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Editorial

Τεύχος θερινό, σε μετεκλογική, προεκλογική αλλά και -το βασικότερο- μη κινηματική ατμόσφαιρα. Η ελληνική κοινωνία δεν είναι απλά
μπλεγμένη στον ιστό της οικονομικής κρίσης, της πολιτικής των μνημονίων
και της επιβαλλόμενης λιτότητας και κοινωνικής εξαθλίωσης. Το βασικό
της πρόβλημα είναι μάλλον ότι βρίσκεται (εδώ και πολύ καιρό) εγκλωβισμένη μεταξύ του -στηριζόμενου στην κυρίαρχη προπαγάνδα- τεχνοκρατισμού και ενός αναπτυσσόμενου, και με νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά,
λαϊκισμού. Υιοθετώντας έναν από αυτούς τους δύο ετερόνομους τρόπους
σκέψης και ανάλυσης, ένας λαός δεν μπορεί να ξεφύγει από τις αυταπάτες
του ή την ανευθυνότητά του και να μπει σε μια διαδικασία υπεύθυνης και
αυτοστοχαζόμενης πολιτικής δράσης. Με αυτή την έννοια, φαίνεται καθαρά τώρα -ένα χρόνο μετά-, πως το Kίνημα των Πλατειών ξεπήδησε ως
εξαίρεση μέσα στη συνολικότερη καθημερινότητά μας, αποτελώντας ακριβώς ένα ξεπέρασμα (δημιουργικότατο από πολλές πλευρές) της απάθειας
και της μοιρολατρείας που μας διακατέχει.
Από την άλλη βέβαια, θα ήταν ανεπαρκές να περιμένουμε ή να
επιδιώκουμε επανεμφάνιση παρόμοιων κοινωνικών κινητοποιήσεων ως το
δρόμο για ένα άνοιγμα προς ένα δημοκρατικό και αυτόνομο μετασχηματισμό της κοινωνίας. Όχι γιατί αυτές δεν είναι χρήσιμες ή ενίοτε πολύ δημιουργικές, αλλά γιατί στη σημερινή περίοδο των καταιγιστικών αλλαγών
και της κοινωνικής κατάρρευσης, το διακύβευμα υπερβαίνει κατά πολύ
τη διεκδίκηση αιτημάτων: αν θέλουμε να πάμε παρακάτω θα πρέπει να
αρχίσουμε να αυτενεργούμε για να αντιμετωπίζουμε συλλογικά τα προβλήματά μας, να πράττουμε συλλογικά και να δημιουργούμε νέες δομές
και νέους θεσμούς που θα αντικαταστήσουν τους ήδη υπάρχοντες. Είναι
μια δουλειά καθημερινή, πολύπλευρη και επομένως δύσκολη. Αλλά είναι
και ο δρόμος προς τον οποίο καλούμαστε να στραφούμε αν θέλουμε να
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υπερβούμε τις αφελείς θεωρίες της ξαφνικής και αστραπιαίας εξέγερσης
και να κοιτάξουμε πώς να σκεφτόμαστε και να δρούμε επαναστατικά. Τα
σημερινά αδιέξοδα δεν απαιτούν μία, δύο ή δέκα εξεγερσιακές νύχτες,
αλλά την απόφασιστικότητα, την επιθυμία και τη φαντασία για βαθειές
αλλαγές και μια νέα κοινωνική θέσμιση. Επομένως, ας μη μας πιάνει πανικός ή κατάθλιψη που δεν έρχεται κάποια μεγάλη μέρα εξεγερσιακής
αποκάλυψης και ας μην φετιχοποιούμε τα γενικευμένα «μπάχαλα» (όπως
π.χ. στην περίπτωση των συγκρούσεων της 12ης Φεβρουαρίου) ως προδρόμους της επερχόμενης Επανάστασης. Αυτό που χρειάζεται είναι η ανάλυση
των όσων συμβαίνουν και η προώθηση νέων δρόμων και προταγμάτων με
γνώμονα την επιτακτική πια ανάγκη για υπέρβαση της θεσμισμένης τάξης
πραγμάτων σε καθημερινό επίπεδο.

δεν είναι απλά οικονομική αλλά είναι βαθύτερη και πολύπλευρη. Αγγίζει
λίγο πολύ κάθε πεδίο της δημόσιας (και όχι μόνο) ζωής. Δεν έχουμε τόσο
να κάνουμε με ένα καινούριο φαινόμενο αλλά περισσότερο με μια μακρά
διαδικασία αποσάθρωσης της λειτουργίας βασικών θεσμών και αποσύνθεσης του νοήματος που αυτοί οι θεσμοί ενσαρκώνουν και αναπαράγουν.

Οι αντιφάσεις ενός συστήματος που καταρρέει
Εδώ και αρκετό καιρό έχουμε μπει σε μια μεταβατική περίοδο
μεγάλων και απότομων κοινωνικών μετασχηματισμών. Στο νέο περιβάλλον
καπιταλιστικής αστάθειας οι ολιγαρχίες στρέφονται σε πιο σκληρές και
αυταρχικές επιλογές, αλλοιώνοντας τα χαρακτηριστικά του οικονομικού
μοντέλου που αποτέλεσε τη βάση της κοινωνίας της κατανάλωσης, έτσι
όπως εμφανίστηκε στη Δύση κατά τα μεταπολεμικά χρόνια. Αυτό που είναι χρήσιμο από πολιτική και επαναστατική σκοπιά είναι να διαυγάσουμε
το ρόλο των κοινωνιών και τη στάση των ανθρώπων στο καινούριο αυτό
περιβάλλον. Έτσι, δε φτάνει να πούμε για τους κυβερνώντες «τι θέλουν να
κάνουν» αλλά πρέπει επίσης να δούμε γιατί «βρίσκουν και τα κάνουν»,
γιατί με άλλα λόγια η επιχειρούμενη συνολική αναδιάρθρωση των κοινωνιών δε συναντά παρά ελάχιστα ισχυρά και αποτελεσματικά κινήματα
αντίστασης.
Η βασική συνθήκη στην οποία εγγράφονται οι σημερινές αλλαγές
είναι το γεγονός ότι η οικονομική κατάρρευση ξεσπά στις δυτικές κοινωνίες
σε μια κατάσταση πρωτοφανούς αποσύνθεσης θεσμών και αξιών1. Έχουμε
αναλύσει αλλού τον χαρακτήρα της κρίσης των δυτικών κοινωνιών, η οποία
1. Στις σύγχρονες κοινωνίες οι πολιτικοί θεσμοί απογυμνωμένοι από ένα συνεκτικό ιδεολογικό νόημα, αδυνατούν να λειτουργήσουν με τον τρόπο που λειτουργούσαν στο παρελθόν· όχι
γιατί δεν επιτελούν το έργο της διαχείρισης των κοινών από τους ειδικούς και τους επαγγελματίες, αλλά γιατί αδυνατούν πλέον να προσφέρουν ένα νόημα σε μεγάλη μερίδα των
ανθρώπων και να αποσπούν εύκολα την ιδεολογική συναίνεσή τους στον ολιγαρχικό τρόπο
άσκησης της εξουσίας και οργάνωσης της κοινωνικής ζωής.

Η όξυνση των οικονομικών αδιεξόδων σε τοπικό αλλά και πλανητικό επίπεδο, αποτέλεσε κατά κάποιον τρόπο τον επιταχυντή γενικότερων
εξελίξεων. Ο σύγχρονος καπιταλισμός, προσπαθώντας να ξεφύγει από τις
αντιφάσεις του και να υπερβεί την ίδια την ανορθολογικότητά του, έχει
περάσει σε ένα νέο στάδιο: μια διαδικασία μετασχηματισμού βασικών
πτυχών της ίδιας της καπιταλιστικής θέσμισης που επηρεάζει την οργάνωση των κοινωνικών σχέσεων όσο και τις αξίες που αυτές αναπαράγουν
(όσο στοιχειωδώς μπορούν να το κάνουν πια). Προκειμένου να επιτευχθεί
και πάλι η σταθερότητα και η ασφάλεια του συστήματος, οι ολιγαρχίες και
οι οικονομικές ελίτ πειραματίζονται με «βάρβαρες» μεταρρυθμίσεις πάνω
στους λαούς.
Πρόκειται απλά για μια συνταγή διόρθωσης των «εκτροπών» ή
των «λαθών» και επανάκαμψης σε μια πρότερη σταθερή πολιτική και
οικονομική κατάσταση; Όχι, ασφαλώς. Οι σημερινές καπιταλιστικές δομές
και κυρίως το παρασιτικό φαντασιακό (καπιταλισμός του τζόγου, του εύκολου κέρδους και της ανευθυνότητας) που ολοένα και περισσότερο επικρατεί δεν προμηνύουν μια επάνοδο σε ένα καθεστώς οικονομικής άνθισης
και σταθερότητας (έστω καπιταλιστικής), όπως αυτό που κυριάρχησε τις
τελευταίες δεκαετίες. Αντίθετα οδηγούν τις κοινωνίες σε καινούρια μονοπάτια, όπου οι πολιτικοί και κοινωνικοί θεσμοί δε θα επιλύουν ούτε στοιχειωδώς τις ανισότητες και τις αντιφάσεις, ενώ η -έστω και μεσοπρόθεσμη- σταθερότητα θα απειλείται από κοινωνικές εκρήξεις. Υπό αυτήν την
έννοια, η κριτική που γίνεται ότι δεν πρόκειται για κρίση του συστήματος
αλλά για το σύστημα που προκαλεί κρίσεις, καθίσταται εν μέρει μόνο σωστή. Γιατί, αν και θέτει σωστά σε προταγματικό επίπεδο τη συνολική ρήξη
με τη θεσμισμένη κοινωνική οργάνωση που αναπαράγει ανισότητες και
αδιέξοδα, δεν μπορεί να συλλάβει ή τουλάχιστον δε δίνει την πρέπουσα
σημασία στα δύο νέα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη σημερινή κατάσταση
σε σχέση με τις κρίσεις του παρελθόντος.
Πρώτον, ότι για πρώτη ίσως φορά στην πρόσφατη ιστορία έχουμε
μια έλλειψη σοβαρών κοινωνικών και πολιτικών κινημάτων, μια απουσία
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συλλογικής πολιτικής σκέψης και μια συνολικότερη αδυναμία άρθρωσης
ενός λόγου και δημιουργίας ενός οράματος για τον κόσμο. Οι συμβιβασμοί
και η παθητική στάση των πληθυσμών απέναντι στις ραγδαίες αλλαγές
που συμβαίνουν δεν εξηγούνται τόσο από μια υστέρηση στο συσχετισμό
δυνάμεων, αλλά κυρίως από το φαινόμενο της σχεδόν πλήρους αδυναμίας
να κάνουμε μια σοβαρή κριτική σε αυτά που συμβαίνουν και να σκεφτούμε
τι θέλουμε εμείς να αλλάξουμε. Η έλλειψη κοινωνικών αγώνων δεν είναι
αποτέλεσμα αλλαγής των υλικών όρων ή των συνθηκών, αλλά αποτελεί
έκφανση της γενικευμένης κουλτούρας ενός κομφορμισμού που καλύπτει
όλα τα κοινωνικά στρώματα. Έτσι, στην καλύτερη περίπτωση παρατηρούμε κινητοποιήσεις καθαρά μειοψηφικές και προς την κατεύθυνση μιας
αμυντικής στάσης και μιας λογικής να κοιτάξουμε το «μη χείρον βέλτιστον», ενώ τα -άλλοτε επαναστατικά- προτάγματα έχουν δώσει τη θέση
τους στην απλή νοσταλγία του σοσιαλδημοκρατικού παρελθόντος και σε
αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε κινήματα-βέτο: κοινωνικά
κινήματα, δηλαδή, τα οποία ενδιαφέρονται μόνο να μπλοκάρουν τις όποιες
μεταρρυθμίσεις ή κινήσεις, γενικότερα, των ολιγαρχιών, που θα πλήξουν τις
κατακτήσεις, τα δικαιώματα αλλά και το επίπεδο ζωής των ενδιαφερόμενων κομματιών του πληθυσμού, χωρίς όμως να θέτουν ποτέ το ζήτημα μιας
συνολικότερης, «θετικής», αλλαγής των κοινωνιών. Η εδώ και δεκαετίες
απόσυρση των ανθρώπων από την καθημερινή ενασχόληση με τα κοινά
και ο κομφορμισμός τους, έχοντας διαβρώσει (σε σημείο «μετάλλαξης»)
τις περισσότερες μορφές κοινωνικοποίησης και συνεύρεσης που είχαν αναδειχθεί στο παρελθόν, δεν αφήνουν χώρο για τη δημιουργία συλλογικών
πεδίων και τρόπων δράσης.

στυγνοί κερδοσκόποι, αλλά επιπλέον υιοθετούν τη λογική του εφήμερου ως
τρόπο άσκησης της εξουσίας και διευθέτησης όλων των προβλημάτων των
κοινωνιών. Πρόκειται πια για ένα σύστημα που, παραμορφωμένο από τον
καταναλωτισμό που το ίδιο δημιούργησε, φαίνεται να τρέφεται τώρα από
τις ίδιες του τις σάρκες.

Δεύτερο στοιχείο αποτελεί η ολοένα και μεγαλύτερη ανευθυνότητα
των ίδιων των «ιθυνόντων», των αυτοαποκαλούμενων ειδικών της πολιτικής και της οικονομίας. Οι διάφορες ελίτ δείχνουν νωθρές, σχεδόν απρόθυμες να κάτσουν να αντιμετωπίσουν στοιχειωδώς μακροπρόθεσμα τα οικονομικά αδιέξοδα που οι ίδιες παρήγαγαν και κατά ένα περίεργο τρόπο
αποφεύγουν κάθε προσπάθεια να επεξεργαστούν ένα συνεκτικό κοινωνικό
σχέδιο που θα μπορεί να αναπαράγει ομαλά τη λειτουργία των θεσμών
που θα ήθελαν οι ίδιες. Δεν εννοούμε εδώ ότι καθίστανται ανίκανες να επιβάλουν την οποιαδήποτε από τις επιλογές τους, αλλά ότι αυτές οι επιλογές
τους δεν ακολουθούν κάποιους βαθύτερους κανόνες ή αξίες αλλά αντανακλούν το ολοένα και εξαπλούμενο φαντασιακό των εύκολων λύσεων, του
γρήγορου πλουτισμού, του βραχυπρόθεσμου κέρδους. Στο σύγχρονο καπιταλισμό οι έχοντες την εξουσία δεν είναι απλά κακοί εκμεταλλευτές και

Λαμβάνοντας υπόψη τους δύο αυτούς παράγοντες, γίνεται περισσότερο κατανοητό πώς έχουμε φτάσει σε αυτό το κύμα αυταρχικών και
νεοφιλελεύθερων αλλαγών που κυριεύει τις δυτικές κοινωνίες. Το παράδειγμα της Ελλάδας είναι αρκετά αποκαλυπτικό. Δύο ή τρία χρόνια στάθηκαν αρκετά για να μετατραπεί η «ευρωπαϊκή χώρα» με τα αναπτυξιακά
προγράμματα και το αυξανόμενο βιοτικό επίπεδο σε τόπο διογκούμενης
φτώχειας και μαζικής ανεργίας. Η ιδεολογική αγκαλιά των Ολυμπιακών
αγώνων και του παρασιτικού νεοπλουτισμού καταρρέουν μέρα με τη μέρα
από την οικονομική ανασφάλεια και το φόβο για το μέλλον. Ιδού το νέου
τύπου αδιέξοδο: μια κοινωνία που οργανώνεται -σε φαντασιακό επίπεδομε βάση την ανάπτυξη, την κατανάλωση και την εργασία, βυθίζεται στην
ύφεση, τη φτώχεια και την ανεργία.
Η διαδικασία ολιγαρχικοποίησης και ο νέος λαϊκισμός
Βέβαια, δεν πρόκειται απλώς για μια αλλαγή του οικονομικού παραδείγματος ή για την αντεπίθεση του κεφαλαίου στην εργασία, αλλά για
κάτι πολύ βαθύτερο από μια οικονομική αναδιάρθρωση του συστήματος.
Στη σημερινή συγκυρία έχουμε να κάνουμε με μια συνολικότερη πολιτική,
ιδεολογική και κοινωνική τάση που στρέφεται προς την κατεύθυνση μιας
περαιτέρω ολιγαρχικοποίησης και σε αρκετές περιπτώσεις αυταρχικοποίησης της ρύθμισης των κοινωνικών σχέσεων. Ο δυτικός κόσμος δεν μπορεί
πλέον να προτάξει ένα αποτελεσματικό και αποδεκτό αντιπροσωπευτικό
σύστημα ενώ ο καταναλωτικός του χαρακτήρας πνίγεται στην ίδια τη φούσκα που παρήγαγε εδώ και δεκαετίες. Με τον όρο «ολιγαρχικοποιήση»
ή «διαδικασία ολιγαρχικοποίησης» εννοούμε την εξέλιξη κατά την οποία
οι σημερινές ελίτ απεκδύονται κάθε έννοια «αυθεντίας» και πατερναλισμού, μετατρεπόμενες σε απλές πλουτοθηρικές ολιγαρχίες, δίχως σχέδιο
για το μέλλον και δίχως καμία έγνοια για την εικόνα που έχουν γι’ αυτές
οι κοινωνίες τις οποίες υποτίθεται ότι διοικούν. Αυτή η «εξέγερση των
ελίτ»2 συνιστά χαρακτηριστικό φαινόμενο της εισόδου μιας κοινωνίας σε
2. Βλ. σχετικά τα πρώτα κεφάλαια του ομώνυμου βιβλίου του Κρίστοφερ Λας (1992, ελλ.
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φάση παρακμής: οι διευθυντικοί μηχανισμοί αποσυντίθεται, γίνονται ολοένα και πιο ανεύθυνοι και χάνουν κάθε δυνατότητα να σκέφτονται με έναν
ορίζοντα που θα ξεπερνά την ενασχόληση με τη διασφάλιση των άμεσων
και προσωπικών τους προνομίων. Κάθε προσπάθεια εκπόνησης ενός μακροπρόθεσμου προτάγματος διαχείρισης των κοινωνικών υποθέσεων αποτυγχάνει -ή δεν επιχειρείται καν-, πράγμα που οδηγεί σε μια αυξανόμενη
ανάγκη για προσφυγή στη βία, εφόσον δεν υπάρχει κάποιο πρόταγμα ή
κάποια ιδεολογία που να μπορεί να «ενσωματώσει» τους πληθυσμούς3.

είναι ένας νέου τύπου λαϊκισμός, που έχει πολλά από τα χαρακτηριστικά
του κλασικού αμερικανικού δεξιού λαϊκισμού, ο οποίος απουσίαζε μέχρι
σήμερα από το ευρωπαϊκό πολιτικό ρεπερτόριο: ασαφής και γενικόλογη
καταγγελία των ελίτ και των διάφορων υπερεθνικών και σκοτεινών κέντρων, ροπή προς τη συνωμοσιολογία5, ταξικά αδιαφοροποίητη αντίληψη
της κοινωνίας και αντικατάσταση της ταξικού τύπου ανάλυσης από μια
ανάλυση με όρους ελίτ-λαός κ.λπ. Η ουσία αυτού του λαϊκισμού, ως πολιτικού φαινομένου, έγκειται στο εξής: αποτελεί τη μόνη δυνατή αντίδραση
των πληθυσμών απέναντι στην επίθεση των ολιγαρχιών, μέσα σε συνθήκες πολιτικής απάθειας και έλλειψης οποιουδήποτε χειραφετητικού
κοινωνικού κινήματος και των αντίστοιχων θεωριών ή ιδεολογιών.

Στα πλαίσια αυτά, οι επιθέσεις των ολιγαρχιών -που αντιμετωπίζουν ελάχιστα εμπόδια από την πλευρά των πληθυσμών- και το καθεστώς
φόβου που καλλιεργείται όχι μόνο σηματοδοτούν την αδυναμία συνέχισης
του κυρίαρχου καταναλωτικού μοντέλου ζωής αλλά ενσαρκώνουν, επιπλέον, και τη γενικότερη ανθρωπολογική κρίση που παραλύει σχεδόν κάθε
δυνατότητα ανάδυσης κοινωνικών αντιστάσεων και δημοκρατικών κινημάτων. Επιπρόσθετα, το οικολογικό όριο που συναντούν (και θα συναντούν
όλο και πιο έντονα στο μέλλον) η αμετροέπεια και η μανιώδης κατανάλωση ενέργειας και τεχνολογικών προϊόντων, θα πρέπει να μας οδηγήσει σε
κάποιου είδους απλότητα και ολιγάρκεια. Και δυστυχώς, προς το παρόν
αυτό που διαφαίνεται είναι ότι η προσπάθεια υπέρβασης του αδιεξόδου
γίνεται με αυταρχικό και όχι δημοκρατικό τρόπο: η πρωτοβουλία των κινήσεων βρίσκεται στα χέρια των ολιγαρχιών και όχι κάποιων χειραφετητικών
κινημάτων.
Δεν είναι διόλου τυχαίο, ως εκ τούτου, που η βασική εξέλιξη, σε
πολιτικό επίπεδο, είναι η άνοδος του λαϊκισμού4. Ο λαϊκισμός, όπως θα
προσπαθήσουμε να δείξουμε παρακάτω, δεν οδηγεί απαραίτητα στην εμφάνιση φασιστικού τύπου κινημάτων. Αυτό που περισσότερο παρατηρούμε
μετάφραση, εκδ. Νησίδες).
3. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, εν προκειμένω, είναι ο υπερβολικός τρόπος με τον οποίο
αντιμετωπίστηκαν σε κατασταλτικό επίπεδο στην Ισπανία ή στο Κεμπέκ του Καναδά οι
κινητοποιήσεις του «Κινήματος της 15ης Μαΐου» και των φοιτητών, αντίστοιχα, με την ψήφιση
νόμων που ποινικοποιούν το κάλεσμα σε συμμετοχή σε διαδηλώσεις αλλά, οριακά, ακόμα και
την ίδια τη διεξαγωγή τους.
4. Αφήνουμε εδώ κατά μέρος το ζήτημα μιας σειράς κινημάτων που εμφανίστηκαν από τον
Οκτώβριο του 2010 (στη Γαλλία, ενάντια στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού) ως και σήμερα, στο Κεμπέκ του Καναδά, καθώς δεν πιστεύουμε ότι έχουν καταφέρει, μέχρι σήμερα, να
ανατρέψουν το σκηνικό: αφενός απέτυχαν, όποτε είχαν συγκεκριμένους στόχους (να αποτρέψουν την ψήφιση της μεταρρύθμισης στη Γαλλία, του Μεσοπρόθεσμου στην Ελλάδα, το περασμένο καλοκαίρι κ.λπ.) και αφετέρου παρέμειναν μειοψηφικά. Βλ. σχετικά και στο κείμενό μας,
«Το τέλος της αφθονίας και τα πολιτικά διακυβεύματα που μας θέτει», σε αυτό το τεύχος.

Σε επίπεδο «προτάγματος», αυτός ο λαϊκισμός δεν τείνει τόσο
προς ακραίες λύσεις (όπως κάποια φασιστικού τύπου κινήματα), οι οποίες
υποτίθεται ότι θα έρχονταν σε ρήξη με το υφιστάμενο πολιτικό αλλά και
κοινωνικοοικονομικό, γενικότερα, σύστημα. Αυτό που κυρίως εκφράζει είναι μια ανάγκη προστασίας από τις υπερβολές του νεοφιλελευθερισμού,
μια ψευδαίσθηση ότι θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε στην μακάρια κεϊνσιανή αφθονία της μεταπολεμικής περιόδου, αρκεί να διώξουμε από την
εξουσία το «1%» και τους διεφθαρμένους πολιτικούς. Με αυτήν την έννοια, το βαθύτερο πολιτικό περιεχόμενο αυτού του λαϊκισμού είναι μια
προσπάθεια απώθησης του γεγονότος ότι η επιστροφή στην παλιά καλή
αφθονία είναι πλέον αδύνατη, τόσο για οικονομικούς όσο και για οικολογικούς λόγους∙ είναι η καλλιέργεια της ψευδαίσθησης ότι η τρέχουσα
κρίση είναι απλώς μια επεισοδιακή επιπλοκή, η οποία μπορεί να ξεπεραστεί σε λίγα χρόνια, επιτρέποντάς μας να επανέλθουμε στις παλιές
καλές συνήθειες της κατανάλωσης και της σπατάλης, απλώς μέσω της
εκδίωξης των «διεφθαρμένων» ελίτ από την εξουσία.

5. Χαρακτηριστική είναι η νέα μόδα να κατακλύζεται το διαδίκτυο από εκατοντάδες «αποκαλυπτικά» βίντεο ή ομιλίες που μας λένε τις μεγάλες αλήθειες για όσα συμβαίνουν. Με παροιμιώδη τρόπο διαφημίζονται στο ευρύ κοινό ως: «όλη η αλήθεια για αυτά που μας κάνουν!»
ή «το βίντεο που κάθε Έλληνας πρέπει να δει!». Έτσι, ο τηλεθεατής-πολίτης καταναλώνει
ατομικά το μήνυμα και εκτονώνεται μέσω της «κρυφής» γνώσης που αποκτά, χωρίς να επιδιώκει ποτέ να κινητοποιηθεί συλλογικά στη γειτονιά του ή στη δουλειά του, να φτάσει σε
παρόμοιους πολιτικούς συλλογισμούς από τη συζήτηση με άλλους και να βρει ο ίδιος λύσεις
στα προβλήματά του.
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Το νέο εκλογικό τοπίο

Στην παρούσα φάση βλέπουμε να ηττάται -έστω και στο εκλογικό
πεδίο- η κυρίαρχη προπαγάνδα του τεχνοκρατισμού, ο οποίος για δύο
χρόνια κήρυττε τον εαυτό του ως το σωτήριο μονόδρομο για έξοδο από την
κρίση, και να εισέρχεται στο πολιτικό προσκήνιο ως πλειοψηφούσα τάση ο
γενικευμένος λαϊκισμός. Τα αποτελέσματα των πρόσφατων εκλογών στην
Ελλάδα εκφράζουν αυτήν ακριβώς την τάση. Πρόκειται για ένα φαινόμενο
που ξεπερνά τα σύνορα, αφού, μπορεί στην περίπτωσή μας ο λαϊκισμός να
φαντάζει πολύ πιο εμπεδωμένος, λόγω του γεγονότος ότι παραδοσιακά η
πολιτική γινόταν αντιληπτή ως μια συναλλαγή με το Κράτος, με σκοπό την
απόσπαση προνομίων και την εξασφάλιση προστασίας, ωστόσο η εξέλιξη
που προσπαθούμε να περιγράψουμε χαρακτηρίζει το σύνολο σχεδόν των
ευρωπαϊκών χωρών6. Άλλωστε, εδώ δίνουμε στον λαϊκισμό μια ευρύτερη
έννοια από τη συνήθη: για εμάς λαϊκισμός, όπως είδαμε, δεν είναι μόνο οι
κλασικές παροχολογίες και η χονδροειδής κολακεία του λαού, αλλά κάθε
πολιτικός λόγος ή ιδεολογία που αποκρύπτει την ανάγκη θεμελιώδους αλλαγής του μοντέλου ζωής που κυριαρχεί σήμερα εντός του δυτικού κόσμου
(και το οποίο, σε επίπεδο φαντασίωσης, δομεί τις βλέψεις των «αναδυόμενων» οικονομιών).
Στη σημερινή περίοδο ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει τη θέση του ΠΑΣΟΚ,
παίζοντας το χαρτί μιας εκσυγχρονισμένης σοσιαλδημοκρατίας (όσο, βέβαια, κάτι τέτοιο είναι δυνατό υπό συνθήκες Μνημονίου), ενώ ο ιδρωμένος
Καμμένος προσπαθεί να αναγεννήσει τη λαϊκή δεξιά και να πάρει τη θέση
της ΝΔ, όπως συνέβη, σε ένα κατώτερο επίπεδο βιολογικής εξέλιξης, με τη
ΧΑ και το ΛΑΟΣ. Το μόνο από τα μνημονιακά κόμματα που δείχνει να
ανθίσταται στην εκλογική του εξαφάνιση είναι η ΝΔ, η οποία έπαιξε το
χαρτί ενός λαϊκισμού με τάσεις υπευθυνότητας, ο οποίος είναι ικανός να
6. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, όπου οι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές συνέπεσαν με
τις δικές μας, κερδισμένοι βγήκαν το Σοσιαλιστικό Κόμμα και η Λεπέν, ενώ μεγάλο «γκελ»
στην εκλογική πελατεία, ως προσωπικότητα, έκανε και ο αριστερός δημαγωγός, Μελανσόν.
Και οι τρεις συνιστούν όψεις του ίδιου, λίγο πολύ, φαινομένου: η μεν Λεπέν ενσαρκώνει μια
πιο κλασική εκδοχή δεξιού λαϊκισμού, μιλώντας ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπέρ
του οικονομικού εθνικισμού και του προστατευτισμού, ενώ οι δε Ολάντ και Μελανσόν έπαιξαν το χαρτί της σοσιαλδημοκρατίας, η οποία θα προστατέψει τον πληθυσμό από την επερχόμενη κρίση, πράγμα που δεν κατάφερε να κάνει ο Σαρκοζί. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις,
το αίτημα που εκφράζεται από πλευράς πληθυσμού –και το οποίο αντανακλάται στις θέσεις
και τη συμπεριφορά των υποψηφίων-, είναι αυτό της προστασίας απέναντι στον επερχόμενο
Αρμαγεδδώνα, το όνειρο ενός Κράτους που θα εγγυηθεί την αφθονία και την καταναλωτική
μας ευμάρεια, ξορκίζοντας τα δεινά της κρίσης.
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προστατεύσει τον πληθυσμό από τις ακρότητες ορισμένων δήθεν ανεύθυνων τυχοδιωκτών. Ναι μεν συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε το Μνημόνιο -δε
μπορούμε να κάνουμε αλλιώς-, αλλά θα προσπαθήσουμε να το μπολιάσουμε με στοιχεία ανάπτυξης, μαλακώνοντας τις συνέπειές του, ώστε να
βγούμε σε ένα ή δύο χρόνια από την κρίση. Δεν είναι τυχαίο, ως εκ τούτου,
που ο ανεκδιήγητος Σαμαράς, προσπάθησε να συσπειρώσει τις πρώην διαρροές της ΝΔ (με πρώτο και καλύτερο τον εαυτό του!), επαναφέροντας
στο μαντρί τις παλαιότερες αποσχίσεις, τόσο της λαϊκής όσο και της φιλελεύθερης πτέρυγας (ΛΑΟΣ και Ντόρα), χρησιμοποιώντας μια παλαιοδεξιά αντικομουνιστική ρητορική. Εδώ εκφράστηκε ο φόβος του Έλληνα
απέναντι στις συνέπειες οποιασδήποτε πιο «ριζοσπαστικής» λύσης και
πιο συγκεκριμένα μιας πιθανής εξόδου από το ευρώ, από τις οποίες μας
προστάτευσε ο Σαμαράς.
Η εκλογική αποχή, τέλος, με τα ανεβασμένα της ποσοστά, εξηγήθηκε υπό ένα αφελές πρίσμα, σύμφωνα με το οποίο, οι απέχοντες από την
εκλογική διαδικασία εκφράζουν κάποια μορφή υπόρρητης κριτικής στο
υπάρχον πολιτικό σύστημα. Αν με τον όρο «πολιτικό σύστημα» εννοούμε
το κομματικό σύστημα που εγκαθιδρύθηκε κατά την Μεταπολίτευση, τότε
μια τέτοια ανάλυση είναι ορθή, εφόσον τα παραδοσιακά κόμματα εξουσίας
γνωρίζουν πρωτόγνωρη πτώση. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν μας λέει τίποτε σε
ό,τι έχει να κάνει με την αναζήτηση πιθανών σπερμάτων αυτονομίας σε μια
τέτοια στάση, αφού η θέση και τα ποσοστά των παλιών κομμάτων καταλαμβάνονται από νέους σχηματισμούς, εξίσου αντιδημοκρατικούς και ετερόνομους, ή από τα παλιότερα μικρά κόμματα. Ακόμα και στην περίπτωση
της συνειδητής αποχής, όσο αυτή δε συνοδεύεται από πολιτική και κινηματική δραστηριότητα, εκφράζει περισσότερο μια αγανάκτηση ή παραίτηση.
Στην πιο πολιτική της έκφραση, συνιστά μια αμυντική στάση αποδοκιμασίας, παρά κάποια έμπρακτη απόρριψη των κατεστημένων συνθηκών ζωής
ενώ στη λιγότερο πολιτική της έκφραση, εκφράζει μια λαϊκιστικού τύπου
καταγγελία των «δοσιλόγων» και των «λαμογιών» κι όχι κάποια επιθυμία
αντικατάστασης του παρόντος συστήματος από κοινωνικές δομές δημοκρατικές και αυτόνομες.
Ο αντι-εθνικισμός ως ιδεολογία
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στην είσοδο της ΧΑ στη Βουλή, αυτή είχε
ως βασική συνέπεια, σε ό,τι έχει να κάνει με τον μικρόκοσμο των «επανα-
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στατικών» πολιτικών χώρων, την έξαρση μιας τάσης που υπήρχε μεν και
παλιότερα, συνιστώντας μάλιστα εγγενές στοιχείο μεγάλου μέρους του
«αναρχικού χώρου», η οποία, όμως, πλέον νιώθει να επιβεβαιώνεται από
την Ιστορία κι έτσι μετατρέπεται σε μια ιδεολογία απρόσβλητη από κάθε
ένσταση ή διάψευση από την πλευρά της πραγματικότητας.
Η είσοδος του θιάσου της ΧΑ στη Βουλή υποτίθεται ότι τελικά επιβεβαίωσε τη βασική ιδεολογία αυτού του χώρου: τη διαπίστωση, με άλλα
λόγια, ότι οι Έλληνες είναι φασίστες και ρατσιστές, ένας πραγματικός
«βόθρος», γεμάτος σεξιστές και ρατσιστές, μια τάση που πλέον εκδηλώνεται ανοιχτά και οδηγεί στη φασιστικοποίηση της κοινωνίας. Είναι γνωστό,
βέβαια, ότι η θεωρία για τη φασιστικοποίηση της κοινωνίας συνιστά κοινό
τόπο του αριστερισμού από τη δεκαετία του ’70, τουλάχιστον. Τότε, η
καταστολή που ασκήθηκε από τη γκωλική κυβέρνηση στον ακροαριστερό
χώρο της Γαλλίας, μετά τον Μάη του ’68, ερμηνεύτηκε από τους αριστεριστές ως δείγμα περάσματος σε ένα φασιστικό και ολοκληρωτικό καθεστώς, ενώ, την ίδια στιγμή, σε Γερμανία και Ιταλία, σταλινομαοϊκές ομάδες
παίρνουν τα όπλα για να πολεμήσουν το σύστημα με τον μόνο τρόπο που
–υποτίθεται, πάντα, ότι- είναι πλέον διαθέσιμος μέσα σε αυτόν τον νέοολοκληρωτισμό.
Η θεωρητική ένδεια και η απροθυμία να παραδεχτούμε ότι, αν
ο καπιταλισμός και η καταναλωτική κοινωνία συνεχίζουν να επιβιώνουν,
αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο ότι ο πληθυσμός έχει εσωτερικεύσει τις σημασίες του, κατά τρόπον ώστε να «επιθυμεί» την κατανάλωση, την «επιτυχία» και την καριέρα, την ευκολία, την καλοπέραση
κ.λπ., έχει μετατρέψει σε θεωρητικό πασπαρτού αυτών των χώρων τη
θεωρία του εκφασισμού: είναι αυτός ακριβώς ο διαρκώς επικείμενος εκφασισμός που ευθύνεται για το γεγονός ότι οι σύγχρονοι μικροαστοί και οι
προλετάριοι, αντί να αφιερώνονται στην επαναστατική πάλη, προτιμούν να
ασχολούνται με τα i-Phone, το που θα πάνε διακοπές και που θα βγουν για
να διασκεδάσουν κ.λπ. Δεν είναι λοιπόν περίεργο που αυτή η «θεωρία»
επανεμφανίζεται τακτικά, ιδιαίτερα μάλιστα σε περιόδους κρίσης όπως η
σημερινή συγκυρία, παραβλέποντας ακόμα και τις πιο εμφανείς πτυχές
της πραγματικότητας που την αναιρούν πριν καν ακόμα διατυπωθεί. Διότι, τελικά, μόνο δύο εναλλακτικές υπάρχουν: ή ο πληθυσμός θα θέλει την
επανάσταση και την ανατροπή του «Κράτους» και του «καπιταλισμού» ή
θα συνιστά κομμάτι ενός ανερχόμενου εκφασισμού.
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Εθνολαϊκισμός και ρατσισμός
Η προσπάθεια ερμηνείας των εκλογικών εξελίξεων βάσει αυτής
της θεωρίας παραβλέπει το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η ψήφος υπέρ
της ΧΑ κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ήταν μια πράξη διαμαρτυρίας και
όχι ακροδεξιά επιλογή. Δεν έγιναν ξαφνικά φασίστες οι Έλληνες μέσα σε
λίγους μήνες: απλώς, όπως είναι προφανές, το βασικό κριτήριο επιλογής
κόμματος είναι πλέον ο διαχωρισμός ανάμεσα σε μνημονιακές και αντιμνημονιακές δυνάμεις ή, ακόμα χειρότερα, ανάμεσα σε διεφθαρμένους και
«καθαρούς». Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ανέβηκαν τα ποσοστά όλων των
κομμάτων που δεν στήριξαν το Μνημόνιο, με την εξαίρεση φυσικά του
ΚΚΕ, που είναι ένα βαλσαμωμένο πτώμα το οποίο δεν αλληλεπιδρά πλέον
καθόλου με την κοινωνία. Όλα τα μνημονιακά κόμματα όμως, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του ΛΑΟΣ, είδαν τα ποσοστά τους να πέφτουν, ενώ
το αντίθετο συνέβη με τα μικρά ή/και αντιμνημονιακά κόμματα. Η άνοδος
της ΧΑ συνιστά κομμάτι αυτής της εξέλιξης και γι’ αυτό δε θα πρέπει να
μας ξαφνιάζει το γεγονός ότι συμβαδίζει με την άνοδο της αριστεράς σε
επίπεδα του 35% (ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, ΔΗΜΑΡ, Πράσινοι κ.λπ.) αλλά και με το
συχνό φαινόμενο απολίτικων μικροαστών που αναρωτιόνταν αν πρέπει να
ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, ΧΑ ή Καμμένο.
Η φιλελεύθερη, βέβαια, και συχνά αναρχική -ή, εν πάση περιπτώσει, «αντι-εθνικιστική» και «αντι-φασιστική»- απάντηση είναι ότι στην
Ελλάδα ο εθνολαϊκισμός τέμνει εγκάρσια τις πολιτικές παρατάξεις, υπερνικώντας τις κλασικές πολιτικές διαιρέσεις. Αυτό, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν πρέπει να μας κάνει να εφησυχάζουμε, αλλά, όλως αντιθέτως,
να ανησυχούμε ακόμα περισσότερο, καθώς αποδεικνύει πλέον ότι παντού
κυριαρχεί ο λαϊκιστικός εθνικισμός και η ρατσίζουσα ξενοφοβία, ανεξαρτήτως πολιτικών διαιρέσεων. Η θέση αυτή είναι σωστή ως προς το περιγραφικό της σκέλος, εφόσον, είναι γνωστό ότι ο ελληνοκεντρισμός είναι η
κυρίαρχη νεοελληνική ιδεολογία, την οποία μοιράζονται, υπό διαφορετικές
εκδοχές, όλες οι πολιτικές παρατάξεις· πιστεύουμε, ωστόσο, ότι σφάλλει
σε ό,τι αφορά στην εκτίμηση της τρέχουσας συγκυρίας.
Η άποψη που υποστηρίζουμε ίσως ακούγεται αιρετική, αλλά, αν
εξετάσουμε πιο ψύχραιμα τα δεδομένα, τότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η ελληνική κοινωνία δεν παρουσιάζει κανένα ρεκόρ ξενοφοβίας και
ρατσισμού, όπως μας ωθεί να πιστεύουμε η κυρίαρχη αντίληψη στον αναρχικό χώρο. Δεδομένης της οξύτητας της οικονομικής κρίσης αλλά και του
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προβλήματος που προκύπτει από αυτή την τεράστια εισροή μεταναστών
στη χώρα και την πλήρη αδυναμία του Κράτους να παρέμβει στοιχειωδώς
για να βελτιώσει την κατάσταση (λουμπενοποίηση περιοχών του κέντρου
της Αθήνας, εξάπλωση της πορνείας, εξαθλίωση κ.λπ.), τα αντανακλαστικά
της κοινωνίας παραμένουν πολύ κάτω του αναμενόμενου σε ό,τι έχει να
κάνει με κάποια πιθανή στροφή προς μαζικές ρατσιστικές συμπεριφορές.

τους πάνω στη δαιμονοποίηση κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών, όπως
οι μετανάστες, οι οροθετικές πόρνες κ.λπ. Ωστόσο αυτό που κυρίως επικρατεί σήμερα είναι μια νεφελώδης καταγγελία των «ελίτ» και των «διεφθαρμένων πολιτικών» κι όχι τόσο το ρατσιστικό μίσος απέναντι στους
μετανάστες. Φυσικά και η καταγγελία των «ελίτ» συνιστά πάντοτε, όπως
έχει αποδειχτεί ιστορικά, έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους των φασιστικών και ολοκληρωτικών ιδεολογιών και κινημάτων, εφόσον χρησιμοποιείται για να δικαιολογήσει την υφαρπαγή της εξουσίας από το εκάστοτε
δικτατορικό ή φασιστικό κίνημα. Ωστόσο, όπου αυτό συνέβη, έγινε επειδή
η κατεστημένη εξουσία κρινόταν αδύναμη να αποκρούσει τον εσωτερικό
κίνδυνο (τους εβραιομπολσεβίκους για το Χίτλερ, τους «κομμουνιστάς»
εδώ επί Χούντας κ.λπ.): χρειαζόταν λοιπόν το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα,
«αἱ ἔνοπλαι δυνάμεις» κ.λπ. να αναλάβουν τα ηνία της χώρας για να αποτρέψουν το χάος. Σήμερα όμως δεν υπάρχει στο φαντασιακό της κοινωνίας
κάποιος εσωτερικός εχθρός, όσο κι αν ορισμένοι προσπαθούν να συνδέσουν
το μεταναστευτικό με το Μνημόνιο (μιλώντας για κάποιο γενικό σχέδιο
να πληγεί ο «ελληνισμός»). Αυτό που γεννά τον κυρίαρχο λαϊκισμό είναι
ένας ουσιωδώς εξωτερικός εχθρός: η Τρόικα και οι «τραπεζίτες», η ΕΕ και
οι «Γερμανοί». Δεν έχουμε τόσο το φαντασιακό μιας ισχυρής χώρας που
απειλείται με μόλυνση από κάποια εσωτερικά μικρόβια, όσο τη νοοτροπία
μιας μικρής χώρας περικυκλωμένης από εξωτερικούς και ισχυρότερους
εχθρούς, που θέλουν να τη γονατίσουν για να εξυπηρετήσουν τα οικονομικογεωπολιτικά τους συμφέροντα. Εξού και η θεωρία περί «Κατοχής» και
«Δ’ Ράιχ».

Όπως προσπαθήσαμε να δείξουμε στο προηγούμενο τεύχος7, αυτό
που είναι κυρίαρχο στη νεοελληνική ιδεολογία είναι ένας «θυματικός
εθνικισμός»8, ο οποίος εκφράζεται με την καθαρότερη, ίσως, μορφή, στον
εθνικο-πατριωτικό τριτοκοσμισμό και αντι-ιμπεριαλισμό της αριστεράς: η
Ελλάδα γίνεται αντιληπτή ως το αιώνιο θύμα της Ιστορίας, ως το διαρκές
παίγνιο στα χέρια των Μεγάλων Δυνάμεων και της Δύσης, των «ξεπεσμένων και έκφυλων Λεβαντίνων» του Ζαχαριάδη9, ως ένα έθνος αθώο και
άσπιλο που δεν έχει την παραμικρή ευθύνη για αυτό που του συμβαίνει.
Αυτή η ιδεολογία συνιστά την πλατφόρμα του λαϊκισμού και χαρακτηρίζει το σύνολο, σχεδόν, των πολιτικών παρατάξεων, όπως είδαμε: από το
λεγόμενο παπανδρεϊκό ή παλαιό ΠΑΣΟΚ μέχρι το ΚΚΕ, τον ΣΥΡΙΖΑ, τον
Καμμένο, τη 17Ν και τους αναρχικούς που έχουν για ίνδαλμά τους τον
Άρη Βελουχιώτη και την «εαμική αντίσταση». Η γενικότερη άνοδος του
λαϊκισμού -που συνιστά, όπως είδαμε, την ενστικτώδη απάντηση μιας
κοινωνίας δίχως χειραφετητική πολιτική παράδοση, στην επίθεση που
δέχεται από την κυρίαρχη ολιγαρχία- φυσικά δίνει νέα ώθηση σε αυτό το
πολιτικό φαντασιακό, εφόσον μας επιτρέπει, εκτός των άλλων, να κρύβουμε τις ευθύνες που είχαμε ως τώρα στη διατήρηση του πολιτικοκοινωνικού
συστήματος, το οποίο καταρρέει σήμερα (καταναλωτισμός, ατομικές «καβάτζες» μέσω γνωριμιών κ.λπ.).
Πιστεύουμε ότι αυτό που βρίσκεται σήμερα σε έξαρση είναι αυτός
ο εθνικιστικός ή πατριωτικός λαϊκισμός και όχι ο ρατσισμός. Είναι φυσικά
προφανές ότι, όπως και κάθε λαϊκισμός, αυτή η πολιτική στάση κινείται
γύρω από την προσπάθεια εξεύρεσης αποδιοπομπαίων τράγων, πράγμα
που επιτρέπει στους ακροδεξιούς δημαγωγούς -αλλά και επίδοξους μιμητές τους, όπως ο Χρυσοχοΐδης και ο Λοβέρδος- να στηρίζουν την ρητορική
7. Και πιο συγκεκριμένα στο κείμενό μας «Το Κίνημα των Πλατειών και η δυσκολία δημιουργίας ενός δημοκρατικού κινήματος», Πρόταγμα, τ. 3, ειδικά σ. 39 κ. ε.
8. Κατά την έκφραση του Α. Γαβριηλίδη, Η αθεράπευτη νεκροφιλία του ριζοσπαστικού πατριωτισμού. Ρίτσος, Ελύτης, Θεοδωράκης, Σβορώνος, Αθήνα, Futura, 2007, σ. 182.
9. Ν. Ζαχαριάδης, «Ορθοδοξία», Ριζοσπάστης, 9/9/1945.

Αυτός είναι, ίσως, και ο λόγος που, παρ’ όλο που υφίσταται ως
τάση, η δαιμονοποίηση συγκεκριμένων κοινωνικών κατηγοριών και η ανακήρυξή τους σε εσωτερικό εχθρό, δεν έχει διαδοθεί όσο θα ήθελαν ορισμένοι. Ο κόσμος μπορεί να ψηφίζει τραγελαφικούς ψευτο-ράμπο, όπως
ο Χρυσοχοΐδης και ο Λοβέρδος (οι οποίοι παίζουν ακριβώς το χαρτί του
εσωτερικού εχθρού: πόρνες που μας κολλάνε έιτζ, μετανάστες που πυροδοτούν υγειονομικές βόμβες κ.λπ.), ωστόσο η ρατσίζουσα αντίληψη περί
της ιατρικού τύπου επικινδυνότητας ορισμένων κατηγοριών -οι οποίες, ως
εκ τούτου, πρέπει να εκκαθαριστούν- απέχει πολύ από το να αποτελεί
σήμερα κυρίαρχη ιδεολογία ή διάθεση. Τον ρόλο αυτής της τελευταίας
έχει ο αντιγερμανισμός, η εθνικιστική αντίθεση, δηλαδή, στους ισχυρούς
που μας επιβουλεύονται. Αυτό όμως έχει αρκετές διαφορές από τον ρατσισμό ή ακόμα και από τον ιμπεριαλιστικού τύπου εθνικισμό, ο οποίος
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και είναι φορέας εθνοκαθαρτήριων τάσεων10. Σε αντίθεση με τον «αντιιμπεριαλιστικό» εθνικισμό, οι δύο πρώτοι έχουν, συνήθως, ως αντικείμενο
του μίσους τους κατηγορίες και εσωτερικές μειονότητες (εβραίους, τσιγγάνους, ομοφυλόφιλους, μετανάστες από πρώην αποικίες της μητρόπολης
κ.λπ.) που, ως τέτοιες, θεωρούνται κατώτερες, αδύναμες και ως εκ τούτου
μολυσματικές και ικανές να αλλοιώσουν την καθαρότητα που συνιστά και
τη βάση της ισχύος του «εθνικού κορμού». Αυτό το ρατσιστικό φαντασιακό
συνήθως εμφανίζεται σε χώρες με αποικιοκρατικό παρελθόν, που θεωρούσαν, παλιότερα, ότι εκπολιτίζουν τους απολίτιστους «άγριους», τους
οποίους λογικό είναι σήμερα να βλέπουμε με μισό μάτι, όταν έρχονται και
κατακλύζουν την ίδια τη μητρόπολη.

Προς το παρόν όμως ο κόσμος αναζητεί τους αποδιοπομπαίους τράγους
του προς τα «πάνω», προς τη μεριά των ολιγαρχιών, και όχι προς τα
«κάτω», προς τη μεριά των κοινωνικά αδύναμων.

Φυσικά όσο η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας επιδεινώνεται
(και όσο τα ΜΜΕ αλλά και ξοφλημένοι μικροπολιτικοί δημαγωγοί εκμεταλλεύονται αυτήν την κατάσταση, δίνοντας στο πρόβλημα αποκαλυψιακές διαστάσεις -με τις υπερβολές περί «υγειονομικής βόμβας» κ.λπ.), τόσο
ο κόσμος, ελλείψει άλλων λύσεων, θα στρέφεται ενάντια στους μετανάστες,
που αποτελούν και τον πιο εύκολο στόχο11. Αυτό όμως δε σημαίνει ούτε
ότι ο ρατσισμός έχει καταστεί κυρίαρχη ιδεολογία, ούτε ότι έχουμε μάζες πρόθυμες να προβούν σε πογκρόμ. Στη συντριπτική πλειονότητα των
περιπτώσεων, όπου παρατηρούνται ανάλογα περιστατικά, πρόκειται για
δράσεις οργανωμένων μειοψηφιών -δηλαδή της ΧΑ-, οι οποίες δύσκολα
θα συνέβαιναν αν δεν υπήρχε η κάλυψη της αστυνομίας και η ασυλία που
απολαμβάνει η συγκεκριμένη οργάνωση από τα όργανα της δικαιοσύνης12.
10. Χωρίς να μπορούμε να επεκταθούμε, εν προκειμένω, ένα ενδιαφέρον κείμενο για τη σχέση
και τις διαφορές εθνικισμού και ρατσισμού (οι οποίοι τόσο συχνά ταυτίζονται) είναι οι «Σκέψεις πάνω στον ρατσισμό» του Καστοριάδη, από τον Θρυμματισμένο κόσμο.
11. Ειρήσθω εν παρόδω, ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο, το οποίο δε μπορούμε να
αναπτύξουμε εν προκειμένω: θεωρώντας -όπως κάνει η αριστερά και ειδικά οι αναρχικοί- ότι,
π.χ., στο κέντρο της Αθήνας δεν υπάρχει κανένα ζήτημα με τη μαζική εισροή εξαθλιωμένων
ανθρώπων (και λέγοντας ότι μόνο οι ρατσιστές και οι φασίστες μιλούν για ύπαρξη προβλήματος, προκειμένου να δαιμονοποιήσουν τους μετανάστες), απλώς παίζουμε το παιχνίδι της
ΧΑ. Της αφήνουμε ελεύθερο το πεδίο για την προπαγάνδα της. Αντί να βγούμε και να προτείνουμε δημοκρατικές και αντιρατσιστικές και αντιξενοφοβικές λύσεις, απλώς συγκαλύπτουμε
το πρόβλημα, με αποτέλεσμα, όταν η κατάσταση ξεφύγει από τον έλεγχο και πρέπει, πια, να
τοποθετηθούμε, κάτι τέτοιο να είναι αδύνατο, εφόσον πλέον το ζήτημα «μετανάστευση» έχει
καταχωρηθεί στην ακροδεξιά ατζέντα και άρα οι μόνοι που δικαιούνται να μιλούν γι’ αυτό
είναι οι ξενοφοβικοί και οι φασίστες.
12. Είναι προφανές, π.χ., ότι σε οποιοδήποτε δυτικό κράτος, θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα ο εισαγγελέας και θα είχε διατάξει έρευνα για ένα κόμμα που κατεβαίνει στις εκλογές
αλλά εκκρεμούν δίκες για δύο από τους βασικούς του υποψηφίους (Κασιδιάρης για ένοπλη
ληστεία και Σκορδέλη για ένοπλη επίθεση), ενώ παλιά του υψηλόβαθμα στελέχη (όπως ο

Ο φετιχισμός της σημαίας
Είναι γνωστές οι τραγελαφικές καταστάσεις στις οποίες οδηγεί
αυτή η τάση να διαβάζουμε τα πράγματα μέσω της ιδεολογικοποιημένης εκδοχής του αντι-εθνικισμού για την οποία μιλήσαμε παραπάνω: από
τη μια μεριά αποφεύγουμε το Κίνημα των Πλατειών ως μίασμα, υπό το
σκεπτικό πως όποιος και όποια κρατά ελληνική σημαία είναι εθνικιστής
και εθνικίστρια -δηλαδή «φασίστες» (παρ’ όλο που η ΧΑ είχε βγάλει
ανακοίνωση, ήδη από τις πρώτες μέρες των κινητοποιήσεων, προτρέποντας τον κόσμο της να μείνει «μακριά από το Σύνταγμα» και να πάει για
«αντίσταση» στον Άγιο Παντελεήμονα-, ενώ από την άλλη πλευρά δεν
ενοχλούμαστε καθόλου (πολύ σωστά, άλλωστε!) από το γεγονός ότι και
στην εξέγερση του 2001 στην Αργεντινή, ο κόσμος κράταγε σημαίες της
Αργεντινής, φορούσε φανέλες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της χώρας
κ.λπ. -πράγμα, φυσικά, που συνέβη και στους ξεσηκωμούς της λεγόμενης
Αραβικής Άνοιξης, πριν από ένα χρόνο13· αρνούμαστε να αποκαλέσουμε τη
χώρα στην οποία ζούμε με το καθιερωμένο της όνομα, δηλαδή «Ελλάδα»
-όπως, αντίθετα, κάνουμε για το σύνολο των υπόλοιπων χωρών του
πλανήτη!-, αλλά προτιμάμε να χρησιμοποιούμε αστείες εκφράσεις του τύπου «ελλαδικός χώρος» κ.λπ.14· έχουμε μετατρέψει τον αντι-εθνικισμό και
Περίανδρος) έχουν εκτίσει και ποινές φυλάκισης για ένοπλες επιθέσεις σε βάρος πολιτικών
τους «αντιπάλων».
13. Και καλά, το κίνημα του 2001 στην Αργεντινή, όπως επίσης και οι εξεγέρσεις στις
αραβικές χώρες, υπήρξαν κινήματα δημοκρατικά. Αλλά τι να πει κανείς για αυτούς τους
«αντιεθνικιστές» που, ενώ κατακεραυνώνουν ως «φασίστες» τους μικροαστούς που κρατούν
ελληνικές σημαίες, παράλληλα εκσπερματώνουν βλέποντας τα φυσεκλίκια του Άρη Βελουχιώτη (ο οποίος, για όσους το ξεχνούν ή το αγνοούν, στον περίφημο «Λόγο της Λαμίας» υπερασπίζεται την «ελληνική φυλή» και τη θρησκεία) και τα σαρίκια των «μαχητών» της Χαμάς,
της «ιρακινής αντίστασης» (παλιότερα); Ή για ομάδες που θέτουν έναν αντίστοιχο ιδεολογικό
αντι-εθνικισμό στο κέντρο των ενασχολήσεών τους, αλλά, παράλληλα, είναι υποστηρικτές του
ισραηλινού εθνικισμού (όπως, π.χ., το Terminal 119 -για την ατομική και κοινωνική αυτονομία) ή κάνουν τα στραβά μάτια απέναντι σε αντίστοιχες εθνικιστικές συμπεριφορές άλλων
λαών ή κρατών, όπως, π.χ., η Δημοκρατία της Μακεδονίας ή η Τουρκία (στην περίπτωση της
Αντιεθνικιστικής Κίνησης);
14. Η σύγχυση, μάλιστα, έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, ώστε σε ένα –καλών προθέσεων- κείμενο, το οποίο στηλιτεύει τον υφέρποντα σεξισμό του αναρχικού χώρου, διαβάζουμε πράγματα όπως το εξής: «Η γλώσσα και οι λέξεις δεν είναι εργαλεία που πέσανε από τον ουρανό
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τον «αντιφασισμό» στο Α και το Ω της πολιτικής μας κρίσης, ενώ την ίδια
στιγμή κλείνουμε τα μάτια απέναντι στον εθνικισμό των μεταναστών και
στις αντιδραστικές απόψεις (θρησκευτικός φανατισμός, σεξισμός κ.λπ.)
των οποίων, είναι, γενικότερα, φορείς οι περισσότεροι από αυτούς, λόγω
των πολιτιστικών τους καταβολών. Τα παραδείγματα θα μπορούσαν να
συνεχίσουν να παρατίθενται επ’ άπειρον. Αυτό που έχει σημασία είναι να
προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε το φαινόμενο.

χαμένο, δεδομένου ότι οι μικροαστοί είναι φασίστες, άρα, κομμάτι του
«Εθνικού Κορμού», άρα προέκταση του Κράτους κ.λπ. Κι έτσι έχουμε
πλέον ήσυχη τη συνείδησή μας και μπορούμε να κλειστούμε στις νησίδες
ελευθερίας μας, τα στέκια, τις καταλήψεις και όλα τα συναφή. Τελικά η
κοινωνία δε διακρίνεται από το φασιστικό «Κράτος», όλοι είναι αλλοτριωμένοι και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να οργανώνουμε
μερικές και εφήμερες «αντιστάσεις» για να σώσουμε την τιμή των επαναστατικών ιδεωδών. Η ιδιαίτερη ευαισθησία των αναρχικών απέναντι στον
εγχώριο εθνολαϊκισμό –η οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα μπορούσε να είναι
δείγμα πολιτικής υγείας και οξύνοιας-, πρέπει να ερμηνευτεί μέσα σε αυτά
τα πλαίσια.

Πιστεύουμε, χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες, ότι αυτή η ιδεολογική σχιζοφρένεια, που συνιστά συγκροτητικό κομμάτι της πολιτικής νοοτροπίας του αναρχικού χώρου στην Ελλάδα (επηρεάζοντας, με αυτόν τον
τρόπο, και μια σειρά ανθρώπων και συλλογικοτήτων που, ενώ πολιτικά διακρίνονται από αυτόν τον χώρο, πολιτιστικά μοιράζονται τις ίδιες αναφορές και συνήθειες, σε επίπεδο πολιτικής ευαισθησίας), είναι κομμάτι μιας
ευρύτερης αμφιθυμίας, η οποία έχει να κάνει με τη σχέση αυτού του χώρου
με την κοινωνία μέσα στην οποία ενεργοποιείται. Ένας χώρος που έχει ως
πολιτικές του καταβολές, από τη μία πλευρά τον «αντι-μικροαστισμό» της
Αντικουλτούρας της δεκαετίας του ’60 και του ’70 και, από την άλλη, μια
παλαιοκομουνιστική συμπάθεια για το ΕΑΜ και τον Βελουχιώτη, λογικό
είναι να αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στα δύο άκρα: τον ακραίο λαϊκισμό
και τον ελιτίστικο αντι-μικροαστισμό. Στην προκειμένη περίπτωση, μπορούμε να πούμε ότι αυτό που εκφράζεται είναι το αντι-κοινωνικό άκρο
αυτού του διπόλου.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια -και σε ό,τι αφορά στην ελληνική περίπτωση- είναι βολικό να παραβλέπουμε ότι ο ρατσισμός και η ξενοφοβία,
όσο κι αν γνωρίζουν υπό τις παρούσες συνθήκες, σημαντική άνοδο, είναι
κυρίως μονοπώλιο οργανωμένων μειοψηφιών (ΧΑ, Αυτόνομοι Εθνικιστές
κ.λπ.). Έτσι θεωρούμε το σύνολο της κοινωνίας ως εχθρό: δεν πολεμάμε
τους φασίστες και τον ρατσισμό, προσπαθώντας να διαδώσουμε τις ιδέες
μας και να περιορίσουμε την επιρροή των ακροδεξιών ομάδων σε συγκεκριμένες περιοχές, καθώς θεωρούμε ότι το παιχνίδι είναι εκ των προτέρων
και τα βρήκαμε έτοιμα. Είναι κοινωνικο-ιστορικός θεσμός, πράγμα που σημαίνει ότι αποκρυσταλλώνουν τις αντιλήψεις της κοινωνίας που τις δημιούργησαν και της κοινωνίας που τις
χρησιμοποιεί τώρα. Είναι φορείς σημασιών, αντιλήψεων, προθέσεων. Είναι ταυτόχρονα και
πεδίο του ανταγωνισμού. Στα κείμενα του α/α/α χώρου δεν είναι τυχαίο ότι λέμε “μπάτσος”
και όχι “αστυνομικός υπάλληλος”, “αφεντικό” και όχι “η πλευρά της εργοδοσίας”, “ελλαδικός
χώρος” και όχι “Ελλάδα”. Το κάνουμε επειδή αντιλαμβανόμαστε τη διαφορετική φόρτιση που
έχουν αυτές οι εκφράσεις μεταξύ τους» (Ιάσονας Κ., «5 σημεία για τον σεξισμό στον α/α/α
χώρο», στην ιστοσελίδα της ΣΚΥΑ, http://skya.espiv.net).

Οι δύο όψεις του εθνικού ναρκισσισμού: λαϊκιστική αυτοθυματοποίηση και εστέτ αυτολύπηση
Η συγκεκριμένη στάση, με την επιτηδευμένη της αντίθεση στην
«κοινωνία», μας θυμίζει τη στάση ορισμένων φιλελεύθερων, που προσπαθούν να παραμείνουν αμόλυντοι από τα χυδαία και μικροαστικά ένστικτα
του διεφθαρμένου λαού και τις λαϊκιστικές ιδεολογίες που τον εκφράζουν.
Αυτού του τύπου, βέβαια, η κριτική στον λαϊκιστικό εθνικισμό δεν αποτελεί στην πραγματικότητα άρνησή του, εφόσον συνιστά -όπως θα το διαπιστώσουμε αν δούμε τα πράγματα με περισσότερη ψυχραιμία- απλώς την
πίσω όψη του ίδιου νομίσματος15. Αν στην περίπτωση του «θυματικού
εθνικισμού» ο εθνικός μας ναρκισσισμός εκφράζεται με τρόπο άμεσο και
ανοιχτό, στην περίπτωση όλων αυτών των «κριτικών», έχουμε ένα συγκαλυμμένο αντίστοιχό του: ενώ, δηλαδή, οι αφελείς εθνολαϊκιστές θεωρούν ότι είμαστε έθνος ανάδελφον, επειδή κανείς δε μπορεί να φτάσει
τα επιτεύγματά μας, οι υποστηρικτές του εστέτ «ανθελληνισμού» ρέπουν προς μια ανάλογη τάση να θεωρούν την Ελλάδα ανάδελφο έθνος,
αλλά από την ανάποδη, εξαιτίας, υποτίθεται, της αρνητικής της μοναδικότητας ως έθνους φασιστών, λωποδυτών, φοροφυγάδων κ.λπ. Αυτό
το «ανθελληνικό» σύμπλεγμα συνιστά την πίσω όψη της ναρκισσιστικής
αυτοθυματοποίησης, είτε εκφράζεται από ψευτο-εστέτ φιλελεύθερους σε
στυλ Νίκου Δήμου, είτε από την αναρχοπάνκ κουλτούρα των αναρχικών
και «αντιφασιστικών» ομάδων. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι ιδεολογικό
με την αρνητική έννοια του όρου και ως εκ τούτου πολιτικά αποπροσανα15. Βλ. σχετικά με αυτό το θέμα και την κριτική συζήτηση των θέσεων του Π. Κονδύλη, στις
«Βιβλιοκριτικές» αυτού του τεύχους.
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τολιστικό. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις εκφράζει μια αμηχανία απέναντι
στο γεγονός ότι γεννηθήκαμε σε αυτό το κομμάτι της γης και ότι ανήκουμε,
εκ των πραγμάτων, στην συγκεκριμένη κοινωνία, με τα καλά της αλλά και
τα -τόσα- κακά της. Ο αποτελών σύμπτωμα Ν. Δήμου, εκφράζει με τον
καλύτερο τρόπο αυτήν την ταυτοτική δυσθυμία: «Όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αισθάνθηκα ολοκληρωμένος. Και τώρα με πετάνε έξω ως
ανεπιθύμητο, αποτυχημένο. Γεννήθηκα Ευρωπαίος και, όπως φαίνεται, θα
πεθάνω τριτοκοσμικός. Αυτό μου επεφύλαξε η μοίρα»16.

γες αντιλήψεις και πολιτικοί χώροι που υποτίθεται πως υποστηρίζουν ένα
πρόταγμα δημοκρατικού αυτομετασχηματισμού των κοινωνικών σχέσεων.

Αυτή η τάση συνολικής και ιδεολογικού τύπου απόρριψης μιας
ολόκληρης κοινωνίας δεν είναι τίποτε άλλο παρά δείγμα μιας υπαρξιακής, κατά κάποιον τρόπο, αμηχανίας απέναντι στην ανικανότητά μας να
αποδεχτούμε ελεύθερα και δίχως ενοχές και κόμπλεξ την καταγωγή μας
και την κοινωνική μας ένταξη. Και καλά, στην περίπτωση των διάφορων
φιλελεύθερων κάτι τέτοιο δεν δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα και πολιτικές αντιφάσεις, εφόσον δεν πρόκειται για άτομα που ενδιαφέρονται για
τον δημοκρατικό αυτομετασχηματισμό της κοινωνίας. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά στους αναρχικούς, αυτή η «ανθελληνική» στάση συνιστά προσπάθεια
εκλογίκευσης μιας θεμελιώδους πολιτικής ανικανότητας: της αδυναμίας
τους να αναλύσουν για ποιόν λόγο οι ιδέες τους δεν βρίσκουν απήχηση
στην κοινωνία.
Το να λέμε ότι ως κοινωνία είμαστε σκατά, αποτελεί μια πολύ βολική διέξοδο, καθώς μας επιτρέπει να αποφεύγουμε τις τεράστιες ευθύνες
που θα συνεπαγόταν μια προσπάθεια αυτομετασχηματισμού μας. Όπως,
πολύ ωραία το έχει δείξει η Χάνα Άρεντ, μια στάση που λέει ότι «φταίμε
όλοι το ίδιο» είναι εξίσου απολίτικη με μια στάση που θα έλεγε ότι δε
φταίει κανείς ή, απλώς, ότι φταίνε κάποια μακρινά και σκοτεινά κέντρα
που μας χειραγωγούν, μας ρίχνουν στάχτη στα μάτια κ.λπ. Αυτή η θεμελιωδώς μοιρολατρική και ναρκισσιστική στάση, αποτελεί δομικό κομμάτι
κάθε ετερονομίας και μας θυμίζει το γνωστό αραβικό ρητό, «ο Άραβας δεν
αλλάζει ποτέ». Λογικό είναι τέτοιες νοοτροπίες να αναπτύσσονται απέναντι στον φόβο του αγνώστου και της επιδείνωσης της υλικής μας κατάστασης. Ωστόσο είναι ιδιαίτερα αποθαρρυντικό να φλερτάρουν με ανάλο16. «Μεγάλωσα Ευρωπαίος στις πιο δύσκολες στιγμές του πολέμου και του μεσοπολέμου. Έμαθα γλώσσες, σπούδασα, ταξίδεψα, έζησα σε άλλες χώρες. Μορφώθηκα διαβάζοντας γαλλικά μυθιστορήματα, αγγλική ποίηση, γερμανικά δοκίμια. Πάντα ένιωθα ότι ευρύτερη πατρίδα μου ήταν η Ευρώπη – ενώ ιδιαίτερη η Ελλάδα» (http://www.lifo.gr/team/
readersdigest/30644).

Θεωρία και πράξη
Όπως και στα προηγούμενα τεύχη, έτσι και αυτή τη φορά, οργανώσαμε την ύλη του τεύχους ώστε να συνδυάζουμε μια συζήτηση θεμάτων,
αφενός σχετικών με την επικαιρότητα και αφετέρου σχετικών με ζητήματα
της πολιτικής δραστηριοποίησης μέσα στη σημερινή ελληνική κοινωνία, με
θέματα περισσότερο θεωρητικού χαρακτήρα, σχετικά όχι μόνο με την ανάλυση αυτής της κοινωνίας αλλά και με τα διανοητικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε για να φέρουμε εις πέρας αυτήν την ανάλυση. Εναπόκειται
στον αναγνώστη και την αναγνώστρια να κρίνουν αν έχουμε, ως τώρα, επιτύχει αυτήν την ισορροπία μεταξύ των θεμάτων αυτών των δύο τύπων.
Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, αυτό που επιδιώκουμε απορρέει από
μια θεμελιώδη μας αντίληψη: η πολιτική σήμερα δεν μπορεί παρά να έχει
τη μορφή ενός σκεπτόμενου πράττειν (όπως έλεγε ο Καστοριάδης), δηλαδή μιας πράξης η οποία προσπαθεί να είναι διαυγής όχι μόνο ως προς το τι
κάνει και πώς το κάνει, αλλά και ως προς τις κοινωνικοϊστορικές συνθήκες
εντός των οποίων καλείται –ή, εν πάση περιπτώσει, επιλέγει- να κάνει ό,τι
κάνει. Η «θεωρία» δεν είναι εκπλήρωση ενός διανοητικού καπρίτσιου
(παρ’ όλο που συχνότατα εκπίπτει σε κάτι τέτοιο), αλλά η ανάπτυξη και
η επεξεργασία προβληματισμών που προκύπτουν από την ίδια την πράξη και την ανάγκη μας, ως ανθρώπων πρακτικά ενεργών, να διαυγάσουμε αυτό που κάνουμε και να προσανατολιστούμε ως προς το κοινωνικό
τοπίο εντός του οποίου κάθε φορά κινούμαστε. Νομίζουμε ότι βάσει μιας
τέτοιας προσέγγισης αποφεύγουμε τις δύο συμπληγάδες της σύγχρονης
«κινηματικής» ετερονομίας: από τη μια μεριά έναν τυφλό ακτιβισμό και
πρακτικισμό και από την άλλη πλευρά μια μακάρια αποστασιοποίηση που
αποκόπτει την θεωρητική επεξεργασία από κάθε επίκαιρο διακύβευμα και
μας οδηγεί σε αυτό που ο Γκι Φαρζέτ, στο κείμενό του που δημοσιεύουμε
σε αυτό το τεύχος («Η μάταιη αναζήτηση του Άγιου Δισκοπότηρου της
Οργάνωσης»), αποκαλεί «αφηρημένο ριζοσπαστισμό».
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Η εργασία και η σημασία της ως κοινωνικού θεσμού
Από το πρώτο τεύχος αυτού του περιοδικού, κατά συνέπεια, προσπαθήσαμε να τονίσουμε την αξία και τη σημασία, τόσο σε πολιτικό όσο
και σε θεωρητικό ή φιλοσοφικό επίπεδο, μιας ανθρωπολογικής προσέγγισης του ζητήματος της εργασίας, η οποία θα έρχεται σε ρήξη με τα δύο
βασικά ρεύματα ανάλυσης που χαρακτηρίζουν τη συνήθη προσέγγιση των
«επαναστατικών» χώρων (και τα οποία, στην πραγματικότητα, απορρέουν από τις βασικές κατηγορίες της παραδοσιακής δυτικής σκέψης): έναν
αριστερό-αναρχικό εργατισμό, ο οποίος προέρχεται από τον μαρξισμό και
καταλήγει να ερμηνεύει με καθαρά οικονομίστικο τρόπο όχι μόνο τα εκάστοτε τρέχοντα ζητήματα τα σχετικά με την εργασία, αλλά και την ίδια τη
σημασία της εργασίας ως θεμελιώδους τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας και της κοινωνικής ζωής. Αυτός ο οικονομισμός έχει πάρει τα
πάνω του, όπως είναι λογικό, τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω κρίσης.
Και από την άλλη πλευρά έναν αριστοτέλειο-καντιανό σνομπισμό
απέναντι στην εργασία, ο οποίος προκύπτει από την αντίληψη ότι αυτή η
τελευταία είναι εγγενώς και αναγκαστικά το πεδίο της «ανάγκης» και της
υποδούλωσης. Αυτή η αντίληψη (που ουσιαστικά αναπαράγεται και από
τον Μαρξ, ο οποίος θεωρεί ότι ο κομμουνισμός είναι το πέρασμα από το
βασίλειο της «ανάγκης» σε αυτό της «ελευθερίας») εγείρει ένα αδιαπέραστο τείχος ανάμεσα, από τη μια πλευρά, σε «πρακτικές» ή «χρησιμοθηρικές» δραστηριότητες, όπως η εργασία, και, από την άλλη πλευρά, στην
υποτιθέμενα καθαρά «δημιουργική» ή «ποιητική» πλευρά της ανθρώπινης
ύπαρξης, οδηγώντας σε εντελώς λανθασμένα και στρεβλά συμπεράσματα.
Από τον Αριστοτέλη, ο οποίος πίστευε ότι η φιλοσοφία, η θεωρητική σκέψη
και η πολιτική συμμετοχή είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του χειρώνακτα εργάτη17, μέχρι τον Μπενζαμέν Κονστάν που, μέσα στην ίδια λογική,
πρότεινε να μην έχουν δικαίωμα ψήφου οι φτωχοί, λόγω της «αποκτήνωσης» που υφίσταντο μέσα στην εργασία, φτάνουμε στην Χάνα Άρεντ που,
εξαιτίας των φιλοσοφικών της διακρίσεων μεταξύ «πράξης» και «έργου»18,
καταλήγει να υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να είμαστε υπέρ της δημιουργίας εργατικών συμβουλίων, παρά μόνο πολιτικών συνελεύσεων, εφόσον η
17. Προτείνοντας, για αυτόν ακριβώς το λόγο, αφενός να μην έχουν πολιτικά δικαιώματα
οι «βάναυσοι», δηλαδή οι χειρώνακτες εργάτες, και αφετέρου μια θεωρία σύμφωνα με την
οποία η φιλοσοφική σκέψη μπορεί να ξεκινήσει μόνο εφόσον έχουμε λύσει όλα τα «πρακτικά» προβλήματα της ζωής.
18. Βλ. σχετικά Χ. Άρεντ, Η ανθρώπινη κατάσταση. Vita Activa (1958), μτφρ. Σ. Ροζάνης, Γ.
Λυκιαρδόπουλος, Αθήνα, Γνώση, 1986.
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παραγωγή είναι εγγενώς ένας τόπος ανάγκης και ανελευθερίας, μέσα στον
οποίον η πολιτική, ως έκφραση της ελευθερίας, δεν έχει θέση19. Στον ίδιο
τύπο σκέψης πρέπει να εντάξουμε και διάφορες μαρξιστικής προέλευσης
ουτοπίες, καταστασιακής κυρίως τάσης, που υποστηρίζουν την κατάργηση
της εργασίας και τη μετατροπή της ζωής, στο σύνολό της, σε ποίηση.
Αυτό το ρεύμα, όπως βλέπουμε, μπορεί να καταλήξει τόσο σε «αριστερές» όσο και σε «δεξιές» πολιτικές θέσεις: η θεώρηση της εργασίας ως
μιας δραστηριότητας εγγενώς υποδουλωτικής, την οποία, ως εκ τούτου, θα
πρέπει να υποτιμούμε, οδηγεί όχι μόνο στις ελευθεριακές ουτοπίες περί
κατάργησής της, αλλά και σε έναν φιλελεύθερο ή και συντηρητικό ελιτισμό που υποτιμά τη σημασία αυτής της ανθρώπινης δραστηριότητας και
θεωρεί ευτελή και ποταπή την ενασχόληση με τα προβλήματα αυτού του
τύπου. Εμείς, από την πλευρά μας, αναγνωρίζουμε την ανθρωπολογική
βαρύτητα της εργασίας αναφορικά προς τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου και γι’ αυτό πιστεύουμε ότι έχει μεγάλη σημασία η
προσπάθεια να δείξουμε την αποψίλωση της εργασίας από κάθε θετικό
περιεχόμενο για το άτομο, η οποία αποτελεί μία μόνο από τις πτυχές της
φθοράς των κοινωνικών σημασιών, γνωμόνων και αξιών στην οποία οδηγεί
ο καπιταλισμός.
Εργασία και κοινωνική θέσμιση
Άρα, το ζήτημα που τίθεται είναι αυτό της αλλαγής του περιεχομένου της εργασίας και όχι μόνο εκείνο της καλύτερης διάρθρωσης των
εργασιακών σχέσεων, όπως υποστηρίζει η θεμελιωδώς σοσιαλδημοκρατική
προσέγγιση της αριστεράς. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκτός από την
επισφάλεια της θέσης εργασίας (δηλαδή την επισφάλεια που απορρέει
από το είδος του συμβολαίου και τις συνθήκες πρόσληψης υπό τις οποίες
εργαζόμαστε), υπάρχει και η επισφάλεια της ίδιας της εργασίας (δηλαδή
η επισφάλεια που έχει να κάνει με το ίδιο το περιεχόμενο της εργασίας
μας, ασχέτως αν η κατάστασή μας, από την άποψη των συνθηκών πρόσληψής μας, δεν είναι επισφαλής). Το θέμα είναι να αρθούν και οι δύο
αυτές μορφές επισφάλειας. Αν πιστεύουμε ότι η εργασία συνιστά θεμελιώδη δραστηριότητα του ανθρώπινου βίου που, ως τέτοια, δεν μπορεί
19. Βλ. σχετικά Χ. Άρεντ, Για την επανάσταση (1963), μτφρ. Β. Τομανάς, Νησίδες, χ.χ., σσ.
254-255, όπως επίσης και το άρθρο της Ντ. Αβραμίδου, «Η Χάνα Άρεντ για το σύστημα των
συμβουλίων», περ. Ευτοπία, τ. 19, Οκτώβριος 2010 (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://www.
eutopia.gr/el/i-hana-arent-gia-to-systima-ton-symboylion).
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να καταργηθεί, πρέπει να υποστηρίζουμε ένα πρόταγμα συνολικής και
ουσιώδους αναδιάρθρωσης της οργάνωσής της. Και είναι σαφές ότι μια
τέτοια διεκδίκηση συνιστά κομμάτι ενός ευρύτερου προτάγματος δημοκρατικού μετασχηματισμού των κοινωνιών μας, εφόσον αλληλοσυμπλέκεται με ζητήματα όπως η κριτική της καταναλωτικής αλλοτρίωσης, η οικολογική υποβάθμιση του πλανήτη κ.λπ. Διότι, προφανώς, ο συγκεκριμένος
τύπος οργάνωσης της εργασίας αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο ιδεώδες
και τύπο κατανάλωσης, εφόσον αποτελούν κομμάτι της ίδιας κουλτούρας,
της ίδιας φαντασιακής θέσμισης της κοινωνίας, για να το θέσουμε και με
καστοριαδικούς όρους.

Άλλωστε -για να προσεγγίσουμε το ζήτημα και από την ανάποδη-,
αν δεν αναλύσουμε τον τύπο ανθρώπου που δημιουργεί η σημερινή μαζική
κουλτούρα και η κοινωνία της κατανάλωσης, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως τους λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι σήμερα παρουσιάζονται τόσο πειθήνιοι στις εντολές των διευθυντών και των αφεντικών τους, παρά την πρωτοφανή, για τα μεταπολεμικά χρόνια, επιδείνωση
των συνθηκών υπό τις οποίες εργάζονται. Ο Κριστόφ Ντεζούρ, στο κείμενό
του «Οδύνη, εργασία, πράξη: η κοινοτοποποίηση της κοινωνικής αδικίας»,
αλλά και οι άλλοι συγγραφείς, έχουν προσπαθήσει να αναλύσουν με ποιόν
τρόπο τα σύγχρονα μοντέλα οργάνωσης της εργασίας δημιουργούν έναν
ατομικοποιημένο εργαζόμενο, ο οποίος εσωτερικεύει τις αντιφάσεις τις εργασίας, με αποτέλεσμα οι μισθωτοί να έχουν την τάση να αποτραβιούνται
στον εαυτό τους, ψάχνοντας, με πραγματιστικό τρόπο, ατομικές λύσεις
στις επαγγελματικές τους δυσκολίες, κάτι που αντιστοιχεί, άλλωστε, στο
πνεύμα που επιζητούν οι πολιτικές του σύγχρονου μάνατζμεντ.

Εργασία και «ελεύθερος χρόνος»
Αυτός είναι άλλωστε και ένας από τους λόγους για τον οποίο πιστεύουμε πως θα πρέπει να ασκηθεί κριτική σε ορισμένες πιο μικροαστικού τύπου αντιλήψεις της ιδέας της απο-ανάπτυξης, οι οποίες προτείνουν
ως λύση όλων των προβλημάτων την ποσοτική μείωση της εργασίας. Αυτό
από μόνο του δε λέει τίποτε: αν δεν αλλάξει στο σύνολό της η σημερινή
κοινωνική θέσμιση και ο τρόπος συγκρότησης του ανθρώπινου όντος που
απορρέει από αυτή, η απλή μείωση του χρόνου εργασίας οδηγεί στην αύξηση ενός «ελεύθερου χρόνου» καταναλωτικής αλλοτρίωσης και υποδούλωσης, ο οποίος συνιστά απλώς επέκταση της αλλοτρίωσης μέσα στον χώρο
εργασίας. Όπως το έθετε ο Κρίστοφερ Λας, κατά την κριτική που ασκούσε
σε ορισμένους υπερασπιστές της μαζικής κουλτούρας, «Αυτού του είδους
η υπεράσπιση του “αισθητικού πλουραλισμού” […] δέχεται ως αυτονόητη
ακριβώς αυτήν την ευτελισμένη αντίληψη για την κουλτούρα την οποία οι
κριτικοί της μαζικής κουλτούρας προσπάθησαν να αμφισβητήσουν: σύμφωνα με την οπτική τους, αυτός ο ευτελισμός προέρχεται από το διαχωρισμό
ανάμεσα στην εργασία και το παιχνίδι, από την οργάνωση του “ελεύθερου
χρόνου” από τις ίδιες δυνάμεις της αγοράς που είχαν ήδη εισβάλει στο
χώρο της δουλειάς και από τη συνεπαγόμενη μετατροπή της κουλτούρας
σε μια διασκεδαστική ρουτίνα για να σκοτώνουμε το χρόνο μας, ώστε να
περνούν οι ώρες του “ελεύθερου χρόνου” που είχαν, στο μεταξύ, καταστεί
το ίδιο κενές με τις ώρες που περνάμε στη δουλειά»20.
20. Κρ. Λας, «Για μια νέα ερμηνεία της μαζικής κουλτούρας», περ. Μάγμα, τ. 6, Ιούνιος 2010,
σ. 102 (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://protagma.files.wordpress.com/2012/03/cebbceb1cf82cebcceacceb3cebcceb1-6.pdf).

Αυτά τα εργασιακά μοντέλα όμως δεν επιπλέουν στο κενό, αλλά
συνιστούν κομμάτι της σύγχρονης κοινωνικής θέσμισης και αποτελούν κομμάτι της λεγόμενης «κουλτούρας του νέου καπιταλισμού»21, η οποία, με τη
σειρά της, αναδύθηκε, σταδιακά, μέσω της αφομοίωσης και επανοηματοδότησης των πολιτιστικών εξελίξεων των δεκαετιών του ’60 και του ’70:
εμπέδωση των κοινωνικών προσδοκιών που γεννούσε και σε μεγάλο βαθμό
πραγματοποιούσε η κοινωνία της κατανάλωσης, περαιτέρω εξάπλωση του
ατομικισμού κ.λπ. Δεν είναι τυχαίο, υπό αυτήν την έννοια, που ήδη από τις
αρχές της δεκαετίας του 1960, κάποιοι Βρετανοί κοινωνιολόγοι όριζαν ως
βασικό χαρακτηριστικό του λεγόμενου «εργάτη της εποχής της αφθονίας»
[affluent worker] το πέρασμα από έναν «αλληλεγγυακό» [solidaristic] σε έναν
«εργαλειακό» [instrumental] προσανατολισμό απέναντι στη δουλειά του:
η δουλειά παύει, με άλλα λόγια, να βιώνεται ως τόπος κοινωνικοποίησης,
όπου κυριαρχεί η αλληλεγγύη ανάμεσα στους συναδέλφους ή έστω ανάμεσα σε εργάτες του ίδιου τομέα, τους οποίους ενώνει η κοινή κουλτούρα
και το επάγγελμα, και αρχίζει να αντιμετωπίζεται εντελώς εργαλειακά, ως
αναγκαία προϋπόθεση για την είσπραξη ενός μισθού22.
Φυσικά από τότε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι και, υπό την πίεση
21. Βλ. σχετικά και την ανάλυση στο ομότιτλο βιβλίο του Ρ. Σένετ.
22. Βλ. σχετικά J. H. Goldthorpe, D. Lockwood, F. Bechhofer, J. Platt, The Affluent Worker:
Industrial Attitudes and Behaviour [Ο εργάτης της αφθονίας. Βιομηχανική νοοτροπία και συμπεριφορά], τ. 2, Κέιμπριτζ, Cambridge U. P., 1963.
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και του νεομάνατζμεντ που αναδύεται στα τέλη της δεκαετίας του ’70,
αυτές οι τάσεις κυριάρχησαν ακόμα περισσότερο. Ο σύγχρονος ατομικοποιημένος εργαζόμενος δείχνει πρόθυμος να υποστεί μεγάλες ψυχικές πιέσεις και περιστολή δικαιωμάτων μέσα στο χώρο δουλειάς, ως το αναγκαίο
τίμημα για την κατανάλωση που του παρείχε ως σήμερα το σύστημα.

συμβαίνει διότι ποτέ ένας εργαζόμενος δεν είναι απλός εκτελεστής, όσο
χαμηλά κι αν βρίσκεται στην ιεραρχία μιας επιχείρησης ή ενός ιδρύματος:
πρέπει πάντοτε να ενεργοποιεί μια ικανότητα ερμηνείας και ανάλυσης
των εντολών που δέχεται, προκειμένου να τις προσαρμόζει στην πραγματικότητα, με την οποία, στο μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων, έχουν
ελάχιστη επαφή οι «ειδικοί» που, κατά τα άλλα, είναι επιφορτισμένοι με
τον καθορισμό των καθηκόντων των εργαζομένων. Όσο όμως αυξάνεται η
απόσταση ανάμεσα στις εντολές και τη «ζώσα πραγματικότητα» της εργασίας, τόσο ο εργαζόμενος καλείται να ενεργοποιεί την εφευρετικότητα
και την ευφυΐα του, προκειμένου να διορθώνει τα λάθη και τις αστοχίες
της διεύθυνσης.

Ο «ζήλος» και οι μεταμορφώσεις του
Η ανάλυση του Κρ. Ντεζούρ (παρά τις σοσιαλδημοκρατικές θέσεις
του συγγραφέα στο γενικότερο πολιτικό επίπεδο) είναι για εμάς πολύ σημαντική, καθώς –ενδεχομένως δίχως να το γνωρίζει ο ίδιος ο συγγραφέας-,
συνεχίζει την προοπτική που είχε επεξεργαστεί ο Καστοριάδης αλλά και
άλλα μέλη του Socialisme ou Barbarie, όπως ο Ντανιέλ Μοτέ, σχετικά με τη
λεγόμενη «θεμελιώδη αντίφαση του καπιταλισμού» και τον τρόπο με τον
οποίο οι συνέπειές της επηρεάζουν την οργάνωση της εργασίας και της παραγωγής. Σύμφωνα με αυτή την ανάλυση23, το ιεραρχικό και γραφειοκρατικό σύστημα οργάνωσης στο οποίο βασίζεται ο καπιταλισμός, ενώ από τη
μια μεριά προσπαθεί να εμποδίζει τους ανθρώπους από το να οργανώνουν
οι ίδιοι τη ζωή τους, επιβάλλοντάς τους μια άνωθεν διεύθυνση των δραστηριοτήτων τους, από την άλλη πλευρά, αν μπορεί να συνεχίζει να λειτουργεί,
αυτό το πετυχαίνει ακριβώς επειδή οι άνθρωποι δεν υποτάσσονται σε αυτό
το άνωθεν επιβεβλημένο μοντέλο οργάνωσης, παρακάμπτοντας διαρκώς
τις προσταγές των διευθυντών και των «ειδικών» και προβαίνοντας σε ένα
είδος άρρητης και άτυπης αυτοοργάνωσης. Η πιο χαρακτηριστική έκφραση
του εύρους αυτής της υπόγειας αυτοοργάνωσης είναι η λεγόμενη απεργία
ζήλου: ένα ιδιότυπο είδος απεργίας κατά την οποία οι εργαζόμενοι επιλέγουν να εφαρμόσουν κατά γράμμα τις εντολές της διεύθυνσης, με αποτέλεσμα να καταρρέει η παραγωγική διαδικασία24.
Ο Ντεζούρ λέει ακριβώς το ίδιο και ονομάζει, μάλιστα, ζήλο αυτήν
την «αποτελεσματική ευστροφία που εκδηλώνεται εντός της εργασίας».
Αν «η υποτιθέμενα εκτελεστική εργασία είναι μόνο ένας μύθος»25, αυτό
23. Βλ. σχετικά, Κ. Καστοριάδης, «Το επαναστατικό κίνημα στον σύγχρονο καπιταλισμό»
(1959), Σύγχρονος καπιταλισμός και επανάσταση, μτφρ. Α. Στίνας, Κ. Κουρεμμένος, Αθήνα,
Ύψιλον, 1987, σσ. 219-230.
24. Σχετικά με αυτήν την άτυπη αυτοοργάνωση μέσα στον χώρο εργασίας, βλ. και το κείμενο
του Καστοριάδη, «Για το περιεχόμενο του σοσιαλισμού ΙΙΙ: η πάλη των εργατών ενάντια στην
οργάνωση του καπιταλιστικού εργοστασίου» (1958), Η πείρα του εργατικού κινήματος, τ. 2,
Προλεταριάτο και οργάνωση, μτφρ. Β. Ψιμούλη, Ζ. Χριστοφίδου, Αθήνα, Ύψιλον, 1984.
25. Ch. Dejours, Souffrance en France. La banalisation de l’injustice sociale, Παρίσι, Seuil, 2008, σ. 73.

Η βασική ιδέα του Ντεζούρ είναι ότι, σήμερα, ο ζήλος των εργαζόμενων αποτελεί το βασικό στοιχείο που κάνει την παραγωγή να λειτουργεί ακόμα, μέσα σε ένα πλαίσιο πλήρους οργανωτικού και διευθυντικού
ανορθολογισμού, ο οποίος προκαλείται από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές
και το νεομάνατζμεντ (μείωση προσωπικού σε βαθμό που βραχυκυκλώνει
την εργασιακή διαδικασία, αντικατάσταση των παλιών και έμπειρων εργαζόμενων από νέους και άπειρους, μη τήρηση των κανόνων ασφάλειας
κ.λπ.) και ο οποίος, προσθέτουμε εμείς, ξεπερνά κατά πολύ τον αντίστοιχο
ανορθολογισμό της τεϊλορικής επιχείρησης που περιέγραφε το Socialisme
ou Barbarie. Η ουσιαστική όμως διαφορά της σημερινής κατάστασης με
αυτό που συνέβαινε μέσα στην κλασική τεϊλορική επιχείρηση έγκειται στο
ότι σήμερα αυτός ο ζήλος εκδηλώνεται κατά βάση σε ατομικό και όχι σε
συλλογικό επίπεδο.
Έτσι, αντί να ενεργεί ως ένα αντικειμενικό, κατά κάποιον τρόπο,
υπόστρωμα, που θα δημιουργούσε τη δυνατότητα μιας υπόγειας αυτοδιαχείρισης των επιχειρήσεων, ωθώντας τους εργαζόμενους προς τη συλλογική
διεύθυνση της παραγωγής (όπως πίστευαν ο Καστοριάδης και ο Μοτέ),
αυτό που απεναντίας κάνει είναι να οδηγεί τους εργαζόμενους στα ψυχικά
και σωματικά τους όρια, φορτώνοντάς τους με πρωτόγνωρες ευθύνες και
άγχη, που παλιότερα δεν αναλάμβαναν (εφόσον τα «μοιράζονταν» με τη
διεύθυνση, τους συναδέλφους τους κ.λπ.).

29

EDITORIAL

EDITORIAL

Στην Ελλάδα, βέβαια, δεν είχαμε ποτέ έναν ανεπτυγμένο καπιταλισμό, δηλαδή μια οικονομία στην οποία να κυριαρχούν οι μεγάλες γραφειοκρατικές επιχειρήσεις, οι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες με τεϊλορικά
μοντέλα οργάνωσης κ.λπ. Οπότε όλες αυτές οι συνέπειες της προοδευτικής
επιβολής των ιδεών του νεομάνατζμεντ που περιγράφουν οι γάλλοι και οι
αμερικανοί συγγραφείς επηρεάζουν μόνο εμμέσως -ή, εν πάση περιπτώσει,
όχι με τον ίδιο τρόπο με ό,τι συμβαίνει στη Δύση- την κατάσταση. Αυτό
που εισάγεται είναι ορισμένες αρχές και πρακτικές που επιτρέπουν στους
εργοδότες να εκμεταλλεύονται περισσότερο αποδοτικά τους εργαζόμενούς
τους, στα πλαίσια του μοντέλου της μικρομεσαίας επιχείρησης που είναι
και το κυρίαρχο στην εγχώρια οικονομία. Ωστόσο, στον τριτογενή τομέα
των λεγόμενων υπηρεσιών εφαρμόζονται κατά κόρον πολλές από τις βασικές αρχές του σύγχρονου μάνατζμεντ όπως η λεγόμενη «πολυσθένεια»,
το just in time κ.λπ., εφόσον ο εργαζόμενος, που είναι, τις περισσότερες
φορές, σε άμεση επαφή με τον πελάτη, οφείλει να είναι ανά πάσα στιγμή
και πλήρως διαθέσιμος να ανταποκριθεί σε κάθε καταναλωτικό καπρίτσιο
του πρώτου.

δεν κινητοποιείται και δεν αντιστέκεται ουσιαστικά στα νέα μέτρα; Γιατί,
όταν προσπαθεί να το κάνει, έστω σε μειοψηφικό επίπεδο, οι αντιδράσεις
του παρακάμπτουν το εργασιακό πεδίο και αναπτύσσονται σε άλλους τομείς της κοινωνικής ζωής (Κίνημα των Πλατειών το περασμένο καλοκαίρι, ανάπτυξη των Λαϊκών Συνελεύσεων γειτονιάς, διάφορες προσπάθειες
οργάνωσης δικτύων εναλλακτικού και «αυτοοργανωμένου» εμπορίου και
συναλλαγών κ.λπ.); Τι είναι αυτό που αναβάλλει συνέχεια, εδώ και δύο
χρόνια, τη «μεγάλη νύχτα» που θα μας κάνει Αργεντινή και θα δούμε τους
πολιτικούς να φεύγουν με ελικόπτερα από το προαύλιο της Βουλής; Γιατί
το λεγόμενο «πρεκαριάτο» δεν έχει γεννήσει κάποιο πολιτικό και κοινωνικό κίνημα ικανό να αντιπαρατεθεί στην επίθεση των ολιγαρχιών, παρά τις
νεομαρξιστικές θεωρίες των διάφορων ρευμάτων του σύγχρονου εργατισμού; Γιατί, ακόμα κι όταν αυτό το πρεκαριάτο συμμετέχει σε κοινωνικές
κινητοποιήσεις, πρόκειται κατά βάση για «τυφλές» εξεγέρσεις και ξεσπάσματα οργής και όχι για κάποιο συγκροτημένο χειραφετητικό κίνημα27;
Μήπως αυτό έχει να κάνει και με τον τύπο ανθρώπου που διαμορφώνουν
αυτές οι νέες εργασιακές σχέσεις; Οι οποίες, με τη σειρά τους, αποτελούν
κομμάτι του γενικότερου τρόπου με την οποία η σύγχρονη κοινωνική θέσμιση διαπλάθει το σημερινό άτομο;
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Η σημασία, ωστόσο, τέτοιων αναλύσεων, όπως του Σένετ και του
Ντεζούρ, έγκειται στο ότι μας δείχνουν πως αυτό στο οποίο τείνουν να
οδηγούν τα νέα εργασιακά μοντέλα και οι εργασιακές σχέσεις που προκύπτουν από αυτά, είναι η παθητικοποίηση και η εξατομίκευση των εργαζόμενων, η διάδοση της απόγνωσης και της βουβής απελπισίας -ή, πολύ
συχνά, του απλού κυνισμού και του ατομικισμού-, οι οποίες, φυσικά,
είναι συνθήκες που βάζουν τεράστια εμπόδια σε κάθε έννοια συλλογικής
κινητοποίησης και αντίστασης. Πράγματα που για παλιότερες γενιές αποτελούσαν τον πυρήνα μιας common decency της συμπεριφοράς των εργαζομένων, σήμερα δείχνουν να αποτελούν ζητούμενο: «Στα κοινά προβλήματα
που αντιμετωπίζουμε δεν υπάρχουν ατομικές λύσεις παρά μόνο συλλογικές απαντήσεις. Από την καλημέρα στη συνάδελφο μέχρι την ημέρα της
απεργίας χτίζουμε καθημερινά σχέσεις φιλίας και εμπιστοσύνης που στο
χέρι μας είναι να τις μετατρέψουμε σε κοινότητα αγώνα»26.
Όλα αυτά έχουν μεγάλη σημασία για να καταλάβουμε τη στάση
του κόσμου, σήμερα στην Ελλάδα, απέναντι στην κρίση. Γιατί ο κόσμος
26. Από αφίσα της Συνέλευσης Εργαζομένων στα Τηλεφωνικά Κέντρα (http://akoustika.
espiv.net/).

Σε ό,τι μας αφορά, πιστεύουμε ότι μια σειρά τέτοιων ερωτημάτων
οφείλει να μας απασχολήσει, αν θέλουμε να έχουμε μια διαυγή εικόνα των
κοινωνιών μέσα στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

27. Βλ. σχετικά με αυτό το σημείο και την κριτική στο βιβλίο του Alèssi Del’Umbria, Εξεγέρσεις στα γκέτο των γαλλικών μητροπόλεων, στο Πρόταγμα, τ. 3, Δεκέμβριος 2011, σσ.
189-199.
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Η προσπάθειά μας, από την άλλη πλευρά, μέσα από αυτό το δελτίο, βασίζεται σε δύο αρχές που ήρθαν, ευθύς εξ αρχής –και δίχως καταρχήν να το αντιλαμβανόμαστε- σε πλήρη ρήξη με το επαναλαμβανόμενο ρεπερτόριο των παραπάνω πολιτικών κύκλων. Οι εν λόγω αρχές βασίζονται
σε μια στάση στοιχειώδους φρόνησης, η οποία δικαιολογείται από το εύρος
του διακυβεύματος, και συνιστούν προϋπόθεση κάθε παρέμβασης στο πεδίο της πολιτικής και κοινωνικής σκέψης και πρακτικής.

Γκι Φαρζέτ

Η μάταιη αναζήτηση του Άγιου Δισκοπότηρου της
Οργάνωσης*
μετάφραση: Ν. Μάλλιαρης

Υπάρχουν εποχές κατά τις οποίες μεγάλος αριθμός ατόμων αντιλαμβάνονται ότι είναι αναγκαία μια ριζική αλλαγή των κοινωνικών μηχανισμών. Μέσα στις σύγχρονες κοινωνίες, όταν αυτή η τάση παίρνει το δρόμο
της πολιτικής δράσης, η συμμετοχή στα κατεστημένα κόμματα αποκλείεται, καθώς αυτά είναι απλώς και μόνον οι ενοικιαστές του κρατικού μηχανισμού, που έχουν για σκοπό τους τη διαχείριση των τρεχουσών υποθέσεων. Τι είδους συνομαδώσεις, κατά συνέπεια, επιθυμούμε και προς ποιά
κατεύθυνση να στραφούμε; Αυτό είναι το ερώτημα που αντιμετωπίζουμε
εδώ και πάνω από σαράντα χρόνια.
1) Η απλότητα της διαύγειας
Τα άτομα που «στρατεύονται» σε μια υπόθεση πάσχουν σχεδόν
πάντοτε, κατά την πρώτη περίοδο της στράτευσής τους, από έλλειψη της
απαραίτητης αυτοανακλαστικής ικανότητας η οποία θα τους επέτρεπε να
προσεγγίσουν με κριτική απόσταση το εγχείρημά τους. Αυτό που είναι
όμως πιο εντυπωσιακό είναι ότι συνεχίζουν να διατηρούν σε ολόκληρη
την πορεία του πολιτικού τους βίου αυτά τα μειονεκτήματα, δίνοντας την
εντύπωση ότι θα τα αναπαράγουν σχεδόν εσαεί, λες και στο μεταξύ αυτές
οι συνήθειες αποκρυσταλλώθηκαν με τρόπο μη αναστρέψιμο. Όπως είναι
προφανές, αυτή η στάση παρουσιάζει έντονες αναλογίες με τον θρησκευτικό προσηλυτισμό.
* G. Fargette, « Le Graal illusoire de l’Organisation », Le Crépuscule du XXème siècle, τ. 23-24,
Νοέμβριος 2011.

Κανόνας πρώτος: να λαμβάνουμε υπόψη ότι το γεγονός πως ερχόμαστε σε επαφή με μια συγκεκριμένη ομάδα δε συνεπάγεται, σε καμία
περίπτωση, και ότι εντασσόμαστε σε αυτήν. Πρόκειται για μια υπόθεση
ιδιαίτερα σημαντική, για να την εμπιστευτούμε σε τυχαίες συναντήσεις και
επαφές.
Στην πραγματικότητα είναι απαραίτητο να αποφύγουμε τους
αστάθμητους παράγοντες αυτού του είδους και να γνωρίσουμε τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό πολιτικών ομάδων, προκειμένου να κάνουμε έναν
συγκριτικό απολογισμό αυτού που είναι και αυτού στο οποίο τείνουν να
μετατραπούν. Αυτή η έγνοια καθίσταται ακόμα πιο δικαιολογημένη αν
αναλογιστούμε ότι κάθε συλλογικότητα μοιάζει, από πολλές απόψεις, με
ένα καράβι που επιπλέει: αυτό που βλέπουμε αρχικά είναι τα κατάρτια
του και οι εναλλασσόμενες κατευθύνσεις που παίρνουν· χρειάζεται όμως
κάποιος χρόνος για να εκτιμήσουμε τη φύση του έρματος που βρίσκεται
στο βάθος των αμπαριών και το οποίο είναι αυτό που θα καθορίσει την
πορεία του σκάφους κατά τις πιο κρίσιμες περιστάσεις, ανεξαρτήτως των
επίσημων διακηρύξεων της οργάνωσης.
Κανόνας δεύτερος: να έχουμε πάντα κατά νου τι θα ήταν μια
πλήρης ανατροπή των κοινωνικών σχέσεων μέσα σε μια σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία.
Το εύρος αυτού του πολιτικού καθήκοντος είναι τέτοιο, ώστε κανένα γκρουπούσκουλο δε μπορεί να χρησιμεύσει ως σημείο εκκίνησης για
μια τόσο ευρεία ιστορική αλλαγή, ενώ καμία θεωρία δεν μπορεί να παριστάνει ότι θα αποτελέσει την πηγή της μελλοντικής κοινωνίας. Πράγμα
που συνεπάγεται ότι, αν πρέπει να φτιαχτεί ένα «κόμμα», προκειμένου
να συνοδεύσει μια πρακτική μεταβολή προερχόμενη από την ίδια την κοινωνία –ένα «κόμμα» με την κλασική, προ του 20ού αιώνα, έννοια του όρου,
ως συνομάδωση, δηλαδή, ανθρώπων που συνδέονται πάνω τη βάση μιας
κοινής υπόθεσης και όχι ως μια δομή κυριαρχούμενη από κάποιο μηχανι-
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σμό-, τότε αυτό θα πρέπει να αποτελείται από μια ζωντανή ομοσπονδία
ποικίλων τάσεων που υποστηρίζουν μια τέτοια πολιτική αλλαγή.
Αυτά τα δύο σημεία αναφοράς επέτρεψαν, κατά τη διάρκεια της
δεκαετίας του 1970, μια ψύχραιμη ανάλυση των γκρουπούσκουλων –διάφορων μεγεθών- που επιχειρούσαν τότε να υφαρπάξουν το πεδίο της
κοινωνικής κριτικής. Γρήγορα αναγκαστήκαμε να διαπιστώσουμε, σε όλες
τις ευκαιρίες που μας δόθηκαν, ότι κανένα από αυτά τα γκρουπούσκουλα
δεν ήταν στο ύψος των περιστάσεων μιας κοινωνικής αλλαγής. Καθένα
τους ήθελε να επιβληθεί στους ανταγωνιστές του, με τους οποίους δεν
μπορούσε προκύψει ποτέ η παραμικρή σύγκλιση απόψεων. Ακόμα χειρότερα, πίσω από την πρόσοψη μιας ιδιαίτερης δημαγωγίας, όλα αυτά τα
γκρουπούσκουλα ένιωθαν μια βαθύτατη περιφρόνηση για τις δημιουργικές
και πάντοτε γεμάτες απρόοπτα τάσεις των κοινωνικών κινημάτων. Οι «θεωρητικές» αναφορές από τις οποίες γραπώνονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι
αποτελούν, εξαιτίας του σχηματικού τους χαρακτήρα, ένα είδος ελάχιστου
«ευαγγελίου», το οποίο δεν τίθεται ποτέ υπό αμφισβήτηση. Τα άτομα, από
την άλλη πλευρά, που δέχονταν να έρθουν σε επαφή με κάποια από αυτές
τις ομάδες αντιμετωπίζονταν απλώς ως δυνάμει προσήλυτοι και μόνο ως
τέτοιοι ενδιέφεραν την οργάνωση.
Αν το αποφασιστικό μας κριτήριο πρέπει να είναι το γενικό συμφέρον του συνολικού κινήματος που στοχεύει την υπέρβαση των υφιστάμενων κοινωνικών συνθηκών, τότε η προσπάθεια να μείνουμε έξω από
αυτόν τον γενικευμένο σεχταρισμό αποτελεί δείγμα της πιο στοιχειώδους
ορθοφροσύνης. Διότι μας επιτρέπει να αποκτούμε ανοσία απέναντι στους
πνιγηρούς αυτοματισμούς που καθένα από αυτά τα γκρουπούσκουλα καλλιεργεί ως σημάδι πολιτικής καταξίωσης. Το τίμημα, ωστόσο, μιας τέτοιας
διαυγούς στάσης δεν είναι αμελητέο: αυτομάτως γινόμαστε στόχος αμέτρητων επιθέσεων, δεδομένου ότι τα κόμματα και τα γκρουπούσκουλα
περιχαράσσουν ό,τι έχει απομείνει από τον δημόσιο χώρο, όπως συμβαίνει
σταθερά από τη δεκαετία του 1970.
Πέραν όμως αυτών των 35 χρόνων πολιτικής παρατήρησης, αναγκαστήκαμε να παραδεχτούμε και την πραγματοποίηση μιας σημαντικής
μετάλλαξης αυτών των τύπων συνομάδωσης, οι οποίοι δεν κατάφεραν, από
ένα σημείο κι έπειτα, να συνεχίσουν να αναπαράγονται υπό την ίδια μορφή. Ο σεχταρισμός, φυσικά, παραμένει η κεντρική πολιτική τους συμπεριφορά, μόνο που χωρίζεται πλέον σε δύο σαφώς διακριτά είδη.
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2) Σταλινο-αριστερισμός και αφηρημένος ριζοσπαστισμός
Πρόκειται για τους δύο κυρίαρχους τύπους συμπεριφοράς των
«πολιτικοποιημένων» ακτιβιστών σήμερα.
Υπάρχουν, καταρχάς, αυτοί που τοποθετούνται στην κληρονομιά
της Γ’ Διεθνούς: οι σταλινικοί των διάφορων ΚΚ που επιβιώνουν ακόμα, τα
ποικίλα σταλινο-μαοϊκά υπολείμματα και η ζώνη των τροτσκιζόντων υποτελών που μιμείται τις μεθόδους των πρώτων, διατηρώντας, ωστόσο, μια
επίφαση επιφανειακής αντιπολίτευσης (ενώ αντίστοιχα αντανακλαστικά
ανέπτυξαν και όσοι πίστεψαν ότι ξέφυγαν από τα τροτσκιστικά αδιέξοδα
βρίσκοντας καταφύγιο στη βολική θεωρία του «κρατικού καπιταλισμού»
σχετικά με την κοινωνική φύση της ΕΣΣΔ). Όλοι τους είναι κληρονόμοι ορισμένων ιστορικών μαρξιστικών ρευμάτων αποκαλυψιακής τάσης, τα οποία
κατά βάθος πιστεύουν ότι η καταστροφή είναι απαραίτητη για την έλευση
του καινούργιου και γι’ αυτό την αναζητούν ενστικτωδώς με κάθε δυνατό
τρόπο, όποιες κι αν μπορεί, ενδεχομένως, να είναι οι ζοφερές συνέπειες
για το κοινωνικό κίνημα. Παρ’ όλο που, όπως είναι προφανές, ο κοινός
κορμός που τους συνδέει κρύβεται πίσω από έναν πληθωρισμό ανεκδοτολογικού τύπου διαφορών, μια κριτική εξέταση του φαινομένου μας ωθεί
να τους συγκεντρώσουμε κάτω από την εύγλωττη ονομασία του σταλινοαριστερισμού.
Ορισμένες φορές η συμπεριφορά τους χαρακτηρίζεται από μια
επιφανειακή αλλαγή πλεύσης, κινούμενη προς μια τάση μίμησης της ιστορικής σοσιαλδημοκρατίας. Ωστόσο, τα «μπολσεβίζοντα» αντανακλαστικά
τους πάντοτε επανέρχονται, όπως το βλέπουμε στην περίπτωση ατόμων
που ακολούθησαν πρακτικές εισοδισμού, σαν τον δημαγωγό Μελανσόν1,
για παράδειγμα. Ακόμα κι αν δεν στοιχειώνονται κάθε στιγμή από την
επιθυμία εκκαθάρισης των πολιτικών τους αντιπάλων, είναι σίγουρο ότι
αυτά τα αντανακλαστικά παραμένουν ακέραια, κατά κάποιον τρόπο σε
1. Σ.τ.μ.: Jean-Luc Mélenchon, γάλλος πολιτικός, πρώην μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος (με το οποίο χρημάτισε και υπουργός την περίοδο 2000-2002), ο οποίος έφυγε από το
Κόμμα, το 2008, για να προσχωρήσει στο Κόμμα της Αριστεράς, που συμμετέχει στον συνασπισμό Μέτωπο της Αριστεράς (Front de Gauche), με τον οποίο και κατέβηκε υποψήφιος
για Πρόεδρος, στις εκλογές του 2012, βγαίνοντας τέταρτος, με ποσοστό περίπου 11%. Μιλώντας για «εισοδισμό», ο Γκ. Φ. αναφέρεται στο παρελθόν του Μελανσόν, όταν ο τελευταίος
αποχώρησε από την τροτσκιστική «Κομουνιστική Διεθνιστική Οργάνωση» της οποίας ήταν
στέλεχος, και προσχώρησε, το 1977, στο Σοσιαλιστικό Κόμμα.
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εφεδρεία, έτοιμα να εκδηλωθούν με την πρώτη ευκαιρία2. Κάθε άτομο που
διαφωνεί μαζί τους είναι ένα «κάθαρμα» που θα πρέπει κάποια μέρα να
τουφεκιστεί.

Τόσο οι σταλινο-αριστεριστές όσο και οι θιασώτες αυτού του κούφιου «ριζοσπαστισμού» προσμένουν πάντοτε την έλευση ενός ιστορικού
θαύματος, το οποίο θα διέγραφε δίχως την παραμικρή προσπάθεια όλα τα
λάθη και τις απογοητεύσεις. Τους έχει στοιχειώσει η αναζήτηση ενός Άγιου
Δισκοπότηρου: το ζήτημα της οργάνωσης, ένα «τεχνικό» ιδεώδες που θα
μπορούσε, τελικά, να επιλύσει τα πάντα. Η λενινιστική πρακτική καμώνεται ότι το έχει βρει, οδηγώντας στο «σοβιετικό» ναυάγιο που γνωρίζουμε,
ενώ οι πιο ιδεολογικοποιημένες εκδοχές του αφηρημένου ριζοσπαστισμού
έχουν μετατρέψει σε εκδοτική τους ειδικότητα την υποτιθέμενη «επίλυσή»
του, δίχως να έχουν ποτέ καταφέρει να στήσουν την παραμικρή πραγματική «οργάνωση».

Αυτή η ουρά του μπολσεβίκικου κομήτη έχει απολέσει τεράστιο
κομμάτι της οργανωτικής της δύναμης, αλλά καταφέρνει ακόμα να βαραίνει με καταστροφικό τρόπο πάνω σε ό,τι παρουσιάζεται σήμερα ως «δημόσια συζήτηση», μέσω της επίκλησης ενός δικαιώματος ιδεολογικού βέτο,
που το κυρίαρχο πολιτικώς ορθόν πάντοτε αναπαράγει και χρησιμοποιεί
προς όφελός του.
Πέραν όμως αυτών των παρακμιακών επιβιώσεων, υπάρχει και
ένας ακόμα άμορφος χώρος, στους κόλπους του οποίου η κονιορτοποίηση είναι κάπως μικρότερη και ο οποίος χαρακτηρίζεται από αυτό που
θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε αφηρημένο ριζοσπαστισμό. Τα άτομα που αποτελούν αυτόν τον χώρο εμφανίστηκαν κατά τη δεκαετία του
1960, έχοντας αντιληφθεί πόσο αναγκαία ήταν πλέον η αποστασιοποίηση
από τα πιο καταστροφικά κουσούρια του σταλινο-αριστερισμού. Ωστόσο
η σεχταριστική τους κουλτούρα συνοδεύεται από την απόλυτη οργανωτική
αδυναμία3. Γι’ αυτούς τους ανθρώπους η μελλοντική κοινωνία θα απέρρεε
όχι από την «οργάνωσή» τους αλλά απευθείας από τη θεωρία τους. Οι
ακατάσχετες λεκτικές τους χειρονομίες αποτελούν αντίβαρο στην πρακτική τους αδυναμία, την οποία πρέπει να προσποιούνται, ανά πάσα στιγμή,
ότι αρνούνται. Η αριθμητική τους κλίμακα δεν ξεπερνά ποτέ την ακτίνα
δράσης της στενής παρέας και του «κύκλου»4.
2. Πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμα και τα μικροσκοπικά «μαρξιστικά» ρεύματα των κληρονόμων της αντιπολίτευσης της δεκαετίας του ’20 στη μοσχοβίτικη Γ’ Διεθνή (όπως οι «συμβουλιακοί κομουνιστές») τείνουν να υιοθετούν τα πάγια μειονεκτήματα του σταλινο-αριστερισμού,
ακόμα και τις σπάνιες φορές που βγαίνουν από τα όρια μιας πλατωνικού τύπου ανάλυσης
και προσπαθούν να έχουν επαφή με κάποιου είδους πρακτική δραστηριότητα.
3. Οι καταστασιακοί ενσαρκώνουν με τον πιο συστηματικό τρόπο αυτά τα μειονεκτήματα,
παρ’ όλο που εδώ και κάποιον καιρό τους ανταγωνίζονται με αξιώσεις διάφορες φονταμενταλιστικές αντιδημοκρατικές θεωρίες, που έχουν ως σημείο αναφοράς έναν ολοένα και
πιο ερμητικό μαρξισμό, οχυρωμένο πίσω από μια προχειροφτιαγμένη μεταφυσική περί ενός
«κομμουνισμού» που ορθώνεται απέναντι και ενάντια στα πάντα (Σ.τ.μ.: για το ελληνικό
αντίστοιχο αυτών των τάσεων, βλ. το περιοδικό Blaumachen, του οποίου η θεωρία για τον
«κομμουνισμό» και τη «δημοκρατία» συνιστά μεταγραφή της αντίστοιχης θεωρίας γαλλικών
ομάδων όπως η Théorie Communiste).
4. Οι λίγες γκρουπουσκουλοειδείς αναρχικές επιβιώσεις που αναπαράγουν τις απαρχαιωμένες συνήθειες αυτής της παράδοσης του 19ου αιώνα, δεν εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία,
παρ’ όλο που η σημερινή συμπεριφορά της γαλλικής CNT, που επικαλείται τον επαναστατικό
συνδικαλισμό της προ του 1914 περιόδου παρά τον αναρχο-συνδικαλισμό, υιοθετεί πολλά

Αυτά τα δύο, εντελώς απωθητικά, είδη πολιτικής συμπεριφοράς
αρκούν για να εξηγήσουν γιατί οι όποιες αντιδράσεις εμφανίζονται μέσα
στη σύγχρονη κοινωνία μπορούν να ξεφύγουν από τη γενικευμένη αδράνεια μόνο αν λάβουν τη μορφή όχι του κόμματος ή της οργάνωσης, αλλά
της ανοιχτής συλλογικότητας, η οποία δεν μετατρέπεται σε αντι-κοινωνία5
και διατηρεί, έτσι, επαφή με τις κοινωνικές διεργασίες. Αυτός ο τύπος
πολιτικής συμπεριφοράς δεν αποτελεί, σε καμία περίπτωση, εγγύηση απέναντι στα συντριπτικά μειονεκτήματα των πολιτικών οργανώσεων και των
γκρουπουσκούλων που προσπαθούν διαρκώς να την καπελώσουν και να
την εκμεταλλευτούν. Δεν είναι τυχαίο, υπό αυτήν την έννοια, ότι οι πολιτικοί μηχανισμοί προσπαθούν τακτικά να δημιουργήσουν για λογαριασμό
τους τέτοιου είδους παραβάν-δορυφόρους, προκειμένου να μετριάσουν την
καταστροφική εντύπωση που δίνουν.
Αντίθετα με ό,τι υποστηρίζουν οι θριαμβικού τύπου κατηχήσεις,
δεν υπάρχει γενική λύση στο «ζήτημα της οργάνωσης». Τελικά μόνο μέσα
σε συγκεκριμένες καταστάσεις και βάσει του επιδιωκόμενου κάθε φορά
σκοπού μπορούμε να δώσουμε πρακτική λύση σε αυτό το πρόβλημα. Η
εξειδικευμένη θεματική του «ζητήματος της οργάνωσης» είναι απαραίτητη μόνο σε αυτούς που προσπαθούν να στήσουν μια νέα εξουσία και,
ως τέτοια, δεν μπορεί να μας δώσει καμία λύση που να μπορούμε να
υπερασπιστούμε σε πολιτικό επίπεδο. Αν ο στοχασμός πάνω στον τρόπο
«οργάνωσης» χρησιμεύει σε κάτι, αυτό έγκειται στο ότι μας επιτρέπει να
εντοπίσουμε τα λάθη που πρέπει να αποφεύγουμε.
από τα μειονεκτήματα του σύγχρονου αριστερισμού. Το ίδιο ισχύει και για ορισμένες «ελευθεριακές» ομάδες οι οποίες έχουν προσπαθήσει να αντιγράψουν τις αριστερίστικες πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης και μιας «τακτικής» συμμετοχής στις εκλογές.
5. Σ.τ.μ.: Σε μια μικρο-κοινωνία, δηλαδή, η οποία ανταγωνίζεται την κοινωνία.

37

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

38

Νίκος Ν. Μάλλιαρης

Ορισμένες σκέψεις για το ζήτημα της «οργάνωσης»
από τη σκοπιά της άμεσης δημοκρατίας
Το ζήτημα της οργάνωσης συνδέεται άρρηκτα με τον τρόπο με τον
οποίο κάθε συλλογικότητα ή κάθε, γενικότερα, πολιτικό ρεύμα και ιδεολογία
αντιλαμβάνεται το πρόταγμά της αλλά και την ίδια την πολιτική συνολικότερα. Οι μορφές οργάνωσης που υιοθετεί μια πολιτική συλλογικότητα ή ομάδα
συνιστούν, κατά κάποιον τρόπο, την πρακτική μεταγραφή των θεμελιωδών
πολιτικών της αρχών αλλά και του ίδιου της του προτάγματος, σχετικά με
τη μορφή κοινωνίας που υποστηρίζει. Η σημερινή συγκυρία είναι από διάφορες απόψεις ενθαρρυντική σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάπτυξη αυτής της
προβληματικής, ειδικά μετά από την εμφάνιση του λεγόμενου Κινήματος των
Πλατειών, στα πλαίσια του οποίου εκφράστηκε μια σαφής απόρριψη των
ιεραρχικού και γραφειοκρατικού τύπου οργανωτικών μορφωμάτων. Ωστόσο,
σε επίπεδο ανάλυσης από την πλευρά των πολιτικών χώρων, αυτή η εξέλιξη
δεν έδωσε αφορμή για κάποια ανανέωση της σχετικής προβληματικής –αν
ποτέ αυτή αναπτύχθηκε ποτέ, πραγματικά.
Η μόνη προσπάθεια να λάβουμε υπόψη μας τα συμπεράσματα της
«κινηματικής» πείρας των τελευταίων τριών-τεσσάρων ετών (ξεκινώντας
από τον Δεκέμβριο του 2008), ήταν η επεξεργασία μιας κριτικής της «λογικής των πολιτικών ταυτοτήτων»1, η οποία όμως, όπως προσπαθήσαμε να
δείξουμε σε ένα πιο θεωρητικό επίπεδο2, καλύπτει μόνο το ένα σκέλος του
προβλήματος, αυτό που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως «αρνητικό»:
1. Βλ. χαρακτηριστικά την μπροσούρα της Συνέλευσης για την Κυκλοφορία των Αγώνων
(ΣΚΥΑ), Remember December, Fight Now. Εμπειρίες και κριτική αποτίμηση μέσα από τις κοινότητες αγώνα του Δεκέμβρη (Αθήνα, 2010), ειδικά, σ. 57 κ.ε.
2. N. Mάλλιαρης, «Στην υπεράσπιση της πολιτικής. Μια κριτική στον σύγχρονο μηδενισμό»,
Πρόταγμα, τ. 2, Ιούνιος 2011.

την κριτική στις αριστερές γραφειοκρατίες και στη λογική του ιδεολογικού
καπελώματος (το οποίο εξασκείται, φυσικά, με ιδιαίτερη επιτυχία και από
τους αναρχικούς). Το καθεαυτό «θετικό» σκέλος όμως, το σχετικό με την
προσπάθεια επεξεργασίας και υπεράσπισης ενός συνολικού πολιτικού προτάγματος, το οποίο, όμως, δε θα μετατρέπεται σε ψυχρή και αρτηριοσκληρωτική ιδεολογία, έχει παντελώς αγνοηθεί (δεδομένου, άλλωστε, και του ότι η
προσέγγιση στην οποία μόλις αναφερθήκαμε εξορίζει αυτό το πρόβλημα ως
εκ φύσεως προβληματικό και γραφειοκρατικό, καθώς τείνει να συγχέει την
υποστήριξη ενός προτάγματος με την ιδεολογικοποίησή του και τη μετατροπή του σε καθαγιασμένη και ετερόνομη «πολιτική ταυτότητα»).
Οι πολιτικές συλλογικότητες «αρχών»
Αυτό, αντίθετα, που εμείς θεωρούμε βασικό, είναι η προσπάθεια
να συνδυάσουμε, αφενός μια δημοκρατική μορφή οργάνωσης και, αφετέρου, τη δυνατότητα εκφοράς δημόσιου λόγου και προώθησης ενός συνολικού
προτάγματος, όπως επίσης και μιας διαυγούς και κριτικής ανάλυσης των
κοινωνικών συνθηκών μέσα στις οποίες καλούμαστε –και επιλέγουμε- να
δράσουμε. Αυτό λοιπόν που μας ενδιαφέρει είναι η υπεράσπιση του ρόλου
των πολιτικών ομάδων «αρχών», δηλαδή των πολιτικών ομάδων με συνολικό
πρόταγμα, που προτείνουν, παράλληλα, τη δικιά τους ανάλυση και ανάγνωση της κοινωνικής πραγματικότητας.
Πρόκειται για τις συλλογικότητες που διαφέρουν από τις μονοθεματικές ομάδες, τις περιστασιακές πρωτοβουλίες ή τα συνδικάτα, καθώς έχουν
ως χαρακτηριστικό τους την προσπάθεια συνδυασμού των δύο στοιχείων
που μόλις αναφέραμε. Για εμάς αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό, εφόσον πιστεύουμε ότι καμία πολιτική δραστηριοποίηση δε μπορεί να είναι
διαυγής, αν δεν προσπαθεί, παράλληλα, να έχει σαφή ιδέα των αρχών
που εμψυχώνουν τη δράση της αλλά και του ίδιου της του εγχειρήματος
και των κοινωνικών συνθηκών εντός των οποίων δρα. Πράγμα που σημαίνει
ότι η «πρακτική» δράση έχει ανάγκη από μια προσπάθεια θεωρητικής επεξεργασίας, η οποία, αναγκαστικά, καταλήγει σε μια σειρά θέσεων τις οποίες
υποστηρίζει η εν λόγω ομάδα, και των οποίων η επεξεργασία τρέφεται και
ελέγχεται από την εμπειρία της «πράξης», εφόσον συνιστά όχι μόνο προσπάθεια καθοδήγησης, αλλά και διαύγασής της.
Το όλο ζήτημα είναι πώς μπορεί αυτό να γίνει, δίχως να οδηγούμαστε σε αντιδημοκρατικές και σεχταριστικές λογικές (σε «πρακτικό» επίπε-
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δο) και σε ιδεολογικές φετιχοποιήσεις (σε «θεωρητικό» επίπεδο): πώς είναι
δυνατόν, δηλαδή, να συνδέσουμε με μη γραφειοκρατικό τρόπο την πράξη
με τη σκέψη; Πρόκειται ακριβώς για το ερώτημα που αποφεύγει να αντιμετωπίσει η προσέγγιση της «κριτικής της λογικής των πολιτικών ταυτοτήτων»,
θεωρώντας ότι κάθε προσπάθεια επεξεργασίας ενός ευρύτερου προτάγματος οδηγεί αναγκαστικά στην ιδεολογικοποίηση. Αυτό το κείμενο, κατά συνέπεια, είναι μια προσπάθεια να σκιαγραφηθεί ένα πιθανό μοντέλο τέτοιας
ομάδας «αρχών», οργανωμένης σε δημοκρατική βάση, παίρνοντας αφορμή
και από τη συμμετοχή σε κινήματα όπως αυτό του καλοκαιριού (Κίνημα των
Πλατειών) αλλά και από την εμφάνιση άλλων, μη γραφειοκρατικών, κινήσεων, όπως οι συνελεύσεις γειτονιάς κ.λπ.

δημοκρατικό πρόταγμα. Η διαφορά έγκειται στο ότι εμείς δεν αναζητούμε
την φόρμουλα που, άπαξ και ανακαλυφθεί, θα μπορεί πλέον να εφαρμόζεται
παντού ως τυφλοσούρτης, απαλλάσσοντάς μας από τις ευθύνες και την ανάγκη διαρκούς πολιτικής εγρήγορσης και ενεργοποίησης που απορρέουν από
κάθε πραγματικά δημοκρατική πολιτική κουλτούρα.

Η «αυτοοργάνωση» ως πολιτικό πασπαρτού
Στο κείμενό του που δημοσιεύεται σε αυτό το τεύχος, ο Γκι Φαρζέτ,
αφού ασκήσει κριτική στις γραφειοκρατικές τάσεις των αριστερίστικων και
ορισμένων ελευθεριακών ομάδων, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «η εξειδικευμένη θεματική του “ζητήματος της οργάνωσης” είναι απαραίτητη μόνο
σε αυτούς που προσπαθούν να στήσουν μια νέα εξουσία και, ως τέτοια, δε
μπορεί να μας δώσει καμία λύση που να μπορούμε να υπερασπιστούμε σε
πολιτικό επίπεδο. Αν ο στοχασμός πάνω στον τρόπο “οργάνωσης” χρησιμεύει σε κάτι, αυτό έγκειται στο ότι μας επιτρέπει να εντοπίσουμε τα λάθη
που πρέπει να αποφεύγουμε»3. Αυτό είναι μόνο εν μέρει σωστό. Το ζήτημα
της οργάνωσης δεν πρέπει να τίθεται μόνο με «αρνητικό» τρόπο, δηλαδή με
τον ελάχιστο ορίζοντα της εξεύρεσης τρόπων για την αποφυγή των γραφειοκρατικών λαθών. Διότι, πολύ απλά, για να είμαστε σε θέση να αποφεύγουμε
αυτά τα λάθη, τόσο σε ό,τι αφορά σε παραστρατήματα της ίδιας μας της
συμπεριφοράς, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο αντιμετώπισης
των γραφειοκρατικών οργανώσεων, χρειαζόμαστε ένα οργανωτικό μοντέλο
που θα επιτρέπει να ενεργούμε σε δημοκρατική και εξισωτική βάση. Φυσικά και αυτό δεν πρέπει να οδηγεί σε έναν παλαιοκομουνιστικού τύπου
φετιχισμό με την προσπάθεια δημιουργίας μιας Οργάνωσης, η οποία, άπαξ
και ανακαλυφθεί, θα λύσει αυτομάτως όλα μας τα προβλήματα (σε αυτήν
ακριβώς την ψευδαίσθηση ασκεί, πολύ σωστά, κριτική ο Φαρζέτ). Ωστόσο θα
πρέπει πάντοτε να έχουμε μια σαφή ιδέα για το πώς θα μπορούσε να μεταφραστεί σε πρακτικό και οργανωτικό επίπεδο αυτό που έχουμε κατά νου ως
3. Γ. Φαρζέτ, «H μάταιη αναζήτηση του Άγιου Δισκοπότηρου της Οργάνωσης», σε αυτό το
τεύχος.

Ταυτόχρονα, η κριτική της λογικής των πολιτικών ταυτοτήτων –δηλαδή της τάσης να ιδεολογικοποιούμε τις κινηματικές διαδικασίες, μετατρέποντας τις δημοκρατικές συνελεύσεις σε θέατρο αντιπαράθεσης προκατασκευασμένων, εκτός συνέλευσης, «γραμμών»- δεν είναι αρκετή, εφόσον,
όπως είδαμε, ασχολείται μόνο με το ένα σκέλος του προβλήματος. Αυτό
όμως που λείπει σήμερα δεν είναι τόσο μια οργανωτική εμπειρία σε επίπεδο
άμεσων αγώνων, εφόσον τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί σημαντικές
πρόοδοι σε αυτόν τον τομέα (δεδομένης, πάντοτε, της έλλειψης αυτόνομης
πολιτικής παράδοσης που χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνία), αποκορύφωμα των οποίων ήταν η γνωριμία μιας κατηγορίας ανένταχτου κόσμου με τις
αμεσοδημοκρατικές πρακτικές, στα πλαίσια του Κινήματος των Πλατειών
αλλά και εκείνων των συνελεύσεων γειτονιάς που ξεπήδησαν παράλληλα με
ή μετά από αυτό.
Το θέμα όμως είναι να γίνει μια διαύγαση του πολιτικού προτάγματος που μπορεί να εμψυχώσει αυτές τις δημοκρατικές μορφές. Αυτή η
ανάγκη έγινε σαφής κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων στο Σύνταγμα,
το περασμένο καλοκαίρι, όταν έβλεπε κανείς ανθρώπους πραγματικά δημοκράτες στο επίπεδο της πολιτικής τους πρακτικής, οι οποίοι ήταν έτοιμοι,
ανά πάσα στιγμή, να υπερασπιστούν την άμεση δημοκρατία απέναντι στους
αριστεριστές γραφειοκράτες, να έχουν πραγματική δυσκολία να εκφράσουν
το ευρύτερο πρόταγμα, σε επίπεδο συνολικής κοινωνίας –ή έστω σε επίπεδο αντίθεσης στις επιβαλλόμενες πολιτικές λιτότητας-, του οποίου κομμάτι,
υποτίθεται πως ήταν, η αμεσοδημοκρατική οργάνωση των πλατειών. Έτσι
βλέπαμε ότι, ενώ σε πρακτικό/οργανωτικό επίπεδο η άμεση δημοκρατία
γνώρισε καθοριστική διάδοση, σε επίπεδο «θεωρίας», ελάχιστα διαρρήχθηκε η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς, με τον λαϊκοπατριωτισμό και
την σοσιαλδημοκρατική της λογική4.

4. Βλ. μια μικρή ανάλυση του τρόπου με τον οποίο αυτή η λογική αντιμετώπισε, σε επίπεδο
δημόσιου λόγου, τις επιβαλλόμενες μνημονιακές πολιτικές, στο κείμενο της ομάδας μας «Το
Κίνημα των Πλατειών και οι δυσκολίες δημιουργίας ενός δημοκρατικού κινήματος», Πρόταγμα, τ. 3, Δεκέμβριος 2011, σ. 35 κ. ε.
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Αντίστοιχα, σήμερα, στα πλαίσια της προσπάθειας να κρατηθεί
ζωντανό το πνεύμα του Κινήματος των Πλατειών, γίνεται η προσπάθεια
να οργανωθεί ο κόσμος σε τοπικό επίπεδο, καταρχάς μέσω των συνελεύσεων γειτονιάς που αναδύθηκαν παράλληλα με το Κίνημα ή αμέσως μετά
από αυτό (σε αντίθεση με τις αντίστοιχες που υπήρχαν από την εποχή
του Δεκέμβρη) και, εν συνεχεία, μέσω διάφορων άλλων εγχειρημάτων,
πιο ειδικευμένων, όπως τα ανταλλακτικά παζάρια, οι τράπεζες χρόνου
κ.λπ. Η ιδέα που υπάρχει πίσω από αυτές τις προσπάθειες –καθ’ όλα
θετικές σε επίπεδο έμπνευσης- είναι ότι θα πρέπει να φτιάξουμε δίκτυα
τοπικών υποδομών, οι οποίες θα προσπαθήσουν να λύσουν με δημοκρατικό τρόπο τα προβλήματα καθημερινής επιβίωσης που προκύπτουν, όλο
και περισσότερο, όσο εντείνονται οι περικοπές και οι πολιτικές λιτότητας.
Αυτή η ιδέα είναι καθόλα σωστή, ωστόσο, αν δεν γίνει μια προσπάθεια να
αναλυθεί ο ρόλος και ο σκοπός αυτών των κινήσεων, το πιο πιθανό είναι
να μετατραπούν σε ένα νέο είδος ΜΚΟ, οι οποίες θα έχουν στόχο να
παίζουν τον ρόλο συμπληρώματος του ακρωτηριασμένου πάλαι ποτέ Κράτους Πρόνοιας5. Φυσικά και αυτό δεν είναι απόλυτα κακό, αν λάβουμε
υπόψη τη ραγδαία επιδείνωση των υλικών συνθηκών για ευρεία κοινωνικά
στρώματα: είναι πάντοτε καλύτερο η μάχη για την επιβίωση να δίνεται
από κοινού, μέσα από δημοκρατικής έμπνευσης εγχειρήματα, παρά από
τις φιλανθρωπίες της Αρχιεπισκοπής, τα μαφιόζικα δίκτυα προστασίας ή
την Χρυσή Αυγή.

κρατικής κοινωνίας, η οποία θεωρούμε ότι θα πρέπει να αντικαταστήσει
τα σημερινά ολιγαρχικά καθεστώτα.

Ωστόσο, στο βαθμό που δεν τίθεται ρητά το ζήτημα της πολιτικής
στόχευσης και φύσης αυτών των κινήσεων, το παιχνίδι θα πρέπει να θεωρείται εξ ορισμού χαμένο. Αν αυτά τα εγχειρήματα προπαγανδίζονται στις
τοπικές κοινωνίες απλώς με κριτήρια αποτελεσματικότητας, είναι προφανές ότι η ΧΑ, για παράδειγμα, μπορεί να είναι πολύ πιο αποτελεσματική
από κάθε δημοκρατική προσπάθεια, λόγω των χρημάτων που παίρνει από
το κράτος, τον διασυνδέσεών της κ.λπ. Άρα γιατί να έρθει ο μέσος άνθρωπος να χάνει τον χρόνο του σε συνελεύσεις, όταν μπορεί να λύσει το
πρόβλημά του γρήγορα και χωρίς να πολυσκοτίζεται; Χρειάζεται, λοιπόν,
να γίνει σαφές ότι, αν υποστηρίζουμε αυτά τα εγχειρήματα, το κάνουμε
επειδή τα θεωρούμε ως πιθανά σπέρματα ή, έστω, προσχέδια μιας δημο5. Βλ. σχετικά την περιεκτική ανάλυση του Γ. Μπίλλα, «Η επανανοηματοδότηση της ζωής
ως ζητούμενο» (αναδημοσιευμένο στο ιστολόγιο της ομάδας μας, http://protagma.wordpress.
com). Αυτήν την προβληματική φαίνεται πως την παραβλέπει ο Στ. Σταυρίδης, στο κείμενό
του «Ανανεώνοντας το πρόταγμα της αυτονομίας μέσα από αλληλέγγυες συλλογικές πρακτικές επιβίωσης» (http://efimeridadrasi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_09.html).

Πώς θα μπορέσουμε, όμως, να το κάνουμε αυτό, αν δεν υποστηρίζουμε συγκεκριμένες, λίγο πολύ θέσεις, και ένα συγκεκριμένο πρόταγμα;
Πώς μπορούμε, αν δεν αναφερθούμε στη δημοκρατία ως ένα συνολικό κοινωνικό πρόταγμα, να καταπολεμήσουμε τους λαϊκιστές και τους φασίστες, που
θα έρθουν να καπελώσουν αυτά τα εγχειρήματα; Πώς θα υπερασπιστούμε
τον αμεσοδημοκρατικό τρόπο οργάνωσης, δίχως την αναφορά, έστω και γενικολογώντας, στο πώς θα έπρεπε να είναι οργανωμένη, σε συνολικό επίπεδο,
για εμάς μια δίκαιη κοινωνία; Πως θα γίνει κάτι τέτοιο, αν προσπαθούμε να
αποφεύγουμε κάθε συζήτηση περί «πολιτικών ταυτοτήτων»;
Διότι θα πρέπει να είναι σαφές ότι η επίκληση της «αυτοοργάνωσης»
και της «τοπικοποίησης» από μόνες τους δεν αρκούν, ειδικά όταν αναφερόμαστε σε μια κοινωνία σαν την ελληνική, η οποία δεν διαποτίστηκε ποτέ εις
βάθος από το κρατικιστικό φαντασιακό, διατηρώντας, έτσι, μεγάλες δόσεις
του παραδοσιακού τοπικισμού6. «Αυτοοργάνωση» κάνουν και οι νεοναζί στη
Γερμανία7, όπως επίσης και οι ένοπλες πολιτοφυλακές των δεξιών λαϊκιστών
στις ΗΠΑ8, ενώ το ζήτημα της τήρησης της τάξης σε τοπικό επίπεδο, κατά τη
διάρκεια περιόδων αναταραχών ή ανθρωπιστικών κρίσεων, έχει αποτελέσει
συχνά έρεισμα της ισλαμιστικής προπαγάνδας9. Η εξέγερση απέναντι στον
κρατικό νόμο από μόνη της δε λέει τίποτε: μάλιστα σε περιόδους ανερχόμενου λαϊκισμού τείνει να εκφράζει περισσότερο ένα φαντασιακό του τύπου
«παίρνουμε το νόμο στα χέρια μας», το οποίο μπορεί, μεν, στην περίπτωση
του άρχοντα της Στυλίδας, Απόστολου Γκλέτσου να βγάζει γέλιο (ως κομμά6. Βλ. σχετικά με αυτό το θέμα και την κριτική παρουσίαση του κειμένου του Π. Κονδύλη,
Η καχεξία του αστικού στοιχείου στην νεοελληνική κοινωνία και ιδεολογία, σε αυτό το
τεύχος.
7. Βλ. το παράδειγμα της «εθνικής απελευθερωμένης ζώνης» στο χωριό Γιάμελ, στο βόρειο
κομμάτι της χώρας («Νεοναζί νέας κοπής», Το Βήμα, 28/3/2012)
8. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, ο αριθμός αυτών των ένοπλων πολιτοφυλακών αυξήθηκε
κατά 55% μέσα στον τελευταίο χρόνο, από 824 σε 1274 (J. Epstein, “Jane Jacobs & the Republican Radicals”, στο ιστολόγιο του New York Review of Books, 30/3/2012, http://www.nybooks.
com/blogs/nyrblog/2012/mar/30/jane-jacobs-neocons-health-care/).
9. Με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, φυσικά, τις φιλανθρωπίες της Χαμάς στη Λωρίδα
της Γάζας. Αυτό το φαινόμενο όμως παρατηρήθηκε και στην Τυνησία, κατά τη διάρκεια της
Αραβικής Άνοιξης, όταν οι ισλαμιστές αναλάμβαναν τον ρόλο της αστυνομίας στις συνοικίες
της Τύνιδας, όταν ο κρατικός μηχανισμός είχε καταρρεύσει. Δε θα πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε την προσπάθεια σύστασης ενός είδους ισλαμικής «αστυνομίας των ηθών» σε προάστια
δυτικών μητροπόλεων, μέσα στις αραβικές κοινότητες των οποίων κυριαρχούν οι ισλαμιστές:
εκεί το κράτος καταργείται και εφαρμόζεται εκ των πραγμάτων ο ισλαμικός νόμος.
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τι του νεοελληνικού υπαρκτού σουρεαλισμού), ωστόσο σε άλλες περιπτώσεις
μπορεί να πάρει πολύ δυσάρεστη τροπή (όπως στην περίπτωση του Άγιου
Παντελεήμονα).
Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να επεξεργαστούμε ένα πρόταγμα
το οποίο θα υπερασπίζεται από δημοκρατική σκοπιά την τοπική αυτοοργάνωση, προσπαθώντας να δείξει πώς αυτή συνιστά κομμάτι ενός ευρύτερου
μετασχηματισμού των κοινωνιών. Μάλιστα αυτό το ζήτημα τίθεται εκ των
πραγμάτων, εφόσον πολλά από τα εγχειρήματα στα οποία αναφερθήκαμε παραπάνω ενσαρκώνουν –συνειδητά ή όχι, αυτό δεν έχει σημασία εν
προκειμένω- μια συγκεκριμένη οικολογική βλέψη. Και είναι σαφές ότι κάθε
μετασχηματισμός των σημερινών κοινωνιών προς δημοκρατική κατεύθυνση,
δε μπορεί να μην περιλαμβάνει και μια προσπάθεια συλλογικού επανακαθορισμού των αναγκών και των επιθυμιών μας. Πώς όμως θα συζητηθούν
όλα αυτά, αν αποφεύγουμε να μιλήσουμε για το μακροκοινωνικό επίπεδο,
από φόβο μήπως μετατραπούμε σε γραφειοκράτες που συνέταξαν το επαναστατικό Ευαγγέλιο, που, ως τέτοιο, πρέπει να φορεθεί καπέλο στις μάζες;
Και είναι δυνατόν, απέναντι στα κολοσσιαία ζητήματα που μας θέτει η κατάρρευση της καταναλωτικής κοινωνίας, να θεωρούμε ότι οι απαντήσεις που
θα μας ζητηθούν από τα διακυβεύματα που τίθενται μπορούν να αναδυθούν
αυθόρμητα και αυτόματα μέσω της «πείρας» που αποκομίζουν οι άνθρωποι
συμμετέχοντας σε δημοκρατικά συλλογικά εγχειρήματά;
Εμείς είμαστε πολύ πιο απαισιόδοξοι σε ό,τι αφορά στις ικανότητες
της πράξης να διαμορφώνει αφ’ εαυτής και «αυτομάτως» τις συνειδήσεις
των υποκειμένων και γι’ αυτό θεωρούμε ότι σήμερα υπάρχει ανάγκη να
ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση γύρω από το πώς θα μπορούσε να είναι μια
δημοκρατική κοινωνία, δηλαδή μια κοινωνία αποανάπτυξης και ηθελημένης
ολιγάρκειας, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει και τη μόνη εναλλακτική
απέναντι στην οικοφασιστική προοπτική, η οποία θα εμφανιστεί μόλις η καταναλωτική κοινωνία χάσει οριστικά τον σφυγμό της. Μια τέτοια συζήτηση,
όμως, μπορεί να έρθει εις πέρας μόνο μέσω της προσπάθειας καθορισμού
ενός συνολικότερου προτάγματος αλλά και θέσεων σχετικών με ζητήματα
που υπερβαίνουν κατά πολύ τους λεγόμενους καθημερινούς αγώνες και την
οργάνωσή τους. Κι αυτός είναι, πιστεύουμε, ο ιδιάζον ρόλος των ομάδων
«αρχών», ως ομάδων που προσπαθούν να συνδυάζουν την καθημερινή πολιτική πράξη με την πιο μακροπρόθεσμης στόχευσης θεωρητική επεξεργασία.
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Η είσοδος σε μια εποχή αναταράξεων
Αυτός ο προβληματισμός σχετικά με την αναζήτηση δημοκρατικών
μορφών οργάνωσης, μορφών, δηλαδή, που θα μας επιτρέπουν να είμαστε
πολιτικά ενεργοί και ενεργές, δίχως, παρ’ όλα αυτά, να οδηγούμαστε ούτε
προς την γραφειοκρατική αρτηριοσκλήρωση ούτε προς τον σεχταρισμό, την
αυτοαπομόνωση και την εξύμνηση της έλλειψης πολιτικού προτάγματος, καθίσταται ακόμα πιο επίκαιρος, στο βαθμό που, όπως φαίνεται, εισερχόμαστε
σε μια περίοδο αναταραχών και κοινωνικών συγκρούσεων, ασχέτως αν το
πρόσημό τους δε θα είναι απαραίτητα –αυτό είναι άλλωστε το πιο πιθανό- δημοκρατικό. Μετά από κάμποσες δεκαετίες πολιτικής απάθειας και
κοινωνικής ειρήνης, κατά τις οποίες σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής σκηνής
η πρωτοβουλία των κινήσεων είχε αφεθεί στις ολιγαρχίες παντός είδους,
μπαίνουμε σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση κινημάτων
τα οποία, παρ’ ότι μειοψηφικά και όχι πάντοτε ιδιαίτερα ριζοσπαστικά (ως
προς τις διεκδικήσεις τους) ή δημοκρατικά (ως προς τον τρόπο οργάνωσής
τους), εκφράζουν, παρ’ όλα αυτά, μια συνεκτική τάση, η οποία παρατηρείται
σε διάφορες περιοχές του δυτικού κόσμου. Από τον Οκτώβριο του 2010 και
τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία, ενάντια στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, μέχρι το φοιτητικό κίνημα στο Κεμπέκ του Καναδά, είχαμε
δύο χρόνια που χαρακτηρίστηκαν από ιδιαίτερη κινητικότητα, τηρουμένων
πάντα των αναλογιών: φοιτητικές κινητοποιήσεις στη Βρετανία, τον χειμώνα
του 2010-2011, κινητοποίηση των κατοίκων του Ουισκόνσιν, την άνοιξη του
2011, εμφάνιση του κινήματος των Αγανακτισμένων, στη συνέχεια, αρχής γενομένης από την Ισπανία και το Ισραήλ, ελληνική και αμερικανική φάση του
κινήματος, στη συνέχεια, με το Κίνημα των Πλατειών και το Occupy.
Η βασική διαφορά αυτών των κινημάτων με τον άμεσο προκάτοχό
τους, το λεγόμενο Κίνημα Κατά της Παγκοσμιοποίησης, είναι ότι εμφανίστηκαν μέσα σε μια περίοδο κρίσης και ύφεσης. Δεν αποτέλεσαν ενασχόληση των ειδικών της «επαναστατικής» πολιτικής όπως το πρώτο (το οποίο
κυρίως αναλώθηκε σε ένα θεαματικό είδος επαναστατικού τουρισμού, ως
περιφερόμενο κοινό που ακολουθούσε τον περιοδεύοντα θίασο των ισχυρών
της γης στα διάφορα μίτινγκς τους), αλλά απασχόλησαν την κοινή γνώμη των
ενδιαφερόμενων κοινωνιών, έστω κι αν, λόγω του μειοψηφικού τους χαρακτήρα, σε αυτά συμμετείχαν κυρίως ήδη πολιτικοποιημένα άτομα. Ωστόσο,
το ποσοστό του «ανένταχτου» κόσμου που ήρθε σε επαφή με αυτά τα κινήματα ή και συμμετείχε στις διαδικασίες τους ήταν πολύ μεγαλύτερο και
πολιτικά σημαντικότερο από οτιδήποτε ανάλογο ενδεχομένως να συνέβη με
το αντιπαγκοσμιοποιητικό κίνημα.
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Αυτή ακριβώς η εμφάνιση ενός νέου τύπου υποκειμένων, τα οποία
πολιτικοποιούνται μέσα από αυτού του είδους τα κινήματα, με ό,τι κάτι
τέτοιο συνεπάγεται σε πολιτικό και ιδεολογικό επίπεδο, θέτει ξανά το ζήτημα της πολιτικής οργάνωσης και της επεξεργασίας ενός νέου δημοκρατικού
προτάγματος. Είναι φανερό ότι αυτός ο νέος κόσμος που μπαίνει τώρα στην
πολιτική, ξεκινάει από μια νέα βάση, μην έχοντας, πολύ συχνά, την παραμικρή σχέση με τους παραδοσιακούς «επαναστατικούς» χώρους (αριστερά
και αναρχικούς). Πρόκειται για έναν κόσμο που δε φοβάται να απορρίψει
όχι μόνο τις κοινοβουλευτικές γραφειοκρατίες, αλλά και τις αριστερίστικές ομολόγους τους (σταλινομαοϊκές και τροτσκιστικές), όπως φάνηκε, για
παράδειγμα, στο Σύνταγμα, το καλοκαίρι, με τη σημαντική αντίσταση που
έφερε αυτός ο ανένταχτος κόσμος στις προσπάθειες του σταλινοαριστερισμού (ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ-ΜΛ, Περιπεκτική Δημοκρατία κ.λπ.) να
καπελώσει το κίνημα.

λέχη κ.λπ. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτό που άρχισαν να ανακαλύπτουν
εκείνη την εποχή μαρξιστικές ομάδες όπως το Socialisme ou Barbarie ή η Καταστασιακή Διεθνής στη Γαλλία, οι αναρχικές οργανώσεις το γνώριζαν ευθύς
εξαρχής. Ωστόσο, ακόμα και αυτές οι τελευταίες, στο μεγαλύτερο μέρος των
περιπτώσεων και πέραν κάποιων λίγων εξαιρέσεων10, περιορίστηκαν στην
αναρχοσυνδικαλιστική φαντασίωση σύμφωνα με την οποία ο επαναστατικός
συνδικαλισμός θα λύσει όλα τα προβλήματα.

Σε πολλές περιπτώσεις όμως αυτός ο κόσμος χαρακτηρίζεται από
έλλειψη πολιτικής εμπειρίας και μια κάποια αφέλεια, η οποία οδηγεί, πολύ
συχνά, σε μια πρακτική και οργανωτική αμηχανία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
ο κόσμος αυτός να χάνεται όταν σταματούν οι όποιες κινητοποιήσεις αλλά
και να παλινωδεί, σε ό,τι έχει να κάνει με τον καθορισμό των μακροπρόθεσμων στόχων ενός κινήματος.
…και το τέλος της συζήτησης του προβλήματος της οργάνωσης
Ένας επιπλέον λόγος που κάνει αυτή τη συζήτηση ιδιαίτερα κρίσιμη,
είναι το γεγονός ότι η κουβέντα γύρω από το περίφημο «ζήτημα της οργάνωσης» σε επίπεδο πολιτικών ομάδων «αρχών», η κουβέντα, με άλλα λόγια,
γύρω από την αναζήτηση νέων δημοκρατικών οργανωτικών μορφών, έχει
εγκαταλειφθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Διότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι από τη δεκαετία του ’50 άρχισε μια συζήτηση σχετικά με την εξεύρεση
των δομών εκείνων που θα μας επέτρεπαν να αντικαταστήσουμε τις παραδοσιακές μορφές οργάνωσης του εργατικού κινήματος, οι οποίες έδειχναν
να ξεπερνιούνται: το κόμμα και το συνδικάτο. Οι δομές αυτές ήταν πλέον
ξεπερασμένες όχι μόνο σε οργανωτικό επίπεδο αλλά κυρίως σε επίπεδο «περιεχομένου», σε ό,τι είχε, πλέον, να κάνει, δηλαδή, με τα διακυβεύματα στα
οποία μπορούσαν (ή, πιο σωστά, δε μπορούσαν πλέον) να ανταποκριθούν.
Είναι σαφές ότι στα πλαίσια μιας δημοκρατικής προοπτικής, το κόμμα, ως μορφή οργάνωσης, είναι απορριπτέο, όπως επίσης και τα κλασικά
γραφειοκρατικά συνδικάτα, με την ιεραρχική δομή, τα επαγγελματικά στε-

Έτσι, όταν από τη δεκαετία του ’60 και μετά, άρχισε πλέον να τίθεται το ζήτημα της «χρήσης της ζωής» (όπως έλεγαν οι καταστασιακοί) -δηλαδή το ζήτημα το σχετικό με την απώλεια του νόηματος της ζωής μέσα σε
μια κοινωνία όπου το μόνο πράγμα που εθεωρείτο πλέον ότι μπορεί να κάνει
αυτήν την ζωή αξιοβίωτη ήταν η κατανάλωση-, έγινε σαφές ότι όλες αυτές
οι δομές που είχαν αρθρωθεί γύρω από την εργασία και τον κεντρικό ρόλο
που είχε για το προλεταριάτο, δε μπορούσαν να ανταποκριθούν, πλέον, στα
ζητήματα που έθετε η κοινωνική πραγματικότητα. Για να το θέσουμε σχηματικά, θα λέγαμε ότι για πρώτη φορά, ιστορικά, το ζήτημα που έμπαινε για
τους επαναστάτες δεν ήταν η καταστροφή του υπάρχοντος κόσμου, αλλά,
όλως αντιθέτως, η δημιουργία ενός νέου κόσμου, που θα αντικαθιστούσε την
αποσύνθεση και την ανθρωπολογική κατάρρευση στις οποίες οδηγούσε ο
καπιταλισμός και η κοινωνία της κατανάλωσης τις δυτικές κοινωνίες11.
Μετά το ’60, το ζήτημα της οργάνωσης έπαψε να τίθεται, εφόσον σε
μεγάλο βαθμό το ίδιο το ζήτημα της πολιτικής, ως μιας δραστηριότητας που
10. Βλ., για παράδειγμα, τη χαρακτηριστική περίπτωση των Ελεύθερων Γυναικών, κατά την
Ισπανική Επανάσταση, και τη σύγκρουσή τους, πολλές φορές, με βασικά στελέχη της CNTFAI, σχετικά με τον τρόπο αντίληψης των πολιτικών προτεραιοτήτων της επανάστασης. Βλ.
σχετικά, Ε. Α. Γρανέλ, «Ελεύθερες Γυναίκες (1936-1939): μια φεμινιστική οργάνωση» (Πρόταγμα, τ. 2, Ιούνιος 2011).
11. Χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες, μπορούμε να πούμε ότι οι σχετικές με το ζήτημα
της οργάνωσης συζητήσεις μέσα σε ομάδες σαν το Socialisme ou Barbarie δεν είχαν να κάνουν
τόσο με το ξεπέρασμα ή όχι του υποτιθέμενα λενινιστικού χαρακτήρα τους, όπως πίστευαν ο
Κλοντ Λεφόρ ή ο Ανρί Σιμόν, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε πλέον να ορίζουμε το
περιεχόμενο της πολιτικής μέσα σε αυτές τις νέες συνθήκες. Γι’ αυτό και η πραγματική σύγκρουση, στη συνέχεια, έγινε ανάμεσα στους «νεωτεριστές» της «Τάσης» (με προεξάρχοντα
τον Καστοριάδη) και τους παραδοσιακούς μαρξιστές της «Αντί-Τάσης»: εκεί που οι πρώτοι
πίστευαν ότι η πολιτική κριτική και θεματολογία της ομάδας θα έπρεπε να ανοίξει και να αρχίσει να αγκαλιάζει το σύνολο της κοινωνικής ζωής, οι δεύτεροι έμειναν προσκολλημένοι στην
παραδοσιακή αντίληψη, που ασχολιόταν σχεδόν αποκλειστικά με τους «εργατικούς αγώνες».
Βλ. σχετικά με αυτές τις συζητήσεις το κείμενο του Φ. Γκοτρό, « Socialisme ou Barbarie 19621963: από τις ρωγμές στο σχίσμα», μέρος Α’ (περιοδικό Μάγμα, τ. 3, Δεκέμβριος 2008) και
μέρος Β’ (Μάγμα, τ. 4, Ιούνιος 2009).
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στοχεύει στο κοινωνικό όλον εγκαταλείφτηκε. Τη θέση των παραδοσιακών
οργανώσεων που, ανεξαρτήτως της μορφής τους, είχαν όλες τους ως κοινό
χαρακτηριστικό ότι εξέφραζαν και προωθούσαν θέσεις που αναφέρονταν στη
συνολική αλλαγή των κοινωνικών σχέσεων, πήραν μονοθεματικές πρωτοβουλίες οι οποίες, ως τέτοιες, επικέντρωναν το ενδιαφέρον τους σε μεμονωμένες
πτυχές ή προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας. Αυτή η τάση συνιστά πάγιο
και βασικό χαρακτηριστικό των λεγόμενων «νέων κοινωνικών κινημάτων»
που αναδύθηκαν κατά τις δεκαετίες του ‘60 και του ’70. Η «ήττα» των
επαναστατικών κινημάτων αυτής της περιόδου έδωσε ώθηση στην εμφάνιση
μονοθεματικών κινημάτων όπως πολύ μεγάλο μέρος του λεγόμενου φεμινισμού του δεύτερου κύματος, το κίνημα των ΛΟΑΤ ατόμων, το οικολογικό και
αντιπυρηνικό κίνημα κ.λπ.12.

και σε ένα είδος πολιτικού μηδενισμού, ο οποίος αρνείται να παρέμβει και
να πει την άποψή του, για να μην «καπελώσει τις μάζες»14.

Μέσα στα πλαίσια αυτών των κινημάτων το ζήτημα της οργάνωσης
σπάνια τέθηκε ως τέτοιο, εφόσον οι πρακτικές δραστηριότητες τους έπαιρναν συνήθως τη μορφή επί τούτου πρωτοβουλιών ή δράσεων, γύρω από το Χ
ή Ψ μερικό ζήτημα της τρέχουσας συγκυρίας. Ή, ακόμα κι αν τέθηκε, τέθηκε
μόνο στα πλαίσια της ιδιαιτερότητας καθενός από αυτά τα κινήματα και δεν
έθιξε καθόλου το ζήτημα μιας νέας αντίληψης για το πώς θα μπορούσαμε να
κάνουμε πολιτική γενικώς13.
Οι αριστερές γραφειοκρατίες και ο εφηβικός «αντιμικροαστισμός» των αναρχικών
Ένα από τα βασικά θετικά του Συντάγματος, όπως είδαμε, είναι ότι
επέτρεψε να ιδωθούν, πλέον, καθαρά τα όρια της παραδοσιακής, γραφειοκρατικής αντίληψης για την πολιτική στα μάτια ενός κόσμου που δεν αποτελεί κομμάτι των παραδοσιακών «επαναστατικών» χώρων. Μας επέτρεψε
όμως να δούμε και πώς μπορεί να συμμετέχει με δημοκρατικό τρόπο μια
συλλογικότητα σε ένα κοινωνικό κίνημα με μια κάποια διάρκεια, δίχως να
προσπαθεί ούτε να το καπελώσει, ούτε, όμως, από την άλλη μεριά, να πέφτει
12. Και αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ακόμα και όσοι συνέχιζαν, υποτίθεται, να
θέτουν το κοινωνικό ζήτημα στην ολότητά του, άρχισαν, όλο και περισσότερο, να μετατρέπουν
σε σχήματα ανάλυσης της κοινωνίας γενικά, τις θεωρίες που είχαν προέλθει, στο μεταξύ, από
μονοθεματικού τύπου αναζητήσεις. Έτσι, π.χ., μετά τον Μάη του ’68 αρχίζει να προωθείται
μια φουκοειδής ανάλυση της κοινωνίας, σύμφωνα με την οποία οι δυτικές κοινωνίες είναι
ολοκληρωτικές, είναι «κοινωνίες ελέγχου» που δε διαφέρουν, σε γενικές γραμμές, από μια
τεράστια φυλακή κ.λπ.
13. Χαρακτηριστικό υπό αυτή την έννοια είναι το παράδειγμα της συζήτησης γύρω από τις
καθαρά γυναικείες φεμινιστικές ομάδες (ομάδες αυτογνωσίας κ.λπ.).

Δυστυχώς, οι ομάδες που υποτίθεται ότι εκφράζουν, σε πολιτικό
και οργανωτικό επίπεδο, αυτή την κριτική και την απόρριψη της λενινιστικής γραφειοκρατίας, στην πραγματικότητα αναπαράγουν έναν άλλο τύπο
ετερόνομης πολιτικής συμπεριφοράς, η οποία δεν έχει μεγαλύτερη σχέση
με τη δημοκρατία από ό,τι το σταλινο-αριστερίστικο μοντέλο. Στο Σύνταγμα, βέβαια, φάνηκε κυρίως ο ρόλος των αριστερίστικων γραφειοκρατιών.
Οι αναρχικοί απείχαν κι έτσι μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις μπορέσαμε να
δούμε ανοιχτά το ρόλο τους μέσα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό κίνημα. Πρέπει
όμως να γίνει και μια ανάλυση των αναρχικών γκρουπούσκουλων, η δράση
των οποίων, δε διαφέρει επουδενί, σε ό,τι αφορά στο ρόλο και τις πολιτικές
του συνέπειες, από αυτή των σταλινο-αριστεριστών. Με αυτή την έννοια
πρέπει να συμπληρώσουμε την κατηγοριοποίηση του Φαρζέτ, προκειμένου
να περιλάβουμε σε αυτήν και τις πρακτικές και τα ήθη του λεγόμενου «α/α/α
Χώρου», ο οποίος συνιστά μια ελληνική ιδιομορφία σε σχέση με τη γαλλική
περίπτωση (στην οποία και αναφέρεται το κείμενο του Γκ. Φ.), καθώς στην
Ελλάδα οι αναρχικοί δεν προέρχονται από το εργατικό κίνημα αλλά από την
εισαγώμενη νεολαιίστικη Αντικουλτούρα της δεκαετίας του ’70, με αποτέλεσμα να κατατρύχονται ακόμα από αρκετές εμμονές της.
Εν ολίγοις –καθώς δεν είναι αυτό το κύριο ζήτημα του κειμένου- το
αναρχικό καπέλωμα διαφέρει από το αριστερό ως προς το εξής: είναι περισσότερο «εφηβικού» χαρακτήρα κι αυτό που το ενδιαφέρει δεν είναι τόσο
να κυριαρχήσει επί των διαδικασιών, όσο το να διαφυλάξει την ιδεολογική
καθαρότητα της εκάστοτε σέχτας, η οποία καθαρότητα έχει το ρόλο ενός
ιερού φετίχ που εγγυάται την υπαρξιακή ταυτότητα των μελών αυτής της σέχτας. Έτσι, αυτό που κυρίως ενδιαφέρει τους αναρχικούς, οι οποίοι εν προκειμένω ενεργούν με έναν εντελώς ατομικιστικό τρόπο, δεν είναι να γίνουν
αρεστοί στον ανένταχτο κόσμο, προκειμένου να τον προσεταιριστούν και να
τον καπελώσουν· αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να καταφέρουν οι ίδιοι να
παραμείνουν αγνοί, δίχως δηλαδή να τους μιάνει ο μη αναρχικός κόσμος.
14. Σχετικά με την ανάλυση του ρόλου των αριστερών γραφειοκρατιών στις κοινωνικές κινητοποιήσεις όπως επίσης και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο καταστέλλουν τη δυναμική
τους και διώχνουν τον ανένταχτο κόσμο, βλ. τις εξής δύο μαρτυρίες: το κείμενό μας «Κάτω
οι γραφειοκρατίες, πάνω οι Πλατείες, Vol 2» (Πρόταγμα, τ. 3, ό. π.), σχετικά με τη Θεματική
Πολιτικής στο Σύνταγμα, και το κείμενο της ΣΚΥΑ, «Λαϊκή συνέλευση Ζωγράφου: ένα βήμα
αριστερά, δύο βήματα πίσω» (στην ιστοσελίδα http://skya.espiv.net/), σχετικά με τη Λαϊκή
Συνέλευση Ζωγράφου.
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Γι’ αυτό και η συνήθης τους στάση συνίσταται σε μια ιδεολογικοποίηση των
ζητημάτων οργάνωσης και πρακτικής. Οι αναρχικοί θα τα μετατρέψουν σε
αφορμές που θα τους επιτρέψουν να θέσουν «ζήτημα αρχών», προκειμένου
να εκβιάσουν τη ΓΣ: ή θα αποδεχτείτε όλοι την ιδεολογική και θεωρητική
μας αντίληψη, ή θα αποχωρήσουμε από το εγχείρημα.

ανάλογες πρακτικές και πολιτικές στάσεις, όχι από μια συνειδητή προσπάθεια χειραγώγησης (όπως κάνουν τα μεγάλα κεφάλια του αριστερισμού ή
οι διάφοροι αναρχοπατέρες), αλλά εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο έχουν
συνηθίσει να αντιλαμβάνονται τα πράγματα- είναι το εξής: πώς να συνδυάσουμε τη συμμετοχή μας σε μια πολιτική συλλογικότητα, με καθορισμένες
λίγο πολύ αρχές και θέσεις, με τη συμμετοχή σε ένα εφήμερο εγχείρημα,
στο οποίο συμμετέχει κόσμος από πολλές διαφορετικές πολιτικές τάσεις
αλλά και πολιτιστικές καταβολές, δίχως να προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε το ένα είδος πολιτικής μας ένταξης στο άλλο; Δίχως, με άλλα λόγια, να προσπαθήσουμε, είτε να επιβάλλουμε τις αρχές της συλλογικότητάς
μας στη δημοκρατική συνέλευση του υπό συζήτηση εγχειρήματος, είτε να
θρέψουμε την ψευδαίσθηση ότι μπορούμε να αυτοκαταργηθούμε ως φορείς
συγκεκριμένων πολιτικών θέσεων, αφήνοντας τα ιδεολογικά μας κουστούμια
στην γκαρνταρόμπα των κινηματικών διαδικασιών;

Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε, ως εκ τούτου, να πούμε ότι τα συλλογικά εγχειρήματα δημοκρατικής έμπνευσης απειλούνται από τις δύο συμπληγάδες του γραφειοκρατικού-σεχταριστικού σύμπαντος: από τη μια
πλευρά έχουμε τον σταλινο-αριστερισμό, ο οποίος προσπαθεί να επιβληθεί
στα κινήματα «από τα πάνω», κάνοντας εισοδισμό σε αυτά, προκειμένου να
τα καπελώσει και να τα κάνει να ψηφίσουν την εκάστοτε γραμμή του· από
την άλλη πλευρά, έχουμε τον σεχταριστικό αναρχισμό, ο οποίος υπονομεύει
τα κινήματα «από τα κάτω», σαμποτάροντας κάθε δυνατότητα συνεργασίας
και ευρύτερου συντονισμού, με το να εγείρει συνεχώς «αξιακά ζητήματα»,
τα οποία εκπορεύονται από τις ιδεολογικές εμμονές των μελών του15. Σκοπός του πρώτου είναι να κυριαρχήσει επί των κινημάτων, προκειμένου να
αυξήσει την μικροεξουσία του (σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, εκλογικών
ποσοστών κ.λπ.). Σκοπός του δεύτερου είναι να αυτοεπιβεβαιωθεί ιδεολογικά, είτε μέσω της επιβολής των εμμονών του στα κινήματα είτε μέσω μιας
θεαματικής αποχώρησης από τις συλλογικές διαδικασίες, η οποία θα ερμηνευθεί ως προσπάθεια προστασίας από την πολιτική μόλυνση που θα προέκυπτε από μια υπέρ του δέοντος μακρόχρονη συνύπαρξη με πολιτικά αδαείς
«μικροαστούς». Φυσικά υπάρχουν και εξαιρέσεις, ειδικά σε ό,τι αφορά στη
δεύτερη περίπτωση. Ωστόσο, σε επίπεδο «ιδεοτύπων», δεν πιστεύουμε ότι
πέφτουμε και πολύ έξω: αυτές είναι οι δύο βασικές μορφές πολιτικής ετερονομίας και αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς που χαρακτηρίζουν τους σημερινούς «επαναστατικούς» πολιτικούς χώρους στην Ελλάδα (και όχι μόνο),
παρ’ όλο που, φυσικά, στην ζώσα πραγματικότητα δε συναντούμε πάντοτε
τις δύο αυτές μορφές τόσο καθαρές και διακριτές τη μία από την άλλη.
Βασικές αρχές ενός πιθανού δημοκρατικού μοντέλου
Το βασικό πολιτικό πρόβλημα που θέτουν αυτές οι αντιδημοκρατικές
συμπεριφορές –και κάνουμε λόγο για «πρόβλημα», καθώς, αρκετά συχνά,
βρίσκουμε και τίμιους ανθρώπους οι οποίοι οδηγούνται στο να υιοθετούν
15. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τέτοιου σαμποτάζ, από τις πρόσφατες περιπτώσεις,
υπήρξε η παρέμβαση διάφορων παρακείμενων αναρχικών ομάδων στη συνέλευση του Πάρκου
Κύπρου και Πατησίων, στην Αθήνα.

Πρόκειται για ένα ζήτημα καίριας σημασίας, το οποίο τέθηκε επανειλημμένως κατά τη διάρκεια του Κινήματος των Πλατειών. Όταν ο κόσμος προσπαθούσε να αντισταθεί στις καπελωματικές μηχανορραφίες των
αριστεριστών, χρησιμοποιούνταν το πολύ σωστό επιχείρημα ότι η γενική ή
δημοκρατική συνέλευση (ΔΣ) είναι τόπος συνδιαμόρφωσης, εντός της οποίας
συμμετέχουμε ατομικά και όχι ως εκπρόσωποι ή φερέφωνα πολιτικών οργανώσεων. Σε αυτό οι αριστεριστές απαντούσαν –με σκοπό να θολώσουν τα
νερά- ότι δε μπορούμε να αρνηθούμε τις πολιτικές μας εντάξεις και ότι, ως
εκ τούτου, θα πρέπει να τις αναγνωρίσουμε και να τις αποδεχτούμε. Αυτή
η σοφιστεία, φυσικά, βασιζόταν στη σύγχυση της πολιτικής ένταξης ή καταβολής με την κομματική ένταξη: πατώντας στην εύλογη διαπίστωση ότι ένας
αριστερός ή αναρχικός δε μπορεί να πάψει να είναι αριστερός ή αναρχικός
μόνο και μόνο επειδή συμμετέχει σε ένα εγχείρημα με μαζί με άτομα διαφορετικών πολιτικών καταβολών, η σταλινοαριστερίστικη αγκιτάτσια ήθελε να
κάνει αποδεχτή την κομματικού τύπου συμμετοχή στις ΔΣ.
Για τους μυημένους στα μικροπολιτικά κόλπα του αριστερίστικου
φοιτητοσυνδικαλισμού ήταν προφανής η σοφισματική φύση αυτών των συλλογισμών. Ωστόσο αρκετός ανένταχτος κόσμος, πολιτικά τίμιος και συχνά
υπέρ της άμεσης δημοκρατίας, δυσκολευόταν να κατανοήσει που είναι το
μεμπτό σε αυτή την ανάλυση. Αυτή η δυσκολία δεν ήταν προϊόν μόνο μιας
έλλειψης πολιτικής –ή, πιο συγκεκριμένα, κινηματικής- εμπειρίας, όσο της
ίδιας της περιπλοκότητας του ζητήματος. Είδαμε, άλλωστε, ότι και η κριτική
στη «λογική των πολιτικών ταυτοτήτων» αστοχεί, τελικά, καθώς αδυνατεί να
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αντιληφθεί ότι δε χρειάζεται να απαρνηθεί κανείς την πολιτική του ταυτότητα, προκειμένου να μη γίνει ιδεολόγος –με την αρνητική έννοια του όρου- και
σεχταριστής γραφειοκράτης, ο οποίος θα προσπαθήσει να επιβάλλει πάση
θυσία στις συλλογικές διαδικασίες και στην ΔΣ το ιδεολογικό του άρθρο
πίστης.

ρέμβουμε και να υποστηρίξουμε θέσεις που μας φαίνονται σωστές. Ωστόσο
κάτι τέτοιο γίνεται στα πλαίσια μιας αντίληψης που βλέπει ως θεμελιωδώς
και «οντολογικά» ίσους και ίσες όλους τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες στην ΔΣ, ασχέτως αν πρόκειται για άτομα ανένταχτα, με λιγότερη
εμπειρία κ.λπ. Όσο έχουμε εμείς να προσφέρουμε σε ένα συλλογικό εγχείρημα μέσω της όποιας εμπειρίας μας και του γεγονότος ότι ασχολούμαστε
σχεδόν επαγγελματικά και επί καθημερινής βάσης με το να σκεφτόμαστε
πάνω στα πολιτικά ζητήματα, άλλο τόσο έχει να προσφέρει και ο ανένταχτος
κόσμος, που δεν είναι καθηλωμένος σε ιδεολογικά σχήματα και πεπαλαιωμένους τρόπους σκέψης. Το θέμα είναι ο άλλος και η άλλη να γίνουν αντιληπτοί ως ισότιμοι συνομιλητές: ούτε να εξυψώνονται, ως δήθεν εκφραστές
της αδιαμεσολάβητης Αλήθειας του κοινωνιού, με τους οποίους πρέπει
πάντοτε να συμφωνούμε, καθώς, αν τους ασκήσουμε κριτική αυτόματα
τους καπελώνουμε∙ αλλά ούτε και να θεωρούνται αναλώσιμοι μαλάκες,
τους οποίους απλώς πρέπει να κοροϊδέψουμε ή να καλοπιάσουμε, απλώς
για ψηφίσουν την πρότασή μας ή για να μας βοηθήσουν να επιβληθούμε
στους αριστεριστές. Αν κάποιος θα πρέπει να θεωρείται a priori περισσότερο
ηλίθιος και πολιτικά κρετίνος από τους υπόλοιπους, αυτοί είναι οι λεγόμενοι
στρατευμένοι και οι γραφειοκράτες, ενάντια στους οποίους θα πρέπει να
γίνεται διαρκής προσπάθεια, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και με σχετικώς «έκνομα» μέσα, προκειμένου να τους αποτρέπουμε να παρακωλύουν
τις δημοκρατικές διαδικασίες17.

Το ζήτημα δεν έχει να κάνει με την άρνηση ή την κατάφαση των πολιτικών μας ταυτοτήτων, αλλά με το πώς ορίζουμε και πώς αντιλαμβανόμαστε, στα πλαίσια του γενικότερης αντίληψής μας περί πολιτικής, αυτές
μας τις πολιτικές ταυτότητες και τον ρόλο τους. Θεωρούμε πως ο καθορισμός του πολιτικού μας προτάγματος είναι κάτι που μπορεί να έρθει εις
πέρας μόνο από την ίδια την εκάστοτε πολιτική ομάδα, μέσω μιας κλειστής
διαδικασίας, ή θεωρούμε, από την άλλη πλευρά, ότι η διαπερατότητα της πολιτικής ομάδας από την «κοινωνία» συνιστά απαραίτητο και θεμελιώδη όρο
σε κάθε προσπάθεια καθορισμού ενός ελάχιστου πολιτικού προγράμματος;
Αν πιστεύουμε το πρώτο, είμαστε εκ γενετής και αθεράπευτα γραφειοκράτες και ιδεολόγοι, ακόμα κι αν σε επίπεδο περιεχομένου των ιδεών παρουσιαζόμαστε ως ελευθεριακοί ή αμεσοδημοκράτες16. Αν επιλέξουμε το δεύτερο, αντίθετα, έχουμε αρκετές πιθανότητες να αποφύγουμε το ναρκισσιστικό
κλείσιμο στον εαυτό μας και τη συνακόλουθη τάση να μας παίρνουμε τόσο
πολύ στα σοβαρά, ώστε να μην ντρεπόμαστε να επιβάλλουμε τις απόψεις
μας σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο.
Αν διακατεχόμαστε από μια τέτοιου είδους πολιτική «μετριοφροσύνη», έχουμε αρκετές πιθανότητες να διατηρούμε μια διαυγή και αυτοκριτική
στάση, η οποία μας επιτρέπει να παραμένουμε ανοιχτοί και ανοιχτές στην
κοινωνία, τόσο σε επίπεδο ατόμων όσο και σε επίπεδο συλλογικότητας. Αν
το πετύχουμε αυτό, τότε όχι μόνο δε νιώθουμε την ανάγκη να επιβάλλουμε
καπελωματικά τις θέσεις μας σε ένα ευρύτερο πολιτικό εγχείρημα στο οποίο
τυγχάνει να συμμετέχουμε ή να υποστηρίζουμε, αλλά, όλως αντιθέτως, θεωρούμε αυτή μας τη συμμετοχή ως μια πρώτης τάξης ευκαιρία για την
δοκιμή των πολιτικών μας θέσεων (σε ό,τι έχει να κάνει με την πιθανή
τους διαύγεια και ευστοχία) αλλά και για τον εμπλουτισμό ή την πιθανή
διόρθωσή τους.
Αυτή η στάση δε συνεπάγεται σε καμία περίπτωση ότι σηκώνουμε
τα χέρια μπροστά στο αυθόρμητο και ότι δεν προσπαθούμε, στο μέτρο του
δυνατού –και με απόλυτο σεβασμό στις δημοκρατικές διαδικασίες- να πα16. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτού του συμπτώματος, σε ελληνικό επίπεδο, είναι το
περίφημο Δίκτυο Περιπεκτικής Δημοκρατίας, το πολιτικό μαγαζί του Τάκη Φωτόπουλου.

Με αυτήν την έννοια, η συμμετοχή των πολιτικών ομάδων σε συλλογικές διαδικασίες που περιλαμβάνουν ανένταχτο κόσμο θα πρέπει να γίνεται
αντιληπτή ως ένα πραγματικό πολιτικό σχολείο, το οποίο παρέχει στα
μέλη της οργάνωσης ευκαιρίες πολιτικής οξυγόνωσης, η οποία τους βοηθά
να μετριάζουν την εγγενή, σχεδόν, τάση των ομάδων μικρής κλίμακας
προς την κλειστότητα και την ιδεολογική αρτηριοσκλήρωση. Για να είναι
όμως ικανή μια πολιτική ομάδα αρχών να συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο,
πρέπει να έχει και σε μόνιμο επίπεδο μια εντελώς συγκεκριμένη οργανωτική
δομή, η οποία διαπαιδαγωγεί τα μέλη της βάσει της πολιτικής αντίληψης που
προσπαθήσαμε να σκιαγραφήσουμε.
Δε μπορούμε εδώ να πλατειάσουμε ιδιαίτερα, οπότε θα συνοψίσουμε τη βασική μας ιδέα –εν όψει μελλοντικών περαιτέρω διευκρινίσεων- ως
εξής: θα πρέπει όλα τα μέλη μιας τέτοιας ομάδας να προσπαθούν να συμμε17. Βλ. σχετικά με αυτήν την ιδέα των «ομάδων δράσης», το κείμενο που συνυπογράφει η
ομάδα μας με τη γαλλική συλλογικότητα Κοινοί Τόποι, «Για αυτόνομες και δημοκρατικές
συνελεύσεις», στο παρόν τεύχος.
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τέχουν σε συλλογικά εγχειρήματα της καθημερινότητάς τους (είτε πρόκειται
για κάποια συνδικαλιστική κίνηση στη δουλειά ή στο πανεπιστήμιο, είτε για
μια λαϊκή συνέλευση γειτονιάς κ.λπ.), ακολουθώντας και εκεί τις αρχές που
μόλις περιγράψαμε. Αυτή η διαρκής εμπλοκή sε κοινωνικές διεργασίες που
ξεπερνούν τους κατεστημένους πολιτικούς χώρους συνιστούν το πολιτικό
οξυγόνο της ομάδας και της επιτρέπουν να εκτιμά διαυγέστερα, να τροποποιεί αλλά και να εμπλουτίζει, όπου χρειάζεται, τις θέσεις της. Είναι αυτή
η διαρκής συμμετοχή που θα επιτρέψει σε μια εκ των πραγμάτων μικρή και
ολιγάνθρωπη ομάδα να μην κλείνεται στον εαυτό της και να μην αναπτύσσει,
όχι απλώς μια ιδιόγλωσσα ακατανόητη στους αμύητους (όπως είναι η ξύλινη
γλώσσα των αριστεριστών και η εξαρχειώτικη ιδιόλεκτος των αναρχικών),
αλλά και μια ιδιο-αντίψη, η οποία την αποκόπτει από την ζώσα πραγματικότητα και την εγκλείει στην δική της, ιδιαίτερη, χρονικότητα.
Όπως το τονίζει και ο Γκι Φαρζέτ στο κείμενό του που παραθέσαμε
και σχολιάσαμε σε προηγούμενο κομμάτι του άρθρου μας -επαναλαμβάνοντας σε αυτό το σημείο την βαθύτερη, ίσως, φιλοσοφική συμβολή του Καστοριάδη στην πολιτική σκέψη18- καμία αρχή, οργανωτική ή ευρύτερα πολιτική,
δε μπορεί να μας απαλλάξει από τη διαρκή ευθύνη της πολιτικής εγρήγορσης
και διαύγειας, που συνεπάγεται και απαιτεί κάθε προσπάθεια δημοκρατικής πολιτικής δραστηριοποίησης. Η μάχη απέναντι σε αυτήν την «ολιγωρία»
(η οποία, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, είναι υπεύθυνη για την πτώση των
πολιτειών και την πολιτική τους υποδούλωσή) είναι διαρκής και καθημερινή,
τόσο σε επίπεδο πράξης (ενάντια στον πειρασμό της υιοθέτησης αντιδημοκρατικών πρακτικών) όσο και σε επίπεδο σκέψης και αντίληψης (ενάντια
στον γλυκό πειρασμό της ναρκισσιστικής κλειστότητας και των ιδεολογικών
βεβαιοτήτων που την εγγυώνται). Ωστόσο, πιστεύουμε ότι οι αρχές αλλά και
ο προβληματισμός που προσπαθήσαμε να καταγράψουμε και να εκθέσουμε,
μπορούν να λειτουργήσουν ως μια ελάχιστη πυξίδα αποφυγής τέτοιων σφαλμάτων. Άλλωστε αυτό είναι το παράδοξο της δημοκρατικής πράξης: ενώ δε
μπορεί να ρυθμιστεί εκ των προτέρων, άπαξ και διά παντός, αναγνωρίζει,
παράλληλα, ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά –η κοινωνική ζωή γενικώς- έχει
ανάγκη από κανόνες και καθοδηγητικές αρχές. Και γι’ αυτό ακριβώς προσπαθεί να υιοθετεί μια στάση που δε θα μετατρέπει αυτούς τους κανόνες και
τις αρχές σε ιερά τοτέμ που δεν τολμούμε να θέσουμε υπό ερώτηση.
18. Βλ. σχετικά τις τοποθετήσεις του Καστοριάδη στη συζήτησή του με μια σειρά φιλελεύθερων σοσιαλδημοκρατών στο «Για την άμεση δημοκρατία και την αυτονομία» (Πρόταγμα,
τ. 3, ό. π., σ. 99 κ. ε.) γύρω από το ζήτημα των a priori πολιτικών «εγγυήσεων» για την μη
αποτυχία ενός δημοκρατικού εγχειρήματος.
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Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων ο κόσμος αγωνίζεται
για την δουλειά του, για τις σπουδές του, για τις συνθήκες ζωής του, για να
μην αποφασίζουν άλλοι στη θέση του: οι Δημοκρατικές Συνελεύσεις (ΔΣ)
κάθε είδους –στα τοπικά κινήματα, στα πανεπιστήμια, στο κίνημα των
πλατειών τους τελευταίους μήνες κ.λπ.- είναι ένας χώρος όπου μπορούμε
να συνάψουμε ανθρώπινες σχέσεις, να ανακτήσουμε μια εξουσία που μας
είχαν στερήσει και ν’ ανακαλύψουμε την αληθινή δημοκρατία. Οι σχέσεις
ισότητας που αναπτύσσονται μέσα στις συνελεύσεις και οι επιλογές ενώπιον των οποίων βρισκόμαστε, συμμετέχοντας σε αυτές, έρχονται σε ρήξη
με την καθημερινότητα και την εκλογικού τύπου πολιτική. Οι ΔΣ είναι από
τα σπάνια εκείνα μέρη όπου μπορούμε να εξοικειωθούμε με τον δημόσιο
λόγο, με τη δημόσια συζήτηση και τη συλλογική λήψη αποφάσεων. Η συμμετοχή μας σε μια ΔΣ ενδέχεται να έχει διάφορα αποτελέσματα: μπορεί
μας να οδηγήσει σε μια σταθερή πολιτική αφύπνιση, στην πολιτική μας
στρατολόγηση ή ακόμα και σε μια πραγματική απέχθεια για τις συλλογικούς αγώνες, αναλόγως του τι θα συναντήσουμε σε αυτήν.
Οι ΔΣ αποτελούν μια μικρή κοινότητα, όπου άνθρωποι που μέχρι
ετούτη τη στιγμή ήταν διασκορπισμένοι λόγω των διαφορετικών ωραρίων
εργασίας, των χώρων δουλειάς και κατοικίας αλλά και των γενικότερων
διαφορών τους, τώρα πια συναντιούνται και ξαναβρίσκονται. Αναπτύσσονται λοιπόν πολύτιμοι δεσμοί ανάμεσα σε συλλογικότητες, κοινωνικούς
κύκλους και ηλικιακές ομάδες. Οι πολλαπλές αυτές ανταλλαγές μας επιτρέπουν να προσδιορίσουμε τους εαυτούς μας με τρόπο διαφορετικό από
* Κείμενο της Πολιτικής Ομάδας για την Αυτονομία και της γαλλικής συλλογικότητας Κοινοί
Τόποι (Lieux Communs - http://www.magmaweb.fr), που μοιράστηκε με διάφορες αφορμές τα
τελευταία δύο χρόνια (από τις κινητοποιήσεις του Οκτωβρίου του 2010 στη Γαλλία, ενάντια
στα σχέδια μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού μέχρι τις κινητοποιήσεις στην Ελλάδα, το
καλοκαίρι του 2011).
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αυτόν που επιβάλλουν οι ιεραρχίες ή τα επίσημα πρότυπα· επιτρέπουν
την επεξεργασία άλλων θεωρήσεων για την κοινωνία, διαφορετικών απ’
αυτές που προωθούν τα ΜΜΕ και η μαζική κουλτούρα. Είναι η στιγμή
όπου καθένας και η καθεμία μπορεί να εφεύρει μια αληθινή δημοκρατία,
αυτό, δηλαδή, που συνήθως αποκαλείται άμεση δημοκρατία: έτσι μπορούν
να γεννηθούν καινοτόμες ιδέες, πρωτότυπες πρακτικές και νέες συνήθειες.
Εδώ είναι που μπορεί ν’ αναγεννηθεί μια μορφή σκέψης και πρακτικής
που καμία παραδοσιακή πολιτική οργάνωση (κόμμα, γραφειοκρατικό συνδικάτο κ.λπ.) δεν είναι ακόμα ικανή να ενσαρκώσει.
Αυτό σημαίνει ότι μια συνέλευση είναι ένας τόπος εξουσίας και
μάλιστα δημοκρατικής: σε περίπτωση όμως που η εξουσία αυτή δεν είναι
μοιρασμένη σε όλους και όλες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, είναι επειδή μια μειοψηφία κατόρθωσε να την σφετεριστεί. Αυτό σημαίνει ότι ούτε
οι άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν εκεί θα κατορθώσουν να υπερασπιστούν
τις διεκδικήσεις τους ούτε και θα μπορέσει, φυσικά, να εκφραστεί ο πλούτος, η ορμή και η αυθεντικότητα της κινητοποίησής τους.

-Προετοιμασία: Οι κομματικοί και γενικότερα «μη ανένταχτοι» έχουν ήδη
συσκεφτεί πριν ξεκινήσει η ΔΣ για να καθορίσουν την τακτική τους. Τα
συνθήματα και τα αιτήματα είναι έτοιμα, οι προκηρύξεις έχουν μοιραστεί,
οι αφίσες κολλήθηκαν και τα πανό κρεμάστηκαν, ενώ ακόμα και η ημερήσια διάταξη έχει ήδη καθοριστεί εκ των προτέρων και δεν μένει παρά να
επικυρωθεί, μαζί με όλα τα προηγούμενα, από την συνέλευση.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΕΣ
Η αναπάντεχη μάζωξη ενός μεγάλου αριθμού ανθρώπων -που λίγο
γνωρίζονται μεταξύ τους- με σκοπό να αναλάβουν επειγόντως δράση, μέσα
σε επισφαλείς και πρωτόγνωρες συνθήκες, δημιουργεί άγχος και ενθουσιασμό, εξάπτοντας τη φαντασία. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο παρατηρείται η
τάση να προστρέχουμε σε λογιών-λογιών «ειδικούς»: επαγγελματίες συνδικαλιστές, κόμματα ή προϋπάρχουσες συλλογικότητες και ομάδες. Συχνά
όλοι αυτοί αντλούν την νομιμοποίησή τους από το γεγονός ότι συμμετείχαν
στις συνελευσιακές διαδικασίες από την αρχή των κινητοποιήσεων ή από
την άνεση που έχουν στο να μιλάνε δημόσια, όπως επίσης, βέβαια, κι απ’
την εμπειρία τους σε τέτοια ζητήματα. Η ενεργή τους συμμετοχή δίνει την
εντύπωση ότι είναι «μαζί μας». Ο πραγματικός τους σκοπός όμως δεν
είναι να λάβουν υπόψη τους τις επιθυμίες και τις απόψεις της συνέλευσης:
αυτό που επιδιώκουν είναι να τη χρησιμοποιήσουν, προκειμένου να μας
φορέσουν καπέλο μια σειρά από αιτήματα και έναν τρόπο οργάνωσης
που εξυπηρετούν αποκλειστικά τα δικά τους πολιτικά συμφέροντα ή την
κομματική και (μικρο)πολιτική τους καριέρα.
Ο τρόπος δράσης τους είναι πάντοτε ο ίδιος αλλά, παρ’ όλα αυτά,
παραμένει αποτελεσματικός:

-Έλεγχος: Το ρόλο του γραμματέα της συνέλευσης ή του προεδρείου (σε
περίπτωση που βρισκόμαστε, π.χ. στη ΓΣ ενός φοιτητικού συλλόγου), επιδιώκει πάντοτε να τον έχει ένας από όλους αυτούς τους «ειδικούς», προκειμένου να προσανατολίζει κατά το δοκούν την πορεία της συνέλευσης
και να προσπαθεί, έτσι, ανάλογα με το τι συμφέρει την οργάνωσή του, να
αποσιωπά ή να υπερτονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ή τις προς
ψήφιση προτάσεις, καθοδηγώντας τη σειρά των ομιλητών κ.λπ. Είναι συνήθως οι ίδιοι που αναλαμβάνουν να μιλήσουν στον Τύπο ή σ’ άλλες συλλογικότητες (όπως συμβαίνει κατά τις φοιτητικές κινητοποιήσεις με τους
διάφορους «εκπροσώπους» που βλέπουμε στα κανάλια, οι οποίοι έχουν
οριστεί από τον εαυτό τους και μόνο!). Είναι επίσης οι ίδιοι που απαρτίζουν το γνωστό μπούγιο που κάθεται όρθιο γύρω από το μικρόφωνο στις
φοιτητικές συνελεύσεις ή στη Λαϊκή Συνέλευση του Συντάγματος.
-Απασχόληση: Οι χειραγωγοί όμως δεν βρίσκονται μονάχα στο προεδρείο.
Διασπείρονται σ’ όλη τη συνέλευση για να παίρνουν τον λόγο και να υποστηρίζουν ο ένας την ομιλία του άλλου («όπως είπε και ο σύντροφος προηγουμένως» κ.λπ.), έτσι ώστε να δίνεται η εντύπωση πως οι απόψεις τους
τυγχάνουν ευρείας αποδοχής. Στήνουν πηγαδάκια την ώρα της συνέλευσης
για να πείσουν κόσμο ή ν’ απασχολούν τους αντιπάλους τους. Κι έτσι, σε
περιπτώσεις που υπάρχει κάποιο σημαντικό γι’ αυτούς διακύβευμα, θα
δούμε καμιά δεκαπενταριά ομιλητές να παίρνουν τον (ξύλινο) λόγο για να
πουν το ίδιο ακριβώς ποίημα, που δίνει τη «γραμμή» της οργάνωσης.
-Στρατολόγηση: Κυκλοφορώντας το κείμενο ενός ψηφίσματος ή μιας καμπάνιας για τα οποία ζητούν υποστήριξη, τους δίνεται η ευκαιρία να συλλέξουν τα στοιχεία μας, ώστε να προσδιορίσουν την ταυτότητά μας και να
μας έχουν στο χέρι εάν αντιτιθέμαστε στις πρακτικές τους· εναλλακτικά θα
μας προτείνουν την ανάληψη ορισμένων ασήμαντων υποχρεώσεων –πάντα
υπό τον έλεγχό τους-, έτσι ώστε να έχουν κι ένα έρεισμα στους «ανένταχτους», με απώτερο σκοπό, πολύ συχνά, να μας εγγράψουν στην οργάνωσή
τους.
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ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Όλα αυτά τα ετοιμοφόρετα συνολάκια που επιβάλλουν αυτά τα
άτομα, μέσω του καπελώματος, τόσο στο πεδίο των διεκδικήσεων και των
αιτημάτων, όσο και σε αυτό των πολιτικών αρχών και της οργάνωσης, ουδεμία σχέση έχουν με τις επιθυμίες του υπόλοιπου κόσμου. Γι’ αυτό και η
προσπάθεια σύστασης μιας δημοκρατικής συνέλευσης είναι εξαρχής συνδεδεμένη με την προσπάθεια αντιμετώπισης όλων αυτών των στρατευμένων γραφειοκρατών που δεν διστάζουν να χειραγωγήσουν, να απειλήσουν
και να σαμποτάρουν τις διαδικασίες, όπου το κρίνουν απαραίτητο.

μια ομάδα ανθρώπων που δεν γνωρίζονται ακόμα καλά-καλά μεταξύ τους,
περνάει από ένα στάδιο τυχαίας ψηλάφησης. Πράγμα απόλυτα φυσικό,
εφόσον στην καθημερινή μας ζωή έχουμε ξεσυνηθίσει ν’ αναλαμβάνουμε ελεύθερα ευθύνες και υπεύθυνες θέσεις. Αντίκρυ όμως σε ό,τι φαντάζει αξεπέραστο, η πρώτη αντίδραση είναι συνήθως μια σειρά έμμεσων
υπεκφυγών: εκβιασμός του επείγοντος («δεν έχουμε χρόνο»), της δράσης
(«πολύ φλυαρούμε, πρέπει να δράσουμε») ή του αριθμού («είμαστε πολλοί/ δεν είμαστε αρκετοί»), που υπονομεύουν κάθε προσπάθεια οικοδόμησης ενός κινήματος. Συχνά επίσης παρατηρείται ένας πολλαπλασιασμός
αχρείαστων ψηφοφοριών προκειμένου να μετριαστεί κάπως η αίσθηση
μιας έλλειψης συγκρότησης. Συχνά επίσης παρατηρείται μια βουβαμάρα ή
μαγκωμένες ομιλίες από φόβο μην τυχόν αμφισβητηθεί κάποιος άγραφος
νόμος· οχλαγωγία όταν η ανυπομονησία είναι μεγάλη· μακροσκελείς μονόλογοι ή συλλογικά παραληρήματα που αμέσως εμφανίζονται μόλις αποφασίσουμε ότι μπορούν όλοι και όλες να πάρουν το λόγο ελεύθερα κ.λπ.
Οι δυσκολίες που συναντούμε συχνά μας κάνουν ν’ αναζητούμε
έτοιμες λύσεις: άλλοτε αποδεχόμαστε να βλέπουμε ορισμένους να παρεμβαίνουν υπερβολικά συχνά και να μετατρέπονται, έτσι, εκ των πραγμάτων
σε διευθύνουσα κλίκα ενός κινήματος που ολοφάνερα χειραγωγούν· άλλες
φορές σκεφτόμαστε ότι το μόνο που μετρά είναι ο ωμός συσχετισμός δυνάμεων και συμπεριφερόμαστε ανάλογα- ή αντίθετα, ονειρευόμαστε ότι
όλα μπορούν να λυθούν μέσα σ’ ένα ειρηνικό πνεύμα ανταλλαγής απόψεων και ριχνόμαστε στο κυνήγι μιας χιμαιρικής ομοφωνίας. Και έτσι
-τις περισσότερες φορές- χάνουμε το κουράγιο μας, απογοητευόμαστε, και
αποχωρούμε.
Αυτό που μπορούμε να κάνουμε λοιπόν είναι να μελετήσουμε κάθε
τέτοια περίπτωση. Για παράδειγμα το να λέμε ότι «κανείς δεν αποφασίζει» απλώς διότι δεν υπάρχει προεδρείο, είναι μια ψευδαίσθηση. Οι σχέσεις κυριαρχίας ποτέ δεν κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους απ’ όταν είναι
κρυμμένες. Μέσα στη συνέλευση ο καθένας οφείλει διαρκώς να αναρωτιέται: Ποιος αποφασίζει εδώ; Ποιος υπαγορεύει τους κανόνες οργάνωσης,
ποιος θέτει τις αρχές λειτουργίας; Διότι αρχές και κανόνες υπάρχουν πάντοτε: καθορίζονται όμως από τη δράση ορισμένων χαρισματικών ατόμων;
Ή μήπως βάσει κάποιας άγραφης ηθικής, που ποτέ δεν συζητήθηκε; Σωστό
θα ήταν, κατά τον ίδιο τρόπο, να ακυρώνουμε στην πράξη κάθε προσπάθεια καπελώματος ή χειραγώγησης και να καταγγέλλουμε τις ανακόλουθες
διακηρύξεις. Όμως κάτι τέτοιο δε θα ήταν ούτε τίμιο ούτε αποτελεσματικό
εάν δε συνοδεύεται από μια ανάλυση των καταστάσεων και των αιτίων

ΑΣ ΟΡΓΑΝΩΘΟΥΜΕ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΗΣ
Ωστόσο, μια ομάδα ατόμων μπορεί να οργανωθεί και να παρέμβει ως δραστήρια μειοψηφία, για να καταγγείλει τα καπελώματα και
την προσπάθεια μονοπώλησης της εξουσίας. Σκοπός μιας τέτοιας κίνησης
δεν είναι, φυσικά, η αντικατάσταση της υπάρχουσας κλίκας των γραφειοκρατών από μια άλλη, η οποία θα συνεχίσει να αποφασίζει υπογείως και
ερήμην της συνέλευσης, αλλά η διευκόλυνση της ελεύθερης και ισότιμης
έκφρασης όλων των συμμετεχόντων, ούτως ώστε να βοηθηθεί η εμπέδωση
των δημοκρατικών διαδικασιών.
Τούτη η μειοψηφία μπορεί να βοηθήσει τη συνέλευση να ωριμάσει έχοντας καταρχήν μια σεμνή συμπεριφορά, η οποία θα συνεισφέρει
στην εμπέδωση ενός κλίματος δημιουργικότητας, όπου ο καθένας και η
καθεμία μας ακούει πραγματικά τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες. Κανείς δεν έχει ανάγκη από μαθήματα ή από προσταγές· αυτό που, αντίθετα,
χρειαζόμαστε είναι παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ελευθερία και την
εφευρετικότητα του καθενός και της καθεμιάς μας. Δεν τίθεται, λοιπόν,
θέμα κατήχησης, αλλά διευκόλυνσης με κάθε μέσο της ανάδυσης μιας ανεξάρτητης συλλογικής βούλησης. Μια τέτοια ομάδα μπορεί με την παρουσία της να ενθαρρύνει την ανταλλαγή απόψεων, τη σκέψη και την ανάληψη
πρωτοβουλιών.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΙΕΞΟΔΩΝ
Εντούτοις, ο παραγκωνισμός των εκκολαπτόμενων καθοδηγητών
και ηγετίσκων αφήνει ένα κενό που μπορεί να δημιουργήσει μια δύσκολη
κατάσταση. Προτού γίνει ένα όργανο λήψης συλλογικών αποφάσεων, μια
αγωνιζόμενη ΔΣ είναι πρώτα απ’ όλα ένας τόπος συνάντησης διαφορετικών ανθρώπων. Η κατάκτηση της αυτονομίας (συχνά πρωτόγνωρης) από
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που επέτρεψαν μια τέτοια εξέλιξη. Τέτοια μπορεί να είναι ένας φόβος
μπροστά στην προοπτική της ανοιχτής αντιπαράθεσης με μια πολιτική παράταξη που προσπαθεί να καπελώσει, ή απ’ την άλλη πλευρά, η παραίτηση μπρος στις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που η συνέλευση πρέπει να
αναλάβει και να φέρει εις πέρας.
Αρχικά η αναγνώριση των διάφορων δυναμικών που αναπτύσσονται μέσα στη συνέλευση, και στη συνέχεια η ανοιχτή και δημόσια
συζήτησή τους όπως και η συλλογική τους μελέτη χωρίς εκνευρισμούς
ή δισταγμούς, είναι πράγματα που θα βοηθήσουν τα μέλη μιας ΔΣ να
σκέφτονται με περισσότερη διαύγεια. Εάν θέλουμε μια συνέλευση να είναι δημοκρατική και πραγματικά αυτόνομη, πρέπει οι σχέσεις εξουσίας να
είναι φανερές, να μπορούμε να συμμετέχουμε ισότιμα σε αυτές και να τις
κρίνουμε χωρίς ψυχοδράματα και τσακωμούς, όποτε χρειάζεται. Πρέπει
να δημιουργήσουμε μια οργάνωση και τους αντίστοιχους κανόνες, που θα
συζητιούνται και θα αλλάζουν όσο και όποτε κρίνεται απαραίτητο, ώστε
να εκφράζουν τις ανάγκες της ΔΣ.

-Οι εκπρόσωποι ελέγχονται και είναι άμεσα ανακλητοί. Η ρητή εξουσιοδότηση και ο ακριβής καθορισμός των εντολών που καλούνται να εκτελέσουν οι εκπρόσωποι (π.χ. αντιπροσώπευση της συνέλευσης σε κάποιο
συντονιστικό) όπως και ο μόνιμος έλεγχός αλλά και η δυνατότητα άμεσης
ανάκλησής τους αποτελούν αρχές που προωθούν την εμπιστοσύνη ανάμεσα στους συμμετέχοντες.

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

-Η ανάγκη επαγρύπνησης. Πρέπει να συνηθίσουμε να παλεύουμε με
αποφασιστικότητα ενάντια στα φαινόμενα διάβρωσης, στις προσπάθειες
χειραγώγησης, στα διάφορα σαμποτάζ, όπως επίσης κι απέναντι στους
ίδιους μας τους φόβους, τις μανίες και τους δισταγμούς -που είναι φυσικά
ανθρώπινοι.
-Δουλειά πάνω στη συμμετοχή. Το καθετί που γίνεται πρέπει να αποσκοπεί στην συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων ατόμων σε όλα τα
επίπεδα. Αυτό προϋποθέτει την δημοσιοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται όπως επίσης και την καταγραφή των πρακτικών κάθε συζήτησης.
Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι όλες οι πληροφορίες είναι στη διάθεση όλων, επιτρέποντας, έτσι, την κριτική και την ενεργή συμμετοχή.

Δεν υπάρχει κάποιο αναμφισβήτητο μοντέλο για το πώς πρέπει
να λειτουργεί μια ΔΣ. Τίποτα δεν εγγυάται ότι θα υπάρξει συμφωνία
ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Όμως αρκετές εμπειρίες του παρελθόντος
μας επιτρέπουν να αντλήσουμε κάποιες πρακτικές αρχές, οι οποίες εμφανίζονται συχνά στην πράξη κάθε φορά που εμφανίζονται οι ΔΣ, ως όργανο
αγώνα:

-Ενθάρρυνση της αναζήτησης. Μια συνέλευση είναι ένας τόπος όπου οι
συνήθεις διεκδικήσεις και τα συνθήματα μπορούν να αναθεωρηθούν και να
αλλάξουν, ώστε να ταιριάξουν με τις επιθυμίες των συμμετεχόντων. Αυτό
σημαίνει ότι πρέπει να δίνεται χώρος στη δημιουργικότητα και την εφευρετικότητα, ώστε τα προκαθορισμένα ιδεολογικά σχήματα και η ξύλινη
γλώσσα να μπαίνουν στην άκρη.

-Μια ΔΣ είναι κυρίαρχη. Μόνο αυτή παίρνει αποφάσεις. Η δημιουργία
ομάδων εργασίας (θεματικές ομάδες, επιτροπές κ.λπ.) βοηθά, στην περίπτωση που πρέπει να εξυπηρετηθούν κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες, χωρίς να επιβαρύνεται η κεντρική συνέλευση. Ωστόσο δεν πρέπει ποτέ αυτές
οι ομάδες να υποκαθιστούν τη ΔΣ, η οποία παραμένει το βασικό όργανο
λήψης των αποφάσεων, στην οποία και οφείλουν να δίνουν λόγο τακτικά
για ό,τι κάνουν.
-Τα καθήκοντα αναλαμβάνονται εκ περιτροπής. Η συστηματική εναλλαγή όλων των αρμοδιοτήτων (συντονισμός, γραμματεία κ.λπ.) και όλων
των καθηκόντων (αφισοκόλληση, σύνταξη προκηρύξεων, καταγραφή των
πρακτικών κ.λπ.) αποτρέπει τη δημιουργία μονοπωλίων και τσιφλικιών.

-Ο αυτοπεριορισμός. Η ενθάρρυνση όμως της δημιουργικότητας θα πρέπει να γίνεται εντός κάποιων ορίων. Διότι, πολύ συχνά, όταν οι άνθρωποι
βρίσκουν ένα χώρο όπου μπορούν να μιλήσουν ισότιμα με τους υπόλοιπους
και να κάνουν τις απόψεις τους να ακουστούν, παρασύρονται και ξεχνάνε
τον κεντρικό στόχο: υπερβαίνουν τα χρονικά όρια, ξεφεύγουν από το θέμα
και γενικά παρουσιάζουν ναρκισσιστικού τύπου συμπεριφορές, εφόσον
έτσι μας αναθρέφουν οι σημερινές κοινωνίες της ανευθυνότητας και της
ανάθεσης. Είναι όμως βασικό κομμάτι της δημοκρατίας η προσπάθεια να
γίνουμε υπεύθυνοι και υπεύθυνες, αποκτώντας την ικανότητα να βάζουμε
από μόνοι μας όρια στον εαυτό μας, δεδομένου ότι δεν υπάρχει πλέον
κάποια ιεραρχία να μας επαναφέρει στην τάξη.
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Οι ΔΣ, ως μέσο αγώνα, εμφανίζονται κατά τη διάρκεια των
κινημάτων της δεκαετίας του ’60 στις δυτικές χώρες (π.χ. στο Μάη
του ’68), όμως εγγράφονται σε μια ευρύτερη παράδοση που στοχεύει στην διαχείριση των δημοσίων υποθέσεων από τον ίδιο τον λαό: από
τους λεγόμενους «τομείς» της Γαλλικής Επανάστασης (1789), μέχρι τα
ρωσικά σοβιέτ του 1917 (πριν τα καταστείλουν ο Λένιν και ο Τρότσκι), τις
εργοστασιακές επιτροπές σε Ιταλία (1921) και Ισπανία (1936-1939) και
τα εργατικά συμβούλια της Ουγγρικής Επανάστασης (1956). Στις λαϊκές
αυτές συνελεύσεις, ο λόγος και η εξουσία δεν είναι πια ιδιωτική περιουσία
κάποιων ολιγαρχιών («καλοπροαίρετων» ή μη, δεν έχει σημασία) αλλά
αποτελούν πλέον κομμάτι της δημόσιας σφαίρας. Το πλήθος των επιλογών
που πρέπει να γίνουν σχετικά με τον αγώνα (απεργίες, αιτήματα, προετοιμασία δράσεων, συντονισμοί κ.λπ.) ή με την διαχείριση ενός χώρου (κατάληψη, δεσμοί με τη γειτονιά κ.λπ.) μας δεσμεύουν όλους και όλες εξίσου: η
άμεση δημοκρατία είναι πρώτα απ’ όλα μια διαρκής πάλη κόντρα στην
εμφάνιση μιας κλίκας που θέλει να αποφασίζει για εμάς αλλά στη θέση
μας.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΑΝΤΟΥ!
ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ!
ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Πολιτική ομάδα για την Αυτονομία
Πολιτική συλλογικότητα Κοινοί Τόποι
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Κριστόφ Ντεζούρ

Οδύνη, εργασία, πράξη
Η κοινοτοποποίηση της κοινωνικής αδικίας*
μετάφραση: Νίκος Μάλλιαρης

Με την έκφραση «κοινοτοπία του κακού»1 η Χάνα Άρεντ εννοούσε
την έλλειψη, την αναστολή της λειτουργίας ή ακόμα και την εξαφάνιση
της ικανότητας μας να σκεφτόμαστε, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύουν
τις πράξεις βαρβαρότητας ή, γενικότερα, τη διάπραξη του κακού. Κι αυτό
διότι χρειάζεται πρώτα να το σκεφτεί κανείς και να το αποφασίσει, πριν
διαπράξει το καλό, ενώ, αντιθέτως, για να κάνει το κακό δεν είναι απαραίτητο ούτε να το θέλει αλλά ούτε και να το επιθυμεί συνειδητά2. Πράγμα
που, με τη σειρά του, συνεπάγεται ότι το κακό δεν αποτελεί σε όλες τις περιπτώσεις προϊόν μιας περίπλοκης και διαβολικής στρατηγικής ή κάποιας
μηχανορραφίας, που θα απαιτούσε την ενεργοποίηση μιας ασυνήθιστης ευφυΐας, όπως θα μας έκαναν να πιστέψουμε πρακτικές σαν τις δολοπλοκίες,
τις συνωμοσίες, τις ενέδρες, τους στρατιωτικούς και πολιτικούς ελιγμούς,
μια καλά μελετημένη εκδίκηση, τα σατανικά σχέδια που εξυφαίνονται για
πολύ καιρό στα κρυφά κ.λπ. Το όλο ζήτημα έγκειται στο ότι σε αυτές τις
* Πρόκειται για μια συρραφή του 10ου κεφαλαίου (« Souffrance, travail, action ») και του
επιλόγου του 2008 του βιβλίου του Ch. Dejours, Souffrance en France. La banalisation de l’injustice
sociale [Οδύνη στη Γαλλία. Η κοινοτοποποίηση της κοινωνικής αδικίας], Παρίσι, Seuil, 2008
(σσ. 195-219). Ο Κριστόφ Ντεζούρ είναι ψυχαναλυτής και έχει, μεταξύ άλλων, ασχοληθεί με
το ζήτημα της εργασίας και τον τρόπο με τον οποίο αυτή διαμορφώνει την ψυχοκοινωνική
συγκρότηση του ατόμου.
1. Σ.τ.μ.: ο συγγραφέας αναφέρεται στο έργο της Άρεντ, Ο Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ. Έκθεση για την κοινοτοπία του κακού (1963), μτφρ. Β. Τομανάς, Θεσ/νίκη, Νησίδες, χ.χ.
2. Βλ. σχετικά, P. Pharo, L’Injustice et le Mal, Παρίσι, L’Harmattan, 1996, 8ο κεφάλαιο, σσ.
223-240.
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περιπτώσεις σκεφτόμαστε μόνο τους οργανωτές, τους εμπνευστές, τους
αρχηγούς, τους ηγέτες αυτών των κακόβουλων πράξεων. Κι όμως! Το κακό
και η βαρβαρότητα μπορούν να προκληθούν και απουσία κάθε συμβολής
από την πλευρά της ευφυΐας και της σκέψης· απλούστατα, δίχως προσπάθεια, σχεδόν ατάραχα: πρόκειται ακριβώς για την κοινοτοπία του κακού
που ανακαλύπτουμε συχνά στην περίπτωση των λεγόμενων «δευτεροκλασάτων στελεχών». Τα υποκείμενα που προσφέρουν τη συμβολή τους στην
πρόθυμη διάπραξη του κακού, της βίας ή της αδικίας, χωρίς όμως να το
έχουν τα ίδια σχεδιάσει, διακρίνονται, ορισμένες φορές, από την ίδια κοινοτοπία που χαρακτηρίζει το κακό στου οποίου τη διάπραξη συμμετέχουν.
Αποτελούν απλώς γρανάζια ενός συστήματος, τα οποία όμως νιώθουν ικανοποίηση όταν καταφέρνουν να είναι καλά γρανάζια: η κοινοτοπία της
προσωπικότητάς τους συνιστά, υπό αυτήν την έννοια, ψυχολογική απάντηση στην κοινοτοπία του κακού.

το κακό και τη βαρβαρότητα και, σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, να
αντιτάξουν μια επιφύλαξη, κάποια αντίσταση, ακόμα και τη σφοδρή τους
άρνηση στην εσκεμμένη και συστηματική εξάσκηση του κακού ενάντια
στους άλλους. Ορισμένοι έφτασαν μάλιστα μέχρι και να δείξουν αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια ή ακόμα και να αγωνιστούν για τη δημοκρατία και
τη δικαιοσύνη.

Ο Άιχμαν είναι ένας τυπικός εκπρόσωπος της κοινοτοπίας του
κακού όπως και ενός συγκεκριμένου είδους βλακείας: πρόκειται για μια
ευφυΐα εξολοκλήρου υποταγμένη στην αποτελεσματική εκτέλεση μιας
δραστηριότητας την οποία εξασκούμε δίχως την παραμικρή χρήση της διανοητικής ικανότητας και της κριτικής μας δύναμης, προκειμένου να αναρωτηθούμε πάνω στο νόημά αυτού που κάνουμε. Προσωπικότητες όπως
αυτή του Άιχμαν δεν αποτελούν βέβαια εξαίρεση, αλλά, από την άλλη
πλευρά, δεν είναι και συνήθεις. Δεν μπορούμε δηλαδή να δεχτούμε ότι όλοι
οι Γερμανοί που συνεισέφεραν στη λειτουργία του ναζιστικού συστήματος
υπήρξαν «νορμοπαθείς» προσωπικότητες3, που είχαν την ίδια ψυχική συγκρότηση με τον Άιχμαν. Αυτοί, αντιθέτως, που αποτελούν το αντικείμενο
της ανάλυσης του παρόντος δοκιμίου είναι τα δευτεροκλασάτα στελέχη,
τα οποία αποτέλεσαν και τη μεγάλη μάζα των συνεργατών του καθεστώτος. Σε αντίθεση όμως με τον Άιχμαν, η πλειονότητα αυτών των «καλών
ανθρώπων» διέθετε μια κάποια αίσθηση της ηθικής, μια ικανότητα σκέψης
και κατανόησης που τους έκαναν να αποδοκιμάζουν, σε γενικές γραμμές,
3. Σ.τ.μ.: Με τον όρο «νορμοπαθείς» ο συγγραφέας εννοεί τους φορείς του συμπτώματος που
ορισμένοι ψυχολόγοι αποκαλούν «νορμοπάθεια»: «μια ακραία “κανονικότητα”, με την έννοια
ενός κομφορμισμού απέναντι στις νόρμες της κοινωνικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς»
(Dejours, Souffrance…, ό. π., σ. 164, υπ. 1). Πρόκειται για άτομα που προσαρμόζονται πλήρως
και σε εντυπωσιακό βαθμό στο κοινωνικό τους περιβάλλον και τα οποία είναι ελάχιστα δημιουργικά, με πολύ αδύναμη φαντασία. Έτσι αδυνατούν να νιώσουν ενοχές ή συμπόνια και
δεν έχουν κανένα πρόβλημα να συνεχίζουν να ακολουθούν πιστά στις εντολές και τους επιβεβλημένους κανόνες, ανεξαρτήτως της περιρρέουσας ατμόσφαιρας (αντιδράσεις των άλλων
ανθρώπων, συνέπειες της εφαρμογής των εν λόγω εντολών κ.λπ.).

Πώς όμως γίνεται και τέτοιου είδους καλοί άνθρωποι να αποδέχονται, στην πλειονότητά τους, να «συνεργαστούν»4 με το κακό, παρά το
περί ηθικής αίσθημά τους; Με την έκφραση κοινοτοποποίηση [banalisation] του κακού δεν εννοούμε μόνο αυτήν την εξασθένιση της αγανάκτησης
απέναντι στην αδικία και το κακό αλλά και την ίδια τη διαδικασία που,
αφενός, αποδραματοποιεί το κακό (ενώ στην πραγματικότητα το κακό δεν
πρέπει ποτέ να αποδραματοποιείται) και, αφετέρου, κινητοποιεί, σταδιακά, έναν αυξανόμενο αριθμό ατόμων προς το σκοπό της υλοποίησης του
κακού, μετατρέποντάς τους, έτσι, σε «συνεργάτες». Πρέπει να κατανοήσουμε πώς και γιατί οι καλοί άνθρωποι άλλοτε συνεργάζονται με το κακό
ενώ άλλοτε του αντιστέκονται.
Προσπαθήσαμε να δώσουμε σε αυτό το ερώτημα μια απάντηση
που δε βασίζεται στην ανάλυση του ολοκληρωτισμού και του ναζισμού,
αλλά του νεοφιλελευθερισμού, δεδομένου ότι είναι και αυτός ένα σύστημα
που γεννά κοινωνική αδικία και οδύνη. Πράγμα που μας υποχρεώνει να
ασχοληθούμε με τη σαφή διάκριση των διαφορών ανάμεσα στην πραγματοποίηση του κακού μέσα, αφενός, σε ένα ολοκληρωτικό και, αφετέρου, σε
ένα νεοφιλελεύθερο σύστημα, πολλώ δε μάλλον που αυτό το τελευταίο κυριαρχεί πλέον στο σύνολο του πλανήτη. Στο σημείο αυτό συμμεριζόμαστε
τον προβληματισμό του Πρίμο Λέβι: «Πολλά σημάδια, πλέον, έτειναν προς
το συμπέρασμα ότι έφτασε πια η ώρα να εξερευνήσουμε τον χώρο που
διαχωρίζει (και όχι μόνο μέσα στα ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης!) τα
θύματα από τους διώκτες τους [...]. Μόνο μια σχηματική ρητορεία μπορεί να
υποστηρίξει ότι αυτός ο χώρος είναι κενός: στην πραγματικότητα δεν είναι
ποτέ κενός, είναι γεμάτος από φιγούρες αχρείες αλλά και συγκλονιστικές
(οι οποίες διαθέτουν, συχνά, ταυτόχρονα και τα δύο χαρακτηριστικά).
4. Σ.τ.μ.: Όπως έχει ήδη εξηγήσει, σε προηγούμενο κεφάλαιο του βιβλίου, ο συγγραφέας
χρησιμοποιεί κατόπιν εσκεμμένης επιλογής τον όρο «συνεργάτης», για να χρησιμοποιήσει την
ιδιαίτερη σημασία που πήρε ο όρος μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν και χρησιμοποιήθηκε για να χαρακτηρίσει όσους συνεργάστηκαν με το ναζιστικό καθεστώς ή τις κατοχικές
αρχές.
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Πρέπει απαραίτητα να γνωρίσουμε αυτούς τους τύπους ανθρώπου, αν
θέλουμε να γνωρίσουμε το ανθρώπινο είδος, αν θέλουμε, με άλλα λόγια,
να υπερασπιστούμε τις ψυχές μας σε περίπτωση που μια αντίστοιχη
δοκιμασία ξαναεμφανιζόταν ή, απλούστερα, αν θέλουμε να καταλάβουμε
τι συμβαίνει μέσα σε ένα μεγάλο βιομηχανικό συγκρότημα»5.

–η διαδικασία κοινοτοποποίησης του κακού μέσω της εργασίας- δεν είναι
ούτε κάτι καινούργιο ούτε άλλωστε και κάτι ιδιαίτερο. Αυτό, αντίθετα,
που είναι καινούργιο δεν είναι τόσο η ανισότητα, η αδικία και η οδύνη που
επιβάλλονται στους άλλους, με τη μεσολάβηση των σχέσεων κυριαρχίας
που αναπτύσσονται παράλληλα με αυτήν· το καινούργιο της υπόθεσης
έγκειται, απλούστατα, στο ότι αυτό το σύστημα μπορεί και περνά ως λογικό και δικαιολογημένο, ότι είναι αποδεκτό και εγκρίνεται από την πλειονότητα των πολιτών, ότι προωθείται ανοικτά, σήμερα, ως ένα μοντέλο που
πρέπει να ακολουθήσουμε και από το οποίο θα όφειλε να εμπνέεται κάθε
επιχείρηση, στο όνομα του καλού, του δίκαιου και του αληθούς. Αυτό που
είναι καινούργιο, ως εκ τούτου, είναι ότι ένα σύστημα που αυξάνει συνεχώς την οδύνη, την κοινωνική αδικία και τις ανισότητες, καταφέρνει να τις
κάνει αποδεκτές ως καλές και δίκαιες. Αυτό που είναι καινούργιο είναι η
κοινοτοποποίηση των πρακτικών που προωθούν την κοινωνική αδικία και
αποτελούν το υφάδι αυτού του συστήματος.

Εκκινώντας από την ανάλυση της οδύνης μέσα στις καθημερινές,
συνηθισμένου τύπου συνθήκες εργασίας, η ψυχοδυναμική της εργασίας
έχει σήμερα οδηγηθεί στην εξέταση των τρόπων με τους οποίους ένας
πάρα πολύ μεγάλος αριθμός καλών ανθρώπων δέχονται να προσφέρουν τη
συνεργασία τους σε ένα καινούργιο σύστημα διεύθυνσης των επιχειρήσεων,
το οποίο κερδίζει διαρκώς έδαφος στις υπηρεσίες, την κρατική διοίκηση, τα
νοσοκομεία κ.λπ., όπως επίσης βέβαια και στον ιδιωτικό τομέα. Ένα νέο
σύστημα που βασίζεται στη μεθοδική χρήση της απειλής και σε μια αποτελεσματική στρατηγική παραμόρφωσης της επικοινωνίας. Ένα σύστημα
που προκαλεί δυστυχία, βάσανα και φτώχεια για ένα αυξανόμενο κομμάτι
του πληθυσμού, μολονότι η χώρα [σσ. ενν. η Γαλλία] δεν έχει σταματήσει,
κατά την ίδια περίοδο, να πλουτίζει. Ένα σύστημα, τέλος, που, εξ αιτίας
αυτού του γεγονότος, παίζει σημαντικό ρόλο στις συγκεκριμένες μορφές
που παίρνει η εξέλιξη της νεοφιλελεύθερης κοινωνίας.
Όχι μόνο δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη συλλογική κινητοποίηση
ενάντια στην αδικία που διαπράττεται στο όνομα της στρατηγικής ορθολογικότητας, αλλά, επιπλέον, οι καλοί άνθρωποι δέχονται να συνδράμουν
σε πρακτικές τις οποίες κατά τα άλλα, αποδοκιμάζουν, υιοθετώντας, απέναντι στους συναδέλφους τους, μια στάση που αδιαφορεί για κάθε έννοια δικαίου: όχι μόνο επιλέγουν ανθρώπους με σκοπό την καταδίκη τους
στον κοινωνικό και πολιτικό αποκλεισμό και την ψυχική εξαθλίωση, αλλά
ασκούν, επιπλέον –χάρις στην εξουσία τους να επιλέγουν ποιοι θα ανέβουν
στα κάρα των απολυμένων- απειλές σε αυτούς που συνεχίζουν ακόμα να
εργάζονται.
Αναμφίβολα, θα μας απαντήσει κάποιος, αυτό το σύστημα δεν έχει
τίποτε το καινούργιο, καθώς έχει ήδη λειτουργήσει σε γενικές γραμμές και
στο παρελθόν· αυτό που συνιστά, κατά συνέπεια, ιστορική εξαίρεση είναι
μάλλον ο περιορισμός αυτών των πρακτικών μέσα στο χώρο της επιχείρησης. Αυτό είναι σωστό. Αυτό που προσπαθήσαμε να υπογραμμίσουμε
5. P. Levi, I Sommersi et i Salvati, Τορίνο, Einaldi, 1986, σ. 40 (ελλ. μτφρ., Primo Levi, Αυτοί
που βούλιαξαν και αυτοί που σώθηκαν, μτφρ. Χ. Σαρλικιώτη, Αθήνα, Άγρα).

Καταπώς φαίνεται, δεν μπορεί να επισημανθεί καμία διαφορά
ανάμεσα στην κοινοτοποποίηση του κακού μέσα σε ένα νεοφιλελεύθερο
σύστημα (ή μέσα σε ένα «μεγάλο βιομηχανικό συγκρότημα», για να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση του Πρίμο Λέβι) και την αντίστοιχη κοινοτοποποίηση που λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα ναζιστικό σύστημα. Η σύμπτωση
των δύο αυτών κοινωνικών δυναμικών αφορά στην κοινοτοποποίηση και
όχι στην κοινοτοπία του κακού, δηλαδή, με άλλα λόγια, αφορά στα διαδοχικά βήματα μιας αλύσωσης που επιτρέπει την κάμψη της ηθικής μας
συνείδησης μπροστά στην οδύνη που προκαλείται στον άλλον και τη δημιουργία ενός καθεστώτος ανοχής απέναντι στο κακό. Η διαύγαση αυτής
της αλύσωσης δεν εμπίπτει στην ηθική και πολιτική θεωρία, αλλά στην
ψυχολογική ανάλυση. Αν υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα στο νεοφιλελεύθερο και το ναζιστικό σύστημα, αυτή δεν εντοπίζεται στην ψυχολογική
διαδικασία κοινοτοποποίησης του κακού που χαρακτηρίζει τους συνεργάτες· εντοπίζεται στην αρχή αυτής της διαδικασίας: στους στόχους που εξυπηρετεί αυτή η κοινοτοποποίηση ή στις κοινωνικές ουτοπίες προς όφελος
των οποίων χρησιμοποιείται. Στην περίπτωση του νεοφιλελευθερισμού, ο
στόχος είναι, σε τελευταία ανάλυση, το κέρδος και η οικονομική ισχύς. Στην
περίπτωση, αντίθετα, του ολοκληρωτισμού, στόχος είναι η παγκόσμια τάξη
και κυριαρχία. Στα πλαίσια της νεοφιλελεύθερης εκλογίκευσης της βίας,
η ισχύς και η εξουσία είναι εργαλεία του οικονομικού· στα πλαίσια της
ολοκληρωτικής λογικής, αντίθετα, το οικονομικό είναι εργαλείο της ισχύος
και της εξουσίας. Οι διαφορές μεταξύ των δύο συστημάτων επεκτείνονται,
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έτσι, και στο επίπεδο των μέσων που χρησιμοποιούνται: εκφοβισμός μέσα
στο νεοφιλελεύθερο σύστημα, τρομοκρατία μέσα στο ναζιστικό.

Συνεπάγεται όμως αυτή η παραδοχή ότι η εργασία είναι στην ουσία της και πάνω από όλα μια μηχανή παραγωγής κακού και κοινωνικής
αδικίας; Φυσικά και όχι! Η εργασία μπορεί επίσης να αποτελέσει ένα
αναντικατάστατο μέσο αυτοπραγμάτωσης και προσωπικής ολοκλήρωσης.
Στην πραγματικότητα η εργασία είναι μια ανεξάντλητη πηγή παραδόξων:
ενώ μπορεί, δίχως αμφιβολία, να αποτελέσει χώρο επικίνδυνων διαδικασιών αλλοτρίωσης, την ίδια στιγμή μπορεί να λειτουργήσει και ως ένα αποτελεσματικό μέσο χειραφέτησης, ένα μέσο πειραματισμού και εκμάθησης
της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας.

Ας επιστρέψουμε όμως στην ανάλυση της διαδικασίας κοινοτοποποίησης, η οποία, όπως φαίνεται, είναι η ίδια μέσα στα δύο συστήματα,
τον νεοφιλελευθερισμό και τον ναζισμό –και, ως εκ τούτου, εξίσου κακή
και καταδικαστέα σε αμφότερες τις περιπτώσεις. Προτού επανέλθουμε,
όμως, στα ψυχολογικά χαρακτηριστικά αυτής της διαδικασίας, πρέπει να
υπογραμμίσουμε και κάτι ακόμα: αν η ψυχολογική δυναμική της κοινοτοποποίησης μπορεί και λειτουργεί, αυτό δεν οφείλεται σε κάποια εγγενή
της πανουργία, αλλά στο γεγονός ότι τίθεται σε κίνηση, συναρμόζεται και
φέρεται εις πέρας από την εργασία. Δεν πρόκειται, ως εκ τούτου, για
μια διαδικασία σχετική με τη γενική ψυχολογία, αλλά για μια ειδικότερη
διαδικασία της οποίας η ανάλυση εμπίπτει στην ψυχοπαθολογία της εργασίας.
Όσο κι αν αυτό δεν αρέσει σε όσους πιστεύουν ότι, μετά το τέλος
της ιστορίας, θα πρέπει να παραδεχτούμε πως η «μετανεοτερικότητα»
αναγγέλλει πλέον το τέλος και της εργασίας, ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός συνεχίζει ακόμα να στηρίζεται ουσιωδώς στην κυριαρχία επί της
εργασίας και στην ιδιοποίηση του πλούτου που αυτή παράγει. Ακόμα κι αν
μέσα στο ναζιστικό σύστημα ο στόχος ήταν η κοινωνική τάξη και η παγκόσμια κυριαρχία, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι η ύπαρξή του βασίστηκε
στην ικανότητά του να κάνει εκατομμύρια ανθρώπινων όντων να δουλεύουν, αποσπώντας την απαραίτητη συνεργασία και τον συντονισμό της
ατομικής ευστροφίας και της υποκειμενικότητας καθενός από αυτά. Διαπίστωση που ισχύει και για την τεράστια μηχανή καταστροφής που υπήρξαν
ο στρατός, η αστυνομία ή η διοίκηση και η διαχείριση των στρατοπέδων
συγκέντρωσης και εξόντωσης, όπως παρατηρεί ο Raul Hilbert6. Οι εργασιακές σχέσεις όμως είναι πρώτα από όλα κοινωνικές σχέσεις ανισότητας, που
φέρνουν αντιμέτωπο τον καθένα με την κυριαρχία και την εμπειρία της
αδικίας. Και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ώστε η εργασία να μετατρέπεται σε
πραγματικό εργαστήριο πειραματισμού και εκπαίδευσης στην κοινωνική
αδικία και την ανισότητα, τόσο για αυτούς που θα αποτελέσουν θύματά
τους όσο και για αυτούς που ωφελούνται από αυτές ή για αυτούς, τέλος,
που εναλλάσσονται στους δύο ρόλους.
6. Βλ. σχετικά το βιβλίο του R. Hilberg, The Destruction of the European Jews (1961), Ν. Υόρκη
Holmes & Meier, 1985. Ο J. Torrente έχει αφιερώσει αυτόν τον καιρό μια σημαντική έρευνα
στην ανάλυση της «αποτρόπαιης εργασίας». Το παρόν δοκίμιο προέκυψε, σε μεγάλο βαθμό,
από τις συζητήσεις που είχα μαζί του.

Το αποφασιστικό στοιχείο, από ηθική και πολιτική άποψη, το στοιχείο, δηλαδή, που καθορίζει αν η σχέση του ατόμου με την εργασία του θα
κινηθεί προς την κατεύθυνση του καλού ή του κακού είναι ο φόβος. Όχι ο
φόβος γενικώς αλλά η ειδική μορφή που αυτός παίρνει, όταν εισχωρεί και
εγκαθίσταται στην ίδια μας τη σχέση με την εργασία μας. Όταν, με άλλα
λόγια, η σχέση μας με το καθήκον που έχουμε να εκτελέσουμε γεννά τον
φόβο, όπως στην περίπτωση του στρατού, της εργασίας στα ορυχεία, στην
οικοδομή ή τα δημόσια έργα κ.λπ., όπου ο φόβος δομεί την ίδια την εργασία· όταν, κατά συνέπεια, η σχέση του εργαζόμενου με το αντικείμενο της
δουλειάς του έχει μολυνθεί από τον φόβο, όπως συμβαίνει με την απειλή
της επισφαλειοποίησης που χρησιμοποιείται πλέον ευρύτατα μέσα στα
σημερινά «μεγάλα βιομηχανικά συγκροτήματα».
Διότι ο φόβος είναι πριν από οτιδήποτε άλλο υποκειμενικό βίωμα
και ψυχολογική οδύνη. Όταν αυτή η οδύνη αγγίξει έναν ορισμένο βαθμό,
καθιστά αδύνατη τη συνέχιση της εργασίας. Για να μπορέσουμε, κατά
συνέπεια, να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε παρά τον φόβο, χρειάζεται να
επεξεργαστούμε στρατηγικές άμυνας ενάντια στην οδύνη που επιβάλλει
αυτός ο φόβος σε υποκειμενικό επίπεδο. Η ψυχοδυναμική και η ψυχοπαθολογία της εργασίας αναλύουν διεξοδικά αυτές τις αμυντικές στρατηγικές εδώ και είκοσι χρόνια. Η προσφυγή των εργαζομένων σε αυτές είναι
πλέον αναγκαία προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η οδύνη να
οδηγήσει το υποκείμενο στην ψυχική κατάρρευση. Υπό αυτήν την έννοια
οι αμυντικές στρατηγικές παρουσιάζονται εκ πρώτης όψεως ευεργετικές,
παρ’ όλο που ορισμένες φορές προξενούν μια στρέβλωση των συμπεριφορών, η οποία μπορεί να ξαφνιάσει τον μη ειδικό: πρόκειται για ορισμένες
παράλογες ή παράδοξες συμπεριφορές, τις οποίες καταδικάζει, συχνά, η
φιλολογία του σύγχρονου μάνατζμεντ, επειδή βλάπτουν την ποιότητα της
εργασίας και υπονομεύουν την ασφάλεια των εργαζόμενων.
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Αυτές οι αμυντικές στρατηγικές έχουν μεν ως στόχο τους την «ψυχολογική προσαρμογή» και χρησιμοποιούνται στα πλαίσια πρακτικών που στοχεύουν στην προστασία του εαυτού· ωστόσο, ενδέχεται να έχουν και ορισμένα
επιπλέον αποτελέσματα στο ηθικοπολιτικό πεδίο. Στο επίπεδο του αγώνα
ενάντια στον φόβο μπορούν να μετατραπούν, όπως είδαμε σε αυτό το βιβλίο,
σε ένα αποτελεσματικό μέσο άμβλυνσης της ηθικής συνείδησης, το οποίο διευκολύνει την «συνέργεια» στην εξάσκηση του κακού. Σαν η ηθική ορθολογικότητα να λύγιζε, κατά κάποιον τρόπο, κάτω από το βάρος των απαιτήσεων
της εμπαθούς ομολόγου της7.

του ηθικού λόγου. Υποστηρίζει επίσης ότι ορισμένες από αυτές τις αμυντικές
στρατηγικές ενάντια στον φόβο ενδέχεται όχι μόνο να διαστρέφουν τη γενναιότητα αλλά να έχουν, επίσης, και ορισμένες τραγικές συνέπειες. Κι αυτό
διότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, γενούν συλλογικές συμπεριφορές οι οποίες
μπορούν να τεθούν στην υπηρεσία του κακού και της βίας, σε τέτοιο μάλιστα
βαθμό, ώστε να δικαιοδοτούμαστε να αναρωτηθούμε αν, τελικά, ο φόβος (ο
οποίος, άλλωστε, μπορεί να προκύψει και απουσία κάθε πραγματικής βίας ή
απειλής) δεν προηγείται οντολογικά της βίας, σε αντίθεση με την ιδέα σύμφωνα με την οποία η βία έχει τα πρωτεία, όντας υπεύθυνη για τη δυστυχία
των ανθρώπων.

Η ψυχοδυναμική της εργασίας υπογραμμίζει τη συμβολή της εμπαθούς ορθολογικότητας στη συγκρότηση των συλλογικών συμπεριφορών. Ακολουθώντας αυτήν την προοπτική, υποστηρίζει ότι η σχέση ανάμεσα στη βία
και στην οδύνη δεν είναι αυτή που τείνουμε παραδοσιακά να πιστεύουμε στη
φιλοσοφία. Σύμφωνα με τη συμβατική αντίληψη, η βία γεννά την οδύνη στο
πρόσωπο που την υφίσταται, ούτως ώστε πόνος και οδύνη να αποτελούν την
κατάληξη μιας διαδικασίας της οποίας ο θάνατος συνιστά το σημείο δίχως
επιστροφή. Η ανάλυση της εμπαθούς ορθολογικότητας, από την πλευρά της,
υποστηρίζει ότι η βία και η αδικία γεννούν πάντοτε, αρχικά, ένα αίσθημα
φόβου. Φυσικά ο φόβος συνιστά οδύνη, αλλά αυτή η τελευταία δε σηματοδοτεί σε καμία περίπτωση το τέλος της διαδικασίας που τέθηκε σε κίνηση από
την άσκηση της βίας. Και ο φόβος μπορεί κάλλιστα να αποτελεί σημείο εκκίνησης: σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη αμυντικών στρατηγικών ενάντια
στην οδύνη του φόβου, πράγμα που η φιλοσοφία αγνοεί, εφόσον αδιαφορεί
για τον φόβο.
Για την ηθική φιλοσοφία ο φόβος βρίσκεται από τη μεριά του κακού
και είναι εξίσου καταδικαστέος με την φυγή. Η φιλοσοφική παράδοση αντιπαραβάλλει τον φόβο στη γενναιότητα, η οποία θεωρείται ως η απάντηση της
λογικής και της αρετής στον φόβο. Η ψυχοδυναμική της εργασίας υποστηρίζει,
ωστόσο, ότι μπροστά στον φόβο συγκροτούνται επίσης και αμυντικές απαντήσεις οι οποίες είναι προϊόν της εμπαθούς ορθολογικότητας και όχι μόνο
7. Σ.τ.μ.: Με το επίθετο «εμπαθής» αποδίδουμε τον γαλλικό όρο pathique που χρησιμοποιεί
ο συγγραφέας, θέλοντας να περιγράψει τη συναισθηματική διάσταση της ανθρώπινης σκέψης
και πράξης. Υπό αυτή την έννοια ο αναγνώστης και η αναγνώστρια θα πρέπει να διαβάζουν
τον όρο όχι με την τρέχουσα έννοια του (κατά την οποία είναι συνώνυμος του προκατειλημμένου, του μνησίκακου, ο οποίος ψάχνει ευκαιρία για να μας θίξει και να μας επιτεθεί κ.λπ.),
αλλά με την έννοια που είχε σε παλιότερα θεολογικά ή φιλοσοφικά κείμενα, όπου εμπάθεια
είναι μια κατάσταση κατά την οποία κυριαρχούμαστε από τα πάθη μας, σε αντίθεση με την
απάθεια, μια κατάσταση ηρεμίας και γαλήνης (βλ. π.χ. τους «ἐμπαθεīς λογισμούς» της ορθόδοξης θεολογίας).

Με άλλα λόγια, η ηθική μας προτείνει μια απάντηση με γενική ισχύ:
τη γενναιότητα, δηλαδή την έλλειψη φόβου. Ωστόσο, αυτή η απάντηση κρίνεται ανεπαρκής. Θα έπρεπε να χωριστεί σε κομμάτια, ώστε να μας επιτρέψει
να φωτίσουμε καθένα από τα βήματα μιας διαδικασίας η οποία, παρ’ όλο που
εμπίπτει στην εμπαθή ορθολογικότητα, μας δίνει κάποια ερείσματα για την
άσκηση του ηθικού λόγου.
Δεν μπορούμε να περιμένουμε ατομικές ή συλλογικές αντιδράσεις
στην αδικία που ασκείται στον άλλον –με τη μορφή αλληλεγγύης ή πολιτικής
δράσης- παρά μόνο αν η οδύνη και το νόημα αυτής της οδύνης είναι προσβάσιμα σε μάρτυρες. Η κινητοποίηση, δηλαδή, εξαρτάται, καταρχάς, από τη φύση
του δράματος που βιώνει το θύμα της αδικίας, της βίας και του κακού αλλά
και από το κατά πόσον αυτό το δράμα είναι κατανοητό από τους άλλους.
Όμως το νόημα αυτού του δράματος από μόνο του δεν αρκεί για να κινητοποιήσει κάποια συλλογική αντίδραση στην οδύνη, την κοινωνική αδικία και τη
βία. Για να προκληθεί μια τέτοια κινητοποίηση δεν αρκεί μόνο το δράμα και
το νόημά του να είναι κατανοητά· χρειάζεται επιπλέον να συναντούν την οδύνη του παρατηρητή, χρειάζεται να προκαλούν τη συμπόνια του: μόνο η οδύνη
γεννά μια αντίστοιχη οδύνη στον παρατηρητή. Πρόκειται για ένα ουσιώδες
στοιχείο αναφορικά προς στην ενδεχόμενη εμπλοκή του παρατηρητή και στη
συγκρότηση μιας βούλησης να δράσουμε ενάντια στην αδικία και στην οδύνη
που ασκούνται ενάντια στον άλλον. Η συμπόνια δεν εξαρτάται μόνο από τη
φύση του δράματος της οδύνης αλλά και από τα μέσα που χρησιμοποιούνται
για να συγκινήσουν τον παρατηρητή και να αγγίξουν την ευαισθησία του.
Αυτό που, κατά συνέπεια, διακυβεύεται εν προκειμένω, είναι η δραματουργία
και η ρητορική της σκηνοθεσίας ή η «παρουσίαση» (με το νόημα που δίνει ο
Γκόφμαν στον όρο8) του δράματος προς κατανόηση.
8. E. Goffman, Η παρουσίαση του εαυτού στην καθημερινή ζωή (1959), μτφρ. Μ. Γκόφρα,
Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2006.
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Με αυτόν τον τρόπο η ανάλυση της διαδικασίας κοινοτοποποίησης
του κακού, μέσω της οποίας οι καλοί άνθρωποι, που διαθέτουν, ωστόσο,
ηθικά κριτήρια, τίθενται στην υπηρεσία της αδικίας και του κακού, αποκαλύπτει τη σημασία που έχει η εμπαθής-υποκειμενική διάσταση στην οργάνωση των συμπεριφορών τους. Επιπλέον αυτή η ανάλυση μας προτρέπει να
αναγνωρίσουμε την ύπαρξη μιας «εμπαθούς ορθολογικότητας», την οποία
οφείλουμε να εντάξουμε στη θεωρία της πράξης, εφόσον η παραγνώριση
ή η υποτίμησή της ενδεχομένως να εξηγεί τις δυσκολίες που συναντούμε
μέσα στις σύγχρονες κοινωνίες, όταν προσπαθούμε να κατανικήσουμε την
ιδιαίτερη ανεκτικότητα που επιδεικνύουν οι άνθρωποι απέναντι στην επιδείνωση της κοινωνικής αδικίας και της δυστυχίας, οι οποίες πλήττουν έναν
αυξανόμενο αριθμό συμπολιτών μας.

την οργάνωση της ανθρώπινης συνύπαρξης. Διότι δουλεύω δε σημαίνει
μόνο καταπιάνομαι με μια δραστηριότητα, σημαίνει επίσης ότι συνάπτω
δεσμούς με τους γύρω μου. Έτσι, ορισμένες φορές, η ποίησις καλεί και την
φρόνησιν στο θέατρο της εργασίας.

Η ανάλυση στην οποία προβήκαμε σε αυτό το βιβλίο οδηγεί σε
ορισμένα ασυνήθιστα συμπεράσματα σε ό,τι έχει να κάνει με τη φύση της
πράξης9. Η πράξη έχει τριαδική δομή: πράξη, εργασία και οδύνη είναι αξεδιάλυτα μπλεγμένες μέσα της, παρ’ όλο που κανένας από τους τρεις όρους
δεν μπορεί να περισταλεί σε κάποιον από τους άλλους δύο.

Κάθε πράξη περιλαμβάνει ένα κομμάτι εργασίας, αλλά το υποκείμενο της πράξης ενδέχεται να βρίσκεται σε τέτοιο βαθμό απορροφημένο
από τις απαιτήσεις της εργασίας και της δραστηριότητάς του, ώστε να
χάνει τη συνειδητή του σχέση με την πράξη. Εξάλλου ο εργαζόμενος μπορεί επίσης να επιλέξει, για λόγους άσχετους τόσο με την εργασία όσο και
με την πράξη, να περιορίσει το πεδίο της συνείδησής του στην ποιητική11
διάσταση, ούτως ώστε να μην είναι πλέον διαθέσιμο στην καθεαυτό πραξιακή διάσταση. Η πράξη περιλαμβάνει την πρακτική δραστηριότητα και η
περιστολή της πρώτης στη δεύτερη μπορεί να προκύψει όχι μόνο από την
υπερκόπωση, την αποκτήνωση ή την εξάντληση αλλά και από μια αμυντική στρατηγική ενάντια στην οδύνη εντός της πράξης, η οποία συνίσταται,
ακριβώς, σε έναν εθελούσιο περιορισμό της συνείδησής μας στο επίπεδο
της διαδικασίας.

Προκειμένου να πάρει τη συγκεκριμένη της, κάθε φορά, μορφή και
να είναι αποτελεσματική, η πράξη έχει απαραιτήτως ανάγκη την εργασία. Η πρᾶξις, με άλλα λόγια, δεν μπορεί υπάρξει δίχως την ποίησιν. Και
αντιστρόφως, σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν η φιλοσοφική παράδοση και η
κλασική θεωρία της πράξης, η εργασία δεν αποτελεί τέχνην10. Στο βαθμό
που συνεπάγεται τον εθελούσιο συντονισμό των συμμετεχόντων, η εργασία
ωθεί επίσης τους εργαζόμενους να ασχοληθούν με τη δημιουργία κανόνων
που δεν έχουν να κάνουν μόνο με τη ρύθμιση της εργασίας αλλά και με
9. Με τον όρο «πράξη» [action] εννοούμε εδώ την ηθική ή πολιτική πράξη, αυτή που αποτελεί
την καθεαυτό πρᾶξιν [praxis] και προϋποθέτει, ως εκ τούτου, όχι μόνο την περίσκεψη ή την
επιλογή ανάμεσα σε διάφορες πιθανότητες αλλά και τον κίνδυνο του λάθους, όπως επίσης και
τον προσανατολισμό προς τον άλλον, το γεγονός, με άλλα λόγια, ότι εμπλέκει τον άλλο στον
κοινωνικό και όχι μόνο στον ιδιωτικό μας κόσμο.
10. Σ.τ.μ: Όπως φαίνεται και από τη γραφή των όρων που υιοθετεί, ο συγγραφέας αναφέρεται
στο νόημα που τους έδιναν οι αρχαίοι Έλληνες. Έτσι, στα αρχαία ελληνικά τέχνη δεν είναι
(μόνο) η καλλιτεχνική δραστηριότητα, αλλά κάθε είδος χειροτεχνικής δραστηριότητας, είτε
είναι «δημιουργική» είτε απλώς «πρακτικής» φύσης (όπως, π.χ., η κατασκευή εργαλείων, η οικοδομή κ.λπ.). Υπό αυτή την έννοια, στο συγκεκριμένο χωρίο, ο Κ. Ντεζούρ ασκεί κριτική στην
αντίληψη που υποβιβάζει την εργασία σε απλή δραστηριότητα (activité όπως θα πει στη συνέχεια), δηλαδή σε μια δράση απλώς «πρακτική» με την τρέχουσα έννοια του όρου, διαδικαστική
και «λειτουργική», η οποία διατηρεί μόνο την «ποιητική [poïétique] διάστασή της», χάνοντας
την καθεαυτό «πραξιακή» [praxique] της ομόλογο. Αυτές οι διακρίσεις βασίζονται στη θεμελιώδη διάκριση της Χάνα Άρεντ ανάμεσα σε «κατασκευή» (ποίησις) και «πράξη» (πράξις).

Από τη στιγμή λοιπόν που δεν αναγνωρίζει την αλληλοδιαπλοκή
της πράξης με την εργασία, η θεωρία στερείται των απαραίτητων αναλυτικών εργαλείων για την κατανόηση της συναίνεσης των μαζών στην άσκηση
του κακού και της συνεργασίας τους με αυτή. Στην πραγματικότητα, παρ’
όλο που η πράξη και η εργασία δεν μπορούν να περισταλούν εννοιολογικά
η μια στην άλλη, μπορούν υπό συγκεκριμένες συνθήκες να υποστούν μια
διαδικασία τέτοιας περιστολής, αν συμπέσουν ορισμένες παράμετροι.

Δεν αρκεί όμως να πούμε ότι η πράξη και η εργασία είναι αδιαχώριστες, εφόσον, όπως είδαμε, λείπει ακόμη ένας όρος για να συμπληρωθεί
η τριάδα: η οδύνη. Αυτός που πράττει αναλαμβάνει πάντοτε κάποιους
κινδύνους: να ξεγελαστεί, να κάνει λάθος, να αποτύχει, να ατιμαστεί, να
υποστεί κυρώσεις, να ξεσκεπαστεί, να καταδικαστεί κ.λπ. Σε αυτούς τους
κινδύνους ανταποκρίνεται ένα υποκειμενικό βίωμα που εμπίπτει στη διάσταση του εμπαθούς: προκειμένου το υποκείμενο να αγωνιστεί ενάντια
στον φόβο και να απαλύνει την οδύνη του, δίχως, την ίδια στιγμή, να
εγκαταλείψει τον αγώνα, ενδέχεται να καταφύγει σε κάποιες στρατηγικές
άμυνας. Αυτές οι στρατηγικές περνούν συχνά μέσα από το στένεμα της
συνείδησης, το οποίο επιτυγχάνεται μέσω της περιστολής της πράξης στη
11. Σ.τ.μ.: Βλ. την προηγούμενη υποσημείωση.
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διαδικασία. Πράττω σημαίνει, ως εκ τούτου, δουλεύω αλλά και βιώνω
οδύνη. Από τη στιγμή που ο φιλοσοφικός στοχασμός δε θέλει να λάβει
υπόψη του τη σάρκινη-υποκειμενική διάσταση της πράξης, στερείται των
απαραίτητων εργαλείων για να κατανοήσει όχι μόνο σε τι συνίσταται το
τερατώδες της περίπτωσης του Άιχμαν, αλλά κυρίως πώς είναι δυνατό
να οδηγήσουμε σταδιακά την πλειονότητα των ανθρώπων ενός έθνους να
επιβάλουν την αδικία, την οδύνη και τη βία στους γύρω τους και μάλιστα
έχοντας καταφέρει, όπως ο Άιχμαν, να κάμψουν, λίγο έως πολύ, την ηθική
τους συνείδηση.

λοδιαπλοκή ή ακόμα και τη σύνθεση ανάμεσα σε εργασία και πράξη που
προτείνει η κλινική διερεύνηση του κόσμου της καθημερινότητας.

Ακόμα μια φορά πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό δε συνεπάγεται
πως η εμπαθής ορθολογικότητα της πράξης εξορίζει την ηθικοπολιτική ορθολογικότητα ούτε ότι η ανάλυση πρέπει να στραφεί αποκλειστικά από
την πολιτική θεωρία στην θεωρία της ψυχοπαθολογίας, όπως έχουν την
τάση να το κάνουν, πάρα πολύ συχνά, οι ψυχολόγοι και ειδικά οι ψυχαναλυτές. Σε καμία περίπτωση! Αντίθετα, αυτό που χρειάζεται είναι να κατανοήσουμε με ποιόν τρόπο το εμπαθές καταφέρνει όχι να παραγκωνίζει
την ηθική μας συνείδηση αλλά να κυριαρχεί επί αυτής, διαστρεβλώνοντας
τη λειτουργία της. Το ζήτημα, με άλλα λόγια, έγκειται στο ότι η πράξη δεν
είναι απλώς ηθικού τύπου. Αν θέλει να υπάρξει, πρέπει να ενσαρκωθεί.
Και από τη φιλοσοφία λείπει συχνά μια θεωρία της ενσάρκωσης, υπό την
ιδιαίτερα εύστοχη έννοια που δίνει στον όρο ο Α. Fernandez-Zoïla12.
Η Χάνα Άρεντ, της οποίας οι εργασίες πάνω στην κοινοτοπία του
κακού ενέπνευσαν αυτό το δοκίμιο, αντιπαραθέτει (στην Ανθρώπινη κατάσταση13), την πράξη στην κατασκευαστική δραστηριότητα και κυρίως στην
εργασία (σ.τ.μ.: την οποία εννοεί με τον όρο «μόχθος» [labor]). Η ανάλυση,
αντίθετα, στην οποία προβήκαμε εμείς, μας οδηγεί να βασιστούμε σε αυτήν την αντίθεση προκειμένου να προσπαθήσουμε να την υπερβούμε. Στο
αναλυτικό επίπεδο η αντίθεση αυτή παραμένει απολύτως εύστοχη, ακόμα
και μετά την ανάλυση της διαδικασίας κοινοτοποποίησης του κακού μέσα
στην εργασία. Από την άλλη πλευρά όμως, στο θεωρητικό επίπεδο, η φιλοσοφία της πράξης θα έβγαινε κερδισμένη αν δεν υποστασιοποιούσε τους
όρους που η ανάλυση ξεχωρίζει και αν, επίσης, δεν παρέβλεπε την αλλη12. Α. Fernandez-Zoïla, La Chair et les Mots [Η σάρκα και οι λέξεις], Γκρενόμπλ, La Pensée
sauvage, 1995.
13. Χ. Άρεντ, Η ανθρώπινη κατάσταση. Vita Activa (1958), μτφρ. Σ. Ροζάνης, Γ. Λυκιαρδόπουλος, Αθήνα, Γνώση, 1986.

Σε ό,τι έχει να κάνει με την αρεντιανή αντίληψη της πράξης, μπαίνουμε στον πειρασμό απαιτήσουμε από την ανάλυση να μην αποκλείει πια
την εμπαθή διάσταση. Διότι η πράξη δεν είναι ποτέ καθαρή: συνεπάγεται πάντοτε ένα κομμάτι πάθους. Και μπορεί βέβαια ο θεωρητικός να το
αντιλαμβάνεται περισσότερο ως ένα απλό λεκτικό σχήμα, αλλά αυτό το
κομμάτι πάθους δεν παύει να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην εξάσκηση
του πρακτικού λόγου. Η πράξη –αυτό προσπαθεί να δείξει η ανάλυση
της κοινοτοποποίησης του κακού- συνιστά πάντοτε μια τριάδα: πράξη,
εργασία και πάθος. Δεν υπάρχει συνεπής πράξη δίχως εργασία ούτε και
σώφρων πράξη δίχως τη βίωση κάποιας οδύνης. Αν θέλουμε να πράξουμε
ορθολογικά, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε. Πρέπει επίσης να
είμαστε ικανοί να αντέχουμε την οδύνη, διότι, για να πράξουμε, πρέπει
να μπορούμε να αντέχουμε το πάθος και να νιώθουμε συμπόνια. Άλλωστε
αυτά τα δύο βρίσκονται στη βάση της ικανότητάς μας να σκεπτόμαστε, στη
βάση αυτού που η Χάνα Άρεντ αποκαλούσε «ζωή του νου».
Από τη χρονιά της έκδοσης αυτού του βιβλίου, το 1998, το εμπειρικό υλικό που χρησίμευσε ως βάση για την ανάλυση των υποκειμενικών
ελατηρίων της υποδούλωσης μέσα σε καθεστώς νεοφιλελευθερισμού κυκλοφόρησε ευρύτατα. Αυτή η νέα ματιά στον κόσμο της εργασίας όπως και
η αυξημένη ευαισθησία του δημόσιου χώρου απέναντι στην οδύνη εντός
της εργασίας οφείλονται εν μέρει σε αυτό το βιβλίο αλλά κυρίως στη δουλειά που έγινε έκτοτε από παραγωγούς ντοκιμαντέρ, καλλιτέχνες (κυρίως
κινηματογραφιστές), θεατρικούς συγγραφείς και μυθιστοριογράφους, οι
οποίοι έστρεψαν το βλέμμα τους με ταλέντο και οξύνοια προς την ανθρώπινη κατάσταση εντός της εργασίας. Αυτή η νέα ματιά συνιστά, εν μέρει,
αποτέλεσμα της δουλειάς ορισμένων δημοσιογράφων οι οποίοι διεξήγαν
μερικές πιο εμπεριστατωμένες έρευνες σχετικά με τη ζωή στον χώρο εργασίας, ιδιαίτερα μετά από τη σειρά αυτοκτονιών για τις οποίες ενημέρωσαν
το κοινό τους, κατά τη διάρκεια του 200714.
14. Σ.τ.μ.: ο συγγραφέας αναφέρεται στη σειρά των 60 και αυτοκτονιών εργαζομένων στον
γαλλικό ΟΤΕ, τη France Telecom κατά τα τελευταία τέσσερα-πέντε χρόνια. Να σημειωθεί ότι οι
αυτόχειρες δεν προέρχονταν σε καμία περίπτωση αποκλειστικά από τα κατώτατα κλιμάκια
της ιεραρχίας: ήταν και πολλά στελέχη που ούτε αυτά άντεξαν την πίεση και το άγχος των
«πολιτικών εξυγίανσης» που προωθεί η νέα διεύθυνση, μετά την ιδιωτικοποίηση της εταιρίας
το 2004.
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Αυτές οι αυτοκτονίες δίνουν με θλιβερό τρόπο τον τόνο της επελαύνουσας καταστροφής που πλήττει τον κόσμο της εργασίας το λιγότερο
εδώ και είκοσι χρόνια, επιβεβαιώνοντας εκ των πραγμάτων τους φόβους
που εξέφραζα προ δεκαετίας. Εν τω μεταξύ, αυτό που προκάλεσε τον μεγαλύτερο θόρυβο στο δημόσιο χώρο δεν ήταν η Οδύνη στη Γαλλία15 αλλά
το βιβλίο της Μαρί-Φρανς Ιριγκογιάν, Ηθική παρενόχληση16, που εκδόθηκε
λίγο μετά το δικό μου δοκίμιο. Επίσης, το δοκίμιο της Βιβιάν Φορεστέρ, Η
οικονομική φρίκη17, που είχε κυκλοφορήσει δύο χρόνια πριν από το βιβλίο
μου, είχε έναν πολύ σημαντικότερο αντίκτυπο στις δημόσιες συζητήσεις
από ό,τι η Οδύνη στη Γαλλία. Το βιβλίο της Φορεστέρ καταγγέλλει πρωτίστως την οικονομική λογική, την οποία θεωρεί ως την αιτία των δεινών από
τα οποία υποφέρει η σημερινή κοινωνία. Η Μαρί-Φρανς Ιριγκογιάν, από
την άλλη πλευρά, καταδεικνύει μια νέα μάστιγα: την παρενόχληση εντός
της εργασίας και τις μεθόδους που ακολουθούν αυτοί που την ασκούν, τις
οποίες η συγγραφέας αναλύει με τον προσήκοντα τρόπο.

ρακάμπτεται και παραβιάζεται συχνότερα από άλλοτε, ενώ πλέον άρχισε
να αμφισβητείται και ανοιχτά κάτω από την πίεση του MEDEF18 και του
λεγόμενου προγράμματός του για την «Κοινωνική αναμόρφωση», το οποίο
προετοιμάστηκε κατά τη δεκαετία του 2000 με τη βοήθεια των Ewald και
Kessler. Η ψυχική ευθραυστότητα απέναντι στην αδικία έχει επιδεινωθεί,
εξαιτίας της αίσθησης των εργαζόμενων ότι δεν έχουν πλέον καμία σταθερή
προστασία ούτε σε θεσμικό, ούτε σε δικαιϊκό αλλά ούτε και σε ιδεολογικό
επίπεδο. Η υποχώρηση του εργατικού δικαίου είναι φυσικά αδιαμφισβήτητη· είναι όμως αρκούντως βίαιη για να εξηγήσει αυτήν την ευθραυστότητα
που ήταν έκδηλη ήδη πριν από την επίθεση της δεκαετίας του 2000; Η επιδείνωση των ψυχικών παθήσεων μέσα στην εργασία εμφανίζεται πριν από
αυτή την περίοδο, εφόσον τα εμπειρικά δεδομένα στα οποία βασίστηκε το
βιβλίο μου είχαν συλλεχθεί κατά τις δύο προηγούμενες δεκαετίες.

Η ανάλυση που προτείνω στο βιβλίο μου διακρίνεται από αυτήν
την Μαρί-Φρανς Ιριγκογιάν ως προς το ότι για εμένα η ηθική παρενόχληση
δεν αποτελεί νέο φαινόμενο. Αντιθέτως, είναι τόσο παλιά όσο και η εργασία: την υφίσταντο ήδη οι σκλάβοι στην Αρχαιότητα, οι δουλοπάροικοι
στο Παλαιό Καθεστώς, οι ιθαγενείς πληθυσμοί κατά την αποικιοκρατία, οι
άνδρες, οι γυναίκες και τα παιδιά υπό τον βιομηχανικό καπιταλισμό του
19ου αιώνα κ.λπ. Αυτό, αντίθετα, που είναι καινούργιο, είναι το γεγονός
πως, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε πρόσφατα, αυτή η παρενόχληση καταβάλλει ψυχικά τους ανθρώπους πολύ πιο συχνά. Πώς εξηγούμε, λοιπόν, την
αδιαμφισβήτητη αύξηση των ψυχικών παθήσεων που προκαλούνται από
την εργασία, αν η παρενόχληση και η οικονομική φρίκη, που κυριαρχούσαν ούτως ή άλλως εδώ και τόσον καιρό μέσα στην εργασία, δεν αποτελούν επαρκή αίτια; Είμαστε ως εκ τούτου υποχρεωμένοι να διερευνήσουμε
κατά πόσον αποδυναμώνονται τα δίκτυα προστασίας και άμυνας απέναντι
στις επιβλαβείς συνέπειες που έχουν η οδύνη και η κοινωνική αδικία στην
ψυχική μας υγεία.
Πράγματι, η κοινωνική προστασία τείνει να συρρικνωθεί σε σχέση
με αυτό που ήταν πριν τη νεοφιλελεύθερη στροφή: το εργατικό δίκαιο πα15. Σ.τ.μ.: Το βιβλίο του Ντεζούρ από όπου και μεταφράζουμε το παρόν κείμενο.
16. M.-F. Hirigoyen, Ηθική παρενόχληση. Η κρυμμένη βία στην καθημερινή ζωή, μτφρ. Μ.
Γεωργιάδου, Αθήνα, Πατάκης, 2000.
17. V. Forrester, Η οικονομική φρίκη, μτφρ. Α. Βερυκοκάκη, Αθήνα, Λιβάνης, 1997.

Η διαδικασία της ψυχολογικής ευθραυστοποίησης είναι, ως εκ τούτου, ένα φαινόμενο που προηγείται χρονικά, πράγμα που σημαίνει ότι
πρέπει να αναζητήσουμε τα αίτιά του προς την κατεύθυνση των μετασχηματισμών της οργάνωσης της εργασίας. Άλλωστε η ψυχοδυναμική της
εργασίας έχει αποδείξει, σε θεωρητικό επίπεδο, ότι οι βλαβερές συνέπειες
της εργασίας στην ψυχική μας υγεία έχουν, ακριβώς, εκλεκτικούς δεσμούς
συγγένειας με την οργάνωση της εργασίας. Λίγα χρόνια μετά την έκδοση
της Οδύνης στη Γαλλία μπόρεσα να εντοπίσω κλινικά ποιό στοιχείο της
σύγχρονης οργάνωσης της εργασίας διέθετε μια τόσο καταστροφική δύναμη. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 εισήχθησαν, στα πλαίσια
των νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας και διοίκησης των επιχειρήσεων, κάποιες μέθοδοι των οποίων κανείς δεν μπορούσε τότε να προβλέψει
τα καταστροφικά αποτελέσματα σε ψυχολογικό επίπεδο. Πρόκειται, αφενός, για την εξατομικευμένη αξιολόγηση των επιδόσεων και, αφετέρου, για
την διοίκηση ολικής ποιότητας.
1) Η μεγάλη επέκταση της εξατομικευμένης αξιολόγησης των επιδόσεων που παρατηρείται σήμερα, σημειώθηκε με τη διάδοση της πληροφορικής και την ιδιαίτερη εξάπλωση των υπολογιστών που τείνουν πλέον
να αποτελούν αναγκαίο εξοπλισμό για όλων των ειδών τα πόστα, όχι μόνο
στη βιομηχανία αλλά και στο εμπόριο ή τις υπηρεσίες.
Ωστόσο η εξατομικευμένη αξιολόγηση προκαλεί έναν γενικευμένο
ανταγωνισμό ανάμεσα στους εργαζόμενους, πράγμα που αποτελεί, άλλω18. Σ.τ.μ.: Δηλαδή του γαλλικού ΣΕΒ.
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στε, και έναν από τους διακηρυγμένους στόχους της εν λόγω μεθόδου. Όταν
αυτού του είδους η αξιολόγηση συνδεθεί με υποσχέσεις επιβράβευσης σε
επίπεδο πριμ, προαγωγών ή συμμετοχής στα κέρδη, ο λεγόμενος ανταγωνισμός ανάμεσα στα άτομα παίρνει, συχνά, βάρβαρες μορφές. Όταν μάλιστα
η αξιολόγηση συνδεθεί και με απειλές επαγγελματικής υποβάθμισης, μετάθεσης, επιβολής ποινών ακόμα και απόλυσης, μετατρέπεται σε ένα ισχυρό
μέσο επιβολής του φόβου στις εργασιακές σχέσεις. Το «ο καθένας για τον
εαυτό του» γίνεται ο κανόνας, σε τέτοιο βαθμό ώστε να νομιμοποιεί πλέον
την προσφυγή σε όλα τα μέσα, συμπεριλαμβανομένης και της υπονόμευσης των συναδέλφων, προκειμένου να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα από αυτούς. Χτυπήματα κάτω από τη μέση, απόκρυψη πληροφοριών,
διάδοση ψευδών φημών, ανέντιμες συμπεριφορές εισέρχονται πλέον στην
εργασιακή μας καθημερινότητα. Η εμπιστοσύνη αργοπεθαίνει και αντικαθίσταται από τον φόβο. Από εδώ και στο εξής οι εργαζόμενοι αφιερώνουν
ένα κομμάτι της δουλειάς τους στο να επιτηρούν ο ένας τον άλλον.

Η εμπέδωση της μοναξιάς, το φαινόμενο, με άλλα λόγια, που η
Άρεντ αποκαλούσε «επέκταση της ερήμου»20, έχει τρείς βασικές συνέπειες:

Η εξατομικευμένη αξιολόγηση των επιδόσεων υπονομεύει, σταδιακά, τη συμβιωτικότητα [convivialité], και αποσαθρώνει τα θεμέλια της συλλογικής ζωής. Η αλληλεγγύη καταστρέφεται και αυτό το φαινόμενο παρατηρείται από τη βάση έως την κορυφή της ιεραρχίας. Τα στελέχη, ακόμα
και αυτά των ανώτερων κλιμακίων της ιεραρχίας, είναι από τα πρώτα που
υπαναχωρούν σε αυτές τις πρακτικές, οι οποίες δηλητηριάζουν την καθημερινή ζωή μέσα στην εργασία. Σε πολλές περιπτώσεις οι συνάδελφοι δε
μιλούν πλέον μεταξύ τους. Δε δίνουμε πλέον προσοχή στον άλλον, δεν τον
σεβόμαστε, δε νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον, χάνεται κάθε κανόνας
κοινωνικής συμβίωσης. Στη θέση τους εγκαθίσταται η μοναξιά και, ύστερα από λίγο, η αποξένωση [loneliness], με την έννοια που έδινε στον όρο η
Χάνα Άρεντ19. Ο κόσμος, με την αρεντιανή έννοια, δηλαδή το συν-είναι, ο
χώρος μέσα στον οποίο οι άνθρωποι συμβιώνουν, ο χώρος του πλήθους που
συνιστά το κοινό μας έδαφος εξαφανίζεται, ερημώνεται, κι έτσι επέρχεται
η αποξένωση. Είναι τέτοια η υποχώρηση της κοινής λογικής, του κοινού
περί δικαίου αισθήματος και των αναφορών στο αγαθό, το δίκαιο και σε
οποιοδήποτε είδος αξίας, ώστε πολλοί εργαζόμενοι αδυνατούν πλέον να
αποτιμήσουν σωστά όχι μόνο τη στάση των γύρω τους αλλά ακόμα και την
ίδια τους τη συμπεριφορά.

-Η δεύτερη συνέπεια σχετίζεται με την ικανότητά μας να πράττουμε μέσα στα πλαίσια της αποξένωσης που περιγράψαμε προηγουμένως. Ο
καθένας μπορεί να καταλάβει ότι ο άλλος –εν προκειμένω ο συνάδελφοςμπορεί να δείξει δειλία και ποταπότητα. Και αυτός ο τελευταίος, με τη
σειρά του, καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να βασιστεί σε εμένα, ότι είμαι κι
εγώ εξίσου δειλός με τον ίδιο. Υπό αυτές τις συνθήκες, αποξένωση σημαίνει εξαφάνιση των συνθηκών που καθιστούν δυνατή τη συλλογική πράξη. Η
συμμετοχή σε δράσεις αγώνα, διαμαρτυρίας και αντίστασης ενάντια στην
αδικία και την αυθαιρεσία συνεπάγεται κινδύνους για το πόστο μας, τη
θέση μας μέσα στην ιεραρχία, την εικόνα μας, την ίδια μας τη δουλειά. Και,
όπως είναι προφανές, για να συμμετάσχει κανείς σε μια συλλογική δράση,
πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στην τιμιότητα των άλλων, τους οποίους, επιπλέον, πρέπει σέβεται και να εκτιμά. Με αυτόν τον τρόπο, η εξατομικευμένη αξιολόγηση λειτουργεί σαν ένα αδιαμφισβήτητα αποτελεσματικό μέσο
αντιμετώπισης της αντίστασης και της συλλογικής δράσης.

19. Χ. Άρεντ, Το ολοκληρωτικό σύστημα, μτφρ. Γ. Λάμψα, Αθήνα, Ευρύαλος, 1988 (Σ.τ.μ.:
βλ. το τελευταίο κεφάλαιο, «Ιδεολογία και τρομοκρατία: ένα νέο είδος καθεστώτος», και
ειδικότερα τις σελίδες 272-280).

-Η πρώτη από αυτές είναι ψυχολογική : ένας εργαζόμενος που
έπεσε θύμα αδικίας η ολοφάνερης παρενόχλησης είναι πολύ πιο εύθραυστος ψυχολογικά όταν είναι απομονωμένος από ότι όταν έχει την υποστήριξη και ακόμα περισσότερο την αλληλεγγύη των συναδέλφων του. Αυτό
συνέβαινε παλιότερα και περιόριζε τις επιβλαβείς συνέπειες των σχέσεων
κυριαρχίας και των υπερβολών τους. Επιπλέον, η κλινική έρευνα δείχνει
ότι αυτό που κάνει το θύμα να υποφέρει, δεν είναι τόσο η ίδια η παρενόχληση, όσο η λιποταξία των συναδέλφων του, η σιωπή τους, η άρνησή τους
να παρουσιαστούν ως μάρτυρες υποστήριξής του –με λίγα λόγια η προδοσία τους. Και είναι ακριβώς μέσα σε μια τέτοια συγκυρία που αυξάνονται
οι πιθανότητες μιας ψυχικής κατάρρευσης.

-Η τρίτη συνέπεια, τέλος, αφορά στην ποιότητα της εργασίας : ο
ξέφρενος ατομικισμός και η λογική του «ο καθένας μόνος του», που καθίστανται ο κανόνας μέσα στα πλαίσια της αποξένωσης στην οποία οδηγεί
20. «Βρέθηκε ο τρόπος να κινηθεί η ίδια η έρημος, να προκληθεί μια αμμοθύελλα που μπορεί
να σκεπάσει ολόκληρη την κατοικημένη γη» (Χ. Άρεντ, Το ολοκληρωτικό σύστημα, ό. π., σ.
279.) είναι η ακριβής φράση που χρησιμοποιεί η Άρεντ, συγκρίνοντας την κλασική τυραννία
με τον ολοκληρωτισμό (Σ.τ.μ.).
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η υιοθέτηση της εξατομικευμένης αξιολόγησης, υπονομεύουν τη διατήρηση
της συλλογικότητας και της συνεργασίας μέσα στην εργασία, τόσο σε οριζόντιο όσο και σε κάθετο επίπεδο· πράγμα που μακροπρόθεσμα οδηγεί
στην υποβάθμιση των συλλογικών επιδόσεων, της ποιότητας της εργασίας,
της ασφάλειας των ατόμων και της προστασίας των εγκαταστάσεων.

της εργασίας. Η διοίκηση ξεφορτώνεται την τεχνική αλληλεγγύη και διακηρύσσει την είσοδο στην εποχή της αυτονομίας, δηλαδή στην εποχή όπου
η προσοχή στρέφεται αποκλειστικά στα αποτελέσματα με όρους αντικειμενικά μετρήσιμης ποσότητας. Από εδώ και στο εξής αρκεί να τηρούμε
πιστά το συμβόλαιο με τους στόχους. Σε ό,τι αφορά, τώρα, στον τρόπο με
τον οποίο θα φτάσουμε σε αυτούς τους στόχους, ο ανώτερός σου δε θέλει
να ακούσει κουβέντα: επιβεβλημένη αυτονομία = σιωπή!

2) Η «ολική ποιότητα» είναι, καταρχάς, ένα διαφημιστικό σλόγκαν,
το οποίο μετατράπηκε σύντομα σε αναγκαία προϋπόθεση για την απόκτηση των διάφορων πιστοποιήσεων (ISO 2000, 9000, 12000, 13000-1 κ.λπ.)
που απαιτούνται στα πλαίσια του ανταγωνισμού. Κατά τα άλλα συνιστά
έναν θεωρητικό παραλογισμό: γνωρίζουμε εδώ και πάνω από σαράντα
χρόνια ότι το πραγματικό της εργασίας [réel du travail] –αυτό, δηλαδή, εξαιτίας του οποίου η οργάνωση της εργασίας έχει και θα έχει πάντοτε ανάγκη
από τη ζωντανή εργασία, αυτό, με άλλα λόγια, που ο εργαζόμενος το μαθαίνει μέσω της αντίστασης που προβάλλει ο κόσμος στις διαδικασίες, την
τεχνογνωσία και την μαστοριά μας-, το πραγματικό της εργασίας, λοιπόν,
αποτελεί μια διάσταση της εργασιακής διαδικασίας που δε θα πάψει ποτέ
να υπάρχει. Πράγμα που συνεπάγεται, πολύ απλά, ότι η ολική ποιότητα
δεν υπάρχει και ούτε θα υπάρξει ποτέ. Πρόκειται, αντίθετα, για ένα ιδεώδες, το οποίο όμως έχει μεγάλη σημασία, εφόσον χρησιμεύει ως αναφορά
για την ορθολογική καθοδήγηση της εργασιακής δραστηριότητας.
Από τη στιγμή, ωστόσο, που διακηρύσσουμε και απαιτούμε αυτήν την ολική ποιότητα, προτρέπουμε αναπόφευκτα τους εργαζόμενους να
αποκρύπτουν τα περιστατικά, τις ανωμαλίες, τις δυσλειτουργίες, τις βλάβες, τα προβλήματα κ.λπ., δηλαδή τους ωθούμε να λένε ψέματα. Η ολική
ποιότητα είναι ένα σύνθημα που αντιτίθεται σε αυτό που γνωρίζουμε υπό
την ονομασία «ανάδραση εμπειρίας» (feedback) και, ως εκ τούτου, μας εξωθεί στην παρανομία και την απάτη. Ταυτόχρονα γεννά την ανάγκη για ένα
πλήθος επιπλέον καθηκόντων κι έτσι οδηγεί στην υπερφόρτωση της εργασίας. Τέλος, η ολική ποιότητα, εξωθώντας μας, λίγο ως πολύ ανοιχτά, στην
εξαπάτηση, οδηγεί πολλούς από τους εργαζόμενους να στηρίζουν πρακτικές τύπου ομερτά, οι οποίες στρέφονται ενάντια όχι μόνο στους κανόνες
του επαγγέλματος αλλά και ενάντια στις αξίες και την προσωπική ηθική
του καθενός. Αυτού του είδους η εξώθηση στην απάτη είναι ουσιαστικά
μια εξώθηση να προδώσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό και να συνεργαστούμε
με αυτό που απορρίπτουμε ηθικά.
Η εξατομικευμένη αξιολόγηση των επιδόσεων και η διοίκηση ολικής ποιότητας ενώνουν τις δυνάμεις τους, οδηγώντας στην υπερφόρτωση

Το προφανές αποτέλεσμα είναι μια έκρηξη παθολογιών υπερκόπωσης (burn out, karōshi21, μυοσκελετικά προβλήματα) σε όλες τις χώρες του
Βορρά όπως επίσης και ένας εντυπωσιακός πληθωρισμός συμπτωμάτων
παρενόχλησης, τα οποία όμως, όπως είδαμε, δεν είναι συνέπεια της ίδιας
της παρενόχλησης, αλλά συνιστούν, αντίθετα, την πιο θορυβώδη έκφραση
ενός κόσμου της εργασίας ρημαγμένου από τη μοναξιά, το φόβο και την
αποξένωση. Τέλος, μια επιπλέον συνέπεια αυτών των μεθόδων είναι και οι
απόπειρες αυτοκτονίας ή οι αυτοκτονίες που λαμβάνουν χώρα ακόμα και
μέσα στους χώρους εργασίας.
Πρόκειται για ένα καινούργιο φαινόμενο, καθώς, παρ’ όλο που
και στο παρελθόν ορισμένες αυτοκτονίες είχαν αναμφίβολα να κάνουν με
κάποιο εργασιακό πρόβλημα, ποτέ δεν είχαν πραγματοποιηθεί μέσα σε
χώρο δουλειάς. Οι πρώτες από αυτές τις αυτοκτονίες νέου τύπου σημειώθηκαν λίγο καιρό πριν την έκδοση της Οδύνης στη Γαλλία, κατά τα τέλη
της δεκαετίας του ’90. Το ποσοτικό εύρος του προβλήματος δεν είναι γνωστό, διότι οι επιδημιολογικές έρευνες δεν είχαν ποτέ θεωρήσει χρήσιμο να
συμπεριλάβουν και τη μεταβλητή «εργασία» στη διαδικασία της έρευνας.
Στην πραγματικότητα βέβαια αυτές οι αυτοκτονίες εγείρουν ορισμένα ιδιαίτερα περίπλοκα κλινικά και θεωρητικά ερωτήματα, καθώς θέτουν υπό
αμφισβήτηση τις συμβατικές θεωρίες στο τομέα της αιτιολογίας της αυτοκτονίας και της ψυχοπαθολογίας.
Για να σας δώσω μια ιδέα των ερωτημάτων που τίθενται, θα αναφέρω μόνο ότι σε πολλές από τις περιπτώσεις για τις οποίες έκανα ο ίδιος
έρευνα (για την ώρα μόνο μία τέτοια περίπτωση αποτέλεσε αντικείμενο κάποιας έκδοσης22), προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι που αυτοκτονούν
21. Σ.τ.μ.: «Θάνατος από υπερβολική εργασία» στα ιαπωνικά. Όρος που άρχισε να χρησιμοποιείται τη δεκαετία του ’60 για να περιγράψει περιστατικά θανάτου από καρδιακή
προσβολή λόγω υπερβολικού άγχους ή φόρτου εργασίας.
22. C. Dejours, « Nouvelles formes de servitude et suicide » [«Νέες μορφές δουλείας και αυτοχειρίας»], Travailler, τ. 13, Παρίσι, 2004.
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δεν είναι, γενικώς –και εν αντιθέσει με αυτό που θα περιμέναμε- περιθωριοποιημένα άτομα, ούτε στο κοινωνικό ούτε στο επαγγελματικό επίπεδο. Αντίθετα, ορισμένοι από αυτούς είναι άνθρωποι ευφυέστατοι, που
αναγνωρίζονται ως τέτοιοι στον επαγγελματικό τους κύκλο και οι οποίοι,
επιπλέον, διαθέτουν μια σταθερή κοινωνική επιφάνεια και απολαμβάνουν
έναν πολύ σταθερό και συμπαγή συναισθηματικό και οικογενειακό περίγυρο, μην έχοντας κανένα ψυχιατρικό προηγούμενο πέρα από την ψυχική
κατάρρευση που τους οδήγησε στην ύστατη χειρονομία. Για ορισμένους
από αυτούς η εν λόγω κατάρρευση συμπυκνώνεται αποκλειστικά στην
πράξη της αυτοκτονίας.

υφιστάμενούς τους, μολονότι γνωρίζουν ότι αυτό επιτυγχάνεται υπό το
κόστος απαράδεκτων δοσοληψιών και, αφετέρου, επειδή οι άλλοι δέχονται
να βοηθήσουν τους ανώτερούς τους στην ίδια τους την αξιολόγηση, παρ’
όλο που έχουν βιώσει στο πετσί τους τον ανορθολογισμό αυτής της τελετουργικής άσκησης.

Η αιτιολογική διαύγαση αυτών των αυτοκτονιών βρίσκεται σε εξέλιξη και, παρ’ όλο που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, δεν είναι δύσκολο να
προβλέψουμε ότι η ανάλυση θα οδηγήσει αναπόφευκτα στο συμπέρασμα
πως η σχέση του ατόμου με την εργασία του παίζει αποφασιστικό ρόλο.
Θα ήταν μάταιο να προσπαθήσουμε να μετριάσουμε τη σοβαρότητα αυτού
που καταδεικνύουν οι εν λόγω αυτοκτονίες, αφενός, σχετικά με την καταστροφή του ανθρώπινου κόσμου από τη σύγχρονη εργασία και, αφετέρου,
σχετικά με την επιδείνωση της «ανθρώπινης κατάστασης» του σύγχρονου
ατόμου που, από πολλές απόψεις, είναι χειρότερη από αυτό που προμήνυε
η ανάλυση της Χάνα Άρεντ.
Θα ταίριαζε, ωστόσο, σε αυτό το σημείο, να επαναλάβουμε ακόμα
μία φορά, ότι αυτή η εξέλιξη δεν είναι αναπόφευκτη. Η εξατομικευμένη
αξιολόγηση των επιδόσεων έχει καταστροφικές συνέπειες και επιπλέον
βασίζεται σε λανθασμένες επιστημονικές βάσεις23. Αν, ωστόσο, εφαρμόζεται και αποδίδει, παρά τους παραλογισμούς και τα αδιέξοδα στα οποία
οδηγεί, αυτό συμβαίνει επειδή, ως εργαζόμενοι, κάνουμε κάτι παραπάνω
από το να την υφιστάμεθα, απλώς, ενάντια στη βούλησή μας. Η συγκεκριμένη μέθοδος, όπως κάθε μορφή εργασιακής οργάνωσης, υπόκειται στα
εμπόδια που της θέτει το πραγματικό της εργασίας. Η μέθοδος δεν επιβάλλεται απλώς και η επιτυχία της δε μπορεί να πιστωθεί μόνο στην υπακοή των εργαζομένων. Αν ίσχυε κάτι τέτοιο, αν δηλαδή καθένας αρκούνταν
απλώς, σε ό,τι έχει να κάνει με την αξιολόγηση, να υπακούει στις εντολές,
αυτή η τελευταία θα είχε πάψει από καιρό να λειτουργεί. Αντίθετα, καταφέρνει και επιβάλλεται, αφενός, χάρις στον ζήλο όσων αξιολογούν τους
23. C. Dejours, «L’Evaluation du travail à l’épreuve du réel » [«Η αξιολόγηση της εργασίας
απέναντι στο πραγματικό»], Critique des fondements de l’évaluation, Βερσαλλίες, INRA Editions,
2003.

Αν αυτό το συμπέρασμα είναι ορθό, θα πρέπει κάποτε η εξατομικευμένη αξιολόγηση των επιδόσεων όχι απλώς να τύχει ευρείας κριτικής
αλλά και να εγκαταλειφθεί, εν τέλει. Σε αυτό το σημείο της ανάλυσής μας,
ταιριάζει να επιστήσουμε την προσοχή στο γεγονός ότι η ανυποχώρητη
κριτική που ασκούμε στις τρέχουσες μεθόδους αξιολόγησης αφορά στην
αξιολόγηση αντικειμενικού τύπου, δηλαδή στις μεθόδους αξιολόγησης που
επικαλούνται την ποσοτική και αντικειμενική αποτίμηση της εργασίας,
των επιδόσεων ή των δεξιοτήτων.
Δεν είναι όμως όλα τα είδη αξιολόγησης παράλογα. Το μόνο που
είναι λανθασμένο σε επίπεδο αρχών είναι η ποσοτική και αντικειμενική
αξιολόγηση. Η αξιολόγηση, με την ευγενή έννοια του όρου, δηλαδή η αξιολόγηση ως ποιοτική δοκιμασία κρίσης, η οποία αφορά στην ποιότητα της
ολοκληρωμένης εργασίας, όχι απλώς σε ατομικό επίπεδο, αλλά δίνοντας
τη θέση που δικαιωματικά της ανήκει στην θετική αποτίμηση των συλλογικών δεξιοτήτων24 –αυτή η αξιολόγηση-κρίση, λοιπόν, είναι θεμιτή, τόσο σε
επιστημονικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο. Διότι αν η αξιολόγηση γίνει
αντιληπτή με το ευγενές της νόημα, τότε εγγράφεται πλήρως στην ψυχοδυναμική της αναγνώρισης [reconnaissance]. Αυτή η τελευταία βρίσκεται ακριβώς στη βάση της μετατροπής της οδύνης σε ευχαρίστηση, η οποία μπορεί,
υπό ορισμένες συνθήκες να συνεισφέρει όχι μόνο στην ενδυνάμωση της
προσωπικής ταυτότητας και της ψυχικής υγείας του ατόμου, αλλά, ακόμα
βαθύτερα, στην προσωπική του ολοκλήρωση μέσω της εργασίας.
Ο παρών επίλογος δεν αποτελεί κατάλληλο χώρο για να εμβαθύνουμε περαιτέρω σε αυτήν την έρευνα, καθότι τα πειράματα βρίσκονται
ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Αξίζει όμως να κάνουμε μια αναφορά, για να
τονίσουμε το στο εξής συμπέρασμα που μένει να αποδειχθεί: οι νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας, από τις οποίες εμπνέονται τα συστήματα
της νεοφιλελεύθερης διακυβέρνησης, έχουν καταστροφικές συνέπειες σε
24. Πρβλ. C. du Terte, « Services immatériels et relationnels : intensité du travail et santé »
[«Άυλες και σχεσιακές υπηρεσίες: εντατικότητα της εργασίας και υγεία»], Activités, τ. 2.
2008.
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όλους τους τομείς της κοινωνίας μας. Συνιστούν μια εξαιρετική απειλή
για την πολιτική μας κοινότητα και εξαιτίας τους έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την παρακμή, δηλαδή προς την τραγική αποσύνδεση της
καθημερινής εργασίας από την κουλτούρα –αν με τον όρο «κουλτούρα»
εννοούμε τους διάφορους τρόπους μέσω των οποίων τα ανθρώπινα όντα
πασχίζουν να δώσουν νόημα στη ζωή. Ας είναι! Ακόμα κι αν -βλέποντας
τα πράγματα με τον μεγεθυντικό φακό της κλινικής- καταλήγουμε στο
συμπέρασμα ότι αυτή η παρακμή είναι ήδη εδώ, είναι ακόμα δυνατός ένας
αναπροσανατολισμός προς ένα μοντέλο πιο βιώσιμο. Πρέπει, όμως, πρώτα
από όλα, να τον σκεφτούμε σε επίπεδο αρχών και στη συνέχεια να τον δοκιμάσουμε πειραματικά. Χρειάζεται, επίσης, να τον θέλουμε και αυτό δε
μπορεί αν γίνει δίχως τη στήριξη των θεσμών και του δικαίου· δε μπορεί
να γίνει αν η οργάνωση της εργασίας δεν αναγνωριστεί και αντιμετωπιστεί
επιτέλους ως ένα καθόλα πολιτικό ζήτημα, που δε μπορεί να αναχθεί σε
κανένα άλλο.
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Δημήτρης Μαρκόπουλος
Η θέσμιση της εργασίας μέσα στην σύγχρονη κοινωνία και
οι προοπτικές μιας ριζικής κριτικής της

Το φάντασμα που πλανιέται πάνω από την Ευρώπη δε φαίνεται να ακούει πια στο όνομα κάποιου επαναστατικού προτάγματος αλλά
στον κίνδυνο μετάβασης των δυτικών κοινωνιών προς μια κατάσταση αυταρχικής λιτότητας και γενικευμένης ανεργίας. Ο μακρύς κατάλογος των
πολιτικών αλλαγών και των σκληρότατων οικονομικών μεταρρυθμίσεων
θα φάνταζε ως ανέκδοτο πρώτης τάξης σε εποχές μαζικών και μαχητικών
κινημάτων, όπως αυτά αναπτύχθηκαν κατά τον 20ό αιώνα ή παλιότερα.
Όμως σήμερα, η εξαφάνιση των εναλλακτικών συλλογικών προταγμάτων
και η ιδιότυπη αποσύνθεση του κοινωνικού ιστού στο δυτικό κόσμο έχει
δημιουργήσει ένα νέο κοινωνικό υπόστρωμα στο οποίο εγγράφονται οι
σύγχρονες εξελίξεις. Στις νέες συνθήκες καθίσταται ανεπαρκής η εξήγηση
των όσων συμβαίνουν απλά σαν μια ήττα στο πεδίο του ανταγωνισμού
μεταξύ κοινωνίας και κράτους ή εργασίας και κεφαλαίου, αφού το ζήτημα
είναι από πολλές πλευρές βαθύτερο και συνολικότερο.
Πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε τον πολύπλευρο μετασχηματισμό
των δυτικών κοινωνιών; Οι κοινωνικο-πολιτικές αλλαγές αποτελούν απλή
όξυνση των αναπαραγόμενων (εντός του καπιταλισμού) τάσεων ή εκφράζουν και κάτι καινούριο ανθρωπολογικά; Από τι χαρακτηρίζεται η νέα κοινωνική θέσμιση που αποκρυσταλλώνεται σιγά σιγά; Οι σημερινές εξελίξεις
εντάσσονται στις καθιερωμένες, ήδη από τον 19ο αιώνα, εσωτερικές αντιφάσεις του καπιταλισμού ή αποτελούν έκφανση κάποιων νέων νοημάτων
που ολοένα και πιο πολύ κυριαρχούν στον κόσμο σήμερα;
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Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα μπορούν να γίνουν αντιληπτές μέσω της ανάλυσης και της κατανόησης του σύγχρονου φαντασιακού
των δυτικών κοινωνιών. Είναι ανεπαρκές να περιοριζόμαστε σε μια επιφανειακή ανάγνωση των αλλαγών ως μια (νεοφιλελεύθερης έμπνευσης) υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου ή μια μισθολογική επίθεση που δέχονται οι
εργαζόμενοι, κάτι που άλλωστε δεν είναι ιστορικά πρωτόγνωρο. Αυτό που
μας ενδιαφέρει εδώ, όπως θα δούμε στη συνέχεια, είναι να αναλύσουμε
πώς μια κοινωνία μαζικής κατανάλωσης μπαίνει σε μια φάση νέας θέσμισης, με οδηγό την αυταρχικά επιβαλλόμενη λιτότητα, και τι επίδραση έχει
η εν λόγω αντίφαση στο περιεχόμενο αυτής της θέσμισης.

χτυπιούνται ή καταργούνται βασικά εργασιακά δικαιώματα, όπως η μετενέργεια στις συλλογικές συμβάσεις, οι κανονισμοί διαιτησίας, ορισμένα
βασικά επιδόματα, η ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων, η προστασία
από τις μαζικές απολύσεις και η καταβολή αποζημειώσεων. Το εργατικό
δίκαιο «εμπλουτίζεται» με διατάξεις που νομιμοποιούν και μονιμοποιούν
την ελαστική εργασία, την ενοικίαση εργαζομένων, την κακοπληρωμένη
υπερωρία, την επέκταση της εργασίας για τις Κυριακές, τη μονομερή (από
τα αφεντικά) μετατροπή των συμβάσεων σε εκ περιτροπής εργασία, την
προστασία των επιχειρηματιών μέσω της ειδικής μεταχείρισης των «υπό
πτώχευση» εταιρειών.

Ο βίαιος μετασχηματισμός των εργασιακών σχέσεων
Οι ολιγαρχίες που ασκούν την εξουσία στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο, έχοντας χτυπήσει το κούφιο κεφάλι τους στον τοίχο της οικονομικής φούσκας και των αδιεξόδων της, μετασχηματίζουν με
πρωτοφανή τρόπο και αγριότητα την πολιτική τους, αδιαφορώντας για
την κοινωνική συναίνεση και ακυρώνοντας κάθε κοινωνικό συμβόλαιο με
το εκλογικό τους σώμα. Πρόκειται για μια κατάσταση που ξεπερνά κατά
πολύ μια περίοδο κρίσης και αβεβαιότητας, κατά την οποία η ανάπτυξη
και οι μισθοί παγώνουν ή υποχωρούν μέχρι να ξαναβρεθεί μια πιο ευσταθής ισορροπία. Βιώνουμε σίγουρα κάτι βαθύτερο, μια μεταβατική ιστορική
φάση όπου οι μεταρρυθμίσεις μεταλλάσσουν βαθιά πολλές πτυχές των
πολιτικών και των εργασιακών θεσμών.
Τα γεγονότα των τελευταίων δύο ετών στην Ελλάδα συμπυκνώνουν με αποκαλυπτικό τρόπο όλες αυτές τις τάσεις. Η πρώτη φάση των
μνημονίων, που χαρακτηρίστηκε από τα σπασμωδικά και άδικα μέτρα των
οριζόντιων περικοπών στα εισοδήματα των δημοσίων υπαλλήλων και τη
φορολόγηση των μεσαίων στρωμάτων, έχει δώσει τη θέση της στη δρομολόγηση μιας συνολικότερης αναδιάρθρωσης της κοινωνίας. Με την -πρωτοφανή στη μεταπολεμική ευρωπαϊκή ιστορία- υφεσιακή πολιτική, η ανεργία
γιγαντώνεται, οξύνοντας το πρόβλημα της κάλυψης βασικών αναγκών για
πολλούς ανθρώπους. Τα δεκάδες χιλιάδες λουκέτα των μικρών επιχειρήσεων αλλοιώνουν το μέχρι τώρα εργασιακό τοπίο προωθώντας την εξάπλωση της μισθωτής εργασίας για τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού
λαού. Παράλληλα, μια σειρά σκληρών μέτρων αποδιοργανώνουν πλήρως το
εργασιακό τοπίο. Οι κατώτατοι μισθοί και τα επιδόματα ανεργίας μειώνονται μέσα σε ένα βράδυ σε πραγματικά εξευτελιστικά επίπεδα. Με νόμους

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι τεράστιες περικοπές των δημοσίων δαπανών, που γκρεμίζουν και απογυμνώνουν υλικά και θεσμικά
όλο το οικοδόμημα του -έστω και ελλιπούς στη χώρα μας- κοινωνικού κράτους. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι συγχωνεύσεις και το κλείσιμο σχολείων, νοσοκομείων και υπηρεσιών ψυχικής υγείας ούτε η ραγδαία υποβάθμιση των υπηρεσιών συνταξιοδότησης και προστασίας των ανέργων. Η
διάλυση των λειτουργιών του κράτους πρόνοιας δημιουργεί ένα νέο τοπίο
στις κοινωνικές σχέσεις υπονομεύοντας πλήρως κάθε έννοια αλληλεγγύης
και συλλογικής διαχείρισης των αδύναμων και χρηζόντων βοήθειας μελών
της κοινωνίας. Όπως η απορρύθμιση των συλλογικών συμβάσεων προκαλεί ένα κατακερματισμό στις συνθήκες εργασίας και προωθεί το μοντέλο
του μοναχικού και ελαστικοποιημένου εργαζομένου, με παρόμοιο τρόπο η
αποσάρθρωση των κοινωνικών παροχών ωθεί τους ανθρώπους να ψάχνουν
μέσω ατομικών λύσεων να επιβιώσουν στο νέο περιβάλλον και να απαξιώνουν εκ των πραγμάτων κάθε συλλογική διαδικασία. Οι ίδιοι οι θεσμοί
αδυνατούν πλέον να προσφέρουν ελπίδα και εμπιστοσύνη όσον αφορά
στην αξιοπρεπή διαβίωση αλλά και στο αίσθημα του συνανήκειν σε μια
κοινότητα ουσιωδών δεσμών. Όπως λέει ο Ζ. Μπάουμαν «...τώρα επαφίεται στα άτομα να αναζητήσουν, να βρουν και να ασκήσουν ατομικές λύσεις
σε κοινωνικά παραγόμενα προβλήματα. Επιπλέον, όλες αυτές οι λύσεις
γίνεται προσπάθεια να εφευρεθούν μέσω ατομικών μοναχικών δράσεων,
ενώ τόσο τα εργαλεία με τα οποία είναι εξοπλισμένα τα άτομα, όσο και οι
πόροι που διαθέτουν είναι σκανδαλωδώς ανεπαρκή γι΄ αυτόν τον σκοπό»1.
Φαίνεται, δηλαδή, ότι οδηγούμαστε στην εγκαθίδρυση ενός νέου κοινωνικού μοντέλου όσον αφορά στον τρόπο επιβίωσης και ευημερίας, σύμφωνα
με το οποίο η διαχείριση των ανθρώπινων αναγκών δε θα στηρίζεται τόσο
σε συλλογικές κοινωνικές διαδικασίες (πρόνοια, δημόσιες παροχές υγείας
1. Ζ. Μπάουμαν, Ρευστοί καιροί, μετφρ. Κ. Δ. Γεώρμας, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2008, σ. 35.
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και παιδείας, δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα κ.λπ.), αλλά περισσότερο
στα -λιγότερο ή περισσότερο- συμπιεσμένα εισοδήματα.

Γιατί τα λέμε όλα αυτά; Αφενός γιατί η εφαρμογή των αντεργατικών νομοθεσιών επιταχύνεται από την παθητικότητα των ίδιων των
εργαζομένων. Αφετέρου επειδή οι σημερινές εξελίξεις δείχνουν μια τάση
εδραίωσης και θεσμοποίησης μια νέας αντίληψης γύρω από το αντικείμενο της εργασίας και του νοήματος που προσφέρει, αντίληψη που κατά
κάποιον τρόπο είναι συνυφασμένη με τον ανθρωπολογικό τύπο των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών. Έχει σημασία να έχουμε στο νου μας ότι όσο
κι αν προωθείται επιτακτικά μια ακραία αλλά και -από μια πλευρά- σπασμωδική διαχείριση της οικονομικής κρίσης, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αλλαγών δεν αντανακλούν απλά τις διαδικασίες ενός κοινωνικού
ανταγωνισμού, οι οποίες μπορούν και επιβάλλουν τις νέες υλικές συνθήκες.
Αποτελούν επιπλέον έκφανση δομικών μετασχηματισμών της θέσμισης της
ίδιας της εργασίας, καθώς και των γενικότερων πολιτιστικών αλλαγών που
προωθήθηκαν κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Ασφαλώς, πολλές από τις
βασικές όψεις της ανθρώπινης κουλτούρας που επηρεάζουν τις εργασιακές
σχέσεις, έχουν αλλοιωθεί υπό το βάρος της κοινωνίας της υλικής ευημερίας
και του κομφορμισμού, που ακολούθησε την υποχώρηση των κοινωνικών
κινημάτων των δεκαετιών του ’60 και του ’70. Επομένως, για να μπορέσουμε να αναλύσουμε τον κατακερματισμό και την αυτο-περιθωριοποίηση
των ανέργων, την τόσο εξατομικευμένη αντίληψη για το ρόλο τους ως μελλοντικά εργαζομένων, την αποδοχή της γενικευμένης επισφάλειας ή τέλος
το κύμα παραίτησης και αυτοκτονιών, θα πρέπει να τα εξετάσουμε όλα
αυτά υπό το πρίσμα της γενικότερης ιστορικής εξέλιξης της κοινωνίας της
κατανάλωσης.

Δυστυχώς, οι ισχυροί και αποτελεσματικοί συλλογικοί αγώνες δεν
αποτελούν μέρος της αντίδρασης των ανθρώπων σε όλα τα παραπάνω.
Η εικόνα των τελευταίων μηνών αποκαλύπτει την πλήρη παράδοση των
εργαζομένων στους εργοδοτικούς εκβιασμούς, την αποδοχή ατομικών ή
επιχειρησιακών συμβάσεων με μεγάλες μειώσεις μισθών και την αμηχανία
μπροστά στη γενικευμένη εφαρμογή μονομερώς της εκ περιτροπής εργασίας. Η αποκαλυπτική εικόνα εκατοντάδων χιλιάδων υπαλλήλων που δουλεύουν ανασφάλιστοι ή απλήρωτοι για πολλούς μήνες συνοδεύεται από τις
κατακερματισμένες, και άφαντες από τη δημόσια ζωή, φιγούρες των απολυμένων και των ανέργων2. Στη σημερινή περίοδο ο πολλαπλασιασμός των
υποαπασχολούμενων και των ανέργων εσωτερικεύεται από τους ίδιους
περισσότερο ως άθροισμα ατομικών ιστοριών παρά ως κοινωνικό φαινόμενο, που θα απαιτούσε μια συλλογική λύση. Έτσι, δεν εκδηλώνονται παρά
λίγες -ελάχιστες σε σχέση με το μέγεθος και την όξυνση του προβλήματοςπροσπάθειες αυτενέργειας, είτε αυτές θα μπορούσε να ήταν καταλήψεις
εργασιακών χώρων είτε προσπάθειες αυτοδιαχείρισης είτε δημιουργίας
νέων εργασιακών χώρων με όρους κοινωνικής ή αλληλέγγυας οικονομίας.
Οι αξιόλογες κινήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση μέσω συνεταιριστικών
(και με οριζόντια δομή) επιχειρήσεων και προσπαθειών δημιουργίας δικτύων αλληλεγγύης και δομών αλληλοβοήθειας πραγματοποιούνται κυρίως
από συλλογικότητες και άτομα ήδη πολιτικοποιημένα. Προς το παρόν οι
ιδέες αυτές δεν έχουν αγκαλιαστεί από μια μεγαλύτερη μερίδα ανθρώπων
έτσι ώστε να αποκτήσει η όλη προσπάθεια ένα κινηματικό χαρακτήρα
και να λειτουργήσει ως έμπνευση για μια εναλλακτική διέξοδο από την
κρίση. Αντί της διάδοσης ενός τέτοιου ρεύματος, παρατηρούμε μάλλον την
εξάπλωση της απόγνωσης και την εσωτερίκευση των αδιεξόδων, η οποία
οδηγεί τους ανθρώπους σε ατομικές ή οικογενειακές λύσεις για την κάλυψη των βιοποριστικών αναγκών ή ακόμα και στην ακραία επιλογή της
μετανάστευσης.
2. Σημείο των καιρών αποτελεί και το γεγονός ότι ορισμένοι στοιχειώδεις αγώνες για βασικά
δικαιώματα -σημαντικοί μεν, μεμονωμένοι δε- αδυνατούν να λειτουργήσουν ως κέντρα αγώνα
και ως «κάστρα ταξικής πάλης», με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό της πολύμηνης
απεργίας στη Χαλυβουργία. Είναι τέτοια η κινηματική αποσύνθεση στα εργασιακά, που η
εξύψωση αυτής της κινητοποίησης σε «επαναστατικό προπύργιο» έγινε με εντελώς παθητικό
τρόπο χωρίς να μπορέσει να μεταδωθεί (πλην λίγων εξαιρέσεων) ένα αντίστοιχο κλίμα αγωνιστικότητας, όπου υπήρχε ανάγκη.

Από την ηθική της εργασίας στην κοινωνία της κατανάλωσης
Εάν από τη μια δεχόμαστε ότι ο κόσμος μας κυριαρχείται εδώ και
πολύ καιρό από το καπιταλιστικό φαντασιακό και την κοινωνική θέσμιση
που αυτό παράγει, από την άλλη δεν μπορούμε να μην παρατηρούμε τις
αλλαγές και τις μεταλλάξεις οι οποίες μεταμορφώνουν την ίδια αυτή τη
θέσμιση στη σύγχρονη εποχή. Δεν πρόκειται απλά για αλλαγές στη δομή
των κοινωνικών και οικονομικών θεσμών ή στις εργασιακές σχέσεις, αλλά
και για έναν βαθύτερο μετασχηματισμό των αστικών πολιτιστικών αξιών
και του ανθρωπολογικού τύπου που αυτές αναπαράγουν. Εδώ και αρκετές
δεκαετίες η γραφειοκρατικοποίηση των δυτικών κοινωνιών δε νομιμοποιείται σε φαντασιακό επίπεδο μόνο μέσω της στρατιωτικοποιημένης βιομηχανικής πειθάρχησης, της ετεροχρονισμένης ικανοποίησης και της ηθικής της
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εργασίας. Ο σύγχρονος καπιταλισμός επεδίωξε και κατάφερε να φετιχοποιήσει τη μαζική κατανάλωση και να προωθήσει την κυριάρχηση της καθημερινής ζωής από τη σφαίρα του οικονομικού. Παράλληλα, πατώντας σε
ορισμένα στοιχεία της κριτικής των κοινωνικών κινημάτων των δεκαετιών
του ’60 και του ’70, οδηγήθηκε στη δημιουργία νέων αξιών και προτύπων,
όπως το ξεπέρασμα κάθε είδους περιορισμού, η άκρατη ανευθυνότητα, η
επιφανειακή επιθυμία για απολαύσεις, η κατανάλωση ως τρόπος ζωής.
Παρόμοιοι μετασχηματισμοί συνέβησαν και στην Ελλάδα, ειδικά
από τη δεκαετία του 1980 και μετά. Η υιοθέτηση αυτής της νέας μαζικής κουλτούρας καθιστά δευτερεύον το γεγονός ότι ιστορικά το αστικό
στοιχείο διαπέρασε την κοινωνία μας με μια επιφανειακότητα και πολλές
ιδιοτυπίες ή στρεβλώσεις. Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι η καταναλωτική
κοινωνία στην οποία που ζούμε (ή τουλάχιστον στην οποία ζήσαμε για 2-3
δεκαετίες) προκάλεσε μια τεράστιου βαθμού διάβρωση των μέχρι πρότινος
αυθεντικών αρχών κοινωνικοποίησης και εμπέδωσε έναν κομφορμιστικό
τρόπο ζωής και μια αδιαφορία για τα κοινά.
Για το μεταμοντέρνο άτομο, ορισμένες βασικές πτυχές της συλλογικής ζωής, που στο παρελθόν αποτελούσαν το πρωταρχικό επίπεδο
κοινωνικοποίησης, υποβαθμίζονται και αντικαθίστανται από μια πιο «προσωποποιημένη» αντίληψη για την κοινωνική ένταξη και καταξίωση. Οι
στέρεες κοινωνικές σχέσεις δίνουν τη θέση τους στη ρευστότητα και την
προσωρινότητα. Οι ίδιοι οι θεσμοί μοιάζουν να απογυμνώνονται από ένα
σταθερό και μεστό νόημα και να στερούνται κάθε έννοια χρονικότητας.
Οι άνθρωποι αρκούνται να ζουν απλά το παρόν, να μη δεσμεύονται από
κανενός είδους αφήγηση για το παρελθόν ή για το μέλλον και να προσκολλώνται όλο και περισσότερο στην αναζήτηση της άμεσης ικανοποίησης
των προσωπικών τους επιθυμιών. Ο αναστοχασμός αντικαθίσταται από το
φευγαλέο και το εφήμερο, το αίσθημα του ανήκειν από το συναίσθημα του
επιλέγειν και η ηθική από την αισθητική. Η δημόσια σφαίρα εξαφανίζεται
και η ενασχόληση με τα κοινά καθίσταται πολυτέλεια. Να πώς το περιεχόμενο και η ουσία της πολιτικής κατακρημνίζεται και φτάνει να εξισώνεται
με την επιλογή «πολιτικών εμπορευμάτων».
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Η εργασία υπό την κουλτούρα της κατανάλωσης
Αντί να σκεφτόμαστε την κατανάλωση ως
αντίθετο της εργασίας, λες και οι δύο αυτές δραστηριότητες απαιτούν τελείως διαφορετικές νοητικές και
συναισθηματικές ιδιότητες, πρέπει να τις δούμε ως δύο
πλευρές της ίδιας διαδικασίας...Ο καταναλωτισμός είναι μόνον η άλλη όψη της υποβάθμισης της εργασίας
-η εξάλειψη του παιγνιώδους στοιχείου και της δεξιοτεχνίας από τη διαδικασία της παραγωγής.
Κρίστοφερ Λας3

Ο Ζίγκμουντ Μπάουμαν υποστηρίζει ότι έχουμε εδώ και καιρό
περάσει από την κοινωνία των παραγωγών σε αυτήν των καταναλωτών4.
Θα μπορούσαμε να προεκτείνουμε αυτό το σκεπτικό λέγοντας ότι: αν κάποτε το κυρίαρχο φαντασιακό επέβαλε την «απεριόριστη ανάπτυξη των
παραγωγικών δυνάμεων»5, οι συνθήκες του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα
προώθησαν το μοτίβο της «απεριόριστης ανάπτυξης των καταναλωτικών
δυνατοτήτων». Αυτός ο μετασχηματισμός, που εξυπηρετήθηκε εκπληκτικά
από την εξάπλωση της μαζικής κουλτούρας, τη διαφημιστική βιομηχανία
και την αντίστοιχη προσαρμογή των εκπαιδευτικών θεσμών, έχει τεράστιας
σημασίας συνέπειες για την εργασιακή ζωή των ανθρώπων.
Μπορεί μια τέτοιου είδους συζήτηση να ξεκινά από τα επαγγέλματα που έχουν σχέση με τις διαφημίσεις, το νέο μάνατζμεντ, τις εταιρίες
υπηρεσιών ή προώθησης του σύγχρονου life style κ.λπ., ωστόσο θα δούμε
ότι ορισμένα από αυτά τα στοιχεία αλλοτρίωσης καθίστανται κυρίαρχα
-με μια νέα σημασία τώρα- σε ολοένα και περισσότερα κομμάτια της
κοινωνίας. Κατ’ αρχάς, το ίδιο το παραγωγικό προϊόν εξυπηρετεί σήμερα
κυρίως τις βραχυπρόθεσμες ορέξεις ενός αδηφάγου καταναλωτικού κοινού. Είτε πρόκειται για προϊόντα υψηλής τεχνολογίας (gadgets) είτε για
παροχή υπηρεσιών, η παραγωγική διαδικασία σέρνεται πίσω από την ουρά
3. Κρίστοφερ Λας, Ο ελάχιστος εαυτός, μτφρ. Β. Τομανάς, Νησίδες, Θεσσαλονίκη, 2006, σ. 21.
4. «Ο λόγος που αυτός ο παλιότερος τύπος κοινωνίας αποκλήθηκε “κοινωνία των παραγωγών” ήταν ότι τα μέλη της συνέπρατταν σε αυτήν πρωτίστως ως παραγωγοί...Ο τρόπος
που η παρούσα κοινωνία πλάθει τα μέλη καθορίζεται κατά κύριο λόγο από την ανάγκη να
διαδραματίσουν αυτό το ρόλο του καταναλωτή, και ο κανόνας που η κοινωνία μας επιβάλλει
στα μέλη της είναι αυτός της ικανότητας και της βούλησής τους να διαδραματίσουν αυτόν τον
ρόλο» (Ζ. Μπάουμαν, Η εργασία, ο καταναλωτισμός και οι νεόπτωχοι, μτφρ. Κ. Γεώρμας,
Αθήνα, Μεταίχμιο, 2002, σ. 77).
5. Είτε στη φιλελεύθερη είτε στη μαρξιστική του εκδοχή.
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των συνεχώς -και με (εκ)πληκτική ταχύτητα- κατασκευαζόμενων επιθυμιών. Σήμερα, έχουμε ξεπεράσει την καθιερωμένη στον καπιταλισμό ξένωση
των ανθρώπων που προκύπτει από τις μεθόδους εργασίας και τον έλεγχο
της παραγωγής. Πλέον και το ίδιο το περιεχόμενο και το αντικείμενο της
παραγωγής πολλές φορές αποσυντίθεται. Στους τομείς της τεχνολογίας
αιχμής και της καινοτομίας, μια επιχείρηση μπορεί πλέον να μην ορίζεται
από το τι παράγει αλλά από το ποιον τομέα αναγκών ή επιθυμιών επέλεξε
να καλύψει με τις «υπηρεσίες» της. Δε μετράει πια το τι προσφέρει αλλά
το να μπορεί να ανταποκρίνεται στις νέες επιθυμίες όταν αυτές γεννιούνται ή προπαγανδίζονται. Σε αυτό το περιβάλλον, ένας εργαζόμενος ξεκινά
πολλές φορές να εργάζεται κάπου χωρίς να μπορεί να ελέγξει τι θα κάνει
μετά από λίγο καιρό ή να φανταστεί την εξέλιξή του σε ένα εργασιακό
περιβάλλον. Έτσι, δύσκολα μπορεί να αφοσιωθεί στη «τέχνη του επαγγέλματος» ή να αποκτήσει ένα δεσμό με αυτό που κάνει. Αντί αυτού, του
ζητείται να είναι προσαρμόσιμος στα νέα δεδομένα και να είναι σε θέση να
αφομοιώνει συνεχώς νέες δεξιότητες. Η έννοια της μαστοριάς, της ομαδικότητας, της συναδελφικότητας, καθώς και η υπόσχεση για μια εργασιακή
ταυτότητα υποχωρούν μπροστά στην κουλτούρα της «ευελιξίας»6.

επικράτηση των γρήγορων ρυθμών ζωής και της λατρείας του εφήμερου, οι
άνθρωποι χάνουν το δεσμό με το αντικείμενο εργασίας τους ως μια συλλογική διαδικασία. Η εργασία παύει σιγά σιγά να προσφέρει το λεγόμενο
κοινωνικό κύρος ως αναγνώριση της μαστοριάς και ανάδειξη της δημιουργικότητας -ακόμα και μέσα στα πλαίσια της γραφειοκρατικής πυραμίδας
των επιχειρήσεων- και λειτουργεί περισσότερο ως μέσο για την απόκτηση
μιας μισθολογικής αμοιβής που θα προσφέρει τη δυνατότητα κατανάλωσης. Η έννοια της καριέρας υποβαθμίζεται σε μια διαδικασία υπερνίκησης
του άγχους της ανεργίας και εξασφάλισης μιας σχετικά ασφαλούς απασχολησιμότητας.

Οι συνθήκες που επιβάλλει η ικανοποίηση των αναλώσιμων ανθρώπινων επιθυμιών διαμορφώνουν και την ποιότητα των προϊόντων ή
των υπηρεσιών. Το σύγχρονο εταιρικό περιβάλλον του «βραχυπρόθεσμου
κέρδους» επιβάλλει μια αντίστοιχη βραχυπρόθεσμη χρήση των αγαθών και
των υπηρεσιών. Μια ανούσια τεχνολογική -ή ακόμα και αισθητική- λεπτομέρεια θα διαφημιστεί επιτυχώς ως η επιθυμητή καινοτομία ενώ τα
προϊόντα κατασκευάζονται με τρόπο που να φθείρονται γρήγορα, ώστε να
ανακυκλώνεται η παραγωγή. Πλέον η παραγωγική διαδικασία δε χρειάζεται επιμελή εργατικά χέρια να δουλέψουν με μεράκι αλλά πιο πολύ μια
εφευρετική και πετυχημένη διαφημιστική προβολή για τα τυποποιημένα
προϊόντα που κατασκευάζονται μέσω της αυτοματοποιημένης τεχνολογίας.
Γι’ αυτό και η κατασκευαστική προχειρότητα και η τυποποίηση δεν προσφέρουν παρά «σκουπίδια» και αυξανόμενη ανεργία.
Παράλληλα, με την υποχώρηση της ηθικής της εργασίας και την
6. «Η λέξη-κλειδί είναι “ευελιξία”. Αυτή η έννοια, που γίνεται όλο και πιο πολύ του συρμού,
αναφέρεται σε ένα παιχνίδι πρόσληψης και απόλυσης με ελάχιστους κανόνες να το καθορίζουν αλλά και με την εξουσία της μονομερούς αλλαγής των κανόνων και ενώ το παιχνίδι
βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη...η προοπτική να οικοδομηθεί μια δια βίου ταυτότητα επί τη
βάσει της εργασίας είναι, για την πλειονότητα των ανθρώπων, πέραν του κόσμου ετούτου»
(Ζ. Μπάουμαν, Η εργασία, ο καταναλωτισμός…, ό. π., σ. 87).

Η «απο-κοινωνικοποίηση» του εργασιακού βίου
Η σημαντικότερη, όμως, επίπτωση όλων αυτών είναι ότι η εργασία ολοένα και δυσκολεύεται να λειτουργήσει ως θεσμός μιας συνεκτικής
κοινωνικοποίησης μεταξύ των συναδέλφων. Οι χώροι δουλειάς αδυνατούν
να υλοποιήσουν την υπόσχεση μιας κοινωνικής ένταξης σε ένα σταθερό
σύνολο. Οι άνθρωποι εισέρχονται σε -και εξέρχονται από- ένα εργασιακό
περιβάλλον με επιφανειακό τρόπο, περιοριζόμενοι σε μια προσωπική τους
υλική και ψυχική εξασφάλιση, χωρίς να δημιουργούν σχέσεις συντροφικότητας και αλληλεγγύης. Ακόμα και στις μικρομεσαίες ή πιο πολυπληθείς
επιχειρήσεις, όπου η ύπαρξη διαχωρισμένων ρόλων των μισθωτών και των
διευθυντών σε μεγάλη κλίμακα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως παράγοντας για την ανάδυση μια κοινής ταυτότητας ή μιας πολιτικής συνείδησης,
δε δημιουργείται στις περισσότερες περιπτώσεις καμία ατμόσφαιρα συλλογικότητας ούτε αναπτύσσεται κάποια κοινή στάση απέναντι στα προβλήματα που εμφανίζονται. Και το σημαντικότερο: από τη στιγμή που η
εργασία θεσμίζεται και αξιολογείται σύμφωνα, όχι με τα προσόντα, τη
μαστοριά ή την γνωσιακό επίπεδο, αλλά με την κινητικότητα και την
εκμάθηση δεξιοτήτων, οι εργαζόμενοι δε διαθέτουν πια κάτι σταθερό να
πουλήσουν ως εργασιακή δύναμη και να διαπραγματευτούν τις συνθήκες
στις οποίες θα δουλεύουν.
Έκφανση αυτής της ανθρωπολογικής αδυναμίας να κοινωνικοποιηθούν θετικά οι εργαζόμενοι, αποτελεί και η συντριπτική -αλλά ομιχλώδης ιδεολογικά- κριτική στις παραδοσιακές συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Γιατί, μπορεί τα τελευταία χρόνια να έχει αναδυθεί εδώ στην Ελλάδα μια
σωστή πολιτική κριτική από τα κάτω στη γραφειοκρατία και να έχουν
δημιουργηθεί πρωτοβάθμια σωματεία και αντίστοιχες οριζόντιες συλλογι-
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κότητες που κάνουν σημαντική δουλειά, ωστόσο για ένα μεγάλο κομμάτι
των εργαζομένων η απόρριψη των συνδικαλιστικών ενώσεων δε στηρίζεται
σε κάποια δημοκρατικού περιεχομένου πολιτικά επιχειρήματα, αλλά περισσότερο συμβαδίζει με τη γενικότερη απαξίωση -είτε αυτή εκδηλώνεται
ρητά είτε όχι- κάθε έννοιας συλλογικότητας και με την υποχώρηση της
ανάγκης να ασχολούνται καθημερινά με τα κοινά.

ρών κοινωνικών εκρήξεων ή κάποιου νέου τύπου λύσεων. Αυτό που, προς
το παρόν, μπορούμε να διακρίνουμε (και να προσπαθήσουμε να το αξιολογήσουμε) είναι μια σύμπλευση ορισμένων κοινωνικών μεταβολών με τις
ανθρωπολογικές μεταβολές που περιγράψαμε παραπάνω.

Γι’ αυτό και σήμερα η αφήγηση της καθημερινής ζωής αντιστοιχεί πιο πολύ σε ένα άθροισμα και μια συλλογή ατομικών εμπειριών. Υπό
αυτήν την έννοια, η εικόνα από τους χώρους δουλειάς αποκτά χαρακτηριστικά που παραπέμπουν πιο πολύ σε χώρους μαζικής κατανάλωσης (όπως
π.χ. τα εμπορικά κέντρα και τα ψώνια του ανώνυμου πλήθους), όχι μόνο
όσον αφορά στους πελάτες αλλά και στο προσωπικό που εργάζεται σε
αυτούς. Επόμενο είναι ότι στις νέες αυταρχικές συνθήκες, οι εργαζόμενοι
βιώνουν τις επιθέσεις των κυβερνήσεων και των εργοδοτών περισσότερο
ως μισθολογική απώλεια και προσωπική δυστυχία, παρά ως ένα συνολικότερο δομικό μετασχηματισμό των δικαιωμάτων τους και των εργασιακών σχέσεων. Νιώθουν εύθραυστοι και απροστάτευτοι, αδυνατώντας να
προτάξουν μια σοβαρή συλλογική αντίσταση. Αντί να σκεφτούν και να
δράσουν συλλογικά, εσωτερικεύουν τα αδιέξοδα αναπαράγοντας την απόγνωση και την ανασφάλεια. Πράγματι, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων
δε συναντάμε ούτε τα στοιχειώδη αντανακλαστικά για τη δημιουργία ενός
συλλογικού αγώνα που θα προασπίζει τα συμφέροντα των εργαζομένων,
όπως για παράδειγμα την καταβολή των δεδουλευμένων ή την εξασφάλιση
της πλήρους (και με ασφάλιση) απασχόλησης. Στην καλύτερη περίπτωση
θα βρούμε πραγματικά αγωνιστικές διαθέσεις μόνο κατά την ύστατη στιγμή των μαζικών απολύσεων ή του κλεισίματος μιας εταιρίας, όταν δηλαδή
το παιχνίδι έχει ήδη χαθεί.
Το νέο εργασιακό τοπίο ως νέο κοινωνικό μοντέλο
Όπως είπαμε και παραπάνω, ο σημερινός τεχνοκρατισμός, επωφελούμενος της απουσίας δυνατών πολιτικών κινημάτων, προωθεί και αναπαράγει μια νέα κοινωνική αντίφαση όπου ο καταναλωτισμός και η προπαγάνδιση ενός μοντέλου αχαλίνωτου και χωρίς όρια τρόπου ζωής πρέπει
να συνδυαστεί με έναν επιβαλλόμενο περιορισμό των υλικών ανέσεων και
μια αυταρχική λιτότητα. Αν προσθέσουμε και την πρωτόγνωρη -για την
πρόσφατη ιστορία- μαζική ανεργία, δύσκολα μπορούμε να φανταστούμε
μια συνέχιση αυτής της μεταβατικής περιόδου δίχως την εμφάνιση σοβα-

Η γενικευμένη κατάρρευση της εργασιακής σταθερότητας και η
απαξίωση ή η απονομιμοποίηση των συλλογικών συμβάσεων δεν πρέπει
να θεωρηθεί απλά ως εργαλείο για τη μείωση των μισθών. Αποτελεί τη
συνέχεια μιας σειράς αλλαγών που έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια,
όπως η «μαύρη» εργασία, η ενοικίαση εργαζομένων, το καθεστώς με τα
«μπλοκάκια», η πληρωμή με το «κομμάτι» κ.λπ. Ποιοτικά εκφράζει τη νέα
εποχή των εξατομικευμένων συνθηκών εργασίας, όπου δεν υπάρχει κανένα
πλαίσιο ή κίνητρο ώστε να θεωρείται μια επαγγελματική απασχόληση ως
κομμάτι μιας βασικής κοινωνικοποίησης, είτε αυτή είναι η ανάπτυξη ξεχωριστής εργατικής και συναδελφικής κουλτούρας είτε μια κοινή στάση των
εργαζομένων απέναντι στο εκάστοτε αφεντικό. Έτσι, η αποδόμηση των
συλλογικών συμβάσεων αποτελεί τη θεσμοποίηση της ήδη ανεπτυγμένης
διάβρωσης των βασικών μορφών κοινωνικότητας που έχει επιτευχθεί τις
τελευταίες δεκαετίες.
Με αντίστοιχο τρόπο, η τάση προς την ολική επικράτηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας και της επισφάλειας -σχέσεων που είχαν αναπτυχθεί στο παρελθόν σε τομείς σχετιζόμενους με την κινητικότητα, τα εργασιακά projects κ.λπ.- επεκτείνεται ως λογική και σε εργασιακούς χώρους
που συνεχίζουν να λειτουργούν με πιο τυποποιημένες συνθήκες εργασίας
ή τεϋλορικούς ρυθμούς πειθάρχησης του χρόνου. Αυτό το φαντασιακό της
«κινητικότητας», που αφομοιώνεται από μικρά και μεγάλα στελέχη επιχειρήσεων ή εταιρειών παροχής σύγχρονων υπηρεσιών, εξαπλώνεται και
επιβάλλεται σήμερα και στο υπόλοιπο κομμάτι των εργαζομένων: όχι ως
αφομοιωμένη στο καθημερινό life style αξία αλλά ως η μοναδική οδός για τη
σωτηρία από την ανεργία και το άγχος για το αύριο. Στη σύγχρονη κοινωνία της μαζικής ανεργίας, η εργασιακή ελαστικότητα προωθείται ως το
μοντέλο διαχείρισης του φόβου: αν είσαι για πολύ καιρό άνεργος, θα ψάχνεις για μεροκάματα από εδώ κι από κει, για ατομικές συμβάσεις μικρής
χρονικής διάρκειας, θα δουλέψεις μερικές μέρες ή ώρες τη βδομάδα για να
συντηρείσαι, αν εργάζεσαι υπό την απειλή του κύματος των ανέργων που
θα τρέξει να σου φάει τη θέση, θα δεχτείς να δουλέψεις εκ περιτροπής για
ένα ψευτο-εισόδημα. Μεσω του διαρκούς εκφοβισμού, κανονικοποιείται η
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και εμπεδώνεται ένα νέο κοινωνικό μοντέλο,
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όπου η κοινωνική αδικία, η όξυνση των ανισοτήτων, η ψυχική οδύνη και η
εργοδοτική τρομοκρατία αφομοιώνονται από τους εργαζομένους ως πρακτικές αποδεκτές ή στην καλύτερη περίπτωση αναπόφευκτες7.

απροθυμίας για κινητοποίηση από ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, έχει
αξία να προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε ορισμένους δρόμους που ίσως
χρειάζεται να διαβούμε αν θέλουμε να έρθουμε σε ρήξη με το παρόν κοινωνικό μοντέλο.

Η ανεπάρκεια της «κινηματικής άμυνας»
Στην Ελλάδα, ο νέος οικονομικός αυταρχισμός αντί να οδηγήσει
στην ανάπτυξη κάποιου ισχυρού εργατικού κινήματος, εγκλωβίζει τους ανθρώπους σε μια προσπάθεια διάσωσης μέσω ατομικών λύσεων και κυρίως
μέσω των οικογενειακών δεσμών και ενός επιπέδου οικονομικής προστασίας που αυτοί μπορούν μέχρι ενός βαθμού να παρέχουν στο άτομο. Με την
παραδοχή ότι μιας μορφής λιτότητα θα τείνει να αντικαταστήσει το καταναλωτικό μοντέλο κατά το επόμενο διάστημα, το ερώτημα που προκύπτει
είναι το εξής: θα συνεχιστεί αυτή η εντελώς ανισομερής και άδικη για τους
πολλούς επιβαλλόμενη λιτότητα, περιθωριοποιώντας ολόκληρες κοινωνικές
ομάδες και δημιουργώντας εξαθλίωση και κοινωνικές εκρήξεις, ή θα γίνει
δυνατή μια μαζική κινητοποίηση προς τη δημιουργία νέων κοινωνικών πειραματισμών που θα προτάσσουν την ίση για όλους, και σε μια εθελοντική
βάση, ολιγάρκεια ως ένα μοντέλο διεξόδου από τα σημερινά οικονομικά
και τα οικολογικά αδιέξοδα;
Μια κινηματική άνθηση (για να μην πούμε επαναστατική εγρήγορση) δείχνει ασύμβατη με το σημερινό ανθρωπολογικό τύπο. Γι’ αυτό και
το περσινό Κίνημα των Πλατειών ξεπήδησε ως μια εξαίρεση (ενθαρρυντική
από όλες τις απόψεις) σε σχέση με τον κανόνα της καθημερινής συμπεριφοράς των ανθρώπων. Από την άλλη, καθίσταται σαφές ότι τα «κινήματα
αιτημάτων» είναι ανεπαρκή για να προκαλέσουν μια επαναστατική αλλαγή
σε αυτά που συμβαίνουν. Δεν το λέμε από κάποιο σνομπισμό απέναντι στη
διεκδίκηση της κοινωνικής προστασίας των αδυνάτων, αλλά επειδή κατά
κανόνα, τέτοια αιτήματα υιοθετούνται σήμερα υπό το πολιτικό σκεπτικό
είτε μιας επιθυμίας για επιστροφή στην παλιά (προ της κρίσης) κατάσταση
είτε μιας αυταπάτης ότι μια αναβίωση του σοσιαλδημοκρατικού κράτους
πρόνοιας (σε σύμπλευση πάντα με μια σταθερή καπιταλιστική ανάπτυξη)
είναι δυνατή στο σημερινό κοινωνικο-πολιτικό περιβάλλον. Οι δύο αυτές
απόψεις εκφράζουν ένα πολιτικά ετερόνομο φαντασιακό, το οποίο βάζει
φραγμό σε κάθε σκέψη να βρούμε νέους δρόμους και νέες λύσεις στα προβλήματά μας. Ωστόσο, ακόμα και στο σημερινό περιβάλλον αδυναμίας ή
7. Βλ. την ανάλυση του Κριστόφ Ντεζούρ, στο κείμενο που μεταφράσαμε για το παρόν
τεύχος.

Οι συνθήκες σήμερα μας «υποδεικνύουν» ότι μια πραγματικά χειραφετητική διέξοδος θα απαιτούσε την υπέρβαση των «αμυντικών» κινητοποιήσεων που διατυπώνουν αιτήματα προς τους κυβερνώντες για μια
καλύτερη ή δικαιότερη διαχείριση της κατάστασης και την υιοθέτηση μιας
συλλογικής πρωτοβουλίας για πιο βαθειές αλλαγές στους θεσμούς και μια
επαναθέσμιση βασικών πτυχών της συλλογικής ζωής. Επιπλέον, δεν μπορούμε πια να περιοριζόμαστε σε ορισμένες κάθε φορά πτυχές της κοινωνικής ζωής. Πώς γίνεται για παράδειγμα να προσπαθείς να αντισταθείς στη
διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων και στην κατρακύλα των μισθών,
αν δεν αμφισβητήσεις το γενικότερο πολιτικό πλαίσιο που επιβάλλει ο
ολιγαρχικός τρόπος άσκησης πολιτικής; Και το ανάποδο: πώς γίνεται να
απαξιώνεις τα διεφθαρμένα και κάθετα οργανωμένα κόμματα, όταν παράλληλα δεν κάνεις βαθειά κριτική στην αντίστοιχα ολιγαρχική οργάνωση
της εργασίας, την αλλοτρίωση της καθημερινότητας και το θεμελιώδη διαχωρισμό μεταξύ διευθυντών και εκτελεστών ή στον αποχαυνωμένο τρόπο
ζωής που πολλοί υιοθετούν8;
Ο διπλός ρόλος ενός δημιουργικού κινήματος
Από την επαναστατική σκοπιά, ο αγώνας δεν μπορεί παρά να είναι
πολιτικός με την ευρύτερη σημασία του όρου και συνολικός με μια διττή
έννοια: αφενός συνειδητοποιώντας ότι οι κάθε λογής κοινωνικές διαμάχες και συγκρούσεις αποτελούν όχι απλά ανταγωνισμό μεταξύ κοινωνικών
ομάδων αντίθετων συμφερόντων, αλλά στην ουσία εκφάνσεις της συνολικότερης ρύθμισης και οργάνωσης των θεσμών, πέρα από το στενά οικονομικό πεδίο. Αφετέρου συνδέοντας όλες τους μικρο-αγώνες που δίνονται
στο επίπεδο του χώρου δουλειάς ή των χώρων εκπαίδευσης, στη γειτονιά,
και γενικότερα στους τόπους κοινωνικοποίησής μας, με μια γενικότερη
σύγκρουση σε αυτό που θα λέγαμε «κεντρική πολιτική σφαίρα» εναντίον
των πολιτικών και οικονομικών δομών.
8. Μια τέτοια πολιτική αδυναμία χαρακτήρισε και το Σύνταγμα, πέρυσι το καλοκαίρι, όπου
η επίθεση στον κομματισμό και την πολιτική διαμεσολάβηση δεν επεκτάθηκε στο οικονομικό
ή σε άλλα πεδία ώστε να μπορέσει να προτάξει μια συνολικότερη κριτική στη σύγχρονη οργάνωση της ζωής και των κοινωνικών σχέσεων.
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Τι σημαίνει πολιτικός αγώνας σε όλα τα πεδία; Σημαίνει ότι όλες
οι κοινωνικές σχέσεις και οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι εξίσου σημαντικές ως προς τη δομή και το περιεχόμενό τους: η εκπαίδευση, η πολιτική εξουσία, ο τρόπος παραγωγής, η εργασία, η κατανάλωση, η τέχνη, το
παιχνίδι, ο έρωτας, η σχέση με τη φύση. Δεν υπάρχει πρωτοκαθεδρία για
κάποιο κοινωνικό πεδίο, δεν υπάρχει μια βάση από την οποία θα ξεκινήσουμε για να αλλάξουμε τα υπόλοιπα9. Με αυτήν την έννοια, θα πρέπει
να προτάξουμε ένα χειραφετητικό πρόταγμα για την παραγωγή και την
εργασία (π.χ. οριζόντιες σχέσεις, ισότητα εισοδημάτων, οικειοποίηση της
τεχνικής κ.λπ.) ως μέρος ενός συνολικού ριζικού μετασχηματισμού που
επιδιώκουμε10.

Παρά την αξιόλογη, πολλές φορές, προσπάθεια για συντονισμό των
καινούριων πολιτικών και κοινωνικών εγχειρημάτων, οι περισσότεροι από
αυτούς τους αγώνες εκδηλώνονται μάλλον σποραδικά, με αποτέλεσμα οι
ήττες απλά να αθροίζονται στο γενικότερο κλίμα μοιρολατρίας ενώ οι
μικρές νίκες δυσκολεύονται να συγκροτήσουν μια συμπαγή αφήγηση ως
κομμάτι ενός ανερχόμενου ρεύματος αντίστασης στα όσα συμβαίνουν. Θα
λέγαμε, λοιπόν, ότι μέχρι σήμερα όλες οι δυνατότητες μιας μαζικής, συλλογικής κινητοποίησης φαίνονται να προσκρούουν στη αποσαρθρωμένη
κοινωνική συνοχή. Η οργή και η αγανάκτηση των ανθρώπων δεν μπορεί
να πολιτικοποιηθεί και να ριζώσει από τη στιγμή που έχουν παρακμάσει
όλοι οι βασικοί χώροι κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης των ανθρώπινων
σχέσεων (η γειτονιά, τα καφενεία, οι χώροι παιχνιδιού, γιορτής και λαϊκής
συνεύρεσης, οι χώροι δουλειάς ως κοινότητες συναδέλφων). Επομένως, ένα
δημιουργικό κίνημα σήμερα, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από μια διπλή
ικανότητα: να προωθεί εναλλακτικές προτάσεις προτάσεις για μια νέα
θέσμιση του κόσμου, αλλά και να ανασυγκροτεί τον διαλυμένο κοινωνικό
ιστό, προσφέροντας ένα νέο περιεχόμενο και νόημα στις σχέσεις μεταξύ
των ανθρώπων. Το πολιτικό πρόταγμα «παίρνουμε τις ζωές στα χέρια
μας» χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε να συνοδευτεί με -και να αλληλοτροφοδοτηθεί από- μια ουσιώδη επαναθεμελίωση των τρόπων συνεύρεσης,
συμβίωσης και οργάνωσης των καθημερινών κοινωνικών σχέσεων.

Το ζητούμενο είναι βέβαια πώς να συνδέσουμε όλα τα εγχειρήματα
και τους μερικούς αγώνες με ένα κεντρικότερο πολιτικό όραμα, ειδικότερα
σήμερα που δεν υπάρχει μια στέρεη πολιτική και κινηματική εμπειρία και
οι άνθρωποι δείχνουν να κινούνται μετέωροι στον αιθέρα του νεοφιλελευθερισμού. Οι ατομικές ή οι συλλογικές πρωτοβουλίες, όπως η στροφή
σε νέες αγροτικές καλλιέργειες στην επαρχία ή το κίνημα παράκαμψης
των μεσαζόντων -που τόσο υπερπροβάλλονται από τα ΜΜΕ- δεν είναι
ασφαλώς ασήμαντες διεργασίες. Καθίστανται, όμως προβληματικές όταν
αφομοιώνονται ως αυθόρμητες και απεγνωσμένες λύσεις των πιο φτωχών
και ως εκ τούτου παραμένουν ακίνδυνες για το κυρίαρχο παραγωγικό
παράδειγμα. Υπό αυτήν την έννοια δεν αντιπροσωπεύουν ακριβώς ένα
συνειδητό άνοιγμα προς μια αλληλέγγυα ή κοινωνική οικονομία, αλλά εκφράζουν πιο πολύ την τάση να βρούμε ατομικές ή οικογενειακές λύσεις
για να «τη βγάλουμε καθαρή», τώρα που οι κρατικοί θεσμοί αποσύρονται
από το προσκήνιο.
9. Ασφαλώς δεν υποτιμούμε το ρόλο και τη σπουδαιότητα της εργασίας στη συλλογική ζωή.
Ίσα ίσα. Όπως αναφέρει και ο Καστοριάδης: «Ότι η επιχείρηση υπήρξε, και σ’ ένα ορισμένο
μέτρο παραμένει, ένας προνομιακός χώρος κοινωνικοποίησης μέσα στον καπιταλισμό είναι
ασφαλώς αληθινό και σημαντικό, όμως αυτό δεν περιορίζει τη σημασία άλλων χώρων κοινωνικοποίησης που υπάρχουν και, ακόμη σημαντικότερο, αυτών που θα δημιουργηθούν» («Το
ζήτημα της ιστορίας του εργατικού κινήματος», Η πείρα του εργατικού κινήματος, τ. 1, Πώς
να αγωνιστούμε;, Αθήνα, Ύψιλον, σ. 84).
10. «Όσοι εργαζόμαστε για την άμεση δημοκρατία προτάσσουμε ως απάντηση την εθελούσια
αποανάπτυξη της οικονομίας και εργαζόμαστε γι’ αυτό, θεωρώντας την αποανάπτυξη ως την
υλική βάση της άμεσης δημοκρατίας» (Γιάννης Μπίλλας, Η επανανοηματοδότηση της ζωής
ως ζητούμενο, Κίνηση Τρικαλινών Πολιτών για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία.
Βλ. http://apokoinou.com/).

Το πρόταγμα μιας άλλης κοινωνίας
Χωρίς ένα «ξαναμάγεμα» της ζωής, η
απο-ανάπτυξη θα είναι κι αυτή καταδικασμένη σε
αποτυχία.
Σερζ Λατούς

Είναι φανερό ότι η σημερινή κοινωνία της γενικευμένης ανεργίας,
των νεόπτωχων και της όξυνσης των ανισοτήτων δεν μπορεί να διορθωθεί
ή να επισκευαστεί με σοσιαλδημοκρατικά μερεμέτια. Συνυπολογίζοντας
και το -τεράστιων συνεπειών- οικολογικό πρόβλημα, συμπεραίνουμε ότι
είναι απαραίτητο το ξεκίνημα μιας περιόδου όπου η συνεχής επαναθέσμιση και η συλλογική δημιουργία νέων δομών και νέων κοινωνικών σχέσεων
θα τίθεται σε πρώτη προτεραιότητα. Το κομβικό σημείο είναι η υπέρβαση του πλαισίου που στηρίζει την κριτική του στην αντιπαράθεση με τις
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Η ΘΕΣΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«υπερβολές» και τις «στρεβλώσεις» της σημερινής κοινωνικής οργάνωσης,
καταλήγοντας να περιορίζεται στον μετριασμό της αδικίας ή του ανθρώπινου πόνου. Σήμερα, καλούμαστε να ξεπεράσουμε την προσκόλληση σε
μια ποσοτικού τύπου κριτική, δηλαδή το γεγονός ότι επικεντρωνόμαστε
στη μείωση του κακού και την ελαχιστοποίηση των τεχνολογικών δεινών,
μέσω μιας επιστροφής σε ηπιότερες μεθόδους, αντί να αναζητούμε ένα
καινούριο τεχνικό περιεχόμενο και μια επαναξιολόγηση των προτεραιοτήτων σχετικά με τις ανάγκες μας.

της αλληλοβοήθειας και της συνεργατικότητας. Τέτοιου είδους βάσεις στηρίζουν τον απεγκλωβισμό μας από τις ανυπέρβλητες (μέχρι σήμερα) αξίες
της διαιωνιζόμενης Μεγέθυνσης, της Προόδου και της κυριάρχησης επί της
φύσης και της κατασπατάλησης των πόρων της, στο δρόμο για την υιοθέτηση νέων σχέσεων με βάση την απο-ανάπτυξη.

Υπό αυτή την έννοια, τι θα είχε να μας προσφέρει μια -χρήσιμη και
πολιτικά υπερασπίσιμη κατά τα άλλα- μείωση του εργασιακού χρόνου;
Ένας μετασχηματισμός στο πεδίο της εργασίας δε σημαίνει ασφαλώς «να
κάνουμε το ίδιο πράγμα, αλλά λιγότερο»11, αλλά να αναθεωρήσουμε το
περιεχόμενο της χρονικότητας με ποιοτικό και όχι ποσοτικό τρόπο, συνδέοντας τους εργασιακούς ρυθμούς και προγραμματισμούς με τις υπόλοιπες
συλλογικές διαδικασίες και προτεραιότητες12. Μια επιστροφή σε συνθήκες
καπιταλιστικής ανάπτυξης (ακόμα και με δικαιότερη κατανομή του πλούτου, όπως είχαμε και στο παρελθόν) δε μας εξασφαλίζει κάποια ουσιώδη
αλλαγή όσον αφορά στις αλλοτριωμένες σχέσεις εργασίας, την αποξένωση
των ανθρώπων και τον αποχαυνωμένο τρόπο ζωής μας. Μια στροφή σε μια
πιο «μαζεμένη» οικονομία, μακριά από χρηματοπιστωτικούς οργασμούς,
δεν αγγίζει το ζήτημα της τεχνικής ούτε αμφισβητεί το ίδιο το αντικείμενο
της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και τη σχέση της τελευταίας με το
φυσικό περιβάλλον.
Αυτό που απαιτείται είναι μια νέα θεμελίωση της τεχνικής, των
σχέσεων παραγωγής και κατανάλωσης και των τρόπων διανομής των αγαθών, ώστε η εργασία να επιτελεί το έργο μιας προσφοράς στην κοινωνίας
και να αποτελεί το πεδίο αυτοπραγμάτωσης, προσωπικής ολοκλήρωσης
και δημιουργικότητας του κάθε ανθρώπου. Ο μετασχηματισμός της σχέσης
μας με τα εργαλεία και τις μηχανές και η συνεχής οριοθέτηση και επιλογή
του παραγωγικού προϊόντος από την ίδια την ενδιαφερόμενη συλλογικότητα μέσω αμεσοδημοκρατικών διαδικασιών συνιστούν την ουσία των νέων
εργασιακών δομών (δημοκρατικές κολλεκτίβες, αλληλέγγυοι συναιτερισμοί,
οριζόντιες συνελέυσεις παραγωγών). Νέοι τρόποι διανομής των αγαθών
και μοιράσματος του πλούτου μπορούν να συγκροτήσουν μια οικονομία
11. Σύμφωνα με την έκφραση του Paul Ariès.
12. Βλ. την ανάλυση του Αλέν Μεϊγιάρ, «Ε.Π. Τόμσον: αναζητώντας έναν άλλο κοινωνικό
χρόνο», Πρόταγμα, τ.1, Δεκέμβριος 2010.

Αν, όπως υποστηρίζουμε, στη σημερινή πολύ δύσκολη περίοδο μπορέσει να συγκροτηθεί ένα κίνημα προς την κατεύθυνση της αμφισβήτησης
των θεσμισμένων μορφών εργασίας και παραγωγής και της δημιουργίας
πειραμάτων αυτοδιαχείρισης, αυτό θα χρειαστεί να ριζοσπαστικοποιηθεί
πολιτικά (πολύ παραπέρα από τα έως τώρα κυρίαρχα αντικαπιταλιστικά
υποδείγματα) και να θέσει νέα ερωτήματα πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Αν
διαθέτουμε μια στοιχειώδη συνέπεια και υπευθυνότητα, δεν μπορούμε να
κρύβουμε το γεγονός ότι δεν μπορεί να υπάρξει ριζική αλλαγή στην παραγωγή χωρίς μια επανανοηματοδότηση της εργασίας˙ και η τελευταία
είναι αδύνατη δίχως την αμφισβήτηση και την συνολική επαναθεμελίωση
της τεχνικής, στη οποία εγγράφονται οι τεχνικές παραγωγής, η τεχνολογία, η ποιότητα των προϊόντων, οι μορφές πολύτου, ο βαθμός εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, οι χρονικότητες της εργασιακής ζωής, αλλά
και η ίδια η συγκρότηση των αναγκών και των επιθυμιών μας.
Ακόμα παραπέρα, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η εργασία,
που είναι μία μόνο από τις σφαίρες της κοινωνικής ζωής, έχει αυτονομηθεί, λειτουργώντας κατά κάποιον (δήθεν ορθολογικό) τρόπο «αποκοινωνικοποιημένα». Η ανάπτυξη «αυτόνομων» ζωνών κοινωνικού πειραματισμού ή χώρων «οικονομικής χειραφέτησης» δε φτάνει από μόνη της
για να κάνει τη ζημιά στον καπιταλισμό13. Οι οριζόντιες, αντιιεραρχικές
και δημοκρατικές δομές των κολλεκτίβων που (έστω και σε εμβρυακό επίπεδο) δημιουργούνται χρειάζεται να πλαισιωθούν από τις ανάλογες κινήσεις σε κάθε περιοχή (τοπικές συνελεύσεις, δίκτυα αλληλεγγύης, χαριστικά
παζάρια, πρωτοβουλίες γειτονιάς, σωματεία βάσης κ.λπ.), ώστε να κοινωνικοποιηθούν με την ευρύτερη έννοια του όρου. Μια τέτοια διαδικασία
κοινωνικοποίησης της εργασιακής ζωής θα αποσκοπεί σε ένα άνοιγμα και
13. Όπως αναφέρουν και οι συμμετέχοντες σε μια τέτοια προσπάθεια αυτοδιαχείρισης: «Ζητούμενο δεν είναι η αναπαραγωγή ή καλύτερα ο επαναπροσδιορισμός της μορφής και των
περιεχομένων της αυτοαπασχόλησης μέσα από τέτοιου είδους εγχειρήματα. Ζητούμενο είναι
ο προσδιορισμός των εγχειρημάτων αυτών ως ξεκάθαρο πρόταγμα και η δόμηση των προϋποθέσεων για το ξεπέρασμα του καπιταλιστικού μοντέλου παραγωγής με το μοντέλο της
γενικευμένης αυτοδιαχείρισης-κολεκτιβοποίησης» (Κολλεκτίβα Ζερμινάλ, 09/12/11, βλ. http://
kolektivagerminal.blogspot.gr/).
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σε άλλες δραστηριότητες μιας γειτονιάς, ενός δήμου ή του χωριού και της
πόλης, όπως είναι η ψυχαγωγία, οι γιορτές, τα λαϊκά έθιμα, η καλλιτεχνική
δημιουργία, η εκπαίδευση των παιδιών14. Έτσι, η δουλειά, ως χώρος και ως
δραστηριότητα, αφενός θα επανασυνδεθεί με τις υπόλοιπες αφηγήσεις της
κοινωνικής ζωής ενός τόπου και αφετέρου θα μπορέσει να λειτουργήσει
ως ένα είδος σχολείου ισότητας, αλληλεγγύης και υπευθυνότητας για τους
ανθρώπους15. Η ισότητα στη λήψη των αποφάσεων και των εισοδημάτων
και η κυκλικότητα στην ανάθεση των καθηκόντων μπορεί να τροφοδοτήσει
μια αντίστοιχη δημοκρατική κουλτούρα συμμετοχής στα κοινά.
Το στοίχημα της εξόδου από τον καπιταλισμό είναι να εμπλουτισθεί έμπρακτα η κριτική στον ετερόνομο τρόπο σκέψης και πράξης με ένα
θετικό πολιτικό πρόταγμα που θα οδηγήσει σε μια χειμαρρώδη φαντασιακή και θεσμική δημιουργία. Το πρόταγμα αυτό δεν μπορεί να εισαχθεί
απλά, με ένα τεχνικό τρόπο, ως συνταγή στα βάσανα και τα αδιέξοδά μας.
Το ζήτημα είναι να μπορέσει να αποτελέσει έμπνευση για ένα «ξαναμάγεμα» της ζωής από τις αξίες της αλληλέγγυας κοινωνικότητας και της
αναστοχαζόμενης σκέψης και πράξης σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.
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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 Δύση. 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.

14. Αναφερόμαστε σε μια βασική κοινωνική αρχή -η οποία (παρα)βιάστηκε από τη βιομηχανική κοινωνία και σχεδόν εξαφανίζεται στη σημερινή αυτοματοποιημένη καταναλωτική
κοινωνία- που συνδέει άμεσα τη σφαίρα της εργασίας με τη γενικότερη συλλογική ζωή μιας
κοινότητας ανθρώπων. Χωρίς να εξιδανικεύουμε τους παλαιότερους τρόπους θέσμισης ή να
προτρέπουμε σε μια επιστροφή σε αυτού του είδους την οργάνωση της ζωής, πιστεύουμε ότι
μια νέα αντίληψη γύρω από αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να περιλαμβάνει την επανασύνδεση
«εργασίας» και «ζωής».
15. Όπως πολύ ωραία αναφέρει ο Κριστόφ Ντεζούρ, στο κείμενο που έχουμε μεταφράσει για
το παρόν τεύχος: «Στο βαθμό που συνεπάγεται τον εθελούσιο συντονισμό των συμμετεχόντων, η εργασία ωθεί επίσης τους εργαζόμενους να ασχοληθούν με τη δημιουργία κανόνων
που δεν έχουν να κάνουν μόνο με τη ρύθμιση της εργασίας αλλά και με την οργάνωση της
ανθρώπινης συνύπαρξης. Διότι δουλεύω δε σημαίνει μόνο καταπιάνομαι με μια δραστηριότητα, σημαίνει επίσης ότι συνάπτω δεσμούς με τους γύρω μου».

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.
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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. Δεν 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 μας1. 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.

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, αν αναλογιστούμε την πρωτοφανή, ιστορικά, οικονομικο-τεχνική ανάπτυξη και ευημερία
στην οποία οδήγησε ο καπιταλισμός της 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».

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

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. Δυστυχώς, 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 ανά2. 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.
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γκης, 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.

στοτε κυβερνόντων, αλλά μια τάση που καθίσταται, σιγά σιγά, κυρίαρχη
μέσα στη Δύση, 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.

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 εκά-

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. Δεδομένης 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 Δύση 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.
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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 πει3, 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»; Διότι, 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
3. Βλ. το κείμενό μας «Ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός, η κρίση χρέους και η προοπτική της
αυτόνομης κοινωνίας», Πρόταγμα 3, Δεκέμβριος 2011.
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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 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 επίπεδο4, 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 στράτευση5. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι, σε
4. 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, Δεκέμβριος 2010 (βλ. σχετικά και την υποσημείωση
24 του παρόντος κειμένου).
5. Βλ. το κείμενό του «Πρόοδος: η τελευταία δεισιδαιμονία» (http://protagma.files.wordpress.
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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.

κοινωνίας αποτελεί μάλλον μια ιστορική ιδιομορφία της Δύσης 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.

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’ εαυτής να γεννήσει και την Χ αντίδραση6.
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
com/2012/03/lasch_leviathan_6.pdf).
6. «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
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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.).

χές 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
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 ολιγάρκειας9, ωστόσο στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο τα πράγματα δεν είναι τόσο
απλά. Βλέπουμε μάλιστα ότι η ιδέα της 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
Δύση είναι καταδικασμένη σε μια μάρκα περίοδο λιτότητας, καθώς η μεσαία τάξη συνθλίβεται και οι κυβερνήσεις περιορίζουν τις δαπάνες. Περίπου 50 εκατομμύρια αμερικανοί δεν έχουν ιατρική ασφάλιση, ενώ άλλα 60

Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο θέλουν να τα
παρουσιάζουν διάφοροι επίδοξοι σταλινομαοϊκοί Ρομπέν των Δασών, 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 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. Δε 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 φτω7. 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/).

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 έσβησε και το παραμύθι
ότι στο 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.
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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».

ΙΙ. Η αντίδραση των πληθυσμών απέναντι στην «κρίση»

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,
Δημήτρη 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.

10. “Asian innovation. Frugal ideas are spreading from East to West”, The Economist,
24/3/2012.
11. Σχετικά με την πολιτική σημασία των αυτοκτονιών μέσα στη σημερινή Δύση, 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.

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 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
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σε μια τελετουργικού τύπου δραστηριότητα και μόνο εκτονωτικά μπορούν
να συνεισφέρουν12.

νικό 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, Δυτική 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.

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 απαραίτητες δημοκρατικές δομές, που θα έχουν εξαφανίσει τις τεράστιες ανισότητες
που γεννά και αναπαράγει ο καπιταλισμός.
Δεδομένης 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 αντικειμε12. 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.

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 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,
13. «Θα τον ρίξουμε εμείς τον καπιταλισμό ή θα μας προλάβει η Φύση;» (Μάρτιος 2011),
στην ιστοσελίδα http://protagma.wordpress.com .
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
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αυτές οι κινητοποιήσεις συνιστούν μια προσπάθεια αντίστασης στην εμπέδωση της διαδικασίας ολιγαρχικοποίησης.

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.

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;
Δυστυχώς 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 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,
«Το Κίνημα των Πλατειών και οι δυσκολίες της δημιουργίας ενός δημοκρατικού κινήματος»,
Πρόταγμα, τ. 3, Δεκέμβριος 2011.

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,
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ένα κομμάτι του πληθυσμού που «περισσεύει» κοινωνικά και οικονομικά
και ως εκ τούτου απομονώνεται στο περιθώριο15.

γασίας, 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.

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
ανεργίας δεν αυτενεργούμε συλλογικά για να δημιουργήσουμε θέσεις ερ15. «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. Δ. Γεώρμας, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2002, σ. 22).

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
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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. Δεν είναι
καθόλου τυχαίο ότι οι διάφορες μερίδες της ολιγαρχίας, όχι μόνο στην Ελλάδα, κινούνται μέσα σε αυτά τα δύο σχήματα.

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; Δε θα
διαλυθεί η χώρα αν αλλάξουμε νόμισμα;

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

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.
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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.

(διογκώνοντάς τα, εξυμνώντας αφελώς τη Δύση ως την ενσάρκωση της
«ορθολογικότητας» και της 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.

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
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.

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
Δυνάμεις 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).
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.
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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 να στήσει, εκ των υστέρων, στα πόδια της μια
εθνική οντότητα στη βάση ενός αγώνα ενάντια σε ξένες δυνάμεις που τη
δυναστεύουν21.

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 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.

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

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
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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.

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. Διότι, 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 Δεκέμβρης
του 2008 στην Ελλάδα: εντελώς διαφορετικές καταστάσεις 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.

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 Δύση, 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.

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

129

130

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΦΘΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΘΕΤΕΙ

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.

ανοίγει 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.

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. Διότι, θεωρώντας
ότι η «εξέγερση», ως ύψιστος 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 δι22. 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, Δεκέμβριος 2011.

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
23. Βλ. ειδικότερα τα κείμενα των Δ. 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.
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μια εντελώς νέα μορφή. Πλέον η σύγκρουση μεταφέρεται από το κοινωνικό στο ψυχικό επίπεδο. Δεν 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.

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 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.

Διάφοροι αμερικανοί κοινωνιολόγοι (όπως, π.χ., ο Ρ. Σένετ24 και
παλιότερα ο Κρίστοφερ Λας25) έχουν πολύ ωραία θέσει τις βάσεις μιας ψυχολογικής και 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.
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.).
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.

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. Δεν 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).
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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 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
28. Κρ. Λας, Η εξέγερση των ελίτ και η προδοσία της δημοκρατίας, μτφρ. Β. Τομανάς,
Νησίδες, χ.χ., σ. 92.
29. Ό. π., σ. 90.
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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 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. Διότι μέσα
στις μαζικές συνθήκες των μεγάλων πόλεων, η γειτονιά είναι ο χώρος που
30. Οι οποίοι βέβαια νόμισαν ότι θα πιάσουν την καλή και ότι θα τους έρθει το εύκολο χρήμα,
ξεπουλώντας τις περιοχές τους στους τουρίστες.

135

136

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΦΘΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΘΕΤΕΙ

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.

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.

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 κατοίκους: «Η
δημόσια ειρήνη -στο πεζοδρόμιο και στο δρόμο- δε διατηρείται καταρχήν
από την αστυνομία, όσο απαραίτητη μπορεί να είναι είναι αυτή. Διατηρείται 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
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, σ. 124.
32. Ό. π., σ. 41.

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 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 πα33. Ό. π., σ. 148.
34. Κατά την περίφημη έκφραση του Ντέιβιντ Ρίσμαν: Το μοναχικό πλήθος (1950), μτφρ. Β.
Τομανάς, Νησίδες, χ.χ.
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ραμένουν 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.

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.

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 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
35. Marc Augé, Non-lieux, introduction à une anthropologie de la surmodernité [Μη-τόποι, εισαγωγή σε μια ανθρωπολογία της υπερ-νεοτερικότητας], Παρίσι, Seuil, 1992, σ. 100.

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 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
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).
38. Α. Στίνας, Αναμνήσεις. Εβδομήντα χρόνια κάτω από τη σημαία της σοσιαλιστικής επανάστασης, Αθήνα, Ύψιλον, 1985, σ. 45.
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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.

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.

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 έκφραση οργής και αγανάκτησης,
προσπαθώντας, αντίθετα, να πάει και λίγο παραπέρα; Βάσει της ανάλυσης
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.

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
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.
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σαφή βλέψη επανεπένδυσης των παλιών αυτών χώρων κοινωνικοποίησης,
πάνω στη βάση μιας προσπάθειας αυτοοργάνωσης με σκοπό την επίλυση
των καθημερινών προβλημάτων που 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.

ρείται 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 επίπεδο οικειότητας με τους γύρω
μας αλλά και με τον χώρο όπου διαμένουμε και κινούμαστε καθημερινά.

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 Δύση 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 θεω-

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.
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. Διπλή 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 [Δυσφορία 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).
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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 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.

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).

Με αυτή την έννοια, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα λογοπαίγνιο,
και να δώσουμε μια δεύτερη σημασία στην περίφημη έννοια της τοπικοποίησης45: αυτό που μας χρειάζεται δεν είναι μόνο μια επιστροφή στο τοπικό,
στην μικρή παραγωγή, μέσω ενός περιορισμού των σπάταλων εμπορικών
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 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). Διότι 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
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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».

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. Δεδομένου, 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 τους είναι πολύ πιο απλή από ό,τι μια
αντίστοιχη προσπάθεια στα πλαίσια μιας μεγάλης βιομηχανικής μονάδας,
για παράδειγμα.

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 Δεκέμβρη 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.
46. Βλ. σχετικά και το κείμενο του Γ. Μπίλα, «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).

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.

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, Δεκέμβριος 2011, σ. 35 κ. ε.
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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.

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 θεσμσισμένης ολιγάρκειας -της
από-ανάπτυξης, εν ολίγοις-, που έχουμε ανάγκη, αν δε θέλουμε να τεθούμε
αντιμέτωποι και αντιμέτωπες με οικοφασιστικού τύπου προοπτικές. Διότι
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.

«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.
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που προσπάθησε να προσδιορίσει
αναίτια ειπωμένες
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στο βυθό αυτής της νύχτας

αλλά με το βάθος της ψυχής του

παλίμψηστο να προβλέπει το μέλλον
για όλους εκείνους που μπορούν στην τρικυμία να σωθούν

Κωστή Τριανταφύλλου

στην

μέσα σε παλιρροϊκό κυματισμό

πλατεία

το λέει η καρδιά τους
γιατί ο αέρας φουσκώνει την ανάσα τους

και περιμένουν να αποβιβαστούν στον παλιρροϊκό βυθό
αδημονούν ν’ ανακαλύψουν

α.

ξεγυμνωμένοι στον καύσωνα
ακόμα και μέσα

σε λέξεις ενάστραπες

στον πολύ αέρα

και σηκώνεται χημικό νέφος

η πλατεία στρόβιλος που γυρίζει
να συγκολλούνται αλληλουχίες

ξέφρενες και μαγικές

κάθετος στρόβιλος ξεσηκώνεται
να βουίζει τα αγάλματα

κι αναρωτιούνται

ας μιλήσει πια ο περαστικός!

ξυράφι σκίζει τη νησίδα
όταν ένας άνανδρος

λέξεις χύμα κι ανάποδες

κοντόθωρες
β.

όσο οι ορδές των βαρβάρων κυριαρχούν στον ορίζοντα
ακόμα και τότε που τίποτα δεν είτανε σαφές
βρέθηκες μπροστά μου

με ιστορίες από την ψυχή σου

ρωγμές στα βράχια που κατηφόρισαν τη ζωή σου

από την επιδρομή των λέξεων έξεων

όλα θαμπά
των άξεστων

όταν χάθηκε αύτανδρος λέξεις

ξεσηκώνουν

μέγα βόμβο

ακατάπαυστα
με μακρινές ιαχές

κι έρχονται κι άλλοι

τυχαία συνάντηση στον καύσωνα
μέσα σε λευκό καταιγισμό από ακτίνες του ήλιου

στην πλατεία κοφτές κουβέντες

και περνάνε
κι αναρωτιούνται
όλο και κάτι αφήνουν στην πλατεία
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και κάτι παίρνουνε μαζί τους
η ανοιχτή συνέλευση διαρκεί

ανάταση

για να ανασάνεις επιτέλους

ανοίγοντας τις λέξεις στα δυό στα τέσσερα στα οχτώ
είμαι έτοιμος

βαστώντας ασήκωτη συννεφιά στην πλατεία
δεν υπάρχει ακόμα τίποτα

έρχονται καταιγίδες

μήπως έφτασε η στιγμή;
εκείνη ξέρει

ο δόλος στην αγορά είχε σχέση με την ομίχλη

ας μιλήσει λοιπόν!

όλα για τα μάτια της
δεν τα δίνουμε όλα
δεν τα δίνουμε για τίποτα

γ.

γιατί δεν υπάρχει ακόμα τίποτα
σου λέω πως είμαι έτοιμος για όλα

μέσα είσαι

κι εσύ στην πλατεία

ανταλλάσσοντας στιγμιαίες λέξεις με νόημα
ελεύθερη ποιητική

είμαι πολύ περίεργος απόψε

στην κόψη

μα πολύ περίεργος μάλιστα!

να μη περπατάει στην άβυσσο

περνάει ο κατεδαφιστής

με αποφασιστικές διαθέσεις

κι ο ισορροπιστής των ευθύβολων νοημάτων

σήμα κινδύνου

δ.

στην κεντρική πλατεία της πόλης
υπάρχει πάντα ένας υπόγειος σταθμός
ένα γύρω γύρω στην πλατεία

ανοιχτός σε όλους
να μεγαλώνει ο στρόβιλος

φυσομανάει
τόσοι και οι άλλοι
στην πλατεία Εξαρχείων
τόσοι και οι άλλοι

τώρα

ήταν οι λέξεις που σου ξέφυγαν
που άφησες
αυτό που πήρα ήταν το αύριο

τότε
δεν υπάρχει τίποτα
σε κάθε πλατεία

μαζί στα απέραντα ανθρώπινα αινίγματα μέσα
σε λεωφόρους κοσμογονίας
σταυροδρόμια
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εδώ στην πλατεία μαζί να κατακτήσουμε
να καταλάβουμε και να μιλήσουμε όλοι μαζί
εδώ τα τρίστρατα οδηγούν

Βιβλιοκριτικές

στο αίνιγμα που ζούμε
που κόμπο κόμπο λύνουμε

Παναγιώτης Κονδύλης
είμαστε πάντοτε στη διάθεση φίλων και εχθρών
γνωστών και αγνώστων στην πλατεία
ακόμα και μέσα στον πολύ αέρα

Οι αιτίες της παρακμής της σύγχρονης
Ελλάδας.
Η καχεξία του αστικού στοιχείου στη νεοελληνική κοινωνία και ιδεολογία
Θεμέλιο, 2011

Κωστής Τριανταφύλλου
Πλατεία Άμεσης Δημοκρατίας, 2011

Είχαν όλοι τους μανία για πρόοδο. Ολοένα και πιο
πολλές μηχανές, εισοδήματα, κεφάλαια, ανέσεις –να τι μου
κοπανούσαν. Τους ρώτησα αν είχαν ακούσει τίποτα για τα
εκατομμύρια τους Αμερικανούς ανέργους. Αρνήθηκαν ν’ ακούσουν… σάμπως δα νάξεραν και τίποτα για το κενό, για την
ανησυχία, για την ηθική μιζέρια του αμερικανικού λαού, με όλη
του την πολυτέλεια και τις μηχανικές ανέσεις.
Χένρι Μίλερ
Ο κολοσσός του Μαρουσιού (1939)
Η Ελλάδα δεν έχει σήμερα κανένα προνόμιο, ούτε θετικό ούτε αρνητικό. Έχει τις τεράστιες ιδιοτυπίες της, αποτέλεσμα και της παλιάς και της σύγχρονης ιστορίας της. Και ολοένα περισσότερο, μπαίνει στο χώρο της εξέλιξης και της αποσύνθεσης, μαζί, του Δυτικού πολιτισμού. Απ’ αυτήν την άποψη,
σαν επαρχία του Δυτικού πολιτισμού, υφίσταται τις μόδες που
διαδοχικά εισβάλλουν κι εδώ, με τη σχετική καθυστέρηση.
Κ. Καστοριάδης1
1. Κ. Καστοριάδης, «Μια συνέντευξη που δεν δημοσιεύτηκε» (1975), Το επαναστατικό πρόβλημα σήμερα, Αθήνα, Ύψιλον, 2000, σ. 51.
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Το συγκεκριμένο κείμενο ξεκίνησε να γράφεται ως ένα είδος διευρυμένης βιβλιοπαρουσίασης-συζήτησης του κειμένου του Κονδύλη για την
Καχεξία του αστικού στοιχείου, αλλά στην πορεία «ξεχείλωσε» υπέρ του
δέοντος, εφόσον το θέμα που θίγει τόσο ο Κονδύλης όσο και η επικαιροποιημένη προοπτική στην οποία προσπαθήσαμε να εντάξουμε τη συζήτηση
των ιδεών του, έκανε απαραίτητη την αναφορά σε μεγάλο αριθμό φαινομενικά άσχετων με το θέμα ζητημάτων. Δεδομένης της έλλειψης του απαιτούμενου (για την τροποποίησή του) χρόνου αλλά και χώρου, επιλέγουμε
να παρουσιάσουμε το κείμενο σε αυτήν την υβριδική μορφή (κάτι μεταξύ
χαλαρής βιβλιοπαρουσίασης και αυτόνομου άρθρου), εφόσον ακόμα κι έτσι
διατηρεί κάποιο ενδιαφέρον.

Ελλάδας» και του «ελληνικού κεφαλαίου», συγκαλύπτοντας, με αυτόν τον
τρόπο, τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού «καπιταλισμού» σε σχέση με ό,τι
αποκαλείται έτσι εντός της καθεαυτό Δύσης5.

Το ζήτημα με το οποίο θέλουμε να καταπιαστούμε είναι αυτό των
σχέσεων της νεότερης Ελλάδας, ως φαντασιακής θέσμισης, με τον δυτικό
κόσμο. Πρόκειται για ένα ζήτημα που κυριαρχεί στη δημόσια συζήτηση,
ως επί το πλείστον όμως υπό μια εκλαϊκευμένη και εκχυδαϊσμένη εκδοχή,
η οποία εκφυλίζεται σε ψευτο-εστέτ κριτική (στα χνάρια του Ν. Δήμου2)
της νεοελληνικής κουλτούρας ως ενός είδους ενοχλητικής ιδρωτίλας πάνω
στο φανελάκι του τριχωτού μικροαπατεώνα που κάνει σεξιστικά χωρατά,
πετώντας τη γόπα του όπου βρίσκει. Αυτή η γελοία κατάσταση έχει οδηγήσει σε προσπάθειες απάντησης3, βασικό μειονέκτημα όμως των οποίων
είναι πως αρνούνται τις ανθρωπολογικές ιδιαιτερότητες της Ελλάδας και
ειδικότερα τις διαφορές της από τη Δύση, προσπαθώντας να δείξουν ότι τα
χαρακτηριστικά που αντιμάχεται η εκσυγχρονιστική αρωματοποιία είναι
απλώς το αντίστοιχο άλλων δυτικών και γενικά εθνικών ιδιαιτεροτήτων κι
έτσι δε συνιστούν πραγματικό ζήτημα. Το θέμα όμως είναι να γίνει μια
πραγματική συγκριτική ανάλυση4, η οποία, ωστόσο, θα ξεφεύγει, την ίδια
στιγμή, από την σχηματική –παλαιομαρξιστική- προβληματική της «εξάρτησης», που, με τη σειρά της, έχει οδηγήσει σε αντιδράσεις εξίσου άστοχες,
οι οποίες, προκειμένου να αρνηθούν τις πολιτικές συνεπαγωγές (ή και προκείμενες) αυτής της ανάλυσης (δηλαδή τον αντι-ιμπεριαλιστικό εθνικοπατριωτισμό και την ιδέα ότι το πολιτικό πρόβλημα της σύγχρονης Ελλάδας
είναι η εκβιομηχάνισή της), προσπαθούν να φτιάξουν το μύθο της «ισχυρής
2. Βλ. το χαρακτηριστικό του βιβλίο, Η δυστυχία του να είσαι Έλληνας (1975).
3. Βλ. το άρθρο, «Το υπόμνημα ενός ασχημάντρα», στο ισρολόγιο: http://www.sraosha2.
blogspot.fr/2012/02/blog-post_05.html.
4. Κατά το παράδειγμα, της μεθόδου του μεγάλου ανθρωπολόγου, Λουί Ντυμόντ, Δοκίμια για
τον ατομικισμό. Μια ανθρωπολογική προοπτική στη σύγχρονη ιδεολογία (1983), μτφρ. Μπ.
Λυκούδης, Αθήνα, Ενάλιος, 1988.

Οι ιδεολογικές σκοπιμότητες
Σε ό,τι αφορά τώρα στο κείμενο του Κονδύλη, δεν πρόκειται για
ανέκδοτο κείμενο, εφόσον αποτελεί τον πρόλογο στην ελληνική έκδοση
του (γραμμένου στα γερμανικά) έργου του συγγραφέα, Η παρακμή του
αστικού πολιτισμού (1991)6. Με αφορμή όμως την επανέκδοσή του αλλά
και ορισμένες συζητήσεις που έχουν αναπτυχθεί όλον αυτό τον καιρό σχετικά με τα αίτια της ελληνικής κρίσης, πιστεύουμε ότι μας δινεται μια
καλή αφορμή για να θίξουμε τα ζητήματα που αναφέραμε. Σε αυτό το
σημείωμα λαμβάνουμε υπόψη και άλλα δύο βασικά κείμενα του Κονδύλη
για τη νεοελληνική πραγματικότητα, που συνιστούν, επίσης, προλόγους ή
επιλόγους της ελληνικής έκδοσης δύο ακόμα βιβλίων του7.
Μαζί με ορισμένες παραλήψεις της ανάλυσης του ίδιου του Κονδύλη, αυτό στο οποίο μας ενδιαφέρει να ασκήσουμε κριτική είναι και μια φιλελεύθερη/«εκσυγχρονιστική» αντίληψη που θέλει να χρησιμοποιήσει την
εν λόγω ανάλυση για την «καχεξία του αστικού στοιχείου στην Ελλάδα»,
προκειμένου να ερμηνεύσει με ανάλογο τρόπο τη σημερινή δημοσιονομική κρίση και το ελληνικό χρέος. Η ίδια η κίνηση της επανέκδοσης αυτού
του παλιότερου κειμένου σε αυτόνομο τομίδιο, με την προσθήκη μάλιστα
ενός «πιασάρικου» εμπορικά και ιδεολογικά τίτλου, που δεν υπάρχει στο
πρωτότυπο («Οι αιτίες της παρακμής της σύγχρονης Ελλάδας»), αποτελεί
χαρακτηριστικό δείγμα της ιδεολογικής χρησιμοποίησης του κειμένου, η
οποία ενδεχομένως να συνδέεται με το γεγονός ότι επιμελητής αυτής της
νέας έκδοσης είναι ο γνωστός και μη εξαιρετέος μνημονιολάτρης, Γ. Βούλγαρης. Ανάλογου τύπου αναφορές στον Κονδύλη ή επαναδημοσιεύσεις κειμένων του σχετικά με τη νεοελληνική πραγματικότητα είδαμε και αλλού
5. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των οποίων είναι το –κατά τα άλλα πολύ σημαντικό- βιβλίο
του Ά. Γαβριηλίδη, Η αθεράπευτη νεκροφιλία του ριζοσπαστικού πατριωτισμού. Ρίτσος,
Ελύτης, Θεοδωράκης, Σβορώνος, Αθήνα, Futura, 2006. Βλ. ειδικά τις σελίδες 64-74.
6. Π. Κονδύλης, Η παρακμή του Αστικού Πολιτισμού. Από τη μοντέρνα στη μεταμοντέρνα
εποχή και από το φιλελευθερισμό στη μαζική δημοκρατία, Αθήνα, Θεμέλιο, 1995.
7. Π. Κονδύλης, «Προϋποθέσεις, παράμετροι και ψευδαισθήσεις της ελληνικής εθνικής πολιτικής» (1992 -επίμετρο στην Πλανητική πολιτική μετά τον Ψυχρό Πόλεμο) και «Γεωπολιτικές
και στρατηγικές παράμετροι ενός ελληνοτουρκικού πολέμου» (1997- επίμετρο στη Θεωρία του
πολέμου), διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στο ιστολόγιο, www.kondylis.wordpress.com.
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(στο Protagon.gr, στη Lifo, σε άρθρο του Αλιβιζάτου κ.λπ.). Αυτή η εξέλιξη
θα μπορούσε να είναι καθόλα θετική, ως κομμάτι ενός διαλόγου πάνω στον
τρόπο με τον οποίο έχει θεσμιστεί η νεότερη ελληνική κοινωνία. Ωστόσο,
όπως θα δούμε, μάλλον αποτελεί προϊόν των ίδιων παθογενειών τις οποίες
στηλιτεύει ο Κονδύλης, εφόσον ενεργεί ως ένα είδος ψυχολογικού μηχανισμού που προσπαθεί να κατευνάσει τα άγχη που προκαλεί η σημερινή
συγκυρία μέσω της προσφυγής σε μια αυτομαστιγωματική στάση.
Κατά τα άλλα, και ανεξαρτήτως αυτής της τάσης, υπάρχει ένα
ρεύμα υποτιθέμενα ανθρωπολογικής και πολιτιστικής προσέγγισης των
πραγμάτων, που αδιαφορεί για κάθε πολιτική και οικονομική παράμετρο,
ερμηνεύοντας τη δημοσιονομική κρίση ως προϊόν της παρακμής και της
«κακοδαιμονίας»8 –η ακόμα και της «αρρώστιας»9- του νεότερου ελληνισμού. Έτσι, π.χ., ο μεγάλος λογοτέχνης, Τ. Θεοδωρόπουλος10, ανασύρει
ένα κείμενο του Αξελού («Η μοίρα της σύγχρονης Ελλάδας»), γραμμένο
το 1954, έχοντας, ενδεχομένως, κατά νου την περίφημη ρήση του μακαρίτη του φιλοσόφου σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα «είναι ένα ιστορικό
λάθος»11. Προσπαθεί, ωστόσο, όπως και άλλοι ομοϊδεάτες του, να στοχαστεί πάνω σε αυτό το περίεργο κοινωνικοϊστορικό μόρφωμα που ακούει
στο όνομα «νεότερη Ελλάδα» και του οποίου η ανθρωπολογική σύσταση
ευθύνεται για μια σειρά κακοδαιμονιών, αποκορύφωμα των οποίων (μετά
τον Δεκέμβρη του 2008) είναι και η παρούσα κρίση. Το βασικό διανοητικό
σχήμα που βρίσκεται πίσω από αυτού του τύπου την προσέγγιση είναι μια
τάση αποσύνδεσης της μελέτης των ανθρωπολογικών από τους οικονομικοπολιτικούς παράγοντες, όπως επίσης και ο υπερτονισμός των στοιχείων
που συνθέτουν τον νεοελληνικό «εξαιρετισμό» σε σχέση με τη Δύση12.

8. Κατά το ερώτημα που έθετε το 1958 σε διανοούμενους της εποχής -μέσω σχετικής έρευνας της εφημερίδας Ελευθερία- ο Ρένος Αποστολίδης: «Τι φταίει για την κακοδαιμονία της
ελληνικής ζωής;». Η απάντηση του Ελύτη, που συζητήθηκε σε ορισμένα μπλογκς, μπορεί να
βρεθεί στον τόμο με τις συνεντεύξεις του, Ο. Ελύτης, Συν τοις άλλοις, Αθήνα, Ύψιλον, 2011,
σσ. 39-43.
9. Ν. Μπακουνάκης, «Η ελληνική αρρώστια», Το Βήμα, 5/9/2010.
10. «Με τι ζει η σύγχρονη Ελλάδα;», Τα Νέα, 4/9/2010.
11. Η οποία πρέπει, αν δεν απατόμαστε, να ειπώθηκε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης
στον Γ. Πηλιχό: Γ. Πηλιχός, Δέκα σύγχρονοι Έλληνες, Αθήνα, Κέδρος, 1974.
12. Σχετικά με τον τελευταίο, βλ. το άρθρο του Π. Ιωακειμίδη, «Κρίση και ελληνικός εξαιρετισμός», Athens Review of Books, τ. 15, Φεβρουάριος 2011.
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Ανθρωπολογική και οικονομική διάσταση του κοινωνικού
Ωστόσο είναι προφανές ότι, αν οι δυτικές ολιγαρχίες είχαν ακόμα
συμφέρον να χρηματοδοτούν το ελληνικό χρέος και την οικονομία, γενικότερα (όπως συνέβαινε παραδοσιακά, μέσα στα πλαίσια του ψυχροπολεμικού κόσμου και των γεωπολιτικών αναγκαιοτητών που αυτός επέβαλλε στο
δυτικό μπλοκ), κανένα απολύτως πρόβλημα δε θα υπήρχε κι εμείς τώρα
δε θα συζητούσαμε για τον αν η Χ ή Ψ ανάλυση είναι άστοχη ως προς τη
διαύγαση των αιτίων της κρίσης. Οι προσπάθειες ορισμένων να ερμηνεύσουν την κρίση χρέους αποκλειστικά με πολιτιστικούς-ανθρωπολογικούς
όρους προέρχονται απλώς από την παραδοσιακή πολιτική αφέλεια του
διανοούμενου, η οποία στις μέρες μας οδηγεί ορισμένους να συγχέουν δύο
εντελώς διαφορετικά διακυβεύματα: αφενός τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο σύγχρονος καπιταλισμός σε επίπεδο παγκόσμιων οικονομικών
ανταγωνισμών και αφετέρου τις πολιτιστικές ιδιομορφίες της νεοελληνικής
κοινωνίας.
Διότι, ναι μεν, σε γενικό επίπεδο, το ανθρωπολογικό με το οικονομικό πάντοτε συμπλέκονται (εφόσον τα οικονομικά συστήματα θεσμίζονται
από τις κοινωνίες, ενσαρκώνοντας τις εκάστοτε σημασίες τους, τις οποίες,
με τη σειρά τους επηρεάζουν, διαμορφώνουν και αναπαράγουν), ωστόσο
αυτή η βασική αρχή δε σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα και ειδικά αίτια της
εκάστοτε επικαιρότητας συνδέονται άμεσα με τη συνολική ανθρωπολογική
συγκρότηση της υπό ερώτηση κοινωνίας ή, έστω, με τη γενικότερη κοινωνικοϊστορική συνθήκη της περιόδου. Μέσα σε αυτήν την συνθήκη μπορούν να
υπάρχουν πολλά ειδικότερα αίτια και καθήκον κάθε απόπειρας διαύγασης
των γεγονότων είναι η προσπάθεια ανάλυσης της σχέσης αυτών των αιτίων
με το ευρύτερο κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο.
Με άλλα λόγια, σε ένα μακροπρόθεσμο επίπεδο, φυσικά και η σημερινή κρίση έχει να κάνει με ολόκληρη την ανθρωπολογική διαμόρφωση
της νεότερης Ελλάδας (κάτι που ισχύει και για τη Δύση γενικώς). Αυτό
όμως όχι με την τρέχουσα έννοια που θα έδιναν σε αυτούς τους όρους οι
διάφοροι «εκσυγχρονιστές» φιλελεύθεροι: «δεν είμαστε αρκετά δυτικοποιημένοι, οπότε δεν έχουμε καταφέρει να οργανώσουμε σωστά το κράτος
μας κ.λπ.». Μακριά από αυτές τις ευπώλητες ρητορείες –ευπώλητες, διότι
κολακεύουν την αυτοενοχικότητα του Έλληνα-, αυτό που πράγματι συμβαίνει, είναι ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με αρκετά διαφορετική ανθρωπολογική συγκρότηση από τις δυτικές ομολόγους της. Πρόκειται, χονδρικά, για
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αυτό που ο Κονδύλης αποκαλεί «καχεξία του αστικού στοιχείου» (αλλά
και γι’ αυτό που εμείς, ακολουθώντας τον Καστοριάδη, θα συμπληρώναμε
ως έλλειψη χειραφετητικής παράδοσης). Αυτό σημαίνει ότι η νεοελληνική
κοινωνία ουδέποτε υπέστη την πορεία του «εξορθολογισμού» (ή «εκλογίκευσης») στην οποία υπέβαλαν ο αναδυόμενος καπιταλισμός αλλά και
το σύγχρονο Κράτος τις κοινωνικές συμπεριφορές μέσα στη Δύση13, ενώ
ουδέποτε –όπως θα δούμε παρακάτω- δεν χαρακτηρίστηκε και από την
ανάδυση χειραφετητικών πολιτικοκοινωνικών και διανοητικών κινημάτων.

σε μια νεοτερική κοινωνία, δομημένη υπό την πίεση ενός συγκεντρωτικού
κράτους που επιβάλλει κανόνες και αυστηρή πειθαρχία, και μια κοινωνία
που έχει μείνει ακόμα στην εποχή των προσωποπαγών δεσμών και της
λογικής των ασκεριών και του «καπετανλικίου» (που έλεγε κι ο Μακρυγιάννης).

Κοινωνίες χωρίς Κράτος
Η ελληνική κοινωνία δεν είναι κρατικιστική κοινωνία, με την καθεαυτό έννοια του όρου, αν με τον όρο «κράτος» εννοούμε το συγκεντρωτικό
κράτος δυτικού τύπου. Στην Ελλάδα επικρατεί ακόμα, σε μεγάλο βαθμό,
το μη δυτικό (ή προνεοτερικό) μοντέλο, κατά το οποίο η διοίκηση δεν έχει
καταστεί απρόσωπη, αλλά συνιστά ένα είδος διαπραγμάτευσης μεταξύ
–συγκεκριμένων, κάθε φορά- ατόμων (ή ομάδων) και όχι μια σχέση πολιτών με τους κρατικούς λειτουργούς (πράγμα που εξηγεί και το φαινόμενο
της διαφθοράς ως τύπου κοινωνικής σχέσης, η οποία συνιστά κομμάτι του
ευρύτερου φαντασιακού του παζαριού, που είναι κεντρικό στις ανατολικές
κοινωνίες). Οι τοπικιστικοί ή συντεχνιακοί δεσμοί καθορίζουν ακόμα σε
μεγάλο βαθμό τις συμπεριφορές: από την μανιάτικη μαφία του Πειραιά
μέχρι τις εκλογικές πελατείες κ.λπ. Ο Ντάνιελ Μπελ ανέφερε την πουριτανική πειθαρχία του New Model Army του Κρόμγουελ (κατά τον Αγγλικό
Εμφύλιο του 1642-1651) ως ένα είδος προπλάσματος της σύγχρονης βιομηχανικής πειθαρχίας14, ενώ το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε, γενικότερα,
για το μιλιταριστικό φαντασιακό της «πειθαρχίας» και της «οργάνωσης»
που εκφράζει την τάση των δυτικών κοινωνιών προς τον «εξορθολογισμό».
Στην Ελλάδα, αντίθετα, οι βαυαροί αξιωματικοί σήκωναν τα χέρια ψηλά με
την αδυναμία των παλιών κλεφτών να προσαρμοστούν στις συνθήκες πειθαρχίας ενός μοντέρνου «εξορθολογισμένου» στρατεύματος, εφόσον «οὔτε
ἐν φάλαγγι ἠδύναντο νά μείνωσιν ἣσυχοι, οὔτε ἐν παρατάξεσι νά τηρήσωσι
τήν γραμμήν, οὔτε νά στρέψωσι πάντες τούς ὀφθαλμούς ἀυτῶν ἀριστερά»15. Παρατήρηση με συμβολική αξία, που δείχνει τη διαφορά ανάμεσα
13. Αυτή η διαδικασία έχει περιγραφεί με πολύ ωραίο τρόπο από τον Ν. Ελίας στο θεμελιώδες έργο του, Η εξέλιξη του πολιτισμού (1939), μτφρ., Ε. Βαϊκούση, Αθήνα, Νεφέλη, 1997
(βλ. ειδικότερα τον Β’ τόμο).
14. Ντ. Μπελ, Ο πολιτισμός της μεταβιομηχανικής Δύσης (1976), μτφρ. Γ. Λυκιαρδόπουλος,
Αθήνα, Νεφέλη, 1999, σ. 325 («Επίλογος 1996)».
15. Κατά τον γερμανό ιστορικό Μέντελσον-Μπαρτόλντι, όπως τον παραθέτει ο Τ. Βουρνάς,

Ταυτόχρονα, η «προμηθεϊκή» λογική της δημιουργίας πλούτου
μέσω του «εξορθολογισμού» της εργασίας και της εκμετάλλευσής της (τεϊλορισμός κ.λπ.) και της τεχνικής και επιχειρηματικής καινοτομίας δεν απέκτησε ποτέ βαθιές ρίζες, ούτως ώστε να εκτοπίσει την παραδοσιακή λογική
της προσοδοθηρίας. Δεν υπήρξε -ή, εν πάση περιπτώσει, δεν ολοκληρώθηκε- η ανθρωπολογική μεταβολή που σημειώθηκε στη Δύση (ξεκινώντας
από τον ύστερο Μεσαίωνα) και η οποία σε ορισμένες χώρες της Ασίας
επετεύχθη σε έναν εντυπωσιακό βαθμό λόγω του κομφουκιανού/γραφειοκρατικού παρελθόντος τους16.Την περίοδο, αντίθετα, που στη Δύση είχε αρχίσει να αποκρυσταλλώνεται οριστικά ο λεγόμενος νεοτερικός πολιτισμός,
το Βυζάντιο, που κατά τον κρίσιμο 13ο αιώνα υπήρξε λατινοκρατούμενο,
παρέμεινε πεισματικά κλειστό στις νέες εξελίξεις, ανίκανο να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες που δημιουργούνταν μέσα στη Δύση και να περάσει από το μοντέλο της αγροτικής και παραδοσιοκρατικής κοινωνίας, σε
αυτό μιας κοινωνίας όπου, αν δεν σπάει πλήρως η επιρροή της παράδοσης,
τουλάχιστον είναι δυνατή η τεχνική καινοτομία και η ανάδυση του καπιταλισμού ως μορφής πλουτοθηρίας και οικονομικής εκμετάλλευσης που
βασίζεται στην οικονομική πρωτοβουλία και δημιουργικότητα κι όχι στην
απλή άντληση προσόδου ή το εμπόριο. Όπως παρατηρεί ένας φιλόλογος,
μιλώντας για την Άλωση, «το μεγάλο κανόνι του Ούγγρου κατασκευαστή
Ουρβανού θα αποτελέσει για τον Δούκα την ανακάλυψη της νέας τεχνολογικής εποχής που εμφανίζεται στην Ευρώπη και την οποία αδυνατούν
πλέον να παρακολουθήσουν οι άρχοντες της Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι
εκδιώκουν ουσιαστικά τον μηχανουργό»17.
«Η οθωνική Ελλάδα στο έργο του Εντμόντ Αμπού», στο Εντ. Αμπού, Η Ελλάδα του Όθωνος
(1854), μτφρ. Α. Σπήλιος, Αθήνα, Αφοί Τολίδη, χ.χ., σ. 14.
16. Βλ. π.χ. την κλασική ανάλυση του ιάπωνα οικονομολόγου M. Morishima, Why Japan “succeeded”? Western Technology and the Japanese Ethos [Γιατί «πέτυχε» η Ιαπωνία; Δυτική τεχνολογία και ιαπωνικό ήθος], Κέιμπριτζ, Cambridge U. P., 1984.
17. Β. Καραλής, «Ερμηνευτική εισαγωγή στον ιστορικό Μιχαήλ Δούκα και το έργο του», στο
Δούκας, Βυζαντινοτουρκική ιστορία, Αθήνα, Κανάκης, 1997, σ. 11. Βλ. επίσης τα σχόλια του συγγραφέα για τον οικονομικά συντηρητικό ρόλο της βυζαντινής αριστοκρατίας, ό. π., σσ. 36-39.
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Ο Έλληνας είναι κυρίως έμπορος, όπως ωραία το είχε αντιληφθεί ο
Εντμόντ Αμπού18. Δεν είναι τυχαίο, συνεπώς, που το ελληνικό κεφάλαιο είναι κυρίως εμπορικό, εφοπλιστικό, τραπεζικό και κατασκευαστικό και όχι
βιομηχανικό. Λείπει αυτή η καπιταλιστική ορμή προς την καινοτομία και
την ενσωμάτωση της τεχνικής και επιστημονικής έρευνας στην παραγωγή.
Οι παραγωγικοί τομείς στους οποίους επιδίδονται οι έλληνες επιχειρηματίες είναι οι λιγότερο καπιταλιστικοί, υπό την έννοια πως απαιτούν σε πολύ
μικρότερο βαθμό από ό,τι ο βιομηχανικός τομέας ένα πνεύμα καινοτομίας
και έρευνας. Αυτό που παρατηρείται και στην Ελλάδα είναι στοιχεία ενός
πάγιου χαρακτηριστικού μη καπιταλιστικής οικονομικής συμπεριφοράς, η
οποία τείνει να «προτιμά τον συμβιβασμό από τη σύγκρουση, τον μιμητισμό από το επιχειρηματικό πνεύμα και τα κέρδη μέσω της επιτρεπόμενης
τοκογλυφίας […] αντί για το βιομηχανικό ρίσκο»19. Το ελληνικό αντίστοιχο
αυτής της τάσης είναι η λογική του κρατικοδίαιτου επιχειρηματία που
προσπαθεί να πλουτίσει όχι μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, αλλά
κυρίως μέσω της διαπραγμάτευσής του με την εξουσία, η οποία του αποφέρει προνόμια και διευκολύνσεις.

έπαιξε η αστική τάξη στη Δύση, ως παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης20.
Στην Ελλάδα δε συνέβη τίποτε από τα δύο, με αποτέλεσμα το πρόβλημα
της οικονομικής ανάπτυξης να λυθεί κυρίως μέσω της έμμεσης οδού της
ξένης βοήθειας. Λογικό όμως είναι ότι, όταν αυτή η βοήθεια πάψει (για πολιτικούς και γεωπολιτικούς λόγους) να παρέχεται, η οικονομία της χώρας
θα μπει σε βαθιά κρίση.

Παρ’ όλα αυτά, μια κοινωνία με τέτοια συγκρότηση, βρέθηκε να
εντάσσεται, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, στο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Μοιραίο ήταν, αν συνυπολογίσουμε ότι πρόκειται για μια χώρα ολιγάνθρωπη, δίχως πλουτοπαραγωγικές πηγές, η οικονομική της υπανάπτυξη να
οδηγήσει σε μια κατάσταση διαρκούς εξάρτησης, η οποία ενδυναμωνόταν,
την ίδια στιγμή, και από το πλέγμα γεωπολιτικών εξαρτήσεων της χώρας.
Πέραν λίγων εξαιρέσεων (με χαρακτηριστικότερη την Ιαπωνία, η οποία
επίσης έπασχε από έλλειψη πλουτοπαραγωγικών πηγών), οι ελάχιστες μη
δυτικές χώρες που κατάφεραν να ενταχθούν στον «ανεπτυγμένο» κόσμο
(στις λεγόμενες «οικονομίες υψηλού εισοδήματος») ή έστω στον «αναπτυσσόμενο» ομόλογό του, το πέτυχαν με δύο, χονδρικά, τρόπους: είτε
βασιζόμενες στην άντληση προσόδου από την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών τους πηγών είτε σε κάποια παράδοση κρατικού απολυταρχισμού ή γραφειοκρατικής συγκρότησης, η οποία επέτρεψε την ανάδυση
μιας κρατικής γραφειοκρατίας η οποία ανέλαβε να παίξει το ρόλο που
18. Στο έργο του που αναφέραμε σε προηγούμενη υποσημείωση και το οποίο βρίθει εξαιρετικών ανθρωπολογικών παρατηρήσεων, παρά τις όποιες υπερβολές ή λανθασμένες ερμηνείες
των φαινομένων που αναδεικνύει.
19. É. Balazs, La bureaucratie céleste. Recherches sur l’économie et la société de la Chine traditionnelle
[Η ουράνια γραφειοκρατία. Έρευνες πάνω στην οικονομία και την κοινωνία της παραδοσιακής Κίνας], Παρίσι, Gallimard, 1968, σ. 43.

Η έλλειψη χειραφετητικής παράδοσης
Αυτή η γενική συνθήκη απλώς καθιστά για την ελληνική περίπτωση
πιο πολύπλοκες τις αντιφάσεις του ίδιου του σημερινού καπιταλισμού. To
οικονομικό και δημοσιονομικό διακύβευμα (ο περιορισμός των κρατικών
δαπανών και η «λιτότητα») είναι πλέον κοινό ανεξαρτήτως εθνολογικών
και πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων. Υπό αυτή την έννοια, θα λέγαμε ότι η
συζήτηση σχετικά με τη διαμόρφωση της νεότερης πολιτικής κουλτούρας
στην Ελλάδα έχει νόημα όχι ως αναζήτηση των αιτίων της τρέχουσας κρίσης (τα οποία είναι, στην περίπτωσή μας, κυρίως οικονομικά και πολιτικά
αλλά όχι πολιτιστικά/ανθρωπολογικά) αλλά ως αναζήτηση των αδυναμιών
και του περιορισμένου χαρακτήρα των αντιδράσεων της ελληνικής κοινωνίας μπροστά στην επίθεση που δέχεται τα τελευταία δύο χρόνια21. Σε ό,τι
αφορά, όμως, σε αυτό το σημείο, η ανάλυση του Κονδύλη δε μας βοηθά
ιδιαίτερα. Διότι η αναφορά στην έλλειψη αστικών επιρροών ως του μόνου
στοιχείου που μας διαφοροποιεί από τη Δύση συγκαλύπτει, όπως είδαμε,
κάθε αναφορά στην έλλειψη ενός προτάγματος χειραφέτησης και αυτονομίας στη χώρα μας, το οποίο, ως τέτοιο, δεν είναι προϊόν μόνο του αστικού
πολιτισμού, εφόσον τα προοδευτικά στοιχεία αυτού του τελευταίου υπήρξαν κομμάτια του συγκεκριμένου προτάγματος (το οποίο περιλαμβάνει
και μια ολόκληρη λαϊκή παράδοση αυτονομίας και κοινωνικών αγώνων,
από τα κινήματα των χωρικών κατά τον Μεσαίωνα ως τους άγγλους Ισοπεδωτές, τους Γάλλους Αβράκωτους και το εργατικό κίνημα). Αλλά αυτό ο
Κονδύλης δε μπορεί να το δει, εξαιτίας της γενικότερής του ανάλυσης για
τον αστικό πολιτισμό (βλ. παρακάτω).
20. Βλ. σχετικά την ανάλυση του Κ. Παπαϊωάννου στο θεμελιώδες έργο του, Η γένεση του
Ολοκληρωτισμού. Κοινωνική επανάσταση και οικονομική υπανάπτυξη (1958), Αθήνα, Εναλλακτικές Εκδόσεις, 1991 (επανέκδοση). Πέραν της Ρωσίας, αυτό το σχήμα βρίσκει εφαρμογή
και σε χώρες όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Σιγκαπούρη, ορισμένες αραβικές χώρες κ.λπ.
21. Αυτό άλλωστε προσπαθεί να κάνει και η ομάδα μας στο κείμενό της για το Κίνημα των
Πλατειών: «Το κίνημα των Πλατειών και οι δυσκολίες της δημιουργίας ενός δημοκρατικού
κινήματος», Πρόταγμα, τ. 3, Δεκέμβριος 2011.
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Παρ’ όλα αυτά, το κείμενο του Κονδύλη έχει ιδιαίτερη αξία, εφόσον –στα πλαίσια της γενικότερης θεωρίας του για τον αστικό πολιτισμό
και τη δυτική νεοτερικότητα- ο φιλόσοφος επιχειρεί μια ανθρωπολογικού
τύπου διαύγαση της νεοελληνικής κοινωνίας με άξονα τον τρόπο με τον
οποίο αυτή αφομοίωσε ή παραμόρφωσε τα βασικά στοιχεία αυτού του πολιτισμού. Έτσι, δεν ξεφεύγουμε μόνο από τις στενά μαρξιστικές αναλύσεις
οι οποίες, ακόμα κι όταν δεν περιορίζονται στην προσπάθεια επιβολής των
μαρξιστικών σχημάτων σε μια εντελώς ανεπίδεκτη σε αυτό πραγματικότητα -όπως η ελληνική-, ερμηνεύουν τις ελληνικές ιδιομορφίες είτε με απλά
οικονομικό τρόπο είτε ως ένα είδος ελλείμματος ή καθυστέρησης απέναντι
στο δυτικό μοντέλο (το οποίο η θεωρία αντιλαμβάνεται ως το επόμενο
στάδιο της ιστορικής προόδου)· ξεφεύγουμε όμως και από τις φιλοσοφικο-θεολογικές αφέλειες συντηρητικών συγγραφέων όπως ο Γιανναράς, ο
Ράμφος (πριν τη φιλοδυτική του στροφή) κ.λπ.22, οι οποίοι, ενώ διαθέτουν
ανθρωπολογικό αισθητήριο, υιοθετούν ιδιαίτερα απλοϊκές θέσεις.

Είναι αυτά που, προφανώς σε επίπεδο προσωπικών αναγνώσεων, βοήθησαν τον Κονδύλη να διαμορφώσει την αντίληψή του για τον καπιταλισμό
και το «αστικό στοιχείο», ως βασική συνιστώσα του «νεότερου ευρωπαϊκού πολιτισμού», όπως φυσικά και για την παρακμή του ως χαρακτηριστικό φαινόμενο των σύγχρονων κοινωνιών.

Η ουσιώδης διφυΐα του νεότερου, αστικού πολιτισμού
Αν κοιτάξει κανείς τη λίστα με τους τίτλους των έργων που περιέλαβε ο Κονδύλης σε μια από τις εκδοτικές σειρές την οποία διηύθυνε μέχρι
το θάνατό του23, θα βρει εκεί μερικά βασικά εργαλεία για μια κατανόηση
του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού με ανθρωπολογικούς όρους (Ζόμπαρτ,
Ελίας, Μπελ κ.λπ.), η οποία ξεφεύγει από τα στενά μαρξιστικά πλαίσια.
22. Η ουσία των αναλύσεων των οποίων έγκειται σε ένα είδος νέο-ορθόδοξου χαϊντεγκεριανισμού: πίσω από τις νεοελληνικές ιδιομορφίες κρύβονται τα δύο εντελώς διαφορετικά
θεολογικά παραδείγματα στα οποία βασίστηκε η πολιτιστική ανάπτυξη, αφενός της Δύσης
(σχολαστικισμός, ρασιοναλισμός κ.λπ.) και αφετέρου της ελληνικής Ανατολής (βυζαντινή παράδοση και ιδιαίτερα οι νηπτικοί πατέρες του 13ου αιώνα κ.λπ.). Το βασικό λάθος αυτών των
αναλύσεων έγκειται, φυσικά, στο ότι προσπαθούν (όπως και ο Χάιντεγκερ) να εξηγήσουν
την κοινωνικο-ιστορική πραγματικότητα βάσει του τι λένε ορισμένα φιλοσοφικά ή θεολογικά
κείμενα. Μια καλή επισκόπηση αυτής της προσέγγισης βρίσκουμε στο βιβλίο του Γιανναρά,
Το πρόσωπο και ο έρως (1970), Αθήνα, Δόμος, 2008. Αν και συγγενής ιδεολογικά, η σχετική
ανάλυση του Θ. Ζιάκα (στο έργο του, π.χ., Η έκλειψη του υποκειμένου. Η κρίση της νεωτερικότητας και η ελληνική παράδοση, Αρμός, 2001) είναι πολύ πιο εύστοχη, παρ’ όλο που δεν
ξεφεύγει από τη γενική γραμμή μιας συντηρητικής κριτικής της νεοτερικότητας (η επιστροφή
στη χριστιανική και άλλες μορφές προνεοτερικής ετερονομίας ουσιαστικά ως φάρμακο στις
συνέπειες των μηδενιστικών συνεπειών της νεοτερικότητας), την οποία εγκαινιάζει, στην Ελλάδα, ο Ζ. Λορεντζάτος, με το περίφημο δοκίμιό του για τον Σεφέρη, «Το χαμένο κέντρο»
(1961).
23. Πρόκειται για τη σειρά «Ο Νεώτερος Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» των εκδόσεων Νεφέλη,
για την οποία ο Κονδύλης είχε συντάξει και ένα εισαγωγικό σημείωμα, εν είδει παρουσίασης
της εκδοτικής λογικής της, που είχε κυκλοφορήσει ως αυτόνομο τομίδιο το 2000.

Ωστόσο, πέραν αυτού του γενικού της χαρίσματος, η ανάλυση του
Κονδύλη έχει μερικά σημαντικά μειονεκτήματα. Το βασικότερο από όλα:
ο συγγραφέας δείχνει να μην αντιλαμβάνεται τη διφυΐα του αστικού φαντασιακού αλλά και του νεοτερικού πολιτισμού εν γένει. Χωρίς να θίξουμε
την ανάλυση του έργου του Η παρακμή του αστικού πολιτισμού, όπου ο
συγγραφέας εκθέτει την αντίληψή του για το αστικό στοιχείο, μπορούμε
επιγραμματικά να παρατηρήσουμε ότι λείπει μια ανάλυση με όρους διφυΐας και σύγκρουσης24. Με άλλα λόγια: ο αστικός πολιτισμός γεννά το/
ενσαρκώνεται στο κίνημα των αυτόνομων πόλεων του Μεσαίωνα, στην
Αναγέννηση και στις επαναστάσεις του 18ου αιώνα, γεννά τη σύγχρονη τέχνη και φιλοσοφία, την ψυχανάλυση και το μοντερνισμό, αλλά δημιουργεί
και την πουριτανική ηθική, τον καπιταλισμό, το φιλισταϊσμό, τον καθωσπρεπισμό, τις νευρώσεις, την τερατώδη ιδέα ότι πρέπει να γίνουμε «κτήτορες και κυρίαρχοι της φύσης», ότι πρέπει κάθε αρμός του κοινωνικού να
«οργανωθεί» άνωθεν, βάσει ιεραρχικών και γραφειοκρατικών δομών, κάτω
από τις προσταγές των «ειδικών» και των «τεχνοκρατών». Ο αστικός πολιτισμός, ως κομμάτι της νεότερης Δύσης, είναι όλα αυτά μαζί, είναι αυτό
το αντιφατικό μείγμα αυτονομίας και τάσης προς την κυριαρχία, που μέχρι
πριν κάποιο καιρό παρήγαγε μια διαρκή κοινωνική ένταση και σύγκρουση.
Πράγμα που σημαίνει ότι κάθε αποτίμησή του, θετική ή αρνητική, πρέπει
να λαμβάνει αμφότερες τις συνιστώσες του υπόψη. Και υπό αυτή την άποψη δε βλέπουμε σε τι έχασε η νεοελληνική κοινωνία που δεν κατάφερε να
αφομοιώσει πλήρως τη δεύτερη, π.χ., συνιστώσα του αστικού φαντασιακού,
στα πλαίσια της γενικότερης αδυναμίας της να αφομοιώσει τη νεοτερικό24. Ανάλογη κριτική φαίνεται να κάνει στον Κονδύλη και ο Β. Μπογιατζής (στο κείμενό του,
«Παναγιώτης Κονδύλης και ελληνική νεοτερικότητα. Μερικές σκέψεις με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από το θάνατό του», διαθέσιμο στην ηλεκτρονική σελίδα: https://docs.
google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxmeXNpY2FrYXN0YW5
hc3xneDoyMmY0ODIxMWFmNWRjMDNh), όταν προσάπτει στον φιλόσοφο ότι ερμηνεύει
πολύ σχηματικά τη νεοτερικότητα, συγκαλυπτοντας τις αντιφάσεις και τα πισωγυρίσματά της
(προσμίξεις με παραδοσιακά στοιχεία κ.λπ.). Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Εμείς εδώ δεν
αναφερόμαστε στη σχέση της νεοτερικότητας με προνεοτερικές μορφές, αλλά στις εσωτερικές
αντιφάσεις της ίδιας της νεωτερικής δημιουργίας, ασχέτως των προσμίξεών της με προνεοτερικά στοιχεία, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση.
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τητα συνολικά (τόσο, δηλαδή, την τάση προς την «ορθολογική» κυριαρχία
όσο και τη βλέψη αυτονομίας και χειραφέτησης) και να αποπερατώσει την
ανθρωπολογική μεταβολή για την οποία μιλήσαμε παραπάνω.

συνέπεια, που πρέπει να μας απασχολεί είναι η αδυναμία της νεοελληνικής
κοινωνίας να δημιουργήσει μια παράδοση αυτονομίας, ανάλογη με αυτή
που δημιουργήθηκε στη Δύση κάτω από την επιρροή και τη διάδοση της
πρώτης από τις δύο συνιστώσες του αστικού φαντασιακού, όπως, βέβαια
και υπό την πίεση δημοκρατικών λαϊκών (και όχι αστικών) κινημάτων σαν
το εργατικό. Δεν είναι φυσικά διόλου τυχαίο που κανείς από όσους αναμασάνε σήμερα τις αναλύσεις του Κονδύλη δεν ενδιαφέρονται για αυτό το
στοιχείο.

Φυσικά και, από πολλές απόψεις, θα ήταν προτιμότερο να είχαμε
ένα πιο οργανωμένο κράτος, δυτικού τύπου, και όχι αυτό το περίεργο
μείγμα δυτικής μορφής και ανατολικού περιεχομένου, όπου κάτω από ένα
δυτικού τύπου περίβλημα βλέπουμε να διαιωνίζονται πελατειακού τύπου
πρακτικές και το «σουλτανικό» (κατά τον Μαξ Βέμπερ) μοντέλο προσωποπαγούς διοίκησης25. Διότι, όπως είναι σαφές, αυτή η διαφορά σε επίπεδο κρατικής οργάνωσης και δημόσιας διοίκησης είναι προϊόν μιας πολύ
ευρύτερης διαφοράς σε επίπεδο συνολικής πολιτικής συγκρότησης και
κουλτούρας και αντανακλά την έλλειψη χειραφετητικής παράδοσης (υπό
την πίεση της οποίας ο απολυταρχισμός μετατρέπεται σε κράτος δικαίου,
η δημόσια διοίκηση παύει να είναι ιδιωτική περιουσία του μονάρχη και των
διάφορων αριστοκρατικών οικογενειών και φρατριών κ.λπ.)26. Αυτό, κατά
25. Βλ. σχετικά την ανάλυση του Ν. Διαμαντούρου, Οι απαρχές της συγκρότησης του σύγχρονου κράτους στην Ελλάδα. 1821-1828, μτφρ. Κ. Κουρεμένος, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2002, «Εισαγωγή στην ελλ. έκδοση» και «Εισαγωγή».
26. Βλ. τη συνέντευξη του Καστοριάδη, «Είμαστε υπεύθυνοι για την ιστορία μας» (1994),
στο Τ. Παπαδοπούλου (επ.), Του Κορνήλιου Καστοριάδη, Αθήνα, Πόλις, 2001. Το ζήτημα
της υπέρβασης του φεουδαλικού ή αριστοκρατικού τρόπου κοινωνικής συγκρότησης μέσω
του κρατικού συγκεντρωτισμού και της επιβολής μιας απρόσωπης δημόσιας διοίκησης (που
συνιστά την «αντικειμενική» πλευρά της διαδικασίας «εξορθολόγισης» των κοινωνικών συμπεριφορών, για την οποία μιλήσαμε παραπάνω) δε μπορεί να συζητηθεί εδώ λόγω έλλειψης
χώρου, αν και μια παραπομπή στο Παλαιό καθεστώς και η Επανάσταση του Τοκβίλ (1856
–ελλ. μτφρ. Α. Παππάς, Αθήνα, Πόλις, 2007) θα μπορούσε να συνεισφέρει στη σχετική συζήτηση.
Περιοριζόμαστε μόνο να παρατηρήσουμε ότι η έλλειψη λαϊκών και άλλων δημοκρατικών
κινημάτων αμφισβήτησης, που θα ασκούσαν πιέσεις στην εκάστοτε εξουσία (όπως συνέβη
στη Δύση), καθιστά πολύ δύσκολο το ξεπέρασμα της φεουδαλικού ή φυλετικού/οικογενειοκρατικού τύπου νοοτροπίας και το πέρασμα σε κάποιο είδος απρόσωπης διοίκησης και
κράτους δικαίου (με την έννοια της rule of law), ακόμα κι αν υπάρχει η σχετική τάση προς
την συγκεντροποίηση της εξουσίας και την επιβολή «ορθολογικών» κανόνων και μορφών
διοίκησης. Στην Κίνα, π.χ., η λεγόμενη Σχολή του Νόμου (fă jiā), οι φιλόσοφοι και νομοθέτες
που υποστήριζαν την αυστηρή κυριαρχία και επιβολή του νόμου επί όλων των υπηκόων της
αυτοκρατορίας, ανεξαρτήτως της κοινωνικής τους θέσης (στα πλαίσια αυτής της αντίληψης
ο αυτοκράτορας και οι δικαστές είχαν ρόλο εφαρμοστών και όχι ερμηνευτών του νόμου),
παραγκωνίστηκαν από τον κομφουκιανισμό, ο οποίος και μετατράπηκε –ήδη από την εποχή
των Χαν- σε επίσημη ιδεολογία του ενοποιημένου αυτοκρατορικού κράτους, παρά το γεγονός
ότι στην πραγματικότητα αποτελεί μια αριστοκρατική-φεουδαλική ιδεολογία, που προκρίνει
το καθήκον απέναντι στην οικογένεια (με την εξύμνηση της πατριαρχικής αυθεντίας) έναντι
του καθήκοντος απέναντι στο Κράτος. Η ευθραυστότητα της κρατικής συγκεντροποίησης και
ενοποίησης στην Κίνα (με τις συχνές τοπικές εξεγέρσεις και την προσπάθεια αριστοκρατικών

Τι εξάγει σήμερα η Δύση σε πολιτιστικό επίπεδο;
Όταν χώρες δίχως μακραίωνη χριστιανική και πουριτανική παράδοση υιοθετούν τις τεχνικές της σύγχρονης βιομηχανίας, ενδέχεται να φαντάζουν περισσότερο «αμερικανικές»
από την Αμερική σε ό,τι έχει να κάνει με την προθυμία με την
οποία απορρίπτουν τις παλαιότερες ιδεολογίες της αποταμίευσης και της εργατικότητας. Ενδέχεται να επιθυμούν τη σχόλη
και την κατανάλωση πριν ακόμα επιλύσουν τα προβλήματα της
παραγωγής.
				
Ντέιβιντ Ρίσμαν27

Βάσει αυτής της ανάλυσης για τη διφυΐα της δυτικής νεοτερικότητας, αν μας απασχολεί για κάποιον ιδιαίτερο λόγο η «παρακμή του
αστικού πολιτισμού» που συνιστά βασικό χαρακτηριστικό της Δύσης εδώ
και κάποιες δεκαετίες, είναι γιατί πλέον η διάδοση του δυτικού πολιτισμού
που παρατηρείται στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, μετατρέπεται σε
μια μονόπλευρη διάδοση της παρακμιακής μορφής της δεύτερης συνιστώσας του αστικού φαντασιακού, αυτήν που χαρακτηρίσαμε ως καθεαυτό
ετερόνομη. Έτσι, σήμερα η Δύση διαδίδει πολύ λιγότερο τις δημοκρατικές
και χειραφετητικές αξίες, οι οποίες παραγκωνίζονται από τις «αξίες» της
κοινωνίας της κατανάλωσης κι ενός ολοένα και πιο παρακμιακού καπιταομάδων ή στρατηγών και τοπικών πολέμαρχων να υφαρπάξουν την εξουσία και να διαιρέσουν το ενοποιημένο κράτος, πράγμα που οδηγούσε σε περιόδους αναρχίας και κρατικού
κερματισμού, τόσο επί αυτοκρατορικής όσο και επί «δημοκρατικής» περιόδου, πριν την άνοδο του Μάο στην εξουσία) συνεχίζεται μέχρι σήμερα (με την περίφημη διαφθορά των τοπικών
κομματικών στελεχών και διοικητών) και συνιστά άμεση συνέπεια αυτής της κατάστασης.
Αντίστοιχα, στην Ιαπωνία, όπου η κρατική ενοποίηση και η δημιουργία σύγχρονου κράτους
προχώρησαν πολύ περισσότερο, η εξουσία δεν έχει σταματήσει να αποτελεί φέουδο ορισμένων μεγάλων οικογενειών, οι οποίες είναι οργανωμένες στα περίφημα ζαϊμπάτσου, τα μεγάλα
οικονομικοβιομηχανικά καρτέλ φεουδαλικής προέλευσης που ελέγχουν την πολιτική ελίτ της
χώρας, πίσω από το κοινοβουλευτικό προπέτασμα.
27. D. Riesman, Individualism Reconsidered, Ιλινόις, The Free Press, 1955, σ. 219.
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λισμού28· ακόμα και το φαντασιακό του «εξορθολογισμού» και της «ορθολογικής» κυριαρχίας παραγκωνίζεται από ένα ήθος αρπακολλατζήδικης
και καταναλωτικής πλουτοθηρίας.

Σ. Κιντή31 κ.λπ.), αλλά και για μια ολόκληρη τάση άρθρων που μπορούμε
να βρούμε σε lifestyle ή «γυναικεία» περιοδικά αναφορικά προς τη σχέση
του τρόπου ζωής μας και της σημερινής κρίσης. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Η
ιδεολογική χρήση μιας τέτοιας ανάλυσης (και σε αυτήν την τάση εντάσσεται, στο μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων, το όψιμο ενδιαφέρον που
παρατηρείται για τις ιδέες του Κονδύλη32) δεν κάνει τίποτε άλλο από το
να μας ωθεί προς τα αδιέξοδα μιας συλλογικής αυτοενοχοποίησης, η οποία,
παρ’ όλο που εκφράζει, υποτίθεται, μια φιλελεύθερου τύπου αυτοκριτική,
στην πραγματικότητα αναπαράγει μια βαθιά ανθρωπολογική συνισταμένη
της «ανατολικής» εκδοχής του προνεοτερικού ή «προαστικού» (κατά τον
Κονδύλη) τύπου ανθρώπου: τη συλλογική αυτοενοχοποίηση ως έκφραση
μιας θεμελιώδους και ναρκισσιστικής μοιρολατρίας.

Διότι τι είναι, επί παραδείγματι, η περίφημη «Ελλάδα του ευρώ»
που με τόση θέρμη υπερασπίζονται, ως οικονομικό αλλά και πολιτιστικό/
ανθρωπολογικό πρότυπο, οι εκσυγχρονιστές και φιλελεύθεροι ιδεολόγοι
(που θεωρούνται «ευρωπαϊστές», δηλαδή φιλοδυτικοί); Ήταν το εύκολο
χρήμα και τα δάνεια, οι αρπαχτές στο χρηματιστήριο, η νεόπλουτη κουλτούρα του Πέτρου Κωστόπουλου και του Θέμου Αναστασιάδη, οι αναβολικοί ολυμπιακοί θρίαμβοι και το σύνολο της καταναλωτικής εξαχρείωσης
που χαρακτήρισε, γενικότερα, την περίφημη περίοδο του «Εκσυγχρονισμού» και της «Ισχυρής Ελλάδας»29, το αποκορύφωμα, με άλλα λόγια, της
οικονομικής και πολιτιστικής λογικής που ο Κονδύλης αποκαλούσε «παρασιτικό καταναλωτισμό». Είναι όμως προφανές ότι όλη αυτή η κατάσταση
δεν έχει καμία σχέση με την αστική λογική του «εξορθολοσιγμού» και της
διάδοσης του αντίστοιχου κοινωνικού ήθους, αλλά συνιστά, αντίθετα, συνέπεια της παρακμής τους (η οποία παρακμή, με τη σειρά της, είναι άμεσα
συνυφασμένη με την υποχώρηση του προτάγματος της αυτονομίας μέσα
στον δυτικό κόσμο)30.
Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε σε αυτό το σημείο ότι βασικά
ιδεολογικά στελέχη αυτής της περιόδου έχουν μετατραπεί σήμερα στους
πιο φλογερούς κήρυκες του εκδυτικισμού, που μαστιγώνουν με την πέννα
τους τα παρακμιακά ήθη του σύγχρονου Νεοέλληνα. Δεν πρόκειται μόνο
για τον Φ. Γεωργελέ (που γράφει σήμερα στην Athens Voice, στο πλάι άλλων
πάλαι ποτέ εξεχόντων στελεχών του κωστοπουλισμού, όπως ο Γ. Νένες, η
28. Με αυτή την έννοια οι αραβικές εξεγέρσεις αποτελούν μια εξαίρεση στον κανόνα, η οποία
επιβεβαιώνεται από το γεγονός πως τις τελευταίες δεκαετίες έχει υποχωρήσει ο αραβικός
εθνικισμός (που ως τέτοιος εξέφραζε μια εθνικοαπελευθερωτική βλέψη, την οποία εμείς μπορεί να απορρίπτουμε πολιτικά, αλλά η οποία συνιστούσε προϊόν καθαρά δυτικών επιρροών)
χάριν της ανόδου του ισλαμισμού. Και η άνοδος του τελευταίου στην Τυνησία και την Αίγυπτο, μετά τις επαναστάσεις του 2011, δεν είναι καθόλου τυχαία εξέλιξη, καθώς δείχνει τη
ευθραυστότητα των σπερμάτων αυτονομίας που εκφράστηκαν μέσω αυτών των κοινωνικών
ξεσηκωμών.
29. Εξαιρετική ανάλυση της πολιτιστικής διάστασης του «Εκσυγχρονισμού» έχει κάνει ο Ν.
Σεβαστάκης στο βιβλίο του Η κοινότοπη χώρα. Όψεις του δημοσίου χώρου και αντινομίες
αξιών στη σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα, Σαββάλας, 2004.
30. Σχετικά με αυτό το σημείο, που δε μπορούμε να αναπτύξουμε περαιτέρω εδώ, βλ. το
κείμενο της ομάδας μας «Ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός, η κρίση χρέους και η προοπτική
της αυτονομίας», Πρόταγμα, τ. 3, ειδικά σ. 144 κ. ε.

Με αυτόν τον τρόπο χάνουμε την ευκαιρία να αποτιμήσουμε με
μια σχετική ψυχραιμία, αν όχι διαύγεια, τα θετικά και τα αρνητικά γνωρίσματα του νεοελληνικού φαντασιακού και του αντίστοιχου τύπου ανθρώπου, όπως επίσης και του δυτικού κόσμου που παρουσιάζεται αφελώς ως
το φάρμακο σε όλες τις ασθένειές μας (υποτιθέμενες και μη). Όταν δεν
εκμεταλλευόμαστε την ανθρωπολογική μας ιδιαιτερότητα, ως κοινωνίας
που συνδυάζει «ανατολικά» και «δυτικά» στοιχεία (έστω με ανισομερή
δοσολογία), προκειμένου να δούμε αυτές τις δύο παραδόσεις από κάποια
κριτική απόσταση, που θα μας επιτρέψει να διαμορφώσουμε ένα πρότυπο
το οποίο θα μπορούσε να συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία τους, καταλήγουμε να επιδεικνύουμε μια γελοία δουλοπρέπεια προς ό,τι φανταζόμαστε
πως είναι η «Δύση». Έτσι θυμίζουμε τους Έλληνες που εκνεύριζαν τον
Χένρι Μίλερ, όταν του εξυμνούσαν την Αμερική και το «σύγχρονο πολιτισμό», από των οποίων τις αρνητικές συνέπειες προσπαθούσε αυτός να
ξεφύγει, ερχόμενος στην Ελλάδα! Το ότι αυτή η δουλοπρέπεια παύει να
31. Η οποία, να σημειώσουμε, παρεμπιπτόντως, ότι πρόσκειται στη ΔΗΜΑΡ του Φ. Κουβέλη, έχοντας κατέβει υποψήφια στις δημοτικές εκλογές του 2010 με τον συνδυασμό του Γ.
Ψαρριανού. Μαζί με τον Στ. Μαλέλη είναι υπεύθυνη της επιτροπής lifestyle και μορφωτικών
υποθέσεων του κόμματος.
32. Βλ. χαρακτηριστικά την αναδημοσίευση του άρθρου του Κονδύλη, «Προϋποθέσεις, παράμετροι και ψευδαισθήσεις της ελληνικής εθνικής πολιτικής» από το «free press» έντυπο Lifo
(«Η σημερινή Ελλάδα αποτελεί περίπτωση φθίνοντος έθνους», 23/4/2011), όπως επίσης και
την παρουσίαση των ιδεών του συγγραφέα για τη σύγχρονη Ελλάδα από τον Κ. Παπαγιώργη
στο ίδιο έντυπο («Η άλωση του κράτους από την κοινωνία», 22/2/2012). Ένα έντυπο που
συνιστά προπύργιο της ιδεολογίας ενός «ψαγμένου» και εκλεπτυσμένου καταναλωτισμού, ο
οποίος έρχεται να αντικαταστήσει τη χοντροκομμένη και χυδαία εκδοχή του κωστοπουλικού
νεοπλουτισμού (αλλαγή τόνου που εκφράζεται και από την Athens Voice, υπό την καθοδήγηση
των πρώην κωστοπουλικών στελεχών που αναφέραμε προηγουμένως).
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εκδηλώνεται μέσω ενός ήθους χυδαίου βλαχονεοπλουτισμού τύπου Πέτρου
Κωστόπουλου, αλλά παίρνει μια μορφή πιο «συγκρατημένη» (ως φιλελεύθερης έμπνευσης στηλίτευση των παθογενειών της χώρας) λίγη σημασία
έχει.

Δίχως ίχνος εθνικισμού ή τριτοκοσμισμού35, μια σύγκριση ακόμα
και της σημερινής, παρακμιακής εκδοχής του Νεοέλληνα με τον τύπο ανθρώπου των δυτικών χωρών (οι οποίες υπήρξαν δημιουργοί και φορείς της
αστικής κουλτούρας και ανθρωπολογικής συγκρότησης), μπορεί να αναδείξει ορισμένα ανθρωπολογικά στοιχεία καθόλα θετικά: ένας πρωτογενής
αυθορμητισμός και μια στοιχειώδης ευστροφία (έστω κι αν μετατρέπεται
σε εξυπνακισμό), μια ανοιχτότητα απέναντι στον άλλον και μια γενναιοδωρία (όσο κι αν συχνά εξοβελίζεται από τη λογική του «ο εαυτός μου κι όλοι
οι υπόλοιποι να πάνε να γαμηθούνε»), μια εγκαρδιότητα στις κοινωνικές
σχέσεις και μια στοιχειώδης ανθρωπιά (έστω κι αν συχνά διαστρέφεται σε
υπερπροστατευτισμό ή άγονο υπερσυναισθηματισμό) κ.λπ. Όλα αυτά τα
στοιχεία τείνουν να καταστραφούν μέσα στο δυτικό κόσμο, όπου η μαζική
κουλτούρα, η διάδοση της κατανάλωσης και η ιδιωτικοποίηση των ατόμων
κυριαρχούν όλο και περισσότερο –ενώ το ίδιο συμβαίνει, όλο και περισσότερο, και εντός της «περιφέρειας».

170

κότητα

«Ανατολικό» και «δυτικό» στοιχείο: η πρωταρχική κοινωνιΌπως διάφοροιοφείλουν
«ελληνοκεντρικοί»
Όπως διάφοροι «ελληνοκεντρικοί»
να μάθουν
να ημάθουν
ότι η
δεν είναι
ότι η «Δύση» δεν οφείλουν
είναι μόνον
«τεχνική»
και«Δύση»
η «λατρεία
της
καιμε
η «λατρεία
της ύλης»,
ύλης», στην οποίαμόνον
αυτοίη «τεχνική»
αντιτάσσουν
υπεραπλουστευτική
στην οποία
αυτοί«ψυχή»
αντιτάσσουν
με υπεραευκολία το «πνεύμα»
και την
της «ορθόδοξης
ευκολία
το «πνεύμα» καικαλά
την
Ανατολής», έτσι καιπλουστευτική
όσοι επείγονται
να «εξευρωπαϊσθούν»
της «ορθόδοξης
Ανατολής»,
θα έκαναν να μην«ψυχή»
αυταπατώνται
ταυτίζοντας
τη Δύσηέτσι
με και
τη
επείγονται να «διάλογος»,
«εξευρωπαϊσθούν»
καλά
δυτική προπαγάνδαόσοι
(«ορθολογισμός»,
«ανθρώπινα
θα έκαναν να μην αυταπατώνται ταυτίζοντας
δικαιώματα» κτλ. κτλ.).
τη Δύση με τη δυτική προπαγάνδα
Π. («ορθολοΚονδύλης1
γισμός», «διάλογος», «ανθρώπινα δικαιώματα» κτλ. κτλ.).

1

Π. Κονδύλης, «Ιδεολογίες και εθνική στρα		

Π. Κονδύλης33

Επιστρέφοντας από το ταξίδι του στην Ελλάδα, κατά τα τέλη της
δεκαετίας του ’30, ο Μίλερ σημείωνε το εξής: «Για πρώτη φορά στη ζωή
μου είχα γνωρίσει ανθρώπους που ήταν όπως έπρεπε να είναι οι άνθρωποι
–δηλαδή ανοιχτοί, φυσικοί, αυθόρμητοι, με ζεστή καρδιά. […] Τους αγαπώ αυτούς τους ανθρώπους, καθέναν κι όλους τους, γιατί μου αποκάλυψαν τις σωστές αναλογίες της ανθρώπινης ύπαρξης»34. Η ανάλυση βέβαια
του Μίλερ είναι σε μεγάλο βαθμό «ιδεολογική», με την αρνητική έννοια
του όρου: αναπαράγει τη βασική αρχή του καλλιτεχνικού μοντερνισμού, η
οποία αναζητεί το εκστατικό, το πηγαίο και το αυθόρμητο είτε στο περιθώριο των δυτικών κοινωνιών (οι διάφοροι τρελοί των ντανταϊστών και του
σουρεαλισμού κ.λπ.) είτε έξω από αυτές, σε λαούς που θεωρούνται αμόλυντοι από την «πρόοδο» και το «σύγχρονο πολιτισμό». Πρόκειται για μια
προδρομική εκδοχή του αισθητικού τριτοκοσμισμού της δεκαετίας του ’60
και της εξύμνησης των «φελαχίνων λαών του κόσμου» (κατά την έκφραση
του Κέρουακ). Ωστόσο, αν έχουμε κατά νου αυτές τις παρατηρήσεις, η
θέση του Μίλερ μπορεί να εκτιμηθεί πιο ψύχραιμα και τότε αποδεικνύεται εύστοχη και ορθή στη βάση της, αν αφήσουμε κατά μέρος ορισμένες
εκφραστικές υπερβολές.
33. Π. Κονδύλης, «Ιδεολογίες και εθνική στρατηγική» (1998), http://www.tovima.gr/opinions/
article/?aid=94639.
34. Χ. Μίλερ, Ο κολοσσός του Μαρουσιού, μτφρ. Α. Καραντώνης, Αθήνα, Πλειάς, 1983, σ. 191.

Μέσα στη Δύση, η υποχώρηση της δημιουργικής φαντασίας που
παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες, μετατρέπει τις «ορθολογικές» δομές (σύγχρονη διοίκηση, γραφειοκρατικό Κράτος, επιχειρηματικά οργανωτικά μοντέλα κ.λπ.) σε ένα κλουβί που πνίγει τη στοιχειώδη ευστροφία και
τον αυθορμητισμό των ανθρώπων, οδηγώντας σε αυτό που ο Μίλερ αποκαλούσε «κλιματισμένο εφιάλτη». Ακόμα κι αν σήμερα –σε αντίθεση με ό,τι
συνέβαινε τη δεκαετία του ’50 και του ’60- αυτή η ασφυξία κρύβεται πίσω
από τον νεορομαντισμό του σύγχρονου lifestyle, η βασική παρατήρηση διατηρεί ακέραιη την ισχύ της: η Δύση διαπλάθει έναν τύπο ανθρώπου όλο και
περισσότερο μαλθακό, φοβικό, διανοητικά νωθρό και κομφορμιστή, έναν
«ελάχιστο εαυτό»36 ο οποίος άγεται και φέρεται από τη μαζική κουλτούρα
και τα χυδαία πρότυπα του σύγχρονου θεάματος και της βιομηχανίας της
διασκέδασης. Ταυτόχρονα παρατηρείται η πλήρης, κατά κάποιον τρόπο,
ρήξη των κοινωνικών δεσμών, εφόσον δεν υπάρχουν πλέον χώροι αλλά και
ευκαιρίες για την ανάπτυξη πραγματικών κοινωνικών σχέσεων, όπως συνέβαινε μέχρι και πριν από κάποιες δεκαετίες (στη δουλειά, στη γειτονιά,
στο καφενείο κ.λπ.)37.
35. Καθώς η συγκεκριμένη μας προσέγγισή εμπνέεται από την ανάλυση του Κρίστοφερ
Λας σχετικά με την πολιτική σημασία των «παραδοσιακών» και λαϊκών μορφών κουλτούρας και κοινωνικότητας: βλ. σχετικά το θεμελιώδες κείμενο του συγγραφέα, Κρ. Λας, «Για
μια νέα ερμηνεία της μαζικής κουλτούρας», περ. Μάγμα, τ. 6, Ιούνιος 2010 (διαθέσιμο
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://protagma.files.wordpress.com/2012/03/cebbceb1cf82cebcceacceb3cebcceb1-6.pdf).
36. Κατά την έκφραση του Κρίστοφερ Λας στο ομώνυμο έργο του (ελλ. έκδοση, Νησίδες).
37. Βλ. σχετικά και την ανάλυση της ομάδας μας, στο κείμενό μας «», σε αυτό το τεύχος.
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Μαζί όμως με αυτούς τους καθημερινούς δεσμούς χάνεται και
αυτό που ορισμένοι συγγραφείς αποκαλούν πρωταρχική κοινωνικότητα ή
«κοινή ευπρέπεια»: ένα σύνολο άγραφων κανόνων, μια σειρά «αρχών»
που καθορίζουν μια τέχνη της ζωής αναγκαία σε κάθε κοινωνία. Αυτή η
common decency38 είναι που καταστρέφεται όλο και περισσότερο με την
εισβολή της κουλτούρας του σύγχρονου παρακμιακού καπιταλισμού, ο
οποίος απογυμνώνεται όλο και περισσότερο από το «αστικό στοιχείο»
που ανέλυε ο Κονδύλης, υπό το βάρος της κοινωνίας της κατανάλωσης
που ο ίδιος γέννησε. Ο Κονδύλης είναι πολύ ευαίσθητος στον τρόπο με τον
οποίο οι παρακμιακές μορφές της σημερινής Δύσης «κολλάνε» εξαιρετικά
με ορισμένες από τις πιο ετερόνομες πτυχές της νεοελληνικής κουλτούρας,
πράγμα που –θα προσθέταμε εμείς- αποτελεί πάγιο χαρακτηριστικό του
σύγχρονου μη δυτικού κόσμου39.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες φαίνεται πως το πρόβλημα, το βασικό, με άλλα λόγια, κοινωνικοϊστορικό διακύβευμα της εποχής είναι το
εξής: εντός των δυτικών κοινωνιών, οι οποίες σε επίπεδο «συνείδησης»
και πολιτικής συγκρότησης, είναι κληρονόμοι μιας μακράς περιόδου κοινωνικής αυτονομίας και χειραφετητικών αγώνων, εξαφανίζεται πλέον, όλο
και περισσότερο, η «υλική», η σάρκινη και ανθρωπολογική βάση όχι μόνο
αυτής της παράδοσης αυτονομίας, αλλά και κάθε μορφής κοινωνικής συμβίωσης γενικότερα· στον μη δυτικό κόσμο, από την άλλη πλευρά, ο οποίος
χαρακτηρίζεται από μια παράδοση ετερονομίας και απολυταρχισμού στο
πνευματικό και πολιτικό επίπεδο αντίστοιχα, διατηρούνται ακόμα ορισμένες όψεις αυτής της πρωταρχικής κοινωνικότητας, οι οποίες δεν έχουν καταστραφεί πλήρως. Αυτό το χρωστάμε στο γεγονός πως σε αυτές τις περιοχές του πλανήτη δεν υπήρξε ποτέ μια διαδικασία «εξορθολογισμού» των
κοινωνικών συμπεριφορών ανάλογη με αυτήν που άρχισε να κυριαρχεί στη
Δύση από την Αναγέννηση και πέρα. Αυτά όμως ακριβώς τα υπολείμματα
κοινωνικότητας είναι που αποσυντίθενται πλέον μέσω της καταναλωτικής
κουλτούρας που εισάγεται αφειδώς από δυσμάς40.
38. Βλ. σχετικά με αυτόν τον όρο του Τζορτζ Όργουελ, τα βιβλία του Ζαν-Κλοντ Μισεά.
39. Βλ. Π. Κονδύλης, Η παρακμή της σύγχρονης Ελλάδας…, ό. π., σ. 60-61 και 67, σχετικά,
αφενός, με τις σχέσεις της παραδοσιακής πελατειοκρατίας με τον εισαγόμενο καταναλωτισμό
και, αφετέρου, της έλλειψης σοβαρής επιστημονικής και ερευνητικής παράδοσης με την εξίσου
εισαγόμενη μεταμοντέρνα ασυναρτησία.
40. Ο γαλλομαθής αναγνώστης μπορεί να βρει στο ακόλουθο κείμενο μια ωραία ανάλυση
αυτού του φαινομένου στην περίπτωση των γάλλων αραβικής καταγωγής, που κατοικούν στη
Γαλλία: «Nous immigrés arabes, face à nos choix politiques. Double culture : source d’aliénations ou force émancipatrice ? » [«Εμείς οι άραβες μετανάστες απέναντι στις πολιτικές μας
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Η ανάγκη μιας νέας κοινωνικοϊστορικής δημιουργίας
Η λύση λοιπόν δε βρίσκεται προς την κατεύθυνση της αναζήτησης
ενός εξαντλημένου πλέον «αστισμού», όπως πιστεύουν οι λεγόμενοι φιλελεύθεροι-«εκσυγχρονιστές»41 (αλλά, εν τέλει, και ο ίδιος ο Κονδύλης).
Αυτό, αντίθετα, που δείχνει ως η μόνη βιώσιμη προοπτική είναι μια μείξη
στοιχείων παρμένων από τις πολιτιστικές και ανθρωπολογικές παραδόσεις
που χονδρικά αποκαλέσαμε «Δύση» και «Ανατολή»: το ιδεώδες θα ήταν
να πάρουμε το ανθρωπολογικό υπόστρωμα των μη δυτικών λαών (μια
στοιχειώδης χαρά της ζωής, ο αυθορμητισμός, η πρωτογενής κοινωνικότητα, το λαϊκό χιούμορ, η ευστροφία, η εγκαρδιότητα κ.λπ.) και να το συνδυάσουμε τις δημοκρατικές κατακτήσεις και το σπάσιμο της ετερονομίας
που σημειώθηκε μέσα στη Δύση, στα πλαίσια, μεταξύ άλλων, και της προοδευτικής συνιστώσας του αστισμού. Όπως έλεγε κάποτε ο Καστοριάδης:
«το ουσιώδες στο ζήτημα της “ανάπτυξης” είναι ότι οι χώρες του Τρίτου
Κόσμου περιείχαν, και ίσως εξακολουθούν να περιέχουν τη δυνατότητα
πρωτότυπης θετικής συμβολής στον αναγκαίο μετασχηματισμό της παγκόεπιλογές. Διπλή 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, Μάιος 2012. Εκεί περιγράφεται αρκετά γλαφυρά και εκ των έσω ο τρόπος
με τον οποίο πολλά θετικά στοιχεία της παραδοσιακής αραβικής κουλτούρας (η ολιγάρκεια,
η υγιεινή διατροφή, μια γενικότερη οικολογία της καθημερινότητας, η γενναιοδωρία και το
κέρασμα, η ευθύτητα κ.λπ.) καταστρέφονται από την υιοθέτηση μιας χυδαίας καταναλωτικής
κουλτούρας, που προωθεί μια μικροσυμφεροντολογική και οπορτουνιστική λογική.
Να πούμε, επί τη ευκαιρία, ότι είναι καιρός να τελειώνουμε με τις ηλιθιότητες ορισμένων
φιλελεύθερων οι οποίοι, πίσω από την κριτική που ασκούν στην πασοκοκρατία, ως θεμελιακό
φαινόμενο της εξέλιξης που οδήγησε στην σημερινή κατάσταση, προσπαθούν να εισάγουν
εμμέσως μια νεοσυντηρητική δεξιά αντίληψη, θέλοντας να δείξουν ότι όλα τα δεινά της ελληνικής κοινωνίας ξεκινούν με τη Μεταπολίτευση. Είναι όμως προφανές ότι ο Παπανδρέου δεν
έκανε τίποτε άλλο από το να επεκτείνει στο σύνολο της κοινωνίας την πελατειακή λογική που
το μετεμφυλιακό κράτος της Δεξιάς περιόριζε στους «εθνικόφρονες» πολίτες. Ακόμα μάλιστα
και η χυδαία εκδοχή του καταναλωτισμού που γενικεύτηκε επί ΠΑΣΟΚ έχει τις ρίζες της στην
κουλτούρα που άρχισε να διαμορφώνεται κατά την περίοδο της Χούντας, με τον Μαστοράκη,
τις ταινίες του Κωνσταντάρα και το ήθος του ανέμελου χιποκαταναλωτικού ευδαιμονισμού
που προωθούσαν, τα μπουζούκια κ.λπ.
41. Με πιο πρόσφατο παράδειγμα το αστείο εγχείρημα «Για την Ελλάδα, τώρα!», οι ιδεολογικοί ηγέτες του οποίου πιστεύουν ότι ο «φιλοευρωπαϊσμός» θα αποτελέσει φάρμακο στο
θεμελιώδες πρόβλημα της νεοελληνικής πολιτικής συμπεριφοράς. Έτσι ως λύση στο προνεοτερικό μας πολιτικό φαντασιακό παρουσιάζεται μια ολοένα και πιο παρακμιακή «αντιπροσωπευτική» «δημοκρατία» η οποία βρίσκεται σε κρίση εδώ και χρόνια ακόμα και μέσα στην
ίδια τη Δύση. Βλ. σχετικά το άρθρο-μανιφέστο των Ν. Αλιβιζάτου και Λ. Τσούκαλη, «Για ένα
ανατρεπτικό πλειοψηφικό ρεύμα» (Καθημερινή, 5/2/2012).
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σμιας κοινωνίας. Μιλώντας σχηματικά, μπορούμε να πούμε ότι στις περισσότερες από τις χώρες αυτές οι παραδοσιακές μορφές κουλτούρας δεν
ήσαν ακόμη, ούτε είναι σήμερα, πλήρως διαλυμένες, ούτε ο παραδοσιακός
τύπος ανθρώπου είχε πλήρως καταστραφεί. Εννοείται ότι οι παραδοσιακές αυτές μορφές συμβάδιζαν, τις περισσότερες φορές, με την αθλιότητα,
την εκμετάλλευση και μια σειρά αρνητικών παραγόντων· διέσωζαν, όμως,
κάτι που είχε συντριβεί με την –και από την- καπιταλιστική ανάπτυξη στη
Δύση: έναν ορισμένο τύπο κοινωνικότητας και κοινωνικοποίησης και έναν
ορισμένο τύπο ανθρώπινου όντος. Από καιρό πιστεύω πως η επίλυση των
τωρινών προβλημάτων της ανθρωπότητας πρέπει να περάσει μέσα από τη
σύζευξη του στοιχείου αυτού με ό,τι μπορεί να κομίσει η Δύση»42. Με τη
βασική διαφορά ότι αυτό που εμείς κρατάμε από την «Ανατολή» δεν είναι
το περιεχόμενο, δηλαδή η θρησκευτική ετερονομία, η οποία υποτίθεται ότι
διατηρεί μια ειδυλλιακή και χαμένη πνευματικότητα (όπως πιστεύουν οι
νεορθόδοξοι και λοιποί συντηρητικοί43), αλλά η «μορφή», δηλαδή αυτό το
ανθρωπολογικό υπόστρωμα πρωτογενούς κοινωνικότητας που φθείρεται
σταδιακά, όλο και περισσότερο, μέσα στη Δύση.

είναι το μοντέλο ενός σύγχρονου, φιλελεύθερου κράτους, γεωπολιτικά και
οικονομικά ανεξάρτητου, ικανού να επιβιώσει ως Έθνος-Κράτος μέσα στον
σύγχρονο «πλανητικό» κόσμο· είναι το όραμα μιας εκβιομηχανισμένης
και παραγωγικής οικονομίας, «ικανής να στηρίξει την άμυνα της χώρας».
Πράγμα που δεν έχει και μεγάλη διαφορά από το «νέο αστικό όραμα για
να ορθοποδήσει και να πάει μπροστά η χώρα» που αναζητά, π.χ., η Καθημερινή44.

Εκσυγχρονισμός του κράτους ή δημοκρατικός αυτομετασχηματισμός της κοινωνίας;
Αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το τονίζουμε.
Διότι δεν είναι μόνο οι «εκσυγχρονιστές» φιλελεύθεροι, που προσπαθούν
να οικειοποιηθούν τις αναλύσεις του Κονδύλη προς όφελός τους (και στους
οποίους ασκούσε σκληρή κριτική ο ίδιος ο φιλόσοφος), που έχουν μια πολύ
στενή προσέγγιση του θέματος, αδυνατώντας να δουν τα πραγματικά διακυβεύματα· και ο ίδιος ο φιλόσοφος, παρά την αναλυτική του οξυδέρκεια,
σε πολιτικό επίπεδο επιδεικνύει αξιοσημείωτη έλλειψη διαύγειας. Διότι
αυτό που φαίνεται να συνιστά το πολιτικό του ιδεώδες, ο γνώμονας, με
άλλα λόγια, βάσει του οποίου ασκεί κριτική στη νεοελληνική κουλτούρα,
42. Κ. Καστοριάδης, «Σκέψεις πάνω στην “ανάπτυξη” και την “ορθολογικότητα”» (1974),
Χώροι του ανθρώπου, μτφρ. Ζ. Σαρίκας, Αθήνα, Ύψιλον, 1995, σ. 56.
43. «Σε χώρες όπου η νεωτερικότητα είναι εισαγόμενη, οι προνεωτερικές παραδόσεις μπορούν να χρησιμεύσουν σαν “αρχιμήδειο στήριγμα”, γιατί υπεισέρχονται ακόμη, έστω και με
αλλοτριωμένη μορφή, στη συγκρότηση των αντιληπτικών δυνατοτήτων του υποκειμένου. Μ’
αυτή την έννοια η προσφυγή στην ελληνο-ορθόδοξη παράδοση είναι μια καθ’ όλα νόμιμη πρόταση. […] Για τα έθνη της πάλαι ποτέ ελληνικής οικουμένης, που μετέχουν και στην ορθόδοξη
παράδοση, είναι η προσιτότερη πρόταση. Η προσφυγή σ’ αυτήν είναι αναγκαία συνθήκη για
να λύσουν το πρόβλημα» (Θ. Ζιάκας, Η έκλειψη του υποκειμένου. Η κρίση της νεωτερικότητας και η ελληνική παράδοση, ό. π.).

Αν προσέξουμε, θα δούμε ότι η έννοια του παρασιτισμού στον
Κονδύλη είναι κυρίως οικονομική και γεωπολιτική. Αναφέρεται, αρχικά,
στην καθαρά κυριολεκτική έννοια του όρου: σε έναν κοινωνικο-οικονομικό
σχηματισμό ο οποίος δεν είναι αυτοφυής και οικονομικά αυτάρκης ή έστω
ανεξάρτητος αλλά, απεναντίας, καταναλώνει πολύ περισσότερα από όσα
παράγει και γι’ αυτό είναι διαρκώς εξαρτημένος από την ξένη χρηματοδότηση. Πρόκειται, με άλλα λόγια, για ένα παρασιτικό μόρφωμα, που
επιβιώνει χάρις στον ξενιστή ο οποίος το ανέχεται και το εκτρέφει για
τους δικούς του λόγους. Στη συνέχεια, η έννοια του παρασιτισμού αναφέρεται στην ανικανότητα ενός τέτοιου κοινωνικο-οικονομικού συστήματος
να εγγυηθεί την επιβίωση της ακεραιότητας και ανεξαρτησίας του ΈθνουςΚράτους της ενδιαφερόμενης κοινωνίας. Πρόκειται, με τα λόγια του φιλοσόφου, για αυτή τη «μαζική επιθυμία καταναλωτικής ευζωίας» που οδηγεί
στην «καταχρέωση και την πολιτική εξάρτηση του τόπου», φαινόμενα τα
οποία, φυσικά, καθόρισαν την εξέλιξη της Ελλάδας κατά τις τελευταίες,
τουλάχιστον, δεκαετίες.
Για εμάς, αντίθετα, η έννοια του παρασιτικού καταναλωτισμού
έχει σημασία βαθύτερη, καθώς αναφέρεται στην ανθρωπολογική διαμόρφωση των σύγχρονων κοινωνιών και του καπιταλισμού, ειδικότερα. Δεν
είναι μόνο ο παρασιτισμός που πλήττει τον ίδιο τον καπιταλισμό, ο οποίος
πλέον απεμπολεί τα «προμηθεϊκά» του στοιχεία45 και μετατρέπεται σε μια
ιδεολογία της εύκολης πλουτοθηρίας μέσω της χρηματοοικονομικής κερδοσκοπίας και της διαφθοράς· είναι το σύνολο της σύγχρονης κουλτούρας, το
οποίο δομείται βάσει της λογικής της κοινωνίας της κατανάλωσης και ό,τι
44. Α. Παπαχελάς, «Η ελληνική ελίτ», Η Καθημερινή, 23/5/2012.
45. «Η διάσταση η προμηθεϊκή, η οποία, ιδίως στο οικονομικό επίπεδο και ιδίως από την
εποχή της βιομηχανικής επανάστασης, συνδεόταν πρωταρχικά με τη μορφή του καινοτόμου
βιομήχανου ως φορέα και πρακτικού μετουσιωτή του πνεύματος της σύγχρονης επιστήμης
και τεχνικής, του πνεύματος προόδου και της ρήξης με τη στείρα παραδοσιοκρατία του
αγροτικού πατριαρχισμού» (Π. Κονδύλης, Οι αιτίες της παρακμής της σύγχρονης Ελλάδας,
ό. π., σ. 24).
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αυτή συνεπάγεται σε ανθρωπολογικό επίπεδο: αναζήτηση της ευκολίας,
τρυφηλότητα, λογική της ελάχιστης προσπάθειας και της άμεσης ικανοποίησης κάθε επιθυμίας, παρακμιακός ευδαιμονισμός, λογική της σπατάλης,
ναρκισσισμός κ.λπ. Και αυτό ακριβώς είναι το στοιχείο που όλο και περισσότερο καθίσταται κυρίαρχο μέσα στη Δύση, ως αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που ξεκίνησε μεταπολεμικά και της οποίας οι βάσεις είχαν τεθεί
σταδιακά ήδη από τη δεκαετία του 1920.

μένη από ιδεολογικές και «κανονιστικές» θεωρήσεις –όπως θα άρεσε στον
Κονδύλη-, τα ερωτήματα παραμένουν: πού μπορούν να βρεθούν οι πόροι
και οι δυνάμεις, σε ανθρωπολογικό και πολιτιστικό επίπεδο, για την πραγματοποίηση ενός τέτοιου μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας και
κοινωνίας;

Όπως είναι προφανές, μέσα σε αυτές τις συνθήκες είναι τουλάχιστον ουτοπικό να θεωρεί κανείς πως η λύση στα ουσιαστικά ανθρωπολογικής φύσης προβλήματα της νεοελληνικής κοινωνίας είναι η δημιουργία
ενός «εκσυγχρονισμένου» καπιταλιστικού κράτους. Αυτού του είδους το
κοινωνικό καθεστώς βρίσκεται σε αποσύνθεση εδώ και χρόνια μέσα και
στην ίδια τη Δύση, συμπαρασύροντας και τις χώρες της περιφέρειας που
προσπαθούν να του μοιάσουν. Το θέμα λοιπόν είναι τι μπορεί να αλλάξει
αυτή την κατάσταση σε διεθνές επίπεδο. Άλλωστε, στα πλαίσια άλλων
τοποθετήσεών του, ο Κονδύλης δείχνει να αντιλαμβάνεται ότι τα βασικά
διακυβεύματα της εποχής που έρχεται είναι όχι μόνο ζοφερά αλλά κυρίως
–σε ό,τι μας αφορά εν προκειμένω- διεθνή και «πλανητικά»: «Μια τρομακτική ένταση δημιουργείται τώρα από το γιγάντωμα μαζικοδημοκρατικών
προσδοκιών σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ παράλληλα ο πλανήτης γίνεται
στενότερος εξ αιτίας της πληθυσμιακής έκρηξης και της διαγραφόμενης
σπανής οικολογικών και λοιπών αγαθών. Πρέπει λοιπόν να αναμένονται
βίαιοι ανταγωνισμοί και συγκρούσεις, και μέσα σ' όλα αυτά ως ο χειρότερος κίνδυνος ίσως δεν θ' αποδειχθεί καν ο πόλεμος, παρά μια διαρκής
κατάσταση αχαλίνωτης ανομίας. Δεν αποκλείεται η πολιτική, αφού έχει
ήδη λάβει οικονομικό χαρακτήρα, να λάβει στο μέλλον χαρακτήρα βιολογικό, σε περίπτωση όπου θα αναγκαζόταν να συρρικνωθεί στην κατανομή
ζωτικών αγαθών»46.
Το ζήτημα είναι πώς βλέπουμε τα πράγματα: θεωρούμε ότι η λύση
σε αυτά τα προβλήματα θα είναι η προσπάθεια δημιουργίας ενός ισχυρού
γεωπολιτικά κράτους, ικανού να προασπίσει τα συμφέροντά του μέσα σε
αυτή την περίοδο ανομίας και ταραχών; Ή μήπως πιστεύουμε ότι απαιτούνται αλλαγές πολύ ευρύτερες, που θα αφορούν τον επανακαθορισμό της
συνολικής δομής των κοινωνιών μας; Ακόμα όμως κι αν προσπαθήσουμε
να δούμε τα πράγματα με μια ματιά περισσότερο ψυχρή και αποκαθαρ46. Μ. Terpstra, «Δέκα ερωτήσεις στον Παναγιώτη Κονδύλη» (1993), περ. Λεβιάθαν, τ. 15,
(http://leviathan.gr/LEV15/Kondylis_Erwthseis1.htm).
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Είναι εντελώς ανεδαφικό, υπό τις παρούσες συνθήκες της αποσύνθεσης του δυτικού κόσμου να θεωρούμε ότι μπορεί αυτός να εμπνεύσει
κάποιο αστικό όραμα σήμερα στον μη δυτικό κόσμο (όπως συνέβη σε παλιότερες περιόδους), εφόσον, όπως είδαμε, αυτό που εξάγει πλέον η Δύση
είναι ένας παρακμιακός καταναλωτισμός, που αποτελεί, άλλωστε, αυτό
που κυρίως επιζητούν οι υπόλοιποι λαοί (ή, έστω, η πλειονότητά τους).
Πώς γίνεται, με άλλα λόγια, ακόμα κι αν συμφωνούσαμε πολιτικά με ένα
τέτοιο πρόταγμα, να αναζητούμε ένα αστικό όραμα μέσα σε μια εποχή που
χαρακτηρίζεται, ακριβώς, από την «παρακμή του αστικού πολιτισμού»;
Υπό τις παρούσες συνθήκες φαντάζει πολύ λιγότερο ουτοπικό ένα σενάριο
που θα έλεγε ότι η αφύπνιση και η κινητοποίηση του πληθυσμού που απαιτείται για κάτι τέτοιο, αν ποτέ συμβεί στο προσεχές μέλλον, θα συνιστά
κομμάτι αλλαγών πολύ βαθύτερων και συνολικών.

								

Ν. Μ.
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Διαφωτισμός, δημοκρατία και σύγχρονος κομφουζιονισμός: με αφορμή ένα
βιβλίο του Ρ. Γουόλιν
Δεν αυξάνουμε τις πιθανότητες της
ελευθερίας ευνουχίζοντας τη σκέψη και τη
βούλησή μας.
Κ. Καστοριάδης47

Κατά την προσφιλή μας συνήθεια, θα ακολουθήσουμε μια σχετικά ανορθόδοξη μέθοδο βιβλιοκριτικής. Ουσιαστικά
θα κάνουμε κριτική σε μια βιβλιοπαρουσίαση και μέσω αυτής θα θίξουμε
ορισμένα ζητήματα που θέτει το υπό εξέταση βιβλίο. Πρόκειται για το
βιβλίο του αμερικανού ιστορικού των ιδεών, Ρίτσαρντ Γουόλιν, Η γοητεία
του ανορθολογισμού48. Και την αφορμή για το σημείωμα που ακολουθεί
τη βρίσκουμε στην εγκωμιαστική παρουσίαση αυτού του βιβλίου από τον
Γ. Μαμουλασβίλι, στο τρέχον τεύχος της Ελευθεριακής Κίνησης49. Δεδομένου ότι η Ελευθεριακή Κίνηση είναι ένα περιοδικό επηρεασμένο από τη φιλοσοφία του Καστοριάδη, θα προσπαθήσουμε να δείξουμε πώς η τάση που
εκδηλώνεται στα τελευταία της τεύχη, προς την κατεύθυνση μιας ολοένα
και πιο άκριτης εξύμνησης του Διαφωτισμού, θέτει όχι μόνο ορισμένα σοβαρά πολιτικά και φιλοσοφικά προβλήματα, αλλά έρχεται και σε αντίφαση
με την προσέγγιση του Καστοριάδη. Όχι ότι αυτό είναι απαραιτήτως κακό,
εφόσον ο Καστοριάδης δεν είναι ο Πάπας για να έχει το αλάθητο· επισημαίνουμε, απλώς, αυτό το σημείο, καθώς θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε και
κάποια κείμενα που παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο μια προσέγγιση
καστοριαδικής κατεύθυνσης συνδυάζεται με ή -γιατί όχι;- αναιρείται από
ό,τι εμείς θεωρούμε ως μια σχετικά ετερόνομη στάση άκριτης υπεράσπισης
του Διαφωτισμού, ειδικά όταν πρόκειται για ένα περιοδικό που έχει ως
υπότιτλο τη φράση «για την ατομική και κοινωνική αυτονομία». Η συζήτηση του βιβλίου του Γουόλιν συνιστά εξαιρετική αφορμή για κάτι τέτοιο.
47. C. Castoriadis, «Fait et à faire», Fait et à faire, Παρίσι, Seuil, 1997, σ. 77.
48. R. Wolin, Η Γοητεία του Ανορθολογισμού. Το ειδύλλιο της διανόησης με τον φασισμό.
Από τον Νίτσε στον Μεταμοντερνισμό (2004), μτφρ. Μ. Φιλιππακοπούλου, Αθήνα, Πόλις,
2007.
49. Γ. Μαμουλασβίλι, «Ρίτσαρντ Γουόλιν –Η Γοητεία του Ανορθολογισμού. Το ειδύλλιο της
διανόησης με τον φασισμό. Από τον Νίτσε στον Μεταμοντερνισμό», Ελευθεριακή Κίνηση,
τ. 21, Φεβρουάριος 2012.

Συντηρητική και ριζοσπαστική κριτική στον κομφουζιονισμό
Το εν λόγω βιβλίο είναι μια κριτική της «πανεπιστημιακής αριστεράς», η οποία κάνει θραύση στα εκπαιδευτικά ιδρύματα των ΗΠΑ. Με τον
όρο «πανεπιστημιακή αριστερά» εννοούμε τους θιασώτες της λεγόμενης
French Theory, δηλαδή τους καθηγητές και φιλοσόφους που εμπνέονται από
τον στρουκτουραλισμό και τον μεταστρουκτουραλισμό: Λακάν, Αλτουσέρ,
Φουκό, Μπάτλερ κ.λπ. Ως προς αυτήν του την πρόθεση, το βιβλίο του Γουόλιν είναι εξαιρετικό και απόλυτα υπερασπίσιμο, ειδικά στην Ελλάδα, όπου
υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που παίρνουν στα σοβαρά τον Αλτουσέρ και
τις ασυναρτησίες του ύστερου Λακάν ή ακόμα και τσαρλατάνους όπως ο
Μπαντιού ή η –πολύ πιο συμπαθής- Τζούντιθ Μπάτλερ50.
Με αυτήν την έννοια ο Γουόλιν έχει απόλυτο δίκιο να καταγγέλλει
την ασυναρτησία αυτών των θεωριών. Το πρόβλημα όμως είναι τι είδους
κριτική ασκούμε σε αυτό το φαινόμενο και από ποιού είδους σκοπιά το
αντιπαραθέτουμε στον Διαφωτισμό, τον οποίο, άλλωστε, πουθενά δεν προσπαθούμε να ορίσουμε (αυτή η τελευταία ένσταση απευθύνεται κυρίως
στον Γ. Μαμουλασβίλι όπως και στη συντακτική ομάδα της Ελευθεριακής
Κίνησης, γενικότερα, εφόσον το τρέχον τεύχος δίνει την εντύπωση μιας
αγωνιώδους προσπάθειας υπεράσπισης του Διαφωτισμού σε όλα τα μέτωπα51). Διότι εξαιρετική κριτική στην «πανεπιστημιακή αριστερά» έχει
ασκήσει και ο Κρίστοφερ Λας52, ο οποίος, όμως, έχει ταυτόχρονα ασκήσει
κριτική και στην καθαρά ετερόνομη διάσταση του Διαφωτισμού (εμπνεόμενος σε αυτό, από την Σχολή της Φραγκφούρτης): στη λατρεία της Προόδου, στην τεχνοφιλία, στην ιδέα ότι η οικονομία και η απελευθέρωση της
αγοράς και του εμπορίου μπορούν να λύσουν όλα μας τα προβλήματα,
στην αφελή ιδέα ότι οι παραδοσιακές κοινωνικές σχέσεις είναι εξ ορισμού
πατριαρχικές και αντιδραστικές κ.λπ.53.
Ανάλογη, υπενθυμίζουμε, υπήρξε και η αντίληψη του Καστοριάδη
50. Βλ. περιοδικά όπως οι Θέσεις, η αληthεία αλλά και τραγελαφικές περιπτώσεις όπως ο
σταλινομαοϊκός κομφουζιονιστής, Α. Μπαλασόπουλος aka Radical Desire aka Lenin Reloaded.
51. Απέναντι στις σχετικιστικές ερμηνείες της πολυπολιτισμικότητας (βλ. το κείμενο του Β.
Πάγγου), στην καθολική εκκλησία (βλ. το κείμενο του Φ. Μπέρτι), στην ορθόδοξη ομόλογή της
(βλ. το κείμενο του Γ. Καρύτσα), στον μεταμοντερνισμό (βλ. το κείμενο που συζητάμε).
52. Στο 10ο κεφάλαιο της Εξέγερσης των ελίτ (μτφρ. Β. Τομανάς, Νησίδες, χ.χ.), «Ακαδημαϊκός ψευτοριζοσπαστισμός: Η απομίμηση της “ανατροπής”».
53. Βλ. το θεμελιώδες του κείμενο «Για έναν νέο ορισμό της μαζικής κουλτούρας» (http://
protagma.files.wordpress.com/2012/03/cebbceb1cf82-cebcceacceb3cebcceb1-6.pdf) όπως επίσης
και το «Πρόοδος, η τελευταία δεισιδαιμονία» (http://protagma.files.wordpress.com/2012/03/
lasch_leviathan_6.pdf).
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για τον Διαφωτισμό: όπως και η νεοτερικότητα, γενικότερα, έτσι και ο Διαφωτισμός δεν είναι ένα ενιαίο και «συμπαγές» ρεύμα, αλλά ένα διανοητικό κίνημα που περιλαμβάνει διάφορα ρεύματα και σπαράσσεται από μια
ανυπέρβλητη εσωτερική αντίφαση, εφόσον είναι κοινωνός αμφότερων των
δύο βασικών διαστάσεων της νεότερης Δύσης: όχι μόνο του προτάγματος
της αυτονομίας αλλά και της τάσης προς τη λατρεία της δύναμης και την
επιβολή στο σύνολο της φύσης και της κοινωνίας μιας «ορθολογικής» κυριαρχίας54. Ο Διαφωτισμός δεν είναι μόνο η απελευθέρωση από τα δεσμά
των προλήψεων και της ετερονομίας, δεν είναι μόνο η κριτική στη θρησκεία
και η προσπάθεια της κατάκτησης της αυτονομίας στο επίπεδο της σκέψης,
όπως τόσο ωραία το έθετε ο Καντ: η ενηλικίωση της ανθρώπινης σκέψης,
το πέρασμα στην εποχή της ανεξαρτησίας της, κατά την οποία δεν έχουμε πια ανάγκη από τις παλιές αυθεντίες προκειμένου να εξασκούμε τη
σκέψη μας55. Διαφωτισμός δεν είναι μόνο ο Ρουσό και ο Καντ, αλλά και ο
Άνταμ Σμιθ, ο Λα Μετρί και ο Σαντ: κομμάτια, εγγενή μάλιστα, του Διαφωτισμού είναι η επιβολή μιας ιουδαιοχριστιανικής προέλευσης αντίληψης
της ιστορίας, ένας τεχνοφιλικός εξελικτικισμός και μια αφελής λατρεία
της Προόδου, η οποία ορίζεται όχι μόνο ως απελευθέρωση του ανθρώπου
από τα δεσμά της παράδοσης, αλλά και ως υλική ευημερία, «ορθολογική»
ρύθμιση της κοινωνίας και της φύσης, αποθέωση της οικονομίας και της
ιδέας ότι αυτή η τελευταία μπορεί να επιλύσει, σε τελική ανάλυση, όλα
μας τα προβλήματα (βλ. το περίφημο «ήπιο εμπόριο» του Μοντεσκιέ και
τον Σκωτσέζων διαφωτιστών και τη σημασία του για την διαμόρφωση του
καπιταλιστικού φαντασιακού56).

σιακά εργαλεία του μαρξισμού, δίνοντάς της χρονική υπόσταση: οι δύο
διαστάσεις του Διαφωτισμού, δηλαδή, η απελευθέρωση και η επέκταση
της κυριαρχίας, δεν αναλύονται ως οι αξεδιάλυτες διαστάσεις ενός κοινού ρεύματος, αλλά ως τα διαδοχικά στάδια ενός διαλεκτικού «προτσές».
Έτσι, οι δύο ιδρυτές της Σχολής της Φραγκφούρτης κάνουν το λάθος να
θεωρούν ότι μετά από μια περίοδο όπου ο Διαφωτισμός ήταν μόνο απελευθερωτική δύναμη, περνάμε σε μια περίοδο όπου ο Διαφωτισμός και ο
Λόγος διαστρέφονται στο αντίθετό τους και περιστέλλονται στην εξύμνηση
της εργαλειακής λογικής και της ποσοτικοποιητικής εμμονής του καπιταλισμού. Και γι’ αυτό, τελικά, οδηγούνται να εξισώσουν τον καπιταλισμό
με τον ολοκληρωτισμό, μη βλέποντας καμία δυνατότητα αντίστασης σε
αυτόν57. Τις συνεπαγωγές αυτής της στάσης μπορούμε να τις εντοπίσουμε
σε φαιδρές περιπτώσεις τύπου Φώτη Τερζάκη και στον εξωτικό αντιδυτικισμό όλων αυτών που αναζητούν την σωτήρια «ετερότητα» εκτός Δύσης,
στο Ισλάμ, τον Βουδισμό κ.λπ.

Όλα αυτά, που –σε επίπεδο προτάγματος- δεν έχουν καμία σχέση
με το πρόταγμα της αυτονομίας αλλά συνιστούν, αντίθετα, συγκροτητικά
κομμάτια του ανερχόμενου καπιταλιστικού φαντασιακού, έχουν αναλυθεί
από την πρώτη γενιά της Σχολής της Φραγκφούρτης, με το μόνο λάθος
ότι, όπως και το σύνολο σχεδόν της νεότερης φιλοσοφίας, ο Χορκχάιμερ
και ο Αντόρνο δεν μπόρεσαν να δουν την ουσιώδη και αντιφατική διφυΐα,
τόσο του Διαφωτισμού όσο και της δυτικής νεοτερικότητας εν γένει. Την
συναισθάνθηκαν, αλλά προσπάθησαν να την ερμηνεύσουν με τα παραδο54. Βλ. τη σχετική ανάλυση του Καστοριάδη στο «Η ιδέα της Επανάστασης» (1989), Ο θρυμματισμένος κόσμος, μετφρ. Κ. Σπαντιδάκης, Ζ. Σαρίκας, Αθήνα, 1992, σσ. 128-129.
55. I. Kant, «Απάντηση στο ερώτημα: τι είναι Διαφωτισμός;», Δοκίμια, εισαγωγή, μετάφραση,
σχόλια Ε. Π. Παπανούτσου, Αθήνα, Δωδώνη, 1971.
56. Βλ. σχετικά το πολύ σημαντικό βιβλίο του Albert O. Hirschman, Τα πάθη και τα συμφέροντα. Πολιτικά επιχειρήματα υπέρ του καπιταλισμού πριν από το θρίαμβό του (1977),
μτφρ. Ι. Τσολακίδου, Αθήνα, Παρατηρητής, 2003.

Διαφωτισμός και ολοκληρωτισμός
Ο Γουόλιν, ως μαθητής, κατά κάποιον τρόπο, του Γιούργκεν Χάμπερμας, εκφράζει την «αναθεωρητική» στάση των επιγόνων της Σχολής της Φραγκφούρτης, οι οποίοι προσπάθησαν να διορθώσουν το λάθος
των Χορκχάιμερ και Αντόρνο, πηγαίνοντας, τελικά, στο άλλο άκρο: προκειμένου να μην κάνουμε το λάθος να ταυτίζουμε τις σύγχρονες δυτικές
κοινωνίες με τον ολοκληρωτισμό, τελικά αρχίσαμε να τις χαρακτηρίζουμε
ως «δημοκρατικές», ορθώνοντας τον φόβο του ολοκληρωτισμού σε βασικό κριτήριο των πολιτικών μας ενασχολήσεων. Αυτό το πνεύμα εκφράζει
και το βιβλίο του Γουόλιν, ενώ κομμάτι αυτής της τάσης μπορεί να θεωρηθεί και η άκριτη εξύμνηση του Διαφωτισμού από τους συντάκτες της
Ελευθεριακής Κίνησης. Μάλιστα ο Γ. Καρύτσας, σε ένα κείμενο για τον
νεοελληνικό Διαφωτισμό, το βγάζει το διάταγμα: οι θεμελιωτές της Σχολής
της Φραγκφούρτης ήταν απλώς «αριστεροί και αντιεξουσιαστές υπερεπαναστάτες»58.
Ο πραγματικός στόχος, τελικά, είναι η ανάλυση της Σχολής της
Φραγκφούρτης για τον Διαφωτισμό, η οποία, προφανώς, θεωρείται υπεύθυνη για την άνοδο του σύγχρονου ανορθολογισμού, μια θέση που μοιρά57. Βλ. για όλα αυτά το θεμελιώδες έργο τους, Η διαλεκτική του Διαφωτισμού (1947).
58. Γ. Καρύτσας, «Χριστόδουλος ο Ακαρνάν. Η ριζοσπαστική στιγμή της Ελευθεροφροσύνης
κατά τους χρόνους του Νεοελληνικού Διαφωτισμού», Ελευθεριακή Κίνηση, τ. 21, ό. π., σ. 66.
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ζεται και ο –ουσιαστικά χαμπερμασιανός ως προς τη φιλοσοφική του μεθοδολογία και εγελιανός ως προς την οντολογία του- Μάρεϊ Μπούκτσιν59.
Ως γνωστόν όμως, σπανίως μια θέση αναιρείται πραγματικά με το να
πηγαίνουμε στο άλλο άκρο. Δηλαδή, σε ό,τι μας αφορά εν προκειμένω, η
λανθασμένη περιστολή του Διαφωτισμού στο καπιταλιστικό φαντασιακό,
που κάνουν ο Χορκχάιμερ και ο Αντόρνο, δεν αναιρείται από μια άκριτη
αποθέωση του Διαφωτισμού ως ρεύματος αποκλειστικά απελευθερωτικού.

φεται στο εξής από την ιστορία»62. Το γεγονός όμως ότι οι ναζιστές, ως
αντικομουνιστές, ήθελαν να εξαλείψουν την πολιτική κληρονομιά της γαλλικής επανάστασης, από την οποία θεωρούσαν ότι προήλθε ο «εβραϊκός»
μπολσεβικισμός, δε σημαίνει ότι δε μοιράζονταν απαραίτητα και κάποιες
από τις υπόλοιπες πτυχές του Διαφωτισμού. Προφανώς και η ναζιστική
ιδεολογία βασίστηκε σε πολλούς από τους ρομαντικούς κοινούς τόπους,
ενώ και ο Μουσολίνι, όπως ωραία το δείχνει ο Γουόλιν, εμπνεύστηκε ιδιαίτερα από την αντι-ορθολογική φιλοσοφία του Νίτσε αλλά και του Μπερξόν, οι οποίοι τόνιζαν τη σημασία στοιχείων όπως η ισχύς, η οντολογική
προτεραιότητα μιας μη ορθολογικής ζωτικής ορμής κ.λπ.63.

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις το λάθος παραμένει: αντιλαμβανόμαστε μια ιστορική περίοδο ως ένα ενιαίο και ομοιογενές μπλοκ, παραβλέποντας τις εσωτερικές αντιφάσεις και τους διαφορετικούς και αντιτιθέμενους προσανατολισμούς που προκύπτουν από τις διάφορες πτυχές
του. Ακολουθώντας τον ιστορικό, Φρανσουά Φυρέ –που μιλούσε για «τη
δύναμη του πειρασμού να εξηγούμε μονιστικά» τα ιστορικά φαινόμενα60ο Καστοριάδης παρατηρούσε ότι ένα βασικό σημείο που πρέπει να τονιστεί, σχετικά με τη Γαλλική Επανάσταση, είναι πως αυτή δεν είναι «μία»,
ότι δεν είναι ένα ενιαίο και μονοσήμαντο, πολιτικά, μπλοκ61. Κάτι ανάλογο
πρέπει να πούμε και για τον Διαφωτισμό, κομμάτι, άλλωστε, συγκροτητικό
της πολιτικής κληρονομιάς του οποίου είναι η πρώτη.
Διαφωτισμός και φασισμός
Αυτή η τάση, για παράδειγμα, επηρεάζει την ανάλυση που έχει ο
Γουόλιν για τον ολοκληρωτισμό. Μιλώντας κυρίως περί φασισμού, προσπαθεί να δείξει ότι ο τελευταίος βρίσκει τις πηγές του στην αντι-διαφωτιστική
ιδεολογία και ειδικότερα στους γερμανούς ρομαντικούς (Χάμαν, Χέρντερ,
αδερφοί Σλέγκελ κ.λπ.), οι οποίοι τόνισαν τη σημασία των εθνικών παρτικουλαρισμών και ειδικότερα του γερμανικού έθνους, αντιτιθέμενοι στον
ουνιβερσαλιστικό και δήθεν ισοπεδωτικό ορθολογισμό των γαλλικών Φώτων. Παρατίθεται, μάλιστα, από τον Γ. Μαμουλασβίλι, εν είδει εμβληματικής ρήσης η ατάκα του Γκέμπελς (του 1933) ότι «το έτος 1789 διαγρά59. Που αποκαλεί τους Χορκχάιμερ και Αντόρνο «ανορθολογιστές», νεονιτσεϊκούς πολυλογάδες, υποστηρικτές μιας «απάνθρωπης» διαλεκτικής κ.λπ. Βλ. M. Bookchin, Ιστορία,
Πολιτισμός και Πρόοδος: Περίγραμμα μιας Κριτικής του Σύγχρονου Σχετικισμού (1994),
μτφρ. Θ. Βελισσάρης, Γ. Δαρεμάς, Ιωάννινα, Ισνάφι, 2005, σ. 66.
60. F. Furet, Penser la Révolution française, Παρίσι, Gallimard, 1978, σ. 42.
61. Κ. Καστοριάδης, «Η Επανάσταση μπροστά στους θεολόγους. Για έναν κριτικό/πολιτικό ανακλαστικό στοχασμό της ιστορίας μας» (1989), Ο θρυμματισμένος κόσμος, ό. π., σ. 99 κ. ε.

Υπάρχουν όμως και εξαιρετικές αναλύσεις όπως αυτές της Άρεντ
ή του Καστοριάδη που δείχνουν πώς ο ολοκληρωτισμός, ακόμα και στη
ναζιστική του εκδοχή, συνιστά τέκνο, μεταξύ άλλων, και της ετερόνομης
πλευράς του Διαφωτισμού. Ολόκληρη η ανάλυση της Άρεντ για τον ολοκληρωτισμό ως ένα καθεστώς σε μόνιμη κίνηση, όπου η «η κίνηση είναι η
ίδια η ουσία του καθεστώτος»64 -εφόσον η ολοκληρωτική ιδεολογία, στις
διάφορες εκδοχές της, πιστεύει πως ενσαρκώνει την κίνηση της Ιστορίας
και της Φύσης- είναι ακατανόητη αν διαχωρίσουμε τον ναζισμό από τον
δαρβινισμό και τις εξελικτικιστικές θεωρίες του 19ου αιώνα, οι οποίες, ως
τέτοιες, είναι κόρες του φαντασιακού της Προόδου και της θετικιστικής
εξύμνησης της επιστήμης, τα οποία βρίσκουμε και στον Διαφωτισμό. Άλλωστε ο ολοκληρωτισμός είναι, κατά κάποιον τρόπο, η προσπάθεια μετατροπής ολόκληρης της κοινωνίας σε ένα στρατοκρατούμενο τεϊλορικό
εργοστάσιο (ή στρατόπεδο: «εργοστάσιο θανάτου» κατά την Άρεντ), όπως
ωραία το έχουν δείξει δυστοπικοί συγγραφείς σαν τον Ζαμιάτιν65. Αυτή η
62. Γ. Μαμουλασβίλι, «Ρίτσαρντ Γουόλιν…», ό. π., σ. 105.
63. Στην ελληνική περίπτωση θα μπορούσαμε να πούμε ότι έναν ανάλογο, ιδεολογικά «ύποπτο» νιτσεο-μπερξονισμό εξέφρασε ο Καζαντζάκης, με τη μεγάλη διανοητική εκτίμηση που
έτρεφε για τους «φυλετιστές» εθνικιστές, Ίωνα Δραγούμη και Πέτρο Βλαστό (οι οποίοι, με
τη σειρά τους, εκτός από τον Νίτσε, είχαν επηρεαστεί από τους Μωρίς Μπαρές και Αρτίρ
Γκομπινό, αντίστοιχα).
64. Βλ. Χ. Άρεντ, Το ολοκληρωτικό σύστημα (1951), μτφρ. Γ. Λάμψα, Αθήνα, Ευρύαλος,
1988, κεφ. «Ιδεολογία και τρομοκρατία: ένας νέος τύπος καθεστώτος», σ. 262.
65. «Χωρίς αμφιβολία, ο Τέιλορ ήταν η ιδιοφυΐα της αρχαιότητας. Βεβαίως, ποτέ δεν του ήρθε
η ιδέα να προεκτείνει τη μέθοδό του στο σύνολο της ζωής, σ' όλες τις κινήσεις που γίνονται
μέσα στο εικοσιτετράωρο. Δεν ήταν ικανός να ενσωματώσει στο σύστημά του όλες τις ώρες
της ημέρας, από 1:00 ως 24:00. Αλλά ακόμη και έτσι, πώς μπόρεσαν να γράψουν ολόκληρες
βιβλιοθήκες, για κάποιον σαν τον Καντ και ν' αδιαφορήσουν για τον Τέιλορ -τον προφήτη που
μπορούσε να δει δέκα αιώνες μπροστά;» λέει ο D-503, ένας ήρωας του συγγραφέα, εκφράζοντας την ιδεολογία του ολοκληρωτικού καθεστώτος μέσα στο οποίο εκτυλίσσεται το Εμείς (Γ.
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κοσμοεικόνα όμως, μιας κοινωνίας δήθεν απόλυτα ρυθμισμένης και «ορθολογικής», που δουλεύει σαν ένα γιγάντιο αυτόματο, είναι αδιανόητη
έξω από το καπιταλιστικό φαντασιακό, βασικές πτυχές του οποίου όμως
εμπεδώνονται και κατά τον Διαφωτισμό (με χαρακτηριστικότερο –στο φιλοσοφικό επίπεδο- τον ακραίο υλισμό συγγραφέων όπως ο Λα Μετρί με
τον «άνθρωπο-μηχανή» του κ.λπ.).

οφείλει το ίδιο να «επαναστατικοποιηθεί», δηλαδή να εκμοντερνιστεί
και να λάβει ιδεολογικές και οργανωτικές μορφές καθαρά νεοτερικές. Ο
κλασικός συντηρητικός Ντε Μαιστρ, από τους πιο γνωστούς πολέμιους της
Γαλλικής Επανάστασης, έλεγε ότι «δε θέλουμε μια αντ-επανάσταση, αλλά
το αντίθετο της επανάστασης»67. Αντίστοιχα, η γαλλική Action Française
που συχνά παρουσιάζεται –λανθασμένα- ως φασιστική οργάνωση (και από
τον Νόλτε), ήταν μια συντηρητική, καθολική και μοναρχιστική οργάνωση,
που υπήρξε αντίθετη στην περίφημη «Κουκούλα» (Cagoule), την καθαρά
φασιστική-τρομοκρατική «Μυστική Οργάνωση Εθνικής Επαναστατικής
Δράσης» (Organisation secrète d'action révolutionnaire nationale) που ιδρύθηκε
στη Γαλλία τη δεκαετία του ’30 (μετά από ένα σχίσμα της A. F.) και είχε
άμεσες σχέσεις με τον Μουσολίνι και τον Φράνκο (που της προμήθευαν
όπλα για τις τρομοκρατικές της ενέργειες)68.

Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε και την «αριστερή» εκδοχή του
ολοκληρωτισμού, δηλαδή τον σταλινισμό. Ο σταλινισμός, παρά τα διάφορα
ανατολικά στοιχεία του (τα οποία εμφανίστηκαν κυρίως στο επίπεδο της
πρακτικής), σε επίπεδο ιδεολογίας είναι τέκνο του Διαφωτισμού, καθώς
πολύ περισσότερο από τον ναζισμό και τον φασισμό (ιταλικό και ιαπωνικό) συνιστά –αν θέλουμε να το θέσουμε σχηματικά- μια ακραία ενσάρκωση
του καπιταλιστικού φαντασιακού, που θέλει να μετατρέψει την κοινωνία
σε ένα γιγάντιο εργοστάσιο/στρατόπεδο, θέτοντας ως βασικό του στόχο
την εκβιομηχάνιση υποανάπτυκτων περιοχών (Ρωσία, Κίνα, Κούβα κ.λπ.).
Σε ό,τι αφορά μάλιστα στο πολιτικό σκέλος αυτής της συνάφειας, υπάρχει
ολόκληρη φιλολογία σχετικά με τη σχέση του Ιακωβινισμού με τον λενινισμό και τον μπολσεβικισμό. Ίσως δεν είναι άσχετο με αυτά που λέμε ότι
ο Γουόλιν εμμένει ιδιαίτερα στον πεταινισμό, δηλαδή στη γαλλική εκδοχή
του φασισμού. Όμως το καθεστώς του Βισύ –όπως, σε ένα άλλο επίπεδο,
και αυτό του Φράνκο στην Ισπανία, του ναυάρχου Χόρτι στην Ουγγαρία
κ.λπ.- υπήρξαν καθεστώτα όχι τόσο φασιστικά όσο παραδοσιοκρατικά: οι
μεν πεταινικοί ιδεολόγοι (ο Γουόλιν αναλύει ωραία το πρόταγμα του Ε.
Μουνιέ) υπερασπίζονταν ένα είδος επιστροφής σε μια εξιδανικευμένη εκδοχή μεσαιωνικής κοινωνίας66, οι δε φρανκιστές ουσιαστικά αποτελούσαν
μια αρκετά αρχαϊκή μορφή φασισμού, που προερχόταν από τους κόλπους
της παραδοσιακής γαιοκτημονικής αριστοκρατίας, η οποία παρέμενε ακόμα ισχυρή στην Ισπανία των αρχών του 20ού αιώνα.
Εξάλλου, ιστορικοί του ναζισμού (αλλά και του φασισμού, γενικότερα), όπως ο Ερνστ Νόλτε, έχουν τονίσει τη διαφοροποίηση των φασιστικών
κινημάτων από τον παραδοσιακό, αντιδιαφωτιστικό και αντιεπαναστατικό
συντηρητητισμό. Για να γίνει ένα αντιδιαφωτιστικό κίνημα φασιστικό,
Ζαμιάτιν, Εμείς [1921], μτφρ. Ε. Κουσκουμβεκάκη, Αθήνα, εκδ. Εξάρχεια, 2011, σ. 45).
66. Όπως παρατηρούσε ο Φυρέ, «Ο φασισμός δίνει στη σύγκρουση των ιδεών μια διεθνή διάσταση. Ωστόσο έχει σημασία να σημειώσουμε ότι υπό τη γαλλική του εκδοχή, το καθεστώς
που εγκαθιδρύθηκε στο Βισύ, μετά τη γερμανική νίκη, παίρνει μια μορφή λιγότερο χαρακτηριστικά φασιστική όσο παραδοσιοκρατική, που αρθρώνεται γύρω από μια εμμονή με το
1789» (F. Furet, Penser la Révolution française, ό. π., σ. 18).

O φασισμός, κατά συνέπεια, είναι ένα «επαναστατικό» κίνημα,
που προσπαθεί να πολεμήσει τη Γαλλική Επανάσταση και την υποτιθέμενη κληρονομιά της (δηλαδή τον «μπολσεβικισμό»), υιοθετώντας τις ίδιες
μεθόδους (όχι όλες απαραίτητα): την οργάνωση σε Κόμμα-Κίνημα, την
επίκληση κάποιου είδους «σοσιαλισμού», το αντιθρησκευτικό πνεύμα, την
ψευτοεπιστημονική ιδεολογία, την τρομοκρατική δράση κ.λπ. Και ως τέτοιο είναι χαρακτηριστικά νεοτερικής προέλευσης. Όπως, για παράδειγμα,
το έχει δείξει ωραία η Άρεντ, αναφερόμενη στον ναζισμό, ο ρατσιστικός
αντισημιτισμός του είναι εντελώς διαφορετικός από τον ουσιαστικά θρησκευτικό αντισημιτισμό του καθολικού συντηρητισμού, ο οποίος δεν έχει
σχέση με το εξολοθρευτικό και γενοκτονικό φαντασιακό του πρώτου, το
οποίο και είναι ουσιωδώς νεοτερικό69. Κι αυτό διότι ο ίδιος ο ολοκληρωτισμός, στην ουσία του και σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μορφές
τυραννικών καθεστώτων, συνιστά έναν εντελώς «νέο τύπο καθεστώτος»70,
67. Παρατίθεται από τον Nolte, Les fondements historiques du national-socialisme [Τα ιστορικά
θεμέλια του εθνικοσοσιαλισμού], Παρίσι, Agora –Pocket, 2002, σ. 32.
68. Μάλιστα το υποτιμητικό προσωνύμιο «Κουκούλα» το έδωσε σε αυτήν την οργάνωση ο
δημοσιογράφος Maurice Pujo, ιδρυτικό στέλεχος και εκ των κύριων θεωρητικών της A. F.,
θέλοντας να στηλιτεύσει τις μεθόδους της.
69. Αυτό το θέμα το αναλύει η Άρεντ στον πρώτο τόμο του βιβλίου της για τον ολοκληρωτισμό, με τίτλο Ο αντισημιτισμός (1951), το οποίο παραμένει αμετάφραστο στα ελληνικά. Η
ίδια ιδέα όμως ακολουθείται και στον Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ (1963). Βλ. π.χ. τη διάκριση
της Άρεντ ανάμεσα στον «μεσαιωνικό» αντισημιτισμό των Σλοβάκων καθολικών και των
«υπερμοντέρνο ρατσισμό» (ultramodern racism) των ναζί, οι οποίοι ήταν «μοντέρνοι αντισημίτες» (modern anti-Semites): Η. Arendt, Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil,
Λονδίνο, Penguin Classics, 2006, σσ. 202-203 (ελλ. μετάφραση: εκδ. Νησίδες).
70. Σχετικά με τη σύγκριση ανάμεσα στις παραδοσιακές μορφές τυραννίας, από τη μια με-
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αδιανόητο έξω από τα πλαίσια της δυτικής νεοτερικότητας.
Διαφωτισμός και ρομαντισμός, «αριστερά» και «δεξιά»
Μη λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις διαφορές («ο φασισμός είχε τις
ρίζες του ακριβώς στην ιδεολογία του αντι-Διαφωτισμού, όπως εκφράζεται
από τον Μαιστρ και τον Γιόχαν Γκέοργκ Χάμαν» βεβαιώνει ο Γ. Μαμουλασβίλι71) είναι πιο εύκολο για κάποιον να υποστηρίξει ότι ο «φασισμός»
είναι απλώς το αντίθετο του «Διαφωτισμού» (αλλά και η άρνηση της νεοτερικότητας γενικώς) και, κατά συνέπεια, ότι, όποιος κάνει κριτική σε αυτόν τον «Διαφωτισμό» είναι δυνάμει «φασίστας» και αντι/μετά-μοντέρνος.
Ανάλογου τύπου είναι και η χρήση των όρων «δεξιά» και «αριστερά» από
τον Γουόλιν. Στην αρχή του βιβλίου του, ο Γουόλιν παρατηρεί ότι σήμερα
δεν είναι τόσο η δεξιά που -όπως και παλιότερα- αντιστρατεύεται τις διαφωτιστικές αξίες, όσο η αριστερά. Με τον όρο «δεξιά» όμως ο Γουόλιν
εννοεί τον συντηρητισμό, αυτό δηλαδή που θα μπορούσαμε, ορθότερα, να
αποκαλέσουμε συντηρητική δεξιά ή ακόμα και φιλομοναρχισμό72. Πρόκειται για μια «πολιτιστική» δεξιά, την οποία πρέπει να αντιπαραβάλλουμε
προς την πολιτική δεξιά, η οποία συνιστά και αυτή ένα από τα τέκνα και
του Διαφωτισμού: πρόκειται για τον νεότερο φιλελευθερισμό, πολιτικό και
οικονομικό, πολλοί από τους πατέρες του οποίου ήταν εκπρόσωποι του
Διαφωτισμού (από τον Μοντεσκιέ ως τον Άνταμ Σμιθ και τον Τόμας Πέιν).
Ο Γουόλιν όμως τείνει να μην χρησιμοποιεί τον –αρνητικά φορτισμένο- όρο
«δεξιά» με αυτόν τον τρόπο, ούτως ώστε να δώσει την εντύπωση ότι ο
Διαφωτισμός ήταν απαραίτητα ένα «αριστερό» ρεύμα, που υποτίθεται
ότι βρίσκει την άμεση συνέχειά του στο μετριοπαθές σοσιαλδημοκρατικό
πρόταγμα του ίδιου του συγγραφέα. Αντίστοιχα, όπως θα προσπαθήσουμε να δείξουμε στη συνέχεια, η πολιτιστική απελευθέρωση, την οποία ο
ριά, και ολοκληρωτισμού, από την άλλη, βλ. την εξαιρετική ανάλυση στο τελευταίο κεφάλαιο
του Ολοκληρωτικού συστήματος της Άρεντ, στο οποίο ήδη παραπέμψαμε σε προηγούμενη
υποσημείωση.
71. Γ. Μαμουλασβίλι, «Ρίτσαρντ Γουόλιν…», ό. π., σ. 105.
72. Ο Π. Κονδύλης, στο κείμενό του, «Ο συντηρητισμός ως ιστορικό φαινόμενο» (μεταφρασμένο παλιότερα στο περιοδικό Λεβιάθαν: http://leviathan.gr/LEV15/Kondylis_Syntiritismos.
htm) έχει προσπαθήσει, άλλωστε, να δείξει ότι ο συντηρητισμός δεν είναι παράγωγο φαινόμενο, που εκδηλώνεται με τον Ντε Μαιστρ και τον Μπερκ ως αντίδραση στη Γαλλική επανάσταση, αλλά ένα ρεύμα πολύ πιο παλιό, που έλκει την καταγωγή του –θα προσθέταμε εμείς- από
τις αριστοκρατικές αξίες και την αντίθεση των μεγάλων αριστοκρατικών οικογενειών στην
ανερχόμενη απολυταρχική μοναρχία. Με αυτήν την έννοια, ο αντεπαναστατικός συντηρητισμός μάλλον δεν πρέπει να συνδέεται με το δίπολο αριστερά-δεξιά, το οποίο καθιερώνεται
για να χαρακτηρίσει τα διαφορετικά ήδη υποστηρικτών της Επανάστασης.
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συγγραφέας κατατάσσει στην «αριστερά», δεν έχει τίποτε το απαραίτητα
αριστερό (αν με αυτό εννοούμε την επιδίωξη της δημοκρατίας και της
ισότητας), εφόσον μπορεί κάλλιστα να αποτελεί κομμάτι του φιλελευθερισμού, δηλαδή της μη συντηρητικής δεξιάς73.
Και τι λέμε, βάσει αυτών των σχηματικών διακρίσεων, για τον
αγγλοσαξονικό ρομαντισμό, ο οποίος, ενώ είναι ρομαντικός και ασκεί κριτική στον ρασιοναλισμό του Διαφωτισμού (Μπλέικ) όπως επίσης και στον
ανερχόμενο πολιτισμό των υλικών ανέσεων (Θορό), στο πολιτικό επίπεδο
είναι φιλελεύθερος και δυνάμει δημοκρατικός (Μπλέικ, Γουόλτ Γουίτμαν);
Τι λέμε για τον «ρομαντικό αντικαπιταλισμό» συγγραφέων όπως ο Τζον
Ράσκιν ή ο Γουίλιαμ Μόρις, που έκαναν μερικές από τις πιο διαυγείς κριτικές στη βιομηχανική κοινωνία, ήδη από τον 19ο αιώνα; Είναι και αυτοί
φασίζοντες ρομαντικοί, παραδοσιόπληκτοι φιλομεσαιωνιστές που μισούν
τη νεοτερικότητα και τη «δημοκρατία», επειδή υπερασπίζονται τις αξίες
της παραδοσιακής μαστοριάς;
Η κατάργηση της κριτικής πολιτικής σκέψης
Για να θέσουμε το ζήτημα με τους πολιτικούς όρους που νομίζουμε
ότι αντιστοιχούν στα φιλοσοφικά δεδομένα του προβλήματος, ο μεταμοντερνισμός ελάχιστα καταπολεμάται από τον σοσιαλδημοκρατικό φιλελευθερισμό και τη μετατροπή της φοβίας του «φασισμού» σε έσχατο πολιτικό
κριτήριο, εφόσον - όπως είναι προφανές από όποιον κάνει έστω και μια
στοιχειώδη επισκόπηση της σύγχρονης πολιτικής σκέψης- αυτή χαρακτηρίζεται από μια εκπληκτική ομοφωνία σε ό,τι αφορά στο πολιτικό της
πρόταγμα, όποιες κι αν είναι οι θεωρητικές προκείμενες των εκάστοτε
ρευμάτων: το βασικό πολιτικό διακύβευμα της εποχής είναι η προστασία
της «δημοκρατίας», δηλαδή των δυτικών φιλελεύθερων ολιγαρχιών, από
τους ολοκληρωτικούς κινδύνους (είτε πρόκειται για τους φόβους νεκρανάστασης του κομουνιστικού ολοκληρωτισμού, είτε για τον φόβο του ισλαμισμού –που λανθασμένα ερμηνεύεται ως μορφή ολοκληρωτισμού74-, είτε για
73. Πολύ διαφωτιστικές ως προς αυτό το σημείο είναι και οι αναλύσεις του Ζαν-Κλωντ Μισεά: Αδιέξοδο Άνταμ Σμιθ (μτφρ. Χ. Σταματοπούλου, Αθήνα, Εναλλακτικές Εκδόσεις, 2007),
Η αυτοκρατορία του μικρότερου κακού. Δοκίμιο για τον φιλελεύθερο πολιτισμό (μτφρ. Α.
Ελεφάντης, Αθήνα, Πόλις, 2007).
74. Βλ. το περίφημο μανιφέστο, MANIFESTO: Together facing the new totalitarianism (http://news.
bbc.co.uk/2/hi/europe/4764730.stm), που συνυπέγραψαν, το 2006, μεταξύ άλλων ο Μπερνάρ
Ανρί-Λεβί και ο Σάλμαν Ρούσντι, με αφορμή την υπόθεση με τα περίφημα σκίτσα του Μωάμεθ. Ως γνωστόν, ο ισλαμισμός είναι θεοκρατικό αλλά όχι ολοκληρωτικό ρεύμα, εφόσον ο
θείος νόμος περιορίζει εκ των προτέρων την παντοδυναμία της κοσμικής εξουσίας.
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το φόβο των συνεπειών κρυπτοφασιστικών θεωριών όπως ο μεταμοντέρνος
νέο-νιτσεϊσμός για τον Γουόλιν ή «ντεσιζιονιστικών» αναλύσεων για τον
Χάμπερμας κ.λπ.).

Κοινός τόπος των εκπροσώπων του νεοτοκβιλιανισμού είναι ότι,
εκκινώντας από την ανάλυση του Τοκβίλ περί «δημοκρατίας», κάνουν το
λογικό άλμα που συνίσταται στη σύγχυση του κοινωνικού καθεστώτος με
το πολίτευμα. Ως γνωστόν, ο Τοκβίλ χρησιμοποιούσε τον όρο «δημοκρατία» και «δημοκρατική επανάσταση» για να αναφερθεί στο κοινωνικό καθεστώς που προκύπτει από την κατάργηση του Παλαιού Καθεστώτος, δηλαδή του κοινωνικού μορφώματος που βασιζόταν στην ύπαρξη κληρονομικών τάξεων, οι οποίες καθορίζονταν βάσει του αίματος και της καταγωγής
των μελών τους, έχοντας, ουσιαστικά, τη μορφή καστών75. Η ισότητα στον
Τοκβίλ δεν είναι ισότητα πολιτική, κοινωνική ή οικονομική, αλλά ισότητα
ανθρωπολογική: πρόκειται για μια εντελώς νέα αντίληψη του κοινωνικού,
βάσει της οποίας οι άνθρωποι θεωρούνται οντολογικά ίσοι, υπό την έννοια
ότι η καταγωγή τους δεν παίζει πλέον ρόλο στον καθορισμό της κοινωνικής
τους θέσης. Αυτόν τον ρόλο πλέον τον παίζουν το χρήμα και η πολιτική και
κοινωνική δύναμη, παράγοντες, δηλαδή, που αλλάζουν, εφόσον δεν είναι
καθορισμένοι μια για πάντα, όπως ήταν στο Παλαιό Καθεστώς η καταγωγή76. Η ισότητα και η δημοκρατία, με την έννοια του Τοκβίλ, έγκεινται,
όπως σωστά το έχει δείξει ο Μαρσέλ Γκοσέ, στην κατάργηση της ιδέας ότι
υπάρχουν «οντολογικού» τύπου διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους και
ότι, π.χ., οι ευγενείς είναι ανθρωπολογικά διαφορετικοί (και ανώτεροι)
από τους μη ευγενείς77. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η έννοια της δημοκρατίας δεν αναφέρεται σε κάποιο πολιτικό καθεστώς και ο Τοκβίλ είναι
πολύ προσεκτικός ως προς αυτό το σημείο, εφόσον μιλά πάντοτε για état
social, δηλαδή για κοινωνικό καθεστώς, ενώ, την ίδια στιγμή, όταν θέλει να
αναφερθεί στο πολίτευμα της Αμερικής, χρησιμοποιεί τον όρο république
(=αβασίλευτο καθεστώς) κι όχι τον όρο démocratie.

Όλα τα βασικά ρεύματα της σύγχρονης πολιτικής φιλοσοφίας συγκλίνουν προς αυτήν την ταύτιση της δημοκρατίας με το κράτος δικαίου
και τα φιλελεύθερα ολιγαρχικά πολιτεύματα. Σε ό,τι αφορά τον σύγχρονο
πολιτικό φιλελευθερισμό, αυτός βρίσκει, στο πολιτικό-πολιτιστικό επίπεδο,
τους πιο συνεπείς και διαυγείς υποστηρικτές του στις τάξεις πρώην μαρξιστών φιλοσόφων ή ιστορικών, οι οποίοι γύρω στη δεκαετία του 1960 ανακάλυψαν τον Τοκβίλ. Έτσι, η κοινωνία αναλύεται πλέον βάσει του δίπολου
«δημοκρατία»-ολοκληρωτισμός. Πρόκειται για περιπτώσεις όπως αυτές
του ιστορικού Φρανσουά Φυρέ και των φιλοσόφων Κλοντ Λεφόρ, Μαρσέλ
Γκοσέ, ενώ πολύ κοντά σε αυτούς κινούνται και οι Πιερ Αντρέ Ταγνκιέφ,
Ζαν-Πιερ Λεγκόφ, Ζιλ Λιποβετσκί. Οι μεν πρώτοι (με την εξαίρεση του
Φυρέ που υπήρξε σταλινικός) προήλθαν από ρεύματα του ελευθεριακού
μαρξισμού, συμμετέχοντας μάλιστα σε εγχειρήματα όπως το Socialisme ou
Barbarie (στην περίπτωση του Λεφόρ –αλλά και του Λιοτάρ, ο οποίος δεν
εντάσσεται βέβαια σε αυτό το ρεύμα, αλλά κατέληξε σε παρόμοια πολιτικά συμπεράσματα, τελικά), ενώ οι δεύτεροι, που ανήκουν στην επόμενη
γενιά, υπήρξαν επηρεασμένοι συχνά από ιδέες καταστασιακές και γενικότερα από την κουλτούρα του Μάη του ’68, έχοντας, παράλληλα, σχέσεις
με ομάδες όπως το SouB, είτε ως βραχύβια μέλη είτε ως συμπαθούντες ή
αναγνώστες του περιοδικού. Φυσικά δεν αναφέρονται όλοι στον Τοκβίλ
(όπως κάνουν οι Φυρέ, Λεφόρ και Γκοσέ), αλλά αναγνωρίζουν, παρ’ όλα
αυτά, τις σύγχρονες κοινωνίες ως «δημοκρατίες», βάσει μιας παρόμοιας
ανάλυσης.

Ο μεγάλος άραβας ιστορικός, Ιμπν Χαλντούν (14ος -15ος αιώνας), διέκρινε, έτσι, το στοιχείο
της πολιτικής επιβολής/κυριαρχίας (το mulk) να ενσαρκώνεται σε τρεις τύπους βασιλικής
εξουσίας, εκ των οποίων ο ίδιος προέκρινε το χαλιφάτο, εφόσον στα πλαίσιά του η παντοδυναμία του mulk μετριάζεται από τον θείο νόμο, μέσω της εφαρμογής της Σαρία, του ισλαμικού
δικαίου. Αντίθετα, το mulk abī‘ī, η μορφή βασιλικής εξουσίας που δεν περιορίζεται από τον
θρησκευτικό νόμο, οδηγεί στον καθαρό τυραννικό αυταρχισμό. Πράγμα, ειρήσθω εν παρόδω,
που δείχνει πόσο θεμελιωδώς νεοτερικό φαινόμενο είναι ο ολοκληρωτισμός: η ολοκληρωτική
κυριαρχία, που δε γνωρίζει κανένα όριο, ούτε καν από τον θείο νόμο, μπορεί να αναπτυχθεί
μόνο μέσα σε μια κοινωνία που έχει «βγει από τη θρησκεία» (για να χρησιμοποιήσουμε
τον όρο του Μαρσέλ Γκοσέ –βλ. και παρακάτω). Αυτό το σημείο συνδέεται, φυσικά, με όσα
είπαμε προηγουμένως σχετικά με τη διαφορά μεταξύ φασισμού/ολοκληρωτισμού και παραδοσιακού αντι-διαφωτιστικού συντηρητισμού.

75. Το γεγονός ότι, από ένα σημείο κι έπειτα, η γαλλική μοναρχία άρχισε να δίνει τίτλους
ευγενείας σε αστούς –προκειμένου να περιορίσει τη δύναμη των παραδοσιακών αριστοκρατικών οικογενειών-, δεν αναιρεί την ουσία του πράγματος.
76. Είναι χαρακτηριστική, εν προκειμένω, η προσπάθεια του Τοκβίλ να δείξει (στον πρώτο
τόμο της Δημοκρατίας στην Αμερική) ότι οι μεγάλες περιουσίες άλλαζαν πολύ συχνά χέρια
και ότι η απόκτηση πλούτου δεν μονιμοποιούταν και, ως εκ τούτου, δεν συνέτεινε στην παγίωση των κοινωνικών ιεραρχιών και διαστρωματώσεων.
77. Βάσει αυτής της ιδέας ο Γκοσέ άσκησε κριτική στην ανάλυση του Φουκό (στην Ιστορία
της τρέλας) για τον «μεγάλο εγκλεισμό», δείχνοντας ότι ο εγκλεισμός των φρενοβλαβών στα
άσυλα ενέχει και μια πολύ σημαντική εξισωτική συνιστώσα, υπό την έννοια ότι ο τρελός δε
γίνεται πλέον αντιληπτός ως κατώτερος ή «ξένος», αλλά ως ένας άνθρωπος ίσος και όμοιος
με εμάς τους «λογικούς», ο οποίος, ως τέτοιος, πρέπει και μπορεί να θεραπευτεί. Φυσικά η
θέση αυτή, που τείνει συχνά να πηγαίνει στο άλλο άκρο από αυτή του Φουκό, δε μπορεί να
συζητηθεί εδώ περισσότερο.
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Δεν πρόκειται εδώ για φιλολογικές λεπτολογίες αλλά για την ουσία του πράγματος: διότι ο πυρήνας της σκέψης του Τοκβίλ εντοπίζεται,
ακριβως, στην ανάλυσή του για τη σχέση του κοινωνικού καθεστώτος της
«δημοκρατίας» με τον πολιτικό δεσποτισμό, πράγμα που ανακαλύπτουν
ενεοί διάφοροι σήμερα78. Υπό αυτήν την έννοια –και χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες-, ο Τοκβίλ δεν είχε κανένα πρόβλημα να μιλά για «δημοκρατική
μοναρχία» (monarchie démocratique), όταν περιέγραφε την γαλλική απολυταρχία, με σκοπό να την διακρίνει από την προ-απολυταρχική μοναρχία της
φεουδαλικής περιόδου, την οποία και αποκαλούσε «φεουδαλική μοναρχία»
(monarchie féodale)79.

από τους μανδαρίνους, δεν ήταν κράτος της αριστοκρατίας, εφόσον αυτή η
τελευταία δεν είχε πολιτικά αξιώματα: υπήρχε πάντοτε ένας ανταγωνισμός
μεταξύ Κράτους και αριστοκρατίας, ο οποίος μετά από μια μακρά πορεία
αριστοκρατικών εξεγέρσεων ενάντια στην κρατική ενοποίηση της χώρας,
οδήγησε στην περίφημη εισαγωγή του θεσμού των εξετάσεων ως τρόπου
διορισμού των ανώτερων αξιωματούχων. Με αυτήν την έννοια, οι μανδαρίνοι
δεν είχαν εξουσία λόγω της καταγωγής τους, αλλά λόγω της επιτυχίας σε
έναν θεσμό που εξέφραζε ένα κάποιο φαντασιακό αξιοκρατίας, η οποία, ως
τέτοια, μπορεί να υπάρξει μόνο μέσα σε κοινωνίες με μια σχετική κοινωνική
κινητικότητα81.

Πράγμα εντελώς φυσικό, διότι, αν κατανοήσουμε ότι «δημοκρατία»
είναι, τελικά, η κατάργηση των αριστοκρατικού τύπου τάξεων και η εγκαθίδρυση της κοινωνικής κινητικότητας –το πέρασμα, με άλλα λόγια, από μια
κοινωνική διαστρωμάτωση που βασίζεται στις κάστες, σε μια κοινωνική
διαστρωμάτωση που βασίζεται στις οικονομικές τάξεις (όπως στον καπιταλισμό)-, τότε δεν πρέπει να μας εκπλήσσει που ορισμένοι βρετανοί πολιτειολόγοι του 19ου αιώνα αποκαλούσαν την αυτοκρατορική Κίνα δημοκρατική
κοινωνία. Όπως παρατηρεί ένας κοινωνιολόγος, που ασχολείται με την Κίνα
της εποχής, «παραθέτω εκτενώς τον Τοκβίλ, διότι πιστεύω ότι βρίσκουμε
στο έργο του ένα σχήμα για να κατανοήσουμε το πρόβλημα που τίθεται.
Φυσικά η κινεζική κοινωνία του 19ου αιώνα ήταν μια μη δημοκρατική κοινωνία, παρ’ όλο που οι δυτικοί παρατηρητές της περιόδου την χαρακτήριζαν,
πολύ συχνά, ως δημοκρατική»80. Πράγμα πολύ λογικό, αν αναλογιστούμε ότι
στην Κίνα το γραφειοκρατικό κράτος, ακόμα και πριν κυριαρχηθεί πλήρως

Νεοτοκβιλιανισμός: δημοκρατία και «ανοιχτή κοινωνία»

78. Βλ. π.χ. το βιβλίο του ιταλού, R. Simone, Το μειλίχιο τέρας. Γιατί η Δύση δεν πηγαίνει
προς τα αριστερά; (εκδ. Πόλις). Να σημειώσουμε, επί τη ευκαιρία, ότι, εμπνεόμενοι ακριβώς
από την ανάλυση του Τοκβίλ για τη σχέση «δημοκρατίας»/«ισότητας»-πολιτικού δεσποτισμού
(βλ. τον δεύτερο τόμο της Δημοκρατίας στην Αμερική όπως επίσης και το Παλαιό Καθεστώς
και η Επανάσταση), οι νεοτοβκιλιανοί ιστορικοί και φιλόσοφοι στους οποίους αναφερόμαστε
(Φυρέ, Λεφόρ, Γκοσέ κ.λπ.) έχουν μια πολύ πιο ενδιαφέρουσα και διεισδυτική ανάλυση των
σχέσεων του Διαφωτισμού (και της νεοτερικότητας, γενικότερα) με τον ολοκληρωτισμό από
ότι ο σχετικά «αφελής» Γουόλιν.
79. Βλ. σχετικά τις αναλύσεις στο έργο του Το Παλαιό Καθεστώς και η Επανάσταση (1856),
μτφρ. Α. Παππάς, Αθήνα, Πόλις, 2007.
80. G. G. Hamilton, “Chinese Consumption of Foreign Commodities: a Comparative Perspective”, American Sociological Review, τ. 42, τχ. 6 (Δεκέμβριος 1977), σ. 886. Αντίστοιχη ήταν η
περίπτωση του γάλλου αρχαιολόγου, Εντμόντ Αμπού, ο οποίος μιλούσε για τον εξισωτικό
και ελευθερόφρονα χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας των μέσων του 19ου αιώνα, επειδή η
έλλειψη αριστοκρατικού τύπου σχέσεων έκανε τον πληθυσμό να μην νιώθει ότι οι νόμοι έχουν
κάποια αυθεντία, που επιβάλλει την υπακοή σε αυτούς. Βλ. Εντ. Αμπού, Η Ελλάδα του
Όθωνος (1854), μτφρ. Α. Σπήλιος, Αθήνα, Αφοί Τολίδη, χ.χ., κεφ. ΙΙ, μέρη 5, 6, 8.

Παραβλέποντας αυτό το βασικό σημείο, ο σύγχρονος τοκβιλιανισμός
ταυτίζει τα σύγχρονα πολιτικά καθεστώτα με τη «δημοκρατία» του Τοκβίλ
κι έτσι καταλήγουμε να λέμε ότι οι σύγχρονες φιλελεύθερες ολιγαρχίες είναι
δημοκρατικά πολιτεύματα. Άλλωστε, όπως έλεγε κάποτε ο Λεφόρ, «η αύξηση της κοινωνικής κινητικότητας μπορεί να αποτελέσει ένα καλό κριτήριο
για την εκτίμηση του βαθμού εκδημοκρατισμού μιας κοινωνίας»82. Αυτό
όμως που έχει σημασία –μιας και αναφέραμε τον Λεφόρ- είναι οι φιλοσοφικές προϋποθέσεις αυτού του λόγου. Η ιδέα που υπάρχει πίσω από αυτήν
την ανάλυση και την ομοούσιά της αντίληψη για την δημοκρατία, είναι μια
ιδιαίτερα περιοριστική κατανόηση του τι είναι η ιεραρχία και η ανισότητα:
στα πλαίσια αυτής της αντίληψης η ανισότητα ταυτίζεται με –περιστέλλεται,
θα λέγαμε, στις- ανισότητες «οντολογικού» τύπου, δηλαδή στις ανισότητες
που υποτίθεται ότι –αναπαράγοντας το μοντέλο των καστών και της αριστοκρατικής κοινωνίας- στηρίζονται σε οντολογικού τύπου, δηλαδή κοινωνικώς
απαράλλακτα και αναλλοίωτα, κριτήρια (την καταγωγή, τη φυλή, το χρώμα
του δέρματος, το φύλο κ.λπ.), κριτήρια που υπάρχουν φύσει και όχι νόμῳ.
81. Το αντίστοιχο, στην ελληνική περίπτωση, είναι το πέρασμα από τις πατριαρχικέςπροσωποπαγείς («σουλτανικού» τύπου, κατά τον Μαξ Βέμπερ) κοινωνικές σχέσεις της προεπαναστατικής περιόδου σε ένα κοινωνικό μοντέλο όπου η θέση του καθενός μέσα στο κοινωνικό οικοδόμημα καθορίζεται από σχετικά απρόσωπους μηχανισμούς που βασίζονται σε
αξιοκρατικές αρχές. Όπως έλεγε, για παράδειγμα, ο Μακρυγιάννης: «Όταν υπάρξει η πατρίς,
δεν σου χρειάζονται αρματωλίκια· παίρνεις τις τιμές της πατρίδος, βαθμούς και δόξες, καθώς
γίνεται και ‘σ τ’ άλλα έθνη, όπου τιμούν και δοξάζουν τους άξιους και τίμιους αξιωματικούς
τους. Κι αυτά τα καπετανλίκια ήταν κλέφτικα πράγματα, όταν ήταν οι Τούρκοι ‘σ την πατρίδα μας αφεντάδες» (δανειζόμαστε το χωρίο και την παρατήρηση από τον Γ. Γιαννουλόπουλο,
Διαβάζοντας τον Μακρυγιάννη. Η κατασκευή ενός μύθου από τον Βλαχογιάννη, τον Θεοτοκά, τον Σεφέρη και τον Λορεντζάτο, Αθήνα, Πόλις, 2003, σσ. 234-235).
82. Cl. Lefort, « Pour une sociologie de la démocratie », Eléments d’une critique de la bureaucratie,
Παρίσι, Gallimard, 1979, σ. 346.
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Έτσι οι «εκκοσμικευμένες» ανισότητες, όπως, π.χ., η οικονομική
ή πολιτική ανισότητα, που δε βασίζονται σε τέτοιου είδους κριτήρια αλλά
στην επιβολή και την ισχύ, περνούν σε δεύτερο πλάνο και η ύπαρξή τους
δε θεωρείται ότι έρχεται σε αντίφαση με τον υποτιθέμενα δημοκρατικό
χαρακτήρα ενός πολιτεύματος. Αντίστοιχα, η έννοια της ιεραρχίας, δηλαδή
η ύπαρξη κοινωνικής διαστρωμάτωσης και σχέσεων κυριαρχίας μεταξύ
των κοινωνικών τάξεων, τον φύλων κ.λπ., κατά τις οποίες αυτοί που είναι
υψηλότερα στο κοινωνικό οικοδόμημα έχουν μεγαλύτερη εξουσία, πλούτο
ή προνόμια από τους ή τις «από κάτω», ταυτίζεται με τη θεοκρατική –και
παραδοσιακή- έννοια του όρου, δηλαδή με τις ιεραρχίες αριστοκρατικού
τύπου, που στηρίζονται σε οντολογικού τύπου κριτήρια σαν αυτά που
αναφέραμε προηγουμένως. Χαρακτηριστική, υπό αυτήν την έννοια, είναι η
προσέγγιση του –μεγάλου κατά τα άλλα- ανθρωπολόγου, Λουί Ντυμόν, ο
οποίος περιέγραψε την είσοδο στη νεοτερικότητα ως μια προοδευτική έξοδο από τις «ιεραρχικού» τύπου, παραδοσιακές κοινωνίες83. Η νεοτερικότητα ορίζεται, βάσει αυτής της προσέγγισης, ως η άνοδος του «ατομικισμού»
και η έξοδος από τον «ολισμό», δηλαδή από τις κοινωνικές θεσμίσεις που
βασίζονται στην ύπαρξη μιας θεολογικά ή, γενικότερα, «οντολογικά» καθαγιασμένης κοινωνικής ιεραρχίας (ενός συστήματος καστών, εν ολίγοις84),
η οποία εντάσσει μια για πάντα τα άτομα σε παγιωμένες κοινωνικές κατηγορίες, καταργώντας κάθε δυνατότητα κοινωνικής κινητικότητας. Με αυτόν τον τρόπο, φυσικά, η νεοτερικότητα ταυτίζεται με τη «δημοκρατία».

θεια)85. Μια τέτοια αντίληψη όμως δε διαφέρει σχεδόν καθόλου από την
κυρίαρχη ιδέα του πολιτιστικού φιλελευθερισμού, σύμφωνα με την οποία η
ανθρώπινη απελευθέρωση είναι σχεδόν ταυτόσημη με την κατάργηση των
συλλογικών αναπαραστάσεων, των Μεγάλων Αφηγήσεων κ.λπ., οι οποίες θεωρούνται καταπιεστικές της ατομικότητας. Είναι επίσης γνωστό ότι
αυτή η ιδέα συνιστά, ακριβώς, και τον πυρήνα του μεταμοντερνισμού.
Μπορεί στο κείμενο που μόλις παραθέσαμε ο Λεφόρ να είναι κριτικός
προς τους λεγόμενους «Νέους Φιλοσόφους» (Μπερνάρ Ανρί Λεβί κ.λπ.),
αλλά παλιότερα είχε χαρακτηρίσει θετική τη συμβολή τους, εφόσον ουσιαστικά οι πολιτικές τους προτεραιότητες είναι οι ίδιες (ο αντιολοκληρωτισμός και όχι η δημοκρατική κριτική των σύγχρονων κοινωνιών). Σήμερα,
μάλιστα, δε βλέπουμε σε τι θα μπορούσε να διαφέρει μια τέτοια ανάλυση
περί «ακαθοριστίας» από τις θεωρίες μεταστρουκτουραλιστών και καθαρά μεταμοντέρνων συγγραφέων όπως ο Φουκό, ο Λιοτάρ, ο Ντεριντά ή η
Τζούντιθ Μπάτλερ: βασική έγνοια όλων τους είναι η κριτική των Μεγάλων
Αφηγήσεων, η επίθεση στις νόρμες της «ετεροκανονικότητας», η αποδόμηση της δυτικής μεταφυσικής κ.λπ. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η κριτική αυτού που, διόλου τυχαία, αποκλήθηκε, τελικά, εσενσιαλισμός ή ουσιοκρατία
(essentialism): η τάση να υποστασιοποιούμε τα κοινωνικώς αποκτούμενα
χαρακτηριστικά και να θεωρούμε ότι προκύπτουν από κάποια ουσία, ότι
δεν αποκτούνται κοινωνικά –πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να τροποποιηθούν-, αλλά ότι είναι θεσμισμένα άπαξ και διά παντός. Πρόκειται
ακριβώς για την κριτική στο καστικό μοντέλο που συναντάμε στον Τοκβίλ
και τον Ντυμόν: με τη μόνη διαφορά ότι εδώ αυτό το μοντέλο προβάλλεται
σε κάθε είδος συνοχής, στην ίδια την ύπαρξη των θεσμών και των κοινωνικών κανόνων ως τέτοια, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε μια απόρριψη
της κανονιστικότητας γενικώς.

		
«Απροσδιοριστία» και σχετικισμός: ενάντια στα συνολικά προτάγματα
Αυτή η τελευταία, με τη σειρά της, όπως πολύ ωραία θα το θέσει
ο Λεφόρ, τελικά ταυτίζεται με την «απροσδιοριστία», δηλαδή με το γεγονός ότι η κοινωνία δεν έχει ούτε επίσημη Αλήθεια αλλά ούτε και κάποιον
παραδοσιακά καθορισμένο και απαράλλακτο κάτοχο της εξουσίας (που θα
καθαγιαζόταν βάσει μιας προνομιακής σχέσης με αυτήν την επίσημη Αλή83. Βλ. μια σύνοψη της θεωρίας του στο πολύ σημαντικό του βιβλίο, Δοκίμια για τον σύγχρονο ατομικισμό. Μια ανθρωπολογική προοπτική πάνω στη σύγχρονη ιδεολογία, μτφρ., Μπ.
Λυκούδης, Αθήνα, Ευρύαλος, 1988. Δεν είναι καθόλου τυχαίο με όλα όσα λέμε ότι ο Ντυμόν
ξεκίνησε τη διανοητική του σταδιοδρομία ως ανθρωπολόγος με ειδίκευση στον ινδικό πολιτισμό (βλ. π.χ. το κλασικό του έργο, Homo hierarchicus. Essai sur le système des castes, Παρίσι,
1966), δηλαδή σε ένα πολιτισμό όπου οι καστικές σχέσεις παίζουν ακόμα και σήμερα πολύ
σημαντικό ρόλο στην οργάνωση της κοινωνικής ζωής, πράγμα που δε συνέβη σε άλλους μη
δυτικούς πολιτισμούς, όπως, π.χ. ο κινεζικός.
84. Αυτή είναι η ανάλυση του Ντυμόν στο Homo hierarchicus.

Για λόγους που δε μπορούμε, λόγω χώρου, να αναλύσουμε, ο μεταμοντερνισμός είναι, ουσιαστικά, η πιο διαυγής, καθαρή και –ταυτόχροναακραία έκφραση του πολιτιστικού φιλελευθερισμού, δηλαδή του ιδεώδους
της «ανοιχτής κοινωνίας», για να χρησιμοποιήσουμε τον περίφημο όρο του
Πόπερ: στόχος του είναι η αποδόμηση οποιασδήποτε μορφής κοινωνικής,
πολιτικής ή ιδεολογικής συνοχής, εφόσον και μόνο η ύπαρξη αυτής της
στοιχειώδους συνοχής ταυτίζεται με την κλειστότητα, την ετερονομία και
τον ολοκληρωτισμό, ως μορφή ουσιοκρατίας. Δεν είναι τυχαίο που, στο
πολιτικό επίπεδο, μια από τις βασικές προτεραιότητες του μεταμοντερνι85. Βλ. σχετικά, Κλ. Λεφόρ, «Η εικόνα του σώματος και ο ολοκληρωτισμός», Ελευθεριακή
Κίνηση, τ. 20, Σεπτέμβριος 2010.
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σμού είναι η κριτική σε κάθε συνολικό πολιτικό πρόταγμα και η εξύμνηση
μιας αυστηρά αρνητικής ή αμυντικής πολιτικής στάσης, που αρνείται κάθε
κανονιστικότητα (normativité)86. Προσωπικά μας είναι αδύνατο να δούμε
σε τι διαφέρει μια τέτοια στάση, η οποία απορρίπτει κάθε συνολικό πρόταγμα, το οποίο, ως τέτοιο, καταγγέλλεται ως δυνάμει ολοκληρωτικό, από
μια ανάλυση που περιορίζεται να ταυτίζει τη δημοκρατία με την απροσδιοριστία και θεωρεί κάθε συνολικό πρόταγμα ως έκφραση ενός δυνάμει ολοκληρωτικού «ρασιοναλιστικού ουτοπισμού» που, ως τέτοιος, είναι
ασύμβατος με τη διατήρηση αυτής της «ακαθοριστίας»87. Σε αμφότερες τις

περιπτώσεις ανοίγει ο δρόμος προς τον σχετικισμό και –γιατί όχι, ανάλογα
με την σοβαρότητα του κάθε συγγραφέα ή φιλοσόφου- στον ανοιχτό πολιτικό μηδενισμό.

86. Βλ. σχετικά και την πολύ ωραία ανάλυση αυτού του φαινομένου στην περίπτωση των
Φουκό και Μπάτλερ από την Μ. Νούσμπαουμ: «Η καθηγήτρια της παρωδίας. Η μοδάτη ηττοπάθεια της Τζ. Μπάτλερ», Πρόταγμα, τ. 3, Ιούνιος 2011, σ. 115 κ.ε.
87. Όπως μας υπενθυμίζει, π.χ., ένας μελετητής του Λεφόρ, ο φιλόσοφος έβλεπε «με τρόμο»
τις πολιτικές απόψεις του Καστοριάδη, τις οποίες θεωρούσε ουτοπικά γυμνάσματα «εξαιρετικής συνοχής και ορθολογικότητας», τα οποία θα έπρεπε να απορριφθούν ως «ρασιοναλιστικές πλάνες» (H. Poltier, C. Lefort. La découverte du politique, Παρίσι, Michalon, 1997, σ. 13,
υπ. 1). Ως γνωστόν, ο Λεφόρ αποχωρεί το 1958 από το Socialisme ou Barbarie, θεωρώντας πως
η οργάνωση δεν έχει ξεπεράσει τα μπολσεβίκικα της κατάλοιπα, εφόσον το γεγονός ότι υποστήριζε συγκεκριμένες θέσεις και αρχές υποτίθεται πως την καθιστούσε δυνάμει λενινιστική
πρωτοπορία, δεδομένου ότι τη διαχώριζε από την τάξη που υποτίθεται πως ήθελε να διευθύνει. Μετά την αποχώρησή του δημιουργεί, μαζί με άλλους αγωνιστές, τις οργανώσεις ILO
(Informations et liaisons ouvrières) και ICO (Informations et correspondances ouvrières), βασικό χαρακτηριστικό των οποίων ήταν το γεγονός ότι δεν υποστήριζαν κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό
πρόταγμα, αλλά ενεργούσαν ως πλατφόρμες διάδοσης «κινηματικών» πληροφοριών, κάτι
σαν το σημερινό Indymedia κατά κάποιον τρόπο. Βλέποντας τα πράγματα εκ των υστέρων,
θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κριτική του Λεφόρ στον υποτιθέμενο λενινισμό του Socialisme
ou Barbarie αποτελεί, ουσιαστικά, μια πρώτη εκδοχή της θεωρίας του για την «δημοκρατική
ακαθοριστία»: δεν πρέπει να έχουμε πρόταγμα, διότι το καθορισμένο πρόταγμα είναι εξ
ορισμού γραφειοκρατικό και αλλοτριωτικό κ.λπ.
Να υπενθυμίσουμε ότι κατά τις μεγάλες απεργίες του 1995, ενάντια στην προσπάθεια της
κυβέρνησης Ζυπέ να μεταρρυθμίσει το ασφαλιστικό, ο Λεφόρ καταδίκασε τις πιο «ακραίες»
διεκδικήσεις και υποστήριξε δημόσια τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία και πιο συγκεκριμένα την γραμματέα του συνδικάτου, CFDT, Nicole Notat, η οποία είχε στηρίξει το σχέδιο
Ζυπέ και είχε ζητήσει από τους σιδηροδρομικούς να γυρίσουν στη δουλειά τους. Περίεργη
διαδρομή για έναν άνθρωπο που σε όλη του τη ζωή πολέμησε τη γραφειοκρατία, να καταλήγει να συντάσσεται με αυτήν από το φόβο του «εξτρεμισμού» και του «ολοκληρωτισμού».
Όταν όμως η δημοκρατία περιστέλλεται στην «ανοιχτότητα» και την ιδεολογική ακαθοριστία,
τότε προφανώς το ζήτημα των πολιτικών και οργανωτικών δομών περνά σε δεύτερη μοίρα,
με αποτέλεσμα ακόμα και ένα γραφειοκρατικό (και ως εκ τούτου ιεραρχικό και ολιγαρχικό)
μόρφωμα να μπορεί να χαρακτηριστεί «δημοκρατικό» ή, εν πάση περιπτώσει, να θεωρηθεί
ως η μόνη λύση απέναντι στον «αρχαιο-μαρξισμό» και τον «σταλινισμό», ενάντια στους
οποίους βάλλει με το σχετικό του άρθρο ο Λεφόρ («Les dogmes sont finis» [«Τα δόγματα
τελείωσαν»], Le Monde, 4/1/1996), με ένα ύφος που θυμίζει –δυστυχώς- όλους αυτούς που τα
δύο τελευταία χρόνια εδώ στην Ελλάδα παραληρούν σχετικά με την «ανεύθυνη» αριστερά,
τον αριστερό λαϊκισμό που «μπαίνει εμπόδιο στις μεταρρυθμίσεις» κ.λπ.

Η ιστορία υπό επιτήρηση;
Κι εδώ έρχεται η άλλη εκδοχή του σύγχρονου φιλελευθερισμού,
ο νεοκαντιανού τύπου φιλελευθερισμός (σοσιαλδημοκρατικής απόχρωσης)
από τον οποίο, άλλωστε, προέρχεται και ο Ρίτσαρντ Γουόλιν, και ο οποίος
συνιστά, όπως είδαμε, μια παρηκμασμένη, κατά κάποιον τρόπο, εκδοχή της
Σχολής της Φραγκφούρτης. Σημαντικότερος εκπρόσωπος αυτής της νεότερης γενιάς είναι φυσικά ο Χάμπερμας, του οποίου το πρόταγμα συνίσταται, εν ολίγοις, στην προσπάθεια να καθορίσουμε εκ των προτέρων (κατά
το καντιανό πρότυπο) τις κατηγορίες μιας «επικοινωνιακής ορθολογικότητας», η οποία θα μας επιτρέψει να επικοινωνούμε δίχως παρεξηγήσεις και
συγκρούσεις. Φυσικά πίσω από αυτή τη θεωρία υπάρχει η ψευδαίσθηση
ότι η πολιτική σύγκρουση μπορεί κάποτε να εκλείψει, εφόσον, κατά βάθος,
μπορούμε να συνεννοηθούμε αν ακολουθήσουμε, κατά τη συζήτησή μας,
κάποιους φιλοσοφικά επεξεργασμένους φιλοσοφικούς κανόνες. Άποψη
εντελώς ουτοπική που πιστεύει ότι οι πολιτικές συγκρούσεις δεν προκύπτουν από διαφορές συμφερόντων ή από αγεφύρωτες διαφορές πολιτιστικού, πολιτικού ή θεολογικού τύπου, αλλά από απλές «παρεξηγήσεις».
Κινητήρια δύναμη και αυτής της άποψης είναι ο φόβος του ολοκληρωτισμού και της κοινωνικής σύγκρουσης, η οποία πιστεύεται ότι οδηγεί
στον πρώτο, αν δεν τεθεί μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια. Το πόσο στενά
όμως θα είναι αυτά τα πλαίσια είναι κάτι που εναπόκειται στο αντιληπτικό εύρος του κάθε φιλοσόφου. Είναι χαρακτηριστικός, για παράδειγμα,
ο τρόπος με τον οποίο ο Γουόλιν τείνει να θεωρεί ανορθολογιστή όποιον
δίνει στη φαντασία μεγαλύτερο ρόλο από ό,τι ο Καντ, όπως επίσης και η
προσπάθειά του να παρουσιάσει τον Αντρέ Μπρετόν ως δυνάμει φασίστα,
όταν είναι γνωστή η κριτική του τελευταίου στις φασίστο-σαδίζουσες τάσεις του Ζωρζ Μπατάιγ88. Αντίστοιχη, θα μπορούσαμε να πούμε, ως προς
το σκεπτικό της, ότι είναι και η στάση του Χάμπερμας απέναντι στον
Καστοριάδη89, μια στάση που τελικά υιοθέτησε, στη συνέχεια, και ο Μά88. Οι οποίες κατά τον Μπρετόν οδηγούσαν «έξω από τη ζωή». Βλ. τη σχετική του επιστολή
προς τον Κάλας (5/1/1942), όπως την παραθέτει ο Ν. Σιγάλας, Ο Ανδρέας Εμπειρίκος και η
ιστορία του ελληνικού υπερρεαλισμού, Αθήνα, Άγρα, 2012, σ. 300.
89. Βλ. την περίφημη «παρέκβαση» που αφιερώνει ο Χάμπερμας στον Καστοριάδη, στο έργο
του, Ο φιλοσοφικός λόγος της νεωτερικότητας (1985), μτφρ. Λ. Αναγνώστου, Α. Καραστάθη,
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ρεϊ Μπούκτσιν, ταυτίζοντας, σχεδόν, τον πρώτο, με τους μεταμοντέρνους,
επειδή επικαλείται το φαντασιακό και όχι τον «Λόγο».

ντέρνου κομφουζιονισμού δεν είναι ένδειξη κάποιου αναδυόμενου «φασισμού», όσο το λογικό αποτέλεσμα της πλήρους κυριαρχίας της φιλελεύθερης λογικής της «ανοιχτής κοινωνίας», με την κριτική της σε κάθε
είδος κανονιστικότητας, ανεξαρτήτως του περιεχομένου του.
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Αυτή η λογική όμως οδηγεί σε μια, κατά κάποιον τρόπο, αστυνομικού τύπου αντίληψη της ιστορίας, τόσο της πολιτικής και κοινωνικής όσο
και αυτής των ιδεών, κατά την οποία η πολιτική και φιλοσοφική σκέψη
φλερτάρουν με μια ανακριτική στάση που τελικά δεν έχει στόχο τόσο την
κατανόηση και τη διαύγαση κάποιων προβλημάτων, όσο την απόσπαση
πιστοποιητικών δημοκρατικών φρονημάτων. Ο πολιτικός και γενικότερος
αποπροσανατολισμός που επικρατεί σήμερα μας γεμίζει με άγχος και φόβους, τους οποίους προσπαθούμε να κατευνάσουμε με το να αναζητούμε
κάποιο πολιτικό άρθρο ή σύμβολο πίστης, που πιστεύουμε πως το βρίσκουμε σε κάποια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, όπως, π.χ., ο Διαφωτισμός.
Πέραν όμως του γεγονότος ότι αυτού του τύπου η αντιμετώπιση
των ιστορικών περιόδων είναι ίδιον μάλλον μιας θρησκευτικού τύπου νοοτροπίας, πρέπει να τονιστεί και το γεγονός ότι, προκειμένου μια ιστορική
περίοδος να καταστεί σύμβολο αυτού του είδους, οφείλει πρώτα να αποκαθαρθεί από τα στοιχεία της που δεν ταιριάζουν στους σκοπούς μας.
Είδαμε παραπάνω πώς -όχι απαραίτητα με συνειδητό τρόπο-, κάτι τέτοιο
συμβαίνει στην περίπτωση του Διαφωτισμού. Βασική συνέπεια μιας τέτοιας στάσης είναι ότι δε λαμβάνουμε πλέον καθόλου υπόψη τα λεγόμενα
και τις κριτικές, όχι απλώς όσων είναι ανοιχτά αντίθετοι με αυτό που εμείς
θεωρούμε ως πολιτικό μας λάβαρο (όπως π.χ., εν προκειμένω, η κριτική
των ρομαντικών στον Διαφωτισμό), αλλά ούτε καν όσων προσπαθούν να
σχετικοποιήσουν την άκριτα εγκωμιαστική μας στάση, χωρίς, παρ’ όλα
αυτά, να είναι «αντιδραστικοί». Κι έτσι περνά στο βρόντο μια ολόκληρη
σειρά πολύ σημαντικών ενστάσεων και επιχειρημάτων, απλώς και μόνο
επειδή οι γενικότερες απόψεις των εκφραστών τους ήταν συντηρητικές ή
αντιδραστικές (με ή χωρίς εισαγωγικά). Φυσικά όμως αυτή η στάση μας
κάνει να σχηματοποιούμε τα προβλήματα και να μη μπορούμε, από ένα
σημείο κι έπειτα, να κατανοήσουμε πράγματα και καταστάσεις (όπως το
είδαμε παραπάνω με το παράδειγμα της Σχολής της Φραγκφούρτης ή του
αγγλοσαξονικού ρομαντισμού).
Με ανάλογο τρόπο, η μετατροπή του φόβου του ολοκληρωτισμού
σε έσχατο κριτήριο αποτίμησης των πολιτικών εξελίξεων και θεωριών, δε
μας επιτρέπει να δούμε ότι, στην πραγματικότητα, η άνοδος του μεταμοΑθήνα, Αλεξάνδρεια, 1993.

Αυτονομία παντού, δημοκρατία πουθενά
Προφανώς και η ανάλυση του ολοκληρωτισμού αλλά και η εναντίωση στα απομεινάρια και τους οπαδούς του συνιστά κομμάτι της διανοητικής προσπάθειας η οποία πρέπει να συνοδεύει κάθε δημοκρατική πολιτική
πράξη που θέλει να είναι κατά το δυνατόν διαυγής. Ωστόσο θεωρούμε
προβληματική, από την άλλη μεριά, αυτή την τάση περιστολής του προτάγματος της αυτονομίας όχι απλώς στην εναντίωση στον ολοκληρωτισμό90,
αλλά και στον πολιτικό φιλελευθερισμό γενικότερα, μέσω της άκριτης υιοθέτησης του φαντασιακού της «ανοιχτής κοινωνίας» -ειδικά μέσα στις
σημερινές κοινωνίες όπου η ασημαντότητα και το κενό νοήματος που
προκύπτει από τη φθορά και την χρεωκοπία όλων των παραδοσιακών
παραστάσεων, έχει εγκαθιδρύσει ένα ντε φάκτο καθεστώς «απροσδιοριστίας» και σχετικισμού.
Φυσικά, για να προλάβουμε πιθανές παρεξηγήσεις, και ο πολιτικός
φιλελευθερισμός εκφράζει, σε ένα σημαντικό βαθμό, μια βλέψη αυτονομίας, αναπαράγοντας, και αυτός, την ουσιώδη διφυΐα της σύγχρονης Δύσης.
Ωστόσο, η περιστολή του δημοκρατικού προτάγματος σε μια φιλελεύθερη
κριτική της παράδοσης και των αυταρχικών ιδεολογημάτων σήμερα καταλήγει μάλλον στον σχετικισμό και αφομοιώνεται από τον κυρίαρχο κομφουζιονισμό91. Αυτό το βλέπουμε πιο καθαρά στην «αριστερή» εκδοχή του
αντι-ολοκληρωτισμού, δηλαδή στην τάση ορισμένων αναρχικών και ελευθεριακών ομάδων να περιστέλλουν την πολιτική τους δράση και ανάλυση
στον «αντιφασισμό», πράγμα που συχνά τους οδηγεί να υιοθετούν ολόκληρη την μεταμοντέρνα και μεταστρουκτουραλιστική ασυναρτησία (τάση που
συναντάται, άλλωστε, και σε ρεύματα του σύγχρονου «ριζοσπαστικού»
φεμινισμού)92.
90. Αν κοιτάξουμε, π.χ., την ύλη των τεσσάρων τελευταίων τευχών της Ελευθεριακής Κίνησης, δηλαδή των τευχών που άρχισαν να συντάσσονται από συντακτική ομάδα (και, κατά συνέπεια, ακολουθούν ένα οργανωμένο εκδοτικό σχέδιο), θα διαπιστώσουμε ότι το μεγαλύτερο
ποσοστό των κειμένων που την αποτελούν έχουν καθαρά αντι-ολοκληρωτικό προσανατολισμό
και πολύ λίγα καθεαυτό δημοκρατικά στοιχεία.
91. Βλ. σχετικά και την ανάλυσή μας «Στην υπεράσπιση της πολιτικής», Πρόταγμα, τ. 3,
Ιούνιος 2011.
92. Εφόσον, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ότι, τόσο ο ρατσισμός όσο και ο σεξισμός, είναι ιδεολο-
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Είναι πολύ πιθανό αυτή η εκτίμηση να είναι προϊόν προβολής δικών μας αντιρρήσεων πάνω στα κείμενα της Ε. Κίνησης και όχι η πραγματική πρόθεση των συντακτών τους (οι οποίοι είναι αρκετά κρυπτικοί
ως προς το πώς αντιλαμβάνονται αυτό που αποκαλούν «πρόταγμα της
αυτονομίας»). Ωστόσο πιστεύουμε ότι αυτή η τάση αποσύνδεσης της αυτονομίας (ως καθεστώτος ανοιχτότητας στο ανθρωπολογικό και πολιτιστικό
επίπεδο) από την δημοκρατία (ως πολιτικού καθεστώτος που εξασφαλίζει
την ισότητα και την κατάργηση των σχέσεων κυριαρχίας και ανισότητας)
οδηγεί μάλλον σε αδιέξοδα, ορισμένα από τα οποία προσπαθήσουμε να
δείξουμε στο θεωρητικό επίπεδο.

χρεωκοπία ενός μοντέλου κοινωνίας, του οποίου οι βάσεις μπήκαν κατά
τον Διαφωτισμό; Της βιομηχανικής κοινωνίας, δηλαδή, που υποτίθεται ότι
ενσαρκώνει την υλικοτεχνική πρόοδο, η οποία –με τη σειρά της- υποτίθεται
ότι θα έφερνε και την πνευματική και πολιτική απελευθέρωση; Ο Ρουσό
βέβαια είχε διαισθανθεί, στον περίφημο Λόγο περί των επιστημών και των
τεχνών94 (1750) την κατεύθυνση που έδειχνε να παίρνει ο κόσμος, και με το
ρομαντικό του αισθητήριο είχε στηλιτεύσει αυτήν την προοδο-λάγνα αισιοδοξία. Η κατάρρευση της καταναλωτικής κοινωνίας που θα βιώσουμε στις
δεκαετίες που έρχονται, θα είναι ίσως μια ιστορική του επιβεβαίωση. Παρ’
όλα αυτά, δεν είναι καθόλου απίθανο, μέσα στα συντρίμμια να συναντάμε
ακόμα ανθρώπους που θα μας μιλούν για το «ανολοκλήρωτο πρόταγμα
της νεοτερικότητας» και για την ανάγκη υπεράσπισης του «Διαφωτισμού».
Είναι πάντοτε πιο εύκολο να προσπαθείς μέχρι και την έσχατη στιγμή να
κρατηθείς από τις βεβαιότητες του παρελθόντος, παρά να προσπαθήσεις
να αγωνιστείς για τη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος.

Διότι, τί, σε επίπεδο επιχειρήματος, θα μας αποτρέψει, αν ακολουθούμε μια ανάλυση σαν αυτή στην οποία προσπαθήσαμε να κάνουμε
κριτική, από το να στραφούμε στον (νέο)φιλελευθερισμό -όπως έκαναν
πρόσφατα ορισμένοι πρώην αναρχικοί ή δημοκράτες93-, βάσει ακριβώς
μιας λογικής ότι «πρέπει να υπερασπιστούμε πάση θυσία τα ιδεώδη του
Διαφωτισμού απέναντι στον ανερχόμενο λαϊκοφασισμό»; Τι μπορεί, βάσει
επιχειρημάτων που δε βασίζονται σε ιστορικές και φιλοσοφικές αποσιωπήσεις, να καταπολεμήσει τον σύγχρονο μηδενισμό και το πολιτικό ό,τινα-‘ναι; Πώς γίνεται να κατηγορούμε κάποιους για ανευθυνότητα η οποία
μπορεί να ανοίξει την πόρτα στον φασισμό, όταν οι ίδιοι έχουμε σχεδόν
μετατρέψει την πολιτική σκέψη σε δογματικό εργαλείο αυτοδικαίωσης,
που φλερτάρει με λογικές ιστοριογραφικής λαθροχειρίας και ιεροεξεταστικού τύπου προσέγγισης των ιστορικών και φιλοσοφικών ρευμάτων; Μήπως
τελικά ο Μισεά είχε δίκιο όταν παρατηρούσε ότι ο φιλελευθερισμός, από
«αυτοκρατορία του ελάχιστου κακού» συχνά αυτοχειροτονείται σε «καλύτερο των κόσμων», ο οποίος προσπαθεί να καταργήσει την κριτική και
την αμφισβήτηση στο όνομα της προστασίας από τα δεινά των διάφορων
ολοκληρωτισμών (με εισαγωγικά ή χωρίς);

Ν. Μ.

Και μήπως, τελικά, όλη αυτή η στάση δεν είναι παρά ένας αντιπερισπασμός, για να μην πάρουμε θέση για τα φλέγοντα προβλήματα που
αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος (αποσύνθεση του καπιταλισμού, οικολογική καταστροφή κ.λπ.) και τα οποία, σε μεγάλο βαθμό, σηματοδοτούν τη
γίες που προωθούν «οντολογικού» και ουσιοκρατικού τύπου ανισότητες, δηλαδή ανισότητες
που βασίζονται σε χαρακτηριστικά όχι κοινωνικώς θεσμισμένα αλλά βιολογικά καθορισμένα
(το χρώμα της επιδερμίδας, το σχήμα των γεννητικών οργάνων κ.λπ.).
93. Βλ. τα παραδείγματα του υποψηφίου βουλευτή (στις εκλογές της 6ης Μαΐου) με τη Δράση, Θ. Κουραβέλου (βλ. τη συνέντευξή του, «Το διακύβευμα των εκλογών είναι η παραμονή
μας στην Ε.Ε.» στο ιστολόγιο, http://metarrythmisi.wordpress.com) ή την ανάλογων απόψεων
ιστοσελίδα, arguments.gr.
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