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Η «∆ηµοκρατία» είναι µία λέξη της οποίας το νόηµα µοιάζει πλέον οµιχλώδες και
περίπλοκο, λόγω της υπερβολικής της χρήσης, συχνά µε έναν συγκαταβατικά περιφρονητικό
τρόπο. Όποιες και να είναι οι διαφορές µας στη συνέχεια, θα µπορούσαµε άραγε να
συµφωνήσουµε πως η αρχή στην οποία βασίζεται η δηµοκρατία είναι το να τίθεται οτιδήποτε
είναι κοινό σε όλους τους ανθρώπους, πάνω από αυτό που ανήκει σε µια οργάνωση, ένα
ίδρυµα ή µια οµάδα; Αυτό δεν αµφισβητεί τα δικαιώµατα όσων διαθέτουν κάποιο φυσικό
προτέρηµα, µία ειδικευµένη γνώση, κάποια τεχνική ικανότητα ή ακόµα, τα δικαιώµατα των
θεσµικών οργανισµών: όλοι µπορούν, υπό δηµοκρατικό έλεγχο, να παίξουν έναν χρήσιµο
ρόλο στην ανθρώπινη οικονοµία. Όµως η δηµοκρατία συνίσταται στην απόδοση της εξουσίας
περισσότερο στο σύνολο, παρά στα µέρη·
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Απ’ αυτήν τη βασική αρχή απορρέει ένα πλήθος σχετικών ιδεών και πρακτικών, οι
οποίες εµφανίζονται στην ιστορία εδώ και πολύ καιρό, αν και όχι σε όλες τις κοινωνίες ή,
τουλάχιστον, όχι στον ίδιο βαθµό. Μπορούµε να αναφέρουµε µεταξύ άλλων: την κοινοτική
αυτοκυβέρνηση, την ελεύθερη επικοινωνία µεταξύ ίσων, την ανεµπόδιστη πρόσβαση στην
κοινή γνώση, την προστασία από τον αυθαίρετο εξωτερικό έλεγχο και ένα αίσθηµα
προσωπικής, ηθικής υπευθυνότητας, όταν µια συµπεριφορά επηρεάζει το σύνολο της
κοινότητας. Όλοι οι ζωντανοί οργανισµοί είναι κατά τι αυτόνοµοι, στον βαθµό που
ακολουθούν τον ιδιαίτερο, κάθε φορά, τρόπο ζωής τους· στον άνθρωπο, όµως, αυτή η
αυτονοµία είναι η πιο απαραίτητη συνθήκη της ανάπτυξής του. Από τη στιγµή που είµαστε
άρρωστοι ή ανάπηροι, έχουµε απολέσει ένα µέρος της αυτονοµίας µας: όµως το ν’
απαρνούµασταν καθηµερινά και για κάθε λόγο την αυτονοµία αυτή, θα µεταµόρφωνε την
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ίδια τη ζωή µας σε χρόνια ασθένεια. Η καλύτερη δυνατή ζωή –και εδώ έχω πλήρη
συναίσθηση πως ανοίγω µια µεγάλη κουβέντα- είναι µία ζωή που απαιτεί περισσότερη αυτόοργάνωση, αυτό-έκφραση και αυτό-εκπλήρωση. Υπό αυτή την έννοια, η προσωπικότητα άλλοτε ειδοποιό χαρακτηριστικό µόνο των βασιλέων- ανήκει, για τη δηµοκρατική θεωρία, σε
όλους τους ανθρώπους. Η ζωή, στην αφθονία και την πληρότητά της, δεν µεταβιβάζεται.
∆ιαµορφώνοντας αυτόν τον προσωρινό ορισµό, ελπίζω να µην ξέχασα κάτι
σηµαντικό, στο όνοµα της επιδιωκόµενης οµοφωνίας. Η δηµοκρατία –χρησιµοποιώ την λέξη
µε το πρωταρχικό της νόηµα- εκδηλώνεται αναγκαστικά κυρίως στις µικρές κοινότητες ή τις
µικρές οµάδες, των οποίων τα µέλη έχουν συχνές προσωπικές επαφές, αλληλεπιδρούν
ελεύθερα και γνωρίζονται προσωπικά. Από την στιγµή που ο αριθµός των ατόµων είναι
µεγάλος θα πρέπει να συµπληρώσουµε µε διάφορους τρόπους την δηµοκρατική συσχέτισή
τους, δίνοντάς της µια µορφή περισσότερο αφηρηµένη και απρόσωπη. Όµως, η ιστορική
εµπειρία αποδεικνύει πως είναι πολύ πιο εύκολο να εξαλείψει κανείς τη δηµοκρατία
δηµιουργώντας θεσµούς που παραχωρούν την εξουσία σ’ όσους βρίσκονται στην κορυφή της
κοινωνικής ιεραρχίας, παρά να συµπεριλάβει δηµοκρατικές πρακτικές σ’ ένα καλά
οργανωµένο σύστηµα, ελεγχόµενο από ένα κέντρο, και το οποίο αγγίζει τον υψηλότερο
βαθµό µηχανικής αποτελεσµατικότητας, όταν αυτοί που δουλεύουν γι’ αυτό δεν έχουν ούτε
προσωπική θέληση, ούτε προσωπικές επιδιώξεις.
Η ένταση ανάµεσα στον συνεταιρισµό σε µικρή κλίµακα και στην οργάνωση µεγάλης
κλίµακας, ανάµεσα στην προσωπική αυτονοµία και τον θεσµικό έλεγχο, ανάµεσα στον
έλεγχο από απόσταση και την αποκεντρωµένη τοπική παρέµβαση, µας έχει οδηγήσει σε µια
κρίσιµης κατάστασης. Εάν µπορούσε κανείς να κρίνει µε διαύγεια, θα είχε ίσως καταλάβει
εδώ και καιρό, πως αυτή η σύγκρουση βρίσκεται βαθιά ριζωµένη και στην ίδια την τεχνική.
Πόσο θα ήθελα να µπορούσα να περιγράψω την τεχνική µε την ίδια ελπίδα να
κερδίσω την συµφωνία σας, όπως για τον ορισµό που έδωσα για την δηµοκρατία, παρά τις
όποιες επιφυλάξεις και αµφιβολίες σας! Θα πρέπει, παρ’ όλα αυτά, να παραδεχτώ πως ακόµα
και ο τίτλος αυτού του άρθρου είναι αµφιλεγόµενος· και είναι αδύνατον να προχωρήσω την
ανάλυσή µου χωρίς ν’ ανατρέξω σε ερµηνείες οι οποίες δεν είναι ακόµα ευρέως
διαδεδοµένες, και ακόµα, ούτε βεβαίως έχουν συζητηθεί ή σχολιαστεί µε αυστηρότητα. Για
να το θέσω ωµά, η γενική µου θέση είναι η εξής: από τα τέλη της Νεολιθικής Εποχής στη
Μέση Ανατολή, µέχρι και τις µέρες µας, δύο είδη τεχνολογίας συνυπήρξαν περιοδικά πλάιπλάι: η µια αυταρχική και η άλλη δηµοκρατική· η πρώτη εκπορευόµενη από το κέντρο του
συστήµατος, εξαιρετικά ισχυρή αλλά ασταθής εκ φύσεως, η δεύτερη ελεγχόµενη από τον
άνθρωπο, σχετικά αδύναµη, αλλά ευφυής και αέναη. Εάν έχω δίκιο -εκτός κι αν αλλάξουµε

συµπεριφορά ριζικά- έρχεται η µέρα όπου η δηµοκρατική τεχνική θα εξαφανιστεί ή θα
αντικατασταθεί ολοκληρωτικά. Έτσι, όλη η εναποµείνασα αυτονοµία µας θα αφανιστεί ή θα
της επιτρέπεται να υπάρχει µόνο ως κυβερνητική φάρσα, όπως περίπου οι εθνικές εκλογές για
την ανάδειξη ήδη επιλεγµένων ηγετών στις χώρες µε ολοκληρωτικά καθεστώτα.
Τα δεδοµένα στα οποία βασίζεται αυτή η άποψη, είναι γνωστά· πιστεύω όµως πως
έχουµε παραµελήσει την σηµασία τους. Αυτό που θα ονόµαζα δηµοκρατική τεχνική είναι η
µέθοδος παραγωγής σε περιορισµένη κλίµακα, βασιζόµενη κυρίως στην ανθρώπινη
επιτηδειότητα και την ενέργεια των ζώων, πάντοτε όµως όντας υπό την ενεργητική διεύθυνση
του τεχνίτη ή του γεωργού, ακόµα κι όταν αυτοί χρησιµοποιούν µηχανές. Στα πλαίσια,
λοιπόν, της δηµοκρατικής τεχνικής, τα ιδιαίτερα ταλέντα κάθε οµάδας φιλτράρονται από τις
τέχνες και τις κοινωνικές τελετές που η οµάδα αυτή επιλέγει, ενώ παράλληλα
χρησιµοποιούνται µε ήπιο τρόπο τα δώρα της φύσης. Η τεχνική αυτή έχει µεν περιορισµένες
φιλοδοξίες, αλλά -ακριβώς χάρις στην ευρεία της διάδοση και τις χαµηλές της απαιτήσειςπροσαρµόζεται και ανακάµπτει πολύ εύκολα. Αυτή είναι η δηµοκρατική τεχνική που στήριξε
και στηρίζει σταθερά όλους τους πολιτισµούς της ιστορίας µέχρι την εποχή µας. Και είναι
αυτή που αντιστάθµιζε επανειληµµένα την συνεχή τάση τις αυταρχικής τεχνικής να ασκεί µε
λανθασµένο τρόπο τις εξουσίες της. Ακόµη και στους λαούς που ήταν αναγκασµένοι να
αποδίδουν τιµές στα πιο επιθετικά αυταρχικά καθεστώτα, µέσα στο εργαστήρι και στο
αγρόκτηµα µπορούµε ακόµα να διακρίνουµε µια κάποια αυτονοµία, οξυδέρκεια και
δηµιουργικότητα. Το βασιλικό ρόπαλο, το µαστίγιο του δουλεµπόρου, οι γραφειοκρατικές
ορδές δεν άφησαν το παραµικρό σηµάδι στα υφαντά της ∆αµασκού ή στην αθηναϊκή
αγγειοπλαστική του 5ου αιώνα.
Ενώ αυτή η δηµοκρατική τεχνική έχει ρίζες τόσο βαθειά µέσα στον χρόνο όσο και τα
πρώτα εργαλεία, η αυταρχική τεχνική είναι πολύ νεότερη: εµφανίζεται κατά την τέταρτη
χιλιετία π.Χ. περίπου,

µέσα σ’ ένα νέο πλαίσιο τεχνικών εφευρέσεων, επιστηµονικών

παρατηρήσεων και συγκεντρωτικού πολιτικού ελέγχου, που παρήγαγε αυτόν τον ιδιαίτερο
τρόπο ζωής που αποκαλούµε σήµερα πολιτισµό, χωρίς παρόλα αυτά να του πλέκουµε
κανενός είδους εγκώµιο. Υπό τον νεοφανή θεσµό της βασιλείας, όλες οι µέχρι πρότινος
σκόρπιες και µεταβαλλόµενες δραστηριότητες, που ήταν προσαρµοσµένες στ’ ανθρώπινα
µέτρα, ενώθηκαν σε µία µνηµειακή κλίµακα, µέσω µιας νέας οργάνωσης των µαζών µε
χαρακτήρα θεολογικό και τεχνικό ταυτόχρονα. Στο πρόσωπο του απόλυτου µονάρχη, του
οποίου ο λόγος είχε ισχύ νόµου, οι κοσµικές δυνάµεις κατέβαιναν στη Γή, κινητοποιούσαν
και συνένωναν τις προσπάθειες χιλιάδων ανθρώπων, ως τότε υπερβολικά αυτόνοµων και

ανεξάρτητων για να συντονίσουν ηθεληµένα τις πράξεις τους για σκοπούς που ξεπερνούσαν
τον ορίζοντα του χωριού.
Αυτή η νέα αυταρχική τεχνική δεν εµποδίστηκε ούτε από τα έθιµα του χωριού, ούτε
από το ανθρώπινο συναίσθηµα: οι ηράκλειοι άθλοι της µηχανικής οργάνωσης που
πραγµατοποίησε βασίζονταν σ’ έναν αδυσώπητο φυσικό εξαναγκασµό, στην καταναγκαστική
εργασία και τη δουλεία, οι οποίες γέννησαν µηχανές ικανές να παράγουν ιπποδύναµη
χιλιάδων αλόγων, πολλούς αιώνες πριν την εφεύρεση της σέλας και των ινίων για τα άλογα ή
του τροχού. Αυτή η συγκεντρωτική τεχνική βασίστηκε σε εφευρέσεις και επιστηµονικές
ανακαλύψεις ανώτερου επιπέδου: η γραφή µε όλες τις αναφορές και τα αρχεία, τα
µαθηµατικά και η αστρονοµία, τα αρδευτικά έργα· και κυρίως η κατασκευή περίπλοκων
ανθρώπινων µηχανών, αποτελούµενων από αλληλεξαρτούµενα κοµµάτια, αντικαταστάσιµα,
τυποποιηµένα και ειδικευµένα: οι στρατιές των εργατών, ο στρατός, η γραφειοκρατία. Οι
στρατιές των εργατών και ο στρατός θα ύψωναν τα ανθρώπινα επιτεύγµατα σε ύψη
αδιανόητα ως τότε: κατασκευές µεγάλης κλίµακας όσον αφορά τις πρώτες- µαζικές
καταστροφές όσον αφορά τον δεύτερο. Στις περιοχές όπου πρωτοεµφανίστηκε, η
ολοκληρωτική αυτή τεχνική ήταν ανεκτή, ίσως ακόµα και ευκταία, παρά την διαρκή της τάση
προς την καταστροφή, διότι οργάνωνε την πρώτη οικονοµία ρυθµισµένης αφθονίας: ειδικά οι
απέραντες καλλιέργειες παραγωγής τροφής οι οποίες δεν εξασφάλιζαν µόνο τη θρέψη ενός
πολυπληθούς αστικού πληθυσµού, αλλά ελευθέρωνε και µια σηµαντική επαγγελµατική
µειοψηφία που µπορούσε πια ν’ αναλάβει στρατιωτικές, γραφειοκρατικές, επιστηµονικές ή
καθαρά θρησκευτικές δραστηριότητες. Όµως αδυναµίες που δεν έχουν ακόµη και σήµερα
ξεπεραστεί, µείωναν την αποτελεσµατικότητα αυτού του συστήµατος.
Αρχικά, η δηµοκρατική οικονοµία του χωριού θα αντισταθεί στην ενσωµάτωσή της
στο νέο αυταρχικό σύστηµα. Γι αυτόν τον λόγο, ακόµα και η Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία, αφού
κατόρθωσε να κάµψει τις αντιστάσεις και να αρχίσει να συλλέγει φόρους, έκρινε σκόπιµο να
παραχωρήσει µια µεγάλη τοπική αυτονοµία σε θέµατα θρησκείας και διακυβέρνησης.
Επιπροσθέτως, όσο η γεωργία απορροφούσε την εργασία του 90% περίπου του πληθυσµού, η
µαζική τεχνική εφαρµοζόταν κυρίως στα πολυπληθή αστικά κέντρα. Λόγω του ότι η
αυταρχική τεχνική διαµορφώθηκε αρχικά σε µια εποχή όπου τα µέταλλα ήταν σπάνια, ενώ η
ανθρώπινη πρώτη ύλη –προερχόµενη από τους αιχµάλωτους πολέµου- ήταν εύκολα
µετατρέψιµη σε λογιών-λογιών µηχανές, οι ηγέτες που την διεύθυναν ποτέ δεν έκαναν τον
κόπο να εφεύρουν µηχανικά ή ανόργανα υποκατάστατά της. Όµως η εν λόγω τεχνική
υπέφερε κι από άλλες αδυναµίες, ακόµα σοβαρότερες. Το σύστηµα αυτό δεν διέθετε καµία
εσωτερική συνοχή: αρκούσε µία διακοπή των επικοινωνιών -ένας χαµένος κρίκος στην

αλυσίδα των εντολών- και οι µεγάλες ανθρώπινες µηχανές κατέρρεαν. Τέλος, οι µύθοι που
στήριζαν το σύστηµα στο σύνολό του –και ιδιαίτερα ο θεµελιώδης µύθος της βασιλείας- ήταν
παράλογοι λόγω της καχυποψίας και του παρανοϊκού µίσους τους, των παρανοϊκών αξιώσεών
τους για άνευ όρων υποταγή και απόλυτη εξουσία. Παρόλες δηλαδή τις εντυπωσιακές
κατασκευές της, η αυταρχική τεχνική εξέφραζε µια βαθιά εχθρότητα προς την ζωή.
Στο σηµείο αυτό της σύντοµης ιστορικής µου παρένθεσης, πιστεύω πως βλέπετε
καθαρά που θέλω να καταλήξω: η αυταρχική τεχνική επανεµφανίζεται σήµερα µε µια µορφή
επιδέξια τελειοποιηµένη και εξαιρετικά µεγεθυµένη. Μέχρι τώρα, εµπιστευόµενοι τις
αισιόδοξες αρχές διανοητών του 19ου αιώνα όπως ο Ωγκύστ Κοντ (Auguste Compte) και ο
Χέρµπερτ Σπένσερ (Herbert Spencer), αντιµετωπίσαµε την ανάπτυξη της πειραµατικής
επιστήµης και τις µηχανικές εφευρέσεις ως το καλύτερο εχέγγυο µιας ειρηνικής βιοµηχανικής
κοινωνίας, παραγωγικής και πάνω απ’ όλα δηµοκρατικής. Πολλοί ήταν αυτοί που για να
καθησυχάσουν τους εαυτούς τους, επέλεξαν να πιστέψουν πως υπήρχε ακόµα και αιτιακή
σχέση µεταξύ της εξέγερσης ενάντια στην αυθαιρεσία της πολιτικής εξουσίας του 17ου αιώνα,
και της βιοµηχανικής επανάστασης που την συνόδευσε. Όµως, φαίνεται πως αυτό που έγινε
αντιληπτό ως µια νέα µορφή ελευθερίας, ήταν στην πραγµατικότητα µια πολύ πιο εξελιγµένη
εκδοχή της παλιάς δουλείας: διότι η ανάδυση της πολιτικής δηµοκρατίας κατά τους
τελευταίους αυτούς αιώνες, εξουδετερώνεται όλο και περισσότερο από την παλινόρθωση της
συγκεντρωποιηµένης αυταρχικής τεχνικής -της τεχνικής που είχε κατά τ’ άλλα υποχωρήσει
σε πολλά µέρη του κόσµου.
Ας µην κοροϊδεύουµε άλλο τους εαυτούς µας. Την ίδια στιγµή που τα δυτικά έθνη
ανέτρεπαν τα παλαιά απολυταρχικά καθεστώτα, τα οποία διοικούνταν από έναν βασιλιά µε
θεϊκή φύση, στον τοµέα της τεχνικής αποκαθιστούσαν το ίδιο σύστηµα, µε µια µορφή πολύ
πιο αποτελεσµατική, επανεισάγοντας δρακόντειους καταναγκασµούς στρατιωτικής φύσης
τόσο στην οργάνωση των εργοστασίων, όσο και στην νέα οργάνωση του στρατού, βάσει της
οποίας οι στρατιώτες χωρίζονται πλέον σε συντάγµατα, φορούν στολή και λαµβάνουν
αυστηρή εκπαίδευση. Κατά τους δύο τελευταίους αιώνες, που αποτελούν µεταβατικά στάδια,
θα µπορούσαµε να αµφιβάλλουµε για την τελική κατεύθυνση αυτού του συστήµατος, διότι
παρατηρούµε πως δυνατές δηµοκρατικές αντιστάσεις λάµβαναν χώρα εδώ κι εκεί· µε την
ενοποίηση όµως της επιστηµονικής ιδεολογίας, απελευθερωµένης από τα όρια που έθεταν η
θεολογία και οι ουµανιστικές αντιλήψεις, η αυταρχική τεχνική είχε πια στην φαρέτρα της ένα
όργανο που της δίνει τον απόλυτο έλεγχο της φυσικής και κοσµικής ενέργειας. Οι εφευρέτες
της ατοµικής βόµβας, των διαστηµικών πυραύλων και των υπολογιστών είναι οι δικοί µας
κατασκευαστές πυραµίδων: µε τον ψυχισµό τους φουσκωµένο από τον ίδιο µύθο της

απεριόριστης δύναµης, καυχιούνται για την παντοδυναµία ή ακόµα και για την παντογνωσία
που υποτίθεται ότι τους εγγυάται η επιστήµη, ορµώµενοι από εµµονές και παρορµήσεις
εξίσου παράλογες µ’ εκείνες των απολυταρχικών καθεστώτων που προηγήθηκαν και
συγκεκριµένα απ’ την αρχή που υπαγορεύει πως το ίδιο το σύστηµα πρέπει να επεκταθεί,
όποιο κι αν είναι το τελικό τίµηµα για τη ζωή.
Αυτή η αυταρχική τεχνική, µέσω της εκµηχανοποίησης, της αυτοµατοποίησης και της
κυβερνητικής [cybernetic] οργάνωσης κατάφερε τελικά να υπερβεί τη σοβαρότερη αδυναµία
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σερβοµηχανισµούς, οι οποίοι, όντας ακόµα αρκετά ανθρώπινοι, διαπνέονται από σκοπούς
που δεν ταυτίζονται απαραίτητα µε τους αντίστοιχους του συστήµατος.
Όπως ακριβώς η πρωταρχική εκδοχή της αυταρχικής τεχνικής, η καινούργια αυτή
τεχνολογία είναι εκπληκτικά δυναµική και παραγωγική: η ισχύς της, σε όλες της τις µορφές,
τείνει να αυξάνεται χωρίς όριο, σε τέτοιες ποσότητες που αψηφά την δυνατότητα
αφοµοίωσης και εµποδίζει οποιονδήποτε έλεγχο, είτε µιλάµε για την παραγωγικότητα της
επιστηµονικής γνώσης, είτε για την αντίστοιχη των αλυσίδων παραγωγής των εργοστασίων.
Η αύξηση της ενέργειας, της ταχύτητας και της αυτοµατοποίησης στον ύψιστο βαθµό, έξω
από κάθε έγνοια για τις ποικίλες και ευαίσθητες συνθήκες που επιτρέπουν την ύπαρξη της
οργανικής ζωής, έγινε σκοπός καθαυτός. Και αν κρίνουµε από τους εθνικούς
προϋπολογισµούς, όπως και στις πρώτες µορφές αυταρχικών τεχνικών, όλη η προσπάθεια
αφορά τα ολοκληρωτικά όργανα καταστροφής που επινοούνται για λόγους εντελώς
παράλογους, των οποίων βασικό αποτέλεσµα θα ήταν ο ακρωτηριασµός ή ο αφανισµός της
ανθρώπινης φυλής. Ακόµα και ο Ασσουρµπανιπάλ ή ο Τζένγκις Χαν πραγµατοποιούσαν τα
αιµατηρά τους εγχειρήµατα µέσα στα πλαίσια των ανθρώπινων ορίων.
Στο νέο αυτό σύστηµα, το κέντρο εξουσίας δεν είναι πια µια διακεκριµένη
προσωπικότητα, ένας παντοδύναµος βασιλιάς: ακόµα και στις ολοκληρωτικές δικτατορίες, το
κέντρο βρίσκεται τώρα πια στο ίδιο το εσωτερικό του συστήµατος, αόρατο µα πανταχού
παρόν· όλο το ανθρώπινο δυναµικό που το συναποτελεί, συµπεριλαµβανοµένης της τεχνικής
και διευθυντικής ελίτ και του επιστηµονικού ιερατείου –οι µόνες οµάδες που έχουν
πρόσβαση στην απόκρυφη γνώση που θα επιτρέψει τον ολοκληρωτικό έλεγχο- είναι κι αυτές
παγιδευµένες στην τελειότητα της οργάνωσης που δηµιούργησαν. Όπως οι φαραώ της εποχής
των πυραµίδων, αυτοί οι υπηρέτες του συστήµατος ταυτίζουν το γενικό καλό µε το
προσωπικό τους ευ-ζην· όπως για τον θεό-βασιλιά έτσι και για αυτούς, η υπεράσπιση του
συστήµατος είναι µια πράξη αυτό-λατρείας· και πάλι όπως ο βασιλιάς, νιώθουν µια ασίγαστη
και άλογη επιθυµία επέκτασης των µέσων ελέγχου που διαθέτουν και εξάπλωσης των ορίων

της εξουσίας τους. Σε αυτήν την συλλογικότητα που έχει για επίκεντρό της το σύστηµα, σ’
αυτό το Πεντάγωνο της ισχύος, καµία φανερή παρουσία δεν δίνει εντολές: αυτές οι νέες
θεότητες δεν είναι σαν τον Θεό του Ιώβ, δε µπορούµε ούτε να τους αντισταθούµε αλλά ούτε
και να τις αντιµετωπίσουµε. Με την πρόφαση ότι θα ελαφρύνει την εργασία, ο απώτερος
σκοπός αυτής της τεχνικής είναι να εξορίσει την ζωή ή καλύτερα να µεταφέρει τις ιδιότητές
της στη µηχανή και στη µηχανική συλλογικότητα, ενώ παράλληλα αποδέχεται µόνο το µέρος
αυτό της οργανικής ζωής το οποίο δέχεται τον έλεγχο και την χειραγώγηση.
Ελπίζω να µην παρεξηγήσετε αυτήν την ανάλυση. Ο κίνδυνος για την δηµοκρατία δεν
προέρχεται από τις επιστηµονικές ανακαλύψεις ή απ’ τις ηλεκτρονικές εφευρέσεις. Οι
ανθρώπινες ορµές που επικρατούν στην αυταρχική τεχνική των ηµερών µας, προέρχονται από
µια εποχή που δεν είχε ανακαλυφθεί ακόµα ούτε ο τροχός. Ο κίνδυνος, αντίθετα, προέρχεται
από το γεγονός πως, από τότε που ο Φράνσις Μπέικον και ο Γαλιλαίος καθόρισαν τους νέους
καινούργιους στόχους και µεθόδους για την τεχνική, οι µεγάλοι φυσικοί µετασχηµατισµοί
πραγµατοποιήθηκαν από ένα σύστηµα που αφανίζει χωρίς περιορισµούς την ανθρώπινη
προσωπικότητα στο σύνολό της, δεν λαµβάνει καθόλου υπόψη της την ιστορική εξέλιξη,
υπερτιµά τον ρόλο της αφηρηµένης διάνοιας και µετατρέπει την κυριαρχία επί της φύσης –η
οποία είναι, τελικά, κυριαρχία επί του ανθρώπου-, σε κύριο σκοπό της ύπαρξής µας. Το
σύστηµα αυτό έχει διαποτίσει την δυτική κοινωνία µε τρόπο τόσο ύπουλο, που η ανάλυση της
αλλαγής κατεύθυνσής και των σχεδίων του που επιχειρώ, µπορεί να φαίνεται περισσότερο
αµφίβολη –και πιο συνταρακτική για την ακρίβεια- απ’ τα ίδια τα γεγονότα.
Πώς να εξηγήσουµε την ευκολία µε την οποία η εποχή µας έχει παραδοθεί τόσο
εύκολα στους ελεγκτές, στους χειραγωγούς, στους διαιωνιστές µιας αυταρχικής τεχνικής; Η
απάντηση στο ερώτηµα αυτό είναι ταυτόχρονα παράδοξη και ειρωνική. Η σηµερινή τεχνική
διαφέρει από αυτή των αγίνωτων και ανοιχτά βίαιων συστηµάτων του παρελθόντος, λόγω
µιας µικρής και εξαιρετικά ευνοϊκής λεπτοµέρειας: δέχτηκε την βασική δηµοκρατική αρχή
χάρη στην οποία κάθε µέλος της κοινωνίας υποτίθεται ότι απολαµβάνει τα αγαθά της. Μέσω
της σταδιακής πραγµατοποίησης αυτής της δηµοκρατικής υπόσχεσης, το σύστηµά µας
κατόρθωσε να εγκολπωθεί ολοκληρωτικά την κοινωνία, απειλώντας έτσι να εκµηδενίσει κάθε
εναποµείναν ψήγµα δηµοκρατίας.
Η συναλλαγή που µας προτείνεται µοιάζει σαν ένα γενναιόδωρο λάδωµα. Με βάση
τους όρους του δηµοκρατικού-αυταρχικού κοινωνικού συµβολαίου, κάθε µέλος της
κοινωνίας µπορεί να διεκδικήσει όλα τα υλικά αγαθά, όλα τα πνευµατικά και συναισθηµατικά
ερεθίσµατα που επιθυµεί, σε ποσότητες που ίσα-ίσα θα έφθαναν, στον παρελθόν, ακόµα και
για µια περιορισµένη ολιγαρχία: διατροφή, στέγαση, γρήγορες µεταφορές, στιγµιαία

επικοινωνία, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, διασκεδάσεις και εκπαίδευση. Υπό έναν όρο
όµως: όχι µόνο να µην απαιτούµε τίποτα που αυτά που το σύστηµα δεν µπορεί να προσφέρει,
αλλά επίσης να δεχόµαστε ό,τι µας προσφέρεται, κατασκευασµένο και µετασχηµατισµένο
τεχνητά κατά το δέον, οµογενοποιηµένο και τυποποιηµένο, στις ακριβείς ποσότητες που
επιβάλλει το σύστηµα κι όχι ο άνθρωπος. Εάν επιλέξουµε το σύστηµα, καµία άλλη επιλογή
δεν είναι δυνατή. Με µια λέξη, αν εξαρχής απαρνηθούµε τη ζωή µας, η αυταρχική τεχνική θα
µας ανταποδώσει ό,τι µπορεί να µετρηθεί µηχανικά, να πολλαπλασιαστεί ποσοτικά, να
χειραγωγηθεί και ν’ αυξηθεί µαζικά.
«∆εν είναι µια δίκαιη ανταλλαγή;» θα ρωτήσουν αυτοί που µιλάν στο όνοµα του
συστήµατος. «∆εν είναι πραγµατικά αγαθά τα αγαθά που υπόσχεται η αυταρχική τεχνική;
Την αφθονία δεν ονειρεύεται η ανθρωπότητα εδώ και τόσον πολύ καιρό, την οποία όλες οι
κυρίαρχες τάξεις επιχείρησαν να κρατήσουν για τον εαυτό τους, καταφεύγοντας σε κάθε
είδους ωµότητα και αδικία;». ∆εν θα ήθελα σε καµία περίπτωση ν’ αρνηθώ πως αυτή η
τεχνική δηµιούργησε πολλά αξιοθαύµαστα προϊόντα, ούτε να µειώσω την αξία τους κι αυτό
γιατί µια αυτορυθµισµένη οικονοµία θα µπορούσε να τα χρησιµοποιήσει σωστά. Αυτό που
θέλω απλά να προτείνω είναι πως ήρθε η ώρα να υπολογίσουµε το ανθρώπινο κόστος και τις
κακουχίες, για να µην µιλήσουµε καν για τους κινδύνους στους οποίους µας εκθέτει η άνευ
όρων συναίνεσή µας στο ίδιο το σύστηµα. Ακόµα και το πολύ άµεσο τίµηµα είναι υψηλό,
καθώς απέχουµε τόσο πολύ από το να έχουµε τον πραγµατικό και αποτελεσµατικό έλεγχο του
συστήµατος, που αυτό θα µπορούσε να µας δηλητηριάσει µαζικά ή να µας αφανίσει στην
προσπάθειά του να µας ταΐσει ή να διασφαλίσει την εθνική µας ασφάλεια, προτού
προλάβουµε να απολαύσουµε όλα αυτά τα αγαθά. Είναι άραγε συµφέρον από ανθρώπινη
άποψη να αρνηθούµε την πιθανότητα να περάσουµε, ας πούµε, µερικά χρόνια στο Γουώλντεν
Ποντ1, για το προνόµιο να περάσουµε µια ολόκληρη ζωή στο Γουώλντεν 22; Όταν η
αυταρχική µας τεχνική παγιώσει την εξουσία της χάρη στους νέους τρόπους µαζικού ελέγχου,
τις συστοιχίες ηρεµιστικών και αφροδισιακών σκευασµάτων, πώς θα µπορέσει να επιβιώσει η
δηµοκρατία; Πρόκειται για µια χαζή ερώτηση: ούτε η ίδια η ζωή δεν θα µπορέσει να
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Σ.τ.µ.: Η µικρή λίµνη του Walden βρίσκεται στο Κόνκορντ της Μασαχουσέτης και είναι το µέρος όπου ο
Ντέιβιντ Θορώ έφτιαξε την καλύβα όπου έζησε για δύο χρόνια και έγραψε το έργο Walden ή η ζωή στο δάσος
([1854] ελλ. εκδ. Κέδρος, 2007 και ∆ιεθνής Βιβλιοθήκη, 1999), στο οποίο παρουσιάζει τον ολιγαρκή και πρωτοοικολογικό τρόπο µε τον οποίο έζησε κοντά στη φύση ως µοντέλο προς µίµηση από τους συνανθρώπους του,
στα πλαίσια µιας κριτικής στον σύγχρονο τρόπο ζωής.
2
Σ.τ.µ.: Walden Two (1948): µοντέρνα ουτοπία γραµµένη από τον συµπεριφοριστή ψυχολόγο, B. F. Skinner το
1948, η οποία προκάλεσε αρκετές συζητήσεις. Περιγράφει µια κοινωνία όπου τα ανθρώπινα προβλήµατα
ρυθµίζονται µέσω του συµπεριφορισµού (της ψυχολογικής, δηλαδή, προσέγγισης που εξαρτά µονόπλευρα τη
συµπεριφορά του ατόµου από τα ερεθίσµατα του περιβάλλοντος) και υποστηρίζει µια αυστηρά ντετερµινιστική
αντίληψη του ανθρώπινου όντος, όπου δε χωρά καµία ελευθερία βούλησης.

αντισταθεί, πλην όσων µας πουλάει η συλλογική µηχανή. Η πλανητική εξάπλωση µιας
αποστειρωµένης επιστηµονικής ιντελιγκέντσιας δεν θα θυµίζει την χαρούµενη κατάληξη ενός
θεϊκού σχεδίου, όπως φαντάστηκε µε αθωότητα ο Τεϊγιάρ ντε Σαρντέν3. Στην
πραγµατικότητα, θα είναι η τελειωτική καταδίκη κάθε περαιτέρω προόδου για την
ανθρωπότητα.
Γι ακόµα µια φορά, ελπίζω να µην παρεξηγούµαι. ∆εν προβλέπω κάποιο αναπόφευκτο
µέλλον. Απλώς προειδοποιώ για το τι µπορεί ενδεχοµένως να συµβεί.
Τι µπορούµε να κάνουµε για να αποφύγουµε µια τέτοια κατάληξη; Περιγράφοντας
την αυταρχική τεχνική που επιχειρεί να µας κυριεύσει, δεν ξέχασα το µεγάλο µάθηµα της
ιστορίας: «Προετοιµαστείτε για το απροσδόκητο!». Ούτε αγνοώ τα τεράστια αποθέµατα ζωής
και δηµιουργικότητας που αυτή η περισσότερο ανθρώπινη δηµοκρατική συνεχίζει να µας
προσφέρει. Ελπίζω να πείσω αυτούς που προσπαθούν να διασώσουν τους δηµοκρατικούς
θεσµούς, πως οι προσπάθειές τους θα πρέπει να συµπεριλάβουν και την τεχνολογία.
Πρόκειται και σε αυτή την περίπτωση για το αίτηµα της επανατοποθέτησης του ανθρώπου
στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Πρέπει να εναντιωθούµε σε αυτό το αυταρχικό σύστηµα που
προσφέρει σε µια υποανάπτυκτη ιδεολογία και στην τεχνική, την εξουσία που κανονικά
ανήκει στην ανθρώπινη προσωπικότητα. Επαναλαµβάνω: η ζωή δεν µεταβιβάζεται.
Παραδόξως και κατ’ έναν συµβολικό και υπέροχα ταιριαστό τρόπο, ο πρώτος που µας
ήρθε στο µυαλό να παραθέσουµε για να υποστηρίξουµε την άποψη αυτή είναι ένας πρόθυµος
εκπρόσωπος αυτής της νέας αυταρχικής τεχνικής -πράγµα που τον κάνει σχεδόν ένα
αρχέτυπο θύµατος! Πρόκειται για τον αστροναύτη Τζων Γκλεν, του οποίου η ζωή κινδύνευσε
λόγω µιας δυσλειτουργίας του αυτόµατου ελέγχου που έπρεπε να ενεργοποιηθεί από
απόσταση. Αφού κατάφερε να σώσει τη ζωή του χάρη στην δική του παρέµβαση, πετάχτηκε
από την διαστηµική κάψουλα φωνάζοντας: «Στο εξής τις εντολές πρέπει να τις δίνει ο
άνθρωπος!».
Αυτό βέβαια είναι ευκολότερο να το λες παρά να το κάνεις. Αν δεν θέλουµε όµως να
αναγκαστούµε να πάρουµε ακόµη πιο δρακόντεια µέτρα, όπως αυτά που προτείνει ο
Σάµιουελ Μπάτλερ στο Erewhon 4, καλά θα κάνουµε να επεξεργαστούµε µια λύση πιο
δηµιουργική: την αναδόµηση, δηλαδή, της επιστήµης και της τεχνικής µας, µε τρόπο ώστε να
3

Σ.τ.µ.: Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955): γάλλος Ιησουίτης θεολόγος και φιλόσοφος ο οποίος πίστευε
ότι το σύµπαν βαδίζει προς το «σηµείο Ωµέγα», ακολουθώντας µια εξελικτικιστική πορεία προς ολοένα και
µεγαλύτερη πολυπλοκότητα και αυτοσυνείδηση.
4
Σ.τ.µ.: Το Erewhon or Over the Range (1872) του S. Butler είναι µια αναποδογυρισµένη σάτιρα (ο τίτλος είναι
αναγραµµατισµός της ανεστραµµένης λέξης nowhere [=πουθενά]) της αγγλικής κοινωνίας του 19ου αιώνα. Ο
Μπάτλερ φαντάζεται πως µέσα σε αυτή την κοινωνία όλες οι τεχνικές εφευρέσεις που πραγµατοποιήθηκαν µετά
από µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία, κηρύχτηκαν παράνοµες µετά από µια επανάσταση ενάντια στην αυξανόµενη
ηγεµονία της µηχανής.

επανεισάγουµε σε κάθε επίπεδο της διαδικασίας, τις πλευρές εκείνες της ανθρώπινης
προσωπικότητας που έχουν απορριφθεί από την αυταρχική τεχνική. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει
να θυσιάσουµε χωρίς τύψεις την ποσότητα, προκειµένου να αποκαταστήσουµε την
δυνατότητα
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προσωπικότητα και την αυτόνοµη οµάδα την εξουσία που βρίσκεται αυτή τη στιγµή στα
χέρια της συλλογικής µηχανής· πρέπει να δώσουµε βάρος στην οικολογική ποικιλία και
περιπλοκότητα αντί να εντείνουµε την υπερβολική οµοιοµορφία και την τυποποίηση· και
κυρίως, θα πρέπει να περιορίσουµε αυτήν την τάση διόγκωσης του συστήµατος, ώστε να το
συγκρατήσουµε αυστηρά µέσα στα ανθρώπινα όρια και έτσι να ελευθερώσουµε τον άνθρωπο
ώστε να µπορεί να ακολουθήσει άλλους σκοπούς. Το ερώτηµα που πρέπει να θέσουµε στους
εαυτούς µας δεν θα πρέπει ν’ αφορά τι είναι καλό για την επιστήµη και ακόµα λιγότερο για
την Τζένεραλ Μότορς, την Γιούνιον Κάρµπιντ, την ΙΒΜ ή το Πεντάγωνο, αλλά τι είναι καλό
για τον άνθρωπο: όχι τον άνθρωπο ως µαζικό όν, υποτελές στην µηχανή και ελεγχόµενο από
το σύστηµα, αλλά τον άνθρωπο ως πρόσωπο, ελεύθερο να κινηθεί σ’ όλους του τοµείς της
ζωής.
Οι δηµοκρατικές διαδικασίες µπορούν να αντικαταστήσουν µεγάλη µερίδα της
τεχνικής, εάν υπερνικήσουµε τις βρεφικές ορµές και τους αυτοµατισµούς που απειλούν τώρα
να εκµηδενίσουν οτιδήποτε θετικό καταφέραµε να κερδίσουµε. Ακόµα κι ο ελεύθερος χρόνος
που η µηχανή κατέστησε δυνατό στις αναπτυγµένες χώρες, µπορεί να χρησιµοποιηθεί προς
όφελός µας, όχι όµως για να υποταχτούµε σε άλλες µηχανές οι οποίες µας προσφέρουν µια
«εκµηχανισµένη» χαλάρωση αλλά για να δοκιµάσουµε δραστηριότητες µη προσοδοφόρες και
τεχνικά αδύνατες για το σύστηµα της µαζικής παραγωγής: δραστηριότητες που απαιτούν ένα
ταλέντο, µια γνώση, ένα ιδιαίτερο αισθητικό κριτήριο. Το κίνηµα που ενθάρρυνε τις οικιακές
εργασίες («φτιάξ’ το µόνος σου!») υποχώρησε πρόωρα, γιατί προσπαθούσε να πουλήσει
ακόµη περισσότερες µηχανές· ωστόσο το σύνθηµά του είναι προς την σωστή κατεύθυνση –
αρκεί βέβαια να έχουµε ακόµα έναν εαυτό για να µπορεί να κάνει κάτι «µόνος του». ∆εν θα
µπορέσουµε να σταµατήσουµε την υπερπαραγωγή αυτοκινήτων που κατακλύζουν και
καταστρέφουν τις πόλεις µας, παρά ξανασχεδιάζοντας αυτές τις πόλεις κατά τρόπο ώστε να
προσφέρονται σε µια πιο αποτελεσµατική ανθρώπινη δραστηριότητα: το περπάτηµα.
Παρατηρούµε µε χαρά ότι ακόµα και στην περίπτωση της γέννας και του τοκετού, η έµφαση
στρέφεται, από την υπερπαρεµβατική, αυταρχική –και συχνά θανάσιµη- διαδικασία, που έχει
για επίκεντρο τη νοσοκοµειακή ρουτίνα, προς την κατεύθυνση µιας πιο ανθρώπινης
διαδικασίας που θα ξαναδώσει την πρωτοβουλία στην µητέρα και στους φυσικούς ρυθµούς
του σώµατος.

Η αναγέννηση και ο εµπλουτισµός της δηµοκρατικής τεχνικής είναι πασιφανώς ένα
θέµα πολύ σηµαντικό για να συνοψιστεί σε µια ή δύο καταληκτικές προτάσεις. Όµως, ελπίζω
να έδειξα καθαρά πως τα αυθεντικά πλεονεκτήµατα που µας προσφέρει η τεχνική που είναι
βασισµένη στην επιστήµη, δεν µπορούν να διατηρηθούν παρά εάν περικόψουµε το σύστηµα
µέχρις εκείνο το σηµείο όπου ο άνθρωπος µπορεί να έχει επιλογή, να επεµβαίνει, να σχεδιάζει
για στόχους εντελώς διαφορετικούς απ’ αυτούς του συστήµατος. Στις σηµερινές συνθήκες,
εάν η δηµοκρατία δεν υπήρχε, θα έπρεπε να την εφεύρουµε προκειµένου να διατηρήσουµε
και ν’ αρχίσουµε ξανά να τελειοποιούµε τον χαρακτήρα και την διάνοια του ανθρώπου.

