καταπιεστικού και µαζοποιητικού, σήµερα το κεντρικό καθήκον κάθε επαναστατικής 

προσπάθειας είναι η αναδόµηση του ανθρώπινου κόσµου µέσα από τα συντρίµµια 

στα οποία έχει οδηγήσει τις δυτικές (και όχι µόνο) κοινωνίες ο καπιταλισµός.  

Με αυτή την έννοια, θα µπορούσαµε να κάνουµε ένα λογοπαίγνιο, και να 

δώσουµε µια δεύτερη σηµασία στην περίφηµη έννοια της τοπικοποίησης
45: αυτό που 

µας χρειάζεται δεν είναι µόνο µια επιστροφή στο τοπικό, στην µικρή παραγωγή, µέσω 

ενός περιορισµού των σπάταλων εµπορικών ροών, δηλαδή µια προσπάθεια 

επανατοποικοποίησης δραστηριοτήτων που πλέον αγγίζουν πολύ µεγάλες 

επικράτειες, εφόσον υφαρπάχθηκαν από την αγορά ή, σε ένα άλλο επίπεδο, από 

κρατικές ή ακόµα και υπερκρατικές γραφειοκρατικές δοµές· µας χρειάζεται και µια 

κίνηση επανατοπικοποίησης µε την έννοια της µετατροπής των έρηµων κοινωνικών 

χώρων σε τόπους, δηλαδή σε χώρους θετικής κοινωνικοποίησης, οι οποίοι θα 

επενδύονται θετικά από τους ενδιαφερόµενους πληθυσµούς, παύοντας να αποτελούν 

το νεκρό ντεκόρ µιας ζωής αφιερωµένης στην κατανάλωση και την αλλοτριωτική 

εργασία (όσο αυτή υπάρχει ακόµα).  

                                                                                                                                                                      

πολιτικά άµορφου ξεσπάσµατος (εξού και δε σχολιάζει την 12η Φεβρουαρίου, προσπαθώντας να κάνει 
κάποια σύγκριση µε το καλοκαίρι). 
45 Βλ. σχετικά Γ. Κολέµπας, Τοπικοποίηση, από το παγκόσµιο... στο τοπικό, Θεσσαλονίκη, κέντρο 
πληροφόρησης Αντιγόνη, 2009. Επίσης στην ιστοσελίδα: http://topikopoiisi.blogspot.gr/.  



Άλλωστε, αυτές οι δύο έννοιες του όρου συνιστούν και τις δύο αδιάσπαστες  

διαστάσεις του, την πολιτικο-οικονοµική και την καθεαυτό ανθρωπολογική, κοµµάτι 

της οποίας είναι, φυσικά, και η πολεοδοµική (η οποία, µε τη σειρά της, συνδέεται 

άµεσα και µε το οικονοµικό κοµµάτι της όλης υπόθεσης). ∆ιότι οποιαδήποτε 

προσπάθεια αναθέσµισης της κοινωνίας πάνω στη βάση µιας οικονοµίας που δε θα 

οδηγεί στην υπερσυγκέντρωση των πληθυσµών σε µεγάλα αστικά και υπερ-αστικά, 

πλέον, κέντρα (όπως είναι σήµερα οι µητροπολιτικές περιοχές και οι λεγόµενες 

«µεγαλοπόλεις»), δε µπορεί παρά να στηρίζεται και σε µια δηµιουργία χώρων θετικής 

κοινωνικοποίησης, δηλαδή µορφών κοινωνικότητας που θα αρθρώνονται γύρω από 

τις τοπικές δραστηριότητες και τη συναναστροφή των κατοίκων των τοπικών 

κοινωνιών. 

 

Από τα όργανα αγώνα στα όργανα εξουσίας 

Όπως είπαµε και στην αρχή αυτής της ενότητας του κειµένου, δεν µπορούµε 

να ασχοληθούµε εδώ µε τα χαρακτηριστικά που θα είχε, σε θεσµικό επίπεδο, µια 

δηµοκρατική και αυτοδιευθυνόµενη κοινωνία, ούτε και θα σκιαγραφήσουµε τον 

τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσαµε να κινηθούµε προς µια τέτοια κατεύθυνση. 

Ωστόσο, εν όψει µελλοντικών µας σχετικών αναπτύξεων, θέλουµε εδώ να δώσουµε 

µόνο µια πρώτη, γενική κατεύθυνση, της τάσης που πιστεύουµε ότι θα πρέπει να 

ακολουθούν ή, εν πάση περιπτώσει, να προσπαθούν να προωθούν όσοι και όσες 

ενδιαφέρονται για τον δηµοκρατικό αυτό-µετασχηµατισµό των σύγχρονων 

κοινωνιών. Πιστεύουµε ότι βασικό µας σηµείο αναφοράς θα πρέπει να είναι η 

προσπάθεια να µετατραπούν οι συνελεύσεις γειτονιάς από όργανα αγώνα σε όργανα 

εξουσίας, δηλαδή σε µόνιµες δοµές που προσπαθούν -ή που σκοπεύουν, εν πάση 

περιπτώσει- να αναλάβουν την άσκηση της τοπικής εξουσίας, στα πλαίσια µιας 

σταδιακής αντικατάστασης των κρατικών δοµών της λεγόµενης «τοπικής 

αυτοδιοίκησης».  

Αυτή η ιδέα έχει υιοθετηθεί -έστω και ως πιο µακροπρόθεσµο πρόταγµα- σε 

ορισµένες περιοχές, όπου παραµένουν ακόµα εν δράσει συνελεύσεις γειτονιάς που 

εµφανίστηκαν, π.χ., κατά τον ∆εκέµβρη του 2008. Σε άλλες όµως περιπτώσεις, αυτές 

οι δοµές τοπικής αυτοοργάνωσης αναπτύχθηκαν πάνω στη βάση συγκεκριµένων 

διεκδικήσεων και αγώνων και δεν κατάφεραν να µονιµοποιηθούν και να επιβιώσουν 

µετά το πέρας των σχετικών κινητοποιήσεων. Η σηµερινή συγκυρία, µπορεί να 

συµβάλει, εµµέσως, σε αυτήν την προσπάθεια, αρκεί, βέβαια, να υπάρξει και η 



σχετική ενεργητικότητα από την πλευρά των τοπικών κοινωνιών. Μέσα σε µια 

κοινωνία όπου η κεντρική εξουσία (και µέσω αυτής οι δήµοι) απεκδύεται πολλές από 

τις ευθύνες που είχε αναλάβει στα πλαίσια της λογικής του λεγόµενου Κράτους-

πρόνοιας (ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, συγκοινωνίες, δηµόσια καθαριότητα, 

βρεφονηπιακοί σταθµοί, επιδόµατα ανέργων και αναπήρων, συσσίτια για τους 

φτωχούς, προστασία από την εγκληµατικότητα κ.λπ.), κάποιος θα πρέπει να αναλάβει 

την εκπλήρωση αυτών των λειτουργιών. Και τι πιο λογικό, από δηµοκρατική σκοπιά, 

αυτόν το ρόλο να τον παίξουν όχι οι φιλανθρωπικές οργανώσεις, η Χρυσή Αυγή και 

τα διάφορα µαφιόζικα δίκτυα προστασίας που θα αναπτυχθούν, αλλά δηµοκρατικές 

συνελεύσεις των ίδιων των κατοίκων, που θα έχουν στόχο να αναλάβουν οι ίδιοι και 

οι ίδιες την καθηµερινή διαχείριση της κοινωνικής ζωής σε τοπικό επίπεδο; 

Εγχειρήµατα όπως οι συνεταιρισµοί καταναλωτών-παραγωγών, οι τράπεζες σπόρων, 

τα χαριστικά παζάρια ή ακόµα και διάφορες απόπειρες εισαγωγής εναλλακτικών 

νοµισµάτων κινούνται ακριβώς σε αυτήν την κατεύθυνση κι έχουν ως στόχο τους να 

αποτελέσουν ένα είδος δηµοκρατικής υποδοµής που θα στηρίξει την κοινωνική ζωή 

µέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Όσο µάλιστα οι εν λόγω θεσµοί εµπεδώνονται, 

τόσο θα αποκτούν, σταδιακά, την ικανότητα να αποτελέσουν κέντρα δηµοκρατικής 

ζωής και διάδοσης της ιδέας ενός συνολικότερου κοινωνικού µετασχηµατισµού46.   

Και φυσικά η ίδια αρχή µπορεί και πρέπει να επεκταθεί και στο κοµµάτι το 

σχετικό µε την παραγωγή. Όπως είδαµε στην περίπτωση της Αργεντινής, για 

παράδειγµα -την οποία πολλοί επικαλούνται σε ό,τι έχει να κάνει µε την µέσω 

ελικοπτέρου αποχώρηση του προέδρου Ντε Λα Ρούα, αλλά στη συνέχεια την 

ξεχνούν, όταν τίθεται ζήτηµα αντιµετώπισης του µεγάλου προβλήµατος που 

προκύπτει από τη χρεωκοπία και το κλείσιµο αρκετών επιχειρήσεων λόγω χρεών-, η 

κατεξοχήν λύση στο πρόβληµα των συνεπειών που έχει για τους εργαζόµενους το 

κλείσιµο των επιχειρήσεών τους λόγω κρίσης, δεν είναι άλλη από την προσπάθεια να 

λειτουργήσουν από µόνοι τους τις εν λόγω επιχειρήσεις. ∆εδοµένου, µάλιστα, πως οι 

επιχειρήσεις που κατεξοχήν πλήττονται µέσα σε αυτές τις συνθήκες είναι κυρίως οι 

µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις -που άλλωστε, εδώ στην Ελλάδα, αποτελούν την 

τεράστια πλειονότητα των επιχειρήσεων γενικώς-, η προσπάθεια αυτοδιαχείρισής 

                                                           
46 Βλ. σχετικά και το κείµενο του Γ. Μπίλλα, «Η επανανοηµατοδότηση της ζωής ως ζητούµενο», στην 
ιστοσελίδα της κίνησης τρικαλινών πολιτών για την από-ανάπτυξη και την άµεση δηµοκρατία, Από 

Κοινού (http://apokoinou.com/?p=1257). 



τους είναι πολύ πιο απλή από ό,τι µια αντίστοιχη προσπάθεια στα πλαίσια µιας 

µεγάλης βιοµηχανικής µονάδας, για παράδειγµα.  

Αυτό το σηµείο πρέπει να τονίζεται, καθώς, όπως είδαµε και το καλοκαίρι, 

ένα από τα βασικά προβλήµατα του Κινήµατος των Πλατειών, αλλά και του 

φαντασιακού που, κατά κάποιον τρόπο, προέκυψε µέσα από αυτές τις διεργασίες, 

ήταν ότι παραµέρισε το ζήτηµα της αυτοοργάνωσης µέσα στους χώρους εργασίας47. 

Αυτή η τάση µπορεί µάλιστα να διαδοθεί ακόµα περισσότερο, στα πλαίσια 

εγχειρηµάτων όπως οι συνελεύσεις γειτονιάς και κυρίως θεσµοί περισσότερο 

συνδεδεµένοι µε την οικονοµία (ανταλλακτικά παζάρια, τοπικά νοµίσµατα κ.λπ.), 

εφόσον η αδυναµία οργάνωσης και δράσης µέσα στους χώρους δουλειάς, δίνει την 

εντύπωση ότι το ζήτηµα της παραγωγής θα µπορούσε να παραβλεφθεί και ότι όλα θα 

µπορούσαν να λυθούν µέσω της προσπάθειας ανάπτυξης εναλλακτικών δικτύων 

ανταλλαγών και διανοµής. Είναι όµως ουτοπικό και µυωπικό να θεωρούµε ότι το 

ζήτηµα της διανοµής και του τρόπου διάρθρωσης των κοινωνικών σχέσεων που 

αναπτύσσονται στα πλαίσιά της είναι ανεξάρτητο από το ζήτηµα της παραγωγής. Το 

τι και πώς καταναλώνουµε είναι αδιαχώριστο από το τι και πώς παράγουµε, εφόσον 

πρόκειται για τις δύο πλευρές του ίδιου νοµίσµατος.  

Από αυτές τις παρατηρήσεις προκύπτει ότι, όπως και στο επίπεδο της 

γειτονιάς, έτσι και στο επίπεδο της εργασίας και της παραγωγής, θα πρέπει να 

προσπαθούµε να µονιµοποιούµε τις δοµές που προκύπτουν στα πλαίσια µερικών ή 

συγκυριακών κινητοποιήσεων και διεκδικήσεων. Φυσικά δεν εννοούµε ότι θα πρέπει 

να θέτουµε ως άµεση προτεραιότητα την προσπάθεια κατάληψης των επιχειρήσεων, 

µε σκοπό να διώξουµε την εργοδοσία και να αναλάβουµε την αυτοδιαχείρισή τους. 

Αυτό είναι ουτοπικό, όταν δεν πρόκειται για επιχειρήσεις που φαλίρουν και πρώτη η 

εργοδοσία τις εγκαταλείπει. Τότε, προφανώς, στόχος θα πρέπει να είναι η 

επαναλειτουργία τους από τους ίδιους τους εργαζόµενους. Μάλιστα, αν παράλληλα 

έχουν αναπτυχθεί και τα δίκτυα γειτονιάς στα πλαίσια της τοπικής κοινωνίας στην 

οποία εντάσσεται η εκάστοτε τέτοια επιχείρηση, αυτές οι προσπάθειες 

αυτοδιαχείρισης έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας, εφόσον θα έχουν 

την υλική, πολιτική αλλά και κοινωνική στήριξη των τοπικών κοινοτήτων.  

 

                                                           
47 Σχετικά µε τους λόγους αυτής της τάσης, βλ. και την ανάλυσή µας στο κείµενο «Το Κίνηµα των 
Πλατειών και οι δυσκολίες της δηµιουργίας ενός δηµοκρατικού κινήµατος», Πρόταγµα, τ. 3, 
∆εκέµβριος 2011, σ. 35 κ. ε.  



«Λιτότητα» ή από-ανάπτυξη; 

Ακόµα όµως και όταν δεν τίθεται ανάλογο ενδεχόµενο, η βασική αρχή, 

νοµίζουµε, ότι παραµένει σε ισχύ: ακόµα και σε περιπτώσεις καθηµερινών αγώνων 

που δε θέτουν ζήτηµα αλλαγής του καθεστώτος διοίκησης µιας επιχείρησης, θα 

πρέπει να γίνεται προσπάθεια να µονιµοποιούνται οι πρόσκαιρες µορφές οργάνωσης 

που προκύπτουν, ώστε να µετατρέπονται σε σταθερές δοµές αγώνα (πρωτοβάθµια και 

αυτοοργανωµένα σωµατεία κ.λπ.), οι οποίες θα µπορούν να συµβάλλουν στην 

οργάνωση µελλοντικών κινητοποιήσεων και στην παροχή βοήθειας και αλληλεγγύης 

σε εργαζόµενους σε άλλες επιχειρήσεις του ίδιου ή και διαφορετικών κλάδων, 

ανάλογα φυσικά µε τη συγκυρία και τις δυνάµεις µας. Σε περίπτωση, µάλιστα, 

κάποιου κοινωνικού ξεσπάσµατος, αυτές οι δοµές -ή «αντιδοµές» όπως συνηθίζεται 

να αποκαλούνται τον τελευταίο καιρό- θα παίξουν σηµαντικό ρόλο, εφόσον θα 

επιτρέψουν στους ανθρώπους να βρουν θεσµούς και όργανα αγώνα, που θα 

µπορούσαν να κατευθύνουν τις κινητοποιήσεις προς µια πιο συγκροτηµένη και 

δηµοκρατική κατεύθυνση. Αυτός άλλωστε είναι και ένας από τους βασικούς λόγους 

για τους οποίους το βάρος θα πρέπει να δίνεται στην προσπάθεια δηµιουργίας 

τέτοιων «αντιδοµών», τόσο σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, όσο και σε επίπεδο 

εργασιακών χώρων.  

Ταυτόχρονα, και αυτό ενδεχοµένως να είναι και το πιο σηµαντικό, ακόµα και 

σε περίπτωση που η παθητικότητα του πληθυσµού συνεχιστεί σε επίπεδο κεντρικής 

πολιτικής σκηνής, η σταδιακή ανάπτυξη τέτοιων δοµών θα µπορούσε, 

µακροπρόθεσµα, να δράσει ως σχολείο δηµοκρατίας, διαδίδοντας έργω και 

εµπράκτως την ιδέα της αυτοοργάνωσης. Ιδεωδώς, η ανάπτυξη τέτοιων δοµών στο 

επίπεδο της καθηµερινότητας θα µπορούσε να αποτελέσει µια πρώτης τάξης 

εναλλακτική λύση, δοκιµασµένη µάλιστα στην πράξη, η οποία θα µπορούσε να 

οργανώσει την κοινωνική ζωή πάνω στη βάση της εθελούσιας και δηµοκρατικά 

θεσµισµένης ολιγάρκειας -της από-ανάπτυξης, εν ολίγοις-, που έχουµε ανάγκη, αν δε 

θέλουµε να τεθούµε αντιµέτωποι και αντιµέτωπες µε οικοφασιστικού τύπου 

προοπτικές. ∆ιότι ο πλανήτης έχει από καιρό αγγίξει τα περιβαλλοντικά και 

ενεργειακά του όρια (και οσονούπω και τα επισιτιστικά του), πράγµα που σηµαίνει 

ότι θα πρέπει να πέσει «κούρεµα» στον τρόπο ζωής και τις καταναλωτικές συνήθειες 

των δυτικών πληθυσµών, ειδικά αν πιστεύουµε ότι θα πρέπει κάποια στιγµή να 

πάψουν τα ¾ του πλανήτη να πληρώνουν τις συνέπειες της δυτικής ευµάρειας. Το 

θέµα όµως, όπως είπαµε και παραπάνω, είναι αν αυτή η λιτότητα θα είναι µια 



αυταρχική λιτότητα, που θα επιβληθεί άνωθεν και µε βασικό κριτήριο την προστασία 

των προνοµίων της ολιγαρχίας, ή αν, αντιθέτως, θα πάρει τη µορφή ενός 

δηµοκρατικού και εξισωτικού κινήµατος από-ανάπτυξης, που θα προτείνει την 

αναδιοργάνωση της ζωής πάνω σε εντελώς νέες βάσεις.  


