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ρος. Χρειάζεται κάποιος να γαμεί και να δέρνει, χωρίς αβρότητες και αριστερές -δηλαδή διανοουμενίστικες- ευαισθησίες. Αυτή η μεταφορά στο πολιτικό επίπεδο των βασικών οχλοκρατικών και γηπεδικών (με τη λούμπεν
έννοια του όρου) συμπεριφορών συνιστά ένα νέο φαινόμενο, ιδιαίτερα δύσκολο στην αντιμετώπισή του.
			Editorial

Ίσως το πιο ενοχλητικό στοιχείο της ανόδου φασιστικών ή φασιστοειδών κινημάτων και μορφωμάτων είναι η ικανότητά τους να μονοπωλούν το ενδιαφέρον της πολιτικής ατζέντας αλλά και της κοινής γνώμης γενικώς. Δεδομένης και της παντοδυναμίας των ΜΜΕ στην ελληνική κοινωνία
και της δυνατότητάς τους να διαμορφώνουν την πολιτική επικαιρότητα, η
κοινωνία δείχνει να νιώθει μια κρυφή ηδονή με το να ασχολείται διαρκώς
με την ΧΑ, τον βλαχοφύρερ της, Ν. Γ. Ζαρούλια και τις υπόλοιπες πριμαντόνες της οργάνωσης. Ως ρυπαρό υποπροϊόν της καταναλωτικής εξαρχείωσης που χαρακτήρισε την προ κρίσης περίοδο της ευημερίας και του «Εκσυγχρονισμού», κατά την οποία η ελληνική κοινωνία υπέστη μια πολιτιστική και ανθρωπολογική φθορά σπάνια στην ιστορία της, η φασιστική ακροδεξιά -την οποία πρέπει να διακρίνουμε από την ελληνοχριστιανική της ξαδέρφη- φέρει σε μια διογκωμένη μορφή τα χειρότερα χαρακτηριστικά αυτής της περιόδου, με πρώτο και καλύτερο το διαρκές αλισβερίσι της με την
τηλεοπτική και τρας κουλτούρα.
Μέσα σε αυτό το περιτύλιγμα σερβίρεται ο ιδιαίτερα γοητευτικός «τσαμπουκάς» της οργάνωσης, ο οποίος είναι, τελικά, και αυτός που
στρέφει τις μάζες προς αυτήν, ανεξάρτητα, μέχρις ενός σημείου, από πολιτικές και ιδεολογικές προτιμήσεις. Μια κοινωνία που έχει ανατραφεί έχοντας ως υπέρτατες αξίες τον κυνισμό και τον ναρκισσισμό και που αξιώνει από τα μέλη της να πατούν επί πτωμάτων για να πετύχουν (ή να σωθούν στα δύσκολα)1, δεν έχει μεγάλη δυσκολία να στραφεί προς τον επιτηδευμένο τραμπουκισμό ανθρωπιδών όπως ο Ζαρούλιας και ο Παναγιώτα1. Κάτι που επί το γηπεδικότερον θυμόμαστε να εκφράζεται από την περίφημη ατάκα, «ο
Ολυμπιακός και το Αιγάλεω να κερδάνε κι όλοι οι υπόλοιποι να πάνε να γαμηθούνε» (λογική που, αρχής γενομένης, φυσικά, με τον κοκκαλισμό, προσπάθησαν να μιμηθούν και οι περισσότερες ομάδες).

Η αναδιαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού: η «Νέα Μεταπολίτευση»
Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση, το επίσημο αντίπαλο δέος, ο
ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι με τα ταξίδια του αρχηγού του στο εξωτερικό –που
υποτίθεται πως του εξασφαλίζουν στήριξη και συμμαχίες- και με την προσπάθεια ενσωμάτωσης των δυσαρεστημένων κομματικών του ΠΑΣΟΚ θα
μπορέσει να κυβερνήσει. Σου λένε, η φθορά της κυβέρνησης θα μας φέρει την εξουσία σχεδόν νομοτελειακά. Πρόκειται για την περίφημη τακτική
του «ώριμου φρούτου» που μας θυμίζει τις ηρωικές εποχές του Κωστάκη
Καραμανλή. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι επουδενί τόσο απλά. Διότι αν
κάποιος επωφελείται από τη φθορά της κυβέρνησης, αυτή είναι κυρίως η
ΧΑ, η οποία χάρις στη δραστηριότητά της καταφέρνει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και ενώ είναι ένα κόμμα του 10%, ενεργεί σα
να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 30%. Φυσικά απολαμβάνει τη στήριξη των ΜΜΕ,
αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός πως έχει καταλάβει ότι οφείλει να κάνει
δουλειά δρόμου. Σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ, που έχει πλήρως αφομοιωθεί
από την κοινοβουλευτική ραστώνη και πιστεύει ότι αρκεί να περιμένουμε
να εκλεγούμε στη Βουλή, για να μας πέσει η εξουσία στα χέρια σαν ώριμη καρύδα. Η άποψη αυτή είναι εντελώς μυωπική, καθώς παραγνωρίζει
την δομή της εξουσίας εδώ στην Ελλάδα, όπου το κράτος χρειάζεται σειρά
κοινωνικών συμμαχιών και ριζωμάτων για να μπορέσει να ασκήσει κάποια
πολιτική. Παραβλέποντάς το αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προετοιμάζει κοινωνικές
συμμαχίες (παρά μόνον κοινοβουλευτικές-κομματικές), δεν προσπαθεί να
οργανώνεται σε επίπεδο δρόμου, πράγματα τα οποία θα του στοιχίσουν
όταν και αν ανέβει στην εξουσία. Διότι με μια αστυνομία κατά 50% υπέρ
του Μιχαλολιάκου αλλά και μηδαμινή παρουσία στον δρόμο (οι διανοούμενοι της Νεολαίας ΣΥΝ και το φοιτηταριάτο της ΚΟΕ δε νομίζουμε ότι
μπορούν να κάνουν και πολλά απέναντι στους γορίλες του Ζαρούλια), δύσκολα μπορεί κανείς να κάνει κάτι, ακόμα κι αν βρίσκεται στην εξουσία,
ελέγχοντας, υποτίθεται, το κράτος.
Ταυτόχρονα όμως, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον είναι στον κόσμο του, ο
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Σαμαράς -του οποίου η φθορά θεωρείται γενικά δεδομένη από την αριστερά- κάνει τις δικές του πρωτοβουλίες, προσπαθώντας να συσπειρώσει
τη Δεξία, γύρω από ένα μεγάλο «κεντροδεξιό» τόξο, το οποίο θα εκτείνεται από τους μη ρατσιστές ή και φασίστες ψηφοφόρους της ΧΑ ως την ΝΔ,
περιλαμβάνοντας τους κρετίνους των Ανεξάντλητων Ελλήνων. Σύμβουλοί
του, όπως ο εξέχων αρχιεθνικιστής, Φαύλος Κρανιδιώτης, πρωτοστατούν
σε αυτήν την προσπάθεια. Και οι ουρακοτάγκοι της ΧΑ χρησιμοποιούνται
ως πολιορκητικός κριός σε αυτήν την αλλαγή πολιτικού σκηνικού, δίνοντας
έρεισμα στην εμφυλιοπολεμικού ύφους ρητορεία του σαμαριστάν. Στο κείμενό μας για την άνοδο της οργάνωσης του Ν. Γ. Ζαρούλια («Η άνοδος
της φασιστικής ακροδεξιάς και ο δημοκρατικός αντιφασισμός») προσπαθούμε να περιγράψουμε αυτήν την σύμπτωση συμφερόντων και τα προβλήματα που θέτει σε κάθε προοπτική ανάδυσης ενός δημοκρατικού κινήματος. Σε κάθε περίπτωση, η «ιδεολογικά και πολιτικά τολμηρή κεντροδεξιά» των μυστικοσυμβούλων του πρώην αποτυχημένου πιτσαδόρου και
νυν πρωθυπουργού2 συνιστά μια συντονισμένη προσπάθεια πλήρους αναδόμησης του πολιτικού σκηνικού και των πολιτικών συνηθειών της ελληνικής κοινωνίας. Και όπως είναι φυσικό, σε αυτήν την προσπάθεια δε μπορεί κανείς να αντισταθεί με φρουφρού κι αρώματα. Χρειάζεται, αντίθετα,
δουλειά σε κοινωνικό και ιδεολογικό επίπεδο.

Αδυνατώντας, ενδεχομένως, να αναλύσουν την τρέχουσα συγκυρία, κρύβονται πίσω από τις τραγελαφικές νεκραναστήσεις του σταλινικού
παρελθόντος, πιστεύοντας πως μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνοι τους την
άνοδο όχι μόνο της ΧΑ αλλά και της ευρύτερης ρεβανσιστικής δεξιάς4. Θεωρούμε πως πρόκειται για μια αυτοκτονική πολιτική σε ό,τι αφορά στους
ίδιους τους αναρχικούς, όπως επίσης και ιδιαίτερα επιζήμια για το όποιο
δημοκρατικό κίνημα γενικότερα. Με το να υιοθετούμε τους ρόλους που
μας επιβάλλονται μέσω των ΜΜΕ, μέσα σε ένα εκμοντερνισμένο εμφυλιακό κλίμα στο οποίο βασίζονται οι οπαδοί της «Νέας Μεταπολίτευσης»,
απλώς παίζουμε το παιχνίδι τους. Διότι, πρέπει να το καταλάβουμε, μετά
από πολύ καιρό η δεξιά υιοθετεί μια επιθετική στάση, η οποία σε ιδεολογικό επίπεδο καταλήγει σε ένα ρεύμα πραγματικού ιδεολογικοπολιτικού ρεβιζιονισμού. Στο όνομα μιας νέας και υποτίθεται μη ιδεολογικής ανάγνωσης του πρόσφατου πολιτικού μας παρελθόντος, αυτή η ιδεολογική τάση
προσπαθεί να ξαναγράψει την μεταπολιτευτική ιστορία, υιοθετώντας, στο
πολιτικό επίπεδο, πρακτικές που υπονομεύουν ορισμένες από τις βασικές
προκείμενες της μεταπολιτευτκής πολιτικής κουλτούρας. Είναι η Νέα Μεταπολίτευση του Κρανιδιώτη, η οποία, μιμούμενη τις ηλιθιότητες του μακαρίτη του Σαρκοζί («να τελειώνουμε με τον Μάη του ‘68»), θέλει να οργανώσει μια δεξιά επιθετική και ρεβανσιστική, η οποία, απενοχοποιημένη πλέον λόγω της γενικευμένης ιστορικής λήθης, περνά στην αντεπίθεση.
Και αν αυτή η πολιτική πιάνει, είναι διότι κολακεύει τον θεμελιώδη εθνικό
ναρκισσισμό της ελληνικής κοινωνίας, έστω στην αυτοενοχική του εκδοχή5.
Αυτή η επάνοδος ενός συντηρητικά δεξιού λόγου, που συνιστά την ρητή
πολιτική επιλογή του Σαμαρά και των μυτικοσυμβούλων του (με προεξάρχοντα, δίπλα στον Κρανιδιώτη, τον πρώην αριστεριστή, Χ. Λαζαρίδη), περιορίζει σε εξαιρετικό βαθμό ορισμένα πράγματα που θεωρούσαμε αυτονόητα σε επίπεδο ελευθερίας κινήσεων. Ήδη η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου σήμανε ένα πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, ενώ η

ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, Καραμπελιάς3
Η στάση του μεγαλύτερου μέρους του αναρχικού ή ελευθεριακού
χώρου, είναι εξίσου προβληματική με την αραχτή στάση της αριστεράς.
Όπως επίσης προσπαθούμε να δείξουμε και στο εν λόγω κείμενό μας, ελάχιστα οι διάφορες αναρχικές ή αυτόνομες ομάδες προσπαθούν να αναπτύξουν κάποια στοιχειώδη πολιτική κοινωνικών συμμαχιών, ενώ το ίδιο ισχύει και στο πολύ κρίσιμο, πλέον, επίπεδο της ιδεολογικής επεξεργασίας.
Τη στιγμή που στις δύο συνιστώσες της δεξιάς (λαϊκιστική και φασιστική)
βρίσκονται άνθρωποι με ζήλο σταυροφόρου, που πιστεύουν ότι έχουν ως
πρόταγμα την εκ βάθρων αλλαγή των πολιτικών μας συνηθειών των τελευταίων τριάντα χρόνων, οι επαναστατικοί χώροι (με ή χωρίς εισαγωγικά),
συνεχίζουν να ζουν στον μικρόκοσμό τους.
2. «Για μια νέα και ιδεολογικά και πολιτικά τολμηρή κεντροδεξιά» (http://www.antinews.
gr/2012/12/18/196097/)
3. Δανειζόμαστε το λογοπαίγνιο από σχόλιο του χρήστη Berto που δημοσιεύθηκε στο σάιτ των
Σχολιαστών χωρίς σύνορα (http://sxoliastesxwrissynora.wordpress.com), κάτω από την αναδημοσίευση του κειμένου «ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, Μελιγαλάς (ένας είναι ο δρόμος, λαέ, για να ψοφάς»
(το οποίο είχαμε ανεβάσει κι εμείς στο μπλογκ μας).

4. Μέχρι τώρα ήταν γνωστό ότι πολλοί αναρχικοί θαυμάζουν τον Βελουχιώτη και το ΕΑΜ.
Ωστόσο εσχάτως έχουμε ανοιχτές τοποθετήσεις υπέρ του ΚΚΕ και του σταλινισμού εν γένει.
Η αρχή είχε ήδη γίνει με το περίφημο πανό του αναρχικού μπλοκ στην πορεία της 17ης Νοεμβρίου 2011, που αναπαπαρήγαγε το γνωστό σύνθημα του ΕΑΜ κατά τα Δεκεμβριανά («Όταν
ο λαός βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο της τυραννίας, διαλέγει ή τις αλυσίδες ή τα όπλα»).
Φέτος ακολούθησε το σύνθημα «είμαστε όλοι κομουνιστών εγγόνια» αλλά και η σουρεαλιστική αφίσα της κατάληψης Λέλας Καραγιάννη για τον ελληνικό Εμφύλιο και τη δράση του Δημοκρατικού Στρατού «ως κορυφαίας κοινωνικής στιγμής της ταξικής σύγκρουσης στην Ελλάδα» (https://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1443590).
5. Βλ., σχετικά με αυτό το σημείο, το κείμενο του Ν. Γκιμπιρίτη, «Το φαινόμενο του λαϊκισμού ως πολιτικό φαντασιακό της νεοελληνικής κοινωνίας», σε αυτό το τεύχος.
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αλλαγή και σκλήρυνση της στάσης της αστυνομίας (αύρες, ανοιχτά επιθετική τακτική στις πορείες κ.λπ.) συνεχίζει στην ίδια λογική.
Παρά τα υπονοούμενα (ή τις φιλοδοξίες) του Αντώνη για την εδραίωση ενός στιβαρού και άκαμπτου Κράτους, οι εν λόγω αλλαγές δε γίνονται
στο πλαίσιο της κάποια προσπάθειας συγκρότησης ενός «ορθολογικού»
κράτους δυτικού τύπου, το οποίο –όπως συμβαίνει στις δυτικές φιλελεύθερες ολιγαρχίες- θα έχει τον έλεγχο της επικράτειάς του και θα μπορεί να
επιβάλλει τους νόμους του, αψηφώντας τις πιέσεις των λόμπι και των οργανωμένων μειοψηφιών· όπως ήδη έχει διαφανεί, αυτό γίνεται με αστυνομικό καγκουρισμό και χουλιγκανισμό (όπως στην περίπτωση των βασανιστηρίων των συλληφθέντων της αντιφασιστικής πορείας), με προώθηση της
ΧΑ, ύψωση των ιδεολογικών τόνων και άλλες τέτοιες μεθόδους παραδοσιακού τύπου, στα πλαίσια ενός είδους παλαιοδεξιού ρεβανσισμού, ο οποίος
εκμεταλλεύεται στο έπακρο τη συγκυρία της, ούτως ή άλλως, εξελισσόμενης αυταρχικοποίησης του καθεστώτος -με σκοπό την εφαρμογή των επιβαλλόμενων πολιτικών. Αν επί ΓΑΠ αυτή η αυταρχικοποίηση γινόταν σε
ένα τεχνοκρατικό και πολιτικά ουδέτερο πλαίσιο, σήμερα, με εθνικό ικέτη
τον πρώην εραστή της απόλυτης ελληνίδας σταρ παίρνει ένα παλαιοδεξιό
χρώμα και πλασάρεται ως μια σταυροφορία που θα «λυτρώσει το Έθνος»,
σηματοδοτώντας την περίφημη Νέα Μεταπολίτευση.
Έστω, όμως, και μέσα σε αυτήν τη ζοφερή συγκυρία, μας δίνεται μια ευκαιρία, μέσω των αλλαγών που δρομολογούνται, να εκτιμήσουμε τα λάθη του παρελθόντος και να προσπαθήσουμε, όσο αυτό είναι εφικτό, να ανανεώσουμε, κάπως, τις πολιτικές μας συνήθειες. Διότι, αν αναλογιστούμε τα περιθώρια δράσης που έδιναν το κρατικό και πολιτικοϊδελογικό πλαίσιο της Μεταπολίτευσης σε πολιτικούς χώρους όπως οι αναρχικοί, οι ελευθεριακές και αυτόνομες ομάδες κ.λπ., δε μπορούμε παρά να
απογοητευόμαστε από το πόσο λίγα τελικά έγιναν. Δεν είναι εδώ ο χώρος για να πιάσουμε αυτό το ζήτημα, αλλά ένα είναι σίγουρο: ότι σύντομα θα αναπολούμε τη γενική χαλαρότητα που χαρακτήριζε αυτούς τους
χώρους όλα αυτά τα χρόνια, δεδομένου ότι απέναντί τους είχαν μια καταστολή πολύ πιο ήπια σε σχέση με αυτό που ισχύει στις καθεαυτό δυτικές
χώρες. Δυστυχώς όμως, όπως παρατηρούμε μέχρι στιγμής, τουλάχιστον,
λίγα δείγματα τέτοιας αυτοκριτικής και αυτοστοχαστικής στάσης εμφανίζονται. Η πρωτοφανής κατάσταση πίεσης οδηγεί μάλλον σε μια ιδεολογική φυγή προς τα εμπρός, η οποία ενισχύει τον σεχταρισμό και τις αντικοινωνικές τάσεις.

EDITORIAL

Ο ηθικο-λαϊκιστικός χαρακτήρας της ακροδεξιάς
Επειδή η ακροδεξιά συνιστά πάντοτε σύμπτωμα των κοινωνιών
εντός των οποίων εμφανίζεται, κάνουμε μια ιστορική αναδρομή για να δείξουμε τις διαφορές του σημερινού φαινομένου από το ιστορικό του πρωτότυπο, δηλαδή την άνοδο του φασισμού κατά τον Μεσοπόλεμο. Με αυτήν
την φαινομενικά ακαδημαϊκή μας παρέκβαση θέλουμε να δείξουμε, εμμέσως, και τα διαφορετικά διακυβεύματα που τίθενται σήμερα. Εν ολίγοις
δεν έχουμε κάποια κρίση νομιμοποίησης των αστικών κοινωνιών συνδυασμένη με μια άνοδο ενός επιθετικού εθνικισμού και όλα αυτά τυλιγμένα με
την πολεμική διάθεση που είχε διασπείρει το σοκ του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου. Σήμερα αυτό που γεννά την ακροδεξιά είναι ο φόβος μπροστά
στην προοπτική του τέλους της κοινωνίας της κατανάλωσης. Ο μικροαστός που βλέπει να χάνει τη σχετική ευμάρεια και την καταναλωτική
θαλπωρή μέσα στις οποίες μεγάλωσε, αντιδρά απέναντι σε αυτούς που
θεωρεί υπεύθυνους αυτής της κατάστασης και παράλληλα γοητεύεται
από αυτούς που του φαίνονται πιο «καπάτσοι» και ικανοί να τον προστατεύσουν από το επερχόμενο Χάος. Εξού και η θεμελιώδης διαφορά
της σημερινής ακροδεξιάς από την ιστορική της προκάτοχο: δεν έχει πλέον τη μορφή πολεμικού τάγματος που ετοιμάζεται για στρατιωτικές επιχειρήσεις, απαιτώντας ολικό δώσιμο και παλλαϊκή συστράτευση· συνιστά,
αντίθετα, μόρφωμα μαφιόζικου τύπου, με τις ανάλογες δομές (προστασία
ως βασική κοινωνική σχέση, συμμορίτικες μέθοδοι κ.λπ.).
Σε κάθε περίπτωση, η άνοδος της φασιστικού τύπου ακροδεξιάς
αποτελεί ένα καινούριο ποιοτικά φαινόμενο για την ελληνική πραγματικότητα. Διότι, όσο κι αν η οικονομική κρίση και η γενικότερη κοινωνική κατάρρευση επέδρασαν καταλυτικά στην ακροδεξιά στροφή, θα πρέπει να
δούμε ότι η απότομη άνοδος του μορφώματος της ΧΑ εκφράζει και αναδεικνύει μια νέα μορφή πολιτικοποίησης από ένα μέρος του πληθυσμού.
Μπορεί η εν λόγω οργάνωση να ξεκινάει με αφετηρία έναν φιλοναζιστικό και εθνικιστικό πυρήνα, ωστόσο η εξάπλωσή της στηρίζεται σε ορισμένα γενικότερα λαϊκιστικά και επικοινωνιακά στοιχεία, τα οποία προσδιορίζουν και τον δήθεν αντισυστημικό της χαρακτήρα. Επομένως, καθίστανται ανεπαρκείς τόσο οι αναλύσεις που περιορίζουν την κριτική τους στη
συγκυρία της οικονομικής κρίσης όσο και αυτές που προσδίδουν στην αποδοχή της ακροδεξιάς ρατσιστικά και γνησίως φασιστικά χαρακτηριστικά.
Όπως, προσπαθούμε να αναλύσουμε και στο κείμενο της ομάδας μας που
αναφέραμε παραπάνω, είναι αφελής η εξήγηση του νεο-φασιστικού φαινο-
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μένου είτε ως ενός εποικοδομήματος της κρίσης από τη μια είτε ως εκδήλωση κάποιου μαζικού εκφασισμού της κοινωνίας από την άλλη.

νει τα πάνω της λόγω της απειλής της εξαθλίωσης και της γκετοποίησης
ορισμένων περιοχών λόγω της απουσίας των κρατικών δομών, ωστόσο δεν
έχουμε σήμερα συμμετοχή του κόσμου σε στοχευμένες επιθέσεις, με εξαίρεση ίσως τις περιπτώσεις στα σχολεία. Αντίθετα, τα αντιφασιστικά αντανακλαστικά, όπου χρειάστηκαν, κινήθηκαν σε μια γενικά σωστή κατεύθυνση8. Άλλωστε, αυτή η μονομανία με τον ελληνικό εθνικισμό περιορίζει τον
πολιτικό ορίζοντα και οδηγεί σε μια κινηματική μονοθεματικότητα9.

12

Ο συγκυριακός χαρακτήρας της φασιστικής ανόδου δεν έγκειται
τόσο στην οικονομική κατάρρευση καθεαυτή, παρ’ ότι η μαζική ανεργία
και η φτωχοποίηση αποτελούν μια αναγκαία συνθήκη για την εμφάνιση
ακραίων συμπεριφορών. Οι παράγοντες που περισσότερο ευνοούν και στηρίζουν την ηρωοποίηση των φασιστοτραμπούκων είναι η επικράτηση του
γενικευμένου λαϊκισμού που κυριαρχεί στις αντιδράσεις του κόσμου και
η ηθικοποίηση του πολιτικού ως συνέπεια της απογυμνωμένης πλέον διαφθοράς. Η νεφελώδης κριτική -γενικά και αόριστα- στις «ελίτ», σε συνδυασμό με την έλλειψη μιας πολιτικής ανάλυσης των δομικών στοιχείων της
κρίσης και των κοινωνικών ανισοτήτων, οδηγεί στην ανεύρεση και ενοχοποίηση αποδιοπομπέων τράγων, και στα δύο άκρα της κοινωνικής ιεραρχίας, όπως για παράδειγμα τα σκοτεινά υπερεθνικά κέντρα, η Μέρκελ ή
οι εξαθλιωμένοι μετανάστες. Στο πλαίσιο αυτό, ο σύγχρονος λαϊκισμός ενσαρκώνεται στον αντιγερμανισμό και τον θυματικό εθνικισμό, που αναπληρώνουν κάπως την πληγωμένη εθνική υπερηφάνεια λόγω του ελέγχου
της χώρας από τις ξένες κυβερνήσεις.
σισμός

Αντιφασισμός ή συνολικός αγώνας; Ο δημοκρατικός αντιφα-

Όσον αφορά το βαθύτερο πολιτικό περιεχόμενο του φαινομένου, θα
λέγαμε ότι αν πιστέψουμε ότι η ραγδαία συσπείρωση ψηφοφόρων γύρω
από το μαγαζί του Ζαρούλια είναι κυρίως και κατά βάση αποτέλεσμα ή
έκφραση ρατσιστικών ή φασιστικών ιδεολογιών, τότε ασφαλώς χάνουμε
κάθε κοινωνιολογικό κριτήριο. Η ανάλυση που επικαλείται την υποτιθέμενη ύπαρξη ενός «εθνικού βούρκου», ως ρατσιστικού βόθρου εθνικιστώνφασιστών, είναι άστοχη όταν εφαρμόζεται στο πλήθος των εκατοντάδων
χιλιάδων ψηφοφόρων της συμμορίας. Κατά βάση, η εν λόγω οπτική θεμελιώνεται στην αλλεργία που μπορούν και προκαλούν οι μάζες των μικροαστών ή α-πολίτικων6 στις τάξεις των αναρχικών, ενώ δεν εξυπηρετεί κάτι,
σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, πέρα από την εμμονή με την ελιτίστικη χρήση του αντιεθνικισμού ως ιδεολογίας7. Μπορεί η ξενοφοβία να παίρ6. Ειδικά στην περίοδο που διανύουμε, με την απουσία ενός οργανωμένου, δυνατού κινήματος, θεωρείται σχεδόν αυταπόδεικτη η αντι-κοινωνική οπτική που ρίχνει το πολιτικό ανάθεμα στη «σαπίλα» των μικροαστών.
7. Για τον «αντιεθνικισμό-ως-ιδεολογία», βλ. και το Editorial του προηγούμενου τεύχους μας,

Να σημειώσουμε εδώ ότι δεν υποτιμάμε τον κίνδυνο της ακροδεξιάς, απλά προσπαθούμε να εξετάσουμε το φαινόμενο στη διάσταση που
υποδεικνύουν τα ίδια τα γεγονότα και όχι μέσω έτοιμων ιδεολογικών σχημάτων. Οι ψηφοφόροι της ΧΑ ή αυτοί του Καμμένου δεν συγκροτούν ένα
στρατό εχθρών, πέρα ασφαλώς από τους στρατευμένους «κάγκουρες» και
τα τραμπουκοειδή στελέχη, των οποίων η αντιμετώπιση, όπου χρειάζεται,
γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο δρόμου από τους κινηματικούς χώρους. Αυτό που αναδεικνύεται σε πλεόν ανησυχητικό στοιχείο
είναι αυτό το εκρηκτικό μείγμα της εξαπλώμενης μόδας του πολιτικού μηδενισμού («οι πολιτικοί μας κλέβουν», «όλα είναι σάπια», «δεν ξέρουμε
από πού να κρατηθούμε» κ.λπ.) και του πολιτιστικού λουμπενισμού που
αναφέραμε στην αρχή (κουλτούρα της ψευτο-μαγκιάς, «γηπεδικό» φαντασιακό, σεξισμός κ.λπ.). Σε αυτήν την υποκουλτούρα βρίσκει έρεισμα η επικοινωνιακή τακτική της ΧΑ σήμερα και σε αυτά τα στοιχεία συμπυκνώνεται με πρωτοφανή τρόπο όλη αυτή ο μόδα των «λαϊκών ηρώων» που έρχονται να σώσουν τη χώρα.
Η σημασία των παραπάνω διαπιστώσεων συνίσταται στο ότι ζούσσ. 13 κ.ε.
8. Κι εδώ δεν αναφερόμαστε σε αριστερούς ή αναρχικούς πολιτικούς χώρους, αλλά σε αντιδράσεις της ίδιας της κοινωνίας ή άλλων θεσμών: άρνηση της οικογένειας του Μ. Καντάρη
να δεχθεί το στεφάνι της ΧΑ, «τρέξιμο» Κασιδιάρη από τους πολύτεκνους, εκδίωξη χρυσαυγιτών από χωριά της Κρήτης, αποδοκιμασίες για τα καραγκιζιλίκια έξω από το θέατρο Χυτήριο, κατά το ανέβασμα του Corpus Christi και για τη θέση του Παναγιώταρου ότι αθλητές
όπως ο Σ. Σχορτσιανίτης δεν είναι έλληνες, δηλώσεις Ιερώνυμου πως «η εκκλησία δεν χρειάζεται προστάτες» και «πως τους αγαπάει όλους, μαύρους και άσπρους», αντίστοιχες τοποθετήσεις άλλων ιεραρχών, άρνηση των γιατρών, σε Αγρίνιο και Αθήνα, να κάνουν αιμοδοσία
μόνο για Έλληνες ή για πολιτικούς σκοπούς κ.λπ.
9. Για να μην παρεξηγηθούμε, η αντιμετώπιση σε πρακτικό επίπεδο της φασιστικής αγέλης
είναι ασφαλώς κάτι αναγκαίο και η επιλογή της κάθε είδους τακτικής και κίνησης είναι ένα
ζήτημα που καθορίζεται από τις συνθήκες κάθε φορά. Αυτό στο οποίο θέλουμε να κάνουμε
κριτική είναι στην αθεράπευτη φασιστοφοβία πολιτικών χώρων που οδηγεί σε μια υποεκτίμηση του συνολικού διακυβεύματος για την ελληνική κοινωνία.
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με μάλλον σε μια εποχή όπου ο φασιστικός κίνδυνος δεν καταπολεμάται
μόνο με αντιφασιστικό αγώνα10. Οι πολιτικές εξελίξεις, η ψυχοσύνθεση του
σημερινού ανθρώπου και η κοινωνιολογική πραγματικότητα επιβάλλουν
μια συνολική θεώρηση και αντιμετώπιση του αδιεξόδου. Τώρα που η κοινωνία της αφθονίας και το κοινωνικό κράτος καταρρέουν, και όσο οι άνθρωποι δε φαίνονται πρόθυμοι να κινητοποιηθούν για να δημιουργήσουν
κάτι νέο από τα κάτω, ελλοχεύει ο κίνδυνος μιας μαφιοζοποίησης της κοινωνικής οργάνωσης, κάτι που ταιριάζει γάντι με τον λουμπενισμό που μόλις περιγράψαμε. Γι’ αυτό και, όπως έχουμε γράψει και σε προηγούμενα
τεύχη, οι δημοκρατικές απαντήσεις της αλληλεγγύης και της αποανάπτυξης καθίστανται μάλλον οι μόνες συνεπείς λύσεις απέναντι στην κρίση και
τον επερχόμενο κοινωνικό κανιβαλισμό: η υποχώρηση της φασιστικής μόδας δεν μπορεί να προέλθει παρά μέσω της καθημερινής κινητοποίησης
και της αυτοοργάνωσης σε νέες δομές, οι οποίες θα προωθούν ένα νέο
θετικό πρόταγμα για την λειτουργία της κοινωνίας. Άλλωστε, όπως είδαμε, τουλάχιστον για την ώρα, η δράση και η πολιτική «λειτουργία» της
ΧΑ κινείται στα πλαίσια μιας προσπάθειας ευρύτερου μετασχηματισμού
της κοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ πρέπει να επιδιώκουμε συμμαχίες
με κοινωνικές ομάδες και πολιτικούς χώρους με τους οποίους μπορεί να
μην ταυτιζόμαστε ιδεολογικά, εφόσον η άνοδος της ΧΑ συνιστά μια γρήγορη επιδείνωση των πολιτικών και κοινωνικών συνθηκών στις οποίες είχαμε
συνηθήσει, από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να βλέπουμε την προσπάθεια
καταπολέμησης αυτής της επιδείνωσης ως αυτοσκοπό, για τον απλούστατο λόγο ότι για την ώρα αποτελεί κομμάτι μιας ευρύτερης κατάστασης, η
οποία απαιτεί να της αντιπαρατεθούμε με όρους όχι μόνο πολιτικούς αλλά
και ιδεολογικούς. Αυτήν ακριβώς τη στάση προσπαθούμε να ορίσουμε σε
αυτό το τεύχος ως δημοκρατικό αντιφασισμό.

Σε προηγούμενα τεύχη έχουμε αναπτύξει ορισμένες ιδέες στα κείμενα της ομάδας σχετικά με τα βαθύτερα χαρακτηριστικά του οικονομικού αδιεξόδου και τη νέα πρόκληση που φέρνει το επερχόμενο τέλος της κοινωνίας της αφθονίας11. Στο πλαίσιο της ανάλυσης που ακολουθούμε ως πολιτική
ομάδα, είναι σημαντικό να διασαφηνίζουμε ορισμένες σκέψεις μιας πάνω στην
ανθρωπολογική κριτική του σημερινού καπιταλισμού και της κοινωνίας της
κατανάλωσης και να προωθούμε ένα νέο κοινωνικό πρόταγμα, όσο το δυνατόν ευρύτερο και συνολικότερο. Διότι μια επαναστατική απόρριψη του καπιταλισμού ως κοινωνικοιστοιρική οργάνωση του κόσμου συνεπάγεται όχι απλά
ρήξη με τις σημερινές σημασίες και δομές, αλλά ένα άνοιγμα προς μια νέου
τύπου θέσμιση των κοινωνικών σχέσεων πάνω σε μια αντιιεραρχική και εξισωτική βάση. Στην πορεία αυτή καλούμαστε να επαναορίσουμε τις περισσότερες –αν όχι όλες- πτυχές της κοινωνικής ζωής, παίρνοντας πολλές φορές την
έμπνευση από τα παλαιότερα πολιτικά και κοινωνικά κινήματα, τα οποία και
έθεσαν αυτά τα ζητήματα. Άλλωστε, μια πολιτική ριζοσπαστικοποίηση σήμερα δε θα σήμαινε μόνο να ξεφύγουμε από την απάθεια και τον κυνικό κομφορμισμό μας, αλλά -το σημαντικότερο- να ξαναπιάσουμε το νήμα της πλούσιας επαναστατικής παράδοσης, που αποτελούσε μέχρι πρότινος και βασικό
πυλώνα των νεωτερικών κοινωνιών, συνεισφέροντας πολλά στην εξέλιξή τους.

Να βγούμε από το οικονομικοτεχνικό συμπάν
Δεδομένου, λοιπόν, ότι το οικονομικό και πολιτικό μοντέλο στο
οποίο στηρίχτηκε ο καπιταλισμός από τα μέσα του 20ού αιώνα και μετά
(εκλογική αντιπροσώπευση και παθητικοποίηση μαζών, υποχώρηση παθών
και στροφή προς την ιδιωτική σφαίρα, υιοθέτηση καταναλωτικού τρόπου
ζωής, αδιαφορία για τα κοινά και κυνισμός) δείχνει πλέον απογυμνωμένο
ιδεολογικά και χρεωκοπημένο, μας δίνεται μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να
προχωρήσουμε σε μια βαθύτερη αμφισβήτηση του θεσμισμένου κόσμου και
-γιατί όχι;- να αγωνιστούμε για ένα νέο πρόταγμα.
10. Στην ακραία εκδοχή του σεναρίου μιλάμε για εμφύλιο κ.λπ.

Στο παρόν τεύχος δημοσιεύουμε ένα κείμενο του Πιερ Ντιμενίλ
(«Στοχαζόμενοι την οικονομία με τον Κ. Καστοριάδη»), που αποτελεί μια περιεκτική παρουσίαση της καστοριαδικής κριτικής στους βασικούς μύθους της
καπιταλιστικής οικονομίας, ανοίγοντας παράλληλα το ζήτημα της σχέσης της
κοινωνίας με τη φύση. Το τελευταίο αποτελεί ένα τεράστιας σημασίας πρόβλημα, ειδικά στη σημερινή συγκυρία, όπου το τέλος της σταθερής ανάπτυξης
και της αφθονίας αναδεικνύει το λειτουργικό αλλά και σημασιολογικό αδιέξοδο της απεριόριστης εκμετάλλευσης της φύσης. Εάν επιθυμούμε να βγούμε
από τον φαύλο κύκλο της ανάπτυξης και των ανισοτήτων που αυτή προκαλεί
και αναπαράγει, τότε θα πρέπει να αναθεμελιώσουμε το οικονομικό μοντέλο
πάνω σε νέες βάσεις, όπως αυτές της αλληλεγγύης, του μέτρου, της ολιγάρκειας, της ισότητας. Πρόκειται για ζητήματα που έχουμε θίξει συχνά με τις
πολιτικές μας τοποθετήσεις και που (ελπίζουμε να) αναπτύξουμε πιο ειδικά
σε επόμενα τεύχη, όπου θα ασχοληθούμε με μια προσπάθεια συγκεκριμενοποίησης αυτού που θα μπορούσε να είναι, σήμερα, μια δημοκρατική κοινωνία.
11. Βλ. σχετικά τα κείμενα «Ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός, η κρίση χρέους και η προοπτική της Αυτόνομης κοινωνίας» και «Το τέλος της αφθονίας και τα πολιτικά διακυβεύματα που
μας θέτει» στα τεύχη 3 και 4 του περιοδικού μας, αντίστοιχα.
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Τα καθρεφτάκια της ανάπτυξης και της τεχνικής
Πολλά γράφτηκαν και για το life style που
εισήγαγαν στην ελληνική κοινωνία τα περιοδικά
αυτά αλλά και για τον τρόπο που ζούσαν οι ίδιοι
οι εκδότες και οι οικογένειές τους. Η αλήθεια είναι ότι κανένας από τους δυο δεν… ανακάλυψε την
Αμερική! Ακολούθησαν την τάση που υπάρχει μέχρι και σήμερα παγκοσμίως. Προέβαλαν ένα τρόπο ζωής που είχε ως βάση το χρήμα και την πολυτέλεια. Η λογική λέει ότι είναι λάθος. Για να είμαστε ειλικρινείς όμως, οι περισσότεροι από εσάς
που διαβάζετε αυτό το άρθρο δεν θα λέγατε όχι σε
ένα καλύτερο σπίτι, σε ένα καλύτερο αυτοκίνητο,
σε ένα ακριβό ταξίδι.
Τατιάνα Στεφανίδου12

Αντίστοιχης προβληματικής είναι και η μετάφραση ενός κειμένου
του μεγάλου θεωρητικού της τεχνικής, Λιούις Μάμφορντ «Αυταρχικές και
δημοκρατικές τεχνικές». Σε αυτό το περιεκτικό κείμενο παρουσιάζεται με
ωραίο τρόπο η κριτική στο ζήτημα της τεχνικής και της τεχνολογίας από
μια δημοκρατική προοπτική, που έχει ως κριτήριό της την αυτενέργεια των
υποκειμένων και της κοινωνίας, τόσο σχετικά με τη μορφή όσο και με το
περιεχόμενό τους.
Μια βαθιά, ανθρωπολογική κριτική του τεχνικού προβλήματος είναι πολύ σημαντική, καθώς συνήθως το εν λόγω θέμα αντιμετωπίζεται εργαλειακά, ως παράμετρος που ανήκει στις λεγόμενες παραγωγικές δυνάμεις. Χρειάζεται απομένως ένα ξεπέρασμα της αντίληψης που θεωρεί ότι
μια επαναστατική διαδικασία περιορίζεται στην οικειοποίηση ή την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, τεχνολογίας, διαχείρισης του πλούτου
κ.λπ. έτσι όπως αυτά υπάρχουν και οργανώνονται σήμερα, αφού η ίδια
η Τεχνολογία δεν είναι αξιακά ουδέτερη, αλλά εκφράζει (και αναπαράγει) μέσω των τεχνικών της μέσων την «εσωτερική λογική» της εκάστοτε
εποχής. Πράγμα που σημαίνει πως το πρόταγμα της αυτονομίας συνιστά
και ένα πρόταγμα δημοκρατικού μετασχηματισμού της τεχνολογίας: όχι
απλώς μια «κοινωνικοποίηση» των τεχνικών μέσων, αλλά μια αλλαγή της
12. Τ. Στεφανίδου, «Τέλος εποχής. Ο εμπορικός θάνατος Λυμπέρη-Κωστόπουλου» (http://
www.tlife.gr/Article/tatianasblog/0-39-38961.html).

ίδιας τους της δομής, μια αλλαγή της ίδιας της λογικής που ενσαρκώνουν.
Άλλωστε -πράγμα εξίσου ενδιαφέρον-, ο Μάμφορντ θέτει το ζήτημα των αιτίων της κυριαρχίας του τεχνικού συστήματος. Δεν είναι η καταστολή και η βία, αλλά η επιθυμία των ανθρώπων για κατανάλωση και υλικές ανέσεις, εφόσον –προσθέτουμε εμείς- ο καπιταλισμός και η νεωτερική
τεχνολογία της Δύσης καθιστούν απτό για ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, μέσα στις δυτικές χώρες, το προαιώνιο όνειρο της αφθονίας και
του επί γης Παραδείσου. Αυτό εξηγεί την πίστη των ανθρώπων στην κοινωνία της κατανάλωσης, ακόμα και σήμερα που αυτή καταρρέει. Ακόμα και
στην Ιαπωνία σήμερα, μπορεί να υπάρχει γενική αντίδραση ενάντια στην
επαναλειτουργία των σταθμών παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, αλλά κανείς δεν θέτει το ζήτημα του περιορισμού της ανάπτυξης και της κατανάλωσης, τις οποίες εξυπηρετούν αυτοί οι σταθμοί: το μόνο ζήτημα είναι να
βρούμε έναν νέο τρόπο ενεργειακής παραγωγής, όχι να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής που απαιτεί μια τόσο μεγάλη παραγωγή ενέργειας.
Είναι αυτός ο πόθος της κατανάλωσης και των ανέσεων που διατηρεί ζωντανή την πίστη στην «επιστροφή στην ανάπτυξη». Είναι αυτή η
στάση -που μας θυμίζει το στερεότυπο της αποχαύνωσης των ιθαγενών της
Ισπανιόλα μπροστά στα καθρεφτάκια και τις χάντρες του Κολόμβου- που
χαρακτηρίζει τα σενάρια διάφορων εθνολαϊκιστών για τα δισεκατομμύρια
δολάρια που θα κερδίσουμε από τα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού
αερίου του Αιγαίου. Ανεξαρτήτως αν αυτά τα σενάρια έχουν βάση ή όχι,
αυτό που έχει σημασία είναι η τάση της κοινωνίας να περιμένει τη σωτηρία
της όχι από την πολιτική και τις ίδιες της τις πράξεις, αλλά από την τεχνολογία: από την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών, που θα μας
επιτρέψουν να βγούμε από την κρίση, ξεπληρώνοντας το χρέος μας. Έτσι
θα βαδίσουμε, επιτέλους, στον δρόμο της ανάπτυξης, η οποία θα αποτελέσει -όπως μας ενημερώνει ο Κρανιδιώτης- το υλικό έρεισμα της Νέας Μεταπολίτευσης που θα οικοδομήσει ο πρώην εραστής της Α. Βίσση13. Δώσε
αέρα (ή μάλλον αέριο!) στο λαό να ονειρεύεται, με άλλα λόγια.
Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα κλασικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης ημιδυτικής ή μη δυτικής περιφέρειας: αυτό που μας ενδιαφέρει από
τη Δύση δεν είναι η δημοκρατία και η διάρρηξη της πολιτικής, κοινωνικής
13. «Αποκλειστικό: ΑΟΖ και Μεγάλη Κεντροδεξιά οι επόμενοι στόχοι Σαμαρά», διαβάζουμε στην εγκάθετη ιστοσελίδα Antinews (http://www.antinews.gr/2012/12/16/195832/), προπύργιο του θεωρητικού σαμαρισμού, την οποία διαχειρίζεται το παιδί του λαού, Φ. Κρανιδιώτης.
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και πνευματικής ετερονομίας, η κριτική στη θρησκεία, τα κοινωνικά κινήματα και η αλλαγή των σχέσεων των δύο φύλων. Είναι η τεχνική και η υλική ευμάρεια την οποία αυτή η τεχνική μπορεί να εξασφαλίσει. Κι αν, στην
καλύτερη περίπτωση, κάποιος μας υπενθυμίσει τα οικολογικά διακυβεύματα που θέτει αυτή η λαγνεία της ανάπτυξης και της τεχνολογικής «προόδου» (ας σκεφτούμε την οικολογική καταστροφή στις Σκουριές της Χαλκιδικής από το χρυσορυχείο που θα κατασκευαστεί εκεί ή το που μπορεί να οδηγήσουν οι μεγάλες εγκαταστάσεις άντλησης πετρελαίου σε περίπτωση ατυχήματος και όχι μόνο), η απάντησή μας θα είναι πληρωμένη:
δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, εφόσον η ίδια αυτή τεχνολογία μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε «πράσινες» και «οικολογικές» μεθόδους παραγωγής και κατανάλωσης. Με άλλα λόγια, η τεχνολογία είναι αυτή που θα μας
επιτρέψει να λύσουμε όλα μας τα προβλήματα και όχι κάποια αλλαγή της
πολιτικής μας στάσης και του τρόπου ζωής μας.

Κι εδώ τίθεται το ζήτημα όλης αυτής της εντυπωσιακής ανάπτυξης της πληροφορικής κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Ειδικά με την ανάπτυξη του Ίντερνετ και τη μετατροπή του σε δίκτυο προσβάσιμο πλέον
από όλον τον κόσμο (κι όχι περιορισμένο στους στρατιωτικούς κύκλους
των ΗΠΑ), παρατηρείται μια πολύ σημαντική αλλαγή στο κυρίαρχο μοντέλο της τεχνολογίας μέσα στη Δύση: από μια τεχνολογία μονής κατεύθυνσης
και ροής, κατά την οποία ο χρήστης ήταν, αφενός, υποταγμένος στα αυστηρά πλαίσια που του επέβαλλε η ίδια η μηχανή και το τεχνικό σύστημα
και, αφετέρου, μόνο δέκτης και ποτέ πομπός, σήμερα περνάμε σε τεχνολογικές μορφές που επιτρέπουν μια πολύ μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μηχανής-χρήστη. Αυτή η αλλαγή αντικατοπτρίζει μια γενικότερη εξέλιξη των
δυτικών κοινωνιών: το πέρασμα από τεϊλορικό μοντέλο της γραφειοκρατικής κοινωνίας, σύμφωνα με το οποίο τα πάντα πρέπει να ρυθμίζονται από
τα πάνω και μέχρι κεραίας μετατρέποντας τα άτομα σε απλά εκτελεστικά
όργανα, σε οργανωτικά μοντέλα πιο «ευέλικτα», τα οποία υποτίθεται ότι
επικαλούνται τη δημιουργικότητα και την παρεμβατικότητα του ατόμου.

Οι μεταμορφώσεις της τεχνικής: χειραφέτηση ή διαιώνιση της
ετερονομίας;
Μάλιστα, το ζήτημα εδώ μοιάζει να είναι ακόμα πιο περίπλοκο,
καθώς η -έστω και αποφασιστική- στροφή στην ανεύρεση νέων δημοκρατικότερων μορφών τεχνολογίας σκοντάφτει στη γενικότερη δομή των κοινωνικο-πολιτικών σχέσεων αλλά και στη συνολική ανθρωπολογική συγκρότηση του σύγχρονου ανθρώπου. Για παράδειγμα, πώς αντιμετωπίζουν οι
πειραματισμοί αυτοδιαχείρισης και κολλεκτιβοποίησης το μαζοποιημένο
τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης προϊόντων ή τον παγκοσμιοποιημένου τύπου οικονομικό ανταγωνισμό; Ή -για να φέρουμε ένα πιο καθημερινό παράδειγμα- ποιά είναι σήμερα η δημοκρατική λειτουργία του ίντερνετ,
ενός εν δυνάμει (σχετικά) δημοκρατικού μέσου επικοινωνίας, από τη στιγμή που οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει να αναλώνονται σε μια εντελώς παθητική χρήση του14; Με άλλα λόγια, δεν αρκεί να θέτουμε ως στόχο μας την
ριζική, «από τα κάτω» επαναθεμελίωση της τεχνολογίας αν αυτή δεν συνοδεύεται από μια συνολικότερου πολιτικού περιεχομένου κινητοποίηση.
14. Μπορεί τα τελευταία χρόνια η χρήση του ίντερνετ (ακόμα και ειδικότερων μέσων ή πλατφόρμων που δημιουργήθηκαν «από τα κάτω», χωρίς τη διαμεσολάβηση των πολυεθνικών)
να έχει συνεισφέρει στην ανταλλαγή κειμένων, απόψεων και εμπειριών σε κινηματικό ή θεωρητικό επίπεδο, ωστόσο, η πιο συνήθης χρήση του μέσου περιορίζεται σε ένα αποχαυνωτικό σερφάρισμα, στο «κάψιμο» ως καθημερινή ρουτίνα. Μπορεί να φέρνει σε επαφή άτομα
από «τις τέσσερις γωνιές της γης», αλλά εμπεδώνει την απομόνωση και τον ατομικισμό στο
εδώ και στο τώρα.

Ωστόσο, στην πραγματικότητα, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά,
εφόσον βλέπουμε ότι αυτή η πιο «αυτόνομη» τεχνολογία απλώς αναπαράγει με άλλο ένδυμα την ίδια ετερονομία: αντί να αποβλακωνόμαστε μπροστά στην τηλεόραση, εντελώς παθητικά, αποβλακωνόμαστε «ενεργητικά»
και «δημιουργικά» με τα iPhone και τα iPad μας. Και, υπό μια έννοια, η
ζημιά που κάνει αυτή η καταναλωτική τεχνολογία στο ανθρώπινο ον είναι πολύ χειρότερη από την αντίστοιχη της πιο παραδοσιακής νεοτερικής
τεχνικής. Διότι, σε αντίθεση με την τελευταία, η πρώτη έχει την ικανότητα, όπως φαίνεται, να διεισδύει στις νοητικές δομές του υποκειμένου και
να του αποσυντονίζει πλήρως την προσωπικότητα. Αυτό συμβαίνει, διότι, προσπαθώντας να προσαρμοστεί πλήρως στον χρήστη, η σύγχρονη τεχνολογία καταλήγει να τον κάνει να εξαρτάται από αυτήν σε βαθμό ανήκουστο μέχρι σήμερα στο παρελθόν. Με όλες αυτές τις «εφαρμογές» που
μπορούμε να προσθέσουμε στις υβριδικές συσκευές όπως τα smartphones
(έξυπνα τηλέφωνα για ηλίθιους χρήστες), στο τέλος ατροφούν ακόμα και
οι στοιχειώδεις νοητικές ικανότητες του χρήστη: όπως όλο και περισσότεροι ταξιτζήδες δε μπορούν πλέον να μας πάνε πουθενά χωρίς να συμβουλεύονται το gps τους (λες και ζούμε στο Τόκιο των 30.000.000 κατοίκων!),
με ανάλογο τρόπο, όλο και περισσότερο, η στοιχειώδης πρακτική «αυτονομία» που μας επιτρέπει να ζούμε καθημερινά υποκαθίσταται από τις
«έξυπνες» αυτές συσκευές, που δουλεύουν για τους αποβλακωμένους χρήστες τους. Οριακά, αυτή η κατάσταση θα μας οδηγήσει να μη μαθαίνου-
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με τίποτε: εφόσον είμαστε ανά πάσα στιγμή συνδεδεμένοι και συνδεδεμένες στο διαδίκτυο (με τις πολύ γρήγορες συνδέσεις που χρησιμοποιούν αυτές οι συσκευές), έχουμε όλη τη γνώση του κόσμου στο τσεπάκι μας. Άρα
μπορούμε να μετατραπούμε σε ακαλλιέργητους ουρακοτάγκους, των οποίων το μυαλό σιγά σιγά ατροφεί.

του κοινωνικού «εξορθολογισμού»· πρέπει πάντοτε να ξεκαθαρίζουμε από
πια οπτική κάνουμε την κριτική μας στην τεχνολογία και τον «εξορθολογισμό»: δε θεωρούμε ότι η Ελλάδα είναι το ίδιο πράγμα με τις καθεαυτό
δυτικές και «εξορθολογισμένες» κοινωνίες. Και γι’ αυτό ακριβώς η κριτική μας έχει σκοπό να απομυθοποιήσει αυτές τις κοινωνίες, τις οποίες ονειρεύεται ο Έλληνας, με σκοπό να υπερασπιστούμε κάποιους από
τους θετικούς «αρχαϊσμούς» της δικιάς μας κοινωνίας.

Πρόκειται για μια αλλαγή που αποτελεί κομμάτι του περάσματος από την κλασική γραφειοκρατική-πουριτανική κουλτούρα στην κυριαρχία της θεραπευτικής ιδεολογίας του καταναλωτισμού: οι παλιές θεολογικές και ηθικές προσταγές μετατρέπονται σε υγιεινιστικές, στυλιστικές και σχετικές με τη συμπεριφορά μας επιταγές τις οποίες πρέπει, άρρητα, το άτομο να ακολουθεί, προκειμένου να απολαμβάνει την καταναλωτική, ατομική του ευζωία. Η σύγχρονη «καταναλωτική τεχνολογία» (κατά
τα consumer electronics και consumer technologies των οικονομολόγων) συνιστά βασική πτυχή αυτής της ψευτο-ατονομίας του σύγχρονου ατόμου και,
κατά κάποιον τρόπο, συνιστά ένα προνομιακό πεδίο προώθησης αλλά και
περαιτέρω επεξεργασίας της. Και ίσως αυτό εξηγεί το φαινόμενο Στηβ
Τζομπς, δηλαδή την αναγωγή ενός επιχειρηματία σε λαϊκό ίνδαλμα και
Άγιο της κοινωνίας της κατανάλωσης15.
Κριτική της τεχνολογίας και παράδοση
Θα προσπαθήσουμε στα επόμενα τεύχη να ασχοληθούμε με αυτά
τα ζητήματα. Εν προκειμένω κάνουμε μια πρώτη νύξη και αρκούμαστε
σε μια πρώτη διασάφηση ορισμένων βασικών μας ιδεών πάνω στο ζήτημα της σχέσης της τεχνολογίας με τις υπόλοιπες σφαίρες της κοινωνικής
ζωής όπως επίσης, φυσικά, και με την πολιτική. Για εμάς αυτή η δημοκρατική κριτική της γραφειοκρατικής και αλλοτριωτικής τεχνολογίας έχει
πολύ μεγάλη σημασία. Όχι τόσο επειδή ζούμε σε μια καθεαυτό δυτική κοινωνία, υποταγμένη στο τεχνικό σύστημα και τις γραφειοκρατικές νόρμες
15. Δεν πρέπει, άλλωστε, να ξεχνάμε και το εξής: αντιστοίχως προηγούμενων εποχών, όπως
των προνεωτερικών, όπου τα ιστορικά πρόσωπα, τα οποία διαδραμάτισαν ενεργό ρόλο στη
δομή των κοινωνιών τους, ήταν οι βασιλείς, οι μονάρχες και ο κλήρος, ή στην περίπτωση του
νεωτερικού κόσμου οι «ισχυροί» πολιτικοί άνδρες, οι επιστήμονες και οι φιλόσοφοι, έτσι στην
καταναλωτική κοινωνία οι εκπρόσωποι της είναι επιχειρηματίες, άνθρωποι που χρησιμοποίησαν την τεχνολογική τους «καινοτομία» μόνο και μόνο για να πλουτίσουν υλικά. Αυτό αποδεικνύει από μόνο του τον θρυμματισμό των ηθικών ορίων γύρω από το ζήτημα της τεχνολογίας, η οποία υποτίθεται πως θα φέρει στην Πρόοδο στην κοινωνία μας: «πρόοδος» η πυρηνική ενέργεια, «πρόοδος» η ατομική βόμβα, «πρόοδος» η κυριαρχία της μηχανής κατά την εργασιακή δραστηριότητα και η επακόλουθη «αποκτήνωση» της εργασίας, «πρόοδος» η κουλτούρα της βιντεοσκόπησης, της «αυτο-επιτήρησης» και της ηδονοβλεψίας.

Πράγματα που στις καθεαυτό δυτικές κοινωνίες έχουν χαθεί -και
τα οποία αναζητούν οι πιο ριζικές κριτικές της σύγχρονης κοινωνίας μέσα
στη Δύση- στην Ελλάδα υπάρχουν ακόμα, έστω κι αν τίθενται σταδιακά στο περιθώριο. Και υπό αυτήν την έννοια επιβάλλεται ένας στοχασμός
πάνω στην έννοια της παράδοσης, ο οποίος θα διαφοροποιείται από τα παραδοσιακά συντηρητικά ή επαναστατικά και φιλελεύθερα κλισέ, τα οποία
δημιουργήθηκαν σε εντελώς διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Σε αυτό
το τεύχος συζητάμε το θέμα αυτό με αφορμή την έκδοση ενός βιβλίου της
Χάνα Άρεντ16. Η δημοκρατική κριτική της δυτικής τεχνικής, που έχει επιχειρηθεί από μια σειρά συγγραφέων και ρευμάτων που προσπαθούμε να
παρουσιάσουμε (βλ. για παράδειγμα το κείμενο για την Χ. Άρεντ, σε αυτό
το τεύχος) είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για αυτόν τον σκοπό.
Πόσο μάλλον όταν στην Ελλάδα ελάχιστα έχουν διαδοθεί αυτές οι
ιδέες, παρά την ύπαρξη μεταφράσεων των έργων συγγραφέων όπως, π.χ.,
ο Μάμφορντ ή ο Ιβάν Ίλιτς. Δυστυχώς, η κυριαρχία του σταλινοαλτουσεριανού μαρξισμού της ελληνικής αριστεράς έχει επηρεάσει αποφασιστικά
και τον αναρχικό χώρο. Κι έτσι, οι διάφορες ομάδες που υποτίθεται ότι είναι επηρεασμένες από τους καταστασιακούς, αντί να ασχολούνται με την
κριτική της βιομηχανικής κοινωνίας και του «τεχνο-εμπορευματικού πολιτισμού», το αντιπυρηνικό κίνημα και τη ριζοσπαστική οικολογία –όπως
συμβαίνει με τις μετακαταστασιακές ομάδες δυτικών χωρών-, αναλώνονται, στο μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων, σε έναν πολιτικά τυφλό εργατισμό, ο οποίος ελάχιστα προσφέρει στη διαύγαση των βασικών πολιτικο-ανθρωπολογικών διακυβευμάτων της εποχής. Για να μη μιλήσουμε καν
για πιο παραδοσιακούς αναρχικούς, οι οποίοι δεν τα πήγαιναν ποτέ καλά
με οποιαδήποτε πολιτιστική ή ανθρωπολογική προσέγγιση που υπερβαίνει
την απλή «αντίθεση σε Κράτος και Κεφάλαιο». Προς το παρόν ο «Άρης»,
τα Δεκεμβριανά και ο ΔΣΕ ασκούν μεγαλύτερη γοητεία και ενδιαφέρον
16. Βλ. το κείμενο «Η πολιτική σημασία της παράδοσης: με αφορμή ένα βιβλίο της Χάνα
Άρεντ».
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από την προσπάθεια στοχασμού πάνω στην έξοδο από τις σημερινές κοινωνίες της κατανάλωσης.
Κι έτσι -για να επιστρέψουμε σε αυτά που λέγαμε στην αρχή-, δεν
έχουμε τίποτε να αντιπαρατάξουμε, εκτός από ιδεολογικά κλισέ και σλόγκαν, στη συντονισμένη επίθεση των σταυροφόρων πιθήκων του Σαμαρά και του Ζαρούλια. Πρόκειται για μια επιλογή ιδιαίτερα άστοχη, καθώς
αυτό το οποίο προωθείται, παρά τις εμφυλιοπολεμικές κορώνες που στοχεύουν στη δαιμονοποίηση των όποιων πολιτικών κριτικών και αντιστάσεων (και εδώ εντάσσεται, προς το παρόν, και η δράση του Ζαρούλια), δεν
είναι κάποιος φασισμός, αλλά ένα «ισχυρό κράτος», ταγμένο στην υπηρεσία της «ανάπτυξης» και των «επενδύσεων»: η προσπάθεια, υποτίθεται, να γίνουμε επιτέλους ένας πραγματικός και σοβαρός καπιταλισμός, ο
οποίος θα εγγυηθεί τη διαιώνιση της ευμάρειας και της κατανάλωσης. Και
φυσικά αυτό το τεχνοεμπορευματικό φαντασιακό δεν το αντιμετωπίζεις με
αντιιμπεριαλιστικές και εαμολάγνες κορώνες!

ΥΓ: Στην τέταρτη σελίδα του 3ου τεύχους μας (Δεκέμβριος 2011), το
οποίο ήταν κυρίως αφιερωμένο στο Κίνημα των Πλατειών του προπερασμένου
καλοκαιριού, είχαμε αναδημοσιεύσει κι εμείς την περίφημη φωτογραφία του
«παππού με τη μάσκα», ο οποίος, με αυτόν τον τρόπο, προσπαθούσε να προστατευτεί από τα χημικά της αστυνομίας. Στο μεταξύ, στις 24 Νοεμβρίου, ο
Βασίλης Παπανίκος, όπως ήταν το όνομά του, πέθανε. Σύμφωνα με το βιογραφικό του υπήρξε επονίτης και ελασίτης κατά την περίοδο της Κατοχής, στη συνέχεια είχε φυλακίσεις, ενώ πέρασε από την ΕΔΑ και τα τελευταία χρόνια ήταν
μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να μην ταυτιζόμαστε με αυτές τις πολιτικές επιλογές, αλλά ένα πράγμα πρέπει σίγουρα να το υπογραμμίσουμε: ότι, ασχέτως των
ειδικότερων πολιτικών του επιλογών, ο Β.Π. ενσάρκωνε έναν τύπο ανθρώπου ο
οποίος πλέον σπανίζει όλο και περισσότερο, αν δεν έχει εξαφανιστεί εντελώς,
μέσα στην καταναλωτική μαλθακότητα της εποχής. Και υπό αυτήν την έννοια ο
βιολογικός του θάνατος απλώς ακολούθησε τον θάνατο του προτύπου που ενσάρκωνε: του ανθρώπου που ασχολείται με τα κοινά και κατεβαίνει στο δρόμο
για να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του και τις κοινωνικές κατακτήσεις, ασχέτως ηλικίας και των όποιων άλλων δυσχερειών.

Πολιτική Ομάδα για την Αυτονομία

Η άνοδος της φασιστικής ακροδεξιάς
και ο δημοκρατικός αντιφασισμός
Η απότομη εισβολή του ακροδεξιού χώρου στα πολιτικά πράγματα της χώρας είναι από κάθε άποψη σοκαριστική είτε λόγω της απρόσμενης (μέχρι πριν λίγους μήνες) εισόδου του θιάσου που λέγεται ΧΑ στο κοινοβούλιο είτε λόγω της αυξανόμενης δράσης των πυρήνων της οργάνωσης
αυτής σε επίπεδο δρόμου. Η νομιμοποίηση που φαίνεται να απολαμβάνει ο
συγκεκριμένος χώρος σε ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού δε θα πρέπει όμως να μας κάνει να βγάζουμε βιαστικά συμπεράσματα όσον αφορά
στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της απήχησης αυτών των ιδεών και των πρακτικών.
Είναι προφανές ότι οι μαφιόζικου τύπου δράσεις του φασιστικού
μορφώματος και οι αντι-μεταναστευτικές ρητορικές του που προσπαθούν
να καθορίσουν την ατζέντα στη δημόσια ζωή είναι ανησυχητικές και επικίνδυνες. Προσδιορίζουν μάλιστα την ανάδυση ενός νέου πολιτικού φαινομένου για τη σύγχρονη Ελλάδα. Ως εκ τούτου, δε θα πρέπει να θεωρήσουμε το φαινόμενο ως ένα τρέχον, συγκυριακό γεγονός, ενώ παράλληλα
χρειαζόμαστε μια προσεκτική και διαυγή ανάλυση του ζητήματος, χωρίς
να προβάλλουμε σε αυτές τις τάσεις κάποια εκ των προτέρων κατασκευασμένα ιδεολογικά καλούπια. Τα παραπάνω έχουν μεγάλη σημασία γιατί οι
συνήθεις θέσεις που προσπαθούν να αναλύσουν το φαινόμενο προσκρούουν τις περισσότερες φορές σε τέτοιου είδους ιδεολογικές αγκυλώσεις με
αποτέλεσμα να δίνουν βάρος μονομερώς είτε στις υλικές συνθήκες της κατάστασης κρίσης που περνάει η ελληνική κοινωνία είτε σε συγκεκριμένα
στοιχεία και ιδιαιτερότητες του νεοελληνικού φαντασιακού. Με τον τρόπο αυτό, όπως θα δούμε στη συνέχεια, η όλη επιχειρηματολογία εγκλωβί-
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ζεται μεταξύ της Σκύλλας και της Χάρυβδης της πολιτικής ανάλυσης του
ακροδεξιού ζητήματος: ή θα δίνουμε έμφαση στο συγκυριακό χαρακτήρα του φαινομένου, που εκφράζει την απόγνωση λόγω της οικονομικής
κατάστασης ή θα εξαντλούμε την κοινωνική μας κριτική στη θεωρία του
απότομου εκφασισμού της κοινωνίας που ετοιμάζεται να κατασπαράξει
ακόμα και τα όποια φιλελεύθερα στοιχεία του πολιτεύματος και της δημόσιας ζωής.

ρά. Γιατί, παρότι πολύ σωστά θέλει να αντιπαλέψει την εκβιαστική προπαγάνδα «ενάντια στα άκρα», εγκλωβίζεται ωστόσο σε έναν στείρο λαϊκισμό αποκρύβοντας την ευθύνη των πολιτών για τη στροφή προς τις φασίζουσες συμπεριφορές. Κατά βάθος φαίνεται να θεωρεί πως όντως η πολιτική ρευστότητα οδηγεί αναγκαστικά σε καταστάσεις άκρων και επομένως
είναι θέμα απλά μια καλής στρατηγικής και μιας επικοινωνιακής τακτικής
ή μιας όσο γίνεται πιο φιλολαϊκής στάσης για να τραβήξει αυτόν τον κόσμο προς αυτή και όχι προς την ακροδεξιά, η οποία παίζει επίσης το παιχνίδι του λαϊκισμού2.

Ο φασισμός ως απλή συνέπεια της οικονομικής κρίσης;
Η ανάγνωση της ανόδου της καθαρά φασιστικής ή φασίζουσας
ακροδεξιάς (βλ. παρακάτω για τη διάκρισή μας ανάμεσα σε παραδοσιακή και φασιστική ακροδεξιά) ως αποτέλεσμα της οικονομικής ανέχειας
και της περιθωριοποίησης μεγάλων κομματιών του πληθυσμού δεν αποτελεί παρά μια επικαιροποίηση των γνωστών -υλιστικών αποχρώσεων- ιδεών περί του μονομερούς καθορισμού των συνειδήσεων και των πράξεων
από τον οικονομικό παράγοντα. Πρόκειται, δηλαδή, για μια οικονομίστικη
αντίληψη που στοιχειώνει ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και κοινωνικών θέσεων: από φιλελεύθερους χώρους και κόμματα μέχρι τη σύγχρονη δημοσιογραφία και τη βιομηχανία των ΜΜΕ, αλλά και φυσικά τις οργανώσεις της
Αριστεράς. Έτσι, είτε σε τηλεοπτικά ρεπορτάζ και δημοσιογραφικές έρευνες είτε σε αναλύσεις του αριστερού χώρου βρίσκουμε ως κοινό τόπο στην
εξήγηση της ανόδου της ΧΑ την επίκληση της ενστικτώδους ή σπασμωδικής αντίδρασης των νεόπτωχων και των απεγνωσμένων της σημερινής συγκυρίας.
Αυτή η επιφανειακή οπτική σχετίζεται σε ένα βαθμό και με τον
τρόπο που προβάλλεται η δράση της ΧΑ από ορισμένα μέσα, ο οποίος
στηρίζεται στη δραματοποίηση και τον «συναισθηματισμό της κρίσης»1.
Φυσικά, μια τέτοια οπτικοποιημένη παρουσίαση των πραγμάτων στηρίζει (συνειδητά ή ασυνείδητα) τη λεγόμενη «θεωρία των άκρων», σύμφωνα
με την οποία η κατάρρευση της μεταπολιτευτικής πραγματικότητας οδηγεί τον κόσμο στα άκρα, σε επικίνδυνες για τη σταθερότητα του πολιτικού συστήματος αντιλήψεις. Παρεμπιπτόντως, συμμετοχή (έστω και άθελά της) σε αυτό το ιδεολόγημα της θεωρίας των άκρων έχει και η Αριστε1. Στα σχετικά ρεπορτάζ και στην αρθρογραφία οι άνθρωποι παρουσιάζονται απλά ως οργισμένα θύματα της κρίσης χωρίς να αναζητούνται οι σοβαρές τους ευθύνες για τις πολιτικές
επιλογές που κάνουν. Έτσι, η άνοδος της ακροδεξιάς και τα διάφορα ξενοφοβικά παραληρήματα εξαγνίζονται από την εικόνα της απελπισίας και της φτώχειας στην οποία «απλά μας
έχουν ρίξει οι κλέφτες οι πολιτικοί».

Μπορεί το σχήμα της «ήττας του κέντρου» να έχει κάποια βάση
σήμερα σε περιγραφικό επίπεδο, ωστόσο η παρουσίαση των άκρων ως μια
ξαφνική πολιτική κίνηση των μαζών καθίσταται φοβερά ανεπαρκής όταν
θέλουμε να εξετάσουμε εις βάθος τι σηματοδοτεί και τι εκφράζει η στροφή σε αυτού του τύπου την ακροδεξιά. Εάν υιοθετήσουμε την άποψη ότι
η άνοδος της ΧΑ είναι απλώς ένα συγκυριακό φαινόμενο και ένα αποτέλεσμα της κρίσης, αμέσως προκύπτουν προβλήματα και ερμηνευτικά αδιέξοδα. Πρώτον, η θέση αυτή είναι ανακριβής αφού υπάρχουν περιπτώσεις
χωρών που βρέθηκαν σε ανάλογη περίσταση αλλά δεν ανέπτυξαν κάποιο
αξιόλογο ακροδεξιό ή φασιστικό ρεύμα3. Όπως θα δούμε και παρακάτω, η
εμφάνιση νέων πολιτικών ρευμάτων στην ιστορία έχει πάντα σχέση με τα
2. Αντίστοιχη κριτική έχει κάνει και ο Ν. Σεβαστάκης, γράφοντας για την «παράλληλη» αδυναμία τόσο των φιλελεύθερων όσο και των αριστερών οικονομιστών να διαρρήξουν το φασιστικό μέτωπο, από τη στιγμή που αυτό αντιμετωπίζεται απλά ως συνέπεια της οικονομικής
καταστροφής. Όπως λέει χαρακτηριστικά: «Απέναντι σε αυτή την πασίγνωστη πια αφήγηση,
το σύνολο σχεδόν της Αριστεράς θεωρεί ότι ο εκφασισμός της κοινωνίας είναι συνέπεια της
οικονομικής αιμορραγίας των λαϊκών και μικροαστικών στρωμάτων... Όπως και αν οργανώνεται όμως η εξήγηση για το ακροδεξιό ρεύμα, οι δυο παραδοσιακοί της πυλώνες, ο φιλελεύθερος νομικισμός και ο κοινωνιοκεντρικός οικονομισμός, δυσκολεύονται απέναντι σε αυτόν τον
αντίπαλο... Ας σκεφτούμε όμως και την αριστερή στάση απέναντι στην πρόκληση της διάχυτης ακροδεξιάς. Εδώ και πολλούς μήνες ένα πράγμα έχει γίνει κάτι παραπάνω από φανερό:
ότι η συνηθισμένη προσφυγή στο “κοινωνικό” δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση των εθνικιστικών/ρατσιστικών λόγων και πρακτικών». Βλ. το άρθρο του «H oρατή ακροδεξιά», διαθέσιμο διαδικτυακά στο http://www.rednotebook.gr/details.php?id=6702.
3. Είναι χαρακτηριστική η διαφορά στην κοινωνική αντίδραση σε δύο χώρες οι οποίες ενεπλάκησαν «ενεργά» με τις νεοφιλελεύθερες θεραπείες σοκ του ΔΝΤ, την Αργεντινή και την
Ουγγαρία. Στη μεν πρώτη η φτωχοποίηση οδήγησε στην κατάρρευση του πολιτικού συστήματος και με ανάδυση νέων τάσεων (είτε δημοκρατικών κοινωνικών πειραμάτων είτε λαϊκιστικών πολιτικών τύπου Κίρχνερ), ενώ στη δεύτερη περίπτωση η ουγγρική κοινωνία στράφηκε προς ακραίες και φασιστικές επιλογές. Επομένως το ζήτημα των πολιτικών «αντανακλαστικών» είναι πολύ πιο βαθύ και πολύπλοκο από ότι φαίνεται και σίγουρα υπάρχουν πολλοί -μη οικονομικοί- παράγοντες (ιστορικοί, κοινωνικοί, πολιτιστικοί κ.λπ.) που τα καθορίζουν κάθε φορά.
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κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά της κάθε χώρας και τα βιώματα του κάθε
λαού. Δεύτερον, η θέση αυτή υποτιμά, ή καλύτερα αδυνατεί καν να αξιολογήσει, την ανθρωπολογική συγκρότηση του Νεοέλληνα και τη νοοτροπία
που -μαζί με τα βάσανα- κουβαλάει στην καμπούρα του. Η οικονομίστικη οπτική αποτυγχάνει να διεισδύσει στο ανθρωπολογικό υπόστρωμα στο
οποίο εγγράφονται οι πολιτικές εξελίξεις κάθε φορά, αφού αρκείται στον
υπερτονισμό της επίδρασης ορισμένων «υλικών» παραγόντων.

σθήματος όσο και αντι-μεταναστευτικών αντανακλαστικών σε έναν κόσμο
που δεν έχει μάθει να σκέφτεται και να αναλύει πολιτικά την πραγματικότητα γύρω του και που δε βρίσκει άλλα στηρίγματα για να ανακουφιστεί
από το αδιέξοδο και τη μιζέρια του. Ορισμένα ακραία φαινόμενα που παρατηρούμε σήμερα αποκαλύπτουν αρκετές πτυχές του νεοελληνικού φαντασιακού που σχετίζονται με τον πατριωτισμό και την εθνική υπερηφάνεια που διαπερνά ιδεολογικά όλα τα κοινωνικά στρώματα. Όμως, όπως
θα δούμε και παρακάτω, η εθνικιστική στροφή έχει κατά βάση πολιτικά
και ηθικά ερείσματα -λόγω της κατάρρευσης του λεγόμενου πολιτικού συστήματος και της γενικευμένης αποδοκιμασίας των επαγγελματιών πολιτικών (συνολικά)- και αναδύεται περισσότερο εξαιτίας του γενικευμένου
λαϊκισμού4 που επικρατεί και λιγότερο ως συνέπεια κάποιων σαφών και
συμπαγών ιδεολογικών επιλογών.

Αν από τη μια πλευρά αναδεικνύεται σωστά ότι οι κοινωνικές κρίσεις και οι καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης μπορούν και δρουν ως καταλύτες τέτοιων πολιτικών εξελίξεων, από την άλλη αποφεύγεται ο προσδιορισμός των βαθύτερων πολιτικών, ηθικών και ιδεολογικών αξόνων σύμφωνα
με τους οποίους γίνεται αντιληπτή μια κατάσταση κρίσης και αδιεξόδου.
Διότι, τελικά, οι έκτακτες συνθήκες μιας πολιτικής ή οικονομικής κατάρρευσης αποτελούν μια αναγκαία συνθήκη αλλά όχι και ικανή για την ανάδυση φασιστικών μορφωμάτων και αντίστοιχων πρακτικών.
Εκφασισμός της ελληνικής κοινωνίας;
Ο άλλος πυρήνας σκέψης γύρω από τον οποίο κινούνται πολλές
αναλύσεις για το φασιστικό φαινόμενο είναι μια ιδεολογικοποιημένη αντίληψη για την συμπεριφορά των ανθρώπων, σύμφωνα με την οποία η προσχώρηση σε ακροδεξιού τύπου αντιλήψεις εκφράζει είτε έναν εκκολαπτόμενο, φασίζοντα μικροαστισμό είτε την πολιτική εμφάνιση του καλλιεργούμενου, εδώ και καιρό, ρατσισμού της ελληνικής κοινωνίας. Η εν λόγω οπτική, που συναντάται σε πολλές αναλύσεις, κείμενα και συζητήσεις συνήθως
στον αναρχικό χώρο, αποκτά μια ιδιαίτερη δυναμική από τη στιγμή που τη
δημόσια ατζέντα την καθορίζουν οι θεαματικές δράσεις των εθνικιστικών
πυρήνων ή οι αντιμεταναστευτικές τους ρητορείες. Είναι μέχρι ενός σημείου αναμενόμενο να μας πιάνει αμηχανία μπροστά στην απότομη άνοδο
της ακροδεξιάς και την παράλληλη έλλειψη κάποιου εξίσου δυναμικού κινήματος δημοκρατικής κατεύθυνσης. Ωστόσο δεν πρέπει να παρασυρόμαστε από αυτήν την εικόνα ώστε να βγάζουμε συμπεράσματα ιδεολογικού
τύπου για το που βαδίζει ο πληθυσμός της χώρας, ούτε βέβαια να οδηγούμαστε σε βεβιασμένες πολιτικές ή «κινηματικές» στρατηγικές που οδηγούνται σε μια περιστολή της πολιτικής δράσης και του πολιτικού μας λόγου
στην αντιφασιστική δράση.
Ασφαλώς υπάρχουν στοιχεία άνθησης τόσο ενός εθνικιστικού αι-

Η υπερβολή της θεωρίας του εκφασισμού έγκειται στο γεγονός
ότι δραματοποιεί ορισμένες εκφάνσεις των αντιδράσεων του κόσμου απομονώνοντάς τες από το κοινωνιολογικό πλαίσιο της σημερινής συγκυρίας.
Έτσι, εξαντλεί τη συζήτηση στην οριοθέτηση του εχθρού, που συγκροτείται δήθεν από μια στοιβαρά διαμορφωμένη ομάδα ανθρώπων με τα χαρακτηριστικά του φανατικού εθνικιστή, του ακροδεξιού οπαδού, του φασίστα. Ακολουθώντας όμως αυτό το νήμα ανάλυσης, το μόνο που εξυπηρετείται είναι η αυτοϊκανοποίηση για τη δήθεν επαλήθευση της θεωρίας του
«εθνικού κορμού», αυτού του βόθρου ρατσιστών που δήθεν είναι η κοινωνία, ενώ παράλληλα η όποια αγωνιστική διάθεση για κινητοποίηση διοχετεύεται εξ ολοκλήρου προς την αντιμετώπιση των φασιστο-συμμοριών,
αφού ο αντιεθνικισμός ανακηρύσσεται ως η επείγουσα πρόκληση της εποχής, ως έσχατη μορφή άμυνας μέσα σε μια κοινωνία που εκφασίζεται με
γοργό ρυθμό.
Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι απέχουμε πολύ από μια κατάσταση όπου οι μάζες κινητοποιούνται με φασίζοντα τρόπο και διάθεση
ή κάτω από ρατσιστικά κίνητρα. Οι κάθε είδους θεαματικές επιθέσειςshow πραγματοποιούνται από συγκεκριμένους πυρήνες στρατευμένων τραμπούκων και έχουν ως στόχο την προσέγγιση του κόσμου μέσω των βίντεο
και της αντίστοιχης προπαγάνδας5. Ίσα ίσα, ο περίφημος «εκφασισμός»
4. Βλέπε την ανάλυσή μας στο Editorial του προηγούμενου τεύχους, σ. 15 κ. ε.
5. Το επικοινωνιακό αυτό παιχνίδι καθίσταται αρκετά αποτελεσματικό από τη στιγμή που
οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν συνηθίσει να δομούν την πολιτική τους συνείδηση βάσει του
θεάματος και των δραματοποιημένων εικόνων.
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-η μάλλον η εικόνα του- προωθείται κυρίως από τα μέσα ενημέρωσης και
τις διάφορες ολιγαρχίες, όταν προσπαθούν να ταυτίσουν την παρανομία
ως έννοια με τους μετανάστες και όταν ανάγουν την εγκληματικότητα και
τις περιπτώσεις του κοινού ποινικού δικαίου (βιασμοί, ληστείες, απαγωγές
κ.ο.κ.) σε εθνικές υποθέσεις με την παράλληλη καλλιέργεια ενός κλίματος
φόβου και απειλής, που οφείλει να νιώσει ο ντόπιος πληθυσμός από τους
«ξένους»6. Φυσικά και αυτή η ρητορική έχει έρεισμα στην κοινωνία, αλλά
θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα περιστατικά ρατσιστικής και ακροδεξιάς, γενικότερα, βίας μένουν εντός κάποιων περιορισμένων πλαισίων, χωρίς
να έχουν μαζικό χαρακτήρα -πράγμα που συνιστά και βασικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης ακροδεξιάς, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Ακόμα
όμως και στα πλαίσια αυτής της συνθήκης, όπου η ξενοφοβική βία ασκείται από τις διάφορες συμμορίες, χωρίς ευρύτερη συμμετοχή κομματιών της
κοινωνίας, η κατάσταση δεν έχει φτάσει το επίπεδο αντίστοιχων φαινομένων που έχουμε δει σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα η Γερμανία τις
τελευταίες δεκαετίες, αρχής γενομένης με την ενοποίησή της. Εκεί είχαμε εμπρησμούς κτηρίων όπου ζούσαν μετανάστες, δολοφονίες μεταναστών
και μελών αντιφασιστικών οργανώσεων, δράσεις με λογική πογκρόμ κ.λπ.
Ταυτόχρονα διάφορα ναζιστικά κομματίδια κατάφερναν συχνά πυκνά να
εκλέγουν βουλευτές στα τοπικά κοινοβούλια7 και να οργανώνουν «εθνικά
απελευθερωμένες ζώνες» σε χωριά ή κωμοπόλεις της επαρχίας.

λοιπόν, από τη μια μεριά η άνοδος της ΧΑ δεν περιορίζεται σε κάποιου
είδους «αναμενόμενη αντίδραση» μπροστά στην οικονομική κατάρρευση,
άλλο τόσο από την άλλη δεν μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί την πολιτική συμπύκνωση των ρατσιστικών και φασιστικών ιδεών που δήθεν έκρυβαν καλά οι Έλληνες τόσο καιρό. Όπως θα προσπαθήσουμε να δείξουμε,
η πραγματικότητα κινείται μάλλον μεταξύ των δύο αυτών θεωρητικών τοποθετήσεων. Η άνοδος της φασίζουσας ακροδεξιάς είναι μεν ένα συγκυριακό φαινόμενο (αλλά όχι με τη ρηχή, οικονομίστικη έννοια που είδαμε παραπάνω), εγγενώς συνδεδεμένο με τις συνθήκες που δημιουργεί η
κρίση, ωστόσο, από την άλλη πλευρά, εμφανίζεται ως δίοδος για την
εκτόνωση ορισμένων βαθύτερων, πολιτικοκοινωνικών τάσεων που υπήρχαν ήδη στην ελληνική κοινωνία.

Προς το παρόν, τουλάχιστον, στην Ελλάδα δεν έχουμε φαινόμενα τέτοιου εύρους. Επομένως, παρόλο που προφανώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε φασιστικούς πυρήνες και συμμορίες, δεν μπορούμε να πούμε
πως έχουμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε έναν πραγματικό εκφρασισμό της
κοινωνίας. Άλλωστε ο φασισμός συναρτάται ιστορικά και με έναν ανάλογο ανθρωπολογικό τύπο, από τον οποίο απέχουμε αρκετά σήμερα. Η διόγκωση του ακροδεξιού ρεύματος είναι περισσότερο μείγμα μιας μηδενιστικής διάθεσης τιμωρίας των «υπευθύνων για την κρίση» και μιας διάχυτης
πολιτικής μόδας, που εγκωμιάζει και αναδεικνύει λαϊκούς ήρωες, παρά η
εκ πεποιθήσεως υιοθέτηση φασιστικών ιδεολογημάτων ή πρακτικών. Όσο,
6. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πώς ο χουλιγκανισμός της ΧΑ κατά των μεταναστών μικροπωλητών δε συνάντησε ευρεία κοινωνική αποδοχή. Με εξαίρεση τον συνάδελφο
του Καιάδα, Πέτρο Γαϊτάνο ή την κυνηγό χορηγών για αναβολικούς αγώνες, Β. Παπαχρήστου,
βρήκε υποστήριξη μόνο σε ανακοινώσεις κάποιων σωματείων που λειτουργούν με μαφιόζικους όρους και είχαν ούτως ή άλλως σχέσεις με την οργάνωση του Ν. Ζαρούλια.
7. Όπως το 1989 στο Βερολίνο, όπου το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα πήρε ποσοστό 7,9% ή το
1995 στην Χάλη, όπου η η Γερμανική Λαϊκή Ένωση άγγιξε το 12,9%. Πιο πρόσφατα, το 2004,
το NPD συγκέντρωσε ποσοστό 9,2% στη Σαξονία.

Η ηθικοποίηση του πολιτικού
Το βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει κάθε πολιτική συμπεριφορά στην Ελλάδα σήμερα είναι η απονομιμοποίηση ή κρίση του πολιτικού
συστήματος. Θα ήταν λάθος να αποδίδαμε την απονομιμοποίηση αυτή εξ
ολοκλήρου στην απότομη οικονομική κατάρρευση που ζούμε εδώ και τρία
χρόνια. Η σταθερότητα και η αίγλη του πολιτικού συστήματος που σημάδεψε τη δημόσια ζωή κατά τις τελευταίες δεκαετίες είχε αρχίσει να παίρνει την κατιούσα και πριν το ξέσπασμα της κρίσης. Πληγωμένο από το
αποκαλυπτόμενο νεποτισμό, την οικογενειοκρατία των κομματικών μηχανισμών, και ξεχείλωμα της διαφθοράς, το σύστημα λειτουργούσε κατά κάποιον τρόπο από κεκτημένη ταχύτητα και χωρίς να απολαμβάνει την αποδοχή σημαντικών κομματιών του πληθυσμού, στο βαθμό που το έκανε τις
τελευταίες δεκαετίες. Με την παρατήρηση αυτή δεν εννοούμε προφανώς
ότι είχαμε κάποια ιδεολογική μεταστροφή της κοινωνίας ή κάποια σημαντική ρήξη στη σχέση της με τους πολιτικούς θεσμούς, απλά σημειώνουμε το γεγονός ότι η πολιτική σταθερότητα εδραιωνόταν περισσότερο στην
κομφορμιστική καθημερινότητα και τη βολεμένη ζωή των Νεοελλήνων (συναλλαγές συντεχνιών με το κράτος, ρουσφέτια από βουλευτές, κολλητηλίκια με κάθε λογής παράγοντες, εξυπηρέτηση μικροσυμφερόντων κ.λπ.)
παρά σε μια ιδεολογική ταύτιση με τους θεσμούς ή την υποτιθέμενη ιδεολογία των κομματικών πολιτικών8.
8. Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά τα παπανδρεϊκά πολιτικά πάθη της δεκαετίας του 1980,
δεν υπήρξαν ανάλογου τύπου φαντασιακές συμπλεύσεις με το πολιτικό σύστημα, καθώς τα
οράματα της εισόδου στην ΟΝΕ ή των Ολυμπιακών Αγώνων αποτέλεσαν περισσότερο ένα
υπόστρωμα για την εξασφάλιση και την απόλαυση της προσωπικής ευημερίας και του κατα-
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Σε αυτό το κλίμα το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης στάθηκε αποφασιστικός παράγοντας για τη γενικότερη κατάρρευση της πρωτοφανούς, για τα ελληνικά δεδομένα, σταθερότητας του πολιτικού συστήματος, που είχε επιτευχθεί κατά την Μεταπολίτευση. Το γεγονός ότι ακόμα και η εργαλειακή χρήση των κομμάτων (ως εξασφάλιση του προσωπικού βολέματος) έχασε πια τη σημασία της και την αποτελεσματικότητά της
είχε ως συνέπεια την ανάπτυξη μιας γενικευμένης οργής και αγανάκτησης
που έφτανε σε σημεία πολιτικού μηδενισμού. Η γενικευμένη αυτή αντίληψη περί «κλεφτών, ψευτών και απατεώνων» που «ληστεύουν το λαό» δε
συγκροτείται ως κομμάτι μιας πολιτικής κριτικής στους θεσμούς και την
υπάρχουσα κοινωνική οργάνωση αλλά κυρίως ως μια τάση ηθικοποίησης
του πολιτικού. Έτσι, όλα τα πολιτικά και οικονομικά ζητήματα ανάγονται
στο δίπολο «κακός ηγέτης-αθώος λαός» ή «διεφθαρμένοι-αμόλυντοι». Η
ηθικοποιημένη αντίληψη του πολιτικού εξαντλεί τη ρητορική της στην επίθεση εναντίον της διαφθοράς και της (παρ)ανομίας των ισχυρών και στη
νεφελώδη καταγγελία των ελίτ και των «σκοτεινών κέντρων εξουσίας»,
αδιαφορώντας για τα δομικά στοιχεία των ανισοτήτων και τον εγγενή κυριαρχικό χαρακτήρα του ολιγαρχικού και κομματικού συστήματος. Τα δομικά χαρακτηριστικά της οικονομικής κρίσης συγκαλύπτονται και τελικά η
αντιπαράθεση περιστρέφεται γύρω από το ζήτημα της αναξιοπιστίας του
πολιτικού προσωπικού και της αναξιοκρατίας. Όμως, αυτή η οπτική δεν
ευνοεί την δραστηριοποίησή μας ως πολιτών, αλλά αντίθετα διοχετεύει την
αγανάκτηση προς την κατεύθυνση της αναζήτησης νέων «λαϊκών ηρώων»,
των αδιάφθορων και καθαρών, που είναι και οι κατάλληλοι να μας οδηγήσουν σε μια διέξοδο -ή, έστω, να τιμωρήσουν «τα λαμόγια». Όπως το έχει
πει ωραία ο Νότης -ο οποίος, ως μεγάλος καλλιτέχνης, έχει το αισθητήριο
που του επιτρέπει να αντιλαμβάνεται τις μύχιες σκέψεις της κοινωνίας«Η Χρυσή Αυγή πιστεύω πως είναι η σημερινή 17 Νοέμβρη. Θυμάμαι, όταν
ακόμα υπήρχε η 17 Νοέμβρη, έκανε κάποιους από τους μεγάλο-καρχαρίες,
με διάφορα τερτίπια, να σπαρταράνε, και κάποια στιγμή τους στέλνει ένα
ραβασάκι μέσω κάποιας εφημερίδος […] και τους είπε “κάτσε καλά, γιατί
θα είσαι το επόμενο κελεπούρι μας”»9.
ναλωτικού τρόπου ζωής. Ας μην ξεχνάμε και την ανάδυση τα τελευταία χρόνια ενός ρεύματος
διάχυτης πολιτικής γκρίνιας και απόρριψης των θεσμών και των πολιτικών προσωπικοτήτων:
θεσμοί όπως τα κόμματα, η Δικαιοσύνη ή ο συνδικαλισμός έχασαν το κύρος τους με τον κόσμο
να δηλώνει (σε δημοσκοπήσεις και συζητήσεις) μια στροφή προς την Εκκλησία ή το Στρατό,
πράγμα που είχε γεννήσει όλη αυτή τη συζήτηση, την περίοδο 2007-2008 για την «κρίση του
πολιτικού συστήματος» και τη σημασία της αυξανόμενης εκλογικής αποχής.
9. «Σφακιανάκης: ο Παρθενώνας είναι δημιούργημα εξωγήινων, η Χρυσή Αυγή είναι η σημερινή 17 Νοέμβρη», Πρώτο Θέμα, 3/12/2012
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Λαϊκισμός και «θυματικός εθνικισμός»
Παράλληλα με αυτού του είδους την ηθικοποίηση του πολιτικού,
ένα άλλο στοιχείο που αναδύθηκε με την κρίση είναι ο διάχυτος και γενικευμένος λαϊκισμός: πρόκειται για δύο στοιχεία που συνδέονται στενά,
εφόσον συντείνουν στο να αποκρύπτουν τις ευθύνες που αναλογούν στην
ίδια την κοινωνία, μεγιστοποιώντας τις ευθύνες των ολιγαρχιών. Το πρόβλημα εδώ ξεκινά από τη βασική ανθρωπολογική συγκρότηση σήμερα, δηλαδή τον μεταμοντέρνο, ανεύθυνο και αδιάφορο για τα πολιτικά άνθρωπο, που αναθέτει σε άλλους (τους ειδικούς) τη διαχείριση των δημόσιων
ζητημάτων, βυθιζόμενος ο ίδιος στην ανευθυνότητά του. Μια τέτοια πολιτική συγκρότηση είναι αναμενόμενο να οδηγεί σε περιόδους κρίσεων στην
αναζήτηση σωτήρων αλλά και αποδιοπομπαίων τράγων. Στην ελληνική περίπτωση, λόγω της γενικότερης αδυναμίας της χώρας αυτής να παίξει ένα
ρόλο σε διεθνές επίπεδο (αλλά και της νεοαποικιακής συμπεριφοράς των
Ευρωπαίων ηγετών), το ρόλο των «μισητών εχθρών» παίζουν οι πρωθυπουργοί των άλλων κρατών, οι υπερεθνικοί οργανισμοί (ΔΝΤ, ΕΚΤ), η Goldman Sachs κ.λπ. Ο λαϊκισμός εδώ εκφράζεται μέσω της δαιμονοποίησης των
ισχυρών ξένων δυνάμεων (που θέλουν να θέσουν υπό την κυριαρχία τους
την Ελλάδα) και μέσω της αποσιώπησης των ευθυνών του ίδιου του ελληνικού κράτους και κομματιών της κοινωνίας στη συντήρηση και την αναπαραγωγή του παρασιτικού και κυριαρχικού οικονομικού μοντέλου. Αυτή
η νεφελώδης κριτική στις διάφορες ελίτ οικοδομεί έναν θυματικό εθνικισμό10 που ικανοποιεί την πληγωμένη εθνική υπερηφάνεια λόγω της οικονομικής κατάρρευσης και της διαχρονικής υποτέλειας. Σε συνδυασμό μάλιστα και με τις συνωμοσιολογικές θεωρίες που είναι της μόδας στη χώρα,
ο εθνικισμός και ο λαϊκισμός αποκτούν περισσότερο αντι-ιμπεριαλιστικά
χαρακτηριστικά ενσαρκώνοντας την απόγνωση και την αγωνία «να σωθεί
η πατρίδα
Η λαϊκιστική γοητεία της ακροδεξιάς
Ο συνδυασμός της ηθικιστικής οπτικής του πολιτικού και του διάχυτου λαϊκισμού προσφέρουν επομένως μια μοναδική ευκαιρία στην ακροδεξιά να αναπτυχθεί και να ριζώσει κοινωνικά. Θα ήταν βέβαια αφελές
και επιφανειακό να δούμε την άνοδο της ΧΑ ως απλά μια συνέχεια του
10. Δανειζόμαστε αυτήν την έννοια από τον Α. Γαβριηλίδη και το βιβλίο του, Η αθεράπευτη
νεκροφιλία του ριζοσπαστικού πατριωτισμού. Ρίτσος-Ελύτης-Θεοδωράκης-Σβορώνος, Αθήνα, Futura,2007. Βλ. επίσης και το κείμενο του Ν. Γκιμπιρίτη σε αυτό τεύχος.
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λαϊκιστικού φαινομένου του Καρατζαφέρη11. Δεν μπορούμε, όμως, να παραγνωρίσουμε και ορισμένα κοινά στοιχεία των δύο μορφωμάτων. Εκτός
από μια κοινή δεξαμενή ψήφων (πατριωτών - εθνικιστών), η ΧΑ κληρονομεί και τα επικοινωνιακά τεχνάσματα προσέγγισης του κόσμου μέσω του
διαρκούς φλερτ με τα ΜΜΕ (μέχρι και τον life style γάμο του Παναγιώταρου είδαμε λάιβ), συνοδεία κραυγών και προκλητικών δηλώσεων: ο Βορίδης και ο Άδωνις του ΛΑΟΣ αντικαθίστανται από τα ξυρισμένα κρανία και
τους μουστακαλήδες της ΧΑ.

χώνουν σε αυτούς που μας έφεραν εδώ» και άλλα παρόμοια14. Πρόκειται
τελικά περισσότερο για μια κακομοίρικη νοοτροπία του Νεοέλληνα που,
χωρίς ποτέ ο ίδιος να ενεργοποιείται, επιθυμεί και απαιτεί πλέον την τιμωρία των υπευθύνων (αναθέτοντας -μάταια βέβαια- το έργο στα τραμπουκοειδή), παρά για έναν πραγματικό εκφασισμό της κοινωνίας. Το πολιτικό
περιεχόμενο εδώ περνά σε δεύτερη μοίρα, μπροστά στη γοητεία της ενεργητικότητας και της ματσό δήθεν «αυθεντικότητας».

Πέρα από τις προφανείς διαφορές στο αισθητικό πεδίο, αυτό που
είναι ανατριχιαστικό και αποκρουστικό είναι η αναβάθμιση στο επίπεδο
της φασίζουσας υποκουλτούρας που εκπέμπουν οι βεντέτες της ΧΑ. Ωστόσο, θα ήταν παρακινδυνευμένο να ισχυριστούμε ακριβώς το ίδιο και για
το κοινό τους ή τους ψηφοφόρους τους, καθώς η αναδυόμενη αποδοχή του
κόμματος αυτού απηχεί μάλλον την απόγνωση και την κυνική προσπάθεια
ενός κόσμου να πιαστεί από κάτι «αντισυστημικό», κάτι εκτός του «διεφθαρμένου παρελθόντος». Οσο κωμικοτραγικό κι αν ακούγεται, οι μαυροντυμένοι ακτιβιστές ενσαρκώνουν για ένα κομμάτι της σημερινής κοινωνίας τους λαϊκούς ήρωες που υπερασπίζονται τη χώρα και τους αγωνιστές που δεν μασάνε τα λόγια τους. Η ΧΑ πλασάρεται ως η κατεξοχήν
καθαρή και αμόλυντη από τη διαφθορά παράταξη και επομένως μια γνήσια αντιμνημονιακή δύναμη12. Είναι οι «καλοί», αυτοί που στέκονται στο
πλευρό του λαού και των κατατρεγμένων (αιμοδοσίες13, συσσίτια, μπραβιλίκια και «προστασία» γειτονιών)·, πόσο μάλλον όταν στην συγκυρία της
κρίσης, με την αποσύνθεση των κρατικών δομών, οι άνθρωποι νιώθουν παντελώς αδύναμοι και η ΧΑ παίζει σωστά το παιχνίδι της ανάθεσης και της
προστασίας.
Σίγουρα αρκετοί από τους ψηφοφόρους τους έχουν αγκαλιάσει και
τις ρατσίζουσες ιδέες και τις τραμπουκομαφιόζικες πρακτικές τους (επιθέσεις σε μετανάστες, ξυλοδαρμοί, απειλές, προπηλακισμοί κ.λπ.), αλλά
αυτό που μάλλον αποτελεί τον κοινό τόπο μεταξύ αυτών που συμπαθούν
την ΧΑ είναι η αίσθηση ότι «καλά τους τα ρίχνουν», «λένε αλήθειες», «τα
11. Τέτοιος ρόλος συνεχιστή της μεγάλης παράδοσης της λαϊκιστικής δεξιάς θα μπορούσε να
αποδοθεί μάλλον στον Π. Χαμμένο, αν και αυτός αποτελεί μια σαφώς πιο ατάλαντη εκδοχή
του επικοινωνιακού θιάσου του λαϊκισμού.
12. Ας μην ξεχνάμε τον πρωτεύοντα ρόλο της πόλωσης «μνημόνιο - αντιμνημόνιο» στη σημερινή ρευστή πολιτική κατάσταση και βέβαια στις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις.
13. Αιμοποσίες στο κατά Καιάδαν Ευαγγέλιον!

Ασφαλώς δε θα πρέπει να υποτιμήσουμε όλες αυτές τις αντιμεταναστευτικές ρητορείες που τώρα, λόγω της κρίσης, έχουν πάρει τα πάνω
τους, από τη στιγμή μάλιστα που -με μεγάλη ευθύνη των κρατικών και δημοτικών αρχών- ολόκληρες περιοχές βρίσκονται σε αναβρασμό λόγω της
αναπτυσσόμενης γκετοποίησής τους και υποβάθμισης βασικών δομών και
συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας από το μαφιόζικο έγκλημα. Στις συνθήκες φτωχοποίησης και γενικευμένης ανεργίας οι μετανάστες λειτουργούν
ως το παράδειγμα προς αποφυγήν αλλά και ως το εξιλαστήριο θύμα: ξεσπάμε εκεί την οργή μας, ρίχνοντάς τους όλο το φταίξιμο για τα δεινά μας,
για να ξεχάσουμε τις δικές μας μεγάλες ευθύνες στη διαμόρφωση της σημερινής κατάστασης.
Ωστόσο, αν εξετάσουμε τα πράγματα πιο προσεκτικά θα δούμε
ότι η στοχοποίηση κοινωνικά αδύναμων ομάδων προκειμένου να λειτουργήσουν ως οι «αποδιοπομπαίοι τράγοι», όπως έγινε με τις οροθετικές πόρνες, τον μισογυνισμό που αναδύθηκε στην υπόθεση «παπαδιάς» ή τους μετανάστες μικροπωλητές, πραγματοποιείται άνωθεν, από τα ΜΜΕ, και δεν
εκφράζει τη συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας15. Αν κάποιος προσπαθεί να προωθήσει μια κατάσταση εκφασισμού και κοινωνικού κανιβαλισμού δεν είναι τόσο η ίδια η κοινωνία μέσω της καθημερινής πρακτικής
της, όσο αυτοί που ελέγχουν την πληροφορία και την είδηση, οι οποίοι ανάγουν τη συμμορίτικη λογική μειοψηφικών ομάδων της ακροδεξιάς σε κοινωνικό φαινόμενο. Άλλωστε όλη η δράση και ο ακτιβισμός της ΧΑ εκτελείται από τους στρατευμένους στην οργάνωση πυρήνες, οι οποίοι μπορούν και δρουν ανεξέλεγκτα χάρη στην απροκάλυπτη ασυλία που απολαμβάνουν από την αστυνομία και τις δικαστικές αρχές. Όπως παραδεχόταν κι ένας πρώην υψηλά ιστάμενος χρυσαυγίτης: «Πουθενά στην Ευρώ14. Σε σχετική έρευνα που έχει γίνει η πλειοψηφία του κόσμου αποδοκιμάζει τις χουλιγκανίστικες πρακτικές της οργάνωσης και συμφωνεί με την τοποθέτηση της οργάνωσης εκτός νόμου.
15. Στυλοβάτες της προώθησης ενός τέτοιου κλίματος κοινωνικού κανιβαλισμού στάθηκαν
το τελευταίο διάστημα τα διάφορα υπουργοειδή τύπου Λοβέρδου, Δένδια και Χρυσοχοϊδη.
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πη δεν υπάρχει φιλοφασιστικό κόμμα που να απολαμβάνει την ασυλία που
έχει η Χρυσή Αυγή από το ελληνικό κράτος»16. Προς το παρόν ο περίφημος
«κοινωνικός κανιβαλισμός» εκδηλώνεται κυρίως με την συλλογική αδιαφορία και το έλλειμμα αλληλεγγύης μεταξύ των νεόπτωχων, των ανέργων ή
των περιθωριοποιημένων, αφού αυτό που επικρατεί είναι η εξατομικευμένη στάση «να τη βολέψουμε τώρα στα δύσκολα», παρά σε μια έμπρακτη
τάση αλληλοεξόντωσης των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων.

γου, ο παραγοντισμός ως οδός κοινωνικής ανέλιξης, τα μπραβιλίκια που
καθιερώθηκαν μέσω του lifestyle και η γενικότερη πολιτιστική λουμπενοποίηση. Η αστραφτερή εικόνα των περιοδικών του Κωστόπουλου και του
Λυμπέρη λειτούργησε άψογα ως συγκάλυψη του αναδυόμενου ναρκισσισμού του Νεοέλληνα, την ανθρωπολογική αυτή παρακμή που έκανε μόδα
την αδιαφορία για τα κοινά και την επικράτηση μιας κουλτούρας της ψευτο-μαγκιάς. Στο πλαίσιο αυτό, το ανησυχητικό δεν είναι οι εθνο-πατριώτες
παρακρατικοί ή οι νοσταλγοί της Χούντας που παίρνουν μεταγραφή από
τη ΝΔ και τον ΛΑΟΣ στην ΧΑ. Άλλωστε τέτοιοι συντηρητικοί πυρήνες, πιστοί της πατρίδας, της θρησκείας και της οικογένειας υπήρχαν πάντα στην
Ελλάδα και αναμενόμενο είναι μέσα στην κρίση να ταλαντώνονται μεταξύ
Παναγιότατου και Παναγιώταρου. Αυτό που ίσως αποτελεί ανοιχτή πληγή
για την κοινωνία είναι μια κατά κάποιον τρόπο πολιτιστικού τύπου εξαχρείωση, η συγκρότηση, με άλλα λόγια, στο πολιτικό πλέον επίπεδο και τη
δημόσια σφαίρα, των πιο ποταπών και κυνικών συμπεριφορών και νοοτροπιών του Έλληνα.

Ο πολιτιστικός λουμπενισμός
Από την άλλη, η ανάλυσή μας για ορισμένες συγκυριακές πτυχές
του φαινομένου (ηθικοποίηση του πολιτικού, αντι-διαφθορά ως ιδεολογία,
λαϊκισμός) δεν πρέπει να μας παρασύρουν ώστε να εφησυχάζουμε μπροστά στην άνοδο της ακροδεξιάς. Πέρα από την ρευστότητα που προκαλεί
η κρίση και η κατάρρευση του πολιτικού (δικομματικού-πελατειακού) συστήματος, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι η συγκεκριμένη πολιτική στροφή εμπεριέχει και πιο βαθιά κοινωνιολογικά και πολιτικά χαρακτηριστικά, τα οποία είχαν καλλιεργηθεί σε βάθος χρόνου στην νεοελληνική κοινωνία. Αν μάλιστα ασπαζόμαστε την παραδοχή ότι η κοινωνία της αφθονίας και της μαζικής κατανάλωσης δείχνει να τελειώνει οριστικά, τουλάχιστον έτσι όπως την ξέραμε -δίνοντας τη θέση της σε μια ασταθή και εν δυνάμει εκρηκτική κατάσταση-, τότε έχουμε έναν παραπάνω λόγο για να δίνουμε την απαραίτητη προσοχή σε ακροδεξιές ή φασίζουσες συμπεριφορές
και στα χαρακτηριστικά εκείνα του σημερινού ανθρωπολογικού τύπου στα
οποία αυτές βρίσκουν έρεισμα.
Το ενδιαφέρον στοιχείο στη σημερινή συγκυρία είναι ότι η συσπείρωση μιας μερίδας κόσμου γύρω από μια οργάνωση της φασιστικού τύπου ακροδεξιάς φαίνεται να αποτελεί μια καινούρια πολιτική έκφραση
πολιτιστικών χαρακτηριστικών που διαμορφώθηκαν σε όλη την πρόσφατη
περίοδο της προ κρίσης ευημερίας: η «γηπεδοποίηση» του δημόσιου λό16. Χ. Κουσουμβρής, συνέντευξη στον Ταχυδρόμο, 27/3/2004. Η συμμαχία πολλών σωμάτων
της αστυνομίας και του δικαστικού χώρου αποτελεί πράγματι μια ελληνική ιδιαιτερότητα, ειδικά το τελευταίο διάστημα όπου η προστασία των φασιστών από τα ΜΑΤ, τα βασανιστήρια σε αντιφασίστες (επιδεικνύοντας σαφείς φιλοχρυσαυγίτικες προτιμήσεις) και οι αναβολές
των δικών επιφανών μελών της οργάνωσης τείνουν να γίνουν ο κανόνας. Χωρίς να μπούμε σε
λεπτομέρειες, αυτή η κατάσταση έχει να κάνει όχι μόνο με συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές
(βλ. και το προτελευταίο μέρος αυτού του κειμένου) αλλά και με την αδυναμία του ελληνικού κράτους να επιβληθεί στα εκάστοτε λόμπι και τις ομάδες συμφερόντων, οι οποίες αναπτύσσονται ακόμα και μέσα στα ίδια τα σώματα ασφαλείας.

Το πολιτικό μόρφωμα της ΧΑ δεν αποτελεί μόνο καταφύγιο για
τους κάθε λογής πικραμένους και οργισμένους συνωμοσιολάγνους και
εθνικιστές, αλλά λειτουργεί επιπλέον και ως πόλος έλξης διαφόρων κοινωνικών ομάδων, αφανών μέχρι πρότινος από την πολιτική ζωή: από μπράβους της νύχτας και φιγούρες του λουμπεναριάτου μέχρι οικογένειες νοικοκυραίων και ομάδες μαθητών στα σχολεία, οι οποίοι μετατρέπονται σε
ένα νέο είδος «άγριας νεολαίας». Η εικόνα του οργισμένου τραμπούκου,
αυτό το κάτι μεταξύ γηπεδικού χούλιγκαν και μαφιόζου της διπλανής πόρτας, καταφέρνει να ασκεί γοητεία σε ετερόκλητα κομμάτια της κοινωνίας, απλά και μόνο γιατί φαντάζει ως το το λαϊκό στοιχείο που αντεπιτίθεται και εκδικείται τους κλέφτες πολιτικούς. Ο ακροδεξιός ακτιβισμός,
ανώτατο στάδιο του λεγόμενου «καγκουρισμού», φαίνεται να παίζει καλά
το ρόλο της εκτόνωσης, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση μιας δήθεν αντίστασης στο «Σύστημα». Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτή η απήχηση μορφοποιείται μέσω μιας μόδας, που αναπτύσσεται συνεχώς βρίσκοντας τρόπους να αναπαράγει το είδωλο του θυμού και της οργής στο οποίο εν πολλοίς στηρίζεται: ομοιόμορφο ντύσιμο με τα μαύρα μπλουζάκια, μαθητική
«απείθεια» δήθεν προς το σύστημα, τσαμπουκάδες εθνο-ομάδων στα σχολεία, γηπεδικού ύφους επιθέσεις, κλισέ σχόλια σε «διαλόγους» στο διαδίκτυο κ.λπ.
Εδώ δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια συγκυριακή συμπεριφο-
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ρά, αλλά κάτι βαθύτερο. Κατά βάση, η άνοδος της ΧΑ συνοδεύεται (και
ενισχύεται) από μια συμπύκνωση ορισμένων πτυχών του νεολληνικού φαντασιακού οι οποίες εκδηλώνονται πια με αναφορά στο πολιτικό πεδίο
λόγω της κατάρρευσης της σταθερότητας του μικρόκοσμου των ανθρώπων
μέσα στις συνθήκες της κρίσης. Κορμός, λοιπόν, των εν δυνάμει ψηφοφόρων της φασιστικής οργάνωσης είναι ένα σύνολο ανθρώπων που έχουν μάθει να σκέφτονται και να δρουν σύμφωνα με ορισμένα από τα στοιχεία
του νεοελληνικού φαντασιακού που αναπτύχθηκαν τις τελευταίες δύο δεκαετίες: ο ακραίος ωφελιμισμός, ο σεξισμός, ο κυνισμός και η χυδαιότητα συνυπάρχουν με την ρηχή κουλτούρα του τηλεοπτικού trash και lifestyle
και τον πολιτικό λαϊκισμό. Άλλωστε, στο χωνευτήρι της νεοελληνικής κοινωνίας, η παραδοσιακού τύπου βαλκάνια κουλτούρα συγχωνεύεται με το
παρασιτικό φαντασιακό της καπιταλιστικής Δύσης, φτιάχνοντας ένα εκρηκτικό μείγμα.

γεγονός ότι ένα κομμάτι της κοινωνίας που διαθέτει τα παραπάνω χαρακτηριστικά στρέφεται προς την ΧΑ, αδυνατώντας να βρει κάποιον άλλο
τρόπο να εκφράσει τη συσσωρευμένη οργή του ή τον μηδενισμό του και
προσδοκώντας μια νέου τύπου, «καθαρή» συλλογική έκφραση. Το πιο ανησυχητικό, ίσως, σημείο είναι η διάχυση και η αναπαραγωγή αυτής της
κουλτούρας της ψευτο-μαγκιάς και του τσαμπουκά, είτε αυτή έχει να κάνει με την προώθηση των μαφιόζικων μεθόδων και της λογικής των συμμοριών είτε με την νομιμοποίηση μιας κανιβαλιστικής στάσης εναντίον των
αδυνάτων. Και αυτή τη δυσάρεστη προοπτική θα πρέπει να την επισημαίνουμε, καθώς οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις δείχνουν να οδηγούν
σιγά σιγά προς μια μελλοντική κατάσταση όπου η καθημερινότητα θα οργανώνεται με μαφιόζικους όρους, στα κενά που αφήνουν οι μέχρι πρότινος κρατικές δομές.

Σήμερα, επομένως βιώνουμε την σκοτεινή πλευρά του κωστοπουλισμού και του θεμισμού, όλη αυτήν την πολιτιστική εξαχρείωση που ενσαρκώθηκε στο μοντέλο του ημιαμόρφωτου, ματσό καγκουρόβλαχου, ο
οποίος σνομπάρει την πολιτική -που θεωρείται πασέ και ντεμοντέ- και
ασχολείται κυρίως με την προσωπική του καλοπέραση, στα πλαίσια ενός
επιδεικτικού και επιθετικού σταρχιδισμού. Σήμερα όμως που οι υλικές δυνατότητες υιοθέτησης ενός τέτοιου τρόπου ζωής εκλείπουν, όλη αυτή η ματσό επιθετικότητα, μαζί με τον πολιτιστικό λουμπενισμό που την συνοδεύει, παίρνουν μια νέα, πιο «πολιτική» εκδοχή, θέλοντας να «γαμήσουν και
να δείρουν» τα «λαμόγια» και τους «πουλημένους»17.

Ακροδεξιά και φασισμός: μια απαραίτητη
ιστορική αναδρομή

Είναι σαφές ότι το νεο-φασιστικό φαινόμενο δεν εξαντλείται στο
17. Ειδικά ο Θ. Αναστασιάδης ενσαρκώνει με εξαιρετικό τρόπο αυτήν την κουλτούρα, καθώς από παλιά ήταν εθνικιστής και πολέμιος των μεταναστών. Σήμερα απλώς σιγοντάρει
την άνοδο της συμμορίας του Ν. Ζαρούλια μέσω του Πρώτου Θέματος. Δεν είναι τυχαίο
ότι εκεί δημοσιεύθηκαν τα στημένα και ψευδή ρεπορτάζ με τους ουρακοτάγκους να «προστατεύουν» την αθώα γιαγιά που πήγαινε για ανάληψη στο ΑΤΜ και να δέρνουν τον γιατρό που ζήτησε φακελάκι στο νοσοκομείο του Ρίου. Όπως αποδείχθηκε, η περίφημη γριούλα είναι συγγενής ενός από τους ουρακοτάγκους του Ζαρούλια, ενώ το περιστατικό στο Ρίο
ουδέποτε συνέβη. Βλ. σχετικά: http://www.aksioprepeiakantoxh.com/mesa-mazikis-eximerosis/
arthra/782-stimeno-reportaz-iper-xa. Φυσικά ο Αναστασιάδης είναι επιστήμων στον κιτρινισμό, εφόσον είναι από τους πρωτεργάτες του εμετικού λεγόμενου «οπαδικού τύπου», εκδίδοντας μαζί με άλλους την πρώτη -και ίσως πιο χυδαία- εφημερίδα αυτού του είδους, τον
Πρωκταθλητή, συμφερόντων Σ. Κόκκαλη. Δε χρειάζεται, φυσικά, να υπογραμμίσουμε τη σχέση του αναγνωστικού κοινού τέτοιων εντύπων και ρεπορτάζ με τον μέσο μικροαστό μαλάκα που ψηφίζει Ζαρούλια «για να βάλει τους ξεφτυλισμένους πολιτικούς στη θέση τους».

Η ακροδεξιά τότε και τώρα
Αν έχει νόημα μια ιστορική ανάλυση σαν αυτή που θα επιχειρήσουμε, η οποία ίσως φαντάζει ακαδημαϊκή και πολιτικά ανούσια, είναι γιατί μας δείχνει τις διαφορές της παραδοσιακής φασιστικής ακροδεξιάς από
τη σημερινή της διάδοχο. Δεδομένου ότι, όπως και κατά τον Μεσοπόλεμο,
η ακροδεξιά αποτέλεσε σύμπτωμα της κρίσης των κοινωνικών καθεστώτων της εποχής και έκφραση των συγκρουσιακών τάσεων που είχαν αναδυθεί στους κόλπους τους και, ως εκ τούτου, υπήρξε ενδεικτική των βασικών προβλημάτων που τίθεντο εκείνη την περίοδο, έτσι και σήμερα, η σωστή ανάλυση και αξιολόγησή της μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα την κοινωνικοϊστορική συνθήκη της οποίας και αποτελεί σύμπτωμα.
Δεδομένου ότι το κείμενό μας συνιστά πολιτική ανάλυση και όχι
κοινωνιολογική πραγματεία πάνω στο φαινόμενο της ακροδεξιάς, εδώ θα
σταθούμε σε δύο βασικές διαφορές. Ας αρχίσουμε από την πρώτη: η σημερινή ακροδεξιά, σε αντίθεση με το ιστορικό της μοντέλο, δε συνιστά
μαζικό κίνημα. Οι σύγχρονες ακροδεξιές οργανώσεις, ακόμα και στην πιο
ακραία τους μορφή (όπως η ΧΑ ή το ουγγρικό Jobbik), έχουν τη μορφή κοινοβουλευτικών κομμάτων, των οποίων οι οπαδοί παραμένουν απλοί ψηφο-
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φόροι, δίχως να συμμετέχουν περαιτέρω στις δραστηριότητές τους. Ούτε
παρελάσεις και μεγάλες φαντασμαγορικές διαδηλώσεις έχουμε αλλά ούτε
και πλατιά συμμετοχή στις καθαρά φασιστικού τύπου επιδρομές και ενέργειες. Όλα αυτά γίνονται από τον μηχανισμό του κόμματος ή από τους
πλησίον της ηγετικής του ομάδας. Οι μάζες δεν ακολουθούν ούτε υπερβαίνουν το ποσοστό ή τον τύπο συμμετοχής που αντιστοιχεί στους ψηφοφόρους των υπόλοιπων κοινοβουλευτικών κομμάτων. Πρόκειται για ένα πολιτικό μοντέλο που δεν απαιτεί στράτευση και έχει τη μορφή μαφιόζικης οργάνωσης η οποία κάνει τις βρωμοδουλειές της, δίχως να απαιτεί από τους
υποστηρικτές της την ολόψυχη αφοσίωση σε κάποιο πολιτικό όραμα, όσο
ασαφές κι αν μπορεί να είναι αυτό. Αντίθετα, παρουσιάζει μια νεοφεουδαρχική μορφή, υπό την έννοια ότι συνάπτει ένα είδος συμβολαίου με τους
υποστηρικτές της: εμείς σας κάνουμε την Χ ή Ψ εξυπηρέτηση κι εσείς μας
ψηφίζετε και μας νομιμοποιείτε στα μάτια της κοινής γνώμης ή -σε ένα
επόμενο στάδιο- γίνεστε εξαρτημένοι και υποτελείς μας ως αντάλλαγμα
για την προστασία που σας πουλάμε.

απλώς εμπλουτίζουν το γενικότερο πλαίσιο, παρά εκφράζουν το κεντρικό
πρόταγμα αλλά και τη διάθεση των ουρακοτάγκων του Ν. Ζαρούλια.

Χαρακτηριστικό είναι, ίσως, υπό αυτήν την έννοια, το εξής σημειολογικό στοιχείο -κι εδώ περνάμε στη δεύτερη βασική διαφορά μεταξύ της
ακροδεξιάς του Μεσοπολέμου και της σημερινής της απογόνου: η κυρίως
φολκλορική και επικοινωνιακού τύπου χρήση του μιλιταρισμού, που φαίνεται από διάφορα στοιχεία (όπως η μη χρήση στρατιωτικής έμπνευσης
στολών, π.χ.). Πρόκειται για μια πολύ χαρακτηριστική διαφορά από την
φασιστική (αλλά και συντηρητική, πολύ συχνά) ακροδεξιά του Μεσοπολέμου, για την οποία η πολιτική στράτευση συνιστούσε προέκταση του πολέμου, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ειρήνης. Αντίθετα, οι ουρακοτάγκοι
της ΧΑ υιοθετούν το κάζουαλ ντύσιμο και στυλ των μπράβων της νύχτας
και των σεκιουριτάδων που δουλεύουν σε συναυλίες (μαύρη μπλούζα, τζιν,
καπελάκι, γυαλιά ηλίου, γυμναστηριακό «φούσκωμα» κ.λπ.), προσπαθώντας, ταυτόχρονα, να μιμηθούν και στοιχεία από το στυλ των οργανωμένων οπαδών αθλητικών ομάδων (μπλουζάκια που αναγράφουν την εκάστοτε τοπική κομματική οργάνωση κ.λπ.). Μια αμφίεση που παραπέμπει
όχι τόσο σε κάποιο είδος στρατιωτικής επιχείρησης (όπως συνέβαινε με τις
στολές των φασιστικών ταγμάτων εφόδου του Μεσοπολέμου, οι οποίες μιμούνταν τη στρατιωτική αμφίεση και εξέφραζαν την ιεραρχική δομή των
φασιστικών ταγμάτων εφόδου), αλλά σε επιχειρήσεις ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ μαφιών και συμμοριών. Φυσικά υπάρχει και το στρατιωτικό παντελόνι, όπως και η χρήση όρων όπως «μεραρχίες» (για την περιγραφή της εσωτερικής διάρθρωσης της οργάνωσης), αλλά αυτά τα στοιχεία

Αυτό που λείπει σήμερα, με άλλα λόγια, είναι η τεράστια επιρροή
που άσκησε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος στις νοοτροπίες και τις συμπεριφορές της εποχής. Η πρωτόγνωρη εμπειρία του Α’ Π. Π. -ο οποίος αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη και μοντέρνα μαζική σφαγή (με την τεχνολογία
στην υπηρεσία των επιχειρήσεων)- οδήγησε σε έναν πραγματικό «εκβαρβαρισμό» (brutalization) των κοινωνιών, σύμφωνα με την ιδέα ορισμένων
ιστορικών. Όχι μόνο η βία είναι πλέον διάσπαρτη, με αποτέλεσμα το κράτος να μην έχει το μονοπώλιό της· αλλά επέρχεται και ένα είδος μιλιταριστικοποίησης της πολιτικής ζωής, που συνίσταται στην κατάργηση της διάκρισης μεταξύ πολιτικού (civil) και στρατιωτικού, τόσο σε επίπεδο υλικής
πραγματικότητας (με τις διαρκείς ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ των πολιτικών παρατάξεων, τις απόπειρες πραξικοπήματος κ.λπ.) όσο και -κυρίως- σε επίπεδο φαντασιακού και αντίληψης της υπάρχουσας κατάστασης.
Στη Γερμανία όλα τα κόμματα είχαν πολιτοφυλακές, ενώ στην Ιταλία ο
Μουσολίνι δημιούργησε τη φασιστική ιδεολογία βασιζόμενος στη διάκριση μεταξύ «αυτών που πήγαν στον Πόλεμο και αυτών που δεν πήγαν, μεταξύ αυτών που πολέμησαν και αυτών που δεν πολέμησαν»18. Η συμμετοχή στον Πόλεμο υπήρξε τόσο καθοριστική, ώστε για ολόκληρες κοινωνικές ομάδες αποτέλεσε το κυρίαρχο βίωμα, το οποίο τις καθόρισε πολιτικά
και υπαρξιακά για τις δύο επόμενες δεκαετίες. Παντού ξεκινούν κινήματα βετεράνων που θέλουν να ξαναρχίσουν τον πόλεμο: είτε για να επανακτήσουν την χαμένη τιμή της πατρίδας τους (π.χ. οι Γερμανοί) είτε για να
ολοκληρώσουν μια «ακρωτηριασμένη νίκη» (όπως οι Ιταλοί)19. Ακόμα και
στη Γαλλία, η οποία ήταν νικήτρια χώρα, και δεν είχε περαιτέρω βλέψεις,
υπήρχε σημαντικό κίνημα βετεράνων του πολέμου, οι οποίοι οργανώνονταν
σε παραστρατιωτικές οργανώσεις όπως οι περίφημοι Σταυροί της Φωτιάς,
διοργανώνοντας στρατιωτικού τύπου παρελάσεις κ.λπ.
18. Όπως έγραφε στο περίφημο άρθρο του τού 1918, «Trincerocrazia», που συνιστά έναν τεχνητό όρο ο οποίος κυριολεκτικά μεταφρασμένος σημαίνει «χαρακωματοκρατία» (καθώς
trincea στα ιταλικά είναι το χαράκωμα). Μάλιστα αυτήν την περίοδο ο Μουσολίνι λανσάρει
και τον όρο trincerismo (= «χαρακωματισμός»), προκειμένου να εκφράσει, σε συμβολικό επίπεδο, την ασαφή ιδεολογία όλων αυτών των ομάδων που καθορίζονταν πλέον, πολιτικά και
κοινωνικά, από τη συμμετοχή τους στον Πόλεμο.
19. Οι εθνικιστικοί κύκλοι στην Ιταλία έκαναν λόγο για «ακρωτηριασμένη νίκη», επειδή η Διάσκεψη του Παρισιού, το 1919, έβαλε πάγο στα σχέδια προσάρτησης του Φιούμε και ορισμένων ακόμα περιοχών της Δαλματίας και της Αλβανίας που οι Σύμμαχοι είχαν υποσχεθεί στην
Ιταλία, το 1915, προκειμένου να την πείσουν να μπει στον Πόλεμο με το μέρος τους.
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Φασισμός, μιλιταρισμός, συντηρητισμός
α) Συντηρητική και φασιστική ακροδεξιά
Σε αυτά τα στοιχεία βασίζεται η συνηθισμένη ταύτιση φασισμού
και μιλιταρισμού που γίνεται στα πλαίσια του αναρχικού φαντασιακού με
το οποίο οι περισσότεροι και οι περισσότερες από εμάς έχουμε μεγαλώσει. Αυτή όμως η συνήθεια (που είναι προϊόν της κυριαρχίας αυτού που
θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε αντιαυταρχικό φαντασιακό20) οδηγεί σε
λανθασμένα συμπεράσματα, καθώς συγκαλύπτει μια πολύ σημαντική διαφορά μεταξύ της φασιστικής και της παραδοσιακής, συντηρητικής ακροδεξιάς. Πιο συγκεκριμένα, ο μιλιταρισμός είναι αξία της παραδοσιακής
ακροδεξιάς, εφόσον εκφράζει, σε μεγάλο βαθμό, αριστοκρατικές και γενικότερα προνεωτερικές αξίες, καθώς σε αρκετές χώρες οι αξιωματικοί του
στρατού ήταν μέλη της αριστοκρατίας. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα
από την Ισπανία του Φράνκο, που είχε έναν τεράστιο αριθμό αξιωματικών, εφόσον τα αριστοκρατικά στρώματα εκτιμούσαν ιδιαίτερα τη στρατιωτική καριέρα, δεν υπάρχει: εκεί, λόγω του αναρχικού παρελθόντος, έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε τον Φράνκο «φασίστα». Στην πραγματικότητα όμως ο Φράνκο δεν ήταν φασίστας, αλλά ηγέτης ενός κλασικού στρατιωτικού πραξικοπήματος, το οποίο εξέφραζε τις παραδοσιακές αξίες της
ισπανικής αριστοκρατίας (συντηρητισμός, καθολικισμός, υπεράσπιση των
συμφερόντων των μεγαλογαιοκτημόνων κ.λπ.). Γι’ αυτό και έσπευσε, μόλις του δόθηκε η ευκαιρία, να πατάξει την Φάλαγγα -μια πρωτοφασιστική
οργάνωση με επικεφαλής τον Ρ. Λεντέσμα Ράμος και τον Χ.-Α. Πρίμο ντε
Ριβέρα (γιο του δικτάτορα)- και να την ενσωματώσει στο στρατό.
Ο μιλιταρισμός εκφράζει τον αριστοκρατικό συντηρητισμό και είναι υπέρμαχος της τάξης, της πειθαρχίας και των παραδοσιακών κοινωνικών ιεραρχιών. Τα φασιστικά κινήματα, αντίθετα, είναι κινήματα διαταξικά, που έχουν στους κόλπους τους πολλά στελέχη προερχόμενα από τα
κατώτερα στρώματα, τα οποία ωστόσο κατάφεραν να ανελιχθούν κοινωνικά, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τον σεβασμό των κατεστημένων ιεραρχιών: ο στρατός είναι δύναμη συντηρητική και ιεραρχική, ο φασισμός
είναι κίνημα αντι-παραδοσιακό και «εξισωτικό», το οποίο πολεμά τις παραδοσιακές ιεραρχίες, με σκοπό να εγκαθιδρύσει νέες, άλλου τύπου (φυ20. Πρόκειται για την τάση να πιστεύουμε πως ζούμε ακόμη σε κοινωνίες συντηρητικές, κάτι
που μας οδηγεί να ξιφουλκούμε ακόμη ενάντια στον συντηρητισμό, την υποτιθέμενα αστική
και πουριτανική μας ηθική κ.λπ. Στις πιο αγοραίες του εκδοχές το εν λόγω φαντασιακό οδηγείται σε μια φασιστομανία, εφόσον βλέπει παντού «φασίστες και ρατσιστές» .
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λετικές κ.λπ.). Αντίστοιχα, η χρήση ένοπλων μονάδων κρούσης, οργανωμένων με παραστρατιωτικό τρόπο, δε μπορεί παρά να αμφισβητεί το στρατιωτικό μονοπώλιο των επίσημων ενόπλων δυνάμεων και δεν είναι τυχαίο
που τόσο ο Μουσολίνι όσο κι ο Χίτλερ έτρεφαν μεγάλη αντιπάθεια αλλά
και μίσος για τους στρατηγούς τους («αριστοκρατική μαφία» και «απολιθωμένο κόσμο» αποκαλούσε τον στρατό ο Ντούτσε μετά το φιάσκο της ελληνικής του εκστρατείας), ενώ πίστευαν ότι οι παραδοσιακοί κανόνες διεξαγωγής του πολέμου έρχονταν σε αντίθεση με τα δικά τους σχέδια «ολοκληρωτικού» και ιδεολογικού πολέμου. Από την πλευρά τους, οι στρατιωτικοί δεν έβλεπαν με καθόλου καλό μάτι την προσπάθεια υποταγής του
στρατού –που ήταν υπεράνω πολιτικών παρατάξεων- στην παντοδυναμία
του Κόμματος/Κινήματος21. Όπως έλεγε για παράδειγμα ένα από τα σημεία του Επταλόγου του ΙΔΕΑ22 : «Πιστεύω ὅτι αἱ ἔνοπλοι Δυνάμεις πρέπει νά μείνουν ὄργανα τοῦ Ἔθνους καί ὄχι τῶν πολιτικῶν κομμάτων».
β) Η «επαναστατικότητα» του φασισμού
…δίχως κανέναν περιορισμό, δίχως
να μας απασχολεί στο ελάχιστο η παράδοση, αλλά με σθένος και επαναστατική ορμή!
Χ. Χίμλερ23
21. Χαρακτηριστικό είναι, εν προκειμένω, το παράδειγμα του γερμανικού στρατού, ο οποίος,
ενώ παραδοσιακά ορκιζόταν στο έθνος και στο σύνταγμα, μετά την άνοδο του ναζισμού αναγκάζεται να ορκίζεται προσωπικά στον Φύρερ, κατά το παράδειγμα των SS, των προσωπικών
του ταγμάτων εφόδου, δηλαδή. Αυτό δημιουργεί μια υπόρρητη διαρκή ένταση ανάμεσα στον
στρατό και το καθεστώς. Έτσι, όταν τα Einsatzgruppen, οι «Μονάδες Ειδικής Δράσης» των SS
που ήταν επιφορτισμένες με την φυλετική «εκκαθάριση» των εκάστοτε κατακτούμενων περιοχών ζητούσαν τη συνδρομή στρατιωτικών μονάδων για την ολοκλήρωση των φρικαλεοτήτων
τους, υπήρχαν στρατιωτικοί διοικητές που αρνούνταν να συναινέσουν. Κάτι ανάλογο συνέβη και με την έναρξη της επιχείρησης Μπαρμπαρόσσα, όταν ο Χίτλερ διέταξε να εκτελούνται
όλοι οι πολιτικοί κομισάριοι του Κόκκινου Στρατού, αλλά ο στρατός αντιτέθηκε σε αυτήν τη
ντιρεκτίβα, υποστηρίζοντας τον παραδοσιακό στρατιωτικό κώδικα, σύμφωνα με τον οποίο οι
αιχμάλωτοι πολέμου δεν εκτελούνται.
22. Γ. Καράγιωργας, Από τον ΙΔΕΑ στη Χούντα, Αθήνα, Παπαζήσης, 1975, σ. 262. Ο ΙΔΕΑ
(Ιερός Δεσμός Ελλήνων Αξιωματικών) ήταν συνωμοτική μυστική οργάνωση που ιδρύεται στη
Μ. Ανατολή, κατά τη διάρκεια της Κατοχής και θέτει ως σκοπό της τη μυστική δράση με σκοπό την κατάληψη της εξουσίας από τον στρατό και την αποσόβηση του «κομουνιστικού κινδύνου». Κάνει μια πρώτη προσπάθεια πραξικοπήματος το 1951, ενώ μέλη του θα παίξουν
καθοριστικό ρόλο -υπό τον συντονισμό του Γ. Παπαδόπουλου (που υπήρξε μέλος του από το
1947)- στην προετοιμασία και την οργάνωση του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου.
23. Σε μυστικό λόγο στους ανώτερους αξιωματικούς των SS, το 1943, όπου εκτίθεται ρητά το
σχέδιο δημιουργίας της φυλετικά καθαρής κοινωνίας μετά τον Πόλεμο και της εξόντωσης των
εβραίων και των «σλαβομπολσεβίκων».
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Ο φασισμός δανείζεται στοιχεία της παραδοσιακής ακροδεξιάς, δίνοντάς τους, όμως, νέο νόημα και εγγράφοντάς τα σε ένα εντελώς νέο πλαίσιο. Η ουσιώδης, για παράδειγμα, για τον ναζισμό σύνδεση μεταξύ αντικομουνισμού και αντισημιτισμού είχε ήδη γίνει από τους ρωσικούς συντηρητικούς κύκλους, οι οποίοι παρουσίαζαν τους μπολσεβίκους ηγέτες σαν
εβραϊκές ύαινες που ήθελαν να πιουν το αίμα του ευσεβούς λαού24. Είναι
γνωστό, επίσης, ότι μεγάλο μέρος της ναζιστικής ιδεολογίας σφυρηλατήθηκε κατά τις επαφές μετέπειτα βασικών στελεχών του ναζιστικού κόμματος
(με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον εσθονικής καταγωγής Άλφρεντ
Ρόζενμπεργκ) με οργανώσεις Λευκών Ρώσων εμιγκρέδων στη Γερμανία,
οι οποίες και διέδιδαν έναν πρωτόλειο αντιμπολσεβικισμό και σχεδίαζαν
παρακρατικού τύπου ενέργειες ανατροπής του καθεστώτος25. Ωστόσο, δεν
πρέπει εδώ να ταυτίζουμε τον αντικομουνισμό με τον φασισμό. Ο αντικομουνισμός είναι δομικό και χαρακτηριστικό γνώρισμα της ακροδεξιάς γενικώς, τόσο της παραδοσιακής/συντηρητικής όσο και της φασιστικής. Ωστόσο παίζει εντελώς διαφορετικό ρόλο και παίρνει εντελώς διαφορετική μορφή στην περίπτωση της καθεμιάς από τις δύο.

την εθνική. Και πιστεύει ότι ο κομουνισμός είναι το κατεξοχήν εμπόδιο σε
αυτήν του την πορεία. Σε αντίθεση όμως με τη συντηρητική ακροδεξιά, ο
φασισμός αντιγράφει τον μπολσεβικισμό σε επίπεδο οργάνωσης και προπαγάνδας: μιλά με το ίδιο λεξιλόγιο, επιτίθεται και αυτός στους «αντιδραστικούς» και προσπαθεί να δημιουργήσει ένα υποκατάστατο ταξικής πάλης, όχι να την αρνηθεί στο όνομα της ιστορικής ακινησίας που ενσαρκώνεται σε παραδοσιακά τρίπτυχα όπως «πατρίς-θρησκεία-οικογένεια» ή «πατρίς-οικογένεια-εργασία» (που έλεγε και το καθεστώς του Βισύ στη Γαλλία). Ο Γκέμπελς έγραφε το 1928 στο ημερολόγιό του ότι «μπορούμε να
μάθουμε πολλά από τους μπολσεβίκους, ειδικά από τη χρήση της προπαγάνδας». Ο φασισμός, λοιπόν, παρουσιάζεται ως «αντισυστημικός», μιλάει ενάντια στο «Σύστημα» και πολύ συχνά ενάντια στον καπιταλισμό και
προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τη νεωτερική κληρονομιά του μπολσεβικισμού χάριν εντελώς διαφορετικών στόχων: δεν ενσαρκώνει τη σταθερότητα
και την ιστορική ακινησία του συντηρητισμού αλλά τους σύγχρονους ρυθμούς ζωής της βιομηχανικής κοινωνίας και τον δυναμισμό που εκφράζει η
μαρξιστική ιδέα της ταξικής πάλης ως κινητήριας αρχής της ιστορίας αλλά
και ορισμένες θεωρίες του αναρχικού «επαναστατικού συνδικαλισμού»27.
«Η πάλη είναι η μητέρα όλων των πραγμάτων. Ο άνθρωπος δεν καθίσταται ικανός να ζήσει και να διατηρηθεί πιο πάνω από τον ζωικό κόσμο χάρις στις αρχές της ανθρωπότητας, αλλά αποκλειστικά και μόνο μέσω της
πιο βίαιης πάλης» έλεγε ο Χίτλερ σε έναν λόγο του28.

Ο φασισμός είναι αντικομουνιστικός όχι επειδή πιστεύει ότι οι
κομουνιστές καταστρέφουν τις παραδοσιακές ιεραρχίες και πολεμάνε τη
θρησκεία. Ο φασισμός είναι εξίσου αντιθρησκευτικός με τον κομουνισμό,
εφόσον συνιστά και αυτός τέκνο της δυτικής νεωτερικότητας και είναι επηρεασμένος από τις υλιστικές θεωρίες και το θετικιστικό πνεύμα της νεότερης επιστήμης, τις οποίες χρησιμοποιεί προκειμένου να φτιάξει την ψευτοεπιστημονική του ιδεολογία26. Ο φασισμός πολεμά τον κομουνισμό, επειδή θέλει να κάνει μια διαφορετική «επανάσταση»: όχι την κοινωνική αλλά
24. Αυτή η παράδοση λαϊκού αντισημιτισμού συνεχίζεται, ειρήσθω εν παρόδω, στα περίφημα
τατουάζ των έγκλειστων στις ρωσικές φυλακές, όπου πάντοτε το σφυροδρέπανο ήταν συνδεδεμένο με το εβραϊκό αστέρι, αποτελώντας κομμάτι ενός κοινού «εβραιομπολσεβίκικου»
συμβόλου.
25. Να υπενθυμίσουμε, φυσικά, ότι τα περίφημα Πρωτόκολλα των σοφών της Σιών (το κείμενο που καταγράφει τα πρακτικά μιας υποτιθέμενης συνόδου κορυφής της ελίτ του παγκόσμιου «εβραϊσμού», όπου συζητήθηκε το σχέδιο κατάκτησης του κόσμου, και το οποίο κείμενο αποτέλεσε βασικό κομμάτι της αντισημιτικής προπαγάνδας των ναζί) είχαν συνταχθεί από
την Οχράνα, την τσαρική αστυνομία, το 1903, με σκοπό να οξύνουν τα αντισημιτικά αντανακλαστικά της ρωσικής κοινωνίας και να τη στρέψουν ενάντια σε μια πιθανή αριστερή επανάσταση. Στην Ελλάδα αυτό το εξαίσιο δείγμα πλαστογραφίας το προωθεί ακόμα ως αληθινό ντοκουμέντο ο χοιρόμορφος συνομωσιολόγος, Δ. Λιακόπουλος, ενώ αναφέρθηκε σε αυτό
και ο γεωπόνος-χορευτής ταγκό, Η. Κασιδιάρης, σε ομιλία του στη Βουλή, στις 23/10/2012.
26. Ο Μουσολίνι είχε επηρεαστεί από τις θεωρίες της «ζωτικής ορμής» του Μπεργκσόν, ενώ
ο Χίτλερ στήριζε τη φυλετική του θεωρία σε έναν αγοραίο κοινωνικό δαρβινισμό.

Συμπυκνώνοντας -και σχηματοποιώντας, φυσικά, σε έναν βαθμότα πράγματα, θα λέγαμε ότι ο φασισμός -όπως κι ο ολοκληρωτισμός γενικά- είναι κίνημα αντι-συντηρητικό και «επαναστατικό», γέννημα της νεωτερικότητας και σύμπτωμά της. Ακόμα και όταν αναφέρεται σε μια επιστροφή σε κάποιο περασμένο μεγαλείο (η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία για τον
Μουσολίνι, η τευτονική Γερμανία για τον Χίτλερ κ.λπ.), αυτό γίνεται στα
πλαίσια ενός μοντερνιστικού λόγου, οποίος υποτίθεται πως εμπνέεται από
αυτά τα ιστορικά παραδείγματα προκειμένου να φτιάξει έναν νέο κόσμο.
27. Βλ. ως προς αυτό το τελευταίο σημείο το κείμενο του Λ. Γκαμπόουν, «Ο δρόμος προς τον
φασισμό. Η άνοδος του ιταλικού φασισμού και οι σχέσεις του με τον αναρχισμό, τον συνδικαλισμό και το σοσιαλισμό», περ. Ελευθεριακή Κίνηση, τ. 19, Νοέμβριος 2009. Δεν πρέπει
επίσης να ξεχνάμε και τον περίφημο «Κύκλο Προυντόν» που ιδρύεται στη Γαλλία το 1911
από (πρώην) αναρχοσυνδικαλιστές και φιλοβασιλικούς της πρωτοφασιστικής και φιλομοναρχικής οργάνωσης, Action Francaise, αναμειγνύοντας στοιχεία συνδικαλισμού, εθνικισμού και
αντισημιτισμού.
28. Στις 5/2/1928, στο Κούλμπαχ. Παρατίθεται από τον Λ. Ντυμόν, Δοκίμια για τον ατομικισμό (1983), μτφρ. Μπ. Λυκούδης, Αθήνα, Ευρύαλος, 1988.
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Υπό αυτήν την έννοια η καθαρά φασιστική ακροδεξιά είναι άθρησκη και
ψευτο-επιστημονική. Υπερασπίζεται μεν το πνεύμα και τις παραδοσιακές πολεμικές αρετές (ιπποτικού-αριστοκρατικού τύπου), αλλά προσπαθεί να τις προσαρμόσει σε ένα καπιταλιστικό-νεωτερικό πλαίσιο μαζικών
στρατιωτικών επιχειρήσεων και βιομηχανικής παραγωγής. Το πρόταγμά
του παρουσιάζεται όχι ως η επιστροφή σε μια χαμένη Χρυσή Εποχή, αλλά
ως η δημιουργία μιας νέας κοινωνίας, η οποία θα επιλύει τις αντιφάσεις
της υπάρχουσας (τη σύγκρουση κεφαλαίου-εργασίας, κουλτούρας-τεχνικού
πολιτισμού, πνευματικών/αριστοκρατικών αξιών-μαζικοποίησης της κοινωνίας κ.λπ.)29.

θεστώτος είναι το Κράτος, το κόμμα περιορίζεται, κατά κάποιον τρόπο, σε
έναν ρόλο δευτερεύοντα. Αν λοιπόν η οικοδόμηση και η σωτηρία του Κράτους το απαιτήσουν, το κόμμα πρέπει να είναι έτοιμο ακόμα και να θυσιαστεί πλήρως»31. Ο φασισμός δε διαποτίζει τόσο βαθιά την κοινωνία όσο ο
ολοκληρωτισμός, δεν προκαλεί αυτή τη συνεχή φυγή προς τα εμπρός μέσω
της απόλυτης τρομοκρατίας, δεν οδηγεί στην διάλυση του κράτους από το
χάος που επιφέρει το Κόμμα/κίνημα και ούτε αγγίζει τον βαθμό τερατωδίας του τελευταίου, εφόσον δεν ενσαρκώνει το πρόταγμα ολικής κυριαρχίας του κόσμου και πλήρους φυσικής εξόντωσης του «αντιπάλου» του.

γ) Η νεωτερική καταγωγή του φασισμού: φασισμός και ολοκληρωτισμός
Μπορεί στο κείμενό μας να κάνουμε λόγο κυρίως περί «φασισμού», περιλαμβάνοντας σε αυτήν την κατηγορία και τις αναφορές μας
στον ναζισμό, αλλά θα πρέπει να είναι σαφές ότι υπάρχουν βασικές διαφορές μεταξύ φασισμού και ναζισμού. Ο ναζισμός μαζί με τον σταλινισμό και
τα παράγωγα αυτού του τελευταίου (μαοϊσμός, πολποτισμός κ.λπ.) συνιστούν τον καθεαυτό ολοκληρωτισμό, ενώ ο φασισμός είναι μια μορφή πρωτο-ολοκληρωτισμού. Σε σύγκριση με τον καθεαυτό ολοκληρωτισμό, ο φασισμός δε φτάνει ποτέ το ίδιο επίπεδο ολικής ιδεολογικής και τρομοκρατικής
κυριαρχίας επί της κοινωνίας. Αν, αρχικά, οι ιταλοί φασίστες θεωρούσαν
τους ναζί φρενοβλαβείς και διεστραμμένους παλιάτσους –προτιμώντας να
χρηματοδοτούν τα παραδοσιακώς ακροδεξιά Ατσάλινα Κράνη [Stalhelm])-,
ήταν επειδή διαισθάνονταν το επίπεδο ιδεολογικής παράνοιας και ακρότητας που εξέφραζαν άτομα όπως ο Χίτλερ, ο Γκέμπελς κ.λπ. Αν, με τη σειρά
τους, μετά την άνοδό τους στην εξουσία, οι ναζί περιφρονούσαν τον Μουσολίνι και θαύμαζαν τον Στάλιν (πιστεύοντας ότι ο πρώτος «είναι απλά
επιφανειακός» και «δεν πάει βαθιά μέχρι τις ρίζες» όπως ο δεύτερος30),
είναι γιατί μια από τις βασικότερες διαφορές μεταξύ φασισμού και καθεαυτό ολοκληρωτισμού είναι ότι «στη Σοβιετική Ένωση και στη ναζιστική Γερμανία, το Κράτος υποτάσσεται στο κόμμα και κατατρώγεται από
αυτό, ενώ η Ιταλία γνώρισε την αντίστροφη διαδικασία: το κέντρο του κα29. Σχετικά με αυτό το σημείο, βλ. και το κείμενο, «Διαφωτισμός, δημοκρατία και σύγχρονος κομφουζιονισμός: με αφορμή ένα βιβλίο του Ρ. Γουόλιν», Πρόταγμα, τ. 4, Ιούνιος 2012,
σσ. 181-187.
30. Κατά τις σημειώσεις του Γκέμπελς στο Ημερολόγιό του. Παρατίθεται από την Χ. Άρεντ,
Το ολοκληρωτικό σύστημα (1951), μτφρ. Γ. Λάμψας, Αθήνα, Ευρύαλος, 1988, σ. 38, υπ. 1.

Αυτή είναι μια σημαντική διαφορά, την οποία πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη, αν θέλουμε να κατανοούμε σωστά ορισμένα φαινόμενα. Μπορεί να πρόκειται για ένα σημείο σχεδόν αποκλειστικά ιστορικού
ενδιαφέροντος, αλλά φρονούμε πως θα πρέπει να διευκρινίζεται, δεδομένης της μεγάλης ασάφειας που χαρακτηρίζει μεγάλο μέρος των σημερινών
αναλύσεων περί φασισμού και ναζισμού. Ταυτόχρονα, αυτές οι διαφορές
ανάμεσα στα δύο αυτά είδη καθεστώτων μας καταδεικνύουν και την κοινή
μήτρα τους, η οποία δεν αναιρείται από το γεγονός πως είχαν διαφορετική εξέλιξη. Κατά κάποιον τρόπο πρόκειται για μια πιο μετριοπαθή και μια
πιο ακραία εξέλιξη του ίδιου φαινομένου, το οποίο, όπως θα δούμε, βλασταίνει στο ίδιο κοινωνικοϊστορικό έδαφος. Σε κάθε περίπτωση, εδώ μιλάμε για «φασιστική ακροδεξιά», καθώς, όπως θα δούμε στη συνέχεια, παρά
τις πολύ συχνές φιλοναζιστικές τοποθετήσεις της ΧΑ, τα πιο ακραία χαρακτηριστικά της οργάνωσης είναι κυρίως φασιστικά παρά ναζιστικά. Αυτό
που σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, πρέπει να εξετάσουμε, είναι οι πηγές, σε
κοινωνικό και ανθρωπολογικό επίπεδο, του φασισμού.
Αν θέλουμε να βλέπουμε την ιστορία με τρόπο όχι στατικό, αλλά
ως προϊόν της δράσης των ίδιων των ανθρώπων, τότε η νεότερη ιστορία,
που καθορίζεται από την εμφάνιση του προτάγματος της αυτονομίας, συνιστά ένα πεδίο διαρκών πολιτικών και κοινωνικών συγκρούσεων. Μέσα
σε αυτό το πλαίσιο θεώρησης, η άνοδος του φασισμού (αλλά και του ολοκληρωτισμού, γενικότερα), πρέπει να ερμηνευθεί ως κομμάτι -μεταξύ άλλων- ή, έστω, ως κάτι σχετικό με την δυνάμει εκρηκτική κοινωνική κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στην Ευρώπη κατά τις πρώτες δεκαετίες του
20ού αιώνα.
31. R. De Felice, Brève histoire du fascisme [Σύντομη ιστορία του φασισμού], Παρίσι, Seuil,
2002, σ. 60.

45

46

Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Η άνοδος, λοιπόν, του εργατικού κινήματος και, από ένα σημείο
κι έπειτα, του μπολσεβικισμού, προκαλεί ένα κλίμα φόβου στις γραμμές,
τόσο των ευρωπαϊκών αστικών τάξεων, όσο και της παραδοσιακής αριστοκρατίας και κομματιών των μεσαίων τάξεων, το οποίο οδηγεί στην εμφάνιση μιας νέας, επιθετικού τύπου ακροδεξιάς, η οποία αναλαμβάνει να
παίξει τον ρόλο μαχητικού αναχώματος στην επιφαινόμενη «μπολσεβικοποίηση» της Ευρώπης. Η Επανάσταση του 1917 στη Ρωσία, η αποτυχημένη γερμανική επανάσταση του 1918-1919, το κίνημα του Μπέλα Κουν στην
Ουγγαρία του 1919, η ίδρυση του σοβιέτ του Μονάχου το ίδιο έτος, οι ταραχές και οι καταλήψεις εργοστασίων στη Βόρειο Ιταλία το 1919-1920, τα
εξεγερσιακά γεγονότα στην κοιλάδα του Ρουρ (το 1920) και τη Σαξονία το
1923 και παράλληλα οι διακηρύξεις και οι επιχειρήσεις του Λένιν προς την
κατεύθυνση εξαγωγής της επανάστασης προς τη Γερμανία (με χαρακτηριστικό παράδειγμα την εισβολή του Κόκκινου Στρατού στην Πολωνία, το
1920) χρησίμευαν ως πειστήρια της ιδέας ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να υποδουλωθεί στις «κόκκινες ορδές» του μπολσεβικισμού και τις τρομοκρατικές τους πρακτικές32. Σε συνδυασμό με την πολεμικού τύπου ατμόσφαιρα που είχε δημιουργήσει ο Α’ Π.Π. (για την οποία μιλήσαμε παραπάνω),
γεννιέται ένα νέο είδος, «μαχητικού» αντιμπολεσεβικισμού, που προσπαθεί να αντισταθεί στον εχθρό του με σύγχρονα, «μοντέρνα» μέσα. Επιπλέον, μέσα σε αυτή τη συγκυρία, σημαντικά κομμάτια φιλελεύθερων αστών
και μη φασιστών συντηρητικών οδηγούνται να υποστηρίξουν τα ανερχόμενα φασιστικά κινήματα, ως όπλο ενάντια στη νικηφόρα επέλαση του προλεταριάτου.

κόπημα του Οκτωβρίου). Σε κάθε περίπτωση, η ιδέα δεν αλλάζει: η τριακονταετία στην οποία αναφερόμαστε, η οποία σφραγίστηκε από δύο παγκόσμιους πολέμους και πλήθος τοπικών συγκρούσεων μικρότερου στρατιωτικού βεληνεκούς, χαρακτηρίστηκε από συγκρούσεις ιδεολογικού χαρακτήρα: των αστικών δυνάμεων της Δύσης ενάντια στον ρώσικο μπολσεβικισμό, της ευρωπαϊκής δεξιάς (συντηρητικής, φιλελεύθερης και φασιστικής) ενάντια στο εργατικό κίνημα, των αναρχικών, των φιλελεύθερων και
των σταλινικών ενάντια σε πρωτοφασιστικά ή φασιστικά κινήματα (όπως
στην περίπτωση της Ισπανίας), σταλινογενών αντιστασιακών κινημάτων
ενάντια στις δυνάμεις του Άξονα (όπως στην Ελλάδα, τη Γιουγκοσλαβία
και την Ιταλία) κ.λπ.

Υπό αυτήν την οπτική ιδωμένος, ο φασισμός γίνεται κατανοητός
-βάσει μιας ιδέας που έχουν προτείνει ιστορικοί διάφορων πολιτικών πεποιθήσεων33- ως μια από τις δυνάμεις που συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια του «ευρωπαϊκού εμφυλίου», ενός ιδεολογικού πολέμου που συγκλόνισε τις δυτικές κοινωνίες -και τις παρυφές τους- ανάμεσα στο 1914 και
το 1945. Υπάρχει μια συζήτηση μεταξύ ορισμένων ιστορικών για το αν ως
αφετηριακό σημείο αυτής της διαδικασίας θα πρέπει να θέσουμε το 1914
(οπότε και ξεσπά ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος) ή το 1917 (οπότε σημειώνεται η Ρωσική Επανάσταση του Φεβρουαρίου και το μπολσεβίκικο πραξι32. Οι οποίες είχαν αρχίσει ήδη να εκδηλώνονται στη Ρωσία, έχοντας ως επίσημη αφετηρία το
ξέσπασμα της Κόκκινης Τρομοκρατίας από την Τσεκά (την πρώτη σοβιετική μυστική αστυνομία), το 1918, στη Μόσχα.
33. Στα ελληνικά, π.χ., βρίσκεται υπό έκδοση το έργο του ιταλού ιστορικού Έντσο Τραβέρσο
με τίτλο Διά πυρός και σιδήρου: ο ευρωπαϊκός εμφύλιος πόλεμος (1914-1945).

Ταυτόχρονα, σε ένα βαθύτερο, ανθρωπολογικό επίπεδο, ο φασισμός, ως μορφή πρωτο-ολοκληρωτισμού, μπορεί να ειδωθεί και ως ένα
σύμπτωμα των δυσανεξιών της νεωτερικότητας και του νεότερου τεχνικο-οικονομικού πολιτισμού. Συνιστά μια προσπάθεια τεχνητής αναβίωσης
ορισμένων χαρακτηριστικών των προνεωτερικών κοινωνιών (απορρόφηση
του ατόμου από την κοινότητα και πλήρης υποταγή του ατομικού στο συλλογικό, πνεύμα της αυτοθυσίας, υπαγωγή του οικονομικού στο πολιτικό
κ.λπ.), ως απόπειρα απάντησης στο αίσθημα δυσφορίας και αποπροσανατολισμού που γεννούσε στις τάξεις μεγάλων κοινωνικών ομάδων η έλευση
της λεγόμενης μαζικής κοινωνίας. Ταυτόχρονα, ο φασισμός και ο ολοκληρωτισμός συνιστούν και μια ακραία συνέπεια της κατάρρευσης των ιεραρχιών παραδοσιακού τύπου: από τη στιγμή που καταργείται η κυριαρχία
της θρησκείας επί της πολιτικής αλλά και οι παραδοσιακού τύπου κοινωνικές διαιρέσεις, οι οποίες θεωρούνταν αιώνιες και φυσικές (με την έννοια
της αρχαίας διάκρισης φύσει-νόμῳ), έχοντας τη μορφή κληρονομικών καστών και όχι οικονομικά και πολιτικά θεμελιωμένων κοινωνικών τάξεων, η
πολιτική χάνει τον καθαγιασμένο χαρακτήρα της και ανοίγεται στο σύνολο
των κοινωνικών ομάδων. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η κυριαρχία και η ιεραρχία στηρίζονται πλέον στην επιβολή και την κοινωνική επιτυχία.
Ακραία πραγματοποίηση αυτού του κοινωνικού φαινομένου είναι
ο μηδενισμός του ολοκληρωτισμού: η εξουσία πλέον βασίζεται στην ωμή
δύναμη και από ένα σημείο κι έπειτα μετατρέπεται σε λατρεία αυτής της
ωμής δύναμης. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ερμηνεύεται και η κοινωνική κινητικότητα την οποία επιτρέπουν και από την οποία χαρακτηρίζονται τα
φασιστικά κινήματα, που είναι ουσιωδώς διαταξικά: όποιος είναι αρκετά
οπορτουνιστής, τραμπούκος και κάθαρμα, καταφέρνει να ανέβει στην ιε-
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ραρχία, ανεξαρτήτως κοινωνικής καταγωγής και ένταξης· αντίθετα, όποιος
είναι ιδεολόγος και «τίμιος» ιδεαλιστής μένει πίσω και παραγκωνίζεται
από αυτόν τον μηχανισμό διαρκούς πάλης και εκκαθαρίσεων34. Κατά κάποιον τρόπο έχουμε εδώ την πιο ακραία και ιδεώδη έκφραση του κοινωνικού δαρβινισμού που προωθείται στο οικονομικό επίπεδο μέσω της ανόδου του καπιταλισμού. Ο ρατσισμός δεν είναι παρά μια προσπάθεια να
ανασυστήσουμε με τεχνητό τρόπο και βάσει σχεδίου ιεραρχίες καστικού
τύπου (δηλαδή «φυσικές» και «κληρονομικές») εντός των νέων συνθηκών
αυτού του κοινωνικού δαρβινισμού και της πάλης όλων εναντίων όλων.
Αυτό ήταν, κατά βάθος, το ναζιστικό πρόγραμμα αναδόμησης της Ευρώπης με σκοπό τη δημιουργία μιας νέας φυλετικής αριστοκρατίας. Και σε
αυτήν του την προσπάθεια, φυσικά, το ολοκληρωτικό πρόταγμα βασίζεται
στην προμηθεϊκή φαντασίωση παντοδυναμίας που χαρακτηρίζει τη νεότερη
Δύση: στην ψευδαίσθηση, με άλλα λόγια, ότι, αφού είμαστε εμείς οι ίδιοι
και οι ίδιες (και όχι πια ο θεός) που δημιουργούμε τον κόσμο, μπορούμε να αναδομήσουμε άνωθεν και βάσει διαταγμάτων το κοινωνικό σώμα35.

Ο ουσιώδης οπορτουνισμός της φασιστικής ακροδεξιάς

Αυτοί οι παράγοντες συντείνουν στο συμπέρασμα ότι τα φασιστικά και ολοκληρωτικά κινήματα συνιστούν ένα θεμελιωδώς νεωτερικό φαινόμενο και, ως τέτοια, βασίστηκαν σε ορισμένες βασικές πτυχές των βιομηχανικών κοινωνιών: άνοδος του εργατικού κινήματος, έξαρση των εθνικισμών, συνέπειες των μαζικών σφαγών του Α’ Π. Π. στη νοοτροπία των
ατόμων, μαζοποίηση των ατόμων, βιομηχανική πειθαρχία και συναφή μοντέλα οργάνωσης. Το γεγονός αυτό, όπως θα δούμε στη συνέχεια, αποτελεί ίσως τη βασική αιτία για την οποία δεν υπήρξαν στην Ελλάδα γνησίως
φασιστικά, μαζικά κινήματα αλλά και τον λόγο για τον οποίο η σημερινή
ακροδεξιά, ακόμα κι αν είναι φασιστικού τύπου, δε μπορεί να οδηγήσει σε
καταστάσεις όπως αυτές του Μεσοπολέμου.

34. Σχετικά με αυτήν την ανάλυση του ολοκληρωτισμού, βλ. το εξαιρετικό έργο του Λ. Ντυμόν που παραθέσαμε προηγουμένως: Δοκίμια για τον ατομικισμό…, ό.π., ειδικά το κεφάλαιο
«Η ολοκληρωτική ασθένεια. Ατομικισμός και ρατσισμός στον Α. Χίτλερ».
35. Βλ. σχετικά το κείμενο «Η πολιτική σημασία της παράδοσης. Με αφορμή ένα βιβλίο της
Χ. Άρεντ», στο παρόν τεύχος, όπως βέβαια και το κείμενο του Κ. Λεφόρ, «Η εικόνα του σώματος και ο ολοκληρωτισμός», περ. Ελευθεριακή Κίνηση, τ. 20, Σεπτέμβριος 2010.
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Ναι! Υπήρξα μέλος μιας Οργανώσεως με ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα. Δεν τον
ονομάζω «ιδεολογικό» χαρακτήρα, διότι δε
μπορείς να προσάψεις στη Χρυσή Αυγή συγκεκριμένο ιδεολογικό χαρακτήρα.
Χ. Κουσουμβρής36

Ασφαλώς συμφωνούμε με την παρατήρηση ότι «τίποτε δε θα μπορούσε να χαρακτηρίσει την Χρυσή Αυγή ως έναν ιδεολογικό -έστω!- Οργανισμό. Ένας παρανοϊκός αχταρμάς και πολύ της πάει…»37· αυτό όμως δεν
ισχύει μόνο επειδή -όπως πιστεύει ο «τίμιος» ναζιστής, Κουσουμβρής- η
ΧΑ είναι ένα παρακρατικό μαγαζί, το οποίο δεν έχει ειλικρινείς αξίες. Σίγουρα αυτή η διαπίστωση έχει βάση, αλλά η υπογράμμιση αυτού του γεγονότος δεν αρκεί για να εξηγήσει τη φύση του «παρανοϊκού αχταρμά»
της ΧΑ. Τα φασιστικά κινήματα είχαν ανέκαθεν τη μορφή τέτοιων παρανοϊκών αχταρμάδων στο ιδεολογικό και προπαγανδιστικό επίπεδο, εφόσον
γι’ αυτά η ιδεολογία είναι απλώς ένα εργαλείο στην υπηρεσία της ανόδου
στην εξουσία και της άσκησης τρομοκρατίας. Η ιδεολογία των φασιστικών
κινημάτων ταυτίζεται με την προπαγάνδα τους, καθώς δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο μήνυμα που πρέπει να μεταδοθεί και στους εντυπωσιοθηρικούς τρόπους με τους οποίους αυτό το μήνυμα διαδίδεται. Στην περίπτωση του φασισμού ισχύει απόλυτα η περίφημη αρχή του καναδού επικοινωνιολόγου, M. McLuhan, the medium is the message: το μήνυμα ταυτίζεται με τις μεθόδους διάδοσής του, εφόσον, σε τελική ανάλυση, δεν υπάρχει κάποιο συνεκτικό μήνυμα προς διάδοση, παρά μόνο μια χαμαιλεόντια
προσπάθεια προσέλκυσης ψηφοφόρων και οπαδών, ανάλογα με την περίσταση και τις εξωτερικές συνθήκες38. Αυτό που γοητεύει τις μάζες δεν είναι οι αρχές και η ιδεολογία του κινήματος, αλλά οι ακτιβιστικές του ενέργειες, που ενσαρκώνουν τη λατρεία της ωμής δύναμης η οποία μπορεί να
συντρίψει το «κατεστημένο».
36. Χ. Κουσουμβρής, Γκρεμίζοντας τον μύθο της Χρυσής Αυγής, Αθήνα, Έρεβος, 2004, σ. 110.
37. Ό. π., σ. 151.
38. Ας πάρουμε το παράδειγμα της οργάνωσης του Ν. Ζαρούλια: τη μια παρουσιάζεται ως
προστάτιδα των παραδοσιακών αξιών, την άλλη το παίζει υπέρμαχος του εθνικισμού, παράλληλα στο εσωτερικό της προπαγανδίζει έναν «διεθνιστικό» ρατσισμό, μετά παρουσιάζεται ως παγανιστική, ενώ όποτε τη συμφέρει συνδέει τον εθνικισμό της όχι με την αρχαιολατρία, αλλά με την Ορθοδοξία.
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Εξού και η πλήρης αδιαφορία για την διατήρηση μιας στοιχειώδους
συνοχής σε αυτά που λέμε: λέμε και ξελέμε και βαράμε κι όποιον μας ζητήσει το λόγο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο, που θα πρέπει
πάντοτε να έχουμε υπόψη. Διότι είναι στα πλαίσια αυτής της λογικής που
συχνά δυσκολευόμαστε να αναλύσουμε πραγματικά την φασιστική ακροδεξιά. Πρόκειται ακριβώς για το στοιχείο που σοκάρει πολύ κόσμο ο οποίος ακούει τους ουρακοτάγκους της ΧΑ: ότι δεν ορρωδούν προ ουδενός,
ότι μπορούν να αναιρούν σήμερα αυτό που έλεγαν χθες, αρνούμενοι αυτά
που έγραφαν για είκοσι χρόνια πριν εκλεγούν στη Βουλή. Αυτή η παντελής τους αδιαφορία για τη συνοχή και την τήρηση έστω και των πιο χονδροειδών προσχημάτων ενός δημόσιου διαλόγου (όταν, π.χ., τους καλούν
σε τηλεοπτικές συζητήσεις ή συνεντεύξεις) συνιστά χαρακτηριστικό δείγμα
κάθε φασιστικού και ολοκληρωτικού κινήματος και είναι δείγμα του ουσιώδους μηδενισμού αυτών των κινημάτων, ο οποίος και τα διαφοροποιεί από τα αυταρχικά κινήματα της παραδοσιακής ακροδεξιάς. Πρόκειται
ακριβώς για τον μηδενισμό που σόκαρε συντηρητικούς συνοδοιπόρους του
ναζισμού όπως ο Χέρμαν Ράουζνινγκ39. Στην Ελλάδα οι πρώτοι διδάξαντες ήταν τα «σταλινικά ρομπότ» του ΚΚΕ (για τα οποία μιλούσε ο Στίνας), που άλλαζαν γραμμή σαν τα πουκάμισα, ανάλογα με τα καπρίτσια
του Στάλιν. Την ίδια ακριβώς τακτική ακολουθούν σήμερα οι ανθρωπίδες
της ΧΑ: ο Σοφοκλής Σχορτσιανίτης δεν είναι Έλληνας, αλλά «ο Ρομπέρτο
Χαΐντι είναι πέντε γενιές Έλληνας»40.

παραδοσιακού τύπου ακροδεξιά, η οποία ενσαρκώνει κάποιες συντηρητικές αξίες κι όχι απλώς τη λατρεία της απόλυτης κυριαρχίας. Όπως πολύ
σωστά το έχει δείξει η Χάνα Άρεντ, μια από τις βασικές προκείμενες του
ολοκληρωτισμού -ακόμα και στη φάση που παραμένει αντιπολιτευόμενο
κίνημα, δίχως να έχει ακόμα κατακτήσει την εξουσία- είναι η τάση του να
υποτάσσει την πραγματικότητα στις επιταγές της ιδεολογίας: οι δολοφόνοι των SA μετατρέπονται σε θύματα, ο πράκτορας της ΚΥΠ Ζαρούλιας
παρουσιάζεται θύμα του «συστήματος» κ.λπ. Αυτή η τάση οδηγείται στην
πληρέστερη έκφρασή της κατά την επόμενη φάση, όταν τα ολοκληρωτικά κινήματα καταλαμβάνουν την εξουσία και διαθέτουν πλέον τα μέσα να
εφαρμόσουν, κυριολεκτικά, την ιδεολογία τους επί της πραγματικότητας:
όχι μόνο σε επίπεδο λόγου, μέσω της τεράστιας ανάπτυξης της προπαγάνδας, αλλά και σε επίπεδο υλικής και κοινωνικής πραγματικότητας, μέσω
της απόλυτης κυριαρχίας τους (κοινωνικές εκκαθαρίσεις, στρατόπεδα εξόντωσης, ευγονική, «ολοκληρωτικός πόλεμος» κ.λπ.). Η ύπαρξη, λοιπόν, αυτής της τάσης στον λόγο και τη ρητορεία της ΧΑ είναι ένα πολύ σημαντικό
ζήτημα που, όχι μόνο μας λέει πολλά για τον χαρακτήρα της ως κινήματος
(βλ. στη συνέχεια), αλλά πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε και πώς την
αντιμετωπίζουμε πολιτικά.

Ακόμα βαθύτερα όμως, αυτός ο μηδενισμός και η πλήρης –και
προκλητική- αδιαφορία για την τήρηση έστω και των στοιχειωδών κανόνων
συλλογικής επικοινωνίας, εκφράζει την ωμή λατρεία της δύναμης που συνιστά και τον φαντασιακό πυρήνα των φασιστικών και -κυρίως- των ολοκληρωτικών κινημάτων και είναι, τελικά, αυτό που τα διακρίνει από την
39. Hermann Rauschning (1887-1982), συντηρητικός εθνικιστής που μπήκε στο ναζιστικό
κόμμα το 1932, πιστεύοντας ότι ο Χίτλερ εξέφραζε αντίστοιχες, συντηρητικές ιδέες και πολιτικές. Απογοητεύτηκε όμως από όσα είδε και αποχώρησε το 1934, μεταναστεύοντας σε διάφορες χώρες, με τελικό προορισμό τη Βρετανία, όπου και συνέγραψε το βιβλίο του, Η επανάσταση του μηδενισμού. Μια προειδοποίηση προς τη Δύση (The Revolution of Nihilism,
Warning to the West), στο οποίο αναλύει τον ναζισμό βάσει της ιδέας ότι συνιστά ένα κίνημα
που δεν εμφορείται από αξίες αλλά από τη λατρεία της ωμής δύναμης και της κυριαρχίας, η
εξάσκηση των οποίων μετατρέπεται σε αυτοσκοπό.
40. Ατάκα του βλαχοφύρερ Ζαρούλια στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Ευθέως» με τον Κ. Μπογδάνο. Χαρακτηριστική περίπτωση όπου ο παρουσιαστής πιάστηκε κορόιδο από τη μανιάτικη καπατσοσύνη του αρχηγού της αγέλης των ανθρωπιδών, καθώς προσπάθησε να τον στριμώξει ιδεολογικά καταδεικνύοντας τις θεωρητικές ασυνέπειες του λόγου της αγέλης. Φυσικά
όμως η επαρχιώτικη κουτοπονηριά κατάφερε να ελιχθεί και να αρνηθεί τα πάντα ως ψέματα.
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Η ελληνική περίπτωση
New Dream, Homo Nordicus και Ρομπέρτο Χαΐντι
Όταν προχωρώ, θα προχωράτε. Όταν πολεμώ,
θα πολεμάτε στο πλάι μου. Όταν οπισθοχωρήσω, κρεμάστε με.
Ν. Ζαρούλιας (1998)

α) Ελληνική ακροδεξιά και φασισμός
Η ελληνική ιστορία του 20ού αιώνα χαρακτηρίστηκε από την εμφάνιση πλείστων στρατιωτικών κινημάτων και βραχύβιων δικτατορικών ή
ημιδικτατορικών καθεστώτων, αλλά ποτέ από την άνοδο πραγματικά φασιστικών κινήσεων με σημαντική κοινωνική απήχηση. Πραξικοπήματα και
απόπειρες πραξικοπήματος όπως η «Επανάσταση του 1922» ή το κίνημα
Λεοναρδόπουλου-Γαργαλίδη (1923), δικτατορίες όπως αυτές του Πάγκαλου (1925-1926), του Κονδύλη (1935) ή της Χούντας, όπως επίσης και συ-
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νωμοτικές μυστικές κινήσεις και σύνδεσμοι σαν τον περίφημο ΙΔΕΑ, υπήρξαν δικτατορικά καθεστώτα και στρατιωτικά κινήματα «κλασικού» τύπου, χωρίς μαζικό χαρακτήρα, δίχως σαφές πολιτικοκοινωνικό πρόταγμα,
εκφράζοντας παραδοσιακές, προνεωτερικές αξίες (με εξαίρεση, φυσικά, το
αντιβασιλικό και φιλοβενιζελικό στρατιωτικό κίνημα του '22, των Πλαστήρα και Γονατά). Δύναμή τους υπήρξαν η συνωμοτική δράση αξιωματικών
του στρατού, οι ραδιουργίες του Παλατιού, οι μυστικές υπηρεσίες (ελληνικές και αμερικανικές) και άλλοι «συγκυριακοί» παράγοντες και όχι ένα
μαζικό Κόμμα/κίνημα με τις παρακρατικές του πολιτοφυλακές, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των φασιστικών κινημάτων. Αντίστοιχα, όσες φασιστικές ή πρωτοφασιστικές οργανώσεις εμφανίστηκαν στην Ελλάδα υπήρξαν βραχύβιες και παρέμειναν σε επίπεδο σέχτας, χωρίς να παίξουν κάποιον ιδιαίτερο ρόλο41. Ακόμα και δωσιλογικές ομάδες σαν τα Τάγματα
Ασφαλείας δεν ήταν φασιστικά κινήματα, αλλά απαρτίζονταν κυρίως από
αντικομουνιστές που συνεργάστηκαν με τους ναζί όχι λόγω αρχών όσο για
να πολεμήσουν το ΕΑΜ.

δεχόμενη την Εκκλησία και το Στέμμα και υποστηρίζοντας το παραδοσιακό τρίπτυχο «Πατρίς-Θρησκεία-Οικογένεια». Αντίστοιχα, στο πολιτικό και
κατασταλτικό επίπεδο δεν έχει να παρουσιάσει τίποτε αντίστοιχο με τα
καθεαυτό φασιστικά καθεστώτα, σε επίπεδο έντασης και κλίμακας.

Η μόνη περίπτωση όπου είχαμε την εμφάνιση στοιχείων φασιστικού τύπου ήταν η δικτατορία της 4ης Αυγούστου, το καθεστώς του στρατηγού Μεταξά. Πρόκειται για μια παραδοσιακού τύπου δικτατορία, ουσιαστικά, η οποία όμως προσπάθησε να μιμηθεί αρκετά από τα στοιχεία των
φασιστικών καθεστώτων της εποχής, τόσο σε επίπεδο μορφής και ύφους
(υιοθετώντας τον φασιστικό χαιρετισμό και φασιστικού τύπου στολές, δημιουργώντας επίσημη νεολαία του καθεστώτος, καίγοντας απαγορευμένα
έργα σε πυρές κ.λπ.), όσο και σε επίπεδο ιδεολογίας (προωθώντας μια εκδοχή κοινωνικού κορπορατισμού ο οποίος, έχοντας τον «Πρώτο εργάτη»
και «Πρώτο αγρότη» Μεταξά επικεφαλής, θα εναρμόνιζε τα συμφέροντα
όλων των κοινωνικών τάξεων κ.λπ.). Τελικά όμως ο Μεταξάς, που δεν ήρθε
στην εξουσία με τη βοήθεια κάποιου μαζικού κινήματος αλλά χάρις στην
παρέμβαση του βασιλιά, είχε ως βασικό του πρότυπο το καθεστώς του Σαλαζάρ στην Πορτογαλία, το οποίο αποτελούσε περισσότερο μια στρατιωτικού τύπου δικτατορία που εμφορούνταν από το πνεύμα του καθολικισμού
και του συντηρητισμού. Έτσι, παρά ορισμένα φασιστικά στοιχεία σε επίπεδο οργάνωσης –ή, πιο σωστά, σκηνοθεσίας και προπαγάνδας-, η δικτατορία του Μεταξά υπήρξε έκφραση της παραδοσιακής ακροδεξιάς, απο41. Χαρακτηριστικά παραδείγματα το Ελληνικό Εθνικό Σοσιαλιστικό κόμμα του Γ. Μερκούρη (μετέπειτα διοικητή της Εθνικής Τράπεζας επί Κατοχής) ή η Σιδηρά Ειρήνη των οπαδών
του Πάγκαλου. Λίγο πιο μαζική ήταν η χριστιανική και αντισημιτική 3 Ε («Εθνική Ένωσις Ελλάδος») στη Θεσσαλονίκη.

β) Οι παρακρατικές ρίζες της ΧΑ
Η ΧΑ, ως οργάνωση, έλκει την καταγωγή της από τη μακρά παράδοση της μεταπολεμικής ακροδεξιάς, συνδυάζοντας, κατά κάποιον τρόπο, τις δύο βασικές της τάσεις: την συντηρητική και τη φασίζουσα. Έτσι,
όταν ο Ν. Ζαρούλιας περνά ένα μικρό διάστημα στις φυλακές του Κορυδαλλού (μετά από επίθεση σε δημοσιογράφους στην κηδεία του βασανιστή
της Χούντας, Ε. Μάλλιου, το 1976) έρχεται σε επαφή με τους έγκλειστους
συνταγματάρχες και συνάπτει επαφές με τον Παπαδόπουλο, ο οποίος, με
την σειρά του, όταν ιδρύει –μέσα από τη φυλακή- την ΕΠΕΝ, το 1984, δίνει στον Ζαρούλια εντολή να αναστείλει την έκδοση του περιοδικού της ΧΑ
και να αναλάβει τη νεολαία του νεοϊδρυθέντος κόμματός του. Ο Ζαρούλιας κάθεται για ένα χρόνο στο πόστο, μέχρι το 1985, και όταν αποχωρεί
ιδρύει την ΧΑ ως «λαϊκό σύνδεσμο» (ο οποίος θα μετατραπεί σε κόμμα
το 1993)42. Ταυτόχρονα, ο Ζαρούλιας κατά τα φοιτητικά του χρόνια (στο
Μαθηματικό Αθήνας) συμμετέχει ενεργά στην οργάνωση «4η Αυγούστου»
του πατέρα Πλεύρη. Πρόκειται για μια οργάνωση που ιδρύεται τη δεκαετία του ‘60 και εκφράζει την φασίζουσα ακροδεξιά στην Ελλάδα. Παρ’
ότι η 4η Αυγούστου διαλύθηκε από τη Χούντα, ορισμένα στελέχη της προσπάθησαν να κάνουν εισοδισμό στο καθεστώς, προκειμένου να το «ριζοσπαστικοποιήσουν» και να το ωθήσουν να μετατραπεί σε μια δικτατορία
με φασιστικά στοιχεία, όπως αυτή του Μεταξά. Ο Πλεύρης, επί παραδείγματι, που ήταν και κουμπάρος του Ι. Λαδά, ανέλαβε πόστα στο νέο καθεστώς. Ταυτόχρονα η οργάνωση διατηρούσε σχέσεις με εξέχουσες προσωπικότητες της μεταξικής δικτατορίας όπως ο περίφημος αρχηγός της Ασφάλειας, Κ. Μανιαδάκης.
Τόσο ο Πλεύρης όσο και ο Παπαδόπουλος έχουν υπάρξει άνθρωποι
της ΚΥΠ, ενώ ο πρώτος εμπλέκεται και σε ένα περίφημο ενδοακροδεξιό
ξεκαθάρισμα λογαριασμών στα τέλη της δεκαετίας του ’70, το οποίο κατέληξε στην φυλάκιση του ναζιστή Α. Καλέντζη, μετά από «δόσιμο» ονομάτων από τον Πλεύρη στην αστυνομία. Δεν είναι τυχαίο, συνεπώς, που
42. Στη θέση του Προέδρου της νεολαίας της ΕΠΕΝ τον Ζαρούλια διαδέχεται το έτερο λαμπρό τέκνο της ελληνικής ακροδεξιάς, ο Μ. Βορβορίδης.
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και ο Ζαρούλιας έχει κατηγορηθεί ότι είναι -παχυλά- μισθοδοτούμενος
από την ΚΥΠ, εμπλεκόμενος από νωρίς σε περίεργες υποθέσεις43. Η σχέση με το βαθύ κράτος και τα σώματα ασφαλείας οικοδομείται, προφανώς,
ήδη από εκείνη την εποχή και γι’ αυτό «η ΕΥΠ δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με αυτό το ζήτημα», όπως παραδεχόταν κι ο Χρυσοχοΐδης αναφερόμενος στην «ανικανότητα» της αστυνομίας να συλλάβει τον Περίανδρο, πριν
κάποια χρόνια44.

ήταν οι νικητές του Εμφυλίου»), δηλαδή δυνάμεων παραδοσιακά ακροδεξιών (ή και απλά δεξιών) αλλά όχι φασιστικών.

γ) Το ιδεολογικό κομφούζιο και ο φασίζων μηδενισμός
Βάσει της παραπάνω ανάλυσής μας για τις διαφορές μεταξύ συντηρητικής και φασιστικής ακροδεξιάς, μπορούμε να επιχειρήσουμε μια
πρώτη πολιτική και κοινωνιολογική ανάλυση της ΧΑ. Η σχέση του αρχηγού-ιδιοκτήτη της με τα δύο βασικά ρεύματα της μεταπολεμικής ακροδεξιάς στην Ελλάδα (το συντηρητικό και το φασίζον) μας δίνει μια πρώτη
ιδέα για το ιδεολογικό στυλ της οργάνωσης, της οποίας η γραμμή -που καθορίζεται κατά το δοκούν από τον ίδιο-, συνίσταται σε ένα εκλεκτικό μείγμα φασιστικών και παραδοσιακότερα ακροδεξιών στοιχείων. Η οργάνωση
έχει αποφανθεί τόσο υπέρ του φασίζοντα Μεταξά (ο οποίος ωστόσο «δεν
κατάφερε να δημιουργήσει ένα πραγματικά φασιστικό και εθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς»45) όσο και υπέρ του Παπαδόπουλου, του βασιλέως Παύλου και του μετεμφυλιακού κράτους της Δεξιάς συνολικά («οι εθνικιστές
43. Υπάρχει μάλιστα και το περίφημο επίσημο και απόρρητο έγγραφο της ΚΥΠ (του 1981,
που ξανακυκλοφόρησε πρόσφατα από τα Wikileaks), όπου στη λίστα των μίσθαρνων οργάνων της, μαζί με τον Ζαρούλια, εμφανίζονται ο Πλεύρης (που είχε δουλέψει για την ΚΥΠ και
επί Χούντας) αλλά και ο ακροδεξιός εκδότης της Ελεύθερης Ώρας και επαγγελματίας εκβιαστής, Γρ. Μιχαλόπουλος (που βρίσκεται στη φυλακή από το 2005). Φυσικά ο Ζαρούλιας
και η ΧΑ υποστηρίζουν ότι το εν λόγω έγγραφο είναι πλαστό, καθώς, λόγω της έλλειψης της
υπογραφής του υπογράφοντος ταγματάρχη, το δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι δεν είναι γνήσιο. Ωστόσο η ΚΥΠ δεν έχει βγει ποτέ να αρνηθεί το περιεχόμενό του. Πολλές πηγές όμως
μιλούν για κατάδοση συντρόφων από την πλευρά του Ζαρούλια, καθόλη αυτήν την περίοδο.
Σχετικά με όλα αυτά, βλέπε και την εξής -κλασική πλέον- συζήτηση στο Indymedia της Αθήνας, όπου πολλά άπλυτα του ζαρουλιστάν βγαίνουν στη φόρα: https://athens.indymedia.org/
front.php3?lang=el&article_id=149283.
44. Α. Αθανασίου, «Ο ροπαλοφόρος της “Χρυσής Αυγής” Α. Ανδρουτσόπουλος κυκλοφορεί ελεύθερος έξι χρόνια λόγω των διασυνδέσεών του με αξιωματικούς της ΕΛΑΣ», Τα Νέα,
17/4/2004. Πρόκειται για τον περίφημο «Περίανδρο», Νο 2 της οργάνωσης κατά τα τέλη της
δεκαετίας του ’90, ο οποίος επιτέθηκε και τραυμάτισε πολύ σοβαρά τον τότε αριστερό, Δ.
Κουσουρή. Τελικά καταδικάστηκε, με καθυστέρηση 8 ετών, σε 21 χρόνια φυλάκισης, εκ των
οποίων εξέτισε μόνο ένα μικρό μέρος.
45. Από άρθρο της Χρυσής Αυγής, Φεβρουάριος 1986 (παρατίθεται από τον Κουσουμβρή,
Γκρεμίζοντας τον μύθο…, ό. π., σ . 155).

Αντίστοιχα, σε πιο «θεωρητικό» επίπεδο, η ίδια εκλεκτικότητα μετατρέπεται σε σύγχυση του ελληνοκεντρικού εθνικισμού με τον γερμανολάγνο φιλοναζισμό: από τη μια μεριά η οργάνωση τονίζει ότι τα μέλη της
είναι «Έλληνες εθνικιστές» και όχι ναζί ή φασίστες («αυτά αφορούν στους
γερμανούς και στους ιταλούς»46) αλλά από την άλλη στα έντυπά της δημοσιεύονται ύμνοι για τον Χίτλερ («1000 χρόνια Χίτλερ!»), τον Ρούντολφ
Ες47 αλλά κα τον ναζισμό γενικότερα48. Κατά τον ίδιο τρόπο, από τη μια
μεριά ο ζαρουλισμός εξαντλεί τις ρατσιστικές του τάσεις σε έναν ακραίο
ελληνικό εθνικισμό (αιμοδοσίες και συσσίτια «μόνο για Έλληνες», «Γιατροί με τσίνορα» κ.λπ.), ενώ από την άλλη πλευρά αντιγράφει τις ηλιθιότητες των θεωρητικών του ναζιστικού (παπ)άριου ρατσισμού: «σκοπός και
νόημα της υπάρξεώς μας είναι, ήταν και θα είναι όσο θα ζει έστω και ένας
Homo Nordicus, ο ερχομός του ανώτατου φυλετικού τύπου»49. Στα πλαίσια αυτού του φιλοναζισμού -ο οποίος συνδυάζεται με την αρχαιολατρία,
πάνω στη βάση της ιδέας ότι ο Χίτλερ θαύμαζε τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό-, προωθείται και ένας σατανίζων νεοπαγανισμός. Το όνομα της οργάνωσης είναι δάνειο από μια αποκρυφιστική οργάνωση που ιδρύεται κατά
τα τέλη του 19ου αιώνα στη Βρετανία από μέλη μασονικών στοών της εποχής (Hermetic Order of the Golden Dawn). Ο Ν. Ζαρούλιας, μέσα στην ημιμάθειά του, λέει πως το εν λόγω τάγμα υπήρξε «σατανιστική οργάνωση του
μεσοπολέμου» με ιδρυτή τον Άλιστερ Κρόουλι (A. Crowley)50. Προφανώς
το λέει αυτό, επειδή ο -αποκρυφιστής- Κρόουλι υπήρξε μέλος του τάγματος κατά τη νεότητά του. Κι από εκεί προσπαθεί να ενστερνιστεί έναν ορισμένο σατανισμό (μέσω του Κρόουλι), τον οποίο αποπειράται να αναμείξει με μια δήθεν παγανιστική λατρεία του Πανός. Πρόκειται, φυσικά, για
γελοία διανοητικά υποπροϊόντα ενός ημιμαθή ψευτο-διανοούμενου -που
μας θυμίζουν στιχουργικές απόπειρες δεκαπεντάχρονων χεβιμεταλάδων
και τις ψευτοκαλλιτεχνικές απόπειρες του Χίτλερ-, αλλά δίνουν το απαραίτητο νεοναζίζον χρώμα στην προπαγάνδα της οργάνωσης, διαχωρίζο46. Ν. Ζαρούλιας, «Η απάντησή μας στη λάσπη. Γιατί δε θα απολογηθούμε ΠΟΤΕ στους Τζανετάκους και τις λοιπές “δημοκρατικές” δυνάμεις», Χρυσή Αυγή, 17/10/2002.
47. Βλ. το άρθρο του Κ. Νικολαΐδη, «Τα παιδιά του Χίτλερ με στολή Χρυσής Αυγής», Το
Έθνος, 1/4/2012.
48. Βλ. π.χ. το άρθρο του Κασιδιάρη, «Ο Χίτλερ πέρα από την ιστορία», Χρυσή Αυγή,
20/4/2011.
49. Χρυσή Αυγή, τ. 1, Δεκέμβριος 1980, εκ παραπομπής Κουσουμβρή, ό. π., σ. 167.
50. Ν. Ζαρούλιας, Εχθροί του καθεστώτος, Αθήνα, χ.χ., σ. 97.
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ντάς την από τις παραδοσιακού τύπου προκατόχους της με τις ελληνοχριστιανικές τους αναφορές.

σας πολιτικής επικαιρότητας, αρκείται στην διεκδίκηση του ρόλου ενός φορέα κοινωνικής (με εθνικούς όρους) προστασίας, συμβολίζοντας περισσότερο μια ομάδα που αναλαμβάνει να «μαζέψει κάπως τα πράγματα» και
«να βάλει μια τάξη» στον τόπο αυτό. Έτσι, πέρα από τις εντυπωσιοθηρικές ρητορείες προς άγραν αποπροσανατολισμένων νέων με ενδιαφέροντα
όπως το κακής ποιότητος μπλακ μέταλ και το μπόντι μπίλντινγκ, η οργάνωση του Ν. Ζαρούλια δεν έχει κανένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόταγμα,
ούτε σε άμεσο-πρακτικό επίπεδο, ούτε σε επίπεδο περισσότερο θεωρητικό
και ιδεολογικό (κάτι ανάλογο με την έκθεση των μακροπρόθεσμων στόχων
του ναζισμού στο Ο αγών μου του Χίτλερ).

Όλα αυτά μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η οικογενειακή επιχείρηση του Ν. Ζαρούλια είναι η πρώτη πολιτική οργάνωση με κάποια εμβέλεια51 στην Ελλάδα που υιοθετεί ανοιχτά πρακτικές και ιδέες φασιστικού
τύπου. Δεν πρόκειται για μια οργάνωση καθαρά φασιστική, εφόσον της
λείπουν πολλά από τα καθεαυτό φασιστικά χαρακτηριστικά, όπως επίσης
βέβαια και το κοινωνικοϊστορικό πλαίσιο εντός του οποίου γεννιέται ο γνήσιος φασισμός (βλ. παραπάνω)52. Εξάλλου, πολλές από τις πιο ακραίες της
διακηρύξεις κινούνται, σε μεγάλο βαθμό, στο πλαίσιο της μεταμοντέρνας
κουλτούρας του ίντερνετ και της τάσης να μιμούμαστε κινήματα ή κοινωνίες του παρελθόντος στα πλαίσια της προσπάθειας σύστασης της προσωπικής μας ταυτότητας. Αυτό ισχύει για τις πιο ακραίες από τις γερμανολάγνες φιλοναζιστικές κορώνες, εφόσον σε «πρακτικό» επίπεδο, ο πολιτικός
ορίζοντας της οργάνωσης φαίνεται να φτάνει ως την ιδέα μιας ανασύστασης της στρατιωτικής δικτατορίας των Συνταγματαρχών, η οποία, φυσικά,
ούτε φασιστική αλλά ούτε και ρατσιστική υπήρξε53. Στο πεδίο της τρέχου51. Δηλαδή που υπερβαίνει το επίπεδο σεχτών όπως οι Αυτόνομοι Εθνικιστές ή ο Μαύρος
Κρίνος, οργανώσεις με καθαρά ναζιστικές αναφορές (ειδικά η δεύτερη).
52. Δεν είναι τυχαία, υπό αυτή την έννοια, η κριτική στην οποία υποβάλλουν τον οπορτουνισμό και τη «διαλλακτικότητα» της ΧΑ οι ναζιστές του Μαύρου Κρίνου: βλ. το ανώνυμο κείμενό τους, «Ανοιχτή επιστολή στον Χρήστο Παππά της “Χρυσής Αυγής”» (http://
mavroskrinos.blogspot.gr/2012/12/blog-post.html).
53. Βλ. σχετικά με αυτό το σημείο την κριτική του Μαύρου Κρίνου που προαναφέραμε: ο
συντάκτης της ψέγει τον χρυσαυγίτη Παππά για την υποστήριξη της Χούντας, την οποία θεωρεί αρκούντως αμερικανοκίνητη και δυτικόφιλη (δηλαδή εβραιόφιλη) για τα γούστα του
και όχι αρκετά αντικαπιταλιστική. Ανάλογη κριτική ασκεί σε διακηρύξεις του Ζαρούλια και
ο Κουσουμβρής, λέγοντας πως, από ναζιστική σκοπιά, δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζουμε
την αμερικανόδουλη δεξιά που κέρδισε στον Εμφύλιο και κατείχε την εξουσία από το 1949
ως το 1974.
Σε αμφότερες τις περιπτώσεις πρόκειται για χαρακτηριστικά παραδείγματα αφελών ιδεολόγων που αδυνατούν να κατανοήσουν τον ουσιώδη μηδενισμό των φασιστικών κινημάτων. Αναζητούν ιδεολογική συνοχή και καθαρότητα εκεί όπου βασιλεύει εκ φύσεως ο οπορτουνισμός και το παραλήρημα. Δεν είναι τυχαίο που, τόσο ο Κουσουμβρής όσο και οι κρετίνοι του Μαύρου Κρίνου, δηλώνουν πραγματικοί εθνικοσοσιαλιστές, δηλαδή αντικαπιταλιστές
(οι δεύτεροι, μάλιστα, δηλώνουν στρασερικοί). Ξεχνούν όμως ότι ο Χίτλερ ήδη πριν πάρει την
εξουσία είχε αρχίσει να εκκαθαρίζει τους σοσιαλιστές ναζί (εφόσον τα είχε βρει με τα αφεντικά, στο μεταξύ): ξεκίνησε από τον Γκέμπελς, από τον οποίο απαίτησε την εγκατάλειψη των
σοσιαλιστικών του συμπαθειών το 1926, συνέχισε με τους αδερφούς Στράσερ και ολοκλήρωσε την εκκαθάριση της «αριστερής» πτέρυγας του κόμματος με τη δολοφονία του Ερνστ Ρεμ
και τη σφαγή των SA, κατά την περίφημη Νύχτα των Μακριών Μαχαιριών, το 1934. Υπενθυμίζουμε ότι ο Ρεμ πίεζε τον Χίτλερ να προβεί στη δεύτερη φάση της επανάστασης: μετά την

Αυτό φυσικά δεν αναιρεί το γεγονός πως, σε επίπεδο οργάνωσης, η
ΧΑ, ως κόμμα, υιοθετεί μερικά σαφώς φασιστικά στοιχεία: η παντοδυναμία και η απόλυτη αυθεντία του βλαχοφύρερ Ζαρούλια (ο οποίος ναι μεν
μοιράζει αριστεία ανδρείας στα μέλη της οργάνωσης, ωστόσο, δεν αυτοαποκαλείται ούτε καν «Αρχηγός» όπως ο Μεταξάς, αλλά αρκείται στο «Γενικός Γραμματέας»), οι τραμπούκικες ενέργειες σε επίπεδο δρόμου (που
θυμίζουν τις δράσεις των φασιστικών ταγμάτων εφόδου, αν και είναι πολύ
πιο περιορισμένης εμβέλειας και αξιώσεων), η διαρκής προσπάθεια πρόκλησης της κοινής γνώμης και η μελετημένη καταπάτηση όλων των κανόνων του κοινοβουλευτικού σαβουάρ βιβρ (κραυγές μέσα στη Βουλή, προκλητική και υβριστική γλώσσα, ματσό στυλ, «μπαίνουμε στο κοινοβούλιο ως εχθροί, το σιχαινόμαστε» κ.λπ.), όπως επίσης και η πολεμικού τύπου σκηνοθεσία (με τους πυρσούς και τα καπνογόνα, τις ασπίδες κ.λπ.)
αλλά και η επιλογή του χαρακτηρισμού «λαϊκός σύνδεσμος» για την περιγραφή της οργάνωσης, ο οποίος παραπέμπει λιγότερο σε κοινοβουλευτικό κόμμα και περισσότερο σε κάποιου είδους «κίνημα». Σε αυτά θα πρέπει επιπλέον να προστεθούν και ορισμένες δράσεις καθαρά παραστρατιωτικού τύπου, όπως η συμμετοχή χρυσαυγιτών στη σφαγή της Σρεμπρένιτσα, στο πλευρό των Σέρβων μακελάρηδων το 1995, αλλά και η γενικότερη δομή συμμορίας που έχει η οργάνωση. Φασιστικά στοιχεία περιλαμβάνονται επίσης και στο πρόγραμμα της ΧΑ, το οποίο υποτίθεται πως προτείνει έναν ακραιφνώς ελληνικό «σοσιαλισμό», ασκώντας αόριστες κριτικές στο «Σύστημα» και το «Κεφάλαιο», ενώ στην πραγματικότητα υιοθετεί κορπορατιστικού τύπου πολιτικές που υποτίθεται ότι εναρμονίζουν τα
συμφέροντα των εργαζόμενων και των αφεντικών54. Πράγματα αδιανόητα
εθνική επανάσταση έπρεπε να περάσουμε στην κοινωνική επανάσταση.
54. Για παράδειγμα, το βασικό επιχείρημα που χρησιμοποιήθηκε για να δικαιολογηθεί η αντίθεση της ΧΑ στην πρόταση της αύξησης της φορολόγησης των εφοπλιστών (ανάλογα με το
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δηλαδή για την κλασική ακροδεξιά τύπου Καρατζαφέρη, η οποία συνιστά
μια πιο κομμουνιστοφοβική εκδοχή της λαϊκής δεξιάς.

αγορών55, επιτίθενται στους αιγύπτιους ψαράδες για χάρη των ελληνικών
κυκλωμάτων, διώχνουν ξένους εργάτες από τις οικοδομές και ζητούν την
αντικατάστασή τους -με τα ίδια χαμηλά μεροκάματα από ντόπιους-, εξυπηρετώντας έτσι τους εργολάβους, προσπαθούν να προσεταιριστούν (τους
ούτως ή άλλως ακροδεξιούς) ταξιτζήδες με την πρόταση ίδρυσης συνδικάτου κ.λπ.

Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ΧΑ είναι ένα φασιστοειδές μόρφωμα, καθώς ουσιαστικά αποτελεί, μεν, μια συνέχεια της παραδοσιακής ελληνικής ακροδεξιάς (η οποία υπήρξε ως επί το πλείστον παραδοσιακή και όχι φασιστική), υιοθετώντας όμως και ορισμένα καθεαυτό
φασιστικά και ναζίζοντα στοιχεία, τόσο σε επίπεδο ιδεολογίας και προπαγάνδας, όσο και σε επίπεδο πρακτικών. Ωστόσο, θα πρέπει πάντοτε να μην
παίρνουμε εντελώς στα σοβαρά τις πιο ακραίες ναζιστικές και ρατσιστικές
τοποθετήσεις της οργάνωσης, οι οποίες έχουν κυρίως στόχο την πρόκληση και δε φαίνεται να αποτελούν εγγενές κομμάτι της πολιτικής της. Και
στο παρελθόν υπήρξαν φασιστικά ή πρωτοφασιστικά κινήματα που θαύμαζαν ή επικαλούνταν τον Χίτλερ αλλά ποτέ δεν έφτασαν σε ανάλογο επίπεδο στην πολιτική τους.
δ) Δράσεις, υπόκοσμος, πρόταγμα
Προς το παρόν αυτή η δράση της ΧΑ φαίνεται να οργανώνεται σε
ένα πολύ πιο γήινο επίπεδο: μιμούμενη το επάγγελμα πολλών από τα στελέχη της, η οργάνωση αναζητά ριζώματα και συμμαχίες μέσα στην κοινωνία (κάτι που είχε ξεκινήσει με την ίδρυση της «Γαλάζιας Στρατιάς», το
1999, προσπαθώντας να παρεισφρήσει στον οπαδικό χώρο), πουλώντας
προστασία σε διάφορες κοινωνικές ομάδες και συντεχνίες. Από τη μια μεριά παρασιτεί στα κενά που δημιουργεί η συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους και παρουσιάζεται ως απολίτικη οργάνωση, η οποία δήθεν νοιάζεται
για τους φτωχούς και τους προστατεύει από τους μετανάστες εγκληματίες, διοργανώνοντας, παράλληλα συσσίτια, κοινωνικά παντοπωλεία κ.λπ.·
από την άλλη, αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση συμφερόντων διάφορων συντεχνιών του μικρομεσαίου κλάδου, κάνοντας τις βρωμοδουλειές που τα
μέλη τους δε θέλουν να χρεωθούν: τρομοκρατούν τους αλλοδαπούς μικροπωλητές για χάρη της ελληνικής μαφίας των πανηγυριών και των λαϊκών
τονάζ των καραβιών τους) ήταν ότι θα πρέπει να τους δώσουμε κίνητρα για να «δίνουν δουλειά στους Έλληνες». Ωστόσο η ιδέα πίσω από το επιχείρημα μας θυμίζει τις απόψεις του
Γερμανικού Εργατικού Κόμματος στο οποίο προσχωρεί ο Χίτλερ το 1919: υπεράσπιση του
καλού και παραγωγικού -εθνικού- κεφαλαίου που δίνει δουλειά σε Γερμανούς και καταδίκη
του «ξενόφερτου» και διεθνούς κεφαλαίου (πίσω από το οποίο κρύβονται οι Εβραίοι). Την
ίδια στάση εξέφραζε και η συμμετοχή της ΧΑ σε πορείες για την Πρωτομαγιά πριν από κάποια χρόνια, με βασικό σύνθημα «Δουλειά στους Έλληνες -έξω οι ξένοι».

Και μέσω της κάλυψης που αποκτούν, κάνουν τις δικές τους «δουλειές» (New Dream, σχέσεις με μεσιτικά κυκλώματα στον Α. Παντελεήμονα56, προμήθεια υλικού στα σώματα ασφαλείας από την εταιρία του Παναγιώταρου κ.λπ.). Ταυτόχρονα, πουλούν εκδούλευση στην αστυνομία και
το κράτος, εν όψει των δύσκολων χρόνων που έρχονται. Από εκεί άλλωστε έβγαινε, ως τώρα, σημαντικό μέρος των εξόδων της οργάνωσης, όπως
έχουν παραδεχτεί πρώην μέλη του μαγαζιού (Κουσουμβρής και Ζαφειρόπουλος)57. Όλες αυτές οι διασυνδέσεις –ειδικά αν συνυπολογίσουμε και διάφορες φήμες που κυκλοφορούν στην πιάτσα για σχέσεις της οργάνωσης
με γνωστούς επιχειρηματίες- θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι η οργάνωση του Ζαρούλια συνιστά απλώς το μακρύ χέρι
του κράτους και συγκεκριμένων ιδιωτικών συμφερόντων, άρα κομμάτι του
υπάρχοντος καθεστώτος, πράγμα που, ως εκ τούτου, πρέπει να περιορίσει τις ανησυχίες μας.
Όπως θα δούμε και στη συνέχεια, αυτή η αντίληψη είναι απλουστευτική και δικαιολογείται μόνο εντός των πλαισίων μιας μαρξιστικής
ανάλυσης που θεωρεί πως το πολιτειακό ζήτημα είναι κομμάτι του εποικοδομήματος και πως οι διαφορές μεταξύ των πολιτευμάτων μικρή σημασία έχουν, εφόσον όλα τους είναι εκφράσεις της ίδιας «δικτατορίας του
55. Αρχές Δεκεμβρίου σημειώθηκε επίθεση στον αντιφασίστα Μ. Καρτέρη, στον Κορυδαλλό, μετά από παρέμβαση σε λαϊκή της περιοχής (από την Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στον
Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή), της οποίας ο πρόεδρος είναι χρυσαυγίτης. Βλ. για περισσότερες πληροφορίες την ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ: http://rozkarta.blogspot.gr/2012/12/
blog-post_5234.html.
56. Για την επικερδή αυτή «μπίζνα», βλ. το άρθρο του Π. Γιογιάκα, «Τα γκέτο του σήμερα,
φιλέτα του αύριο», Τα Νέα, 27/6/2009.
57. Βλ. σχετικά με αυτό το θέμα και το ιντερνετικό άρθρο «Δύο πρώην υπαρχηγοί της
Χρυσής Αυγής συμφωνούν: η ΝΔ τύπωνε τα φυλλάδιά μας» (http://xyzcontagion.wordpress.
com/2012/03/18/ypagrhxoi-xrysh-avgh-nea-dimokratia/). Να σημειώσουμε, επίσης, ότι σύμφωνα με παλιότερο άρθρο των Νέων που παραθέσαμε παραπάνω, ο αδερφός του Περίανδρου
δούλευε ως μπράβος για λογαριασμό βουλευτή της ΝΔ, ενώ ο Κουσουμβρής (Γκρεμίζοντας…,
ό.π., σ. 44) αναφέρεται στη συμμετοχή του ίδιου και του πατρός Πλεύρη σε εκδήλωση της
ΟΝΝΕΔ, στο πλάι του τότε βουλευτή Τομπούλογλου.
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κεφαλαίου». Τα πράγματα, ωστόσο, δεν είναι τόσο απλά. Το γεγονός πως
οι ουρακοτάγκοι του Ζαρούλια είναι μίσθαρνα όργανα του καθεστώτος
δε συνεπάγεται επουδενί ότι σε επίπεδο πολιτικών προτιμήσεων δεν είναι εχθροί του κοινοβουλευτισμού και των φιλελεύθερων καθεστώτων. Στο
βαθμό που αυτά τα τελευταία τους ταΐζουν και τους συντηρούν για τους
δικούς τους λόγους, αυτοί θα επωφελούνται και θα ενδυναμώνουν τη θέση
τους. Το θέμα, λοιπόν, είναι να δούμε ποιος θα μπορούσε να είναι πραγματικά ο ρόλος τους σε πολιτικό επίπεδο, ασχέτως των ρητορικών υπερβολών
των εντύπων τους: εργάζονται, με άλλα λόγια, με στόχο την κατάληψη της
εξουσίας και την εφαρμογή ενός προγράμματος ανατροπής του κοινοβουλευτισμού; Ή τους ενδιαφέρει απλώς να γίνουν ρυθμιστικός παράγοντας
των εξελίξεων μέσω της αύξησης των κοινοβουλευτικών τους ποσοστών;

από το κράτος, στα πλαίσια του προγράμματος περικοπών που επιβάλλουν τα πακέτα λιτότητας. Μέσα σε μια κοινωνία αυξανόμενης φτώχειας,
εγκληματικότητας και ανομίας, η αγέλη της ΧΑ θα προσπαθήσει να αναλάβει τη διαχείριση τομέων αλλά και «ευαίσθητων» περιοχών (ειδικά στην
Αθήνα), προωθώντας ένα σύστημα μαφιόζικων σχέσεων βασισμένων στην
πώληση προστασίας στους κατοίκους. Σε ό,τι μας αφορά, φυσικά, αυτή η
εξέλιξη δε μπορεί παρά να είναι αρνητική για όλα τα αυτοοργανωμένα εγχειρήματα αλλά και για τον ευρύτερο αναρχικό, αυτόνομο και ελευθεριακό χώρο, γενικότερα, ο οποίος θα έχει πλέον να αντιμετωπίσει έναν πολύ
ισχυρό αντίπαλο σε επίπεδο δρόμου.

Μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασης μας οδηγεί στο δεύτερο συμπέρασμα. Διότι, ανεξαρτήτως της επιθυμίας του Ζαρούλια και των χουντικών ανθρωπιδών που έχει μαζέψει γύρω του, δε φαίνεται να υπάρχει
ούτε η ανάγκη αλλά ούτε και οι συνθήκες ή ο μηχανισμός που θα απαιτούσαν και θα επέτρεπαν μια δικτατορική (πόσο μάλλον φασιστική) εκτροπή του καθεστώτος. Ουσιαστικές εσωτερικές αντιδράσεις και αμφισβήτηση των ασκούμενων πολιτικών δεν υπάρχουν από την πλευρά της κοινωνίας, ο ξένος παράγων δεν έχει ανάγκη πολιτειακής μεταβολής για να εφαρμόσει τις πολιτικές του, ενώ ο στρατός -πρωταγωνιστής του παρασκηνίου
και των δικτατορικών αποπειρών μέχρι και το 1974-, είναι πλήρως ενσωματωμένος στο κοινοβουλευτικό καθεστώς, παίζοντας τον ρόλο μιας από
τις πολλές συντεχνίες που έχουν έρθει σε διαπραγμάτευση με το Κράτος,
αποσπώντας προνόμια και διευκολύνσεις58. Με έρεισμα μόνο σε ένα κομμάτι της αστυνομίας, όσο κι αν ανέβουν τα εκλογικά σου ποσοστά, δικτατορικό καθεστώς δε μπορείς να στήσεις.
Αυτό, αντίθετα, που μπορείς να κάνεις, είναι να χαίρεις μιας γενικευμένης ασυλίας, η οποία σου επιτρέπει να ενεργείς ελεύθερα, έχοντας
την κάλυψη θεσμικών και όχι μόνο παραγόντων, όπως φυσικά και τη νομιμοποίηση σημαντικού κομματιού της κοινής γνώμης. Και φυσικά το αντάλλαγμα για αυτήν την κάλυψη θα είναι η απαίτηση να διεκπεραιώνεις τις
διάφορες βρωμοδουλειές των πατρόνων σου. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ο
μεσοπρόθεσμος στόχος της αγέλης του μανιάτη σεξοξενοδόχου θα είναι να
αναλάβει τη διαχείριση σφαιρών της κοινωνικής ζωής που εγκατελείπονται
58. Με τη διατήρηση της υποχρεωτικής θητείας, τον μεγάλο αριθμό αξιωματικών, τις μίζες
από τις εξοπλιστικές δαπάνες κ.λπ.

στεράς

Επανέναρξη του Εμφυλίου και το τέλος της ασυλίας της αριΗ Χρυσή Αυγή ασκεί μόνο βία. Συγκριτικά με το
κακό που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ που ασκεί τη βία της εξουσίας επάνω σε χιλιάδες ανθρώπους συγχρόνως και η
οποία μεταβιβάζεται σε ολόκληρη την Ελληνική κοινωνία, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο επικίνδυνος για
τον τόπο και την Ευρώπη ολόκληρη. Τις κορδελίτσες
περί ναζιστών και φασιστών, τυλίξτε τις στα κενά κουτάκια της σκέψης σας. Πιο φασίστες, πιο παρανοϊκοί,
πιο ολοκληρωτικοί από τον ΣΥΡΙΖΑ με τις συνιστώσες
του, δεν υπάρχουν. Οι Χρυσαυγίτες, έχουν έστω μια
ιδεολογία. Οι Συριζαίοι δεν έχουν τίποτα, δεν αγαπούν
ούτε τον Έλληνα, ούτε τη χώρα, όπως έστω εντελώς
λάθος, αγαπάει η Χρυσή Αυγή. Αν η Χρυσή Αυγή είναι
το αυγό του φιδιού, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το φίδι.59

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως των σκοτεινών βλέψεων του Δ.Σ.
του New Dream, η βασική αρνητική εξέλιξη, σε πολιτικό επίπεδο, που προκύπτει από την άνοδο της συμμορίας του μανιάτη εισοδηματία, δεν είναι
τόσο η παρέμβασή τους στο μεταναστευτικό ζήτημα (όπως συχνά πιστεύεται μέσα στους επαναστατικούς πολιτικούς χώρους), όσο ο ρόλος που παίζουν -συνειδητά ή ασυνείδητα- στην αναδόμηση του πολιτικού σκηνικού
και των πολιτικών αντιλήψεων της ελληνικής κοινωνίας. Πιστεύουμε ότι
εκεί βρίσκεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος, σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, εφόσον διακυβεύεται ένα ζήτημα που αφορά στα ίδια τα θεμέλια της πολιτικής συγκρότησης της νεοελληνικής κοινωνίας κι όχι σε ένα ζήτημα «ειδι59. Παρανοϊκό σχόλιο από το Facebook, από χρήστρια οπαδό του Θ. Τζήμερου.

61

62

Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

κότερο» ή «μερικότερο», όπως είναι το μεταναστευτικό. Μπορεί -προς το
παρόν τουλάχιστον- να μη συντρέχει κίνδυνος «εκφασισμού» ή δικτατορικής εκτροπής του καθεστώτος, ωστόσο αυτό δε σημαίνει ότι οι ουρακοτάγκοι του μανιάτη εκτροφέα εξημερώθηκαν μετά την είσοδό τους στη Βουλή. Με τις αυταρχικές και φασίζουσες πρακτικές τους θα παίξουν ρόλο
πρωτοπορίας στην διαδικασία αυταρχικοποίησης του ελληνικού πολιτικού συστήματος, όχι μόνο σε συνταγματικό επίπεδο όσο -κυρίως- σε
επίπεδο πολιτικών αντιλήψεων και στάσης του κράτους απέναντι στην
κοινωνία αλλά και των αντιλήψεων και των ευαισθησιών της ίδιας αυτής της κοινωνίας. Αυτή η πορεία αποδόμησης της πολιτικής κουλτούρας
της Μεταπολίτευσης, που ξεκίνησε ρητά με την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, παίρνει τώρα νέα ώθηση, έχοντας την ΧΑ ως πολιορκητικό της κριό.

θώριο ιδεολογικά, εφόσον ακόμα και η ΝΔ, που υποτίθεται ότι εξέφραζε τον
«συντηρητικό χώρο», ακολούθησε μια κεντρώα πολιτική προσέγγισης των μεσαίων στρωμάτων62. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι όλα αυτά που η συντηρητική δεξιά δεν τόλμησε ποτέ να πει, βγαίνει και τα λέει απενοχοποιημένα η ΧΑ: για τα εγκλήματα του ΚΚΕ στον Εμφύλιο, για τον σταλινισμό του,
για τις κολιγιές της αριστεράς με τον Χότζα και τον Τσαουσέσκου αλλά και
για τη συνολικότερη ιδεολογική ασυλία της οποίας έχαιρε από την αρχή της
Μεταπολίτευσης κι εδώθε63.

Όπως και η συντηρητική αστική τάξη στην Ευρώπη του Μεσοπολέμου με τα κλασικά φασιστικά κινήματα, η ελληνική δεξιά χρησιμοποιεί το
χοιροτροφείο του Ζαρούλια, προκειμένου να πάρει την ιστορική της ρεβάνς
για το γεγονός ότι -όπως έλεγε ένας πρώην κνίτης ιντρούχτορας- «στη
χώρα μας υπάρχει μια παράδοση ιδεολογικής επικράτησης της Αριστεράς.
Η Δεξιά κέρδισε τον εμφύλιο στο πεδίο των μαχών, η Αριστερά όμως κέρδισε στη συνέχεια τον ιδεολογικό εμφύλιο»60. Σε συνδυασμό με την άνοδο
της Χούντας, αυτή η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς (η οποία έχει να
κάνει με το γεγονός πως στην Ελλάδα, εξαιτίας της έλλειψης ισχυρής αστικής παράδοσης, κυρίαρχο φαντασιακό υπήρξε ανέκαθεν ένας λαϊκιστικός
«θυματικός εθνικισμός», του οποίου καλύτερος εκπρόσωπος γίνεται η αριστερά μετά τον Εμφύλιο61) απονομιμοποίησε εντελώς στα μάτια της κοινωνίας τον παραδοσιακό δεξιό-συντηρητικό λόγο, ο οποίος εξέφραζε όχι
τόσο μια αστική τάξη όσο στρώματα καθαρά προνεωτερικά-πατριαρχικά
(τον παραδοσιακό νεοελληνικό συντηρητισμό της επαρχίας). Έτσι, οι φορείς αυτού του δεξιού συντηρητισμού αναγκάστηκαν να μπουν στο περι60. Γ. Κύρτσος, «Η φιλελεύθερη μάχη για την κοινή γνώμη» (εισήγηση σε ημερίδα της ΝΔ,
το 1992), Ο μυστικός πόλεμος των εξουσιών, Αθήνα, Καστανιώτης, 2003, σ. 302. Για το κνιτοσταλινικό παρελθόν του εν λόγω μεγαλοδημοσιογράφου, βλ. το άρθρο, «Ιστορικό/πολιτικό κουΐζ: Ποιός ήταν ο εμπαθής και φανατικός Κνίτης που αναστάτωσε το συνέδριο των
ιστορικών στο Λονδίνο το 1978;;;» (http://xyzcontagion.wordpress.com/2012/03/28/empathisfanatikos-knitis-synedrio-londino/).
61. Καταφέρνοντας μάλιστα να αφομοιώσει και τους καλύτερους διανοούμενους του δεξιού χώρου, όπως, π.χ., ο Ελύτης. Διότι, φυσικά, πέραν μίας ή δύο εξαιρέσεων, στην Ελλάδα
η μεταπολεμική αστική διανόηση έβγαλε μόνο κωμικές φιγούρες τύπου Τσάτσου, Κανελλόπουλου κ.λπ.

Αυτή η στάση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς δεν πρόκειται για
μια επίσημη, από πλευράς κράτους, καμπάνια ψύχραιμης επιστροφής στα γεγονότα του Εμφυλίου, προκειμένου, πλέον, να τα δούμε με μεγαλύτερη διαύγεια, τώρα που τα μίση και οι αντιπαραθέσεις έχουν καταλαγιάσει. Πρόκειται, αντίθετα, για μια ρεβανσιστική στάση, που προσπαθεί να πάρει ιστορική
εκδίκηση, πολώνοντας το κλίμα, με τρόπο εντελώς τυχάρπαστο και ριψοκίνδυνο. Πράγμα, ειρήσθω εν παρόδω, αρκετά αστείο, αν σκεφτούμε ότι οι ίδιοι
που δυναμιτίζουν συνεχώς το κλίμα είναι αυτοί που κατά τα άλλα κατακεραυνώνουν τα «άκρα» (κυρίως βέβαια τα αριστερά εξ αυτών), υπό το σκεπτικό ότι διαδίδουν μια κουλτούρα ανομίας η οποία οδηγεί στις συγκρούσεις
και το κοινωνικό χάος64.
Ως συνήθως, η δεξιά προσπαθεί να γίνει βασιλικότερη του βασιλέως
προκειμένου να εμποδίσει τις διαρροές ψηφοφόρων προς την ΧΑ. Και ως συνήθως αυτή η οπορτουνιστική λογική αποτυγχάνει, καθώς αντί να αποδυναμώνει την ακροδεξιά, την καθιστά ρυθμιστή των εξελίξεων, εφόσον καταξιώνει και επίσημα την ατζέντα και τις ιδεολογικές και πολιτικές εμμονές της. Ο
εγγονός της Πηνελόπης Δέλτα και πρώην εραστής της Άννας Βήτα βάσισε ολόκληρη την προεκλογική του στρατηγική σε αυτό το σχέδιο, καθιστώντας πυλώνες της ρητορικής του τον μετεμφυλιακό αντικομουνισμό («θα μας πάρουν
τις καταθέσεις και τα σπίτια») και τον ξενοφοβικό λαϊκισμό («τα ελληνόπουλα δε μπορούν να βρουν θέση στα νηπιαγωγεία»). Αντίστοιχη στρατηγική είχαν ακολουθήσει και οι δύο ψευτοράμπο του ΠΑΣΟΚ, ο Λοβέρδος κι ο Χρυσοχοΐδης, με τη δημοσίευση των φωτογραφιών των οροθετικών ιερόδουλων
και τις ηλιθιότητες για την υγειονομική βόμβα του κέντρου της Αθήνας, ενώ το
θεάρεστο έργο συνεχίζει με αμείωτη ένταση ο σκίνχεντ Δένδιας.
62. Βλ. σχετικά με όλα αυτά και το κείμενο του Ν. Γκιμπιρίτη, στο παρόν τεύχος.
63. Βλ. σχετικά με αυτό το θέμα και το κείμενο της ομάδας μας, «Για να τελειώνουμε με την
υπόθεση του ελληνικού σταλινισμού» (στο ιστολόγιό μας, http://protagma.wordpress.com).
64. Αυτή ήταν, εν ολίγοις, η ανάλυση των συντηρητικών ή δεξιών διανοούμενων για τον Δεκέμβριο του 2008 -βλ. και παρακάτω σχετικά.
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Οφείλουμε όμως να παραδεχτούμε ότι η αριστερά έχει μεγάλη ευθύνη για τη δημιουργία αυτής της κατάστασης. Έχοντας βολευτεί μέσα
σε αυτό το κλίμα ιδεολογικής ασυλίας, δεν αναγκάστηκε ποτέ να κλείσει
τους λογαριασμούς με το παρελθόν της, όπως συνέβη στις υπόλοιπες δυτικές χώρες. Έτσι, ακόμα και η λεγόμενη «ανανεωτική» συνιστώσα της δεν
έχει λάβει ποτέ σαφή θέση για τον σταλινισμό, για τη στάση της ΟΠΛΑ
κατά την Αντίσταση και τον Εμφύλιο, για την υποστήριξη που κατά καιρούς παρείχε σε διάφορα ολοκληρωτικά και δικτατορικά καθεστώτα ή για
τις ακριβείς σχέσεις της με το σταλινικό ΚΚΕ. Τώρα λοιπόν που βρίσκει
απέναντί της κάποιον ο οποίος -για τους δικούς του, φυσικά, λόγους- λέει
κάποια πράγματα ανοιχτά, και μάλιστα όχι απλώς μέσα στους ακαδημαϊκούς κύκλους65, δυσκολεύεται ιδιαίτερα να αντιπαρατεθεί σε επίπεδο δημόσιας συζήτησης και βρίσκει διέξοδο σε γενικόλογες διακηρύξεις που την
εκθέτουν ακόμα περισσότερο στα μάτια του κόσμου.

όταν και ανεβαίνει στην εξουσία ο Αντρέας (δηλαδή η αριστερά), ο οποίος,
από τότε, καταστρέφει τη χώρα, διαδίδοντας την τρυφηλότητα, τη διαφθορά, τον καταναλωτισμό, «αλώνοντας το Κράτος» εν ολίγοις.

Αντίστοιχα, οι αναρχικοί πιάνονται κάθε μέρα όλο και πιο καλά
στο δόκανο που τους στήνει η ακροδεξιά με τα παραληρήματά τους περί
Μελιγαλά, σπασίματος της συμφωνίας της Βάρκιζας κ.λπ. Νομίζουν πως
θα καταφέρουν με αυτές τις αμετροεπείς διακηρύξεις να πάρουν τον κόσμο με το μέρος τους, ερεθίζοντας τα αντιφασιστικά του αντανακλαστικά. Ξεχνούν όμως ότι στην Ελλάδα το κομμάτι εκείνο της κοινωνίας που
συμμετείχε στην Εθνική Αντίσταση δεν το έκανε τόσο για αντιφασιστικούς
λόγους, όσο από πατριωτική και εθνικιστική σκοπιά, θέλοντας να υπερασπιστεί την πατρίδα απέναντι στους κατακτητές -είτε ήταν ναζί και φασίστες είτε όχι. Με αυτές όμως τις πολεμοχαρείς και βιαιολάγνες διακηρύξεις, οι αναρχικοί προσδίδουν αληθοφάνεια στις υστερικού τύπου ρητορείες της ακροδεξιάς και των συντηρητικών, πράγμα, άλλωστε, που ενισχύεται και από την εν γένει παρουσία τους (λαγνεία των μολότωφ και των
«μπαχάλων» κ.λπ.)
Επιπλέον, η αδυναμία της αριστεράς να ασκήσει κριτική στην τριτοκοσμικού τύπου σοσιαλδημοκρατία που αντιπροσώπευσε το παπανδρεϊκό ΠΑΣΟΚ -από φόβο ότι με αυτόν τον τρόπο «ανοίγει ο δρόμος για την
υπονόμευση των θεμελιωδών κοινωνικών κατακτήσεων»- διευκολύνει την
εμπέδωση του νέου κυρίαρχου λόγου σχετικά με την πορεία της χώρας
κατά τη Μεταπολίτευση. Σύμφωνα με αυτήν την αφήγηση, η οποία αναπαράγει τα χειρότερα κλισέ της συντηρητικής ανάγνωσης της ιστορίας, η
Ελλάδα ήταν ένα σωστά οργανωμένο κράτος μέχρι το επάρατο έτος 1981,
65. Όπως διάφοροι φιλελεύθεροι ιστορικοί αλά Μαραντζίδης κ.λπ.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο ιδεολογικό σχήμα, το οποίο
έτυχε μιας πρώτης επεξεργασίας και προώθησης -σε επίπεδο δημόσιου λόγου- κατά την περίοδο των γεγονότων του Δεκεμβρίου του 2008, όταν το
συντηρητικό-φιλελεύθερο μπλοκ είδε την εξέγερση ως εκρηκτική κορύφωση του πνεύματος ανομίας και ασυδοσίας που διαπότισε την πολιτική και
κοινωνική ζωή της χώρας από τη Μεταπολίτευση κι έπειτα. Σύμφωνα με
αυτήν την ανάγνωση της πρόσφατης ιστορίας, τα προβλήματα της χώρας
ξεκινούν όταν, πλέον, έρχεται στα πράγματα η αριστερά, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και η «γενιά του Πολυτεχνείου». Μέχρι τότε είχαμε ένα χρηστό σύστημα δημόσιας διοίκησης, αδιάφθορες πολιτικές ελίτ, υψηλής κατάρτισης
και όχι τεμπέληδες εκπαιδευτικούς κ.λπ. Αυτές οι ηλιθιότητες, τις οποίες
μέχρι πρόσφατα τις βρίσκαμε κυρίως στις σελίδες της Εστίας και στις επιφυλλίδες του Γιανναρά στην Καθημερινή, μετατρέπονται πλέον σε βασικές
κοινοτοπίες της τρέχουσας αντίληψης για την νεότερη εξέλιξη της χώρας,
εφόσον κολακεύουν τον αυτοενοχικό ναρκισσισμό του Έλληνα66.
Και δεν είναι τυχαίο που μέσα σε αυτήν την περιρρέουσα ατμόσφαιρα η ΧΑ πλειοδοτεί όσο περισσότερο μπορεί, ζητώντας την κατάργηση της εθνικής επετείου της 17ης Νοέμβρη, την επιτήρηση των μαθητών στα
σχολεία κατά την ημέρα της πορείας για το Πολυτεχνείο κ.λπ. Όλοι αυτοί οι ουρακοταγκισμοί δικαιολογούνται βάσει μιας χονδροειδούς εκδοχής της θεωρίας των συντηρητικών για τη Μεταπολίτευση: «ορίστε που
μας κατάντησε η Γενιά του Πολυτεχνείου», «δεν είναι τυχαίο που αυτοί
που έριξαν τη Χούντα μας έφεραν εδώ που μας έφεραν» και άλλα ανάλογα. Και η λογική κατάληξη αυτής της κατάστασης είναι η σταδιακή διολίσθηση προς έναν ανοιχτό και ακομπλεξάριστο, πλέον, φιλοχουντισμό, όπως
τον είδαμε να εκφράζεται τέλη Νοεμβρίου στην Κρήτη, όταν ο βουλευτής
66. Δε χρειάζεται καν να επιμείνουμε στον γελοίο χαρακτήρα τέτοιων θέσεων. Η διαφθορά που χαρακτήρισε τη χουντική επταετία υπήρξε αρκούντως κραυγαλέα: δε νομίζουμε ότι
υπήρξε άλλη ιστορική περίοδος κατά την οποία ο ανώτατος ηγέτης τους κράτους να έμενε σε βίλα που του είχε χαρίσει μεγαλοεπιχειρηματίας, επειδή εξυπηρετούσε τα συμφέροντά του. Για το δώρο του Ωνάση στον Παπαδόπουλο αλλά και για άλλες τέτοιες ιστορίες,
βλ. το άρθρο του πάλαι ποτέ Ιού της Ελευθεροτυπίας, «Οι γέροι της δικτατορίας β’. Η εντιμότητα που σκοτώνει», 17/11/1996 (http://www.iospress.gr/ios1996/ios19961117b.htm) όπως
και το κείμενο του Eagainst, «Θέλεις Παπαδόπουλο, μαλάκα;» (http://eagainst.com/articles/
theleis-papadopoulo/).
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Παππάς άνοιξε τη σημαία με τον Φοίνικα. Όπως και κατά τον Μεσοπόλεμο, πολλοί φιλελεύθεροι και συντηρητικοί διανοούμενοι και πολιτικοί παίζουν, άθελά τους, τους χρήσιμους ηλίθιους, οι οποίοι απλώς διευκολύνουν
το έργο και τους χειρισμούς της φασιστικής ακροδεξιάς: προσπαθώντας
-στην καλύτερη περίπτωση- να τους κλέψουν το ακροατήριο, απλώς καθιστούν mainstream τις «ακραίες» τους απόψεις. Αυτό κάνουν σήμερα και
οι διάφοροι μυστικοσύμβουλοι του Σαμαρά (Φαύλος Κρανιδιώτης, Χ. Λαζαρίδης κ.λπ.) που επίσης θέτουν ζήτημα κατάργησης της εθνικής γιορτής
του Πολυτεχνείου υπό το επιχείρημα ότι δε δρομολογήθηκε κάποια ουσιαστική αλλαγή το ’73.

φορων κοινωνικών τάξεων διέθεταν ταξική συνείδηση). Αμφιβάλλουμε, για
παράδειγμα, αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σκεφτεί να οργανώσει κάποιο είδος στοιχειώδους μυστικού μηχανισμού ή αν, έστω, έχει σκεφτεί να προετοιμαστεί
για συγκρούσεις σε επίπεδο δρόμου, σε αντίθεση με την γερμανική σοσιαλδημοκρατία του Μεσοπολέμου, π.χ., που είχε τη δική της πολιτοφυλακή.

Νομιμοφροσύνη, ανομία, δημοκρατία: η θεωρία των άκρων
τευση

α) Κοινωνική σύγκρουση και αντι-ιμπεριαλιστική λαϊκή συστράΕίμαστε ήδη σε εμφύλιο
Η. Παναγιώταρος
(17/10/2012)

Όπως είδαμε και παραπάνω, αυτή που ουσιαστικά υποδαυλίζει
ένα κλίμα εμφυλίου πολέμου δεν είναι η αριστερά αλλά η δεξιά, σε όλες
τις εκφάνσεις: από τον Σαμαρά και την προεκλογική υστερία με τους κομουνιστές που θα μας πάρουν τις καταθέσεις, μέχρι τους αρθρογράφους
της Καθημερινής και -φυσικά- την ΧΑ. Αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήσσει.
Με εξαίρεση τους αναρχικούς, οι οποίοι όμως παραμένουν μια μειοψηφία
δίχως κοινωνικό ρίζωμα και απεύθυνση, η μόνη πολιτική δύναμη που θέτει
τα πράγματα με ταξικούς ή, έστω, συγκρουσιακούς όρους είναι η συντηρητική δεξιά και σε καμία περίπτωση η αριστερά. Αυτή η τελευταία είναι φορέας του τριτοκοσμικού/αντι-ιμπεριαλιστικού εθνικισμού κι έτσι βλέπει τα
πράγματα όχι με όρους τάξεων αλλά με όρους λαού/έθνους-ξένων («ιμπεριαλιστών») δυναστών67, τονίζοντας πάντοτε την ομόνοια του λαού ενάντια στις αμελητέες ποσοτικά ελίτ68, συγκαλύπτοντας, με αυτόν τον τρόπο,
τους κοινωνικούς διαχωρισμούς και τις συγκρούσεις στις οποίες θα έπρεπε
-σύμφωνα με το μαρξιστικό δόγμα- αυτοί να οδηγούν (αν τα μέλη των διά67. Βλ. σχετικά με αυτό το σημείο και την ανάλυσή μας στο κείμενό μας «Το Κινημα των
Πλατειών και οι δυσκολίες δημιουργίας ενός δημοκρατικού κινήματος», Πρόταγμα, τ. 3, Δεκέμβριος 2011, σ. 37 κ. ε.
68. Πρόκειται για το φαντασιακό που κωδικοποιήθηκε ιδιαιτέρως εύγλωττα από το αμερικανικό Occupy στον περίφημο διαχωρισμό ανάμεσα στο «1%» και το υπόλοιπο «99%».

Άλλωστε, η σημερινή αριστερά, ασχέτως αν σε ορισμένες περιπτώσεις πουλάει ακόμα στο ποίμνιό της τον μύθο του Στάλιν ή του Μάο
(ΚΚΕ, ΚΟΕ και εξωκοινοβουλευτικές σέχτες και υποσέχτες τύπου μλ-ΚΚΕ
κ.λπ.), σε επίπεδο πολιτικού προγράμματος κινείται σε θέσεις σχεδόν κεντρώες, καθώς δεν υποστηρίζει ούτε καν ένα συνεπές σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα. Άρα είναι εντελώς ηλίθιο να μιλάμε για «άκρα» στην περίπτωσή της, δεδομένου, δε, ότι αποτελεί πολιτική δύναμη σχεδόν επίσημα ενσωματωμένη στο Κράτος μετά τη Μεταπολίτευση. Προκειμένου όμως
να δικαιολογήσει αυτήν της τη ρεβανσιστική στάση, η δεξιά χρειάζεται να
στήσει ένα σενάριο στα πλαίσια του οποίου παρουσιάζεται αναγκασμένη
να αμυνθεί απέναντι σε μια επιθετικότητα η οποία προέρχεται από αλλού
και όχι από την ίδια69. Και το επιχείρημα βρίσκεται στη θεωρία περί ολοκληρωτισμού: όπως η ΧΑ συνιστά το δεξιό άκρο, δηλαδή την δεξιά εκδοχή του ολοκληρωτισμού, έτσι κι η αριστερά συνιστά την αριστερή της ομόλογο. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μια αριστερά που -σε ιδεολογικό
επίπεδο τουλάχιστον- δεν έχει κάνει καμία αυτοκριτική κι ούτε έχει ποτέ
αποσταλινιποιηθεί ρητά, όπως συνέβη στις περισσότερες δυτικές χώρες.
Κι εδώ έρχονται και δένουν με τον συντηρητικό και φιλοχουντικό εσμό οι περίφημοι «νέοι φιλελεύθεροι»70 με την κριτική τους. Φυσικά
δεν πρόκειται για συντηρητικούς και εθνικιστές, ωστόσο είναι αρκούντως
υπερφίαλοι και, ως τέτοιοι, ηλίθιοι, ώστε ο ζήλος νεοφώτιστων που τους
διακρίνει να τους κάνει να μην ξέρουν ούτε τι λένε ούτε εντός ποιών συμφραζομένων το λένε. Όπως θα δούμε, η επίκληση αυτού του επιχειρήματος
περί ολοκληρωτισμού είναι στην καλύτερη περίπτωση αφελής και στη χειρότερη υστερόβουλη. Εντούτοις, πιστεύουμε ότι έχει ενδιαφέρον να συζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους ισχύει κάτι τέτοιο και να μην καμωνόμαστε ότι ξεμπερδεύουμε έτσι απλά, λέγοντας πως πρόκειται μόνο
για προπαγάνδα. Άλλωστε, για εμάς η θεωρία του ολοκληρωτισμού είναι
69. Χαρακτηριστική, εν προκειμένω, η παραληρηματική ανακοίνωση της ΝΔ εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, στις 5/12/2012, όπου γινόταν λόγος για «νέα Μαρφίν», «5η φάλαγγα» κ.λπ. («Καμιά
κουκούλα δεν πρόκειται πλέον να τους κρύψει»).
70. Ν. Σεβαστάκης, «Οι νέοι φιλελεύθεροι», Ελευθεροτυπία, 19/6/2010.
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ένα απόλυτα υπερασπίσιμο εργαλείο ανάλυσης της ιστορίας του 20ού αιώνα και δεν είμαστε σε καμία περίπτωση πρόθυμοι και πρόθυμες να την
αφήσουμε να ευτελίζεται στα χέρια του Μανδραβέλη και της Σώτης.

ακόμα και υποδείξεις στον «ρεβιζιονιστή» Ραούλ Κάστρο, στην πραγματικότητα είναι ένα κόμμα άρρηκτα συνδεδεμένο με το κοινοβουλευτικό σύστημα, τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Η όποια πολιτική
βία ασκεί, κατευθύνεται πάντοτε προς τα «αριστερά» του και ποτέ ενάντια στο σύστημα που το τρέφει και το στηρίζει. Πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτής της λογικής ήταν τη δράση των ΚΝΑΤ και του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα, στις 20 Οκτωβρίου 2011, οπότε και το ΚΚΕ χρησιμοποίησε φασίζουσες μεθόδους όχι για να ανατρέψει ή να απειλήσει το κοινοβουλευτικό
καθεστώς, αλλά για να το προστατέψει72.

β) Δεξιός και αριστερός ολοκληρωτισμός
Η ύπαρξη, λοιπόν, ολοκληρωτικών τάσεων και στοιχείων δεν στοιχειοθετείται απλώς και μόνον από την ύπαρξη διάφορων κρετίνων που
συνεχίζουν να υμνούν τον Χίτλερ, τον Στάλιν ή τον Μάο. Δεδομένου ότι
η ιστορία είναι κάτι πολύ ευρύτερο από την ιστορία των ιδεών, η ύπαρξη μιας ιδέας δε συνεπάγεται εξ’ ορισμού και αυτομάτως την πραγματοποίηση του περιεχομένου της ή έστω την απόπειρα πραγματοποίησής του.
Όπως είδαμε παραπάνω, το γεγονός πως διάφοροι ημιαναλφάβητοι ψευτοδιανοούμενοι ουρακοτάγκοι του Ζαρούλια εξυμνούν τον Χίτλερ και τον
Ρούντολφ Ες δε σημαίνει απαραίτητα ότι έχουμε να κάνουμε με ένα κόμμα
γνησίως ναζιστικό. Αντιστοίχως, το γεγονός πως το ΚΚΕ παραμένει ακόμα σταλινικό σε θεωρητικό επίπεδο ή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνει ως συνιστώσες του σταλινομαοϊκά απολιθώματα σαν την ΚΟΕ, δε σημαίνει αυτομάτως ότι και η πρακτική ή το πρόταγμα αυτών των κομμάτων είναι
σταλινικά και μαοϊκά. Όπως τα σταλινικά καθεστώτα δεν τα «γέννησε η
μαρξιστική-λενινιστική ιδεολογία, αποπειρώμενη να συγκροτήσει “εργατικά κράτη”»71 -όπως αφελώς υποστηρίζουν ορισμένοι- αλλά μια ολόκληρη
κοινωνικοϊστορική διαδικασία που συνδυάζει πλήθος παραγόντων (πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών, ιδεολογικών), έτσι και η ύπαρξη ορισμένων
σταλινικών φοιτητών δεν αρκεί σε καμία περίπτωση για να αποδείξει την
ύπαρξη ολοκληρωτικών τάσεων.
Θα πρέπει να είναι σαφές ότι ο αριστερός ολοκληρωτισμός έχει
πεθάνει εδώ και καιρό, όχι μόνο ως σύστημα αλλά και ως λογική. Εξαιρέσεις όπως η Βόρειος Κορέα ή ακόμα και η Κούβα (η οποία όμως, όπως
και η Κίνα, έχει μετατραπεί μάλλον σε μια πιο «χαλαρή», μονοκομματική δικτατορία) αποτελούν περισσότερο ιστορικά κατάλοιπα, παρά επεκτατικές δυνάμεις που χρησιμοποιούν τα κατά τόπους ΚΚ ως πράκτορές
τους -όπως συνέβαινε την περίοδο της Κομουνιστικής Διεθνούς. Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά στην εσωτερική σκηνή, ακόμα και το ΚΚΕ, που στο κοινό του συνεχίζει να πουλάει τον μύθο του Στάλιν και δε διστάζει να κάνει
71. Β. Πάγγος, «Εισαγωγικό σημείωμα» στο Σ. Ιαρ, «Νόαμ Τσόμσκι: πολιτικός συνήγορος
του ολοκληρωτισμού των ερυθρών Χμερ», περ. Ελευθεριακή Κίνηση, τ. 19, Νοέμβριος 2009,
σ. 41.

Οι όποιες «έκνομες» πράξεις στις οποίες κατά καιρούς προβαίνει73
εντάσσονται στα πλαίσια της χαλαρότητας των νόμων και της οργάνωσης
του ελληνικού κράτους και ως τέτοιες δεν προωθούν κάποια πολιτική συμπεριφορά νέου τύπου, η οποία θα έβγαινε από τα όρια του ελληνικού τριτοκοσμικού κοινοβουλευτισμού. Αυτός είναι και ο λόγος, ειρήσθω εν παρόδω, που το δίπολο νομιμοφροσύνη-ανομία είναι εντελώς εκτός θέματος και
δε μας επιτρέπει παρά μόνο σε επί μέρους περιπτώσεις να αξιολογήσουμε
τις πολιτικές συμπεριφορές: στην Ελλάδα η γενικευμένη μικροανομία δεν
είναι δείγμα αυταρχικών τάσεων που, ως τέτοιες, αμφισβητούν το κράτος
δικαίου και τη συνταγματική νομιμότητα, αλλά, αντίθετα, χαρακτηριστικά
φαινόμενα μιας κοινωνίας όπου ο καπιταλιστικός και κρατικός «εξορθολογισμός» των κοινωνικών συμπεριφορών δε ρίζωσε ποτέ εις βάθος, αφήνοντας άπλετο χώρο στις παραδοσιακές κοινωνικές σχέσεις, που βασίζονται
στο νταραβέρι και τη διαπραγμάτευση. Εν προκειμένω, η αριστερά στην
Ελλάδα, ό,τι και να λέει σε επίπεδο διακηρύξεων, δεν είναι ούτε καν σοσιαλδημοκρατική με την καθεαυτό έννοια του όρου, εφόσον ούτε κάποια ριζική αναδιανομή του πλούτου υποστηρίζει, ενώ ακόμα κι αν έχει κάποιο
πρόγραμμα εθνικοποιήσεων, αμφιβάλλουμε αν θεωρεί ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα μας οδηγήσουν σταδιακά στον σοσιαλισμό. Αντίθετα, έχει μια
ατζέντα μάλλον κεντρώα, που απλώς στοχεύει στην άμβλυνση της κρίσης
και των συνεπειών των Μνημονίων στην κοινωνία. Πρέπει να είναι κανείς
εντελώς υστερικός -σαν την οπαδό του Θ. Τζήμερου που παραθέσαμε στην
αρχή της ενότητας- για να πιστεύει, παρ’ όλα αυτά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι
«άκρο» και μάλιστα πιο επικύνδυνο από την ΧΑ.
72. Βλ. σχετικά με το ΚΚΕ και την ανάλυσή μας, «Για να τελειώνουμε με την υπόθεση του
ελληνικού σταλινισμού», ό. π..
73. Απαγόρευση της εκδήλωσης για την παρουσίαση της Μαύρης βίβλου του κομουνισμού,
πριν από κάποια χρόνια στην Θεσσαλονίκη, στημένες και με την προστασία του κράτους καταλήψεις υπουργείων ή λιμανιών κ.λπ.
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γ) Η θεωρία των δύο άκρων κατά τον Μεσοπόλεμο
Αυτή όμως η τάση της δεξιάς να «χαϊδεύει τα αυτιά» όχι των
«κουκουλοφόρων» -όπως έλεγε ο μακαρίτης ο Ρουσόπουλος για τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Δεκέμβριο του 2008- αλλά της ακροδεξιάς, συνιστά πάγια τάση,
η οποία έχει εμφανιστεί επανειλημμένως στο παρελθόν. Και δεν πρόκειται μόνο για την συντηρητική, «αυταρχική» δεξιά, η οποία, ούτως ή άλλως,
ρέπει εκ των πραγμάτων προς αυταρχικές μορφές διακυβέρνησης, αλλά
και για πιο κεντρώους φιλελεύθερους. Δεν πρόκειται δηλαδή μόνο για την
ασυλία της οποίας έχαιρε ο Χίτλερ από το συντηρητικό κατεστημένο του
καθεστώτος της Βαϊμάρης74, καθ’ όλη την περίοδο του Μεσοπολέμου· την
ίδια στάση είχε κρατήσει και το ιταλικό κράτος, στα τέλη της δεκαετίας
του 1910 και στις αρχές της δεκαετίας του ’20, όταν κορυφωνόταν η τρομοκρατική δράση των μελανοχιτώνων του Μουσολίνι. Ο φιλελεύθερος πρόεδρος Τζοβάνι Τζολίτι μάλιστα είχε ως ρητή του πολιτική μια στρατηγική
που βασιζόταν στην ιδέα ότι ο Μουσολίνι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί
για την εδραίωση του αστικού καθεστώτος, εφόσον χτυπούσε τους κομουνιστές και το εργατικό κίνημα. Αυτή η ιδέα ότι τα φασιστικά κινήματα δεν
εξέφραζαν καμία πραγματική κοινωνική δυναμική και ότι, ως εκ τούτου,
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τις φιλελεύθερες και συντηρητικές
δυνάμεις για να χτυπήσουν τον κομουνισμό, και στη συνέχεια να αφοπλιστούν και να παραγκωνιστούν, κυριαρχούσε και στη Γερμανία και υιοθετήθηκε ρητά από τον καγκελάριο φον Πάπεν, ο οποίος έπεισε τον πρόεδρο
Χίντεμπουργκ να χρίσει τον Χίτλερ καγκελάριο και τον ίδιο αντικαγκελάριο, πιστεύοντας ότι θα μπορούσε να τον ελέγξει.
Αυτή η κοντόθωρη αντίληψη καθόρισε τη στάση της δεξιάς καθ’
όλη την περίοδο του Μεσοπολέμου. Βασικό χαρακτηριστικό της ήταν η
υπέρμετρη καταστολή της αριστεράς και μια αρκετά πιο χαλαρή στάση
απέναντι στην ακροδεξιά75. Έτσι, κατά την περίοδο της ανόδου των φασι74. Μετά την αποτυχία του Πραξικοπήματος της Μπυραρίας, το 1923 στο Μόναχο, όταν ο
Χίτλερ προσπάθησε να μιμηθεί τον Μουσολίνι, κάνοντας τη δική του «πορεία προς το Βερολίνο», τόσο ο ίδιος όσο και άλλα υψηλά ιστάμενα στελέχη του ναζιστικού κόμματος που συμμετείχαν στα γεγονότα (που οδήγησαν στο θάνατο τεσσάρων αστυνομικών) είτε έλαβαν πολύ
μαλακές ποινές είτε αφέθηκαν ελεύθερα.
75. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, την περίοδο 1919-1922 έγιναν 366 πολιτικές δολοφονίες, 354 εκ των οποίων από ακροδεξιούς και μόνο 22 από αριστερούς. Η στάση της δικαιοσύνης ήταν χαρακτηριστική: καμία θανατική καταδίκη για τους ακροδεξιούς δράστες και μόνο
μια μακρόχρονη ποινή, ενώ 7 θανατικές καταδίκες και 10 βαριές ποινές για τους αριστερούς
(σύμφωνα με στοιχεία του J. Chapoutot, La meurtre de Weimar [Ο φόνος της Βαϊμάρης], Παρίσι, PUF, 2006, σ. 111). Είναι, επιπλέον, χαρακτηριστική η βιαιότητα με την οποία κατεστά-

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

στικών κινημάτων, μόνο από μια στενά περιγραφική, πολιτειολογική σκοπιά, μπορούμε να μιλήσουμε για την ύπαρξη δύο άκρων που απειλούσαν,
το καθένα με τον τρόπο του, το φιλελεύθερο, κοινοβουλευτικό καθεστώς.
Στην πραγματικότητα, οι δυνάμεις που ασκούσαν πραγματική τρομοκρατία ήταν οι πρωτοφασιστικές και φασιστικές οργανώσεις και όχι τόσο η
αριστερά, η οποία ακόμη δεν είχε μετατραπεί ακόμα πλήρως σε εξωτερικό βραχίονα του σταλινικού καθεστώτος, και της οποίας η βία ήταν αρκετά περιορισμένη. Στις περιπτώσεις, άλλωστε, που υπήρξε τέτοια σταλινική βία -όπως, π.χ., στην Ελλάδα κατά την περίοδο της Κατοχής και του
Εμφυλίου-, οι αστικές δυνάμεις συνεργάστηκαν, συχνά, με τους φασίστες,
στα πλαίσια της κοινής τους αντίστασης στους κομουνιστές (πολλοί αξιωματικοί των Ταγμάτων Ασφαλείας, για παράδειγμα, δεν ήταν ακροδεξιοί αλλά βενιζελικοί αντικομουνιστές, ενώ ο Γ. Παπανδρέου χρησιμοποίησε τόσο δυνάμεις των Ταγμάτων όσο και της Ομάδας Χ κατά τις μάχες με
τους σταλινικούς, τον Δεκέμβριο του 1944).
Τηρουμένων των αναλογιών, ανάλογη στάση παρατηρούμε και
στην ελληνική περίπτωση σήμερα. Φυσικά τον τελευταίο καιρό έχουν αρχίσει ορισμένα μέσα να χτυπάνε τον Ζαρούλια και την κτηνοτροφική του
μονάδα (κυρίως το Βήμα και το Έθνος), ενώ ο Βενιζέλος, σε μια προσπάθεια να βγει από την πολιτική αφάνεια, λάνσαρε την «Πρωτοβουλία ενάντια στην νεοναζιστική βία». Ωστόσο αυτές οι κριτικές είναι ιδιαίτερα περιορισμένες σε σχέση με την κατάσταση πανικού στην οποία έβαλαν τα
ΜΜΕ την ελληνική κοινωνία κατά την περίοδο των εκλογών, με την κινδυνολογία τους και την εντελώς υπερβολική τους επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ, η
οποία άλλωστε κρατάει από την εποχή της εξέγερσης του Δεκεμβρίου του
2008. Οι ηθικολογικού τύπου και εντελώς όψιμες καταγγελίες της ΧΑ από
την πλευρά ορισμένων δυτικοτραφών δημιοσιογράφων δε μπορούν σε καλησαν η Γερμανική Επανάσταση του 1918-1919 (και η ωμότητα με την οποία δολοφονήθηκαν
οι ηγέτες των Σπαρτακιστών, Ρόζα Λούξεμπουργκ και Καρλ Λίμπκνεχτ), ενώ αντίστοιχη στάση τήρησε το κράτος και στην περίπτωση του λεγόμενου Σοβιέτ του Μονάχου, όπου οι εκτελέσεις έφτασαν τις 2000 σχεδόν. Από την άλλη πλευρά, όμως, μετά την αποτυχία του ακροδεξιού πραξικοπήματος του Βόλφγκανγκ Καπ (το 1920), το κράτος στέλνει τις στρατιωτικές
μονάδες που στήριξαν τους πραξικοπηματίες να καταπνίξουν την εργατική εξέγερση της κοιλάδας του Ρουρ, που είχε εκδηλωθεί ως αντίσταση στο πραξικόπημα. Ακόμα και ως το 1932
η δικαιοσύνη χάιδευε τους ναζί, προκειμένου το κράτος να τα έχει καλά μαζί τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η χάρη που τελικά δόθηκε στα πέντε μέλη των SA που δολοφόνησαν τον
κομουνιστή -και πολωνικής καταγωγής- εργάτη, Konrad Pietrzuch, στην Ποτέμπα της Σιλεσίας. Ενώ αρχικά καταδικάστηκαν σε θάνατο, τελικά, μετά από παρέμβαση του τότε καγκελάριου Φον Πάπεν, η ποινή δεν εφαρμόστηκε και τελικά ελευθερώθηκαν, ένα χρόνο μετά, με
την άνοδο των ναζί στην εξουσία.
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μία περίπτωση να συγκριθούν με την αποκαλυψιακού τύπου, σχεδόν, επίθεση σε οτιδήποτε θεωρείται «αριστερό»: από τον ΣΥΡΙΖΑ και το κίνημα
της τοπικής κοινωνίας στις Σκουριές της Χαλκιδικής ενάντια στην εγκατάσταση των καναδικών μεταλλείων χρυσού μέχρι το Κίνημα των Πλατειών
και την ιδέα της άμεσης δημοκρατίας, η οποία δέχεται συχνά-πυκνά ορισμένες αρκετά κωμικές επιθέσεις76.

και τους μαγαζάτορες, ενώ η αντίσταση ολόκληρων κοινοτήτων στα σχέδια πολυεθνικών επιχειρήσεων -που συνάπτουν, μάλιστα, αποικιακού τυπου συμβάσεις με το εξευτελισμένο ελληνικό κράτος77- είναι το ίδιο πράγμα με τη μαφιόζικου τύπου δράση των χρυσαυγίτικων συμμοριών. Λες και
ενάμισης αιώνας «ανομίας» -καθώς ο τρόπος πολιτικής συγκρότησης της
ελληνικής κοινωνίας ελάχιστα άλλαξε από τις απαρχές της ίδρυσης του νεότερου κράτους μας- τώρα περίμενε για να μας οδηγήσει στον Ζαρούλια
και τη φαμίλια του.

δ) Ανομία, παραβατικότητα και φασιστική βία
Η παράνοια και η υστερία έχουν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, ώστε η
μόνη προοπτική υπό την οποία μπορούν όλοι αυτοί οι αστέρες του πνεύματος να προσεγγίσουν το ζήτημα της ακροδεξιάς βίας είναι το περίφημο «πνεύμα ανομίας» που χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνία (ως συνέπεια, φυσικά, της τρισκατάρατης Μεταπολίτευσης). Αυτό το σχήμα έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές κατά την περίοδο του Δεκεμβρίου του 2008, όταν
η ανθρωπολογική συντηρητική κριτική ορισμένων συγγραφέων (Λίποβατς,
Ράμφος, Μ. Πάγκαλος κ.λπ.) σχετικά με τον μηδενισμό της ελληνικής κοινωνίας χρησιμοποιήθηκε από τους φιλελεύθερους προς επίρρωση της δικής τους ανάλυσης περί των διαλυτικών συνεπειών του πνεύματος «ανομίας» που επικρατεί κατά τη Μεταπολίτευση. Πρόκειται για ηλιθιότητα ολκής, εφόσον παραγνωρίζει πλήρως τις ανθρωπολογικές διαφορές που διακρίνουν την ελληνική κοινωνία από τη Δύση. Η Ελλάδα δεν είναι Πρωσία του 1920, με την «ορθολογική» της διοίκηση, το νεοτερικό κράτος και
το αντίστοιχο γραφειοκρατικό ήθος, εντός των πλαισίων του οποίου η παράβαση των νόμων έχει σημασία πολύ μεγαλύτερη πολιτικά από ό,τι στα
πλαίσια του ημιανατολικής υφής ελληνικού κράτους, όπου οι νόμοι επιπλέουν σε ένα πέλαγος πρωταρχικής κοινωνικότητας βασισμένης στις άμεσες,
προσωπικές σχέσεις και την συναλλαγή.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η ανομία περί ης ο λόγος είναι μια ανομία «ακίνδυνη» πολιτικά, καθώς δεν εκφράζει κάποια φασιστικού τύπου
αντίθεση στις συνταγματικές νόρμες. Πράγμα που σημαίνει ότι το κριτήριο
της νομιμότητας θα πρέπει να εγκαταληφθεί ως μέσο αποτίμησης των πολιτικών πράξεων. Διότι, σε αντίθετη περίπτωση, οδηγούμαστε σε διασκεδαστικούς παραλογισμούς: τα μαχαιρώματα των γοριλών του Ζαρούλια
είναι το ίδιο πράγμα με την μη απόδοση απόδειξης από τους εστιάτορες
76. Βλ. Σχετικά με δύο από τις πιο πρόσφατες και το κείμενο της ομάδας μας, «Ας σας τα
πρήξουμε λιγάκι παραπάνω. Τρομπάρετε όλοι να φουσκώσουμε κι άλλο τη φούσκα της άμεσης δημοκρατίας», που αναδημοσιεύουμε σε αυτό το τεύχος.

Αυτό που είναι ενδιαφέρον, και σε αυτήν την περίπτωση, δεν είναι ο πολιτικός επαρχιωτισμός και η μωρία ατόμων όπως ο Μανδραβέλης,
ο Κανέλης (τι ταλέντο ολκής κι αυτό!) ή δεν ξέρουμε κι εμείς ποιος άλλος
μικροϊμπρεσάριος· είναι το γεγονός ότι -ως συνήθως- τα αφελή επιχειρήματα αυτών των αστείων τύπων τα εγκολπώνονται και τα χρησιμοποιούν με μεγάλη καπατσοσύνη και κουτοπονηριά οι ακροδεξιοί και οι φασίστες, προκειμένου να καταστρέψουν κάθε απόθεμα κοινής λογικής και
δυνατότητας διεξαγωγής μιας στοιχειωδώς σοβαρής δημόσιας συζήτησης. Διότι τι πιο συνηθισμένο, τους τελευταίους μήνες, από έναν ξαναμμένο οπαδό του Ζαρούλια που διαρρηγνύει τα ιμάτιά του προσπαθώντας να
αποδείξει πως αυτά για τα οποία κατηγορείται η αγαπημένη του οργάνωση δε διαφέρουν σε τίποτε από τα ανδραγαθήματα των κλασικών πολιτικών παρατάξεων; Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει ότι δε μπορούμε να
μιλάμε για τις σχέσεις του Ζαρούλια με το παρακράτος, επειδή «το ΠΑΣΟΚ κι η ΝΔ κατέστρεψαν το κράτος με τα ρουσφέτια τους»; Σε τι άλλο,
αν όχι στα βλακώδη επιχειρήματα που χρησιμοποιούν τη διάκριση μεταξύ νομιμοφροσύνης-ανομίας ως έσχατο κριτήριο αποτίμησης των πολιτικών
συμπεριφορών, μπορεί να στηρίζεται μια προσπάθεια εξίσωσης των «παρανομιών» μιας ημιεγκληματικής και ημιπαρακρατικής οργάνωσης με τους
διορισμούς και τα ρουσφέτια; Όπως το ‘χει πει κι ο ίδιος ο Ζαρούλιας -που
με την επαρχιώτικη κουτοπονηριά του, τους «νέους φιλελεύθερους» τους
έχει για πρωινό-, «εμείς χαιρετάμε ναζιστικά, αλλά τα χέρια μας είναι καθαρά, δεν κλέψαμε ποτέ».

77. Βλ. για τη στάση του ελληνικού κράτους το άρθρο του Γ. Αυγερόπουλου, «Η σιωπή δεν
είναι χρυσός», Εφημερίδα των συντακτών, 2/12/2012.
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Για έναν δημοκρατικό αντιφασισμό
Ρατσισμός και εθνικισμός
Το καλοκαίρι του 1990, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας πήρε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Στον ίλιγγο της επανένωσης
κατέφταναν ξαφνικά άνθρωποι με γερμανικές σημαίες στα αυτοκίνητά τους, κατέβαιναν στους δρόμους
και ζητωκραύγαζαν υπέρ της ΟΔΓ. Εκτυλίχτηκαν παράξενες σκηνές, καθώς ορισμένοι παλιοί αυτόνομοι,
τρελαμένοι με αυτό που είχε καταφέρει να δημιουργήσει η νέα πραγματικότητα, πέταγαν πέτρες στ’
αμάξια με τους γερμανόπληκτους επιβάτες […]. Καλωσορίσατε στην πραγματικότητα των ‘90s. «Εμείς
εναντίον όλου του άλλου κόσμου…».78

Η άνοδος της φασιστικής αγέλης του μανιάτη εκτροφέα έχει προκαλέσει ένα είδος πανικού στην αριστερά και τον αναρχικό χώρο. Ίσως διότι ένα φαινόμενο που το γνωρίζαμε για καιρό και για το οποίο ήμασταν
οι μόνοι και οι μόνες που μιλούσαμε, προσπαθώντας -κυρίως ο αναρχικός
χώρος- να το αντιμετωπίσουμε, το βλέπουμε ξαφνικά να διογκώνεται και
να παίρνει πρωτόγνωρες διαστάσεις. Φεύγει από το underground, κατά κάποιον τρόπο, επίπεδο, και ανέρχεται στην κεντρική σκηνή. Παύει να απασχολεί ορισμένους πολιτικά «ψαγμένους» και αφορά πλέον την κοινωνία
στο σύνολό της. Η αμηχανία που προκύπτει από αυτήν την εξέλιξη -και
την αδυναμία μας να την ερμηνεύσουμε αλλά και να την αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά- έχει προκαλέσει την εμφάνιση δύο βασικών αντιδράσεων: πρώτον, μια οιονεί περιστολή της πολιτικής μας δραστηριότητας όχι
απλώς στον «αντιφασισμό» αλλά σε μια εμμονή με τους «φασίστες» και,
δεύτερον, σε μια προσπάθεια να δούμε στην άνοδο της στάνης του Ζαρούλια το κρυμμένο μυστικό, το κλειδί για την κατανόηση της νεότερης ιστορίας της χώρας.
Φυσικά αυτά τα δύο ψυχολογικά αντανακλαστικά συνδέονται με78. A. G. Grauwacke, Autonome Antifa. Σύντομη ιστορία του γερμανικού αντιφασιστικού και
αντιρατσιστικού κινήματος (1980-2003), Αθήνα, Antifa Scripta, 2007, σ. 20. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι οι γερμανοί «αυτόνομοι» δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με αυτό που στην Ελλάδα αποκαλούμε «αυτόνομος χώρος», καθώς συνιστούν μια παραλλαγή του ευρύτερου αριστερισμού.
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ταξύ τους. Αν καταλήγουμε, έστω ασυνείδητα, σε αυτήν την μονομανία με
τον «αντιφασισμό», είναι επειδή πιστεύουμε ότι η άνοδος της ΧΑ ανταποκρίνεται στις βαθύτερες βλέψεις της ελληνικής κοινωνίας. Σαν, κατά κάποιον τρόπο, ο βαθύτερος φασισμός του Έλληνα και της Ελληνίδας να βρήκαν επιτέλους την έκφρασή τους. Όλη η ιδεολογία που κρύβεται πίσω από
συνθήματα όπως το θρυλικό «σκουλήκια, μικροαστοί» πλέον νιώθει να
επιβεβαιώνεται ιστορικά: ορίστε, είχαμε δίκιο τελικά, η ελληνική κοινωνία
είναι ένας «βόθρος με σκατά», «οι μικροαστοί είναι οι εμπρηστές»79 κ.λπ.
Άρα, τελικά, η άνοδος του Ζαρούλια δεν είναι μια νέα εξέλιξη, την οποία
οφείλουμε να διαυγάσουμε ώστε να δούμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε.
Όχι, είναι το πραγματικό πρόσωπο του συστήματος, αυτό που τόσον καιρό απλώς δεν εκφραζόταν ρητά. Αυτή είναι η ελληνική κοινωνία και τώρα
που έσφιξαν τα γάλατα, δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο. Οι παλαιοσταλινικές ερμηνείες του φασισμού («ο φασισμός ως μακρύ χέρι του κεφαλαίου»80) απλώς ενδυναμώνουν αυτήν την ιδέα.
Στην πραγματικότητα, όμως, τα πράγματα είναι λιγάκι διαφορετικά. Όπως προσπαθούμε να δείξουμε στο πρώτο κομμάτι του κειμένου μας,
ναι μεν η άνοδος της ΧΑ δεν είναι απλώς μια συγκυριακή εξέλιξη· η κριτική πολλών αναρχικών στη μηχανιστική ανάλυση της αριστεράς («η φτώχεια γεννά τον φασισμό») είναι ορθότατη81. Ωστόσο, το γεγονός πως αυτή
η άνοδος ερείδεται στην ύπαρξη ορισμένων εγγενών ανθρωπολογικών χαρακτηριστικών της ελληνικής κοινωνίας, δε σημαίνει πως αυτή η κοινωνία
είναι «φασιστική». Τα χαρακτηριστικά που προσπαθούμε κι εμείς να αναλύσουμε (εθνικισμός, πολιτιστική εξαχρείωση, επιδεικτική αδιαφορία για
την πολιτική, επιθυμία «τιμωρίας» των πολιτικών κ.λπ.) δημιουργούν όχι
έναν νεοέλληνα ναζί και ρατσιστή, αλλά έναν απαίδευτο και εντελώς ανερμάτιστο, πολιτικά, ψηφοφόρο, ο οποίος δεν έχει πρόβλημα να ψηφίσει τον
Ζαρούλια, όχι επειδή συμφωνεί με τις φασιστικές και ναζιστικές του διακηρύξεις, αλλά επειδή γουστάρει να τον βλέπει «να τα χώνει στο Σύστη79. Όπως έλεγε και ένα σύνθημα των γερμανών αυτόνομων, με αφορμή εμπρησμούς κατοικιών μεταναστών από τους ναζί: A. G. Grauwacke, Autonome Antifa…, ό. π., σ. 24.
80. Πρόκειται για τη θεωρία του γενικού γραμματέα της Κ. Διεθνούς, αρχισταλινικού Γκεόργκι Δημητρώφ, η οποία κωδικοποιήθηκε τον Αύγουστο του 1935, με την περίφημη αναφορά
του στο 7ο συνέδριο της ΚΔ («Η φασιστική επίθεση και τα καθήκοντα της Κομουνιστικής Διεθνούς στην πάλη της εργατικής τάξης ενάντια στον φασισμό»). Εδώ μια αγγλική εκδοχή του
κειμένου: http://www.marxists.org/reference/archive/dimitrov/works/1935/08_02.htm.
81. Βλ. για παράδειγμα το κείμενο της Ομάδας Ελευθεριακών Κομουνιστών, «“Εγκληματικές” ερμηνείες γεγονότων», στην ιστοσελίδα http://eleftheriakoi.blogspot.fr/2012/10/blog-post.
html.

75

76

Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΜΟΣ

μα». Πρόκειται για το σύνδρομο του Ρομπέν των Δασών, όπως πολύ σωστά το έχει παρατηρήσει ο Notis: τον ρόλο της 17Ν παλιότερα, τον παίζει
τώρα, στο συλλογικό φαντασιακό, η αγέλη των ανθρωπιδών του Ζαρούλια.
Διότι, κατά τα άλλα, είναι σαφές σε όποιον έχει στοιχειωδώς επαφή με την κοινωνία, ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είναι φυσικά εθνικιστές και εθνικίστριες, αλλά όχι ρατσιστές και ρατσίστριες. Και σε καμία
περίπτωση το 7% με 10% που υποστηρίζει την ΧΑ δεν είναι ούτε πλειοψηφικό αλλά ούτε και πραγματικά φασιστικό στο μεγαλύτερο μέρος του.
Μπορεί τα κανάλια να μην τις παρουσιάζουν, εφόσον δεν πουλάνε τόσο
πολύ όσο οι ενέργειες των ουρακοτάγκων του Ζαρούλια, αλλά έχουν επανειλημμένως εκφραστεί αντιστάσεις στις δράσεις της ΧΑ από διάφορες
κοινωνικές ομάδες: από τους πολύτεκνους που αποδοκίμασαν τον Κασιδιάρη (όταν πήγε να διαδηλώσει μαζί τους) και τους κρητικούς που έδιωξαν την τοπική αντιπροσωπία της ΧΑ από τα χωριά τους μέχρι παπάδες
που έβγαλαν διαγγέλματα εναντίον της και γιατρούς που αρνήθηκαν να
κάνουν «αιμοδοσία μόνο για Έλληνες» (τόσο στο Αγρίνιο όσο και, νωρίτερα, στη Σωτηρία, στην Αθήνα) ή ακόμα και τους οργανωμένους οπαδούς
της ΑΕΚ στο Περιστέρι που αντέδρασαν στην προσπάθεια της ΧΑ να ιδρύσει γραφεία δίπλα στον σύνδεσμό τους.
Είναι επίσης ενδεικτικό πως κάθε φορά που η ΧΑ αφήνει στην
άκρη το πιο πατριωτικό/εθνικιστικό προσωπείο της και εμφανίζει ακομπλεξάριστα τις πιο ρατσιστικές και φασιστικές της απόψεις, ο κόσμος
την αποδοκιμάζει. Χαρακτηριστικότερη όλων η περίπτωση με τη γνωμάτευση του πίθηκου Παναγιώταρου περί της μη ελληνικότητας του μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού, Σοφοκλή Σχορτσιανίτη. Όποιος παρακολούθησε τον διάλογο που ακολούθησε σε αθλητικές ιστοσελίδες και ραδιόφωνα, θα καταλάβει τι εννοούμε. Και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο σε όλα αυτά
είναι πως το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου που αντιδρά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι ούτε αριστερών ούτε, φυσικά, αναρχικών τάσεων: είναι καθημερινοί, μέσοι πατριώτες, οι οποίοι ωστόσο ούτε ρατσιστές ούτε
φασίστες είναι. Αυτή όμως τη διαφορά μεταξύ πατριωτισμού-ρατσισμού/
επιθετικού εθνικισμού αδυνατούν να την κατανοήσουν όσοι πιστεύουν ότι
όποιος κρατά ελληνική σημαία είναι «φασίστας»82.

82. Σχετικά με αυτό το τελευταίο σημείο, βλ. και την ανάλυσή μας στο Editorial του τ. 4 του
Προτάγματος, ό. π., σσ. 13-22.
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Η ανεπάρκεια των «ταξικών» προσεγγίσεων
Τι πιο λογικό, λοιπόν, αυτή η αντίληψη της κατάστασης να μας
οδηγεί σε μια τάση να μετατρέπουμε την πολιτική μας στράτευση σε μια
μονοθεματικού τύπου δράση, τον «αντιφασισμό»; Τα προβλήματα όμως
δε σταματούν εδώ. Διότι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ένας σωστός αντιφασισμός δε θα ήταν κάτι εντελώς αρνητικό, έστω και ως «μονοθεματική»
πολιτική στράτευση. Όμως η αδυναμία του ελληνικού αναρχικού και ελευθεριακού χώρου να απελευθερωθεί από τη γοητεία που του ασκεί ο εγχώριος σταλινισμός, τον κάνει να φλερτάρει με μια αριστερίστικου τύπου
προσπάθεια δικαιολόγησης της τάσης του να βλέπει την άνοδο του Ζαρούλια ως την κορυφή του παγόβουνου που ακούει στο όνομα «εκφασισμός
της κοινωνίας». Έτσι, η δημητρωφική ανάλυση του φασισμού ως μακριού
χεριού του καπιταλισμού (ή του κράτους, σε μια πιο αναρχική εκδοχή της
θεωρίας) μας οδηγεί σε μια περίεργη αντίληψη του αντιφασισμού, σχεδον
σχιζοφρενική: από τη μια μεριά, δηλαδή, περιορίζουμε το γενικότερο πρόταγμά μας για τον ριζικό μετασχηματισμό των κοινωνιών σε μια αμυντική
στάση απέναντι στο πιο επείγον κακό, ενώ, την ίδια στιγμή, από την άλλη
μεριά, χρησιμοποιούμε τη δημητρωφική ανάλυση προκειμένου να δώσουμε με το ζόρι «ταξικά» χαρακτηριστικά σε αυτόν μας τον αντιφασισμό.
Αντί, με άλλα λόγια, να πούμε ότι, δεδομένου πως το επείγον αυτήν τη στιγμή είναι να βάλουμε φραγμό στην άνοδο της συμμορίας του Ζαρούλια, ρίχνουμε λιγάκι τον πήχη των πολιτικών και ιδεολογικών μας κριτηρίων και συμμαχούμε με ευρύτερα κομμάτια της κοινωνίας, με τις πολιτικές απόψεις των οποίων υπό κανονικές συνθήκες δε συμφωνούμε, τελικά
κάνουμε το αντίθετο: προσπαθούμε να εξάγουμε τον αντικαπιταλισμό από
τον αντιφασισμό. Δεδομένου ότι, όπως είδαμε παραπάνω, τελικά η άνοδος
του φασισμού είναι η κρυμμένη αλήθεια της κοινωνίας μας, τελικά μόνο οι
πραγματικά αντικαπιταλιστές είναι πραγματικοί αντιφασίστες. Άρα, δεν
πολεμάμε τον φασισμό ως μια επιδείνωση της αρχικής κατάστασης, θέτοντας ως βραχυπρόθεσμο στόχο την επιστροφή σε ένα πιο νορμάλ κοινοβουλευτικό καθεστώς· τείνουμε να πιστεύουμε ότι τελικά ο πραγματικός αντιφασισμός είναι αναγκαστικά κι εξορισμού επαναστατικός κι έτσι ανοίγουμε μέτωπο ενάντια στους «μικροαστούς» αλλά και στην κοινωνία ολόκληρη, τελικά, η οποία είναι και υπεύθυνη για την άνοδο αυτού του φασισμού.
Αντί, με άλλα λόγια, ο αντιφασισμός να μας ανοίγει λίγο παραπάνω στην κοινωνία, μάλλον τείνει να μας χρησιμεύει ως δικαιολογία για

77

78

Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

να κλειστούμε ακόμα περισσότερο στον εαυτό μας. Στο κάτω κάτω αυτό
που τελικά επείγει είναι να προστατευθούμε εμείς οι ίδιοι και οι ίδιες, ως
αναρχικός χώρος, από την υποτιθέμενη φασιστικοποίηση κράτους και κοινωνίας. Δε χρειάζεται καν να υπογραμμίσουμε πόσο λανθασμένη είναι μια
τέτοια αντίληψη των πραγμάτων. Διότι ο αντιφασισμός είναι ένα πεδίο
από τα πιο προνομιακά για τη διάδοση των δημοκρατικών και ελευθεριακών ιδεών. Πρόκειται για ένα θέμα που μόνο ο αναρχικός χώρος (και λιγότερο η αριστερά) αναδείκνυε ευθύς εξαρχής, πριν γιγαντωθεί και καταστεί εμφανές ακόμα και στους διανοητικά ηλίθιους. Αυτό είναι ένα στοιχείο που θα μπορούσε να δώσει πόντους σε αυτόν τον χώρο, μέσω της
ανάδειξης της διορατικότητας και των πολιτικών του αντανακλαστικών,
σε αντίθεση με όλους αυτούς τους όψιμους αντιφασίστες που τόσο καιρό σφύριζαν αδιάφορα και τώρα ιδρύουν πρωτοβουλίες, βγάζουν βιβλία
κ.λπ.83. Πρόκειται, επίσης, για μια υπόθεση που μπορεί να φέρει σε επαφή με την πολιτική κάποιον κόσμο χωρίς ιδιαίτερα ριζοσπαστική στάση, ο
οποίος όμως πιστεύει πως κάτι πρέπει να γίνει με την άνοδο της ΧΑ. Ειδικότερα κάποιος κόσμος που πολιτικοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2008 αλλά και το καλοκαίρι του 2011 στις πλατείες της χώρας θα
έπρεπε να συνιστά προνομιακό πεδίο απεύθυνσης. Βλέπουμε όμως, αντίθετα, ότι η νεολαία -που θεωρήθηκε ως κατηγορία που τελικά κερδήθηκε
από τις αντιεξουσιαστικές ιδέες ή, πιο σωστά, πρακτικές- τελικά περνάει
στη σφαίρα γοητείας της στάνης του Ζαρούλια.

τι του αγώνα ενάντια στην ΧΑ. Ωστόσο το πρόβλημα βρίσκεται αλλού: όχι
μόνο στην τάση να αντιλαμβανόμαστε αυτό το κομμάτι του γενικότερου
αγώνα ως αυτοσκοπό αλλά και στην αδυναμία να δούμε ορισμένα ακόμα
ζητήματα που τίθενται από το μεταναστευτικό.

Μετανάστες, ισλαμισμός και ισλαμο-αριστερισμός
Σε αυτό το πλαίσιο, πολύ συχνά παρατηρείται μια πουριστική,
κατά κάποιον τρόπο, στάση, η οποία θεωρεί το σύνολο της κοινωνίας ως
ρατσιστικά μολυσμένο, αναζητώντας τους τελευταίους ανθρώπους -που
έλεγε κι ο Νίτσε- μέσα σε αυτήν την έρημο που εξαπλώνεται. Και τελικά
τους βρίσκει στο πρόσωπο των μεταναστών: των νέων «κολασμένων της
γης». Πράγμα που οδηγεί, εξίσου συχνά, σε μια απογύμνωση του αντιφασισμού από όλα τα πολιτικά χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει ακόμα και ως μονοθεματική πολιτική δράση, ενώ ταυτόχρονα τον περιστέλλει
στην απλή προστασία των μεταναστών. Φυσικά, για να μην παρεξηγηθούμε, είναι κι αυτό, πολύ συχνά, μια αναγκαιότητα και απαραίτητο κομμά83. Εκτός από την περίφημη Πρωτοβουλία ενάντια στη ναζιστική βία με την οποία ο Βενιζέλος προσπαθεί να βγει από την πολιτική αφάνεια, βλ. και τον συλλογικό τόμο με τον εύγλωττο τίτλο Βία των εκδόσεων Πόλις, με κείμενα αστέρων όπως ο Μανδραβέλης, ο Μ. Μητσός των Νέων κ.λπ.

Το πιο σημαντικό από αυτά είναι η αδυναμία των ίδιων των μεταναστών να δραστηριοποιηθούν με αποτελεσματικό τρόπο για να αποκρούσουν τις ρατσιστικές επιθέσεις αλλά και για να προσπαθήσουν να
βελτιώσουν, γενικότερα, τη θέση τους μέσα στην ελληνική κοινωνία. Διότι, δε θα πρέπει να το ξεχνάμε, αν είμαστε υπέρ της δημοκρατίας και της
αυτονομίας, ότι θα πρέπει να είμαστε και υπέρ της αυτοοργάνωσης και της
αυτενέργειας των κοινωνικών υποκειμένων και ομάδων. Ο αναρχικός χώρος και η αριστερά δεν είναι σωματοφύλακες των μεταναστών και αυτοί
οι τελευταίοι δε θα πετύχουν τίποτε αν δε βασιστούν, πρωτίστως, στις δικές τους δυνάμεις. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, αυτό που δείχνει να κινητοποιεί τους μετανάστες δεν είναι η πολιτική ή, έστω, τα κοινωνικά ζητήματα
που τους αφορούν, αλλά η θρησκεία. Περιπτώσεις όπως η απεργία πείνας
των «300», πριν από δύο χρόνια, ή η ενστικτώδης άμυνα σε ορισμένες ρατσιστικές επιθέσεις84 αποτελούν μάλλον εξαίρεση παρά κανόνα. Οι μόνες
άξιες λόγου κινητοποιήσεις μεταναστευτικών συλλόγων τα τελευταία χρόνια υπήρξαν τα δύο συλλαλητήρια διαμαρτυρίας για το σκίσιμο ενός αντιτύπου του Κορανιού από ειδικό φρουρό, κατά τη διάρκεια ελέγχου στην
Αθήνα, το 2009. Πρόκειται για δύο πορείες που τελικά μετατράπηκαν σε
μανιφέστα ισλαμικής πίστης, χάνοντας κάθε χαρακτήρα πολιτικής διαμαρτυρίας. Και το ίδιο συνέβη και με τη διαδήλωση της πακιστανικής κοινότητας Αθήνας ενάντια στην άνοδο του ρατσισμού, τον περασμένο Αύγουστο.
Κι εκεί εμφανίστηκε το εξής χαρακτηριστικό φαινόμενο: μια πολιτική διαμαρτυρία τελικά μετατράπηκε σε συλλογική δήλωση πίστης στο
Ισλάμ, με μαζικές γονυκλισίες, «Αλάχου ακ-μπαρ» και τη σημαία της Σαουδικής Αραβίας (με το αραβούργημα της σαχάντα, της ομολογίας πίστης
των μουσουλμάνων) να κυματίζει στα σκαλιά της Πλατείας Συντάγματος.
Πρόκειται για ένα φαινόμενο που δείχνει με τον πιο καθαρό τρόπο ότι το
μεγαλύτερο μέρος των μεταναστών (που προέρχονται από χώρες του Μαγκρέμπ, της υποσαχάριας Αφρικής και της Ασίας) είναι φορείς θρησκευτικών και ετερόνομων αντιλήψεων και κοινωνικών πρακτικών, πράγμα που
84. Όπως για παράδειγμα τον τελευταίο Σεπτέμβριο στην Κυπαρισσία, κατά τη διάρκεια τοπικού πανηγυριού, οπότε και κυνηγήθηκαν οι χρυσαυγίτες που πήγαν να κάνουν «έλεγχο»
στους πάγκους των αλλοδαπών μικροπωλητών.
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τους δυσκολεύει ιδιαίτερα να πολιτικοποιηθούν και να αγωνιστούν για τα
δικαιώματά τους. Το μόνο πράγμα που δείχνει να τους κινητοποιεί -εκτός
από κάποιες περιπτώσεις αυτοάμυνας απέναντι σε βίαιες επιθέσεις- είναι
ό,τι βιώνουν ως προσβολή της θρησκείας τους, δηλαδή του Ισλάμ. Τα υπόλοιπα δείχνουν να τους αφήνουν αδιάφορους. Στην πορεία της Πακιστανικής Κοινότητας βλέπαμε πλακάτ να λένε «Τιμωρία στους φασίστες που
επιτίθενται σε τζαμιά και προσβάλλουν τον Προφήτη και το Κοράνι».

στες αρνούνται να σπάσουν την παραδοσιακή θρησκευτική τους ετερονομία, δεν υπάρχουν και πολλά κοινά μεταξύ ημών και αυτών. Διότι, ναι μεν,
τους υπερασπιζόμαστε απέναντι στις επιθέσεις της ντόπιας ακροδεξιάς
στο όνομα της υπεράσπισης καθολικών και απαραβίαστων -για εμάς, πάντα!- αξιών όπως η ισότητα ή η αλληλεγγύη, αλλά δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλοί από αυτούς τους μετανάστες όχι μόνο δε μοιράζονται αυτές
τις αξίες, αλλά είναι και οπαδοί του ισλαμισμού, δηλαδή της θρησκευτικής ακροδεξιάς, η οποία τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε πορεία ανόδου
σε πολλές αραβικές, αφρικανικές χώρες αλλά και στην μέχρι τώρα «μετριοπαθή» Τουρκία86. Και φυσικά αυτή η θεοκρατική και σκοταδιστική ιδεολογία αποτελεί θανάσιμο εχθρό κάθε προτάγματος που έχει για στόχο του
την ατομική και κοινωνική αυτονομία. Πράγμα που σημαίνει ότι ο αγώνας
ενάντια στην ακροδεξιά και τον φασισμό πρέπει να πολεμάει όλες τους τις
εκφάνσεις: τόσο την πολιτική όσο και τη θρησκευτική.

Ο αναρχικός χώρος αλλά και η αριστερά αδυνατούν να κατανοήσουν το φαινόμενο, λόγω της χονδροειδούς μαρξιστικής τους ανάλυσης: «οι
μετανάστες είναι οι νέοι προλετάριοι, άρα, αργά η γρήγορα, η εκμετάλλευση που υφίστανται θα τους πολιτικοποιήσει» κ.λπ. Και φυσικά υπάρχει
και η μεγάλη γοητεία που ασκεί το Ισλάμ ως δήθεν «αντιστασιακή» θρησκεία, που τα βάζει με τη «Δύση», τους «αμερικάνους ιμπεριαλιστές» και
τα «γεράκια του σιωνισμού». Δε θα μπορούσε να περιμένει κανείς από
αυτόν τον ισλαμοαριστερισμό, που γοητεύεται από τον Αχμαντινεζάντ, τη
Χαμάς και τη Χεζμπολά, να ενοχλείται από την κυριαρχία που ασκεί η
θρησκεία -και μάλιστα το επιθετικό και θεοκρατικό Ισλάμ- στα μυαλά αυτών των ανθρώπων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και σκεπτόμενοι άνθρωποι, που νιώθουν φυσική αποστροφή προς κάθε θρησκεία, πιστεύουν
ότι αυτή η κυριαρχία του Ισλάμ είναι προϊόν της επιβολής κάποιων κακών
και αντιδραστικών ελίτ στους καλούς μετανάστες προλετάριους («ισλαμικό νταβατζιλίκι στους ταξικούς αγώνες τους» κ.λπ.)85. Αδυνατούν να δουν
το βάθος και την ανθρωπολογική διάσταση του προβλήματος.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει αυτό το θέμα να συζητηθεί κάποια
στιγμή. Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, καθώς, είναι πολύ πιθανό, όπως συμβαίνει στην δυτική Ευρώπη, η ακροδεξιά να αρχίσει να παίζει
το χαρτί του ισλαμισμού για να προωθήσει υπογείως τον ρατσισμό της: θα
αρχίσει να μιλά για τον κίνδυνο που θέτει η ισλαμική θεοκρατία για τις δικές μας εκκοσμικευμένες κοινωνίες, υιοθετώντας τα φιλελεύθερα και αριστερά επιχειρήματα που η ίδια η αριστερά (αλλά και οι αναρχικοί, πολύ
συχνά) έχει ξεχάσει. Θα πρέπει επίσης να το έχουμε αυτό υπόψη, ώστε να
είναι ξεκάθαρο και κάτι ακόμα: ο αντιφασισμός δεν πρέπει να μετατρέπεται σε τυφλό φιλομεταναστευτισμό. Στο βαθμό που οι ίδιοι οι μετανά85. Βλ. για παράδειγμα τα σχόλια σε μια συζήτηση σχετικά με το ζήτημα που συζητάμε, η οποία έλαβε χώρα στο αθηναϊκό Indymedia με αφορμή τη διαδήλωση της πακιστανικής κοινότητας Αθήνας, τον προηγούμενο Αύγουστο: https://athens.indymedia.org/front.
php3?lang=el&article_id=1418347.

86. Τι έχουν να πουν, για παράδειγμα, σήμερα όλοι αυτοί οι αριστεροί που υπερασπίζονταν
τους Αδελφούς Μουσουλμάνους στην Αίγυπτο, απέναντι στις προσπάθειες επιβολής νοθείας
στις εκλογές από τον (αμερικανοκίνητο) στρατό; Τι έχουν να πουν για την προσπάθεια δικτατορικής εκτροπής που κάνει ο πρόεδρος Μόρσι και για την έμμεση αλλά σαφή του απόπειρα να προωθήσει περαιτέρω εφαρμογή του ισλαμικού δικαίου; Την εκλογική νοθεία την καταγγέλλουμε –πολύ σωστά· γιατί όμως δεν κάνουμε το ίδιο και με τις αξιώσεις των ισλαμιστών; Είναι δυνατόν σε κείμενα που αναφέρονται στην άμεση δημοκρατία, να παραθέτουμε
έναν εκ των ιδρυτών των Αδελφών Μουσουλμάνων, όπως κάνει ο Γ. Λιερός (Ξαναπιάνοντας
το νήμα. Η κοινωνική αναμέτρηση στην Ελλάδα σήμερα, Αθήνα, Εκδόσεις των Συναδέλφων,
2011, σ. 26, υπ. 9), ειδικά για να αναφέρουμε ως έμπνευσή μας το γεγονός πως ο εν λόγω θεωρητικός «υποστήριζε ότι οι ισλαμιστές δεν θα έπρεπε να αναλάβουν την πολιτική εξουσία
αλλά να παραμείνουν μια εξωτερική δύναμη κριτικής προς το κράτος»;
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και ακτιβισμός ανομίας των άκρων που αμαυρώνουν την εικόνα της χώρας
και μας απομακρύνουν από τις δυνάμεις της «υπευθυνότητας», της «σοβαρότητας» και του «αυτονόητου».

Νικόλας Γκιμπιρίτης
Το φαινόμενο του λαϊκισμού ως πολιτικό φαντασιακό
της νεοελληνικής κοινωνίας
Καθώς βυθιζόμαστε προς τον τέταρτο χρόνο της οικονομικής ύφεσης, με την αγοραστική δύναμη να έχει χτυπηθεί σε τέτοιο σημείο όπου
προσεγγίζουμε τα όρια του διλήμματος «ψωμί ή παντεσπάνι» -πράγμα
που ωθεί με «άκομψο» τρόπο το καταναλωτικό κοινό στην επαναπολιτικοποίηση του- δεν πρέπει να μας εκπλήσσει που εμφανίστηκαν νέες μόδες στην πολιτική σκήνη. Η κυρίαρχη λοιπόν νέα μόδα δεν περιορίζεται σε
μερικά τηλεοπτικά λεπτά «φορολογικής συνείδησης» ή «κλεισίματος της
ηλεκτρικής γεννήτριας για μια ώρα για να σώσουμε τη γη», καταστάσεις
που μοιάζουν ως πολιτικού τύπου διαλείμματα μέσα στο σύμπαν της θρησκείας του εμπορεύματος. Αντιθέτως, λαμβάνει βίαιες διαστάσεις, επιβάλλεται στο χώρο, σχηματοποιεί την ποιότητα του δημοσίου διαλόγου και
εκφράζεται κυρίως μέσα από υστερικές φωνές και λεκτικούς τραμπουκισμούς. Ο σκοπός της εν λόγω μόδας δεν είναι παρά η προσπάθεια του να
φορεθεί το κοστούμι του λαϊκισμού προς πάσα κατεύθυνση. Το δε κοστούμι υπάρχει μόνο σε μέγεθος Small, που σημαίνει πως ίσως να στενεύει κάποιους και κάποιες που το φορούν. Κάπως έτσι γίνεται αισθητή η πολιτική
πενία αυτού του τεχνοκρατικού μετα-ανθρωπισμού, που προς όφελος της
οικονομίας και της αγοράς αναδεικνύει και τη θεωρητική ένδεια των φορέων του. Μέσα από μια σειρά λογικών αλμάτων και συμψηφισμών λοιπόν,
η λαϊκή δυσφορία, οι υπαρξιακές αγωνίες του μέσου κατοίκου της Ελλάδας, οι κοινωνικές και τοπικές αντιστάσεις, ακόμα και τα αλληλέγγυα δίκτυα που οργανώνονται «από τα κάτω» για την καταπολέμηση της φτώχειας και του υποσιτισμού, όχι απλώς παραγνωρίζονται ως μορφές πάλης
αλλά και λοιδωρούνται χωρίς πολλές επεξηγήσεις ως κινήσεις λαϊκισμού

Μέσα λοιπόν σ' αυτό το κλίμα γενικότερου αποπροσανατολισμού
που χαρακτηρίζει την εποχή μας, όπου η αποσύνθεση των κοινωνικών σημασιών μετατρέπει τους κοινούς ορίζοντες και τις συλλογικές αφηγήσεις
από κάτι δεδομένο σε ζητούμενο, οι ιδεολόγοι του «νέου φιλελευθερισμού»1 συνεισφέρουν κατά πολύ στην επιτάχυνση αυτής της αποσύνθεσης, ασχέτως αν ισχυρίζονται πώς κάνουν το αντίθετο. Και αυτό, διότι λειτουργώντας οι ίδιοι μέσα σε πλαίσια συμπιεσμένου χρόνου -δικτυακού, τηλεοπτικού και παγκοσμιοποιημένου· πάντως όχι κοινωνικού- προτρέχουν
να κατονομάσουν κοινωνικο-πολιτικά φαινόμενα ως λαϊκισμό -των οποίων όμως, κατά γενική ομολογία, αγνοούν τις ρίζες- προκειμένου τα να ερμηνεύσουν με αστραπιαίους ρυθμούς, ώστε οι ερμηνείες τους να συνεισφέρουν ως ένα όχημα για την αναπτυξιακή επανεκίνηση του καπιταλισμού.
Μέσα σ' αυτό το κλίμα, στον πολιτικό στίβο πολύς λόγος γίνεται
για λαϊκισμό, χωρίς όμως παράλληλα να υπάρχει μία σαφής εννοιολόγηση και μια κοινωνικο-ιστορική αναζήτηση του φαινομένου απ' αυτούς που
(κατά τ’ άλλα) τον αντιμάχονται, και ακόμη περισσότερο, πώς θα μπορούσε να είναι μια μη-λαϊκίστικη πολιτική, πού θα μπορούσε να οδηγήσει, από
ποιούς ανθρώπους μπορεί να συγκροτηθεί και με ποιους τρόπους θα ήταν
δυνατό να υπάρξει. Έτσι, αν αποδεχτούμε την πιο εκλαϊκευτική ερμηνεία
του λαϊκισμού ως μιας πολιτικής τακτικής η οποία προκειμένου να αποκτήσει λαϊκή νομιμοποίηση οδηγείται στο να παραγνωρίσει (τεχνηέντως ή
όχι) τη σημαντικότητα αρκετών κοινωνικών παραγόντων ή αγνοεί ουσιώδεις διαστάσεις μιας πολύπλοκης πραγματικότητας, τότε ασφαλώς ο λαϊκισμός διαπερνά αρκετά στρώματα του πολιτικού φάσματος της νεοελληνικής πολιτικής πραγματικότητας.
Προφανώς και οι αρνητικές συνδηλώσεις της χρήσης του όρου, βοηθάνε σε μεγάλο βαθμό ώστε να συγκροτηθεί η πολιτική του κατ’ επείγοντως, υπό την έννοια ότι εφόσον οι άλλοι είναι λαϊκιστές, τότε οι δυνάμεις του «αντι-λαϊκισμού» είναι εξ’ ορισμού οι υπεύθυνες, οι αυτονόητες,
ο κατά κάποιο τρόπο αναγκαστικός μονόδρομος, ασχέτως αν το αυτονόητο συνοδεύεται από πατριωτικά/εθνικιστικά λογύδρια, ρατσιστικές πινε1. Ν. Σεβαστάκης, «Οι νέοι φιλελεύθεροι», Ελευθεροτυπία, 19/06/2010.
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λιές και αρκετές δόσεις σεξισμού2. Κάπως έτσι νομιμοποιείται μια πολιτική είτε ως «αναγκαιότητα για σωτηρία της πατρίδας», είτε ως καλλιέργια
ενός κλίματος στιγματισμού και διαπόμπευσης των πιο περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων (όπως, για παράδειγμα, στην περίπτωση των ιερόδουλων), χτίζονται τείχη και στρατόπεδα ή πραγματοποιούνται εκκαθαριστικές επιχειρήσεις εναντίον μεταναστών. Κατά συνέπεια, αυτή η βαθιά
φτωχοποίηση της κοινωνίας σε υλικό και πολιτιστικό επίπεδο, επιβάλλεται
ως επί το πλείστον υπό το πρίσμα μιας υποτιθέμενης αξιολογικής ουδετερότητας (δηλαδή, ως το «μικρότερο κακό» όπως θα ‘λεγε ο Michéa3) η
οποία προτάσσει ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης και δράσης, όχι ως συνεκτικό σώμα ιδεών και αντιλήψεων, αλλά ως μια αναγκαιότητα που προκύπτει ελλείψει δυνατών εναλλακτικών προτάσεων. Άρα, μπορεί να δικαιολογηθεί κάθε αντι-κοινωνική πολιτική που ωθεί προς τον κοινωνικό κανιβαλισμό, υπό το πρόσχημα πώς οι μόνες δυνατές εναλλακτικές είναι οι θάλαμοι αερίων, οι μαζικοί τάφοι και η ολική καταστροφή -τουλάχιστον έτσι
όπως συνθέτει αυτές τις εναλλακτικές η σκοτεινή πλευρά του θεάματος
(των 8μμ) και η Καθημερινή.

λαϊκίστικο think tank, όσο κι αν θέλουν να μας πείσουν για το αντίθετο. Κι’
αυτό συμβαίνει γιατί ο λαϊκισμός δεν είναι κτήμα συγκεκριμένων πολιτικών οργανώσεων, αλλά αναφέρεται λιγότερο ή περισσότερο σε έναν συγκεκριμένο ανθρωπολογικό τύπο που εμφανίζεται στη σύγχρονη Ελλάδα,
καθώς και σε ένα φαντασιακό στοιχείο που κινητοποιεί την άνοδο του λαϊκισμού, ειδικά σε περιόδους όπως η σημερινή, όπου μάλλον αποχαιρετούμε οριστικά την κοινωνία της αφθονίας και υλικής ευμάρειας για το 1/3 του
πλανήτη, δηλαδή ερχόμαστε αντιμέτωποι με το γεγονός πως πλέον έχουμε να αντιμετωπίσουμε την υποχώρηση της δυνατότητας να καλυφθεί κάθε
κενό νοήματος γύρω από την ανθρώπινη ύπαρξη μέσα από καταναλωτικά
πρότυπα (ο εξαγώγιμος πολιτισμός της Δύσης τις τελευταίες δεκαετίες).

Είναι δύσκολο λοιπόν, όσοι θέλουμε να σκεφτόμαστε κριτικά και
να πράττουμε γύρω από τις αρχές της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και
της ισότητας, να παραγνωρίσουμε τον λαϊκισμό που ενυπάρχει στο αντι2. Ας μην ξεχνάμε μάλιστα, το κλίμα γενικευμένης τρομοκρατίας που αναπαράγει αυτός ο τεχνοκρατικός εθνικισμός/πατριωτισμός, ρατσισμός και σεξισμός -αλλά και ο κοντινός του συγγενής της «λαϊκ(ιστικ)ής» δεξιάς: από την περίφημη φράση του Λοβέρδου για «υγειονομικές βόμβες» μέχρι την εξύψωση της «περίπτωσης παπαδιάς», από υπόθεση αστικού δικαίου σε εθνική υπόθεση, συμβάντα τα οποία σκόπευαν αποκλειστικά στον στιγματισμό του γυναικείου σώματος (το οποίο είναι δυνάμει εχθρός της μάτσο αρρενωπής καθαρότητας του μικροαστού κερατά), τα ομοφοβικά σχόλια του Ντινόπουλου αναφορικά με το Gay Pride, ή την
απόκρυψη του γεγονότος πώς οι δανειακές δόσεις αφορούν αποκλειστικά την ανακεφαλαίωση των τραπεζών και όχι κάποια νεφελώδη «πατρίδα». Τέλος, η καλλιέργεια του ρατσισμού
μέσα από λογικά άλματα, όπως τον στιγματισμό ολόκληρων εθνικών και θρησκευτικών ομάδων εξαιτίας υποθέσεων ιδιωτικής φύσης· έτσι, δεν ήταν δύσκολο για μια υπόθεση φόνου να
χαρακτηριστούν όλοι οι μετανάστες εγκληματίες και βάρβαροι, πράγμα που βοήθησε πολύ
στην εγκαθίδρυση μιας ρατσίζουσας γλώσσας, όπως π.χ., το γεγονός πως όσοι και όσες δεν
έχουν χαρτιά και ντοκουμέντα είναι «λαθραίοι»/«παράνομοι», λες και μιλάμε για τσιγάρα
που πωλούνται στις πλατείες.
3. J.-C. Michéa, Η Αυτοκρατορία του μικρότερου κακού: Δοκίμιο για τον φιλελεύθερο πολιτισμό, μτφρ. Α. Ελεφάντης, Αθήνα, Πόλις, 2008. Ιδιαίτερα στο πρώτο κεφάλαιο («Η ενότητα του φιλελευθερισμού», σσ. 13 - 57), όπου ο συγγραφέας κάνει λόγο για τον πραγματικά υπαρκτό φιλελευθερισμό του οποίου η συνοχή συνίσταται στο γεγονός ότι αυτοπροβάλλεται ως «το μικρότερο κακό» σε σχέση με τους πολιτικούς του αντιπάλους, θέτοντας τις βάσεις για την πεποίθηση πως πρόκειται για μια αξιολογικά ουδέτερη επιλογή και όχι για μια
επιλογή με πολιτικό αντίκτυπο.

Αν λοιπόν έχει κάποιο νόημα η κατανόηση του λαϊκισμού, αυτή
δεν μπορεί να αποκόπτεται από μια κοινωνικο-ιστορική ανάλυση που θα
αναδείξει τις ρίζες του, τις φιγούρες και τις παραστάσεις που κινητοποιούν τη λαϊκίστικη ρητορεία ή πολιτική τοποθέτηση, αλλά και παράλληλα
ποιες μπορεί να είναι οι προϋποθέσεις για μια λαϊκή και κοινωνική (μηλαϊκίστικη) πολιτική δραστηριοποίηση. Η αγοραία αντίληψη γύρω το ζήτημα του λαϊκισμού, όσον αφορά την περίπτωση της σύγχρονης Ελλάδας,
επικεντρώνεται, ως επί το πλείστον, στην περίοδο της Μεταπολίτευσης4.
Αυτό φυσικά συμβαίνει, διότι η Μεταπολίτευση σήμανε την είσοδο της Ελλάδας στη μετα-νεωτερική φάση, όπου εμφανίστηκε ένα κόμμα το οποίο
κατάφερε να υπερνικήσει την κλασική πόλωση «δεξιά - αριστερά», να κατακτήσει την πλειοψηφία του ελληνικού λαού ανεξαρτήτως της κοινωνικής
θέσης/τάξης, να προωθήσει ένα μοντέλο εντατικής κατανάλωσης με την διεύρυνση της μεσαίας τάξης και φυσικά να ευνοήσει τις συνθήκες εδραίωσης μιας μαζικής κουλτούρας η οποία άμβλυνε τις πολιτικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες των κοινωνικών ομάδων, καταστάσεις που ευνοούν μια
απλουστευτική και εντελώς σχηματική οικοδόμηση της θεωρίας του λαϊκισμού (και των «άκρων» που τον συνοδεύουν, σύμφωνα με τις πρόσφατες
θεωρίες των «αντάρτων» του «Άγιου Κέντρου»).
4. Αυτή η χονδροειδής θεωρητικοποίηση του λαϊκισμού γύρω από τη «γενιά του Πολυτεχνείου» η οποία συνέβαλε στην εγκαθίδρυση της Μεταπολίτευσης, πέρα από χυδαία, διότι τσουβαλιάζει τους πραγματικούς αγωνιστές με αυτούς που άντλησαν εκ των υστέρων πολιτική
υπεραξία λόγω της δράσης τους, είναι και ανιστόρητη, μιας και οι πελατειακές σχέσεις, ο
κρατικός πατερναλισμός και η «ευνοιοκρατία» συνιστούν δομικά στοιχεία του νεοελληνικού
κράτους και όχι κάποια καινοτομία η οποία εμφανίστηκε με το μεταπολιτευτικό καθεστώς.
Η μόνη διαφορά της Μεταπολίτευσης ήταν πως σταμάτησε να υπάρχει το προαπαιτούμενο
της δήλωσης κοινωνικών φρονημάτων προκειμένου κάποιος ή κάποια να αποκτήσει οφέλη με
αντάλλαγμα τον πολιτικό ευνουχισμό του-της.
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Αυτή η άποψη λοιπόν, αν και είναι αληθής, παρόλα αυτά δίνει την
εντύπωση πως πριν την επικράτηση του μεταπολιτευτικού μοντέλου δεν
υπήρχε λαϊκισμός, οπότε, από πολιτικής σκοπιάς, αφήνεται να εννοηθεί
πως η Μεταπολίτευση ευθύνεται για την οικονομική κρίση, τη διαπλοκή
και τη διαφθορά, την κοινωνική αποσύνθεση και την κρίση, εξαιτίας της διάχυσης ενός λαϊκίστικου και kitsch lifestyle τρόπου ζωής. Οπότε, το σκεπτικό είναι πως αρκεί απλώς να παραγκωνίσουμε τους υπεύθυνους της Μεταπολίτευσης, τα «λαμόγια» και το πολιτικό προσωπικό και να τους αντικαταστήσουμε με τους «καθαρούς» ή τους «ειδικούς». Είναι πέρα για πέρα
προφανής ο αναδυόμενος λαϊκισμός αυτών που τον μέμφονται (τον ίδιο το
λαϊκισμό), και αυτό δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό, από τη στιγμή που δε θίγονται οι βαθύτερες αιτίες του λαϊκισμού, αλλά μόνο ορισμένες ιστορικές φάσεις (Μεταπολίτευση) που προσδιορίστηκε δυναμικά στο
δημόσιο πεδίο.

Χοντρικά, το κύριο χαρακτηριστικό κάθε λαϊκίστικης ρητορείας,
όπως επισημαίνει ο Λυκιαρδόπουλος7, αφορά το γεγονός πως κάθε λαϊκισμός είναι κατ’ ουσίαν αντιλαϊκός ακριβώς και επειδή ο λαϊκισμός είναι
κάτι που ο λαός το υφίσταται αντί να το ασκεί - όπως ίσως να πιστεύουν
όλοι αυτοί και όλες αυτές που θρέφουν ένα ανεπανάληπτο μίσος απέναντι στην κοινωνία. Βέβαια, οι ευθύνες του ίδιου λαού, απ’ την άλλη, είναι
πως επενδύει από πλευράς του σ’ αυτή την αντιλαϊκότητα, αφήνεται να
χειραγωγείται επειδή αποκομίζει διαφόρων ειδών οφέλη, αποδέχεται και
επικροτεί κιόλας την παθητικότητά του διαβεβαιώνοντας πως «έτσι είναι/
έχουν τα πράγματα», δηλαδή αναπαράγει και ανακυκλώνει με φαύλο και
ετερόνομο τρόπο αυτό που υφίσταται.

Σε ό,τι λοιπόν μας αφορά, λαϊκισμός δεν είναι απλώς οποιαδήποτε αφήγηση συλλογικοποιεί το κοινωνικό σώμα μετατρέποντας το σε λαό,
όπως χονδροειδώς θεωρεί η σχολή Laclau5, αλλά αντιθέτως ο ετεροκαθορισμός του κοινωνικού σώματος από μια μειοψηφία, η οποία αναλαμβάνει το
ρόλο του ποιμένα που σκοπεύει να καλλιεργήσει μια αδιαμεσολάβητη σχέση με την κοινωνία, συγκαλύπτοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη δομική σχέση μεταξύ εξουσιαστή και εξουσιαζομένου. Κοντολογίς, ο λαϊκισμός μπορεί να ιδωθεί μέσα από το πρίσμα όπου μια πεφωτισμένη μειοψηφία, αφού
πρώτα διαβεβαιώσει πώς έχει υπερβεί τη «λαϊκή της κατάσταση», αυτοκηρύσσεται Κύριος των Σημασιών του λαού, δηλαδή αυτή που ξέρει τι είναι λαός και ποιες οι απαιτήσεις του και τις επαναπροσδιορίζει υπό μια
σκοπιά που θα διαβεβαιώνει πως ο ίδιος ο λαός είναι ανίκανος να διάπραξει αντίστοιχο έργο, και κατα συνέπεια ορίζει τον εαυτό της αυτόκλητο εκπρόσωπο: ο χαρισματικός ηγέτης, το Κόμμα και η Κεντρική Επιτροπή, οι
επαΐοντες και οι ειδικοί. Η μειοψηφία επομένως φαίνεται σαν να κατέχει
κάτι που ο λαός στερείται: τον προσδιορισμό και τη διάθεση για πολιτική πάλη, καθώς και συναισθήματα συμπάθειας και συμπόνοιας. Άλλωστε
ο αθώος (άρα ο λαός μας!) όπως είναι γνωστό δύσκολα να διακατέχεται
από τέτοια συναισθήματα, μιας και ο αθώος ως τέτοιος είναι ο δέκτης αυτών των συναισθημάτων, όχι ο πομπός· η αθωότητα είναι κάτι εξ ορισμού
στείρο συναισθηματικά6.
5. Ε. Laclau, «Ο αναγκαίος λαϊκισμός», Σύγχρονα Θέματα, τ. 110, Ιούλιος - Σεπτέμβριος
2010, σ. 80 - 83.
6. Το ίδιο ισχύει και για την «ενοχικότητα» ως το στρατηγικό νόημα του λαϊκισμού όπως ορί-

Εντός αυτής της φαυλότητας, βρίσκουμε στην περίπτωση της δεξιάς φιγούρες σαν του Πάνου Χαμμένου ή του skinhead γεωπόνου, οι οποίοι
εμφανίζονται ως οι πολιτικοί που «έχουν τα κότσια», «τα χώνουν», «ξεβρακώνουν» τη Νεά Τάξη Γαμάτων, «ρίχνουν γροθιά στο κατεστημένο»
και τις «κατοχικές δυνάμεις», έχουν εκείνα τα χαρίσματα που στερούμαστε οι υπόλοιποι και οι υπόλοιπες και ταυτοχρόνως τα ποθούμε. Είναι δηλαδή εκείνα τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι έχουν έρθει σε ρήξη με το σύστημα εκ των έσω και πραγματοποιούν κάποιου είδους αντάρτικο. Ο ιστορικός ρόλος που επιφυλάσσουν
δηλαδή οι εθνικιστές και ελληνοκεντρικοί λαϊκιστές στον εαυτό τους, είναι να σώσουν την πατρίδα, ενδεχομένως «ξεβρωμίζοντας τον τόπο», έναν
τόπο όμως που ακριβώς επειδή κατακυριαρχείται κατ' αυτούς από προδότες, δοσίλογους, κομμουνιστοσυμμορίτες, αναρχομπολσεβίκους, μετανάστες, ομοφυλόφιλους και γενικότερα ό,τι δεν εκπίπτει στην ηθική και την
αισθητική τους, μάλλον μετά το «ξεβρώμισμα» θα μείνει ένας τόπος χωρίς
ανθρώπους.
Στην περίπτωση της αριστεράς, σχηματικά έχουμε ένα πιο πολύπλοκο και συστηματοποιημένο μοντέλο λαϊκισμού, το οποίο θεμελιώνεται
πάνω σε μια πεποίθηση πως υπάρχει μια (επαναστατική) επιστήμη της
«ορθής συνείδησης» σε αντιδιαστολή με την ψευδή συνείδηση. Πάνω σ'
αυτή την αντίληψη λοιπόν, χτίζεται ένα γραφειοκρατικό μοντέλο σύμφωνα
με το οποίο μια επαναστατική ιντελλιγκέντσια, ως ξεχωριστό σώμα από
ζεται από τους τεχνο-γραφειοκράτες λαϊκιστές.
7. Γ. Λυκιαρδόπουλος, «Η πολιτική ουσία του λαϊκισμού», Η ‘Ρωμιοσύνη’ στον παράδεισο.
Σημειώσεις για μια κριτική του νεοελληνικού αντιδιανοουμενισμού, Αθήνα, Έρασμος, 1983
(διαθέσιμο στο: http://sarantakos. wordpress.com/keimena/lykiardokimia/lykiardopopulism/).
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την υπόλοιπη κοινωνία, οφείλει να ανακαλύψει αυτόν τον επαναστατικό
επιστημονισμό και να τον μεταλαμπαδεύσει στις μάζες. Οι μάζες, αν και
αθώα θύματα του Κεφαλαίου, ακριβώς επειδή είναι μάζες, δεν μπορούν
να κάνουν τίποτα για την κατάστασή τους μιας και ήδη βρίσκονται εντός
του φαύλου κύκλου της αλλοτρίωσης και μόνο τα «ηλεκτροσόκ» από την
πρωτοπορία της ιντελλιγκέντσιας και του Κώματος μπορούν να τους δώσουν μια επαναστατική ώθηση για κοινωνική αλλαγή. Άλλωστε, το κλασικό αντεπιχείρημα των αριστερών γραφειοκρατών σε απανταχού αντιφρονούντες που ασκούν κριτική στην κατεστημένη αριστερά είναι πως «δεν
έχουν ωριμάσει οι συνθήκες». Επομένως -κατά τους αριστερούς- το τί είναι λαός, ποιός ο ρόλος του και τι πολιτικούς σκοπούς και προτάγματα οφείλει να θέσει, είναι ερωτήματα που μόνο η επαναστατική πρωτοπορία μπορεί να απαντήσει.

του χαρακτηρίζεται από έντονα μεσσιανικά χαρακτηριστικά. Οι κοινές ρίζες και οι ομοιότητες της κάθε παράδοσης του λαϊκιστικού φάσματος πηγάζουν ακριβώς απ'αυτό το σημείο: πως ο κάθε λαός, μπορεί να υπάρξει ως τέτοιος μόνο αν βρεθεί μια ειδική ομάδα ανθρώπων ώστε να τον
ορίσει και να τον κατηγοριοποιήσει, κοντολογίς να του αποσπάσει τον
λόγο και το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού ή -ακόμα χειρότερα- την
ίδια τη φωνή και να ταυτίσει τα συμφέροντα του λαού με τα συμφέροντα της ειδικής ομάδας που ομιλεί εξ ονόματός του. Ο παράγοντας της
αυτόνομης πολιτικής δραστηριότητας των ανθρώπων, η ρητή τους αυτοθέσμιση και η οριοθέτηση των λαϊκών αιτημάτων χωρίς μεσάζοντες είναι λίγο-πολύ η «μαύρη τρύπα», την οποία τεχνηέντως δεν φωτίζουν οι αγαπητοί αθλητές αυτού του δημοφιλούς πλέον σπορ όταν προσπαθούν να στιγματίσουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους ως λαϊκιστές.

Τέλος, το λαϊκίστικο κοκτέιλ το συνθέτει ένα νέο είδος λαϊκισμού,
αυτό που αποκαλείται «αντιλαϊκισμός» τεχνοκρατικής-μεταμοντέρνας
υφής. Οι εκπρόσωποί του, απλώς αντιστρέφουν τα στοιχεία των υπολοίπων λαϊκισμών προκειμένου να αποκτήσουν μια συγκροτημένη απεύθυνση: έτσι, η εκάστοτε κοινωνία, αντί να είναι μια καθαγιασμένη εικόνα ενός
αγαθού και αγνού «λαού» όπως συμβαίνει με τον δεξιό ή τον αριστερό λαϊκισμό, εμφανίζεται ως ένας πραγματικός βόθρος άξεστων, διεφθαρμένων
και απολίτιστων βαρβάρων, οπότε τίθεται μια «κατάσταση εκτάκτου ανάγκης», όπου προκειμένου η κοινωνία να μην αυτοκαταστραφεί και εξαφανιστεί πρέπει να διαμεσολαβήσει ένα σώμα ειδικών, τεχνοκρατών και γενικότερα αρίστων που θα την σώσει. Κατ' αυτόν τον τρόπο, καταφέρνουν
να οδηγήσουν στην εσωτερίκευση όλων των αντιφάσεων που παράγουν
τα κοινωνικά συστήματα στον ψυχισμό των ατόμων, κυρίως μέσα από
την αυτοενοχοποίηση και την αυτομαστίγωση («εμείς φταίμε», «ο Έλληνας είναι γεννημένος για τη λαμογιά»), προκειμένου να μας πείσουν για
την αναγκαιότητα της επικράτησης της ιδεολογίας τους (νεοφιλελευθερισμός) ως τη μόνη δυνατή και ορθολογική λύση, «αρκεί να τοποθετήσουμε τους σωστούς ανθρώπους στις σωστές θέσεις»8.

Εθνικιστικός (a.k.a. πατριωτικός) λαϊκισμός: αντι-κρατισμός,
αντι-δυτικισμός, θυματικότητα

Είναι προφανές λοιπόν, πως ο λαϊκισμός σε οποιαδήποτε μορφή
8. Όσον αφορά την ιδεολογία της αξιοκρατίας, την κατά το μάλλον ή ήττον αντίληψη πως αν
λάβουν τα καίρια πόστα οι «άξιοι» όλα θα λειτουργήσουν όπως πρέπει, αλλά και τις αριστοκρατικές και αντιδημοκρατικές καταβολές αυτής της πολιτικής αντίληψης βλ. C. Lasch, The
revolt of the elites and the betrayal of democracy (ελλ. μτφρ. Η εξέγερση των ελίτ και η προδοσία
της δημοκρατίας, εκδόσεις Νησίδες), Νέα Υόρκη, W.W. Norton Company, 1995, σ. 39 - 44.

Κατ’ αρχήν είναι αρκετά δύσκολο να υπάρξει εν έτει 2012 μια σαφής διαχωριστική γραμμή πατριωτισμού και εθνικισμού9. Η τυπική διάκριση βέβαια σχετίζεται με το ότι ο πατριωτισμός είναι μια αγνή αγάπη προς
την πατρίδα, είναι αμυντικός και αφορά την υπεράσπιση των δεδομένων,
ενώ αντιθέτως ο εθνικισμός είναι κατ’ εξοχήν η έκφραση αλυτρωτισμού,
επεκτατισμού και επιθετικότητας προς τους άλλους. Φυσικά μέσα σ’ αυτό
τον ορισμό, το κύριο ατόπημα σχετίζεται με την αίσθηση που αποτυπώνεται πως η πατρίδα είναι κάτι το οποίο κατασκευάζεται μετά το έθνος, ενώ
γνωρίζουμε ιστορικά πώς ο πατριωτισμός προϋπήρχε του εθνικισμού (ο
οποίος είναι δημιούργημα του 19ου αι.10). Μόνο μια ματιά στην περίπτωση
του ελληνικού εθνικισμού κατά την περίοδο της εκδίπλωσής του αρκεί για
να μας πείσει: το ελληνικό έθνος αναδύεται ως κάτι επιθετικό, επεκτατικό
και αλυτρωτικό, ο εθνικοαπελευθερωτικός πόλεμος κατά της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας δεν περιορίζεται σε μια σειρά αγώνων στην Πελοπόννησο
και υπεράσπισης των κεκτημένων, αλλά σταδιακά στα εθνικά σχέδια συμπεριλαμβάνονται και γεωγραφικές περιοχές (Θεσσαλία, Μακεδονία, Μι9. Ε. Μπαλιμπάρ, «Ρατσισμός και κρίση», Φυλή, Έθνος, Τάξη. Οι διφορούμενες ταυτότητες, επιμ. Ε. Μπαλιμπάρ και Ι. Βαλλερστάιν, μτφρ. Α. Ελεφάντης και Ε. Καλαφάτη, Αθήνα,
Πολίτης, 1991, σ. 349.
10. Πάνω στο ζήτημα του εθνικισμού ως ιδεολογίας που αναπτύχθηκε τον 19ο αιώνα, καθώς και την επιρροή του από τις φιλοσοφίες του Διαφωτισμού και τις αστικές επαναστάσεις
βλ. Ε. Kedοurie, Ο Εθνικισμός, μτφρ. Σ. Μαρκέτος, επιμ. Π. Λέκκας, Αθήνα, Κατάρτι, 1999.
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κρά Ασία) στις οποίες ο ελληνικός πληθυσμός αποτελεί μειοψηφία της τάξης του 20-30% των τοπικών κοινωνιών (χαρακτηριστικό παράδειγμα η
Θεσσαλονίκη)11, ενώ με την μικρασιατική καταστροφή και την αποσύνθεση
της Μεγάλης Ιδέας, έχουμε τη μετάβαση προς μια πολιτική πιο αμυντική,
υπό την έννοια της υπεράσπισης των εδαφών όπως ορίζονταν από τη Συνθήκη της Λωζάνης (1923). Σε κάθε περίπτωση, αυτό ισχύει και για τους
δυτικούς εθνικισμούς, οι οποίοι αναδύθηκαν ως μορφές φαντασιακής νομιμοποίησης της ομογενοποίησης ετερόκλητων εθνοτικών, θρησκευτικών και
πολιτιστικών ομάδων υπό την αιγίδα του Έθνους. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση, ο εθνικισμός ξεκινάει ως κάτι επιθετικό, δεν ενέχει μια εγγενή τάση
για άμυνα· οι αμυντικές προσεγγίσεις εντός των εθνικιστικών κύκλων πάντα έπονται των επιθετικών, ποτέ δεν προηγούνται.

τον εθνικισμό με τις συγκεκριμένες κοινωνικές σχέσεις υπό ένα συγκεκριμένο κοινωνικο-ιστορικό πεδίο στο οποίο δημιουργήθηκαν, υπήρξαν, αναπτύχθηκαν και τελικά χαλάρωσαν13. Επομένως, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως ο πατριωτισμός έχει να κάνει περισσότερο με πιο κοντινούς
και προσωπικούς δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων, στα πλαίσια πραγματικών κοινοτήτων και όχι εθνών - κρατών: αναφέρεται στον βιωματικό τόπο,
σε έναν τόπο εμπειριών και βιωμάτων κατά την ανάπτυξη ενός ανθρώπου
μέσα στην κοινότητά του ή -για τα σημερινά δεδομένα- στην εστία, τη γειτονιά, το χωριό ή την πόλη. Αντιθέτως, ο εθνικισμός ενέχει την αντίληψη
πως οφείλουμε να αντιλαμβανόμαστε ως τόπους ψυχοσωματικής επένδυσης και μέρη στα οποία δεν έχουμε βιώματα, εμπειρίες και πραγματικούς συναισθηματικούς δεσμούς. Οι λόγοι είναι προφανείς: χωρίς την αίσθηση του αυτού του ανήκειν, θα ήταν εξ ορισμού αδιανόητο για τον κοινό νου να συλλάβει τις αιτίες που ένας κάτοικος του Ναυπλίου θα έπρεπε
να πάει στην κρεατομηχανή του πολέμου κάπου στον Έβρο ή στη Σμύρνη.
Επιπλέον, αυτή η ομογενοποίηση του χώρου που προσέφερε το εθνικιστικό
φαντασιακό, ήταν αρωγός στην εδραίωση του καπιταλισμού μέσα από την
δημιουργία μιας εθνικής παραγωγικής δύναμης, μιας εθνικής αγοράς ώστε
να διανεμηθεί το παραγόμενο προϊόν και φυσικά ενός εθνικού δικτύου κίνησης και κυκλοφορίας των εμπορευμάτων14.

Γι' αυτό το λόγο, θα ήταν καλύτερο, αντί να συνδέσουμε τη διαφοροποίηση του πατριωτισμού με τον εθνικισμό με ένα συγκεκριμένο πράττειν -αμυντικό ή επιθετικό κατ' αντιστοιχία- να αναφερθούμε στη σχέση που αναπτύσσουν με το έδαφος, μιας και σε τελική ανάλυση από εκεί
ξεκινούν και οι πατριωτικές και οι εθνικιστικές πεποιθήσεις. Όπως πολύ
ωραία έδειξε ο ανθρωπολόγος Benedict Anderson στο έργο του για τον
εθνικισμό12, το έθνος συνιστά κοινότητα η οποία θεμελιώνει τις σχέσεις των
ανθρώπων υπό μια νοερή (imagined) συγγένεια. Ο διαχωρισμός είναι θεμελιώδης, ακριβώς διότι ο Anderson ως ανθρωπολόγος θεωρεί πως υπάρχουν
και μη-νοερές συγγένειες, δηλαδή συγγένειες πραγματικές (όχι αποκλειστικά αιματολογικού δεσμού) μέσα σε κοινωνίες με πιο τοπική οργάνωση,
όπως παρατηρήθηκε μέσα από την εθνογραφική έρευνα τόσο των λεγόμενων «πρωτόγονων» ή «άγριων» κοινωνιών, όσο και προ-νεωτερικών κοινωνιών, οπού μια τοπική κοινωνία παρόλο που μπορεί να ανήκε σε μια αυτοκρατορία, μπορούσε να διατηρεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κουλτούρας της και μια σχετική αυτονομία στη ρύθμιση των κοινωνικών σχέσεων στηριζόμενη σε εθιμικού τύπου δίκαιο και δίκτυα συναλλαγής.
Ο Anderson, διατηρώντας αυτή τη διάκριση μεταξύ «πραγματικής» και «νοερής» κοινότητας, ασφαλώς δεν θέλει να πει ότι το ένα είναι αληθινό και το άλλο ψεύτικο, αλλά να συνδέσει τον πατριωτισμό και
11. Ελληνικός πληθυσμός είναι αυτοί που είχαν ελληνική εθνική συνείδηση, όχι ελληνόφωνοι
οθωμανοί, τουρκογενείς χριστιανοί ή οποιεσδήποτε μειονότητες οι οποίες μπορεί να συμπίπτουν με τις εννοιολογήσεις, αλλά πόρρω απείχαν απ' το να συνειδητοποιούν τη θέση τους ως
Έλληνες που πρέπει να πολεμήσουν εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
12. B. Anderson, Φαντασιακές κοινότητες. Στοχασμοί για τις απαρχές και τη διάδοση του
εθνικισμού, μτφρ. Π. Χαντζαρούλα, Αθήνα, Νεφέλη, 1997.

13. Βέβαια, στις μέρες μας είναι δύσκολο κάποιος να μπορέσει να μιλήσει για την αποσύνθεση του εθνικισμού, τη στιγμή που είναι η πρώτη μαζική απάντηση που δόθηκε από την ελληνική κοινωνία ενάντια στην κατάσταση που της επιβλήθηκε από εγχώριες και αλλοδαπές οικονομικο-πολιτικές ολιγαρχίες. Το καίριο όμως που αξίζει να δείξουμε είναι πως το έθνος - κράτος δείχνει να έχει ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό ως μοντέλο κοινωνικής οργάνωσης, τόσο στο
νομικό-πολιτικό επίπεδο (υπερεθνικοί οργανισμοί), όσο και στο οικονομικό (διεθνοποιήση,
παγκοσμιοποίηση) πράγμα που δείχνει πώς ο εθνικισμός σήμερα, μπορεί να είναι εμπόρευμα προς πώληση μέσω του υπερτονισμού των ιδιαίτερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών μιας
ομάδας ανθρώπων, ένα ζήτημα ηθικού ή εθιμικού δικαίου, ή, στην χειρότερη και πιο απάνθρωπη εκδοχή του ένας «μελανός» ακτιβισμός και χίτικη άμεση δράση. Το σημαντικό όμως
είναι, το οποίο παραδόξως δεν τονίζεται από πολύ κόσμο, πως δεν λαμβάνει πλέον διαστάσεις συγκεκριμένης πρότασης ή ενός πολιτικού πρόταγματος αντίστοιχου της Γαλλικής ή της
Αμερικανικής Επανάστασης.
14. Ε.Hobsbawm, Έθνη και εθνικισμός από το 1780 μέχρι σήμερα. Πρόγραμμα, μύθος,
πραγματικότητα, μτφρ. Χ. Ναντρίς, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 1994. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι
η ανάλυση που κάνει ο ιστορικός γύρω από το σιδηροδρομικό σύστημα ως την πιο δυναμική
απόδειξη της κυριαρχίας των πρώτων σταδίων του καπιταλισμού επί της φύσης και των δυνατοτήτων που υποσχόταν αυτός ο τεχνολογικός εξορθολογισμός στα νεοσύστατα έθνη - κράτη και στις παραγωγικές σχέσεις της εποχής.
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Εθνικισμός ως μέσο και ως σκοπός: αντι-δυτικισμός και αντικρατισμός

ζαντίου, όπου λίγο πολύ η πίστη στον Φαραώ ή την Αγία Τριάδα ήταν δεδομένη και δοσμένη μια για πάντα. Είναι άλλωστε οφθαλμοφανές, ειδικότερα για τις περιπτώσεις μονοθεϊστικών κρατών, πως η ρήξη με τη θεσμισμένη παράδοση οδηγούσε σε σχίσματα και όχι στην αφομοίωση των
μη-ορθόδοξων τάσεων. Έτσι έχουμε τον καθολικισμό και τον προτεσταντισμό ως εντελώς διαφορετικά θρησκευτικο-πολιτικά δόγματα από το ορθόδοξο Βυζάντιο, τα οποία προτάσσουν η δική τους ερμηνεία γύρω από
το νόημα της ύπαρξης, και δεν είναι απλώς «τάσεις» εντός του Χριστιανισμού. Αντιθέτως, το σύγχρονο κράτος χαρακτηρίζεται από τη συνεχή του
τροφοδοσία απ' αυτό το πρόταγμα μιας «δίχως όρια επέκτασης του Ορθού Λόγου» και της τεχνολογικής Ratio που Τον συνοδεύει. Αυτό σημαίνει πως το κράτος αναπτύσσεται και διαμορφώνεται μαζί με αυτό το φαντασιακό της καπιταλιστικής κυριαρχίας, δεν είναι κάτι στατικό, δεν είναι
απλώς «όργανο της άρχουσας τάξης» (Μαρξ), ούτε ένας μηχανισμός που
λειτουργεί αυτόνομα: το σύγχρονο κράτος υπακούει και το ίδιο στις σημασιακές προσταγές της (ψευδο)ορθολογικής κυριαρχίας καθώς εξορθολογίζει, κατακερματίζει, κατηγοριοποιεί και γραφειοκρατικοποιεί· δεν καταπιέζει απλώς με εργαλειακό-τεχνικό τρόπο, αλλά ταυτόχρονα αφομοιώνει και οικειοποιείται μέσω των ερμηνευτικών του σχημάτων ο,τιδήποτε
ξεφεύγει της κυριαρχίας του, ακριβώς για το λόγο ότι συνιστά και το ίδιο
(το σύγχρονο κράτος) μια μερικότητα που υπακούει και υποκινείται από
κάπου, κάτι που δεν πρέπει να αγνοήσουμε.

Έχοντας λοιπόν κατά νου αυτή τη δυσκολία διάκρισης μεταξύ πατριωτισμού και εθνικισμού στην κοινωνικο-πολιτική διάσταση, διάκριση
που -τουλάχιστον για την ελληνική περίπτωση που μας ενδιαφέρει- υφίσταται απλώς ως ιδεολογία δικαιολόγησης στις περιόδους που αναβιώνει
το εθνικιστικό φαντασιακό, είναι σημαντικό να θίξουμε όχι τόσο αυτές τις
διαφορές μεταξύ πατρίδας και έθνους, αλλά τον πλήρη διαχωρισμό μεταξύ εθνικισμού/πατριωτισμού ως κουλτούρα της νεοελληνικής κοινωνίας και
εθνικισμού/πατριωτισμού ως όργανο του νεοελληνικού κράτους που επιχείρησε μέσα από μια «από τα πάνω» αφήγηση να περικλείσει πολλαπλές
εθνοτικές ή/και πολιτιστικές ομάδες και κοινωνικές τάξεις, καθώς και να
αφομοιώσει τον εθιμικό κώδικα αυτών των τοπικών/εθνοτικών κοινοτήτων
στον ελλαδικό χώρο, με απώτερο σκοπό τον «εκμοντερνισμό»15 της ελληνικής κοινωνίας. Διότι -και αυτό είναι το σημαντικό- η ελληνική επανάσταση του 1821 και η συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους δεν πραγματώθηκε ως κοινωνικο-οικονομικός μετασχηματισμός με όρους μιας πολιτικής
φαντασιακής θέσμισης. Δηλαδή, δεν ορίστηκαν από τον ελληνικό λαό νέα
νοήματα και καινούριες αντιλήψεις αναφορικά με την οργάνωση του κοινωνικού βίου, δεν ήρθαν σε ρήξη με την ετερόνομη παράδοση (όπως συνέβη στη Δύση με το αστικό εθνικιστικό κίνημα), ή, όπως το θέτει ο Καστοριάδης, δεν ορίστηκε ένα μίνιμουμ πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων
από πλευράς πολιτών, προκειμένου να γίνει σαφής η οριοθέτηση ενός συλλογικού οράματος/προτάγματος: για ποιούς λόγους έγινε η επανάσταση;
τί θέλουμε απ' αυτό πολιτικά; τί πρέπει να κάνουμε; τί ζητάμε από τον
εαυτό μας και από τους άλλους και τούμπαλιν;
Μία τέτοιου είδους απόφανση, μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε το σύγχρονο κράτος, όχι μόνο σαν έναν μηχανισμό ταξικής κυρίαρχιας, αλλά ως έναν θεσμό που ενσαρκώνει και παράγει την κυριαρχική
ιδιαιτερότητα του δυτικού πολιτισμού. Δηλαδή δεν πρόκειται για ένα κλασικό ετερόνομο κράτος, όπως της αιγυπτιακής αυτοκρατορίας ή του Βυ15. Ακολουθώντας την ανάλυση του Καστοριάδη για τη «διττή φαντασιακή σημασία της νεωτερικότητας», η οποία αφενός ενσαρκώνεται στο ιστορικό κίνημα για κοινωνική και ατομική αυτονομία, στη δημοκρατική πάλη ενάντια σε κάθε μορφής εκμετάλλευση και ανισότητα
(ταξική/οικονομική, πολιτική, έμφυλη, φυλετική) και αφετέρου στο πρόταγμα μιας δίχως όρια
ορθολογικής κυριαρχίας πάνω στους ανθρώπους και τη φύση, θα λέγαμε ότι ο εκμοντερνισμός
που εκφράζεται από το κάθε κράτος στη νεωτερική περίοδο αφορά αποκλειστικά το δεύτερο στοιχείο αυτής της διττής φαντασιακής σημασίας και όχι το πρώτο.

Μάλιστα, δεν είναι δύσκολο κάποιος ή κάποια να συνειδητοποιήσει αυτή τη διαδικασία. Μία μόνο επιπόλαιη ματιά στο προεκλογικό διαφημιστικό σποτ της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει του λόγου το αληθές:
η εικόνα του υποψήφιου νεοφιλελεύθερου και μνημονιακού πρωθυπουργού, να συνδυάζεται αφενός με τον ρομαντικό και αντι-μοντέρνο εθνικισμό του Ελύτη και αφετέρου με τον κρατικό εθνικιστικό ιμπεριαλισμό της
«απελευθερωμένης» από τους μιναρέδες Αγιάς Σοφιάς16. Έτσι, με αρω16. O κατάλογος αυτής της εθνικιστικής/πατριωτικής λαϊκίστικης λογικής, η οποία κηρύσσεται υπεύθυνη, σοβαρή και ως αυτή που θα μας προστατεύσει από τα άνομα άκρα της «Ελλάδας της δραχμής» και τα τοιάυτα είναι ατελείωτος. Για παράδειγμα οι δηλώσεις του Στουρνάρα, «Πατριωτικό καθήκον να πετύχει η επαναγορά ομολόγων», Τα Νέα, 28/11/2012 (http://
www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4771295), δεν είναι παρά ένα κλασικό δείγμα πως κάθε νεοφιλελεύθερη πολιτική προσπαθεί να αυτοπαρουσιαστεί σαν να πρόκειται για σωτηρία της
πατρίδας, πατριωτικό καθήκον, υπεύθυνη και πατριωτική στάση, ακριβώς διότι τα μνημονιακά κόμματα, έχοντας απωλέσει τη δυνατότητα να ομιλούν στο καταναλωτικό κοινό ως τέτοιο
(μιας και του σκάβουν το λάκκο με γοργούς ρυθμούς!), επενδύουν στον αναδυόμενο πατριωτικό λαϊκισμό για λόγους κομματικής συσπείρωσης και ταυτόχρονης διαιώνισης του νεοφιλελευθερισμού και της λιτότητας.
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γό τη λογική της αφομοίωσης, το κράτος καταφέρνει να συνθέσει μια μνημονιακή και υφεσιακή πολιτική, η οποία θα σώσει την πατρίδα (ή, με μια
πιο politically correct διάλεκτο: την παρτίδα), και σώζοντάς την θα καταφέρει παράλληλα να ικανοποιήσει τόσο το αίτημα του μέσου εθνοπατριώτη για μια γαλήνια επαφή με την άσπιλη ελληνική φύση, τη θάλασσα και
τις ρώγες των σταφυλιών (Ελύτης), όσο και το αίτημα για μια ελληνική
αυτοκρατορία, η οποία θα είναι όχι απλώς αυτάρκης μετά την εφαρμογή
των μνημονίων και των μεσοπρόθεσμων, αλλά επίσης επεκτατική (κατάκτηση της Πόλης). Η διαμάχη μάλιστα που διαδέχτηκε αυτό το σποτ, αποτελεί απόδειξη της ρευστότητας του ελληνικού εθνοπατριωτισμού και την
αδυναμία της οριοθέτησης του τί είναι εθνικό και τί όχι. Αντι-μνημονιακοί
πατριώτες ενοχλήθηκαν με τη χρήση του Ελύτη και της Αγιάς Σοφιάς,
αντι-μνημονιακοί ιμπεριαλιστές όπως η Χρυσή Ευκαιρία και ο Χαμμένος ενοχλήθηκαν με την προσπάθεια ταύτισης του Σαμαρά με ενδεχόμενο «απελευθερωτή της Ελλάδας», μνημονιακοί αντι-μιλιταριστές φιλελεύθεροι πειράχτηκαν μονάχα με την υπερβολή να συμπεριληφθεί η Αγιά Σοφιά στα πλάνα. Η έκπληξη που δύναται να προκαλείται απ’ αυτό το θεαματικό τρικ, δεν έγκειται στις ίδιες τις θεαματικές διαδικασίες οι οποίες
είναι η παραγωγή των διαχωρισμών -κάτι που είναι γνωστό ήδη από τον
Ντεμπόρ-, αλλά στο πόσο πολυεπίπεδη είναι η αντίληψη γύρω από το ελληνικό έθνος, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που είναι δύσκολο να βρούμε εύκολα σημεία ταύτισης στην εννοιόλογηση του έθνους από πλευράς κοινωνίας
από τη μια, και θεσμισμένων εξουσιών (κράτος, κόμματα) από την άλλη.
Ενώ λοιπόν το υπόβαθρο του νεοελληνικού φαντασιακού αποτυπώνει αρρήτως αυτή την πολυειδία στη λαϊκή παράδοση, μέσα από λέξεις, φράσεις
και κοινωνικές πρακτικές προερχόμενες εξ ανατολάς που σώζονται από
γενιά σε γενιά, καθώς και τα συναισθήματα που συνοδεύουν τις σημασίες
αυτών των γλωσσικών/φραστικών όρων και πρακτικών, όταν επεμβαίνουν
διαμεσολαβητικοί θεσμοί του σύγχρονου κόσμου, καλλιεργείται ένα κλίμα
ασυνείδητης ενοχής προς αυτά τα στοιχεία της νεοελληνικής παράδοσης
και προωθείται η λογική μιας μονήρους εθνολογικής καθαρότητας («ανάδελφο έθνος»).

θίδρυση του μοντέρνου κόσμου. Υπ' αυτή την έννοια, έχει τρομερή διαφορά ο εθνοπατριωτισμός του Ελύτη, ο οποίος αναζητεί μέσα από την ποίησή του αυτούς τους προ-νεωτερικούς δεσμούς με τους άλλους και τη φύση,
καθώς ο ποιητής αντιλαμβάνεται αυτούς τους δεσμούς να υποχωρούν προς
όφελος της αστικής πολεοδομίας και του εκμοντερνισμού, και από την
άλλη, ο πατριωτισμός του Αντωνάκη Σαμαρά, ο οποίος θεωρεί πως με τον
νεοφιλελευθερισμό θα σώσει την «παρτίδα» ή ο πατριωτισμός των επελάσεων των στρατευμάτων του ελληνικού καθεστώτος κατά τις αρχές του
20ου αιώνα. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα, ότι αυτό που έρχεται αβίαστα στο
μυαλό κάποιου ή κάποιας όταν προσπαθεί να στοιχειοθετήσει την ταυτότητα του Έλληνα, είναι οι αναφορές σε κοινωνικές πρακτικές όπως το φιλότιμο, το κέφι, η φιλία, η εγκαρδιότητα, η χαριστικότητα (και φυσικά το
ρουσφέτι)17, ενώ μόνο σε δεύτερη φάση, όπου η γλώσσα μεταπηδά απ’ το
πολιτιστικό και συγκινησιακό στο προ-πολιτικό, αναπαράγονται τα κρατικά ιδεολογήματα περί «έθνους». Η αναφορά στην ελληνική ταυτότητα εννοιολογείται σε μεγάλο βαθμό από εκείνες τις αντιστάσεις της καθημερινότητας ενάντια στον δυτικό ωφελιμισμό και ορθολογικό ψευδοατομικισμό,
την γραφειοκρατικοποίηση των κοινωνικών σχέσεων και τη θεσμισμένη διαμεσολάβησή τους.

Από εδώ πηγάζει και η ουσιαστική διαφοροποίηση του ελληνικού
εθνικισμού/πατριωτισμού ως κουλτούρα της κοινωνίας, όπου τροφοδοτεί
έντονα χαρακτηριστικά προ-νεωτερικής κοινωνιακότητας στους Έλληνες
-και αναβιώνει μέσα από τον ρομαντικό εθνικισμό της γενιάς του ‘30 (Σεφέρης, Ελύτης) ή άλλους λογοτέχνες και ποιητές (λ.χ. Καζαντζάκης, Ρίτσος)- και από την άλλη, τον εθνικισμό/πατριωτισμό ως μέσο για την εγκα-

Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει πως οφείλουμε να υπερασπιστούμε κάποιον εθνοπατριωτισμό αναγκαστικά. Πολιτικά μιλώντας, αυτή η περιγραφή στοχεύει περισσότερο σ' αυτή τη βιασύνη ορισμένων κύκλων να εξομοιώσουν τον εθνικιστικό λαϊκισμό με τον φασισμό18. Ο φασισμός σαφώς και
ενέχει τον λαϊκισμό, αλλά ο λαϊκισμός δεν ενέχει αναγκαστικά τον φασισμό. Εκτός αν περιορίσουμε τον φασισμό σε μια σειρά φιλολογικού τύπου
17. Βέβαια, η αστοχία εδώ συνδέεται μ' αυτή τη βεβιασμένη σύλληψη αυτών των χαρακτηριστικών ως κάτι που ανήκει αποκλειστικά στους Έλληνες, κάτι που σαφώς και δεν ισχύει
ιστορικά και ανθρωπολογικά, μιας και υπάρχουν αρκετές λεγόμενες «πρωτόγονες» ή προνεωτερικές κοινωνίες εντός των οποίων αυτά τα χαρακτηριστικά κοινωνιακότητας έχουν κεντρική σημασία για την λειτουργία αυτών των κοινωνίων (από τους Tupi-Guarani μέχρι τους
Αβορίγινες της Αυστραλίας, τους Νούερ στην Αφρική και τους Μπορορό στην Αμερική, τις
Αυτοκρατορίες της Μεσοποταμίας κ.λπ.). Πάνω στο ζήτημα της παράδοσης και των προνεωτερικών μορφών κοινωνιακότητας, καθώς και της πολιτικής τους σημασίας, βλ. και το άρθρο του Νίκου Μάλλιαρη «Η πολιτική σημασία της παράδοσης: με αφορμή ένα βιβλίο της
Χάνα Άρεντ» στο παρόν τεύχος, που βασίζεται στο βιβλίο της Χάνα Άρεντ Ελευθερία, Αλήθεια και Πολιτική (Αθήνα, Στάσει Εκπιπτόντες, 2012).
18. Σ' αυτή την παγίδα πέφτει και ο Λυκιαρδόπουλος («Η πολιτική σημασία του λαϊκισμού»,
ό.π.), αλλά και άλλοι συγγραφείς, όπως ο Ραφαηλίδης. Βλ. και Β. Ραφαηλίδης, «Η ψυχολογία του φασίστα» (αναδημοσιευμένο στο: http://www.doctv.gr/page.aspx? itemID=SPG2190),
όπου ο συγγραφέας αναφέρει πώς «[ο] φασισμός είναι λαϊκισμός -και κάθε λαϊκισμός είναι
φασισμός κατά βάσιν και κατ’ ουσίαν» (υπογρ. δική μου).
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παραμέτρων, όπως ο αντι-επιστημονισμός, η φυσιολατρία, ο ρομαντισμός
ή ο μυστικισμός, και αγνοήσουμε τα οργανωτικά χαρακτηριστικά ενός φασιστικού καθεστώτος, όπως η ολοκληρωτική κατοχή της Εξουσίας από ένα
κόμμα ή έναν ηγέτη χωρίς περιθώρια διαλόγου και διαφωνιών ή η τεχνολογική ανάπτυξη της στρατιωτικής βιομηχανίας, οι μαζικές εξοντώσεις και
τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Υπ' αυτή την έννοια, το να χαρακτηρίζονται
ως φασισμός το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ο Κωστάκης ο Καραμανλής, ο Ράφαελ Κορέα
ή τα λαϊκά κινήματα όπως της Αργεντινής εναντίον του ΔΝΤ είναι κυριολεκτικά υπερβολικός χαρακτηρισμός, όπου δεν προσφέρει καμιά δυνατότητα για μια σοβαρή περιγραφή ούτε του λαϊκισμού, ούτε του φασισμού
και του ναζισμού.

στικά της καθαρότητας και αθωότητας, αποτρέποντας την αναζήτηση μιας
πολιτικής κρίσης και συλλογικής δράσης. Έτσι, το ελληνικό κράτος θεωρείται καλό όταν προωθεί αυτόν τον εθνικιστικό ναρκισσισμό και όταν επικεντρώνεται μόνο σε αυτόν και κακό όταν «ξεπουλάει την πατρίδα στα ξένα
συμφέροντα της Δύσης», «στις Μεγάλες Δυνάμεις» και τα τοιάυτα. Περιττό να αναφέρω πως ακριβώς αυτό συνιστά την βιωματική αναπαραγωγή του λαϊκισμού από τον ίδιο τον λαό και τη συμμετοχή του σ’ αυτό που
του συμβαίνει με ενεργητικό τρόπο, έστω και ως ετερόνομη ακολουθία σε
δεύτερο χρόνο.

Όσον αφορά επομένως το εθνοπατριωτικό φαντασιακό, τον ελληνοκεντρισμό και τις απαιτήσεις τους, οφείλουμε να τονίσουμε πως δεν συμβάδισαν με τα αντίστοιχα αιτήματα του αστικού εθνικισμού της Δύσης,
διότι εδώ δεν υπήρξε μαζικό μοντέρνο κίνημα με πολιτικό περιεχόμενο
και έτσι το νεοελληνικό ταυτοτικό στοιχείο παρέμεινε προσκολλημένο σε
προ-νεωτερικές αξίες και μορφές, διατηρώντας τον ναρκισσιστικό εγκλεισμό της ετερονομίας της Ανατολής. Στα ίδια πλαίσια, το «από τα πάνω»
αφηγηματικό σχήμα του βυζαντινισμού και η αποδοχή του Βυζαντίου ως
αναπόσπαστο στοιχείο της ελληνικής ιστορίας σηματοδοτεί αυτό που δικαίως αποκαλέστηκε «εθνική σχιζοφρένεια». Από τη μία δηλαδή η σύγχρονη Ελλάδα, μέσα από την επίκληση της αρχαίας πόλης, του δημοκρατικού πνεύματος και του φιλοσοφικού στοχασμού, προσπαθεί να εναρμονιστεί με τον δυτικό πολιτισμό ως κομμάτι του -ή ως απόγονος του αρχαίου
πολιτισμού που ενέπνευσε τη Δύση- και από την άλλη, η προσκόλληση της
στη βυζαντινή ετερονομία την οδηγεί να θέσει τον εαυτό της ως τον Άλλο
της Δύσης, ή, ακόμα περισσότερο, ως τον Άλλο όλων των Άλλων19. Να λοιπόν πώς τροφοδοτούνται εκείνες οι διατυπώσεις όπου οι νεοέλληνες φαίνεται να θεωρούν πως είναι ο μοναδικός λαός που χαρακτηρίζεται από τη
μοναδικότητα, άρα είναι ο μόνος «καθαρός» λαός υπό την έννοια πως δεν
αποτέλεσε ποτέ χώρο συνάντησης, αλληλοεπίδρασης και ανταλλαγής αξιών με άλλους πολιτισμούς. Μάλιστα, στο πεδίο των πολιτικών νοημάτων,
κάθε απόπειρα συνάντησης με άλλους κόσμους κινητοποιεί τα αντανακλα19. S. Gourgouris, Dream Nation: Enlightenment, colonization and the institution of modern Greece
(ελλ. μτφρ. Έθνος – Όνειρο: Διαφωτισμός και θέσμιση της σύγχρονης Ελλάδας, εκδόσεις
Κριτική), Καλιφόρνια, Stanford University Press, 1996, σ. 275 – 276. Αυτή η θέσμιση της σύγχρονης Ελλάδας ως «ο Άλλος όλων των Άλλων» έρχεται ως μια ελάχιστη επεξήγηση των μυθευμάτων περί ανάδελφου έθνους.

Αυτό όμως δείχνει πως τελικά η κριτική που γίνεται από τον πατριωτικό αντι-ιμπεριαλισμό και αντι-δυτικισμό είναι αρκετά επιφανειακή,
μιας και δεν ασχολείται με το περιεχόμενο, αδυνατεί να κάνει με πολιτικούς όρους διακρίσεις του τί συνιστά ο δυτικός πολιτισμός και έτσι, στην
καλύτερη περίπτωση, επιθυμεί απλώς την εργαλειακή ενσωμάτωση της Δύσης στο ελληνικό παράδειγμα. Κατ' αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει μια γενικευμένη κριτική στην βιομηχανία της διασκέδασης, τις εργασιακές σχέσεις και την οικονομική ανισότητα, την ιδιώτευση και την παθητικότητα,
αλλά μόνο σε ξενόφερτες εκδοχές αυτών των παραδειγμάτων του δυτικού
φαντασιακού. Τα πανευρωπαϊκά κύπελλα, τα τρίποντα του Διαμαντίδη, η
Eurovision, οι ολυμπιακοί της ντόπας, η Φίνος Φιλμ και τα χαμηλής αισθητικής θεάματα, από τη στιγμή που είναι ελληνικά δεν μπορεί παρά να είναι κάτι θετικό. Η μαζική κατανάλωση αν γίνεται από ελληνικά supermarket
και shopping malls είναι πάλι κάτι άξιο λόγου. Ομοίως με τα κατασκευαστικά έργα που φέρνουν την πολυπόθητη ανάπτυξη -παρόλο που επί της ουσίας πρόκειται για έργα υποδομής και όχι αναπτυξιακά έργα!- ασχέτως αν
είναι καταστρεπτικά για το περιβάλλον.
Αντιθέτως, όταν ο κρατικός μηχανισμός επιχειρεί αντί να εθνικοποιήσει τη Δύση, να «εκδυτικοποιήσει» τον ελληνισμό, υπάρχουν έντονες
αντιδράσεις περί «προδοσίας» και «αφελληνισμού». Η ανυπαρξία αναφορών σε κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά αυτού του εκδυτικισμού αποκαλύπτει του λόγου το αληθές: αντί να επικεντρώνεται η κριτική στις προαναφερθείσες καταστάσεις ως τέτοιες, αναπτύσσεται μια εμμονή με το γεγονός ότι αυτά δεν προωθούν τον ελληνισμό. Η ρητή ή άρρητη αποδοχή πως
μια ντόπια εκμετάλλευση είναι προτιμότερη από μια αλλοδαπή, αποτελεί
από μόνης της αποδεικτικό στοιχείο των αδιεξόδων και των παραλογισμών
της νεοελληνικού φαντασιακού. Ο ναρκισσιστικός εθνικισμός πηγαίνει χέρι-χέρι με την θυματοποίηση όταν δεν ικανοποιείται το «εθνικό αίσθημα».
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Γι' αυτό σε μεγάλο βαθμό η κριτική που γίνεται από την ελληνική κοινωνία
επικεντρώνεται στα πρόσωπα και όχι στους θεσμούς, καλλιεργώντας την
εντύπωση πως ο λαός έπεσε θύμα της ελίτ του ή των υπερεθνικών κέντρων
αποφάσεων με τα οποία οι εγχώριες ελίτ συνεργάζονται, αντί να αναζητηθούν οι εγγενείς αντιφάσεις στους θεσμούς.

ταύτισή του με την τερατόμορφη χομπσιανή φιγούρα του Λεβιάθαν21 και
όχι με την εγελιανή εκδοχή ως οργάνου διεκπεραίωσης της κοινωνικής βούλησης ή την βεμπεριανή λογική του σύγχρονου κράτους ως απρόσωπο μηχανισμό που υπηρετεί την ιδέα της νεωτερικότητας- και η παράλληλη οργάνωση της ελληνικής κοινωνίας σε τοπικό επίπεδο με πατριαρχικούς και
εθιμικούς κανόνες, συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός έντονου αντικρατισμού.

Σ’ αυτό το σημείο, μετά από μια πρώτη περιγραφή, είναι αναγκαίο
να τονίσουμε πως υπάρχει μια διηνεκής διάσταση μεταξύ έθνους και κράτους στη νεοελληνική κοινωνία και ιστορία, δηλαδή η αδυνατότητα σύμπτωσής τους με τη μορφή εθνικού κράτους20. Απ' αυτό θα μπορούσαμε να
συναγάγουμε πως οι συντεχνιακές και πελατειακές σχέσεις μεταξύ κράτους και πολιτών ή ομάδων συμφερόντων -είτε πρόκειται για τα ανώτατα
στρώματα και τους μεγαλοεπιχειρηματίες είτε για τα κατώτατα στρώματα- διαιωνίζονται, ακριβώς επειδή η ελληνική εθνικιστική αφήγηση έχει καταφέρει να διατηρήσει τον διαχωρισμό έθνους και κράτους, μέσα από αυτον τον ιδιάζοντα ελληνοκεντρισμό: «το νεοελληνικό κράτος δεν είναι παρά
μια ιστορική φάση του ελληνισμού», κοντολογίς θεωρείται ότι δεν συνέβαλε ποτέ στη θέσμιση αυτού του ελληνισμού παρά μόνο χρησιμεύει για τη
διάρθρωσή του. Έχει χτιστεί λοιπόν ο μύθος πως ο Έλληνας υπάρχει ανεξαρτήτου κράτους και κοινωνικής οργάνωσης, δηλαδή μιας πολιτικής κοινότητας που θα του προσδίδει αυτό το νόημα ή ένος ανθρωπολογικού ιδεότυπου, αλλά αντιθέτως πως δημιουργήθηκε ταυτοχρόνως με την ανθρώπινη ιστορία, ή είναι αυτός ο ίδιος που δημιούργησε την ιστορία. Άρα είναι
σχεδόν αδύνατο μέσα από αυτή την αφήγηση να ταυτίσει την ύπαρξη του
με ιδιαίτερες μορφές οργάνωσης και κοινωνικο-ιστορικές περιόδους που
του έδωσαν νόημα ως τέτοιου.
Βέβαια, αυτή η ιστορική αφήγηση της συνέχειας του ελληνισμού,
βοηθούσε και το ίδιο το κράτος να επιτελέσει το ρόλο του ως πατρική φιγούρα σε μία κοινωνία που το εχθρεύεται, διότι έστω και με παράδοξο
τρόπο εμπεδώθηκαν οι αναγκαίοι λόγοι για την ομογενοποίηση των πληθυσμών του ελλαδικού χώρου και την συγκάλυψη της ύπαρξης πολιτιστικών και εθιμικών ιδιαιτεροτήτων των τοπικών κοινωνιών, ταξικών διαιρέσεων, και, επομένως, σχέσεων ανισότητας και κοινωνικής αδικίας.
Αυτή λοιπόν η ελάχιστη σχέση που δημιούργησε η σύγχρονη ελληνική κοινωνία με το κράτος -για το οποίο φυσικά ο κοινός τόπος ήταν η
20. Βλ. Π.Κονδύλης, Οι αιτίες της παρακμής της σύγχρονης Ελλάδας. Η καχεξία του αστικού στοιχείου στη νεοελληνική κοινωνία και ιδεολογία. Αθήνα, Θεμέλιο, 2011, σ. 37.

Μπορεί φυσικά η κατηγορία κατά των Ελλήνων ότι «δεν πληρώνουν τους φόρους τους», «ότι είναι τεμπέληδες και όχι αρκετά εργατικοί»
ή σε ένα πιο ρατσιστικό στυλ ότι μαζί με άλλους αποτελούν τα «γουρούνια» (P.I.I.G.S) του δυτικού πολιτισμού να ακούγεται κοντόφθαλμη, γενικευτική και αφοριστική, παρόλα αυτά όμως φέρνει στη συζήτηση μια σειρά
θεμάτων που αξίζουν το σχολιασμό μας: το γεγονός πως οι Έλληνες είναι
τέτοιοι που είναι, αν εξαιρέσουμε τον «ανθελληνικής» κοπής φιλελευθερισμό που θεωρεί πως αυτά τα ανθρωπολογικά στοιχεία της ελληνικής κοινωνίας δημιούργησαν την κρίση χρέους στην παγκόσμια οικονομία, αποκαλύπτει με ωραίο τρόπο τις σκοπιμότητες των πολιτικών επιλογών και των
συσχετισμών δυνάμεων. Έτσι για παράδειγμα, τα μνημονιακά μέτρα δεν
πρέπει να αντιμετωπιστούν απλώς ως ένα χτύπημα στην αγοραστική δύναμη, αλλά ως μια γενικότερη μεταρρύθμιση των στοιχείων του εν Ελλά21. Και φυσικά αυτό ισχύει όχι μόνο για τον μέσο κάτοικο της Ελλάδας, αλλά και για σημαντικό τμήμα των ανθρώπων του «πνεύματος» και διανοουμένων των πολιτικών σπουδών,
της πολιτικής φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας και των διεθνών σχέσεων. Είναι αδιαμφισβήτητη η γοητεία που ασκεί ο Thomas Hobbes και οι μυθολογικές μεταφορές του περί «homo
homini lupus» (ο άνθρωπος είναι λύκος για τον [άλλο] άνθρωπο) και «φυσικής κατάστασης
του ανθρώπου», τα οποία ανάγονται αβίαστα σε επιστημονικά επιχειρήματα για τον τρόπο
που πρέπει να στηρίζει μια κοινωνία (εν προκειμένω η ελληνική) την οργάνωσή της. Άλλωστε, πέρα από τα εγχειρίδια Πολιτικής Επιστήμης όπου η νομιμοποίηση της κρατικής κυριαρχίας και των χομπσιανών σχημάτων γίνεται με πιο αφηρημένο και επιστημονικοφανή τρόπο, η γοητεία του Hobbes είναι εξίσου εμφανής ακόμα και στους τεχνοκράτες που υποτίθεται πως αντιμάχονται το κράτος (με το λάβαρο να το έχει σηκωμένο ο ΣΚΑΪ σε εικοσιτετράωρη βάση). Έτσι δεν είναι παράξενο που όλος αυτός ο νεοφιλελεύθερος συφερτός σε κάθε
κοινωνικό κίνημα που εμφανίζεται, αντί να αναζητήσει τα αιτήματα και τις αιτίες του κινήματος, το πρώτο πράγμα που αναζητεί είναι τον ρόλο του κράτους με σκοπό μια χομπσιανού τύπου κριτική στην αναποτελεσματικότητα της κυριαρχίας του και της μη χρησιμοποίησης της ωμής βίας για την αποκατάσταση της νομιμότητας. Αυτός ο διάχυτος χομπσιανισμός
πηγάζει βέβαια από τον όντως ελλιπή εκδυτικισμό του νεοέλληνα, πράγμα που δεν έδωσε τη
δυνατότητα ανάπτυξης ενός κοινωνικού πλαισίου απρόσωπων κοινωνικών σχέσεων στηριζόμενες σε αφηρημένες αρχές περί δικαίου, ευνοώντας επομένως την αντίληψη ενός κράτους το
οποίο θα πρέπει να είναι με το «μαστίγιο και το καρότο». Αφενός να ικανοποιεί τις συντεχνιακές απαιτήσεις προκειμένου να επιβιώνει, κι αφετέρου να χτυπά με το μαστίγιο υπενθυμίζοντας στην κοινωνία πως κατέχει το μονοπώλιο της βίας.
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δι ανθρώπινου όντος όπως τα ξέρουμε: εντατικοποίηση της ανταγωνιστικότητας μέσα από την επισφαλή εργασία και τη μόνιμη ανεργία εις βάρος
της χαλαρότητας που παράγουν οι δεσμοί στην ελληνική κοινωνία, ψευδο-ορθολογικός ωφελιμισμός στις ανθρώπινες σχέσεις εις βάρος της εγκαρδιότητας και, φυσικά, τον δίχως όρια συμβιβασμό με την άνωθεν επιβεβλημένη νομιμότητα εις βάρος του εθίμου και της διυποκειμενικής συναλλαγής. Φυσικά, η ελληνική κοινωνία φαίνεται να αντιστέκεται ασυνείδητα
εξαιτίας των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων της σε αυτόν τον δυτικό ορθολογισμό και τη λαγνεία της Προόδου. Το σημείο κρούσης όμως αυτού του
κειμένου, δεν έχει να κάνει με άλλο ένα χαριτωμένο παράπονο εναντίον
του αντι-κρατισμού των Ελλήνων και την επαναφορά τους στο «σωστό
δρόμο» της υποταγής στην άνωθεν επιβεβλημένη νομιμοφροσύνη, αλλά
με το πώς μπορεί να εισβάλλει μια δημοκρατική αντίληψη και ο αγώνας
για την κοινωνική και ατομική αυτονομία μέσα σ’ αυτόν τον ετερόνομο
αντικρατισμό. Κοντολογίς, να μεταστρέψει αυτόν τον αντικρατισμό σε
συλλογική δράση με πολιτικό περιεχόμενο.

αυτο-προβάλλεται ως ο ομφαλός της γης, το κέντρο του κόσμου. Δηλαδή,
εφόσον το ελληνικό έθνος διατηρείται στον πυρήνα του σύμπαντος έστω
και ως θύμα, αυτό κατά κάποιο τρόπο εξηγεί και τις παντοδύναμες συνομωσίες που επιθυμούν να το υποτάξουν. Πρόκειται για ένα νέο είδος λαϊκισμού τύπου Tea Party, λιακοπουλο-βελοπουλικής υφής, όπου κάθε ανάλυση πέφτει στο σχήμα «ελίτ - λαός» χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν κοινωνιολογικές παράμετροι (ταξικό/οικονομικό, ζητήματα κουλτούρας και πολιτισμού κ.λπ.)

Θυματικότητα
Συστατικό στοιχείο του νεοελληνικού ναρκισσισμού και της λαϊκίστικης ρητορείας που ανασυγκροτεί αυτό το στοιχείο στον κοινωνικοπολιτικό χώρο είναι η θυματικότητα. Όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο
Άκης Γαβριηλίδης, ο θυματικός εθνικισμός για την ελληνική περίπτωση,
συνιστά την απαραίτητη προϋπόθεση για την ενότητα του έθνους22. Η συνεχής επίκληση εξωτερικών εχθρών ή παρεμβάσεων των Μεγάλων Δυνάμεων, «διεθνών τοκογλύφων», του ΔΝΤ και της ΕΕ, του Κίσσινγκερ, των
«εβραίων» και κάθε λογής συνομωσιολογίας, λειτουργεί αποκλειστικά ως
η επιβεβαίωση πως ένας πραγματικά ετερόκλητος πληθυσμός όπως ο ελληνικός συνιστά μια συνεκτική ολότητα (δηλαδή είναι έθνος/λαός). Η αίσθηση υποταγής που προκαλούν στον ελληνικό πληθυσμό οι παντοδύναμες εξωτερικές παρεμβάσεις, το μόνο που καταφέρνουν είναι αφενός να
παρουσιάσουν την κοινωνία ως κάτι πλήρως παθητικό, άρα κατ' επέκταση ανίκανο να αντιδράσει σ' αυτές τις παρεμβάσεις με δημιουργικό τρόπο23, και αφετέρου να διατηρούν το νεοελληνικό στοιχείο στο κέντρο του
ενδιαφέροντος, ικανοποιώντας τον ναρκισσισμό μέσα από την ηδονή και
την ασυνείδητη απόλαυση που λαμβάνει ο ελληνικός πληθυσμός με το να
22. Α. Γαβριηλίδης, Η αθεράπευτη νεκροφιλία του ριζοσπαστικού πατριωτισμού: Ρίτσος Ελύτης - Θεοδωράκης - Σβορώνος, Αθήνα, Futura, 2007, σ. 41.
23. Ό. π., σελ. 45-46.

Κατ' αυτή την αντίληψη λοιπόν, το «έθνος» - «λαός» είναι κάτι
που συνεχώς πρέπει να επιβεβαιώνουμε και να επανακατακτούμε όπως
είναι, χωρίς περιθώρια αλλαγής ή μετασχηματισμού, χωρίς καμιά δυνατότητα αναθεώρησης της παράδοσης μέσα από την επιλογή των θετικών
σημείων και του καταδικασμού των αρνητικών. Διότι αν πραγματοποιηθεί
αυτό το άλμα τότε αυτομάτως χάνει το νόημά της η θυματοποίηση του ελληνικού πληθυσμού, εφόσον μια αναστοχαστική δραστηριότητα που σκοπεύει με πολιτικούς όρους να κρίνει την κληρονομιά μιας κοινότητας, θα
κατέστρεφε τη θέση του θύματος, μιας και θα ήμασταν αναγκασμένοι να
αποδεχτούμε ιστορικά γεγονότα όπου υπήρξαμε θύτες24. Καταλαβαίνουμε
λοιπόν πόσο άστοχες θα θεωρούνταν οι διατυπώσεις των εκάστοτε εθνικιστών δημαγωγών περί «μεγαλείου του ελληνικού λαού το οποίο κυνηγούν
οι ισχυρές έξωθεν δυνάμεις», διότι αυτό το μεγαλείο αποκρύπτει τόσο αρκετές ενέργειες από πλευράς ελληνικού κράτους ιστορικά το οποίο κυνήγησε και δεν κυνηγήθηκε, όσο και πολιτικές της παρούσης ιστορικής συγκυρίας όπως η εξοντωτική πολιτική της νεοφιλελευθεροποίησης της ελληνικής κοινωνίας. Ταυτοχρόνως, αυτός ο εθνολαϊκισμός, μέσα από το χάιδεμα των αυτιών του λαού και την κολακεία, καταφέρνει να συγκαλύψει και
τις ίδιες τις ευθύνες που έχει ο λαός για τη θυματοποίησή του, στο βαθμό
που δεν αντιδρά μαζικά σε αυτά που του συμβαίνουν και απλώς περιορίζεται στη μοιρολατρία.
Η θυματικότητα επομένως προσδιορίζει και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την εθνοπατριωτική ρητορεία και έναν συντηρητικό ηθικισμό.
Σε ό,τι μας αφορά, αυτό που παρατηρούμε είναι πως αντί να γενικευθεί
24. Ό. π., σ. 223. Περιπτώσεις που επεκτείνονται από την σφαγή αμάχων στην Τριπολιτσά
(1821), τα πογκρόμ κατά των εβραίων κατοίκων της Θεσσαλονίκης και τον εμπρησμό της
εβραϊκής συνοικίας Κάμπελ το 1931, τον επεκτατισμό του νεοελληνικού κράτους και τη Μεγάλη Ιδέα ή την, μεταξύ άλλων, υποστήριξη των σφαγέων Μιλόσεβιτς-Κάρατζιτς και την εθελοντική συμμετοχή Ελλήνων στον σερβοβοσνιακό πόλεμο στα πλαίσια της «ελληνορθόδοξης
αδελφότητας».
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μια αυτόνομη κοινωνική δράση και ένας φιλοσοφικο-πολιτικός στοχασμός
πέρα από «ενοχικούς» παλιμπαιδισμούς και εφηβικού τύπου «αθωότητες», μέσω του πολιτικού λόγου που αναπτύσσουν οι εκάστοτε δημαγωγοί, ο οποίος επικεντρώνεται στην καταδίκη των «λαμογιών» με τα «λερωμένα χέρια», ή σε θεωρίες συνομωσίας περί «κατοχικών δυνάμεων»
και «προδοσίας», διατηρούνται τα κοινωνικά αντανακλαστικά σε απόλυτη ψύξη. Αλλά, αυτό που αξίζει να τονιστεί εν προκειμένω είναι ότι για να
μιλήσει κάποιος περί «προδοσίας» προϋποτίθεται ένα κοινωνικό συμβόλαιο, στο οποίο έχουμε επενδύσει και έχουμε αποφανθεί ότι καλύπτει τις
ανάγκες μας, επομένως δεν χρειάζεται να του ασκήσουμε κριτική. Όμως,
σε ένα συγκεκριμένο καθεστώς όπως το σημερινό, όπου η ανισότητα και η
συνεχής ολιγαρχικοποίησή του συνιστούν δομικά του χαρακτηριστικά, το
να αναφέρεται κάποιος ή κάποια απλώς στην «προδοσία» των αρχών αυτού του καθεστώτος, σημαίνει πως κατά βάθος δεν βρίσκει κανένα λόγο
προκειμένου να αλλάξει η ίδια η ουσία του. Παρ’ όλα αυτά, το κρίσιμο σημείο έγκειται στο ότι σε ένα ετερόνομο καθεστώς δεν υπάρχουν προδότες, υπάρχουν αυτοί που το διευθύνουν και αυτοί που διευθύνονται. Το αν
οι δεύτεροι επιθυμούν να διευθύνονται, δεν αλλάζει κάτι στην ουσία του
ίδιου του καθεστώτος, επομένως οι καταγγελίες περί «προδοσίας» απλώς
υπονοούν πως αρκεί να διώξουμε αυτή τη μικρή μειοψηφία από την εξουσία, ενώ παράλληλα η «ηθική», «καθαρή» και «ντόμπρα» στάση των χαρισματικών ηγετών, που υποβλήθηκαν σ'αυτό το (ψευδο-)ριζοσπαστικό εγχείρημα να καταγγείλουν το σάπιο πολιτικό σύστημα, οφείλει να συνδυαστεί με την ικανοποίηση των καταναλωτικών και θεαματικών («κρεμάλα»)
απαιτήσεων της κοινωνίας μόλις οι «εν λόγω» ηγέτες αναλάβουν την εξουσία.

Αριστερός λαϊκισμός: μεταξύ αντι-ιμπεριαλιστικής θυματικότητας και μεσσιανικής πρωτοποριακότητας

Οι προϋποθέσεις μιας τέτοιας έκβασης -δηλαδή το πολιτικό σκέλος- περνούν σε δεύτερη μοίρα. Γι' αυτό και σε ακραίες τάσεις αυτού του
εθνολαϊκισμού δεν ενδιαφέρει καν ο πολιτικός αντίκτυπος: αν είναι να επιστρέψουμε στα χρόνια της ανάπτυξης και της ευημερούς ηδονοβλεψίας,
των μαζικής κατανάλωσης και των απολαύσεων, του άρτου και των θεαμάτων, τότε δεν υπάρχει καν κάποιος ηθικός ή πολιτικός φραγμός για την
επίτευξη αυτής της επιθυμίας, ακόμα κι αν αυτή πραγματοποιηθεί από καραβανάδες και την αναβίωση κάποιας στρατιωτικής χούντας.

Αν στη θεωρία η δεξιά και η αριστερά είναι δύο πολιτικοί φορείς
οι οποίοι μάχονται μεταξύ τους, για τον καπιταλισμό η πρώτη και τον σοσιαλισμό η δεύτερη, και αντίστοιχα η δεξιά προσπαθεί να προωθήσει τον
εθνικισμό και τον πατριωτισμό ενώ η αριστερά τον διεθνισμό και την εργατική αλληλεγγύη, στην πράξη -και ειδικότερα στην νεοελληνική πραγματικότητα- τα πράγματα μόνο κάτι τέτοιο δεν αφήνουν να υπονοηθεί. Αυτό
συμβαίνει, όχι αποκλειστικά εξαιτίας των εγγενών αντιφάσεων των περισσοτέρων αριστερών πολιτικών οργανώσεων, και ειδικά των πιο δημοφιλών,
όπου τα ερωτήματα για τον ρόλο της οργάνωσης σε σχέση με την κοινωνία
ή τις «αντικειμενικές συνθήκες» αναφορικά με την έλευση της σοσιαλιστικής κοινωνίας χρησιμεύουν μονάχα για σεχταρισμούς, φραξιονισμούς και
θεωρητικοκεντρισμούς· εξίσου σημαντικό ρόλο στην εδραίωση και την κοινωνική αποδοχή της αριστεράς έπαιξε η εσωτερίκευση της θυματικής ιδιότητας, η οποία όντας κεντρικό στοιχείο του νεοελληνικού εθνoπατριωτισμού έδωσε στην αριστερά την ικανότητα να μπορεί να ομιλεί σε ένα πιο
ευρύ κοινό.
Η ελληνική αριστερά λοιπόν, αυτοπροβλήθηκε ως το κατεξοχήν
θύμα του ελληνικού έθνους, εμπλούτισε μέσα από τον πολιτικό της λόγο
και το καλλιτεχνικό της έργο το αφηγηματικό σχήμα της θυματικότητας
και τελικά, κέρδισε μια θέση στο πάνθεον του νεοελληνικού εθνοπατριωτισμού δια της «εθνικής συμφιλίωσης». Η εθνική συμφιλίωση δε, επιτεύχθηκε παρά μόνον και εξαιτίας του γεγονότος ότι η (σταλινογενής κατ’ουσίαν) αριστερά αποδέχτηκε τον ρόλο της ως αριστερής πτέρυγας της εθνικιστικής θυματικότητας, άρα έθεσε εαυτόν ως αξιότιμο συνομιλητή γύρω
από τα εθνικά ζητήματα25. Δηλαδή, πέραν της σημαντικής για τα ελληνικά δεδομένα επιτυχίας της νομιμοποίησης της αριστεράς από το καθεστώς
της Μεταπολίτευσης, πράγμα το οποίο σήμανε και την είσοδο του νεοελληνικού κράτους από την αυταρχική καταστολή σε μια συνταγματικά πιο
φιλελεύθερη αντίληψη, αυτό πολιτικά δεν έγινε προς όφελος της διάδοσης
μιας δημοκρατικής, συνδικαλιστικής και εξισωτικής αντίληψης, αλλά περισσότερο εξαιτίας μιας τάσης για εθνικοποίηση των επαναστατικών και
25. Αυτή την αφομοίωση της αριστεράς από το νεοελληνικό φαντασιακό και τον ελληνοκεντρισμό, την υπενθυμίζει και ο Π. Κονδύλης (ό.π., σ. 42) όταν αναφέρει χαρακτηριστικά πως
ακόμα και διάφορες αριστερές μειοψηφίες που στήριξαν τα ιδεολογήματά τους γύρω από
τον διεθνισμό, παρόλα αυτά, όποτε άσκησαν επιρροή αυτό συνέβη επειδή υιοθέτησαν πατριωτικά και εθνικά συνθήματα.
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δημοκρατικών προταγμάτων. Έτσι οι διάφοροι μικροϊδιοκτήτες ονομάστηκαν «λαός (μας)», οι δημόσιοι υπάλληλοι βαφτίστηκαν εργατική τάξη ή
προλεταριάτο και τα αριστερά κόμματα ως γνήσιες πρωτοπορίες σήκωναν το λάβαρο του αντι-ιμπεριαλιστικού εθνικισμού όπως στην περίπτωση των χωρών της πρώην Γιουγκοσλαβίας και των επεμβάσεων του ΝΑΤΟ
-ικανοποιώντας το ελληνορθόδοξο αίτημα-, ή των καταναλωτικών απαιτήσεων της κάθε συντεχνίας που το μόνο που ενδιαφέρεται είναι «να σώσει
τον κώλο της» (κλασικό παράδειγμα η στήριξη φαρμακοποιών, ταξιτζήδων
και λοιπών αφεντικών με την μαρξιστική έννοια του όρου).

παράδοτες από τις κυρίαρχες τάξεις του νεοελληνικού κράτους. Παρόλη
όμως αυτή την αξιόλογη προσπάθεια της ιστορικής ελληνικής αριστεράς,
αυτό που μπορεί εύκολα να παρατηρήσει κάποιος ή κάποια, είναι η σταδιακή προσχώρησή της στον κρατισμό και τον εθνοπατριωτισμό και επομένως η υποχώρησή από την ριζοσπαστικότητα της μέσα από την υπερτόνιση του γεγονότος ότι είναι κι αυτή θύμα, όπως το υπόλοιπο έθνος.

Βέβαια, η ελληνική αριστερά ομολογουμένως ιστορικά έχει παίξει
τον ρόλο που έπαιξε η φιλελεύθερη «αστική τάξη» στη Δυτική Ευρώπη στο
πολιτικό και ανθρωπολογικό επίπεδο, ελλείψει βέβαια της ίδιας της «ελληνικής αστικής τάξης» στη νεοελληνική περίπτωση. Όπως προαναφέρθηκε
ανωτέρω, ο εθιμικός κώδικας, η συντεχνιακή λογική των εγχώριων ελίτ, ο
τοπικίστικος ορίζοντας κατά την πολιτική διαβούλευση, η ανυπαρξία επενδυτικής λογικής κατά την παραγωγική δραστηριότητα, ο ανορθολογικός
χαρακτήρας του δημοσίου τομέα οφείλονται ακριβώς στην απουσία μιας
τάξης η οποία θα είναι φορέας συγκεκριμένων αντιλήψεων26, θα επιτεθεί
κατά των αξιών του «Παλαιού Καθεστώτος» όσο είναι ακόμα κυριαρχούμενη και θα επιβάλλει τις δικές της αξίες μέσω του κρατικού μηχανισμού,
οδηγώντας στην σύμπτωση κράτους και έθνους (δηλαδή, ενός κυρίαρχου
λαού). Στην Ελλάδα αντιθέτως δεν υπήρξε ούτε μισό δοκίμιο αντίστοιχης
καλλιτεχνικής, πνευματικής και πολιτικής αξίας του Εμπόρου της Βενετίας
του Σαίξπηρ, όπου αυτός ο μεγάλος λυρικός αρχίζε να εκθειάζει τις αντιλήψεις του τύπου ανθρώπου του αστού, του μπωντλερικού flâneur και της
δημόσιας φιγούρας του δάνδη σαν τον Όσκαρ Ουάιλντ ή, της περιπέτειας,
της περιπλάνησης και της Ουτοπίας.
Και δεν υπήρξε γιατί πολύ απλά δεν υπήρξε πραγματικά τέτοιου
τύπου «αστός» στην σύγχρονη Ελλάδα και τέτοιου τύπου αστική τάξη.
Άρα η ελληνική αριστερά, όπως είναι λογικό, ιστορικά διεκδικούσε την
εγκαθίδρυση της ελευθεροτυπίας και της ελευθερίας του λόγου, του κοινοβουλευτισμού και των εκλογικών αναμετρήσεων χωρίς νοθεία, τον – μέχρι
σήμερα ανολοκλήρωτο! – διαχωρισμό Εκκλησίας – Κράτους και την ελευθερία της τέχνης, ακριβώς επειδή δεν βρήκε αυτές τις διεκδικήσεις ετοιμο26. Και όχι εξαιτίας των «παλαβών» Ελλήνων κατά του έγκριτους διανοούμενους του ριζοσπαστικού μικροαστισμού και του τεχνοκρατικού λαϊκισμού (βλ. παρακάτω στο παρόν κείμενο, «Τεχνοκρατικός λαϊκισμός: η αντίθετη όψη του ίδιου νομίσματος»).

Η αυτοπροβολή βεβαίως της αριστεράς ως το κύριο θύμα του ελληνικού έθνους απορρέει από την στρατιωτική της συντριβή κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και καταναγκαστικής εργασίας στα ελληνικά νησιά, το φακέλωμα και τις δηλώσεις
κοινωνικών φρονημάτων, την καταστολή και την κατασκοπεία των αριστερών (και όχι μόνο). Αυτά τα πραγματικά γεγονότα όμως, αντί να διαυγάσουν την κοινωνική και ιστορική κατάσταση, δηλαδή να αποτελέσουν
εμπειρικά δεδομένα μιας αντι-καπιταλιστικής κριτικής και μιας εργατικής, δημοκρατικής και διεθνιστικής πολιτικής ως εναντίωση στο φαντασιακό της μοντέρνας καπιταλιστικής κυριαρχίας, αντιθέτως συγκαλύφθηκαν
από ένα σερί καταγγελίας των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων κατά του ελληνικού λαού/έθνους, δηλαδή του «θύματος της παγκόσμιας ιστορίας». Ο
έντονος αντι-αμερικανισμός και αντι-σημιτισμός της αριστεράς επί παραδείγματι λειτουργεί απλώς ως μια διέξοδος από την ενδοεθνική σύγκρουση και τον ανταγωνισμό που δεν μπορεί να εκφραστεί με άλλους όρους27.
Επομένως, μέσα από την πάγια στάση της αριστεράς να φλερτάρει με τον
εθνοπατριωτικό λαϊκισμό καταγγέλοντας τις ντόπιες οικονομικές και πολιτικές ελίτ ως «λακέδες», «όργανα των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων» και
του «Μεγάλου Κεφαλαίου», συνειδητοποιούμε πως αναδύεται ένα είδος
27. Ό. π., σ. 215. Αν και η κορύφωση αυτής της ενδοεθνικής σύγκρουσης μεταξύ δεξιάς και
σταλινογενούς αριστεράς -με απώτερο σκοπό την κατάκτηση του έθνους και τον παράλληλο (αλληλο)στιγματισμό των δυο πλευρών ως «προδότες»- ριζώνει μέσα από τον εμφύλιο
και τον ένοπλο αγώνα, η στροφή από την ταξική στην πατριωτική γραμμή του ΚΚΕ δεν είναι αποκλειστικά προϊόν του μετεμφυλιακού κόσμου (όπως αναφέρει ο Γαβριηλίδης), αλλά
πραγματώνεται ήδη από το 1931 μέσω του τότε Γενικού Γραμματέα Ζαχαριάδη, περνώντας
στη σταλινοπατριωτική φάση του Κώματος. Άλλωστε το ίδιο το ΕΑΜ αυτοπροσδιορίζεται ως
εθνικοαπελευθερωτικό μέτωπο και όχι κομμουνιστικό κίνημα, ενώ προταγματικά αναφέρεται στη «λαοκρατία» και όχι στον «κομμουνισμό». Κάπως έτσι εξηγείται και το γεγονός πως
ήδη από την κατοχή και πιο πριν υπήρχε μια οικεία εθνικιστική γραφή περί «ελληνικής φυλής» στις τάξεις του Κόμματος (βλ. και το βιβλιαράκι του Δ. Γληνού, Τί είναι και τί θέλει το
Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, Ο Ρήγας, Αθήνα, 1944, το οποίο κυκλοφόρησε παράνομα
το 1942). Άρα, αν και ο εμφύλιος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αριστερή θυματικότητα ως
εμπειρικό δεδομένο, φαντασιακά βλέπουμε πως η εσωτερίκευση των εθνοφαντασιακών σημασιών από το ΚΚΕ υπήρχε από αρκετά νωρίτερα.
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πολιτικής που καταφέρνει να ενσωματώσει μια αντίληψη κατά την οποία
οι εγχώριοι εκμεταλλευτές είναι και οι ίδιοι θύματα -μιας και τελικά οι
ίδιοι δεν λαμβάνουν αποφάσεις αυτοβούλως, αλλά είναι απλά πιόνια στην
παγκόσμια σκακιέρα-, καθώς και να επαναφέρει στην επιφάνεια το σχήμα ψεύτικοι και αληθινοί πατριώτες ή προδότες και μη-προδότες. Είναι
όμως δόκιμο να θεωρούμε πως η πολιτική της δεξιάς στην Ελλάδα (ο Τσολάκογλου και οι χίτες, ο Μεταξάς και η χούντα, η ΕΡΕ και ο εθνάρχης),
αποτελεί απλώς την εμφάνιση των σχεδίων του αμερικανικού ιμπεριαλισμού και του δυτικού μπλοκ; Πέρα δηλαδή από την υπαρκτή σχέση εξάρτησης της Ελλάδας από τη Δύση και των συσχετισμών δυνάμεων στις διεθνείς σχέσεις, δεν υπάρχει περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι να ξέρανε τί κάνανε και να επιθυμούν κιόλας να κάνουν αυτά που κάνουν επειδή ίσως να
ενστερνίζονταν μια διαφορετική αντίληψη της πολιτικής και της διαχείρισης των κοινωνικών υποθέσεων; Και φυσικά οι «ρουφιάνοι της διπλανής
πόρτας» που καταγγέλανε όποιον ήταν -ή έμοιαζε- κομμουνιστής στις Αρχές, ήταν κι αυτοί όργανα των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων ή μήπως υπήρχαν και κάποια ψυχολογικά κίνητρα σε τέτοιες πράξεις που για κάποιον
ίσως θα μπορούσαν απλά να ονομαστούν «αψυχολόγητες»;

στις «μεγάλες μάχες» των συμφωνημένων απεργιών όταν η (κάθε) υπόθεση δείχνει ήδη χαμένη.

Αυτά τα ερωτήματα φυσικά δε τίθενται με διάθεση ρεβανσισμού
με εμφυλιοπολεμικούς όρους. Αφορούν όμως το γενικευμένο αίσθημα καταδίωξης που έχει δανειστεί η ελληνική αριστερά από τη χριστιανορθοδοξία και τον εθνοπατριωτισμό, πράγμα που οδηγεί σε μία συντηρητική τοποθέτηση (με την κυριολεκτική έννοια του όρου, δηλαδή αυτή της συντήρησης) αναφορικά με τα κοινωνικά προβλήματα. Δίνεται λοιπόν η εικόνα
πως η αριστερά λαμβάνει το ρόλο αυτού του θύματος που είναι παράλληλα ο κατατρεγμένος ήρωας ο οποίος προσπαθεί απλώς να βάλει τα τσιρότα στις απανωτές πληγές που αφήνει το σύστημα, που αντιστέκεται μεν
αλλά χωρίς να ξέρει το λόγο δε. Η συνθηματολογία άλλωστε είναι πέρα
για πέρα γνωστή: «όχι στην ιδιωτικοποίηση της παιδείας», «όχι στις απολύσεις», «όχι στις μειώσεις μισθών». Η μινιμαλιστική έως ανύπαρκτη κριτική της αριστεράς στον κρατικό μηχανισμό, πέρα από την προφανή κρατικολαγνεία της (γεροντική ασθένεια του λενινισμού-σταλινισμού), δείχνει
και την παθητικότητα της στην άρθρωση ενός δημιουργικού προτάγματος.
Οι κοινωνικοί αγώνες επομένως παραμένουν στα πλαίσια του βέτο όπου
προσπαθεί να βάλει η αριστερά στην επέλαση του καπιταλισμού ενάντια
το κράτος πρόνοιας, χωρίς κάποιο όραμα γύρω από μια άλλη οργάνωση
της κοινωνίας και μια γενικευμένη κριτική της καθημερινότητας που θα
έδινε το έναυσμα για καθημερινούς αγώνες, αντί απλώς να αρκούμαστε

Κλασική περίπτωση προς αυτή την κατεύθυνση αποτελούν όχι
μόνο τα μεγαλοστελέχη των κομματικών γραφειοκρατιών όπως ο σύντρολλος Λαφαζάνης, ο cool Αλέξης, η Αλέκα και η Λιάνα, αλλά και η «βάση»
που αποτελεί αυτά τα κόμματα, άνθρωποι κινηματικοί. Στις κινητοποιήσεις άλλωστε των Πλατειών το προπέρσινο καλοκαίρι, ο στόχος των αριστερών πέρα από τους βερμπαλισμούς περί επανάστασης, εργατικού κράτους και φυσικά το σήμα κατατεθέν «να πάρουμε τα μέσα παραγωγής»
(φράσεις μόνο για εσωτερική κατανάλωση), η γραμμή που προσπαθούσαν
να περάσουν ήταν ψηφίσματα και αφίσες περί «δοσιλογισμού», «προδοσίας της πατρίδας», «να φύγουν αυτοί». Πίσω απ’ όλη αυτή την φρασεολογία, βρίσκεται η φαντασιακή θεμελίωση της ελληνικής αριστεράς της -από
το 1931 κι έπειτα, αλλά κυρίως- μετεμφυλιακής περιόδου, από τον Ρίτσο
μέχρι τον Μίκυ και από το ΚΚΕ και τον Μπελογιάννη μέχρι την ΚΟΕ: πως
αυτοί συνιστούν τους γνήσιους πατριώτες, αυτούς που πολέμησαν για το
έθνος και την πατρίδα, πως συνιστούν τα πιο μαρτυρικά τμήματα του ελληνικού έθνους και τα πιο βασανισμένα, άρα πολιτικά, οι αντίπαλοί τους
ήταν δοσίλογοι, προδότες, ψευδο-πατριώτες και εθνομηδενιστές28, μιας και
επί της ουσίας δεν ήθελαν να πειράξουν τους αριστερούς και τους αντιφρονούντες ως τέτοιους, ούτε φυσικά τα πολιτικά τους προτάγματα και διάφορες μορφές επαναστατικής πάλης (λ.χ. συνδικαλισμός, απεργιακοί αγώνες), αλλά γενικότερα ήθελαν απλώς να πλήξουν το έθνος. Πίσω απ’ αυτό
το ομιχλώδες τοπίο μπορεί να εμφανίζεται ο κάθε εθνικιστής και σεξιστής
ως αριστερός ή κομμουνιστής, μόνο και μόνο επειδή τυγχάνει να αναφέρεται σε ζητήματα αναδιανομής του πλούτου, παραγωγικής ανασυγκρότησης
της χώρας ή οικονομικής ανάπτυξης, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε κάθε
περσόνα μετρίου διανοητικού αναστήματος να κηρύττει με ύφος 40 καρδι28. Βέβαια και μόνο που κάθε δημόσια δήλωση του Αλέξη και της σχεδόν ταριχευμένης Αλέκας, οι οποίοι αναπαράγουν αυτή την κασσέτα του '30 και του '40, αρχίζει να πλησιάζει ανησυχητικά τις φανφάρες της Χρυσής Ευκαιρίας περί προδοσίας και καθαρότητας, θα έπρεπε
να προκαλεί τουλάχιστον κάποια ερωτηματικά αναφορικά με την τακτική τους. Διότι μπορεί
το σχήμα της «θυματικής ιδιότητας του νεοελληνισμού» να αποτελεί επούλωση των τραυματικών εμπειριών του εμφυλίου, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε πως αυτή η επούλωση εξακολουθεί να μην αγγίζει την ίδια την ουσία του τραυματικού συμβάντος διατηρώντας την όπως
έχει. Αποτέλεσμα αυτής της λογικής είναι η οικειοποίηση της θυματοποίησης του ελληνικού
έθνους από τη ριζοσπαστική ακροδεξιά και το νεοναζισμό, όπου, αντί το εμφυλιακό παρελθόν να κρύβεται πίσω από το έθνος, χρησιμοποιούνται τόσο το έθνος όσο και η θυματοποίησή του προκειμένου να αναβιώσει το εμφυλιακό κλίμα.
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ναλίων πώς «η Ελλάδα είναι μια αριστερή συντηρητική χώρα»29.
Η ιδιαιτερότητα όμως του αριστερού λαϊκισμού και η συνεχής ερωτοτροπία του με την πολιτική καθαρότητα (να φύγουν αυτοί!, πρόδοτες
και αληθινοί πατριώτες, να 'ρθουν οι νέοι να κυβερνήσουν) δεν πηγάζει
μονάχα από την εδαφική καθαρότητα όπως αυτή επιβλήθηκε από το νεοελληνικό κράτος30 -εδαφική καθαρότητα η οποία ερμήνευε ο,τιδήποτε μηελληνικό ως κάτι το οποίο είτε δεν υπάρχει, είτε αποτελεί εισβολή στον ελλαδικό χώρο και κατάκτηση χωρίς την άδεια του νεοελληνικού έθνους, μια
αναγκαία συνθήκη για τη δικαιολόγηση του ντετερμινισμού περί ανάδελφου
έθνους και ιστορικής συνέχειας. Υπάρχει ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο στην
ελληνική αριστερά (και όχι μόνο την ελληνική) που αφορά αυτή την πολιτική της καθαρότητα, το οποίο σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με την ίδια της
την σύσταση: πώς υπάρχει μια ερμηνεία σύμφωνα με την οποία μπορούμε (έστω και με αφηρημένο τρόπο) να αποκρυπτογραφήσουμε τους ιστορικούς νόμους και την Πρόοδο της Ιστορίας, άρα με σχεδόν μαθηματικό τρόπο
να διαγνώσουμε το πότε θα έρθει η μετεπαναστατική κοινωνία. Η εν λόγω
ερμηνεία δεν μπορεί παρά να δοθεί μέσα από μια επιστημονική (μαρξιστική) μέθοδο. Κάπως έτσι προκύπτει το ζήτημα της ορθοδοξίας της μεθόδου,
οπότε η «προδοσία» αποκτά διπλή ταυτότητα: δεν πρόκειται αποκλειστικά
για τους εχθρούς του έθνους, αλλά ενδεχομένως και γι’ αυτούς που αδυνατούν να κάνουν μια ορθή ερμηνεία του κοινωνικού προτσές και γι’ αυτό το
λόγο οδηγούν στην κοινωνική καταστροφή - προδίδοντας την «επιστημονικότητα» που δύναται να αντιστοιχεί στις πολιτικές αποφάσεις.
Ακριβώς εδώ βρίσκεται ο αστερισμός της μεσσιανικής πρωτοποριακότητας, ο λενινιστικός αβαντ-γκαρντισμός, που προσφέρει στις περισσότερες αριστερές οργανώσεις την ολιγαρχική-γραφειοκρατική δομή τους.
Η πεποίθηση πως υπάρχουν οι «νόμοι της ιστορίας» και γενικότερα η φαντασίωση πως η κοινωνικο-ιστορική κίνηση μπορεί να εξηγηθεί με τεχνι29. Σώτη Τριανταφύλλου, «Η Ελλάδα είναι μια αριστερή συντηρητική χώρα», Το Βήμα,
05/06/2012 (http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=460817). Φυσικά, για κάθε άνθρωπο
που θέλει να σκέφτεται λίγο κριτικά και που έχει μια κάποια επαφή τόσο με την πραγματικότητα, όσο και με κάποια στοιχειώδη πράγματα γύρω από την κομμουνιστική και μαρξιστική θεωρία, αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα σήμερα δεν επαφίεται στην «αριστεροποίηση του έθνους» αλλά στην «εθνοποίηση της αριστεράς»: η αριστερά είναι αυτή που έχει αφομοιωθεί από τις εθνικιστικές αντιλήψεις, όχι το αντίστροφο (βλ. και υποσημ. 25 του παρόντος
κειμένου). Ελπίζουμε μόνο να μην το συνειδητοποιήσει γρήγορα αυτό η κα Τριανταφύλλου,
γιατί τότε θα χάσουμε τη δυνατότητα να διαβάζουμε αυτούς τους θεσπαίσιους λίβελους αυτοεξευτελισμού και αυτομαστιγώματος που μας χαρίζει!
30. Όπως κατά τ’άλλα πολύ σωστά παρατηρεί ο Α.Γαβριηλίδης, ό.π., σελ. 107 – 112.
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κό-επιστημονικό τρόπο, δημιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την
ανάδυση μιας ιεραρχικού τύπου οργάνωσης, όπου στην κορυφή θα βρίσκεται μια ομάδα ειδικών που θα ηγείται τον επαναστατικό αγώνα βάσει
των αποτελεσμάτων που διέγνωσε μέσα από την ορθή ερμηνεία της «οικονομικής εκμετάλλευσης», «των αντικειμενικών αντιφάσεων του καπιταλισμού», «της δυναμικής του Κεφαλαίου» και πάει λέγοντας. Οι λεγόμενοι
επαΐοντες του αριστερού λαϊκισμού είναι η διαχωρισμένη από το κοινωνικό
σώμα ιντελλιγκέντσια, δηλαδή οι επαγγελματίες επαναστάτες. «Υπάρχουνε οι αρχηγοί που ξέρουνε, οι γενικοί γραμματείς, οι Ζαχαριάρηδες, κ.λπ.
[...] Πίσω από τον γενικό γραμματέα, ή πίσω από τα στελέχη του κόμματος, υπάρχει η μαρξιστική θεωρία που λέει την αλήθεια για την κοινωνία,
για το πώς πρέπει να γίνει σοσιαλισμός, για το πότε πρέπει να κάνουμε
απεργία, πότε δεν πρέπει, πότε πρέπει να πάρουμε τα όπλα, να καταλάβουμε τα χειμερινά ανάκτορα κ.λπ. Όλα αυτά είναι μελετημένα και λυμένα στους τόμους του Κεφαλαίου ή στους 60 τόμους των Απάντων του Λένιν. Τα έχουν μελετήσει οι ειδικοί, οι οποίοι ξέρουν. Εσύ πήγαινε να κολλήσεις τις προκηρύξεις, γιατί μόνο αυτό μπορείς να κάνεις»31.
Αυτή η φράση του Καστοριάδη, συμπυκνώνει με τον καλύτερο τρόπο τη λογική του αριστερού λαϊκισμού, όπου πίσω από το ερμηνευτικό
σχήμα ενός αθώου λαού που πέφτει συνεχώς θύμα των ελίτ του, και τον
γενικότερο επιφανειακό αντι-ελιτισμό, υπάρχει ένας πραγματικός πολιτικός ελιτισμός τόσο στην εσωτερική δομή και λειτουργία των αριστερών
οργανώσεων (ιεραρχία, γραφειοκρατικός καταμερισμός της πολιτικής εργασίας, κάθετες δομές, πολιτική επικοινωνιολογία), όσο και στη σχέση που
αντιλαμβάνεται πως πρέπει να έχει η ελληνική αριστερά με την ελληνική κοινωνία και τους μετανάστες στην Ελλάδα. Εφόσον εν τοις πράγμασι
μέσα από τον αφηγηματικό τους λόγο παρουσιάζουν έναν λαό τόσο απαθή και παθητικό, είναι λογικό η πολιτική τους τοποθέτηση αντί να προσπαθεί να «ωθήσει» μέσω παρεμβάσεών τον λαό προς μια πιο ενεργητική και δημιουργική στάση, να επικεντρώνεται σε μια προτίμηση να το παίζουν η πρωτοπορία του που του ζητάει απλώς να ανελθεί στην εξουσία η
ίδια. Όπως μας θυμίζει και ο θεαματικός περφόρμερ της αριστερής διασκέδασης, Σλάβοϊ Ζίζεκ, «η σκέψη για επανάσταση χωρίς Κόμμα, είναι
επανάσταση χωρίς επανάσταση»32. Άρα -και δια στόματος των ίδιων των
31. Κορνήλιος Καστοριάδης, «Το πρόβλημα της δημοκρατίας σήμερα», Οι ομιλίες στην Ελλάδα, Αθήνα, Ύψιλον, 2000, σ. 138-139.
32. Βλ. Σ. Ζίζεκ, «Οι προοπτικές της ριζοσπαστικής πολιτικής σήμερα», Η Απραγματοποίητη Δημοκρατία, μτφρ. Ε. Πανάγου, Αθήνα, Futura, 2010. Περιττό να πούμε πως η «αυθεντία»
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γκουρού του «επαναστατικού» πνεύματος- επιθυμία του αριστερού λαϊκισμού είναι η διατήρηση της κοινωνίας σε ρόλο πεζικού της αριστερής
πρωτοπορίας.

αντιστρόφως: πέρα από την υποστήριξη που λαμβάνουν οι νεοναζί από το
Κράτος, τους μπάτσους, ορισμένους καραβανάδες, κάποιους εφοπλιστές,
το χρυσαυγίτικο συνδικάτο ΤΑΞΙ και τον πολιτικό και θρησκευτικό φανατισμό και σκοταδισμό, όλοι οι υπόλοιποι και όλες οι υπόλοιπες είναι εναντίον τους.

Βλέποντας όμως με ένα πιο ψύχραιμο βλέμμα την κοινωνική πραγματικότητα, διαπιστώνουμε πως πίσω από τις οικονομικές δομές (ή τις δομές εξουσίας για τους πιο μαοϊκούς), δεν βλέπουμε αυτόν τον αθώο και
αγαθό λαό για τον οποίον τόσο ο δεξιός εθνοπατριωτικός όσο και ο αριστερός λαϊκισμός μας μιλάνε. Αντιθέτως αυτό που βλέπουμε είναι, όχι
μια εκφασισμένη κοινωνία όπως ορισμένοι υπερβολικώς νομίζουν33, αλλά
μια κοινωνία μαζικής ανευθυνότητας, απάθειας, βολέματος και παραίτησης από κάθε συλλογικό όραμα. Η ελληνική κοινωνία γουστάρει Χρυσή
Ευκαιρία κυρίως γιατί τα «χώνει», «ξεβρακώνει» και τα «λέει σωστά»,
επενδύοντας στον λαϊκισμό που δανείζεται η νεοναζιστική οργάνωση από
τον εθνοπατριωτισμό του θύματος. Οι περισσότεροι δεν επιθυμούν δηλαδή τον φασισμό της Χρυσής Ευκαιρίας, αλλά την κατά φαντασίαν «αντισυστημικότητά» της και το γεγονός ότι «είναι οι μόνοι που αντιδρούν».
Γιατί, αν εξαιρέσουμε τους λοχίες, τους μπάτσους, την κρατική χρηματοδότηση, τους εφοπλιστές, τους φανατικούς χριστιανούς, τους ταρίφες
και τους χουντοβασιλικούς, η Χρυσή ευκαιρία είναι «εναντίον όλων». Και
Ζίζεκ μαζί με κάτι σταλινομαοϊκά απολιθώματα σαν τον Μπαντιού δίνουν γραμμή σε όλο τον
εγχώριο μεταμοντέρνο κομφουζιονισμό: οπότε, ΣΥΡΙΖΑ – λακανικός μετα-αναρχισμός, σημειώσατε άσσο (άφιλτρο!).
33. Άλλωστε, ειρήσθω εν παρόδω, είναι στα θετικά αυτού του εθνοπατριωτικού λαϊκισμού,
τόσο της αριστεράς όσο και της δεξιάς, που αντιστάθηκε στα απανωτά σαλιαρίσματα των
νεοναζί περί ελληνικού φυλετισμού (αγγλιστί: racism). Δεν είναι λίγο το μαζικό «κράξιμο»
που φάγανε από τους απανταχού πατριώτες για την περίπτωση Σχορτσιανίτη ή αλλοδαπών
αθλητών που αγωνίστηκαν με την εθνική Ελλάδος, ούτε φυσικά και η εναντιωτική στάση της
εκκλησίας απέναντι στο ρατσιστικό μίσος της Χρυσής Ευκαιρίας. Μπορεί πολιτικά να διαφωνούμε στον ίδιο βαθμό με τον πατριωτισμό, την ορθοδοξία και τον φασισμό επειδή είναι
μορφές ετερονομίας, αλλά ανθρωπολογικά έχει μεγάλη σημασία για έναν πολιτικό αγώνα
να μπορεί να δει αυτές τις διαφοροποιήσεις. Διότι τουλάχιστον έτσι, γλιτώνουμε σε αναλυτικό επίπεδο να θεωρούμε πώς ζούμε σε μία εκφασισμένη κοινωνία, πράγμα που θα σήμαινε πώς η πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού είναι ρατσιστές και «ζουλού» κανίβαλοι, άρα
ο όποιος πολιτικός αγώνας δεν είναι παρά βελουχιωτικές τουφεκιές στον αέρα για την τιμή
των όπλων. Δεν είναι δύσκολο μάλιστα μέσα από μια τέτοια απόφανση να δημιουργηθεί εκείνη η άποψη, όπως αυτή που θεώρησε το κίνημα των Πλατειών ως τον προπομπό ενός (υποτιθέμενου) εκφασισμού της κοινωνίας επειδή «υπήρχαν ελληνικές σημαίες», ασχέτως π.χ., που
οι μετανάστες πουλούσαν ανενόχλητοι τα προϊόντα τους χωρίς να δημιουργηθεί κάποια ρατσιστική επίθεση. Αυτό το πολιτικό (αν)αισθητήριο είναι τελικά που ωθεί αρκετές πολιτικές
οργανώσεις του ελευθεριακού και ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου να αποσύρονται από
το δημόσιο πεδίο και να αναλώνονται σε έναν εξ αποστάσεως «αντιμικροαστισμό» προκειμένου να μην έρθουν σε πραγματική επαφή με την κοινωνία.

Η ρίζα όμως του προβλήματος παραμένει ανέγγιχτη: η ελληνική
κοινωνία εξακολουθεί να επιθυμεί να εκπροσωπείται από άλλους και έτσι
αναγκάζεται να κάνει πολιτικές εκπτώσεις, επιλέγοντας επί παραδείγματι μόνο τον λαϊκισμό κάποιων προσπαθώντας να αρνηθεί τον ναζισμό τους,
και γενικότερα να θέσει κάποια όρια εκ των υστέρων, αντί να τα δημιουργήσει η ίδια εκ των προτέρων. Η απώλεια των καταναλωτικών ανέσεων και
η μαζική χειραγώγηση έχουν θεμελιώσει έναν μαζικό φόβο για οποιαδήποτε μαζική αντίσταση και κοινωνικό αγώνα ενάντια στην αδικία που η ελληνική κοινωνία βιώνει μέσα από τη συνεχή πολιτική λιτότητας. Μια κοινωνία που τώρα που χρειάζεται κινήσεις αυτενέργειας όσο πότε, αυτή δείχνει
να εγκλωβίζεται στις δομές εξουσίας και να επιθυμεί να εκπροσωπείται,
δηλαδή να ετεροκαθορίζεται: να μην είναι λαός, δήμος, τάξη. Η συγκάλυψη αυτού του γεγονότος, μαζί με τις εξουσιαστικές σκοπιμότητες, μας δείχνουν τον καθαρά δημαγωγικό ρόλο του εθνικοπατριωτικού και αριστερού
λαϊκισμού.
Τεχνοκρατικός λαϊκισμός: η αντίθετη όψη του ίδιου νομίσματος
Περίοπτη θέση στη Βίβλο του λαϊκισμού όσον αφορά τη νεοελληνική πραγματικότητα, δεν έχουν μονάχα οι δυνάμεις που ήδη σκιαγραφήθηκαν και οι οποίες χαρακτηρίζονται από μια γενικευμένη κολακεία προς το
«αθώο» και «αγνό» σώμα κάποιου χυλοποιημένου λαού, αλλά και αυτοί
που ανήκουν στο φαινομενικά εκ διαμέτρου αντίθετο μπλοκ, αυτό του τεχνοκρατισμού. Από τον Πάσχο μέχρι την Τρέμη, τον Γεργελέ και την Σώτη,
το protagon και τη Lifo, τον Τζήμερο, τον Πρετεντέρη και γενικότερα κάθε
νικοδημειακά σκεπτόμενο άνθρωπο, το μόνο κριτήριο ανάλυσης και ερμηνείας της πραγματικότητας του τεχνοκρατισμού είναι ένας απολιτικός ανθελληνισμός, ο οποίος δεν είναι παρά η αντίθετη όψη μιας ρατσίζουσας λογικής. Ομοίως δηλαδή με τον τρόπο που ο τυπικός εθνοκεντρικός εθνικιστής, ο φιλελεύθερος και ο μαρξιστής των εξελικτικών σχημάτων της ανθρώπινης ιστορίας ή ο νεοναζί θεωρούν όλους τους υπόλοιπους λαούς, τις
ανθρώπινες κοινωνίες και τις μορφές κουλτούρας ως κάτι κατώτερο, βάρβαρο, άγριο και πρωτόγονο, χωρίς να καταφέρουν να δώσουν ένα σπέρμα
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θετικού για τον Άλλον, κάπως έτσι και ο τεχνοκρατικός φιλελεύθερος ηδονίζεται στο να κατηγοριοποιεί ολόκληρη την ελληνική κοινωνία κάτω από
την ταυτότητα της λαμογιάς, της αμορφωσιάς, του άξεστου χωρικού, του
απατεώνα και του παθολογικού ψυχικά βαλκάνιου.

μη-δυτικά στοιχεία πολιτισμού, οφείλουν να επιλυθούν σύμφωνα με τους
φιλελεύθερους ήρωές μας αποκλειστικά και μόνο μέσα από μια σταδιακή καταστροφή κάθε έννοιας παράδοσης και κληρονομιάς, εφόσον αυτές
αποτελούν τροχοπέδη για την πολυπόθητη Πρόοδο προς την μαζική κατανάλωση, την νοοτροπία του gadget και τη βιομηχανία του θεάματος. Δεν θα
συναντήσουμε καμιά κριτική προς το hamburger, το οποίο ως γεύμα μπορεί
να μαρτυρήσει πολλά γύρω από τον εκβιομηχανισμένο τρόπο παραγωγής,
τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή της τροφής, τους σκοπούς της τροφής (μεγιστοποίηση κέρδους αντί για αυτάρκεια της κοινωνίας) και γενικότερα τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον και
με τους άλλους ανθρώπους. Αντιθέτως, αρκεί να μην πασαλειφτούμε με
τη σως κι έτσι χαλάσουμε την επιφανειακότητα ότι «ανήκουμε εις την Δύσιν» και καταστρέψουμε το θέαμα της μικροαστικής γαλήνης και της ηδονιστικής μας ειδυλλιακότητας. Σαν σενάριο, δεν ακούγεται εξωπραγματικό
αύριο-μεθαύριο οι μουτζαχεντίν του τεχνοκρατισμού να καταραστούν τους
Έλληνες και τον λαϊκισμό τους που δεν ζητιάνεψαν τη δημιουργία παραγωγικής βάσης των McDonalds με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη. Άλλωστε, η στάση τους στην περίπτωση των μεταλλείων χρυσού της Χαλκιδικής
αποδεικνύει το πόσο πράσινος είναι ο καπιταλισμός τους.

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα λοιπόν, η πεταμένη γόπα, η ανταλλαγή εισητηρίων στα ΜΜΜ, οι αφισοκολλημένοι τοίχοι και τα συνθήματα,
οι κοινωνικές κινητοποιήσεις και το μποτιλιάρισμα, «οι κοντοί κι άσχημοι άντρες, η τσίκνα, η βρωμιά ιδρώτα στο γήπεδο, τα λίπη και οι λίγδες»34, από μικρές καθημερινές ιστορίες μετατρέπονται σε αφηγηματικό λόγο αποκάλυψης της νεοελληνικού φαντασιακού και των «ανορθολογικών» κατοίκων της Ελλάδας, που φταίνε για τα πάντα και είναι άξιοι της
μοίρας τους. Μέσα από αυτήν την συνεχή υποβάθμιση επιχειρείται η αντικατάσταση κάθε παραδοσιακού στοιχείου από το τεχνολογικό και αισθητικό μοντέλο της σημερινής Δύσης. Αυτές οι αντιφάσεις λοιπόν που εμφανίζονται μέσα από τη σύζευξη της καταναλωτικής κοινωνίας της Δύσης με
34. Χριστίνα Ταχιάου, «Δεν μου αρέσει η Ελλάδα του ομορφάντρα», Protagon, 04/02/2012,
(http://www.protagon.gr/ ?i=protagon.el.article&id=12309). Το σημαντικό σ' αυτό το άρθρο,
δεν είναι φυσικά το ότι η συγγραφέας θίγει κάποια πράγματα τα οποία σίγουρα δεν είναι
μύθοι αλλά πραγματικές καταστάσεις, όσο το ότι προσπαθεί να τα επιβάλλει ως πρωτοτυπία του ελληνικού DNA, καταλήγοντας να εθνικοποιεί συμπεριφορές που μπορεί να συναντήσει κανείς παγκοσμίως. Επί παραδείγματι, η σχεδόν λουμπενοποιημένη διασκέδαση της νεολαίας, όπου η δημόσια συνύπαρξη αντικαθιστά την κοινωνικοποίηση με τον αυτιστικό χορό
ψευδο-εκστατικής κατάστασης -τα «100 ντεσιμπέλ» όπως πληροφορούμαστε από το εν λόγω
άρθρο- δεν είναι καμιά παγκόσμιας πρωτοτυπίας ελληνική πατέντα, αλλά ένα συνηθισμένο
σαββατόβραδο στις δυτικές μητροπόλεις που τόσο θαυμάζουν κάποιοι. Ομοίως, ο σεξιστικός
χαρακτήρας του θεάματος και η πραγμοποίηση του ανθρώπινου σώματος είναι κάτι εξίσου
ευρύ και οικείο στο θεαματικό κοινό της προηγμένης Δύσης, αυτούς τους μανιακούς ζάπερς
που τόσο αδυνατούμε να τους μοιάσουμε. Ακόμη δε περισσότερο, το lobbying, το networking
(δικτύωση) και οι παρακάμψεις του νομικού καθεστώτος προκειμένου να συναφθούν οικονομικο-πολιτικές συμφωνίες, είναι μέθοδοι οι οποίες διδάσκονται κατά κόρον στα πιο «αξιοζήλευτα» πανεπιστήμια, δηλαδή εν ολίγοις, αρχίζουν να αποκτούν δομική σημασία για το
νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό χωρίς να καταδικάζονται ως «φακελάκι» ή «μέσο» και εν τέλει «ανομία». Αλλά όταν κάποιος ή κάποια αδυνατεί να συμφιλιώσει την κριτική με την συγκριτική δραστηριότητα, τότε του απομένει απλώς η υποκριτική και η αυτοκριτική -όχι όμως
ως αναστοχασμός (μιας και ο αναστοχασμός προϋποθέτει την συγκριτική ικανότητα) αλλά
ως ναρκισσιστικός αυτο-ευνουχισμός: εφόσον αυτή η Ελλάδα αρέσει στους Έλληνες, «άρα το
πρόβλημα είμαι εγώ» μας μαρτυρεί η συγγραφέας. Έτσι, έστω και πλαγίως, καταφέρνει να
διατηρήσει τον εαυτό της στο κέντρο του κόσμου, και να λάβει την πολυπόθητη ηδονή από
τον νεοελληνικό ναρκισσισμό που βαθιά κατά τ’ άλλα ενσαρκώνει, ασχέτως αν τον προτιμά
σε μια λίγο πιο βικτωριανή έκδοση. Για μια πιο εμπεριστατωμένη κριτική πάνω σ’αυτή την
αμηχανία που νιώθει ο εστέτ μεταμοντέρνος απέναντι στον «υπαρκτό σουρρεαλισμό» της λαϊκής επινοητικότητας, βλ. και το άρθρο του Νίκου Μάλλιαρη «Η πολιτική σημασία της παράδοσης: με αφορμή ένα βιβλίο της Χάνα Άρεντ» στο παρόν τεύχος.

Δεν είναι δύσκολο κάποιος ή κάποια να καταλάβει πώς αυτή η
επίθεση προς το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας ως ένα ομογενοποιημένο
δείγμα άξεστων σεξιστών, ασχημομούρηδων και λιγδερών είναι μια μορφή
αντίστροφου ρατσισμού: ποιά η διαφορά της άποψης του κλασικού ρατσιστή πως «οι ξένοι είναι σκουπίδια αφού μετατρέπουν τη χώρα μας σε
σκουπιδότοπο» με την άποψη του εστέτ φιλελεύθερου που θεωρεί πως «οι
Έλληνες είναι ένας βόθρος χωρίς πάτο, μια χωματερή, ένα μάτσο λαμόγια»
ή σε πιο εξευγενισμένες μομφές του τύπου «είναι δυστυχία να είσαι Έλληνας» (Ν. Δήμου); Μέσα όμως στη βιασύνη αυτών των διατυπώσεων, ξεχνούν οι αγαπητοί μας στοκαστές να μας εξηγήσουν ως τί μιλούν; Με ποια
ιδιότητα; Διότι αν μιλούν ως Έλληνες και Ελληνίδες, τότε τα κείμενά τους
είναι αυτοπεριγραφικά και αυτοβιογραφικά, άρα μιλάμε για άλλη μια κάστα νάρκισσων μέσα σε μια κοινωνία που έρχεται αντιμέτωπη καθημερινά τα είδωλά της35. Αν μιλούν ως μη-Έλληνες, τότε περί τίνων πρόκειται;
35. Γι’ αυτή τη γενικευμένη υποχώρηση της πολιτικής και την αναγωγή της σε ιατρική αυτοσκόπηση και ψυχικό αυτοευνουχισμό ή σε ένα ζήτημα αισθητικής κρίσης, διαδικασίες που
εισάγουν την ίδια την πολιτική δραστηριότητα στη μεταμοντέρνα ναρκισσιστική εποχή, βλ.
το 1ο κεφάλαιο («Το κίνημα αυτογνωσίας και η εισβολή της κοινωνίας στον εαυτό») στο C.
Lasch, The culture of narcissism: American life in an age of diminishing expectations (ελλ. μτφρ. Η
κουλτούρα του ναρκισσισμού: Η αμερικανική ζωή σε μια εποχή μειούμενων προσδοκιών,
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Εδώ ακριβώς έγκειται και η ουσία του λαϊκισμού τους: προσπαθούν να
καλλιεργήσουν την εντύπωση πως αυτοί ανήκουν στην άλλη Ελλάδα, της
υπευθυνότητας και της σοβαρότητας, της γνώσης και του εκσυγχρονισμού,
του αυτονόητου, του εκδυτικισμού (σσ. καπιταλισμού) και του «αντιλαϊκισμού». Κοντολογίς, όπως και οι λοιποί λαϊκιστές, επικαλούνται ιδιότητες
τις οποίες μόνο αυτοί και αυτές κατέχουν και όχι ο λαός (τους). Ενσαρκώνουν όλα αυτά τα χαρίσματα που οι υπόλοιποι και οι υπόλοιπες στερούμαστε, κατέχουν όλα τα απαραίτητα CV references της τεχνοκρατικής φάσης
του καπιταλισμού. Ενδεχομένως, και εξαιτίας του ναρκισσισμού τους, να
αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους και ως εκλεκτούς.

υπαρκτά που σίγουρα έπαιξαν τον ρόλο τους στη σημερινή κρίση· ούτε και
ο αντι-κοινοβουλευτισμός τους ως τέτοιος, ασχέτως αν κάτι τέτοιο υπονοεί ο Παπαϊωάννου ο οποίος πολιτικά ίσως να προτιμάει να υπερασπιστεί
τον κοινοβουλευτισμό έναντι μιας δημοκρατικής και αυτόνομης κοινωνίας,
με θεσμούς ελευθερίας και ισότητας. Αυτό που προκαλεί κρύο ιδρώτα είναι η μυωπική τους κριτική, όπου καταλήγουν να φορτώνουν μια παγκόσμια οικονομική κρίση στις εγχώριες παθογένειες του πολιτικού συστήματος37. Παραγνωρίζουν δηλαδή τις σχέσεις εξάρτησης της Ελλάδας σε υλικό και ιδεολογικό επίπεδο απ' το δυτικό μπλοκ ήδη από τον Ψυχρό Πόλεμο και τον ρόλο της στον παγκόσμιο καταμερισμό του εμπορεύματος
ως αναπτυσσόμενης χώρας που τρέχει πάνω στον ιμάντα του εκσυγχρονισμού. Και φυσικά, εδώ δεν αναφέρουμε τις ιδέες του Διαφωτισμού και τις
πανανθρώπινες αξίες όπως αυτές εκφράστηκαν από τους πρωτο-αστούς,
το εργατικό κίνημα, τα κινήματα νεολαίας, το φεμινισμό ή τη νεωτερική
επιστήμη και φιλοσοφία. Αλλά την έμμονη ιδέα πως πρέπει πάση θυσία
να συγκροτήσουμε μια καπιταλιστική παραγωγή, να αναπτύξουμε την τεχνολογία δίχως όρια, να μεγιστοποιήσουμε τις ανταγωνιστικές και τις καταναλωτικές μας δυνατότητες και πάει λέγοντας. Αυτή η ολιγαρχικού τύπου εμμονή με τον «εξευρωπαϊσμό» της Ελλάδας, δηλαδή την απεριόριστη
υποταγή της στο καπιταλιστικό φαντασιακό της Δύσης -βέβαια, οι δυτικές κοινωνίες ήδη βιώνουν μια κρίση νοήματος και σύντομα θα χτυπηθούν
και στο οικονομικό επίπεδο, κάτι που οι τεχνο-φιλελεύθεροι είτε παραβλέπουν, είτε προσπερνούν- και μόνο που ομογενοποιεί τη Δύση σε ένα μείγμα «δημοκρατίας και καπιταλισμού», μην αναγνωρίζωντας πως αξιακά
αυτές οι δύο κοινωνικές θεσμίσεις βρίσκονται σε βαθιά σύγκρουση, αποτελεί μια εχθρική και απειλητική πολιτική θέση που δεν πρέπει να αγνοη-

Δεν πρέπει λοιπόν από ‘δω και στο εξής να μας προκαλεί απορία η
στάση τους και ο αντιλαϊκισμός τους. Διότι ο πολιτικός τους ρόλος είναι να
κατακεραυνώνουν ο,τιδήποτε λαϊκό χαλάει την αισθητική τους, προσπαθώντας μέσα από λογικά άλματα να ταυτίσουν τα λαϊκά ήθη, την πρωταρχική κοινωνιακότητα, τον αυθορμητισμό και το παιχνίδι, την υπεράσπιση της
γης και το σεβασμό στη φύση με λαϊκισμό. Και σε περίπτωση που ολόκληρο το πολιτικό σύστημα χριστεί «λαϊκίστικο», δηλαδή δεν ταχθεί υπέρ του
τεχνο-γραφειοκρατικού μοντέλου εξουσίας, τότε πολύ απλά θα χρειαστεί
να υπερβούμε και το ίδιο το πολιτικό σύστημα και να ορίσουμε κάποιους
ειδικούς τεχνοκράτες να κάνουν την δουλειά· έναν Παπαδήμο ενδεχομένως. Όπως εύστοχα σημειώνει ο Κωστής Παπαϊωάννου, «στον αστερισμό
αυτού του “αντιλαϊκισμού” (για να παραφράσουμε τον Ελεφάντη) κινούνται και οι φορείς ενός ιδιότυπου πολιτικού ελιτισμού που λένε: το πολιτικό σύστημα αδυνατεί να αντιμετωπίσει την κρίση που δημιούργησε, τα
κόμματα προτάσσουν το κομματικό συμφέρον και υποκύπτουν στις συντεχνίες, άρα χρειάζονται λύσεις που υπερβαίνουν το παρόν πολιτικό σύστημα. Δεν αντιλαμβάνονται όμως οι θιασώτες του νέου τεχνοκρατικού μεσσιανισμού ότι έτσι φτάνουν σε ένα παράδοξο: ο αντιλαϊκιστικός τους λόγος, κήρυκας μιας “αριστοκρατικής” διακυβέρνησης από εκλεκτούς και ειδικούς, συναντά τον ισοπεδωτικό αντικοινοβουλευτικό λαϊκισμό του πεζοδρομίου. Αυτόν ακριβώς που υποτίθεται ότι πολεμάνε»36.
Βέβαια, το προβληματικό στοιχείο των νέων φιλελεύθερων δεν είναι τόσο η κριτική τους στις πελατειακές σχέσεις, τη συντεχνιακή λογική,
το συμφέρον της κομματικής γραφειοκρατίας και το βόλεμα, προβλήματα
εκδόσεις Νησίδες), Νέα Υόρκη, W.W. Norton & Company, 1979, σ. 28 – 71.
36. Παπαϊωάννου Κωστής, «Δρεπανηφόρος “αντιλαϊκισμός”: από την καταπολέμηση του λαϊκισμού στον εξοβελισμό του λαϊκού», Τα Νέα, 23/2/2012 (http://www.tanea.gr/
gnomes/?aid=4697110).

37. Δυστυχώς, αντίστοιχες διατυπώσεις εκφράζει πρόσφατα και ο Γιώργος Οικονόμου σε
πρόσφατο άρθρο του (βλ. Γ.Ν. Οικονόμου, «Τα αδιέξοδα του ΣΥΡΙΖΑ», The Books’ Journal,
τχ. 25, Νοέμβριος 2012), ο οποίος παρά την αξιόλογη προσπάθεια του να προωθήσει τις ιδέες του δημοκρατικού προτάγματος -και φυσικά την σημαντική κριτική του στη βυζαντινή ετερονομία- αρθρώνει μια μονομερή κριτική δίχως προηγούμενο σ' όλες αυτές τις παθογένειες
(πελατειακό σύστημα, πασοκισμός, αριστερός λαϊκισμός), διαβεβαιώνοντας μάλιστα πως αυτές δημιούργησαν την κρίση. Έτσι, παρόλο που δεν τον χαρακτηρίζει η θεωρητική ένδεια των
φιλελεύθερων, αφαιρεί από τον εαυτό του τη δυνατότητα να ασκήσει μια συνολική κριτική
στη θέσμιση του μεταμοντέρνου-τεχνοκρατικού καπιταλισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, πράγμα που κοινωνικά και ανθρωπολογικά αποδεικνύει τις αντι-δημοκρατικές πτυχές αυτού του
συστήματος: η αποθέωση του εφήμερου που καταστρέφει κάθε σταθερή σχέση και κάθε ρίζωμα σε μία (πολιτική) κοινότητα, ο καταναλωτισμός ως η έμπρακτη πραγματοποίηση της λογικής του δανεισμού (άρα και του χρέους), το θέαμα και η αποσύνθεση των δημοκρατικών
αντιλήψεων που διακατέχουν την τέχνη, η επικράτηση του management και της τεχνολογίας σε
κάθε πτυχή του κοινωνικού βίου και η, μεταξύ άλλων, εντελώς αποξενωτική (άρα και βαθιά
μη-δημοκρατική) εργασία στον τεχνοκρατικό καπιταλισμό.
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θεί και βεβαίως να μην κλειστεί σε επιπόλαιες και στενές ερμηνείες περί
«μνημονιακής πολιτικής».

εν ολίγοις όχι να αντιπαρατεθούν πολιτικά, αλλά να μας αναγκάσουν να
ξεμάθουμε όλη την υπάρχουσα γνώση και πείρα γύρω από τα πράγματα,
μιας και το γεγονός και μόνο που διαφωνούμε μαζί τους, μας εντάσσει στη
σφαίρα του παραλόγου, του μη-λογικού, του άνευ νοήματος.

Οι κύριοι και οι κυρίες αυτού του εστέτ φιλελευθερισμού, όπου ο
πολιτικός στοχασμός έχει μετατραπεί σε ζήτημα αισθητικής και γούστου,
το μόνο που καταφέρνουν πολιτικά είναι να διατηρήσουν αυτό το ναρκισσιστικό στοιχείο της νεοελληνικής κουλτούρας στην επιφάνεια. Η μόνη διαφορά, έγκειται στο ότι αντί να τονώνουν τον ναρκισσισμό του νεοέλληνα με δόσεις μεγαλείου, ανδρείας και αθωότητας, τον τονώνουν μέσα
από την αυτολύπηση διατηρώντας μεν την ελληνική ταυτότητα στο κέντρο του ενδιαφέροντος, αλλά δείχνοντας πώς πρόκειται για την κουλτούρα «ταμπού» της ανθρωπότητας. Η εικόνα του Έλληνα μπορεί να μην
είναι αυτή του αγαθού και αθώου ποίμνιου αλλά του αιμοβόρου κτήνους,
το ουσιώδες διατηρείται όμως ανέφικτο: είμαστε το μοναδικά μοναδικό
φαινόμενο (ίσως και ανάδελφο έθνος;), είμαστε οι Άλλοι των Άλλων, «γιατί στην τελική μόνο εμείς μπορούμε να τα κάνουμε όλα τόσο σκατά». Έτσι
λοιπόν, οι πολιτικοί εκπρόσωποι αυτού του τεχνο-επιστημονικού φαντασιακού θεωρούν πως οι απαντήσεις τους, ως τέτοιες, μεταμορφώνουν τον πολιτικό διάλογο σε μια δευτερευούσης σημασία πολυτέλεια, μιας και πρόκειται για αυστηρώς τεχνικά ζητήματα, τα οποία αν ο παραλογισμός των
«παλαβών» των Ελλήνων, και εν γένει η ανωριμότητα τους (κατά την αξιαγάπητη Σώτη), κάνει πως αμφισβητεί, τότε θα τεθεί σε κίνηση την αυτοκαταστροφή τους/μας.
Γενικότερα, ο (αντι-)δημόσιος διάλογος μέσα από την τηλεόραση
θέτει ο,τιδήποτε ακούγεται «στα ελληνικά», δηλαδή οποιονδήποτε (ντόπιο
ή αλλοδαπό) μιλάει την ελληνική, υπο καθεστώς λαϊκισμού. Δεν είναι δηλαδή άξιος συνομιλίας, είναι ένας απ’ την πλέμπα. Οι αξιότιμοι συνομιλητές είναι συνήθως οι «Ευρωπαίοι εταίροι» και η Τρόικα, ο Μπαρόζο και
η Λαγκάρντ, οι πολιτικές ελίτ της Ευρώπης. Αυτές είναι οι δυνάμεις της
λογικής και της υπευθυνότητας, ασχέτως αν εντείνεται η οικονομική εξαθλίωση, αν βρίσκεται σε άνοδο ο ρατσισμός (θεσμικός ή «από τα κάτω»),
αν οδηγούμαστε σε μια κοινωνική αποσύνθεση με εντατικοποιημένο ανταγωνισμό, αν υπάρχουν νεοναζί στη Βουλή με «ακτιβιστικό» πρότερο βίο:
γι’ αυτά, όπως πολύ σωστά καταλάβατε, για τους φιλελεύθερους λόγιους
φταίει αποκλειστικά ο λαός και η νεοελληνική νοοτροπία38. Προσπαθούν
38. Σε ένα πρόσφατο άρθρο της New York Times, μαθαίνουμε πάντως πως η οικονομική ολιγαρχία εμποδίζει την ανάκαμψη της Ελλάδας. Βλ. R. Donadio και L. Alderman, «For Greece,
Oligarchs are Obstacle to Recovery» («Για την Ελλάδα, οι ολιγάρχες είναι εμπόδιο στην ανά-

Έτσι λοιπόν αυτός ο φιλολογικός επιστημονισμός, αγνοεί πως
υπάρχουν δομές εξουσίας που μπορεί και να διαμορφώνουν το άτομο ως
μια κοινωνική θέσμιση: από τα μέσα μαζικής ύπνωσης και αποχαύνωσης,
τα Πανεπιστήμια ως τους «οίκους των ειδικών» (τεχνικο-οικονομολόγων),
όπου φτιάχνονται τεχνικές και αριθμητικά μοντέλα γύρω από τη διαχείριση κρίσεων, μέχρι τις τεχνικές αναλύσεις πάνω στην οικονομία -την οποία,
ακόμα και στην καπιταλιστική της μορφή, την κατακρεουργούν προς όφελος της όξυνσης ταξικών/οικονομικών ανισοτήτων39-, το σχολείο, την μετακαμψη»), NY Times, 5/12/2012 (http://nytimes.com/2012/12 /06/world/europe/oligarchs-playa-role-in-greeces-economic-troubles.html?pagewanted=all). Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η ομερτά που επικρατεί στους εγχώριους νεοφιλελεύθερους κύκλους γύρω από τις ευθύνες των ελίτ
για τη σημερινή κατάσταση. Μέχρι και στη Νέα Υόρκη έχουν πάρει χαμπάρι πως η ισχυρότερη συντεχνία στην Ελλάδα είναι οι εφοπλιστές και οι μεγαλοεπιχειρηματίες, ώστε, όχι απλά
να «φωτογραφίζουν» κάποιους, αλλά χωρίς κανέναν ενδοιασμό να μας δείχνουν κανονική
φωτογραφία του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη. Οπότε οι τεχνο-φιλελεύθεροι λαϊκιστές, ή παίρνουν
κάτω από τη βάση στα αγγλικά, ή αποκρύπτουν ηθελημένα (για λόγους που αυτοί γνωρίζουν
καλύτερα) αυτές τις πτυχές του ζητήματος. Παράλληλα, αυτή η παρουσίαση του Λαυρεντιάδη αποκλειστικά ως πρόσωπο ενδεχομένως αυτονομημένο από την πραγματικότητα και όχι
σαν έναν εφοπλιστή ο οποίος ανήκει σε μια ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να έχουν συγκεκριμένα συμφέροντα και να δρουν σε συγκεκριμένα αξιακά πλαίσια (του
νώθου «αστισμού» της νεοελληνικής περίπτωσης), δηλαδή του Λαυρεντιάδη ως τύπο ανθρώπου – «στατιστικό» δείγμα μιας κοινωνικής θέσμισης – αποτελεί ένα επιπλέον κατηγορητήριο περί του λαϊκισμού των αντιλαϊκιστών.
39. Είναι πέρα για πέρα από γνωστό, για παράδειγμα, πως ακόμα και για την πολύ συμβατική αντίληψη περί πολιτικής οικονομίας, η μη αποπληρωμή ενός χρέους είναι κάτι εντελώς
θεμιτό μέσα στον καπιταλισμό, και αυτό για τον πολύ απλό λόγο ότι συμπεριλαμβάνεται και
η περίπτωση του ρίσκου στην επένδυση. Δηλαδή, ακόμα και να είναι η ενσάρκωση της Πανουργίας του Νου οι τεχνο-λαϊκιστές και να έχουν οντολογικά δίκιο, αγνοούν ένα ουσιώδες
στοιχείο της καπιταλιστικής ανταλλαγής: αυτό του ρίσκου. Αν οι τράπεζες προτιμούσαν να
δανείζουν για καταναλωτικούς σκοπούς αντί για επενδυτικούς π.χ. ή πιο απλά, αν κάποιος
πάει και ζητήσει 1.000.000 ευρώ από μια τράπεζα με δικαιολογία να παίξει το «Μπαρτσελόνα - Μίλαν Χ2» και η τράπεζα του το δώσει, τότε ως καπιταλιστικός οργανισμός οφείλει να
λάβει το ρίσκο ότι μπορεί και να μην πάρει πίσω τα χρήματά της. Έτσι, όχι μόνο συγκαλύπτεται ένα ουσιώδες στοιχείο της ηθικής της οικονομίας προκειμένου να συμπιεστεί η κρίση
προς τα κάτω, αλλά εκδιπλώνεται κιόλας μια ολόκληρη στρατηγική περί «μονομερούς υπευθυνότητας». Αν οι «από πάνω» δεν έχουν κανένα ρίσκο και κανένα όριο γύρω από αυτό που
κάνουν, τότε οι «από τα κάτω» θα πρέπει να πολλαπλασιάσουν τις απαραίτητες δικλείδες
για την εύρυθμη λειτουργία του «συστήματος»: να γίνουμε πιο «υπεύθυνοι», να κόψουμε το
κάπνισμα, να τρώμε 0% λιπαρά, να κάνουμε εμβόλια, να παίρνουμε προφυλάξεις, να κάνουμε
ασκήσεις χαλάρωσης, να έχουμε όλοι τον ψυχαναλυτή μας και τον σύμβουλο γάμου, να πλη-
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μοντέρνα οικογένεια και, μεταξύ άλλων, την οργάνωση της εργασίας. Όλο
αυτό το θεσμικό πλαίσιο γύρω από το συγκρότηση του ανθρώπου μέσα σε
μια κοινωνία, παραγνωρίζεται και αποσιωπείται ο ρόλος του40. Αντί δηλαδή
να θέλουμε να αλλάξουμε τους ανθρώπους για χάρη των θεσμών και των
κυρίαρχων νοημάτων, μήπως δε θα ήταν προτιμότερο να αλλάξουμε τους
θεσμούς και τα κυρίαρχα νοήματα για χάρη των ανθρώπων;

τική κατεύθυνση στην περίπτωση απαγκίστρωσης από αυτούς τους όρους
που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση42, ακριβώς διότι -σύμφωνα με τους ιδεολογικούς μηχανισμούς του κυρίαρχου τεχνοκρατικού μπλοκ- αν με μια πιθανή έξοδο από το ευρώ επιστρέψουμε στη «φυσική κατάσταση», ενδεχομένως να μην είμαστε καν άνθρωποι -μιας και θα είμαστε απλώς «Έλληνες»- πράγμα που μετατρέπει τις υπόλοιπες θέσεις, προθέσεις και προϋποθέσεις άνευ νοήματος, ως μια πολυτέλεια που δεν χρειάζεται καν να
συζητήσουμε. Γι' αυτό και κάθε διαφορετική άποψη, αφού προπαγανδίζεται ως λαϊκίστικη, καταλήγει να θεωρείται Γκουλάγκ ή Άουσβιτς43. Ο πολιτικός επαρχιωτισμός αυτών των τεχνοφιλελεύθερων λαϊκιστών, δεν είναι
παρά αποτέλεσμα της ίδιας της αναγωγής της πολιτικής σε ένα τεχνικού
τύπου ζήτημα, όπου ένας λάθος αριθμός μπορεί να σημάνει την κοινωνική
καταστροφή.

Αυτή η βαθιά πολιτική ερώτηση όμως είναι που αποφεύγουν οι τεχνολαϊκιστές, θεωρώντας πως πλέον δεν υπάρχουν Μεγάλες Αφηγήσεις,
οπότε δεν έχει νόημα να θέτουμε Μεγάλες Ερωτήσεις. Έτσι, η συνολική
αντιπαράθεση «τίθεται με όρους αλήθειας/ψεύδους, ορθολογισμού/ανορθολογισμού. Οι "αντιλαϊκιστές", δεν υπερασπίζονται απλώς διαφορετικές πολιτικές επιλογές, αλλά αυτοχρίζονται φορείς αληθείας, φορείς της κοινής
λογικής, του "αυτονόητου". Ως εκ τούτου, κάθε διαφωνία με τις θέσεις τους
εκπίπτει του πεδίου του διανοητού/"oρθολογικού" αλλά και του ηθικού ως
ανοησία ή φαύλο ψεύδος που ως σίγουρο αποτέλεσμα θα επιφέρει τον όλεθρο. Ο συνεπής αντιλαϊκιστής υποστηρίζει πως έχει διαβάσει τις συνθήκες
και με όχημα την αντικειμενική γνώση των εργαλείων της σύγχρονης τεχνοπολιτικής μάς παρουσιάζει τον μόνο δυνατό τρόπο επίλυσης του προβλήματος. Το τελευταίο δε δύναται να καταστεί αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης καθότι ζήτημα τεχνικό, όπως π.χ. η στατική μελέτη ενός κτιρίου,
όπου ένα λάθος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια βίαιη κατάρρευση»41.
Αυτή λοιπόν η «βίαιη κατάρρευση» είναι που μετατρέπει συμβολικά την πολιτική σε μια ψυχολογική διαχείριση υπαρξιακών διλημμάτων. Η
πιθανότητα εξόδου από την ευρωζώνη και η απώλεια του ευρώ θα οδηγούσε αυτομάτως σε μια βίαιη κατάρρευση της ψυχικής μας γαλήνης, θα μας
ξανάριχνε «στην ανθρώπινη φυσική κατάσταση». Κανένας λόγος για τις
συνθήκες όπου θα μπορούσαν να ευδοκιμήσουν γύρω από μια δημοκραρώνουμε τα χαράτσια, για οποιοδήποτε πρόβλημα να ειδοποιούμε την αστυνομία, να έχουμε
πορτιέρηδες και συστήματα ελέγχου στους δημόσιους χώρους και ούτω καθεξής.
40. «Ένας κυνικός φιλελευθεριστής θα μπορούσε να πει ότι “οι σημερινοί άνθρωποι επιλέγουν ελεύθερα να είναι τέτοιοι που είναι”. Ένας άνθρωπος με στοιχειώδη νου και στοιχειώδεις κοινωνιολογικές γνώσεις καταλαβαίνει φυσικά ότι καθόλου ελεύθερα δεν διαλέγουν οι
άνθρωποι να είναι αυτό που είναι. Για προσπαθήστε να πείσετε ένα κορίτσι δεκαπέντε χρονώ να μην ντύνεται όπως ντύνονται τα άλλα κορίτσια της ηλικίας του ή σύμφωνα με τη μόδα,
λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι ο ίδιος ο πατέρας του αλλάζει το τεσσάρων ετών αυτοκίνητο του γιατί “είναι πια παλιό” παρόλο που λειτουργεί ακόμα...», Κ. Καστοριάδης, «Η πολιτική σήμερα...» (1991), Ο Θρυμματισμένος Κόσμος. Αθήνα, Ύψιλον, 1992, σ. 156.
41. Γ. Κατσαμπέκης, «Ο αντιλαϊκισμός της “αλήθειας” και του “ορθολογισμού”: Για την
αντιδημοκρατική τροπή του εκσυγχρονιστικού αντιλαϊκισμού», Red notebook, 5/3/2012 (http://
www.rednotebook.gr/details.php?id=5037).

Το ότι όμως κάποιος ή κάποια έχει διαλέξει την τυφλή του εμπιστοσύνη -και την υπεράσπισή της με πάθος- στην τεχνο-επιστήμη και τους
«ειδικούς» για την επίλυση των πολιτικών υποθέσεων, είναι ένα σαφές
δείγμα της γενικευμένης απάθειας γύρω από την συλλογική δραστηριότητα της πολιτικής που χαρακτηρίζει τη μεταμοντέρνα εποχή. Όπως υπενθυμίζει και ο Γκυ Ντεμπόρ γύρω από το θέμα, «όλοι οι ειδικοί είναι άνθρωποι του Κράτους και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και δεν αναγνωρίζονται σαν τέτοιοι παρά μόνο εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Κάθε ειδικός
υπηρετεί το αφεντικό του, διότι καθεμιά απ’ τις παλιές δυνατότητες ανεξαρτησίας έχει σχεδόν εκμηδενιστεί απ’ τις συνθήκες οργάνωσης της σημερινής κοινωνίας. Ο ειδικός που υπηρετεί καλύτερα είναι ασφαλώς εκείνος
που ψεύδεται. Εκείνοι που έχουν ανάγκη τους ειδικούς είναι για διαφορετικούς λόγους, οι διαστρεβλωτές και οι αδαείς. Εκεί όπου το άτομο
δεν αναγνωρίζει πια τίποτα από μόνο του, διαβεβαιώνεται ρητά απ΄τους
ειδικούς44».
42. Η οποία, δεν είναι παρά μια διαστρέβλωση της πρωτοποριακής ιδέας του Μπακούνιν για
την «Ευρώπη των Ελευθέρων Λαών», μια ιδέα που ακόμα διατηρεί το σπέρμα του θετικού,
πως μια ελεύθερη κοινότητα είναι πιθανή ακόμα και σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο και
είναι γι'αυτό το λόγο συνιστά κάτι άξιο διεκδίκησης και πραγμάτωσης.
43. Για τον κοινωνικο-ιστορικό επαρχιωτισμό που χαρακτηρίζει το επίπεδο της αντιπαράθεσης των μεταμοντέρνων/τεχνοκρατικών λαϊκιστών σε διαφορετικές απόψεις από τις δικές
τους, και ειδικά τον πολιτικό κρετινισμό τους γύρω από την άμεση δημοκρατία, βλ. το κείμενο της ομάδας μας «Ας σας τα πρήξουμε λιγάκι παραπάνω: ή αλλιώς τρομπάρετε όλοι να
φουσκώσουμε κι άλλο τη φούσκα της άμεσης δημοκρατίας», στο παρόν τεύχος.
44. Γ. Ντεμπόρ, Σχόλια πάνω στην Κοινωνία του Θεάματος, μτφρ. Π. Τσαχαγέας, Αθήνα,
Ελεύθερος Τύπος, 1988, σ. 20. (υπογρ. δική μου)
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ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΛΑΙΚΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΟ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Υστερόγραφο ενάντια στην ασημαντότητα
Ο αυτοκτονικός νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός και ο πολιτικός μηδενισμός που τον συνοδεύει θέτουν πλέον στο κέντρο της πολιτικής δραστηριότητας την εναντίωση σ’ αυτόν τον κόσμο, όχι μόνο ως επαναστατική
υπόθεση, αλλά και κυρίως ως ηθική αναγκαιότητα. Η πάλη για την εγκαθίδρυση μιας αυτόνομης κοινωνίας ελεύθερων ανθρώπων, που θα θεμελιώνεται στη δημοκρατική κουλτούρα και θα τοποθετεί τον έρωτα στο επίκεντρο κάθε κοινωνικής σχέσης, είναι ένα κεφάλαιο που θα κλείσει παρά
μονάχα με το κλείσιμο του ίδιου του κεφαλαίου της ανθρωπότητας. Μέσα
σ’ αυτά τα πλαίσια καλούμαστε όλοι και όλες να δραστηριοποιηθούμε, να
υποκινήσουμε άλλους και άλλες, να αρχίσουμε να φανταζόμαστε τον κόσμο που εμείς οι ίδιοι και οι ίδιες θέλουμε· όχι μόνο δηλαδή να μαζικοποιήσουμε τις υπάρχουσες «από τα κάτω» δομές που επεκτείνονται από τη
σίτιση, τη στέγαση, τη συλλογική αυτοάμυνα απέναντι στην αστυνομοκρατία και το νεοναζισμό, και τον δημοκρατικό εργατικό αγώνα, αλλά και να
αρχίσουμε να επινοούμε νέους τρόπους ζωής και πολιτικής αντίληψης με
την παράλληλη ριζοσπαστικοποίηση της καθημερινότητάς μας.
Στο λυκόφως της οικονομικής και ανθρωπολογικής κρίσης του σημερινού κόσμου, το δυσκολότερο μονοπάτι φαίνεται να είναι αυτό της κοινωνικής και ατομικής αυτονομίας. Ένα μονοπάτι που δεν έχει «μπαλκόνια», δεν είναι θεαματικό, δεν έχει like και tweet, δεν κινδυνολογεί ούτε
τρομοκρατεί και δεν κάνει ελεημοσύνες σε υποταγμένους. Προϋποθέτει
δηλαδή μια αρχική ανυποταξία απέναντι στις κυρίαρχες φαντασιακές σημασίες που μας εγκλωβίζουν στο ετερόνομο καθεστώς. Αν το παρόν άρθρο είχε ένα στόχο, αυτός δεν ήταν παρά, μεταξύ άλλων, να υποκινήσει
προς αυτή την ανυποταξία, η οποία θα αποπειραθεί να ξεπεράσει σε πρώτη φάση όλα αυτά τα εσωτερικευμένα νοήματα, τις ανεύ λόγου υπερηφάνειες ή ντροπές, των οποίων η ασυνείδητη ανάκληση κοκκαλώνει τα σώματά μας, μουδιάζει την ενεργητικότητά μας, απομονώνει τη φαντασία και τη
σκέψη μας στον ιδιωτικό χώρο. Ούτε οι εκ προοιμίου αθωότητες και μεταφυσικές κολακείες του τύπου «οι Έλληνες πάντα βρίσκουν τη λύση», ούτε
η εκ διαμέτρου αντίθετη «ενοχικότητα» για την κοινωνικοποίηση που λάβαμε. Κανείς δεν μας εγγυάται τίποτα και κυρίως τη σωτηρία μας. Δεν
υπάρχουν καλοί και κακοί πολιτισμοί· αντιθέτως υπάρχουν οι πολιτισμοί
που κατάφεραν να αναλάβουν την τύχη τους οι ίδιοι και αυτοί που προτίμησαν την ανάθεση της ζωής τους και της ικανότητάς τους να υπάρχουν ως
πολιτικά όντα σε θεούς και δαίμονες.

ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΚΙΜΠΙΡΙΤΗΣ

Αποδεχόμενοι τη θέση μας χωρίς συμπλέγματα ανωτερότητας ή
κατωτερότητας, σημαίνει πως αποδεχόμαστε και τον καθορισμό της τύχης μας. Με συνειδητή ανάκληση της παράδοσής μας και των εσωτερικευμένων νοημάτων της πάνω στα κορμιά μας, μπορούμε να κρατήσουμε τα
στοιχεία που μας διατηρούν ανθρώπους και που διευρύνουν την περιέργειά μας για την επαφή με το άγνωστο. Η επιτυχία θα είναι διττής σημασίας: αφενός η συνάντηση με το άγνωστο ως διαφορετικό θα μας απομακρύνει από ρατσιστικά μίση και εθνικιστικά συμπλέγματα, αλλά και αφετέρου η συνάντηση με το άγνωστο ως αυτό-που-δεν-είναι-ακόμα-εκεί θα
μας δώσει τη δυνατότητα να απαλλαχτούμε από κάθε μορφής εκμετάλλευση, αδικία, ψυχική κατάπτωση και ερωτικό ευνουχισμό. Με σκέψη που θα
αγγίζει το παγκόσμιο και δράση που θα επικεντρώνεται στο τοπικό και το
καθημερινό, και αποθέματα πολιτικής φαντασίας που θα τις τροφοδοτούν
αμφότερες. Όπως είπε κάποτε και ο ποιητής, «η πιο αληθινή μας ζωή, είναι
όταν είμαστε βυθισμένοι στα όνειρά μας ξύπνιοι» (Henry David Thoreau).
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Πολιτική ομάδα για την αυτονομία

Ας σας τα πρήξουμε λιγάκι παραπάνω
Ή αλλιώς τρομπάρετε όλοι να φουσκώσουμε κι άλλο τη
φούσκα της άμεσης δημοκρατίας
Δημοσιεύτηκε προ ημερών (2/11/2012) σε στήλη γνωστού free press
εντύπου το άρθρο του Α. Δημοκίδη, «Την αναγνωρίζετε; Είναι η περίφημη
Άμεση Δημοκρατία με την οποία μας είχατε πρήξει ορισμένοι». Πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο κείμενο παρουσιάζει μια ιδιαίτερα απλουστευτική και δυνάμει παραμορφωτική και δυσφημιστική προσέγγιση του εξεταζόμενου ζητήματος, κάτι που επουδενί δε συνεισφέρει στην εμβάθυνση του
όποιου κοινωνικού διαλόγου μπορεί να είναι ακόμα δυνατός. Δεδομένου
ότι το εξεταζόμενο θέμα, η άμεση δημοκρατία, είναι για εμάς εξόχως σημαντικό, δραττόμαστε της ευκαιρίας για να προσπαθήσουμε να διασαφηνίσουμε ορισμένα πράγματα. Στην (ελπίζουμε όχι απολύτως μάταια) προσπάθειά μας αυτή, λαμβάνουμε υπόψη κι άλλο ένα σχόλιο ανάλογης οπτικής που εμφανίστηκε στην πορεία σε στήλη των Νέων1.
Ο φιλελευθερισμός ενάντια στη δημοκρατία
Η άμεση δημοκρατία είναι
Η άμεση δημοκρατία είναι ολοκληρωτισμός.
ολοκληρωτισμός.
Β. Σωτηρόπουλος2
1. Δ. Μητρόπουλος, «Η φούσκα της άμεσης δημοκρατίας», Τα Νέα, 24/11/2012. Προσοχή στην
φωτογραφία του συγγραφέα (που είναι μεγαλύτερη από το άρθρο του): μην τον κοιτάξετε
πολύ στα μάτια, γιατί υπάρχει κίνδυνος να σας απονεκρώσει πνευματικά με το βλέμμα διανοούμενης αγελάδας που έχει.
2. Β. Σωτηρόπουλος, «Η άμεση δημοκρατία είναι ολοκληρωτισμός» (http://www.protagon.
gr/?i=protagon.el.article&id=7154). Ερώτηση: έχει πάει στη Β. Κορέα ο συγκεκριμένος δικηγόρος;
Αν όχι, του πληρώνουμε εμείς τα εισιτήρια, για να πάει να δει τι είναι ο ολοκληρωτισμός και να

Ο τρόπος με τον οποίο ο αρθρογράφος μας αντιμετωπίζει τις σχέσεις άμεσης δημοκρατίας-κοινοβουλευτισμού είναι χαρακτηριστικός μιας
αρκετά διαδεδομένης νοοτροπίας σήμερα, φιλελεύθερων πεποιθήσεων, η
οποία αντιμετωπίζει κάθε διαφορετική άποψη ως δείγμα «αρχαϊσμού»,
«ολοκληρωτισμού» κ.λπ. Ο εύκολος στόχος της ελληνικής αριστεράς (που
δεν έχει ξεκαθαρίσει τις σχέσεις της με το σταλινικό παρελθόν της) κάνει
τους εκφραστές αυτής της τάσης να πιστεύουν ότι μπορούν να ξεμπερδεύουν εύκολα και με κάθε άλλον στόχο. Όμως στην πραγματικότητα αυτή η
στάση είναι δείγμα μεγάλου ιστορικού επαρχιωτισμού και πολιτικού κρετινισμού.
Σε ό,τι μας αφορά, εν προκειμένω, αυτοί οι κύριοι δείχνουν να νομίζουν ότι στη νεοτερικότητα όλα άλλαξαν χάρις σε 2-3 πεφωτισμένα κεφάλια που γράψανε το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το μοιράσανε στους μονάρχες να το θεσπίσουν. Σε κάθε τέτοια α-ιστορική ιστορική αφήγηση, οι άνθρωποι εμφανίζονται 40 χρονών, λευκοί, πεσμένοι από
τον ουρανό, έτοιμοι και ήδη μορφωμένοι, φορείς ανθρωπιστικών ιδανικών.
Αγνοούν έτσι οι διανοούμενοί μας, τεχνηέντως, το απλούστατο αλλά και
θεμελιώδες γεγονός πως ό,τι δικαίωμα και ελευθερία απολαμβάνουμε σήμερα, είναι αποτέλεσμα κοινωνικών αγώνων –συχνά αιματηρών- και μιας
γενικότερης επαναστατικής διάθεσης των νεοτερικών κοινωνιών να αλλάξουν τους θεσμούς τους και να πολεμήσουν ενάντια στην καταπίεση και
την αδικία. Όπως το έλεγε ο φιλόσοφος Κ. Παπαϊωάννου, με τη νεοτερικότητα έχουμε για δεύτερη φορά στην ιστορία (η πρώτη ήταν στην αρχαία Αθήνα) την εισβολή της μάζας στο πολιτικό προσκήνιο, η οποία δραστηριοποιείται και αλλάζει τις κοινωνίες. Αυτό οι σημερινοί αρθρογράφοι
το καταπίνουν, προκειμένου να ικανοποιήσουν τον πολιτικό επαρχιωτισμό
τους: ο μόνος τρόπος αλλαγής των κοινωνιών είναι οι άνωθεν επιβεβλημένες «μεταρρυθμίσεις» και «διαρθρωτικές αλλαγές». Όλα τα υπόλοιπα είναι χάος, βία και ολοκληρωτισμός.
Είναι δυνατόν να ξεχνάμε ότι οι μεγάλες αστικές επαναστάσεις
δεν πολέμησαν μόνο ενάντια στις δυνάμεις της απολυταρχίας, αλλά και
ενάντια σε ριζοσπαστικά δημοκρατικά κινήματα που ξέφευγαν από τον
περιορισμένο για αυτά πολιτικό ορίζοντα του αστικού φιλελευθερισμού;
Είναι δυνατόν να ξεχνάμε τους Ισοπεδωτές και τους Σκαφτιάδες της Αγγλικής Επανάστασης, το κίνημα για την κατάργηση των χρεών και τα
αμεσοδημοκρατικά Townhall Meetings στην Αμερικανική Επανάσταση, τους
σταματήσει να λέει χαζομάρες.
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ΑΣ ΣΑΣ ΤΑ ΠΡΗΞΟΥΜΕ ΛΙΓΑΚΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Αβράκωτους των τομέων της Γαλλικής Επανάστασης;
Αν τα λάβουμε αυτά υπόψη, δεν είναι δα και τόσο δύσκολο να κάνουμε και το επόμενο βήμα και να σκεφτούμε ότι οι δημοκρατικές κατακτήσεις της νεοτερικότητας συνιστούν κομμάτι και μερική, απλώς, ολοκλήρωση ενός πολύ ευρύτερου κινήματος κοινωνικών αγώνων και αμφισβήτησης, το οποίο, σε πολιτικό επίπεδο, έθετε πολύ συχνά το ζήτημα της εγκαθίδρυσης αμεσοδημοκρατικών μορφών διακυβέρνησης. Άρα, αντί να θεωρούμε την άμεση δημοκρατία ως μια οχλοκρατική μορφή ολοκληρωτισμού,
καλόν θα ήταν να βγούμε λιγάκι από τον παραδεισένιο κόσμο μας και να
σκεφτούμε ότι αν δεν υπήρχαν αυτά τα λαϊκά και δημοκρατικά κινήματα
να ασκούν την πίεσή τους, πολλές από τις σημερινές κατακτήσεις και τα
δικαιώματα που τα θεωρούμε αυτονόητα, μάλλον δε θα υπήρχαν.
Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε, ειδικά για την περίπτωση του
ολοκληρωτισμού, ότι η αντίσταση στα καθεστώτα αυτά δεν ήρθε από την
κριτική κάποιων πεφωτισμένων διανοούμενων, αλλά μέσα από αγώνες και
τη δημιουργία αμεσοδημοκρατικών οργάνων πάλης, όπως, για παράδειγμα, τα Σοβιέτ της Κροστάνδης (1921), τα εργατικά συμβούλια της Ουγγαρίας του 1956 κ.λπ. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η αντίθεση στα ναζιστικά και κομουνιστικά καθεστώτα δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προνόμιο των υποστηρικτών του κοινοβουλευτισμού. Όταν τη δεκαετία του ’20
και του ’30 οι φιλελεύθερες και συντηρητικές κοινοβουλευτικές δυνάμεις
μέσα στη Δύση χάιδευαν τα αυτιά του Μουσολίνι και του Χίτλερ για να
τους χρησιμοποιήσουν ενάντια στο εργατικό κίνημα και τον «κομουνιστικό κίνδυνο», οι μόνοι που προσπάθησαν να αφυπνίσουν τις κοινωνίες ήταν
ορισμένες περιθωριακές ομάδες και θεωρητικοί, υποστηρικτές του λεγόμενου «συμβουλιακού κομουνισμού» και της εργατικής δημοκρατίας3. Και
στη συνέχεια, φυσικά, όταν η επίσημη (δηλαδή φιλοκοινοβουλευτική και
κρατικολάγνα) αριστερά συγκάλυπτε τα σταλινικά εγκλήματα, οι πρώτοι
που προσπάθησαν να κάνουν μια εμπεριστατωμένη κριτική και ανάλυση
των κοινωνικών σχέσεων στις «σοβιετικές» χώρες, ήταν αναρχικοί και συμβουλιακοί. Μετά έγινε της μόδας ο αντιολοκληρωτισμός που σήμερα απο3. Όπως, μεταξύ άλλων, ο γερμανός Ότο Ρύλε (βλ. π.χ. το κείμενό του, "Η πάλη ενάντια στον
φασισμό αρχίζει με την πάλη ενάντια στον μπολσεβικισμό", http://eleftheriakos.gr/taxonomy/
term/95), ο τροτσκιστής αποστάτης Μπρούνο Ρίτσι (Βλ. το κείμενο του Π. Σενσίνι, «Όταν οι
γραφειοκράτες κατέλαβαν την εξουσία. Μια παρουσίαση των απόψεων του Μπ. Ρίτσι», περ.
Ελευθεριακή Κίνηση, τ. 15) κ.λπ., οι οποίοι περιέγραφαν την άνοδο του μπολσεβικισμού και
του φασισμού (ο πρώτος) και του σταλινισμού και του ναζισμού (ο δεύτερος) ως δείγμα μιας
νέας μορφής παγκόσμιας τυραννίας στην οποία θα έπρεπε να αντισταθούμε.
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τελεί το βασικό επιχείρημα ενάντια σε όσους ασκούν κριτική στο κοινοβουλευτικό σύστημα.
Πολιτική και πολιτιστική καλλιέργεια: η δημοκρατική παιδεία
Ο ΑΔ αναγνωρίζει, τουλάχιστον, ότι στην Αρχαία Ελλάδα το αμεσοδημοκρατικό πολίτευμα μπόρεσε να λειτουργήσει, εφόσον το κοινωνικό
σώμα ήταν φορέας μιας υψηλής κουλτούρας, πολιτικής και κοινωνικής. Θεωρεί όμως ο αρθρογράφος μας ότι η ύπαρξη αυτού του δημοκρατικού πολιτεύματος ήταν άσχετη με αυτήν την κουλτούρα; Ούτε συνέτεινε στη διαμόρφωσή της αλλά ούτε και υπήρξε προϊόν ή κοινωνός της; Πρόκειται για δύο
εντελώς διαχωρισμένες σφαίρες της κοινωνικής δραστηριότητας, π.χ., των
Αθηναίων; Και ο σαφέστατα πολιτικός και δημοκρατικός χαρακτήρας κορυφαίων έργων της αρχαίας τραγωδίας; Και το γεγονός ότι τα έργα που μας
έχουν σωθεί βραβεύονταν από τους ίδιους τους πολίτες –από αυτούς δηλαδή που ψήφιζαν στη Βουλή και την εκκλησία του δήμου- και όχι από καλλιτεχνικούς διευθυντές και άλλους ειδικούς του πνεύματος, δε μας λέει κάτι;
Δε μας κάνει να σκεφτούμε ότι ενδεχομένως κάθε πολίτευμα έχει
και τον ομοούσιό του τύπο ανθρώπου; Ότι κάθε πολίτευμα διαμορφώνει
σταδιακά τη δική του κουλτούρα; Ότι, κατά συνέπεια, η σφαίρα της πολιτικής δεν είναι αεροστεγώς διαχωρισμένη από τη σφαίρα της κουλτούρας;
Ότι η διεκδίκηση της άμεσης δημοκρατίας δεν είναι νομικίστικη και στενά συνταγματική διεκδίκηση, αλλά πρόταση ενός εντελώς διαφορετικού,
από τη σημερινή, είδους κοινωνίας, το οποίο θα έχει ως πολιτική του έκφραση ένα πολίτευμα άμεσης δημοκρατίας; Αν τα σκεφτούμε όλα αυτά,
ίσως κατανοήσουμε ότι η άμεση δημοκρατία δεν είναι ένα κούφιο συνταγματικό και νομικίστικο κέλυφος, το οποίο μπορεί να γεμίσει με κάθε είδους
περιεχόμενο, όπως υποστηρίζουν διάφοροι δημαγωγοί: όπως και κάθε πολίτευμα, διαμορφώνει τη δική της κουλτούρα και εθίζει τους πολίτες στη λογική της, δηλαδή, εν προκειμένω στην ισότητα. Αυτό δε σημαίνει ότι δε μπορεί να προκύψουν ποτέ ρατσιστικές ή σεξιστικές απόψεις –προφανώς. Αλλά
δε σημαίνει, από την άλλη πλευρά, ότι η άμεση δημοκρατία δεν ενσαρκώνει
ένα σύνολο αξιών που ευνοούν μια εξισωτική αντίληψη. Είναι τυχαίο, δηλαδή, που η ακροδεξιά, παρά την αντίθεσή της στον κοινοβουλευτισμό και την
υιοθέτηση πρακτικών άμεσης δράσης, δεν έχει επικαλεστεί ποτέ, έστω και
ρητορικά, την άμεση δημοκρατία; Είναι τυχαίο που η Χρυσή Αυγή είχε ως
βασική της γραμμή, το καλοκαίρι του 2011, το «μακριά από το Σύνταγμα»;
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Αντίστοιχα, αν σκεφτούμε όλα τα παραπάνω, ίσως να δούμε ότι
μια κοινωνία πραγματικά και εις βάθος δημοκρατική, είναι μια κοινωνία
αυτό-περιορισμού: μια κοινωνία που γνωρίζει ότι αφού δεν υπάρχει κανένας Θεός να μας τραβήξει τα λουριά, οφείλουμε να είμαστε σοβαροί και
υπεύθυνες, αφού οι αποφάσεις που θα καθορίσουν το μέλλον μας λαμβάνονται από εμάς και μόνο. Η κοινωνία, αντίθετα, που προωθεί τη μαζική
πολιτική ανευθυνότητα, την αποβλάκωση και τον σταρχιδισμό είναι η σημερινή κοινωνία της κατανάλωσης, όπου αναγορεύουμε το Κράτος και το
κοινοβούλιο προστάτες και εγγυητές των προσωπικών μας μικροαπολαύσεων. Έτσι αποσυρόμαστε από τη δημόσια σφαίρα, παύουμε να είμαστε
πολίτες, και μετατρεπόμαστε σε ανεύθυνους καταναλωτές που αφήνουν σε
γελοία άτομα όπως ο Σαρκοζί, ο Καβαλιέρε, ο Μπους, ο Μπλερ, ο ΓΑΠ,
ο Σαμαράς, ο Παναγιώταρος, η Πέιλιν, ο Άρης Σπηλιωτόπουλος, ο Πανίκας Ψωμιάδης, η Ελένη Κούρκουλα, ο Γιώργος Ανατολάκης, ο Μητσάρας ο
Αβραμόπουλος τη διακυβέρνηση των κοινωνιών μας. Επιλογές προσώπων
που αρκούν για να μας δείξουν τι αξίες και πρότυπα προωθεί η σημερινή
κοινωνία της ανάθεσης και της μαζικής ανευθυνότητας.

μετέχουν για πρώτη φορά σε τέτοιες διαδικασίες. Ας αφήσουμε την άμεση δημοκρατία να ριζώσει, ας δημιουργήσουμε μια πραγματικά δημοκρατική κοινωνία, ας εφαρμόσουμε τη δημοκρατία στους χώρους δουλειάς,
μέσω της αυτοδιαχείρισης και της συνεργατικότητας, ας αντικαταστήσουμε την κοινωνική ιεραρχία από οριζόντιες δομές, ας επιβάλουμε την εξίσωση των μισθών και των εισοδημάτων, ας βάλουμε πλαφόν στις αποταμιεύσεις, ας βγούμε από τον φαύλο κύκλο της ανάπτυξης και της μαζικής κατανάλωσης, υιοθετώντας ολιγαρκείς συνήθειες –ας εγκαθιδρύσουμε,
εν ολίγοις, μια δημοκρατική, εξισωτική και οικολογική κοινωνία και τότε,
αφού την αφήσουμε να λειτουργήσει για κάποια χρόνια και να παράξει
μια νέα κουλτούρα και έναν νέο τύπο ανθρώπου, ας την κρίνουμε με κάθε
αυστηρότητα.

Δε μπορούμε να χρεώνουμε στις αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες
το επίπεδο της ποιότητας των συμμετεχόντων σε αυτές σήμερα, διότι αυτά
τα άτομα έρχονται να συμμετάσχουν όντας, ουσιαστικά, εκφραστές των
κυρίαρχων σήμερα τύπων ανθρώπου, με τα κουσούρια που μόλις αναφέραμε. Και αυτό ακριβώς είναι ένα από τα βασικά εμπόδια που δυσχεραίνουν σήμερα κάθε αμεσοδημοκρατικό εγχείρημα: ότι έρχεται ο κάθε
ανεύθυνος νάρκισσος, που απαιτεί να μονοπωλεί τον λόγο, δίχως την
παραμικρή ικανότητα αυτοπεριορισμού, αδιαφορώντας πλήρως για την
τήρηση των κανόνων λειτουργίας και τη συμμετοχή στην υλοποίηση των
αποφάσεων. Δεν περιμέναμε τον ΑΔ και τον ΔΜ να μας το μάθουν αυτό.
Πολεμήσαμε ενάντια σε αυτές τις τάσεις το προπέρσινο καλοκαίρι στις
Θεματικές Ομάδες και στις συνελεύσεις του Συντάγματος, όπου βγάζαμε
τα λαρύγγια μας μέσα στο κατακαλόκαιρο. Εκεί η άμεση δημοκρατία δε
λειτούργησε, ακριβώς επειδή πήγε να εφαρμοστεί από ανθρώπους διαμορφωμένους μέσα στις σημερινές κοινωνίες της ανάθεσης και της πολιτικής ανευθυνότητας. Ας μην ανησυχούν λοιπόν οι φίλοι μας: ο κοινοβουλευτισμός έχει τις δικλείδες ασφαλείας του, δεν κινδυνεύει τόσο εύκολα!
Είναι κομματάκι ανέντιμο να κατηγορούμε την άμεση δημοκρατία, ως τρόπο λήψης αποφάσεων (διότι μόνο ως τέτοια μπορεί να υπάρξει σε μια πρώτη φάση) για το ποιόν των απόψεων όσων πάνε να συμ-

Άμεση δημοκρατία και λούμπεν αντικρατισμός
Η πλήρης, άλλωστε, απαξίωση της άμεσης δημοκρατίας βάσει μιας
αναφοράς σε μια ρατσιστικής έμπνευσης απόφαση –η οποία δε λήφθηκε καν με πραγματικά αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες!- συνιστά λογικό
άλμα τρίτου βαθμού. Το ότι κάποιοι γονείς αποφάσισαν «να πάρουν την
κατάσταση στα χέρια τους» και να λάβουν την απόφαση που έλαβαν, δε
συνεπάγεται απαραιτήτως κάτι για την άμεση δημοκρατία. Η τραμπούκικη λογική του «παίρνω τον νόμο στα χέρια μου» δεν έχει τίποτε κοινό
με την άμεση δημοκρατία. Διότι, πολύ απλά, άμεση δημοκρατία και αυτόνομα, δημοκρατικά κοινωνικά κινήματα, είναι τα κινήματα που υποστηρίζουν ένα μίνιμουμ δημοκρατικών διεκδικήσεων, όχι απλώς οτιδήποτε ξεφεύγει από τα πλαίσια της λειτουργίας των κατεστημένων θεσμών, το
«χάος της βάσης» του ΔΜ.
Η «αυτοοργάνωση» των φασιστικών ομάδων στο κέντρο της Αθήνας, οι κάτοικοι που παλιότερα «έπαιρναν το νόμο στα χέρια τους» ενάντια στους μετανάστες, οι φανατικοί μουσουλμάνοι που σχεδόν εφαρμόζουν τη σαρία σε υποβαθμισμένες συνοικίες μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων δεν είναι μορφές αμεσοδημοκρατικής κινητοποίησης, αλλά μαφιόζικες
ή τραμπούκικες πρακτικές, που δεν αμφισβητούν σε τίποτε την ολιγαρχική
δομή των σημερινών κοινωνιών. Το ότι παρακάμπτουν το επίσημο δίκαιο
και ακολουθούν έκνομες πρακτικές, δεν μας λέει τίποτε από μόνο του για
το πολιτικό πρόσημο αυτών των κινήσεων4. Αντίστοιχα, διάφορα ψευτό4. Σχετικά με τον πολιτικά αποπροσανατολιστικό –και διανοητικά αποβλακωτικόχαρακτήρα της διάκρισης νομιμοφροσύνης-ανομίας (ως κριτηρίου αποτίμησης των πολιτικών
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κινήματα ή πρωτοβουλίες «βάσης» (κατά το αγγλικό grassroots), που είτε
στηρίζονται και χρηματοδοτούνται από κόμματα και κατεστημένα συμφέροντα (όπως το Tea Party στις ΗΠΑ), είτε αναπτύσσονται ως φιλολαϊκή βιτρίνα μέσα στα πλαίσια γραφειοκρατικών οργανισμών (οι δήθεν εκλογές
πολιτικών αρχηγών «από τη βάση» κ.λπ.), έχουν τόση σχέση με την άμεση δημοκρατία όσο το αγελαδίσιο βλέμμα του ΔΜ με αυτό ενός ανθρώπου
ικανού να σκέφτεται στοιχειωδώς.

τοιο μπορεί να συμβεί κι έχει συμβεί ιστορικά. Όμως κάτι τέτοιο δεν είναι
διακριτικό γνώρισμα μόνο της άμεσης δημοκρατίας, άρα δε στοιχειοθετεί
κατηγορητήριο εναντίον της.

Άμεση δημοκρατία σημαίνει, πρώτα και κύρια, κατάργηση των
κοινωνικών ιεραρχιών και διακρίσεων κάθε τύπου –ρητών ή άρρητων- και
ισοκατανομή της εξουσίας και αυτόνομη δράση της περίφημης «βάσης»,
η οποία, πολύ απλά, παύει να είναι τέτοια, καθώς σπάει τα οργανωτικά και θεσμικά πλαίσια εντός των οποίων υπάρχουν διαχωρισμοί βάσης-ανώτερης ιεραρχίας. Βλέπουν οι αρθρογράφοι μας τίποτε τέτοιο σε
όλα αυτά τα τραμπούκικα εγχειρήματα με τους αρχηγίσκους και τους ηγετίσκους τους που αποφασίζουν στο όνομα όλων και τους υπόλοιπους που
απλώς χειροκροτούν και ακολουθούν; Ή μήπως το ανακαλύπτουν στις στημένες εκλογές πολιτικών αρχηγών με σοβιετικά ποσοστά (99,9% κ.λπ.) και
στην ακύρωση έστω και αυτών των υποτυπωδών διαδικασιών από τους
μηχανισμούς, όταν δουν ότι δεν τους συμφέρει το αποτέλεσμα5; Τι σχέση
έχουν όλα αυτά με την άμεση δημοκρατία; Υπάρχει πουθενά, σε όλα αυτά,
ανοιχτός διάλογος, συζήτηση, σεβασμός της έκφρασης όλων των απόψεων;
Πόθεν προέρχεται το σόφισμα ότι η άμεση δημοκρατία είναι το «χάος της
βάσης» ή η δικτατορία της πλειοψηφίας, δηλαδή του όχλου (ή, για τους πιο
ψαγμένους: ενός κρυμμένου ολιγαρχικού πυρήνα που καμώνεται την πλειοψηφία); Η άμεση δημοκρατία βασίζεται στην αρχή της πλειοψηφίας, ως
τρόπο λήψης των αποφάσεων. Αυτό όμως πόρρω απέχει από το να μετατρέπεται σε μορφή κυριαρχίας μιας παγιωμένης πλειοψηφίας και κάποιου
μυστηριώδους όχλου που διψάει για αίμα6. Προφανώς, βέβαια, και κάτι τέσυμπεριφορών), βλ. και το πολύ ωραίο και περιεκτικό άρθρο του Α. Φασούλα, «Τα έκνομα άκρα και το “Άγιο Κέντρο”», εφ. Ελευθερία, 24/9/2012, http://www.eleftheria.gr/index.
asp?cat=19&aid=43215.
5. Το δεύτερο ερώτημα απευθύνεται κυρίως στον ΔΜ, ο οποίος αναφέρει ως παραδείγματα την εκλογή ΓΑΠ στο ΠΑΣΟΚ, το 2007, αλλά και τα καραγκιοζιλίκια του γαλλικού UMP,
του κόμματος του Σαρκοζί, όπου δεν κατέστη δυνατή η εκλογή –από τη βάση- νέας ηγεσίας. Μόνο που, πανέξυπνε ΔΜ, δε φταίει η βάση (καλοί μαλάκες κι αυτοί –ειρήσθω εν παρόδω) για αυτό, αλλά οι μηχανισμοί και οι φράξιες της κομματικής ιεραρχίας, που αρνούνται
να αναγνωρίσουν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Τι άλλο θα ακούσουμε σε αυτή τη ζωή;
Μουουουουουουουουουουουουουουου!
6. Γι’ αυτό και σε «ευαίσθητα» θέματα μπορούμε να θεσπίσουμε την απαίτηση αυξημένου
τύπου πλειοψηφιών (π.χ. 76% αντί για 51%) αλλά και μιας σειράς ακόμα τέτοιων ασφαλιστικού
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Η αντίληψη δε πως η δημοκρατία συνιστά μια «δικτατορία της
πλειοψηφίας», μέσα στην αφέλειά της λέει αυτό που θέλει να πει: πως αυτοί που αντιμάχονται την άμεση δημοκρατία, το κάνουν επειδή κατά βάθος πολιτικά προτιμούν την «δικτατορία της μειοψηφίας» έναντι της πλειοψηφίας (πράγμα φυσικά που λέγεται με πιο κομψό τρόπο: «εγγυήσεις»,
«μηχανισμοί ελέγχου και εξισορρόπησης» κ.λπ.), παρά το αντίστροφο, είτε
αυτή η μειοψηφία έχει ένα πιο ανθρώπινο περίβλημα όπως γίνεται με τα
φιλελεύθερα καθεστώτα, είτε ένα πιο απάνθρωπο και αυταρχικό, όπως
στις περιπτώσεις ανελεύθερων ολιγαρχιών.
Η λανθασμένη θεωρία των δικλείδων ασφαλείας
Το συμπέρασμα είναι ότι το κλασικό σχήμα λειτουργίας κόμματος, με τις τοπικές οργανώσεις, τους εκλέκτορες, το συνέδριο, μια κεντρική επιτροπή και ένα πολιτικό γραφείο λειτουργεί
καλύτερα, προσφέρει εγγυήσεις, διαθέτει μηχανισμούς ελέγχου και εξισορρόπησης και, τελικά, ίσως
να είναι και πιο αντιπροσωπευτικό από το χάος της
βάσης. Μάλλον η άμεση δημοκρατία είναι ακόμη
μία από τις φούσκες της εποχής μας.
Δ. Μητρόπουλος

Ας πάμε τώρα στην κορωνίδα της επιχειρηματολογίας των φιλελεύθερων πολέμιων της άμεσης δημοκρατίας. Πρόκειται για μια κοινοτοπία την οποία θεωρητικοί της δημοκρατίας, όπως, π.χ., ο Καστοριάδης7,
έχουν επανειλημμένως αναλύσει και κριτικάρει: «χρειαζόμαστε ιεραρχιτύπου ρυθμίσεων. Αντιθέτως, δεν είδαμε καμιά «ευαισθητοποίηση» από τον φιλελεύθερο
νομικισμό για το Μνημόνιο, το Μεσοπρόθεσμό, το PSI, τις αποκρατικοποιήσεις και όλους
τους νόμους που εγκρίθηκαν από το ελληνικό κοινοβούλιο -για να αναφερθούμε μόνο στα
οικονομικά νομοσχέδια των τελευταίων δύο ετών- με απλή αναλογική ή με το πρόσχημα
του κατ’ επείγοντος, παρακάμπτοντας την ίδια τη Βουλή(!). Πόσο δημοκρατικό είναι 154
βουλευτές να αποφασίζουν για την οικονομική πολιτική της χώρας (δηλαδή 10.000.000
ανθρώπων) για τα επόμενα 20 χρόνια;
7. Βλ. π.χ. την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση «Για την αυτονομία και την άμεση δημοκρατία», περ. Πρόταγμα, τ. 3, Δεκέμβριος 2012 (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://protagma.files.
wordpress.com/2012/11/protagma3-ok-small.pdf).
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κούς θεσμούς, ώστε να ενεργούν μεσολαβητικά και να αμβλύνουν τις απόψεις της βάσης, επιτρέποντάς μας, έτσι, να αποφεύγουμε τις ακραίες απόψεις και προτάσεις». Ωραίο ακούγεται στη θεωρία. Δε βλέπουμε όμως σε
τι εμπόδισε, π.χ., το κοινοβουλευτικό σύστημα της Βαϊμάρης (και μάλιστα στην τελευταία φάση του, από το 1930 ως το 1933, όταν είχε καταστεί
ακόμα πιο συγκεντρωτικό και προεδροκεντρικό, δίνοντας τη δυνατότητα
στον πρόεδρο, βάσει του περίφημου άρθρου 48 του Συντάγματος του 1919,
να κυβερνά με διατάγματα) τους γερμανούς ψηφοφόρους να φέρουν τον
Χίτλερ στην εξουσία. Ούτε αντιλαμβανόμαστε πώς εμπόδισε το κοινοβουλευτικό σύστημα των ΗΠΑ τη διαιώνιση ενός είδους απαρτχάιντ που βασιζόταν σε νόμους και διατάξεις ρατσιστικού τύπου έως το 1964.

κε στις ΗΠΑ ενάντια σε όσους αντιδρούσαν στον πόλεμο του Βιετνάμ (και
νωρίτερα –ας μην το ξεχνάμε!- σε όσους αντιδρούσαν στους ρατσιστικούς
νόμους). Πώς λοιπόν μπορούμε να αντισταθούμε στα εγκλήματα που διαπράττει ένα φιλελεύθερο καθεστώς; Μας λένε κάτι επ’ αυτού τα δεκάδες πτώματα των αλγερινών διαδηλωτών που η παρισινή αστυνομία πέταξε στον Σηκουάνα, τη νύχτα της 17ης Οκτωβρίου 1961, μετά από μια διαδήλωση ενάντια στη γαλλική κατοχή της Αλγερίας;

Η ιδέα πως οι ολιγαρχικές μορφές διακυβέρνησης μπορούν να δράσουν ως δικλείδες ασφαλείας, που θα μας προφυλάξουν από τις παρεκτροπές ενός ανεξέλεγκτου πλήθους, είναι παντελώς ανιστόρητη. Τα μεγαλύτερα εγκλήματα της ανθρώπινης ιστορίας δεν έχουν γίνει από αμεσοδημοκρατικά όργανα και θεσμούς (έστω αναλογικά, όποτε αυτά μπόρεσαν να
έχουν κάποια εξουσία), ούτε, γενικότερα, υπό οχλοκρατικού (άρα «δημοκρατικού» για τους ιδεολόγους μας) τύπου συνθήκες (όπως, π.χ., οι σφαγές κρατουμένων τον Σεπτέμβριο του 1792 στο Παρίσι, κατά τη Γαλλική
Επανάσταση). Έχουν γίνει, αντίθετα, από ολιγαρχικά και δεσποτικά συστήματα, όπου οι αποφάσεις μιας μικρής ολιγαρχίας (στην περίπτωση του
ολοκληρωτισμού πρόκειται απλώς για έναν στενό κύκλο ή ακόμα και για
τον ίδιο τον Αυτοκράτη), δεν ελέγχονται από κανέναν, ακριβώς εξαιτίας
του γεγονότος ότι λαμβάνονται από μια ολιγαρχία, η οποία, ως τέτοια,
ελέγχει τον κρατικό μηχανισμό κι έχει τη δυνατότητα να επιβάλλεται σε
όποιον της αντιστέκεται.
Κι αυτό, φυσικά, δεν ισχύει μόνο για τα ολοκληρωτικά ή δεσποτικά καθεστώτα: έχουμε δει ιστορικά ότι, όταν, π.χ., ένα φιλελεύθερο κράτος αποφασίζει να κηρύξει πόλεμο, πολύ συχνά περιστέλλει τις πολιτικές
ελευθερίες και τα δικαιώματα των πολιτών του, για να περιορίσει τις αντιδράσεις όσων διαφωνούν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Γαλλία, κατά τον
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου οι αντιδημοκρατικές διατάξεις που η κυβέρνηση ψήφισε κατά τα έτη 1939-1940 (όπως η απαγόρευση του ΚΚ), όπως
βέβαια και ο τρόπος με τον οποίο κυβερνιόταν η χώρα (μέσω προεδρικών
διαταγμάτων και παράκαμψης της νομοθετικής εξουσίας), έθεσαν τις νομικές βάσεις στις οποίες πάτησε στη συνέχεια το αυταρχικό καθεστώς του
Βισύ. Πιο πρόσφατα, μπορούμε να θυμηθούμε την καταστολή που ασκήθη-

Γιατί μια άμεση δημοκρατία, όπου μπορούμε όλοι και όλες να τοποθετηθούμε επί ίσης βάσης πάνω στα φλέγοντα ζητήματα και να συμμετάσχουμε εξίσου στη διαμόρφωση των αποφάσεων –ασχέτως, αν τελικά, περάσει η άποψή μας-, να μη θεωρείται το κατεξοχήν πολίτευμα του
κοινωνικού ελέγχου και της εξομάλυνσης των πιο «ακραίων» και θερμόαιμων απόψεων; Γιατί μια άμεση δημοκρατία όπου τα πόστα είναι ανακλητά, να μη θεωρείται ως το πολίτευμα που προσφέρει πολύ περισσότερες
δικλείδες ασφαλείας ενάντια στην κατάχρηση εξουσίας από τους όποιους
αξιωματούχους; Μαλάκας ήταν ο Αριστοτέλης που έλεγε (στα Πολιτικά)
πως το βασικό επιχείρημα υπέρ της (άμεσης) δημοκρατίας είναι ότι συνδυάζει πολύ περισσότερες απόψεις άρα –προσθέτουμε εμείς- μπορεί να
περιορίζει την αναγωγή της τρέλας του δικτάτορα ή των εμμονών και της
στενοκεφαλιάς ενός κοινοβουλευτικού πολιτικού προσωπικού σε αποκλειστικό παράγοντα διαμόρφωσης των αποφάσεων;
Η τραγικότητα της δημοκρατίας και οι αντιστάσεις που προκαλεί
Φυσικά όλες αυτές οι ενστάσεις απέναντι ακόμα και στην πιο περιορισμένη προσπάθεια εγκαθίδρυσης κάποιου είδους αμεσοδημοκρατικών θεσμών αναδεικνύουν ένα ουσιαστικό ζήτημα: τον τραγικό χαρακτήρα της δημοκρατίας (της πραγματικής, της άμεσης, δηλαδή, δημοκρατίας) ως κοινωνικού καθεστώτος. Τραγικότητα που έγκειται στο γεγονός ότι επιλέγουμε τη δημοκρατία γνωρίζοντας πως είναι ένα πείραμα
που μπορεί να αποτύχει. Έχουμε επίγνωση των ρίσκων που αναλαμβάνουμε και δεν τρέφουμε ψευδαισθήσεις. Ξέρουμε πως ό,τι είναι να γίνει θα
γίνει από εμάς τους ίδιους και τις ίδιες, καθώς έχουμε επιλέξει να μην
αναθέτουμε σε τρίτους τη διακυβέρνησή μας. Οπότε ενδέχεται να κάνουμε και λάθη. Όμως κάτι τέτοιο ισχύει για κάθε είδος συλλογικής οργάνωσης, (αμεσο)δημοκρατική ή όχι.
Διότι τελικά πρόκειται για τον ίδιο τον τραγικό χαρακτήρα της αν-
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θρώπινης ύπαρξης εν γένει: δεν υπάρχει ούτε ο Θεός, ούτε το αόρατο χέρι
του Άνταμ Σμιθ, ούτε οι «σιδερένιοι νόμοι της Ιστορίας», ούτε οι νόμοι της
ελεύθερης αγοράς για να μας προστατέψουν από την ίδια μας την υπερβολή και την ύβρη. Αυτό ακριβώς προσπαθούν να κρύψουν οι υποστηρικτές
της ρητορείας γύρω από τις δικλείδες ασφαλείας που υποτίθεται ότι μας
παρέχει το κοινοβουλευτικό σύστημα: ότι ο κίνδυνος παρεκτροπής υπάρχει πάντοτε και όχι μόνο μέσα σε ένα αμεσοδημοκρατικό καθεστώς. Η
διαφορά της δημοκρατίας είναι ότι καθιστά αυτόν τον κίνδυνο ρητό, ότι
αρνείται να τον αποσιωπήσει και ότι ωθεί τα μέλη της να βασίσουν την πολιτική τους διαμόρφωση και κουλτούρα σε αυτήν την επίγνωση8. Γι’ αυτό
και συνιστά το κατεξοχήν πολίτευμα της υπευθυνότητας και του αυτοπεριορισμού: άρα ένα πολίτευμα δύσκολο και απαιτητικό.

πολέμιοι της άμεσης δημοκρατίας. Διότι η κοινωνία της αφθονίας και της
κατανάλωσης έχει φτάσει στο τέλος της. Αυτά που μάθαμε πρέπει να τα
ξεχάσουμε: το επίπεδο ζωής θα πέσει κατακόρυφα, δικαιώματα και ιστορικές κοινωνικές κατακτήσεις θα κόβονται, τα δίκτυα προστασίας και οι
μαφίες (χαρακτηριστικό παράδειγμα η Χρυσή Αυγή) θα οργιάζουν και
τότε να δούμε τι θα λένε οι φιλελεύθεροί μας για τα κακά της άμεσης δημοκρατίας και της υπερβολικής ελευθερίας που οδηγεί στην ανομία. Οι συντηρητικοί συνάδελφοί τους, που βάσει παρόμοιων επιχειρημάτων στήριξαν τον φασισμό και τον ναζισμό (για να χτυπήσουν το εργατικό κίνημα),
τραβούσαν τα μαλλιά τους για πολύ καιρό μετά το ’22 και το ’33. Προφανώς, όμως, αυτό δεν έχει γίνει μάθημα σε κανέναν, εδώ στις παραμεθόριες
επαρχίες της παρακμάζουσας δυτικής αυτοκρατορίας…

Λογικό είναι απέναντι σε μια τέτοια προοπτική ο σύγχρονος άνθρωπος, τρυφηλός και βολεμένος στη θαλπωρή των καταναλωτικών του
ανέσεων, να φοβάται και να αντιδρά. Τρελοί είμαστε τώρα να μπαίνουμε σε ιστορίες για την ελευθερία και την ισότητα; Ποιος χέστηκε γι’ αυτές; Καλά δεν είμαστε κι έτσι; Εντάξει, μπορεί το αφεντικό να μας βγάζει λίγο την πίστη στη δουλειά με τις απλήρωτες υπερωρίες, αλλά όλα τα
άλλα εντάξει δεν είναι; Μια χαρά ελευθερία έχουμε: τώρα με το i-Phone 5
και τα 4G δίκτυα μπορώ να έχω πρόσβαση στο Ίντερνετ όπου και να ‘μαι:
αυτό είναι η πραγματική ελευθερία! Δεν με περιορίζει τίποτε!
Είναι προφανές ότι αν βλέπουμε έτσι τα πράγματα, δεν έχει νόημα να επιχειρηματολογούμε υπέρ της ελευθερίας. Διότι ελευθερία είναι η
ισότιμη πολιτική συμμετοχή στη διαμόρφωση και τη λήψη των αποφάσεων. Αυτό θα πει ελευθερία, γνήσια, θετική ελευθερία. Τα υπόλοιπα είναι
φιοριτούρες και στάχτη στα μάτια. Αν όμως θέλουμε αυτήν την πραγματική ελευθερία, χρειάζονται κόπος, αγώνες και στερήσεις. Δεν είναι εύκολο
πράγμα η ελευθερία. Χρειάζονται ρίσκα και επίγνωση ότι τίποτε δε μας
είναι ούτε εγγυημένο ούτε υποσχεμένο.
Και καλόν είναι αυτό να αρχίσουν να το χωνεύουν σιγά σιγά κι οι
8. «Δεν πρόκειται, λοιπόν, να θέτουμε καθημερινά στην ημερήσια διάταξη της συνέλευσης
το σύνολο των υπαρχουσών νομικών διατάξεων και να καλούμε τον πληθυσμό είτε να τις
επανεπικυρώσει είτε να τις αλλάξει. Αυτό που λέω είναι ότι, απλά, έχουμε να διαχειριστούμε
την πιθανότητα –και πρόκειται για πραγματική και όχι απλώς δυνητική πιθανότητα- ότι οι
θεσμοί θα μπορούσαν να αλλάξουν, δίχως να χρειάζονται, γι’ αυτό, οδοφράγματα, ποτάμια
αίματος, αναστατώσεις και τα τοιαύτα» Κ. Καστοριάδης, «Για την άμεση δημοκρατία και
την αυτονομία», περ. Πρόταγμα, τ. 3, Δεκέμβριος 2011, σ. 97.
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Λιούις Μάμφορντ

Αυταρχικές και δημοκρατικές τεχνικές*
Μετάφραση: Α. Φασούλας

Η «Δημοκρατία» 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· και μόνο τα ζωντανά
ανθρώπινα όντα είναι καθαυτά μια αυθεντική έκφραση του συνόλου, είτε
δρουν μεμονωμένα, είτε αλληλοβοηθούμενα.
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
* Lewis Mumford, “Authoritarian and Democratic Technics”. Λόγος που δόθηκε στη Νέα Υόρκη στις 21/1/1963 και αναδημοσιεύτηκε στο περιοδικό Technology and Culture (τ. 5, τχ. 1, χειμώνας 1964). Ο Μάμφορντ (1895-1990) υπήρξε θεωρητικός της πόλης και της τεχνολογίας,
ανθρωπολόγος, κριτικός αρχιτεκτονικής και ιστορικός. Είναι ένας από τους βασικούς κριτικούς (μαζί, π.χ., με τον γάλλο Ζακ Ελύλ [Jacques Ellul]) της σύγχρονης τεχνολογίας και των
συνεπειών της στην κοινωνική ζωή. Στα ελληνικά κυκλοφορούν αρκετά έργα του (σχεδόν όλα
από τις εκδ. Νησίδες), μεταξύ των οποίων τα Τέχνη και τεχνική (1997), Η ιστορία των ουτοπιών (1998), Ο μύθος της μηχανής (τ. Α’ και τ. Β’ 2005) κ.λπ.

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
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 αυτό-οργάνωση, 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.
Διαμορφώνοντας 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 κρίσιμη κατάσταση. Εάν
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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.

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 Δαμασκού ή στην
αθηναϊκή αγγειοπλαστική του 5ου αιώνα.

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 πλάι-πλάι: 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
απαιτήσεις- προσαρμόζεται 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

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
Γη, 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
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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 ελευθέρωναν 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.

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.

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 βασιλείαςήταν 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

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.
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Αυτή η αυταρχική τεχνική, μέσω της εκμηχανοποίησης, της
αυτοματοποίησης και της κυβερνητικής [cybernetic] οργάνωσης κατάφερε
τελικά να υπερβεί τη σοβαρότερη αδυναμία της: την αρχική της εξάρτηση
από αντιστεκόμενους ή ενεργά απείθαρχους σερβομηχανισμούς, οι οποίοι,
όντας ακόμα αρκετά ανθρώπινοι, διαπνέονται από σκοπούς που δεν
ταυτίζονται απαραίτητα με τους αντίστοιχους του συστήματος.

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.

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
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 αυτό παγιδευμένο στην τελειότητα της οργάνωσης
που δημιούργησε. 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

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 της κατεύθυνσης 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
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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.

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 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.

«Δεν είναι μια δίκαιη ανταλλαγή;» θα ρωτήσουν αυτοί που μιλάν
στο όνομα του συστήματος. «Δεν 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;». Δεν 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,
1. 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 Διεθνής Βιβλιοθήκη, 1999),
στο οποίο παρουσιάζει τον ολιγαρκή και πρωτο-οικολογικό τρόπο με τον οποίο έζησε κοντά

Γι' ακόμα μια φορά, ελπίζω να μην παρεξηγούμαι. Δεν 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.

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.
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.
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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!».

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». Δεν 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.

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 Erewhon4,
καλά θα κάνουμε να επεξεργαστούμε μια λύση πιο δημιουργική: την
αναδόμηση, δηλαδή, της επιστήμης και της τεχνικής μας, με τρόπο ώστε να
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 μιας ποιοτικής
επιλογής· πρέπει να μεταφέρουμε στην ανθρώπινη 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.
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.

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.

145

146

ΠΙΕΡ ΝΤΙΜΕΝΙΛ

θές ερωτήσεις και οι απαντήσεις τους βρίσκονταν στον Μαρξ ή στο Μάο
και πως αυτοί τις γνώριζαν. Σχετικά με τον Μαρξ, τα κείμενά του ήταν
γνωστά· βαθειά, δυσνόητα, εντυπωσιακά. Λίγοι τα είχαν πραγματικά διαβάσει. Σχετικά με τον Μάο, επρόκειτο για κοινότοπους αφορισμούς και,
το σημαντικότερο, η καταπιεστική και αιματηρή πραγματικότητα της Κίνας εθεωρείτο εκ του μακρόθεν ως η νέα Γη της Επαγγελίας. O Σιμόν Λέ
γιουχαϊζόταν ως «χυδαίος» συγγραφέας τη στιγμή που η Μαρία Αντονιέτα Μακιότσι1 πλασαριζόταν ως σινολόγος.

Πιερ Ντιμενίλ

Στοχαζόμενοι την οικονομία με τον
Κορνήλιο Καστοριάδη*
μετάφραση: Νίκος Γιαννίκας

Προοίμιο
Είμαστε δίχως αμφιβολία πολλοί εμείς που θυμόμαστε τα φοιτητικά μας χρόνια ως μια μελαγχολική περίοδο, διακοπτόμενη από μερικές στιγμές διανοητικής απόλαυσης, των οποίων η ένταση μεγάλωνε με
την επίγνωση της σπανιότητάς τους. Καταλύτες τους μερικοί καθηγητές
ή ενίοτε κάποιοι συμμαθητές. Τα ονόματά τους υπάρχουν στις αναμνήσεις μας. Πίστευα, αφελώς, πως το Πανεπιστήμιο ήταν ο τόπος της άνθησης του πνεύματος. Έχοντας επιλέξει να σπουδάσω οικονομικά όχι για να
γίνω επιχειρηματίας αλλά για να κατανοήσω τον κόσμο και-γιατί όχι;-να
μάθω πώς θα μπορούσαμε να τον αλλάξουμε, κατάλαβα πολύ νωρίς ότι
δεν βρισκόμουν μπροστά στους κατάλληλους ανθρώπους: οι καθηγητές,
στην πλειοψηφία τους και σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι στο λύκειο, μιλούσαν και σκέφτονταν σαν επιχειρηματίες.
Η διαφώτιση ήρθε από εξωτερικούς παράγοντες. Κάποιοι «ξαναμμένοι» στη Ναντέρ είχαν ανοίξει, χωρίς να το ξέρουν, το κουτί της Πανδώρας. Ξαφνικά, τα ταμπού και οι περιορισμοί χαλάρωσαν. Οι αναζητήσεις κάθε είδους ήταν νομιμοποιημένες. Ωστόσο αρκετά γρήγορα -όλοι το
ξέρουν- κάποιοι, οι οποίοι είχαν αρχικά βρεθεί στην αντίπερα όχθη, θέλησαν να δώσουν την αντίθετη εντύπωση και ήλθαν να μας πουν πως οι ορ* Pierre Dumesnil, «Penser l'economie avec Cornelius Castoriadis». Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στην εξαμηνιαία επιθεώρηση του M.A.U.S.S. (Mouvement anti-utilitariste dans les sciences
sociales [Αντι-ωφελιμιστικό κίνημα στις κοινωνικές επιστήμες]), ν. 15, 2000, σσ 171-185.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, στο οποίο εγώ διέκρινα μια μεγάλη διανοητική σύγχυση και στο οποίο συνυπήρχαν η υποτιθέμενα ορθολογική κριτική
της «αστικής κοινωνίας» στο όνομα του «επιστημονικού σοσιαλισμού» και
η ειδωλολατρική υπακοή στα ιερά κείμενα, η δημοσίευση, από το 1978 και
έπειτα στη συλλογή «10/18» των γραπτών ενός συγγραφέα που μου ήταν
παντελώς άγνωστος ήταν κάτι το εντυπωσιακό. Διαβάζοντας λοιπόν, για
πρώτη φορά, τον Κορνήλιο Καστοριάδη, εντυπωσιάστηκα από την ευρύτητα και την σιγουριά της σκέψης του. Ανακάλυπτα έναν δηλωμένο επαναστάτη, με αφετηρία μια πολιτική δράση που αγνοούσα, εκείνην της ομάδας Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα και ο οποίος δεν δίσταζε να θέσει εαυτόν ως συγγραφέα, ξεκαθαρίζοντας από το Α ως το Ω αυτά που είχε να
πει και να πράξει, αναλαμβάνοντας πλήρως την σχετική ευθύνη. Ήταν αυτό
που περίμενα.
Η συνέντευξη που μου παραχώρησε για το πρακτορείο τύπου Λιμπερασιόν της Κάτω Νορμανδίας2 στο οποίο ανήκα, επιβεβαίωσε μια εντύ1. Σ.τ.μ.: Maria-Antonietta Macciochi (1922-2007). Μέλος του ΚΚ Ιταλίας κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενεργό μέλος του αντιφασιστικού μετώπου στην Ιταλία και του φεμινιστικού κινήματος τις δεκαετίες ΄50 και ΄60, εγκαθίσταται στο Παρίσι την δεκαετία του ’70 αφού έρθει
σε σύγκρουση με το ΚΚΙ λόγω του θαυμασμού της για το κινεζικό καθεστώς και της επαφής
της με τον Αλτουσέρ. Καθιερώθηκε στους κύκλους των αριστερών διανοουμένων του Παρισιού ως σινολόγος -έπειτα από ένα ταξίδι στην Κίνα και ένα σχετικό βιβλίο όπου την περιέγραφε ως «σοσιαλιστικό παράδεισο»- και ως ειδική στη σκέψη του Γκράμσι. Ο Simon Leys
(ψευδώνυμο του Pierre Ryckmans) είναι βέλγος συγγραφέας και σινολόγος, που ήδη από τη
δεκαετία του ’60 είχε καταγγείλει τον μαοϊσμό και τον μύθο της «Πολιτιστικής Επανάστασης».
2. Συνέντευξη με τον Κ. Καστοριάδη, Φεβρουάριος του 1974. Αυτή η συνέντευξη δημοσιεύτηκε στο τελευταίο δελτίο του εν λόγω πρακτορείου και υπήρξε η πρώτη μιας ολόκληρης σειράς. Ένας-ένας, οι Κλωντ Λεφόρ, Ντανιελ Μοτέ, Ανρί Σιμόν- όλοι τους παλαιότερα μέλη του
Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα- καθώς επίσης ο Πιερ Κλάστρ και άλλοι «υπέστησαν την ανάκριση» της μικρής μας «ομάδας κρούσης» η οποία εμψύχωνε στην Καν την επιθεώρηση AntiMythes, η οποία ιδρύθηκε μετά την διάλυση του πρακτορείου τύπου Λιμπερασιόν της Κάτω
Νορμανδίας, του οποίου το αρκτικόλεξο αποδιδόταν στην περιοχή και ως «Ανάλυση και Διάδοση των Αγώνων» (Σ.τ.μ: απόδοση του αρκτικόλεξου APL-BN – Agence de Presse Liberation
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πωση που είχα ήδη, δηλαδή πως μαζί του θα μάθαινα πολλά. Παρόλο που
τυπικά δεν υπήρξα μαθητής του, μέσα από τα κείμενά του και τις σπάνιες
συναντήσεις μας συνέβαλε περισσότερο από κάθε άλλον στην παιδεία μου.
Του είμαι απεριόριστα ευγνώμων. Για μια ζωή.

τητα όλων, ανδρών και γυναικών, μορφωμένων και αναλφάβητων, μιας ανθρωπότητας δίχως την οποία αυτός δεν είναι παρά ένα άτομο. Και μάλιστα
αυτό δεν πρέπει να γίνει πρόσχημα για να καταπιεί δίχως κριτική τις αποφάσεις της πλειοψηφίας, για να υποκλιθεί μπροστά στην ισχύ της αριθμητικής υπεροχής» («Οι διανοούμενοι και η ιστορία», από τον τρίτο τόμο της
συλλογής, Τα Σταυροδρόμια του Λαβύρινθου με τίτλο: Ο θρυμματισμένος
κόσμος, μτφρ. Ζ. Σαρίκας, Κ. Σπαντιδάκης, Αθήνα, Ύψιλον, 1992, σ. 123).

Από την άφιξή του στη Γαλλία το 1945 και μέχρι το θάνατό του
το Δεκέμβριο του 1997, ο Κορνήλιος Καστοριάδης ανέλαβε ταυτόχρονα
και διαδοχικά πολλές δραστηριότητες: επαγγελματίας οικονομολόγος στον
ΟΟΣΑ, συνιδρυτής (με τον Κλωντ Λεφόρ) και βασικό μέλος της ομάδας
Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα, διευθυντής σπουδών στην Ανωτάτη Σχολή για τις Κοινωνικές Επιστήμες, ψυχαναλυτής, συγγραφέας, φιλόσοφος.
Αυτή η πολλαπλότητα περιέχει επίσης και μια ενότητα, εκείνη ενός ανθρώπου κυριαρχημένου από ένα ασίγαστο πάθος για την πολιτική, για την
γνώση, για την ανθρωπότητα. Στρατευμένος διανοούμενος; Μάλλον αδέσμευτος. Δημοκρατικός πολίτης, ελεύθερος να λάβει τον λόγο μιλώντας
στο όνομά του και πέρα από κάθε υποταγή στην κυρίαρχη Γνώμη. Αυτή
η ανυποταξία φανερώνεται σ’ όλη τη διανοητική του διαδρομή μέσα από
μια δυνατή πολεμική από την οποία απουσιάζει η επιείκεια. Ταυτόχρονα,
αυτή η ανυποταξία είναι επίσης δηλωτική του γεγονότος ότι το «κοινωνικο-ιστορικό», για να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία του, δεν ανάγεται
στην επιστήμη, όπως έχουν δηλώσει ορισμένοι -εξαπατώντας πολλούς περισσότερους-, αλλά εν τέλει ακριβώς στην γνώμη. Αυτό δεν σημαίνει πως
επειδή δεν είναι επιστημονικές, όλες οι γνώμες είναι ισότιμες. Αντιθέτως,
η συνοχή τους πρέπει να υποβάλλεται στον διαρκή και ανηλεή έλεγχο της
έλλογης3 συζήτησης και της ιστορίας. Στο σημείο αυτό είναι ίσως προτιμότερο να του δώσουμε το λόγο:
«Ο διανοούμενος πρέπει να θέλει για τον εαυτό του την ιδιότητα του
πολίτη όπως όλοι οι άλλοι, ενώ θέλει επίσης το ρόλο του εκπροσώπου, δικαίω, της καθολικότητας και της αντικειμενικότητας. Δεν μπορεί να σταθεί
στο πεδίο αυτό παρά μόνο εάν αναγνωρίσει τα όρια που του θέτει η υποτιθέμενη καθολικότητα και αντικειμενικότητά του· οφείλει να αναγνωρίσει,
και αυτό όχι απλά στα λόγια, πως αυτό που θέλει να πει είναι μια ακόμη
δόξα, μια άποψη και όχι μια επιστημονική θέση. Οφείλει κυρίως να αναγνωρίσει πως η ιστορία είναι ο χώρος στον οποίο εκδιπλώνεται η δημιουργικόde Basse Normandie- ως: Analyse et Popularisation des Luttes.)
3. Αυτό το αίτημα συνοχής οδηγεί τον Καστοριάδη πέρα από τα συνήθη όρια μεταξύ γνωστικών αντικειμένων και τρέφει την εξαιρετική κριτική ικανότητα του. Εξού, πιθανόν, και η
«συνετή» πρόσληψη του έργου του: η οπορτουνίστικη χρήση του είναι συχνή, ενώ η παράθεση και ο αντίλογος σπάνιος.

Η οικονομία ως δόξα.
Η κατάδειξη του ότι το αντικείμενο της πολιτικής οικονομίας ανήκει στο κοινωνικο-ιστορικό και ότι αυτά που πρεσβεύει ανήκουν πρωτίστως στο πεδίο της δόξας, της άποψης, ενίοτε ακόμη και σε εκείνο της τέχνης, υπήρξε κατά κάποιον τρόπο σταθερή του θέση για τουλάχιστον τριάντα πέντε χρόνια, συμπεριλαμβανομένου και του τελευταίου κειμένου
της ζωής του4. Το γεγονός ότι ο καπιταλισμός δηλώνει ορθολογικός ή ότι
ο σοσιαλισμός θεωρήθηκε ως επιστημονικός δεν είναι παρά οι παραλλαγές μιας και της αυτής ιδεολογικής θέσης: μιας οικονομίας που δεν εκδηλώνεται πια ως πολιτική και που θεωρεί εαυτόν επιστήμη. Βεβαίως, έχοντας δουλέψει για 25 χρόνια στην υπηρεσία Στατιστικών και Οικονομικών
Μελετών του ΟΟΣΑ, ο Καστοριάδης γνωρίζει πως η πρακτική ποσοτικοποίηση της οικονομίας αποτελεί συστατική μοναδικότητα του αντικειμένου της, αλλά γνωρίζει επίσης πως αυτός ο αριθμητικός αυθορμητισμός είναι ταυτόχρονα μια πραγματικότητα που περιορίζει τον καθένα στην καθημερινή του δραστηριότητα αλλά και μια απάτη.
Πρόκειται για την απάτη της εφεκτικότητας του εξορθολογισμούμαθηματικοποίησης της οικονομίας συνολικά, με θεμέλιο το υποτιθέμενο
χάρισμα του αριθμού και με τις εξής δύο εκφάνσεις: αφενός την «εμπειρική» πλευρά του ζητήματος, με την οικονομετρία5 ν’ αναλώνεται εις μά4. Κ. Καστοριάδης, Η «ορθολογικότητα» του καπιταλισμού, μτφρ. Ζ. Καστοριάδη, Κ. Σπαντιδάκης, Αθήνα, Ύψιλον, 1998. Ο Καστοριάδης έκανε τις τελευταίες διορθώσεις στο κείμενο
αυτό τον Αύγουστο του 1997. Πέθανε τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς.
5. Ενισχυτικά της θέσης αυτής είναι και τα ειλικρινή, αποκαλυπτικά και διαυγή λόγια του
Εντμοντ Μαλινβό, ενός διεθνώς αναγνωρισμένου οικονομολόγου-στατιστικολόγου, κλασσικού
ακαδημαϊκού και καθόλου «επαναστάτη», παλιού γενικού διευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικών Μελετών της Γαλλίας: «Όταν ήμασταν νέοι, πολλοί ανάμεσά μας επέλεξαν
να αφιερώσουν τον χρόνο και την ενέργειά τους στην οικονομική έρευνα με σκοπό να βρουν
τους νόμους των φαινομένων (η υπογράμμιση δική μου) των οποίων η σημασία για τις κοινωνίες μας είναι προφανής. Πρέπει να πούμε πως υποτιμούσαμε την εποχή εκείνη το εύρος
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την εδώ και μισό αιώνα -με μέσα υπολογισμού που γίνονται όλα και πιο
ισχυρά- στην προσπάθεια να ανακαλύψει σταθερότητες, αμετάβλητες τιμές ή «νόμους»· αφετέρου την θεωρητική πλευρά του ζητήματος και κυρίως το ζήτημα της αξίας· αξίας-εργασίας καθώς και αξίας-χρήσης. Σχετικά με τον «νόμο της αξίας» κυρίως, ο οποίος ισχυρίζεται πως μπορεί να
επιλύσει το πρόβλημα του μέτρου στην οικονομία, η θέση του Καστοριάδη
αναπτύσσεται με μαεστρία και καλύπτοντας μεγάλο εύρος του ζητήματος
στο κείμενό του «Αξία, ισότητα δικαιοσύνη και πολιτική. Από τον Μαρξ
στον Αριστοτέλη και από τον Αριστοτέλη σ’ εμάς»6. Δεν μπορώ παρά να
σας παραπέμψω σ’ αυτό το κείμενο, καθώς και στα υπόλοιπα «οικονομικά» κείμενά του (αυτή η κατηγοριοποίηση θα πρέπει βεβαίως να ακολουθείται με μέτρο), εφόσον δεν θέλω να παράσχω μια κακή παράφρασή τους
υπό το πρόσχημα της ερμηνείας. Και στο πλαίσιο των δικών μου αναζητήσεων στην οικονομία, θ’ αρκεστώ να υποδείξω εδώ αυτό που μου εμπνέει, έχοντας επίγνωση των κινδύνων που ενέχει, μια «συμπαθής» ανάγνωση
του έργου του Καστοριάδη, ελπίζοντας πως αυτή η επιλεκτική και περιορισμένη οπτική και η ελευθερία της φαντασίας μου δεν θα τον προδώσουν.

αξίες, σε τέτοιες Πρώτο-αξίες, είναι αναπόφευκτη. Μεταβάλλοντας αυτές
τις αξίες, μεταβάλλεται ακαριαία η γκάμα των ανταλλασσόμενων προϊόντων, το πόσο «επιθυμητά» είναι από την κοινωνία, η «σειρά προτίμησής»
τους, η τιμή τους στην «αγορά» και ο υπολογισμός του κόστους παραγωγής τους.

Αξία και θέσμιση. Η περίπτωση της φύσης.
Εν τέλει, τα πράγματα αξίζουν ό,τι αξίζουν, έχουν τη μια ή την
άλλη τιμή, ως τελική συνέπεια των πρωταρχικών θεσμισμένων αξιών τις
οποίες η κοινωνία θέτει στον εαυτό της και τις οποίες ορίζει με ταυτολογικό τρόπο -αυτό αξίζει γιατί αυτό αξίζει, αυτό αξίζει περισσότερο γιατί αυτό αξίζει περισσότερο κ.λ.π.- αλλά αποκρύβοντας από τον εαυτό της αυτήν την θέσμιση· ως προς το σημείο αυτό είναι ετερόνομη. Αλλά
απ’ όπου κι’ αν το πιάσουμε το ζήτημα, είτε από την πλευρά της Αξίαςεργασία είτε από εκείνη της Αξίας-χρήση7, η έρειση σε τέτοιες θεσμισμένες
της πρόκλησης: Η ανακάλυψη των νόμων αυτών μοιάζει πολύ πιο δύσκολη απ’ ότι νομίζαμε.»
(Edmond Malinvaud, «Pourquoi les économistes ne font pas de découvertes» [«Γιατί οι οικονομολόγοι δεν κάνουν ανακαλύψεις;»], Annales d’économie et de gestion, τ. III, τ. 6, 1996, αναδημοσιευμένο στο Problèmes économiques, τχ. 2515, Απρίλιος 1997.)
6. Κ. Καστοριάδης, Τα σταυροδρόμια του λαβύρινθου, μτφρ. Ζ. Σαρίκας, Αθήνα, Ύψιλον,
1991, σσ. 303-385.
7. Είναι αλήθεια πως στο προαναφερθέν κείμενό του, ο Καστοριάδης συζητά ελάχιστα τις
«“υποκειμενίζουσες” απόψεις περί αξίας», δηλαδή την οριακή θεωρία της αξίας. Συζητά περισσότερο με τον Μαρξ σχετικά με τον Αριστοτέλη και με τον ίδιο τον Αριστοτέλη. Ωστόσο,
είναι προφανές πως είτε μιλάμε για την αξία-εργασία είτε για την οριακή αξία χρήσης, τα
αποτελέσματα μένουν ίδια. Θα προσέθετα πως και στις δύο περιπτώσεις, ως ύστατη θεμελίωση, πέρα από το μέτρο της αξίας, προϋποτίθεται ο ορισμός μιας σχέσης τάξης ανάμεσα σε
ετερόκλητα «αντικείμενα», μη συγκρίσιμα έξω από ένα κοινωνικό πλαίσιο αναφοράς. Από

Ας πάρουμε το πιο συνηθισμένο παράδειγμα: Η κοινωνία θεσμίζει σήμερα διαφορετικά τη Φύση απ’ ότι στις απαρχές του καπιταλισμού8
και έτσι αυτό που ήταν λογιστικά αδιόρατο και δίχως βάρος, δωρεάν, διαφανές και ελαφρύ σαν τον αέρα, αρχίζει να εμφανίζεται στους λογαριασμούς και να αποκτά ένα ανυπολόγιστο βάρος και κόστος. Σ’ αυτή την
φαινομενική χαριστικότητα της φύσης αντιστοιχεί η «λησμονιά» της λογιστικής εγγραφής, η παράλειψη υπολογισμού του «κόστους απόσβεσης9»,
η οποία θα ήταν απαραίτητη για την χρηματοδότηση της αποκατάστασης
του φυσικού «κεφαλαίου» και της συντήρησής του σε ένα επίπεδο που το
καθιστά μεταβιβάσιμο ή, για να παραμείνουμε εντός της λογιστικής ορολογίας, για να επαναφέρουμε τα «πάγια στοιχεία» της φύσης σε μια κατάσταση που επιτρέπει τη μεταβίβασή τους. Ξέρουμε πως ο μη υπολογισμός της απόσβεσης μειώνει τα έξοδα και μπορεί να επιτρέψει την μείωση του κόστους -και επίσης την τιμή πώλησης, δημιουργώντας ή επεκτείνοντας μια βιώσιμη αγορά- για μια συγκεκριμένη περίοδο, όσο τα μηχανήματα συνεχίζουν να λειτουργούν· όμως αργά ή γρήγορα αυτό πληρώνετη σκοπιά της «χρησιμότητας» θεσμίζεται το ότι μπορούμε να αντιστοιχήσουμε κατσίκες και
λάχανα· από τη σκοπιά της «αξίας-εργασία», τίθεται ότι μπορούμε να αντιστοιχήσουμε την
ώρα εργασίας του κτίστη σε σχέση με εκείνη του τσαγκάρη και τελικά -κατ’ εξοχήν, όπως το
λέει ο Αριστοτέλης και με τον οποίο συμφωνεί ο Καστοριάδης ενάντια στον Μαρξ- να αντιστοιχήσουμε τη δουλειά του κτίστη με εκείνη του τσαγκάρη.
8. Με το δικό του ιδιαίτερο ύφος, επηρεασμένο από την παιδαγωγική του μέριμνα και από
την άρνησή του προς κάθε ερμητισμό, ο Καστοριάδης συμπυκνώνει την ασυνεπή μας στάση σχετικά με την χρήση των φυσικών πόρων με την ακόλουθη εντυπωσιακή φράση: «Ο άνθρωπος είναι […] σαν ένα παιδί που βρίσκεται μέσα σε ένα σπίτι του οποίου οι τοίχοι είναι
σοκολατένιοι και τους οποίους έχει βαλθεί να τρώει χωρίς να καταλαβαίνει πως σύντομα το
υπόλοιπο σπίτι θα του πέσει στο κεφάλι.» (απομαγνητοφώνηση από τον ίδιο της παρέμβασής του με τίτλο «Ποια δημοκρατία;» [ C. Castoriadis, «Quelle démocratie?» (1990), Figures du
pensable, Les carrefours du labyrinthe VI, Παρίσι, Seuil, 1999, s. 145-189. (Σ.τ.μ.)] στις 5 Ιουλίου
του 1990 στο συνέδριο του Σεριζύ το οποίο ήταν αφιερωμένο στο έργο του).
9. Σ.τ.μ.: Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τον όρο απόσβεση με την μία από τις δύο σημασίες του στα ελληνικά, εκείνη της φθοράς ενός παγίου περιουσιακού στοιχείου και όχι εκείνη της αποπληρωμής (π.χ: απόσβεση δανείου). Το κόστος απόσβεσης αναφέρεται προφανώς
στον υπολογισμό του κόστους διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος ή διόρθωσης των φθορών που προκαλούνται από την οικονομική δραστηριότητα. Στο κόστος αυτό μπορεί να ανήκουν, για παράδειγμα, επενδύσεις στην οικολογική διαχείριση των αποβλήτων κάποιων βιομηχανικών μονάδων.
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ται με την εξαφάνιση της παραγωγικής κληρονομιάς και έτσι με την -ενίοτε βάναυση- εξαφάνιση της ικανότητας παραγωγής καθεαυτής. Είναι ο βασικός κίνδυνος που διατρέχουμε, εμείς και οι απόγονοί μας, με το να μην
επιδιορθώνουμε και να μην διαχειριζόμαστε ορθά την φυσική μεγαμηχανή την οποία κληρονομήσαμε δωρεάν. Οι δικαιολογίες που στηρίζουν αυτή
την αδιαφορία αφορούν στην ιδέα μιας φύσης ανεξάντλητης10, ή στην αυθόρμητη ή τεχνητή αναγέννησή της σε κάποια μελλοντική στιγμή τεχνολογικής και επιστημονικής παντοδυναμίας· ή ακόμα και στην αντικατάσταση11 του φυσικού «κεφαλαίου» από το τεχνητό κεφάλαιο. Ωστόσο, ορισμένες βλάβες είναι μη αναστρέψιμες, δίχως δυνατότητα αντικατάστασης και,
το γνωρίζουμε ήδη, πολλές άλλες πρόκειται να επέλθουν αναπόφευκτα. Σ’
εμάς εναπόκειται να διαλέξουμε ποια στοιχεία της φυσικής κληρονομιάς
θα διαφυλάξουμε, στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό· εκτός εάν πούμε κυνικά και ξεκάθαρα -αλλά ποιος τολμά να το κάνει;- πως όλα αυτά έχουν
μηδαμινή σημασία ή, με ακόμα μεγαλύτερη υποκρισία, πως «η αγορά» θα
κρίνει -το οποίο και αποτελεί το βασικό επιχείρημα και την κοινή πρακτική των «υπερ-φιλελεύθερων» αλλά και την κοινή οπορτουνιστική καθημερινή πρακτική σχεδόν όλων των υπολοίπων ημών.

από εκείνον των γεωλογικών περιόδων μαζικής εξαφάνισης -ορδοβίκια, δεβόνια, πέρμια, τριασική και κρητιδική.12 Η διαφορά με αυτές τις γεωλογικές περιόδους είναι ότι αυτή τη φορά εμείς είμαστε εδώ και εμείς είμαστε
υπεύθυνοι για αυτή την εξαφάνιση.

Ας πάρουμε ένα παράδειγμα: Σύμφωνα με τους στατιστικούς υπολογισμούς του βιολόγου Εντουαρντ Ουίλσον, η καταστροφή των τροπικών
δασών (καλύπτουν το 7% της γήινης επιφάνειας του πλανήτη αλλά φιλοξενούν το 50% των φυτικών και ζωικών ειδών) προκαλούν την εξαφάνιση 17.500 φυτικών και ζωικών ειδών κάθε χρόνο. Το ερώτημα που τίθεται
εδώ είναι εάν ο τωρινός ρυθμός εξαφάνισης των ειδών είναι πιο γρήγορος
10. Στο Δοκίμιο περί της γενικής φύσης του εμπορίου (1755) ο Ρισαρ Καντιγιόν [Richard
Cantillon] εκφράζει με εξαίσιο τρόπο αυτή την στάση: «Η τιμή μιας στάμνας νερού από το
Σηκουάνα είναι μηδενική, γιατί πρόκειται για μια τεράστια πηγή που δεν στερεύει ποτέ·
αλλά στους δρόμους του Παρισιού αυτό το νερό αποκτά μια τιμή, η οποία είναι το μέτρο ή η
αξία της εργασίας του νεροκουβαλητή». Ξέρουμε πως εξελίχθηκαν τα πράγματα έκτοτε: Το
εν δυνάμει πόσιμο νερό έγινε ένα σχετικά σπάνιο αγαθό και το κόστος παραγωγής του μεγαλώνει συνεχώς. Αυτή η αύξηση του κόστους δεν πρέπει να αποδοθεί στην εργασία του μεταφορέα νερού (στο κόστος των αγωγών ή των αντλιών κ.λπ.) αλλά στην εργασία αποκατάστασης του πόσιμου νερού -στη χρηματοδότηση της απόσβεσης των παγίων κεφαλαίων που
επιτρέπουν την αποκατάσταση ενός νερού όλο και πιο μολυσμένου (δες παρακάτω σελ 139,
υποσημείωση 21).
11. Η αισιόδοξη υπόθεση μιας πιθανής αντικατάστασης του φυσικού «κεφαλαίου» από το
τεχνητό κεφάλαιο οδηγεί σε αυτό που ορισμένοι αποκαλούν «χαμηλή βιωσιμότητα», ενώ η
απαισιόδοξη ή ρεαλιστική υπόθεση της συμπληρωματικότητας ανάμεσα στη φύση και στο τεχνητό κεφάλαιο οδηγεί στην «υψηλή βιωσιμότητα». Ο εισηγητής αυτή της διάκρισης, ο οποίος είναι οπαδός της υψηλής βιωσιμότητας (strong sustainability), φαίνεται πως είναι ο Χέρμαν
Ντάλι (H. Daly, Toward a Steady-State-Economy, Σαν Φρανσίσκο, W.H.Freeman & Co, 1973).

Συνέπεια του τρόπου με τον οποίο θεσμίζουμε τη φύση είναι το γεγονός ότι το Πραγματικά Καθαρό Συνολικό Προϊόν -το οποίο θα μπορούσαμε να το ορίσουμε ως το ΑΕΠ μείον την απόσβεση του τεχνητού κεφαλαίου και την απόσβεση του «φυσικού» κεφαλαίου- μπορεί να είναι ανυπολόγιστα θετικό ή αρνητικό ανάλογα με το εάν θεωρήσουμε το κόστος
-και άρα την απόσβεση- των φθορών που δεν είναι δυνατόν να αντικατασταθούν ως μηδαμινό ή άπειρο.
Οι νεοκλασσικοί οικονομολόγοι θ’ απαντούσαν πως μπορούν να
λύσουν ή να ξεδιαλύνουν το ζήτημα αυτό μέσα από υπολογισμούς, δίχως
να μιλούν για το κόστος της αποκατάστασης, δηλαδή για την απόσβεση,
αλλά για την αξία του φυσικού «κεφαλαίου», οριζόμενη ως επικαιροποιημένο13 ποσό μελλοντικών κερδών που προέρχονται από τη χρήση αυτού του
«κεφαλαίου». Προκειμένου ν’ αποφασίσουμε την καταστροφή ή τη διατήρηση, δίχως να θέτουμε το ζήτημα της απόσβεσης, θ’ αρκούσε λοιπόν να
συγκρίνουμε τη συνολική ροή επικαιροποιημένων κερδών τα οποία προέρχονται από τη μία ή την άλλη επιλογή χρήσης. Η αξία του μη αντικαταστάσιμου φυσικού «κεφαλαίου» δεν θα ήταν ανυπολόγιστη αλλά «μόνο» ίση
με τη μέγιστη ροή επικαιροποιημένων συνολικών κερδών που προέρχονται
από την «καλύτερη» από τις αποκλειστικές δυνατές επιλογές. Αν η καταστροφή μέχρι τη συντέλεια του κόσμου είναι η καλύτερη επιλογή, γιατί να
θέσουμε στον εαυτό μας το ζήτημα της αποκατάστασης; Αν η διατήρηση
είναι η καλύτερη επιλογή, δεν υπάρχει τίποτα που να πρέπει να αποκατασταθεί μέσα από δομικές παρεμβάσεις. Και στις δύο περιπτώσεις, δεν
12. M. Glacgant, F. Leveque, «Erosion de la diversité génétique et gestion mondiale des ressources vivantes » [«Διάβρωση της γενετικής ποικιλότητας και παγκόσμια διαχείριση των ζωντανών πόρων»], La Recherche, τ. 283, Ιανουάριος 1992.
13. Σ.τ.μ.: Η επικαιροποίηση κερδών είναι απλούστατα ο υπολογισμός της σημερινής πραγματικής αξίας μελλοντικών κερδών. Και, αντίστροφα, η επικαιροποίηση μπορεί να είναι και ο
υπολογισμός της μελλοντικής απώλειας αξίας του κεφαλαίου. To κρίσιμο ζήτημα εδώ αφορά
στον προσδιορισμό του ποσοστού επικαιροποίησης, το οποίο αντιστοιχεί ουσιαστικά στο κόστος του κεφαλαίου. Το ποσοστό επικαιροποίησης μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ίσο με
το επιτόκιο δανεισμού του αρχικού κεφαλαίου. Ο προσδιορισμός όμως αυτού του ποσοστού,
όπως λέει παρακάτω και ο Ντιμενίλ, δεν γίνεται πάνω σε αντικειμενικές βάσεις. Με άλλα λόγια, η οικονομοτεχνική προσέγγιση του ζητήματος από τους νεοκλασσικούς, εκτός από ηθικά
καταδικαστέα, είναι και αβάσιμη!
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υπάρχει λόγος να υπολογιστεί το κόστος απόσβεσης. Ετσι, η αξία του κεφαλαίου θα ήταν ίση με:
				 t

μιας αντίληψης θεσμισμένης, πολιτισμικής, για τον χρόνο και τους απογόνους μας. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με την τιμή αυτών των παραμέτρων, τα αποτελέσματα ποικίλουν αρκετά (εν δυνάμει, για μια ακόμα
φορά, από το μηδέν έως το άπειρο). Υποθέτοντας ότι α=0 και t‒›∞, οι οποίες θα ήταν οι αριθμητικές τιμές της υπερ-διαφύλαξης, ο υπολογισμός χάνει κάθε σημασία. Ωστόσο, ποιες είναι οι αριθμητικές τιμές μιας «λογικής»
διαφύλαξης; Αυτό εξαρτάται από τις Πρωτο-αξίες μας14.

maxj

				

∑p
i=1

ij

· (1+α)-1

όπου pij είναι το αναμενόμενο κέρδος για τη χρονιά i το οποίο αποδίδεται
στην επιλογή j -με j=1,…, Ν-, α το ποσοστό επικαιροποίησης και t ο χρονικός ορίζοντας της δραστηριότητας.
Για παράδειγμα, αν τα αναμενόμενα -ύστερα από επικαιροποίηση- συγκεντρωτικά κέρδη των φαρμακευτικών εταιριών από την μη καταστροφική χρήση του «φυσικού εργαστηρίου» του δάσους της Κόστα Ρικα
είναι μεγαλύτερα από εκείνα της καταστροφικής χρήσης, τότε αυτό το δάσος πρέπει να διασωθεί. Η διαφορά ανάμεσα στο αναμενόμενο -ύστερα
από επικαιροποίηση- κέρδος καθεμιάς από αυτές τις δύο χρήσεις του δάσους συνιστά ένα όριο ανώτερο από την αξία του φυσικού «κεφαλαίου»
καθ’ αυτού (άλλες μη καταστροφικές χρήσεις είναι επίσης εφικτές ταυτόχρονα ή σε δεύτερο χρόνο -και οποίες αποτελούν στην ολότητά τους μία
επιλογή). Το πρόβλημα περιπλέκεται, καθώς ξέρουμε, από το γεγονός ότι
οι υπό εξέταση επιλογές, καταστροφικές ή μη καταστροφικές, δεν ωφελούν πάντα τους ίδιους ενδιαφερόμενους. Κατά γενικό τρόπο, ο πλούσιος
Βορράς θρηνεί την καταστροφή της μεγάλης βιοποικιλότητας του Νότου,
ο οποίος με τη σειρά του θρηνεί την χαμηλή -σε σχέση με τα αναμενόμενα
κέρδη- χρηματική αποζημίωση που ο Βορράς είναι έτοιμος να του παράσχει, θέλοντας να παραιτηθεί από αυτή την καταστροφή και συνεπώς και
από τα συνεπαγόμενα έσοδα που διασφαλίζουν την καθημερινή του επιβίωση. Βέβαια, η προτεινόμενη «λύση» και αξιοποίηση έπονται της θέσμισης
των Πρώτο-αξιών οι οποίες δεν ανάγονται στους σχετικούς υπολογισμούς.
Καταρχάς, το να ορίζει κανείς ότι η αγορά αποφασίζει, είναι η Πρώτο-αξία
του καπιταλισμού. Αυτό πωλείται; Μπορεί να πωληθεί; Τι όφελος μπορεί
να αποφέρει η φύση; Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Ας τολμήσουμε να
πούμε πως, ακόμα και αν η απάντηση στην ερώτηση αυτή δεν ήταν αδύνατο να καθοριστεί, εφόσον -πρωτίστως- προϋποθέτει μια πλήρη καταγραφή των εμπορικών επιλογών του παρόντος και μια συνολική πρόβλεψη για
εκείνες ενός μέλλοντος πιθανολογούμενου -πράγμα ανέφικτο- η θέση της
ως πρωταρχικής και μοναδικής προκαλεί αποστροφή. Απ’ την άλλη πλευρά, όπως και σε κάθε υπολογισμό επικαιροποίησης, η επιλογή του χρονικού ορίζοντα, καθώς και του ποσοστού επικαιροποίησης (του ποσοστού
μελλοντικής απώλειας αξίας του κεφαλαίου) κουβαλούν το βαρύ φορτίο

Καταλαβαίνουμε γιατί επίσημα αρκούμαστε με σύνεση στο ΑΕΠ,
το οποίο αγνοεί την απόσβεση του τεχνητού κεφαλαίου, αδυνατώντας να
την υπολογίσει πραγματικά (η φορολογική του αναγνώριση, θεμελιωμένη
στο ιστορικό κόστος και άρα στην απουσία της τεχνολογικής μεταβολής
στην γκάμα των προϊόντων και των μέσων παραγωγής είναι μια σύμβαση
-μη πραγματική από οικονομικής απόψεως)· αγνοεί επίσης την απόσβεση ή
απαξίωση του φυσικού «κεφαλαίου». Βεβαίως, αυτή η χρηματιστική ή λογιστική σύνεση αντιστοιχεί σε μια ασύνετη πραγματική στάση, μια αδράνεια η οποία επιταχύνει τον «αργό θάνατο» της φύσης. Αυτή η λογιστική
«παράλειψη» βαθιά απωθημένη σε κοινωνικό επίπεδο, αποτελεί μια άρνηση πολιτικής διαβούλευσης.
Ο Κορνήλιος Καστοριάδης δεν υπήρξε ούτε ο πρώτος ούτε ο μοναδικός -σκέφτομαι εδώ τον Νικολά Γκεορκέσκου-Ρέγκεν- που επεσήμανε
την ασύνετη στάση μας απέναντι στην φύση· αλλά πιστεύω πως η ευρύτητα της ανθρωπολογικής του οπτικής είναι ασυναγώνιστη. Για τον Καστοριάδη, αυτό το συλλογικό θράσος που προσιδιάζει στην ύβρη, στην αμετροέπεια του ήρωα της αρχαίας τραγωδίας15 είναι μια «τάση16» προς την
«απεριόριστη επέκταση της ορθολογικής κυριαρχίας» η οποία αποτελεί
14. Σ.τ.μ.: Στην υπόθεση αυτή θα είχαμε ποσοστό επικαιροποίησης ίσο με το μηδέν, δηλαδή είτε δεν θα υπήρχε επιτόκιο δανεισμού -και άρα απουσία προσδοκίας κέρδους από χρηματιστική δραστηριότητα- είτε (στην περίπτωση που πρόκειται για χρηματοδότηση μόνο με
ίδια κεφάλαια) δεν θα υπήρχε προσδοκία κέρδους από παραγωγική δραστηριότητα (για παράδειγμα, στην περίπτωση αυτή το ποσοστό επικαιροποίησης μπορεί να θεωρηθεί ίσο με το
ποσοστό με το οποίο θα δανειζόταν ο επιχειρηματίας το εν λόγω κεφάλαιο συν ένα «λογικό»
ποσοστό κέρδους). Σε συνδυασμό με την υπόθεση ότι ο χρονικός ορίζοντας της δραστηριότητας είναι άπειρος, αντιλαμβανόμαστε πόσο διαφορετική θα ήταν στην περίπτωση αυτή η θέσμιση της Φύσης και της σχέσης του ανθρώπου με αυτήν, του Χρόνου, της αξίας και του σκοπού της ανθρώπινης εργασίας.
15. Βλ. Καστοριάδης, «Le capitalisme est-il soluble dans la démocratie?», Le Νouvel Observateur, ειδική έκδοση του Ιουνίου του 1992. Η διαφορά με τον αρχαίο ηρωισμό είναι ότι από το
«τοπικό» και το ατομικό περάσαμε στο «καθολικό» και το συλλογικό.
16. Με αυτό τον όρο ο Καστοριάδης αποδίδει τον όρο Trieb του Φρόιντ. Ο όρος τάση δεν είναι μια πιο σικ μετάφραση του όρου ορμή, αλλά απλή απόδοση μιας γερμανικής λέξης με την
αντίστοιχή της στα γαλλικά.
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την «πυρηνική κοινωνική φαντασιακή σημασία του καπιταλισμού» και η
οποία στην πραγματικότητα δεν είναι παρά μια «ψευδο-ορθολογική ψευδο-κυριαρχία17». Αυτή η τάση δεν γνωρίζει όρια και αποτελεί ένα παραλήρημα παντοδυναμίας το οποίο, από μόνο του, μας οδηγεί στο χάος.

της ιδιοκτησίας ή ατομικότητας με την διακριτότητα. Ταύτιση στην οποία
βασίζεται η «αυθόρμητη» λογιστική της αγοράς, των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων20 ή μεταξύ ενδιαμέσων γενικότερα (αντιπροσώπων, χρηματιστών, μεσολαβητών κ.λπ.). Με άλλα λόγια, παρόλο που υπάρχει κτηματολόγιο, ή γενικότερα μια τοπολογία της ιδιοκτησίας, δεν υπάρχει τοπολογία της οικονομίας· ή, τουλάχιστον, αυτά τα δύο δεν συμπίπτουν αυθόρμητα: οι «εξωτερικότητες» ή οι εξω-λογιστικές ροές υπάρχουν παντού,
και όχι μόνο στον τομέα του φυσικού περιβάλλοντος. Η πλήρης καταγραφή τους δεν θα μπορούσε ποτέ να ολοκληρωθεί. Η ιδέα της ιδιοκτησίας ως
στεγανού τόπου παραγωγής ή κατανάλωσης, η οποία θα ήταν διαπερατή
μόνο από λογιστικά εντοπίσημες εμπορικές συναλλαγές και θα επηρεαζόταν μόνο από αυτές, είναι ψευδής.

Αξίες, καταλογισμός, απόδοση
Το πραγματικά καθαρό συνολικό προιόν -ΠΚΣΠ18-, το οποίο θα
μπορούσαμε να ορίσουμε ως την πραγματικά προστιθέμενη αξία στον κόσμο όπως τον παραλαμβάνουμε και αφότου αφαιρέσουμε τις βλάβες που
προκαλούμε στον κόσμο που παραδίδουμε, είναι ένα μετρήσιμο μέγεθος
το οποίο εξαρτάται αναπόφευκτα από τις Πρωτο-αξίες που θέτει η κοινωνία στον εαυτό της. Αυτό καταδεικνύεται από τον «απλό» μηχανισμό απόσβεσης ή διαφύλαξης της φύσης. Ωστόσο, αν εγκαταλείψουμε αυτή τη συνολική οπτική στα πράγματα, τότε η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο.
Η ιδέα πως το σύνολο του σύγχρονου οικονομικού «συστήματος»
είναι μια σύνθεση διακριτών ενοτήτων και πως είναι εφικτό να καταλογίσουμε ορθολογικά την συνεισφορά καθεμίας στο συνολικό προϊόν προκειμένου να της κατανείμουμε ισότιμα ένα μέρος αυτού, είναι σύμφωνα με
τον Καστοριάδη μια «απόλυτη απάτη»19.
Το σχήμα της σύνθεσης-αποσύνθεσης βασίζεται στην ταύτιση
17. Το ζήτημα της ψευδο-ορθολογικής ψευδο-κυριαρχίας έχει έναν προφανώς κεντρικό ρόλο
στην καστοριαδική ανάλυση του καπιταλισμού (με μια ευρεία έννοια). Η τελευταία σχετική
αναφορά του βρίσκεται βέβαια στο κείμενο Η «ορθολογικότητα» του καπιταλισμού, ό. π.
18. Αυτή η έννοια και το αρκτικόλεξο που της αντιστοιχεί είναι δικής μου εμπνεύσεως αλλά
πιστεύω πως ο Καστοριάδης δεν θα είχε αντιρρήσεις ως προς την ουσία του συλλογισμού.
Είμαι επίσης πεπεισμένος, ύστερα από μια σχετική συζήτηση που είχα μαζί του, πως η προσπάθειά μου να προσεγγίσω τα οικονομικά ζητήματα με ένα μέσο τόσο αγνοημένο που έχει
σχεδόν ξεχαστεί, εκείνο των λογιστικών πρακτικών στις οποίες θεμελιώνονται, θα τύγχανε της
έγκρισής του. Κατ’ αυτό τον τρόπο συνεχίζω εδώ μια συζήτηση που έχει δυστυχώς διακοπεί.
19. Το ζήτημα του μη-διαχωρισμού του καταλογισμού του προϊόντος διατρέχει όλα τα οικονομικά κείμενα του Καστοριάδη: Από την «Δυναμική του καπιταλισμού» (1954) μέχρι την
«Ορθολογικότητα» του καπιταλισμού (1997). Στο κείμενο που είχε ετοιμάσει για το συνέδριο του Σεριζύ και από το οποίο -την ώρα της παρουσίασης- αναγκάστηκε να αφαιρέσει τις
αναφορές στην οικονομία λόγω περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου, έγραφε: «Είναι το οικονομικό σύστημα συνολικά (μαζί και με την προηγούμενη ιστορία του) που παράγει, και όχι το
τάδε εργοστάσιο ή ο δείνα εργαζόμενος. Δεν υπάρχει τοπολογία στην οικονομία, μήτε διακριτή μήτε συνεχής (προφανώς και δεν αναφέρομαι εδώ στο φυσικό περιβάλλον το οποίο υποτείνει την οικονομία και εμπλέκεται σε αυτήν)».

Δεν υπάρχει φυσική στεγανότητα της ιδιοκτησίας, οι «διαρροές»
είναι πολλαπλές· η διασπορά και η διάδοση εκτός αγοράς στοιχείων που
παράγουν κόστος ή όφελος αποτελεί κανόνα. Οι κάθε είδους μολύνσεις
του φυσικού περιβάλλοντος αποτελούν τα πιο γνωστά αρνητικά παραδείγματα. Έτσι, και παρά την ευνοϊκή βροχόπτωση, η Βρετάνη, το έδαφος
της οποίας παρουσίασε ευτροφία εξαιτίας της χρήσης λιπασμάτων, δεν θα
καταφέρει να παράγει πραγματικά πόσιμο νερό αν δεν επενδύσει μαζικά
στην επεξεργασία του21.
Ακόμα πιο σημαντική, καθώς και πιο δύσκολη να εντοπιστεί, είναι
20. Η μη-διακριτότητα είναι επίσης ένα πρόβλημα ενδο-επιχειρησιακό. Πιο συγκεκριμένα,
αφήνοντας κατά μέρος την σπάνια περίπτωση της μονοπαραγωγής, σύμφωνα με τις αποδεκτές συμβάσεις της αναλυτικής λογιστικής, τα φανερά μοναδιαία κόστη παραγωγής ποικίλουν αρκετά. Ένα παλιό (1936) αλλά πάντα επίκαιρο άρθρο του Αύγουστου Ντετέφ, «Το ζήτημα του κόστους παραγωγής», εξηγεί ξεκάθαρα γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Παραδόξως, η επίγνωση αυτής της απαραίτητης ανακρίβειας της εκτίμησης του κόστους μοιάζει να είναι σχετικά περιορισμένη στον στενό κύκλο των λογιστών και στελεχών επιχειρήσεων που στοχάζονται πάνω στα θεμέλια του αντικειμένου τους και δεν απασχολεί το δημόσιο διάλογο. Γιατί;
21. «170.000 τόνοι μεταλλικών λιπασμάτων και 237.000 τόνοι αζώτου (ή νιτρικών αλάτων)
ζωικής προέλευσης (εκκρίματα βοοειδών, πουλερικών και χοιρινών) διαχέονται κάθε χρόνο
στη Βρετάνη» (Le Monde, 20.02.1999). Μια από τις αιτίες αυτής της διάχυσης -με σεβασμό
στα όρια της ιδιοκτησίας- είναι ότι, αδιαφορώντας για τη χωροταξία που επιβάλλει το κτηματολόγιο, τα επιφανειακά ύδατα των 71 καντονιών της Βρετάνης ξεπερνούν κατά τρείς φορές το όριο που έχει οριστεί από τον Π.Ο.Υ. («Παγκόσμιος Οργανοσμός Υγείας»· Σ.τ.μ.), σχετικά με την περιεκτικότητα σε νιτρικά άλατα νερού που δεν έχει υποστεί επεξεργασία, δηλαδή 50 μιλιγκραμ ανά λίτρο. Είναι αδιαμφισβήτητο πως η ιδιοκτησία δεν είναι στεγανή, ωστόσο ο υπολογισμός του κόστους αυτής της διαπερατότητας, σύμφωνα με την αρχή του μολύνω-πληρώνω, ή ακόμα καλύτερα, η διόρθωση της βλάβης που προξενείται, δεν είναι εύκολη υπόθεση!.
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και η απουσία στεγανότητας της παραγωγικής μονάδας και των ατόμων
που περιλαμβάνει σε σχέση με το «κοινωνικο-ιστορικό» περιβάλλον. Αυτή
η συνθήκη, σε μια πρώτη προσέγγιση, θα μπορούσε να ορισθεί ως ένας
τρόπος γενίκευσης αυτού που οι εφημερίδες αποκαλούν διαρροή εγκεφάλων· ή, συμμετρικά, brain-drain. Στη διαρροή αυτή αντιστοιχεί κλασσικά η -οπορτουνιστική ως αποτέλεσμα τύχης ή συνειδητά παροτρυνόμενηχρήση, από μια άλλη χώρα, ανθρωπίνων ικανοτήτων που χρηματοδοτήθηκαν και αποκτήθηκαν στην χώρα προέλευσης, δίχως πραγματικό εμπορικό
αντάλλαγμα. Αυτή η «αποστράγγιση» δίχως ακριβή λογιστική καταγραφή και υπολογισμό, που ισχύει για όλες τις χώρες, ισχύει επίσης και για το
εσωτερικό της κάθε χώρας, από τη μια επιχείρηση στην άλλη, από το σχολείο στην επιχείρηση, από τη δημόσια σφαίρα στην ιδιωτική κ.λπ.· ωστόσο
πρόκειται εδώ για μια δευτερεύουσα πλευρά αυτής της γενίκευσης.

ρίς τελωνειακούς δασμούς· και όχι ένα εμπόρευμα ταξινομημένο και τιμολογημένο από κάποιο εργοστάσιο που παράγει παραγωγούς και καταναλωτές. Το άτομο, όντας πάντοτε ολοκληρωτικά κοινωνικό, είναι ως τέτοιο μια διαρκής εξωτερικότητα για την οικονομία, ή μια πηγή -παραγωγής ή κατανάλωσης- η οποία ξεπερνά κάθε εφικτό λεπτομερή λογιστικό εντοπισμό. Ωστόσο, αυτό το ξεπέρασμα που προσφέρει το άτομο λόγω
της «κοινωνικο-ιστορικής» διάστασής του είναι εκείνο που του επιτρέπει
να προσαρμοστεί στην παραγωγική23 συλλογικότητα στην οποία ανήκει,
αποτελώντας ταυτόχρονα συστατικό στοιχείο της. Πέρα από τους ρητούς
κανόνες συντονισμού, οι οποίοι είναι σημαντικοί αλλά δευτερεύοντες, το
συν-ανήκειν στην ίδια κοινωνία -ή σχεδόν στην ίδια, για την περίπτωση της
εκ των υστέρων μύησης-, στην καπιταλιστική κοινωνία, εξασφαλίζει τη συνοχή24, την ενότητα και την εύπλαστη προσαρμοστικότητα της συλλογικότητας, δίχως τις οποίες η σύγχρονη παραγωγή θα ήταν ως τέτοια αδύνατη.

Κατά τρόπο πιο ριζικό, πέρα από κάθε μεταφορά, θα τολμούσα
να πω πως και ο ίδιος ο εγκέφαλος, βυθισμένος διαρκώς μέσα στο κοινωνικο-ιστορικό, δεν είναι στεγανός. Ασταμάτητα, από τον νου και από το
σώμα, η κοινωνία διαπερνά το άτομο. Αναβλύζει από μέσα του. Πριν από
τη γέννηση, μέσα από τη φωνή της μητέρας, και μετά την παιδική ηλικία,
μετά το σχολείο, το λύκειο, το πανεπιστήμιο κ.λπ. Ουσιαστικά, ακόμα και
μέχρι τα πιο βαθιά γεράματα, η κοινωνία διαμορφώνει, παραμορφώνει και
μεταμορφώνει το άτομο, διασφαλίζοντας έτσι, προς το καλύτερο και προς
το χειρότερο, την παιδεία του. Μέσα από τη γλώσσα22, από την κουλτούρα, από τα καθημερινά αντικείμενα, τα μνημεία, τις αξίες που προάγει ή
που απορρίπτει, τις φαντασιακές σημασίες που την συνιστούν ως μοναδική, η κοινωνία κατακλύζει το άτομο. Και απ’ την άλλη, στο βαθμό που του
αναλογεί και δίχως να το θέλει, δίχως να το γνωρίζει και δίχως να μπορεί
να απαιτήσει αποζημίωση, έξω από κάθε είδους εμπορική σχέση, το άτομο
κατακλύζει την κοινωνία στην οποία ανήκει.
Ωστόσο, είναι αυτό ακριβώς το κοινωνικό άτομο, το συνεχώς
«διαπερατό», που εισέρχεται και εξέρχεται κάθε μέρα από το εργαστήρι
του, το κτήμα του, το γραφείο του, την κατοικία του κ.λπ. παράνομα, χω22. Φαίνεται πλέον κεκτημένο το ότι αυτή η εσωτερική μεταμόρφωση, μέσα από την κοινωνική εμπειρία, μέρος της οποίας αποτελεί η γλώσσα, φτάνει μέχρι τη συνεχή δια βίου τροποποίηση της λεπτής ανατομικής δομής του εγκεφάλου. Ο γλωσσολόγος Φρανσουά Ραστιέ σημειώνει σχετικά πως αυτή η φυσική πλαστικότητα του εγκεφάλου, στη σύνδεσή της με την
διαδικασία μάθησης, επιτρέπει ν’ αναθεωρήσουμε με μεγαλύτερο σκεπτικισμό τις «θεωρίες
περί του έμφυτου της γλώσσας» (Rastier, Sémantique et recherches cognitives [Σημασιολογία κα
γνωσιακές έρευνες], Παρίσι, PUF, 1991).

Η ακρίβεια και η εξατομίκευση της εγχρήματης αμοιβής -αυτός ο μισθός ή αυτό το εισόδημα με ακρίβεια λεπτού- δεν θα πρέπει συνεπώς να παραπέμπουν ούτε να παρομοιάζονται με την ακρίβεια της ατομικής απόδοσης η οποία υποτίθεται πως ακολουθεί την λογιστική ακρίβεια
του καταλογισμού του προϊόντος (της «προστιθέμενης αξίας»). Στην πράξη ισχύει το αντίθετο, αλλά το καμουφλάρει η θεωρία. Η εγχρήματη απόδοση -τόσα στην ιδιοκτησία του κεφαλαίου, τόσα στην εργασία γενικά,
τόσα σε κάθε συγκεκριμένη κατηγορία μισθωτού- προηγείται και «δικαιολογεί» τον καταλογισμό25. Η απόδοση και συνεπώς ο καταλογισμός είναι
στην πραγματικότητα κυρίως πολιτικό ζήτημα και δευτερευόντως οικονο23. Ό, τι ισχύει για τις απαραίτητες συνθήκες προσαρμογής των ατόμων στη διαδικασία παραγωγής ισχύει επίσης και για την προσαρμογή της παραγωγής στην κατανάλωση. Αντιλαμβανόμαστε καμιά φορά τον πρωταρχικό ρόλο του κοινωνικο-ιστορικού συνανήκειν ακριβώς
όταν απουσιάζει. Έτσι, η αδιαμφισβήτητη οικονομική σημασία του πρόσφατου παγκόσμιου
πρωταθλήματος ποδοσφαίρου (1998) καταδεικνύει, εκ του αντιθέτου, μέσα από την σχετική
υπο-εκπροσώπηση των ΗΠΑ, την ανάγκη μιας κοινωνικής εκμάθησης, ψυχικής και σωματικής ταυτόχρονα, προκειμένου να προσαρμοστούν οι παίκτες μεταξύ τους, καθώς επίσης και
οι παίκτες -ή το ίδιο το παιχνίδι- με τους θεατές· παραγωγή και κατανάλωση. Πιστεύω πως
το παράδειγμα αυτό είναι γενικεύσιμο.
24. Κατά την περίοδο που η βιομηχανία του αυτοκινήτου κατανάλωνε σε μαζική κλίμακα την
εργασία των μεταναστών, έφτανε μέχρι το σημείο να χρησιμοποιεί συλλογικά εργάτες προερχόμενους από το ίδιο χωριό, ανάμεσα στους οποίους η γλώσσα και οι ιεραρχικές δομές
ήταν κοινές, προκειμένου να εξασφαλιστεί αυτή η συνοχή γύρω από τη γραμμή παραγωγής.
25. Οι «φιλελεύθεροι» μας εξηγούν για παράδειγμα πως η διαφοροποίηση των μισθών υποτίθεται πως συνδέεται με την διαφορά της οριακής παραγωγικότητας. Και πως ξέρουμε ότι
δυο παραγωγικότητες είναι διαφορετικές; Πώς θα τις υπολογίσουμε; Δείτε τους μισθούς, μας
απαντούν.
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μικό. Μπορεί να είναι οικονομικό ζήτημα βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα, εξαιτίας της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού σε κάποιες κατηγορίες επαγγελμάτων ή κάποιου «συγκεκριμένου στοιχείου του ενεργητικού», αλλά πηγάζει κατ’ ουσίαν από μια ιστορική αδράνεια που έχει θεσμισθεί ως «φυσιολογική»: την άνιση αναδιανομή των μισθών και των εισοδημάτων, την οποία αναπαράγει πολλαπλασιάζοντας την, μειώνοντάς
την ή μεταβάλλοντας τους εκάστοτε επωφελούμενους ανάλογα με τον συσχετισμό δυνάμεων και τις σχετικές με την κερδοφορία και την απόδοση
συνθήκες σε κάθε δεδομένη στιγμή.

Ολιγάρκεια, ισότητα και παιδεία

Επιπλέον, αντίθετα με την δογματική και παράδοξη οπτική του
ακραίου φιλελευθερισμού, ακριβώς επειδή το χρήμα δεν κυριαρχεί απόλυτα στο δημόσιο και ιδιωτικό χώρο -με άλλα λόγια, επειδή δεν είναι ακόμα
όλα προς πώληση ή τιμολόγηση26-, καταφέρνει η κοινωνία και η οικονομία
να υπάρχει. Όμως, μήπως αυτόν τον δωρεάν κοινωνικό πόρο τον καταστρέφει ο σύγχρονος καπιταλισμός μέσα από την επέκτασή του; Σε κάθε περίπτωση, αυτό πιστεύει ο Καστοριάδης όταν γράφει για παράδειγμα:
« Ο καπιταλισμός αναπτύχθηκε καταστρέφοντας οριστικά μια ιστορική κληρονομιά που δημιουργήθηκε κατά τις προηγούμενες εποχές και την οποία
είναι ανίκανος να αναπαράγει. Αυτή η κληρονομιά περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την τιμιότητα, την ακεραιότητα, την ευθύνη, την καλοκαμωμένη δουλειά, τον σεβασμό προς τους άλλους κ.λπ. Ωστόσο, σε ένα καθεστώς που δηλώνει συνεχώς, έργω και λόγω, πως το χρήμα είναι η μόνη αξία και πως η
μόνη τιμωρία είναι εκείνη που ορίζεται από τον ποινικό κώδικα, για ποιους
λόγους οι δικαστές δεν θα έβγαζαν στο σφυρί τις αποφάσεις τους;27 »
26. Ο Γκάρι Μπέκερ -βραβείο Νόμπελ το 1992!- είναι δίχως αμφιβολία ο πιο γνωστός εκπρόσωπος αυτού του «πάθους για την οικονομία» σύμφωνα με το οποίο η ολότητα της ψυχικής και κοινωνικής ζωής υποτίθεται πως ρυθμίζεται από την «αγορά». Για μια -αναπόφευκτα ελλιπή- εικόνα των γελοίων και πενιχρών συμπερασμάτων στα οποία οδηγεί μια τέτοια αναγωγή δες: Gary S. Becker, Guitry Nashat Becker, The Economics of Life. From Baseball
to Affirmative Action to Immigration. How Real-World Issues Affect our Everyday Life [Τα οικονομικά της ζωής. Από το μπέιζμπολ στη νομοθεσία κατά των διακρίσεων και τη μετανάστευση. Πώς τα ζητήματα του πραγματικού κόσμου επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή], Mc
Graw-Hill, 1996.
27. Ανάμεσα στους δωρεάν ιστορικούς πόρους, ο οποίοι απουσιάζουν από τα λογιστικά βιβλία, βρίσκεται επίσης και η εμπιστοσύνη, για την οποία ορισμένοι «φιλελεύθεροι» συγγραφείς ανακαλύπτουν με μια αφοπλιστική κοινωνιολογική αθωότητα -την ευφυΐα της οποίας
θα εκτιμούσε ο Καστοριάδης- πως αποτελεί την κεντρική αρετή της κοινωνικής ζωής, πάνω
στην οποία βασίζεται η παραμικρή οικονομική δραστηριότητα. Σχολιάζοντας τον «διάσημο»
συγγραφέα του Τέλους της Ιστορίας, τον Φράνσις Φουκουγιάμα, σχετικά με ένα πρόσφατο
βιβλίο του (Trust : The Social Virtues and the Creation of Prosperity [Εμπιστοσύνη: Οι κοινωνικές αρετές και η δημιουργία της ευημερίας], ο Τζέϊμς Όγκιλβι γράφει: «Γιατί είναι η εμπι-

Ο Τόμας Μόρ, θεμελιωτής του όρου -αν όχι και του είδους- «Ουτοπία»28 είχε, απ’ ότι θυμόμαστε, δομήσει τον συλλογισμό του αντιστρέφοντας συστηματικά τις θεσμισμένες αξίες του εμπορικού καπιταλισμού
του 16ου-17ου αιώνα, όπου συνυπήρχαν η ακραία χλιδή για ένα μικρό αριθμό
ανθρώπων και η ακραία φτώχεια για τη μεγάλη πλειοψηφία. Στο νησί της
Ουτοπίας τα παιδιά παίζουν με παιχνίδια φτιαγμένα από υλικά τα οποία
θεωρούνταν πολύτιμα την εποχή του Ερρίκου του 8ου της Αγγλίας και μαθαίνουν, αφού μεγαλώσουν, ν’ απαξιώνουν ή να θεωρούν ως κάτι ευτελές
τον χρυσό, τον άργυρο, τα διαμάντια και όλες τις θεσμισμένες μορφές του
«πλούτου». Για ποιο λόγο επικαλούμεθα, έπειτα από 450 χρόνια, τον Μόρ,
ενώ μιλάμε για τον Καστοριάδη; Νομίζω πως η συσχέτιση των δύο συγγραφέων δεν είναι εντελώς άτοπη. Η διαπίστωση πως, και για τους δύο, η
επιθυμητή ανατροπή της υπάρχουσας κοινωνίας περνά από την αντιστροφή των ίδιων κεντρικών αξιών είναι όντως ανησυχητική.
Ισότητα29 και ολιγάρκεια είναι μεταξύ των αξιών της Ουτοπίας
και είναι επίσης, για τον Καστοριάδη, συνθήκες μιας «αυτόνομης κοινωνίας». Ωστόσο, εδώ ακριβώς βρίσκεται η απόσταση μεταξύ των δύο συγγραφέων: το να χαρακτηρίσουμε το έργο του Καστοριάδη ως ουτοπία είναι λάθος, όχι επειδή θέλω να το «υπερασπιστώ» απέναντι στην απαξίωση με την οποία -από τον Μαρξ και έπειτα- αντιμετωπίζουν ορισμένοι τον
όρο αυτό, αλλά για λόγους ουσίας.
Ο πιο σημαντικός εξ αυτών είναι δίχως αμφιβολία, πέρα από την
στοσύνη τόσο καίριο στοιχείο του κοινωνικού κεφαλαίου; Η διαδεδομένη στην κοινωνία δυσπιστία […] επιβάλλει ένα είδος φόρου που οι κοινωνίες εμπιστοσύνης δεν είναι υποχρεωμένες να πληρώσουν. Στις ΗΠΑ το ισοζύγιο μεταξύ ατομισμού και εμπιστοσύνης γέρνει όλο
και περισσότερο υπέρ του ατομισμού. […] Έτσι τώρα πληρώνουμε τον φόρο της μειούμενης
εμπιστοσύνης στους δικηγόρους» [Ogilvy James, Harvard Business Review, 1995, τ. ΝοεμβρίουΔεκεμβρίου, σσ. 46-47]. Και ποιος θα πληρώσει όταν η εμπιστοσύνη στους δικηγόρους εκλείψει; Άλλοι δικηγόροι; Και όταν εκλείψει και σε αυτούς…;
28. Το πρωτότυπο κείμενο, De optimo reipublicae statu deque nova insula Utopia, εκδόθηκε από
τον Έρασμο, φίλο του Μορ, το 1516 στη Λουβαίν. Η αργοπορημένη μετάφρασή του στα αγγλικά (δηλαδή σε μια πιο λαϊκή γλώσσα) το 1551, αφότου είχε μεταφραστεί στα γερμανικά,
ιταλικά και γαλλικά, καταδεικνύει ίσως το ότι η Ουτοπία του Μορ δεν ήταν για το αγγλικό
βασίλειο στο οποίο ανήκε-πριν την έκπτωση και την εκτέλεσή του- μια «αγνή φαντασιοκοπία» ακίνδυνη για τον ευρύτερο λαό.
29. Επιβιώνει ωστόσο στην Ουτοπία ένα ίχνος σκλαβιάς των αιχμαλώτων πολέμου και των
καταδικασθέντων με βάση το κοινό δίκαιο. Οι αλυσίδες τους είναι φτιαγμένες από το πιο ευτελές υλικό της ουτοπικής κοινωνίας, τον χρυσό.
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τεράστια ιστορική απόσταση που χωρίζει την βιομηχανική καπιταλιστική
κοινωνία με τις αλλοτινές ουτοπίες, η ρητή απουσία από το έργο του μιας
σχολαστικής περιγραφής της λειτουργίας του οίκου, της ιδιωτικής σφαίρας. Αυτή η περιγραφή, στην πλειοψηφία των ουτοπιών, παίρνει τη μορφή πουριτανικών ηθικών συνταγών οι οποίες -πρωτίστως στον Μορ- είναι ανησυχητικές και, για να πούμε την αλήθεια, μέσα από μια σύντηξη
της ιδιωτικής με τη δημόσια σφαίρα, πρόδρομοι του «ολοκληρωτισμού». Η
ουτοπία δεν κινδυνεύει λοιπόν να είναι «η χώρα του πουθενά», περίπτωση κατά την οποία θα διατηρούσε, σαν λογοτεχνικό της είδος, την κριτική
και ανατρεπτική της δύναμη, αλλά μια χώρα πραγματικά υπαρκτή, με την
αστυνομία και την λογοκρισία της.

θυμίες των σύγχρονων ανθρώπων». Αρκεί να θίξουμε δημοσίως το ζήτημα της ισότητας των μισθών ή των εισοδημάτων για να χαρακτηριστούμε
στην καλύτερη ως παράλογοι και ακόμα περισσότερο το ζήτημα της ολιγάρκειας για να διαπιστώσουμε την απωθητική του επίδραση σε σχεδόν
όλους, συμπεριλαμβανομένων και των «προοδευτικών οικολόγων». Υπήρξα προσωπικώς μάρτυς όλων αυτών. Προφανώς, αυτά τα ζητήματα δεν είναι της μόδας και αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήσσει. Όλη η παιδεία μας,
ολόκληρη η ψυχική μας δόμηση μέσα από τον διαποτισμό μας από το κοινωνικο-ιστορικό και κυρίως από τον ακραίο καθημερινό εκθειασμό της
αντι-ολιγάρκειας, της κατανάλωσης για την κατανάλωση, κυρίως μέσα από
την περίφημη διαφήμιση, συμβάλλουν στην τωρινή κατάσταση. Για να πούμε την αλήθεια, αυτή η αντι-ολιγάρκεια είναι συστατικό στοιχείο του σύγχρονου καπιταλισμού33 και τρέφεται ακριβώς από την ανισότητα για να
θεμελιώσει την ιδεολογική της δικαίωση, απαξιώνοντας την ολιγάρκεια ως
σύνθημα των «πλουσίων». Στο σημείο αυτό ο Καστοριάδης θα συναντούσε
εκ νέου την Ουτοπία, με ένα άλλο νόημα, «ακίνδυνο» στα μάτια των επιτιμητών της, μιλώντας για την «χώρα του ποτέ και του πουθενά» καθότι
υπερβολικά μακρινή από την τωρινή.
Πως μπορεί ν’ αντιστραφεί πραγματικά και με τρόπο ελεύθερο,
και όχι μόνο στη φαντασία, η παιδεία μας; Αυτή θα μπορούσε να είναι η
αποτύπωση του τεράστιου πολιτικού ζητήματος που θέτει σχετικά με την
οικονομία ο Καστοριάδης.

Στον τομέα αυτό, η ιστορία κατέστησε ορισμένους, άλλοτε κριτικούς και ενίοτε «επαναστάτες», τόσο «συνετούς» που να αποκηρύσσουν
κάθε ιδέα ριζικής κοινωνικής αλλαγής. Για τον Καστοριάδη, αυτή η αποκήρυξη δεν είναι παρά μια υποταγή στην «αγία Πραγματικότητα», ένας εκβιασμός του είδους «η την κυρία Θάτσερ ή τα Γκουλάγκ»30, τον οποίο κατήγγειλε αμέτρητες φορές. Ισότητα και ολιγάρκεια, για αυτόν, δεν μπορούν να επενδυθούν ως θετικές φαντασιακές σημασίες, και όχι απλά ως
αντεστραμμένες σημασίες, παρά με τρόπο ελεύθερο, από υποκείμενα
τα οποία απελευθερώνονται αφ’ εαυτά από την σχεδόν ψυχαναγκαστική
εξάρτησή τους από την οικονομία, επειδή έχουν κατανοήσει πως «[…] το
τίμημα της ελευθερίας είναι η καταστροφή της οικονομίας ως κεντρικής
και, ουσιαστικά, μοναδικής αξίας»31. Η ισότητα και η ολιγάρκεια θα ήταν,
ανάμεσα σε άλλα, σημάδια και μέσα απελευθέρωσης· όμως αυτό που συνεπάγεται αυτή η απελευθέρωση ως προς τις λεπτομέρειες της καθημερινής
ζωής είναι ένα ζήτημα που οφείλει να παραμείνει ανοικτό, καθότι εξαρτάται από την ανθρώπινη δημιουργικότητα μιας αυτόνομης κοινωνίας, της
οποίας η ιστορική πορεία είναι εκ των προτέρων άγνωστη.
Δεν διέφυγε βεβαίως της προσοχής του Καστοριάδη το γεγονός ότι
η ψυχική επένδυση32 σε τέτοιου είδους αξίες είναι αντίθετη από τις «επι30. Η έκφραση διαφέρει ή παραμετροποιείται ανάλογα με την εποχή. Η παράθεση είναι από
ένα κείμενο του 1989.
31. Αυτή η δήλωση προέρχεται από το κείμενο «Fait et à faire» [«Πεπραγμένα και πρακτέα»]
του Κορνήλιου Καστοριάδη, περιλαμβανόμενο στον συλλογικό τόμο που εκδόθηκε προς τιμήν του από τον Giovanni Busino (Autonomie et autotransformation de la société. La philosophie
militante de Cornelius Castoriadis [Αυτονομία και κοινωνικός αυτομετασχηματισμός. Η αγωνιστική φιλοσοφία του Κ. Καστοριάδη], Γενεύη, Droz, 1989, σ. 512) όπως, στη συνέχεια, και
στον ομώνυμο τόμο με δοκίμιά του.
32. Αν και βεβαίως αγνοώ τις πληροφορίες που είχε καταφέρει να συλλέξει ο Καστοριάδης

Αντί επιλόγου: Εμπλουτίζοντας την ολιγάρκεια;
Είναι προφανές ότι το ζήτημα της ολιγάρκειας είναι για τον Καστοριάδη στενά συνδεδεμένο με το οικολογικό ζήτημα, με την διαπίστωση
ότι το καπιταλιστικό πρόταγμα της απεριόριστης επέκτασης θα προσκρούσει αναγκαστικά -προσκρούει ήδη- σε ένα φυσικό όριο. Είναι επίσης προφανές πως η ολιγάρκεια έχει να κάνει με την «τελική κατανάλωση», εκείνη
των «νοικοκυριών» (του οίκου), και άρα με αυτό που αποκαλούμε «επίπεδο ζωής» ή «πλούτο». Πρόκειται βεβαίως για ένα «καυτό» πολιτικό ζήτημα. Η αποφυγή του και η δυσαρέσκεια που προκαλεί η επίκλησή του είναι κατανοητές: κάτω από τον εκλογέα βρίσκεται ο εγωιστής καταναλωγύρω από αυτό το ζήτημα χάρη στην δραστηριότητά του ως κλινικού ψυχαναλυτή, βλέπω σ’
αυτές, εκ των προτέρων, την πηγή της συνοχής της θέσης του.
33. Βλέπε εν προκειμένω το κεφάλαιο «Ένας εφιάλτης για τους τεχνοκράτες: Τι θα γινόταν αν ο καταναλωτής επέλεγε την ολιγάρκεια;», από το βιβλίο των Guy Roustang, Bertrand
Perret, L’économie contre la société [Η οικονομία ενάντια στην κοινωνία], Παρίσι Seuil, 1993.

163

164

ΣΤΟΧΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΝΗΛΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗ

ΠΙΕΡ ΝΤΙΜΕΝΙΛ

τής και όχι ο πολίτης που ενδιαφέρεται για το κοινό καλό. Είναι σημαντικό σχετικά με το ζήτημα αυτό το γεγονός ότι οι επίσημες μελέτες (ΟΟΣΑ,
ΕΕ, κυβερνήσεων κ.λπ.) σχετικά με την βιώσιμη ανάπτυξη αφορούν κυρίως
την κριτική εξέταση των τεχνικών και των διαδικασιών παραγωγής, δηλαδή την προσφορά, και λιγότερο την οικονομία των κοινωνικών διαδικασιών
διαμόρφωσης της τελικής κατανάλωσης: δηλαδή την ζήτηση και το περιεχόμενό της.

Πιο συγκεκριμένα, η πολιτισμική παραγωγή και η πρόσληψή της,
ακόμα και στις πιο επεξεργασμένες και εκλεπτυσμένες εκδοχές της, δομείται πάντοτε με αφετηρία κάποιους ελάχιστους υλικούς περιορισμούς
οι οποίοι, για να παραφράσουμε ένα παλιό διαφημιστικό σύνθημα, «δεν
φθείρονται ακόμα και αν χρησιμοποιούνται από περισσότερους35», δηλαδή δεν μπορούν να υπάρξουν ως ερμηνευτικοί περιορισμοί παρά μέσα
σε αυτή τη συνθήκη.

Πιστεύω επίσης ότι αυτό το ζήτημα ο Καστοριάδης το αφήνει ανοικτό· ή, το πιθανότερο, για τους λόγους που έθιξα ήδη, εκτιμούσε πως ανήκει στην ιδιωτική σφαίρα. Ωστόσο, σε διάφορα σημεία -και κυρίως στις συνεντεύξεις που έδωσε- μπορούμε να διακρίνουμε κάποια ίχνη αυτού που
θα μπορούσε να είναι, σύμφωνα με την αντίληψή του, η «καλή ζωή». Παραθέτω μερικά από μνήμης: Ένας καινούριος φίλος προτιμότερος από ένα
καινούριο αυτοκίνητο· η Γη σαν τους κήπους των σπιτιών στην Αγγλία· η
Γαλλία ως εξοχή και όχι ως πεδιάδα γεωμετρικά κατανεμημένη και μολυσμένη από την προσπάθεια μεγιστοποίησης της παραγωγής· η μεσαιωνική πόλη ως ιστορική δημιουργία άξια θαυμασμού· η κουλτούρα του μοιράσματος προτιμότερη από εκείνη της ιδιοποίησης κ.λπ.

Ανάμεσα σ’ όλα αυτά που συνιστούν την ιδιαίτερη ανθρώπινή μας
ύπαρξη βρίσκουμε, για παράδειγμα, την απόλαυση μιας συζήτησης, μιας
παρτίδας σκάκι, την παρατήρηση ενός τοπίου, ενός πίνακα, την συμμετοχή
σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου ή την παρακολούθησή του, την παρακολούθηση μιας παράστασης χορού, την γραφή ή την ανάγνωση ενός κειμένου. Η
οικονομία των μέσων, η ολιγάρκεια, δεν συνδέεται απαραίτητα με τον
πλούτο των τελικών προϊόντων, με το βάθος και την απόλαυση της ερμηνείας τους. Μερικά σημάδια πάνω σ’ ένα κομμάτι χαρτί μπορούν καμιά
φορά να εμπλουτίσουν μιαν ολόκληρη ζωή και να δημιουργήσουν μια διαχρονική «κοινότητα ανταλλαγής».
Θα πρέπει να αναλάβουμε το συλλογικό έργο εμπλουτισμού του
πολιτισμικού μας «περιβάλλοντος»36 μεταδίδοντας την απαίτηση μιας
πρόσληψής του μέσα από την ανάγνωση-εμπέδωσή του και όχι από την

Αυτή η σύντομη, ελλιπής και εκτός γενικότερου πλαισίου απαρίθμηση επαρκεί ωστόσο για να υποδείξει μια ερμηνεία του «πλούτου»,
η οποία δεν θα ήταν αντινομική προς την ολιγάρκεια και για την οποία
«αξία χρήσης», δεν θα σήμαινε απαραίτητα ιδιοποίηση και καταστροφή
από και για τη χρήση. Ο φόβος της διατροφικής λιτότητας, και συνεπώς
της ελάχιστης κατανάλωσης-καταστροφής, τον οποίο προκαλεί η ολιγάρκεια, πρέπει να ξεπεραστεί, παρ’ όλο που δεν διαφεύγει από κανέναν, και
σίγουρα ούτε από τον Καστοριάδη, ότι η εξαθλίωση και η πείνα είναι ένα
πολιτικό σκάνδαλο για το οποίο είναι υπεύθυνες η ανισότητα και επίσης,
για ακόμα μία φορά, η απουσία δημοκρατίας34.
Βέβαια, υπάρχουν τομείς όπου η κατανάλωση δεν μπορεί παρά
να είναι ιδιοποίηση και καταστροφή. Είναι η περίπτωση της κατανάλωσης
τροφής και της τελικής κατανάλωσης ενέργειας ή, με πιο ευρεία έννοια,
του οτιδήποτε συμβάλλει στην συντήρηση του πεινασμένου, γυμνού και ευαίσθητου στο κρύο ζώου το οποίο είμαστε. Ωστόσο, τίποτε δεν μας υποχρεώνει εκ φύσεως να επεκτείνουμε αυτήν την αναγκαιότητα σε οτιδήποτε μας διαχωρίζει από την ζωώδη κατάσταση -δηλαδή σχεδόν στα πάντα.
34. Οι αρκετά λεπτομερείς αναλύσεις του Amartya Sen σχετικά με τις οικογένειες στην Ινδία,
οι οποίες δείχνουν πως η ουσία του ζητήματος είναι η αναδιανομή και όχι η παραγωγή, είναι
πολύ διαφωτιστικές πάνω σ’ αυτό το ζήτημα.

35. Σ.τ.μ.: Ο συγγραφέας παραφράζει το γνωστό στη Γαλλία σύνθημα που συνοδεύει ως
υπότιτλος την έκδοση της εβδομαδιαίας σατιρικής εφημερίδας Le Canard Enchainé. Η πρωτότυπη μορφή του συνθήματος είναι «La libérté de la presse ne s’use que quand on ne s’en sert pas»,
που σημαίνει : Η ελευθερία του τύπου δεν φθείρεται παρά μόνο όταν πέφτει σε αχρησία.
36. Δανείζομαι αυτόν τον όρο (entour) από τον Φρανσουά Ραστιέ λόγω της πολύ μεγάλης ορθότητάς του. Πρόκειται για μια μεταφορά του όρου Umwelt (περιβάλλον) του φον Ουεξκίλ
(von Uexkull). Ο Umwelt είναι για τον βιολόγο ένα τμήμα του Welt (κόσμος), κατασκευασμένο από το έμβιο, έπειτα από επιλογή δεδομένων που προέρχονται από την αντίληψη και τη
δράση του. Αυτή η επιλογή περιέχει, κατ’ ελάχιστον, τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για
την επιβίωση του ιδίου και του είδους του. Η μεταφορά, την οποία είχε προαναγγείλει και
ο ίδιος ο φον Ουεξκιλ, προέρχεται από την τεράστια πολιτισμική και ιστορική πλαστικότητα
του Umwelt του ανθρώπινου είδους γενικότερα και του κάθε συγκεκριμένου ατόμου ειδικότερα. Το entour είναι ο πολιτισμικός και ιστορικός Umwelt. Παρά το γεγονός ότι το πεδίο εφαρμογής των δύο όρων και η κάθε μία από τις μεθόδους έχουν πολλές διαφορές, παρά την ιδιαίτερη σημασία των κειμένων και την ερμηνευτική προσέγγιση του Φρανσουά Ραστιέ, θεωρώ
πως το entour γειτνιάζει με το «κοινωνικο-ιστορικό» του Καστοριάδη. Η ανάλυση, η απόδειξη ή η απόρριψη αυτής της θέσης απαιτεί μια ξεχωριστή μελέτη. Για μια παρουσίαση των λόγων για τους οποίους οι «επιστήμες του πολιτισμού» και οι «επιστήμες της φύσης», κυρίως
του «ζωντανού», θα μπορούσαν να συναντηθούν, ως ένα βαθμό, στο πεδίο μιας ανανεωμένης
και αποκαθηλωμένης ερμηνευτικής, βλέπε: F. Rastier, J-M. Salanskis, R. Scheps, Hermeneutique.
Τextes et sciences [Ερμηνευτική. Κείμενα και επιστήμες], πρακτικά του ομώνυμου συνεδρίου
του Σεριζύ (Σεπτέμβριος 1994).
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κατανάλωσή-καταστροφή του, ως μια ερμηνευτική πορεία που δεν το καταστρέφει αλλά που αντίθετα παράγει νόημα. Ο άνεμος φυσάει κόντρα,
αλλά ο σύγχρονος κυνισμός δεν έχει παρασύρει τα πάντα, ακόμα και αν,
για παράδειγμα, η εργαλειοποίηση του σχολείου μέσα από την υποταγή
στον οικονομικό εκβιασμό του «χρήσιμου», αυτού που «πουλάει» και κυρίως της νοοτροπίας του «πουλάω αυτό που είμαι», έχει προχωρήσει αρκετά. Ο «στιγματισμός» των αρνήσεων που συνεχίζουν παρόλα αυτά να
εμφανίζονται ως «αντιδραστικών» ή ως ελιτίστικης νοσταλγίας της «αστικής» κουλτούρας ανήκει σε μια ενοχοποιητική ρητορική.
Δηλώνω αντιθέτως πως αυτές οι αρνήσεις είναι σπέρματα μιας
παιδείας, η οποία, όχι μόνο δεν είναι εγγενώς οπισθοδρομική, αλλά αποτελεί ένα υλικό που πρέπει να θεματοποιηθεί, να αναπτυχθεί, να διαφοροποιηθεί απαλλαγμένο από κάθε δογματισμό και να εμπλουτιστεί με στόχο να συνδυάσει, χωρίς παραδοξότητες, το αναγκαίο και το επιθυμητό, την
ολιγάρκεια και τον πλούτο.
Στην προσπάθεια αυτή, η απουσία του Καστοριάδη και της μαχητικής του ειρωνείας είναι καταφανής.
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Ο μη δυτικός κόσμος απέναντι στην παρακμή της Δύσης
Μια από τις θεμελιώδεις πτυχές του προβλήματος στο οποίο η τρέχουσα κρίση δίνει μια μορφή σχεδόν παροξυσμική –οδηγώντας σε έκρηξη τάσεις οι οποίες παρέμεναν υπόρρητες- είναι και η σχετική με τη στάση που κρατάμε, ως ελληνική κοινωνία, απέναντι στον διφυή χαρακτήρα
της κουλτούρας μας: ως κοινωνία στις παρυφές του δυτικού κόσμου, είμαστε προϊόν της σχετικής εκδυτικοποίησης μιας παραδοσιακού τύπου θέσμισης, η οποία δεν είχε βγει ποτέ από τη χρονικότητα της αγροτικής κοινωνίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο νοοτροπίας και πολιτικοκοινωνικής συμπεριφοράς. Πρόκειται για μια κοινωνία η οποία δεν εμποτίστηκε ποτέ βαθειά από το ρεύμα του «εξορθολογισμού» των κοινωνικών
συμπεριφορών που επέβαλαν στη Δύση η ανάδυση του σύγχρονου, συγκεντρωτικού κράτους, ο ανερχόμενος καπιταλισμός και η νεοτερική τεχνική.
Ταυτόχρονα, πρόκειται για μια κοινωνία που δε γνώρισε ποτέ από πρώτο χέρι αυτό το χειραφετητικό ρεύμα που διέσχιζε μέχρι πολύ πρόσφατα
τη δυτική ιστορία, αλληλοδιαπλεκόμενο –όπως θα δούμε- με το ρεύμα της
κυριαρχίας και του «εξορθολογισμού». Ωστόσο, αυτή η κοινωνία εντάχθηκε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, στη Δύση, καταφέρνοντας να αφομοιώσει κυρίως (αλλά όχι μόνο) τα στοιχεία της παρακμιακής φάσης του δυτικού πολιτισμού (καταναλωτικός κομφορμισμός, νεοπλουτισμός, πολιτιστικός σχετικισμός κ.λπ.)1.
Δεδομένου ότι αυτά τα στοιχεία δεν έχουν καταφέρει να μεταβάλουν εις βάθος ορισμένα από τα παραδοσιακά στοιχεία της κοινωνίας μας,
σε περιόδους κρίσης όπως η σημερινή –ακόμα περισσότερο, δε, όταν η εν
λόγω κρίση θέτει, σε μεγάλο βαθμό, το ζήτημα της αδυναμίας προσαρμο1. Βλ. σχετικά με όλα αυτά την συζήτηση του κειμένου του Π. Κονδύλη, «Η καχεξία του αστικού στοιχείου στη νεοελληνική κοινωνία και ιδεολογία», Πρόταγμα, τ. 4, Ιούνιος 2012.
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γής αυτής της κοινωνίας στο κυρίαρχο δυτικό μοντέλο-, αναδύεται πάντοτε το ζήτημα του καθορισμού της πολιτιστικής μας ταυτότητας: θέλουμε
τελικά να γίνουμε πραγματικά δυτικοί και δυτικές κι όχι απλώς να αρκούμαστε στην απορρόφηση των καταναλωτικών μπιχλιμπιδιών που μας
πετούσαν μέχρι πρόσφατα οι δυτικές χώρες, για λόγους γεωπολιτικής
φύσης; Ή προτιμάμε –δεδομένου ότι αυτή η τροφοδοσία πλέον σταματά- να επιστρέψουμε στα παραδοσιακά ανατολικο-βαλκάνια και μεσογειακά μας στοιχεία, στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι πραγματικά δυνατό; Από όσο γνωρίζουμε, αυτό το ζήτημα έχει τεθεί μόνο από συντηρητικούς ή εθνικιστές συγγραφείς κι όχι πάντοτε με την απαραίτητη σαφήνεια2. Παρ’ όλα αυτά αποτελεί μείζον πρόβλημα, που τίθεται σε διάφορα
μέρη του κόσμου και μπορεί σε μεγάλο βαθμό να φωτίσει το φαινόμενο
της λεγόμενης «ταυτοτικής αναδίπλωσης» πολλών μη δυτικών λαών, μετά
τη δεκαετία του ’70, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την αναζωπύρωση του ισλαμισμού.

Σιγκαπούρη κ.λπ., βλέπουμε να αναδύεται κάτι, ένας καπιταλισμός ακόμα
πιο αποτελεσματικός, δυναμικός και παραγωγικός –σύμφωνα με τα ίδια
του τα καπιταλιστικά κριτήρια- από τον παλιό καλό φιλελεύθερο καπιταλισμό, ο οποίος όμως δεν έχει πλέον ανάγκη, όπως παλιότερα, τη δημοκρατία, αλλά λειτουργεί, αντιθέτως, καλύτερα μέσα σε μια αυταρχική πολιτική δομή;»3. Μια προσπάθεια ανάλυσης αυτού του «καπιταλισμού με ασιατικές αξίες» (capitalism with Asian values) θα μας βοηθούσε να υπογραμμίσουμε ορισμένα από τα ανθρωπολογικής φύσης ερωτήματα που αναφέραμε προηγουμένως.

Στο συγκεκριμένο κείμενο θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε ορισμένες πτυχές αυτού του προβλήματος, προσπαθώντας να το προσεγγίσουμε με τους δικούς μας όρους, αμφισβητώντας την ιδέα ότι τα ζητήματα ταυτότητας αποτελούν κάποιο δήθεν εκ φύσεως μονοπώλιο των συντηρητικών, εθνικιστικών ή ακροδεξιών δυνάμεων: το ζήτημα είναι με ποιους
όρους προσεγγίζουμε αυτά τα θέματα κι ένας από τους βασικούς παράγοντες που διευκολύνουν την πανευρωπαϊκή άνοδο της ακροδεξιάς, είναι ακριβώς η αδιαφορία της αριστεράς γι’ αυτά τα ζητήματα, που σήμερα καθίστανται επείγοντα και κρίσιμα για όλο και περισσότερους λαούς.
Αντι-ιμπεριαλισμός και τριτοκοσμισμός
α) Μη δυτικοί καπιταλισμοί;
Όταν ο συμπαθής κομφουζιονιστής, Σ. Ζίζεκ δεν κάνει guest εμφανίσεις σε εκδηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ και δε χάνει το χρόνο του με αναλύσεις
πάνω στις νεφελώδεις ασυναρτησίες του Λακάν και του Αλτουσέρ, έχει την
ικανότητα να προβαίνει σε κάποιες ενδιαφέρουσες και διεισδυτικές παρατηρήσεις, όπως η ακόλουθη: «Κι αν, στην πραγματικότητα, στην Κίνα, την
2. Π.χ. ο Γ. Καραμπελιάς θέτει το ζήτημα αποκλειστικά με στενά γεωπολιτικούς όρους, εφόσον θεωρεί πως είναι δεδομένο ότι ανθρωπολογικά ανήκουμε στην Ανατολή και ότι, ως εκ
τούτου, το ζήτημα είναι απλώς να διαλέξουμε γεωπολιτικούς συμμάχους: τους δυτικούς ή
τους ανατολικούς; Βλ. το κείμενό του «Ανατολή ή Δύση: δύο ιστορικά παράλληλα» (http://
ardin-rixi.gr/archives/6230).

Χώρες όπως η Ιαπωνία και οι τέσσερις «Ασιατικοί Δράκοι» (Ν.
Κορέα, Ταϊβάν, Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη) αποτελούν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εξέλιξη από οικονομική άποψη, καθώς είναι οι μόνες μη δυτικές χώρες –με την εξαίρεση ορισμένων πετρελαιοπαραγωγών χωρών όπως
η Σαουδική Αραβία ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα- που αποτελούν κομμάτι των λεγόμενων χωρών «υψηλού εισοδήματος»4. Αυτές οι χώρες χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη μιας ισχυρής μεσαίας τάξης, ικανής να απορροφά την παραγωγή εμπορευμάτων και, κατά συνέπεια, να συντηρεί την
ύπαρξη μιας κοινωνίας της κατανάλωσης με μέσο μισθό γύρω στα 12.000
δολάρια. Πρόκειται για χώρες που εντάσσονται στις λεγόμενες «ανεπτυγμένες», καθώς τα μακροοικονομικά τους δεδομένα είναι συγκρίσιμα με
αυτά των δυτικών χωρών, οι οποίες και συνιστούν τον πυρήνα του Πρώτου Κόσμου. Αυτό αποτελεί μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή εξέλιξη, αν λάβουμε υπόψη την κοινωνικο-οικονομική θέση των χωρών αυτών μέχρι και τα
τέλη του 19ου αιώνα ή ακόμα και τις πρώτες δεκαετίες του 20ού , σε σχέση
με τον δυτικό ιμπεριαλισμό.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η κοινωνικοοικονομική τους ανάπτυξη
δείχνει να συνιστά προϊόν της ικανότητάς τους να απαντούν με έναν πρωτότυπο και δημιουργικό τρόπο στα διακυβεύματα που τους έθεσε, πολύ
συχνά με τρόπο βίαιο και ιδιαίτερα πιεστικό, ο δυτικός επεκτατισμός.
Κάτι ανάλογο ισχύει και για τη σημερινή Κίνα, η οποία, έχοντας ανακτήσει
την γεωπολιτική της ανεξαρτησία, εφαρμόζει οικονομικές πολιτικές που
την καθιστούν ολοένα και ισχυρότερη (καθώς, προς το παρόν, οι δομικές
3. “Living in the End Times According to Slavoj Žižek”, στην ιστοσελίδα http://www.youtube.
com/watch?v=Gw8LPn4irao .
4. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την κατηγοριοποίηση, βλ. την ιστοσελίδα:
http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-groups#High_income.
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αδυναμίες της οικονομίας της χώρας δεν έχουν υπονομεύσει τη γεωπολιτική της θέση και ισχύ). Αυτό που, κατά συνέπεια, μας ενδιαφέρει, είναι
να εξετάσουμε το ανθρωπολογικό πλαίσιο εντός του οποίου εγγράφονται
αυτές οι εξελίξεις. Για να κάνουμε όμως κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο να
ασχοληθούμε με τη δυτική νεοτερικότητα, καθώς είναι μέσα στα πλαίσια
αυτής της περιόδου που γεννιέται για πρώτη φορά ο καπιταλισμός. Η προβληματική, όμως, γύρω από τον χαρακτήρα και το περιεχόμενο της νεοτερικότητας είναι άρρηκτα και αξεδιάλυτα δεμένη με την προβληματική της
ανάδυσης του προτάγματος της αυτονομίας μέσα στον δυτικό κόσμο, αρχής γενομένης από τον 11ο αιώνα.
β) Νεοτερικότητα και αυτονομία
Αν ορίζουμε τη νεοτερικότητα ως την ιδιαίτερη μορφή που πήρε
σταδιακά η Δύση από τον Μεσαίωνα και εξής, δε μπορούμε σε καμία περίπτωση να παραβλέψουμε το γεγονός ότι αυτή η νεοτερικότητα καθορίστηκε ουσιωδώς από την ικανότητα των δυτικών κοινωνιών να θέτουν υπό
αμφισβήτηση τις ίδιες τους τις παραστάσεις. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο
μας φαίνονται εντελώς λανθασμένες διατυπώσεις όπως οι ακόλουθες, τις
οποίες συναντάμε σε πλήθος ακαδημαϊκών έργων: «Μπορούμε να είμαστε
νεοτερικοί δίχως να είμαστε δυτικοί; Πιστεύαμε ότι η νεοτερικότητα είναι
η ιδιαίτερη μορφή που πήραν οι δυτικές κοινωνίες από τον 16ο αιώνα κι
έπειτα. Η πρόσφατη ιστορία, όμως, μας δείχνει ότι, αντιθέτως, η νεοτερικότητα είναι η ιδιαίτερη πτυχή ενός παγκόσμιου, πλανητικού φαινομένου»5.
Ιδιαίτερα σημαντική, σε ό,τι μας αφορά εν προκειμένω, είναι η διαπίστωση πως αυτό το ρεύμα προς την αυτονομία –για το οποίο πρέπει
πάντοτε τονίζουμε6 ότι μόνο μερικώς πραγματώθηκε μέσα στη Δύση- συνιστά μια καθαρά δυτική ιδιαιτερότητα. Πουθενά αλλού στον κόσμο (με
εξαίρεση την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα) δεν είδαμε να αναδύονται κινήματα που έθεταν ανοιχτά και ρητά υπό αμφισβήτηση τους εκάστοτε κατεστημένους θεσμούς. Φυσικά και είχαμε εξεγέρσεις, στάσεις και ξεσηκωμούς –ολόκληρη η ανθρώπινη ιστορία βρίθει τέτοιων γεγονότων. Ωστόσο,
στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, πρόκειται για αυθόρμητες
εκφράσεις θυμού ή λαϊκής αγανάκτησης, για εξεγέρσεις πείνας ή, σε ό,τι
5. P.-F. Souyri, « Une modernisation qui vient de loin : historie, représentations, enjeux », J.-F.
Sabouret, La dynamique de Japon. De 1854 à nos jours, Παρίσι, CNRS, 2008, σ. 114.
6. Ώστε να πολεμάμε τη ρητορική όσων παρουσιάζουν τις δυτικές κοινωνίες ως γνησίως «δημοκρατικές».
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αφορά στα πιο συνειδητά από αυτά τα κινήματα, σε χιλιαστικά ή θρησκευτικά κινήματα7. Το πρόταγμα μιας άλλης κοινωνίας, περισσότερο δημοκρατικής και δίκαιης, όπως επίσης, βέβαια, και οι θεσμοί ή τα όργανα αγώνα που το ενσάρκωσαν (αυτόνομες πόλεις του Μεσαίωνα, townhall meetings
κατά την Αμερικανική Επανάσταση, παρισινοί τομείς κατά τη Γαλλική, σοβιέτ, εργατικά συμβούλια, εργοστασιακές επιτροπές, αγροτικές κολεκτίβες
κατά τις επαναστάσεις του 20ού αιώνα κ.λπ.) εμφανίστηκαν μόνο στη Δύση.
Ακόμα βαθύτερα, η πολιτική, ως κοινωνικό πεδίο όπου το κοινωνικό ζήτημα –δηλαδή το ερώτημα σχετικά με τους θεμελιώδεις θεσμούς μιας κοινωνίας- μπορεί να τεθεί με τρόπο ρητό και δυνάμει από το σύνολο της κοινωνίας, δεν αναδύθηκε ποτέ στις μη δυτικές κοινωνίες, πέραν ελάχιστων,
ίσως εξαιρέσεων. Πρόκειται για ένα πεδίο του οποίου την ύπαρξη θεωρούμε αυτονόητη, καθώς το συγχέουμε με το πολιτικό: τη «διάσταση της θέσμισης της κοινωνίας που αφορά τη ρητή εξουσία, δηλαδή την ύπαρξη αρχών που μπορούν να εκφέρουν κυρώσιμες επιταγές»8. Ακριβώς όμως,
επειδή στις μη δυτικές κοινωνίες το πολιτικό δεν έπαψε σχεδόν ποτέ να
αποτελεί μονοπώλιο ενός πολύ ισχνού κοινωνικού στρώματος, το οποίο
κυβερνούσε το κοινωνικό σώμα με διάφορους ολιγαρχικούς τρόπους (τυραννία, μοναρχία, ανατολικός δεσποτισμός, απολυταρχία κ.λπ.), η πολιτική δεν αναδύθηκε ποτέ.
γ) Οι μεταμορφώσεις του εθνικισμού
Στις περιπτώσεις όπου τα κοινωνικά κινήματα μη δυτικών χωρών
δεν υπήρξαν έκφραση θρησκευτικών-χιλιαστικών ορμών ή υπήρξαν κάτι
περισσότερο από απλές εξεγέρσεις πείνας ή αγροτικοί ξεσηκωμοί, πρό7. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας παρανόησης είναι οι διάφορες προσπάθειες να
παρουσιαστεί η σημερινή Κίνα ως ένα ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί, λόγω της ύπαρξης εκατοντάδων τοπικών μικροεξεγέρσεων κάθε χρόνο, απεργιών σε εργοστάσια κ.λπ. Αυτός όμως
είναι ένας καθαρά δυτικός τρόπος να διαβάζουμε τα γεγονότα. Αν ρίξουμε μια ματιά στην
κινεζική ιστορία, θα δούμε ότι υπάρχει ένα σταθερό μοτίβο, το οποίο επιβιώνει σχεδόν άθικτο μέχρι σήμερα: η ύπαρξη ξεσηκωμών και εξεγέρσεων, οι οποίες δεν ζητούν να αλλάξουν
το εκάστοτε υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, αλλά να τραβήξουν, αντίθετα, την προσοχή της εκάστοτε απολυταρχικής εξουσίας, προκειμένου να λύσουν κάποια προβλήματα ή να βελτιώσουν
τη θέση τους, παρακάμπτοντας τη διαφθορά των τοπικών δημόσιων υπαλλήλων (των μανδαρίνων παλιότερα, των τοπικών αξιωματούχων του Κόμματος σήμερα). Πρόκειται για μια μορφή εξουσίας που σωστά έχει περιγραφεί βάσει της κατηγορίας του «προσαρμοστικού αυταρχισμού» (adaptive authoritarianism). Βλ. σχετικά το άρθρο του I. Johnson, “Do China’s Village
Protests help the Regime?” (στο ιστολόγιο του New York Review of Books, 22/12/2011).
8. Κ. Καστοριάδης, «Εξουσία, πολιτική, αυτονομία», Οι ομιλίες στην Ελλάδα, Αθήνα, Ύψιλον, 2000, σ. 65.
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κειται για το αποτέλεσμα δυτικών επιρροών. Σε κάθε περίπτωση, ο ανυπέρβλητος πολιτικός ορίζοντας αυτών των κινημάτων υπήρξε ο αντιαποικιοκρατικός εθνικισμός και ο τριτοκοσμισμός9. Αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο όλοι οι μη δυτικοί κομουνιστικοί ολοκληρωτισμοί και δικτατορίες (Κίνα, Β. Κορέα, Βιετνάμ, Καμπότζη, Κούβα κ.λπ.) προήλθαν από εθνικιστικά κινήματα τα οποία, ως τέτοια, αντικατέστησαν, πολύ γρήγορα, το
παραδοσιακά μαρξιστικό πλαίσιο ανάλυσης με μια τριτοκοσμιστική και
αντι-ιμπεριαλιστική –και κατά βάθος αντιδυτική- ρητορική, στηριζόμενα
στον εκχυδαϊσμό και την εργαλειακή χρήση μιας πτυχής της ανάλυσης του
Λένιν για τον ιμπεριαλισμό (βλ. παρακάτω). Το ίδιο ισχύει και για τις διάφορες εκδοχές αραβικού (νασερισμός, κανταφισμός, μπααθισμός κ.λπ.) ή
ασιατικού (Λάος, Σιγκαπούρη –μέχρι το 1965-, Μιανμάρ κ.λπ.) «σοσιαλισμού», οι οποίες, στην πραγματικότητα, δεν ήταν παρά ποικιλίες του εθνικισμού.

ο ρεπουμπλικανικός εθνικισμός –που εκφράζεται στις επαναστάσεις του
17ου και 18ου αιώνα στην Ευρώπη και την Αμερική- υπήρξε θεμελιωδώς διαφορετικός από τον καθεαυτό «εθνικιστικό» και αντιδραστικό εθνικισμό
που αναπτύχθηκε κατά τη ρομαντική περίοδο, ιδιαίτερα στη Γερμανία. Η
φύση αυτού του ρεπουμπλικανικού πατριωτισμού υπήρξε ουσιωδώς πολιτική και δημοκρατική, εφόσον εξέφρασε την βούληση των κοινωνιών να αυτοκυβερνηθούν, απελευθερωνόμενες από την αυθαιρεσία των βασιλιάδων.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το έθνος δεν είναι μια «εθνικιστική» έννοια, με
το σημερινό νόημα του όρου: σημαίνει, όλως αντιθέτως, τον λαό που ενώνεται και ξεσηκώνεται ενάντια σε έναν μονάρχη του οποίου η εξουσία δε
θεωρείται νόμιμα θεμελιωμένη.

Δεν είδαμε ποτέ να αναδύεται στους κόλπους αυτών των κινημάτων κάποια διεκδίκηση ισότητας, δημοκρατίας ή αυτονομίας, η οποία θα
απαιτούσε την εγκαθίδρυση μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Και στο βαθμό
που εμφανίστηκαν τέτοιες τάσεις, υπήρξαν μειοψηφικές και κυνηγήθηκαν
από το κυρίαρχο ρεύμα10. Σχεδόν παντού μέσα στον μη δυτικό κόσμο (με
την εξαίρεση, κατά κάποιον τρόπο, της Λατινικής Αμερικής), τα αντιαποικιοκρατικά κινήματα πήραν τη μορφή ενός επιθετικού και εξουσιαστικού
εθνικισμού, ο οποίος δεν είχε πλέον κανένα κοινό στοιχείο με τον «προοδευτικό» και χειραφετητικό πατριωτισμό που εμφανίστηκε κατά την Αναγέννηση και τις λεγόμενες αστικές επαναστάσεις μέσα στη Δύση. Ακολουθώντας μια ιδέα του Μάρεϊ Μπούτκσιν11, θα μπορούσαμε να πούμε ότι
9. Με αυτόν τον όρο εννοούμε αυτήν την τερατώδη δημιουργία του μη δυτικού «μαρξισμού»
(Μάο, Λιν Μπιάο, Τσε Γκεβάρα, Φραντς Φανόν κ.λπ.), σύμφωνα με την οποία τη θέση του
προλεταριάτου ως επαναστατικού υποκειμένου παίρνουν πλέον τα εθνικοαπελευθερωτικά
κινήματα των υπανάπτυκτων λαών, μετατρέποντας την αντίθεση κεφάλαιο-εργασία σε αντίθεση πόλη/Δύση-ύπαιθρος/Τρίτος Κόσμος, εφόσον, όπως ωραία το έθετε ο Λιν, «στην κλίμακα την υδρογείου, αν η Β. Αμερική και η Δυτική Ευρώπη μπορούν να χαρακτηριστούν “πόλεις του κόσμου”, τότε η Ασία, η Αφρική και η Λ. Αμερική αποτελούν τις “αγροτικές περιοχές του κόσμου” [...] Υπό μία έννοια, η σύγχρονη παγκόσμια επανάσταση μας παρουσιάζει, επίσης, μια εικόνα της περικύκλωσης των πόλεων από τις αγροτικές περιοχές» («Ζήτω
η νίκη του λαϊκού πολέμου!», 1965, 8ο κεφάλαιο, http://www.marxists.org/reference/archive/
lin-biao/1965/09/peoples_war/index.htm).
10. Η ελληνική εκδοχή του φαινομένου είναι οι εκκαθαρίσεις της «αριστεράς» του ΚΚΕ από
την ΟΠΛΑ.
11. Από το αμετάφραστο στα ελληνικά κείμενό του, M. Bookchin, “The Left that Was: A
Personal Reflection” (1991), Lifestyle or Social Anarchism. An Unbridgeable Chasm, Εδιμβούργο,
AK Press, 1995, σ. 68.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον ο Ναπολέων, μετά τη Γαλλική Επανάσταση, δεν τόλμησε να αυτοανακηρυχθεί σε «αυτοκράτορα της
Γαλλίας»: προτίμησε την προσφώνηση «αυτοκράτορας των Γάλλων», αναγνωρίζοντας έτσι ότι αποτελούσε τον αρχηγό ενός λαού που έχει συνείδηση του εαυτού του ως πολιτικού υποκειμένου και ο οποίος, επιπλέον, έχει
υπογράψει ένα είδος κοινωνικού συμβολαίου με τον μονάρχη του. Αυτή
η κεφαλαιώδης αλλαγή στο συμβολικό επίπεδο, την οποία διατήρησε ο
«φιλελεύθερος» Λουδοβίκος-Φίλιππος κατά την Ιουλιανή Μοναρχία (18301848), εισήχθη ήδη από την αρχή της Γαλλικής Επανάστασης, το 1789, όταν
ο Λουδοβίκος ΙΣΤ́ αναγκάστηκε να αλλάξει τον τίτλο του από «βασιλιάς
της Γαλλίας» σε «βασιλιάς των Γάλλων»: δεν θα ήταν πλέον ο ιδιοκτήτης
μιας κρατικής επικράτειας και των υπηκόων που κατοικούσαν σε αυτήν·
από εδώ και στο εξής ήταν ο αντιπρόσωπος ενός κυρίαρχου λαού. Σύμφωνα με αυτήν την αντίληψη, υπερασπιζόμενοι το έθνος ενάντια στην βασιλική αυθαιρεσία, οι γάλλοι και οι γαλλίδες της εποχής υπερασπίζονταν ένα
σύνολο πολιτικών θεσμών και όχι ένα μυθικό και ένδοξο παρελθόν. Όπως
παρατηρούσε ο Ρουσό, «δεν είναι ούτε τα τείχη ούτε οι άνθρωποι αυτοί
που κάνουν την πατρίδα: είναι οι νόμοι, τα ήθη, τα έθιμα, η διακυβέρνηση, το σύνταγμα, ο τρόπος ύπαρξης που προκύπτει από όλα αυτά. Η πατρίδα βρίσκεται στις σχέσεις του Κράτους με τα μέλη του· όταν αυτές οι
σχέσεις αλλάζουν ή καταστρέφονται, η πατρίδα εξαφανίζεται»12. Κατά τον
ίδιο τρόπο, η Αμερικανική Επανάσταση υπήρξε μια από τις σπάνιες περιπτώσεις όπου ένας αντιαποικιοκρατικός αγώνας δεν εκφυλίστηκε σε κάποιο είδος αντιδραστικού εθνικισμού.
12. Επιστολή στον συνταγματάρχη Pictet (1/3/1764), όπως παρατίθεται στο J.-J. Rousseau,
Œuvres Complètes, Παρίσι, Bibl. de la Pléiade, τ. ΙΙΙ, σελ. 1535.

173

174

Ο ΜΗ ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ

ΝΙΚΟΣ Ν. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ

Βλέποντας τα πράγματα υπό αυτή την προοπτική, ο ρεπουμπλικανικός πατριωτισμός συνιστά κομμάτι του προτάγματος της αυτονομίας και
είναι ακριβώς αυτή η ένταξη που εξηγεί το γεγονός ότι, κάθε φορά που η
αντίθεση στην αποικιοκρατία μεταμοσχεύεται σε κοινωνίες που δε διαθέτουν μια τέτοια παράδοση αυτονομίας, παίρνει τη μορφή ενός επιθετικού
και αντιδραστικού εθνικισμού, του οποίου το δυτικό αντίστοιχο είναι ο ρομαντικός εθνικισμός: από μια αντίληψη του έθνους ως Πόλεως, περνάμε
σε μια αντίληψη του έθνους ως Αυτοκρατορίας, για να το θέσουμε με τους
όρους του Γκι Φαρζέτ13. Έχουμε εδώ να κάνουμε με ένα από τα μεγαλύτερα και σοβαρότερα λάθη του Λένιν, ο οποίος δεν μπόρεσε να καταλάβει ότι
ο κινέζικος, για παράδειγμα, εθνικισμός –για να μην μιλήσουμε για τους
υπόλοιπους «ανατολικού» τύπου ομολόγους του- δεν ήταν σε καμία περίπτωση της ίδιας φύσης με τον πολιτικό εθνικισμό της αγγλικής, της αμερικανικής και της γαλλικής Επανάστασης. Η μαρξιστική του θεωρητική ανατροφή τον παγίδευσε στις προκαταλήψεις ενός δυτικοκεντρικού βλέμματος. Η οικονομίστικη προοπτική του τον έκανε να πιστεύει ότι όλες οι κοινωνίες είναι προορισμένες να περάσουν τα ίδια στάδια κοινωνικοϊστορικής
εξέλιξης. Πρόκειται ακριβώς για την προσέγγιση που δεν του επέτρεψε να
κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες των μη δυτικών εθνικισμών.

συνιστώσα της δυτικής νεοτερικότητας. Διότι είναι αυτή ακριβώς την οποία
οι μη δυτικές κοινωνίες δείχνουν να διεκδικούν, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με την χειραφετητική και δημοκρατική της ομόλογο15.

Σε ό,τι μας αφορά, πιστεύουμε ότι το παράδειγμα του εθνικισμού
είναι ιδιαίτερα διδακτικό σε ό,τι έχει να κάνει με την ανθρωπολογική ιδιαιτερότητα και την πολιτική συγκρότηση των δυτικών κοινωνιών. Η ευκολία με την οποία οι μη δυτικές κοινωνίες υιοθετούν αυτή την εξόχως δυτική –και μάλιστα νεοτερική- δημιουργία14 δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση απλή σύμπτωση, ενώ το ίδιο ισχύει για τον τρόπο με τον οποίο οι εν
λόγω κοινωνίες μετασχηματίζουν τον εθνικισμό για να τον καταστήσουν
συμβατό με τον ετερόνομο τρόπο ύπαρξής τους. Εξετάζοντας τις σχέσεις
της δυτικής νεοτερικότητας (ως ιδιαίτερης ανθρωπολογικής αποκρυστάλλωσης) με τις «αναπτυσσόμενες» -ή «σε πορεία εκσυγχρονισμού»- μη δυτικές κοινωνίες, αυτό που μας ενδιαφέρει κατά βάση είναι η καπιταλιστική
13. G. Fargette, « La crise économique comme régime durable », Le crépuscule du XXe siècle, τ.
21, Νοέμβριος 2009.
14. Ο εθνικισμός είναι καθαρά δυτικό δημιούργημα, καθώς προϋποθέτει και συνεπάγεται το
ξεπέρασμα δύο χαρακτηριστικών που είναι κυρίαρχα στις μη δυτικές κοινωνίες, όπου δεν
αναδύθηκε το έθνος-Κράτος πριν τον 20ό αιώνα ή έστω πριν τα τέλη του 19ου : αφενός τον
αυτοκρατορικό «διεθνισμό» των μεγάλων δεσποτικών αυτοκρατοριών, που συχνά ήταν πολυεθνικές και δεν ορίζονταν με βάση την εθνικότητα· και αφετέρου το τοπικιστικό και φυλετικό/φατριαστικό πνεύμα των αγροτικών κοινωνιών και την αντίστοιχη κοινωνική οργάνωση
(τοπικοί δεσμοί, έλλειψη κεντρικής εξουσίας κ.λπ.).
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Καπιταλισμός και έξοδος από την ιστορική ακινησία
Πώς εξηγείται αυτή η καθυστέρηση, αυτή
η αδυναμία των λαών που είναι φορείς του Λόγου
του Θεού, τη στιγμή που οι άπιστοι, που κωφεύουν στην έσχατη Αποκάλυψη, έχουν πραγματοποιήσει τόσο εντυπωσιακές προόδους στον τομέα της
κουλτούρας και του πολιτισμού;
Mohamed Arkoun16

α) Ο δυτικός επεκτατισμός και το «σοκ της νεοτερικότητας»
Σύμφωνα με την οπτική μας, η μοίρα του μη δυτικού κόσμου καθορίζεται από τις σχέσεις του με τη Δύση και αυτή η μονομερής εξάρτηση
άρχισε να υφίσταται πολύ πριν την άνοδο της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης. Σχηματοποιώντας κάπως το όλο ζήτημα, θα μπορούσαμε να πούμε
ότι, από ένα σημείο κι έπειτα, το βασικό πρόβλημα των μη δυτικών κοινωνιών είναι η σχέση τους με τον δυτικό κόσμο. Οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι η εγγενής δυναμική του καπιταλισμού τον αναγκάζει να επεκτείνεται έξω από τα αρχικά του όρια, άρα προς τον μη δυτικό κόσμο.
Αυτή η επέκταση, που παίρνει τη μορφή μιας ανοιχτής ή έμμεσης καθυπόταξης της πλειονότητας του μη δυτικού κόσμου, δεν είναι μόνο οικονομική ή πολιτικοστρατιωτική. Έχει επίσης και μια ανθρωπολογική διάσταση, η οποία εκφράζεται μέσω μιας διείσδυσης των δυτικών παραστάσεων
και τρόπων ζωής και αντίληψης στις μη δυτικές κοινωνίες. Αυτή η διείσδυση, η οποία πολύ συχνά επιβλήθηκε βίαια από τους δυτικούς (με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους δύο Πολέμους του Οπίου στην Κίνα), κλονίζει, πολύ συχνά, τις υπό εξέταση κοινωνίες, επιφέροντάς τους ένα σοκ άνευ
προηγουμένου. Ο καπιταλισμός δεν καταφέρνει, φυσικά, πάντοτε να επιφέρει αλλαγές τόσο θεαματικές όσο αυτές που περιγράφουν και εξυμνούν
οι Μαρξ και Ένγκελς στο κορυφαίο, ίσως, σημείο του Κομουνιστικού μα15. Βλ. και την συζήτηση του κειμένου του Π. Κονδύλη, που αναφέραμε σε προηγούμενη σημείωση.
16. Παρατίθεται από τον Hamadi Ressi, « Islam et modernité » [«Ισλάμ και νεοτερικότητα»],
http://www.magmaweb.fr/spip/spip.php?article495 .
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νιφέστου, όπου περιγράφεται το καπιταλιστικό φαντασιακό17. Ωστόσο, η
επαφή των παραδοσιακών, προνεοτερικών κοινωνιών με τον δυτικό επεκτατισμό τις οδηγεί, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, σε πολύ σημαντικές μεταλλάξεις. Και το θέμα είναι να διερευνήσουμε το είδος και το βάθος αυτών των μεταλλάξεων.

δεκαετίες). Στην πρώτη κατηγορία μπορούμε να εντάξουμε τους τέσσερις
ασιατικούς δράκους, ορισμένες χώρες του Κόλπου, όπως και την μεταολοκληρωτική Κίνα (δηλαδή την Κίνα της «ρεβιζιονιστικής» και δικτατορικής περιόδου που ξεκινά το 1978, με τις μεταρρυθμίσεις του Ντενγκ Ξιάο
Πινγκ). Στη δεύτερη κατηγορία θα μπορούσαμε να εντάξουμε το σύνολο
των μη δυτικών χωρών και ιδιαίτερα τον αραβικό κόσμο.

Η διάδοση του εθνικισμού, για τον οποίο μιλήσαμε πριν λίγο, είναι απλά ένα από τα πιθανά αποτελέσματα αυτής της επαφής. Κι αυτό
διότι, όπως σωστά το έχουν υπογραμμίσει τόσο ο Παπαϊωάννου18 όσο κι ο
Καστοριάδης19, η κρίση που προκύπτει από την ανικανότητα των χιλιετών
παραδόσεων αυτών των κοινωνιών να αντισταθούν στη δυτική διείσδυση
(τόσο υλική όσο και φαντασιακή), επιτρέπει σε γραφειοκρατικά κινήματα
να πάρουν την εξουσία στο όνομα του αντιαποικιακού αγώνα. Όταν αυτά
τα κινήματα εγκαθιδρύουν το νέο τους καθεστώς, το οποίο δικαιολογούν
στο όνομα της εθνικής απελευθέρωσης, θέτουν στο κέντρο της πολιτικής
τους τον οικονομικό εκσυγχρονισμό της χώρας, δηλαδή την ταχεία της εκβιομηχάνιση, δεδομένου ότι στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων πρόκειται για υπανάπτυκτες χώρες.
Το ερώτημα που μας απασχολεί –κι εδώ ξαναπιάνουμε το αρχικό νήμα του κειμένου- τίθεται από τη στιγμή που αναγκαζόμαστε να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στις χώρες εκείνες που επιτυγχάνουν να εκσυγχρονιστούν και να μπουν στον «δρόμο της ανάπτυξης» και σε εκείνες
που συνεχίζουν να ζουν υπό συνθήκες όπου τα βασικά χαρακτηριστικά
του προνεοτερικού «Παλαιού Καθεστώτος» («σουλτανικός» τύπος εξουσίας, τοπικιστικό πνεύμα, φυλετικά δίκτυα, μικροδιαφθορά ως βασική κοινωνική σχέση κ.λπ.) διαιωνίζονται, αρκετά συχνά μάλιστα υπό έναν εθνικο-«σοσιαλιστικό»/«κομουνιστικό» μανδύα (ιδίως μέχρι πριν από κάποιες
17. «Με τη γρήγορη βελτίωση όλων των εργαλείων παραγωγής, με την απεριόριστη διευκόλυνση των επικοινωνιών, η αστική τάξη τραβάει στον πολιτισμό όλα, ακόμα και τα πιο βάρβαρα έθνη. Οι φτηνές τιμές των εμπορευμάτων της είναι το βαρύ πυροβολικό που γκρεμίζει όλα τα σινικά τείχη, και που αναγκάζει να συνθηκολογήσει ακόμα και το πιο σκληροτράχηλο μίσος των βαρβάρων ενάντια στους ξένους. Αναγκάζει όλα τα έθνη να δεχτούν τον
αστικό τρόπο παραγωγής, αν δεν θέλουν να χαθούν. Τα αναγκάζει να εισαγάγουν στη χώρα
τους το λεγόμενο πολιτισμό, δηλαδή να γίνουν αστοί. Με μια λέξη, δημιουργεί έναν κόσμο
"κατ' εικόνα της"» («Αστοί και προλετάριοι», http://www.marxists.org/ellinika/archive/marx/
works/1848/com-man/bourprol.htm).
18. Στο μείζον έργο του, Η γένεση του ολοκληρωτισμού (1958).
19. Στο κείμενό του «Ο ρόλος της μπολσεβίκικης ιδεολογίας στη γέννηση της γραφειοκρατίας (εισαγωγή στην Εργατική Αντιπολίτευση της Α. Κολοντάι)» (1963), Η πείρα του εργατικού κινήματος, τ. 2, Προλεταριάτο και οργάνωση, Αθήνα, Ύψιλον, 1984.

β) Οι αμφισημίες του εκδυτικισμού
Στον επίλογό του για τη γαλλική έκδοση ενός άρθρου του αμερικανού μαρξιστή, Μάικ Ντέιβις, ένας γάλλος αριστερίζων συγγραφέας διατυπώνει την ακόλουθη υπόθεση, στην προσπάθειά του να περιγράψει μια περίπτωση μετασχηματισμού μιας αραβικής κοινωνίας μετά από την επαφή
της με τη Δύση: «Η τσάντα Λουί Βιτόν και η μπούρκα, η ψηφιακή κερδοσκοπία και το κάλεσμα του μουεζίνη, η νηστεία κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού και τα εμπορικά κέντρα […]: φαίνεται πως στο Ντουμπάι τίποτε απολύτως μέσα στο Κοράνι –λιγότερα πράγματα, εν πάση περιπτώσει,
από ό,τι στη Βίβλο ή ακόμα και στην Τορά- δεν είναι ικανό να βάλει φραγμό στη μανία με τα φορητά γκάτζετς, το κύμα των αυτοκινήτων νέας γενιάς, τις εκκεντρικότητες της πανταχού παρούσας ψηφιακής τεχνολογίας,
το κέρας της αφθονίας με τα εδέσματα των πέντε ηπείρων και το ατελείωτο πυροτέχνημα του παγκόσμιου πρετ α πορτέ […]. Αν ο καπιταλισμός
μπορεί να ανθίζει σε τέτοιο βαθμό επί μουσουλμανικού εδάφους, ίσως να
έχει έρθει πια ο καιρός να τελειώνουμε με έναν ορισμένο κουλτουραλισμό
που βιάζεται να συνδέσει τον καπιταλισμό, ως προς την ουσία του, με τα
ήθη και τις αξίες της ιστορικής Δύσης –είτε, με άλλα λόγια, δε διαβάσαμε σωστά τον Μαξ Βέμπερ είτε πήραμε κατά λέξη τους αμερικανούς νεοσυντηρητικούς κουλτουραλιστές»20. Πρόκειται για μια βαθειά εσφαλμένη ιδέα, δείγμα μιας συγκεκριμένης νοοτροπίας. Εδώ παρεβλέπεται κάτι
ουσιώδες: ακόμα κι ο μαρξιστής Ντεμπόρ είχε σωστά αντιληφθεί ότι «η
κοινωνία φορέας του θεάματος δεν εξουσιάζει τις υπανάπτυκτες περιοχές μόνο με την οικονομική ηγεμονία. Τις εξουσιάζει σαν κοινωνία του θεάματος. Εκεί όπου η υλική βάση δεν έχει ακόμα στηθεί, η σύγχρονη κοινωνία έχει κιόλας εισβάλει θεαματικά στην κοινωνική επιφάνεια όλων των
ηπείρων. Ορίζει το πρόγραμμα μιας διευθύνουσας τάξης κι εποπτεύει τη
20. F. Cusset, « Questions pour un retour à Dubaï », Mike Davis, Le stade Dubaï du capitalisme,
Παρίσι, Les prairies ordinaires, 2007, σσ. 83-84. Το περί ου ο λόγος κείμενο του Mike Davis
είναι το “Sand, Fear and Money in Dubai” (στο M. Davis, D. Bertrand Monk, Evil Paradises.
Dreamwords of Neoliberalism, New York, The New Press, 2007).
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συγκρότησή της»21. Ωστόσο δεν μας εξηγεί για το είδος του προγράμματος για το οποίο μιλά: πρόκειται για το «βεμπεριανό»/«σουμπετεριανό»
στοιχείο του καπιταλιστικού φαντασιακού (επιχειρηματική δημιουργικότητα, «εξορθολογισμός», ήθος εργατικότητας κ.λπ.) ή για το «ζομπαρτιανό»/«βεμπλενικό» του ομόλογο (δίψα για πλούτη, επιδεικτική κατανάλωση, αρπακτικό ήθος, σπατάλη και όλα τα υπόλοιπα στα οποία επέμειναν
ο W. Sombart και ο Th. Veblen); Τι είναι αυτό που εξάγει, με άλλα λόγια,
ο σημερινός καπιταλισμός: είναι ένα αστικό μοντέλο «κοινωνίας εργαζομένων» ή αυτό μιας «κοινωνίας καταναλωτών»22; Αν παραβλέψουμε αυτή
τη διάκριση, ελάχιστες πιθανότητες έχουμε να διαυγάσουμε τον τύπο κοινωνίας που αποκρυσταλλώνεται στο μεγαλύτερο μέρος του Δεύτερου Κόσμου σήμερα.

Βάσει αυτής της οπτικής, η γαλλική μετάφραση του άρθρου του Μ. Ντέιβις περί ου ο λόγος («Το στάδιο-Ντουμπάι του καπιταλισμού») είναι ταυτόχρονα λανθασμένη και εύστοχη: λανθασμένη, καθώς, όπως είδαμε, η οικονομία και η κοινωνία του Ντουμπάι δεν είναι ακριβώς καπιταλιστικές·
αλλά και ιδιαίτερα εύστοχη, καθώς το εν λόγω δοκίμιο του αμερικανού
συγγραφέα συλλαμβάνει πολλά από τα διακριτικά γνωρίσματα του σημερινού δυτικού καπιταλισμού, ο οποίος μετατρέπεται, όλο και περισσότερο, σε κοινωνία της κατανάλωσης, εφόσον απεμπολεί τα πιο δημιουργικά
του στοιχεία. Υπό αυτήν την έννοια δεν είναι τόσο το Ντουμπάι που καθίσταται καπιταλιστικό, όσο ο ίδιος ο καπιταλισμός και η Δύση που «ντουμπαϊοποιούνται».

Αυτή η διάκριση μας επιτρέπει, για παράδειγμα, να παρατηρήσουμε ότι το Ντουμπάι συνιστά μια εντελώς διαφορετική περίπτωση από αυτή
των ασιατικών καπιταλισμών. Το εμιράτο αυτό είναι κατά κύριο λόγο μια
οικονομία της προσόδου που στηρίχτηκε στην εκμετάλλευση των φυσικών
της πόρων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, εξαγωγή μεταλλευμάτων και γη προς
οικοδόμηση) για να αναπτυχθεί, ασχέτως αν στο μεταξύ έχει ανοίξει την
οικονομία του σε άλλους τομείς όπως ο τουρισμός, η οικοδομή, η χρηματοοικονομία κ.λπ., οι οποίοι, ωστόσο –και αυτό είναι το ενδιαφέρον- επίσης
δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με τον καθεαυτό πυρήνα του καπιταλισμού (τη
βιομηχανική παραγωγή και την αντίστοιχη έρευνα και καινοτομία). Αυτό
που η κοινωνία (και κυρίως η ολιγαρχία) αυτής της χώρας δανείζεται από
τον καπιταλισμό (και τη δυτική κουλτούρα, γενικότερα) δεν είναι το ήθος
του ευρωπαίου αστού ή του αμερικανού πιονιέρου που δημιούργησαν τον
καπιταλισμό. Είναι, αντίθετα, το παρασιτικό ήθος της κοινωνίας της κατανάλωσης, «ο εκ Δυσμάς εισαγόμενος παρακμιακός ηδονισμός» και η «λιβιδινική επιτρεπτικότητα» για τις οποίες μιλά ο Μ. Ντέιβις. Δεν υφίσταται κανένα γνήσιο πνεύμα τεχνικής καινοτομίας και επιχειρηματικής δημιουργικότητας, παρά μόνο η εισαγωγή των πιο επιφανειακών προϊόντων και
μοντέλων της δυτικής παραγωγής και κερδοσκοπίας23.
21. Η κοινωνία του θεάματος, § 57 (ελλ. μετφρ. Β. Τομανάς, εκδ. Θεσ/νίκης, Θεσ/νίκη, 1986,
σ. 38).
22. Για τη διάκριση μεταξύ των δύο αυτών κοινωνικών μορφών, βλ. Z. Bauman, Ζωή για κατανάλωση, μετφρ. Γ. Καράμπελας, Αθήνα, Πολύτροπον, 2008.
23. Αυτό το σημείο πρέπει να υπογραμμίζεται, ώστε να απομυθοποιούνται κάποιες καταστάσεις. Π.χ., ο Ν. Δήμου μας λέει ότι το Ντουμπάι δε στηρίζεται στο πετρέλαιο, ώστε να υποστηρίξει ότι πρόκειται για μια μικρή χώρα που κατάφερε ένα «θαύμα» μέσα σε λίγες δεκαετίες, μέσω της καινοτομίας και της εργατικότητάς του (σε αντίθεση με τους ρεμπεσκέ-

Εξάλλου, όπως το υπογραμμίζει σωστά ένας αμερικανός κοινωνιολόγος που μελετά την κατανάλωση δυτικών προϊόντων στην Κίνα του 19ου
αιώνα, «δε θα αποτελούσε σφάλμα να τροποποιήσουμε την πρόβλεψη του
Μαρξ […], υποθέτοντας ότι η απόκτηση δυτικών προϊόντων αναπαράγει
τον παλιό κόσμο υπό μια νέα αμφίεση»24. Αυτό που περιγράφει ο F. Cusset
είναι απλώς ένας σχετικά επιφανειακός εκδυτικισμός. Αυτό που υιοθετούν
οι περισσότερες από τις μη δυτικές κοινωνίες είναι αυτή η μη παραγωγική και «ηδονιστική» πλευρά του σύγχρονου καπιταλισμού και όχι η παραγωγική και δημιουργική του διάσταση. Κατά κάποιον τρόπο μετατρέπονται σε κοινωνίες της κατανάλωσης δίχως, παρ’ όλα αυτά, να έχουν περάσει από το «ενδιάμεσο» στάδιο του καπιταλιστικού «εξορθολογισμού».
Λογικό αυτό, αν σκεφτούμε ότι, όπως σωστά το υπογραμμίζει ένας τυνήσιος μελετητής, μιλώντας για την αποτυχία εκμοντερνισμού του Ισλάμ, «οι
δες τους Έλληνες κ.λπ.): Ν. Δήμου, «Γράμμα από το Ντουμπάι» (http://www.lifo.gr/mag/
columns/4468). Ωστόσο, αν δεν ξεκινούσε από το πετρέλαιο, το Ντουμπάι δε θα κατάφερνε
ποτέ να χτίσει τις βάσεις πάνω στις οποίες τώρα προσθέτει εξίσου μη καπιταλιστικές –με τη
στενή έννοια του όρου- οικονομικές δραστηριότητες όπως ο τουρισμός, το λαθρεμπόριο χρυσού, η διάθεση γης για φαραωνικού τύπου οικοδομικές δραστηριότητες, η χρηματοοικονομική κερδοσκοπία και ο τριτογενής τομέας. Αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, όλα αυτά ανήκουν στην κοινωνία της κατανάλωσης και όχι στον ίδιο τον καπιταλισμό. Η υπερδιόγκωση
του τριτογενούς τομέα, άλλωστε, είναι χαρακτηριστικό δείγμα είτε οικονομιών που δεν έχουν
καταφέρει να καπιταλιστικοποιηθούν (εφόσον τους λείπει η βαριά βιομηχανία) είτε οικονομιών «μεταβιομηχανικών», δηλαδή οικονομιών που ενσαρκώνουν το μοντέλο της κοινωνίας
της κατανάλωσης. Αντίστοιχα, ο έτερος πυλώνας της οικονομίας της χώρας, το μεγάλο λιμάνι της που χρησιμεύει ως κόμβος διαμετακομιστικού εμπορίου (αποτελώντας ελεύθερο λιμένα), όπως και η γενικότερη λογική δημιουργίας «ελεύθερων οικονομικών ζωνών» (υπάρχει
μια σχετική για τις εταιρίες πληροφορικής) προσιδιάζει περισσότερο στη λογική του εμπορίου παρά του καθεαυτό δημιουργικού καπιταλισμού.
24. G. G. Hamilton, “Chinese Consumption of Foreign Commodities: a Comparative Perspective”, American Sociological Review, τ. 42, τχ. 6 (Δεκέμβριος 1977), σ. 889.
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άραβες ήθελαν το εργαλείο δίχως το πνεύμα που το συνέλαβε, το επινόημα
δίχως τη λογική που καθόρισε τη δημιουργία του, τον εκσυγχρονισμό ως
οικονομική και κοινωνική διαδικασία δίχως τη νεοτερικότητα ως σύστημα
αξιών»25. Όπως, όμως, θα δούμε στο τελευταίο κομμάτι αυτού του κειμένου, είναι αδύνατο να υπάρξει πραγματικός καπιταλισμός δίχως ένα μίνιμουμ δημιουργικότητας και επικράτησης ενός χειραφετητικού προτάγματος μέσα στην κοινωνία.

την μόλυνση, μετατράπηκαν σε σημαντικές οικονομικές δυνάμεις. Ωστόσο,
πέραν αυτών των επιφανειακών ομοιοτήτων, ανάμεσά τους υπάρχουν μεγάλες διαφορές.

Αν επιμένουμε τόσο σε αυτό το σημείο, είναι για να επιχειρηματολογήσουμε ενάντια σε αυτόν τον αφελή υλισμό που χαρακτηρίζει ως «κουλτουραλιστική» (με την υποτιμητική έννοια του όρου, που παραπέμπει στον
Όσβαλντ Σπένγκλερ και τη θεωρία του για τους πολιτισμούς ως οργανικές
ενότητες κλειστές η μια στην άλλη26) κάθε προσέγγιση που αναγνωρίζει τις
βαθιές διαφορές που υφίστανται κάθε φορά ανάμεσα στους διάφορους πολιτισμούς και τύπους κοινωνίας. Σε ό,τι μας αφορά, όχι απλώς δεν απορρίπτουμε εκ των προτέρων αυτόν τον τρόπο σκέψης, αλλά πιστεύουμε, αντίθετα, όπως είδαμε, ότι ένα από τα πιο σημαντικά ερωτήματα που πρέπει
να μας απασχολήσει είναι το σχετικό με τις ανθρωπολογικές και πολιτιστικές μεταβολές που πραγματοποιούνται κάθε φορά που μια μη δυτική
κοινωνία έρχεται σε επαφή με τον δυτικό πολιτισμό: πρόκειται, ακριβώς,
για το ευρύτερο πλαίσιο εντός του οποίου εγγράφεται και η προβληματική σχετικά με την στάση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στη Δύση. Ακόμα παραπέρα, μάλιστα, πιστεύουμε ότι ο «υλιστικός» τρόπος σκέψης των
μαρξιστών αναλυτών δε μας επιτρέπει επουδενί να σκεφτούμε αυτήν την
εγγενή τάση της δυτικής νεοτερικότητας προς την επέκταση και την υπέρβαση των ίδιων της των ορίων (γεωγραφικών αλλά κυρίως πολιτιστικών
και φαντασιακών, όπως θα δούμε παρακάτω).
Για να ξαναπιάσουμε το παράδειγμα του Ντουμπάι, θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να το συγκρίνουμε με την εξέλιξη μιας χώρας όπως η Ιαπωνία. Πρόκειται για δύο περιπτώσεις μη δυτικών κοινωνιών οι οποίες έχουν
«μολυνθεί» στον έναν ή τον άλλο βαθμό από τη Δύση (σύμφωνα με τον μεγάλο ιάπωνα στοχαστή, Φουκουζάβα Γιουκίτσι [1835-1901], «ο σύγχρονος
πολιτισμός είναι σαν τη γρίπη»27) και οι οποίες, εν συνεχεία, χάρις σε αυτή
25. H. Ressi, « Islam et modernité », ό. π.
26. O. Spengler, Η παρακμή της Δύσης. Περιγράμματα μιας μορφολογίας της παγκόσμιας Ιστορίας, τ. Β’, Κοσμοϊστορικές προοπτικές [1922], μτφρ. Λ. Αναγνώστου, Αθήνα, Τυπωθήτω, 2003, σσ. 70-77).
27. Fukuzawa Yukichi, “An Argument for Leaving Asia” [«Ένα επιχείρημα υπέρ της φυγής
από την Ασία»] (1885), αγγλική μετάφραση στην ιστοσελίδα: http://koreasparkling.wordpress.

Στην περίπτωση του Ντουμπάι δεν υπήρξε ποτέ αυτή η «έξοδος
από την ακινησία» και αυτός ο πολιτιστικός και ανθρωπολογικός κλονισμός που χαρακτήρισε την είσοδο άλλων μη δυτικών κοινωνιών στην παγκόσμια σκηνή (όπως, για παράδειγμα, η Ιαπωνία ή η Κίνα). Η ιαπωνική
περίπτωση είναι αρκετά ενδεικτική εν προκειμένω: πρόκειται για μια κοινωνία η οποία, μπροστά στον εκβιασμό των δυτικών, επέλεξε να μην αφεθεί να τεθεί στο περιθώριο από αυτούς: μάρτυρας οι μεταρρυθμίσεις της
εποχής του Μεϊτζί (που ξεκινάει επίσημα το 1868), που αναδόμησαν βαθειά την ιαπωνική κοινωνία, όπως επίσης και το πνεύμα που ενσάρκωσαν28. Σύμφωνα με τη μεταφράστρια μιας συλλογής κειμένων του Φουκουζάβα, «ο Πόλεμος του Οπίου και η απειλή διαμελισμού της κινεζικής
αυτοκρατορίας αποτέλεσαν πραγματικό ψυχολογικό τραύμα για τη γενιά
του Φουκουζάβα. Ο τελευταίος δεν έπαψε ποτέ να προειδοποιεί τους συμπατριώτες του για τον κίνδυνο της ιστορικής ακινησίας και της υπερβολικής εμπιστοσύνης στους χιλιόχρονους θεσμούς29». Δεν αναφερόμαστε τυχαία στον Φουκουζάβα. Το έργο του εμψυχώνεται από τη βούληση διάδοσης στους συμπατριώτες του των θεσμών και των μεγάλων ανακαλύψεων
της Δύσης, με σκοπό τη δημιουργία μιας ισχυρής και εύρωστης κοινωνίας,
ικανής να αντισταθεί στον δυτικό ιμπεριαλισμό30.
Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για σύμπτωση αν κινέζοι εκσυγχρονιστές όπως ο Kang Youwei (1858-1927), ο Liang Qichao (18731929) και ο Tan Sitong (1865-1898), αρχιτέκτονες της περίφημης –και αποcom/datsu-a-ron/an-argument-for-leaving-asia-or-datsu-a-ron-translation-attempt-part-1/ .
28. «Σε πολλές από τις δράσεις των πολιτικών ανδρών της εποχής, η αναγωγή της Δύσης σε
καθοδηγητικό μοντέλο, η προσπάθεια να την φτάσουμε και –το έσχατο όνειρο- να την ξεπεράσουμε αποτελούν πραγματική εμμονή. Η διάσημη αποστολή Iwakura, στην οποία συμμετείχαν πενήντα μέλη της κυβέρνησης και η οποία ταξίδεψε στις ΗΠΑ και την Ευρώπη για δεκαοχτώ μήνες, με σκοπό να κατανοήσει τη Δύση, αποτυπώνει ωραία αυτή την αποφασιστικότητα» (J.-F. Sabouret, « Introduction », J.-F. Sabouret, La dynamique du Japon.., ό. π., σ. 20).
29. M. Saucier, « Préface : Fukuzawa Yukichi et l’Introduction aux œuvres complètes », Fukuzawa
Yukichi, Plaidoyer pour la modernité. Introduction aux œuvres complètes, Παρίσι, CNRS, 2008, σ. 12.
30. Ο Φουκουζάβα είχε επισκεφθεί τις ΗΠΑ (1860) και την Ευρώπη (1862) –συμμετέχοντας
στις διπλωματικές αποστολές του Σογκουνάτου, αρκετά πριν, δηλαδή, από τα μέλη της αποστολής Ιβακούρα που οργανώθηκε από το νέο αυτοκρατορικό κράτος και έλαβε χώρα το 1871.
Έμαθε αγγλικά και ολλανδικά και μετέφρασε σημαντικά δυτικά έργα, εκδίδοντας, παράλληλα, έναν σημαντικό αριθμό γραπτών πάνω σε αυτά που είδε στη Δύση.
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τυχημένης- Μεταρρύθμισης των Εκατό Ημερών (1898) είχαν αναγάγει τις
μεταρρυθμίσεις του Μεϊτζί σε παράδειγμα προς μίμηση, με σκοπό τη δημιουργία μιας ισχυρής Κίνας η οποία θα μπορούσε να αντισταθεί στις δυτικές πιέσεις31, ενώ το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τον ρόλο που έπαιξαν στην προετοιμασία της επανάστασης του 1911 -η οποία ανέτρεψε τους
Τσινγκ (την τελευταία κινέζικη δυναστεία, που κυβερνούσε από το 1644)
και εγκαθίδρυσε αβασίλευτο καθεστώς- οι κινέζοι φοιτητές που σπούδαζαν στην Ιαπωνία. Αυτή η αίσθηση του επείγοντος και η συνεπαγόμενη
ανάγκη εκσυγχρονισμού της κοινωνίας μας, οι οποίες ενσαρκώθηκαν τόσο
καθαρά από την Ιαπωνία («Έχουμε μόνο μία εναλλακτική: είτε αποδεχόμαστε τον σύγχρονο πολιτισμό, είτε εγκλειόμαστε στο παλιό καθεστώς»
έγραφε ο Φουκουζάβα αναφερόμενος στην κατάσταση που είχε προκύψει
από το τελεσίγραφο του ναυάρχου Perry, το 1854), δεν διαπέρασαν ποτέ
τη νοοτροπία άλλων λαών, όπως, π.χ., οι κινέζοι ή οι άραβες, στους οποίους το «σοκ της νεοτερικότητας»32 δεν ενεργοποίησε ανάλογα αντανακλαστικά33. Και το ίδιο ισχύει, σε μεγάλο βαθμό για τους λαούς της Λατινικής Αμερικής και ορισμένες χώρες στη δυτική μεθόριο, όπως η Ελλάδα34.
Έλλειψε αυτός ο κοινωνικός δυναμισμός που εντυπωσίαζε, για παράδειγμα, τους ξένους επισκέπτες των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά τον 19ο αιώνα,
αυτή η ζωτικότητα που εκφράστηκε σε όλα τα πεδία της κοινωνικής ζωής,
από την «υψηλή» κουλτούρα μέχρι την τεχνική, την εργασία και τον πόλεμο μέσα στη Δύση: «κανείς δεν αφομοιώνει μια καινούργια μέθοδο πιο
γρήγορα· είναι πάντοτε έτοιμος να αλλάξει τα εργαλεία του, το σύστημά
του ή το επάγγελμά του. Είναι ένας μηχανικός στην ψυχή του» έγραφε για
τους αμερικανούς ο Michel Chevalier, λέγοντας για τις ΗΠΑ πως εκεί «τα

πάντα είναι κυκλοφορία, κινητικότητα και μια τρομακτική ταραχή»35. Παρατηρήσεις οι οποίες ισχύουν για τη Δύση γενικώς, όταν τη συγκρίνουμε
με τον μη δυτικό κόσμο. Πρόκειται ακριβώς για το στοιχείο που, πολύ περισσότερο από τα πλοία και τα κανόνια τους, επέτρεψε στους δυτικούς να
κυριαρχήσουν στον κόσμο36.

31. «Ο Κανγκ είχε προτείνει στον αυτοκράτορα να ξεκινήσει μια “επανάσταση από τα πάνω”,
αντίστοιχη αυτής που είχε πραγματοποιήσει η κυβέρνηση του Μεϊτζί στην Ιαπωνία, τριάντα
χρόνια νωρίτερα» (J. A. G. Roberts, A History of China, Λονδίνο, Palgrave, 1999, σ. 196).
32. H. Ressi, « Islam et modernité », ό. π.
33. Όπως σημειώνει ένας ιστορικός της ασιατικής λογοτεχνίας σχετικά με την αποστολή Ιβακούρα και τους τόμους που έγραψε ο ιστορικός Kume Kunitake γύρω από τις χώρες που επισκέφτηκε η αποστολή: «Υπό αυτήν την άποψη, η ιαπωνική εμπειρία υπήρξε διαφορετική από
την αντίστοιχη κινεζική. Διότι υπήρξαν και αξιωματούχοι της αυλής των Τσινγκ που επισκέφτηκαν τη Δύση κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1870. Έγραψαν και αυτοί πολύ ενδιαφέροντα πράγματα πάνω σε πολλά από τα μέρη που επισκέφτηκε και η ιαπωνική αποστολή,
αλλά τα γραπτά τους είχαν πολύ μικρή επιρροή στην Κίνα» (M. Fralegh, “Glittering Cities”,
London Review of Books, τ. 33.8, 14/4/2011, σ. 25).
34. Για την αδυναμία της βυζαντινής ελίτ της τελευταίας περιόδου της Αυτοκρατορίας να
προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που προέκυπταν από την σταδιακή άνοδο της νεότερης Δύσης –πράγμα που οδήγησε στο ιστορικό της τέλος-, βλ. την εισαγωγή του Β. Καραλή στο έργο
του Μιχαήλ Δούκα, Βυζαντινοτουρκική Ιστορία (15ος αι.), Αθήνα, Κανάκης, 1997.

Καπιταλισμός και αυτονομία
α) Η διττή και αντιφατική φύση της Δύσης
Αυτός όμως ο δυναμισμός, που είναι ίδιον της δυτικής παράδοσης,
συνιστά έκφραση και χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του περίεργου και
αντιφατικού συμπλέγματος που όρισε τη νεοτερικότητα: αυτό το παράξενο μείγμα τάσεων προς την κοινωνική και ατομική χειραφέτηση (το οποίο
εκφράζεται μέσω των νεότερων δημοκρατικών κινημάτων, όπως επίσης και
των επαναστατικών κινημάτων στους τομείς της τέχνης, της φιλοσοφίας
και της επιστήμης), από τη μια πλευρά, και μιας προσπάθειας να επιβάλλουμε πάνω στο άτομο, στην κοινωνία αλλά και στη φύση μια δήθεν ορθολογική και επιστημονικού τύπου κυριαρχία. Πρόκειται ακριβώς για τα
στοιχεία που αναφέρει ο Χάνσον στην περίπτωση του πολέμου: από τη μια
μεριά ο «καπιταλισμός» και ο «ρασιοναλισμός» και από την άλλη μεριά
το «ερευνητικό πνεύμα» και η «δημοκρατία». Η σημασία της ανάλυσης
του Καστοριάδη για τη νεοτερικότητα έγκειται, ακριβώς, στο ότι αναδεικνύει αυτήν την αντιφατική διφυΐα, σε αντίθεση με το σύνολο σχεδόν των
υπόλοιπων αναλύσεων της νεότερης Δύσης, οι οποίες την αντιμετωπίζουν
ως κάτι το ενιαίο και το μονοσήμαντο, ασχέτως αν πρόκειται για συντηρητικούς που βλέπουν τη νεοτερικότητα ως μια πορεία προς την αποσύνθεση και το χάος της αθεΐας ή για φιλελεύθερους, διαφωτιστές και μαρξι35. Παρατίθεται από τον Gilbert Seldes, The Stammering Century (1928), Ν. Υόρκη, NY Review
of Books Classics, 2012, σ. 39. Ο Chevalier ήταν γάλλος φιλελεύθερος μηχανικός και οικονομολόγος που επισκέφτηκε τις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1830.
36. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ένα πολύ σημαντικό σημείο που έχει υπογραμμίσει ο αμερικανός ιστορικός του πολέμου, V. Davis Hanson: την εντυπωσιακή ικανότητα των δυτικών να
επικρατούν επί των μη δυτικών αντιπάλων τους σε σημαντικές μάχες, οι οποίες έκριναν την
περαιτέρω ιστορική εξέλιξη και καθόρισαν την ισορροπία των δυνάμεων μεταξύ δυτικών και
μη δυτικών λαών κατά τις επίμαχες περιόδους. Στο βιβλίο του Carnage and Culture. Landmark
Battles in the Rise of Western Power [Μακελειό και κουλτούρα. Μάχες-ορόσημα στην άνοδο
της δυτικής κυριαρχίας] (Doubleday, 2001) προσπαθεί να εξηγήσει αυτήν την ασυναγώνιστη
στρατιωτική ανωτερότητα της Δύσης, εξηγώντας την αποτελεσματικότητα του «δυτικού τρόπου πολέμου» βάσει αναφορών στις πολιτιστικές πρακτικές και αξίες της Δύσης (ατομικισμός, καπιταλισμός, δημοκρατικό πνεύμα, δημόσιος διάλογος κ.λπ.).

183

184

Ο ΜΗ ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ

ΝΙΚΟΣ Ν. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ

στές που τη βλέπουν ως προοδευτική πορεία προς την ελευθερία, την ισότητα και την ευημερία37.

είχε υπάρξει ούτε κατά διάνοια. Οι ευρωπαίοι έμποροι θα είχαν την τύχη
των κινέζων συναδέλφων τους, οι οποίοι, αντί να μάχονται ενάντια στις κατεστημένες εξουσίες και να προσπαθούν να βγάλουν χρήματα επανεπενδύοντας τα κέρδη τους και ψάχνοντας νέους και πιο «ορθολογικούς» τρόπους παραγωγής και εργασίας, θα τα σπαταλούσαν στις παλλακίδες και
στην εξαγορά τίτλων ευγενείας, «στρέφοντας προς μη οικονομικές χρήσεις
το μεγαλύτερο μέρος του συσσωρευμένου κεφαλαίου»38.

Αν δεν κατανοήσουμε αυτήν την εσωτερική αντίφαση μεταξύ του
προτάγματος της αυτονομίας και της βλέψης της «ορθολογικής» κυριαρχίας (η οποία εμψυχώνει το καπιταλιστικό πρόταγμα), αδυνατούμε να καταλάβουμε την εξέλιξη των σημερινών κοινωνιών. Κι αυτό διότι η πορεία της
σύγχρονης Δύσης καθοριζόταν πάντοτε από μια δυναμική και συγκρουσιακή σχέση ανάμεσα στα στοιχεία της αυτονομίας και της κυριαρχίας. Κι
όπως θα δούμε, η κρίση των σημερινών κοινωνιών, η βαθειά ανθρωπολογική τους φθορά, είναι προϊόν μιας αναπροσαρμογής του συσχετισμού δυνάμεων ανάμεσα σε αυτές τις δύο βασικές φαντασιακές σημασίες της νεοτερικότητας.
Μέχρι πριν από κάποιες δεκαετίες, το σχήμα που μπορούσε να περιγράψει τη σχέση μεταξύ αυτών των δύο βασικών τάσεων ήταν, χονδρικά, το εξής: ο καπιταλισμός παίρνει την αρχική του ώθηση από το πρόταγμα της αυτονομίας και μπορεί και επιβιώνει ακριβώς χάρη στα αντιπολιτευόμενα σε αυτόν κινήματα, τα οποία καταφέρνουν, κάθε φορά, να τον
κρατούν εντός ορίων και να του επιτρέπουν να ξεπερνά τις αντιφάσεις και
τον εγγενή ανορθολογισμό του, που προκύπτει από την απεριόριστη τάση
εξάπλωσης της οικονομικο-τεχνο-γραφειοκρατικής κυριαρχίας. Αυτό το είδαμε να συμβαίνει επανειλημμένως στον 20ό αιώνα, κατά τη δεκαετία του
’30 και του ’60, όταν ο καπιταλισμός υπερβαίνει τις κρίσεις του, αφομοιώνοντας (φυσικά με τον τρόπο του) τις ιδέες των κριτικών του: τη σοσιαλδημοκρατική ατζέντα και την ελευθεριάζουσα πολιτιστική κριτική, αντίστοιχα. Θα μπορούσαμε μάλιστα να πούμε ότι ευθύς εξαρχής ο καπιταλισμός –με την ευρύτερη έννοια που δίνουμε στον όρο σε αυτό το περιοδικό- μπορεί και αναδύεται χάρις στο σπάσιμο της ετερονομίας που επιτυγχάνεται στη Δύση από τα κινήματα που εκφράζουν το πρόταγμα της αυτονομίας. Δίχως, π.χ., τη σταδιακή κριτική της θρησκείας και το ξεπέρασμα
των παραδοσιακών ταμπού της, δίχως τη δημοκρατία και τις τάσεις αυτοδιεύθυνσης πολλών μεσαιωνικών πόλεων, δίχως την αφύπνιση της σκέψης
και της ελεύθερης έρευνας στα πανεπιστήμια της εποχής, δίχως την περιέργεια και το ενδιαφέρον για τις ανακαλύψεις και τα επιτεύγματα άλλων
λαών (των αρχαίων Ελλήνων, των Αράβων κ.λπ.), ο καπιταλισμός δε θα
37. Για την ανάλυση του Καστοριάδη περί νεοτερικότητας, βλ. μεταξύ άλλων το κείμενό του
«Η εποχή του γενικευμένου κομφορμισμού» (1989), Ο θρυμματισμένος κόσμος, μτφρ. Ζ. Σαρίκα, Κ. Σπαντιδάκη, 1992, σ. 16 κ. ε.

β) Η ετερονομία ως εγκλεισμός στην ίδια μας την κουλτούρα
Και αν αναφερόμαστε στο παράδειγμα των κινέζων «αστών», είναι γιατί η περίπτωσή τους έχει θέσει επανειλημμένως ανυπέρβλητα ερμηνευτικά προβλήματα στους δυτικούς ιστορικούς: γιατί η Κίνα, που τον
16ο και τον 17ο αιώνα ήταν η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη στον κόσμο,
δεν «πέρασε» στον καπιταλισμό; Ήδη η διατύπωση του ερωτήματος είναι
λανθασμένη: λες και ο καπιταλισμός είναι ένα φυσικό στάδιο από το οποίο
πρέπει να περάσει απαραίτητα κάθε κοινωνία. Λες και δεν είναι μια κοινωνικοϊστορική δημιουργία η οποία, ως τέτοια, γεννιέται, κάθε φορά, μέσα
σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή (και εν συνεχεία, αναλόγως της
φύσης της, της δεκτικότητας των άλλων κοινωνιών αλλά και της ιστορικής
εξέλιξης, ενδεχομένως να διαδίδεται ή να μεταφυτεύεται και σε άλλες επικράτειες). Οι απαντήσεις, λοιπόν, είναι ποικίλες, αλλά πάντοτε εμφορούνται από έναν αφελή υλισμό: η Κίνα δεν είχε αποικίες, ενώ, αν δεν ανέπτυξε τεχνολογία, αυτό συνέβη επειδή είχε άφθονο εργατικό δυναμικό, πράγμα που δεν την ανάγκασε να καινοτομήσει τεχνολογικά (μέσω της αναζήτησης αποδοτικότερων μεθόδων παραγωγής). Σύμφωνοι· γιατί όμως, τότε,
σε παλιότερες εποχές η Κίνα είχε όντως καινοτομήσει (ανακαλύπτοντας
την πυρίτιδα, την τυπογραφία, την μαγνητική πυξίδα, το πηδάλιο κ.λπ.),
μέσα στα πλαίσια που η ίδια ήθελε; Και –ακόμα βαθύτερα- γιατί δεν ενδιαφέρθηκε να φτιάξει αποικίες όπως η Δύση;
Κι εδώ ανοίγουμε μια μικρή παρένθεση, ιδιαιτέρως διασκεδαστική αλλά και διδακτική, η οποία μας δείχνει το βάθος των προκαταλήψεων πολλών δυτικών σχολιαστών αλλά και την τυφλότητα της ίδιας της Δύσης απέναντι στις ιδιαιτερότητές της. Η Κίνα, λοιπόν, την περίοδο των
38. É. Balazs, « La naissance du capitalisme en Chine » [«Η γέννηση του καπιταλισμού στην
Κίνα»] (1960), La bureaucratie céleste. Recherches sur l’économie et la société de la Chine traditionnelle
[Η ουράνια γραφειοκρατία. Έρευνες στην οικονομία και την κοινωνία της παραδοσιακής
Κίνας], Παρίσι, Gallimard, 1968, σ. 310.
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πρώτων αυτοκρατόρων της δυναστείας των Μινγκ –και πιο συγκεκριμένα υπό αυτοκράτορος Γιονγκλέ (Yongle)- δημιουργεί τα περίφημα «πλοία-θησαυρούς», τα μεγαλύτερα ίσως ξύλινα πλοία που εμφανίστηκαν ποτέ
στην ανθρώπινη ιστορία39. Απόδειξη ότι η τεχνογνωσία και η κατασκευαστική ικανότητα υπήρχαν. Πρόκειται, λοιπόν, για τα πλοία του ναυάρχου
Τζενγκ Χε (Zheng He), έμπιστου ευνούχου του αυτοκράτορα, τα οποία τέθηκαν επικεφαλής ενός μεγάλου στόλου που έκανε εφτά μεγάλα ταξίδια
κατά την περίοδο 1405-1433, φτάνοντας μέχρι τη Σαουδική Αραβία, τη Σομαλία και την Κένυα, αφού πέρασε πρώτα από την Ινδία. Πρόκειται για
αποστάσεις αντίστοιχες με αυτές των εκστρατειών των μετέπειτα μεγάλων
δυτικών θαλασσοπόρων. Αμέσως λοιπόν γεννάται το ερώτημα: εφόσον η
Κίνα είχε τη δύναμη αλλά και την ναυπηγική –και γενικότερα τεχνική- ικανότητα να φτάσει τόσο μακριά και να κυριαρχήσει στους ωκεανούς, γιατί
δε μετατράπηκε σε θαλασσοκρατορία, όπως συνέβη με τις μεγάλες δυτικές δυνάμεις (Βενετία, Ισπανία, Ολλανδία, Βρετανία κ.λπ.); Το ερώτημα αυτό δεν τέθηκε ποτέ, καθώς θεωρήθηκε αυτονόητο ότι ο σκοπός των
εκστρατειών του Τζενγκ Χε ήταν ακριβώς αυτός: ο θαλάσσιος επεκτατισμός μέσω της ίδρυσης υπερπόντιων αποικιών και του ελέγχου των εμπορικών δρόμων. Η ιδέα αυτή διατυπώθηκε, προφανώς, υπό την επιρροή θεωριών όπως αυτή του αμερικανού ναυάρχου A. T. Mahan (1840-1914) για
τη συμβολή της θαλασσοκρατίας στην άνοδο των μεγάλων πολιτικών και
στρατιωτικών δυνάμεων και στη συνέχεια καθιερώθηκε ως αυτονόητη40.
Μάλιστα το γεγονός ότι, αφενός ο ίδιος ο Γιονγκλέ δεν ήρε την απαγόρευση της διεξαγωγής εμπορίου με ξένους λαούς –που είχε θεσπίσει ο πατέρας του- και, ότι, αφετέρου, ο διάδοχος του, Χονγκξί (Hongxi), απαγορεύει
στη συνέχεια την συνέχιση του πρότζεκτ του Τζενγκ Χε (πράγμα που οδήγησε στην εγκατάλειψη των «πλοίων-θησαυρών»), θεωρήθηκε απλώς συνέπεια της νίκης της αντι-θαλασσοκρατικής φράξιας της κινεζικής Αυλής εις
βάρος της θαλασσοκρατικής αντιπάλου της κι όχι ένδειξη των περιορισμένων βλέψεων και αξιώσεων των εκστρατειών του στόλου του Τζενγκ Χε.

Όπως όμως έχουν δείξει νεότεροι ιστορικοί, αυτή η αντίληψη είναι παντελώς εσφαλμένη. Στόχος των ταξιδιών του Τζενγκ δεν ήταν ούτε
ο θαλάσσιος επεκτατισμός, ούτε η ίδρυση αποικιών ούτε καν το υπερπόντιο εμπόριο –όπως μας έχει συνηθίσει να πιστεύουμε η δυτική παράδοση. Στόχος ήταν, αντίθετα, η «προβολή δύναμης» (power projection)41, η διεξαγωγή μιας πολιτικής σοκ και δέους, μέσω της επίδειξης της στρατιωτικής ισχύος της αυτοκρατορίας, με σκοπό την εγκαθίδρυση νέων συμμαχιών
ή την ανανέωση των ήδη συναφθεισών. Σκοπός του Γιονγκλέ ήταν να περιφέρει ένα κομμάτι του στρατού του σε διάφορες περιοχές, με σκοπό να
αναγκάσει τους ηγεμόνες στρατηγικών για τα συμφέροντα της αυτοκρατορίας βασιλείων να γίνουν υποτελείς του. Αυτό εξηγεί το μέγεθος αλλά
και τον σχεδιασμό των γιγαντιαίων πλοίων του Τζενγκ: δεν ήταν ποντοπόρα πλοία, με σκοπό την εξερεύνηση, αλλά ένα είδος στρατιωτικών μεταγωγικών, που στόχο είχαν να μεταφέρουν τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό στρατευμάτων. Επιπλέον δεν ανακάλυψαν νέους θαλάσσιους δρόμους,
εφόσον ακολούθησαν τις καθιερωμένες εμπορικές οδούς. Αν ξεπεράσουμε,
κατά συνέπεια, το δέος που μας προκαλεί το μέγεθός τους, αυτά τα καράβια πρέπει να θεωρούνται πολύ λιγότερο προορισμένα για μεγάλα εξερευνητικά ταξίδια από τις ταπεινές καραβέλες των δυτικών (ή, πιο παλιά,
τους μακρόστενους «δράκους» των Βίκινγκς).

39. Πρόκειται για μεγέθη τα οποία η Δύση άγγιξε μόνο με τα ατμόπλοια του 19ου αιώνα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το μήκος και το πλάτος ενός τέτοιου πλοίου άγγιζαν τα 125 και 50
μέτρα αντίστοιχα, σε αντίθεση με τις διαστάσεις της σύγχρονής τους καραβέλας η οποία είχε
μήκος 15 και πλάτος 6 μέτρα περίπου. Με δύο τέτοιες καραβέλες κι ένα μεγαλύτερο γαλιόνι
(μήκους περίπου 30 μέτρων) ο Κολόμβος έφτασε στις Αντίλλες, το 1492.
40. Ένας μάλιστα από τους πιο διάσημους θιασώτες της υπήρξε και ο Joseph Needham, ο
συγγραφέας που προσπάθησε να αναλύσει την έλλειψη τεχνολογικής δημιουργικότητας και
καινοτομίας στην Κίνα, ανάλογου εύρους και φάσματος με της δυτικής της ομολόγου, διά του
επιχειρήματος που αναφέρεται στα τεράστια αποθέματα ανθρώπινου δυναμικού.

γ) Καπιταλισμός και απελευθέρωση της φαντασίας
Που θέλουμε όμως να καταλήξουμε με αυτό το παράδειγμα; Σε
ορισμένα ανθρωπολογικά συμπεράσματα που μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τις ιδιαιτερότητες της νεότερης Δύσης. Αν η Κίνα δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για την υπέρβαση των ορίων της, τόσο σε γεωγραφικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο, είναι επειδή δεν έσπασε ποτέ την παραδοσιακή της ετερονομία. Η ρήση του Κομφούκιου, «Μεταδίδω τη γνώση αλλά δεν καινοτομώ. Είμαι ειλικρινής σε αυτά που λέω και αφοσιωμένος στην αρχαιότητα»42 χαρακτήρισε την αυτοκρατορία από την αρχή
ως το τέλος της. Έτσι, η τεχνική επινοητικότητα είχε ρόλο δευτερεύοντα
και ποτέ δεν ανέτρεψε τις κυρίαρχες κοινωνικές σχέσεις. Όχι απλώς επειδή «ο ασφυκτικός έλεγχος του Κράτους […] σκότωνε την τεχνική επινοητικότητα»43, αλλά –πολύ βαθύτερα- επειδή τέτοια ήταν η ανθρωπολογική
41. E. L. Dreyer, Zheng He. China and the Oceans in the Early Ming Dynasty, 1404-1433, Λονδίνο, Longman, 2007, σ. 65.
42. Κομφούκιος, Ανάλεκτα, κεφ. VII, μτφρ. Γ. Μπαρουξής, Αθήνα, εκδ. Ποντίκι, χ.χ., σ. 45.
43. É. Balazs, « Aspects significatifs de la société chinoise» (1952), La bureaucratie céleste…, ό. π., σ. 23.
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συγκρότηση της κινεζικής κοινωνίας: μιας κοινωνίας που είχε ως άρχουσα
τάξη την παραδοσιοκρατική και εχθρική προς κάθε καινοτομία και επαφή
με τον έξω κόσμο γραφειοκρατία των μανδαρίνων, η οποία ενσάρκωνε με
τον καλύτερο τρόπο το φαντασιακό μιας κοινωνίας που αποκαλούσε τον
εαυτό της «Αυτοκρατορία του Κέντρου» και «αυτό-που-βρίσκεται-κάτωαπό-τον-ουρανό»44, θεωρώντας εαυτήν κέντρο του κόσμου. Λογικό είναι
αυτή η ετερονομία να οδηγεί σε έναν περήφανο και ελιτίστικο απομονωτισμό, ο οποίος αδιαφορεί για τον υπόλοιπο κόσμο.

Πρόκειται για μια πολύ σωστή παρατήρηση, που αποδίδει εξαιρετικά το
αποτέλεσμα της μπάσταρδης μείξης αυτονομίας και καπιταλισμού για την
οποία μιλήσαμε προηγουμένως: αν ο καπιταλισμός ενσαρκώνει αυτήν την
παραληρηματική βλέψη προς την ολική και πλήρη «ορθολογική» κυριαρχία
επί του ανθρώπου και του κόσμου, είναι γιατί το σπάσιμο της παραδοσιακής ετερονομίας και το πλήγμα που υπέστη η θρησκεία από τα χειραφετητικά κινήματα (τόσο σε πολιτικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο), επέτρεψαν την απελευθέρωση της ανθρώπινης φαντασίας και τη δημιουργία
μιας κατάστασης όπου –εν δυνάμει, τουλάχιστον- τα πάντα είναι σκεπτά.

Και δεν πρόκειται εδώ για μια κινεζική ιδιοτροπία, καθώς ανάλογες τάσεις έχουμε δει και σε πολλούς άλλους πολιτισμούς, με κοντινότερο παράδειγμα τους Ιάπωνες και την εθελούσια απομόνωσή τους της περιόδου 1635-1853. Ειδικά σε ό,τι αφορά στο πεδίο της ναυσιπλοΐας και
των εξερευνητικών ταξιδιών, μπορούμε να αναφέρουμε και τον περίφημο βυζαντινό έμπορο, Κοσμά Ινδικοπλεύστη (6ος αιώνας), ο οποίος έφτασε με τα πλοία του μέχρι τη Σρι Λάνκα. Ωστόσο η Χριστιανική Τοπογραφία (όπου εκθέτει τις γεωγραφικές και κοσμολογικές του απόψεις) και οι
ανακαλύψεις του δεν άλλαξαν σε τίποτε την αντίληψη των βυζαντινών για
τον κόσμο. Αντίστοιχα –άλλο πολύ ενδιαφέρον περιστατικό-, όταν ο ναύαρχος Κουκ συναντά τον μεγάλο πολύνησο θαλασσοπόρο Tupaia, το 1769,
στο αρχιπέλαγος της Ταϊτής, τον ανεβάζει στο πλοίο του, το Εντέαβορ,
και του ζητά να του μάθει τα μυστικά της πολυνήσιας ναυτικής παράδοσης και βάσει των υποδείξεών του καταφέρνει να φέρει εις πέρας το ταξίδι του και τη χαρτογράφηση του αρχιπελάγους. Ο Τουπάγια, αντίθετα δεν
ενδιαφέρθηκε να μάθει τα μυστικά της δυτικής ναυσιπλοΐας ούτε να διοργανώσει κάποια εξερευνητική αποστολή έξω από την παραδοσιακή ακτίνα δράσης του.
Όπως φαίνεται στην περίπτωση του Κουκ, η Δύση χαρακτηρίστηκε,
ευθύς εξαρχής, από την τάση υπέρβασης των γεωγραφικών αλλά και –αυτό
είναι το πιο σημαντικό- πνευματικών της ορίων και οριζόντων. Ο Όσβαλντ
Σπένγκλερ είχε διαισθανθεί, έστω και με αισθητικό τρόπο, αυτή την ιδιομορφία της Δύσης, όταν όριζε την ανθρωπολογική της ουσία ως δημιουργία
ενός καθαρού και άπειρου χώρου και ως πάθος, γενικότερα, για το άπειρο
και την άπειρη επέκταση και κυριάρχηση μέσω της βούλησης για δράση45.
44. Στα κινέζικα η Κίνα λέγεται Tiānxià («κάτω από τον ουρανό») και Zhōngguó («κράτος
του κέντρου»).
45. Αυτή είναι, κατά τον Σπένγκλερ, η ουσία του «φαουστικού» πολιτισμού της Δύσης, αυτό
είναι που τον ξεχωρίζει από τον ελληνορωμαϊκό κόσμο, από τον οποίο, παρ’ όλα αυτά, δανείζεται πολλά καθοριστικά στοιχεία. Βλ. O. Spengler, Η παρακμή της Δύσης. Περιγράμμα-

Πραγματώνεται, κατά κάποιον τρόπο, το «άνευ ορίων, άνευ όρων»
του Εμπειρίκου στο επίπεδο της αντίληψης και της σκέψης και αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο που επιτρέπει την τεχνολογική, επιστημονική και
οικονομική καινοτομία, στοιχεία απαραίτητα για τον καπιταλισμό. Είναι
αυτή ακριβώς η συνθήκη που δημιουργεί αυτόν τον πρωτόγνωρο κοινωνικό δυναμισμό, είτε πρόκειται για τα χειραφετητικά πολιτικά και κοινωνικά κινήματα, είτε για την καλλιτεχνική και επιστημονική δημιουργία, είτε
για την εργατικότητα και την επινοητικότητα του καπιταλιστικού τύπου
ανθρώπου. Αυτή είναι, επίσης, που επιτρέπει την εμφάνιση του τεχνικοεπιστημονικο-γραφειοκρατικού σύμπαντος, εφόσον προσπαθεί κάτι αδιανόητο στα πλαίσια των παραδοσιακών κοινωνιών: την εκρίζωση όλων των
μορφών παραδοσιακής κοινωνικής ζωής, προκειμένου να οργανώσει αυτήν
την τελευταία άνωθεν και με τρόπο «επιστημονικό» και «ορθολογικό»46.
Υπό αυτήν την έννοια, ο καπιταλισμός μπορεί να θεωρηθεί ως ένα
καρκίνωμα που τρέφεται από το πρόταγμα της αυτονομίας. Είναι μια παρασιτική εκβλάστηση, η οποία, όσο υπήρχε το πρόταγμα της αυτονομίας,
μπορούσε να συζεί με τον ξενιστή της, εφόσον αυτός της επέβαλλε, κάθε
φορά, ορισμένα όρια (κοινωνικοί αγώνες, αντιστάσεις, κριτικές κ.λπ.), έχοντας την ικανότητα να περιορίζει και να αντισταθμίζει τις τάσεις του καπιταλιστικού φαντασιακού προς την ολική «ορθολογική» κυριαρχία της Οιτα μιας μορφολογίας της παγκόσμιας Ιστορίας, τ. Α’, Μορφή και περιεχόμενο (1918), ό.π.
46. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ιδεατή πραγματοποίηση αυτής της τάσης προς την
απόλυτη «ορθολογική» κυριάρχηση ανθρώπου και φύσης εντοπίζεται στον ολοκληρωτισμό:
στο εσωτερικό επίπεδο ως απόλυτη και τρομοκρατική κυριαρχία επί της κοινωνίας και στο
εξωτερικό επίπεδο ως πρόταγμα κατάκτησης του κόσμου. Αυτές τις ουσιώδεις παρατηρήσεις
τις χρωστάμε στην Χάνα Άρεντ, η οποία τις συνοδεύει και με μια εξίσου ουσιώδη παρατήρηση, πολύ σχετική με αυτά που λέμε κι εμείς εδώ: την ιδέα ότι ο ολοκληρωτισμός καταργεί
τη διάκριση μεταξύ ιδεολογίας και πραγματικότητας, καθιστώντας πραγματοποιήσιμο το μέχρι πρότινος ανήκουστο και αδιανόητο. Βλ. σχετικά με όλα αυτά, Χ. Άρεντ, Το ολοκληρωτικό σύστημα (1951), μτφρ. Γ. Λάμψας, Αθήνα, Ευρύαλος, 1989.
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κονομίας, της Τεχνικής και της γραφειοκρατίας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια,
η σημασία πολλών από τα μεγάλα επιτεύγματα της Δύσης είναι διττή: εκφράζουν τόσο την απελευθέρωση της φαντασίας και το σπάσιμο της παράδοσης όσο και την απελευθερωμένη λύσσα για κέρδος και κυριάρχηση με
κάθε τρόπο, η οποία καθίσταται ακόμα πιο οξυμμένη και δημιουργική στο
βαθμό που καταρρέουν τα παραδοσιακά ταμπού και έθιμα που περιόριζαν την οικονομική και τεχνικο-επιστημονική δραστηριότητα και της επέβαλλαν μη οικονομικού και τεχνικού τύπου στόχους και περιορισμούς. Π.χ.
οι μεγάλες ανακαλύψεις δεν ήταν προϊόν μόνο της αναζήτησης χρυσαφιού
και νέων εμπορικών δρόμων, όπως λένε οι μαρξιστές. Ήταν, ταυτόχρονα,
έκφραση της περιέργειας και του ερευνητικού πνεύματος των δυτικών, οι
οποίοι πάντοτε ενδιαφέρονταν για τους ξένους πολιτισμούς, σε βαθμό που,
πολύ συχνά, έκαναν κριτική στην ίδια τη Δύση βάσει αυτών που έβλεπαν
–ή πίστευαν ότι έβλεπαν- σε άλλους τόπους47.

αυτήν την εντελώς ανορθολογική ορμή προς την κυριαρχία εντός κάποιων
λογικών και ανεκτών ορίων. Συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι ότι ο
ίδιος ο καπιταλισμός χάνει τη δημιουργικότητα και τον δυναμισμό του, για
τους οποίους μιλήσαμε παραπάνω, και από δύναμη «εξορθολογισμού» μετατρέπεται σε απλή κερδοσκοπική ορμή, κινούμενη από τη «λογική του
βραχυπρόθεσμου»50 και του άμεσου κέρδους. Η πλουτοθηρική συνιστώσα
απελευθερώνεται από κάθε άλλο στοιχείο, με αποτέλεσμα ο καπιταλισμός
να χάνει το γνώρισμα που συνιστούσε την ιδιαιτερότητά του: τη διαρκή,
με άλλα λόγια, προσπάθεια «εξορθολογισμού» και βελτίωσης της εργασίας και της παραγωγής. Η δίψα για κέρδος και πλούτο παύει, όλο και περισσότερο, να προωθεί την επιχειρηματική δημιουργικότητα, εκπίπτοντας
στην αναζήτηση κομπιναδόρικων κερδοσκοπικών τεχνικών χρηματιστηριακού τύπου. Χάνεται το αστικό όραμα «εξορθολογισμού» της παραγωγής
και της κοινωνίας, ενώ οι κυρίαρχες ολιγαρχίες χαρακτηρίζονται αποκλειστικά από κοντόθωρα και αρπακτικά ένστικτα51.

Το σημερινό διακύβευμα
α) Καπιταλισμός και κοινωνία της κατανάλωσης
Η ιδιαιτερότητα και η καινοτομία της σημερινής περιόδου συνίσταται στην αναδιαμόρφωση της ισορροπίας των δυνάμεων μεταξύ προτάγματος της αυτονομίας και καπιταλισμού υπέρ του δεύτερου. Η γραφειοκρατική κοινωνία που δημιουργήθηκε μέσα στη Δύση48 αποδεικνύεται ιστορικά ισχυρότερη και ανθεκτικότερη του προτάγματος της αυτονομίας. Αυτό
φαίνεται να ψυχορραγεί τις τελευταίες δεκαετίες κάτω από το συντριπτικό
βάρος της κουλτούρας της κατανάλωσης, η οποία προήλθε από τα σπλάχνα
της γραφειοκρατικής κοινωνίας.
Αυτή η κατάσταση έχει ως άμεση συνεπαγωγή μια όξυνση των
ανορθολογισμών και των εσωτερικών αντιφάσεων του καπιταλισμού, εφόσον λείπουν πλέον «οι συλλογικές διαδικασίες που επέτρεπαν στις κοινωνίες να αντέχουν τις εξαρθρωτικές συνέπειες των καπιταλιστικών μηχανισμών»49. Λείπουν τα κοινωνικά, πολιτικά και πνευματικά κινήματα που
μέσω των αντιστάσεων και των κριτικών τους θα μπορούσαν να θέσουν
47. Ο Needham, π.χ., θεωρούσε ότι ο Τζενγκ ήταν ειρηνικός εξερευνητής και τον αντιπαρέθετε στους βίαιους Πορτογάλους και Ολλανδούς αποικιοκράτες.
48. Για μια λεπτομερέστερη ανάλυση αυτής της ιστορικής εξέλιξης, βλ. το κείμενό μας «Η
πολιτική σημασία της παράδοσης. Με αφορμή ένα βιβλίο της Χάνα Άρεντ», στο παρόν τεύχος. Ειδικά την παράγραφο «Το θεραπευτικό κράτος ενάντια στον κοινωνικό αυθορμητισμό».
49. G. Fargette, ό. π.

Η ίδια η Δύση, κατά κάποιον τρόπο, γίνεται πλέον «Ανατολή» -κι
εδώ δεν αναφερόμαστε μόνο στην προφανή υποχώρηση των πολιτικών συγκρούσεων και της κριτικής σκέψης. Το πρόταγμα της αυτονομίας βρίσκεται σε διαρκή υποχώρηση κι έτσι εξαφανίζεται κι η ίδια η ζωτικότητα του καπιταλισμού, ο οποίος, σταδιακά, εκφυλίζεται σε ένα παρασιτικό μόρφωμα. Επικρατεί μια ευδαιμονιστική και αντιπαραγωγική λογική,
η οποία μας θυμίζει την ιστορική ακινησία των κοινωνιών που βασίζονταν
στην άντληση κέρδους όχι από την τεχνική και επιχειρηματική καινοτομία
αλλά από την είσπραξη προσόδου. Ταυτόχρονα, με την υποχώρηση των δημοκρατικών κινημάτων, η κοινωνία διασπάται όλο και περισσότερο σε λόμπι και ομάδες πίεσης, θυμίζοντάς μας τις προνεοτερικές μορφές κοινωνικής οργάνωσης που συναντάμε ακόμα σε μη δυτικές ή ημιδυτικές χώρες
(τοπικιστικό πνεύμα, οικογενειοκρατία, μικροδιαφθορά και λογική της συναλλαγής ως θεμελιώδης κοινωνική σχέση κ.λπ.).
β) Η Ελλάδα μεταξύ Δύσης και Ανατολής
Και αυτό που εξάγει πλέον η Δύση, όπως είδαμε με το παράδειγμα
του Ντουμπάι, είναι ακριβώς αυτό το παρακμιακό και παρασιτικό φαντα50. Βλ. σχετικά το βιβλίο του Ρ. Σένετ, Η κουλτούρα του νέου καπιταλισμού, μτφρ. Τ. Παπαϊωάννου, Αθήνα, Σαββάλας, 2008.
51. Σχετικά με το πέρασμα από τον καπιταλισμό στην κοινωνία της κατανάλωσης, βλ. και το
κείμενό μας «Το πρόβλημα της εκπαίδευσης και η ανθρωπολογική κρίση του καπιταλισμού»,
Πρόταγμα, τ. 3, Δεκέμβριος 2011, ειδικά τις σελίδες 172-175.
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σιακό στο οποίο προσχωρούν με μεγάλη ζέση οι μη δυτικοί λαοί, που ονειρεύονται τον επίγειο Παράδεισο της καταναλωτικής κοινωνίας. Η Δύση είναι πλέον ανίκανη να εξάγει «εξορθολογισμό», καθώς αυτός ο τελευταίος
μεταλλάσσεται, όλο και περισσότερο, σε μια διάδοση πρακτικών χρηματιστηριακής κερδοσκοπίας. Αυτή η διαπίστωση έχει μεγάλη σημασία, καθώς
μας επιτρέπει να κατανοήσουμε πόσο ουτοπικές είναι οι φωνές που πιστεύουν ότι αυτό που θα λύσει τα προβλήματα της Ελλάδας είναι η ολοκλήρωση του εκδυτικισμού της χώρας52. Σήμερα, για παράδειγμα, η παρέμβαση των δυτικών στη διαχείριση των οικονομικών του κράτους δε γίνεται στα πλαίσια μιας προσπάθειας οργάνωσης και βελτίωσης των θεσμών μας, όπως πιστεύουν ορισμένοι αφελείς (με την περίφημη Task force,
τον Ράιχενμπαχ κ.λπ.): αυτό που ενδιαφέρει τους δανειστές μας είναι κυρίως να κλέψουν και να λαφυραγωγήσουν, δεν έχουν κανένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, όπως συνέβαινε, για παράδειγμα, παλιότερα, με ορισμένες
από τις παραδοσιακές αποικιακές δυνάμεις.

γούσε ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς η σχέση υποτέλειας στην οποία μας
είχαν –και μας έχουν- οι δυτικοί, ήταν, ουσιαστικά, πατερναλιστική και
προστατευτική και μας επέτρεψε όχι μόνο να επιβιώσουμε μέχρι σήμερα
αλλά και να επιτύχουμε, από ένα σημείο κι έπειτα, μια οικονομική ευημερία αδικαιολόγητη βάσει των μακροοικονομικών μας μεγεθών και της οικονομικοτεχνικής μας οργάνωσης. Φυσικά είχαμε καταστροφές όπως ο Εμφύλιος (κατά τον οποίο συγκρούστηκαν δύο ξενόδουλες παρατάξεις, παρά
την εθνικοπατριωτική τους ιδεολογία) και το αμερικανοκίνητο μετεμφυλιακό κράτος της Δεξιάς. Ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν είχαμε την ατυχία άλλων μη δυτικών χωρών που είχαν για «προστάτες» τους τούς δυτικούς. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα που οι πάλαι ποτέ τροφοί μας κόβουν
την παροχή γάλατος, κάποια διακυβεύματα έρχονται στην επιφάνεια και
μετατρέπονται σε επείγοντα διλήμματα.

Το ζήτημα, λοιπόν, που τίθεται είναι η μελλοντική και πιθανή εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας: μπορεί να πάρει την τύχη της στα χέρια της
ή θα συνεχίσει να αναλώνεται σε μια εναλλαγή ενός ανατολικής υφής συλλογικού θυματικού ναρκισσισμού κι ενός τριτοκοσμιστικού εθνικισμού; Θα
προσπαθήσει να ορίσει η ίδια το μέλλον της ή θα συνεχίσει να εξαρτάται
και να στηρίζεται διαρκώς στους δυτικούς, τους οποίους, κατά τα άλλα,
κοροϊδεύει και ειρωνεύεται («κουτόφραγκοι», «μας εκδικούνται, επειδή
τα καλοκαίρια τους πηδάμε τις γυναίκες» κ.λπ.); Θα μπορέσει κάποια
στιγμή να μετατρέψει σε γόνιμη και κινητήρια δύναμη τα θετικά χαρακτηριστικά της, που προς το παρόν μόνο προς τόνωση του ναρκισσισμού της
ξέρει να χρησιμοποιεί; Ανήκει τελικά «εις την Δύσην» ή όχι; Κι αν ναι, πώς
ορίζεται η Δύση και τι επιλέγουμε από την κοινωνικοϊστορική δημιουργία
που αυτή αντιπροσωπεύει;

Η προσπάθεια απάντησης σε αυτά τα ερωτήματα δεν είναι απλή.
Διότι, ναι μεν, το προφανές είναι ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες και δεδομένης της γενικά παθητικής στάσης της ελληνικής κοινωνίας απέναντι
σε αυτά που υφίσταται τα τελευταία τρία χρόνια, η απάντηση στα ερωτήματα που θέσαμε παραπάνω είναι αρνητική· ωστόσο το ζήτημα δεν είναι
απλό και δε μπορεί να κλείσει έτσι. Διότι ακόμα κι αν η ελληνική κοινωνία παραμείνει μια ασήμαντη επαρχία στις παρυφές του δυτικού κόσμου,
οικονομικά αδύναμη, πλέον, και υποανάπυκτη (έχοντας ίσως περάσει στη
σφαίρα υποτέλειας κάποιας νέας δύναμης, πολύ πιο αυταρχικής σε πολιτικό επίπεδο53), το ζήτημα συνεχίζει να τίθεται σε ό,τι έχει να κάνει με τον
μη δυτικό κόσμο, γενικά, αλλά και με την παγκόσμια κοινωνία εν συνόλω,
τελικά. Διότι πολλή κουβέντα γίνεται για το γεγονός ότι η παγκόσμια δύναμη έχει μπει, εδώ και κάποιον καιρό, σε τροχιά μετακόμισης προς τον
μη δυτικό κόσμο, χάρις στην άνοδο δυνάμεων όπως η Κίνα και οι υπόλοιπες χώρες των BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία). Ωστόσο, αυτό που δε βλέπουν αυτές οι κοντόθωρες και στενά οικονομικογεωπολιτικές αναλύσεις είναι τα διακυβεύματα που μας θέτει, ακριβώς, η εν λόγω διαδοχή. Πρόκειται για μια παράδοξη κατάσταση, στα πλαίσια της οποίας οι ανερχόμενες

Η έλλειψη μιας γνήσιας και μη εισαγόμενης χειραφετητικής παράδοσης δεν έχει επιτρέψει, ως τώρα, στην ελληνική κοινωνία να καταστεί ανεξάρτητη και αυτόνομη έστω σε επίπεδο εθνικού κράτους, εφόσον
η κοινωνία δεν επέδειξε ποτέ ένα δυναμισμό ικανό να την κάνει να υπερασπιστεί έστω την εθνική της ανεξαρτησία σε επίπεδο γεωπολιτικό. Μόνες
εξαιρέσεις ορισμένες ηρωϊκές εξάρσεις, δίχως όμως, τις περισσότερες φορές, την παραμικρή συνέχεια. Μέχρι τώρα αυτή η κατάσταση δε δημιουρ52. Πράγμα που για τους κάθε λογής μνημονιολάτρες μπορεί να γίνει σήμερα, με τη στενή
εποπτεία και τον έλεγχο που ασκεί η Τρόικα στα εσωτερικά της χώρας.

γ) Οι προοπτικές του προτάγματος της αυτονομίας

53. Έχουμε κατά νουν εδώ όλους αυτούς τους ηλίθιους που, ενώ καταγγέλλουν την «χούντα»
της Τρόικας, μας προτείνουν να συνάψουμε συμμαχίες με εντελώς ανελεύθερα και αυταρχικά καθεστώτα όπως η Ρωσία, η Κίνα, διάφορες αραβικές χώρες κ.λπ. Τότε βέβαια η χώρα θα
γίνει σε λίγες μέρες κάτι ανάλογο με το κομμάτι του λιμανιού του Πειραιά που έχει πουληθεί στην κινέζικη COSCO.
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δυνάμεις έχουν καταστεί τέτοιες αντιγράφοντας, ακριβώς, τις πιο ετερόνομες πλευρές ενός πολιτισμού ο οποίος βρίσκεται εδώ και καιρό σε παρακμή και ο οποίος, εσχάτως, αρχίζει να χάνει και τη δύναμή του σε επίπεδο οικονομικό. Αυτή η κατάσταση μας θυμίζει την κατάκτηση της αρχαίας
Ελλάδας από τη Ρώμη ή –ακόμα περισσότερο- την κατάλυση της ίδιας της
δυτικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας από τους «εκρωμαϊσμένους» πολέμαρχους των διάφορων γοτθικών φύλων, κατά τον 5ο αιώνα μ.Χ.
Ποιές είναι οι προοπτικές ενός κόσμου όπου θριαμβεύει μια παρακμιακή εκδοχή καπιταλισμού, απογυμνωμένη από τις δημοκρατικές κατακτήσεις που εντός της Δύσης κρατούσαν αυτό το κοινωνικοοικονομικό
σύστημα εντός κάποιων υποφερτών ορίων; Πώς θα αντιμετωπιστεί η βασική αντίφαση που συνίσταται στο γεγονός ότι οι ανερχόμενες δυνάμεις βασίζονται σε μια διαρκή υπόσχεση προς τους πληθυσμούς τους ότι θα τους
φέρουν την αφθονία και την ευημερία δυτικού τύπου, ενώ, στην πραγματικότητα, η οικολογική κρίση θα μας αναγκάσει να μπούμε σε μια περίοδο
επιβεβλημένης σπάνης και ολιγάρκειας; Πώς θα διαχειριστούν αυτήν την
κατάσταση το ΚΚ Κίνας, ο Πούτιν και οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις
αυτού του τύπου; Και τι στάση θα κρατήσουν οι δυτικές ολιγαρχίες και τα
κυρίαρχα στρώματα στην προσπάθειά τους να μην απολέσουν την οικονομική και γεωπολιτική τους κυριαρχία; Έχει ελπίδες επιβίωσης το πρόταγμα της αυτονομίας μέσα σε αυτή τη ζοφερή προοπτική; Τι μορφή θα μπορούσε να πάρει σήμερα ένα δημοκρατικό κίνημα και το όραμα μιας αυτόνομης και δημοκρατικής κοινωνίας, δεδομένων αυτών των προβλημάτων;

Βιβλιοκριτικές

Η πολιτική σημασία της παράδοσης
Με αφορμή ένα βιβλίο της Χάνα Άρεντ
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λον που βοηθάμε σήμερα να δημιουργηθεί.
William Morris1

Κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες από τις εκδόσεις «Στάσει Εκπίπτοντες» ο τόμος με κείμενα της Χάνα Άρεντ, Ελευθερία, αλήθεια και
πολιτική. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ευχάριστη εξέλιξη, εφόσον σε αυτόν
1. Πρόλογος του Μόρις σε βιβλίο του μεσαιωνολόγου, R. Steele. Παρατίθεται από τον E. P.
Thompson, William Morris, Romantic to Revolutionary, Λονδίνο, Merlin Press, 1977, σ. 721.
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τον τόμο περιέχονται δύο από τα κείμενα του βιβλίου της Άρεντ, Between
Past and Future (1961, 1968) που δεν είχαν περιληφθεί στην πρώτη προσπάθεια μετάφρασης αυτής της συλλογής δοκιμίων στα ελληνικά, στον
τόμο Μεταξύ παρελθόντος και παρόντος2. Στον εν λόγω τόμο είχαν περιληφθεί τα κείμενα «Το χάσμα μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος», «Η
παράδοση και η μοντέρνα εποχή», «Η έννοια της ιστορίας (αρχαία και μοντέρνα)» και «Τι είναι αυθεντία;», ενώ εμείς, από την πλευρά μας, είχαμε μεταφράσει, στο πρώτο τεύχος του περιοδικού αυτού, το δοκίμιο της
Άρεντ «Η κρίση της εκπαίδευσης»3. Έτσι, με τα κείμενα «Τι είναι η ελευθερία;» και «Αλήθεια και πολιτική» που περιλαμβάνονται στο Ελευθερία,
αλήθεια και πολιτική βαδίζουμε, μετά κόπων και βασάνων, λιγάκι παρακάτω προς την ολοκλήρωση της μετάφρασης αυτού του σημαντικού βιβλίου της πολιτικής φιλοσόφου, καθώς μας υπολείπονται, πλέον, τα κείμενα
«Η κρίση της κουλτούρας: η κοινωνική και πολιτική της σημασία» και «Η
κατάκτηση του διαστήματος και η διάσταση του ανθρώπου»4.

καθώς μας επιτρέπει να αποφύγουμε μια φιλελεύθερη ανάγνωση του έργου της, η οποία περιστέλλει τη φιλόσοφο σε έναν αντιολοκληρωτισμό δίχως περαιτέρω πολιτικές και φιλοσοφικές αξιώσεις. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε από ποια πλευρά η Άρεντ αναλύει τον ολοκληρωτισμό,
από ποια σκοπιά του αντιτίθεται και πώς τον βλέπει να σχετίζεται με συγκεκριμένες όψεις της νεότερης δυτικής ιστορίας και πιο συγκεκριμένα με
την κατάρρευση της κλασικής πολιτικής παράδοσης, εφόσον «η κρίση της
εποχής μας και η κεντρική της εμπειρία προκάλεσαν την εμφάνιση ενός
εντελώς νέου τύπου καθεστώτος»6.

Πρόκειται για μια συλλογή κειμένων που συνήθως περνά σε δεύτερη μοίρα, καθώς επισκιάζεται από γνωστότερα έργα της Άρεντ όπως Οι
πηγές του ολοκληρωτισμού (1951), Η ανθρώπινη κατάσταση (1958), Ο
Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ (1963) ή το Για την επανάσταση (1963). Ωστόσο πιστεύουμε πως το συγκεκριμένο βιβλίο είναι ένα από τα σημαντικότερά της, εφόσον σε αυτό βρίσκουμε πολλές από τις βασικές της φιλοσοφικές ιδέες εφαρμοσμένες στην εξέταση συγκεκριμένων ζητημάτων, συχνά
της επικαιρότητας.
Γιατί είναι σημαντική η Χάνα Άρεντ;
Ολόκληρη η πολιτική φιλοσοφία της Άρεντ βρίσκεται, κατά κάποιον τρόπο, συμπυκνωμένη και εν σπέρματι στις τελευταίες σελίδες του
βιβλίου της για τον ολοκληρωτισμό5. Αυτή η επισήμανση είναι σημαντική,
2. H. Arendt, Μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος, μτφρ. Γ. Μερτίκας, Αθήνα, Λεβιάθαν,
1996.
3. Χ. Άρεντ, «Η κρίση της εκπαίδευσης», Πρόταγμα, τ. 1, Δεκέμβριος 2010.
4. “The Crisis in Culture: Its Social and Political Significance» και “The Conquest of Space and
the Stature of Man”.
5. Χ. Άρεντ, Το ολοκληρωτικό σύστημα (1951), μετφρ. Γ. Λάμψας, Αθήνα, Ευρύαλος, 1988,
σ. 252 κ.ε. Ορισμένες από τις φιλοσοφικές συνεπαγωγές της μελέτης του ολοκληρωτισμού, ως
ιστορικά πρωτότυπου συστήματος κυριαρχίας, τις βρίσκουμε και στον Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ όπως επίσης και στο κείμενο της Άρεντ, «Αλήθεια και πολιτική», που περικλείεται στον
τόμο που παρουσιάζουμε.

Δε μπορούμε να μπούμε εδώ σε λεπτομέρειες, καθώς το άρθρο μας
δε συνιστά μελέτη της Άρεντ. Αυτό που θέλουμε απλώς να υπογραμμίσουμε είναι η σημασία της Άρεντ ως αναλύτριας της νεοτερικότητας. Σημασία
που έγκειται στο γεγονός πως προσπάθησε να μας προσφέρει μια καινοτόμο οπτική, με σκοπό να ξεφύγει από τα δύο κυρίαρχα παραδείγματα της
εποχής της: αφενός έναν αισιόδοξο φιλελευθερισμό της Προόδου, που βλέπει τη νεοτερικότητα ως σταδιακή πορεία προς μια κοινωνία ολοένα και
πιο ελεύθερη και ευημερούσα, και αφετέρου έναν συντηρητισμό που θεωρεί τη νεοτερικότητα ως προοδευτική πορεία προς την «παρακμή της Δύσης» ή τη «λήθη του Είναι και το σκοτείνιασμα του κόσμου». Εμπνεόμενη
από ποικίλες παραδόσεις, η Άρεντ θέλει να φτιάξει μια δημοκρατική πολιτική φιλοσοφία, η οποία βλέπει με κριτικό μάτι τις δυσανεξίες της νεοτερικότητας, χωρίς, παρ’ όλα αυτά, να οδηγείται σε μια συντηρητική και στείρα παραδοσιλογνεία ούτε στην συνολική απόρριψη του παρόντος.
Άποψή μας είναι ότι, τελικά, δεν επιτυγχάνει απόλυτα στον στόχο
της. Η βασική αιτία γι’ αυτό έγκειται το γεγονός πως η φιλοσοφική κριτική της προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από το ολιγαρχικό ρεύμα του συντηρητικού αντι-ωφελιμισμού (π.χ. η αντιπαράθεση πράξης-εργασίας υπάρχει
ήδη καθαρά διατυπωμένη στον Σπένγκλερ, ως βασικό κομμάτι της διάκρισης του φιλοσόφου ανάμεσα στον πνευματικό και τον τεχνικό πολιτισμό7),
6. Χ. Άρεντ, Το ολοκληρωτικό σύστημα, ό. π., σ. 279.
7. «Η φαουστική αίσθηση του κόσμου, που εστιάζεται στην πράξη και χαρακτήριζε κάθε μεγάλο άνθρωπο από τους Στάουφερ και τους Γουέλφους μέχρι τον Φρειδερίκο τον Μέγα, τον
Γκαίτε και τον Ναπολέοντα, έγινε μια ρηχή φιλοσοφία της εργασίας […]. Η χαρακτηριστική για τον πνευματικό πολιτισμό έννοια της πράξης και η επίσης χαρακτηριστική για τον τεχνικό πολιτισμό έννοια της εργασίας σχετίζονται μεταξύ τους όπως η στάση τους αισχύλειου
Προμηθέα προς τη στάση του Διογένη. Ο πρώτος ήταν υπομονητικός, ο δεύτερος οκνηρός. Ο
Γαλιλαίος, ο Κέπλερ, ο Νεύτων συνδέονται με επιστημονικά κατορθώματα, με μεγάλες πράξεις, ο σύγχρονος φυσικός εκτελεί επιστημονική εργασία. […] Και μόνον έτσι, με τη μηχανο-
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πράγμα που την έκανε συχνά να ρέπει προς την άποψη ότι η νεοτερικότητα (και ειδικά ο 20ός αιώνας) ήταν η κορύφωση μιας πορείας αποσύνθεσης
της παράδοσης, που οδηγεί τελικά στον μηδενισμό8. Η σημασία της, ωστόσο, ως φιλοσόφου έγκειται στο ότι προσπάθησε να επεξεργαστεί αυτήν την
ιδέα της μέσα σε δημοκρατικά πλαίσια. Σε αντίθεση, π.χ., με πολλούς άλλους, ποτέ δεν εξέφρασε μια απορριπτική και συντηρητική στάση απέναντι στα φοιτητικά κινήματα της δεκαετίας του ’60, ενώ, παρά την κριτική
που τους έκανε, υπήρξε πάντοτε υπέρμαχος των προσπαθειών δημοκρατικής συγκρότησης που εμφανίστηκαν κατά τον 20ό αιώνα (όπως π.χ. τα εργατικά συμβούλια της Ουγγρικής Επανάστασης, το 1956)9.

ψη της Άρεντ για αυτήν την τελευταία συνιστά κομμάτι της γενικότερης
αντίληψής της για τον πρώτο: χρόνος εδώ δεν είναι ο χρόνος των φυσικών
επιστημών ή ακόμα και της μεταφυσικής, αλλά η χρονικότητα της ιστορίας, ως πρόβλημα της σκέψης αλλά και της πολιτικής. Αυτό στο οποίο ουσιαστικά ασκεί κριτική η Άρεντ, είναι το βασικό χρονικό σχήμα του φαντασιακού της Προόδου: το παρελθόν, με άλλα λόγια, δεν πρέπει να θεωρείται απλώς ως ένα νεκρό φορτίο από το οποίο πρέπει να απελευθερωθούμε προκειμένου να βαδίσουμε προς το μέλλον, αλλά μια ιστορική δύναμη
που μας ωθεί προς το μέλλον, κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο το μέλλον
μας σπρώχνει προς το παρελθόν.

Βασικό εργαλείο –αλλά και πλεονέκτημα, ασχέτως αν τελικά επιτυγχάνονται οι αρχικές της βλέψεις- αυτής της προσέγγισης είναι η καινοτόμος αντίληψή της για τον χρόνο και την παράδοση. Άλλωστε η αντίλη-

Η ιστορία, ως εκ τούτου, δεν είναι η παθητική υποταγή σε έναν
γραμμικό χρόνο που μας πάει τυφλά και αυτόματα από το παρελθόν,
μέσω του παρόντος, στο μέλλον. Αυτός είναι ο απρόσωπος χρόνος των βιολογικών διαδικασιών (και των «ιστορικών προτσές» των μαρξιστών ιδεολόγων, τα οποία, με τη σειρά τους, συνιστούν κακέκτυπα της παραδοσιακής, ρασιοναλιστικής αντίληψης περί χρόνου της δυτικής φιλοσοφίας10). Η
ιστορία είναι, κάθε φορά, μια ένταξη του ανθρώπου στο πεδίο σύγκρουσης
των δυνάμεων του παρελθόντος και του μέλλοντος, μια ενεργητική προσπάθεια τοποθέτησης μας εντός αυτού του δυναμικού πεδίου, με σκοπό
την προσπάθεια, όχι απλώς να μη συντριβούμε από τις δύο αντικρουόμενες
δυνάμεις, αλλά να δημιουργήσουμε μια ζωή μεστή νοήματος. Η ικανότητα που επιτρέπει στον άνθρωπο να φέρει εις πέρας αυτή την κίνηση είναι
η ανθρώπινη δύναμη της γεννησιμότητας (natality), στα πλαίσια της οποίας κάθε γενιά πραγματοποιεί τη δική της αρχή, το δικό της νέο ξεκίνημα11.

ποίηση της οργανικής εικόνας της πράξης, δημιουργείται η εργασία, υπό τη σημερινή έννοια,
ως η τεχνικά πολιτισμένη μορφή φαουστικής δράσης» (O. Spengler, Η παρακμή της Δύσης.
Περιγράμματα μιας μορφολογίας της παγκόσμιας Ιστορίας, τ. Α’, Μορφή και περιεχόμενο
[1918], μτφρ. Λ. Αναγνώστου, Αθήνα, Τυπωθήτω, 2003, σ. 478, 488 –βλ. επίσης τη σ. 483 για
τη διάκριση δημιουργίας-κατασκευής).
8. Ορισμένες από τις πιο προβληματικές ή «παράξενες» τοποθετήσεις της Άρεντ είναι συνέπεια της επιρροής που της άσκησε αυτή η φιλοσοφική παράδοση. Π.χ. η αντίληψή της για την
ελευθερία (που παρουσιάζεται στο κείμενό της «Τι είναι ελευθερία;») ως ενός είδους τέχνης
της εκτέλεσης, η οποία δεν αφήνει πίσω της «έργο» (ενώ είναι γνωστό ότι ελευθερία δίχως
δημιουργία των πολιτικών θεσμών που θα την εγγυούνταν δεν υφίσταται)· η αντίθεσή της στη
δημιουργία εργατικών συμβουλίων, υπό την δικαιολογία ότι η σφαίρα της εργασίας είναι το
πεδίο της αναγκαιότητας, όπου η ελευθερία δεν έχει χώρο ανάπτυξης (βλ. σχετικά με αυτήν
την ιδέα που αναλύεται στις τελευταίες σελίδες του Για την επανάσταση, το κείμενο 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-tonsymboylion) αλλά και η γενικότερη συμπόρευσή της με την αριστοτελική –και πολιτικά ολιγαρχική- αντίληψη περί της εργασίας ως πεδίου αποκλειστικά καταναγκαστικού και αλλοτριωτικού (σχετικά με αυτό το σημείο βλ. και Πρόταγμα, τχ. 4, Ιούνιος 2012, σσ. 24-26)· η συνακόλουθη προβολή στην αρχαία ελληνική πραγματικότητα των σχημάτων του Αριστοτέλη και
η προσπάθειά της να δείξει ότι οι επαναστάσεις –αλλά και η πολιτική θέσμιση της ελευθερίας, γενικότερα- θα πρέπει να αφορούν μόνο το στενά πολιτικό πεδίο και να μην αποπροσανατολίζονται ασχολούμενες με το κοινωνικό ζήτημα (βλ. σχετικά την κριτική της στον Ροβεσπιέρο, στο δεύτερο κεφαλαίο του Για την επανάσταση) κ.λπ. Παντού, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, αναπαράγεται η παλιά αντίθεση μεταξύ πνεύματος/σκέψης/ελευθερίας – ύλης/εργασίας/αναγκαιότητας, η οποία ξαναδουλεύτηκε κατά τον ρομαντισμό, στα πλαίσια της κριτικής στον –υποτιθέμενα- πνευματικά άνυδρο Διαφωτισμό και στην επέλαση του «τεχνικού
πολιτισμού». Ταυτόχρονα, στη φιλοσοφία της Άρεντ η ίδια η σύνδεση σκέψης και πράξης θεωρείται οριακά εξ ορισμού αδύνατη.
9. Βλ. σχετικά με τις απόψεις πάνω σε αυτά τα ζητήματα τη συνέντευξή της, H. Arendt, Σκέψεις για την πολιτική και την επανάσταση, μτφρ. Στ. Ροζάνης, Αθήνα, Έρασμος, 1987.

Κι αν όλα αυτά, μέχρι τις αρχές της νεοτερικότητας, συνιστούσαν απλώς ένα διανοητικό πρόβλημα (σύμφωνα πάντοτε με την Άρεντ), το
οποίο ετίθετο μόνο για τους φιλοσόφους και τους διανοούμενους, οι Νέοι
Χρόνοι μετατρέπουν αυτό το πρόβλημα της σκέψης σε καθημερινό πρόβλημα της πολιτικής, δηλαδή της συλλογικής πράξης. Αυτό συμβαίνει, διότι η
νεοτερικότητα απελευθερώνεται από τις χιλιόχρονες παραδόσεις οι οποίες,
μέσα στις προνεοτερικές κοινωνίες, ρύθμιζαν σχεδόν αυτόματα και ασυνείδητα το πρόβλημα της ιστορικής μας τοποθέτησης. Μοιραία λοιπόν αρχίζει να τίθεται το ζήτημα της σχέσης μας με το παρελθόν και την παρά10. Σχετικά με αυτό το θέμα, βλ. το βιβλίο του –συμφοιτητή της Άρεντ στα σεμινάρια του
Χάιντεγκερ- Karl Löwith, Το νόημα της ιστορίας (1949), μτφρ. Μ. Μαρκίδης, Γ. Λυκιαρδόπουλος, Αθήνα, Γνώση, 1985.
11. Σχετικά με την έννοια της γεννησιμότητας, βλ. Χ. Άρεντ, «Η κρίση της εκπαίδευσης», ό. π.
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δοσή μας, κατά τον ίδιο τρόπο που τα επαναστατικά κινήματα έθεσαν το
ζήτημα της διαμόρφωσης του μέλλοντος. Παίρνοντας αφορμή από την παρουσίαση της συλλογής αυτών των κειμένων, πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμο να επιχειρήσουμε μια προσέγγιση μεταξύ της φιλοσοφικής προοπτικής
της Άρεντ και μιας σειράς ακόμα συγγραφέων των τελών του 19ου και του
20ού αιώνα, χρησιμοποιώντας ως κεντρικό άξονα ακριβώς αυτό το ζήτημα
της παράδοσης και την προσέγγισή του από δημοκρατική σκοπιά. Πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα ιδιαίτερα κομβικό για τη δημοκρατική
θεωρία, δεδομένης της κοινωνικοϊστορικής συνθήκης εντός της οποίας καλούμαστε να δράσουμε πολιτικά.

ος δεν είχε να κάνει τόσο με την επαναστατική παράδοση αυτή καθαυτή,
όσο με τις αστικές κοινωνίες, εντός των οποίων αναδύθηκε. Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, στο μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων, όταν επιτεύχθηκε μια τέτοια δημιουργική συνάρθρωση πολιτικής πράξης και πολιτιστικής κριτικής, όταν, δηλαδή, αυτή η τελευταία εντάχθηκε στα πλαίσια ενός
συνολικότερου και πολιτικού προτάγματος αλλαγής των υφιστάμενων κοινωνικών σχέσεων και θεσμών, έλαβε τη μορφή μιας επίθεσης στα όρια και
στους περιορισμούς που μας επέβαλλε η πάλαι ποτέ κραταιά αστική κουλτούρα: πουριτανική ηθική, πατριαρχικά οικογενειακά μοντέλα, καταπίεση
της σεξουαλικότητας και των ορμών, ακρωτηριασμός του αυθορμητισμού
κ.λπ. Κινήματα του μοντερνισμού όπως οι σουρεαλιστές και οι καταστασιακοί αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα, με την έμφαση που έδιναν στην απελευθέρωση των ορμεμφύτων, την υπέρβαση κάθε περιορισμού
(«άνευ ορίων, άνευ όρων» κατά τη ρήση του Εμπειρίκου) και την ανάγκηκαταστροφής της παραδοσιακής κουλτούρας14.

Πολιτιστική κριτική και συντηρητισμός12
Ο περίφημος «συντηρητισμός» της Άρεντ είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες προσπάθειες δημοκρατικής διαύγασης των σχέσεων της παράδοσης με την καινοτομία13. Είναι κάτι που η νεότερη δημοκρατική σκέψη το είχε ανάγκη, καθώς η ενστικτώδης αποστροφή της μαρξιστικής και
αναρχικής παράδοσης προς τον συντηρητισμό, την έκανε, πολύ συχνά, να
στραφεί στο άλλο άκρο, και να γίνει φορέας μιας θετικιστικής και φιλελεύθερης, γενικότερα, αφέλειας στο ανθρωπολογικό επίπεδο. Το γεγονός,
επιπλέον, ότι το μεγαλύτερο μέρος των συγγραφέων που τόνισαν τη σημασία του ανθρωπολογικού παράγοντα και της εξάρτησης των ατόμων από
τις κοινωνίες εντός των οποίων γεννιούνται και διαμορφώνονται, υπήρξαν
πολιτικά αντιδραστικοί (με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τους γερμανούς ρομαντικούς), έκανε τους επαναστάτες θεωρητικούς να παραβλέψουν
τον ανθρωπολογικό παράγοντα, πιστεύοντας πως όποιος επιμένει σε αυτόν είναι πολιτικά συντηρητικός.
Ένα από τα βασικότερα, κατά συνέπεια, μειονεκτήματα αυτής της
θεωρητικής παράδοσης ήταν αυτή η αδυναμία συνάρθρωσης της πολιτικής
με την πολιτιστική και ανθρωπολογική κριτική. Αυτή η συνάρθρωση, άλλωστε, κατέστη ακόμα δυσκολότερη εξαιτίας ενός ακόμα παράγοντα, ο οποί12. Στη συγκεκριμένη παράγραφο συμπυκνώνουμε τις ιδέες που παρουσιάσαμε εκτενέστερα στο κείμενό μας «Συντηρητισμός, ριζοσπαστισμός και η ανθρωπολογική κρίση του καπιταλισμού» (περ. Μάγμα, τ. 6, Μάιος 2011, διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα www.protagma.
wordpress.com).
13. «Η εκπαίδευση οφείλει να είναι συντηρητική ακριβώς για να διατηρεί αυτό που είναι νέο
και επαναστατικό σε κάθε παιδί. Οφείλει να προστατεύει αυτήν την καινοτομία και να την
εισάγει ως νέο σπέρμα μέσα σε έναν κόσμο που είναι κάθε φορά ήδη παλιός» (Χ. Άρεντ, «Η
κρίση της εκπαίδευσης», ό. π., σ. 163).

Δεν είναι τυχαίο, υπό αυτήν την έννοια, που η ίδια η ιδέα της πολιτιστικής κριτικής έχει περισταλεί σε μία μόνο πιθανή εκδοχή της: στην
αντι-αυταρχική κριτική, με άλλα λόγια, που στοχεύει τον αστικό συντηρητισμό και τον ομοούσιό του «ωφελιμισμό». Στα πλαίσια αυτής της άποψης, κάθε προσπάθεια να διαυγάσουμε τα σημερινά διακυβεύματα, προτείνοντας μια ανάλυση που θέτει πλέον ως κεντρικό της στόχο την προσπάθεια, όχι πια να αντιτεθούμε στα όρια, αλλά να προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε ένα νέο είδος, δημοκρατικών και ελεύθερα επιλεγμένων και
επεξεργασμένων ορίων, κατακεραυνώνεται ως «συντηρητική». Τότε το ζή14. Φυσικά οι σουρεαλιστές δεν ήταν ποτέ τόσο αφελείς όσο οι καταστασιακοί και τα υπόλοιπα κινήματα της δεκαετίας του ’60. Ο Αντρέ Μπρετόν, για παράδειγμα, ήταν ένας από
τους πρώτους θεωρητικούς που προσπάθησαν να χτυπήσουν την ουτοπική ιδέα ότι η Επανάσταση θα λύσει όλα τα προβλήματα και ότι η μετεπαναστατική κοινωνία θα είναι ο επί γης
Παράδεισος. Αυτήν την ιδέα την επεξεργάζεται ειδικότερα στο κείμενό του, «Νόμιμη άμυνα»
(1926), που καταφέρεται εναντίον εκείνων των σουρεαλιστών ποιητών που έγιναν αριστεριστές και εγκατέλειψαν τις φιλοσοφικές και καλλιτεχνικές αναζητήσεις που γέννησαν το σουρεαλιστικό κίνημα. Ο Μπρετόν τους υπενθυμίζει ότι αυτές οι αναζητήσεις δε θα χάσουν ποτέ
το νόημά τους, εφόσον το πρόβλημα της ανθρώπινης ύπαρξης θα συνεχίζει πάντοτε να τίθεται. Αντίστοιχα, ο Εμπειρίκος, παρά τις καθαρά ουτοπικές του αντιλήψεις στον Μέγαν Ανατολικόν παρουσιάζει ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις επιβολής ορίων, σε υπαρξιακό
επίπεδο, από τη ζωή, οι οποίες ανατρέπουν εν τοις πράγμασι το περίφημο σλόγκαν του που
αναφέραμε προηγουμένως. Επιπλέον, στο σχεδίασμα της μελλοντικής κοινωνίας που μας παρουσιάζει –διά ονειροπολήματος Ιουλίου Βερν- στο 61ο κεφάλαιο του Μ. Ανατολικού (Αθήνα,
Άγρα, 1991, τ. 5, σ. 182 κ. ε.), ο Εμπειρίκος φροντίζει να ξεκαθαρίσει ότι η εργασία δε μπορεί
να καταργηθεί –όπως πίστευαν, π.χ., οι καταστασιακοί αλλά και ο μαρξισμός γενικότερα, σε
τελική ανάλυση- παρά μόνο να οργανωθεί με λιγότερο καταναγκαστικό τρόπο.
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τημα ήταν να αποδεσμευτούμε από την απονεκρωτική κυριαρχία της παράδοσης επί της ζώσας πραγματικότητας, που έφραζε κάθε δρόμο προς το
μέλλον. Η απελευθέρωση από την ετερονομία και την αυθεντία ταυτίστηκε με την καταστροφή κάθε είδους παράδοσης, με την εκρίζωση του παρόντος από κάθετί που είχε σχέση με το παρελθόν. Το ίδιο το παρελθόν ταυτίστηκε με την αντίδραση και την αρτηριοσκλήρωση.

τικά γιατί γεννιόμαστε, γιατί ζούμε και γιατί πρέπει να πεθάνουμε. […]
Έχοντας χαρακτηριστεί ως παράλογη, η ζωή μας στη γη έχασε κάθε νόημα. Προσφέρει στον άνθρωπο μια πλειάδα δυνατοτήτων και υλικών πλεονεκτημάτων τα οποία ούτε που θα διανοούνταν να ονειρευτούν οι παλιότερες γενιές· ωστόσο, καθώς αγνοούμε τι είναι στην πραγματικότητα το
ανθρώπινο ον, άρα ποιες είναι και οι βαθύτερές του βλέψεις, όλα αυτά τα
θαύματα δεν τον εμποδίζουν επουδενί να πέσει στην απελπισία». Πρόκειται για μια αρκετά ακριβή ανάλυση αυτού που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε, ακολουθώντας τον Καστοριάδη, άνοδο της ασημαντότητας.
Από πού όμως έχουμε αντλήσει αυτό το χωρίο; Από ένα εγχειρίδιο εισαγωγής στο Ισλάμ, ο συγγραφέας του οποίου κάνει ανοιχτό προσηλυτισμό
στην αγαπημένη του θρησκεία, παρουσιάζοντάς την ως φάρμακο στη σημερινή κρίση νοήματος15.

Ό,τι και να λέμε εμείς εκ των υστέρων, για κάποιο διάστημα αυτή
η αντίληψη, όσο κι αν στην πραγματικότητα ήταν σχηματική και λανθασμένη, ανταποκρινόταν λίγο πολύ στην πραγματικότητα και στα πολιτικά και
διανοητικά διακυβεύματα της εποχής. Σήμερα όμως είναι, ακριβώς, αυτά
τα τελευταία που έχουν αλλάξει εκ βάθρων, σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας και
της επίδρασης που άσκησε η αντίληψη την οποία προσπαθούμε να περιγράψουμε. Και γι’ αυτό μας χρειάζεται μια επανεκτίμηση πολλών από τις
ιδέες που έχουν καταστεί κοινοί τόποι της ευρύτερα «προοδευτικής» πολιτικής αντίληψης: δηλαδή όλων αυτών των αντιλήψεων που, προερχόμενες
από τον νεότερο φιλελευθερισμό και τον Διαφωτισμό, τάσσονται υπέρ της
ισότητας και του εκδημοκρατισμού των κοινωνιών, ξεκινώντας από τις δειλές και φιλελεύθερες εκδοχές της σοσιαλδημοκρατίας (αμερικανικού τύπου, για παράδειγμα) και φτάνοντας ως τον μαρξισμό και τον αναρχισμό.
Παρά τις σημαντικές πολιτικές τους διαφορές, όλα αυτά τα ρεύματα είναι
παιδιά του ίδιου φιλοσοφικού πυρήνα και γι’ αυτό δεν είναι διόλου τυχαίο
το γεγονός ότι, πολύ συχνά, εκπρόσωποι εντελώς διαφορετικών πολιτικών
τάσεων, καταλήγουν να ταυτίζονται, υποστηρίζοντας αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε πολιτιστικό φιλελευθερισμό: την κριτική κάθε είδους συλλογικής νόρμας, υπό τη δικαιολογία ότι καταπιέζει το άτομο, περιορίζοντας την ελευθερία του, εφόσον του επιβάλλει συγκεκριμένα μοντέλα ζωής και τρόπους σκέψης.
Η προσπάθεια να επεξεργαστούμε ένα νέο είδος, δημοκρατικών
και μη ετερόνομων ορίων, είναι ακατανόητη από τους φορείς αυτής της
αντίληψης. Στα μάτια τους κάθε προσπάθεια αμφισβήτησης των προκείμενων στις οποίες στηρίζεται η κοσμοαντίληψή τους ταυτίζεται με τον συντηρητισμό. Έλα όμως που οι συντηρητικοί, σε περιγραφικό επίπεδο, είναι πάντοτε πιο εύστοχοι, καθώς χαρακτηρίζονται από μια ανθρωπολογική
ευαισθησία η οποία, στις περισσότερες περιπτώσεις, λείπει από τους υποστηρικτές αριστερών, αναρχικών κ.λπ. απόψεων. Ας δούμε το ακόλουθο
χωρίο, που προσπαθεί να περιγράψει ανθρωπολογικά τη σύγχρονη Δύση:
«Σε κανέναν άλλο πολιτισμό δεν φτάσαμε να αγνοούμε τόσο ολοκληρω-

Ο ρομαντικός αντικαπιταλισμός και η κριτική της Προόδου
Η Άρεντ είναι από τις πρώτες προοδευτικές διανοούμενες που κατάλαβε ότι το διακύβευμα που μας έθετε πλέον η εξέλιξη του κόσμου δεν
ήταν η καταστροφή του υπάρχοντα κόσμου, αλλά η προσπάθεια προστασίας ορισμένων θεμελιωδών αξιών και κοινωνικών πρακτικών, οι οποίες καταστρέφονται μέσα στις σύγχρονες κοινωνίες. Ως τέτοια –και ενδεχομένως
δίχως να το ξέρει- συνεχίζει, κατά κάποιον τρόπο, την παράδοση του ρομαντικού αντικαπιταλισμού, όπως την είχαν επεξεργαστεί ποιητές/στοχαστές
όπως ο Τζον Ράσκιν (J. Ruskin), ο Τόμας Κάρλαϊλ (Th. Carlyle) ή ο Γουίλιαμ Μόρις (ειδικά ο τελευταίος), οι οποίοι προσπάθησαν να ασκήσουν
κριτική στη σύγχρονή τους κοινωνία από μια αρκετά πρωτότυπη οπτική: ενώ κατηγορούσαν την εκβιομηχάνιση και την επικράτηση του αστικού ήθους για την καταστροφή των παραδοσιακών μορφών ζωής, δεν έπεσαν στην συντηρητική παγίδα υποστηρίζοντας την επιστροφή σε παλιότερες ιστορικές περιόδους. Αντίθετα, παρ’ ότι εμπνέονταν από προγενέστερές τους κοινωνικές θεσμίσεις, αυτό που ήθελαν να δημιουργήσουν ήταν
μια νέα κοινωνία, η οποία θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα, αναζωογονώντας παλιότερες κοινωνικές πρακτικές και εμπνεόμενη από παραδόσεις
και έθιμα τα οποία μακράν του να μας κλείνουν στην ετερονομία και την
ιστορική ακινησία, μπορούν να χρησιμεύσουν ως ερείσματα για τη δημιουργία μιας κοινωνίας δίκαιης και δημιουργικής.
Φυσικά αυτός που επεξεργάστηκε με τον πιο συνεκτικό τρόπο αυ15. R. du Pasquier, Découverte de l’Islam, Παρίσι, Seuil, σσ. 11-12.

203

204

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ

τήν την οπτική είναι ο Γουίλιαμ Μόρις. Ο επαναστάτης που εμπνεόταν
από τη μεσαιωνική μαστοριά και τις ισλανδικές σάγκες για να οραματιστεί μια σοσιαλιστική κοινωνία η οποία θα αναβίωνε τις δημιουργικές παραδόσεις που ο καπιταλιστικός και τεχνικός «εξορθολογισμός» είχε καταστρέψει. Σε αυτό το σημείο ακολουθούσε πιστά τον Ράσκιν, ο οποίος
έβλεπε στην εκβιομηχάνιση της παραγωγής την καταστροφή της δημιουργικότητας των εργαζομένων, την εξαφάνιση των ποιοτικών κριτηρίων της
παραδοσιακής μαστοριάς και την απανθρωποποίηση της εργασίας16. Καθόλου τυχαίο, υπό αυτήν την έννοια, που ο Μόρις θεωρείται σήμερα ένας
από τους προδρόμους όχι μόνο της σύγχρονης κριτικής της τεχνικής αλλά
και της από-ανάπτυξης, ένας «από-αναπτυξιακός ουτοπιστής πριν ακόμα
υπάρξει το κίνημα της από-ανάπτυξης», όπως τον αποκαλεί ο Λατούς17.

χνικών και πολιτιστικών του δραστηριοτήτων (μετάφραση ισλανδικών παραδοσιακών ιστοριών, ίδρυση της Anti Scrape για την προστασία των παλιών αρχιτεκτονικών μνημείων από τις παρεμβάσεις των «αναστηλωτών»
της εποχής, δημιουργία χειροποίητων επίπλων και σχεδίων ταπετσαρίας
κ.λπ.). Για τον Τόμσον, παρά τις επιμέρους κριτικές που ασκεί στον ήρωά
του, ο Μόρις μπορεί να θεωρηθεί ένα είδος προτύπου σε ό,τι αφορά στην
πληρότητα αλλά και την κατεύθυνση της πολιτικοθεωρητικής του δραστηριότητας και κριτικής της καπιταλιστικής κοινωνίας.

Αντίστοιχα, ο Ε. Π. Τόμσον (Ε. P. Thompson), ένας από τους πιο
σημαντικούς αριστερούς κριτικούς της ανάπτυξης και του φαντασιακού
της Προόδου και της «επιστημονικότητας»18, ο οποίος, ως ιστορικός, δεν
ασχολήθηκε μόνο με την άνοδο του αγγλικού εργατικού κινήματος, αλλά
και με την επιβολή της βιομηχανικής πειθαρχίας στην βρετανική κοινωνία19
όπως επίσης και με την καταστροφή της βρετανικής υπαίθρου από την εκβιομηχάνιση και την αστικοποίηση, ξεκίνησε τη συγγραφική του καριέρα
με μια μνημειώδη βιογραφία του Μόρις20. Όπως τονίζει στο έργο του αυτό
ο Τόμσον, το συγκεκριμένο βιβλίο δεν πρόκειται τόσο για μια βιογραφία,
όσο για μια πολιτική και διανοητική μελέτη του Μόρις, η οποία ενδιαφέρεται να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο ο άγγλος ποιητής και θεωρητικός
κατάφερε να συνδυάσει την σοσιαλιστική πολιτική στράτευση με τις ρομαντικές του καταβολές όπως επίσης βέβαια και με το πλήθος των καλλιτε16. Η ουσία της κριτικής του Ράσκιν βρίσκεται στο κείμενό του “The Nature of Gothic” («Η
φύση του γοτθικού στοιχείου»), που αποτελεί κεφάλαιο του μηνημειώδους έργου του για την
αρχιτεκτονική (και την ιστορία, γενικότερα) της Βενετίας, The Stones of Venice (1851-1853). Ο
Μόρις είχε κυκλοφορήσει, μέσω του εκδοτικού του οίκου, τη «Φύση του γοτθικού στοιχείου»
σε αυτόνομο τομίδιο και το θεωρούσε ως ένα από τα σημαντικότερα κείμενα του 19ου αιώνα.
17. S. Latouche, «Un précurseur de la décroissance : William Morris ou l’utopie réalisée», στο
W. Morris, Comment nous pourrions vivre, Παρίσι, Le passager clandestin, 2010, σ. 24 (εισαγωγή στην γαλλική έκδοση της διάλεξης του Μόρις, «Πώς ζούμε και πώς θα μπορούσαμε να
ζούμε»).
18. Ως προς αυτό το σημείο, βλ. την ανελέητη και πολύ εύστοχη κριτική του στον ψευτοεπιστημονικό ψευτο-μαρξισμό του Αλτουσέρ: E. P. Thompson, The Poverty of Theory and Other
Essays, Λονδίνο, Merlin Press, 1978.
19. Βλ. σχετικά με αυτό το θέμα το κείμενό του, Ε. Π. Τόμσον, Χρόνος, εργασιακή πειθαρχία
και βιομηχανικός καπιταλισμός, μτφρ. Β. Τομανάς, Θεσ/νικη, Νησίδες, χ.χ.
20. E. P. Thompson, William Morris, Romantic to Revolutionary, ό. π.

Αυτό που κρατάμε από τον Μόρις και τον Τόμσον είναι η προσπάθειά τους να ασκήσουν κριτική στον καπιταλισμό από μια σκοπιά που τονίζει τις καταστροφικές συνέπειες που έχει η σταδιακή επικράτηση αυτού
του οικονομικο-τεχνικο-κοινωνικού συστήματος στις δυτικές κοινωνίες. Ο
καπιταλισμός, με άλλα λόγια, δεν δέχεται την επίθεση των δύο συγγραφέων μόνο χάριν της υπεράσπισης της ισότητας και μιας δημοκρατικής μορφής αναδιοργάνωσης των κοινωνικών σχέσεων. Το ανθρωπολογικό αισθητήριο των δύο συγγραφέων τους επιτρέπει να κατανοούν ότι ο καπιταλισμός καταστρέφει μια σειρά από παραδόσεις και κοινωνικές πρακτικές οι
οποίες είναι απαραίτητες σε κάθε κοινωνία, είτε αυτή είναι μια αυτόνομη
και δημοκρατική κοινωνία είτε ένα σύστημα ετερόνομο και ιεραρχικό. Παράλληλα, αυτή η επανεκτίμηση του ρόλου της προνεοτερικής παράδοσης
τους οδηγεί σε μια κριτική του αστικού και καπιταλιστικού φαντασιακού
που εξυμνεί την Πρόοδο, την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τείνει να αντικαταστήσει όλα τα κριτήρια με το οικονομικό, ανάγοντας την οικονομία σε
κεντρική και καθοριστική σφαίρα της κοινωνικής ζωής. Η δημιουργία μιας
σοσιαλιστικής κοινωνίας, στα πλαίσια αυτής της προοπτικής, δεν γίνεται,
πλέον, αντιληπτή απλά και μόνο υπό τη στενά οικονομική και πολιτική της
συνιστώσα. Σοσιαλισμός δεν είναι απλώς τα «σοβιέτ κι ο εξηλεκτρισμός»,
δηλαδή η προσπάθεια να θέσουμε την οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη στην υπηρεσία του συνόλου της κοινωνίας, μετατρέποντάς τις από προνόμια μιας ολιγαρχίας σε κοινωνικά αγαθά· σοσιαλισμός είναι η αναδιοργάνωση του συνόλου των κοινωνικών σχέσεων και η κατάργηση κάθε είδους αλλοτρίωσης: είναι η απελευθέρωση της κοινωνίας από την τυραννία
της Μηχανής και του Οικονομικού και η ελεύθερη ανάπτυξή της δίχως τον
βρόγχο του «εξορθολογισμού» και του ψυχαναγκασμού της ανάπτυξης, οι
οποίοι καταστρέφουν τον πλούτο των χιλιόχρονων κοινωνικών πρακτικών
αλλά και τη φύση, δημιουργώντας μια ομογενοποιημένη παγκόσμια κοινωνία της κατανάλωσης.
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Η δημιουργία όμως μιας τέτοιας κοινωνίας, ελεύθερης και δημιουργικής, δε μπορεί παρά να ερείδεται στις καλύτερες από τις κατακτήσεις του παρελθόντος. Έτσι το παρελθόν δε γίνεται πλέον αντιληπτό ως
βάρος, από το οποίο πρέπει να απελευθερωθούμε, αλλά ούτε κι ως μυθολογικός παράδεισος που χρησιμεύει ως απόδραση για να μας επιτρέπει
να υπομένουμε ευκολότερα το κενό του παρόντος. Το παρελθόν διανοίγεται στο μέλλον και χρησιμεύει ως η βάση της οικοδόμησης του νέου κόσμου, ο οποίος, ακριβώς επειδή ερείδεται σε αυτό που ήδη υπάρχει –έστω
κι αν απειλείται με εξαφάνιση-, συνιστά μια βιώσιμη προοπτική κι όχι ένα
ανεφάρμοστο ουτοπικό παραλήρημα (συντηρητικό ή «προοδευτικό»). Με
αυτόν τον τρόπο, το χειραφετητικό πρόταγμα εμπλουτίζεται με μια πολύ
σημαντική κριτική των δυσανεξιών της νεοτερικότητας, η οποία το αντιπεραθέτει όχι μόνο στους συνηθισμένους συντηρητικούς οδυρμούς αλλά
και στις φιλελεύθερες εξιδανικεύσεις του Διαφωτισμού, οι οποίες, ως τέτοιες, απαγορεύουν διά φιλοσοφικού ροπάλου κάθε κριτική στους μύθους
που διευκόλυναν την επικράτηση του καπιταλισμού (εξύμνηση της τεχνοοικονομικής Προόδου, ταύτισή της με την κοινωνική ευημερία, επικράτηση
ενός θετικιστικού πνεύματος κ.λπ.)21.
Επίσης, στα πλαίσια αυτής της παράδοσης, επιτυγχάνεται για
πρώτη φορά, ίσως, μια σύνδεση της πολιτικής με την πολιτιστική κριτική,
χωρίς, όμως, αυτή η τελευταία να καταλήγει σε μια κριτική του αστικού
πουριτανισμού από τη σκοπιά του «αντι-αυταρχισμού» και του πολιτιστικού φιλελευθερισμού. Αντίθετα, η κριτική των άγγλων (αλλά και αμερικανών, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε μορφές όπως ο Χένρι Ντέιβιντ Θορό)
ρομαντικών ήταν ίσως η πρώτη που έθεσε το ζήτημα της κριτικής της καθημερινής ζωής και της «χρήσης της ζωής» (για να χρησιμοποιήσουμε έναν
μετέπειτα όρο των καταστασιακών) παράλληλα με αυτό της ευρύτερης
κοινωνικής αλλαγής. Για πρώτη φορά, ίσως, ειπώθηκε ρητά ότι η επανάσταση δεν είναι μια αλλαγή στενά πολιτική και οικονομική, αλλά μια συνολική αλλαγή στον τρόπο ζωής μας, μια «αλλαγή των θεμελίων της κοινωνίας» (Μόρις), που μας απελευθερώνει από τα ήθη του βιομηχανικού πολιτισμού (παραγωγισμός, οικονομισμός, εθισμός στην κατανάλωση προϊόντων αισθητικά χυδαίων και ποιοτικά κακών, αποκοπή από την φύση και
την ύπαιθρο κ.λπ.).
21. Ως προς αυτό το τελευταίο ζήτημα, βλ. και το κείμενο του υπογράφοντος, «Διαφωτισμός,
δημοκρατία και σύγχρονος κομφουζιονισμός: με αφορμή ένα βιβλίο του Ρίτσαρντ Γουόλιν»,
Πρόταγμα, τ. 4, Ιούνιος 2012.
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Το «θεραπευτικό κράτος» ενάντια στον κοινωνικό αυθορμητισμό
Αυτό για το οποίο πρόκειται είναι η κριτική
του τεχνικιστικού προτάγματος που χαρακτηρίζει τη
βιομηχανική κοινωνία. Με αυτό εννοώ τη βούληση να
αντικαταστήσουμε τον κοινωνικό ιστό, τους δεσμούς
αλληλεγγύης που συνιστούν το υφάδι της κοινωνίας, με κάτι τεχνητό. Αυτό το πρωτόγνωρο πρόταγμα που μας ωθεί να παράγουμε τις σχέσεις των ανθρώπων με τους γείτονές τους και τον κόσμο ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο παράγουμε αυτοκίνητα ή υαλοβάμβακα.
J.-P. Dupuy

Στη βάση αυτής της κριτικής βρίσκεται –για την διανοητική παράδοση που προσπαθούμε να σκιαγραφήσουμε- μια ιδιαίτερη ανάλυση της
νεοτερικότητας. Αυτή η τελευταία γίνεται αντιληπτή ως η εξέλιξη που οδηγεί στην εγκαθίδρυση και την κυριαρχία της βιομηχανικής κοινωνίας. Πρόκειται για το μοντέλο της κοινωνίας που επιβλήθηκε, σταδιακά, μέσω της
διάδοσης (πολύ συχνά διά της βίας) του αστικού εργασιακού ήθους, προωθώντας μια εντελώς πρωτότυπη αντίληψη για την εργασία και τον ρόλο της
τεχνολογίας μέσα στην παραγωγή22. Ταυτόχρονα, παράλληλα με την ανάπτυξη του βιομηχανικού καπιταλισμού, έχουμε και την αποκρυστάλλωση
(λίγο νωρίτερα) του νεότερου συγκεντρωτικού κράτους, το οποίο βασίζεται στην ανάληψη της διαχείρισης των κοινωνικών υποθέσεων από μια μεγάλη και ιεραρχικοποιημένη γραφειοκρατία.
Χαρακτηριστικό στοιχείο όλων αυτών των εξελίξεων είναι ο παραγκωνισμός κάθε παραδοσιακής μορφής κοινωνικής οργάνωσης και διοίκησης: όπως το εργοστάσιο μετατρέπει τον παραδοσιακό μάστορα σε απλό
χειρώνακτα και ανειδίκευτο εργάτη, στερώντας του κάθε έλεγχο πάνω
στην παραγωγική διαδικασία και στην ίδια του τη δουλειά, έτσι και το νεοτερικό κράτος καταργεί την παράδοση της τοπικής αυτοδιοίκησης (είτε
τη δημοκρατική είτε την αριστοκρατική-φεουδαλική), αντικαθιστώντας το
εθιμικό δίκαιο από το άνωθεν επιβεβλημένο θετικό δίκαιο, που επεξεργάζονται οι νομικοί των βασιλιάδων. Το νεότερο κράτος και ο καπιταλισμός
είναι οι βασικοί φορείς επιβολής αυτού του κοινωνικού «εξορθολογισμού»,
22. Βλ. σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, εκτός από το εξαιρετικό κείμενο του Τόμσον, «Χρόνος, εργασιακή πειθαρχία….» και το κείμενο του Α. Μεϊγιάρ, «Ε. Π. Τόμσον: αναζητώντας
έναν άλλο κοινωνικό χρόνο» (Πρόταγμα, τ. 1., Δεκέμβριος 2010).
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ο οποίος αναδομεί βαθιά τις δυτικές κοινωνίες, πολεμώντας τις παραδοσιακές κοινωνικές συνήθειες και πρακτικές στο όνομα της επιβολής «ορθολογικών» και «επιστημονικών» κανόνων και κριτηρίων σε όλα τα πεδία
της κοινωνικής ζωής.
Σε αυτήν την ανάλυση, πολύ σημαντικοί κριτικοί της σύγχρονης
τεχνολογίας όπως ο Λιούις Μάμφορντ (L. Mumford) και ο Ζακ Ελίλ (J.
Ellul), προσθέτουν τις επιμέρους αναπτύξεις τους σχετικά με τον ρόλο της
τεχνολογίας μέσα στις νεοτερικές κοινωνίες. Ως κομμάτι αυτού του κοινωνικού «εξορθλογισμού» παρατηρείται η ανάδυση μιας «αυταρχικής τεχνολογίας», η οποία καταστρέφει, πλέον, την προαιώνια «δημοκρατική τεχνική» βασικό χαρακτηριστικό της οποίας ήταν πως υπαγόταν στον έλεγχο των τοπικών κοινωνιών και δεν μετατρεπόταν σε εξωτερικό σύστημα
που επιβάλλεται στις κοινότητες, απαιτώντας την υποταγή της καθημερινής ζωής σε αυτήν23. Η «δημοκρατική τεχνική» είχε ως βασικό χαρακτηριστικό την οργανική της ένταξη στους καθημερινούς βιορυθμούς των κοινωνιών και επέτρεπε στα άτομα να τη διατηρούν υπό τον έλεγχό τους, δίχως
να αλλοτριώνονται σε αυτήν. Με την σταδιακή έλευση της Μεγαμηχανής,
όμως, η τεχνολογία παύει να συνιστά εργαλείο στην υπηρεσία σκοπών επιλεγμένων από την κοινότητα και ορθώνεται σε υπέρτατη αρχή (μαζί με την
Οικονομία) στην οποία οφείλουν να υποτάσσονται οι κοινωνίες. Εξαιτίας,
όμως, της παμπεριεκτικότητας αυτού του «τεχνικού συστήματος» (κατά
τον Ελίλ), το οποίο βασίζεται σε μια κάθετη και ιεραρχική δομή, που απαιτεί την απόδοση της εξουσίας στους «ειδικούς» (εφόσον είναι οι μόνοι που
γνωρίζουν να χειρίζονται τα πολύπλοκα εργαλεία αυτής της νέας τεχνικής),
η κοινωνία υποτάσσεται εξ ολοκλήρου στις νέες τεχνικές νόρμες, οι οποίες –συνεπικουρούμενες από τις ανακαλύψεις της νεότερης επιστήμης- μετατρέπονται σε βασικά κριτήρια αποτίμησης των κοινωνικών συμπεριφορών. Έτσι όμως το τεχνικό σύστημα, εκτός από παντοδύναμος θεσμός και
κοινωνική δομή, μετατρέπεται σε σύστημα αντίληψης του κόσμου και της
ζωής, το οποίο υποτίθεται πως ενσαρκώνει την «ορθολογικότητα». Τελικά καταλήγει όχι απλώς να σφίγγει την κοινωνία μέσα στις πολυπλόκαμες
τανάλιες του, αλλά να οδηγεί τους ανθρώπους να εθίζονται τόσο πολύ στη
λογική του, ώστε να απεμπολούν, μετά από κάποιο διάστημα, τις στοιχειώδεις τέχνες του ζην, αυτήν την βασική οικολογία της καθημερινής ζωής
που μέσα στις παλιότερες κοινωνίες όριζε τον καθημερινό μας βίο και μας
μάθαινε να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις της ζωής. Πλέον τα άτομα
εξαρτώνται πλήρως από την τεχνολογία, σε βαθμό που η έλλειψή της θα τα
23. Βλ. σχετικά το κείμενο του Μάμφορντ που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος.
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καθιστούσε σχεδόν ανίκανα να επιβιώσουν.
Κομμάτι αυτής της εξέλιξης, φυσικά, είναι και η ψευδαίσθηση ότι,
εφόσον η κοινωνία είναι ικανή να αυτοθεσμίζεται –πράγμα που έγινε γνωστό, σταδιακά, μέσα στη Δύση, με το σπάσιμο της παραδοσιακής ετερονομίας και τις νεότερες επαναστάσεις-, θα ήταν δυνατή η συνολική αναδόμηση του κοινωνικού οικοδομήματος προς μια πιο ορθολογική κατεύθυνση,
έξω από τις παραδοσιακές προλήψεις και τους πατριαρχικούς αρχαϊσμούς.
Αυτή η φιλελεύθερη-διαφωτιστική αντίληψη οδήγησε στη ρασιοναλιστική
ουτοπία σύμφωνα με την οποία θα μπορούσαμε να επιβάλουμε αυτήν την
αναδόμηση εκ των άνω, με εντελώς «ορθολογικό» και συνειδητό τρόπο.
Αυτό το ουτοπικό ρεύμα, που πήρε περαιτέρω ώθηση από τον θετικισμό,
ενδυνάμωσε ακόμα περισσότερο τις τάσεις που περιγράφουμε, εμπεδώνοντας την κυριαρχία του γραφειοκρατικού-τεχνικού συστήματος και δημιουργώντας μια κοινωνία η οποία προσπαθεί να λύσει όλα τα προβλήματα που σε προηγούμενες περιόδους λύνονταν «εμπράκτως» και «αυθόρμητα» -με ασυνείδητο και αβίαστο τρόπο, στα πλαίσια της καθημερινής
λειτουργίας της κοινωνίας-, μέσω της δημιουργίας εξειδικευμένων θεσμών,
οι οποίοι έχουν ως στόχο την καθοδήγηση και τον έλεγχο των ατόμων, τα
οποία καθίστανται, εν τέλει, πιόνια των γιγάντιων οικονομικών, διοικητικών και τεχνικών μηχανισμών.
Πρόκειται για αυτό που Κρίστοφερ Λας24 θα αποκαλέσει θεραπευτική κουλτούρα και θεραπευτικό κράτος: το κοινωνικό μόρφωμα που,
ενσωματώνοντας, από ένα σημείο κι έπειτα, την ψυχολογία και ορισμένα (παρα)ψυχαναλυτικά ρεύματα στο τεχνογραφειοκρατικό σύστημα, δημιουργεί ένα πλαίσιο εντός του οποίου διαπλάθεται ένα άτομο ανίκανο
να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις και καθημερινές απαιτήσεις της ζωής
του και έχει διαρκώς ανάγκη από τις συμβουλές των διάφορων «θεραπευτών» και «ειδικών». Πρόκειται, εδώ, για την παρακμιακή μορφή του τεχνογραφειοκρατικού συστήματος, το οποίο επιβιώνει πλέον με μια μορφή
προσαρμοσμένη όχι πλέον στις απαιτήσεις του αστικού-καπιταλιστικού
πολιτισμού, αλλά της καταναλωτικής κοινωνίας. Διότι, όπως πολύ σωστά
το έχει πει ο Λας, «η νοητική κατάσταση που προάγει ο καταναλωτισµός
µπορεί να περιγραφεί καλύτερα ως κατάσταση δυσφορίας και χρόνιας
ανησυχίας»25. Πρόκειται για έναν ευδαιμονισμό και μια αποχαλίνωση των
24. Βλ. το 12ο και 13ο κεφάλαιο του έργου του, Η εξέγερση των ελίτ και η προδοσία της δημοκρατίας (μτφρ. Β. Τομανάς, εκδ. Νησίδες, χ.χ.).
25. Κ. Λας, Ο ελάχιστος εαυτός. Ψυχική επιβίωση σε καιρούς αναστάτωσης, μτφρ. Β. Το-
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ηθών, που βασίζονται, εντούτοις, σε μια κουλτούρα η οποία θέτει διαρκώς
στυλιστικές απαιτήσεις στο άτομο, τις οποίες αυτό πρέπει να εκπληρώνει,
ως ένα είδος συνεχιζόμενης δοκιμασίας –εξού και η μανία με τα λεγόμενα talent shows, οι συμμετέχοντες των οποίων υφίστανται μια σειρά διαρκών δοκιμασιών ενώπιων των «κριτικών επιτροπών», του κοινού που ψηφίζει για το ποιος θα συνεχίσει και ποιος θα αποχωρήσει από το παιχνίδι κ.λπ. Μέσα σε αυτή τη συνθήκη, η αρνητική ελευθερία που πιστώνεται
στο άτομο από την κατάρρευση της αστικής ηθικής μετατρέπεται σε άγχος,
εφόσον οι φορείς της συντρίβονται από την πληθώρα των επιλογών που
τους παρουσιάζει η κοινωνία της κατανάλωσης. Τα άτομα αδυνατούν πλέον να διαχειριστούν από μόνα τους τις στοιχειώδεις αποφάσεις της ζωής
τους. Όπως ωραία το έθετε ο αμερικανός κωμικός, Τζορτζ Κάρλιν, «κάτι
άλλο που δεν καταλαβαίνω: οι βοηθητικές κασέτες και τα βοηθητικά βιβλία
(motivational tapes and books). Τι συμβαίνει, ξαφνικά όλοι μας έχουμε ανάγκη
από κίνητρο; Είναι πολύ απλό, ή θέλεις να κάνεις κάτι ή δε θέλεις -που το
περίεργο; Άλλωστε, αν έχεις αρκετό κίνητρο για να πας στο μαγαζί για να
αγοράσεις ένα βοηθητικό βιβλίο, δεν έχεις ήδη αρκετό κίνητρο, ώστε να μη
χρειάζεσαι το βιβλίο για να σου το δώσει;;;»26.
μανάς, Νησίδες, χχ., σ. 21, υπ. 1.
26. G. Carlin, «Back in Town», παράσταση που παρουσιάστηκε στη Ν. Υόρκη το 1996.
Ειρήσθω εν παρόδω, ότι αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά της νεότερης Δύσης είναι
που κάνουν τον ολοκληρωτισμό μια παροξυσμική κορύφωση ορισμένων εγγενών τάσεων της
νεοτερικότητας κι όχι κάποιο «ανορθολογικό» και «συντηρητικό» πισωγύρισμα προς προνεοτερικές κοινωνικές μορφές. Ωστόσο, αυτή η παραδοχή χρειάζεται προσοχή. Το γεγονός ότι ο
ολοκληρωτισμός συνιστά εγγενές κομμάτι της λογικής του τεχνογραφειοκρατικού σύμπαντος,
δε σημαίνει ότι η νεότερη Δύση είναι ολοκληρωτική ή, όπως λανθασμένα πίστευαν οι θεωρητικοί της Σχολής της Φραγκφούρτης, πως ο καπιταλισμός είναι το ίδιο πράγμα με τον ολοκληρωτισμό.
Ο ολοκληρωτισμός αναδύεται, όταν η τάση του τεχνικογραφειοκρατικού συστήματος και του «εξορθολογισμού» δε συναντούν κανένα εμπόδιο, με αποτέλεσμα να καταπίνουν
ολοκληρωτικά την κοινωνία. Αποτελεί όμως εξίσου εγγενές χαρακτηριστικό της νεότερης Δύσης η ύπαρξη δημοκρατικών και χειραφετητικών κινημάτων και μιας σειράς πολιτικών και
κοινωνικών κατακτήσεων, οι οποίες χρησίμευσαν, τις περισσότερες φορές, ως αντίβαρο σε αυτές τις ολοκληρωτικές τάσεις. Είναι σημαντικό αυτό το σημείο, προκειμένου να αποφύγουμε
τις αριστερίστικες και φουκωϊδείς ηλιθιότητες (που στην Ελλάδα εκφράζει με τον πιο εξαίσιο
τρόπο ο Φ. Τερζάκης) σύμφωνα με τις οποίες η Δύση είναι ένα ομοιογενές και ενιαίο μπλοκ,
ένα ουσιαστικά ολοκληρωτικό σύστημα κυριαρχίας. Τα θέλγητρα αυτής της τάσης είναι τέτοια που οδηγούν ακόμα και ανθρώπους που δείχνουν να έχουν κρίση (έτσι φαίνεται από τα
αναγνώσματα και τις αναφορές τους, τουλάχιστον) στο να παρουσιάζουν τα φιλελεύθερα ολιγαρχικά καθεστώτα της Δύσης ως απλούς προπομπούς του ολοκληρωτισμού. Βλ. π.χ. το κείμενο του Γιώργου Π., «Φιλελευθερισμός και ολοκληρωτισμός: μια ανομολόγητη σχέση» (στην
ιστοσελίδα http://dokimh.espivblogs.net/?p=197#_ftn31). Το βασικό λάθος του συγγραφέα είναι πως δε λαμβάνει υπόψη του την ανάλυση του Καστοριάδη για την ουσιώδη και αντιφατι-
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«Αντικειμενική» και «υποκειμενική» διάσταση της αυτονομίας
Η εγγραφή αυτής της ανάλυσης σε μια καστοριαδική προοπτική
μας επιτρέπει να φωτίσουμε μια πολύ σημαντική πτυχή της οντολογίας του
κοινωνικού: τη διάκριση μεταξύ αυτών που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε «αντικειμενική» και «υποκειμενική» διάσταση της αυτονομίας
ή –κατά το πιο φιλοσοφικό- κοινωνική αυτονομία καθεαυτή και διεαυτή. Φυσικά, αν έχουμε διαβάσει Καστοριάδη, δε χρειάζεται να συζητήσουμε ιδιαίτερα τον δεύτερο αυτό τύπο αυτονομίας: είναι η ρητή αυτοθέσμιση μιας κοινωνίας, το κοινωνικό καθεστώς εντός του οποίου μια δημοκρατική πολιτική και οικονομική οργάνωση ενσαρκώνει τις αξίες μιας κοινωνίας η οποία έχει επίγνωση πως είναι η ίδια και κανείς άλλος η δημιουργός
των νόμων και των εθίμων της.
Βάσει αυτού του ορισμού της αυτονομίας, κάθε άλλη κοινωνική
κατάσταση κατατάσσεται στην κατηγορία των ετερόνομων καθεστώτων.
Σωστά. Όμως αυτή η κατάταξη παύει να είναι ουσιώδης ή –ορθότεραπαύει να είναι η μοναδική, όταν εισερχόμαστε σε περιόδους βαθιάς κοινωνικής αποσύνθεσης όπως η σημερινή. Για να αναλύσουμε τις σημερινές
κοινωνίες μας χρειάζεται μια επιπλέον διάκριση, την οποία ποτέ δεν έκανε με τρόπο ρητό και συγκροτημένο ο Καστοριάδης, μολονότι είναι σαφές
από τα κείμενά του πως έκρινε τα πράγματα έχοντας και αυτήν ως σημείο
αναφοράς27. Πρόκειται, φυσικά, για τη διάκριση μεταξύ των δύο επιπέδων
αυτονομίας που ήδη αναφέραμε: το «αντικειμενικό» ή καθεαυτό και το
«υποκειμενικό» ή διεαυτό.
Αυτή η διάκριση μπορεί να γίνει αντιληπτή μόνο σε συνθήκες όπως
οι σημερινές, οπότε και η επικράτηση της θεραπευτικής κουλτούρας και
της γραφειοκρατικοποίησης έχουν οδηγήσει τις κοινωνίες σε μια πρωτοφανή φαντασιακή αποξήρανση. Πρόκειται για μια διάκριση η οποία αφορά κυρίως στις ετερόνομες κοινωνίες. Διότι υπάρχει ετερονομία κι ετερονομία: είναι άλλο πράγμα μια παραδοσιακού τύπου ετερονομία, όπου οι
άνθρωποι βρίσκουν νόημα σε αυτό που κάνουν και όπου όλα τα προβλήματα της καθημερινής ζωής μπορούν να λυθούν από τα ίδια τα άτομα, δίκή διφυΐα της νεοτερικής Δύσης: απελευθερωτική βλέψη, από τη μια μεριά, και προώθηση της
«ορθολογικής» κυριαρχίας επί των ανθρώπων και της φύσης, από την άλλη.
27. Εξού και σε κάποια φάση προσπάθησε να εισάγει τον όρο «αποθέσμιση» (destitution),
προκειμένου να περιγράψει τις ιστορικές πρωτοτυπίες της εποχής μας. Βλ. σχετικά με αυτό
το ζήτημα το κείμενό μας «Σημειώσεις πάνω στη σύγχρονη κατάσταση», περ. Μάγμα, τ. 1,
Δεκέμβριος 2007.
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χως την ανάγκη επίβλεψης και έξωθεν βοήθειας και συνδρομής «θεραπευτικού» τύπου· και είναι εντελώς άλλο πράγμα μια κοινωνία όπως η σημερινή, υποτίθεται φιλελεύθερη και «δημοκρατική», όπου τα άτομα είναι
απελευθερωμένα από το βάρος της πατριαρχικής και σκοταδιστικής παράδοσης, μέσα στην οποία κοινωνία, όμως, αυτά τα ίδια άτομα όχι μόνο δεν
βρίσκουν το παραμικρό νόημα στις σημασίες και τα σημεία αναφοράς που
τους παρέχονται (χρήμα, φτηνό σεξ, καλοπέραση κ.λπ.), αλλά είναι και παντελώς ανίκανα να ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις απαιτήσεις της καθημερινής τους ζωής δίχως την αναζήτηση καθοδήγησης και συμβουλών από
τους διάφορους «ειδικούς» και «θεραπευτές».

Αυτό συμβαίνει, φυσικά, επειδή το άτομο δεν είναι αυτοφυές, όπως
πιστεύουν οι φιλελεύθεροι, αλλά συνιστά, αντιθέτως, προϊόν της κοινωνικής κατεργασίας ενός πρωταρχικού ψυχικού πυρήνα. Όταν όμως έχουμε
μια κοινωνία η οποία έχει καταστρέψει κάθε είδος παράδοσης και, κατ’
επέκταση, κάθε είδος σημασίας και αξίας, λείπουν πλέον τα κοινωνικά σημεία αναφοράς βάσει των οποίων θα μπορούσε να ολοκληρωθεί ο εκκοινωνισμός και η διαμόρφωση του ατόμου29. Η σημασία των στοχαστών που
αναφέρουμε σε αυτό μας το κείμενο έγκειται στο ότι καταδεικνύει όχι
μόνο αυτό το πρόβλημα –χαρακτηριστικό παράδειγμα, εν προκειμένω, η
ενασχόληση της Άρεντ με το ζήτημα της εκπαίδευσης30-, αλλά και την αδυναμία μιας φιλελεύθερης/«διαφωτιστικής» προσέγγισης να το αντιληφθεί
ως πρόβλημα (καθώς θεωρεί θετικό βήμα αυτήν την «απελευθέρωση» του
υποτιθέμενα αυτοφυούς ατόμου από κάθε είδους συλλογική σύμβαση και
νόρμα –πράγμα στο οποίο την ακολουθούν κατά πόδας οι αναρχικοί αλλά
και το σύνολο των φορέων της λογικής που προηγουμένως αποκαλέσαμε
«πολιτιστικό φιλελευθερισμό»).

Μπορεί, με άλλα λόγια, μια προνεοτερική κοινωνία να είναι ετερόνομη –και σε μεγάλο βαθμό ανελεύθερη και καταπιεστική για μεγάλες
κοινωνικές κατηγορίες-, ωστόσο μέσα σε μια τέτοια κοινωνία τα άτομα είναι πιο αυτόνομα από ό,τι τα σημερινά άτομα που είναι ετερόνομα με την
πιο στενή και στοιχειώδη έννοια του όρου: είναι ανίκανα να ζήσουν αφεαυτών, χρειάζονται τη διαρκή συνδρομή των ειδικών, του Κράτους, της αγοράς και πλήθους ηλίθιων γκάτζετς προκειμένου να επιβιώσουν. Είναι συναισθηματικά ανώριμα, δε γνωρίζουν καμία μαστορική τέχνη και γενικώς
είναι ανίκανα να ζήσουν αν κλείσουν τα σουπερμάρκετ και τα βενζινάδικα.
Αυτός ο γενικευμένος παλιμπαιδισμός είναι προϊόν της επικράτησης της θεραπευτικής κουλτούρας, η οποία διαμορφώνει έναν «ελάχιστο
εαυτό», που είναι διαρκώς στο όριο της ψυχικής κατάρρευσης, εφόσον δεν
έχει την παραμικρή εμπιστοσύνη στις δικές του δυνάμεις28. Αυτού του είδους η ετερονομία κάνει μια πολύ βαθύτερη ζημιά στο ανθρώπινο ον, καθώς διαβρώνει την ίδια του την ψυχική συγκρότηση: εδώ δεν έχουμε απλώς
τη διάπλαση μιας προσωπικότητας βάσει αρχών και κανόνων συντηρητικών, αντιδραστικών ή αυταρχικών –όπως συμβαίνει με την κλασική ετερονομία· έχουμε μια διάβρωση της ίδιας της προσωπικότητας, μια καταστροφή της στοιχειώδους ψυχικής συνοχής που καθιστά δυνατή τη διαμόρφωση
μιας «λειτουργικής» προσωπικότητας. Αν παλιότερα το πρόβλημα ήταν η
ύπαρξη συντηρητικών και αυταρχικών αξιών, οι οποίες διαμόρφωναν αναλόγως τα άτομα, σήμερα το πρόβλημα μετατοπίζεται στην ανυπαρξία κάθε
είδους αξίας, ανυπαρξία η οποία καθιστά αδύνατη την οποιαδήποτε συνεκτική διαμόρφωση ενός τύπου ατόμου.
28. Σχετικά με τον «ελάχιστο εαυτό» ως ψυχολογικού τύπου που περιγράφει το σύγχρονο
άτομο, βλ. το ομώνυμο βιβλίο του Κρ. Λας.

Μόνο μετά από μια τέτοια ανάλυση μπορούμε να εκτιμήσουμε
πόσο σημαντικό είναι το ρεύμα των στοχαστών που έχουν σταθεί στη σημασία της πρώτης μορφής της αυτονομίας για την ανάπτυξη της δεύτερης
–και, ως εκ τούτου, έχουν κάνει κριτική στις διαβρωτικές συνέπειες που
έχουν η κυριαρχική πλευρά της νεοτερικότητας και το θεραπευτικό κράτος
(τεχνικισμός, οικονομισμός, Πρόοδος κ.λπ.) σε αυτήν την «αντικειμενικού»
τύπου αυτονομία: Άρεντ, Μάμφορντ, Λας, Τόμσον κ.λπ. Μέσα σε αυτά τα
πλαίσια, η μη αντιδραστική/συντηρητική επανανοηματοδότηση της έννοιας της παράδοσης και του ριζώματος31 έχει ακριβώς αυτό το νόημα: της
προστασίας αυτής της πρωταρχικής, «αντικειμενικής» αυτονομίας, αυτής της πρωταρχικής κοινωνικότητας, την οποία το θεραπευτικό σύστημα
οδηγεί σε αργό θάνατο διά ασφυξίας.
Η πρωταρχική κοινωνικότητα κι ο υπαρκτός σουρεαλισμός
Όπως βλέπουμε, το ζήτημα της αυτονομίας δεν περιστέλλεται
επουδενί στο πιο στενά πολιτικό επίπεδο, καθώς ξεπερνάει αυτό το πρώ29. Βλ. σχετικά και το κείμενο του Καστοριάδη, «Η κρίση της διαδικασίας ταύτισης» (1989),
Η άνοδος της ασημαντότητας, μτφρ. Κ. Κουρεμμένος, Αθήνα, Ύψιλον, 2000.
30. Χ. Άρεντ, «Η κρίση της εκπαίδευσης», ό. π..
31. Βλ. σχετικά Κρ. Λας, «Για μια νέα ερμηνεία της μαζικής κουλτούρας», περ. Μάγμα,
τ. 6, Μάιος 2010. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://protagma.files.wordpress.com/2012/03/
cebbceb1cf82-cebcceacceb3cebcceb1-6.pdf.
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το στρώμα του κοινωνικού. Οι ρίζες κάθε γνήσια αυτόνομης κοινωνικής θέσμισης βρίσκονται σε αυτήν την «αντικειμενική» αυτονομία η οποία επιτρέπει σε μια κοινωνία να λειτουργεί αβίαστα και αυθόρμητα –«οργανικά» θα μπορούσαμε να πούμε, μνημονεύοντας τον Ράσκιν-, χωρίς να χρειάζεται να πολλαπλασιάζει με τεχνητό τρόπο θεσμούς και διαδικασίες επιφορτισμένες να διεκπεραιώνουν τις καθημερινές δραστηριότητες των ανθρώπων στη θέση των ίδιων αυτών ανθρώπων. Η σχεδόν πλήρης εξάντληση αυτού του στοιχειώδους κοινωνικού αυθορμητισμού έχει ευτελίσει σε
εκπληκτικό βαθμό την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του σύγχρονου
δυτικού ατόμου ως ανθρωπολογικού τύπου. Κάθε στοιχείο πηγαίου, βιωμένου αυθορμητισμού και εκφραστικής γενναιοδωρίας έχει στραγγίξει,
ενώ φαίνεται πως χάνονται πλέον και οι τελευταίες ικμάδες λαϊκής θυμοσοφίας και αγοραίου χιούμορ, εφόσον το οργανωτικό πλέγμα του τεχνικού-γραφειοκρατικού συστήματος έχει αδρανοποιήσει σχεδόν ολοκληρωτικά την πρακτική και καθημερινή οξυδέρκεια και σπιρτάδα των ατόμων.

σμού που υπέστη, στο συναισθηματικό/ορμικό/εκφραστικό επίπεδο, χάριν
του «εξορθολογισμού» της. Και γι’ αυτό πάντοτε είχε ανάγκη από μορφές
που θα της επέτρεπαν ένα είδος επιστροφής στη χαμένη εκστατικότητα. Η
νεότερη τέχνη και ο μοντερνισμός, που συνιστά αποκορύφωμά της, μπορούν να κατανοηθούν υπό αυτό το πρίσμα της αναζήτησης μιας ουτοπικής –πλέον- εκστατικότητας κι ενός χαμένου αυθορμητισμού33. Και το ίδιο
ισχύει για άλλα φαινόμενα όπως, π.χ., οι διαδοχικές θρησκευτικές Μεγάλες Αφυπνίσεις (Great Awakenings) των πουριτανών και λοιπών προτεσταντών στην Αμερική, οι οποίες συνόδευαν την οικοδόμηση του πιο προηγμένου και «εξορθολογισμένου» καπιταλισμού του πλανήτη34.

Μπορεί στα πλαίσια της μεταμοντέρνας κουλτούρας να προωθείται ένα νέο-εκστατικό λάιφσταϊλ και να προωθείται το λεγόμενο «cult»
που μικρή σχέση έχουν με το παραδοσιακό αστικό ήθος, το οποίο δημιούργησε τη γραφειοκρατική κοινωνία· ωστόσο αυτό το cult δεν είναι τίποτε άλλο παρά η εκλογίκευση της αμηχανίας που νιώθει ο μεταμοντέρνος
απέναντι σε οτιδήποτε φαντάζει πηγαίο και άμεσο, απέναντι σε οτιδήποτε φαντάζει άνετο με τον εαυτό του, αβίαστο και μη προσποιητό32. Ο αφυδατωμένος δυτικός μπορεί να έρθει σε επαφή με το χυμώδες και υπερχειλίζον (έστω στην παρακμιακή μορφή του) μόνο μέσω μιας αποστειρωτικής
ματιάς, που καθιστά αδύνατη κάθε πραγματική μέθεξη με το διαφορετικό.
Πρόκειται για ένα είδος συναισθηματικού ευνουχισμού, για ένα είδος διανοητικοποιημένης ενσυναίσθησης, που φανερώνει την ανθρωπολογική φθορά για την οποία μιλάμε.
Διότι, φυσικά, η Δύση πάντοτε είχε επίγνωση του αυτοακρωτηρια32. Ιδιαίτερα διδακτικό, από αυτήν την άποψη, είναι το παράδειγμα των νεοϋορκέζων παρουσιαστών του επεισοδίου του ντοκυμαντέρ Vice που πραγματεύεται την ζωοφιλία στα χωριά της Κολομβίας. Το γεγονός, λοιπόν, ότι σε αρκετά μέρη της κολομβιανής επαρχίας τα
αγόρια μυούνται στο σεξ σοδομίζοντας γαϊδούρια συνιστά για αυτούς τους παρουσιαστές
ένα από τα πιο διεστραμμένα πράγματα που έχουν συναντήσει στη ζωή τους (http://www.
youtube.com/watch?v=_VKWLC87Uzw). Πόσο αποκομμένος όμως μπορεί να είναι κανείς από
τις λαϊκές παραδόσεις, όταν θεωρεί την κτηνοβασία ως το άκρον άωτον της διαστροφής; Πώς
είναι δυνατόν να μη γνωρίζει ότι η κτηνοβασία είναι μια πρακτική ευρύτατα διαδεδομένη στα
αγροτικά περιβάλλοντα, επιβιώνοντας μέχρι και σήμερα;

Αυτό που έχει σημασία, ωστόσο, είναι πως, όσο η Δύση βρισκόταν στα ντουζένια της διανοητικά και στοχαστικά, μπορούσε να εμπνέεται
από τον λαϊκό αυθορμητισμό μη δυτικών –άρα μη «εξορθολογισμένων»λαών, προκειμένου να εμπλουτίζει τη δική της κουλτούρα ή, ακόμα βαθύτερα, προκειμένου να ασκεί κριτική στην κυρίαρχη λογική του «εξορθολογισμού». Ο καλλιτεχνικός μοντερνισμός υπήρξε χαρακτηριστικός εν προκειμένω με την σταθερή του τάση να ανάγει σε φιλοσοφικοαισθητικά πρότυπα διάφορους λαϊκούς τύπους και «ωραίους τρελούς» και να εμπνέεται
από τις καλλιτεχνικές μορφές «πρωτόγονων» λαών35. Αν δώσουμε τη δέουσα προσοχή σε αυτές τις τάσεις, μπορούμε να καταλάβουμε ότι στις μη
33. Για την ανάλυση αυτή, βλ. το κείμενό μας, «Για την πολιτική σημασία της ελληνικής
Αντικουλτούρας» στον κατάλογο της έκθεσης Το Αθηναϊκό Underground, Αθήνα, Athens
Voice Books, 2012, διαθέσιμο –σε διορθωμένη εκδοχή- και στην ιστοσελίδα, http://protagma.
wordpress.com/, στην ενότητα «Κείμενα και μεταφράσεις».
34. Ο αμερικανός συγγραφέας Gilbert Seldes (στην κλασική του μελέτη των θρησκευτικών και
παραθρησκευτικών κινημάτων και σεχτών του 19ου αιώνα στις ΗΠΑ, The Stammering Century
[1928]) έχει περιγράψει εξαιρετικά πώς η ανάγκη για εκστατική διαφυγή από τον κόσμο (την
οποία μπορούσε κανείς να βρει στα διάφορα θρησκευτικο-ουτοπικά κοινόβια και στις λατρευτικές κατασκηνώσεις που μετατρέπονταν σε πολυπληθή όργια υπό την εξώθηση των ευαγγελιστών κηρύκων) αποτελούσε την πίσω όψη, κατά κάποιον τρόπο, του χαρακτηριστικά
αμερικανικού ήθους που περιέστελλε τη ζωή σε μια ενασχόληση με την υλική διάσταση των
πραγμάτων: προσπάθεια δαμασμού της φύσης και κυνήγι του κέρδους. Από τη μια μεριά είχαμε αυτήν την απόλυτη «εξορθολόγιση» των συμπεριφορών και την επιβολή μιας δρακόντειας αυτοπειθαρχίας, που επέτασσε έναν σκληρό και «οργανωμένο» τρόπο ζωής, και από την
άλλη βλέπαμε σκηνές συλλογικής μέθης και έκστασης, με άτομα να χάνουν τη μιλιά τους και
να κείτονται στο έδαφος με σπασμούς και βγάζοντας ζωώδεις κραυγές και ήχους.
35. Ας σημειώσουμε σε αυτό το σημείο την παροιμιώδη ηλιθιότητα διάφορων μεταμοντέρνων
αριστεριστών, οι οποίοι –στα πλαίσια του αντιδυτικού αγώνα που διεξάγουν από τις έδρες
των δυτικών πανεπιστημίων- παρουσιάζουν τον μοντερνισμό ως το καλλιτεχνικό ιδίωμα του
λευκού, αρσενικού, ιμπεριαλιστή δυτικού, μέσω του οποίου ο εν λόγω WASP προωθεί τον πολιτιστικό του ιμπεριαλισμό στον μη δυτικό κόσμο. Τέτοιες απόψεις, που είναι ιδιαίτερα της
μόδας σήμερα, προϋποθέτουν παντελή άγνοια της ιστορίας της τέχνης του 20ού αιώνα.
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δυτικές χώρες επιβιώνουν ακόμα σημαντικά στοιχεία αυτής της πρωταρχικής εκφραστικότητας και κοινωνικότητας, έστω κι αν διαβρώνονται σιγά
σιγά, όλο και περισσότερο, από τα πρότυπα και τις συνήθειες της καταναλωτικής κοινωνίας, στα οποία προσχωρούν με ζέση οι εν λόγω λαοί και τα
οποία απλώς δίνουν μια χυδαία και γκροτέσκα μορφή σε αρχέγονες συνήθειες αυτών των πληθυσμών (η ανάγκη για κοινωνική επιβεβαίωση και
επίδειξη, το λαϊκό χωρατό κ.λπ.), αφαιρώντας τους, σταδιακά, κάθε ομορφιά και ποιητικότητα.

σια, λοιπόν, και μη παρακμιακή-καταναλωτική μορφή της, αυτή η κοινωνική επινοητικότητα και ο ομοούσιός της αυθορμητισμός δε μπορούν παρά
να αποτελούν συγκροτητικό κομμάτι μιας κοινωνίας αυτόνομης και δημιουργικής, η οποία ενθαρρύνει την αυτενέργεια και τη δημιουργικότητα των
ανθρώπων.

Σε αυτήν ακριβώς τη διαφορά και την «καθυστέρηση» πολλών μη
δυτικών λαών ριζώνει το ανθρωπολογικό χαρακτηριστικό που ο Τζίπης
Πανούσης αποκαλεί υπαρκτό σουρεαλισμό. Είναι η τάση που ανθίσταται ασυνειδήτως στον εργαλειακό «ορθολογισμό», καθώς ενσαρκώνει ακόμη κίνητρα και βλέψεις που σύμφωνα με τις αξίες και τις νόρμες αυτής
της «ορθολογικότητας» θεωρούνται παιδικά και παράλογα, δηλαδή σουρεαλιστικά: ο ασιάτης χωρικός που βάζει σήμα της Mercedes ή της BMW
στο μέτωπο του γαϊδάρου του, ο άραβας στα προάστια του Παρισιού που
προσπαθεί να κάνει το σουβλατζίδικό του McDonalds, φορώντας καπελάκι του γκολφ και επιλέγοντας ονόματα για το μαγαζί του όπως Majestic,
Miami ή Mistral, ο νεοέλληνας μικρομεσαίος επιχειρηματίας που κυκλοφορεί μαϊμούδες i-Phone, κάνοντας λογότυπο τα αρχικά του επωνύμου του36,
η λαϊκή τραγουδίστρια που γράφει τραγούδια (με μπιτ και κλαρίνο) για το
Facebook37 κ.λπ. Εδώ πρόκειται απλώς για παρακμιακές εκδοχές αυτής της
χαμένης λαϊκής επινοητικότητας, που εκφράζεται διαχρονικά μέσω της λογικής της πατέντας και της ανάγκης για επίδειξη. Κι όμως, ακόμα και σε
αυτήν της την εκδοχή, αυτή η επινοητικότητα, ενώ προσπαθεί να μιμηθεί
με τον χονδροειδέστερο τρόπο τα πιο ηλίθια πρότυπα της καταναλωτικής
κοινωνίας (το ακριβό αυτοκίνητο, το cool φαστφουντάδικο, τα υπερσύγχρονα γκάτζετς, τα social media και τα r’n’b βιντεοκλίπ κ.λπ.), στην πραγματικότητα τα υπονομεύει και τα γελοιοποιεί, εγγράφοντάς τα σε ένα εντελώς σουρεαλιστικό πλαίσιο, πηγαίνοντας –χωρίς φυσικά ούτε να το θέλει
αλλά ούτε και να το γνωρίζει- πολύ πιο μπροστά από την περίφημη στρατηγική της «μεταστροφής» (détournement) των καταστασιακών38. Στη γνή36. Αναφερόμαστε εδώ, φυσικά, στα περίφημα ZER phones της «Ζερβουδάκης telecoms», στην
ιστοσελίδα της οποίας (κάτω από την ταυτότητα του «Ομίλου Επιχειρήσεων Ζερβουδάκη»)
μπορούμε να δούμε, μεταξύ άλλων, τον ιδρυτή της, Θ. Ζερβουδάκη σε φωτογραφίες από τις
διακοπές του στο Χονγκ Κογνκ (http://www.zer.gr/show.asp?mode=etaireia). Ταυτόχρονα, η
εταιρία προσφέρει την επωνυμία και το σήμα της για φραντσάιζ.
37. Βλ. το άσμα, «Σε γνώρισα στο Facebook» της Έφης Θώδη.
38. Πράγμα φυσικά που έχουν αντιληφθεί ορισμένοι έλληνες διαφημιστές, οι οποίοι προσπα-

Η ελληνική περίπτωση
Ένα εξίσου σημαντικό συμπέρασμα, που άπτεται άμεσα των προηγουμένων, είναι και το εξής: η ελληνική κοινωνία διαφέρει ουσιαστικά από
τις δυτικές, «εξορθολογισμένες» και «θεραπευτικές» κοινωνίες. Πράγμα
που συνεπάγεται πως η μέχρι τώρα ανάλυσή μας μόνο μέχρις ενός βαθμού
ισχύει για την ελληνική περίπτωση. Ή μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς,
ισχύει χονδρικά, παρ’ όλο που πρόκειται για μια εξέλιξη ουσιωδώς διαφορετική: η ελληνική κοινωνία ποτέ δεν «εξορθολογίστηκε» εις βάθος από
τον καπιταλισμό, το σύγχρονο κράτος και τη νεοτερική τεχνική. Στο βαθμό
που παρουσιάζει συμπτώματα, σε ανθρωπολογικό επίπεδο, τα οποία προσιδιάζουν σε εκείνα των σημερινών κοινωνιών της καθεαυτό Δύσης, αυτό
συμβαίνει επειδή η Ελλάδα έχει εισάγει το μοντέλο της καταναλωτικής
κοινωνίας, δηλαδή ένα κοινωνικό μόρφωμα που συνιστά, εν πολλοίς, σύμπτωμα της κυριαρχίας του θεραπευτικού, στην οποία οδηγεί σταδιακά ο
καπιταλισμός και το γενικότερο ρεύμα του «εξορθολογισμού».
Αυτή η διαφοροποίηση της ελληνικής κοινωνίας έχει μεγάλη σημασία και χρειάζεται πάντοτε να την υπογραμμίζουμε. Διότι μόνο έτσι μπορούμε να είμαστε διαυγείς απέναντι στα διανοητικά μας εργαλεία: όλη
αυτή η ανάλυση που κάναμε για τα θετικά της διανοητικής παράδοσης που
προσπαθήσαμε να περιγράψουμε δεν προέρχεται από κάποιον διανοουμενίστικο ναρικισσισμό, ο οποίος θα μας έκανε να θέλουμε να επιβάλλουμε
τα αναγνώσματά μας σε μια κοινωνία ανεπίδεκτη εφαρμογής τους. Όχι, το
ζήτημα βρίσκεται αλλού: αν υποστηρίζουμε τη σημασία αυτής της «αντιθεραπευτικής» παράδοσης, είναι για να αναδείξουμε ορισμένα θετικά στοιχεία της ελληνικής κοινωνίας, τα οποία τα χρωστάμε, ακριβώς, στην έλλειψη μιας τέτοιας παράδοσης κοινωνικού «εξορθολογισμού».
θούν να πλασάρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των εταιριών που τους πληρώνουν, ενσωματώνοντας τέτοια στοιχεία στα σποτ τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, από το πρόσφατο ρεπερτόριο, ο «Ομορφάντρας» και ο λαμογιάρης πρόεδρος ποδοσφαιρικού σωματείου τοπικής κατηγορίας.
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Το δημοκρατικό πρόταγμα
Κι αν το κάνουμε αυτό, δεν είναι χάριν κάποιας μυθοποίησης των
ψηγμάτων της πρωταρχικής κοινωνικότητας και του προ-θεραπευτικού αυθορμητισμού, τα οποία αρκεί, υποτίθεται, να υποστηρίξουμε και να ενθαρρύνουμε, προκειμένου να οδηγηθούμε στην έλευση μιας αυτόνομης κοινωνίας. Αυτό το σημείο πρέπει να είναι σαφές: η σημασία που δίνουμε σε
αυτήν την πρωταρχική κοινωνικότητα αλλά και τον ανατολικο-βαλκάνιο
υπαρκτό σουρεαλισμό έχει δύο στόχους. Αφενός συνιστά κομμάτι της αναγκαίας κριτικής στο φάσμα των διαφορετικών εκδοχών του θεμελιώδους
ιδεολογήματος που πιστεύει ότι η σωτηρία της Ελλάδας είναι η επιτυχής
της δυτικοποίηση, δηλαδή ο «εξορθολογισμός» της κοινωνίας, η υπέρβαση
των «αρχαϊσμών» και η μετατροπή μας σε παραγωγικά άτομα, ικανά να
φέρουμε την πολυπόθητη ανάπτυξη. Για λόγους που δε μπορούμε να αναλύσουμε εδώ39, κάτι τέτοιο δεν είναι ούτε απολύτως επιθυμητό αλλά ούτε
και ιδιαίτερα εφικτό. Αντίθετα, το πρόταγμα ενός δημοκρατικού μετασχηματισμού των κοινωνιών μας, προς μια κοινωνία της από-ανάπτυξης, έχει
πολλά να κερδίσει από τα ψήγματα της πρωταρχικής κοινωνικότητας που
επιβιώνουν στις μη δυτικές χώρες. Και σε αυτήν την επίγνωση έγκειται και
ο δεύτερος στόχος της επιμονής μας στη σημασία αυτής της πρωταρχικής
κοινωνικότητας: πρέπει πάντοτε να τονίζουμε πως το πρόταγμα της αυτονομίας δεν είναι ένα διανοουμενίστικο και αποστειρωμένο πρόταγμα,
όπως τείνουν ορισμένοι να το αντιλαμβάνονται, φλερτάροντας με έναν
ορισμένο φιλελευθερισμό μεταμοντέρνου τύπου, που περιστέλλει το χειραφετητικό κίνημα σε μια επίθεση στην «πατριαρχική» και «συντηρητική» παράδοση. Απέναντι σε αυτές τις απλουστεύσεις, πρέπει να υπενθυμίζουμε πάντοτε ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να υπάρξει μια αυτόνομη κοινωνία δίχως την ύπαρξη της «αντικειμενικής» αυτονομίας, για την
οποία μιλήσαμε παραπάνω.
Αντίστοιχα όμως, θα πρέπει να τονίζουμε και κάτι ακόμα. Όπως
το πρόταγμα της αυτονομίας δεν περιστέλλεται σε καμία περίπτωση στο
«περιεχόμενο», δηλαδή στο σπάσιμο των ετερόνομων αντιλήψεων και πρακτικών, με ανάλογο τρόπο πρόκειται περί μεγάλου πολιτικού σφάλματος
η προσπάθεια να το περιστείλουμε σε μια φιλοεξωτικού τύπου, αντιδυτική, εξύμνηση των λαϊκών και παραδοσιακών ηθών των μη δυτικών λαών.
Αυτό που μας χρειάζεται είναι ένας συνδυασμός της κριτικής σκέψης και
39. Βλ. σχετικά με αυτό την παρουσίαση του κειμένου του Κονδύλη «Η καχεξία του αστικού
στοιχείου στη νεοελληνική κοινωνία και ιδεολογία», Πρόταγμα, τ. 4, Ιούνιος 2012, σ. 170 κ. ε.
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χειραφετητικής πολιτικής παράδοσης που υπήρχε μέχρι πρότινος στη Δύση
(και η οποία σπανίως εμφανίστηκε έξω από τα όριά της) με την «αντικειμενική» αυτονομία που φυτοζωεί ακόμα στις μη δυτικές χώρες και η
οποία έχει σχεδόν εντελώς καταστραφεί μέσα στη Δύση από το θεραπευτικό κράτος. Πρόκειται, άλλωστε, για τη μόνη τίμια θέση που μας επιτρέπει να αποφύγουμε την ιδεολογική και χωρίς ουσιαστική σημασία διαμάχη μεταξύ δυτικισμού και αντιδυτικισμού.

Ν. Μ.
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τεύχος 1, Δεκέμβριος 2010
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και τι έχουμε να πούμε · Χάνα Άρεντ Η κρίση
της εκπαίδευσης · Νίκος Ν. Μάλλιαρης Ο φόβος
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κοινωνία · Κωστής Τριανταφύλλου Κατάσταση
· Σερζ Λατούς Μπορεί άραγε η Αριστερά να ξεφύγει από τον
οικονομισμό; · Γιώργος Ν. Οικονόμου Δημοκρατία ή αντιπροσώπευση;
· Αλέν Μεϊγιάρ Ε. Π. Τόμσον. Αναζητώντας έναν άλλο κοινωνικό χρόνο
· Βιβλιοπαρουσιάσεις κ.α.

τεύχος 2, Ιούνιος 2011
Πολιτική
ομάδα
για
την
Αυτονομία Η
μετανάστευση, τα τείχη και τα αδιέξοδα της
Δύσης · Μάρθα Νούσμπαουμ Η καθηγήτρια
της παρωδίας. Η μοδάτη ηττοπάθεια της
Τζούντιθ Μπάτλερ · Σπύρος Απέργης, Δημήτρης
Μαρκόπουλος Όταν οι εξεγέρσεις παίζουν
ντόμινο Στιβ Φρέιζερ Ευχαριστούμε Tea Party ·
Νίκος Ν. Μάλλιαρης Στην υπεράσπιση της
πολιτικής. Μια κριτική στο σύγχρονο μηδενισμό ·
Φεντερίκα Τζιαρντίνι Γενεαλογίες της γυναικείας
κοινωνικότητας · Ελένα Ανδρές Γρανέλ Ελεύθερες Γυναίκες (1936-1939):
μια φεμινιστική ανάγνωση · Βιβλιοπαρουσιάσεις κ.α.

τεύχος 3, Δεκέμβριος 2011
Πολιτική ομάδα για την Αυτονομία Το Κίνημα
των Πλατειών και οι δυσκολίες δημιουργίας
ενός δημοκρατικού κινήματος · Χαράλαμπος
Μαγουλάς Σύνταγμα 2011: Εντός, εκτός και επί
τα αυτά · Νίκος Κασφίκης Μικρές παρεκκλίσεις
στο
τουριστικό
τοπίο
της
Κέρκυρας
· Πολιτική Ομάδα για την Αυτονομία · Κάτω
οι γραφειοκρατίες, πάνω οι πλατείες Vol
2 · Κορνήλιος Καστοριάδης Για την άμεση
δημοκρατία και την αυτονομία · Ιβάν Ίλιτς Η
ανάκτηση του δικαίου · Πολιτική Ομάδα για την Αυτονομία Ο
νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός, η κρίση χρέους και η προοπτική της
Αυτόνομης κοινωνίας · Λίμπερο Ζουπιρολί Η πανεπιστημιακή φούσκα.
Σύντομη κριτική του παγκόσμιου πανεπιστημιακού και σχολικού
συστήματος · Νίκος Ν. Μάλλιαρης Το πρόβλημα της εκπαίδευσης και η
ανθρωπολογική κρίση του καπιταλισμού · Βιβλιοπαρουσιάσεις κ.α.

τεύχος 4, Ιούνιος 2012
Γκι Φαρζέτ Η μάταιη αναζήτηση του Άγιου
Δισκοπότηρου της Οργάνωσης · Νίκος Ν.
Μαλλιάρης Ορισμένες σκέψεις για το ζήτημα
της «οργάνωσης» από τη σκοπιά της άμεσης
δημοκρατίας · Πολιτική ομάδα για την Αυτονομία
Για αυτόνομες και δημοκρατικές συνελεύσεις
· Κριστόφ Ντεζούρ Οδύνη, εργασία, πράξη.
Η κοινοτοποποίηση της κοινωνικής αδικίας ·
Δημήτρης Μαρκόπουλος Η θέσμιση της εργασίας
στην σύγχρονη κοινωνία και οι προοπτικές
μιας ριζικής κριτικής της · Πολιτική ομάδα για την Αυτονομία Το τέλος
της αφθονίας και τα πολιτικά διακυβεύματα που μας θέτει · Κωστής
Τριανταφύλλου Στην πλατεία · Βιβλιοκριτικές (Για τον νεοελληνικό
πολιτισμό και την κρίση χρέους, Περί Διαφωτισμού και μεταμοντέρνου
κομφουζιονισμού)

222

Σημεία πώλησης (προς το παρόν*):
Αθήνα
-Βιβλιοπωλείο Πολιτεία (Ασκληπιού 3)
-Βιβλιοπωλείο Αλφειός (Χαριλάου Τρικούπη 22)
-Βιβλιοπωλείο Ναυτίλος (Χαριλάου Τρικούπη 28)
-Εναλλακτικό βιβλιοπωλείο (Θεμιστοκλέους 37, Εξάρχεια)
-Ελεύθερος Τύπος (Βαλτετσίου 53 Εξάρχεια)
-Χώρος της Ελευθεριακής Κουλτούρας (Ερεσσού 52, Εξάρχεια)
-Εκδόσεις των Συναδέλφων (Ερεσσού 35, Εξάρχεια)
-Βιβλιοπωλείο Κουκίδα (Τροίας 4 και Ομήρου, Νέα Σμύρνη)
Θεσσαλονίκη
-Βιβλιοπωλείο Κεντρί (Δημητρίου Γούναρη 22)
-Βιβλιοπωλείο Σαιξπηρικόν (Εθνικής Αμύνης 14)
-Κοινωνικός χώρος Μικρόπολις (Βενιζέλου και Βασιλέως Ηρακλείου 18)
Λάρισα
-Βιβλιοπωλείο Γνώση, Άνθιμου Γαζή 21Β
Βόλος
-Βιβλιοπωλείο Subway, Παύλου Μελά 32
Καβάλα
-Βιβλιοπωλείο Εκλογή, Ομονοίας 133
*

Υπάρχει και η δυνατότητα αποστολής του περιοδικού με αντικαταβολή. Για περισσότερες
πληροφορίες, ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στα στοιχεία της ταυτότητας, στην αρχή
του τεύχους.

