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Editorial

Τι συλληψεις και πρασινα αλογα… δεν 
εχουμε χρηματα για τετοιες πολυτελειες… σακα-
τεψτε στο ξυλο τα αναρχοκομμουνια που σπανε 
και καινε περιουσιες, να δω θα το ξανακανουν; 
Ξυλο μεχρι λιποθυμιας, αυτη την αντιμετωπιση 
αξιζουν και μονο αυτή…

Χ. Σιδέρη1 

Το τεύχος ήταν σχεδόν έτοιμο, τα κείμενα διορθώνονταν ώστε να 
ολοκληρωθεί η σελιδοποίηση και να πάμε για τύπωμα, όταν μας πρόλαβε 
το μαχαίρι του χρυσαυγίτη δολοφόνου που στόχευσε ψυχρά κι επαγγελ-
ματικά την καρδιά του Παύλου Φύσσα. Αυτό που όλοι και όλες φοβόμα-
σταν πως σύντομα θα γίνει, τελικά έγινε και με τον πιο χαρακτηριστικό 
μάλιστα τρόπο: η τοπική οργάνωση Νίκαιας της φασιστοειδούς συμμορί-
ας, αυτή με την πιο οργανωμένη παραστρατιωτική και μαφιόζικη δομή, 
έστειλε τον σύγχρονο Γκοτζαμάνη να σκοτώσει έναν γνωστό για τις από-

1. Σχόλιο στο Facebook, μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην αντιφασιστική πορεία 
της Νίκαιας, μία μέρα μετά τη δολοφονία του Π. Φύσσα. Η Χ. Σιδέρη είναι στέλεχος της 
ΝΔ που είχε πρωτογίνει γνωστή για τα νταλαβέρια της με τη ΧΑ στον Α. Παντελεήμο-
να. Ανάλογα σχόλια είδαμε άφθονα αυτές τις μέρες, εφόσον η βαθιά Δεξιά οργίασε στα 
πληκτρολόγιά της: «Σιγα τα ωα…. Αλλο ενα κομμουνι λιγοτερο! Ενας ενας στην γραμμη 
για την κολαση! Μπου χου χου, σκοτωθηκε ο Παυλος, Killah της χιπ χοπ …. μπου χου χου, 
κλαψ, κλαψ, κλαψ! Παει ο Παυλος μας, μπουυυυυυυ χουυυ χουυυυ …. παει, τον χασαμε, 
δεν μπορω …. αααχχχχχ!! Δολοφονοι, σκοτωσατε το παιδι μας, μπου χου χου!! Στον αγυ-
ριστο» (Ανώνυμο σχόλιο φασιστοειδούς κάτω από το άρθρο «Πολιτική δολοφονία από 
φασίστες –νεκρός ο 34χρονος Παύλος Φύσσας», στην ιστοσελίδα Το Κουτί της Πανδώρας, 
18/9/2013)· «Δολοφόνησαν έναν αριστερό προχθές. Άρα δεν κάθονται όλοι σούζα μπροστά 
τους! Υπάρχει έμπρακτη αντίσταση στα κόκκινα τάγματα εφόδου. Βοήθα και σύ ντε… μη 
τα περιμένεις όλα απ’ το κράτος» (σχόλιο της χρήστριας «Mariana» κάτω από το ανώνυμο 
άρθρο «Η ενοχική Δεξιά είναι παρελθόν», στο γραφείο τύπου του σαμαρισμού, Antinews.gr, 
21/9/2013). Να σημειωθεί όχι μόνο η ιδεολογική αλλά και η γραφική-πολιτιστική (ύφος, 
έλλειψη τόνων) συγγένεια μεταξύ Σιδέρη και ανώνυμων φασιστοειδών.
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ψεις του αντιφασίστα της περιοχής, τον οποίο, προφανώς, είχαν από καιρό 
στη μαύρη λίστα τους. Βέβαια όπως μας νουθετεί η πνευματική ελίτ του 
τόπου, οι συγκρίσεις κι οι παραλληλισμοί με τη δολοφονία του Γ. Λα-
μπράκη είναι ανιστόρητες και πολιτικώς ιδιοτελείς, καθώς συγκαλύπτουν 
τα πολιτικά εγκλήματα της Αριστεράς που σημειώθηκαν στο μεταξύ: τις 
δολοφονίες της 17Ν2. Το πόσο εύστοχος είναι ο ατάλαντος συγγραφεύς 
φαίνεται από το γεγονός ότι η ΧΑ είναι ένα κοινοβουλευτικό κόμμα χρη-
ματοδοτούμενο μάλιστα από το Κράτος και όχι μια τρομοκρατική οργά-
νωση, της οποίας τα μέλη (ή τα φερόμενα ως τέτοια) σαπίζουν στη φυλα-
κή. Σε κάθε περίπτωση, στο μεταξύ μας πρόλαβαν και τα μεθεόρτια της 
δολοφονίας: το συμμάζεμα των πιο εξόφθαλμων παρανομιών της ΧΑ από 
το Κράτος με αποκορύφωμα τη φυλάκιση του ηγετικού της πυρήνα και η 
δολοφονική επίθεση στους τρεις νεαρούς χρυσαυγίτες στο Νέο Ηράκλειο. 

Αλλαγή του πολιτικού σκηνικού;
Αν διακινδυνεύουμε να μιαίνουμε τη μνήμη του Π. Φύσσα ανα-

φερόμενοι στην ίδια παράγραφο στο φόνο του και στις προκλητικές 
ηλιθιότητες κάποιων τυχάρπαστων και κρατικοδίαιτων (όπως ακριβώς κι 
η ΧΑ!) συγγραφέων3, είναι γιατί, σα συνέχεια του κειμένου που δημοσι-
εύσαμε στο προηγούμενο τεύχος μας σχετικά με τη ΧΑ και τα διακυβεύ-
ματα του αντιφασισμού σήμερα4, στο παρόν τεύχος προσπαθούμε (με το 
κείμενό μας «Το “τέλος της Μεταπολίτευσης”; Μια χαρτογράφηση του 
πεδίου σύγκλισης μεταξύ ακροδεξιάς και φιλελευθερισμού») να αναδεί-
ξουμε το συνολικότερο πρόβλημα της νεοδεξιάς επιρροής στο πολιτικό 
σώμα, φαινόμενο που υπερβαίνει ασφαλώς το στενό εκλογικό παιχνίδι, 
σηματοδοτώντας ουσιαστικά μια εις βάθος αλλαγή της πολιτικής ευαι-
σθησίας του πληθυσμού. Και στα πλαίσια αυτής της ανάλυσης, όπως 
θα δούμε, δίνουμε μεγάλη σημασία στο ρόλο των διάφορων φιλελεύθε-
ρων ή ψευτοφιλελεύθερων διανοούμενων και διαμορφωτών της κοινής 
γνώμης (αρθρογράφοι, μεγαλοδημοσιογράφοι, επιφυλλιδογράφοι), κα-
θώς είναι αυτοί που, από σκοπιμότητα ή απλή βλακεία (συνήθως και 
τα δύο), παίζουν ένα θεμελιώδη ρόλο στην προώθηση και την εμπέδωση 
αυτής της αλλαγής.

2. Τ. Θεοδωρόπουλος, «Ο άλλος τόπος είναι εδώ», Καθημερινή, 20/9/2013.
3. Μεταξύ 2010 και 2011 ο Τ. Θ. χρημάτισε πρόεδρος του ΕΚΕΒΙ, διοριζόμενος από εκεί-
νον τον απίθανο Π. Γερουλάνο, υπουργό Πολιτισμού επί ΓΑΠ.
4. Πολιτική Ομάδα για την Αυτονομία, «Η άνοδος της φασιστικής ακροδεξιάς και ο δημο-
κρατικός αντιφασισμός», Πρόταγμα, τ. 5, Δεκέμβριος 2012.
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Δεν είναι τυχαίο, μάλιστα, πως στρατηγοί και λοχαγοί του φιλε-
λεύθερου κινήματος έσπευσαν από νωρίς να δώσουν γραμμή, προκειμέ-
νου να μην αλλάξει τίποτε στην ευαισθησία της κοινής γνώμης μετά το 
στυγερό φόνο: Στ. Κασσιμάτης, Μπάμπης Π., Π. Μανδραβέλης, Τάκης 
Μίχας, όπως θα δούμε στο κείμενο της ομάδας μας που προαναφέραμε, 
έσπευσαν τις πρώτες μέρες μετά τη δολοφονία να μας υπενθυμίσουν ότι 
η «θεωρία των δύο άκρων» παραμένει ορθή, εφόσον το χέρι του Γ. Ρου-
πακιά το όπλισε «η κουλτούρα της ανομίας» που επικράτησε με τη Με-
ταπολίτευση. Αυτή η αρθρογραφία εμφανίζεται τη στιγμή που ο σκληρός 
πυρήνας της κλίκας που κυβερνά τη χώρα, με μπαράζ τηλεοπτικών και 
έγγραφων εμφανίσεων5, σπεύδει να υποστηρίξει τη γνωστή γραμμή ενά-
ντια σε όλα τα «άκρα», δηλαδή εν προκειμένω -για χάρη του εκλογικού 
παιχνιδιού- ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ, στα πλαίσια της προσπάθειας του Σα-
μαρά να χρησιμοποιήσει προς όφελός του το συμβάν, προκειμένου να 
παρουσιαστεί ως δύναμη σταθερότητας που πατάσσει τις εγκληματικές 
συμμορίες (ασχέτως αν μέχρι σήμερα η πολιτική του στόχευε στην κολα-
κεία και την προστασία τους)6. 

Αυτό το καρκίνωμα της ελληνικής κοινωνίας που ακούει στο όνο-
μα Όμιλος Αλαφούζου κι έχει ίσως παίξει όσο κανένας άλλος ρόλο στην 
εμπέδωση της επιρροής της χοιροτροφικής μονάδας της οικογένειας Μι-
χαλολιάκου μέσω του ΣΚΑΪ και της Καθημερινής, συνιστά το βασικό 
κανάλι διάδοσης αυτού του λόγου, τόσο μέσω των αρθρογράφων του 
που μόλις αναφέραμε όσο και μέσω της φιλοξενίας που παρείχε αμέσως 
μετά τη δολοφονία του Π. Φύσσα στα γαρύφαλλα, τα χρυσάνθεμα και 
τα λοιπά εξωτικά φυτά της αυλής του Α. Σαμαρά. Ταυτόχρονα όμως 
δε διστάζει να μας πει πως φταίμε όλοι και όλες εξίσου για το φόνο 

5. Βλ. τις τηλεοπτικές εμφανίσεις των Λαζαρίδη και Κρανιδιώτη στον ΣΚΑΪ, στις 18 και 
19/9 αντίστοιχα, όπως και τη σειρά άρθρων του Antinews.gr (σελίδας προώθησης του Κρα-
νιδιώτη και βασικού μέσου διάδοσης της σαμαρικής γραμμής): «Έχει δίκιο ο Χρύσανθος, 
γραμματείς και φαρισαίοι» (19/9/2013), αλλά και τα ανώνυμα «Ενός λεπτού σιγή για τους 
δολοφονηθέντες της ομάδας ΔΙΑΣ κράτησε η Βουλή;» (20/9/2013), «Η ενοχική Δεξιά είναι 
παρελθόν» (21/9/2013).
6. Να σημειώσουμε, επί τη ευκαιρία, ότι οι αναφορές μας στον ΣΥΡΙΖΑ στο συγκεκριμένο 
κείμενο αλλά και στο κείμενο της ομάδας μας που δημοσιεύουμε σε αυτό το τεύχος («Το 
“τέλος της Μεταπολίτευσης”;…») δεν έχουν να κάνουν με κάποια συμπάθειά μας προς 
το κόμμα αυτό. Έχουν στόχο να υπογραμμίσουν τον ταλιμπανικό φανατισμό τόσο της 
σαμαρικής αυλής όσο και των διάφορων φιλελεύθερων που βλέπουν στη λάιτ σοσιαλδημο-
κρατία του ΣΥΡΙΖΑ τον Κόκκινο Στρατό και τον Βελουχιώτη, φαντασιωνόμενοι πως ο Α. 
Τσίπρας είναι το μωρό του Στάλιν, όπως μας έμαθαν τα Νέα με την περίφημη πρωτοσέλι-
δη γελοιογραφία τους (στο φύλλο της 20ής Νοεμβρίου).
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του Παύλου Φύσσα: «Όλοι μαζί, στο βαθμό που αναλογεί στον καθένα, 
είτε από έλλειψη αντανακλαστικών είτε από άγνοια, αν δεν συμβάλαμε 
στην εκτίναξη της Χρυσής Αυγής τουλάχιστον υποτιμήσαμε ή “ανεχτή-
καμε” το συγκεκριμένο φαινόμενο και όλους όσοι “έπαιξαν” με τους 
νεοναζί. Γι’ αυτό και έχουμε όλοι ευθύνη που θρηνούμε σήμερα το χαμό 
ενός νέου ανθρώπου»7. Ποιό, το συγκρότημα που την Τετάρτη 18/9 είχε 
ως βασικό τίτλο της πρωινής του εκπομπής «ΤΟΝ ΣΚΟΤΩΣΑΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ» και το βράδυ της ίδιας μέρας, όταν αποκαλύφθηκε ότι 
ασφαλίτες και χρυσαυγίτες έριχναν πέτρες στους «μπαχαλάκηδες» πίσω 
από τα ΜΑΤ, κατά τη διαδήλωση στη Νίκαια, μας ενημέρωνε, με αντί-
στοιχο τίτλο, ότι «ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΕΤΑΝΕ ΠΕΤΡΕΣ ΣΕ 
ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΥΣ»!

Προφανώς αυτές οι υστερίες δείχνουν πως η κυρίαρχη ολιγαρ-
χία δεν περίμενε πως τα πράγματα μπορούν να ξεφύγουν κατ’ αυτόν 
τον τρόπο. Μην έχοντας αντιληφθεί περί τίνος πρόκειται, δεν είχαν κα-
ταλάβει ότι, μέσα στη ρεβανσιστική τους μανία, τα τάγματα εφόδου 
του Μιχαλολιάκου θα παρασύρονταν από την ασυλία που τους παρείχαν 
Κράτος και ΜΜΕ και θα ξεχνούσαν τη στοιχειώδη εργαλειακή λογική 
που συνεπάγεται η κοινοβουλευτική τους παρουσία: την ανάγκη να πα-
ρουσιάζονται ως κόμμα κι όχι ως εγκληματική συμμορία. Το γεγονός 
πως η δολοφονία του Π. Φύσσα έπιασε απροετοίμαστη την πολιτική τάξη 
φαίνεται από τη στάση που υιοθέτησαν: άλλοι άρχισαν να ρίχνουν τους 
τόνους και να αμφισβητούν την ορθότητα της «θεωρίας των δύο άκρων», 
πράγμα που συμβαίνει για πρώτη φορά, ενώ οι αμετανόητοι ακροδεξιοί 
και ταυτόχρονα πιο στενά δεμένοι με την κυβερνητική κλίκα (όπως οι 
αυλικοί του Σαμαρά αλλά και υπουργοί σαν τον Α. Γεωργιάδη) συνέχι-
σαν να επιμένουν σε αυτές τους τις εμμονές. Ταυτόχρονα, φυσικά, έγινε 
και η θεαματική επιχείρηση μαντρώματος των πυρήνων της συμμορίας, 
με σκοπό το Κράτος να δείξει πως χτυπάει με πυγμή τα «άκρα» αλλά 
και -αυτή τη φορά προς το εξωτερικό- πως έχει τη στοιχειώδη σοβαρό-
τητα να μην ανέχεται την ανεξέλεγκτη δράση ομάδων που επικαλούνται 
τον Χίτλερ και τους ναζί. 

Ωστόσο, αυτή η εξέλιξη δεν πρέπει να μας εκπλήσσει, εφόσον 
δεν πρόκειται για κάποια ουσιαστική αλλαγή σκηνικού σε ό,τι αφορά 
στο σύστημα εξουσίας. Απλώς επιβεβαιώνει τα περί «χαϊδέματος των 
αυτιών» (για να θυμηθούμε την περίφημη έκφραση!) της ΧΑ από την 

7. Μ. Φαρμακιώτη, «Είμαστε όλοι ηθικοί αυτουργοί στο θάνατο του 34χρονου», Skai.gr, 
18/9/2013.
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άρχουσα κλίκα της ΝΔ: πώς είναι δυνατόν να κινήθηκαν τόσο εύκολα οι 
διαδικασίες προς την κατεύθυνση της υπαγωγής της δράσης της ΧΑ στη 
ρύθμιση του Π. Κώδικα για τις εγκληματικές οργανώσεις (πράγμα που 
επέτρεψε τις συλλήψεις και την εκκαθάριση που ακολούθησαν), όταν, 
σε παλιότερες ερωτήσεις για την αδράνεια των κατά τόπους εισαγγε-
λέων να ασκήσουν διώξεις για τον «σκληρό ακτιβισμό» (Κρανιδιώτης) 
της ΧΑ, η απάντηση ήταν «η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη κι εμείς δε 
μπορούμε να την πιέσουμε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση»; Και τί έκα-
ναν οι 32 φάκελοι που ασμένως προσκόμισε μετά τη δολοφονία του Π. 
Φύσσα ο Δένδιας τόσον καιρό στο γραφείο του; Πώς ξαφνικά η αστυνο-
μία άρχισε να συλλαμβάνει ροπαλοφόρους από τη Θεσσαλονίκη ως τη 
Χαλκίδα8φτάνοντας μέχρι και τον ίδιο τον φυρερίσκο της οργάνωσης; 
Προφανώς έχουμε μια πρόσκαιρη αλλαγή πλεύσης και αντί για χάιδεμα 
των αυτιών θα πέσει ράβδος (έστω για τα μάτια του κόσμου), ώστε να 
περάσει η γραμμή: «χτυπάμε με πυγμή τα άκρα». 

Η δολοφονία των δύο νεαρών χρυσαυγιτών, Γ. Φουντούλη και Μ. 
Καπελώνη, στο Νέο Ηράκλειο ήρθε την κατάλληλη στιγμή για την κυβέρ-
νηση, από αυτήν την άποψη. Τη στιγμή που για πρώτη φορά είχε αρχίσει 
να αμφισβητείται η περίφημη «θεωρία των δύο άκρων» ακόμα και από 
διασημότητες πρώτης γραμμής του πολιτικού και μιντιακού προσωπικού 
υπό τον φόβο της κοινωνικής κατακραυγής, ήρθε αυτή η εξέλιξη να ξανα-
δώσει τη χαμένη αίγλη της στην περίφημη θεωρία και τη σκληρή γραμμή 
της άρχουσας κλίκας. Εμείς φυσικά δεν είμαστε «μαρξιστές» προφέσο-
ρες ώστε να ανάγουμε σε έσχατο και στην ουσία μοναδικό κριτήριο της 
ανάλυσής μας το ερώτημα «ποιος ωφελείται αντικειμενικά από αυτήν 
την εξέλιξη;», όπως έκαναν διάφοροι μετά τη δολοφονία του Π. Φύσσα 
(Τ. Φωτόπουλος, Γ. Δελαστίκ) με τα γνωστά τραγελαφικά αποτελέσματα. 

Παρ’ όλο που, με άλλα λόγια, η επίθεση στους χρυσαυγίτες ται-
ριάζει γάντι στην πολιτική του σκληρού πυρήνα της κυβέρνησης, δεν 
είναι απίθανο να έχει γίνει από κάποια ένοπλη αναρχοαριστερίζουσα 
ομάδα, μιας και η έλλειψη πολιτικής κρίσης που χαρακτηρίζει τα μέλη 
αυτών των χώρων είναι παροιμιώδης. Ωστόσο, το γεγονός πως χρειά-
στηκε τόσος καιρός για να έρθει η περίφημη ανάληψη ευθύνης δίνει όλο 
και περισσότερους πόντους στο ενδεχόμενο να πρόκειται για «κρατική 
δουλειά». Διότι, φυσικά, το κείμενο αυτής της ανάληψης θέτει σημαντικά 

8. Πέντε άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και άλλα τρία στη Χαλκίδα την Παρα-
σκευή 20/9, όλοι τους κατέχοντας ελαφρύ οπλισμό (κλομπ, σουγιάδες, ασπίδες κ.λπ.), ενώ 
έγιναν και έρευνες σε σπίτια μελών και γραφεία τοπικών οργανώσεων.
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ερωτήματα με τον τρόπο που έχει γραφτεί και δείχνει αρκετά «ύποπτο» 
(περίεργη χρήση της γλώσσας, ιδιαιτέρως χοντροκομμένα πατριωτικά 
τσιτάτα, κατά λέξη αντιγραφή χωρίων από το Wikipedia και ειδησεογρα-
φικά ρεπορτάζ, έλλειψη κάθε περιγραφής του τρόπου με τον οποίο ενήρ-
γησε η νεοεμφανιζόμενη οργάνωση κ.ά.).

Ταυτόχρονα, με τις διάφορες φήμες που είχαν αρχίσει στο μετα-
ξύ να διαδίδονται περί των πιθανών υπόπτων, το Κράτος έχει τα χέρια 
λυμένα για να δώσει το τελικό χτύπημα στον αναρχικό χώρο, τον οποίο 
για πρώτη φορά προσπάθησε να χτυπήσει ανοιχτά πριν από ένα χρόνο 
περίπου, με την επιχείρηση εκκένωσης ιστορικών καταλήψεων του κέ-
ντρου της Αθήνας, όπως η «Βίλα Αμαλίας» και η «Λέλα Καραγιάννη 
37». Και βέβαια, μια τέτοια στρατηγική από πλευράς του σαμαρικού 
στρατοπέδου δεν αποτελεί απλό ιδεολογικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών 
με τον «εχθρό», αλλά πολύ περισσότερο ανταποκρίνεται στην ευρύτερη 
-και για πρώτη ίσως φορά οργανωμένη- προσπάθεια για μια άνωθεν επι-
βεβλημένη «συμμόρφωση» και μια ακροδεξιού τύπου χειραγώγηση της 
ελληνικής κοινωνίας στο όνομα της περίφημης «πάταξης της ανομίας». 

Η νεοδεξιά αντεπίθεση
α) Οι Καλοί Συμμορίτες
Στην ένδοξη κι ηρωική χώρα που λέγεται Ελλάδα, που από κα-

ταβολής κόσμου την πολεμάνε οι ισχυροί της γης δίχως αυτή ποτέ να 
λυγίζει, έλαχε η μοίρα να υφίσταται αυτόν τον τραγέλαφο που λέγεται 
Σαμαράς και αυλικοί του και του οποίου τις συνέπειες, όπως είδαμε, 
πληρώνουμε σήμερα με τον πιο άσχημο τρόπο. Το γεγονός πως εν έτει 
2013 έχουμε φτάσει η κυβερνητική πολιτική να ασκείται, μεταξύ άλλων, 
από την «Ομάδα Αλήθειας» (ή αλητείας;), έναν αργόσχολο γόνο βουλευ-
τή και αποτυχημένο γελωτοποιό της Ρούλας Κορομηλά, έναν πρώην λο-
κατζή μπλεγμένο με το παρακράτος, έναν πρώην αριστεριστή με απωθη-
μένα ενάντια στις παλιές του αγάπες κι έναν τυχάρπαστο κρατικοδίαιτο 
διπλοθεσίτη δήθεν «επιχειρηματία» που ασχολείται με τη διαδικτυακή 
συκοφάντηση πολιτικών αντιπάλων, δείχνει τη βαθειά πολιτική αποσύν-
θεση των διευθυντικών μηχανισμών της χώρας. 

Το περσινό εκλογικό αποτέλεσμα και η συγκρότηση της τρι-
κομματικής κυβέρνησης προσέφερε μια μοναδική ευκαιρία στις κάθε 
λογής ακροδεξιές φωνές να συγκροτήσουν μια πιο ομογενοποιημένη 
και εξωστρεφή τάση, ένα μπλοκ ιδεολογικής αντεπίθεσης που επι-
θυμεί να στρέψει τους Νεοέλληνες στην κατεύθυνση των αξιών που 
αυτό πρεσβεύει. Αυτός ο σωρός από μυστικοσυμβούλους, αρθρογρά-
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φους του διαδικτύου και επιφανείς ήρωες της Νεοδεξιάς έχει ανα-
λάβει να χτίσει ιδεολογικά και πρακτικά τη «Νέα Μεταπολίτευση» 
(όπως από καιρό μας σφυροκοπά το Antinews.gr και η Δημοκρατία, 
τα δύο ημιεπίσημα κανάλια του σαμαρισμού), δηλαδή να γκρεμίσουν 
οτιδήποτε θετικό περιείχε η πραγματική Μεταπολίτευση: την υπο-
χώρηση του μετεμφυλιακού (παρα)κράτους της Δεξιάς, την οριστική 
εγκαθίδρυση της συνταγματικής ομαλότητας, τη βελτίωση του βιοτι-
κού επιπέδου της κοινωνίας, μια γενικότερη φιλελευθεροποίηση των 
ηθών και μια υποχώρηση του κρατικού και αστυνομικού αυταρχισμού 
μεταξύ άλλων. 

β) Ο λαϊκιστικός ρεβανσισμός

Όσοι πιστεύουμε στην δημοκρατία οφεί-
λουμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στην Χρυσή Αυγή 
-και σοβαρολογώ απολύτως. Της το οφείλουμε για 
την ευκαιρία που μας προσφέρει -και μάλιστα την 
ώρα που την έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη- ώστε να 
διορθώσουμε λάθη δεκαετιών και να κάνουμε μια 
νέα αρχή στην πολιτική ζωή. Είναι η ευκαιρία που 
δίνεται στη νομιμότητα να αναμετρηθεί, επιτέλους, 
με την οιονεί νομιμοποιημένη βία της Αριστεράς: 
αυτό το καρκίνωμα της Μεταπολίτευσης, που όλοι 
το φοβούνται και κανείς δεν το αγγίζει.

Σ. Κασιμάτης 9

Όπως και στη Δύση γενικώς, το διαζύγιο των λαϊκών τάξεων με 
τα δημοκρατικά και χειραφετητικά κινήματα που παρατηρείται στη δε-
καετία του ‘6010, έφερε στην εξουσία τη γενιά που πήρε τότε τη σκυτάλη, 
πρωταγωνιστώντας στα νεολαιίστικα κινήματα της περιόδου. Οι κραυγές 
των συντηρητικών φωνών κατά της Μεταπολίτευσης μας θυμίζουν την κρι-
τική της γαλλικής «Νέας Δεξιάς»11 ενάντια στις «αξίες του Μάη του ‘68» 
ή την επίθεση των λαϊκιστών του αμερικανικού Tea Party στις «ελίτ» της 
Ουάσινγκτον και ειδικότερα στον Ομπάμα και τις αξίες που εκφράζουν 
σε πολιτιστικό επίπεδο. Ο γίγαντας νάνος Σαρκοζί το είχε αντιληφθεί 
αυτό και για να προσεταιριστεί τη λαϊκή και ακροδεξιά ψήφο είχε θέσει 

9. «Η ευκαιρία της Χρυσής Αυγής για τη δημοκρατία», Καθημερινή της Κυριακής, 
16/9/2012.
10. Βλ. σχετικά και το κείμενο του Στιβ Φρέιζερ, «Ευχαριστούμε, Tea Party», Πρόταγ-
μα, τ. 2, Ιούνιος 2011.
11. Μιας πιο διανοούμενης εκδοχής της ακροδεξιάς, από την οποία εμπνέεται, κατά πα-
λιότερη δήλωσή του, ο Μ. Βορίδης.
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ως στόχο του, κατά την προεκλογική περίοδο του 2007, «να τελειώνει 
με το Μάη του ‘68», προεξοφλώντας έτσι τη ρητορική που αναπτύχθηκε 
από τους συντηρητικούς, τους καθολικούς και την ακροδεξιά (την περί-
φημη «Διαδήλωση για όλους» [Manif pour tous]) που εξεγέρθηκαν, πριν 
λίγους μήνες, ενάντια στην ψήφιση του νόμου Τομπιρά ο οποίος αναγνω-
ρίζει τον γάμο μεταξύ ομοφυλόφιλων ζευγαριών. Στις πιο φανατικές συ-
νιστώσες αυτής της κίνησης βρίσκουμε την ιδέα πως η αντίθεση σε αυτόν 
τον νόμο συνιστά αντίθεση στο «λόμπι των γκέι» και τη δικτατορία της 
γενιάς του ’68, την οποία πρέπει να ανατρέψουμε μέσω μιας «Γαλλικής 
Άνοιξης». Κάτι ανάλογο παρατηρούμε και στην Ελλάδα με τους Καλούς 
Συμμορίτες, οι οποίοι βάλλουν κατά της «Γενιάς του Πολυτεχνείου» στα 
πλαίσια μιας ανανεωμένης λαϊκοδεξιάς ρητορείας που, στις πιο εμπνευ-
σμένες της στιγμές, μπορεί να φτάσει σε ακραίες δηλώσεις του τύπου: 
«δε μας ενδιαφέρουν τα ανθρώπινα δικαιώματα»12.

γ) Η σύγκλιση μεταξύ ακροδεξιών και φιλελεύθερων χώρων
Η συντηρητική αυτή στροφή αποτελεί έναν κόμβο στον οποίο 

συναντώνται δύο πολιτικοί χώροι που μέχρι πρότινος χαρακτηρίζονταν 
από σημαντικές διαφορές: η παλαιοκομματικού είδους, λαϊκιστική Δεξιά 
τάση με αυταρχικές πολιτειακές καταβολές και συνθηματολογία εμφυλι-
ακού περιεχομένου από τη μια μεριά, κι ένας «συνασπισμός» φιλελεύθε-
ρων και κεντρώων χώρων, που για λόγους πολιτικής επιβίωσης, αλλαγής 
απόψεων προς το συντηρητικότερο αλλά και απλής βλακείας (τα δύο 
τελευταία, άλλωστε, συνήθως ταυτίζονται!) μετατοπίζονται ολοένα και 
περισσότερο προς την παραδοσιακή Δεξιά. Εδώ βρίσκεται η ουσία και 
η σοβαρότητα του ζητήματος. Διότι δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με την 
επιθετικότητα ή τη σκλήρυνση της λαϊκίζουσας ακροδεξιάς ρητορικής. Οι 
εθνικιστικές και ρατσίζουσες εξυπνάδες των νεοδεξιών think tanks και των 
παλικαράδων του Σαμαρά είναι μεν χυδαίες και πολιτικά επικίνδυνες, 

12. Όπως είχε απαντήσει ξερά ο γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου, Π. Μπαλτάκος 
στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, «Κατά τη μόνη συνάντησή του 
με το προεδρείο της Επιτροπής (7.12.2012), ο κ. γενικός γραμματέας μάς επιφύλαξε υπο-
δοχή περιφρονητική προς τον θεσμό που εκπροσωπούμε και ανάρμοστη με το αξίωμα που 
του έχετε αναθέσει. Δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρουν, ως εκπρόσωπο της κυβέρνησης και 
της Νέας Δημοκρατίας, το έργο της Επιτροπής και τα δικαιώματα του ανθρώπου, ούτε οι 
σχετικές διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, και συνειδητά ώς τώρα δεν έκανε τίποτα για 
να διευκολύνει την απρόσκοπτη λειτουργία της Επιτροπής» (από επιστολή της ΕΕΔΑ που 
παραθέτει η Α. Ψαρρά, «Δε μας ενδιαφέρουν τα ανθρώπινα δικαιώματα», Εφημερίδα των 
Συντακτών, 27/2/2013).

EDITORIAL



13

ωστόσο, θα λέγαμε, ότι καθίστανται χρήσιμες κυρίως στους ενδοδεξιούς 
εκλογικούς ανταγωνισμούς σε ότι αφορά το εθνοπατριωτικό (και οπωσ-
δήποτε αριστερόφοβο) κοινό13. Η μισαλλόδοξη ρητορική των εθνικιστών 
της ΝΔ, κουβαλώντας παράλληλα το βαρύ φορτίο της στήριξης του κυ-
βερνητικού μνημονιακού αυταρχισμού, συναντούν κατά κάποιον τρόπο 
ένα ταβάνι στην επιρροή που μπορεί να έχει, εφόσον απευθύνεται σε 
ένα συγκεκριμένο ακροατήριο. Αντίθετα, το πλέον ανησυχητικό είναι 
η πολιτική μετατόπιση μιας μεγάλης μερίδας του φιλελεύθερου χώρου, 
που φτάνει σε τέτοιο βαθμό αυτοεξευτελισμού ώστε να ανέχεται έως και 
να συμπράττει σιωπηλά με τις ακροδεξιές επιλογές του Σαμαρά σε πο-
λιτικό και κοινωνικό πεδίο. Και πρόκειται για εξέλιξη ιδιαίτερα ανησυ-
χητική, εξαιτίας του πολύ ευρύτερου κοινού στο οποίο έχουν πρόσβαση 
οι συγκεκριμένοι διανοούμενοι και αρθρογράφοι, το οποίο επουδενί δεν 
περιορίζεται στον παραδοσιακό χώρο της Δεξιάς.

Οι σοβαροφανείς μπουφόνοι του φιλελευθερισμού
Μια όσο το δυνατόν λεπτομερή χαρτογράφηση του εν λόγω φι-

λελεύθερου τόξου επιχειρούμε και στο κείμενο της ομάδας μας στο πα-
ρόν τεύχος. Το φιλελεύθερο τοπίο στην σημερινή Ελλάδα αποδεικνύεται 
εξόχως ποικιλόμορφο: εκτείνεται από ταλιμπάν του ΔΗΜΑΡισμού, όπως 
ο Ψαριανός και ο Η. Κανέλλης, μέχρι τους διάφορους «φιλελεύθερους» 
τύπου Τζήμερου και Μανδραβέλη, και από τις αναλύσεις διανοούμενων 
όπως ο Καλύβας ή ο Ράμφος έως την πολιτιστική γραμμή των free press 
και των έτερων Protagonιστών του διαδικτύου. Αυτός ο -εκ πρώτης όψεως 
ανομοιογενής- όμιλος σοβαροφανών σχολιαστών, μαθητευόμενων πολιτι-
κών, δημοφιλών κριτικών και «αντισυμβατικών προσωπικοτήτων», έχει 
καταφέρει να οικοδομήσει μια νέα τάση παρέμβασης και επιρροής στην 
κοινωνική ζωή των Νεοελλήνων. 

Στην ουσία οι φιλελεύθερες αυτές φωνές προσπαθούν να παρα-
στήσουν τον ιδεολογικό καθοδηγητή της ελληνικής κοινωνίας, συμπλη-
ρώνοντας τη δουλειά που κάνει σε κυβερνητικό επίπεδο το κρατίδιο του 
Σαμαρά και σε επίπεδο «δρόμου» τα τραμπουκοειδή της ΧΑ. Προφανώς 
οι τρεις αυτές ομάδες δεν είναι σε καμία περίπτωση το ίδιο πράγμα· δι-
αφέρουν στις ιδεολογικές αναφορές τους, στα μέσα που χρησιμοποιούν, 
στο κοινό στο οποίο κατά βάση απευθύνονται. Ωστόσο -και αυτό είναι 
που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη-, οι εξελίξεις σήμερα δείχνουν 

13. Φαινόμενο που ενισχύεται λόγω της διαφαινόμενης εδραίωσης του δεξιότερου της ΝΔ 
εκλογικού κοινού.
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ότι αυτοί οι λεγόμενοι «νέοι φιλελεύθεροι» (κατά την έκφραση του Ν. 
Σεβαστάκη) παίζουν όσο πιο ανοιχτά γίνεται το παιχνίδι της κυβερνη-
τικής ακροδεξιάς (και, κατά συνέπεια, σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, των 
νεοφασιστών της ΧΑ). Μπορεί ο καθένας από τους τρεις να έχει διαφο-
ρετικούς στόχους, αλλά αυτή η «αντικειμενική» σύμπλευση, όπως θα 
δούμε, δεν παύει να οδηγεί προς ένα κοινό αποτέλεσμα: την προϊούσα 
συντηρητικοποίηση της κοινωνίας και την επάνοδο ενός παλαιοδεξιού 
αυταρχισμού. 

α) Ο ρόλος των φιλελεύθερων μέσα στην παρούσα συγκυρία
Δεν είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς την απεγνωσμένη -αν και 

όχι πάντα συνειδητή- προσπάθεια όλων αυτών των, υπερηφανευόμενων 
για την «επαναστατικότητα» των φιλελεύθερων ανοησιών που εκστο-
μίζουν, αρθρογράφων να συστήσουν ένα μπλοκ ιδεών και λύσεων που 
θα πρέπει -είναι η μόνη μας ελπίδα, όπως λένε!- να υιοθετήσουμε και 
να εφαρμόσουμε. Οι στήλες εφημερίδων των μεγαλοεκδοτών ή αυτές 
των free press, οι ιστοσελίδες περισπούδαστων bloggers, οι αντίστοιχοι χώ-
ροι εμπνευσμένης συλλογικής αρθρογραφίας (σαν το Protagon.gr) ή τα 
προσφάτως εισηγμένα στο χρηματιστήριο ιδεών βιβλιο-περιοδικά14 εί-
ναι γεμάτα με άρθρα και αρθρίδια τέτοιας μεταμοντέρνας φιλελεύθερης 
επινόησης. 

Μπορεί οι συντάκτες τους να εκκινούν από διαφορετικές αφετη-
ρίες ή να υπερασπίζονται διαφορετικά προτάγματα ή και συμφέροντα, 
ωστόσο, κοινός τόπος των παρεμβάσεών τους είναι η προπαγάνδα υπέρ 
της ανάγκης για εκσυγχρονισμό και εκδυτικισμό που δήθεν έχει η ελλη-
νική κοινωνία, όπως και υπέρ της επικράτησης της «υπευθυνότητας» και 
του «πολιτικώς ορθού», που θα αντικαταστήσουν την «ανορθολογικότη-
τα» της «παλαβής Αριστεράς» αλλά και της ελληνικής πραγματικότητας 
γενικότερα. Ακροβατώντας μεταξύ της ψευδο-επιστημονικότητας, του 
lifestyle και της επιτηδευμένης εναλλακτικότητας, το φιλελεύθερο αυτό 
ρεύμα προσπαθεί να αναδειχθεί σε πρότυπο πολιτικής υπευθυνότητας, 
αλλά και αγώνα ενάντια σε όλες τις «παθογένειες» και τα «κακές συνή-
θειες» του ελληνικού λαού. Περήφανο για την υποτιθέμενη αντισυμβα-
τικότητά του, πασχίζει να πρωτοστατήσει στην αναμέτρηση με τα δεινά 
του παρελθόντος και του παρόντος, με όλα αυτά που το ίδιο θεωρεί ως 
κατάρες της Μεταπολίτευσης. 

14. Βλ. τα Athens Review of Book και The Books’ Journal.
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β) Η εμμονή με τη Μεταπολίτευση
Σε αυτό το μήκος κύματος, ο μέσος φιλελεύθερος αρθρογράφος 

ξελαρυγγιάζεται για να καταγγέλλει το πολιτικο-κοινωνικο-πολιτιστικό 
DNA του Νεοέλληνα -που οικοδομείται με υλικά όπως η χαλαρότητα, 
η αμετροέπεια, η γενικευμένη διαφθορά, η καθημερινή αγένεια, η τε-
μπελιά, η ανοργανωσιά, ο κρατισμός, ο τριτοκοσμισμός κ.λπ.- ως τον 
απόλυτο φταίχτη για τα δεινά που περνά η χώρα (και, κατά συνέπεια, 
ολόκληρο το «ευρωπαϊκό οικοδόμημα»!). Μια τέτοια ανάλυση, όταν δεν 
είναι προϊόν ενορχηστρωμένης προπαγάνδας ή καλοπληρωμένης στρα-
τευμένης υπηρεσίας, μοιάζει τουλάχιστον αφελής και πολιτικά επικίν-
δυνη. Όχι γιατί οι συγκεκριμένες καταγγελίες δεν αντιστοιχούν πολλές 
φορές σε υπαρκτά προβλήματα της νεοελληνικής κοινωνίας15, αλλά διότι: 
α) στο πλαίσιο της γενικευμένης επίθεσης εναντίον της Μεταπολίτευσης 
ομαδοποιούνται με εντελώς επιφανειακό και αφελή τρόπο τα χαρακτη-
ριστικά των Νεοελλήνων, με αποτέλεσμα να στοχοποιούνται και στοιχεία 
που κάθε άλλο παρά αρνητικά και στείρα μπορούν να θεωρηθούν. Έτσι, 
ο δρόμος προς το φιλελεύθερο «συμμάζεμα» περνά μέσα από την πά-
ταξη της ελευθεριότητας που απολαμβάναμε, όπως και την καταστροφή 
της όποιας λαϊκότητας -δια της ταύτισής της με τον δαίμονα του λαϊκι-
σμού. Β) Θέλοντας ο εγχώριος φιλελευθερισμός να αποδομήσει και να 
απονομιμοποιήσει τα «αρχαϊκά» και «απολίτιστα» χαρακτηριστικά μας, 
προτάσσει με τρομερή αφέλεια την ανάγκη για έναν απλό και δίχως 
περαιτέρω σχόλια εκδυτικισμό της χώρας, αποκρύπτοντας βέβαια το γε-
γονός ότι η παρηκμασμένη Δύση λίγα έχει πλέον να μας προσφέρει ως 
πρότυπο κοινωνικής λειτουργικότητας ή έστω πολιτικής ευταξίας. 

Σε τελική ανάλυση, είναι η στάση του υποτιθέμενου ανθού της 
δυτικοθρεμμένης διανόησης της χώρας, ο οποίος, όχι μόνο δεν αρθρώνει 
κουβέντα ενάντια στον κωμικοτραγικό τρόπο με τον οποίο κυβερνάται η 
χώρα, αλλά καμώνεται πως εξασκεί το κριτικό του λειτούργημα βάλλο-
ντας εναντίον οποιουδήποτε άλλου εκτός από αυτούς που ασκούν σήμε-
ρα την εξουσία στην Ελλάδα16, που αποτελεί το πειστικότερο δείγμα της 
βαθειάς ανθρωπολογικής οπισθοδρόμησης που παρατηρείται μέσα στη 

15. Παγίδα στην οποία πέφτει πολύ συχνά η Αριστερά όταν, στο πλαίσιο του πολιτικο-
εκλογικού παιχνιδιού, αποφεύγει να μιλήσει ανοιχτά για τα «κακώς κείμενα» της εποχής 
μας ή για υπαρκτά ζητήματα των οποίων τη σοβαρότητα εκμεταλλεύεται η ακροδεξιά για 
να θεωρητικολογήσει υπέρ των αξιών της.
16. Ξεχνώντας, άλλωστε, πως είναι ο ίδιος προϊόν, σε πολιτιστικό επίπεδο, των κινημάτων 
της δεκαετίας του ’60 και του ’70 και πως, ως εκ τούτου, είναι αυτοκτονικό να συμμαχεί 
με τους επίδοξους ιστορικούς τους νεκροθάφτες.
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Δύση. Όχι πως είμαστε της άποψης ότι θα πρέπει να γίνεται αποκλει-
στικά και μόνο κριτική στους εκάστοτε κυβερνώντες, λες κι αυτοί μας 
πέφτουν, κάθε φορά, από τον ουρανό, δίχως να έχουν τη στήριξη ή, έστω, 
την ανοχή ενός κρίσιμου μέρους της κοινωνίας· άλλο αυτό όμως κι άλλο 
η πρόστυχη και αναξιοπρεπής στάση που συνίσταται στο να εξαντλούμε 
την όποια κριτική μας διάθεση στους πιο εύκολους στόχους. 

γ) Ο αυτοεξευτελισμός της διανόησης
Η ποιότητα και το ήθος ενός διανοούμενου φαίνεται όχι μόνο 

από την κριτική του στους κατεστημένους θεσμούς, έτσι γενικά κι αόρι-
στα (όταν με «θεσμούς» εννοούμε τα ήθη και τις νοοτροπίες ενός λαού, 
τις συνήθειές του, την πολιτική του συμπεριφορά κ.λπ.), αλλά και από τη 
διάθεσή του να συγκρουστεί με την εκάστοτε εξουσία, τουλάχιστον όταν 
βρισκόμαστε σε κρίσιμες και εξαιρετικές συγκυρίες όπως η σημερινή. 
Παλιότερα άλλοι τα έβαζαν με Πάπες, αυτοκράτορες και δικτάτορες, 
ενώ σήμερα οι εγχώριοι αστέρες φοβούνται να πουν το αυτονόητο για 
να μην κατηγορηθούν για «λαϊκισμό». Και γι’ αυτό τους έβαλε τα γυαλιά 
ο σχεδόν αιωνόβιος Νάνος Βαλαωρίτης, με την επιστολή του προς τον 
Α. Σαμαρά17. Η ίδια δουλοφροσύνη φαίνεται να χαρακτηρίζει τις παρεμ-
βάσεις των εν λόγω διανοούμενων και μετά τη δολοφονία του Π. Φύσσα: 
οι πιο εμμονικοί συνεχίζουν να μιλάνε για τα «δύο άκρα» και τις ευθύνες 
της Αριστεράς, ενώ οι λιγότερο πωρωμένοι παρουσιάζουν το φονικό ως 
ενσάρκωση των κακοδαιμονιών του δύσμοιρου έθνους μας. Ειδικά μετά 
και τον θάνατο των δύο εκ των τριών χρυσαυγιτών που δέχτηκαν δολο-
φονική επίθεση στις αρχές Νοεμβρίου, το τροπάριο συνεχίζεται αστα-
μάτητο: καμιά ανάλυση, μόνο οιμωγές για τη «βία» κι αυτούς που την 
καλλιεργούν τόσα χρόνια.

Αλλά, φυσικά, όπως έχουμε ξαναπεί, αυτή μας η επαναλαμβα-
νόμενη κριτική στους διανοούμενους δεν είναι προϊόν κάποιας εμμονής 
μαζί τους. Απλώς θεωρούμε την υποχώρηση της οποιασδήποτε κριτι-
κής τους διάθεσης, η οποία δεν συνιστά σε καμία περίπτωση ελληνι-
κή ιδιαιτερότητα, χαρακτηριστικό δείγμα της σταθερής παρακμής της 
νεοτερικής δυτικής κληρονομιάς, στα πλαίσια της οποίας και άνθισε ο 
ανθρωπολογικός τύπος του διανοούμενου, όπως έχουμε συνηθίσει να τον 
αντιλαμβανόμαστε. Παρακμή, που προφανώς δεν χαρακτηρίζει απλά το 
χώρο των διανοούμενων, αφού μπορούμε διακρίνουμε τις ρίζες της σε 

17. Βλ. «Επιστολή του ποιητή Νάνου Βαλαωρίτη στον Αντ. Σαμαρά για τη Χρυσή Αυγή», 
Το Βήμα, 29/5/2013.
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όλες τις εκφάνσεις της ζωής μέσα στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Με 
το κείμενo του Ν. Κασφίκη, «Μια ανθρωπολογική ανάλυση της τριλογίας 
του Μπάτμαν: σχόλια πάνω στην αποσάθρωση των δυτικών κοινωνιών» 
μας δίνεται η ευκαιρία να θίξουμε, μεταξύ άλλων, ορισμένες παραμέ-
τρους αυτής της παρακμής, η οποία συμβαδίζει με την ολοένα και μεγα-
λύτερη εμπέδωση του μοντέλου της κοινωνίας της κατανάλωσης. 

Άμεση δημοκρατία κι «εθνικολαϊκισμός»
Όπως επίσης προσπαθούμε να δείξουμε, μέρος της κριτικής που 

αναπτύσσουν οι εγχώριοι φιλελεύθεροι διανοούμενοι ερείδεται σε πραγ-
ματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, με πρώτο και κύριο τον 
εθνικισμό. Σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό, δημοσιεύουμε κι εμείς το πρώτο 
μέρος ενός κειμένου αφιερωμένο στο ζήτημα της φύσης του ελληνικού 
αριστερού (και όχι μόνο) εθνικισμού18. Ωστόσο, όπως συμβαίνει γενικώς 
με αυτή τη νέα φιλελεύθερη διανόηση, τα ζητήματα παραμορφώνονται 
και διεκτραγωδούνται, ώστε, τελικά, να χάνεται η δυνατότητα σωστής 
αποτίμησης των καταστάσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η κριτική 
του εθνικισμού διά μέσου της έννοιας του «εθνικολαϊκισμού», που χρη-
σιμοποιεί ο γάλλος κοινωνιολόγος Pierre-Andé Taguieff19.

Σε ένα πρόσφατο βιβλίο ενδεικτικό αυτής της τάσης (γραμμένο 
από τον εν Ελλάδι εισηγητή της σκέψης του Ταγκιέφ), διαβάζουμε την 
εξής κριτική στο Κίνημα των Πλατειών του 2011: «Η λεγόμενη “άμεση 
δημοκρατία”, που εφαρμοζόταν στην “κάτω πλατεία”, ακόμα και σύμφω-
να με ορισμένους από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της που προέρ-
χονται από τον ευρύτερο αντι-εξουσιαστικό χώρο (ο οποίος εν μέρει του-
λάχιστον φαίνεται ότι δραστηριοποιήθηκε σε αυτήν), την ίδια στιγμή που 
“συμβόλισε” την αμφισβήτηση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και 
του κοινοβουλευτισμού “μπροστά στο ίδιο το κοινοβούλιο”, τελικά περισ-
σότερο αναλώθηκε σε “ομαδική ψυχοθεραπεία και αυτοαναφορικότητα”, 
προσκρούοντας μοιραίως σε ένα τείχος “αντιμνημονιακού πατριωτι-
σμού” και “αριστερού εθνικισμού”, που θύμιζε έντονα αυτόν του ΕΑΜ, 
αλλά ακόμα και την ιδρυτική διακήρυξη της δημιουργίας του ΠΑΣΟΚ 
(3 Σεπτέμβρη 1974)»20. Οι «πιο ένθερμοι υποστηρικτές της που προέρχο-

18. Βλ. την κριτική παρουσίαση των ιδεών του Α. Γαβριηλίδη στις «Βιβλιοκριτικές» αυτού 
του τεύχους.
19. P.-A. Taguieff, Ο νέος εθνικολαϊκισμός, μτφρ. Α. Ηλιαδέλη, Α. Πανταζόπουλος, 
Επίκεντρο, 2013.
20. Α. Πανταζόπουλος, Ο αριστερός εθνολαϊκισμός: 2008-2013. Από την «εξέγερση» του 
Δεκέμβρη, τους «Αγανακτισμένους» και τις εκλογές του 2012 μέχρι το νέο κυπριακό 
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νται από τον ευρύτερο αντι-εξουσιαστικό χώρο» περί ων ο λόγος είμα-
στε εμείς, καθώς ο Α. Πανταζόπουλος παραπέμπει τους αναγνώστες του 
στο κείμενό μας, «Το Κίνημα των Πλατειών και οι δυσκολίες δημιουργίας 
ενός δημοκρατικού κινήματος» (Πρόταγμα, τ. 3, Δεκέμβριος 2011).

Οποία τιμή να αναφέρεται στις απόψεις σου ένας πολιτικός σου 
αντίπαλος, ύστερα μάλιστα από σωρεία παραθέσεων της βοθρολυμμα-
τώδους ιστοσελίδας του ημιπαρακρατικού κολλητού του Πρωθυπουργού 
μας, Φαύλου Κρανιδιώτη! Σε κάθε περίπτωση, είμαστε αναγκασμένοι να 
πούμε δυο κουβέντες σχετικά, καθώς έχουμε την εντύπωση πως ο Α. Πα-
νταζόπουλος παρερμηνεύει κάπως τα γραφόμενά μας. Εμείς δεν είπαμε 
ότι το Κίνημα των Πλατειών υπήρξε κυρίως «ναρκισσιστική αυτοαναφο-
ρικότητα και συλλογική ψυχοθεραπεία»: είπαμε πως αυτό υπήρξε, με-
ταξύ άλλων, ένα από τα κύρια μειονεκτήματά του. Και το ίδιο ισχύει για 
την ανάλυσή μας σχετικά με τα τεράστια εμπόδια που έθεσε η αδυναμία 
του περισσότερου κόσμου να αποδεσμευθεί από τα αριστερίστικα κλισέ. 
Άλλο αυτό κι άλλο να λες πως τελικά το κίνημα αυτό υπήρξε, κατά κύριο 
λόγο, συλλογική ψυχοθεραπεία και αριστερός λαϊκισμός. Η αποτίμηση 
της ιστορικής παρακαταθήκης ενός κοινωνικού ή πολιτικού κινήματος 
είναι κάτι πολύ διαφορετικό από την ανάλυση των μειονεκτημάτων του 
και από την πλευρά μας, εμείς γράφαμε το εξής εν προκειμένω: «Υπό 
αυτή την έννοια, η βασική, ίσως, συνεισφορά του κινήματος των πλατειών 
ήταν ότι εξοικείωσε έναν αριθμό ανθρώπων με τη λειτουργία θεσμών δη-
μοκρατικών, καταδεικνύοντας, παράλληλα, το χρεοκοπημένο χαρακτήρα 
των κομματικών και συνδικαλιστικών γραφειοκρατιών. Μπορεί οι πλα-
τείες να μην έφτασαν στο σημείο να βρουν -ή να μην προώθησαν- νέους 
θεσμούς σε όλα τα πεδία της κοινωνικής ζωής, αλλά αυτό που κατά 
κάποιον τρόπο κατέφεραν είναι να δείξουν πως μόνο με την αυτενέργεια 
και την αυτοοργάνωση του κόσμου είναι δυνατόν να συγκροτηθεί ένα 
δυνατό και συνειδητοποιημένο κίνημα. […] Είναι καιρός να υπερβούν οι 
άνθρωποι την κλαδική και συντεχνιακή συνείδηση και πολιτική κουλτού-
ρα, θέτοντας αιτήματα καθολικής ισχύος και εμβέλειας. Το Κίνημα των 
Πλατειών ήταν ένα πρώτο και ουσιαστικό βήμα προς αυτή την κατεύ-
θυνση»21. Το υπενθυμίζουμε, διότι κάποια πράγματα θα πρέπει ακόμα 
να είναι κατανοητά, παρά τη γενικευμένη διανοητική παράλυση που 
χαρακτηρίζει τον σύγχρονο κόσμο. 

ζήτημα, Αθήνα, Επίκεντρο, 2013, σ. 52.
21. Πολιτική Ομάδα για την Αυτονομία, «Το Κίνημα των Πλατειών και οι δυσκολίες δημι-
ουργίας ενός δημοκρατικού κινήματος», ό. π., σ. 51, 52.
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Η δυστυχία του να είσαι τεχνοφιλικός
α) Η διαμάχη σχετικά με την «Τεχνική»
Όπως είχαμε αναγγείλει στο προηγούμενο τεύχος, θα προ-

σπαθήσουμε να ασχοληθούμε, όσο μας επιτρέπει το γεγονός πως δεν 
είμαστε ειδικοί, με το ζήτημα της τεχνολογίας, που είναι, άλλωστε, 
και στον αφρό της μηντιακής επικαιρότητας με αφορμή τα πιο πρό-
σφατα τεχνολογικά θαύματα: την εκτύπωση τριών διαστάσεων, τα 
νέα πολυδιαφημισμένα μοντέλα των iPhones και τα περίφημα γυα-
λιά της Google. Αν θέλουμε να δούμε τι τύπο ανθρώπου διαπλάθουν 
οι σύγχρονες κοινωνίες (έρευνα απαραίτητη αν θέλουμε να ξέρουμε 
που πατάμε από πολιτική άποψη, αν θέλουμε, με άλλα λόγια, να 
έχουμε μια ιδέα για τις επιθυμίες, τις ελπίδες και τις εμμονές των 
ανθρώπων σήμερα), δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να παρακά-
μπτουμε το ερώτημα περί της τεχνολογίας. Τεράστιο ζήτημα για το 
οποίο έχουν χυθεί εκατοντάδες λίτρα μελανιού τους τελευταίους δύο 
αιώνες, πολλά εκ των οποίων, όμως, έχουν σπαταληθεί σε αναλύσεις 
που δεν ευνοούν σε καμία περίπτωση μια καλύτερη κατανόηση του 
φαινομένου. Γι’ αυτό κι εμείς του αφιερώνουμε σε αυτό το τεύχος 
τέσσερα κείμενα, μέσω των οποίων προσπαθούμε να φωτίσουμε δια-
φορετικές πτυχές του: από μια συνέχεια της κριτικής στον αυστηρά 
λειτουργικό χαρακτήρα της τεχνικής (Α. Φασούλας, «Το σφυρί χωρίς 
μάστορα και ο αυλητής») μέχρι την πληροφορική ιδεολογία (Ντ. Σωρ, 
«Η Google γνωρίζει» και Ν. Μάλλιαρης, «Με αφορμή το θάνατο του 
Στιβ Τζομπς. Ιδέες για μια ανθρωπολογική προσέγγιση της σύγχρο-
νης καταναλωτικής τεχνολογίας») και τις φαντασιώσεις τεχνολογικής 
υπέρβασης του ανθρώπινου όντος (Ζ.-Μ. Μαντοζιό, «Το τέλος του 
ανθρώπινου γένους;») προσπαθούμε να επιτεθούμε στους μύθους που 
διαδίδει η σύγχρονη ασυναρτησία σχετικά με τον «επαναστατικό» 
και «απελευθερωτικό» χαρακτήρα της σύγχρονης καταναλωτικής 
τεχνολογίας.

β) Τεχνική και τεχνολογία
Επειδή όμως επικρατεί συνήθως μια σύγχυση γύρω από τη σχέση 

των όρων τεχνική και τεχνολογία, πιστεύουμε ότι θα είναι βοηθητικό για 
τον αναγνώστη και την αναγνώστρια να έχουν υπόψη τι νόημα δίνουμε 
τουλάχιστον εμείς σε αυτούς τους δύο όρους. Τεχνική είναι κατά βάση 
κάθε μέθοδος που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος προκειμένου να φτάσει σε 
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έναν καθορισμένο σκοπό, συνήθως με τον λιγότερο κοπιώδη και δαπα-
νηρό τρόπο. Κι αυτό ισχύει για όλες τις σφαίρες της κοινωνικής δραστη-
ριότητας, παρ’ όλο που τείνουμε να περιστέλλουμε τον όρο στη χρήση 
εργαλείων κάθε είδους. Ωστόσο, τεχνική είναι πολύ περισσότερα πράγ-
ματα: ο τρόπος με τον οποίο παίζουμε ένα μουσικό όργανο, η κοινωνική 
μας συμπεριφορά, το φλερτ κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, σε ό,τι αφορά τη 
χρήση των εργαλείων, μπορούμε να πούμε ότι κάθε κοινωνία συστήνει το 
δικό της τεχνικό σύστημα (όπως έλεγε κι ο Ζακ Ελίλ22), το οποίο συνί-
σταται στο πλέγμα των επί μέρους τεχνικών που αναπτύσσονται στους 
κόλπους της.

Τεχνολογία, από την άλλη πλευρά, είναι ένα ιδιαίτερο είδος τε-
χνικού συτήματος. Είναι η τεχνική που αναπτύσσεται μέσα στο νεότερο 
δυτικό κόσμο κι έχει τα εξής δύο βασικά χαρακτηριστικά που τη διαφο-
ροποιούν από τις ιστορικές της προκατόχους: αφενός συνδέεται στενά με 
την επιστήμη, οδηγώντας στην εμφάνιση της λεγόμενης τεχνοεπιστήμης, 
και αφετέρου δημιουργεί μια ιδεολογία -της οποίας και αποτελεί ταυτό-
χρονα ενσάρκωση- σύμφωνα με την οποία το νεοτερικό τεχνικό σύστη-
μα μπορεί και οφείλει να επεκτείνει την κυριαρχία του στο σύνολο της 
ανθρώπινης δραστηριότητας. Αυτό το τεχνολογικό πρόταγμα πλήρους 
αναδιοργάνωσης της κοινωνικής ζωής από τη νεοτερική τεχνική και τους 
φορείς της (επιστήμονες, «τεχνοκράτες», «ειδικούς» κ.λπ.) είναι χαρα-
κτηριστικό της Δύσης και εκφράζει τη φαντασίωση ενός πλήρους «εξορ-
θολογισμού» της κοινωνικής ζωής, όπως και μια βλέψη παντοδυναμίας: 
μέσω της τεχνολογίας (αλλά και της οικονομικοεπιστημονικής ανάπτυξης 
ή εξέλιξης) μπορούμε να υπερβούμε και να κατανικήσουμε τις αδυναμίες 
και τους περιορισμούς του ανθρώπινου όντος, ελέγχοντας μέχρι και την 
τελευταία λεπτομέρεια της διαμόρφωσής του23. Ο Κρίστοφερ Λας, στο 
κείμενό του που μεταφράζουμε («Η ζωή στο θεραπευτικό Κράτος»), κά-
νει μια εξαιρετική περιγραφή των συνεπειών που έχει στην κοινωνική ζωή 
η επικράτηση αυτής της «θεραπευτικής» λογικής, που βλέπει το κράτος 
και το τεχνογραφειοκρατικό σύμπαν ως τη μεγάλη γκουβερνάντα που 
οφείλει να αναθρέψει μια κοινωνία κι ένα άτομο ολοένα και πιο ανίκανα 
να επιβιώσουν βασιζόμενα στις ίδιες τους τις δυνάμεις. 

Στις μέρες μας αυτή η τεχνολογική ουτοπία παίρνει μια ευτελι-

22. Ζ. Ελλύλ, Το τεχνικό σύστημα, μτφρ. Γ. Δ. Ιωαννίδης, Αθήνα, Αλήστου Μνήμης, 2013.
23. Βλ. σχετικά με αυτήν την ανάλυση και την κριτική παρουσίαση των ιδεών της Χάνα 
Άρεντ στις «Βιβλιοκριτικές» του προηγούμενου τεύχους μας: Πρόταγμα, τ. 5, Δεκέμβριος 
2012, σ. 206 κ. ε.
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σμένη μορφή, προσαρμοσμένη στην κοινωνία της κατανάλωσης (η οποία 
ουδέποτε θα είχε κυριαρχήσει τόσο ολοκληρωτικά δίχως την ύπαρξη της 
«θεραπευτικής κουλτούρας» για την οποία μιλά ο Λας), εφόσον έχει 
εκλείψει η αστική τάξη που υπήρξε ο κατεξοχήν φορέας αυτού του τε-
χνολογικού φαντασιακού. Σήμερα αυτή η βλέψη παντοδυναμίας -μέσω 
της πληροφορικής- παίρνει τη μορφή της επιδίωξης μιας ολοένα και με-
γαλύτερης «αυτονομίας» και «ελευθερίας» του ατόμου, δηλαδή μιας 
ολοένα και μεγαλύτερης επιθυμίας υπέρβασης κάθε περιορισμού (κοι-
νωνικού, ανατομικού, βιολογικού, ιατρικού). Η λεγόμενη καταναλωτική 
τεχνολογία αλλά και η αισθητική χειρουργική συνιστούν τις κατεξοχήν 
ενσαρκώσεις αυτής της τάσης, διαιωνίζοντας, υπό μια νέα μορφή, τον 
θεμελιώδη τεχνολογικό μεσσιανισμό της Δύσης. 

Σε πρόσφατο άρθρο για τον τρόπο λειτουργίας της Amazon, 
για παράδειγμα, διαβάζουμε τα εξής: «από το 2012 που εξαγόρασε, 
έναντι 775 εκατομμυρίων δολαρίων, την εταιρεία ρομποτικής Kiva System, 
η Amazon προετοιμάζει την εισαγωγή μικρών τροχοφόρων ρομπότ στις 
αποθήκες της: πρόκειται για πορτοκαλιά εξάεδρα ύψους τριάντα εκα-
τοστών, ικανά, λόγου χάρη, να εισχωρήσουν κάτω από μια ραφιέρα για 
να μετακινήσουν φορτία με βάρος, σύμφωνα με τα σχέδια, από 150 έως 
1300 κιλά. Όλο αυτό γίνεται προκειμένου να μειωθεί κατά μόλις είκοσι 
λεπτά η καθυστέρηση μεταξύ της εντολής του αγοραστή και της αποστο-
λής του εμπορεύματος. Ο κ. Μπέζος οραματίζεται έναν στόχο που έχει 
αποκτήσει διαστάσεις θρύλου: να προτείνει και να πουλάει οποιοδήποτε 
εμπόρευμα, με παράδοση οπουδήποτε στον κόσμο την ίδια μέρα της 
παραγγελίας»24. Φυσικά αυτό που υπονοείται εδώ είναι πως το ιδεώδες 
θα ήταν ο καταναλωτής να δέχεται την παραγγελία του λίγα μόλις λεπτά 
μετά την ηλεκτρονική αγορά του προϊόντος που επιθυμεί: η επιθυμία του 
ατόμου είναι τόσο παντοδύναμη, που κάθε είδους περιορισμός, ακόμα 
και πρακτικού ή «λειτουργικού» τύπου (όπως, π.χ., ο χρόνος αποστολής 
μιας παραγγελίας), οφείλει να υπερβαίνεται.

Τα εν Νίκω μη εν Δήμου
α) Η τεχνοφιλία ως ιδεολογία της κοινωνίας της κατανάλωσης
Τον τεχνοφιλικό αυνανισμό στον οποίο θεμελιώνεται αυτός ο 

ναρκισσισμός -στη ζωοφιλική, μάλιστα, εκδοχή της φαντασίωσης25- εξα-

24. Ζ.-Μπ. Μαλέ, «Η Amazon πίσω από την οθόνη», tvxs.gr, 10/11/2013.
25. Όπως μαρτυρά κι ο τίτλος του άρθρου του, «Το γκάτζετ και η κατσίκα» (Lifo.gr, 
12/10/2011).
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σκεί στην Ελλάδα ο γνωστός και μη εξαιρετέος Ν. Δήμου. Όλες οι αφέ-
λειες του τεχνοφιλισμού και της τεχνολάγνας αντίληψης των πραγμάτων 
βρίσκονται συγκεντρωμένες στο πρόσφατο πόνημά του, Μιλώντας μ’ έναν 
αγανακτισμένο νέο για επαναστάσεις – τεχνολογικές και άλλες (Πατάκης, 
2013): η τεχνολογία είναι ουδέτερη, θα λύσει τα κοινωνικά προβλήματα 
(εξού κι αυτό που έχει ανάγκη η χώρα μας είναι μια επανάσταση όχι πο-
λιτική και κοινωνική αλλά τεχνολογική), όποιοι δεν αντιλαμβάνονται την 
εν λόγω αναγκαιότητα είναι συντηρητικοί και «ψηφιακά αναλφάβητοι, 
τεχνοφοβικοί» κ.λπ. Στις μέρες μας η τεχνοφιλία είναι μία απλώς από 
τις ιδεολογίες που έχουν σα στόχο να διαιωνίσουν τις καταναλωτικές 
ψευδαισθήσεις των πληθυσμών, απέναντι στην τρανταχτή και γκροτέσκα 
ανακοίνωση του τέλους της καταναλωτικής κοινωνίας, που σηματοδοτεί 
κι επισφραγίζει η τρέχουσα κρίση. 

Στις πιο αριστερές της εκδοχές αυτή η τεχνολαγνική προσέγγιση 
προτάσσει την ιδέα ενός «πράσινου New Deal» που θα αναθερμάνει υπο-
τίθεται την ανάπτυξη, ενώ στις πιο φιλελεύθερες στιγμές της προσεγγίζει 
την απόλυτη διανοητική αφέλεια, δείγμα χαρακτηριστικό και τραγελαφι-
κό της οποίας συνιστά ο τεχνοποιμήν μας. Εδώ δεν τίθεται καν ζήτημα 
μιας, έστω επιφανειακής για εμάς, αλλαγής του υπάρχοντος συστήματος 
-ή, ορθότερα, της υπάρχουσας μορφής διαχείρισης του καπιταλισμού· περ-
νάμε αβίαστα στο επίπεδο του καθαρού τεχνολογικού μεσσιανισμού: ο 
εκμοντερνισμός των τεχνικών υποδομών της χώρας, η «ψηφιοποίηση» και 
η κουλτούρα του διαδικτύου θα απογειώσουν τη λιμνάζουσα οικονομία 
μας και θα μας οδηγήσουν στον χρυσούν εικοστό πρώτο αιώνα. Η προ-
σωπολατρικού τύπου μεταθανάτια αποθέωση του Στιβ Τζομπς συνιστά τη 
συμβολική κορύφωση της τάσης που περιγράφουμε. Σε κάθε περίπτωση, 
οι εν λόγω διακηρύξεις θυμίζουν τις ασυναρτησίες όλων αυτών που, στο 
άκουσμα του ξεσπάσματος των λαϊκών ξεσηκωμών στις χώρες του Μα-
γκρέμπ το 2011, μιλούσαν για «επανάσταση 2.0», για τις «απελευθερω-
τικές δυνάμεις των social media» κι άλλα τέτοια ωραία, παραβλέποντας το 
εξής απλό: ότι αν δεν υπήρχε η θέληση, η γενναιότητα και το πάθος των 
πληθυσμών για την ελευθερία, η ζέση τους να κατέβουν στο δρόμο και να 
συγκρουστούν με τις δυνάμεις καταστολής μέχρι να πέσουν οι μισητοί 
δικτάτορες και η κλίκα τους, το Facebook δε θα έπαιζε τον παραμικρό ρόλο.

β) Είναι η τεχνολογία πολιτικά και κοινωνικά ουδέτερη;
Όχι μόνο διότι τα social media συνέβαλλαν σε πρακτικό επί-

πεδο και διευκόλυναν μια διαδικασία ήδη εν εξελίξει, πράγμα που 
ουδόλως θα συνέβαινε αν οι λαοί δεν είχαν αποφασίσει να παλέψουν 
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για την ελευθερία τους· αλλά και για τον πρόσθετο λόγο ότι τα social 
media, όπως και κάθε άλλο τεχνολογικό δημιούργημα, δεν είναι ου-
δέτερα, αλλά εκφράζουν, αποκρυσταλλώνουν και αναπαράγουν τις 
αξίες, τις βλέψεις και τον τύπο ανθρώπου μέσω των οποίων υπάρχει 
η κοινωνία εντός της οποίας εμφανίζονται. Εν προκειμένω, τα «μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης» (ως κομμάτι της καταναλωτικής τεχνολογίας) 
είναι δημιουργήματα μιας κοινωνίας όπου κυριαρχεί ο ατομικισμός 
και όπου το σύνολο του κοινωνικού δεσμού, ο οποίος έχει σχεδόν 
πλήρως φθαρεί μέσα στις «ανεπτυγμένες» κοινωνίες, αντικαθίσταται 
από τεχνολογικά και ψηφιακά υποκατάστατα: φόρουμ, ιστοσελίδες 
για να κάνει κανείς φιλικές γνωριμίες ή για να βρει σεξουαλικούς 
παρτενέρ, παιχνίδια τύπου Second Life κ.λπ. 

Όπως λοιπόν είναι προφανές για κάθε άνθρωπο που δεν έχει 
ακόμα μολυνθεί από τον virus της τεχνοφιλικής ηλιθιότητας, αυτά τα 
τεχνικά μέσα ενσαρκώνουν και αναπαράγουν το ήθος και την κουλ-
τούρα του εξατομικευμένου ανθρώπου της εποχής μας: ενός ανθρώ-
που ο οποίος προτιμά να κουράζει τα μάτια του μπροστά σε μια 
οθόνη παρά να βγει να κάνει νέες γνωριμίες σε ένα μπαρ ή σε μια 
πλατεία, ενός ατόμου που αρκείται να ανταλλάσσει ηλιθιότητες με 
τις «επαφές» του παρά να αφιερωθεί σε κάποια σοβαρή διανοητική 
ή πολιτική δραστηριότητα. Είναι λοιπόν εξίσου προφανές -ή, ακρι-
βέστερα, θα ήταν, αν δεν υπήρχαν οι τεχνολάγνοι φίλοι μας- ότι τα 
μέσα που προωθούν ένα τέτοιο ήθος μόνο κατ’ εξαίρεση και υπό την 
πίεση εξαιρετικών κοινωνικών συνθηκών θα μπορούσαν να συνεισφέ-
ρουν -έστω και στο απλά πρακτικό επίπεδο της διακίνησης ορισμέ-
νων πληροφοριών (διότι, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, περί αυτού πρό-
κειται όταν μιλάμε για τη «συμβολή» των «νέων τεχνολογιών» στους 
λαϊκούς ξεσηκωμούς της Αραβικής Άνοιξης)- στην επιτυχία κάποιου 
δημοκρατικού πολιτικού εγχειρήματος. 

Κι αυτό για τον απλούστατο λόγο ότι η δημοκρατική πολιτι-
κή, όπως το έλεγε -προ αμνημονεύτων όπως φαίνεται- ετών η Χάνα 
Άρεντ, είναι μια δραστηριότητα που βασίζεται στην από κοινού δρά-
ση του πλήθους. Πρόκειται για μια δραστηριότητα, εν ολίγοις, που 
δε μπορεί να υπάρξει παρά υπό την προϋπόθεση της πραγματικής 
και όχι «ψηφιακής» συνεύρεσης των ανθρώπων, οι οποίοι παύουν ως 
εκ τούτου να είναι απομονωμένα άτομα και μαθαίνουν να αλληλε-
πιδρούν και να συζητούν με τον διπλανό τους, όπως φυσικά και να 
συνεργάζονται μαζί του.
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γ) Μπορεί η τεχνολογία να λύσει τα πολιτικά προβλήματα;
Το πόσο κάτι τέτοιο δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτονόητο 

ή απλώς ζήτημα που εμπίπτει στο «πρακτικό» ή διαδικαστικό κομμά-
τι της όλης υπόθεσης φαίνεται κάθε φορά που «ανένταχτος» πολιτικά 
κόσμος έρχεται να συμμετάσχει σε κάποια πολιτική κινητοποίηση. Εκεί, 
ένα από τα βασικά προβλήματα που αναφύεται και δυσκολεύει απί-
στευτα την ομαλή λειτουργία των αμεσοδημοκρατικών θεσμών είναι η 
ανικανότητα των ανθρώπων να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις αυτής 
της λειτουργίας: τους λείπει η ικανότητα αυτοπειθαρχίας, εκφράζουν 
ναρκισσιστικές τάσεις μιλώντας υπερβολικά και μονοπωλώντας το λόγο 
ή το μικρόφωνο, δίνουν στις τοποθετήσεις τους τόνο προσωπικής-ψυχα-
ναλυτικής εξομολόγησης, αφηγούμενοι τη ζωή τους, ξεφεύγουν από το 
θέμα, διακόπτουν26.

Αυτό όμως, ακριβώς, είναι το ήθος και ο τύπος προσωπικότητας 
που διαπλάθουν οι επάρατες «νέες τεχνολογίες»: ένα πλαδαρό διανο-
ητικώς άτομο, με κύριο χαρακτηριστικό του τον ναρκισσισμό και την 
αδυναμία να επιβάλει όρια στον εαυτό του. Ένα άτομο που νομίζει ότι η 
συναναστροφή με τους συνανθρώπους του έχει τα ίδια χαρακτηριστικά 
και τους ίδιους κανόνες με την ακατάσχετη παπαρολογία των φόρουμ ή 
τα παιδιαρίσματα των «αληθινών συναντήσεων» και του χαριεντισμού 
με τις επαφές μας στο Facebook. Βεβαίως, θα αναρωτηθεί κανείς –και 
σωστά-, πού να τα μάθουν αυτά οι διάφοροι σεϊχοτεχνοτσομπάνηδες; 
Έχουν βγει ποτέ από το γραφείο τους; Έχουν κατέβει ποτέ σε κάποια 
διαδήλωση, έχουν συμμετάσχει ποτέ σε κάποια λαϊκή συνέλευση γειτο-
νιάς; Τί να καταλάβουν από όλα αυτά άτομα που, όντας στο μεγαλύτερο 
μέρος της ζωής τους «διανοούμενοι» -με την αρνητική έννοια του όρου: 
δηλαδή άνθρωποι ξεκομμένοι από τη ζώσα πραγματικότητα, ανίκανοι 
να την προσεγγίσουν άμεσα και δίχως τη μεσολάβηση μιας πανοπλίας 
εννοιών και διανοητικών σχημάτων-, βρίσκουν τώρα στις «νέες τεχνολο-
γίες» την υλική πραγματοποίηση του μέχρι πρότινος μόνο μεταφορικού 
κλεισίματος στον περίφημο γυάλινο πύργο τους. 

δ) Πόσο «απελευθερωτική» είναι η σύγχρονη τεχνολογία;
Ελάχιστα κατανοούν από όλα αυτά οι τεχνοφετιχιστές φιλελεύ-

θεροι που νομίζουν ότι τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που ακόμα 
απολαμβάνουμε -όχι για πολύ ακόμα!- μέσα στα κοινοβουλευτικά κα-
θεστώτα μας πέσανε από τον ουρανό ή μας τα έδωσαν ορισμένοι φω-

26. Ως προς αυτό το θέμα, βλ. και την ανάλυσή μας, «Το Κίνημα των Πλατειών και οι 
δυσκολίες δημιουργίας ενός δημοκρατικού κινήματος», Πρόταγμα, τ. 3, Δεκέμβριος 2011.
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τισμένοι μονάρχες από την καλή τους την καρδιά. Λες και η Βαστίλη 
έπεσε, επειδή οι Γάλλοι και οι Γαλλίδες της εποχής μάζεψαν υπογραφές 
μέσω Facebook. Όλες αυτές οι παρανοήσεις είναι ερμηνεύσιμες βέβαια, 
αν αναλογιστούμε πόσο στενά είναι συνδεδεμένες αυτές οι νέες τεχνο-
λογίες, στα μάτια της κοινής γνώμης, με μια εικόνα ασαφούς «επανα-
στατικότητας» κι «ελευθερίας». Πρόκειται για μια εικόνα που εντέχνως 
καλλιεργήθηκε από τους πρωταγωνιστές αυτής της νεοτεχνολογίας (με 
χαρακτηριστικότερο ίσως τον Στ. Τζομπς), οι οποίοι πλασαρίστηκαν ως 
οι επαναστάτες της καλιφορνέζικης Αντικουλτούρας που θα κατέλυαν 
την παντοκρατορία των γραφειοκρατικών τεχνολογικών «δεινοσαύρων» 
τύπου IBM, απελευθερώνοντας τον χρήστη της τεχνολογίας από τη δι-
κτατορία τους. Δεν είναι όμως καθόλου τυχαίο που πίσω από αυτήν την 
εικόνα «ελευθερίας» και «αυτονομίας» του καταναλωτή κρύβονται με-
ρικά από τα χειρότερα κάτεργα του σύγχρονου καπιταλισμού (όπως τα 
εργοστάσια με τα οποία συνεργάζεται η Apple στην Κίνα ή οι αποθήκες 
της Amazon μέσα στον δυτικό κόσμο). Για να μπορούν, εν ολίγοις, ο Ν. Δή-
μου και οι τεχνολοβοτομημένοι φίλοι του να χαριεντίζονται με τα gadgets 
τους, δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι σε ολόκληρο τον κόσμο υφίστανται 
ωμή εκμετάλλευση που μας θυμίζει τις χειρότερες στιγμές του άγριου 
καπιταλισμού του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα.

Τί έχουν άραγε να πουν όλοι αυτοί οι φιλελεύθεροι που κραυ-
γάζουν περί «βίας» και «ολοκληρωτισμού» με αφορμή την παραμι-
κρή διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας, όταν διαβάζουν ρεπορτάζ για 
τις συνθήκες εργασίας στην Amazon, σαν αυτό που ήδη παραθέσαμε; 
«Ο εσωτερικός κανονισμός επιβάλλει να βρίσκεται σε συνεχή άνοδο 
η προσωπική παραγωγικότητα. Η καταγραφή των επιδόσεων των ερ-
γαζομένων σε πραγματικό χρόνο επιτρέπει στους επιστάτες να τους 
εντοπίζουν ανά πάσα στιγμή στον χώρο των αποθηκών, να έχουν στη 
διάθεσή τους τις καμπύλες και το ιστορικό των επιδόσεών τους, αλλά 
και να τους ωθούν σε ανταγωνισμό. Στη Γερμανία, ο κ. Ράιμαν ανα-
κάλυψε πρόσφατα πως οι μετρήσεις, “οι οποίες αποτελούν προσωπι-
κά δεδομένα, αποστέλλονται ηλεκτρονικά κάθε μέρα από τις γερμα-
νικές αποθήκες στο Σιάτλ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και αποθη-
κεύονται. Είναι ολωσδιόλου παράνομο!”. Πρώην στέλεχος της Amazon 
στη Γαλλία, που έχει παρακολουθήσει τις εσωτερικές εκπαιδεύσεις 
της εταιρείας στο Λουξεμβούργο, ο κ. Μπεν Σιαμντί επιβεβαιώνει 
την ύπαρξη αυτής της πρακτικής που αγνοούν οι εργάτες: “Όλα τα 
σχετικά με την παραγωγικότητά τους δεδομένα καταγράφονται, συλ-
λέγονται ηλεκτρονικά μέσα σε δευτερόλεπτα και στη συνέχεια απο-
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στέλλονται στο Σιάτλ”»27. Γιατί έχουμε την εντύπωση πως εδώ πρόκειται 
περί γνησίως ολοκληρωτικού τύπου οργάνωσης; Με συνεχές φακέλωμα 
και καταγραφή των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, διαρκή 
παρακολούθηση, φίμωσή τους28 και προσπάθεια να ρυθμιστεί μέχρι και 
η πιο στενά προσωπική πλευρά του ανθρώπινου όντος, δηλαδή ο ρυθμός 
με τον οποίον αναπνέει, περπατά και κινεί τα χέρια του;

Και βέβαια, πώς καθίσταται δυνατή μια τόσο στενή παρακο-
λούθηση; Μα με τη συνδρομή της «απελευθερωτικής» νεοτεχνολογίας! 
Καθώς, ως γνωστόν, όλη αυτή η τεχνολογία της φορητής και ασύρμα-
της υπολογιστικής ακολουθεί τη λογική του κοριού. Η πίσω και αφανής 
-στους ξέγνοιαστους καταναλωτές- πλευρά αυτής της τόσο επιζητούμε-
νης από το σύγχρονο άτομο δυνατότητας «αυτονομίας» και χρηστικής 
«ευελιξίας» είναι η ικανότητα αυτών των συσκευών να ενεργούν ως κο-
ριοί που δίνουν, ανά πάσα στιγμή, το στίγμα και τα προσωπικά δεδομένα 
των χρηστών τους. Τελευταίο παράδειγμα το νέο μπιχλιμπίδι ονόματι 
Tile: ένας κοριός που τον κολλάς πάνω στα καθημερινά σου αντικείμενα 
(πορτοφόλι, κλειδιά κ.λπ.), ώστε, σε περίπτωση που τα χάσεις, το σήμα 
που θα εκπέμπει αυτός ο κοριός σου επιτρέπει να τα εντοπίσεις μέσω 
του smartphone σου, με τη συνδρομή άλλων χρηστών, οι οποίοι θα μπορούν 
να σε ενημερώνουν μέσα από τα «κοινωνικά δίκτυα». Και οι απανταχού 
της γης τουιτόβιοι τεχνολάγνοι ανοίγουν σαμπάνιες: «Εκπληκτική σύλ-
ληψη δύο νέων η χρήση κοινωνικών δικτύων για την εύρεση κλεμμένων 
αντικειμένων»29!

Κουβέντα βέβαια για το γεγονός ότι αυτά τα γκάτζετς λειτουρ-
γούν κατά κύριο λόγο ως υπονομευτές (και ισορροπιστές ταυτοχρόνως 
εξαιτίας των εφαρμογών τους!) των βασικών ιδιοτήτων ενός σκεπτόμε-
νου όντος: της ανθρώπινης μνήμης και του αναστοχασμού που απορρέει 
μέσα από την ανάκληση των αναμνήσεων και της παραστασιακής ροής. 
«Ξεχάστε τα πάντα! Τα τεχνολογικά εμπορεύματα θα τα βρουν όλα για 
σας» δείχνει να είναι το νέο σύνθημα που ενσαρκώνει το Tile. Ούτε για 
το που έχει αφήσει τα κλειδιά του, ούτε για τη διεύθυνση του σπιτιού 

27. Ζ.-Μπ. Μαλέ, «Η Amazon πίσω από την οθόνη», ό. π.
28. «Όπως και σε κάθε άλλο εργαζόμενο της εταιρείας στον κόσμο, η σύμβαση εργασίας 
τού απαγορεύει αυστηρά να εκφράζεται σχετικά με τη δουλειά του στην οικογένειά του, 
στους φίλους του ή σε δημοσιογράφους. “Η σιωπή που μας επιβάλλουν”, διευκρινίζει 
[ένας εργαζόμενος], “δεν είναι για να προστατεύσουν εταιρικά μυστικά, στα οποία άλλω-
στε δεν έχουμε πρόσβαση: είναι για να αποσιωπήσουν τις απίστευτα επώδυνες συνθήκες 
δουλειάς μας”» (Ζ.-Μπ. Μαλέ, «Η Amazon πίσω από την οθόνη», ό. π.).
29. Από πρόσφατο μανδραβέλειο τουίτ.
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του δεν θα νοιάζεται στο μέλλον ο ευνουχισμένος απ’ την τεχνολογία 
άνθρωπος, κατά τον ίδιο τρόπο που ο σημερινός ταξιτζής δείχνει όλο 
και πιο ανίκανος να βρει το δρόμου του δίχως GPS. Μπορούμε λοιπόν 
να φανταστούμε τι είδους δυσκολίες θα έχει να αντιμετωπίσει το σύγ-
χρονο άτομο με ζητήματα που απαιτούν μια γενικότερη ψυχοπολιτιστική 
παίδευση (όπως η πολιτική δράση, η ανάγνωση ενός ποιήματος ή ενός 
μυθιστορήματος κ.ο.κ.).

ε) Για την πραγματική κοινωνική απελευθέρωση
Είναι προφανές ότι για εμάς, όπως το αναλύει κι ο Ζ.-Μ. Μα-

ντοζιό στο κείμενό του, το ξέγνοιαστο φλερτ με αυτές τις τεχνικές δυ-
νατότητες μπορεί να έχει ιδιαιτέρως ζοφερή κατάληξη, αν αναλογιστεί 
κανείς ποιος ελέγχει σήμερα την τεχνολογία και τη δήθεν «ελεύθερη» 
και αβίαστη εξέλιξή της. Για εμάς είναι αυτονόητο πως δεν τίθεται καν 
ζήτημα να μπούμε σε κάποια διαδικασία για να σκεφτούμε αν απλώς 
αυτή η δυστοπική προοπτική είναι το απαραίτητο τίμημα για τη σημερι-
νή «τεχνολογική απογείωση». Διότι θεωρούμε πως αυτή η τελευταία δεν 
κάνει και πολλά άλλα, τελικά -αν εξαιρέσουμε μια σημαντική διευκόλυν-
ση στο επίπεδο της διάδοσης των πληροφοριών-, από το να ενδυναμώνει 
τη γενικότερη εκπτώχυνση του ανθρώπινου πνεύματος που βρίσκεται 
σε εξέλιξη εδώ και κάποιες δεκαετίες. Ελευθερία δεν είναι να μπορείς 
να μπαίνεις στο διαδίκτυο όποτε κι από όπου θες, αλλά να μπορείς να 
καθορίζεις ο ίδιος κι η ίδια τι έχει σημασία στη ζωή σου.

Για εμάς το ζήτημα είναι να απορριφθεί συνολικά ο σύγχρονος 
τρόπος ζωής, να αλλάξουν οι προτεραιότητες και να τεθούν εκ νέου οι 
ανάγκες μας σε συζήτηση και διαβούλευση με σκοπό έναν νέο ορισμό 
του τι αξίζει να αποτελεί νόημα της ανθρώπινης ζωής. Και σε αυτήν την 
κατεύθυνση κινούμενοι και κινούμενες, έχουμε από την αρχή υποστηρίξει 
τις αρχές της αποανάπτυξης. Για εμάς η αποανάπτυξη δεν είναι ένα 
αυστηρά τεχνικό και οικονομικό ζήτημα αλλά αντιθέτως συνιστά ένα 
πρόταγμα έμπρακτης αμφισβήτησης αυτής της τεχνο-επιστημονικής και 
οικονομίστικης μανίας που διακατέχει τόσο τη Δεξιά όσο και την Αριστε-
ρά. Σ’ αυτά τα πλαίσια αποανάπτυξη δεν είναι απλώς ένα στείρο «να 
δουλεύουμε και να παράγουμε λιγότερο» όπως το ερμηνεύουν διάφο-
ρες μαρξίζουσες προσεγγίσεις· πρόκειται, αντίθετα, για ένα πρόταγμα 
ταυτόχρονα πολιτικό και πολιτιστικό, που αγγίζει, μεταξύ άλλων, και τις 
πτυχές της ζωής μας που προσπαθούμε να θίξουμε στο συγκεκριμένο 
τεύχος, με πρώτο και καλύτερο τον απεγκλωβισμό μας απ’ τον πληρο-
φορικό βομβαρδισμό και την όλο και αυξανόμενη εξάρτησή μας απ’ το 
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νεοτεχνολογικό σύμπαν.
Δυστυχώς όμως, όπως πολύ σωστά τονίζει ο Π. Πετρίδης (στο κεί-

μενό του που δημοσιεύουμε, «Αποανάπτυξη! Η αναγκαιότητα ανάδυσης 
θετικών προταγμάτων στην Ελλάδα της κρίσης»), κανείς δε φαίνεται 
να έχει σκεφτεί πως το πρόταγμα της αποανάπτυξης συνιστά αν όχι τη 
μόνη, έστω μια από τις ελάχιστες πραγματικά βιώσιμες προοπτικές για 
την έξοδο από την πολλαπλή κρίση του σύγχρονου κόσμου. Βέβαια αυτά 
είναι υψηλή φιλολογία για τους διάφορους ινστρούχτορες που ανάγουν 
το Ευρώ και την έξοδο ή την παραμονή της Ελλάδας από την Ευρωζώνη 
παντιέρα και θυρεό τους. 

Με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του νέου μας τεύχους, που βγαίνει 
με καθυστέρηση έξι μηνών περίπου (λόγω πρακτικών και χρονικών δυσκολιών), 
θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους αναγνώστες και τις αναγνώστριές μας, πως 
το επόμενο, έβδομο τεύχος, θα κυκλοφορήσει κανονικά τον Ιούνιο του 2014. 
Θα θέλαμε επίσης να ζητήσουμε τη συμβολή όσων μας διαβάζουν, καθώς μας 
ενδιαφέρει ιδιαίτερα η άποψή σας πάνω σε αυτά που δημοσιεύουμε κάθε φορά. 
Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση μέσα στην ομάδα μας γύρω από το κατά πόσον η 
ύλη και το είδος των κειμένων που ετοιμάζουμε κάθε φορά ανταποκρίνονται σε 
αυτά που θα ήθελε να διαβάσει κάποιος ή κάποια που ενδιαφέρεται να έχει μια 
διαυγή αντίληψη αλλά και κριτική της σύγχρονης κοινωνίας. Ως εκ τούτου θα 
μας ήταν ιδιαιτέρως χρήσιμα οποιαδήποτε σχόλια θα μπορούσατε να μας στεί-
λετε γύρω από αυτό το ζήτημα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο μεταξύ, 
καλή ανάγνωση!
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Πολιτική Ομάδα για την Αυτονομία

Το «τέλος της Μεταπολίτευσης»;
Μια χαρτογράφηση του πεδίου σύγκλισης μεταξύ ακρο-

δεξιάς και φιλελευθερισμού 

Το Έθνος είναι η συγκίνηση που δεν χρει-
άζεται να την εξηγήσει όποιος τη νιώθει.

Α. Σαμαράς

Δε χρειάζεται μεγάλη πολιτική οξύνοια για να διαπιστώσει κανείς 
ότι οι σαχλαμάρες που μπορεί και εκστομίζει ο πρωθυπουργός αυτής της 
χώρας, πέρα από γραφικές, είναι αποκαλυπτικές του ιδεολογικο-πολιτι-
κού δράματος που εσχάτως παρακολουθούμε. Ούτε όμως και μια ιδιαίτε-
ρη -σπανίζουσα όμως στην εποχή μας- πολιτική διαύγεια για να εντοπίσει 
το πραγματικό διακύβευμα και τη σοβαρότητα των όσων κωμικοτραγικών 
συμβαίνουν γύρω μας. Κι αν μάλιστα διαθέτει το ελάχιστο πάθος να υπερα-
σπιστεί έστω και τις στοιχειώδεις πολιτικές ελευθερίες και κατακτήσεις που 
μέχρι πρότινος απολάμβανε, θα πρέπει πρώτα να βρει το κουράγιο να παρα-
δεχτεί και να αναλύσει την επιχειρούμενη ολική ιδεολογική αντεπίθεση της 
νεοδεξιάς ιδεολογίας, όπως επίσης και το βάθος της διαφαινόμενης συντη-
ρητικοποίησης της γενικότερης πολιτικής κουλτούρας των Νεοελλήνων που η 
πρώτη έχει ως προϋπόθεση αλλά και αποτέλεσμα. Θα πρέπει, εν ολίγοις, να 
διερευνήσει πώς η ακροδεξιά στροφή της σημερινής πρωθυπουργικής κλίκας 
έχει σταδιακά καταφέρει να αναδειχτεί σε σημείο σύγκλισης μεταξύ της 
(εσχάτως ανανεωμένης και συσπειρωμένης) ελληνικής ακροδεξιάς και του 
ιδεολογικού κρατιδίου αυτού του φιλελεύθερου χώρου που έχει σταδιακά 
αποκρυσταλλωθεί στην ελληνική πνευματική και πολιτική ζωή τα τελευταία 
χρόνια κι εκφράζεται χαρακτηριστικά από το ρεύμα των λεγόμενων «νέων 
φιλελεύθερων»1. 

1. Δανειζόμαστε τον όρο από τον Ν. Σεβαστάκη, «Οι Νέοι Φιλελεύθεροι», Ελευθεροτυπία, 
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Ακροδεξιός και φιλελεύθερος λόγος: το πρώτο πλησίασμα
Στο προηγούμενο τεύχος του Προτάγματος σημειώναμε τα εξής, 

σε σχέση με αυτό που θεωρούμε καίριο, από πολιτική άποψη, σχετικά 
με τον ρόλο της Χρυσής Αυγής: «η βασική αρνητική εξέλιξη, σε πολιτι-
κό επίπεδο, που προκύπτει από την άνοδο της συμμορίας του μανιάτη 
εισοδηματία, δεν είναι τόσο η παρέμβασή τους στο μεταναστευτικό ζή-
τημα (όπως συχνά πιστεύεται μέσα στους επαναστατικούς πολιτικούς 
χώρους), όσο ο ρόλος που παίζουν -συνειδητά ή ασυνείδητα- στην ανα-
δόμηση του πολιτικού σκηνικού και των πολιτικών αντιλήψεων της ελ-
ληνικής κοινωνίας. Πιστεύουμε ότι εκεί βρίσκεται ο μεγαλύτερος κίνδυ-
νος, σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, εφόσον διακυβεύεται ένα ζήτημα που 
αφορά στα ίδια τα θεμέλια της πολιτικής συγκρότησης της νεοελληνικής 
κοινωνίας κι όχι σε ένα ζήτημα “ειδικότερο” ή “μερικότερο”, όπως είναι 
το μεταναστευτικό. Μπορεί […] να μη συντρέχει κίνδυνος “εκφασισμού” 
ή δικτατορικής εκτροπής του καθεστώτος, ωστόσο αυτό δε σημαίνει ότι 
οι ουρακοτάγκοι του μανιάτη εκτροφέα εξημερώθηκαν μετά την είσο-
δό 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»2. 

Στο παρόν κείμενο θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε τον 
τρόπο με τον οποίο επιχειρείται αυτή η αποδόμηση της πολιτικής κουλ-
τούρας της Μεταπολίτευσης, ξεχωρίζοντας δύο βασικούς παράγοντες 
που, εκτός από τη ΧΑ, δρουν προς αυτή την κατεύθυνση: την ηγετική 
κλίκα της ΝΔ που βρίσκεται στην κυβέρνηση, από τη μια μεριά, και τον 
ιδεολογικό αστερισμό των νέων φιλελεύθερων, από την άλλη. Για λόγους 
που θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε, πιστεύουμε πως αυτές οι δύο 
δυνάμεις αλληλοσυμπληρώνονται, παρά τις εμφανείς πολιτικές και ιδεο-

19/06/2010. Πρόκειται για το εν Ελλάδι φιλελεύθερο ρεύμα που μονίμως γκρινιάζει για τα 
«κακώς κείμενα» της χώρας και καυτηριάζει την «περιθωριοποίηση» των αξιών του και 
των κανόνων του, πάντοτε -βέβαια- μέσω των κυρίαρχων ΜΜΕ και έχοντας το λόγο στην 
πρώτη γραμμή του δημόσιου διαλόγου.
2. «Η άνοδος της φασιστικής ακροδεξιάς και ο δημοκρατικός αντιφασισμός», Πρόταγμα, 
τ. 5, Δεκέμβριος 2012, σσ. 60-61.
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λογικές τους διαφορές, εφόσον ταυτίζονται σε μια σειρά καίριων θεμά-
των. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με μια σειρά.

Στο τέταρτο τεύχος προσπαθήσαμε να αναλύσουμε τους δύο 
άξονες πολιτικής στάσης που συνθέτουν σε γενικές γραμμές το κοινωνικό 
σκηνικό κατά τη μνημονιακή περίοδο: τον αυταρχικό «τεχνοκρατισμό» 
και τον γενικευμένο λαϊκισμό. Βέβαια, ας έχουμε πάντα στο μυαλό μας 
ότι η προσκόλληση στις εν λόγω εκδοχές της άρχουσας ολιγαρχίας δε 
διακρίνονται απαραίτητα από κάποια ιδιαίτερη ιδεολογική συνοχή, ούτε 
αποτελούν συμπυκνώσεις νέων πολιτικών ταυτοτήτων· περισσότερο, θα 
λέγαμε, σχηματοποιούν τις αντιδράσεις των καλομαθημένων οικονομικά 
Νεοελλήνων στις νέες συνθήκες της κρίσης, αντανακλώντας στην ουσία 
τη βολεμένη αδιαφορία και τον κομφορμισμό τους3. Έτσι, για την με-
γάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, η προσκόλληση στις εκλογές και την 
επιλογή του καταλληλότερου ηγέτη, που θα τους προσφέρει όλες τις λύ-
σεις όσον αφορά τη διαχείριση του πολιτικού και οικονομικού αδιεξόδου 
της χώρας, μπορεί και λειτουργεί ως ένα πολιτικό σωσίβιο, ως μια νέα 
οδός πολιτικής ανάθεσης και αντιπροσώπευσης, τώρα που το έδαφος 
της αφθονίας και της σταθερότητας υποχωρεί κάτω από τα πόδια τους. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών (συλ-
λογικές κινήσεις ανυπακοής, απεργίες, μεγάλες συγκεντρώσεις, γενικευ-
μένα επεισόδια κ.λπ.) αλλά και το προπέρσινο Κίνημα των Πλατειών δεν 
μπόρεσαν να επηρεάσουν μια σημαντική μερίδα των πολιτών, ούτε να 
οικοδομήσουν κάποια ουσιαστικά νέα πολιτική αντίληψη ή νέες δομές, 
που να ξεφεύγουν πλήρως από την μικροκλίμακα των πολιτικών χώρων 
που παραδοσιακά ασχολούνται με τις τελευταίες. Κάτι που έχει ως απο-
τέλεσμα να αρκούμαστε στο αυτονόητο (για την πολιτικά απαίδευτη 
ελληνική κοινωνία): την αναγέννηση, στο νέο καθεστώς της οικονομικής 
κρίσης, ενός συναισθηματικής υφής διπολισμού (μεταξύ «μνημονιακών» 
και «αντιμνημονιακών» δυνάμεων) που συρρικνώνει πολιτικά και ιδεο-
λογικά το κυριάρχο μέχρι πρότινος «Κέντρο». Άλλωστε το επείγον της 
φτωχοποίησης και της επερχόμενης κοινωνικής κατάρρευσης καθίσταται 
από μόνο του καθοριστικός παράγοντας μιας πρωτοφανούς κομματικής 
κινητικότητας, τροφοδοτώντας και ενισχύοντας τις πιο «ακραίες» θέσεις 
του πολιτικού φάσματος. 

Τα πράγματα βέβαια δεν είναι τόσο απλά ή μάλλον θα λέγαμε 
ότι είναι τόσο ρευστά που αναταράσσουν συνεχώς την πολιτική γεω-

3. Βλ. το κείμενό μας «Το τέλος της κοινωνίας της αφθονίας και τα πολιτικά διακυβεύμα-
τα που μας θέτει», Πρόταγμα, τ. 4, Ιούνιος 2012.
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γραφία. Καθώς τα «σοκ» των μνημονιακών επιλογών παγιώθηκαν σιγά 
σιγά σε μια μόνιμη στρατηγική αυταρχισμού, η επικοινωνιακή διαχείριση 
της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης δε θα μπορούσε να σταθεί 
ικανοποιητικά απλώς ως μια μεσσιανικού τύπου αφήγηση για τη «σω-
τηρία της χώρας». Η χρήση του φόβου και των ψευτο-τεχνοκρατικών 
διλημμάτων ως εργαλεία άσκησης εξουσίας καθίσταται ανεπαρκής σε 
βάθος χρόνου, ακόμα δε περισσότερο στο περιβάλλον της γενικευμένης 
σύγχυσης και της χαοτικής μετακίνησης των ψηφοφόρων. Με στόχο την 
κοινωνική σταθερότητα και την πολιτική εδραίωση, το μνημονιακό μπλοκ 
δυνάμεων έπρεπε να ανασυνταχθεί -κατά μία έννοια να ομογενοποιηθεί- 
και επέβαλε από ένα σημείο και μετά έναν ιδεολογικό μετασχηματισμό 
στην ίδια την «τεχνοκρατική» μνημονιακή ρητορική, επιδιώκοντας την 
νομιμοποίησή της μέσω νέων ή ανασκευασμένων πολιτικών ταυτοτήτων. 
Πράγματι, το νέο στοιχείο της πολιτικής επικαιρότητας στην Ελλάδα 
είναι η άνοδος ενός καθαρόαιμου δεξιού ρεύματος, η (προσπάθεια για) 
δημιουργία στην ουσία μιας Νεοδεξιάς που μπορεί να παντρεύει την 
παλαιάς κοπής συνθηματολογία της «πάλαι ποτέ κραταιάς» Δεξιάς με 
τη δηθεν τεχνοκρατική πολιτική των μνημονίων στη βάση μιας αυταρ-
χικής διακυβέρνησης της χώρας. Η εν λόγω πολιτική γραμμή άρχισε να 
απλώνει τα πλοκάμια της (αλλά και να σχηματοποιείται και η ίδια) μέσω 
των πολιτικών διεργασιών που έφεραν στο προσκήνιο τις κυβερνήσεις 
συνεργασίας (ήδη από τα τέλη του 2011) και οι οποίες άμβλυναν τους 
όποιους ρητορικούς διαξιφισμούς μεταξύ των μνημονιακών κομματικών 
μηχανισμών. 

Η είσοδος του Καρατζαφέρη στην κυβέρνηση Παπαδήμου είναι 
μια κίνηση με ισχυρό συμβολικό νόημα, καθώς δεν ήταν κοινοβουλευτικά 
αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη κυβερνητική πλειο-
ψηφία. Δεδομένου ότι ως τότε ο ΛΑΟΣ ήταν ακόμα ο αδιαμφισβήτητος 
ηγέτης της ακροδεξιάς -καθώς τότε ακριβώς ήταν που ήρθε το τέλος 
του ως πολιτικής δύναμης-, η συνεργασία του με την «τεχνοκρατική» 
κυβέρνηση Παπαδήμου (τον οποίο από παλιά είχε προτείνει για τη θέση 
του πρωθυπουργού ο Καρατζαφέρης) πέρασε το μήνυμα: «συνεργασία 
τεχνοκρατίας-ακροδεξιάς». Αυτό το μείγμα ακροδεξιών αξιών και φιλε-
λεύθερης οικονομικής πολιτικής συνεχίζει σήμερα η ηγετική κλίκα της 
ΝΔ, είτε εξαναγκασμένη από την Τρόικα είτε λόγω πεποίθησης (όπως 
στην περίπτωση του «εθνικοφιλελεύθερου», όπως χαρακτηρίζεται ο 
ίδιος, Μ. Βορίδη αλλά και της έτερης πρώην ορντινάτσας του Καρατζα-
φέρη, Α. Γεωργιάδη). 

Τις ρίζες αυτού του νεοδεξιού ρεύματος καθώς και τις συνθή-
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κες ανάδυσης, εξάπλωσης και σύνδεσής του με την ακμάζουσα συνο-
μοταξία των νέων φιλελευθέρων, θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε 
στο παρόν κείμενο. Εδώ δε θα μας απασχολήσει τόσο μια ενδελεχής 
ανάλυση του φασίζοντος κομματιού της Δεξιάς, εν προκειμένω του κατ’ 
ευφημισμόν κόμματος του σεξοξενοδόχου Ν. Ζαρούλια, όπως κάναμε 
στο προηγούμενο τεύχος4. Η άνοδος της ΧΑ είναι αναμφισβήτητα συμ-
φυής με την εμφάνιση της νεοδεξιάς κουλτούρας και προπαγάνδας που 
έχει επανεφεύρει ο σαμαρισμός, οδηγώντας τα πράγματα πολλές φορές 
σε σημείο απόλυτου πολιτικού ξεπεσμού, όταν η ατζέντα της δημόσιας 
συζήτησης καθορίζεται από επικοινωνιακού τύπου ενδοδεξιούς διαξιφι-
σμούς και ανταγωνισμούς. Αυτό που πρέπει, αντίθετα, να κάνουμε, είναι 
να ανιχνεύσουμε τους τρόπους με (και τους σκοπούς για) τους οποίους 
ένα μεγάλο κομμάτι του πολιτικού φάσματος κάνει μια τέτοια στροφή ή 
στην καλύτερη περίπτωση την ανέχεται. Η σοβαρότητα του ζητήματος 
έγκειται στο ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια απλή επάνοδο της 
Δεξιάς -ως ιδεολογική συσπείρωση και εκλογική κυριαρχία (αθροιστικά) 
των ΝΔ, ΑΝΕΛ, ΧΑ και λοιπών δυνάμεων-, αλλά με μια γενικότερη σύ-
μπλευση πολλών μέχρι πρότινος πιο κεντρώων ή πιο «προοδευτικών» 
πολιτικών χώρων με την ακροδεξιά ατζέντα, καθώς και με τη στροφή 
του ίδιου του αυτοαποκαλούμενου φιλελεύθερου ή συνταγματικού τόξου 
προς την τάση αυταρχικοποίησης του πολιτικού συστήματος και των 
θεσμών του. Θα προσπαθήσουμε, επομένως, να διερευνήσουμε σε πρώτη 
φάση τα αίτια εμφάνισης και την ίδια τη δομή του σαμαροκρατιδίου, 
αφήνοντας το καλύτερο, δηλαδή τον φιλοσοφικό, δημοσιογραφικό και 
διανοουμενίστικο αφρό του ελληνικού φιλελεύθερου χώρου, για το τέλος. 

I. Η κυβερνώσα Νεοδεξιά

Οι ρίζες της εξάπλωσης του εθνικισμού
Αν οι εκλογές τον Ιούνη του 2012 θεωρηθούν ως τομή για την πο-

λιτική εδραίωση του νεοδεξιού ρεύματος, οι ρίζες της ιδεολογικής αυτής 
αφύπνισης θα πρέπει να ανιχνευτούν στο πρόσφατο παρελθόν. Και βέ-
βαια, επειδή όταν κάποιος αναφερθεί στον πατριωτικό φανατισμό ή στο 
εθνικιστικό φαντασιακό των Νεοελλήνων δε θα έχει ανακαλύψει ξαφνικά 
την Αμερική, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε την εν λόγω συζήτηση 

4. Βλ. το κείμενό μας «Η άνοδος της φασιστικής ακροδεξιάς και ο δημοκρατικός 
αντιφασισμός», ό. π.
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πολύ πίσω στο χρόνο, καθώς μεγάλο κομμάτι της ιστορικής αφήγησης 
αυτής της χώρας έχει δομηθεί γύρω από μια αθεράπευτη πατριδολα-
γνεία. Όσο αναμφίβολο είναι ότι η πολιτική ζωή την Ελλάδα μεταπολε-
μικά έχει υποστεί τα δεινά του μετεμφυλιακού κράτους της Δεξιάς ή της 
επταετούς δικτατορίας, άλλο τόσο ξεκάθαρο είναι ότι τα εθνικιστικά 
ιδεολογήματα στα οποία βασίστηκαν αυτά τα καθεστώτα τα αγκάλιασε, 
τα ασπάστηκε και τα ανέχτηκε μια σημαντική μερίδα του πληθυσμού. 
Φυσικά, από τη Μεταπολίτευση και μετά, η ΝΔ -δηλαδή ο εκλογικός κορ-
μός της Δεξιάς- ανέλαβε να συγκροτήσει τον πυρήνα της γύρω από μια 
μετεξέλιξη αυτών των αφηγήσεων προς μια κατεύθυνση πιο «κεντρώα» 
και λιγότερο ιδεολογικά φορτισμένη. 

Εδώ μας ενδιαφέρει να σκιαγραφήσουμε τα αίτια και τις συν-
θήκες της διαφαινόμενης αναγέννησης αυτών των παλαιοδεξιών αντα-
νακλαστικών. Διότι δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες η υστερία του κομματικών παθών και εξαρτήσεων των Νεο-
ελλήνων παρέδωσε τη σκυτάλη σε έναν γενικευμένο καταναλωτικό ευ-
δαιμονισμό που διαχειριζόταν την πολιτική πραγματικότητα μέσω του 
βολέματος και του απολίτικου πελατειακού συστήματος. Κάτι, που δε 
σημαίνει απαραίτητα την εξαφάνιση των ιδεολογιών αλλά κατά βάση την 
υποβάθμισή τους, τον εξοστρακισμό τους από την καθημερινή ζωή λόγω 
της πρωτεύουσας σημασίας την οποία απέκτησαν ο καταναλωτισμός και 
οι μικροαπολαύσεις που προσέφερε το ανεβασμένο βιοτικό επίπεδο και 
ο υπερδανεισμός. Στα πλαίσια αυτά, ο χώρος που κυριάρχησε πολιτικά 
ήταν ένα απολίτικο και ιδεολογικά ουδέτερο «Κέντρο».

Πώς και πότε επομένως άρχισε μέσα σε αυτό το μεταμοντέρνο 
πολιτικά περιβάλλον να αναπτύσσεται ανανεωμένη η πατριωτική και 
εθνικιστική ρητορεία; Πέρα από τα φασιστικά σταγονίδια (του χουντι-
κών εντός ή εκτός της καραμανλικής παράταξης, της ΧΑ ή αντίστοι-
χων μορφωμάτων), που διαχρονικά εξυμνούσαν ανοιχτά τα ιδεώδη και 
τις πρακτικές των δικτατοριών καθεστώτων του παρελθόντος, σημάδια 
αναβίωσης ενός αμιγώς εθνικιστικού λόγου μπορούμε να ανιχνεύσουμε 
από τα μέσα της δεκαετίας του ‘90 και μετά, είτε στην πατριδοπληξία 
του Α. Σαμαρά με την ΠΟΛ.ΑΝ είτε στην εθνολατρεία του ΔΙΚΤΥΟΥ 
215 είτε, εν συνεχεία, στα αποσχισθέντα κομμάτια της Δεξιάς, όπως ο 
Καρατζαφέρης6, είτε τέλος στις μαζικές λαοσυνάξεις και στους πύρινους 

5. Γνωστό πατριωτικό θινκ τανκ, ιδρυθέν το 1997 ως «νέα Φιλική Εταιρεία» και φυτώριο εθνι-
κιστών, οι οποίοι θα αποτελέσουν στη συνέχεια τον πυρήνα του Σαμαρισμού στην Ελλάδα.
6. Η γραφική αυτή πολιτική φιγούρα αποτελούσε μέχρι πρόσφατα ίσως τον βασικότερο 
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εθνικιστικούς λόγους του βυζαντινολάτρη Χριστόδουλου. 
Η προπαγάνδα όλων αυτών των εθνικιστικών κύκλων στηρίχτηκε 

κυρίως στον απόηχο του κύματος πατριωτικής ευφορίας και εθνικιστικής 
υστερίας που είχε προκάλεσει το Μακεδονικό (τότε που ήταν Υπουργός 
Εξωτερικών ο Σαμαράς και φρόντιζε με τα περίφημα «μυστικά κονδύ-
λια» -την περίφημη «μαύρη νάιλον σακούλα με χαρτονομίσματα, γεμάτη 
πεντοχίλιαρα, από την οποία έπαιρναν χρήματα και τα μοίραζαν» κατά 
τον Μητσοτάκη- να σπαταλά κρατικό χρήμα στην καλλιέργεια αυτής 
της εθνικιστικής προπαγάνδας), αλλά και το πρώτο κύμα μαζικής με-
τανάστευσης πληθυσμών από τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, 
παίρνοντας νέα ώθηση κατά την περίφημη υπόθεση Οτσαλάν, στην οποία 
ενεπλάκησαν ενεργά μέσω του ΔΙΚΤΥΟΥ 21, σε παρασκηνιακό και πα-
ρακρατικό επίπεδο, οι τωρινοί αυλικοί του Α. Σαμαρά. 

Βέβαια, το βασικότερο στήριγμα αυτών των ιδεολογημάτων απο-
τελεί το διάχυτο και (διαχρονικά) κατά κύματα ορμώμενο στοιχείο της 
«αθάνατης» ελληνικής ταυτότητας που μας στοιχειώνει ως λαό. Η υπέρ-
μετρη υπερηφάνεια για την «ελληνική Ιστορία» και η προσκόλληση και 
ταύτιση με το «αρχαίο πνεύμα», που καμώνεται πως δεν καταλαβαίνει 
τις πολιτισμικές και ανθρωπολογικές επιμειξίες που έχουν συμβεί κατά 
τις προηγούμενες χιλιετίες στο γεωγραφικό αυτό χώρο, τροφοδοτούν 
διαχρονικά αυτόν τον ελληνοκεντρισμό, ενώ η γεωπολιτική ανυπαρξία 
του νεοελληνικού κράτους7 του προσδίδουν χαρακτηριστικά θυματικά 
και τριτοκοσμικά8.

πόλο συσπείρωσης (και παρηγοριάς) των περιθωριακών φωνών της ακροδεξιάς, λειτουρ-
γώντας εκτονωτικά για κάθε λογής μισαλλόδοξο, συνωμοσιακό, χουντόφιλο και εθνοπα-
τριωτικό λόγο. Χαρακτηριστική ήταν η «προ κυβερνητισμού» περίοδος του Προέδρου, με 
τους ανεπάλληλους ελιγμούς και τα φλερτ με την ΧΑ, με βασιλικούς, τον Πλεύρη, τον ίδιο 
τον Παττακό κ.λπ. Ήταν άλλωστε η εποχή όπου τα πρωτοσέλιδα και η θεματική της κομ-
ματικής του εφημερίδας ΆλφαΕΝΑ νομιμοποιούσε σε ένα πιο κοινοβουλευτικό επίπεδο 
το χυδαίο ύφος των αντίστοιχων καρικατούρων προπαγάνδας που έχουμε σήμερα με τον 
Στόχο, την Ελεύθερη Ώρα και τη Χρυσή Αυγή.
7. Δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η συμμετοχή της χώρας σε πολέμους μέσω διεθνών απο-
στολών μοιάζει μεν ιμπεριαλιστική, αλλά κατά βάση εκφράζει την υποτέλεια του ελλη-
νικού Κράτους προς τις «μεγάλες δυνάμεις» και την πλήρη αδυναμία του να συμμετέχει 
ενεργά στα γεωπολιτικά δρώμενα. Γι’ αυτό και κατά κανόνα ο ένδοξος ελληνικός στρατός 
αναλαμβάνει ρόλο δευτερεύοντα (ανεφοδιασμός κ.λπ.), χωρίς να συμμετέχει στις καθεαυ-
τό στρατιωτικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ.
8. Βλ. την ανάλυση του Α. Γαβριηλίδη στο βιβλίο του Η αθεράπευτη νεκροφιλία του 
ριζοσπαστικού πατριωτισμού, Αθήνα, Futura, 2007. Στο εν λόγω βιβλίο αναλύεται 
ωραία -όχι πάντοτε χωρίς παραλείψεις ή ιδεολογικές εμμονές, είναι η αλήθεια- το πατρι-
ωτικό στοιχείο και η εθνικιστική αφήγηση της εγχώριας Αριστεράς και καταδεικνύεται 
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Στο ιδεολογικό πεδίο η εθνικιστική ρητορική επιχειρούσε να απα-
ντήσει στις νέες προκλήσεις που έβαζαν η κατάρρευση του σταλινισμού 
και οι γενικότερες γεωπολιτικές εξελίξεις που την ακολούθησαν στις 
ανατολικές χώρες, αναζητώντας ένα νέο ιδεολογικό προσανατολισμό για 
τον πολιτικό χώρο της Δεξιάς. Σε ένα πιο πολιτικό-κοινωνικό-ηθικό πεδίο 
οι πατριωτικές κορώνες επιχείρησαν να λειτουργήσουν σαν μια «ρομα-
ντικού» τύπου αντίσταση στο μεταμοντέρνο ξεχαρβάλωμα των απαρά-
βατων ελληνοχριστιανικών ηθών και την επέλαση του κωστοπουλικού 
lifestyle. Προσπάθησαν να διατυπώσουν μια (πέραν της αριστερής) λαϊκή 
και πατροπαράδοτη, αντι-εκσυχρονιστική κριτική. Παρ’ όλα αυτά, το 
εθνικιστικό σύμπαν παρέμεινε για μεγάλο διάστημα στις παρυφές της 
σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας, στη σκιά του παντοδύναμου πο-
λιτικά Κέντρου, των καταναλωτικών προτύπων ζωής και των οραμάτων 
της «δυνατής ελληνικής οικονομίας», του «ευρώ» ή των «Ολυμπιακών 
Αγώνων», προς τα οποία ο «Εκσυγχρονισμός» είχε καταφέρει να καναλι-
ζάρει τις εθνικιστικές ορμές του Νεοέλληνα, δίνοντάς τους μια λιγότερο 
μιλιταριστική και περισσότερο «οικονομική» χροιά.

Μόνο με το «σοκ» του Δεκέμβρη του 2008 άρχισε μια εντατική 
αντεπίθεση -είτε αυθόρμητη είτε ενορχηστρωμένη-, στην αρχή ενάντια 
σωρηδόν στους συμμετέχοντες ή τους υποστηρικτές της εξέγερσης, στη 
συνέχεια ενάντια στην «ελευθεριότητα», την ατιμωρησία, και γενικότε-
ρα την ίδια την «κουλτούρα της Μεταπολίτευσης». Μπροστά στην αμη-
χανία, την αδυναμία εξήγησης των γεγονότων και κυρίως στο φόβο του 
μη ελεγχόμενου, μια σειρά από διανοούμενους, αρθογράφους γνώμης, 
φιλελεύθερους αστέρες και κομματικά στελέχη ξεπρόβαλαν απενοχο-
ποιημένα πια, καταγγέλλοντας την παρακμή της χώρας, την ανυπαρξία 
σοβαρότητας, το διαφαινόμενο χάος. Η εμφάνιση ενός νέου πολιτικού 
και φιλοσοφικού συντηρητισμού, με ατάκες του τύπου «ζούμε σε μια 
κοινωνία πλήρους ανομίας» ή «ορίστε πού οδηγεί η ελευθεριότητα της 
Μεταπολίτευσης», αφενός απονομιμοποίησε το κεντρώο προφίλ της δε-
ξιάς τότε κυβέρνησης Καραμανλή και αφετέρου συσπείρωσε τους «φιλή-
συχους πολίτες» ή τους «νοικοκυραίους», κάτι που θα φανεί πολύ χρή-
σιμο στην σημερινή περίοδο των εκτάκτων συνθηκών. Επομένως, μετά 
τον Δεκέμβρη, μπαίνουμε σε μια περίοδο «συντηρητικής αναδίπλωσης». 
Η αυστηροποίηση του κρατικού μηχανισμού με την αύξηση της καταστο-
λής (κυρίως την περίοδο Χρυσοχοΐδη) μαζί με την ολομέτωπη επίθεση 

η οικοδόμηση της νεοελληνικής ταυτότητας συνολικότερα πάνω στη βάση μιας ναρκισσι-
στικής αυτοθυματοποίησης.
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της προαναφερθείσας κλίκας διαμορφωτών γνώμης (με την οποία θα 
ασχοληθούμε αναλυτικά στο δεύτερο μέρος του κειμένου) λειτούργη-
σαν ως μηχανισμός κοινωνικής πίεσης προς την κατεύθυνση της «ασφά-
λειας», της «σοβαρότητας» και της «υπευθυνότητας», ετοιμάζοντας το 
έδαφος για την αποδοχή της αυταρχικοποίησης των θεσμών. 

Ασφαλώς, οι συνθήκες που απελευθέρωσαν όλη την ορμή του 
νεοδεξιού και του φασίζοντος λόγου ήταν η οικονομική κρίση και οι 
μνημονιακές πολιτικές. Σε ένα περιβάλλον γενικευμένης γκρίνιας, απο-
νομιμοποίησης του πολιτικού προσωπικού και απαξίωσης των κοινοβου-
λευτικών θεσμών -απαξίωσης όχι των ίδιων των θεσμών ως τέτοιων, αλλά 
της υποτιθέμενης αποτελεσματικότητάς τους-, η φτωχοποίηση και η ατι-
μωρησία των υπευθύνων, σε συνδυασμό με τους χυδαίους εκβιασμούς 
των δανειστών και τις εκρηκτικές διαστάσεις του μεταναστευτικού ζη-
τήματος, αποτέλεσαν καταλύτη για την επικράτηση λαϊκιστικών αλλά 
και μηδενιστικών αισθημάτων σε ένα διόλου ευκαταφρόνητο κομμάτι 
του πληθυσμού. Επιπλέον, η ευκολία με την οποία η όποια δημόσια συ-
ζήτηση για την αναζήτηση ευθυνών και λύσεων ευτελίζεται σε μια απλή 
απαγγελία κατηγορητηρίου για «προδοσία» και «δοσιλογισμό» δεν ευ-
νοεί τίποτε άλλο παρά τη διάχυση ενός εθνικιστικού συναισθηματισμού, 
ως φτηνής παρηγοριάς για το καταρρακωμένο ηθικό και την πληγωμένη 
εθνική υπερηφάνεια του Νεοέλληνα. Προς την ίδια κατεύθυνση συνετέλε-
σε και η αρχική αδιαφορία της Αριστεράς για τις καθημερινές συνέπειες 
του μεταναστευτικού στις συνοικίες του κέντρου της Αθήνας, η οποία 
και επέτρεψε στα ΜΜΕ και την ακροδεξιά να επιβάλουν τη δική τους 
αντίληψη για το ζήτημα9.

Να πώς ο ψευτο-τεχνοκρατισμός των κυβερνήσεων Παπανδρέ-
ου και Παπαδήμου (ως ιδεολογία) δεν μπορούσε να λειτουργήσει πλέον 
επαρκώς και ικανοποιητικά για τη διαχείριση της υπάρχουσας κατάστα-
σης. Μια στροφή προς έναν πατριωτισμό δεξιάς κοπής, σε συνδυασμό με 
τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης («οι μετανάστες είναι το μόνο 

9. Χωρίς να μακρηγορήσουμε, καθώς δεν είναι της παρούσης, πιστεύουμε ότι οι ευθύνες 
της Αριστεράς στο μεταναστευτικό δεν έγκεινται μόνο στην αδιαφορία της. Ήταν και μια 
αναλυτική αμηχανία, ένας φθηνός ανθρωπισμός και μια απολίτικη ρητορεία που έκρυβαν 
το πραγματικό πρόβλημα κάτω από το χαλί και -επομένως- το διόγκωναν. Η αγωνιώδης 
αναζήτηση στο πρόσωπο των μεταναστών του Μετανάστη ως νέου Προλετάριου, που ως 
«της γης ο κολασμένος» θα διαδραματίσει τον ιστορικό του ρόλο ως επαναστατικό υπο-
κείμενο, την έκανε να μην μπορεί ν’ αρθρώσει μια στοιχειώδη κριτική πάνω στο ζήτημα. 
Οι διέξοδοι δε που πρότεινε κυρίως σε πρακτικό, αλλά και σε ηθικοπολιτικό επίπεδο, 
περιορίστηκαν κυρίως σε γενικόλογες ανθρωπιστικές διακηρύξεις αρχών.
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και βασικό πρόβλημα, αφήστε μας να το λύσουμε εμείς»), θα συστήσει 
ένα ιδεολογικό πλαίσιο που θα συσπειρώσει το φοβισμένο ακροατήριο 
των «νοικοκυραίων». Ας μην ξεχνάμε ότι η στοχοποίηση συγκεκριμένων 
κοινωνικών ομάδων σε επίπεδο δημόσιου διαλόγου ξεκίνησε πριν τις τε-
λευταίες εκλογές από το ίδιο το πολιτικό προσωπικό, με τους Λοβέρδο 
και Χρυσοχοΐδη να πρωτοστατούν, κατηγορώντας συνολικά τους μετα-
νάστες και τις οροθετικές πόρνες10. Στο πλαίσιο αυτό, η εκλογική γραμμή 
του Σαμαρά ήταν να επενδύσει ακριβώς στους φόβους του Νεοέλληνα 
αλλά και στην εθελοτυφλία του όσον αφορά το πραγματικό πολιτικό 
διακύβευμα. Το σύνθημα «να ανακαταλάβουμε τις πόλεις μας, να τις 
καθαρίσουμε από τους λαθρομετανάστες» λειτούργησε αποτελεσματικά 
ως κίνητρο κινητοποίησης του φοβισμένου μικροαστισμού, μαζί με την 
καλλιέργεια κλίματος εμφυλιοπολεμικής υστερίας ενάντια στον ΣΥΡΙΖΑ 
(«ο Λαφαζάνης θέλει να βάλει χέρι στις καταθέσεις σας»). Ο Σαμαράς, 
λανσάροντας την εικόνα του εθνοσωτήρα, συνδέει το δήθεν τεχνοκρατικό 
προφίλ του ευρωπαϊστή με την υπόσχεση για ένα Κράτος που τελειώνει 
με το χαλαρό παρελθόν, σοβαρεύεται και είναι ικανό να προστατεύει τον 
κάθε πολίτη από τον «εσωτερικό εχθρό»11. Όσο ο Ραφηνιώτης προκάτο-
χός του κατάφερε να ευτελίσει τη λέξη «νοικοκύρεμα» τόσο αυτός τώρα 
επιχειρεί να προσδώσει στη λέξη ένα σκληρό ιδεολογικό περιεχόμενο, 
μετεκλογικά μάλιστα, καθαρά παλαιοδεξιό. 

Ο νεοδεξιός τρόπος διακυβέρνησης
Ο σχηματισμός της τρικομματικής κυβέρνησης μετεκλογικά 

έλυσε τα χέρια των ακροδεξιών think tanks. Τώρα πια η ακροδεξιά 
προπαγάνδα μπορεί να ξεφύγει από το επίπεδο της συνωμοτικού τύ-
που διαδικτυακής παραφιλολογίας και της σκιώδους παρακρατικής 
δραστηριότητας, μετασχηματιζόμενη πλέον σε επίσημη κομματική, 
ακόμα και κυβερνητική, πολιτική γραμμή.

Ο Σαμαράς, αποκτώντας τα σκήπτρα του εθνοσωτήρα, 

10. Προφανώς τέτοιες συμπεριφορές κοινωνικού κανιβαλισμού δεν πρωτοεμφανίστηκαν 
τότε, αφού οι ακροδεξιές, συνομωσιολογικές και αντιμεταναστευτικές κραυγές και ρη-
τορείες υφίσταντο ήδη στη χώρα. Ωστόσο, έχει μεγάλη σημασία ότι το έναυσμα για τα 
επακολουθούμενα πογκρόμ δόθηκε από τα πάνω, από τα ίδια τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και 
της ΝΔ. Κάτι που, επειδή στην Ελλάδα οι πολίτες διαμορφώνουν τη γνώμη τους εν πολλοίς 
από τα ΜΜΕ, λειτούργησε ως ένα είδος ηθικής αυτουργίας για όσα έγιναν το καλοκαίρι 
του 2012 με τους «ακροδεξιούς ακτιβισμούς».
11. Χαρακτηριστική από την άποψη αυτή είναι η προεκλογική εξαγγελία: «Θα τελειώσω 
με τους κουκουλοφόρους! Θα τους βγάλω τις κουκούλες. Θα δούμε τα πρόσωπά τους».
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επιχειρεί πλέον να επιβάλει μια ρεβανσιστικού τύπου πολιτική, μια 
αυταρχική πρακτική που θα συμβαδίζει με τον εθνοπατριωτικό λόγο 
που εκφράζει. Έτσι, η εκτελεστική εξουσία δεν αρκείται -και δεν 
πρέπει να αρκείται- στον οικονομικό αυταρχισμό που έχει ήδη προ-
ηγηθεί με την υποβάθμιση (ή και παράκαμψη) των ίδιων θεσμών της 
δικαιοσύνης και του κοινοβουλευτισμού12, αλλά εφαρμόζει σιγά σιγά 
μια πρακτική πολιτικής και ιδεολογικής χαλιναγώγησης των Νεοελ-
λήνων, οικοδομώντας ένα δόγμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε οτιδή-
ποτε θεωρεί «ανεξέλεγκτο», «αντιπατριωτικό», «άνομο», «χαλαρό». 
Οι κατά περίπτωση απαγορεύσεις συγκεντρώσεων, οι τραγελαφικές 
διώξεις αντιρρησιών συνείδησης, η αύξηση της καταστολής στις πο-
ρείες, οι απανωτές επιστρατεύσεις απεργών (ακόμα και προληπτι-
κά) και η πολιτική πυγμής που ακολουθείται σε ολόκληρες περιοχές 
-όπως οι Σκουριές-, έχουν ως σκοπό να δημιουργήσουν ένα κλίμα 
εμπιστοσύνης προς το «στιβαρό», «υπεύθυνο» και «σοβαρό» Κράτος 
που έρχεται να καλύψει τα υποτιθέμενα κενά του παρελθόντος όσον 
αφορά την τάξη και την ευνομία της χώρας. 

Παράλληλα, το Σαμαριστάν επιχειρεί να κλείσει το μάτι στο 
πιο συντηρητικό -είτε αυτό είναι χουντόφιλο είτε αντικομουνιστικό 
είτε πατροπαράδοτα λαϊκοδεξιό- κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας 
καθαρά για λόγους μικροπολιτικής ηγεμονίας, επιδιώκοντας να διεκ-
δικήσει ξανά τα, χαμένα στα άδυτα της αντιμνημονιακής ακροδεξιάς, 
παιδιά του. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η αντικομουνιστική 
ρητορική, η ανοχή στα βασανιστήρια της ΕΛ.ΑΣ, το κατασταλτικό 
κυνήγι των καταλήψεων και των στεκιών των αναρχικών και βέβαια η 
ανοχή στη δράση της ΧΑ, μέχρι τη στιγμή, βέβαια που τα πράγματα 
ξέφυγαν από τα επιτρεπτά πλαίσια, με τη δολοφονία του Π. Φύσσα 
-η οποία, φυσικά, είναι προϊόν των συνθηκών της ανοχής και της έμ-
μεσης ενθάρρυνσης που αναπτύχθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια. Άλ-
λωστε ο ταχύτατος τρόπος με τον οποίο ενέργησε το Κράτος μετά το 
συμβάν δείχνει τι θα μπορούσε να είχε κάνει από την αρχή, αν πραγ-
ματικά υπήρχαν οι σχετικές πολιτικές εντολές. Σε κάθε περίπτωση, η 

12. Στο πεδίο αυτό η παρούσα κυβέρνηση συνεχίζει μια χαρά την αυταρχικότητα κυρίως 
με την καθιερωμένη πλέον εφαρμογή των διαταγμάτων και των πράξεων νομοθετικού πε-
ριεχομένου ως τρόπο άσκησης της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας, καθώς και την 
ιδεολογική επιρροή στις διαδικασίες λειτουργίας της δικαιοσύνης, χαρακτηριστικότερη 
περίπτωση της οποίας στάθηκε η περίπτωση της πέραν κάθε νομιμότητας παρατεταμένης 
προφυλάκισης του αναρχικού Κ. Σακκά.
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επίθεση του Κράτους στη ΧΑ δεν αναιρεί όλα αυτά που λέμε: απλώς 
η βλακεία των ηγετικών στελεχών της ΧΑ έδωσε την ευκαιρία στον 
Σαμαρά να παίξει το χαρτί του ισχυρού ηγέτη που χτυπά αμφότε-
ρα τα άκρα, ξεκινώντας από το δεξιό. Πράγμα που σημαίνει πως 
έρχεται σύντομα κι η σειρά του αριστερού άκρου. Ειδικά μάλιστα 
μετά τη δολοφονία των δύο χρυσαυγιτών στο Ν. Ηράκλειο, ο δρόμος 
είναι ελεύθερος και τα σκυλιά δεμένα και διπλοκλειδωμένα. Τώρα το 
χτύπημα του αναρχικού χώρου (σε επίπεδο «δρόμου») αλλά και της 
αριστεράς, σε πολιτικό επίπεδο, θα έχει την ιδανική κάλυψη. Είναι 
δε προφανές πως αυτή η σκλήρυνση της στάσης της αστυνομίας δεν 
εκφράζει κάποια προσπάθεια εξορθολογισμού του κράτους και των 
μηχανισμών καταστολής, προς τα δυτικά πρότυπα, αλλά μια συμβο-
λικού τύπου στάση, που σκοπό έχει να δώσει το μήνυμα ότι η ανοχή 
της μεταπολιτευτικής περιόδου έχει τελειώσει: πλέον η αστυνομία 
έχει το ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει.

Τέλος, ναυαρχίδα της ακροδεξιάς στροφής αποτελεί η αυταρ-
χική διαχείριση του μεταναστευτικού. Το πρώτο δείγμα είχε δοθεί 
ξεκάθαρα κατά την προεκλογική περίοδο, όταν ο αρχηγός της ΝΔ 
έλεγε: «Εγώ δεν μπορώ να δεχθώ αυτή την εγκληματικότητα στον 
τόπο μου. Θα είμαι όσο το δυνατόν ο άνθρωπος που, με κάθε τρόπο 
και με κάθε αναγκαία αλλαγή, από τα θέματα της Δικαιοσύνης, μέχρι 
τα θέματα της Δημόσιας Τάξης, θα ανακατευθεί, προκειμένου να μην 
υπάρχουν πια εγκλήματα στη μέση του δρόμου. Να μην υπάρχουν 
άλλες “Υπατίες”»13. Με τις μαζικές απελάσεις του «Ξένιου Δία», την 
εξάπλωση των στρατοπέδων συγκέντρωσης για τους συλληφθέντες 
μετανάστες, την αναστολή του νόμου για την απόκτηση ιθαγένειας, 
αλλά και τις ενδοδεξιές διαπραγματεύσεις για το ζήτημα του αντι-
ρατσιστικού νομοσχεδίου, ο Σαμαράς όχι απλά κανακεύει τους χα-
μένους ή αμφισβητούντες ψηφοφόρους του ακροδεξιού μπλοκ, αλλά 
το κυριότερο, βάζει στη δημόσια ατζέντα καθημερινά όλον αυτόν 
τον οχετό του Νεοδεξιού Δόγματος μαζί με τις ελληνοκεντρικές, ξε-
νοφοβικές και μισαλλόδοξες συνδηλώσεις του, συνεισφέροντας στη 
μετατόπιση ακόμα και του ίδιου του «Κέντρου» προς το δεξιό άκρο 
του πολιτικού φάσματος. 

13. Συνέντευξη στον ΑΝΤ1, 22/03/2012.
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Η ιδεολογική αντεπίθεση του απενοχοποιημένου εθνικισμού

Η δεξιά ιδεολογία επιστρέφει καλπάζο-
ντας. Η Δεξιά, όλο και περισσότεροι εκπρόσωποί 
της, είναι πλέον ασεβής, αγενέστατη θα έλεγα. 
Δεν ανάβει κεράκι στα εικονίσματα των ανθελληνι-
κών, προκατακλυσμιαίων ιδεών της ανακυκλωμένης 
αριστεράντζας. 

Φ. Κρανιδιώτης

Σε τελευταία ανάλυση, ο εθνικισμός 
δεν είναι ντροπή!

Μ. Παπαδημητρίου

α) Το πραξικόπημα εντός της ΝΔ
Εδώ χρειάζεται να διερευνήσουμε κάπως πιο διεξοδικά την έκφρα-

ση, το ύφος και το περιεχόμενο του νέου ακροδεξιού πόλου που έχει σχημα-
τιστεί. Ποιά είναι τα ιδεολογικά σχήματα που χρησιμοποιεί και ποιοί οι ιδε-
ολογικοί μύθοι που κατασκευάζει; Πώς συμβαδίζει όλη αυτή η αντιαριστερή 
εμμονή και η επανοικειοποίηση των παλαιοδεξιών σχημάτων με το όραμα 
του σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους και την περίφημη φιλελεύθερη «θεωρία 
των δύο άκρων»; 

Το σίγουρο είναι ότι η ιδεολογική στροφή στο δεξιό χώρο αρχίζει 
να διατυπώνεται ρητά με την αλλαγή φρουράς στην κεφαλή της ΝΔ και την 
επικράτηση της γραμμής Σαμαρά στον πολιτικό προσανατολισμό της παρά-
ταξης. Αυτή η εξέλιξη έχει μεγάλη σημασία και σηματοδοτεί μια θεμελιώδη 
αλλαγή πλεύσης σε σχέση με την κομματική πολιτική που είχε καθορίσει ο 
Καραμανλής ο πρεσβύτερος: νομιμοποίηση και συμπερίληψη της Αριστεράς 
στο «συνταγματικό τόξο», απεμπόληση των ελληνοχριστιανικών μετεμφυλι-
ακών ιδεολογημάτων και άνοιγμα στον μεσαίο χώρο και το μη ιδεολογικό 
Κέντρο. Με την εκλογική ήττα του καραμανλισμού, το 2009, και την ακό-
λουθη εσωκομματική ήττα του μητσοτακέικου, οι ενδοδεξιές μετακινήσεις 
των μεγάλων κεφαλιών του ΛΑΟΣ προς το κόμμα προσέφεραν πρωτογενές 
ακροδεξιό υλικό προς εκμετάλλευση. Έτσι ο Σαμαράς, που στο μεταξύ είχε 
καταφέρει να βάλει τους δικούς του ανθρώπους στον κομματικό μηχανισμό 
και στη συνέχεια σε θέσεις κλειδιά της κυβέρνησης, μετατρέποντας τη ΝΔ 
σε αυτό που θα ήθελε να έχει πετύχει με την ΠΟΛΑΝ κατά τη δεκαετία του 
’90, βρήκε ιδεολογικούς συμμάχους στο πρόσωπο ακραιφνών ακροδεξιών 
τύπου Άδωνη και Βορίδη. Σιγά σιγά οι πιο υπόγειες φωνές κομματικών 
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μικροστελεχών, άσημων αρθρογράφων του διαδικτύου (όπως ο παλιός συνα-
γωνιστής του ΔΙΚΤΥΟΥ 21 Γαρουφαήλ Κρανιδιώτης) και προπαγανδιστικών 
ιστοσελίδων (π.χ. το περίφημο Antinews του Κρανιδιώτη) άρχισαν -με την 
ευχέρεια που προσέφερε η συνωμοσιολογία και ο διάχυτος λαϊκισμός της 
μνημονιακής εποχής- να οργανώνονται σε ένα σχετικά ενιαίο προπαγαν-
διστικό μπλοκ που θα αναλάβει εν όψει της διακυβέρνησης της χώρας, την 
πατριωτική διαπαιδαγώγηση του κομματικού κοινού και την χάραξη μιας 
νεοδεξιάς στρατηγικής πορείας. 

Μπροστάρηδες στον ιδεολογικό αυτό αγώνα τοποθετούνται όλα 
αυτά τα πρωτοπαλίκαρα του σαμαρισμού που έχουν οργανωθεί σε ένα συ-
μπαγές μπλοκ προπαγάνδας. Ο κουστουμαρισμένος σοβαροφανής γενικός 
γραμματέας της κυβέρνησης Τ. Μπαλτάκος, που μοιράζει ρόλους και επιτη-
ρεί με αυστηρότητα την σταθερότητα της κυβέρνησης, συνεργάζεται με τον 
πιο λαϊκοφανή και επιθετικό χρήστη του twitter, τον διευθυντή του γραφείου 
τύπου του πρωθυπουργού Γ. Μουρούτη, γνωστό, εκτός από τη μονομανία 
του με τον ΣΥΡΙΖΑ, και για το πολυθεσίτικο σε αξιοζήλευτα εργασιακά 
πόστα παρελθόν του14. Παράλληλα, ο χαζοχαρούμενος εκπρόσωπος τύπου 
Σ. Κεδίκογλου μπορεί και μοιράζεται τη δόξα της νεοδεξιάς προπαγάν-
δας με τον τέως αριστεριστή και νυν ταλαντούχο παραγωγό εθνικιστικών 
συνθημάτων και συγγραφέα των παραληρηματικών λόγων του Σαμαρά, Χ. 
Λαζαρίδη. Οι γραφικοί σωματοφύλακες του Αντώνη περιοδεύουν με μεγάλη 
άνεση τους τηλεοπτικούς σταθμούς, αλλά και τα εσχάτως δημιουργημένα 
προπαγανδιστικά όργανα της ακροδεξιάς στον χώρο του τύπου: την ημιε-
πίσημη κομματική φυλλάδα Δημοκρατία και τα Παραπολιτικά του γνωστών 
πολιτικών συμπαθειών εφοπλιστή, Ε. Μαρινάκη. Το παζλ συμπληρώνεται με 
το πιο κωμικό ίσως στοιχείο φανατισμού και της εμπάθειας με την οποία 
εκδηλώνεται η λασπολογία και η αντιαριστερή κριτική, την αποκαλούμενη 
«ομάδα αλήθειας» της ΝΔ15. 

β) Επιστροφή στη μετεμφυλιακή Δεξιά;
Τί μας λέει εν ολίγοις όλος αυτός ο ακροδεξιός θίασος; Κατά 

βάση αυτό που προσπαθεί να αποτυπώσει είναι έναν ξεκάθαρο, επιθε-
τικό, ρεβανσιστικού τύπου, νεοδεξιό λόγο. Προωθώντας την έννοια της 

14. Bλ. χετικά το άρθρο του Κ. Παπαδόπουλου, «Ο πολύ άξιος Γιώργος Μουρούτης (με τις 
πολλές θέσεις)», Thepressproject.gr, 24/3/2013.
15. Για το θεάρεστο έργο της οποίας μπορεί να βρει κανείς άφθονες πληροφορίες στο 
εξής άρθρο της Μ. Αλεβιζοπούλου: «“Ομάδα Αλήθειας” Νέας Δημοκρατίας, χαλκείο με 
πρωθυπουργική σφραγίδα», Unfollow, τ. 16, Απρίλιος 2013 (αναδημοσιεύεται ηλεκτρονικά 
στο Pitsirikos.net, 17/4/2013).
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«απενοχοποιημένης Δεξιάς» και του απελευθερωμένου από τις συμβά-
σεις και τους αντίστοιχους περιορισμούς του «μεσαίου χώρου» πατριω-
τισμού, επιχειρεί να στήσει ένα σχεδόν εμφυλιοπολεμικού τύπου σκηνι-
κό που θα αποδομεί τους «μύθους της Αριστεράς» και θα επαναφέρει 
στο προσκήνιο την παλιά καλή τάξη πραγμάτων. Ουσιαστικά επιχειρεί 
να επιφέρει το τέλος του ιστορικού συμβιβασμού που πέτυχε, κουτσά 
στραβά, ο γέρος Καραμανλής, βάζοντας την Αριστερά στο κοινοβουλευ-
τικό παιχνίδι. Έτσι, ο ψευτο-τεχνοκρατικός αυταρχισμός των βασικών 
μεγαλοστελεχών και τηλεαστέρων Δένδια, Βορίδη, Γεωργιάδη, και προ-
παγανδίζει στα δελτία των ειδήσεων την αναγκαιότητα για νομιμότητα 
και για ξεκαθάρισμα με τους λογαριασμούς της Μεταπολίτευσης, ενώ οι 
λοιπές παρασκηνιακές ομάδες εργασίας στηρίζουν τη δεξιά διακυβέρνη-
ση με εθνικόφρονες ύμνους και ρεβανσιστικά αρθρίδια. 

Δεν είναι καθόλου τυχαίο, υπό αυτήν την έννοια, πως με την 
πρώτη στραβή, ο παραδοσιακός κορμός του κόμματος, δηλαδή οι καρα-
μανλικοί και μητσοτακικοί βουλευτές, εξεγέρθηκαν ενάντια σε αυτό που 
τους φαίνεται ως ένα είδος πραξικοπήματος και ιδεολογικής καπηλείας 
της ΝΔ από τον Σαμαρά και τον κύκλο του. Φυσικά εδώ πρόκειται σε 
μεγάλο βαθμό και για ένα καθαρό, δίχως βαθύτερες πολιτικές ευαισθη-
σίες, ενδοκομματικό παιχνίδι εξουσίας. Ωστόσο, οι σημαντικές διαφω-
νίες και κριτικές που ασκήθηκαν στην επιμονή του Σαμαρά αλλά και 
του περιβάλλοντός του στη «θεωρία των δύο άκρων», ακόμα και μετά 
τη δολοφονία του Π. Φύσσα, από στελέχη όπως η Ντόρα κι ο αδερφός 
της, ο Π. Παυλόπουλος, ο Α. Σπηλιωτόπουλος, ο Ν. Κακλαμάνης ή ο Ε. 
Αντώναρος, σηματοδοτούν αυτή τη διαφωνία: την αντίθεση στις ακραίες 
απόψεις που θεωρούν πως ήρθε η ώρα να πάρουν την ιστορική ρεβάνς, 
θέτοντας την Αριστερά εκτός «συνταγματικού τόξου». 

Σε κάθε περίπτωση, υπουργοί, λεγεωνάριοι κομματάρχες και εξ 
απορρήτων μικροσύμβουλοι και κολλητοί, όλοι ευθυγραμμισμένα βέλη 
στην φαρέτρα του εθνοπατριωτικού τόξου, επελαύνουν εκμεταλλευόμε-
νοι την ιδεολογική ανυπαρξία και πολιτική μιζέρια της Αριστεράς. Η 
τελευταία, αρνούμενη -η ενδεχομένως και ανίκανη- να δει το χοντρό ιδε-
ολογικό παιχνίδι και τη σημασία που αυτό έχει στις πολιτικές μετατοπί-
σεις των Νεοελλήνων, αρκείται σε μια αμυντική, μεσοβέζικη στάση ή στην 
καλύτερη περίπτωση σε δημοσιογραφικού είδους αποκαλύψεις για την 
ακροδεξιά γεωγραφία. Πότε βυθισμένη σε μαρξίζουσες ενδοσκοπήσεις 
-άσχετες κατά βάση με την επικαιρότητα και το πολιτικό διακύβευμα- 
και πότε αποχαυνωμένη στο στενά εκλογικό παιχνίδι, η Αριστερά αδυ-
νατεί όχι μόνο να παρέμβει στοιχειωδώς αποτελεσματικά στον όποιον 
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δημόσιο διάλογο, αλλά ούτε καν δείχνει να μπορεί να πείσει το ίδιο της 
το νέο ακροατήριο, που προσέλκυσε αυτά τα τρία τελευταία χρόνια. 

γ) Οι ιδεολογικές κωλοτούμπες

O κόσμος έσπασε το κύμα τρομοκράτη-
σης του που εξαπολύθηκε από τα ΜΜΕ μετά τον 
τραγικό θάνατο των υπαλλήλων της Marfin. Εντυ-
πωσιακό στοιχείο ήταν η οργάνωση του μπλοκ των 
αντιεξουσιαστών. Είναι καλύτερα περιφρουρημένο 
και από τα μπλοκ του ΚΚΕ, ενώ οι μπαχαλάκηδες 
είχαν εξαφανιστεί.

Antinews
20/5/201016 

Φυσικό κι επόμενο είναι να αλωνίζουν στην πολιτική πιάτσα 
τα δηκτικά τουίτς των αφανών υπασπιστών του Αντώνη και ιδιαίτερα 
του κορυδαλλιώτη δικηγόρου του Δ. Μελισσανίδη και «συντρόφου εν 
όπλοις»17  με τον πρωθυπουργό. Δε θα επιμείναμε στην ξεχωριστή αυτή 
αναφορά εάν ο εν λόγω καφρογράφος δεν αποτελούσε ίσως το πιο χα-
ρακτηριστικό ανθρωπολογικό υπόδειγμα της εθνοπατριωτικο-ψευδολα-
ϊκότητας με την οποία καλούμαστε δυστυχώς ως κοινωνία να εξοικειω-
θούμε εν έτει 2013. Το εν λόγω γνωστό-άγνωστο εθνικιστικό μπουμπούκι 
ξημεροβραδιάζεται να απασχολεί και να διασκεδάζει το δεξιό του κοινό, 
προσπαθώντας να συσπειρώσει και να φανατίσει όλο αυτό το ακροα-
τήριο που βρίσκεται είτε στις παρυφές της ΝΔ. Το «αγνό» πατριωτικό 
ύφος, οι πομπώδεις ατάκες, ο μάγκικος μιλιταρισμός και η επιτηδευμένη 
(για της ανάγκες του διαδικτύου) λαϊκότητα, πλασάρονται τεχνηέντως, 
ώστε να κεντρίζουν το απογοητευμένο και αμφιταλαντευόμενο κοινό της 
λαϊκής Δεξιάς. 

Μια τέτοιου είδους παρέμβαση βλέπουμε να λαμβάνει πλέον πο-
λεμικές διαστάσεις, έστω και στο επίπεδο του διαδικτύου ή των ΜΜΕ, 
θέλοντας να πετύχει ένα διπλό στόχο: αφενός να ανταγωνιστεί τον ακτι-
βισμό και τη «ριζοσπαστικότητα» της ΧΑ και αφετέρου να δομήσει μια 
λαϊκή φωνή δήθεν κριτικής στον Στουρνάρα, τον ΜητσοΤάκη και τους 
λοιπούς ένθερμους εκφραστές των μνημονιακών πολιτικών, ώστε να δί-
νει άφεση στις εφαρμοζόμενες πολιτικές και να συμφιλιώνει τη λαϊκή 
δεξιά πελατεία της ΝΔ με την κυβερνητική πολιτική. Κι εδώ φαίνεται ο 

16. FactorX, «Οι εργαζόμενοι έσπασαν την τρομοκρατία», Antinews, 20/5/2010.
17. Σύμφωνα με δική του υπερήφανη δήλωση.
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βαθύς οπορτουνισμός όλων αυτών των στελεχών: ενώ προέρχονται από 
τη λαϊκή δεξιά και ο ακροδεξιός τους λόγος είναι, στην ουσία, ψευ-
δο-αντικαθεστωτικός, σήμερα έχουν μετατραπεί στους πιο ένθερμους 
υποστηρικτές της «θεωρίας των δύο άκρων», η οποία συνιστά τον πολι-
ορκητικό κριό των κοινοβουλευτικών και συνταγματικών φιλελεύθερων. 
Για να εκτιμήσει κανείς το εύρος αυτής της ιδεολογικής κωλοτούμπας, 
αρκεί μια ματιά σε αυτά που έλεγαν όλοι αυτοί οι δήθεν «μπεσαλίδες» 
πριν ανέβει ο Σαμαράς στην εξουσία. Το 2010, για παράδειγμα, όχι μόνο 
δεν χρέωναν τη Marfin στους αναρχικούς και την Αριστερά, αλλά έφτα-
ναν να υποστηρίζουν πως πρόκειται σαφώς για κρατική προβοκάτσια, 
υπερασπιζόμενοι, μάλιστα, τον «Χώρο»18. Ενώ το 2011, την περίοδο του 
Κινήματος των Πλατειών, υποστήριζαν τους «Αγανακτισμένους» και δι-
καιολογούσαν εμμέσως πλην σαφώς τους προπηλακισμούς πολιτικών19.

Η δαιμονοποίηση της Μεταπολίτευσης

Ήρθε η ώρα η χώρα να κλείσει τους λο-
γαριασμούς που μένουν ανοιχτοί από το 1974-1975 
μέχρι σήμερα. Είτε αυτοί λέγονται ανομία, είτε αυ-
τοί λέγονται καταλήψεις, είτε αυτοί λέγονται μετα-
ναστευτικό, είτε μιλάμε για το άγος της Μαρφίν. 
Όλα αυτά πρέπει να βρουν το δρόμο τους.

Ν. Δένδιας

18. Αντιγράφουμε από σχετικά άρθρα του φαήλειου Antinews: «Αυτόπτες μάρτυρες (και 
γνωστοί μας άνθρωποι) επιμένουν ότι οι δράστες περιέλουσαν πρώτα με βενζίνη το υπο-
κατάστημα της Marfin πριν πετάξουν τις μολότοφ [...] δεν εξηγείται άλλωστε πως φού-
ντωσε αμέσως τόσο μεγάλη φωτιά (έβλεπα τα σύννεφα καπνού από την γωνία Αμερικής 
και Σταδίου και διερωτόμουνα τι διάολο έγινε). […] ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΤΟΥ 
“ΧΩΡΟΥ” ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». Για το σχετικό υλικό, βλ. το άρθρο της Α. Γιάμαλη, 
«Τότε που η ΝΔ έβλεπε “προβοκάτσιες”», Αυγή, 14/10/2013.
19. Στα πλαίσια αυτού του αντιμνημονιακού λαϊκισμού ο Χ. Λαζαρίδης είχε φτάσει να 
δικαιολογεί εμμέσως τις επιθέσεις σε πολιτικούς, λέγοντας πως «η πρόκληση αρχίζει απ’ 
αυτόν που προκαλεί τον κόσμο». Ενώ για τον ΣΥΡΙΖΑ και την υποτιθέμενη ευθύνη του 
για τα επεισόδια που γίνονταν στις διαδηλώσεις εκείνης της περιόδου, δήλωνε: «Ε, όπως 
απεδείχθη όχι. Διότι, όπως απεδείχθη ας πούμε - διότι κόντευα να το πιστέψω και εγώ, 
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οργανώνει τέτοια πράγματα σ' όλη την Ελλάδα. Και αποδείχθηκε σε 2 
τουλάχιστον περιπτώσεις ότι πρωτοστατούσαν και άτομα που δεν ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ και 
δεν υπήρξαν ποτέ μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξαν όμως μέλη του ΠΑΣΟΚ”». Βλ. τη σχετική 
του ραδιοφωνική συνέντευξη την άνοιξη του 2011 στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://left.gr/
news/hr-lazaridis-2011-gia-tin-kyvernisi-pasok-kai-toys-propilakismoys-politikon-i-proklisi-
arhizei.
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Υπάρχει ένα κυρίαρχο -αν και αδιαμόρφω-
το ακόμη- ρεύμα που ζητάει ακριβώς αυτό: «Λευ-
τεριά από τη μεταπολίτευση».

Μ. Χρυσοχοΐδης

Η κατάσταση θα ήταν πολιτικά ακίνδυνη ή απλώς γραφική εάν 
όλη αυτή η ιδεολογική διαμάχη περιοριζόταν σε ενδοδεξιούς διαξιφι-
σμούς και ανακατατάξεις. Ωστόσο, όπως είδαμε και με την άνοδο της 
φασίζουσας ακροδεξιάς20, η ευρύτερη δεξιά αντεπίθεση προσπαθεί να 
επηρεάσει και να αντλήσει κοινό από διάφορα κομμάτια του πολιτικού 
φάσματος (όπως π.χ. απολίτικους συνωμοσιολόγους, πατριδόπληκτους 
του μεσαίου χώρου ή ακόμα και απεγνωσμένους φιλελεύθερους) ελέγ-
χοντας την ατζέντα της επικαιρότητας και μετατοπίζοντας την πολιτική 
τοποθέτηση του ίδιου του «Κέντρου» και γενικότερα του μέσου μη αρι-
στερού (ή αριστεροφοβικού) Νεοέλληνα. 

Η νεοδεξιά προπαγάνδα πατάει πάνω στην πρωτοφανή πολιτική 
ρευστότητα και την κατάρρευση των περισσότερων πολιτικών ταυτο-
τήτων που εξέθρεψε η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης. Βασιζόμενη στην 
τυφλή οργή του κόσμου, στην απονομιμοποίηση του μέχρι πρότινος πο-
λιτικού σκηνικού και στις κοινωνικές συνέπειες του μεταναστευτικού 
-το μείγμα δηλαδή από το οποίο κατεξοχήν τρέφεται εκλογικά και η 
συμμορία της ΧΑ-, πλάθει από την πλευρά της μια, πιο κυβερνητικού 
τύπου βέβαια, εκδικητική αφήγηση. Όλος αυτός ο υφέρπων κοινωνικός 
λουμπενισμός, που στη σημερινή περίοδο έρπεται και ψάχνει από κά-
που να πιαστεί, αποτελεί την καλύτερη λεία για τις κάθε λογής θεωρίες 
«ολικής αλλαγής» και «εθνικής αναγέννησης21». Υπό αυτήν την έννοια, οι 
Φαήλοι και οι Λαζαρίδηδες έχουν πιάσει το νόημα και κάνουν ότι περνά-
ει από το χέρι τους για να διοχετεύσουν το νεομηδενισμό της κρίσης και 
την τάση για αυτομαστίγωμα που έχει εσωτερικεύσει μεγάλο κομμάτι 

20. Βλ. το κείμενό μας «Η άνοδος της φασιστικής ακροδεξιάς και ο δημοκρατικός 
αντιφασισμός», ό. π.
21. Όπως σημείωνε πρόσφατα στη ΔΕΘ ο Σαμαράς για να προσδώσει ιδεολογικό περί-
βλημα στο παραμύθι του πολυθρύλητου «success story» και της εξισορρόπησης της χώρας 
μέχρι το 2020: «Και την επόμενη χρονιά, το 2021 να γιορτάσουμε όχι απλώς τα 200 
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, αλλά και την αναγέννηση της χώρας μας! Να γιορ-
τάσουμε μια Ελλάδα πιο Ελεύθερη, πιο σίγουρη για τον εαυτό της, με ηγετικούς ρόλους 
στην περιοχή της, με μεγαλύτερη επιρροή στην Ευρώπη και σεβαστή απ’ όλους. Αυτή την 
Νέα Ελλάδα χτίζουμε από σήμερα».
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του ελληνικού λαού προς ένα ιδεολογικό ξεπέρασμα του «δυνάστη» της 
Μεταπολίτευσης, προς ένα ξεκαθάρισμα με το ίδιο μας το πρόσφατο 
παρελθόν. 

Στο πυρήνα αυτής της προπαγάνδας βρίσκεται το περίφημο επι-
χείρημα περί του τέλους της Μεταπολίτευσης. Εκκινώντας από την ανά-
γκη να πέσει κάπου το ανάθεμα για την υλική ή πνευματική κατάντια 
μας, προσδίδεται στην «αριστερίζουσα» Μεταπολίτευση η κατηγορία 
της ευθύνης για όλα τα δεινά αυτού του τόπου: η ιδεολογική κυριαρχία 
της μαρξίζουσας Αριστεράς στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, στην 
τέχνη και την επιστήμη, καταπλάκωνε το εθνικό φρόνημα των Ελλήνων, 
η ελευθεριότητα και η χαλαρότητα μας οδήγησε στο χάος και την ανο-
μία, οι συντεχνίες και ο συνδικαλισμός έφεραν την κοινωνικοοικονομική 
καταστροφή κ.λπ. Κατηγορώντας συλλήβδην το «πνεύμα της Μεταπολί-
τευσης», η ακροδεξιά ρητορική καταλήγει -που αλλού;- στην επιστροφή, 
μέσω ενός έμμεσου εξαγνισμού, σε προηγούμενες περιόδους (μετεμφυ-
λιακό κράτος Καραμανλή και Χούντα) που παρουσιάζονται τώρα ως 
αθώες και νοικοκυρεμένες. 

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός σχηματοποιεί πολύ χυδαία αυτού του 
είδους την ύπουλη ιδεολογική απλοποίηση όταν σε μία από τις ομιλί-
ες του λέει: «Η ιστορία διδάσκεται στα παιδιά μας χωρίς να καλλιερ-
γεί ούτε την υπερηφάνεια για την πατρίδα μας, ούτε την κριτική τους 
σκέψη [...] σα να διδάσκεται όχι σε ελληνόπουλα αλλά σε μαθητευό-
μενους διεθνιστές». Στο παραμύθι της καταραμένης Μεταπολίτευσης, 
ολόκληρη η Ελλάδα συμπυκνώνεται στους «φωταδιστές του μηδενιστι-
κού διεθνισμού της πλάκας»22, που παρέσυραν το έθνος στην ιδεολογική 
κατρακύλα και τις νέες γενιές στον εθνομηδενισμό. Είναι προφανές ότι 
πίσω από τα υπόλοιπα επιχειρήματα που επικαλείται αυτή η νεοδεξιά 
ρητορική ενάντια στη Μεταπολίτευση, το βασικό της πρόβλημα είναι η 
κατάρρευση της ελληνορθοδοξίας ως επίσημης κρατικής ιδεολογίας και 
το πέρασμα σε μια κρατική ιδεολογία που δεχόταν και στοιχεία του αρι-
στερού εθνικισμού (βλ. παρακάτω). 

...ως δεξιό ιδεολογικό άλλοθι...
Τα πράγματα βέβαια, για όποιον στοιχειωδώς σκέφτεται πολιτι-

κά, δεν είναι ακριβώς έτσι. Η Μεταπολίτευση ούτε υπήρξε μια περίοδος 
ξεκομμένη από την αμέσως προηγούμενή της, ούτε φυσικά αποτέλεσε 

22. Σύμφωνα με την αρθρογραφία του Φ. Κρανιδιώτη στο ανεπίσημο κομματικό έντυπο 
Δημοκρατία (sic)
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μια περίοδο ενιαία και αδιαίρετη. Η αρχική τομή με το παρελθόν ήταν 
κατά βάση πολιτειακή, αφού αποτέλεσε την περίοδο σταθεροποίησης 
ενός ομαλού κοινοβουλευτισμού και μιας επί ίσοις όροις συμμετοχής των 
πέρα της Δεξιάς χώρων στο πολιτικό παιχνίδι. Το τέλος της εμφυλιοπο-
λεμικής αφήγησης και των πιστοποιητικών νομιμοφροσύνης -αυτό που 
περισσότερο φαίνεται να ενοχλεί και τον νεοδεξιό θίασο- σηματοδότησε 
μια ηγεμονική φάση για το χώρο της Αριστεράς, το χώρο των «ηττημέ-
νων του παρελθόντος». Βέβαια, η νέα αυτή τάση κεφαλαιοποιήθηκε και 
επεκτάθηκε κοινωνικά μέσω μιας πολιτικής και εκλογικής κυριαρχίας 
του Κέντρου ή της Κεντροαριστεράς, χτίζοντας το θεμελιώδες οικοδό-
μημα της κοινωνικής ανόδου του καταναλωτισμού και του «βολέματος», 
που -βρίσκοντάς το υπό σχηματισμό- επιτάχυνε το ΠΑΣΟΚ του Α. Πα-
πανδρέου. Ωστόσο, από κάποια στιγμή και μετά, αυτό που θα μπορού-
σαμε (και θα άξιζε) να αποκαλέσουμε κατάρα της μεταπολιτευτικής πε-
ριόδου είναι η εμφάνιση και επικράτηση του μεταμοντέρνου lifestyle, του 
γενικευμένου κομφορμισμού και της καταναλωτικής αποχαύνωσης των 
Νεοελλήνων, μιας κοινωνικής γάγγραινας που φυσικά αντλεί οπαδούς 
από όλο το φάσμα των ιδεολογιών και των πολιτικών τοποθετήσεων. 

Από μια δημοκρατική πολιτική σκοπιά, θα λέγαμε ότι αυτά ακρι-
βώς τα κοινωνικά υποπροϊόντα στάθηκαν κατά βάση το καρκίνωμα για 
τη νεοελληνική πραγματικότητα. Οι κωστοπουλικές αφηγήσεις, οι Θεμο-
ειδείς εξυψώσεις της νεοελληνικής ασημαντότητας, καθώς και ο υπέρμε-
τρος μικροαστισμός του βολέματος, της μικροδιαφθοράς και του κυνη-
γιού του κοινωνικού status αποτέλεσαν έκφραση της αποκτήνωσης που 
λαμβάνει χώρα τις τελευταίες δεκαετίες (φαινόμενο όχι αποκλειστικά 
ελληνικό βέβαια). Μάλιστα, όλη αυτή η επελαύνουσα -και διαποτίζουσα 
τα ιερά κόκκαλα των Νεοελλήνων- μαζική κουλτούρα και αποχαύνωση, 
βάζοντας από μια άποψη στην άκρη τους κοινωνικούς και ταξικούς φραγ-
μούς, αποτέλεσε τον ανθρωπολογικό εκείνο παράγοντα που συνέβαλε 
στην οικονομική κρίση, αλλά και καλείται σήμερα να τη διαχειριστεί. 

Αντίθετα, τη Μεταπολίτευση χαρακτήρισαν και πολλά στοιχεία 
που από δημοκρατική άποψη δεν μπορούν παρά να κρίνονται θετικά. 
Διόλου τυχαία πρόκειται ακριβώς για τα στοιχεία εκείνα που απειλού-
νται σήμερα από την διαφαινόμενη σκλήρυνση της στάσης του Κράτους, 
δηλαδή το λεγόμενο «συμμάζεμα της ανομίας». Πρώτο και βασικότερο 
όλων το πέρασμα στην κοινοβουλευτική ομαλότητα, μετά από δεκαετί-
ες συνταγματικών εκτροπών και γενικότερης καθεστωτικής ανωμαλίας. 
Δεύτερον και αλληλένδετο με το πρώτο, το τέλος του αυταρχικού κράτους 
της δεξιάς και ο τερματισμός των θεσμικών διακρίσεων και αποκλεισμών 
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πολιτών βάσει των πολιτικών τους πεποιθήσεων. Σε αυτά θα πρέπει να 
συνυπολογίσουμε και την άνοδο του βιωτικού επιπέδου της κοινωνίας. 

Στο ιδεολογικό επίπεδο θα πρέπει να σημειώσουμε το τέλος της 
ελληνορθοδοξίας ως επίσημου κρατικού δόγματος και το πέρασμα σε 
ένα μείγμα τριτοκοσμισμού και αριστερού εθνικισμού (του οποίου ιδρυ-
τικό κείμενο μπορεί να θεωρηθεί η «Διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη») 
το οποίο, όπως και να το κάνουμε, είναι πολιτικά προτιμότερο από το 
«Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών» ή τον «Τρίτο Ελληνικό Πολιτισμό» του 
Μεταξά. Ταυτόχρονα, στο πολιτιστικό επίπεδο είχαμε την επικράτηση 
μιας κουλτούρας που βασίζεται στη λαϊκότητα του χιούμορ, τον αυθορ-
μητισμό και την αυθεντικότητα, αλλά και γενικότερα σε μια μη ορθολο-
γικοποιημένη καθημερινή ζωή, στοιχεία κατά κάποιον τρόπο εξωτικά σε 
σχέση μη την κατάσταση στη Δύση, που ασφαλώς κληρονομήθηκαν από 
τις προηγούμενες γενιές των ανθρώπων αυτού του τόπου και που στο 
μεταπολιτευτικό, αριστερόστροφο, πολιτικό πλαίσιο ευνόησαν και μια 
πολιτικού είδους αντιαυταρχικότητα. 

Φυσικά, δεν αναφερόμαστε στις περιπτώσεις όπου αυτά τα 
χαρακτηριστικά εκδηλώνονται ως απλή αμετροέπεια, ωχαδερφισμός ή 
ανευθυνότητα στην καθημερινή ζωή των Νεοελλήνων (π.χ. η βυθισμένη 
στο lifestyle καθημερινή διασκέδαση ή η πλήρης αδιαφορία για τα κοινά), 
φαινόμενα κοινωνικά απορριπτέα και πολιτικά ετερόνομα. Θεωρούμε 
σημαντικό να τονίσουμε -και μάλιστα να υπαρασπιστούμε στις δύσκολες 
μέρες που έρχονται- την πολιτική πραγματικότητα μες στην οποία με-
γαλώσαμε: από την ανοχή στην λειτουργία των καταλήψεων, στις αυθόρ-
μητες πορείες ή διαμαρτυρίες, στην ελεύθερη κατασκήνωση μέχρι την 
επιτρεπτικότητα στην χωρίς όρια σάτιρα και κριτική, στην παρατυπία, 
στην «παράβαση» μικρονόμων που σου σπάνε χωρίς λόγο τα νεύρα και 
γενικώς στην πιο εθιμικού τύπου «ευκινησία» των ανθρώπων απένα-
ντι στο «πολιτικώς ορθόν». Εν ολίγοις, όλα αυτά με τα οποία οι νέας 
κοπής φιλελεύθεροι στην Ελλάδα βγάζουν σπυριά, όπως θα δούμε στο 
δεύτερο μέρος του κειμένου! Θα λέγαμε ότι μέχρι πρότινος απολαμβά-
ναμε τέτοιου τύπου «ανέσεις» και «ελεύθερο χώρο κινήσεων» και δεν 
το εκτιμούσαμε, ούτε το εκμεταλλευόμασταν ως πολιτικοί χώροι που 
παλεύουν για μια δημοκρατικοποίηση του δημόσιου χώρου23. Τώρα, φαί-
νεται να περνάμε σε μια φάση όπου όλα αυτά αν δεν «τακτοποιούνται» 
νομοθετικά και διοικητικά, σίγουρα λοιδορούνται από τους πολύξερους 

23. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό σημείο, στο οποίο θα επανέλθουμε εκτενέστερα σε 
επόμενο τεύχος του περιοδικού.
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φιλελεύθερους γκουρού και ποινικοποιούνται κοινωνικά. 
Όλος αυτός όμως ο θόρυβος της ακροδεξιάς ρητορικής καθίστα-

ται τριπλά υποκριτικός, όταν μας λέει τόσο χονδροειδώς ότι ζούσαμε για 
δεκαετίες υπό την κυριαρχία της χαλαρότητας και υπό αριστερή «κα-
τοχή». Πρώτον, διότι προσπαθεί να φορτώσει στην Μεταπολίτευση όλα 
τα δεινά των «μπουζουκιών», του lifestyle και της μαζικής κουλτούρας, 
ενώ είναι γνωστό ότι πρόκειται για φαινόμενα που πρωτοδιαδόθηκαν 
ήδη από τη δεκαετία του ’60 και μάλιστα έχαιραν της εκτίμησης και της 
ενθάρρυνσης της Χούντας. Τότε ήταν που αρχίσαμε να μυούμαστε σε 
αυτόν το μαγικό κόσμο με τις ευλογίες του Μαστοράκη, του Λ. Κωνστα-
ντάρα, του ποδοσφαίρου κ.λπ. 

Άλλωστε δε θα πρέπει ποτέ να ξεχνάμε το εξής βασικό ση-
μείο: το νεοελληνικό κρατίδιο δεν περίμενε τη Μεταπολίτευση για 
να «αλωθεί», ούτε το ΠΑΣΟΚ έκανε κάτι διαφορετικό από το σύνο-
λο των ολιγαρχιών που διαχειρίστηκαν τη χώρα από την ίδρυση του 
νεοελληνικού κράτους και εξής. Η ελληνική κρατική διοίκηση ήταν 
ευθύς εξ αρχής διάτρητη και δυσλειτουργική, το πολιτικό σύστημα 
πελατειακό, η οικονομία προκαπιταλιστικού, ουσιαστικά, τύπου και 
η νοοτροπία «ραντιέρικη» και προσοδοθηρική. Αυτό που έκανε ο 
Αντρέας ήταν να γενικεύσει αυτή τη λογική σε όλα τα στρώματα 
της κοινωνίας, αίροντας τον μετεμφυλιακό διαχωρισμό σε προνομι-
ούχους («εθνικόφρονες») και μη προνομιούχους («αριστερούς») πο-
λίτες. Πλέον οι πόρτες της καθημερινής μικροδιαφθοράς άνοιξαν σε 
όλους τους πολίτες, μεγεθυμένες μάλιστα από την ευρωπαϊκή χρη-
ματοδότηση και τη γενικότερη καταναλωτική ευδαιμονία που στο 
μεταξύ είχε κυριαρχήσει στη Δύση. Πράγμα που σημαίνει ότι η Δεξιά 
είναι σε τεράστιο βαθμό υπεύθυνη για την κατάσταση του σημερινού 
κράτους αλλά και όλων αυτών που κατά τα άλλα καταγγέλλει (αν κι 
εδώ, όπως θα δούμε στο δεύτερο μέρος του κειμένου, πρόκειται για 
ένα επιχείρημα το οποίο διακινούν κυρίως οι διάφορες ποικιλίες του 
φιλελεύθερου γένους κι όχι οι ακροδεξιοί). 

Δεύτερον, διότι με την αυτο-θυματοποίησή της η Δεξιά απο-
κρύπτει τη δική της δομική συμμετοχή στο μεταπολιτευτικό «ένοχο» 
παρελθόν, επιθυμώντας να αυτο-ανακυρηχθεί αθώα και άσπιλη. Μπο-
ρεί μεν οι μεταπολιτευτικές συνθήκες να ευνόησαν μια πολιτική ελευ-
θεριότητα και μια αριστερόστροφη ιδεολογική ηγεμονία24, ωστόσο τα 
δεξιά «τζάκια» και οι κολλητοί των οννεδιτών και των δαπιτών μια 

24. Κυρίως πολιτιστικά και όχι τόσο σε επίπεδο εξουσίας και διοίκησης.
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χαρά βολεύονταν και συμμετείχαν στα πράγματα· απλώς το έκαναν 
με τον μανδύα ενός πιο κεντρώου ιδεολογικά χώρου. 

Τρίτον -και σημαντικότερον- διότι η Δεξιά με θαυμαστή μικροπο-
λιτική μαεστρία επιτίθεται στην αριστεροφροσύνη της Μεταπολίτευσης. 
Κινδυνολογεί σχετικά με τη δήθεν «αριστεροποίηση» του έθνους, αποσι-
ωπώντας το γεγονός πως ιστορικά η Αριστερά δεν κατάφερε να αλλοιώ-
σει (αφού δε θέλησε να το επιδιώξει) τις κοινωνικοοικονομικές δομές και 
στην ουσία απλά συμμετείχε σε αυτές αφομοιωμένη από το κομματικό 
παιχνίδι. Μάλιστα, αν θέλουμε να κάνουμε μια διαυγή ανάγνωση των 
πραγμάτων, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι κατά βάση η Αριστερά 
και οι ιδέες και προτάσεις της έχουν «εθνοποιηθεί» παρά το αντίθετο 
-εξού και οι τεράστιες ευθύνες της25. Οπότε για να ξιφουλκεί η νεοδεξιά 
με τέτοιο μένος εναντίον της, κατηγορώντας για ρόλο εθνοπροδοτικό 
και αφελληνιστικό, μπορεί κανείς να φανταστεί από ποιον εθνικιστικό 
φανατισμό και αντικομουνιστικό ρεβανσισμό εμφορείται -στα όρια της 
υστερίας. Αν, όπως είδαμε, η «Διακύρηξη της 3ης του Σεπτέμβρη» και 
γενικότερα ο παπανδρεϊσμός, μπορούν να θεωρηθούν ως τα ιδεολογικά 
θεμέλια της Μεταπολίτευσης, τότε πρέπει να είναι κανείς παράφρων 
για να θεωρεί το (λεπενικής έμπνευσης) «Η Ελλάδα στους Έλληνες» ως 
σύνθημα που εκφράζει κάποιον εθνοκτόνο διεθνισμό. 

...και ως στήριγμα της φιλελεύθερης «θεωρίας των δύο άκρων»
Επανανοηματοδοτώντας την ιστορία και τις ίδιες τις λέξεις, η 

Νεοδεξιά επιχειρεί να πάρει από τα χέρια του Κέντρου και της Αρι-
στεράς την κοινωνική νομιμοποίηση που ως χώροι απολάμβαναν για 
να ντύσει το υπάρχον πολιτικό σύστημα με το γιλεκάκι του καθαρού 
και γνήσιου δεξιού λόγου, παντρεύοντας το «νοικοκύρεμα» της μνη-
μονιακής στρατηγικής με μια ωμή αντιαριστερή ψευτο-λαϊκότητα. Οι-
κοδομεί, στην ουσία, τη συνέχιση του ελληνικού πολιτικού συστήματος 
με άλλα μέσα. Και κυρίως «εγγυάται» στο Νεοέλληνα για την τάξη 
και την πολιτική σταθεροποίηση. 

Υπό αυτήν την έννοια, αίρεται η αντίφαση μεταξύ του ακραί-
ου λόγου της Νεοδεξιάς και της παράλληλης υιοθέτησης της περίφημης 
«θεωρίας των δύο άκρων». Τώρα που είναι αδύνατον να οικοδομηθεί ένα 
στιβαρό οικονομικά Κράτος (με παροχές, κοινωνική πρόνοια ή ακόμα και 
μαζικά ρουσφέτια), η αποκατάσταση της χαμένης αίγλης του κρατικού 

25. Βλ. την ανάλυση του Α. Γαβριηλίδη και την κριτική της εξέταση στις «Βιβλιοκριτικές» 
αυτού του τεύχους.
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μηχανισμού δεν μπορεί παρά να γίνει στο επίπεδο της ασφάλειας, της 
«ευνομούμενης τάξης» κ.λπ. Αυτός είναι και ο θεραπευτικός ρόλος που 
διεκδικεί η ΝΔ του Σαμαρά, δεδομένης της πολιτικής ανυπαρξίας της 
Αριστεράς όπως, βέβαια, και οποιουδήποτε κοινωνικού κινήματος ικα-
νού να ορθώσει το ανάστημά του. Έναν ρόλο που αποδέχονται, ακόμα 
και στηρίζουν συχνά και απροκάλυπτα, οι άλλοι πολιτικοί εταίροι του 
άρματος της δεξιόστροφης πορείας αυτής της χώρας, οι ήρωες του εγχώ-
ριου φιλελευθερισμού. 

ΙΙ. Οι «νέοι φιλελεύθεροι» κι ο ιδεολογικός τους ρόλος

Η διανόησι πρέπει να ενεργοποιηθή ώστε 
να δημιουργηθή στην Ελλάδα ένα γόνιμο ώριμο 
κλίμα, όπως έγινε με την γενιά του 1930, όπου 
οι διανοούμενοι αλλά και οι εφημερίδες που την 
εξέφρασαν […] δημιούργησαν μια νέα προοπτική. 
Και σήμερα οι εφημερίδες, τα έντυπα, τα ηλεκτρο-
νικά μέσα μπορούν να παίξουν έναν τέτοιο ρόλο. 
Να δώσουν ένα νέο περιεχόμενο, να διαμορφώσουν 
κίνητρα και με αυτά νέες συνειδήσεις.

Στ. Ράμφος
(4/9/2011)

Το «συνταγματικό τόξο» 
Εδώ μας δίνεται μοναδική ευκαιρία να εμβαθύνουμε περαιτέρω στο 

πρόβλημα της συντηρητικής στροφής την οποία βιώνουμε, καθώς αυτή όχι 
μόνο δεν αποτελεί προνόμιο του κυβερνητικού σαμαρισμού, αλλά δείχνει 
να αποκτά κοινωνικές βάσεις και να εδραιώνεται μέσω της καθημερινής και 
επίμονης -σχεδόν ιεραποστολικής- δουλειάς των χώρων που πρόσκεινται 
στα ιδεώδη του φιλελευθερισμού. Έτσι, η προσπάθεια ανατροπής της Με-
ταπολίτευσης βρίσκει τους αντικειμενικούς της συμμάχους σε πλήθος κατά 
τα άλλα φιλελεύθερων και επουδενί συντηρητικών ή ακροδεξιών φωνών, οι 
οποίες συγκλίνουν στα ίδια συμπεράσματα, από διαφορετική όμως σκοπιά. 
Όπως παρατηρεί ο Ιός, «Αν θελήσει να γκουγκλάρει κανείς τη φράση-κλισέ 
“τέλος της μεταπολίτευσης” […] θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν στο Διαδίκτυο 
σχεδόν ένα εκατομμύριο σελίδες με αυτήν την αναφορά. […] Προχθές ήταν 
993.000 οι ιστοσελίδες με την τόσο χιλιοειπωμένη διατύπωση. Και φυσικά 
συνοδεύονταν τα κείμενα αυτά με κάθε λογής επιθετικούς χαρακτηρισμούς 
γι’ αυτό το “τέλος” που όλοι το θεωρούν δεδομένο, και άλλοι το περιγράφουν 
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“παταγώδες”, άλλοι  “άδοξο”, άλλοι “άγριο”»26. 
Πρόκειται για τις διάφορες εκδοχές αυτού που –σε επίπεδο πολι-

τικών δυνάμεων- έχει αποκληθεί συνταγματικό ή κοινοβουλευτικό τόξο: 
διανοούμενοι, αρθρογράφοι γνώμης, μεγαλοδημοσιογράφοι και σχολια-
στές, που έχουν ως βασική τους κοινή πεποίθηση α) την πίστη στον κοι-
νοβουλευτισμό, με τον οποίο ταυτίζουν την πολιτική, χαρακτηρίζοντας, 
ακολούθως, ως ολοκληρωτική, εθνικολαϊκιστική ή ως «βία» και «άκρο» 
κάθε πολιτική προσπάθεια που δεν περνά μέσα από τη Βουλή, ασχέτως 
του περιεχομένου της· β) την ιδέα ότι η Ελλάδα είναι μια καθυστερη-
μένη χώρα, σε σχέση με τη Δύση, και ότι η λύση των προβλημάτων της 
είναι να μετατραπεί σε μια πλήρως εκδυτικισμένη φιλελεύθερη ολιγαρ-
χία, πράγμα που συνεπάγεται πως τα Μνημόνια, αν δεν είναι απαραιτή-
τως «ευλογία για τον τόπο» (όπως είχε πει παλιότερα ο Θ. Πάγκαλος), 
συνιστούν σίγουρα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την εκκίνηση μιας 
διαδικασίας τέτοιου μετασχηματισμού. Υπό αυτήν την έννοια, το «συ-
νταγματικό τόξο» ξαναπιάνει το νήμα των λεγόμενων «εκσυγχρονιστών» 
της περιόδου Σημίτη, λιβανίζοντάς μας με ένα φιλελεύθερο πρόταγμα, 
το οποίο, ανάλογα με την περίπτωση, συνδυάζει λιγότερο ή περισσότερο, 
το κύριο αίτημα οικονομικού και διοικητικού «εκσυγχρονισμού» με μια 
κριτική των «αρχαϊσμών» της ελληνικής κοινωνίας σε επίπεδο ηθών και 
κουλτούρας (εθνικισμός, εμπλοκή της εκκλησίας στη δημόσια ζωή, πατρι-
αρχικές αντιλήψεις κ.λπ.). 

Πρόσφατα, π.χ., το Athens Review of Books (για το οποίο θα μιλή-
σουμε παρακάτω) εξέδωσε τόμο αφιερωμένο στην κρίση, με γενική επι-
μέλεια του Μ. Βασιλάκη27. Όπως διαβάζουμε σε μια βιβλιοπαρουσίαση 
του Θ. Βερέμη στην Καθημερινή (που αλλού!), «Kατά τον Aθ. Παπανδρό-
πουλο πρέπει να ανατρέξουμε στην πρώτη κιόλας περίοδο του ΠAΣOK 
όταν “εμπεδώθηκε στην Ελλάδα μια αντιδραστική τριτοκοσμική ιδεολο-
γία...” (σ. 234)»28. Πρόκειται, φυσικά, για το γνωστό συντηρητικό αλλά 
και φιλοχουντικό επιχείρημα ότι τα πάντα σε αυτή τη χώρα χάλασαν με 
το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή, ουσιαστικά, με τη Μεταπολίτευση. Λες και πρωτύ-
τερα η Ελλάδα ήταν μια δυτικού τύπου χώρα, με καπιταλισμό, σοβαρή 
αστική τάξη, είχε περάσει από τον Διαφωτισμό και δεν κατατρυχόταν 

26. «Η αντιστροφή της Μεταπολίτευσης. Ένα σενάριο φρίκης και οι συγγραφείς του», 
Εφημερίδα των συντακτών, 21/7/2013.
27. Aπρονοησία και νέμεση. Eλληνική κρίση 2001-2011, Αθήνα, The Athens Review of 
Books, 2012.
28. Θ. Βερέμης, «Για την αυτογνωσία μας», Καθημερινή της Κυριακής, 26/8/2012.
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από σύνδρομα τριτοκοσμισμού και θυματικού εθνικισμού. 
Ένα μείγμα έλλειψης πολιτικής πληροφόρησης, ιστορικού αναλ-

φαβητισμού, απωθημένων και εμμονών με την Αριστερά (μέλη της οποί-
ας υπήρξαν στα νιάτα τους πολλές απ’ αυτές τις φωνές) αλλά και απλής 
βλακείας οδηγούν αυτούς τους χώρους να παίζουν το παιχνίδι της ακρο-
δεξιάς. Εκτός από τις περιπτώσεις, που για διάφορους λόγους αναλαμ-
βάνουν εν γνώσει τους και συνειδητά αυτό το ρόλο (π.χ. οι νεοφιλελεύθε-
ροι, οι οικόσιτοι της Καθημερινής κ.λπ.), ένα μεγάλο μέρος των μελών της 
πανίδας που θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε καταλήγουν τελικά 
να χρησιμοποιούνται «αντικειμενικά» κι εκ των πραγμάτων από τη συ-
ντηρητική επίθεση, ως εκλαϊκευτές των αντιδραστικών της ιδεών σε ένα 
ευρύτερο ακροατήριο, που υπερβαίνει και διαφέρει κατά πολύ το παρα-
δοσιακό πεδίο απεύθυνσης της λαϊκής και άκρας δεξιάς.

Έχει σημασία να τονίζουμε ότι αυτός ο «ακροδεξιόστροφος» ρό-
λος δεν αναλαμβάνεται συνειδητά, στα πλαίσια κάποιου καλοστημένου 
σχεδίου, κι αυτό για διάφορους λόγους: πρώτον, για να αποφύγουμε 
μαρξίζουσες κι αναρχικές απλουστεύσεις του τύπου «είναι όλοι τους 
“Ιδεολογικοί Μηχανισμοί του Κράτους”, άρα πληρωμένα παπαγαλάκια 
του Συστήματος», άρα λογικό είναι να σιγοντάρουν την ακροδεξιά, έστω 
κι αν κατά τα άλλα το παίζουν φιλελεύθεροι, εφόσον η ακροδεξιά είναι 
το μακρύ χέρι του Συστήματος29· δεύτερον, για να καταδείξουμε την 
ιστορικοπολιτική αφέλεια όλων αυτών των κύκλων, τον στενό ιστορικό 
επαρχιωτισμό που κρύβεται κάτω από το δυτικόφιλο και κοσμοπολίτικο 
βερνίκι των φανταχτερών τους διατυπώσεων. Στοιχεία που δείχνουν τη 
γενική διανοητική οπισθοδρόμηση που παρατηρείται στο δυτικό κόσμο 
τις τελευταίες δεκαετίες και της οποίας φτωχοί συγγενείς είναι οι φί-
λοι μας. Με άλλα λόγια: είναι τρομακτικό να έχεις στοιχειώδη δυτική 
παιδεία και να μην μπορείς να καταλάβεις γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το 
ίδιο πράγμα με τη ΧΑ, στην περίπτωση βεβαίως που υποστηρίζεις κάτι 
τέτοιο, όχι γιατί σε πληρώνουν αλλά επειδή το πιστεύεις πραγματικά. 

Τρίτον και σημαντικότερον: για να υπογραμμίσουμε το γεγονός 
ότι πολλά από αυτά που στηλιτεύουν οι λιγότερο τσαρλατανικές εκδοχές 

29. Π.χ., ο Μ. Βασιλάκης, με τον οποίο θα ασχοληθούμε παρακάτω, έχει συγκρουστεί στο 
παρελθόν, κατά την περίοδο της υπόθεσης Οτσαλάν, με το Δίκτυο ’21, το οποίο και είχε 
τότε καταγγείλει δημόσια (το 1999), λαμβάνοντας ως απάντηση καμιά εικοσαριά αγωγές 
(εικοσιμία για την ακρίβεια) από τον Φαήλο και τους φίλους του, βάσει του περίφημου 
«τυποκτόνου» νόμου περί αγωγών του Ε. Βενιζέλου (Ν 2328/1995). Στη συνέχεια απευ-
θύνθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το οποίο και τον δικαίωσε, 
το 2008, καταδικάζοντας το ελληνικό Κράτος.
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αυτής της πανίδας, έστω υπό τη γνωστή διεκτραγώδηση και υπερβο-
λή, συνιστούν πραγματικά προβλήματα της νεοελληνικής κοινωνίας, τα 
οποία δεν μπορούμε να αρνούμαστε στο όνομα της απόρριψης των πο-
λιτικών θέσεων αυτών των «νέων φιλελεύθερων». Αυτό ακριβώς κάνει η 
Αριστερά και εκτίθεται κάθε μέρα όλο και περισσότερο, εφόσον η μόνη 
της απάντηση στα καλά μελετημένα χτυπήματα ακροδεξιών-συντηρητι-
κών αλλά και φιλελεύθερων είναι είτε οι γνωστές ρητορικές της κορώνες 
είτε η απλή άρνηση της ύπαρξης του εκάστοτε υπό συζήτηση προβλήμα-
τος (με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτής της τάσης τη στάση της 
για το μεταναστευτικό).

Φιλελεύθεροι αντιδημοκράτες
Αν αφιερώνουμε τόσες σελίδες στην καταλογογράφηση αυτής 

της πανίδας, είναι γιατί πιστεύουμε πως τα μέλη της αποτελούν ένα 
από τα βασικότερα αντιδημοκρατικά αναχώματα σε ιδεολογικό επίπεδο, 
που με τις τοποθετήσεις και τα γραφόμενά τους πολεμούν κάθε εκδή-
λωση κοινωνικής αυτονομίας και δημοκρατίας, όσο περιορισμένη κι αν 
είναι αυτή στις μέρες μας. Σε «πρακτικό» επίπεδο έχουμε την άρχουσα 
ολιγαρχία, με τις πολιτικές και τις διασυνδέσεις της που περιγράψαμε 
στο προηγούμενο μέρος, ενώ στο επίπεδο του δρόμου έχουμε τη ΧΑ 
και κατά περίπτωση τις αριστερές γραφειοκρατίες (με χαρακτηριστι-
κότερο παράδειγμα την ΑΝΤΑΡΣΥΑ), οι οποίες προσπαθούν να σκοτώ-
νουν εν τη γενέσει τους τα δημοκρατικά εγχειρήματα, καπελώνοντας 
και γραφειοκρατικοποιώντας τα30. 

Στο «θεωρητικό» όμως και «ιδεολογικό» επίπεδο, ρόλο χωροφύ-
λακα αναλαμβάνουν οι χώροι που θα περιγράψουμε, εφόσον έχουν ως 
στόχο τους την παραγωγή θεωρίας σχετικά με την κοινωνικοπολιτική, οι-
κονομική αλλά και ανθρωπολογική, συνολικότερα, κατάσταση της χώρας. 
Γι’ αυτό το λόγο είναι οι πρώτοι που θα σπεύσουν, όπως θα δούμε, να 
λοιδορήσουν και να κακολογήσουν παντοιοτρόπως όχι μόνο τα κατά τό-
πους κινήματα που εκφράζουν τάσεις αυτοοργάνωσης αλλά και τις δημο-
κρατικές πρακτικές συνολικά (από τις Γενικές Συνελεύσεις των πανεπι-
στημιακών σχολών ως τις Λαϊκές Συνελεύσεις των γειτονιών)31.Κάλλιστα 

30. Σχετικά με το ρόλο των αριστερών μικρογραφειοκρατιών μέσα στα κοινωνικά κινή-
ματα, βλ. το κείμενο της ομάδας μας «Κάτω οι γραφειοκρατίες, πάνω οι πλατείες Vol 2», 
Πρόταγμα, τ. 3, Δεκέμβριος 2011 (διαθέσιμο και στο μπλογκ μας).
31. Σχετικά με την ιδεολογική, π.χ., επίθεση στην άμεση δημοκρατία, βλ. το κείμενό μας 
«Ας σας τα πρήξουμε λιγάκι παραπάνω. Ή αλλιώς: τρομπάρετε όλοι, να φουσκώσουμε 
κι άλλο τη φούσκα της άμεσης δημοκρατίας» (Protagma.wordpress.com, 27/11/2012) για τις 
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θα μπορούσαμε να μιλήσουμε στην περίπτωσή τους για μίσος ενάντια 
στην άμεση δημοκρατία και τα αυτοοργανωμένα εγχειρήματα, ειδικά σε 
ό,τι αφορά στους προερχόμενους από την αριστερά όπως θα δούμε στη 
συνέχεια. Εφόσον πιστεύουν πως είναι αυτοί που θα «εκδημοκρατίσουν» 
την ελληνική κοινωνία, μόλις αναδυθεί κάτι που τους χαλάει αυτή την 
αφήγηση, σπεύδουν άμεσα να το χτυπήσουν.

Μπορεί το νεοσυντηρητικό ιδεολόγημα της «νομιμότητας» και 
της «υπευθυνότητας» να αποτελεί την κοινή συνισταμένη όλων αυτών 
των φωνών, ωστόσο, αποδεικνύεται πως έχουμε να κάνουμε με ποικίλες 
(αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους) μορφές προπαγάνδας και επηρε-
ασμού της κοινής γνώμης μέσω των διαύλων της μαζικής κουλτούρας. 
Επομένως, απαραίτητο βήμα για μια ουσιώδη ιδεολογική αντιπαράθεση 
με το εν λόγω συνταγματικού τόξου είναι να εξετάσουμε πώς κατανέμε-
ται πολιτικά αυτό το νέφος φιλελεύθερων δηλητηριωδών αερίων, να δού-
με με άλλα λόγια πώς οργανώνεται αυτός ο χώρος σε επίπεδο τάσεων 
και ρευμάτων. Στη συνέχεια, αφού σχεδιάσουμε ένα πρώτο γεωγραφικό 
διάγραμμα, θα ασχοληθούμε με την ανάλυση και την αναίρεση των βασι-
κών ιδεολογικών και ρητορικών σχημάτων του.

Ξεκινώντας εκ δεξιών και κινούμενοι προς τα αριστερά, στα δε-
ξιά σύνορα αυτού του χώρου μπορούμε να εντοπίσουμε ένα είδος λού-
μπεν και ακροδεξιίζοντος νεοφιλελευθερισμού, καθαρά μαφιόζικου τύ-
που, ο οποίος προέρχεται από το χώρο του θεάματος και της σοουμπίζ. 
Βασικό χαρακτηριστικό του, που μας κάνει να τον εντάξουμε -έστω με 
λίγη βία- στον αστερισμό των νέων φιλελεύθερων, είναι η επιθυμία του να 
στηρίξει τις εφαρμοζόμενες πολιτικές, ασκώντας, παράλληλα, μια υπο-
τιθέμενη πολιτιστική κριτική στα ήθη του νεοέλληνα, ασχέτως αν, στην 
πραγματικότητα, ενσαρκώνει εμβληματικά τη χειρότερη εκδοχή τους. 
Σε αυτήν την κατηγορία θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε δημοσιο-
γράφους-εκδότες όπως ο Θ. Αναστασιάδης, και δημοσιογράφους όπως ο 
αθλητικογράφος και γενικών καθηκόντων παπαρολόγος, Α. Πανούτσος. 
Αυτοί είναι που δημιούργησαν το κλίμα πάνω στο οποίο ανθεί σήμερα η 
ακροδεξιά (μέσω των αντιμεταναστευτικών τους εμμονών) και μας πέ-
ρασαν, εν συνεχεία, τη ΧΑ ως ανάλαφρο και συμπαθές lifestyle, βάλλοντας 
παράλληλα, με κάθε ευκαιρία, ενάντια στην «προοδευτική υποκριτική 
αριστερά», «στο νόμο του Σύριζα»32, στους «χουνταίους που κλείνουν 

περιπτώσεις των Α. Δημοκίδη της Lifo και Δ. Μητρόπουλου των Νέων.
32. Θ. Αναστασιάδης, «Να ψηφίζουν ΜΟΝΟ οι λαθρομετανάστες στην Ελλάδα», Πρώτο 
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τους δρόμους»33 και στις «οικολογικές υστερίες»34.
Λίγο πιο αριστερά αυτού του προκεχωρημένου φυλακίου συ-

ναντάμε τους καθεαυτό νεοφιλελεύθερους, οι οποίοι μπορούν να δια-
κριθούν σε διάφορες κατηγορίες: οι συντηρητικοί και καθαρά αυταρ-
χικοί (όπως ο Θ. Τζήμερος, η πρώην ΔουΝίΤισσα Μιράντα Ξαφά και 
οι διαχειριστές της ιστοσελίδας «Μπλε Μήλο» -με τους τελευαίους να 
στρέφονται πρόσφατα, όπως θα δούμε, ανοιχτά προς την ακροδεξιά), οι 
πολιτιστικά φιλελεύθεροι (από τη Φιλελεύθερη Συμμαχία ως το Ν. Δή-
μου) και οι κατά καιρούς εμπλεκόμενοι με το σύστημα εξουσίας (Μάνος, 
Ανδριανόπουλος, Στουρνάρας κ.λπ.). Παρά τις διαφορές τους σε επίπεδο 
πολιτιστικής αλλά και πολιτικής ευαισθησίας, όπως επίσης, βέβαια, και 
πολιτικής ειλικρίνειας, τα μέλη του νεοφιλελεύθερου αυτού βασιλείου 
ταυτίζονται ως προς τις οικονομικές αλλά και πολιτικές (ως προς τα 
βασικά) τους επιλογές: υπέρ των Μνημονίων και των «μεταρρυθμίσεων», 
ενάντια στην ιδεολογική κυριαρχία της Αριστεράς και στους λοιπούς 
«αρχαϊσμούς», στα πλαίσια της γνωστής νεοφιλελεύθερης αφέλειας που 
θεωρεί την «ελεύθερη αγορά» και τον «περιορισμό του κράτους» ως 
λύση σε κάθε πρόβλημα. Η πιο πρόσφατη μεταγραφή αυτού του χώρου 
είναι ο Γ. Βαλλιανάτος, που έχει εκλεγεί πρόεδρος της Φ. Συμμαχίας 
και θα μπορούσαμε να πούμε πως έφτασε εδώ μέσω του πολιτιστικού 
φιλελευθερισμού που κυρίως τον ενδιαφέρει (ελευθερία στα ήθη, ενάντια 
στις φυλετικές και σεξουαλικές διακρίσεις κ.λπ.).   

Στη συνέχεια μπορούμε να διακρίνουμε ορισμένους πιο «κεντρώ-
ους» νεοφιλελεύθερους, λιγότερο ιδεολογικά συνεπείς και περισσότερο 
οπορτουνιστές, οι οποίοι, ωστόσο, απολαμβάνουν ενός πολύ μεγαλύτε-
ρου ακροατηρίου. Χαρακτηριστικότερα παραδείγματα οι Π. Μανδρα-
βέλης και Μπ. Παπαδημητρίου της Καθημερινής. Η οποία Καθημερινή 
πρέπει να γίνει αντιληπτή ως η ιδεολογική ναυαρχίδα του γενικότερου 
ρεύματος που αναλύουμε, εφόσον σε αυτή φιλοξενούνται κι άλλα με-

Θέμα, 2/2/2011.
33. Α. Πανούτσος, «Συμβολική κατάληψη», Protothema.gr, 4/2/2013.
34. Α. Πανούτσος, «Snail darter και άλλες οικολογικές υστερίες», Protothema.gr, 1/7/2013. 
Διαβάζουμε σε αυτό το τελευταίο άρθρο το εξής: «Είναι η Ελλάδα της υποκρισίας. Προ-
βληματίζεται για τις επιπτώσεις από την κατασκευή γηπέδου και εμπορικού κέντρου 
στον Βοτανικό, αλλά δεν ενοχλείται από τη βρομιά στο φαληρικό μέτωπο από τους κα-
ταυλισμούς των τσιγγάνων ή την ακόμα μεγαλύτερη βρομιά στον καταυλισμό δίπλα στο 
Νομισματοκοπείο, στο Χαλάνδρι. Όσοι κόπτονται για ένα νέο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο 
ας σκεφτούν γιατί το 90% των γονέων του 7ου και 10ου Δημοτικού της περιοχής ψήφισε 
τα σχολεία να μη δέχονται παιδιά τσιγγάνων».
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γάλα ονόματα του εγχώριου φιλελευθερισμού (Απόστολος Δοξιάδης, 
Δ. Γουσέτης) αλλά και του συνταγματικού συντηρητισμού, γενικότερα 
(όπως, π.χ., ο ακροδεξιίζων Στ. Κασιμάτης, τον οποίο θα έχουμε την τύχη 
να συζητήσουμε στη συνέχεια).

Άλλα δύο hot ονόματα που έχουν κατά καιρούς φιλοξενηθεί στην 
εφημερίδα του Γ. Αλαφούζου (ο οποίος, σημειωτέον, έχει τοποθετήσει ως 
άμεσο συνεργάτη του στο Δ.Σ. της «Παναθηναϊκής Συμμαχίας» του τον 
Γ. Ηρειώτη, γνωστό δικηγόρο της Χρυσής Αυγής, που έχει υπερασπιστεί 
τον παρ’ ολίγον δολοφόνο του Δ. Κουσουρή, «Περίανδρο» Ανδρουτσό-
πουλο και τον Κασιδιάρη, μεταξύ άλλων), είναι οι καθηγητές Σ. Καλύβας 
και Ν. Μαραντζίδης, οι οποίοι έγιναν πρώτες φίρμες την περίοδο του 
Δεκέμβρη του 2008, με τη δημόσια πολεμική τους ενάντια στην εξέ-
γερση. Με ερευνητικό αντικείμενό τους τον ελληνικό Εμφύλιο, είναι πιο 
γνωστοί για τις δημόσιες παρεμβάσεις τους γύρω από θέματα επικαι-
ρότητας παρά για την επιστημονική τους δουλειά35. Σε κάθε περίπτωση 
υποστηρίζουν και οι δύο (σε πιο συντηρητικό τέμπο ο πρώτος, σε πιο 
hipster ο δεύτερος) ότι το βασικό πρόβλημα της χώρας είναι η κυριαρχία 
της Αριστεράς και ότι, ως εκ τούτου, το βασικό πολιτικό στοίχημα είναι 
το ξεπέρασμα της «κουλτούρας της Μεταπολίτευσης»36, προς μια κατεύ-
θυνση σύγκλισης (που έλεγε κι ο Σημίτης!) με τη Δύση.

Εκ των πραγμάτων οφείλουμε να τους κατατάξουμε μαζί με 
μια ακόμα σειρά συντηρητικών, εντελώς διαφορετικών, συχνά, κατα-
βολών, οι οποίοι, επίσης, βγήκαν μπροστά το 2008 για να καταγγεί-
λουν την εξέγερση του Δεκέμβρη, με τα ίδια, λίγο πολύ, επιχειρήματα: 
η Μεταπολίτευση ενσάρκωσε τη δίχως όρια καταναλωτική ευδαιμο-
νία, η οποία, στα ελληνικά πλαίσια, οδήγησε στην πλήρη κυριαρχία 
της ανομίας, η οποία με τη σειρά της οδηγεί στη βία και τον μηδενι-
σμό. Έχουμε κατά καιρούς δει διάφορες εκδοχές αυτής της αφήγη-
σης: Σ. Ράμφος, Θ. Λίποβατς, Τ. Θεοδωρόπουλος κ. ά. Ο τελευταίος 
μάλιστα συνεχίζει στο ίδιο μήκος κύματος μέσα από τα μνημονιακά 
Νέα, ειδικευόμενος στην (συνήθως αποτυχημένη) ειρωνεία προς οτι-
δήποτε θεωρεί ως αριστερό. Τελευταίο του θύμα όποιος τολμά να 

35. Λίγο Άγη Στίνα να είχαν διαβάσει οι συγκεκριμένοι ακαδημαϊκοί (π.χ. το ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, 
ΟΠΛΑ, Διεθνής Βιβλιοθήκη, 1983) θα ήξεραν πως δεν είναι οι πρώτοι που μιλούν για τα 
εγκλήματα των σταλινικών κατά την Κατοχή και τον Εμφυλίο κι έτσι ίσως θα έριχναν λίγο 
το ύφος μεγάλων σκαπανέων της ιστορικής έρευνας που τους κάνει να θεωρούν τον εαυτό 
τους τιμητή των πάντων.
36. Σχετικά με αυτόν τον όρο βλ. Στ. Καλύβας, «Η “εξέγερση του Δεκέμβρη” ως σύμπτω-
μα της “κουλτούρας της Μεταπολίτευσης”», The Athens Review of Books, τ. 2, Δεκέμβριος.
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χαρακτηρίζει πολιτική τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, κάνοντας 
παραλληλισμούς με εκείνη του Γ. Λαμπράκη37.

Φτάνοντας προς το κέντρο, συναντάμε ένα χώρο «τεχνοκρα-
τικών» και συνταγματικών φιλελεύθερων, όπως οι Θ. Βερέμης και Λ. 
Τσούκαλης του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο συνταγματολόγος του «εκσυγχρονιστικού» 
ΠΑΣΟΚ, Ν. Αλιβιζάτος ή ο εν Ελλάδι αντιπρόσωπος του Γάλλου κοινω-
νιολόγου και ιστορικού Pierre-André Taguieff, Α. Πανταζόπουλος. Ο συ-
γκεκριμένος χώρος συνιστά την πιο καθαρή έκφραση του προτάγματος 
«εκσυγχρονισμού» και «εκδυτικισμού» της χώρας σε συνολικό κι όχι 
μόνο οικονομικό επίπεδο και γι’ αυτό δεν είναι διόλου τυχαίο που συ-
γκεντρώνει πολλά ιδεολογικά αλλά και πολιτικά στελέχη του πάλαι ποτέ 
«εκσυγχρονιστικού» ΠΑΣΟΚ (Γιαννίτσης, Μπίστης κ.λπ.).

Στο ίδιο επίπεδο, από πολιτικής άποψης, αλλά πιο αριστερά στο 
επίπεδο των ηθών, έχουμε τον χώρο των πολιτιστικών φιλελεύθερων. Όλων 
αυτών, δηλαδή, που εκφράζουν το ίδιο πρόταγμα «εκσυγχρονισμού» και 
«εκδυτικισμού» αλλά σε μια νεοχίπικη και hipster εκδοχή του, δίνοντας 
το βάρος όχι τόσο στην οικονομία και τους θεσμούς, όσο στην κουλτού-
ρα και την πολιτική νοοτροπία, ενεργώντας, ουσιαστικά, ως πολιτιστική 
γαρνιτούρα της «εναλλακτικής» κατανάλωσης που διαφημίζουν μέσω των 
εντύπων τους. Ο χώρος αυτός εκφράζεται από έντυπα και ιστοσελίδες 
που ειδικεύονται σε μια εντελώς συγκεκριμένου τύπου και αρκετά επι-
φανειακή, όπως θα δούμε, «πολιτιστική κριτική» των νεοελληνικών ηθών: 
Protagon.gr, Athens Voice, Lifo. Κεντρικοί αστέρες αυτής της πίστας του 
hipster εκσυγχρονισμού είναι άτομα όπως ο Στ. Θεοδωράκης, η Σ. Τριαντα-
φύλλου, πρώην στελέχη του κωστοπουλισμού όπως ο Φ. Γεωργελές κ.λπ. 
Αυτόν το χώρο εκφράζει στη σοβαρή του εκδοχή ο Γ. Βαλλιανάτος που, 
ναι μεν, ορμώμενος από τις ίδιες τάσεις πολιτιστικού φιλελευθερισμού τα 
βρήκε με τους νεοφιλελεύθερους, αλλά, αν μη τι άλλο, έχει μια στοιχειώδη 
σοβαρότητα όπως φαίνεται απ’ την πορεία του (από τον ακτιβισμό υπέρ 
των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ ατόμων ως το Παρατηρητήριο των Συμφωνι-
ών του Ελσίνκι). Τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα θα πρέπει να θε-
ωρηθούν διάφοροι απίθανοι τύποι όπως ο μεταφραστής και ποιητής Γ.-Ι. 
Μπαμπασάκης, που από εν Ελλάδι εκπρόσωπος του Χένρι Μίλλερ, έχει 
καταντήσει υμνητής του Κ. Μπογδάνου και συνδαιτυμόνας του Ε. Βενιζέ-
λου, σύμμαχός του στον «αγώνα» του ενάντια στο ναζισμό.

Στα αριστερά, τέλος, του γαλαξία που περιγράφουμε, έχουμε 
ένα χώρο που προσπαθεί να ενεργεί, κατά κάποιον τρόπο, ως think tank 

37. Τ. Θεοδωρόπουλος, «Ο άλλος τόπος είναι εδώ», Καθημερινή, 20/9/2013
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της ΔΗΜΑΡ (και κυρίως της δεξιάς της πτέρυγας), του κόμματος του 
οποίου οι κόκκινες γραμμές μπήκαν για το κλείσιμο της ΕΡΤ αλλά επου-
δενί για τον γενικότερο τρόπο διακυβέρνησης και τις αντιμεταναστευτι-
κές εμμονές του Σαμαρά. Πρόκειται για ένα χώρο που εκτείνεται από το 
The Books’ Journal του Η. Κανέλλη και φτάνει ως το περιοδικό Μεταρρύθ-
μιση και το ΙΣΤΑΜΕ που συσπειρώνουν «εκσυγχρονιστές» πασόκους. 
Σε αυτόν το χώρο θα μπορούσαν να ενταχθούν και καθηγητές όπως ο 
προαναφερθείς Α. Πανταζόπουλος ή η Α. Φραγκουδάκη που παίζουν 
ρόλο μπαλαντέρ και μπορούν να ταιριάξουν και με το χώρο των τεχνο-
κρατικών-συνταγματικών φιλελεύθερων.

Σε αυτό το γκρουπ πρέπει επίσης να συμπεριλάβουμε δύο πρω-
τοεμφανιζόμενους αστέρες, τους νεοπαγείς οικονομικούς αντι-γκουρού, 
Αρίστο Δοξιάδη (να μη συγχέεται με τον Απόστολο) και Γ. Προκοπάκη, 
οι οποίοι αναλαμβάνουν ρόλο αποδομητών των κυρίαρχων λαϊκιστικών 
(με ή χωρίς εισαγωγικά) μύθων περί οικονομίας, υποστηρίζοντας φυσικά, 
αμφότεροι, τη γενική ρητορεία υπέρ των «μεταρρυθμίσεων», στα πλαί-
σια της οποίας χωρούν τα πάντα. Αμφότεροι παίζουν και το χαρτί των 
ανθρώπων «της αγοράς» που εκφράζουν ένα πραγματιστικό εμπειρισμό 
χωρίς πολλούς ιδεολογικούς φραμπαλάδες. Ο πρώτος υπήρξε επιχειρη-
ματίας και συντάκτης βιομηχανικών μελετών, ενώ ο δεύτερος, με ανά-
λογες επαγγελματικές ασχολίες, κατέβηκε υποψήφιος με τη Δράση του 
Σ. Μάνου στις τελευταίες εκλογές, έχοντας υπάρξει σταλινικός μέχρι τη 
δεκαετία του ’90 και «γαύρος», όπως αρέσκεται να χαρακτηρίζει τον 
εαυτό του, ως σήμερα38. Εσχάτως, μάλιστα, εξαργύρωσε τις πολιτικές 
του απόψεις υπέρ της ελεύθερης αγοράς αποδεχόμενος την πρόσκληση 
να διοριστεί πρόεδρος της νεοϊδρυθείσας –κρατικής- ΝΕΡΙΤ.

Αυτή η πρόχειρη κατάταξη μπορεί να φαντάζει σχηματική ή λαν-
θασμένη, όχι μόνο επειδή έγινε αρκετά εν τάχει, αλλά κι επειδή τα όρια 
μεταξύ των διαφορετικών χώρων του ιδεολογικού γαλαξία των Νέων Φι-
λελεύθερων δεν είναι σαφή, εφόσον οι ίδιοι άνθρωποι βρίσκονται ταυτό-
χρονα σε δύο και τρεις χώρους, γράφοντας στα έντυπα ή τις ιστοσελίδες 
και των δύο ή των τριών τους. Ωστόσο, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας 
ότι αυτή η αλληλοδιείσδυση και ο δομικός διπλοθεσιτισμός αποτελούν 
βασικό τεκμήριο της ιδεολογικής και πολιτικής συγγένειας αυτών των 
χώρων, ανεξαρτήτως των διαφορών τους. 

38. Βλ. τη στήλη «ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ» του Protagon.gr, με τα σύντομα βιογραφικά των δύο 
συντακτών του, γραμμένα από τους ίδιους.
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Τα όρια της φιλελεύθερης κριτικής: Νόμος, Τάξη και «Ευρώπη»

Μόνον η υποταγή στο Νόμο προστατεύει 
τη Δημοκρατία.

Μ. Παπαδημητρίου39

Όπως προείπαμε, κατά μεγάλο μέρος οι κριτικές των Νέων Φι-
λελεύθερων είναι ειλικρινείς, ασχέτως αν, πολύ συχνά, γίνονται είτε με 
τρόπο ψευτο-ελιτίστικο και ειρωνικό είτε εκφράζοντας έναν εντελώς ιδιά-
ζοντα κομπλεξισμό. Στην καλύτερη περίπτωση, κομμάτια του χώρου που 
περιγράφουμε κάνουν, φυσικά, κριτική στην κυβέρνηση και τις κυρίαρ-
χες πολιτικές, τις οποίες βλέπουν, σωστά, ως κομμάτι του «ολιγαρχικού 
συστήματος εξουσίας (χρεοκοπημένες τράπεζες, χρεοκοπημένα κόμματα, 
χρεοκοπημένα κρατικοδίαιτα μέσα ενημέρωσης, που έχουν ενωθεί “εις 
σάρκα μίαν”)» που «προσπαθεί να επιβιώσει εις βάρος της υπόλοιπης 
ελληνικής κοινωνίας και να συνεχίσει να οικειοποιείται για όσο καιρό μπο-
ρεί περισσότερο τα χρήματα που έρχονται από την Ευρώπη με τη μορφή 
πόρων για ανακεφαλαιοποίηση και κοινοτικών χρηματοδοτήσεων, αλλά 
και να κάνει τις αποκρατικοποιήσεις των μονοπωλίων και τις πωλήσεις 
της δημόσιας περιουσίας με τρόπο που θα το εξυπηρετεί»40· ωστόσο το 
σύνολο, σχεδόν, των πολιτικών και πολιτιστικών τους προτάσεων σχετικά 
με το μέλλον της χώρας ταυτίζεται με τις βασικές θέσεις του ακροδεξιού 
κύκλου που καθορίζει το ιδεολογικό επίχρισμα αυτής της άρχουσας μαφί-
ας. Το γεγονός πως η τελευταία διαιωνίζει, όσο μπορεί δεδομένου των ση-
μερινών συνθηκών, την παραδοσιακή πελατειακή-παρασιτική λογική υπό 
ένα νέο ένδυμα (εξορθολογισμός του κράτους, περιορισμός του δημοσίου, 
ανάπτυξη, επενδύσεις), ενώ οι φιλελεύθεροι διανοούμενοι αντιλαμβάνο-
νται διαφορετικά την πολιτική, δεν αναιρεί το γεγονός πως, σε ιδεολογικό 
επίπεδο, οι τελευταίοι συνεισφέρουν στην -καταγγελόμενη κατά τ’ άλλα- 
κυριαρχία της ολιγαρχίας. 

Φυσικά θα είμασταν τυφλοί αν παραβλέπαμε την κριτική που πολ-
λοί από τους νέους φιλελεύθερους έχουν επανειλημμένα ασκήσει σε εκ-
προσώπους, έντυπα και έθιμα του εγχώριου εθνικισμού. Αναφέραμε πα-
ραπάνω τη δημόσια αντιπαράθεση του Μ. Βασιλάκη με τους εθνοπαρα-
κρατικούς του ΔΙΚΤΥΟΥ 21, ενώ θα μπορούσαμε ασφαλώς να αναφέρουμε 

39. Μπ. Παπαδημητρίου, «Συμπαράταξη κόντρα στη βία», Καθημερινή, 20/9/2013.
40. «Ποιοι πουλάνε και ποιοι αγοράζουν το “success story”», Athens Review of Books, τ. 42, 
Ιούλιος-Αύγουστος 2013.
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και το βιβλίο του νεοφιλελεύθερου Τ. Μίχα για τη σφαγή της Σρεμπρένι-
τσα41, όπως επίσης και τη δράση του Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του 
Ελσίνκι. Αντίστοιχα μπορούμε να βρούμε αρκετά άρθρα και βιβλία κριτι-
κής στον ελληνικό εθνικισμό. Στο Athens Review of Books έχουν δημοσιευθεί, 
π.χ., άρθρα για τον «Σερ» Β. Μαρκεζίνη και τους Γ. Καραμπελιά και Β. 
Φίλια42, για τη «Σπίθα» του Μ. Θεοδωράκη43, υπέρ της Θ. Δραγώνα κ. ά.

Ωστόσο, -κι αυτό είναι που μετράει- όλη αυτή η κριτική, που κα-
νονικά θα έπρεπε να οδηγεί σε μια αρκετά εχθρική στάση ενάντια στη 
σημερινή κυβέρνηση και τις πολιτικές της, δεν έχει κάνει τίποτε προς αυτή 
την κατεύθυνση. Διότι αυτό που επείγει για τους περισσότερους νέους φι-
λελεύθερους, ειδικά τους πιο δεξιούς και συντηρητικούς από αυτούς, είναι 
η παραμονή της χώρας «στην Ευρώπη» και η δημιουργία ενός πολιτικού 
κλίματος που θα οδηγεί στην «τήρηση των νόμων» και στην «πάταξη της 
βίας». Αν μια κυβέρνηση καμώνεται πως δουλεύει προς αυτή την κατεύ-
θυνση, οι νέοι φιλελεύθεροι, που κατά κανόνα είναι πολιτικά αφελείς και 
μύωπες, θα την υποστηρίξουν, έστω «κριτικά». Καλή, με άλλα λόγια, κι 
απαραίτητη η κριτική στον εθνικισμό, αλλά τί τα θες όλα αυτά; Άλλα είναι 
που μετράνε: «Η κυβέρνηση, χωρίς να κάνει σπουδαίο έργο καταφέρνει να 
κρατάει σχετικά σταθερή την πορεία προς την Ευρώπη -με την πυξίδα που 
μας έδωσε η Τρόικα- και ταυτοχρόνως να αποφορτίζει το κλίμα, κατάστα-
ση για την οποία -μας αρέσει, δεν μας αρέσει να το λέμε- η εικόνα και η 
συμπεριφορά του πρωθυπουργού Α. Σαμαρά έχει παίξει πρωταγωνιστι-
κό ρόλο»44. Πώς βέβαια καταφέρνει να μας κρατάει σε σχετικά σταθερή 
πορεία «προς την Ευρώπη» η κυβέρνηση ενός εγωπαθούς εθνικιστή, που 
εκφράζει τα χειρότερα χαρακτηριστικά της ελληνικής, προνεοτερικής και 
αντιφιλελεύθερης Δεξιάς, μόνο ο δρομέας μας45 μπορεί να μας το εξηγήσει 
ή ίσως κι ο Μπάμπης Π., που σε πρόσφατη τηλεοπτική του τοποθέτηση 

41. Τ. Μίχας, Ανίερη συμμαχία. Η Ελλάδα και η Σερβία του Μιλόσεβιτς, μτφρ. Ρ. Γε-
ωργιάδου, Αθήνα, εκδ. Ελάτη 2003. Εκτός από το Μίχα και μια-δυο άλλες φωνές, για 
αυτό το ζήτημα-ταμπού (που βρίσκεται στις ρίζες του σύγχρονου ελληνικού εθνικισμού, 
ενώνοντας όλες τις συνιστώσες του, από το πατριωτικό ΠΑΣΟΚ ως τη ΧΑ) μιλάνε μόνο 
ελάχιστες συνιστώσες της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και του αναρχικού χώρου.
42. Α. Παππάς, «Σερ-βίροντας (επικίνδυνες) κοινοτοπίες», Athens Review of Books, τ. 15, 
Φεβρουάριος, 2011.
43. Α. Φραγκουδάκη, «Η “ιδρυτική διακήρυξη” της “Σπίθας” και γιατί πρέπει να διαβα-
στεί», Athens Review of Books, τ. 16, Μάρτιος 2011. Βλ. και το πρόσφατο βιβλίο της συγγρα-
φέα, Ο εθνικισμός και η άνοδος της ακροδεξιάς, Αθήνα, εκδ. Αλεξάνδρεια, 2013.
44. Ν. Μαραντζίδης, «Η δεύτερη ευκαιρία της Δημοκρατίας», Protagon.gr, 21/2/2013.
45. Δ. Καραθάνος, «Νίκος Μαραντζίδης: The Marathon Man. Συνέντευξη με ένα από τα 
πλέον ενδιαφέροντα μυαλά της χώρας»,  , 30/5/2013.
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θεωρούσε πως θα μπορούσε να συγκροτηθεί κυβερνητικός «φιλοευρωπα-
ϊκός» συνασπισμός με τη συμμετοχή μιας «πιο σοβαρής Χρυσής Αυγής»46. 

Αλλά αν ταυτίζουμε την «Ευρώπη», ως πολιτιστική κληρονομιά, 
με την Ε.Ε., μοιραίο είναι να λέμε τέτοιες ηλιθιότητες και να θεωρούμε 
ότι ένας παράφρων παλαιοκομματικός εθνικιστής κι ένα φασιστοσυμ-
μορίτικο μόρφωμα με κοινοβουλευτικό μανδύα μας φέρνουν πιο κοντά 
στην υπέρβαση των αρχαϊσμών που διαρκώς καταγγέλλουμε, μεταξύ 
των οποίων και ο εθνικισμός. Εξίσου αναπόφευκτο είναι, όμως, για τους 
ήρωές μας να αδυνατούν να διακρίνουν ανάμεσα σε έναν πραγματικό 
«εξορθολογισμό» -με τη δυτική έννοια του όρου- του Κράτους και της 
δημόσιας διοίκησης, από τη μια μεριά, και στην προσπάθεια του Σαμαρά 
να επαναφέρει τη «Δεξιά του χωροφύλακα», από την άλλη. 

Αν κάθε μη κοινοβουλευτικού τύπου πολιτική εκδήλωση ή δια-
μαρτυρία είναι εξ ορισμού έκφραση του επάρατου «εθνικολαϊκισμού», 
τότε ακόμα και η ίδια η έννοια της φιλελεύθερης ολιγαρχίας περιορίζεται 
σε εξαιρετικό βαθμό. Παύει πλέον να θεωρείται ως ένα πολίτευμα που 
οφείλουμε διαρκώς να προσπαθούμε να εμβαθύνουμε προς το δημοκρα-
τικότερον και θεωρείται ως η τελική εκδοχή, την οποία πρέπει απλώς να 
αφήσουμε στα χέρια των εκλεγμένων και των τεχνοκρατών. Δηλαδή, ακό-
μα και ο λεγόμενος ρεπουμπλικανισμός καταλήγει να θεωρείται εκδοχή 
του εθνολαϊκισμού, εφόσον δε γίνεται να ζητάμε από το κράτος ή την 
κοινωνία να φροντίζει για το κοινό καλό: μόνο τα φασιστικά καθεστώτα 
έχουν τέτοιες απαιτήσεις! Εμείς το μόνο που πρέπει να ζητάμε από το 
κράτος είναι να εφαρμόζονται οι νόμοι. Κι από τη στιγμή που έχουμε 
καταπιεί την καραμέλα μιας «δημοκρατίας του νόμου και της τάξης», 
δεν είναι δύσκολο να δικαιολογούμε και τον αυξανόμενο αστυνομικό και 
κρατικό αυταρχισμό: ναι μεν «δεν βρέθηκαν κρυμμένα στελέχη της Αλ 
Κάιντα, δεν ανακαλύφθηκαν όλμοι και βόμβες βυθού, δεν εντοπίστη-
κε εργαστήριο επεξεργασίας ναρκωτικών»47 στο Πολυτεχνείο, κατά την 
έφοδο των βλαχοκομάντο του Ν. Δένδια τον περασμένο Αύγουστο, αλλά 
τέτοιου είδους κωμικοτραγικές επεμβάσεις δεν πρέπει να μας ανησυχούν 
ούτε να μας ενοχλούν, εφόσον «οι κοινωνίες δεν μπορούν να ζουν συνεχώς 
στην τσίτα, έτοιμες για την ανατροπή και για την επανάσταση»48. Δεν 

46. «...γιατί όχι μετά όμως μία σοβαρότερη Χρυσή Αυγή να μην τη δεχτούμε να υποστη-
ρίξει -όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως συνέβη χθες στη Νορβη-
γία- να υποστηρίξει μια συντηρητική συμμαχία; Άρα έχουμε μπροστά να ξάσουμε πολύ 
μαλλί» (από τηλεοπτική του εμφάνιση στον ΣΚΑΪ).
47. Η. Κανέλλης, «Αχούρι», Τα Νέα, 22/8/2013.
48. Ό. π.

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ;



64

είναι τυχαίο, φυσικά, που οι πρώτες αντιδράσεις μετά τη δολοφονία του 
Π. Φύσσα, τη στιγμή που ακόμα κι η ΝΔ, όπως είδαμε, αλληλοσπαρασ-
σόταν μεταξύ μητσοτακικών-καραμανλικών και σαμαρικών γύρω από το 
θέμα της «θεωρίας των δύο άκρων», έτειναν να ταυτιστούν με τη σκληρή 
σαμαρική γραμμή (που έδωσαν μέσω των συνεντεύξεών τους στο ΣΚΑΪ 
οι Λαζαρίδης-Κρανιδιώτης): φταίνε αμφότερα «τα άκρα», η κουλτούρα 
βίας και ανομίας της Μεταπολίτευσης κ.λπ49. Κι όλα αυτά πριν ακόμα 
την επίθεση και τη δολοφονία των δύο χρυσαυγιτών στο Ν. Ηράκλειο.

Από τον μανδραβέλειο στον hipster λαϊκισμό
Όπως έχουμε προσπαθήσει να δείξουμε αλλού50, η έννοια του λα-

ϊκισμού δεν πρέπει να περιστέλλεται στην πιο χαρακτηριστική και συνη-
θισμένη εκδοχή του φαινομένου, δηλαδή στην ανοιχτή κολακεία του λαού 
και στην αναζήτηση αποδιοπομπαίων τράγων, τόσο προς τα «πάνω» 
(στις διεφθαρμένες και παρακμιακές -«σιωνιστικές»- ελίτ) όσο και προς 
τα «κάτω» (στους μετανάστες, τις πόρνες, τους τσιγγάνους, τους ομοφυ-
λόφιλους κ.λπ.). Λαϊκισμός είναι το σύνολο των εκφάνσεων που μπορεί 
να πάρει η -πολιτικώς πρόστυχη- πρακτική να απλοποιούμε σε υπερ-
βολικό βαθμό τα πολιτικά ζητήματα και διακυβεύματα, στο όνομα ενός 
υποτιθέμενου κοινού νου, με σκοπό να απονομιμοποιήσουμε, στα μάτια 
της κοινής γνώμης, τους συνομιλητές μας που έχουν διαφορετική άποψη 
και -κυρίως!- βρίσκονται σε δυσχερή θέση από την άποψη της πρόσβα-
σης στα μέσα εκφοράς δημόσιου λόγου. 

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα από το σύντροφο Μπάμπη Πα-
παδημητρίου δεν υπάρχει από αυτή την άποψη: «τα πράγματα είναι 
απλά, Σία μου» είναι η εισαγωγική του ατάκα, αμέσως πριν ξεκινήσει 
να παραληρεί, παρουσιάζοντας ως αυτονόητη και φυσική την οριζόντια 
περικοπή συντάξεων κι επιδομάτων ή την πρόταση συμπερίληψης μιας 
«σοβαρότερης Χρυσής Αυγής» στον κυβερνητικό συνασπισμό, στα δελ-
τία ειδήσεων του ΣΚΑΪ. Με το ίδιο ύφος ο Στ. Καλύβας αμφισβητούσε 
το γεγονός πως στην Ελλάδα παρατηρείται μια προϊούσα φτωχοποίηση 
του πληθυσμού, λέγοντας πως στο αεροπλάνο (που παίρνει κάθε φορά 
που γυρνά από το Γέιλ όπου διδάσκει) συναντά Έλληνες που πετούν για 

49. Βλ. την εξής αρθρογραφία: Τ. Μίχας, «Χωρίς εμπιστοσύνη» (Protagon.gr, 19/9/2013), Ν. 
Μπίστης, «Αυτοί είναι αντιφασίστες;» (Protagon.gr, 20/9/2013), Μ. Παπαδημητρίου, «Συ-
μπαράταξη κόντρα στη βία» (Καθημερινή, 20/9/2013), Τ. Θεοδωρόπουλος, «Ο άλλος τόπος 
είναι εδώ», (Καθημερινή, 20/9/2013).
50. Βλ. το κείμενο του Ν. Γκιμπιρίτη, «Το φαινόμενο του λαϊκισμού ως πολιτικό φαντασι-
ακό της νεοελληνικής κοινωνίας», Πρόταγμα, τ. 5, Δεκέμβριος 2012.
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weekend στη Νέα Υόρκη για να ψωνίσουν στις μπουτίκ της 5ης Λεωφόρου. 
Αυτός ο ευρύτερος ορισμός του λαϊκιστικού φαινομένου μπορεί, κατά 
συνέπεια, να περικλείσει και φιλελεύθερες ή «αντιλαϊκιστικές» εκδοχές 
λαϊκισμού. 

Με αυτήν την έννοια, ένας από τους βασικούς εκφραστές του λα-
ϊκισμού στην Ελλάδα είναι και ο Π. Μανδραβέλης, πρώην τρόφιμος του 
πασοκικού συστήματος καταπώς φαίνεται51 και νυν «δημοσιογράφος», 
που δεν έχει κάνει ποτέ έρευνα στη ζωή του κι απλώς πληρώνεται για να 
παραφιλολογεί δημοσίως52. Δε θα αναφερθούμε στο γεγονός πως τα άρ-
θρα του είναι συχνά-πυκνά διανθισμένα με ψεύδη και ιστορικά λάθη, στα 
οποία βασίζονται τα επιχειρήματά του53· θα αναφερθούμε σε διάφορα 

51. Βλ. π.χ. τις αποκαλύψεις για τους διορισμούς της γυναίκας του σε γραφεία του Γ. 
Παπακωνσταντίνου επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ.
52. Όπως το λέει πολύ ωραία κάποιος blogger: «Το κακό είναι πως οι μανδραβέ-
ληδες συνήθως πληρώνονται για να κάνουν μόνο αυτό, ενώ οι επικριτές τους το κά-
νουν στον ελεύθερο χρόνο τους γιατί κάνουν κάποια άλλη δουλειά για να επιζήσουν 
– δηλαδή με όρους μανδραβελικής διατύπωσης, ανήκουν στην πραγματική παραγωγι-
κή οικονομία και όχι στην παρασιτική ή στην παροχή υπηρεσιών που ανήκουν οι ίδιοι 
οι μανδραβέληδες» («Η Επιλεκτική Δημοκρατία των Μανδραβέληδων», στο μπλογκ, 
https://molisxypnisa.wordpress.com/2011/08/04/42/).
53. Πιο χαρακτηριστικά εκ των οποίων είναι τα εξής δύο: η ύπουλη προσπάθειά του να δι-
αστρέψει την έννοια της πολιτικής ανυπακοής του Χένρι-Ντέηβιντ Θορώ, ταυτίζοντάς την 
με την αντίστοιχη ακαδημαϊκή και νομικίστικη του φιλελεύθερου μεγαλοκαθηγητή, Τζον 
Ρόουλς, προκειμένου να λοιδορήσει όσους διαδήλωσαν κατά το Δεκέμβρη του 2008 (βλ. 
σχετικά Π. Μανδραβέλης, «Η πολιτική της ανυπακοής», Καθημερινή, 21/12/2008, όπως 
και την αναλυτική απάντηση του Κ. Δεσποινιάδη, «Ο Θορώ στα περίπτερα», Πανοπτικόν, 
http://www.panopticon.gr/index.php/menu-keimena-kritikes/11-cat-keimena-kritikes/63-
keim-krit-thoro)· και το περίφημο άρθρο του περί Ελλάδας και Ισλανδίας, όπου μια παρα-
ποιημένη παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης στη δεύτερη (αλλά και της γεωγραφίας 
της!) χρησιμοποιείται ως βάση για το κατηγορητήριο ενάντια σε όσους υποστήριζαν τότε 
πως θα έπρεπε κι η Ελλάδα να κάνει κάτι αντίστοιχο της «Επανάστασης των Βίκινγκς» 
ενάντια στην Τρόικα: «Το άλλο μάθημα από την Ισλανδία», Καθημερινή, 27/5/2012. Και 
σχετική αναλυτική κριτική: Ν. Σαραντάκος, «Από την Ισλανδία στο αρχιπέλαγος Σβάλ-
μπαρντ, ιστορία μιας διόρθωσης», Sarantakos.wordpress.com, 6/6/2012.

Πιο πρόσφατο παράδειγμα η προσπάθεια να κάνουμε μάθημα ιστορίας, παρα-
θέτοντας, όμως, με λανθασμένο τρόπο την περίπτωση της αμερικανίδας αγωνίστριας για 
τα πολιτικά δικαιώματα, Rosa Parks. Σε ένα μνημείο κρετινισμού ο Πάσχων παρουσιάζει 
τον Η. Κανέλλη ως ελληνίδα Ρόζα Παρκς και τους απεργούς του ΔΟΛ ως κράτος με ρα-
τσιστική νομοθεσία, σαν τις ΗΠΑ του 1950, αναφέροντας: «Αμ η άλλη –η Ρόζα Παρκς, 
ντε...– δεν μπορούσε να κάτσει στις πίσω θέσεις του λεωφορείου στο Μοντγκόμερι της 
Αλαμπάμα για να μη μπούμε στη φασαρία του Κινήματος Πολιτικών Δικαιωμάτων στις 
ΗΠΑ; Οι μπροστινές θέσεις (των λευκών) από τις πίσω (των μαύρων) απείχαν “2 ή 3 μέτρα 
το πολύ!!!”. Γιατί επέμενε να κινείται και να κάθεται όπου ήθελε;» («Αντιστροφή λογικής 
και δικαιωμάτων», Καθημερινή, 11/7/2013). Είναι όμως γνωστό ότι η Ρόζα Παρκς δεν είχε 
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«τουίτς» του όπως το ακόλουθο: «4.000 κάτοικοι διαδήλωσαν υπέρ 
των μεταλλείων στις Σκουριές (χωρίς λεωφορεία από αλλού)». Το 
βασικό σχήμα άρθρωσης αυτού του λαϊκισμού είναι η αφ υψηλού και 
εύκολη κριτική σε πλευρές δύσκολων να οργανωθούν και να στηθούν 
εγχειρημάτων (όπως η οργάνωση κινήματος στήριξης και αλληλεγγύ-
ης των κατοίκων της Χαλκιδικής ή η προσπάθεια επαναλειτουργίας 
της ΒΙΟΜΕ).

Βέβαια στην περίπτωση του Μανδραβέλη αυτός ο ψευτο-εστέτ 
και δήθεν ελιτίστικος λαϊκισμός (που υποτίθεται πως κοροϊδεύει τις 
χοντροκομμένες θέσεις και αντιδράσεις της πολιτικά και πολιτιστικά 
καθυστερημένης και αρχαϊκής Αριστεράς -«“Only Capitalism Can End 
Poverty”. Που πά' ρε Μπόνο; Τους τουιτεροαναλυτές τους ρώτησες;»54) 
αναμειγνύεται, πολύ συχνά, με τον χειρότερο παλαιοδεξιό, παραδοσια-
κού τύπου λαϊκισμό. Η συνάρθρωση αυτή των δύο ειδών λαϊκισμού περ-
νά μέσα από την ιδέα της «παλαβής αριστεράς»55, με την επιτηδευμένη 
αφέλεια που αυτή εκφράζει: την κρίνουμε παλαβή όχι μόνο ως ορθολο-
γιστές κι εξευρωπαϊσμένοι, «προοδευτικοί» φιλελεύθεροι, αλλά και ως 
μικροαστοί και νοικοκύρηδες πολίτες, που θέλουμε απλώς να κάνουμε 
τη δουλειά μας, δίχως να μας εμποδίζουν οι «τρέλες» και ο τυχοδιω-
κτισμός των αριστερών. Εδώ ξεχνάμε τον Χάγιεκ, τον Ρόουλς και τις 
υπόλοιπες Ασκήσεις φιλελευθερισμού56 και μιλάμε τη γλώσσα των «νοι-
κοκυραίων» και της λαϊκής Δεξιάς: «Δεν είναι, λοιπόν, κάπως υποκριτικό 
να ενοχλούμαστε από την κατάληψη των μελαψών, ενώ τα πανεπιστήμιά 
μας είναι κάθε χρόνο υπό κατάληψη από άλλες μειοψηφίες που φορούν 
μαύρα; Εδώ, κάποτε, είχε γίνει κατάληψη του Πανεπιστημίου Αθηνών 
προς συμπαράσταση στους κατηγορούμενους της “17 Νοέμβρη”, δεν θα 
γινόταν για τους μετανάστες;»57. Τα ίδια, φυσικά, ισχύουν και για τον 

κάτσει σε θέση «μόνο για λευκούς», αρνούμενη να κατευθυνθεί προς τις θέσεις «για 
μαύρους»: καθόταν ήδη στο τμήμα εγχρώμων του λεωφορείου και απλώς αρνήθηκε να 
δώσει τη θέση της σε κάποιο λευκό επιβάτη, όταν και γέμισαν οι white only θέσεις. Ψεύδη, 
ασύστολα ψεύδη, αρκεί να βγαίνει το «επιχείρημα» δηλαδή.
54. Από άλλο ένα τουίτ του Πάσχου: https://twitter.com/Mandravelis/
status/359222867424063488. Να σημειωθεί ότι ο Μπόνο και το συγκρότημά του έχουν 
κατηγορηθεί για μαζική φοροδιαφυγή και τοποθέτηση των εσόδων τους σε φορολογικούς 
παραδείσους όπως οι Ολλανδικές Αντίλλες.
55. Π. Μανδραβέλης, «Πλεόνασμα παραλογισμού», Καθημερινή, 13/7/2013.
56. Π. Μανδραβέλης, Ασκήσεις φιλελευθερισμού, Αθήνα, Τυπωθήτω, 2006.
57. Π. Μανδραβέλης, «Απροϋπόθετο ξενοδοχείο», Καθημερινή, 26/1/2011 (με αφορμή την 
κατάληψη της Νομικής Αθηνών από τους 300 μετανάστες απεργούς πείνας). Να δοθεί η 
πρέπουσα έμφαση στο «μελαψών»!
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έτερο πρέσβη του φιλελευθερισμού στην Ελλάδα, Απόστολο Δοξιάδη, 
ο οποίος δεν έχει πρόβλημα να μεταπηδά από τις υψιπετείς αναλύσεις 
περί φιλελεύθερης πολιτικής φιλοσοφίας στον πιο κατινίστικο λαϊκισμό, 
χαρακτηρίζοντας, για παράδειγμα, τους φεϊσμπουκάτους γκατζετάκη-
δες και τους τραμπούκους γορίλες της ΔΑΠ (δηλαδή τα κυκλώματα της 
βαθιάς διαφθοράς των ελληνικών πανεπιστημίων που αποτελούν και βα-
σικά κανάλια διάδοσης της σκουπιδοκουλτούρας της Μυκόνου και των 
σκυλάδικων) ως «αληθινά νεανικό, γνήσιο, αυθόρμητο» «“κίνημα για τις 
ανοιχτές σχολές στα ελληνικά πανεπιστήμια”»,  που συνιστά «την πιο 
ουσιαστικά προοδευτική αντίδραση στο αίσχος που μας περιβάλλει»58.

Να σημειώσουμε, φυσικά, ότι σε αυτό το είδος μανδραβέλειου 
λαϊκισμού αρίστευσε πρόσφατα μια άλλη χαμένη ψυχή του ελληνικού νε-
οφιλελευθερισμού, ο Τάκης Μίχας. Αφού ο συγκεκριμένος αρθρογράφος 
ξεπέρασε το πένθος του από την αποτυχημένη του περιπέτεια στο κομ-
ματίδιο της Ντόρας Μπακογιάννη, επανήλθε δριμύτερος με σειρά άρ-
θρων, κορυφή των οποίων πρέπει να θεωρηθεί το τιτλοφορούμενο «Γιατί 
όχι “εθνικοσοσιαλιστές”;» (δημοσιευμένο στο Protagon.gr, στις 14/7/2013). 
Σε αυτό του το άρθρο ο Τάκης κλείνει το μάτι στη ΧΑ με ένα επιχείρημα 
τόσο γελοίο και επιστημονικά ατεκμηρίωτο, που προκάλεσε γενική δια-
δικτυακή κατακραυγή. 

Οι νεοφιλελεύθεροι πάντοτε φλέρταραν με αυτού του είδους τον 
λαϊκισμό ο οποίος βασίζεται στη λογική της προληπτικής κατατρομο-
κράτησης του αναγνώστη: «όλοι εποφθαλμιούν την ατομική σου ελευ-
θερία», «ο κρατισμός θέλει να σε πνίξει και να σε φάει ζωντανό» κ.λπ. 
Κι έτσι, όπως η ιέρεια του αναρχοκαπιταλισμού Ayn Rand59 δεν είχε 
κανένα πρόβλημα να πάει να γίνει καταδότρια στην αλήστου μνήμης 
Επιτροπή Αντιαμερικανικών Υποθέσεων της Βουλής του επάρατου, κατά 
τα άλλα, αμερικανικού ομοσπονδιακού Κράτους, φοβούμενη την ύπαρξη 
φιλοσοβιετικής συνωμοσίας εντός του Χόλυγουντ60, έτσι και τα εν Ελλά-
δι ορφανά της παραλλήλισαν τη δράση της νεολαίας κατά την εξέγερση 
του Δεκέμβρη με το θεάρεστο έργο της Χιτλερικής Νεολαίας και των 

58. Βλ. το άρθρο του «Ανοιχτά μυαλά, ανοιχτές ψυχές, ανοιχτές σχολές» (Protagon.gr, 
13/9/2011) αλλά και τη σχετική προκήρυξη της ομάδας μας, «Ανοιχτές σχολές για κλει-
στά μυαλά», που είχαμε τότε μοιράσει σε σχολές (διαθέσιμο στο μπλογκ μας, Protagma.
wordpress.com).
59. Της οποίας ορισμένα βασικά έργα όπως το Κοντά στον ουρανό και το Ο Άτλας επα-
ναστάτησε έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ωκεανίδα.
60. Το 1947, όταν εργαζόταν ως σεναριογράφος ταινιών.
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Ερυθροφρορών του Μάο61. Το αποτέλεσμα ήταν πως κατέληξαν να ζη-
τούν την κάθοδο του στρατού στο δρόμο με σκοπό την επαναφορά της 
τάξης (σε αυτό το σημείο Στ. Μάνος και Γ. Καρατζαφέρης ταυτίστηκαν 
απόλυτα). Παντού η ίδια λογική ανακάλυψης φρικιαστικών εγκλημάτων 
και συνωμοσιών, εκεί όπου δεν υπάρχουν. Για να τρομάζει ο μικροαστός 
και να ξαναγυρνά ήσυχος στη δουλειά του. Ο απίθανος διαφημιστής Θ. 
Τζήμερος θα πρέπει να θεωρηθεί μαιτρ του είδους, καθώς ακόμα και 
μετά τη δολοφονία του Π. Φύσσα συνέχιζε να επαναλαμβάνει τη γνωστή 
του θέση ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο επικίνδυνος από τη Χρυσή Αυγή»62. 
Και βέβαια, άμα λάχει, κάνουμε και κανένα χωρατό για να ευθυμήσουμε: 
«Οι αδελφοί Τσερνάεφ ήταν φίλοι του Γρηγορόπουλου και ήταν μαζί του 
στα Εξάρχεια εκείνο το βράδυ»63.

Δεν είναι τυχαίο, υπό αυτές τις συνθήκες, που οι πιο ακραιφνείς 
και γνήσιοι ταλιμπάν του νεοφιλελευθερισμού έχουν κάνει πρόσφατα 
μια εντελώς ανερυθρίαστη ακροδεξιά στροφή, βρίσκοντας το νέο τους 
ήρωα στη μορφή του Μ. Βορίδη64 και γράφοντας περίπου τα ίδια πράγ-
ματα με τη ΧΑ: «Πόσο συχνά βλέπετε τα ΜΜΕ να ασχολούνται με το 
μεταναστευτικό κάθε φορά που συμβαίνει ένα ακόμα στυγερό έγκλημα 
με θύτη αλλοδαπό; Γιατί η καθημερινότητα του Έλληνα με τους φόνους, 
τους βιασμούς, τους ξυλοδαρμούς, τις ληστείες και τις κλοπές δεν αφορά 
την συζήτηση για το μεταναστευτικό; […] Γιατί το γεγονός ότι Έλληνες 
γονείς δεν μπορούν να βάλουν τα παιδιά τους σε ένα παιδικό σταθμό, 
επειδή οι θέσεις είναι πιασμένες από παιδιά αλλοδαπών, δεν απασχολεί 
την κα Τρέμη και τον κ. Πρετεντέρη;»65.

Αυτό, ωστόσο, που μας ενδιαφέρει είναι το γεγονός πως ο δι-
ανοουμενίστικος ψευτο-εστέτ λαϊκισμός συνιστά το κύριο όπλο βασι-
κών αστέρων των νέων φιλελεύθερων, από τον Κανέλλη και την Ταχιάου 
(που θα έχουμε την τιμή να γνωρίσουμε στη συνέχεια) ως τον Καλύβα 
και τον Μάραθον Μαν, Ν. Μαραντζίδη. Αποτελεί τη ναυαρχίδα τους, η 
οποία ανασύρεται κάθε φορά που οι εν λόγω κύριοι και κυρίες έχουν 
να αντιμετωπίσουν κάποιο κίνημα ή εγχείρημα που ενσαρκώνει σπέρ-
ματα πραγματικής δημοκρατίας και κοινωνικής αυτοοργάνωσης. Τότε 

61. «Ο ρομαντικός ανορθολογισμός της εξιδανικευμένης νεότητας», E-rooster Blog, 
26/12/2008. Άρθρο κριτικής στη νεολαγνεία της περιόδου.
62. Βλ. τη σχετική συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ (21/9/2013) στο εξής βίντεο: http://www.
youtube.com/watch?v=atJ4nqcQimY.
63. Διαβόητο τουίτ του Σ. Καλύβα, 19/4/2013.
64. Ν. Λιναρδάτος, «Η αρχή και το μέλλον του Μάκη Βορίδη», Μπλε Μήλο, 21/2/2011.
65. Ν. Λιναρδάτος, «Υπερήφανοι μόνο για τον Αντετοκούμπο;», Μπλε Μήλο, 8/7/2013.
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αρχίζουμε τα χυδαίου τύπου επιχειρήματα και τις ψευτοειρωνείες, που 
βασίζονται στο ότι εμείς μιλάμε εκ του ασφαλούς και κρίνουμε εγχειρή-
ματα ή τάσεις που προσπαθούν να αναπτυχθούν μέσα στο πιο εχθρικό 
περιβάλλον κι υπό τις πιο αντίξοες συνθήκες. Πρωταθλητές του σπορ εί-
ναι φυσικά οι Καλύβας-Μαραντζίδης στα άρθρα τους για τον Δεκέμβριο 
του 2008· ας δούμε και μερικά ακόμα χαρακτηριστικά παραδείγματα. 
X. Ταχιάου για τη ΒΙΟΜΕ και την προσπάθεια αυτοδιαχείρισης στην ΕΤ 
3: «Το πρώτο αυτοδιαχειριζόμενο εργοστάσιο στην Ελλάδα; Πολύ καλό 
για να είναι αληθινό!66» , «Επειδή καλή είναι η πλάκα αλλά δε φτάνει 
για να γίνει επανάσταση, ας πούμε και δυο λόγια για το πώς αποφα-
σίζεται αυτό το “πρόγραμμα”»67· Α. Πανταζόπουλος για το Κίνημα των 
Πλατειών του 2011: «Η λεγόμενη “άμεση δημοκρατία”, που εφαρμοζόταν 
στην “κάτω πλατεία” […] την ίδια στιγμή που “συμβόλισε” την αμφισβή-
τηση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού 
“μπροστά στο ίδιο το κοινοβούλιο”, τελικά περισσότερο αναλώθηκε σε 
“ομαδική ψυχοθεραπεία και αυτοαναφορικότητα”»68.

Έβγαλε η μύγα κώλο κι έχεσε τον κόσμο όλο…
Και φυσικά, όπως ωραία το έχει δείξει ο Α. Γαβριηλίδης σε 

ένα άρθρο του για το δίδυμο των επιτυχιών Καλύβας-Μαραντζίδης69, 
στις περισσότερες περιπτώσεις οι εν λόγω υπέρμαχοι της επιστημο-
νικότητας και της ερευνητικής ακρίβειας, όταν μιλούν για τέτοιου 
είδους εγχειρήματα, απλώς δεν έχουν ιδέα για τι μιλάνε. Ή, για την 
ακρίβεια, παρόμοια ολική άγνοια και περιφρόνηση των «λεπτομε-
ρειών» παρουσιάζουν οι ήρωές μας γενικώς κι όχι μόνο όταν μιλούν 
περί αυτοοργανωμένων εγχειρημάτων. Είδαμε παραπάνω τις ιστο-
ριογραφικές λαθροχειρίες και παρερμηνείες του Μανδραβέλη που, 
σε μια σοβαρή δυτική χώρα θα είχαν εκθέσει ανεπανόρθωτα τη φε-
ρεγγυότητά του ως «έγκριτου δημοσιογράφου». Αντίστοιχα μαργα-
ριτάρια μπορούμε να βρούμε αμέτρητα: ο ουρακοτάγκος Τζήμερος 
που γράφει άρθρο-πύρινο κατηγορητήριο ενάντια στις «αναρχικές 
ορδές» που σκοτώνουν αστυνομικούς, ενώ, τελικά, όπως αποδεικνύ-

66. Χ. Ταχιάου, «Το αυτοδιαχείριζόμενο εργοστάσιο», Protagon.gr, 18/2/2013.
67. Χ. Ταχιάου, «Οι ερυθροί ΧμΕΡΤ», Protagon.gr, 16/6/2013.
68. Α. Πανταζόπουλος, Ο αριστερός εθνολαϊκισμός: 2008-2013. Από την «εξέγερση» του 
Δεκέμβρη, τους «Αγανακτισμένους» και τις εκλογές του 2012 μέχρι το νέο κυπριακό 
ζήτημα, Αθήνα, Επίκεντρο, 2013, σ. 52.
69. Α. Γαβριηλίδης, «Οι καθηγητές του τίποτα. Η αντί-εξέγερση ως πολιτική επιστήμη», 
περ. Θέσεις, τ. 113, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2010.
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εται το «θύμα» είναι πάντα ζωντανό70, ο Τάκης Μίχας που γράφει 
άρθρο για την ευθύνη της Αριστεράς στη δολοφονία του Π. Φύσσα, απο-
καλώντας τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο «Αλέξανδρο Γεωργόπουλο» 
και πάει λέγοντας71.

Ειδικά όμως στην περίπτωση των αυτοοργανωμένων εγχειρημά-
των, οι ήρωές μας μένουν με διαφορά μετεξεταστέοι. Όχι μόνο τους λεί-
πουν βασικές πληροφορίες του υπό εξέταση, κάθε φορά, θέματος (με πιο 
πρόσφατο παράδειγμα την άγνοια, από πλευράς Pierre-André Taguieff 
-μεγάλου στρατηγού της αντι-λαϊκιστικής Διεθνούς-, του γεγονότος πως 
κατά τη διάρκεια των λαϊκών συνελεύσεων του Συντάγματος, το 2011, 
υπήρχε ο βαθιά πολιτικός διαχωρισμός σε «Πάνω» και «Κάτω» πλατεία72), 
αλλά και της ταυτότητας των πολιτικών χώρων ή κινήσεων οι οποίες, κάθε 
φορά, συμμετέχουν στα γεγονότα ή τα εγχειρήματα που οι εν λόγω ιν-
στρούχτορες κρίνουν τόσο αυστηρά73. Δεν πρέπει, για παράδειγμα, να ξε-
χνάμε εκείνον τον απίθανο δικηγόρο που μέσα από τις στήλες του Protagon.
gr χαρακτήριζε την άμεση δημοκρατία (με αφορμή τις λαϊκές συνελεύσεις 
της πλατείας Συντάγματος) ως «ολοκληρωτισμό»74· ούτε βέβαια και τους 
μυκηθμούς του Δ. Μητρόπουλου σχετικά με το τι υποτίθεται πως είναι η 
άμεση δημοκρατία, προ μηνών, στα Νέα (σε αυτό το άρθρο ο Δ. Μ., αφού 
πρώτα θεωρούσε άμεση δημοκρατία το Tea Party και την εκλογή «από τη 
βάση» του ΓΑΠ ή τη μη εκλογή ηγεσίας στο UMP [τη γαλλική ΝΔ], κατέ-
ληγε πως η άμεση δημοκρατία είναι «το χάος της βάσης» κι «ακόμη μια 
από τις φούσκες της εποχής μας»75). Η αριστερή-δημάρεια εκδοχή αυτής 
της τάσης, αναμεμειγμένη με την επιτηδευμένη αφέλεια του μανδραβέλει-
ου λαϊκισμού, είναι ο Γ. Χατζηγώγας, ο οποίος ξιφουλκούσε ενάντια στον 
αμεσοδημοκρατικό χαρακτήρα της φοιτητικής Γενικής Συνέλευσης, ως θε-
σμού, χρεώνοντάς της τα εκφυλιστικά φαινόμενα που προκαλούνται από 

70. Θ. Τζήμερος, «Ρέκβιεμ για ένα “γουρούνι”», Athensvoice.gr, 29/8/2013. Βλ. και τα σχόλια 
όπου ο Θάνος αναγκάζεται με μισή καρδιά να παραδεχθεί το λάθος του.
71. Σχετικά με μια ακόμα διαστροφή της πραγματικότητας από τον Τάκη, με σκοπό την 
υποστήριξη των θέσεών του, βλ. το άρθρο «Η πραγματικότητα του κ. Τάκη Μίχα», στο 
ιστολόγιο irakliotis.gr, 13/4/2011.
72. Βλ. την ανάλυσή του στο P.-A. Taguieff, Ο νέος εθνικολαϊκισμός, μτφρ. Α. Ηλιαδέλη, Α. 
Πανταζόπουλος, Αθήνα, Επίκεντρο, 2013.
73. Βλ. π.χ. το παράδειγμα του -εν Ελλάδι εκπροσώπου του Π.-Α. Ταγκέφ-, Ανδρέα Πα-
νταζόπουλου και τον τρόπο με τον οποίο ο εν λόγω ακαδημαϊκός πραγματεύεται τα γε-
γονότα του «Συντάγματος»: «Editorial» σε αυτό το τεύχος, σ. 17 κ. ε.
74. Β. Σωτηρόπουλος, «Η άμεση δημοκρατία είναι ολοκληρωτισμός», Protagon.gr, 1/6/2011.
75. Στο άρθρο του, «Η φούσκα της άμεσης δημοκρατίας», Τα Νέα, 24/11/2012.
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την προσπάθεια κυριάρχησής της από τις κομματικές νεολαίες76. 
Αν θέλουμε να ξαναπιάσουμε τη σύγκριση μεταξύ εγχώριων 

και δυτικών φιλελεύθερων, ας δούμε, π.χ., τα κείμενα που αφιέρω-
σε το New York Review of Books –ή και το αγγλικό του αδερφάκι, το 
London Review of Books- στο Occupy Wall  Street κι ας τα συγκρίνουμε 
με αυτά που δημοσίευσε ο Κανέλλης σχετικά με τον Δεκέμβριο του 
2008 και το Κίνημα των Πλατειών του 2011 στο δικό του έντυπο: το 
μεν πρότυπο που τόσο θαυμάζει ο έλληνας Ρόζα Παρκς77 προσπαθεί 
να δώσει βήμα σε διάφορες απόψεις, προκειμένου να διαυγάσει το 
φαινόμενο και να αφουγκραστεί κάτι που φαντάζει ως ανερχόμενη 
τάση σε διεθνές επίπεδο· το δε κακέκτυπο που φύεται στη «Χώρα 
της Κατουρημένης Ποδιάς»78 αφιερώνει μόνο «κριτικά» κείμενα, που 
απλώς εκφράζουν την εκλογίκευση της μνησικακίας των συγγραφέων 
τους, δίχως να προσφέρουν κάτι ιδιαίτερο στους αναγνώστες τους, 
ούτε σε επίπεδο ανάλυσης αλλά ούτε και σε επίπεδο πληροφόρη-
σης -άλλωστε τί ανάλυση να χρειάζονται οι «απολίτικες σαχλαμάρες 
του κινήματος Occupy Wall Street του τύπου “είμαστε το 99%”» ή «οι 
φαιοκόκκινοι μίζεροι “αγανακτισμένοι” που μουτζώνουν τη Βουλή»79; 

76. Γ. Χατζηγώγας, «Ποιος διοικεί σήμερα τα ελληνικά πανεπιστήμια;», άρθρο στο 
tvxs.gr (13/9/2011).
77. Βλ. το σχετικό παραλληλισμό στο μνημείο λογικής επιχειρηματολογίας του Μανδρα-
βέλη που παραθέσαμε σε προηγούμενη υποσημείωση.
78. Μ. Βασιλάκης, «Στη χώρα της κατουρημένης ποδιάς» (Editorial), Athens Review of Books, 
τ. 28, Απρίλιος 2012 (με αναδημοσίευση από το Athensvoice.gr).
79. Ν. Μαραντζίδης, «Ο αφόρητος επαρχιωτισμός του ΣΥΡΙΖΑ», Protagon.gr, 27/3/2013. 
Βέβαια για τα ιστορικά επαναστατικά κινήματα περασμένων εποχών δεν τολμάμε να 
κάνουμε τέτοιες μαγκιές. Γνωστή πρακτική αυτή: η απαξίωση όσων συμβαίνουν στην 
Ελλάδα περνά, αν χρειαστεί, και από τη σύγκριση με εξεγερσιακά γεγονότα άλλων επο-
χών και χωρών, των οποίων κακέκτυπα ή «φάρσες» θεωρούνται τα ελληνικά τους «αντί-
στοιχα» (ανεξαρτήτως, φυσικά, της διαπίστωσης πως, αν ζούσαν ή έγραφαν οι εν λόγω 
αρθρογράφοι την εποχή που εκτυλίσσονταν τα εν λόγω γεγονότα, θα τους αντιτίθονταν 
μετωπικά). Αυτή είναι, π.χ., η αγαπημένη μέθοδος του Ν. Μαραντζίδη: λοιδορεί το Δεκέμ-
βρη, λέγοντας πως δεν είναι Μάης του ’68 («Οι εξεγέρσεις των μαύρων στις αμερικανικές 
πόλεις το 1968 ή των φοιτητών στο Παρίσι τον Μάη της ίδιας χρονιάς είχαν καταλυτικές 
συνέπειες. Η “εξέγερση” της Αθήνας δεν είχε καμία απολύτως πολιτική προέκταση») και 
κατακεραυνώνει τον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως δεν έχει σχέση με τη διεθνιστική και κοσμο-
πολίτικη Αριστερά του παρελθόντος («Αν κάτι διέκρινε ιστορικά την Αριστερά, ήταν η 
αίσθηση ενός κοσμοπολιτισμού που παντού οι ηγεσίες της ανέδυαν. Από τον καιρό του 
Μαρξ, οι σοσιαλιστές, αντιλαμβάνονταν τον κόσμο μέσα από την οπτική ενός παγκόσμιου 
πρίσματος»). Έτσι ενσωματώνει εκ των προτέρων στο φιλελεύθερο οπλοστάσιό του, με 
σκοπό να τις αδρανοποιήσει, βάσιμες κριτικές που μπορούν να ασκηθούν σε δημοκρατικά 
κινήματα ή αριστερά κόμματα και οργανώσεις όχι από φιλελεύθερη αλλά από δημοκρα-
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Και μετά μας φταίνε οι άλλοι που στην Ελλάδα δεν υπάρχει σοβαρή 
δημόσια συζήτηση!

Μπίστη Boys: από την ανανεωτική Αριστερά στην ανανεωμέ- 
νη Δεξιά

Άλλος που μου έκανε εντύπωση είναι ο 
Λεωνίδας. Όχι αυτός που έχει τις ψησταριές, ο άλ-
λος, ο γραμματέας, ο φαρισαίος -τί είναι εκεί στο 
κόμμα; […] Τον πρόσεξα στη Βουλή, που έδειχνε 
απ’ την τηλεόραση, ως θηλυπρεπής βγήκε κάπως. 
Είχε μια θηλυπρέπεια, παιδιά, παρά το μουστάκι 
–ως Κύρκη τον είδα, ως Κύρκη. Γιατί προσπαθού-
σε, με το μικροφωνικό του ραβδί, να μετατρέψει 
όλα τα γουρούνια, που τα βλέπαμε πεντακάθα-
ρα στα έδρανα, σε ανθρώπους! Αλλά εις μάτην, 
δεν τα κατάφερε!  

Τζ. Πανούσης

Η αποχώρηση της φράξιας Κανέλλη από το Athens Review of Books 
και η ίδρυση του The Books’ Journal συνιστά κίνηση αυτονόμησης της 
αριστερής πτέρυγας του συνταγματικού τόξου. Βλέπουμε το νέο αυτό 
έντυπο να στεγάζει διάφορους αρθρογράφους και συγγραφείς που δεί-
χνουν να αναζητούν ρόλο οργανικού διανοούμενου της ΔΗΜΑΡ, εκφρά-
ζοντας την ένδοξη κληρονομιά του (πάλαι ποτέ σταλινικού λογοκριτή80), 
Λεό Κύρκου: Λ. Καστανάς (που έχει μεταπηδήσει στο μεταξύ και στην 
Athens Voice), Αρίστος Δοξιάδης, ο ίδιος ο Κανέλλης. Η γραμμή που περ-
νάει αυτός ο αριστερός συνταγματισμός είναι μια διαρκής κριτική στην 
Αριστερά, σε βαθμό μονομανίας, που ασκείται από τη σκοπιά της ανα-
ζήτησης μιας «ευρωπαϊκής και σύγχρονης» εκδοχής της, δηλαδή μιας 
συνεχίστριας της «ανανεωτικής Αριστεράς» και του κυρκισμού. Φυσι-
κά στο μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων έχουμε να κάνουμε με μια 
εκλογικευμένη εκδοχή προσωπικών λογαριασμών με την Αριστερά και 
γι’ αυτό φτάνουμε να γράφουμε παράλογα πράγματα.

Τη στιγμή, για παράδειγμα, που μετά από δεκαετίες ολόκληρες 

τική ή ελευθεριακή σκοπιά.
80. Να θυμίσουμε εδώ την περίφημη «υπόθεση Γκράνιν» (1959), κατά την οποία ο Κύρκος 
με τον Μ. Αυγέρη (αλλά και τον Ρίτσο) έστησαν ειδικό κομματικό δικαστήριο ενάντια 
στη συντακτική επιτροπή του περιοδικού Επιθεώρηση Τέχνης για τη δημοσίευση ενός 
διηγήματος του Ντ. Γρκάνιν όπου γινόταν έμμεση κριτική στο «σοβιετικό» σύστημα. Για 
σχετικές πληροφορίες: Α. Δ. Ιωάννου, Υπόθεση Γκράνιν: η λογοτεχνική κριτική στο εδώ-
λιο, Αθήνα, Καστανιώτης, 2008.
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παρατηρείται, όπως είδαμε, μια ανασύνταξη της Δεξιάς με κεντρικό σύν-
θημα «να μη ντρεπόμαστε πια να λέμε ότι είμαστε δεξιοί», τη στιγμή που 
έχουμε για πρωθυπουργό τον αρχιεθνικιστή Σαμαρά και για αυλικούς 
του ρεβανσιστές νεοδεξιούς που θέλουν να γυρίσουμε στη Δεξιά του Χω-
ροφύλακα δημιουργώντας εμφυλιοπολεμικό κλίμα με τις δηλώσεις και τη 
στάση τους, ο Κανέλλης μέμφεται τον ΣΥΡΙΖΑ για δημιουργία τέτοιου 
κλίματος. Τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, ως νέο ΠΑΣΟΚ, μακράν του να μιλά 
για ταξικές και λοιπές διαιρέσεις και να «πλειοδοτεί σε διχαστικά μηνύ-
ματα»81, παίζει το χαρτί της πανδήμου λαϊκής ενότητας και του πατρι-
ωτικού αντι-ιμπεριαλισμού («όλοι μαζί ενωμένοι ενάντια στους ξένους 
τοκογλύφους»)! Πρέπει να είναι κανείς εντελώς τυφλωμένος και εμμονι-
κός για να κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για έξαρση εμφυλιοπολεμικών παθών 
(μιλώντας γι’ αυτούς «που αναζητούν τυχαία ή μη τραγικά γεγονότα για 
να σπρώξουν την Ελλάδα σε εμφύλιο»82) αλλά κι εντελώς πρόστυχος πο-
λιτικά, όταν εξαπολύει αυτές τις κατηγορίες υπό καθεστώς σαμαρισμού, 
όταν δηλαδή έχουμε διαβάσει επίσημες ανακοινώσεις της ΝΔ –δηλαδή 
του κυβερνώντος κόμματος!- να κάνουν λόγο για «5η φάλαγγα», «νέες 
Μαρφίν» και άλλα τέτοια ωραία83.

Και φυσικά, επειδή, όταν έχουμε να λύσουμε συμπλέγματα που 
προκύπτουν από άσχημους χωρισμούς με παλιές αγάπες ξεχνάμε την 
ιστορία και σχηματοποιούμε τα πράγματα προς όφελος του κατηγορη-
τηρίου μας, ο Ηλίας την πατάει σαν πρωτάρης. Προκειμένου να επιτεθεί 
ακόμα πιο πολύ ενάντια στην Αριστερά -γενικώς κι αορίστως, με όποιον 
τρόπο μπορεί-, προσπαθεί να στηρίξει την παραπάνω του κριτική (περί 
αναμόχλευσης των εμφυλιοπολεμικών παθών) με αναφορά στις θέσεις 
του Α. Γαβριηλίδη για τον αριστερό εθνικισμό84. Μόνο που αυτό που 
λέει ο Γαβριηλίδης, μέσω της συγκεκριμένης του ανάλυσης, είναι πως 
η Αριστερά -και τη μέμφεται μάλιστα γι’ αυτό!- μετά την ήττα του ’49 
έπαψε να έχει λόγο ταξικό και μεταστράφηκε στον εθνικισμό. Άρα, σύ-
ντροφοι βιβλιοημερολογίτες, τί από τα δύο ισχύει: η Αριστερά ελέγχεται 
ως υπερβολικά «ταξική» και συγκρουσιακή ή ως εθνικιστική; Γιατί και 

81. Λ. Καστανάς, «Το Σύνταγμα να γίνει πλατεία Ταχρίρ ή πλατεία Ομονοίας;», Athens 
Voice, 22/8/2013.
82. Ό. π.
83. Υπενθυμίζουμε στους αναγνώστες και τις αναγνώστριες την παραληρηματική ανακοί-
νωση της ΝΔ, μία μέρα πριν την τέταρτη επέτειο της δολοφονίας του Α. Γρηγορόπουλου 
(5/5/2012), που αποκαλεί τον ΣΥΡΙΖΑ «Πέμπτη Φάλαγγα».
84. Βλ. σχετικά το βιβλίο του Γαβριηλίδη, Η αθεράπευτη νεκροφιλία του ριζοσπαστικού 
πατριωτισμού. Ρίτσος, Ελύτης, Θεοδωράκης, Σβορώνος, Αθήνα, Futura, 2007.
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τα δύο μαζί δεν είναι δυνατό να συμβαίνουν! Βλέπουμε εδώ τι διανοητι-
κά ύψη μπορούν να αγγίξουν αυτοί που ευαγγελίζονται μια νέα, κύρκειο 
Αριστερά, η οποία «θα όφειλε να συνομιλεί με αυτούς που, στον κόσμο, 
παράγουν σήμερα θεωρία και σκέψη»85 (αφήνουμε στην άκρη, βέβαια, 
το ερώτημα περί του ποιοι μπορεί να είναι σήμερα αυτοί οι παραγωγοί).

Αλλά για να μπούμε λιγάκι βαθύτερα στα βαλτόνερα του κα-
νελλισμού, οφείλουμε να παρατηρήσουμε και το εξής. Η ανάλυση του 
Α. Γαβριηλίδη για τον εθνικισμό της ελληνικής Αριστεράς πάσχει από 
ένα βασικότατο μειονέκτημα: χρεώνει την εθνικιστική της στροφή απο-
κλειστικά στην ίδια, αδυνατώντας να τη δει ως κομμάτι της γενικότερης 
ιστορικής διαμόρφωσης του νεοελληνικού φαντασιακού86. Φυσικά αυτό 
έρχεται γάντι στον Ηλία: διότι μπορεί ακόμα πιο εύκολα να παρουσιάσει 
την Αριστερά ως ένα είδος ιστορικού υποκειμένου απόλυτα ανεξάρτη-
του και ελεύθερου, το οποίο ενεργεί αποκομμένο από κάθε κοινωνικοϊ-
στορικό ρίζωμα, όντας ικανό να αλλάζει κατά βούληση την ιστορία μιας 
ολόκληρης κοινωνίας.

Πρόκειται, εδώ, για μια χαρακτηριστικά παλαιοδεξιά αντίληψη, 
που συνιστά τη βάση κάθε αντικομουνισμού: οι κομουνιστές θα μας πά-
ρουν τα σπίτια, θα καταλύσουν το Κράτος και θα βιάσουν τα παιδιά 
μας, ακριβώς επειδή θεωρούνται παντοδύναμοι, ανεξαρτήτως του αν, 
στην εκάστοτε συγκυρία, διαθέτουν αυτή τη δύναμη ή όχι. Στο επίπεδο 
της (ψευτο)ιστορικής (ψευτο)ανάλυσης αυτή η εικόνα παντοδυναμίας εν-
σαρκώνεται στην ιδέα μιας Aριστεράς ικανής να μετατρέπει το εκάστο-
τε παρελθόν σε tabula rasa, δημιουργώντας κάτι το απόλυτα καινούργιο. 
Έτσι συναντάμε ξανά τη δεξιά και συντηρητική πτέρυγα των νέων φιλε-
λεύθερων: το ’81 (ή ακόμα και το ’74!) σήμανε την άλωση του Κράτους, 
τη διάχυση του λαϊκισμού, την εγκαθίδρυση του πελατειακού κράτους, 
την ανακάλυψη του τριτοκοσμισμού. Λες και πριν τη Μεταπολίτευση 
και την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία υπήρχε στην Ελλάδα σοβαρό 
κράτος δυτικού τύπου, οι ποιητές δε βαυκαλίζονταν με εθνικές ρητορείες 
που εξυμνούσαν τον «λαό» (το Άξιον Εστί το έχουν διαβάσει όλοι αυτοί 
οι προφέσορες;), δεν υπήρχαν πελατειακές σχέσεις, είχαμε ένα ομαλό 
συνταγματικό πολίτευμα κ. ο. κ. 

Έτσι η αναγκαία κριτική στα πεπραγμένα της Αριστεράς και 
στον τρόπο που στο μέτρο της επηρέασε την πορεία των πραγμάτων 

85. «Εντιτόριαλ», The Books’ Journal, τ. 34, Αύγουστος, 2013.
86. Για το σημείο αυτό, βλ. την κριτική συζήτηση της ανάλυσης του Α. Γαβριηλίδη, στις 
«Βιβλιοκριτικές» αυτού του τεύχους.
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μετατρέπεται σε αποκαλυψιακή δαιμονολογία. Σύμφωνα, π.χ., με τον (ακρο)
δεξιό κήνσορα της Καθημερινής, Στ. Κασιμάτη, τα σημερινά δεινά της χώρας 
είναι συνέπεια «κατ’ αρχάς, της ηθικής υπεροχής που επέβαλε η Αριστερά, 
σταδιακά και επίμονα, ώσπου η επικράτηση των αξιών, της ιδεολογίας και 
της μυθολογίας της να αναγνωρίζεται σήμερα ως κανονικότητα»87. Φυσικά, 
όπως κάθε σοβαρός (δηλαδή μη κασιμάτειος) αναλυτής της νεοελληνικής 
κουλτούρας μπορεί να αναγνωρίσει, η ιδεολογική κυριαρχία αυτού που απο-
καλείται «Αριστερά» στην Ελλάδα υφίσταται, σε κοινωνικό επίπεδο, ήδη για 
καιρό πριν την επισημοποίησή της με τη Μεταπολίτευση, μέσω αυτού του 
ιδιάζοντος μείγματος εθνικισμού, τριτοκοσμισμού και λαϊκισμού το οποίο 
χαρακτηρίζει γενικώς μεγάλα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας, τόσο «δε-
ξιά» όσο και «αριστερά». Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι μελοποιήσεις 
του Ελύτη (Άξιον Εστί) και του Ρίτσου (Δεκαοχτώ λιανοτράγουδα της πι-
κρής πατρίδας) από τον Θεοδωράκη εκφράζουν παραδειγματικά αυτό το 
ρεύμα (χωρίς φυσικά να υπονοούμε ότι τα καλλιτεχνικά έργα οφείλουν να 
περιστέλλονται στην πολιτική τους διάσταση που εδώ εξετάζουμε). Διαπί-
στωση, φυσικά, που αναιρεί τις δαιμονολογίες περί μιας παντοδύναμης και 
μακιαβελικής Αριστεράς ικανής να επιβάλλεται παντού και να ποδηγετεί 
την κοινωνία. Η Αριστερά, με άλλα λόγια, πήρε τη θέση που πήρε στη συνεί-
δηση του κόσμου, ακριβώς επειδή το νεοελληνικό φαντασιακό έτεινε, ούτως 
ή άλλως, προς μια τέτοια κατεύθυνση: δηλαδή η ελληνική κοινωνία έχει την 
Αριστερά που της ταιριάζει, μια Αριστερά που, όντας γεννημένη εντός της 
συγκεκριμένης κοινωνίας, μοιράζεται πολλές από τις βασικές σημασίες της 
(όπως ο τριτοκοσμισμός, ο αντιδυτικισμός ή ο θυματικός εθνικισμός).

Και για να κλείσουμε αυτήν την ενότητα οφείλουμε να σημειώσουμε 
ότι πολλοί επίδοξοι αναμορφωτές της Αριστεράς που υιοθετούν τις κύρκειες 
αντιλήψεις που αναφέραμε, είναι απλώς πρώην τρόφιμοι του συστήματος 
ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι βρήκαν σήμερα σανίδα σωτηρίας σε αυτόν το χώρο, με 
πρώτο και καλύτερο τον Ν. Μπίστη. Δεν πρόκειται, όμως, για τον μοναδικό, 
όπως είδαμε παραπάνω, όταν αναφερθήκαμε στην ομάδα του περιοδικού 
Μεταρρύθμιση. Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει και στον γενικώς αστείο Γ. 
Βούλγαρη, μέγα αριστερό μνημονιολάτρη, ο οποίος, μέχρι το 2008, έβγαζε 
το ψωμί του υμνολογώντας τον «Εκσυγχρονισμό» και εκσπερματώνοντας 
με την Ελλάδα που κατάφερε να ενταχθεί στη Δύση και τις ανεπτυγμένες 
χώρες88. Να σημειώσουμε τέλος και τη γελοιότητα όλων αυτών των μεταρ-

87. Σ. Κασιμάτης, «Τι απέγινε η προστασία του πολίτη;», Καθημερινή, 14/2/2012 (δική μας 
η υπογράμμιση).
88. Βλ. Γ. Βούλγαρης, Η Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση στην παγκοσμιοποίηση, Αθήνα, 
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ρυθμιστών των δημοσίων ηθών μας οι οποίοι πάνε και κάνουν ομιλίες στο 
ΙΣΤΑΜΕ, στο think tank του ΠΑΣΟΚ, που φέρει το όνομα «Ανδρέας Παπαν-
δρέου»89, δηλαδή του κατεξοχήν εκφραστή του λαϊκισμού και της πολιτικής 
διαφθοράς, ενάντια στις οποίες, κατά τα άλλα, ξιφουλκούν! 

Πρόκειται εδώ για μία από τις πολλές όψεις αυτής της εγγενούς, 
κατά κάποιον τρόπο, φαιδρότητας που χαρακτηρίζει τους Έλληνες φιλε-
λεύθερους. Θέλουν, λέει, να εκφράζουν «τη φιλελεύθερη και προοδευτική 
παράδοση της διανοητικής ανεξαρτησίας»90, την οποία πιστεύουν πως υπο-
δειγματικά ενσαρκώνει η αμερικανική επιθεώρηση, The New York Review of 
Books, όπως είδαμε. Ωστόσο, τί σχέση έχουν τα μικροψέματα κι ο ιστορικός 
αναλφαβητισμός ενός Μανδραβέλη, ο υστερικός κι εμμονικός Κανέλλης και 
η διαρκής ενασχόληση του ARB (και κυρίως του ακραιφνώς κανελλικού του 
επιγόνου, The Books’ Journal) με την ελληνική Αριστερά, την «κουλτούρα της 
Μεταπολίτευσης» και τα συναφή θέματα, με το εύρος των θεμάτων που θίγει 
μέσα απ’ τις σελίδες του το NYRB; Η σύγκριση μεταξύ των δύο εντύπων 
είναι αποκαλυπτική. Και μιας αναφερθήκαμε στον Κανέλλη, να του αναγνω-
ρίσουμε πως θέλει μεγάλη τόλμη και πολιτικό σθένος για να υποστηρίζεις 
τόσο μειοψηφικές και κατατρεγμένες ιδέες, ώστε να σε αναδημοσιεύει μέχρι 
κι ο Πέτρος Κωστόπουλος91.

Αντίσταση στη δικτατορία του Ομορφάντρα: ο δυτικοθρεμμένος 
επαρχιωτισμός

Η συνειδητοποίηση ήρθε πριν λίγα χρόνια 
και με βάρεσε σα χαστούκι: κατάλαβα ότι δε μ’ 
αρέσει η Ελλάδα. Τόσο απλά. Το χειρότερο, όμως, 
δεν ήταν αυτό. Το χειρότερο ήταν όταν κατάλαβα 
ότι δεν έχει κανένα νόημα να προσπαθήσω να αλλά-
ξω κάποια από αυτά που θεωρούσα κακώς κείμε-
να: κατάλαβα ότι η Ελλάδα αρέσει στους Έλληνες. 
Άρα, το λάθος είμαι εγώ92.

Πόλις, 2008.
89. Βλ. π.χ. την τοποθέτηση του Π. Παναγιωτόπουλου, «Ο σοσιαλισμός που δε θέλαμε. 
Συμβολικές χρήσεις του ριζοσπαστισμού στη Μεταπολίτευση», Μεταρρύθμιση, 9/9/2013 
(και αναδημοσίευση από τον Λ. Καστανά στο μπλογκ του «Μη μαδάς τη μαργαρίτα»). 
Ομιλίες στο ΙΣΤΑΜΕ έχουν δώσει κι άλλοι αστέρες του εν λόγω χώρου όπως οι Αρίστος 
Δοξιάδης και Γ. Προκοπάκης.
90. «Συνεργασία της ARB με την κορυφαία επιθεώρηση The New York Review of Books», The 
Athens Review of Books, τ. 14, Ιανουάριος 2011.
91. Βλ. την αναδημοσίευση του κανέλλειου άρθρου «Αχούρι» (Τα Νέα, 22/8/2013) από την 
ιστοσελίδα του Κωστόπουλου: http://www.koolnews.gr/egrapsan/axouri/.
92. Χ. Ταχιάου, «Δεν μου αρέσει η Ελλάδα του ομορφάντρα», Protagon.gr (4/2/2012), με 
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Θα πρέπει να είναι προφανές ότι πίσω από τις πιο αριστερές ή 
«πολιτιστικές» συνιστώσες των νέων φιλελεύθερων, αυτές δηλαδή που 
αποκαλέσαμε παραπάνω «πολιτιστικό φιλελευθερισμό» και τις διακρί-
ναμε από τις πιο σκληρές νεοφιλελεύθερες εκδοχές του ρεύματος (Τζή-
μερος, Μίχας, Σάπιο Μήλο, Κασιμάτης κ.λπ.), υπάρχει μια σαφής ταυτο-
τική δυσφορία, προϊόν μιας ανυπέρβλητης, όπως φαίνεται, αντίφασης: δε 
μας αρέσει που γεννηθήκαμε σε αυτό το κιτς κωλοχανείο αλλά από την 
άλλη δεν έχουμε το σθένος, δεν μπορούμε ή και δε θέλουμε να πάμε να 
ζήσουμε έξω. Αποτέλεσμα; Καθόμαστε στην Ελλάδα και κλαίμε τη μοί-
ρα μας με κάθε ευκαιρία. Η υποτυπώδης «πολιτιστική κριτική» των νεο-
ελληνικών ηθών που μπορούμε να βρούμε στα κείμενα των εκπροσώπων 
αυτών των τάσεων συνιστά εκλογικευμένη εκδοχή αυτού του ασταμάτη-
του μοιρολογιού, της περίφημης Δυστυχίας του να είσαι Έλληνας, για να 
θυμηθούμε τον τίτλο του μνημειώδους βιβλίου του Ν. Δήμου (1975). 

Είναι ο ατελείωτος γόος μας για τη «θλιβερά γνωστή εγχώρια 
μιζέρια»93, που θα ενταθεί φυσικά ακόμα περισσότερο μετά το φόνο του 
Π. Φύσσα και των δύο χρυσαυγιτών. Κανείς από τους φόνους αυτούς δε 
θα αναλυθεί με πολιτικά και κοινωνιολογικά εργαλεία, ως μια πολιτι-
κή δολοφονία αντιφασίστα από φασίστα και μια σκοτεινή υπόθεση με 
σαφή όμως πολιτικά συμφραζόμενα, αλλά θα ειδωθούν, αντίθετα, ως μια 
ακόμα έκφραση των υπαρξιακών κακοδαιμονιών αυτής της χώρας «που 
τρώει τα παιδιά της». Αυτή η «εγχώρια μιζέρια» συνιστά μια έκφραση 
με συμβολική αξία, που συμπυκνώνει το βαθύτερο φαντασιακό αυτής 
της τάσης: «εκεί» -έκφραση που παίρνει μυθικές διαστάσεις στα πλαί-
σια αυτού του κλαψουρίσματος94!- τα πράγματα είναι εξ ορισμού και 
από κάθε άποψη καλύτερα, εφόσον εδώ βασιλεύει το χάος και η μιζέρια 
του «ελληνικού εξαιρετισμού»95. Και γι’ αυτόν το λόγο αυτό που ίσως 
λείπει περισσότερο απ’ όλα από τα δύο ελληνικά κακέκτυπα του NYRB 
-και για το οποίο μπορούμε να βρούμε πολλά ωραία στο αμερικανικό 
του πρότυπο- είναι η κριτική της σημερινής Δύσης ή έστω η περιγραφή 
πτυχών της αργής παρακμής των δυτικών κοινωνιών αλλά και των στοι-
χείων από τα οποία κατά τα άλλα εμπνέονται ο Βασιλάκης, ο Κανέλλης 

αφορμή τη γνωστή διαφήμιση της Cosmote με τον «Ομορφάντρα».
93. «Συνεργασία της ARB με την κορυφαία επιθεώρηση The New York Review of Books», The 
Athens Review of Books, τ. 14, Ιανουάριος 2011.
94. Βλ. τη χρήση του όρου από τον Δ. Γουσέτη, «Η εκ των έξω τριτοκοσμική εικόνα μας», 
Καθημερινή, 12/1/2011.
95. Π. Κ. Ιωακειμίδης, «Κρίση και ελληνικός εξαιρετισμός», Athens Review of Books, τ. 15, 
Φεβρουάριος, 2011.
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κι οι παρατρεχάμενοί τους (κριτικό πνεύμα, πνευματική ανεξαρτησία, 
δημόσια συζήτηση, διαφωτιστική παράδοση κ.λπ.).

Όπως ο Στ. Ράμφος, ο επαγγελματίας ελληνολόγος που αρκετά 
πρόσφατα μεταπήδησε από το συντηρητικό και βυζαντινολάγνο αντιδυ-
τικισμό στον πιο ένθερμο φιλοδυτικισμό, ανάγει σε εμμονή την ενασχό-
ληση με την ελληνική πραγματικότητα («ερμηνευτική του ελληνισμού» 
όπως αποκαλεί ο ίδιος το εγχείρημά του), δίχως ποτέ να τη θέτει σε 
κάποια συνάρτηση με μια ευρύτερη ανάλυση του σύγχρονου κόσμου 
(παρά μόνο για να τονίσει ακόμα περισσότερο τις ελληνικές ιδιαιτερότη-
τες)96, έτσι κι η νέα φιλελεύθερη κριτική των νεοελληνικών ηθών γίνεται 
πάντοτε σε ένα πλαίσιο αυστηρά αποκομμένο από το ευρύτερο ιστορικό 
γίγνεσθαι. Λες και δε ζούμε σε έναν κόσμο που, σε πολιτιστικό τουλάχι-
στον επίπεδο, γίνεται όλο και πιο «πλανητικός» μέρα με τη μέρα. Όχι, ο 
Φ. Γεωργελές, η Σ. Τριανταφύλλου και οι συναγωνιστές τους μιλάνε για 
τη νεοελληνική πραγματικότητα σα να μην υπάρχει άλλη χώρα πάνω στη 
Γη, σαν η Ελλάδα να ήταν αεροστεγώς κλεισμένη και να μην αλληλεπι-
δρούσε με το διεθνές της περιβάλλον. 

Όπως παρατηρούσε ο Α. Γαβριηλίδης για τη Σ. Τριανταφύλλου 
και τον Η. Κανέλλη, «Οι συγγραφείς αυτοί επικεντρώνονται μονόπλευρα 
στη γκρίνια για την κατάσταση της Αριστεράς, και έτσι χάνουν την ευ-
καιρία να δουν οτιδήποτε συντελεί στην υπέρβαση των αδυναμιών που 
επισημαίνουν, ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά δεν προέρχονται από την 
εν στενή εννοία Αριστερά. Δίνουν δηλαδή την εντύπωση ότι προτιμούν 
τη διατήρηση των ελαττωμάτων που επισημαίνουν, ώστε να μπορούν να 
τα καταγγέλλουν, παρά το μετασχηματισμό τους»97. Σωστή παρατήρη-
ση, αλλά το πρόβλημα είναι ευρύτερο και ισχύει για το σύνολο των νέων 
φιλελεύθερων, είτε ανήκουν στην αριστερή είτε στη δεξιά τους πτέρυγα: 
οι ίδιοι θα ήταν ανύπαρκτοι αν δεν υπήρχαν τα προβλήματα της ελλη-
νικής κοινωνίας που στηλιτεύουν, καθώς είναι ανίκανοι να πουν οτιδή-
ποτε το ενδιαφέρον ή εύστοχο για τον σημερινό κόσμο, πέραν αυτής 
της διαρκούς μεμψιμοιρίας για την Ελλάδα· κι έτσι επαναλαμβάνουν 
εμμονικά τα ίδια πράγματα, αποσιωπώντας κάθε τάση που μπορεί να τα 
ανατρέπει έστω και εν σπέρματι, καθώς, αν δεν προβούν σε αυτήν την 
αποσιώπηση, θα αναγκαστούν να παραδεχτούν ότι ο ρόλος τιμητών που 

96. Βλ. σχετικά το πρόσφατο best-seller του, Η λογική της παράνοιας, Αθήνα, Αρμός, 2011 
(με πολλαπλές ανατυπώσεις), το οποίο συνιστά συλλογή άρθρων και άλλων δημόσιων 
παρεμβάσεων του συγγραφέα.
97. Α. Γαβριηλίδης, «Οι καθηγητές του τίποτα. Η αντί-εξέγερση ως πολιτική επιστήμη»,  ό. π.
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έχουν αναλάβει τίθεται υπό αμφισβήτηση. 
Αυτή όμως η ελληνομανία είναι και δείγμα ενός επιφανειακού 

μόνον εκδυτικισμού. Πίσω από τα φαινόμενα κρύβεται ένα ιδιαζόντως 
νεοελληνικό χαρακτηριστικό: ο εθνικός μας ναρκισσισμός, είτε στην εξυ-
μνητική του εκδοχή («η Ελλάδα είναι η πιο ωραία και ιστορική χώρα του 
κόσμου») είτε υπό τη μορφή μιας διαρκούς αυτομομφής («δεν υπάρχει 
μεγαλύτερη κωλοφάρα από τους νεοέλληνες»98). Αυτό ίσως εξηγεί τη με-
τατροπή ενός δύσκολου και «ακαδημαϊκού» συγγραφέα όπως ο Ράμφος 
σε τηλεοπτικό και εκδοτικό αστέρα μέσα σε λίγα χρόνια, από τη στιγμή, 
δηλαδή, που άρχισε να αναλαμβάνει ρόλο δημόσιου ανατόμου των νεο-
ελληνικών δυσανεξιών99. Τείνουμε, δηλαδή, να καταλήγουμε στο συμπέ-
ρασμα πως πίσω από μεγάλο μέρος της φιλολογικής παραγωγής που 
περιγράφουμε, επιβιώνει άθικτος ο εθνικός ναρκισσισμός του «είμεθα 
έθνος ανάδελφον» (έστω υπό μια ανεστραμμένη εκδοχή) ή μια νέα και 
ευτελισμένη εκδοχή του σεφερικού «όπου κι αν πάω η Ελλάδα με πλη-
γώνει», που φτάνει σε μεταφυσικού τύπου ψευτοποιητικές ανησυχίες: 
«Η Ελλάδα ταξιδεύει με τα μπαγκάζια ανά χείρας, μια ζωή πρόσφυγας 
και χαμένη στα λάθη των άλλων, ποτέ στα δικά της. Φυσικά και υπάρχει 
και η άλλη Ελλάδα, με τους κατοίκους που αγαπάς. Αυτή που σε ταξι-
δεύει σαν να είναι κράτος άλλο, ως μια άλλη, ιδεατή χώρα, με ανθρώ-
πους που υπάρχουν και μοχθούν πραγματικά, που προσφέρουν σοβαρές 
υπηρεσίες και αγωνιούν για το αύριο. Αυτή είναι η πραγματική Ελλάδα, 
αυτή που δεν ταξιδεύει αλλά σε ταξιδεύει και σε κάνει να ονειρεύεσαι, 
αυτή που θα ήθελες, εκείνη, όμως που, πιθανώς, δε θα ζήσεις ποτέ»100. 

98. Τ. Θεοδωρόπουλος (TAZ), «KLARINA BOURANA. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κωλοφάρα 
από τους νεοέλληνες. Όλοι απ’ τη Νέα Μανωλάδα καταγόμαστε», iefimerida.gr, 18/4/2013.
99. Πράγμα που φαίνεται και σε σημειολογικό επίπεδο: τα παλιότερα έργα του Ράμφου, 
της νεορθόδοξης περιόδου (Έργα), εκδίδονταν κατά κανόνα σε μεγάλους και ακριβούς 
τόμους, με αυστηρό παρουσιαστικό (χωρίς χρώματα και σχέδια στο εξώφυλλο), άκοπες 
σελίδες και δυσνόητους τίτλους (Πελεκάνοι ερημικοί, Ο καημός του ενός, Μεταφυσική 
του κάλλους κ.λπ.), τη στιγμή που η Λογική της παράνοιας κυκλοφόρησε σε μικρό σχήμα, 
με μια ολοσέλιδη φωτογραφία του συγγραφέα στο εξώφυλλο και τον τίτλο τυπωμένο σε 
διαφημιστικού τύπου γραμματοσειρά, που θυμίζει τιμοκατάλογο πιτσαρίας. Αντίστοιχη 
εμπορευματικού πνεύματος παρέμβαση είδαμε πρόσφατα, όταν το τελευταίο δοκίμιο του 
συγγραφέα (μια ανάλυση της πλατωνικής Πολιτείας) σερβιρίστηκε στις προθήκες των 
βιβλιοπωλείων με ειδικό διαφημιστικό κάλυμμα, τιτλοφορούμενο «Για ένα Κράτος αλή-
θειας και δικαιοσύνης», με προφανή στόχο να ταιριάξει με το γενικό φιλελεύθερο πνεύμα 
που περιγράφουμε στο κείμενό μας και να καρπωθεί μέρος της μηντιακής του διάδοσης/
επιβολής στην κοινή γνώμη.
100. Σ. Σεραφείμ, «Η Ελλάδα ταξιδεύει», Protagon.gr, 5/8/2013. Βλ. και το γνωστό ποίημα 
του Σεφέρη, «Με τον τρόπο του Γ. Σ.» (1936): «Στο μεταξύ η Ελλάδα ταξιδεύει» κ.λπ.
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Ίσως αυτό το φαινόμενο να εξηγεί ότι κύριο χαρακτηριστικό των 
περισσότερων από αυτούς τους συγγραφείς ή αρθρογράφους είναι ένα 
περίεργο είδος ημι-επαρχιωτισμού: συνήθως είναι (εν μέρει κι επιφανεια-
κά) εξοικειωμένοι με την κουλτούρα μίας μόνο δυτικής χώρας (ενδεχομέ-
νως εκεί όπου σπούδασαν ή εργάστηκαν για κάποιο χρονικό διάστημα), 
την οποία ανάγουν σε κανόνα, προκειμένου να επιχειρήσουν συντριπτι-
κές συγκρίσεις για τη δύσμοιρη Ελλαδάρα, «τη Χώρα της Κατουρημένης 
Ποδιάς», την «καθυστερημένη τριτοκοσμική κοινωνία»101 μας, μια «χώρα 
για τα πανηγύρια»102. 

Για παράδειγμα, η διαβόητη Χ. Ταχιάου, ενώ αηδιάζει με την 
«Ελλάδα του γηπέδου, του βρώμικου, της φοροδιαφυγής, του μέσου», 
από την άλλη πλέκει το εγκώμιο του ελεύθερου κάμπινγκ103, αγνοώ-
ντας, πιθανότατα, πως η ευκολία με την οποία κάνουμε «ελεύθερο» στην 
Ελλάδα (συχνά με την ευλογία των τοπικών κοινοτήτων) είναι ευτυχής 
συνέπεια της κρατικής ανοργανωσιάς και της μη εφαρμογής των νόμων, 
δηλαδή της «Ελλάδας του μέσου και της φοροδιαφυγής». Για πήγαινε 
να στήσεις αντίσκηνο παράνομα σε κανένα γερμανικό λιβάδι ή καμιά 
γαλλική παραλία! Αντίστοιχα, ο Μ. Βασιλάκης τείνει να πιστεύει, όπως 
έγραφε κάπου, ότι τα «ευπώλητα» βιβλία είναι μια καθαρά ελληνική μά-
στιγα. Διατύπωση εξωφρενική, φυσικά, αν αναλογιστούμε τη βιομηχανία 
των best-seller που για πρώτη φορά στην ιστορία αναπτύσσεται μέσα 
στις καταναλωτικές κοινωνίες των δυτικών χωρών, τις οποίες προσπαθεί 
ασμένως να μιμηθεί κι η Ελλάδα. 

Αναφέρεται, επίσης, ο συγκεκριμένος αρθρογράφος σε ορισμένα 
περιστατικά από τον εγχώριο εκδοτικό χώρο προκειμένου να διεκτρα-
γωδήσει την ελληνική περίπτωση. Εμείς όμως θα του θυμίσουμε ότι στη 
Γαλλία, χώρα με πολύ μεγαλύτερη φιλοσοφική και διανοητική παράδοση 
από τις ΗΠΑ (που παρουσιάζονται, μέσω του NYRB, ως οιονεί πρότυπο), 
οι εκδοτικές αλλαξοκωλιές είναι πλέον ελληνικού επιπέδου, όπως έχει 
αποδειχθεί περίτρανα αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια με διάφορα 
σκάνδαλα. Άρα Δύση δεν είναι μόνο το NYRB, εφόσον ακόμα και στις 
ίδιες τις ΗΠΑ έχουμε πλέον χαρακτηριστικά δείγματα τέτοιων σκανδά-
λων στον ακαδημαϊκό και διανοητικό χώρο104 (για να μην αναφερθούμε 

101. Δ. Γουσέτης, «Η εκ των έξω τριτοκοσμική εικόνα μας», ό.π.
102. Σ. Θεοδωράκης, «Για τα πανηγύρια», Protagon.gr, 24/7/2013.
103. Χ. Ταχιάου, «Κάμπινγκ σημαίνει ελευθερία», Protagon.gr, 15/8/2013.
104. Από την περίφημη «υπόθεση Sokal» ως την πρόσφατη παραίτηση της προέδρου της 
Ακαδημίας Τεχνών κι Επιστημών, Leslie Cohen Berlowitz, μετά από την αποκάλυψη πως εν τέ-
λει δεν ήταν κάτοχος διδακτορικού, όπως ισχυριζόταν, και πως είχε περιλάβει ψευδή στοιχεία 
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καν σε φαινόμενα όπως η μακρά παράδοση δεξιού λαϊκισμού που έχει 
οδηγήσει στην τελειοποίηση του κιτρινισμού και της παραπληροφόρησης 
από κανάλια τύπου Fox News, που δύσκολα βρίσκει κανείς αντίστοιχό 
τους σε άλλες χώρες). Αντίστοιχο δείγμα είναι και το άρθρο του Τ. Θεο-
δωρόπουλου, που ήδη παραθέσαμε, στο οποίο ο συντάκτης του κειμένου 
βλέπει το γνωστό περιστατικό εργοδοτικής τρομοκρατίας στις φραου-
λοφυτείες της Μανωλάδας όχι ως προϊόν της παγκόσμιας πλέον λογικής 
που αποθεώνει το κέρδος και προσπαθεί με κάθε τρόπο να μειώνει το 
κόστος, απομυζώντας τους εργαζόμενους, αλλά ως συνέπεια των ιδιαιτε-
ροτήτων και των «αρχαϊσμών» της νεοελληνικής κοινωνίας105. 

Η Δύση και ο μύθος της
Και να υπενθυμίσουμε, σε περίπτωση που δεν είναι σαφές στον 

αναγνώστη και την αναγνώστριά μας, ότι δεν έχουμε σκοπό εδώ να 
παρουσιάσουμε την Ελλάδα ως χώρα δίχως προβλήματα, «δομικής» 
μάλιστα φύσης –μακριά από μας τέτοιου είδους εθνικισμοί και κάθε 
είδους εθνικισμός γενικώς. Από την αρχή της πολιτικής και εκδοτικής 
μας διαδρομής έχουμε αφιερώσει αρκετά κείμενα στην προσπάθεια 
κριτικής διαύγασης της ελληνικής πραγματικότητας, ειδικά στη σχέση 
της με τη Δύση. 

Βασική μας ιδέα, όμως, είναι πως η Δύση βρίσκεται σε αργή 
και βαθιά παρακμή εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες, πράγμα που 
συνεπάγεται ότι: α) ο δυτικός πολιτισμός δεν είναι αυτό που ήταν πριν 
από μισό ή έναν αιώνα, εφόσον έχει αρχίσει να παρουσιάζει πολλές από 
τις καθαρά «ανατολικές» παθογένειες (εξαφάνιση των κοινωνικών κι-
νημάτων και επικράτηση της λογικής της πολιτικής διαπραγμάτευσης, 
γενίκευση της διαφθοράς, κατίσχυση του συντεχνιακού πνεύματος, μα-
φιοζοποίηση της πολιτικής, παρασιτισμός του καπιταλισμού, διανοητικό 
λίμνασμα και κατασίγαση της κριτικής διάθεσης)· β) δεν μπορεί να πα-
ρουσιάζεται αστόχαστα ως πρότυπο για αυτό που θα έπρεπε να είναι 
η Ελλάδα, εφόσον, σε πολύ μεγάλο βαθμό, η σημερινή Ελλάδα είναι το 
αποτέλεσμα του συνδυασμού των εγγενών «ανατολικών»-προνεοτερι-
κών μας χαρακτηριστικών με την προσπάθεια να γίνουμε κι εμείς κοι-
νωνία της κατανάλωσης, εισάγοντας ασμένως ό,τι παράγει, σε υλικό και 

στο βιογραφικό της, προκειμένου να δείχνει πιο καταρτισμένη από ό,τι είναι ώστε να λάβει 
υποτροφίες που δε δικαιούνταν
105. Βλ. σχετικά την ωραία κριτική της Λ. Χ. Θωμά, «Bang Bang, My Merkel shot me 
down», thepressproject.gr, 21/4/2013.
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ιδεολογικό επίπεδο, η σύγχρονη Εσπερία. 
Το να παρουσιάζουμε, ως εκ τούτου, τη σημερινή Δύση ως εν-

σάρκωση της ορθολογικότητας και την Ελλάδα ως ανορθολογικό της 
κακέκτυπο ελάχιστα ανταποκρίνεται στην τρέχουσα πραγματικότητα. 
Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι τα θετικά στοιχεία που υφίστανται ακό-
μα μέσα στη Δύση και δεν υπήρξαν ποτέ στην Ελλάδα, έστω σε επίπεδο 
κουλτούρας ή οργάνωσης των φιλελεύθερων ολιγαρχικών πολιτευμάτων, 
συνεχίζουν να επιβιώνουν από κεκτημένη ταχύτητα κι όχι επειδή οι σημε-
ρινοί δυτικοί πληθυσμοί τα υποστηρίζουν ενεργά. Δεν υπάρχει χαρακτη-
ριστικότερο παράδειγμα από τις παραιτήσεις υπουργών ή βουλευτών σε 
περίπτωση που βγαίνουν στην επιφάνεια σκάνδαλα ή αμετροεπείς δηλώ-
σεις τους106. Δεν πρόκειται για ευθιξία των δυτικών πολιτικών που λείπει 
από τους ιθαγενείς τους συναδέλφους, αλλά για το φόβο της κοινωνικής 
κατακραυγής, μέσα σε κοινωνίες που μέχρι πολύ πρόσφατα καθορίζο-
νταν από την ύπαρξη ισχυρών κοινωνικών κινημάτων, αντιστάσεων και 
κριτικής σκέψης. Παράγοντες που ουδέποτε ή ελάχιστα χαρακτήρισαν 
τη νεοελληνική πολιτική και πνευματική ζωή. Ωστόσο, ακόμα και εντός 
της Δύσης σήμερα, κανείς δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για όλα αυτά: 
απλώς οι πολιτικοί έχουν μείνει σε μια παλιότερη εικόνα των κοινω-
νιών τους και κρίνουν βάσει των κοινωνικών κεκτημένων κι όχι βάσει 
της σημερινής κατάστασης. 

Ο «λαός» ως το απόλυτο κακό 

Η κυτταρίτιδα δεν είναι ελληνική, είναι η Ελλάδα107.

Κι όσο αυτή η φανταστική Δύση ορθώνεται σε πρότυπο καλλιέρ-
γειας και ορθολογισμού, τόσο η Ελλάδα παρουσιάζεται ως το βασίλειο 
του παραλογισμού, ως ένα «Absurdistan»108 ή ένα «πλεόνασμα παραλο-

106. Βλ. την περίπτωση γερμανών υπουργών που έχουν κάνει εκτεταμένη λογοκλοπή 
στα διδακτορικά τους ή την αντίστοιχη γάλλων βουλευτών που είπαν πράγματα «απα-
ράδεκτα», σχετικά, π.χ., με τον Χίτλερ και τους τσιγγάνους. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει 
η έννοια αυτού του «απαράδεκτου» κι έτσι δε δημιουργείται πρόβλημα αν η διαβόητη 
τομεάρχης της ΝΔ, Χριστίνα Σιδέρη, αποκαλεί την Κ. Κούνεβα «βολεμένη αλλοδαπή συν-
δικαλίστρια» (1/8/2013), έχοντας ζητήσει τη φυλάκιση των γονιών του Α. Γρηγορόπουλου, 
το ξύλο μέχρι λιποθυμίας των διαδηλωτών από τα ΜΑΤ κ.λπ.
107. Μ. Βουλαρίνος, «Η κυτταρίτιδα δεν είναι ελληνική, είναι η Ελλάδα», Athens Voice, 
30/7/2013.
108. Σ. Τριανταφύλλου, «Αναμνήσεις υπανάπτυξης», Protagon.gr, 20/8/2013.
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γισμού»109, ένας «βόθρος με σκατά» (για να χρησιμοποιήσουμε την έκ-
φραση ορισμένων μεταμοντέρνου τύπου «ανθελληνικών» ομάδων που 
κινούνται στις παρυφές του αναρχικού χώρου110). Πρόκειται για την αι-
σθητική-πολιτιστική πτυχή αυτής της βαθειάς αμηχανίας απέναντι σε 
καθετί λαϊκό, το οποίο, τελικά, ταυτίζεται με τον λαϊκισμό. Το εμβλημα-
τικό κείμενο της Χ. Ταχιάου που παραθέσαμε παραπάνω εκφράζει χα-
ρακτηριστικά αυτόν το φόβο απέναντι στη λαϊκότητα: «Φρικάρω με τις 
διαφημίσεις και με τη συνεχή αναπαραγωγή τους. Νιώθω ένα τσίμπημα 
δυστυχίας όποτε ακούω τη λέξη “ομορφάντρα μου”. Μου έρχεται στο νου 
και η εικόνα: ασπρόμαυρη Ελλάδα, κοντοί κι άσχημοι άντρες, τσίκνα, 
βρωμιά ιδρώτα στο γήπεδο, λίπη και λίγδες. Όταν ακούω τη φράση “τι 
βάζω μέσα; Τη μάνα μου και τον πατέρα μου βάζω μέσα!” μου έρχεται 
στο νου ένα φέρετρο σκεπασμένο με την ελληνική σημαία»111. Σχεδόν πα-
νομοιότυπο είναι το κείμενο του Τάσου Θεοδωρόπουλου με αφορμή μια 
διαφήμιση με την Κ. Στανίση112, ενώ ανάλογα αντανακλαστικά έχουμε δει 
να γεννά και ο Μάρκος Σεφερλής, κωμικός που -ασχέτως των αισθητικών 
προτιμήσεων του καθενός και της καθεμιάς- εκφράζει ένα καθαρά λαϊκό 
πνεύμα, κάνοντας «χοντροκομμένες» πλάκες, όντας ατακαδόρος κ.λπ.113.

Κι αν φαίνεται υπερβολικό να μιλάμε για φόβο, αρκεί να παρα-
πέμψουμε σε όσα λέει ο Μ. Βασιλάκης για το «νεοελληνικό αγριανθρω-
πισμό»114 και τους κυνηγημένους υποστηρικτές των αξιών του Διαφωτι-
σμού που φοβούνται μήπως τους αφήσουμε «μόνους με τους Έλληνες»115. 
Όταν κανείς εκπλήσσεται κι αδυνατεί να καταλάβει πως λογικό κι επόμε-
νο είναι η κοινή γνώμη μιας χώρας που τόσο έχει ταλαιπωρηθεί από την 
εμπλοκή του αμερικανικού παράγοντα στα εσωτερικά της να εκφράζει 

109. Π. Μανδραβέλης, «Πλεόνασμα παραλογισμού», Καθημερινή, 24/11/2012.
110. Βλ. συλλογικότητες όπως η Συνέλευση Ενάντια στην Ελληνική Πραγματικότητα και 
η Antifa Negative.
111. Χ. Ταχιάου, «Δεν μου αρέσει η Ελλάδα του ομορφάντρα», ό. π.
112. Τ. Θεοδωρόπουλος (ΤΑΖ), «Όταν η νεοελληνική ασχήμια μετατρέπεται σε διαφημι-
στικό όνειρο του Αλμοντοβάρ!», Kourdistoportokali.gr, 20/4/2013.
113. Βλ. το κείμενο της Ν. Λυγερού, «Θέλουμε να μείνουμε μόνο με τον “ποιοτικό” Μάρκο 
Σεφερλή;» (aixmi.gr, 9/3/2012). Αν και οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι η συγκεκριμένη 
αρθρογράφος διατηρεί ακόμα ένα στοιχειώδες επίπεδο σε αυτά που γράφει, σε αντίθεση 
με τους υπόλοιπους συναδέλφους της που σχολιάζουμε, εν προκειμένω αναπαράγει το 
«διανοούμενο» κλισέ: Σεφερλής=απαίδευτες μάζες κ.λπ.
114. Μ. Βασιλάκης, «Καλά να πάθουν!». Η ελληνική κοινή γνώμη μετά την 11η Σεπτεμβρίου 
(Πρόλογος: Στ. Μάνος), Αθήνα, Γνώσεις, 2002, σ. 27.
115. Ό. π. Ατάκα που μας θυμίζει το αναρχικό σύνθημα, «Μετανάστες, μη μας αφήνετε 
μόνους με τους Έλληνες!».
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μνησικακία και χαρά για την 11η Σεπτεμβρίου (ασχέτως αν εμάς κάτι 
τέτοιο μας φαίνεται χονδροειδές, γελοίο, πολιτικά απορριπτέο και βέ-
βαια απάνθρωπο), τότε μάλλον έχει προ πολλού χάσει κάθε επαφή με 
την πραγματικότητα. Πρόκειται σίγουρα για βαθιά αμηχανία αλλά και 
μια βέβαιη, έστω και συγκαλυμμένη ή έμμεση, αποστροφή απέναντι στη 
λαϊκότητα ως τέτοια. Δεν εξηγούνται αλλιώς ψευτο-ειρωνικά και ανι-
στόρητα άρθρα του τύπου «σταματήστε να μιλάτε για το “σοφό λαό”, 
καθώς κατά κανόνα, σύμφωνα με έρευνες, ο λαός φέρεται και επιλέγει 
ανορθολογικά και χαζά»116 -βρε ηλίθιε, προφανώς λαός ψήφισε τον Χίτ-
λερ και τον Κασιδιάρη αλλά λαός επέλεγε και βράβευε τα έργα των 
μεγάλων τραγικών στην Αρχαία Αθήνα, λαός πήγαινε και άκουγε τον 
Μπαχ στην εκκλησία, λαός έφτιαξε το δημοτικό τραγούδι, λαός έκανε 
τις μεγάλες επαναστάσεις χάρις στις οποίες εσύ γράφεις ελεύθερα τις 
χαζομάρες σου! 

Ο ίδιος φόβος, φυσικά, εκφράζεται και μέσω μιας περίεργης αλ-
λεργίας με τον Τρίτο Κόσμο που οδηγεί σε υστερίες του τύπου: «θα γί-
νουμε Τρίτος Κόσμος». Είδαμε παραπάνω το σχετικό άρθρο της Σ. Τρια-
νταφύλλου περί Βενεζουέλας («Ταξιδεύοντας στη Βενεζουέλα, ταξιδεύω 
στο εσωτερικό του Τρίτου Κόσμου: εμείς οι Έλληνες ξέρουμε καλά τον 
Τρίτο Κόσμο – σε πολλούς από μας αρέσει, ανθίζουμε μέσα του, τον βρί-
σκουμε ανθρώπινο, πολύ ανθρώπινο»)· δε μένει παρά να παραθέσουμε 
λίγο και τον παλαίμαχο Ν. Δήμου: «Όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση αισθάνθηκα ολοκληρωμένος. Και τώρα με πετάνε έξω ως ανεπιθύμη-
το, αποτυχημένο. Γεννήθηκα Ευρωπαίος και, όπως φαίνεται, θα πεθάνω 
τριτοκοσμικός. Αυτό μου επεφύλαξε η μοίρα»117. Αυτά διαβάζουμε στη 
ένδοξη Ελλαδάρα, όταν στις μεγάλες δυτικές μητροπόλεις ο εξωτισμός 
υιοθετείται όλο και περισσότερο ως -μάταιη φυσικά- προσπάθεια απά-
ντησης στην επικρατούσα κοινωνική ασφυξία. Και μπαίνουμε στον πει-
ρασμό να αναρωτηθούμε αν θα ήταν υπερβολικό να συνδέσουμε αυτούς 
τους φόβους με την ακροδεξιά παράνοια του Θ. Αναστασιάδη που βλέπει 
«την Αθήνα να γίνεται Κάιρο και τα Πατήσια να ισλαμοποιούνται»118 
(ή του Πανούτσου που προτιμά την Καμπούλ119).

116. Αυτό είναι το ζουμί των συλλογισμών του («συμβούλου επικοινωνίας και μάρκε-
τινγκ») Ν. Γιατρομανωλάκη στο άρθρο του, «Ο σοφός λαός», Protagon.gr, 17/7/2013.
117. Ν. Δήμου, «Γεννήθηκα Ευρωπαίος και, όπως φαίνεται, θα πεθάνω τριτοκοσμικός», 
Lifo,  22/5/2012.
118. Θ. Αναστασιάδης, «Να ψηφίζουν ΜΟΝΟ οι λαθρομετανάστες στην Ελλάδα», ό. π..
119. «Τον μεγάλο αριθμό των ψηφοφόρων της η Χρυσή Αυγή τον πήρε από Έλληνες που 
τηλεφώνησαν στην Αστυνομία και δεν τη βρήκαν, όπως και από Έλληνες που βαρέθηκαν 
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Από τον αισθητικό λαϊκισμό και την «αισθητικοποίηση του λαϊ-
κού» της Γενιάς του ‘30 αλλά και της Αριστεράς, οι οποίοι συμμείχθησαν 
κι έγιναν σχεδόν επίσημη ιδεολογία κατά τη Μεταπολίτευση, σήμερα 
φαίνεται πως οι διανοούμενοι (τρόπος του λέγειν) περνάνε στο άλλο 
άκρο: από την άκρατη αποθέωση αυτού που έβλεπαν ως λαϊκό (και το 
οποίο δεν ήταν παρά μια εξιδανικευμένη εικόνα του), σήμερα περνάμε 
στο μίσος για αυτό που θεωρείται λαϊκό και το οποίο ταυτίζεται με τις 
χειρότερες εκδοχές του -πραγματικού- λαϊκού (τον λαϊκισμό, τις πελα-
τειακές σχέσεις, τις πατριαρχικές αντιλήψεις κ.λπ.).

Αναρωτιόμαστε όμως εμείς: όλοι αυτοί οι λαθρεπιβάτες της δυ-
τικής κουλτούρας έχουν διαβάσει ποτέ τους Αριστοφάνη; Γνωρίζουν τα 
γαλλικά ερωτικά-σκατολογικά fabliaux, τις μεσαιωνικές σατυρικές ιστο-
ρίες λαϊκής έμπνευσης (από τις οποίες επηρεάστηκαν, στην συνέχεια, ο 
Βοκάκιος ή ο Τσόσερ); Έχουν κοιτάξει ποτέ το Δάντη που βάζει πολι-
τικούς και καρδιναλίους της εποχής του στους κύκλους της Κολάσεώς 
του με τους «σοδομίτες», τους φιλάργυρους και άλλους τέτοιους ευγε-
νείς επαγγελματικούς κλάδους; Έχουν διαβάσει Αρετίνο, Ραμπελέ ή τα 
πορνογραφήματα μεγάλων διαφωτιστών όπως ο Βολταίρος κι ο Ντιντε-
ρό; Τα επώνυμα αλλά και ανώνυμα πορνογραφικά φυλλάδια ενάντια 
στη Μαρία Αντουανέτα και άλλες προσωπικότητες της Αυλής που, κατά 
τον Μποντλέρ, «σχολιάζουν και εξηγούν τη Γαλλική Επανάσταση»120, 
τα γνωρίζουν; Οι αντίστοιχες «μαζαρινάδες», ενάντια στην εξουσία του 
καρδιναλίου Μαζαρέν και της Άννας της Αυστριακής, νωρίτερα, όπου 
«για μια ακόμη φορά […] η πολιτική εμπλέκεται με τον ερωτισμό»121 
τους λένε κάτι; Τους έλληνες αεριτζήδες φίλους του Τζόυς στην Τερ-
γέστη (από τους οποίους εν μέρει εμπνεύστηκε και με τους οποίους ο 
μεγάλος μοντερνιστής επιδίωξε να κάνει και μια κοινή «μπίζνα»122) τους 
έχουν ακουστά; Δηλαδή έχουν ποτέ ασχοληθεί με τις λαϊκές πλευρές του 
δυτικού πολιτισμού που τόσο θαυμάζουν κατά τα άλλα; Όλα αυτά, στην 

να βλέπουν τις πόλεις τους να γίνονται Καμπούλ. Αυτήν ψήφιζε η γιαγιά την οποία ένα 
μαυροφορεμένο, μεγαλόσωμο παλικάρι συνόδευε στο ΑΤΜ του Αγίου Παντελεήμονα. 
Και αν το παλικάρι πίστευε ότι δίκιο είχε ο Χίτλερ που καθάρισε τους Τσιγγάνους, τις 
αδελφές και τους Εβραίους, η γιαγιά είχε άλλα πράγματα να ανησυχεί από την εσωτερική 
πολιτική του Αδόλφου πριν από 70 χρόνια» (Α. Πανούτσος, «Η βίλα Αμαλία και η αντι-
στροφή του κλίματος», Protothema.gr, 15/1/2013.).
120. Βλ. σχετικά J.-J. Pauvert, Ιστορία της ερωτικής λογοτεχνίας, μετφρ. Ι. Λεκκάκου, 
Αθήνα, Άγρα, 2003, σ. 101.
121. Ό. π., σ. 89.
122. Βλ. σχετικά Μ. Αραβαντινού, Τα ελληνικά του Τζαίμς Τζόυς, Αθήνα, Ερμής, 1977.
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ελληνική τους εκδοχή, δε θα τους προκαλούσαν φρίκη κι αηδία, δε θα τα 
θεωρούσαν ως το αποκορύφωμα του «εθνικολαϊκισμού» (π.χ. το μίσος 
των λαϊκών Γάλλων για την αυστριακή Μ. Αντουανέτα), του σεξισμού, 
του «αυριανισμού» και του γενικότερου λαϊκισμού και της χοντροκοπιάς; 

Έχουμε να κάνουμε εδώ με την πολιτικό-πολιτιστική εκδοχή του 
ψευτο-πολεοδομικού προτάγματος των φαιδρών Atenistas (υπάρχουν 
ακόμα αυτοί;): όπως στους μεν βρωμάει η Αθήνα με τα μη δυτικά της 
χαρακτηριστικά και τις χωριάτικες επιβιώσεις της (σπασμένα πεζοδρό-
μια, τοποθέτηση δέντρων χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο, βρωμισμένοι και 
κακοσυντηρημένοι δρόμοι, αδέσποτα σκυλιά που περιφέρονται μέχρι 
και στην πλατεία Συντάγματος κ.λπ.), έτσι και στους δε χτυπάνε άσχη-
μα πολλά από τα στοιχεία λαϊκού αυθορμητισμού και σουρεαλισμού των 
οποίων βρίθει, ακόμη, η νεοελληνική καθημερινότητα. Αμφότεροι θέλουν 
να επιφέρουν ένα είδος αποστείρωσης: οι μεν ξεκολλούν τις τσίχλες από 
τα παγκάκια, οι δε θέλουν να αποκαθάρουν την καθημερινή συμπεριφο-
ρά του Νεοέλληνα από ό,τι τους βρωμάει (χοντροκομμένα αστεία, ακατά-
σχετη καφενειακή πολιτικολογία κ.λπ.), επιβάλλοντας την αποξηραμένη 
τους αντίληψη για το πολιτιστικώς ορθόν: είναι το περίφημο πέρασμα 
«από το λαό στους πολίτες»123.

Πρόκειται, τελικά, για όλους αυτούς τους γελοίους που τους 
βρωμάει ο Σεφερλής αλλά δεν τους ενοχλούν διόλου τα σκουπίδια που 
ο Κ. Μπογδάνος πλάσαρε πρόσφατα ως ποίηση. Να αναφέρουμε, επί 
τη ευκαιρία, ένα καλό παράδειγμα που δείχνει πώς αυτό το πολιτικό-
πολιτιστικό μοντέλο διαδίδεται σε ορισμένες κατηγορίες του πληθυσμού. 
Όπως είναι φυσικό, αρκετός κόσμος πήρε στο ψιλό τον Κ. Μπογδάνο 
(«ένα πραγματικό τσογλάνι της ποίησης» κατά τον κολλητό του Ε. Βενι-
ζέλου, Ι. Μπαμπασάκη) για το θράσος του να παρουσιάσει ως ποίηση κα-
κόγουστα δήθεν αστεία ή και «σοβαρά» στιχάκια όπως «Δεν είναι τίπο-
τα η κληρονομιά. Γιο/ τίποτα. Κόρες μόνες πολλές γκάνγκστα.» ή «Δε με 
μέλει το e-mail σου bitch». Αμέσως τα εξευγενισμένα ήθη των «εναλλα-
κτικών» μικροαστών θίχθηκαν από την καζούρα αλλά και την επιθετική 
κριτική κι άρχισαν να παίζουν τη γνωστή κασέτα περί «κανιβαλισμού» 
και «ανθρωποφαγίας». Δηλαδή αν πει κανείς ότι ο Μπογδάνος δεν είναι 
ποιητής αλλά τσαρλατάνος, θεωρείται πως του κάνει προσωπική επίθε-
ση, θέλει να του στερήσει την ελευθερία του λόγου, είναι υπέρ του ολο-
κληρωτικού ελέγχου της καλλιτεχνικής παραγωγής και άλλα ανάλογα.

123. Α. Πανταζόπουλος, Με τους πολίτες κατά του λαού: το ΠΑΣΟΚ της νέας εποχής, 
Αθήνα, Εστία, 2006.
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Ο διαρκής φόβος του ολοκληρωτισμού
Ακόμα κι ο παιγνιώδης υπότιτλος ενός σχετικού κριτικού άρθρου 

(«Καταδικάζουμε την κακή ποίηση από όπου κι αν προέρχεται») δέχθηκε 
την εξής κριτική από έναν ηλεκτρονικό αναγνώστη: «Φοβάμαι οτι δεν 
μπορείς να καταδικάσεις την ποίηση. Μέγα σφάλμα ο τίτλος ακόμα και 
αν είναι...συμβολικός!!»124. Εν ολίγοις πρέπει πλέον να μιλάμε με αυστηρά 
«ορθολογικό» και κυριολεκτικό τρόπο: η παραμικρή έκφραση συναισθή-
ματος (αγανάκτησης, σκωπτικού πνεύματος, ειρωνείας) κατακρίνεται ως 
σύμπτωμα ανερχόμενου ολοκληρωτισμού και ενεργοποιεί τα πιο αφελή 
και βλακώδη πασιφιστικά σύνδρομα (άλλοι αναγνώστες, π.χ., κατηγο-
ρούν τον αρθρογράφο για ζντανοφισμό). Διότι, προφανώς, ο συναισθημα-
τικός τρόπος γραφής και ομιλίας είναι αναγκαστικά ένδειξη λαϊκισμού, 
εφόσον η επίκληση στο συναίσθημα γίνεται για σκοπούς δημαγωγικούς 
κ.λπ. κ.λπ. Είναι η περίφημη «τυραννία της συγκίνησης» για την οποία 
έχουν μιλήσει διάφοροι πιο συγκροτημένοι θεωρητικοί του ρεύματος125.

Προφανώς οι ψευτο-εκδυτικισμένοι φίλοι μας δεν πρέπει να 
έχουν ακούσει τίποτε ούτε για τον σουρεαλισμό, ούτε για το νταντά, 
ούτε για τα διάφορα ιστορικά λιβελογραφήματα και τις βίαιες πολεμι-
κές που χαρακτήρισαν τη δυτική πνευματική ιστορία των τελευταίων 
αιώνων. Μέσα στον επαρχιωτισμό τους πιστεύουν ότι η συζήτηση και 
η διαμόρφωση των ιδεών έχει τη μορφή κωδικοποιημένης κι εξευγενι-
σμένης κουβέντας μεταξύ βρετανών τζέντλεμεν που πίνουν το τσάι τους 
στα κεντρικά της λέσχης τους ή σαν ανταλλαγή φιλοφρονήσεων μεταξύ 
αριστοκρατών και μεγαλοαστών στα σαλόνια της μπελ επόκ. Γι’ αυτό 
τους κόφτει η «έλλειψη αστικής ευπρέπειας» της Ζ. Κωνσταντοπούλου 
(και φυσικά μόνον αυτής κι όχι των τόσων άλλων άξεστων -και αρσε-
νικών- βλαχοτραμπούκων του ελληνικού κοινοβουλίου!)126 αλλά και η 
«χυδαία χοντράδα» του Σ. Κραουνάκη για τον Ά. Γεωργιάδη, κατά την 
εμφάνισή του στο προαύλιο της ΕΡΤ127. Λες και τον Μπουμπούκο πρέ-
πει να τον κρίνουμε όπως θα κρίναμε ένα σοβαρό άτομο, ένα φιλόσοφο, 

124. Θ. Τσαλαπάτης, «Με αφορμή την ποιητική συλλογή του Κ. Μπογδάνου», Εποχή, 
17/2/2013. Για τα σχόλια των αναγνωστών, βλ. την ηλεκτρονική εκδοχή του άρθρου: 
http://www.epohi.gr/portal/politismos/book/13610-2013-02-17-12-36-11 .
125. Βλ. το βιβλίο του Α. Πανταζόπουλου, Η δημοκρατία της συγκίνησης. Ίμια-Οτσα-
λάν: αντιεκσυγχρονιστικές και εκσυγχρονιστικές τάσεις στο πολιτικό σύστημα, Αθή-
να, Πόλις, 2002.
126. Α. Πετρουλάκης, «Ε, όχι και σεξισμός», Protagon.gr (10/4/2013).
127. Τότε που παράλλαξε το τραγούδι του «Άδωνις» με σκοπό να κοροϊδέ-
ψει τον Α. Γεωργιάδη.
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π.χ., ή ένα μεγάλο συγγραφέα. Όμως, η απέχθεια για την «αισθητική 
της μάζας»128σε αυτόν τον πολιτιστικό σχετικισμό μας οδηγεί.

Σπάζοντας κάθε ρεκόρ ιστορικού αναλφαβητισμού οι φίλοι μας 
δείχνουν να αγνοούν ότι: α) αν δεν υπήρχαν άνθρωποι έμπλεοι συναι-
σθημάτων (αγανάκτησης, αισθήματος δικαίου, μίσους, ελπίδας, ουτοπι-
κού οραματισμού, φανατισμού κ.λπ.), κανείς δε θα είχε ποτέ αγωνιστεί 
ενάντια στα αυταρχικά και απολυταρχικά καθεστώτα, η ανατροπή των 
οποίων μας επιτρέπει να απολαμβάνουμε τα σημερινά δικαιώματα και 
τις κουτσουρεμένες μας ελευθερίες (και στους φίλους μας να έχουν τον 
ρόλο ιντελιγκέντσιας που όχι μόνο δε διώκεται για τις ιδέες της αλλά 
και πληρώνεται, κατά κανόνα, για να τις εκθέτει και να τις υποστηρίζει)· 
και ότι β) τα πιο αυταρχικά και δολοφονικά καθεστώτα της ανθρώ-
πινης ιστορίας, με εξαίρεση τον σταλινισμό, αναδύθηκαν σε κοινωνίες 
«υπεροργανωμένες» και «εξορθολογισμένες» (Γερμανία, Κίνα, Ιαπωνία 
κ.λπ.), όπου οι άνθρωποι είχαν μάθει να ενεργούν ως γρανάζια μιας 
καλοκουρδισμένης «ορθολογικής» μηχανής, καταπνίγοντας κάθε συναι-
σθηματική παρόρμηση. Εκεί δεν είναι τα ανεξέλεγκτα συναισθήματα και 
τα πάθη που οδήγησαν στις σφαγές, αλλά η ευπείθεια των ατόμων και 
η προθυμία τους να εκτελούν ακόμα και τις φρικωδέστερες των εντολών 
που λάμβαναν, είτε εξαιτίας της διάπλασής τους από το δυτικό γραφει-
οκρατικό σύστημα129 είτε εξαιτίας ανατολικών αντιστοίχων του (όπως 
στην Κίνα με την κομφουκιανή παράδοση των μανδαρίνων) ή μεθόδων 
πλήρους αυτοπειθαρχίας και κατάπνιξης των παθών130. Όχι ότι δεν έχουν 
γίνει σφαγές μέσα στην ιστορία εξαιτίας τέτοιων παθών (μίσους αντεκδί-
κησης, πανικού κ.λπ.), με γνωστότερο, ίσως, παράδειγμα, τη σφαγή του 

128. Α. Πετρουλάκης, «Σταμάτης Κραουνάκης. Ξυνή, νευρική τέχνη», Protagon.gr 
(20/6/2013).
129. Πράγμα που έχει αναλύσει η Χάννα Άρεντ στον Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ (1963), 
μτφρ. Β. Τομανάς, Θεσ/νίκη, Νησίδες, 2009. Για μια επικαιροποιημένη εκδοχή αυτής της 
προβληματικής, σχετική με την αναδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων μέσα στο δυτικό 
κόσμο τις δύο τελευταίες δεκαετίες, βλ. και το κείμενο του Κ. Ντεζούρ, «Οδύνη, εργασία, 
πράξη. Η κοινοτοποποίηση της κοινωνικής αδικίας», Πρόταγμα, τ. 4, Ιούνιος 2012.
130. Όπως παρατηρούσε ένας ιστορικός για τη σημασία του Ζεν βουδισμού στη δια-
μόρφωση της συμπεριφοράς των ιαπώνων, «Το Ζεν παρείχε στην τάξη των πολεμιστών 
μια φιλοσοφία κι έναν κανόνα ζωής. […] Τράβηξε μέχρι τα όρια του παροξυσμού την 
ικανότητα αυτοελέγχου και τη δύναμη του χαρακτήρα που παραδοσιακά παρατηρούσε 
κανείς στους ιππότες της φεουδαλικής Ιαπωνίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το πνεύμα 
της πειθαρχίας και της περίφημης αντοχής μπροστά στις δοκιμασίες, που παραμένουν το 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό πολλών Ιαπώνων, πηγάζουν από τις τεχνικές διανοητικής απε-
λευθέρωσης του Ζεν» (E. O. Reischauer, Japan, the Story of a Nation, Λονδίνο, Mc Grow-Hill, 
1970, 4ο κεφάλαιο).
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Σεπτεμβρίου του 1792 στις παρισινές φυλακές, κατά τη Γαλλική Επανά-
σταση, αλλά και την εξαιρετική αγριότητα του Εμφυλίου στην Ελλάδα ή, 
πιο πρόσφατα, τις διάφορες σφαγές κατά τους εμφυλίους στις αφρικανι-
κές χώρες (με αποκορύφωμα τη γενοκτονία στη Ρουάντα). Αλλά αυτό σε 
καμία περίπτωση δε στοιχειοθετεί κατηγορητήριο ενάντια στην έκφραση 
συναισθημάτων ως τέτοια: μια τέτοια κατηγορία είναι τόσο αόριστη και 
πολιτικώς άχρηστη -αν όχι ύποπτη- όσο κι η αντίστοιχη ενάντια στη 
«βία» γενικώς: βία το «τρέξιμο» του Μπίστη131 ή του Καμμένου (πριν 
την αντιφασιστική διαδήλωση στη Νίκαια) από αναρχικούς, «βία» και το 
μαχαίρι στην καρδιά του Π. Φύσσα.

Η ψευτοτεχνοκρατία ενάντια στην «λαϊκή κυριαρχία»
Όμως αν ξεπέσουμε σε ένα τόσο επιδερμικό τρόπο ανάλυσης, 

τόσο στην περίπτωση της αναφοράς στα συναισθήματα γενικώς όσο και 
στην αντίστοιχη αναφορά στη «βία», δεν προσπαθούμε να κάνουμε πο-
λιτική ανάλυση του εκάστοτε φαινομένου (με τι είδους συναισθήματα 
έχουμε να κάνουμε; για τι είδους βία πρόκειται; ποιος την ασκεί; για 
ποιο λόγο;), αλλά να καταργήσουμε τον πολιτικό διάλογο στο όνομα γε-
νικών αρχών που δήθεν μπορούν να διευθετήσουν εκ των προτέρων όλα 
τα κοινωνικά ζητήματα που ανακύπτουν. Πρόκειται εδώ απλώς για τη 
νιοστή επανάληψη της παλιάς φιλελεύθερης ιδέας σύμφωνα με την οποία 
ο άνθρωπος είναι ένα ορθολογικό ον, του οποίου η συμπεριφορά θα κα-
ταστεί ακόμα πιο ορθολογική, αν πάψει να ασχολείται με την πολιτική 
-η οποία, ως τέτοια, προκαλεί την έξαρση των παθών- και αφιερωθεί στο 
εμπόριο και την οικονομία. Διότι μόνο το «ήπιο εμπόριο» και η ελεύθερη 
αγορά μπορούν να λύσουν, αυτομάτως και με πλήρως ορθολογικό και 
αναίμακτο τρόπο, τα κοινωνικά προβλήματα και να διευθετήσουν τις 
διαφορές μεταξύ των ατόμων και των ομάδων, οδηγώντας στον «εξο-
βελισμό της αντιπολιτικής βίας ως μέσου κοινωνικής διαπραγμάτευσης 
και διαχείρισης των κοινωνικών αντιθέσεων»132 (όπου «αντιπολιτική βία» 
μπορούμε να διαβάζουμε «κοινωνική σύγκρουση»)133. 

131. Ν. Μπίστης, «Αυτοί είναι αντιφασίστες;», ό. π.
132. Α. Πανταζόπουλος, «Λαϊκότητα και ριζοσπαστικός πραγματισμός», Το Βήμα της 
Κυριακής, 1/9/2013.
133. Βλ. σχετικά με αυτό το ιδεολόγημα το βιβλίο του Ζαν-Κλοντ Μισεά, Η αυτοκρατορία 
του μικρότερου κακού. Δοκίμιο για τη φιλελεύθερη κοινωνία (μτφρ. Α. Ελεφάντης, Αθήνα, 
Πόλις, 2008) και του A. Hirschman, Τα πάθη και τα συμφέροντα. Πολιτικά επιχειρήματα 
υπέρ του καπιταλισμού πριν από τον θρίαμβό του (μτφρ. Ι. Τσολακίδου, Θεσσαλονίκη, 
Παρατηρητής, 2003).
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Φυσικά στην περίπτωση των εκφραστών του ρεύματος που ανα-
λύουμε δεν έχουμε σε καμία περίπτωση κάποιο αντίστοιχο επίπεδο εν-
νοιολογικής επεξεργασίας ούτε το βάρος πέφτει απαραίτητα στην έννοια 
της αγοράς· ωστόσο η ιδέα παραμένει η ίδια: αφήστε τη διαχείριση των 
κοινωνικών υποθέσεων σε τεχνοκράτες υπεράνω πολιτικών ιδεολογιών, 
καθώς μόνο έτσι θα γλυτώσουμε από το επερχόμενο κοινωνικό χάος, τις 
σφαγές αλλά και την προσκόλληση σε «αρχαϊκές» ιδεολογίες και συνή-
θειες -από ό,τι, εν ολίγοις, συνεπάγεται για τους συγγραφείς αυτούς η 
έννοια της λαϊκότητας. Όπως το λέει ανερυθρίαστα, για παράδειγμα, ο 
Α. Πανταζόπουλος, «Αν βασίμως δεχθούμε ότι οι σημερινές λαϊκές συ-
μπεριφορές έχουν σε μεγάλο βαθμό αποκρυσταλλωθεί σε τέτοιες αναπα-
ραστάσεις της πραγματικότητας, τότε οι “από τα πάνω πρωτοβουλίες” 
για την επινόηση της Κεντροαριστεράς είναι μονόδρομος. […] H Κεντρο-
αριστερά οφείλει να αποφύγει υπονομομευτικούς επιφανειακούς ετερο-
προσδιορισμούς, και από θέση πολιτικής αυτονομίας να επανεπινοήσει 
τον εαυτό της και τον λαό (της) και όχι να “προσαρμοσθεί” τακτικιστικά 
στο νέο περιβάλλον»134. Εν ολίγοις: ο λαός απαγορεύεται να έχει γνώμη, 
εφόσον τον «δημιουργεί» από τα πάνω η τεχνοκρατική ολιγαρχία (αν λέ-
γεται «κεντροαριστερή» ή «φιλελεύθερη» λίγο ενδιαφέρει) -αυτή είναι η 
περίφημη μετατροπή του σε «πολίτες».

Από την «άγρια δημοκρατία» στις μαφιόζικες ολιγαρχίες
Με τον όρο «άγρια δημοκρατία» ο γάλλος θεωρητικός Κλοντ 

Λεφόρ (Claude Lefort) -που δεν ήταν επουδενί υποστηρικτής της άμεσης 
δημοκρατίας ή της κατάργησης του κοινοβουλευτισμού όπως εμείς!- χα-
ρακτήριζε μια ιστορική φάση των φιλελεύθερων ολιγαρχικών καθεστώ-
των κατά την οποία ήταν δυνατό, μέσα στα καθεστώτα κοινοβουλευτικής 
ολιγαρχίας, να αναπτύσσονται κοινωνικά κινήματα που είτε ασκούσαν 
έλεγχο στις επιλογές των κυβερνώντων, βάζοντας όρια στην ανεμπόδιστη 
επέκταση της λογικής του συστήματος, είτε εμβάθυναν τα φιλελεύθε-
ρα στοιχεία των πολιτευμάτων, κατακτώντας περαιτέρω δικαιώματα κι 
ελευθερίες. Η ιδέα αυτή εκφράζεται και στα συντάγματα των περισ-
σότερων φιλελεύθερων ολιγαρχιών, όπου και γίνεται λόγος για «λαϊκή 
κυριαρχία», η οποία υποτίθεται πως εκφράζεται μέσω του κοινοβουλευ-
τικού πολιτεύματος. Σε κάθε περίπτωση, το πολιτικό φαντασιακό που 
εκφράζεται προϋποθέτει μια διαρκή συνύπαρξη του κοινωνικού με το 
θεσμικό επίπεδο και μια αντίληψη των «δημοκρατικών» πολιτευμάτων 

134. Ό. π.
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που ξεπερνά το στενά συνταγματικό/νομικό επίπεδο.
Με τη σταδιακή υποχώρηση των κοινωνικών κινημάτων μέσα στο 

δυτικό κόσμο, μετά τη δεκαετία του ’60, και την κατασίγαση των πολι-
τικών και ταξικών συγκρούσεων, οι ολιγαρχικοί μηχανισμοί έχουν πάρει 
την ιστορική τους ρεβάνς, υιοθετώντας μια σταθερή πολιτική αυταρχι-
κοποίησης της εξουσίας τους135. Αυτή η διαδικασία ολιγαρχικοποίησης 
περνά αναγκαστικά μέσα από μια περιστολή της έννοιας της «αντιπρο-
σωπευτικής δημοκρατίας», με σκοπό την εξάλειψη κάθε ικανότητας της 
κοινωνίας να θέτει εμπόδια στις επιβαλλόμενες πολιτικές. Φυσικά εδώ 
έχουμε να κάνουμε και με την αλλαγή της κοινωνικής και ανθρωπολο-
γικής σύστασης των σύγχρονων ολιγαρχιών, οι οποίες ελάχιστα πλέον 
εκφράζουν κάποιο αστικό ή έστω γνήσια τεχνοκρατικό όραμα πραγμα-
τικής διακυβέρνησης και «εξορθολογισμού» των κοινωνιών, μετατρεπό-
μενες σε θηρευτικές μαφίες που ενδιαφέρονται μόνο για την αποκόμιση 
βραχυπρόθεσμων κερδών. Και τι πιο συμφέρον γι’ αυτές τις μαφιές από 
την πλήρη, σε πολιτικό επίπεδο, απαξίωση της έννοιας του λαού; 

Εδώ έρχονται και δένουν, μέσα στην άγνοια, την αφέλεια αλλά 
και τη μνησικακία τους (ως συνήθως!) οι φιλελεύθεροι φίλοι μας, με την 
απέχθειά τους για τη λαϊκότητα. Εκεί, στο φόβο της λαϊκότητας, ερείδε-
ται η προσπάθειά τους να καταργήσουν ακόμα και τα «αγωνιστικά» ή 
«άγρια» (κατά τον Λεφόρ) στοιχεία των φιλελεύθερων ολιγαρχιών. Ου-
σιαστικά αυτό που κάνουν, μέσω της προσπάθειάς τους να ταυτίσουν 
τη λαϊκότητα με κάθετί το αντιδραστικό και το οπισθοδρομικό, είναι 
να διευκολύνουν το δρόμο στην επίθεση των ολιγαρχιών. Η φιλελεύθερη 
ολιγαρχία δίχως λαό που προτείνουν είναι αναγκαστικά μια φιλελεύθερη 
ολιγαρχία πολύ λιγότερο φιλελεύθερη και πολύ περισσότερο ολιγαρχία: 
είναι η πλήρης απελευθέρωση του Κράτους και των οικονομικών και λοι-
πών μαφιών από κάθε μορφή κοινωνικής πίεσης ή αντίστασης. Πρόκειται 
για μια κεφαλαιώδη ιδεολογική-συμβολική αλλαγή, την οποία κανείς δε 
φαίνεται να αντιλαμβάνεται, μέσα στο γενικότερο πολιτικό αναλφαβητι-
σμό που μαστίζει τη χώρα. 

Είναι τυχαίο που η ΧΑ, για παράδειγμα, δε μιλά πουθενά περί 
«λαού», παρά μόνο περί «πατρίδας», «έθνους», «Φυλής», «Ελλήνων» 
κ.λπ.; Είναι τυχαίο που μόνο μετά την εκλογική της επιτυχία άρχισε, 
μιμούμενη το ύφος των υπόλοιπων κομμάτων, να επικαλείται, αραιά και 
που τον «ελληνικό λαό»; Η έννοια «λαός» είναι συμβολικά φορτισμένη 

135. Βλ. σχετικά και το κείμενό μας «Το τέλος της αφθονίας και τα πολιτικά διακυβεύ-
ματα που μας θέτει», Πρόταγμα, τ. 4, Ιούνιος, 2012.
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και ενσαρκώνει αξίες όχι μόνο αριστερές, όπως βλακωδώς πιστεύουν τα 
είδη της πανίδας που εξετάζουμε, αλλά γενικότερα φιλελεύθερες και 
ρεπουμπλικανικές, εφόσον εκφράζει τη θεμελιώδη πολιτική κληρονομιά 
των νεώτερων «αστικών» επαναστάσεων. Και, υπό αυτήν την έννοια, το 
δήθεν τεχνοκρατικό αίτημα των κοντόφθαλμων διανοούμενων και αρ-
θρογράφων περί εξάλειψης του λαού, συνιστά βαθειά οπισθοδρόμηση 
που μας πάει σε ιστορικές περιόδους αρκετά πίσω από τον Διαφωτισμό. 
Ειδικότερα δε στην ελληνική περίπτωση, με τις γνωστές της ιδιομορφίες 
και την έλλειψη χειραφετητικής πολιτικής παράδοσης που τη χαρακτηρί-
ζει, μια τέτοια επίθεση σε αυτό που συμβολικά υπήρξε η Μεταπολίτευση 
(δηλαδή η επίσημη, από πλευράς Κράτους, αναγνώριση του λαού ως 
πολιτικού παράγοντα και υποκειμένου), ανοίγει την πόρτα για την επι-
στροφή των πιο δεσποτικών στιγμών του παρελθόντος μας.

 

Το "συνταγματικό" τόξο επιτίθεται!

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ



Πάνος Πετρίδης

Αποανάπτυξη! Η αναγκαιότητα ανάδυσης θετικών     
προταγμάτων στην Ελλάδα της κρίσης

Εισαγωγή

Συνοψίζοντας τα γεγονότα των τελευταίων χρόνων στην Ελλάδα, 
θα μπορούσαμε να πούμε ότι παρατηρείται μια ασυμβατότητα αντιδρά-
σεων: ενώ πολλά από τα προβλήματα εντοπίζονται σε ένα αφηρημένο 
επίπεδο (χρηματαγορές, πολιτικά και εταιρικά συμφέροντα, ατελές αλλά 
και πολύπλοκο νομικό πλαίσιο), η αντίδραση σε όλα αυτά συναντάται 
κυρίως σε επίπεδο δρόμου και σε μεγάλο βαθμό παραμένει αμυντική και 
«οικονομιστική»1. Η δυσκολία παρέμβασης στο «απρόσωπο» επίπεδο 
των αγορών κάνει το εγχείρημα του κοινωνικού μετασχηματισμού ακόμα 
πιο δύσκολο δικαιολογώντας εν μέρει την επιβίωση του παρόντος συστή-
ματος, παρόλη την πρωτοφανή επιδείνωση της κατάστασης. Η αντίδρα-
ση είναι, φυσικά, λογική και επιθυμητή. Και, μάλιστα θα μπορούσαμε να 
πούμε πως αποτελεί ένα αναγκαίο «πρώτο στάδιο» για την αλλαγή της 
κοινωνίας. Όπως θα υποστηριχθεί παρακάτω όμως, η αντίδραση αυτή 
δεν είναι από μόνη της αρκετή, μα αποτελεί ένα κομμάτι της πλουραλι-
στικής στρατηγικής που έχουμε τη δυνατότητα να ακολουθήσουμε· οφεί-
λει δε να συνοδευτεί, αργά ή γρήγορα, από τη σκιαγράφηση ενός κοινού 
οράματος και ενός ιδεατού κόσμου. Αλλιώς την αντίδραση μπορούν εύ-
κολα να οικειοποιηθούν αντιδραστικά και αυταρχικά καθεστώτα, όπως 
δυστυχώς μας υπενθυμίζει η (μέχρι πριν λίγα χρόνια αδιανόητη) άνοδος 

1. P. Petridis, “From economism to autonomy: a Greek economic emergency and the 
transformative vision of degrowth”, GPSG Working Paper #12, διαθέσιμο στον ιστότοπο 
http://www.gpsg.org.uk/wp-content/uploads/2011/12/Working_Paper_12.pdf.
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της ναζιστικής ακροδεξιάς, και δη της Χρυσής Αυγής. Ειδικά τώρα που η 
κριτική και η αντίδραση στον νεοφιλελευθερισμό είναι ευρέως διαδεδομέ-
νη τείνοντας να αποτελέσει την κυρίαρχη τάση και η καταδίκη του συστή-
ματος προέρχεται από σύσσωμο πλέον το ενδο- και εξωκοινοβουλευτικό 
τόξο2, είναι ώρα να αναδειχτούν συγκεκριμένα, θετικά προτάγματα με 
σαφές πολιτικό περιεχόμενο. 

Όπως διαβάζουμε και σε προηγούμενο τεύχος του Προτάγματος, 
«…για πρώτη φορά ίσως στην πρόσφατη ιστορία έχουμε μια έλλειψη 
σοβαρών κοινωνικών και πολιτικών κινημάτων, μια απουσία συλλογικής 
πολιτικής σκέψης και μια συνολικότερη αδυναμία άρθρωσης ενός λόγου 
και δημιουργίας ενός οράματος για τον κόσμο»3. Με άλλα λόγια, υπάρχει 
μια γενικευμένη αδυναμία να μετατραπεί ο θυμός και η συνειδητοποίηση 
της κοινωνικής αδικίας, σε κάτι δημιουργικό. Σκοπός αυτού του κειμέ-
νου δεν είναι μια ακόμα κριτική παρουσίαση της μη βιωσιμότητας του 
παρόντος καπιταλιστικού συστήματος, των κοινωνικών ανισοτήτων, της 
εργασιακής βαρβαρότητας και των περιβαλλοντικών τους συνιστωσών. Τα 
θέματα αυτά, καθώς και εμπεριστατωμένες κριτικές στην ιδέα της προ-
όδου και της διαρκούς ανάπτυξης, έχουν αναλυθεί επαρκώς, τόσο στις 
σελίδες αυτού του περιοδικού, όσο και αλλού4. Αντιθέτως, θα επιδιώξου-
με να επικεντρωθούμε στις λεγόμενες «δημιουργικές αντιστάσεις»5 και 
στην πρόταση για ένα συλλογικό χτίσιμο αντιδομών, ενώ παράλληλα θα 
παρουσιάσουμε την πρόταση της αποανάπτυξης, ενός κατεξοχήν θετικού, 
ριζοσπαστικού προτάγματος κοινωνικο-οικολογικού μετασχηματισμού.

Μια βασική θέση στην ανάλυση που θα ακολουθήσει, είναι ότι 
η κρίση που βιώνουμε και η γενικευμένη αποσταθεροποίηση, παρά τα 
τραγικά κοινωνικά επακόλουθα που περιλαμβάνει, μπορεί, εν δυνάμει, 
να αποτελέσει μια μοναδική ευκαιρία αυτοθέσμισης της κοινωνίας, αρκεί 
φυσικά να υπάρχει η διάθεση, αλλά και το όραμα, για το ποια κατεύ-
θυνση θέλουμε να ακολουθήσουμε. Η κρίση, τόσο η υπαρκτή όσο και η 

2. Ούτε αυτό το φαινόμενο αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα. Για παράδειγμα, το ακρο-
δεξιό Κόμμα της Ελευθερίας (FPÖ) στην Αυστρία υποστηρίζει ενθέρμως, εδώ και καιρό, 
την «άμεση δημοκρατία».
3. Πολιτική Ομάδα για την Αυτονομία, «Editorial», Πρόταγμα, τ. 4, Ιούνιος 2012, σ. 7-8.
4. Βλ. για παράδειγμα τις πρόσφατες δημοσιεύσεις στα ελληνικά: Γιώργος Κολέμπας και 
Γιάννης Μπίλλας, Ο ανθρωπολογικός τύπος της αποανάπτυξης – τοπικοποίησης, Αθήνα, 
Εκδόσεις των συναδέλφων, 2013· Κάρλος Τάιμπο, Η πρόταση της αποανάπτυξης: Καπι-
ταλισμός, κρίση, βαρβαρότητα, Αθήνα, Εκδόσεις των συναδέλφων, 2012.
5. Π.χ. Ορέστης Βαρκαρόλης, «Δημιουργικές Αντιστάσεις και Αντεξουσία», Το Παγκάκι, 
2012.
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αντιληπτή, προσφέρεται μεν για ένα άνοιγμα του κόσμου σε νέες ιδέες 
και είναι μια ευκαιρία για αλλαγή, προφανώς όμως δεν αποτελεί η ίδια 
το πρόταγμα της αλλαγής. Αυτό οφείλει η ίδια η κοινωνία να το χτίσει. 
Το πρόταγμα της αποανάπτυξης, που θα αναλυθεί στο υπόλοιπο του κει-
μένου, δεν παρουσιάζεται ως μια έτοιμη συνταγή για την έξοδο από την 
κρίση και την επιστροφή σε μια απροσδιόριστη ευημερία που θα επιτευ-
χθεί μέσω γραφειοκρατικών κομματικών μηχανισμών. Αντιθέτως, είναι ένα 
κάλεσμα για την επανοικειοποίηση του χώρου, των όρων του παιχνιδιού 
και του συλλογικού φαντασιακού της κοινωνίας, έτσι ώστε να αναδυθούν 
σταδιακά, νέες μορφές και κοινωνικές δομές, που θα υποστηρίζονται από 
την ίδια την κοινωνία. Είναι ένα κάλεσμα για τον (αναγκαίο) κοινωνικο-
οικολογικό μετασχηματισμό.

Τι είναι λοιπόν η αποανάπτυξη;

Προτού επικεντρωθούμε στη σημασία και τις προοπτικές που 
μπορεί να ανοίξει το κίνημα της αποανάπτυξης στην Ελλάδα της κρί-
σης και δεδομένης της ακόμα σχετικά μικρής βιβλιογραφίας στα ελληνι-
κά, θα επιχειρήσουμε μια συνοπτική παρουσίαση των θέσεων που αυτή 
πρεσβεύει, καθώς και της πιθανής συνεισφοράς της στην προσπάθεια 
μετασχηματισμού της κοινωνίας. Σε αντίθεση με άλλους καθιερωμένους 
τομείς ακαδημαϊκής έρευνας που ασχολούνται με θεωρίες «μετάβασης» 
ή κάποια ρεύματα της κοινωνικής και πολιτικής οικολογίας, η αποανά-
πτυξη δεν είναι και ούτε προτίθεται να καθιερωθεί ως ένα συμπαγές επι-
στημονικό πεδίο. Ωστόσο, φέρει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός νέου 
υποδείγματος κοινωνικής και πολιτικής θεωρίας. Η αποανάπτυξη, όντας 
σημείο σύγκλισης διαφόρων ρευμάτων κριτικής σκέψης και πολιτικής 
δράσης, αποτελεί μια προσπάθεια επαναπολιτικοποίησης του διαλόγου 
σχετικά με τον κοινωνικο-οικολογικό μετασχηματισμό.

Οι πρώτες χρήσεις του όρου εντοπίζονται σε συζητήσεις μεταξύ 
Γάλλων διανοουμένων στη δεκαετία του 1970. Ωστόσο, η «σύγχρονη» 
ιστορία της αποανάπτυξης εντοπίζεται στα κοινωνικά κινήματα των αρ-
χών του αιώνα στη Γαλλία και την Ιταλία, ενώ στον ακαδημαϊκό κόσμο 
ξαναμπήκε μόλις πρόσφατα, με τη διοργάνωση του 1ου Διεθνούς Συνε-
δρίου για την Οικονομική Αποανάπτυξη το 2008 στο Παρίσι. Ακολούθη-
σαν παρόμοια, μεγαλύτερα συνέδρια στη Βαρκελώνη (2010), το Μόντρε-
αλ (2012) και τη Βενετία (2012). Η αποανάπτυξη έχει περιγραφεί ως 
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ένα παράδειγμα «επιστήμης εμπνευσμένης από τον ακτιβισμό»6. Χωρίς 
να παραβλέπουμε την «ακτιβιστική» πλευρά του κινήματος, θα επιχειρή-
σουμε, αρχικά, να εξετάσουμε τις κυριότερες εννοιολογικές συνεισφορές 
της αποανάπτυξης, σύμφωνα με την τελευταία «αναγέννηση» του όρου. 
Στο πλαίσιο αυτό, ένας από τους πιο συνοπτικούς και αντιπροσωπευτι-
κούς ορισμούς της αποανάπτυξης δίνεται στην ιστοσελίδα της ομάδας 
Research & Degrowth, ενός άτυπου συνδέσμου που ασχολείται με την 
έρευνα, την ευαισθητοποίηση και τη διοργάνωση εκδηλώσεων γύρω από 
το θέμα της αποανάπτυξης.

«Η βιώσιμη αποανάπτυξη είναι η συρρίκνωση της παραγωγής 
και κατανάλωσης που αυξάνει την ανθρώπινη ευημερία και ενισχύει 
τις οικολογικές συνθήκες και την ισότητα στον πλανήτη. Απευθύνει 
έκκληση για ένα μέλλον όπου οι κοινωνίες θα ζουν μέσα στις οικο-
λογικές τους δυνατότητες, με ανοιχτές, τοπικοποιημένες οικονομίες 
και πιο ισομερώς κατανεμημένους πόρους, μέσα από νέες μορφές 
δημοκρατικών θεσμών. Τέτοιες κοινωνίες δεν θα χρειάζεται πλέον να 
«αναπτύσσονται ή να πεθαίνουν». Η υλική συσσώρευση δεν θα κατέ-
χει προνομιακή θέση στο πολιτιστικό φαντασιακό του πληθυσμού. 
Η έμφαση στην αποδοτικότητα θα αντικατασταθεί από μια έμφαση 
στην επάρκεια, ενώ η καινοτομία δεν θα επικεντρώνεται πλέον στην 
τεχνολογία για χάρη της τεχνολογίας, αλλά σε νέες κοινωνικές και 
τεχνικές πρακτικές που θα μας επιτρέψουν να ζούμε λιτά και συμ-
βιωτικά. Η αποανάπτυξη δεν αμφισβητεί μόνο την κεντρικότητα της 
αύξησης του ΑΕΠ ως πρωταρχικού στόχου της πολιτικής, αλλά προ-
τείνει ένα πλαίσιο για τη μετάβαση σε ένα μικρότερο και περισσότερο 
βιώσιμο επίπεδο παραγωγής και κατανάλωσης, τη συρρίκνωση του 
οικονομικού συστήματος που θα αφήσει περισσότερο χώρο για την 
ανθρώπινη συνεργασία και τα οικοσυστήματα»7.

Ο ορισμός αυτός, όπως και άλλοι αντίστοιχοι που έχουν προ-
ταθεί, αποκαλύπτει δύο ενδιαφέροντα σημεία. Πρώτον, υπάρχει μια 
εντυπωσιακή απουσία της οικονομικής παραμέτρου. Οι υποστηρικτές 
της αποανάπτυξης τονίζουν διαρκώς τη διαφορά μεταξύ αποανάπτυ-
ξης και αρνητικής ανάπτυξης. Επισημαίνουν, αντίθετα με ό,τι της κα-

6. J. Martinez-Alier, H. Healy, L. Temper, M. Walter, B. Rodriguez-Labajos, J.F. Gerber, M. 
Conde, “Between science and activism: Learning and teaching ecological economics with 
environmental justice organizations”, διαθέσιμο στον ιστότοπο: http://www.crepeweb.net/
wpcontent/uploads/2010/10/martinez-alier_ceecec.pdf.
7. Βλ. για τον ορισμό αυτό την ιστοσελίδα http://www.degrowth.org/definition-2.
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ταλογίζουν κάποιοι από τους επικριτές της, πως η αποανάπτυξη δεν 
σκοπεύει πρωτίστως στη μείωση του ΑΕΠ. Ενώ αναγνωρίζεται η στε-
νή σχέση μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της επιδείνωσης μιας 
σειράς περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραμέτρων, μια ρητή υπο-
στήριξη για αρνητικό ΑΕΠ θα έπεφτε στην παγίδα του οικονομισμού 
που το κίνημα επικρίνει. Ως εκ τούτου, ο στόχος της βιώσιμης αποα-
νάπτυξης δεν είναι η μείωση του ΑΕΠ. Αυτό θα μειωθεί αναπόφευ-
κτα ως αποτέλεσμα των πολιτικών αποανάπτυξης8. Το ερώτημα που 
τίθεται είναι εάν και πώς μπορεί αυτό να συμβεί με έναν κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο. Οδηγούμαστε έτσι στο δεύτερο 
ενδιαφέρον σημείο του παραπάνω ορισμού, που είναι η έμφαση στη 
χρήση της φράσης «βιώσιμη αποανάπτυξη», όχι με την έννοια μιας 
αποανάπτυξης που θα διατηρείται επ’ αόριστον, αλλά με την έννοια 
μιας κοινωνικά και οικολογικά βιώσιμης διαδικασίας που θα οδηγεί σε 
μια εξίσου βιώσιμη τελική κατάσταση.

Οντολογικές παραδοχές
Η πρόταση της αποανάπτυξης ξεκινά με την παραδοχή ότι η 

περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας είναι κοινωνικά, οικολογικά και 
οικονομικά μη βιώσιμη. Ενώ στο παρελθόν η οικονομική ανάπτυξη 
σχετίστηκε με την εντυπωσιακή αύξηση του βιοτικού επιπέδου, η 
περεταίρω ανάπτυξη στις «ανεπτυγμένες» χώρες της Δύσης δεν κά-
νει τους ανθρώπους πιο ευτυχισμένους, αλλά αντίθετα διευρύνει τις 
κοινωνικές ανισότητες, επιδεινώνει δραματικά τις οικολογικές συν-
θήκες του πλανήτη (γεγονός που με τη σειρά του δημιουργεί νέα κοι-
νωνικά προβλήματα όπως κύματα μεταναστών), ενώ τείνει πλέον να γίνει 
και αντιοικονομική με την έννοια ότι παράγει λιγότερο πλούτο από ότι 
κόστη9. Ως εκ τούτου, εάν η αποανάπτυξη θεωρείται «αναπόφευκτη», το 
ερώτημα είναι πώς μπορεί να γίνει κοινωνικά βιώσιμη. Σε αυτήν την 
αναζήτηση, η αποανάπτυξη αντλεί από ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών 
πηγών, πάνω σε θέματα όπως η οικολογία, ο αντι-ωφελιμισμός, το ευ 
ζην, η άμεση δημοκρατία, η κοινωνική δικαιοσύνη και τα οικολογικά 
οικονομικά10. 

8. Σ. Λατούς, Προς μια κοινωνία της λιτής αφθονίας: Παρανοήσεις και διαμάχες γύρω 
από την αποανάπτυξη, Αθήνα, Εκδόσεις των Συναδέλφων, 2013.
9. Για μια καλή περίληψη των παραπάνω: S. Alexander, “Planned economic contraction: the 
emerging case for degrowth”, Environmental Politics, τ. 21(3), 2012, σσ. 349–368.
10. Τα οικολογικά οικονομικά (ecological economics) αποτελούν έναν διεπιστημονικό τομέα 
έρευνας που θεωρεί την οικονομία ως υποσύστημα ενός μεγαλύτερου οικοσυστήματος 

ΑΠΟΑΝΑΠΤΥΞΗ! Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΥΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ



98

Από μια βιοφυσική άποψη, η αποανάπτυξη θεωρείται ως 
η διαδικασία προς μια «οικονομία σταθερής κατάστασης» όπου 
σταδιακά θα μειωθεί ο «μεταβολισμός» της κοινωνίας -δηλαδή η 
χρήση πρώτων υλών και ενέργειας- καθώς και τα απόβλητα που 
επιστρέφουν στο περιβάλλον. Ωστόσο, η ρητή αναγνώριση της ποι-
κιλομορφίας των πηγών της αποανάπτυξης θεωρείται απαραίτητη 
προκειμένου να αποφευχθούν απλουστεύσεις και παρανοήσεις θε-
μελιωδώς ασύμβατες με τις ιδέες του κινήματός της. Συνεπώς, το 
επείγον ζήτημα των οικολογικών ορίων ή της υποβάθμισης του πε-
ριβάλλοντος πάντα εξετάζεται από κοινού με ζητήματα δικαιοσύνης 
και δημοκρατίας, προκειμένου να αποφευχθούν αντι-μεταναστευτι-
κές και οικο-αυταρχικές προτάσεις. Ομοίως, μια σαφής έμφαση στην 
έννοια του ευ ζην αντικρούει λύσεις που μπορεί να είναι μεν φιλικές 
προς το περιβάλλον, αλλά βασίζονται σε μια αντίληψη του κόσμου 
που θέτει την τεχνολογία ως κυρίαρχη11.

Οι υποστηρικτές της αποανάπτυξης παίρνουν σαφή θέση ενά-
ντια σε πράσινες ρεφορμιστικές ιδέες που δεν αμφισβητούν το κυρίαρχο 
μοντέλο κοινωνικής οργάνωσης, ή έννοιες όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, που 
θεωρούνται αντιφατικές. Αντίθετα, η έννοια του κοινωνικο-οικολογικού 
μετασχηματισμού αποτελεί κεντρική ιδέα. Από τη σκοπιά της αποα-
νάπτυξης, το αντικείμενο του μετασχηματισμού είναι η σημερινή (δυ-
τική) καταναλωτική-καπιταλιστική κοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της 
θεσμικής δομής της και του συστήματος αξιών που αυτή αναπαράγει 
(μιλάμε, δηλαδή, για το σημερινό καπιταλιστικό κοινωνικό φαντασιακό 
που βασίζεται στις έννοιες της προόδου και της ανάπτυξης, αλλά και 
στην κυριαρχία του «οικονομισμού» σε όλες τις σφαίρες της κοινωνικής 
ζωής12). Η ανάπτυξη θεωρείται αναπόσπαστο μέρος αυτού του συστήμα-
τος: «Δεν είναι ότι αυτή η κοινωνία έχει μια οικονομία ανάπτυξης, είναι 
ότι πρόκειται για μια κοινωνία της ανάπτυξης»13. Είναι, λοιπόν, ακριβώς 
αυτή η «κοινωνία της ανάπτυξης» που αποτελεί το αντικείμενο του 
μετασχηματισμού.

και μελετά την αλληλεξάρτηση και συνεξέλιξη των ανθρώπινων οικονομιών, των κοινωνιών 
και των φυσικών οικοσυστημάτων.
11. F. Demaria, F. Schneider, F. Sekulova, J. Martinez-Alier, “What is degrowth? From an 
activist slogan to a social movement”, περ. Environmental Values, τ. 22(2), σ. 192-193.
12. Π.χ. S. Latouche, Farewell to Growth, Κέιμπριτζ, Polity Press, 2009.
13. T. Trainer, “De-growth: Do you realise what it means?”, περ. Futures, τ. 44(6), διαθέσιμο 
εδώ: http://degrowth.org/wp-content/uploads/2012/11/Trainer-2012.pdf.
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Υποκείμενα και μέσα μετασχηματισμού
Παρόλο που η αποανάπτυξη είναι μια ξεκάθαρα αριστερή ιδέα, 

το πολιτικό υποκείμενο της αποανάπτυξης δεν είναι ανιχνεύσιμο κατά 
μήκος των συμβατικών ταξικών διαχωρισμών, αλλά αποτελείται από μια 
μεγαλύτερη συμμαχία μεταξύ ακτιβιστών, ακαδημαϊκών, περιβαλλοντι-
κά συνειδητοποιημένων πολιτών, ανέργων και υποαπασχολούμενων, πε-
ριλαμβάνοντας όλους εκείνους που αγωνίζονται για την περιβαλλοντική 
δικαιοσύνη στον Παγκόσμιο Νότο14. Άλλοι φορείς περιλαμβάνουν ερευ-
νητικά ιδρύματα και κοινωνικά κινήματα, που διαμορφώνουν τον δη-
μόσιο λόγο, δημιουργώντας χώρους, πειραματιζόμενοι με εναλλακτικές 
θεσμικές δομές. Αντιστοίχως, τα μέσα του μετασχηματισμού, ή αλλιώς οι 
«στρατηγικές αποανάπτυξης», εκτείνονται από τον συγκρουσιακό ακτι-
βισμό μέχρι το χτίσιμο εναλλακτικών δομών, ενώ περιλαμβάνουν και 
ρεφορμιστικές προτάσεις από το τοπικό μέχρι το παγκόσμιο επίπεδο15: 
ο «συγκρουσιακός ακτιβισμός» περιλαμβάνει την άμεση δράση ατόμων 
ή συλλογικοτήτων της κοινωνίας των πολιτών: διαδηλώσεις, μποϊκοτάζ, 
πολιτική ανυπακοή κλπ. Τέτοιες δράσεις δεν μπορούν να οδηγήσουν 
σε έναν μετασχηματισμό από μόνες τους, αλλά μπορούν να επιβραδύ-
νουν καταστροφικές και μη βιώσιμες πολιτικές και να ευαισθητοποιή-
σουν τον κόσμο.

Το χτίσιμο εναλλακτικών δομών αλληλέγγυας οικονομίας 
αφορά τη δημιουργία καινούργιων θεσμών, ή «ουτοπιών του τώρα» 
(nowtopias)16, δηλαδή εναλλακτικών οικονομικών πρακτικών οι οποίες 
μπορούν να διαμορφώσουν ένα νέο πολιτικό υποκείμενο. Παραδείγματα 
τέτοιων «δημιουργικών αντιστάσεων» είναι οι συνεταιρισμοί κατοικίας, 
δίκτυα παραγωγών-καταναλωτών, πρωτοβουλίες βιολογικής καλλιέργειας 
και περμακουλτούρας, οικοχωριά και οικοκοινότητες, τεχνολογίες ανοι-
κτού κώδικα, συστήματα τοπικών μη χρηματικών ανταλλαγών, τοπικά 
νομίσματα κ.λπ. Αυτά τα παραδείγματα προτείνουν πρακτικές εναλλα-
κτικές λύσεις και έχουν τη δυνατότητα της αλλαγής αξιών και αντιλήψε-
ων. Με τα λόγια του Trainer, «δεν χρειάζεται να απαλλαγούμε από την 
καπιταλιστική-καταναλωτική κοινωνία, πριν μπορέσουμε να αρχίσουμε 
την οικοδόμηση μιας νέας. Ο τρόπος για να ξεπεράσουμε το καταναλω-

14. G. Kallis, C. Kerschner, J. Martinez-Alier, “The economics of degrowth”, περ. Ecological 
Economics, τ. 84, διαθέσιμο εδώ: http://degrowth.org/wp-content/uploads/2012/11/
Kallis_2012_The-economics-of-degrowth.pdf.
15. F. Demaria, F. Schneider, F. Sekulova, J. Martinez-Alier, “What is degrowth? From an 
activist slogan to a social movement”, ό. π.
16. C. Carlsson, F. Manning, “Nowtopia: strategic exodus?”, περ. Antipode, τ. 42, σσ. 924–953.
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τικό-καπιταλιστικό σύστημα, μακροπρόθεσμα, είναι να το αγνοήσουμε 
μέχρι θανάτου»17. Στη συνέχεια του κειμένου θα επανέλθουμε σχολιάζο-
ντας τη σημασία τέτοιων εγχειρημάτων στην περίπτωση της Ελλάδας.

Τέλος, μια συμπληρωματική στρατηγική είναι η μεταρρύθμιση 
υφιστάμενων θεσμών έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για 
τον κοινωνικό μετασχηματισμό. Η εν λόγω στρατηγική θεωρείται από 
ορισμένους ως ανακόλουθη με το στόχο της αποανάπτυξης ως πρόταγμα 
κοινωνικού μετασχηματισμού. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το 
γεγονός ότι η κοινωνία της αποανάπτυξης θα πρέπει αναγκαστικά να 
γεννηθεί μέσα από το τωρινό, καπιταλιστικό σύστημα, κι έτσι ο όποιος 
μετασχηματισμός πρέπει να περιλαμβάνει και βήματα «επαναστατικού 
ρεφορμισμού»18. Ενός ρεφορμισμού, δηλαδή, που θα ’χει ως σκοπό να 
αποσταθεροποιήσει ιεραρχικές δομές και να ανοίξει παράλληλα χώρους 
για να αναδυθούν και να μαζικοποιηθούν νέες ριζοσπαστικές δομές, 
δημιουργώντας στην πορεία έναν νέο ανθρωπολογικό τύπο κι ένα νέο 
πολιτικό υποκείμενο. Παραδείγματα αποτελούν οι προτάσεις για ανώ-
τατα όρια εξόρυξης και χρήσης φυσικών πόρων, θέσπιση βασικού αλλά 
και ανώτατου εισοδήματος, μείωση των ωρών εργασίας και κατανομή 
της εργασίας, δημόσιο έλεγχο της παραγωγής χρήματος, κοινωνικές 
εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια, περιορισμός των διαφημίσεων, 
ηθικές τράπεζες, συνεταιριστικές επιχειρήσεις, κ.λπ.19.

Μελλοντικά οράματα
Πολύ περισσότερο από μια απλή κριτική στον εθισμό μας σε οι-

κονομικούς δείκτες όπως το ΑΕΠ, η αποανάπτυξη παρέχει ταυτόχρονα 
μια ριζική αμφισβήτηση της τωρινής κοινωνίας, προσφέροντας ένα όρα-
μα κοινωνικο-περιβαλλοντικού μετασχηματισμού προς μια μετα-καπι-
ταλιστική κοινωνία. Έχοντας ως ένα από τα σημεία εκκίνησής της τα 
βιοφυσικά όρια στην ανάπτυξη, προτείνει μια εθελοντική εναλλακτική 
διέξοδο πριν η διαφαινόμενη κατάρρευση γίνει καταστροφική. Είναι σα-
φές ότι καμία κοινωνία δεν μπορεί να «αποαναπτύσσεται» για πάντα, 
αλλά το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι κάποιο είδος οικονομίας στα-
θερής κατάστασης. Αν αυτό το σύστημα θα μοιάζει περισσότερο με κά-

17. T. Trainer, “De-growth: Do you realise what it means?”, ό. π., σ. 597
18. F. Demaria, F. Schneider, F. Sekulova, J. Martinez-Alier, “What is degrowth? From an 
activist slogan to a social movement”, ό. π., σ. 192.
19. Δες π.χ.: Σερζ Λατούς, Το στοίχημα της απο-ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 2008· 
Τιμ Τζάκσον, Ευημερία χωρίς ανάπτυξη: τα οικονομικά ενός πλανήτη με πεπερασμένες 
δυνατότητες, Αθήνα, Κέδρος, 2011.
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ποιο είδος (οικο-)σοσιαλισμού, ή κάτι άλλο, είναι υπό συζήτηση. Ωστόσο, 
-ακολουθώντας τις ιδέες των Gorz και Καστοριάδη- η «αντισυστημική» 
συνεισφορά της αποανάπτυξης δεν είναι η αντικατάσταση ενός συγκε-
κριμένου συστήματος από ένα διαφορετικό, ίσως καλύτερο, αλλά η κρι-
τική που ασκεί στην ιδέα ενός «συστήματος» το οποίο αναπαράγεται 
ανεξάρτητα από τη βούληση και τις προσδοκίες των ανθρώπων.

Ένα όραμα που αναφέρεται συχνά στους κύκλους της αποανά-
πτυξης έχει να κάνει με την έννοια που δίνει ο Καστοριάδης στην επανά-
σταση, ως τον ριζικό μετασχηματισμό της κοινωνίας από τους ίδιους του 
πολίτες, μέσω της αυτοθέσμισης. Σύμφωνα με τον Καστοριάδη, μια αυ-
τόνομη, ή «μετα-επαναστατική» δημοκρατική κοινωνία δεν είναι απλώς 
μια αυτοοργανωμένη κοινωνία, αλλά μια κοινωνία που διαμορφώνει συ-
νειδητά τους θεσμούς της, ρητά και διαρκώς, γεγονός που προϋποθέτει 
την ύπαρξη μιας δημοκρατικής κουλτούρας και ταυτότητας. Η «επανά-
σταση» επομένως δεν είναι μόνο η αντίδραση, αλλά και η οικοδόμηση 
εναλλακτικών αξιών που θα οδηγήσουν σε δημοκρατικότερους και συμ-
μετοχικότερους θεσμούς. Είναι μια συνεχής διαδικασία αυτοθέσμισης, 
από τους ίδιους τους πολίτες, η οποία θα οδηγήσει στο ριζικό μετα-
σχηματισμό της κοινωνίας. Αν οραματιζόμαστε λοιπόν μια δημοκρατική 
συμβιωτική κοινωνία, τότε πρέπει να δημιουργήσουμε τον χώρο για την 
ανάδυση μιας αντίστοιχης κουλτούρας μέσω της επανάκτησης της δημό-
σιας σφαίρας και των δημόσιων χώρων, κυριολεκτικά και μεταφορικά, 
έτσι ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες να οριστούμε με 
διαφορετικούς όρους και να ξεκινήσει μια διαδικασία της αυτοθέσμισης.

Η σχέση της αποανάπτυξης με την (άμεση) δημοκρατία

Δημοκρατία, αυτονομία και αφθονία
Τί μας κάνει όμως να πιστεύουμε ότι η κρίση θα οδηγήσει σχε-

δόν νομοτελειακά στη δημιουργία αντι-ιεραρχικών αμεσοδημοκρατι-
κών δομών και ότι αυτές θα προτείνουν με τη σειρά τους ένα μέλλον 
αποανάπτυξης; Δυστυχώς κανείς από τους παραπάνω συνειρμούς δεν 
είναι φυσικός, και πρέπει να γίνει ιδιαίτερη προσπάθεια για τη ρητή 
σύνδεση των προταγμάτων της ριζοσπαστικής οικολογίας και της άμε-
σης δημοκρατίας. Αναλύοντας τις αντιδράσεις των τελευταίων ετών, 
στην Ελλάδα και παραπέρα, βλέπουμε ότι υπάρχει η ανάγκη μιας πιο 
συνειδητοποιημένης αντίδρασης και χειραφέτησης, όχι προς την κα-
τεύθυνση μιας αυξημένης «προσωπικής αυτονομίας» και μεγαλύτερης 
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κατανάλωσης, αλλά προς τη συλλογική αυτοθέσμιση.
Στο σημείο αυτό έχει ενδιαφέρον να παραθέσουμε τους 

συλλογισμούς τους Ingolfur Blühdorn επί του θέματος. Ο Blühdorn 
αναφέρει ότι τα χειραφετητικά κινήματα των τελευταίων δεκαετιών 
είχαν ως βασικό πρόταγμα την αυξημένη προσωπική αυτονομία, με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη χρήση φυσικών πόρων και ενέργειας. 
Έδειχναν, δηλαδή, προς ένα ενεργειακά σπάταλο μέλλον. Επίσης, οι 
σύγχρονες μορφές δημοκρατίας δεν μοιάζουν κατάλληλες ή ικανές να 
περιορίσουν τα δικαιώματα ή τις υλικές συνθήκες ζωής που επηρεάζουν 
την πλειοψηφία. Αντιθέτως, τείνουν να είναι πάντα απελευθερωτικές, 
χειραφετητικές, με την έννοια ενός δευτέρου βαθμού χειραφέτησης, 
προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των δικαιωμάτων για περισσότερα 
υλικά αγαθά, της αύξηση της δυνατότητας κατανάλωσης και της συνεχής 
διεύρυνσης των προσωπικών ελευθεριών, που είναι άρρηκτα συνδεδε-
μένες με έναν τύπο ανθρώπου ιδιαίτερα ενεργοβόρο. Με άλλα λόγια, η 
υποστήριξη και χειραφέτηση των δημοκρατικών κινημάτων στήριζε μια 
ιδέα δημοκρατίας προσωπικής κατανάλωσης και όχι ένα ιδανικό ορι-
σμού των ορίων. Κι ο Blühdorn συνεχίζει: «Η χειραφετητική-δημοκρα-
τική αισιοδοξία χάνει τα θεμέλια της αν η χειραφέτηση, αντί να νοηθεί 
ως απελευθέρωση από την αλλοτριωτική και καταστροφική λογική του 
παραγωγισμού, της αποδοτικότητας, της ανάπτυξης και της κατανά-
λωσης, θεωρηθεί ότι συμμορφώνεται με το καθιερωμένο σύστημα -με 
άλλα λόγια ως την πραγμάτωση ακόμα περισσότερης εξατομικευμένης 
ελευθερίας και επιλογής, ακόμα περισσότερης ευελιξίας και, ιδιαίτε-
ρα, ενός ακόμα καταναλωτικότερου τρόπου ζωής. Αυτό ακριβώς όμως 
είναι που χαρακτηρίζει τις σύγχρονες καταναλωτικές δημοκρατίες»20.

Όπως μας υπενθυμίζει ο Marco Deriu, ιστορικά ο χειραφετικός 
ρόλος των αγορών και της ελεύθερης οικονομικής δραστηριότητας ένα-
ντι στα μοναρχικά και θεοκρατικά καθεστώτα είναι αδιαμφισβήτητος21. 
Όμως, πλέον, η κατάσταση μοιάζει να έχει πλήρως αντιστραφεί. Η στα-
διακή μετατόπιση του πραγματικού κέντρου της εξουσίας από το πο-
λιτικό και θεσμικό επίπεδο στο οικονομικό, έχει ως αποτέλεσμα το ότι 
ένα φιλελεύθερο κράτος δεν έχει πλέον τη δύναμη να προστατεύσει τους 

20. I. Blühdorn, “The sustainability of democracy: On limits to growth, the post-democratic 
turn and reactionary democrats”, Eurozine, 11 Ιουλίου 2011, σ. 5, διαθέσιμο στον ιστότοπο: 
http://www.eurozine.com/articles/2011-07-11-bluhdorn-en.html.
21. Μ. Deriu, “Democracies with a future: Degrowth and the democratic tradition”, περ. Futures, 
τ. 44, διαθέσιμο εδώ: http://degrowth.org/wp-content/uploads/2012/11/Deriu-2012.pdf.
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πολίτες από τις αποφάσεις μη-δημοκρατικών φορέων (π.χ. Τρόικα, οίκοι 
αξιολόγησης, κλπ) ή από διαδικασίες που γεννήθηκαν εκτός των συ-
νόρων του (επενδύσεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες). Αντιθέτως η 
άμεση δημοκρατία, όπως την οραματίζεται η αποανάπτυξη, καλεί σε 
μια επιστροφή στη βασική ιδέα της δημοκρατίας, ως ένα θεσμό και ένα 
σύστημα αυτοπεριορισμού, όχι από τα πάνω, αλλά μέσα από συμμετοχι-
κές διαδικασίες. Η βασική ιδέα είναι ότι η γνώση και αυτόνομη επιβολή 
συλλογικών ορίων, όχι μόνο δεν μειώνει την ελευθερία, μα την αυξάνει 
γιατί δεν έχει επιβληθεί από κάποιον τρίτο, μα από την ίδια την κοινω-
νία. Η πρόταση αυτή προσφέρει μια θετική εναλλακτική στο αδιέξοδο 
των σύγχρονων φιλελεύθερων καθεστώτων, επιστρέφοντας ουσιαστικά 
στις ρίζες της δημοκρατικής παράδοσης. Ωστόσο, τίποτα δεν μπορεί να 
μας εγγυηθεί ότι μια πραγματικά δημοκρατική κοινωνία θα επιλέξει 
σίγουρα έναν δρόμο αποανάπτυξης. Ο ρόλος της αποανάπτυξης λοιπόν 
είναι ακριβώς να κάνει αυτή τη σύνδεση μεταξύ οικολογίας και άμεσης 
δημοκρατίας ρητή και κατηγορηματική. 

Σενάρια «δημοκρατικής αναγέννησης»
Υπό αυτό το πρίσμα ο Deriu μας προτείνει τη σύλληψη μιας σει-

ράς σεναρίων δημοκρατικής αναγέννησης. Ως παράδειγμα υποδεικνύε-
ται η έννοια της Παιδείας. Μια δημοκρατική κοινωνία είναι πάνω από 
όλα ένα γιγαντιαίο παιδαγωγικό ίδρυμα στο οποίο λαμβάνει χώρα η συ-
νεχής αυτο-εκπαίδευση των πολιτών. Υπό αυτήν την έννοια, ο δρόμος για 
μια δημοκρατική κοινωνία περνάει μέσα από τις καθημερινές μας πρά-
ξεις και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε να οικοδομήσουμε σχέσεις, 
να επιλύσουμε προβλήματα κλπ. Εδώ η σημασία των οριζόντιων δομών 
και των δημιουργικών αντιστάσεων, καθώς και των λαϊκών συνελεύσεων 
των πλατειών, αρχίζει να γίνεται ορατή ως ένα πεδίο πειραματισμού, ένα 
διαρκές σχολείο δημιουργίας (αμεσο)δημοκρατικών πρακτικών συνειδή-
σεων και έκφρασης22.

Μια ακόμα σχετική κεντρική έννοια είναι αυτή του Δήμου, 
ως ένας τρόπος κοινωνικής νομιμοποίησης των αποφάσεων που λαμ-
βάνονται από το σύνολο της κοινωνίας μέσω της συμμετοχής στα 
τέσσερα στοιχεία που εισήγαγε η Αθηναϊκή δημοκρατία: ελευθερία, 
ισότητα, δικαιοσύνη και έλεγχος. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί 
με την απαίτηση για διευρυμένη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη 

22. Δες επίσης: Πολιτική Ομάδα για την Αυτονομία, «Το τέλος της αφθονίας και τα πολι-
τικά διακυβεύματα που μας θέτει», Πρόταγμα, τ. 4, Ιούνιος 2012, σ. 149.
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αποφάσεων (π.χ. πραγματική και όχι εικονική δημόσια διαβούλευση 
πριν από μεγάλα κατασκευαστικά έργα) καθώς και σε άλλους τομείς 
που «παραδοσιακά» βρίσκονται έξω από την δημοκρατική σφαίρα 
επιρροής, όπως η τεχνολογία. Εδώ το ζητούμενο δεν είναι μόνο η δια-
φάνεια, αλλά και η συμμετοχή στη θέσπιση των προτεραιοτήτων (π.χ. 
επιλογή για το πού δαπανώνται τα χρήματα των φόρων). Με άλλα 
λόγια, το θέμα δεν είναι απλά μια αναδιανομή του πλούτου, αλλά η 
εκ βαθέων ριζική απόφαση που οφείλουμε να πάρουμε συλλογικά και 
συμμετοχικά, για το τί παράγουμε, με ποιόν τρόπο και με τη χρήση 
ποιών τεχνολογιών. Είναι μια ευκαιρία να ορίσουμε τον διάλογο, αλλά 
και τις προτεραιότητες της κοινωνίας. Αυτό το δικαίωμα στη συμμε-
τοχή λήψης αποφάσεων και ορισμού προτεραιοτήτων, δεν είναι κάτι 
που η κρατούσα τάξη πραγμάτων προτίθεται να παραχωρήσει αμα-
χητί, μα κάτι που θα αποκτηθεί με αγώνες. Η συνειδητή αναγνώριση 
των αιτημάτων είναι λοιπόν ουσιώδης για την επιτυχία οποιουδήποτε 
κινήματος βάσης. 

Ένα ακόμα σημείο έχει να κάνει με τα λεγόμενα Κοινά (Commons). 
Η ιδέα των Κοινών κινείται πέρα από την παραδοσιακή αντίθεση με-
ταξύ της ιδιωτικής και της δημόσιας περιουσίας, μα αντανακλά την 
αλληλένδετη σχέση μεταξύ ευθύνης και αλληλεγγύης μεταξύ πολίτη και 
κοινωνίας, μεταξύ των γενεών, καθώς και μεταξύ ανθρώπου και φύσης. 
Η κοινοκτημοσύνη, δηλαδή η ιδιοκτησία και χρήση ενός αγαθού από το 
σύνολο της κοινωνίας δεν συνεπάγεται τη χωρίς όρια υπερεκμετάλλευ-
ση, αλλά αντιθέτως τη ρητή, συλλογική, και εν τέλει «απελευθερωτική» 
οριοθέτηση μέσω αρχών και κανόνων. Βήματα προς αυτήν την κατεύ-
θυνση είναι η σύσταση κοινωνικών συνεταιρισμών στα πρότυπα της 
κοινωνικής οικονομίας όπως θα δούμε και στη συνέχεια.

Αποανάπτυξη στην Ελλάδα του μνημονίου

Τι σημαίνουν όλα τα παραπάνω για την παρούσα κατάσταση 
και πώς μπορούν αυτές οι έννοιες, οι ιδέες και οι προτάσεις να συ-
νεισφέρουν στη δημιουργική υπέρβαση της σημερινής κρίσης; Οι αυ-
ταρχικές κυβερνητικές πολιτικές δεν πρέπει να γίνουν αφορμή για την 
μυωπική υπεράσπιση της «κοινωνίας της αφθονίας» και την επιστροφή 
σε έναν λίγο πιο δίκαιο ή ανθρώπινο καταναλωτισμό. Στην αναγκαία 
προσπάθεια να αντιταχθούμε στα απεχθή μέτρα και κυρίως στον τρόπο 
με τον οποίο αυτά επιβάλλονται, οφείλουμε να αποφύγουμε να υπερα-
σπιστούμε πρακτικές άνευ νοήματος και έναν απολιτικό καταναλωτικό 
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τρόπο ζωής. Η αποανάπτυξη ως θετικό πρόταγμα μας καλεί να υπερ-
βούμε την παθητική, αμυντική στάση της διαρκούς προσπάθειας να 
αντιταχθούμε στον παραλογισμό. Μας προτείνει να περάσουμε στην 
αντεπίθεση, να αρχίσουμε να ορίζουμε τον δημόσιο λόγο και τις προτε-
ραιότητες μας εμείς οι ίδιοι.

Δύο βασικά στοιχεία που έχουν συμβάλει στην ύφεση του ευ-
ρύτερου κινήματος και στη γενικευμένη απογοήτευση μεγάλου μέρος 
της κοινωνίας είναι πρώτον η απουσία του αισθήματος του δικαίου, και 
δεύτερον η αίσθηση ότι δεν μπορούμε να ορίσουμε το μέλλον μας. Το 
πρόταγμα της αποανάπτυξης στοχεύει και στα δύο. Μια εμπεριστα-
τωμένη κριτική του συστήματος, παράλληλα με τη σκιαγράφηση ενός 
οράματος για το μέλλον, μπορούν να συνδιαμορφώσουν ένα διπλό κοινό 
αίτημα: κοινωνική δικαιοσύνη για όσα διαπράχτηκαν στο παρελθόν, και 
συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων που θα ορίσουν τις προτεραιότη-
τες της κοινωνίας στο μέλλον.

Αν επιθυμούμε εναλλακτικές μορφές κοινωνικής οργάνωσης, 
πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες έτσι ώστε να αναδυθούν τέ-
τοιου είδους πρωτοβουλίες, και να οριστούμε αλλιώς, ως πολίτες και 
όχι ως καταναλωτές, τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά23. Η επα-
νοικειοποίηση και ανακατάληψη του δημόσιου λόγου και του δημόσιου 
χώρου, ως χώρου κοινωνικοποίησης και ανταλλαγής πολιτικών ιδεών και 
προτάσεων, μέσω της αναβίωσης της γειτονιάς και των δημόσιων χώρων 
εκτός της καταναλωτικής κουλτούρας, είναι πρωταρχικής σημασίας. Το 
κίνημα των πλατειών και ό,τι επακολούθησε, όσο ατελές και αν ήταν, 
γέννησε ένα σπέρμα προς αυτήν την κατεύθυνση που σημάδεψε αυτούς 
που συμμετείχαν και χρειάζεται να αναβιώσει, με άλλες μορφές και σε 
άλλους χώρους. Έτσι κι αλλιώς ο στόχος δεν μπορεί να είναι η κατάληψη 
μιας πλατείας επ’ άπειρον, αλλά το μπόλιασμα τέτοιων πρακτικών σε 
όλους τους χώρους της κοινωνίας, εργασίας κλπ. 

Η σημασία των εγχειρημάτων «δημιουργικών αντιστάσεων»
Αναφέραμε ήδη ότι η αποανάπτυξη δεν αποτελεί ένα κίνημα 

ανταγωνιστικό προς άλλα παρόμοια, αλλά προσφέρει το ερμηνευτικό 
πλαίσιο ενός κοινωνικού κινήματος στο οποίο συγκλίνουν πολλά και 
διαφορετικά ρεύματα ιδεών και πολιτικής δράσης, πρωτοβουλίες και 
κινητοποιήσεις, συνθέτοντας ένα θετικό πρόταγμα. Απτά παράδειγμα 

23. V. Fournier, “Escaping from the economy: the politics of degrowth”, International Journal 
of Sociology and Social Policy, τ. 28 (11/12), σσ. 528-545.
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δημιουργικών αντιστάσεων αποτελούν: τα διάφορα εγχειρήματα κοι-
νωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που επενδύουν στον ανθρώπινο 
παράγοντα, οι οικοκοινότητες, το εναλλακτικό εμπόριο χωρίς χρήματα, 
οι πόλεις και οι γειτονιές σε μετάβαση, οι αστικοί αγροί, τα δίκτυα πα-
ραγώγων-καταναλωτών, οι αυτοοργανωμένοι και αυτοδιαχειριζόμενοι 
χώροι, οι καταλήψεις εγκαταλειμμένων χώρων, η κοινωνική παιδεία και 
περίθαλψη, οι συνεταιρισμοί υγείας, συστέγασης, παραγωγής και κα-
τανάλωσης βιολογικών τροφίμων, οι ηθικές τράπεζες κ.α.

Ποιά είναι όμως η σημασία αυτών των εγχειρημάτων και γιατί 
πρέπει να τα στηρίξουμε; Πέραν του ότι αποτελούν έναν τρόπο δια-
χείρισης της κρίσης, αυτά τα παραδείγματα περιέχουν σπέρματα μιας 
διαφορετικής κουλτούρας και ενός εναλλακτικού μοντέλου οικονομίας 
χαμηλής κλίμακας. Πρόκειται για μορφές κοινωνικών πρακτικών που 
αποτελούν συνολική πολιτική πρόταση και όχι μια τυφλή επιστροφή σε 
ένα εξιδανικευμένο παρελθόν. Εκτός από την κάλυψη συγκεκριμένων 
αναγκών βραχυπρόθεσμα, προωθούν την αποδόμηση του καταναλωτι-
κού ανθρωπολογικού τύπου και τη δημιουργία ενός συλλογικού πολι-
τικού υποκειμένου. Βασιζόμενα σε οριζόντιες δομές και έννοιες όπως η 
αλληλεγγύη, η συλλογικότητα και η συνεργασία, δημιουργούν χώρους 
πειραματισμού νέων κοινωνικών δομών χτίζοντας αντι-δομές και προτεί-
νοντας ουσιαστικά ένα νέο υπόδειγμα οργάνωσης της κοινωνίας. Ακό-
μα κι αν είναι μειοψηφικά και σε μικρή κλίμακα, η βιωματική εμπειρία 
είναι συχνά ο καλύτερος τρόπος (αρχικά) της σύλληψης και ύστερα της 
πρακτικής υπεράσπισης διαφορετικών μορφών κοινωνικής οργάνωσης. 
Οι πρωτοβουλίες αυτές προτείνουν πρακτικές εναλλακτικές λύσεις και 
έχουν τη δυνατότητα της αλλαγής αξιών και αντιλήψεων. Δεν αποτελούν 
έτοιμο παράδειγμα προς μίμηση από μια πρωτοπόρα μειοψηφία που κα-
τέχει τη γνώση. Όπως θα συμφωνήσουν οι περισσότεροι συμμετέχοντες 
σε τέτοια εγχειρήματα, κανείς δεν ξέρει από μόνος του τον δρόμο, και 
όλοι «προχωράνε ρωτώντας». Δεν παύουν ωστόσο να αποτελούν παρα-
δείγματα «ουτοπιών του τώρα» που προσελκύουν κόσμο ανοιχτό σε νέες 
ιδέες, λειτουργώντας ως κάλεσμα για τη συλλογική συν-διαμόρφωση 
εναλλακτικών προτάσεων και μορφών ζωής. Η βασική ιδέα είναι ότι 
μέσω της συμμετοχής σε τέτοιου είδους εγχειρήματα, δημιουργείται ένα 
νέο πολιτικό υποκείμενο. Ακόμα, η κοινωνικοποίηση που περιλαμβάνει η 
συμμετοχή σε συλλογικά εγχειρήματα, δίνει περισσότερη ισχύ στα λαϊκά 
κινήματα, μαθαίνει στους ανθρώπους να ζουν και να πράττουν δημο-
κρατικά, να συμμετέχουν στα κοινά και να χρησιμοποιούν τον ελεύθερο 
χρόνο τους προς την κατεύθυνση αυτήν κι όχι προς τον ατομικιστικό 
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ενεργοβόρο καταναλωτισμό.
Ένα βήμα παραπέρα είναι η δικτύωση και η δημιουργία διαύλων 

επικοινωνίας τόσο μεταξύ των διαφόρων εγχειρημάτων, όσο και μεταξύ 
πρωτοβουλιών αλληλέγγυας οικονομίας και πανεπιστημιακών και ερευ-
νητικών ιδρυμάτων. Η επιστημονική έρευνα μπορεί να προσφέρει πολλά 
στη μελέτη της βιωσιμότητας, στην ανάλυση των προβλημάτων και στη 
διερεύνηση προοπτικών των διαφόρων εγχειρημάτων (π.χ. δυνατότητες 
σίτισης από βιολογικές καλλιέργειες, οικονομική βιωσιμότητα επιχει-
ρήσεων με αυστηρούς περιβαλλοντικούς στόχους κ.λπ.). Αντιστοίχως, η 
δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής της θεωρητικής παραγωγής γνώσης 
μπορεί να συνεισφέρει τόσο στην αναγέννηση της πολιτικής οικολογί-
ας μέσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα, όσο και στην αποδόμηση της 
συχνά ψευδούς αντίληψης περί αντικειμενικής επιστήμης. Φοιτητές σε 
τμήματα περιβαλλοντικών, κοινωνικών, οικονομικών επιστημών και όχι 
μόνο μπορούν να αρχίσουν να (συ)ζητάνε πτυχιακές εργασίες με αντί-
στοιχα θέματα. Με την πίεση, θα δημιουργηθεί η προσφορά και πιθανώς 
η τροποποίηση της διδακτέας ύλης.

Μερικά ερωτήματα που εύλογα γεννιούνται σε αυτό το σημείο 
είναι: σε ποιό βαθμό και μέχρι ποιά κλίμακα μπορούν αυτές οι πρωτο-
βουλίες να λειτουργήσουν αυτόνομα και παράλληλα με τους υπάρχοντες 
θεσμούς καλύπτοντας τα κενά του κεντρικού κράτους; Κατά πόσον εί-
ναι εφικτή -ή αναγκαία- η θεσμοθέτησή τους; Μπορούν ριζοσπαστικές 
πολιτικές προτάσεις να αναδειχθούν μέσα από σύγχρονα φιλελεύθερα 
καθεστώτα; Και τέλος, ποιό μπορεί να είναι το θεσμικό πλαίσιο μιας 
«κοινωνίας της αποανάπτυξης»; Φυσικά δεν μπορούμε να δώσουμε μια 
σαφή και τελική απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Αυτό βέβαια δεν 
μας εμποδίζει να αρχίσουμε να οραματιζόμαστε και να σκιαγραφούμε 
κάποιες από τις εκφάνσεις αυτής της κοινωνίας- αρχικά ως εικόνα και 
εν συνεχεία και στην πράξη. Σε αυτήν την προσπάθεια, οι πρωτοβουλίες 
δημιουργικών αντιστάσεων, όπως και οι θεωρητικές πηγές της αποανά-
πτυξης, κατέχουν κεντρικό ρόλο. Η αποανάπτυξη δεν προσφέρει έτοιμες 
λύσεις, αλλά προτάσσει ότι έχει έρθει η ώρα ν’ ανοίξει ένας διάλογος 
πάνω σε αυτά τα ζητήματα.

Τι άλλο μπορεί να γίνει;
Χωρίς αμφιβολία, μια σειρά από συγκρούσεις είναι αναπόφευ-

κτη. Η αποανάπτυξη δεν ευαγγελίζεται μαγικές λύσεις που θα τους  ικα-
νοποιούν όλους. Απέναντι στις απλουστευτικές λογικές του «όλοι τα 
φάγαμε» ή του «99%» που υποθέτουν ότι όλοι είμαστε στην ίδια βάρκα, 
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η αποανάπτυξη προτάσσει την επιστροφή της πολιτικής οικονομίας και 
οικολογίας στις αναλύσεις μας για τα πεπραγμένα του παρελθόντος και 
στην αναζήτηση για βιώσιμες λύσεις. Αναγνωρίζει δηλαδή την ύπαρξη 
αντιθέσεων, και την ανάγκη συμβιβασμών μέσω ενός πραγματικού και 
εποικοδομητικού διαλόγου.

Μια από τις βασικές προτάσεις της αποανάπτυξης είναι ο συν-
δυασμός των στρατηγικών: αντίδραση, χτίσιμο εναλλακτικών δομών 
και πράξεις «επαναστατικού ρεφορμισμού», δηλαδή ενός ρεφορμι-
σμού με σκοπό να αποσταθεροποιήσει ιεραρχικές δομές και να ανοίξει 
παράλληλα χώρους ώστε νέες ριζοσπαστικές δομές να αναδυθούν και 
να μαζικοποιηθούν, δημιουργώντας στην πορεία έναν νέο ανθρωπολο-
γικό τύπο και πολιτικό υποκείμενο. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμ-
βάνει έναν επαναπροσδιορισμό των αιτημάτων των κινητοποιήσεων 
(διαφύλαξη κοινωνικών αγαθών, όπως νερό, δάση, ποικιλίες σπόρων), 
με την ταυτόχρονη πρόταση ενός μελλοντικού οράματος (άμεση δημο-
κρατία, κοινωνικός έλεγχος, αλλά και καλλιέργειες μικρής κλίμακας, 
βιολογικά προϊόντα), σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση θεσμών, για 
τους οποίους θα γίνεται προσπάθεια να αποκτούν μόνιμο χαρακτήρα. 
Η αποανάπτυξη, ως ερμηνευτικό πλαίσιο, υποστηρίζει κοινωνικούς 
αγώνες εμπλουτίζοντάς τους με θετικά νοήματα. Για παράδειγμα, 
αγώνες όπως αυτός στις Σκουριές είναι εξόχως σημαντικοί από την 
άποψη ότι εισάγουν μια διαφορετική αξιακή γλώσσα από αυτή του 
ωφελιμισμού. Επίσης, ο αγώνας των εργαζομένων της ΒΙΟ.ΜΕ. επιση-
μαίνει την σημασία θεσμοθέτησης εναλλακτικών πρακτικών. Εγχειρή-
ματα σαν αυτό είναι πάντοτε επισφαλή από τη στιγμή που δεν καλύ-
πτονται από ένα νομικό πλαίσιο. Πρωτοβουλίες για τη συμμετοχική 
αναθεώρηση του συντάγματος θα μπορούσαν λοιπόν να χαρακτηρι-
στούν ως είναι παραδείγματα «αποσταθεροποιητικού ρεφορμισμού». 

Η επανοικειοποίηση του δημόσιου λόγου είναι ένα ακόμα απλό 
αλλά ανεκτίμητο βήμα για την αλλαγή κατεύθυνσης. Σε προσωπικό 
επίπεδο κομβικό ρόλο έχει η συνειδητή απόκρουση της παραπληρο-
φόρησης, αλλά και της λιγότερο εμφανούς κυριαρχίας του δημόσιου 
λόγου, κυρίως μέσω της αγνόησης κεντρικών καναλιών «ενημέρωσης» 
και εν συνεχεία μέσω της κριτικής ανάλυσης των όσων παρουσιάζο-
νται από τις ειδήσεις. Η παντελής κυριαρχία του οικονομισμού συ-
νοψίζεται θαυμάσια στην πρόσφατη ρήση του υπουργού οικονομικών 
Γιάννη Στουρνάρα: «Οι άνθρωποι δεν θα ευημερήσουν αν δεν ευημε-
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ρήσουν οι αριθμοί»24. Η αντίληψη αυτή έχει διαβρώσει τόσο το φαντα-
σιακό της σημερινής κοινωνίας που σχεδόν αποτελεί αξίωμα! Ακόμα, 
όσο και αν λέμε ότι π.χ. ο Πρετεντέρης ή ο Τράγκας είναι αποκρου-
στικοί, αλλά συνεχίζουμε να βλέπουμε και να ακούμε τις εκπομπές 
τους, τότε αυτοί συνεχίζουν να κυριαρχούν και να ορίζουν τον δημόσιο 
λόγο. Έτσι, ακόμα και αν εναντιωνόμαστε σε αυτά που ακούγονται, 
συνεχίζουμε να αναλωνόμαστε στην προσπάθεια απόκρουσης των πα-
ράλογων επιχειρημάτων και δεν μας μένει χώρος για την παρουσίαση 
αντιπροτάσεων. Ο προκλητικός λόγος της αποανάπτυξης έχει στόχο 
να επαναπροσδιορίσει τον δημόσιο διάλογο αλλάζοντας την αφετηρία 
και βάζοντας πλέον τους «αντιπάλους» -σε θέση άμυνας- να προσπα-
θούν να αντικρούσουν τα δικά της επιχειρήματα.

Επιπλέον, μια πρακτική που δεν έχει επεκταθεί επαρκώς στην 
Ελλάδα -και ίσως είναι πολύ ριζοσπαστικότερη από μια αντιδραστι-
κή διαδήλωση- είναι η σύσταση συνεταιριστικών «ηθικών» τραπεζών, 
για τη διαφορετική (μη κερδοσκοπική) διαχείριση του αποταμιευομέ-
νου κεφαλαίου, μέσω επενδύσεων σε τοπικές δράσεις, φιλικές προς 
το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία, στοχεύοντας όχι το κέρδος 
αλλά την κοινωνική συνοχή. Όσο και να εναντιωνόμαστε στο παρόν 
σύστημα, εφόσον «αποθηκεύουμε» τα λεφτά μας στις μεγάλες, συμ-
βατικές τράπεζες, δεν έχουμε ούτε επιλογή αλλά ούτε και γνώση για 
το πού επενδύονται αυτά τα χρήματα, και αποτελούμε εν αγνοία 
μας ενεργό «γρανάζι» του συστήματος. Η πρόταση αυτή, όπως και 
άλλες παρόμοιες σχετικά με τη σύσταση συνεταιρισμών, προϋποθέτει 
την αντικατάσταση -πρώτα σε ιδεολογικό επίπεδο- της νοοτροπίας 
του ανταγωνισμού με αυτήν της συνεργασίας. Αυτό θα είναι ένα από 
τα δυσκολότερα κατορθώματα, λαμβάνοντας υπόψη πόσο κυρίαρχο 
είναι το μοντέλο του ανταγωνισμού στις σύγχρονες κοινωνίες και ει-
δικά σε περιόδους κρίσης, όπου δεν λείπουν τα φαινόμενα κοινωνι-
κού κανιβαλισμού, ενώ βλέπουμε σταδιακά ομάδες του πληθυσμού να 
στοχοποιούνται (αρχής γενομένης από τους δημόσιους υπαλλήλους) 
με σκοπό την (αρκετά επιτυχημένη μέχρι στιγμής) διάσπαση κάθε 
μαζικού χειραφετητικού κινήματος. Κεντρικό επιχείρημα εδώ είναι 
η συνειδητοποίηση ότι, σε αντίθεση με την οικονομία της «σπάνης», 
κοινωνικά αγαθά όπως η γνώση και η εμπειρία, όσο περισσότερο χρη-
σιμοποιούνται και μοιράζονται, τόσο μεγαλώνει η ωφελιμότητα για 

24. Τίτλος συνέντευξης στην Εφημερίδα των Συντακτών, 24 Απριλίου 2013: http://www.
efsyn.gr/wp-content/uploads/2013/04/ES_2404_001a.jpg .

ΑΠΟΑΝΑΠΤΥΞΗ! Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΥΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ



110

όλους. Για μια ακόμα φορά οι συμμετοχικές, αντι-ιεραρχικές πρωτο-
βουλίες βάσης, συχνά εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, δείχνουν 
έναν διαφορετικό δρόμο.

Η σημασία ενός θετικού (πολιτικού) προτάγματος

Η αποανάπτυξη μας καλεί να επανανοηματοδοτήσουμε τη ζωή 
μας και να προβούμε σε μια συνειδητή έξοδο από το φαντασιακό του 
οικονομισμού. Καλεί για την ανασύσταση του κοινωνικού ιστού και υπο-
στηρίζει ότι μπορεί να υπάρξει ευημερία, απασχόληση και κοινωνική 
συνοχή, χωρίς οικονομική ανάπτυξη, αρκεί να υπάρξει μια αλλαγή παρα-
δείγματος. Στην Ελλάδα όπου τα πάντα ορίζονται γύρω από τη στήριξη 
ή απόρριψη του μνημονίου, η αποανάπτυξη μας καλεί να αλλάξουμε τους 
όρους με βάση τους οποίους μιλάμε για το μέλλον. Να δημιουργήσουμε 
ένα κοινό όραμα και να κάνουμε ταυτόχρονα τα πρώτα βήματα προς 
αυτό. Μας καλεί επίσης να μειώσουμε την πολυπλοκότητα στη ζωή μας- 
μια πολυπλοκότητα που όλοι αποστρεφόμαστε, αλλά τη δεχόμαστε ως 
φυσικό επακόλουθο και τίμημα μιας μοναχικής καταναλωτικής ζωής.

Όπως προαναφέρθηκε, η αποανάπτυξη θεωρείται ως άμεση απά-
ντηση στην τριπλή περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική κρίση που 
βιώνουμε. Παρόλα αυτά είναι επιθυμητή ακόμα και χωρίς την ύπαρξη 
κάποιας κρίσης. Παρότι οι υποστηρικτές της αποανάπτυξης θεωρούν την 
κρίση ως ευκαιρία που παροτρύνει τον κόσμο να δράσει, αν αυτή επιδει-
νωθεί πολύ γρήγορα (όπως στην περίπτωση της Ελλάδας) δεν δίνεται ο 
απαραίτητος χρόνος ώστε να αναδιοργανωθεί η κοινωνία, καταλήγοντας 
έτσι σε όξυνση των ανισοτήτων. Έτσι, ενώ μπορούμε να δούμε την κρίση 
ως ευκαιρία για αλλαγή πορείας, πρέπει παράλληλα να κοιτάξουμε και 
πέρα απ’ αυτήν. Οι παραπάνω προτάσεις μπορεί μεν να τυχαίνουν μιας 
ευρύτερης αποδοχής λόγω της γενικότερης αποσταθεροποίησης, αλλά 
δεν πρέπει να ειδωθούν μόνο ως συγκυριακές προσωρινές δομές αντι-
μετώπισης και διαχείρισης της κρίσης, μα ως εναλλακτικές μορφές μιας 
βιώσιμης κοινωνίας. Η αποανάπτυξη στοχεύει σε μια διευρυμένη συμμα-
χία, κινηματική, ερευνητική, μεταξύ αριστεράς και οικολογίας, σε επί-
πεδο κινημάτων βάσης, ακαδημαϊκής έρευνας, ακόμη και ρεφορμιστικής 
σοσιαλδημοκρατίας. Ως ένα πεδίο όπου ριζοσπαστικές πρωτοβουλίες θα 
έρθουν σε επαφή με πλειοψηφικά κομμάτια της κοινωνίας.

Το γεγονός (που καμία φορά παρουσιάζεται ως μειονέκτημα) ότι 
η ελληνική κοινωνία δεν έχει ακόμα προλάβει να διαβρωθεί σε βάθος από 
τη νεοφιλελεύθερη καπιταλιστική λογική όσο άλλες χώρες της Δύσης, 

ΠΑΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
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αποτελεί ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για τη μετάβαση σε μια «κοι-
νωνία αποανάπτυξης», αφού πολλές από τις ιδέες που διαπνέουν την 
αποανάπτυξη δεν είναι καθόλου καινούργιες ή ξένες. Δεν χρειάζεται να 
κοιτάξουμε περισσότερο από μια με δύο γενιές πίσω για να εντοπίσουμε 
έννοιες όπως η σημασία της κοινότητας, η συνεργασία, η αλληλεγγύη, 
η φιλοξενία, και τη σημασία που αυτές είχαν για την κοινωνική ευη-
μερία, πολύ περισσότερο από την ευημερία των αριθμών! Οι κοινωνίες 
του παρελθόντος εμπεριείχαν φυσικά και στοιχεία καταπίεσης και θα 
ήταν πολύ απλοϊκό να καλούμε για μια επιστροφή σε μια εξιδανικευμέ-
νη επαρχία που ποτέ δεν υπήρξε. Πρόκληση για την αποανάπτυξη είναι 
ακριβώς να επισημάνει εκείνα τα στοιχεία που αξίζει να διασωθούν και 
εκείνα που πρέπει να υπερκεραστούν, αποδομώντας την ιδέα της γραμ-
μικής προόδου και ακολουθώντας ένα εναλλακτικό πρότυπο ευημερίας 
ή «ευζωίας»25. 

Η μεγαλύτερη συνεισφορά της αποανάπτυξης μέχρι στιγμής δεν 
είναι η αναγνώριση ότι υπάρχουν βιοφυσικά ή άλλα όρια στην ανάπτυ-
ξη, αλλά η έμφαση που δίνει στις κοινωνικές συνέπειες της ανάπτυξης 
αυτής. Ταυτόχρονα, αποτελεί μια πρόταση για το πώς μπορεί να γίνει η 
«αναπόφευκτη» βιοφυσική αποανάπτυξη κοινωνικά βιώσιμη. Χωρίς ένα 
σαφές αλλά ανοιχτό θετικό πρόταγμα και ένα κοινό, συλλογικό όραμα, 
είναι αδύνατο να χτιστεί μια δικαιότερη και περιβαλλοντικά πιο βιώσιμη 
δημοκρατική κοινωνία, αφού η αντίδραση θα παραμένει αναγκαστικά 
παθητική και αμυντική απέναντι σε εξελίξεις που ορίζονται από άλλους. 
Η αποανάπτυξη, εν μέσω κρίσης, μπορεί ακριβώς να προσφέρει ένα νέο 
πολιτικό πρόταγμα και μια καινούργια αφήγηση για την πυροδότηση 
της διαδικασίας κοινωνικού μετασχηματισμού.

25. Γιώργος Κολέμπας, Γιάννης Μπίλλας, Ο ανθρωπολογικός τύπος της αποανάπτυξης– 
τοπικοποίησης, Αθήνα, Εκδόσεις των συναδέλφων, 2013, σ. 29.
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Ζαν-Μαρκ Μαντοζιό

Το τέλος του ανθρώπινου είδους;*
Mετάφραση: Ν. Μάλλιαρης

Αν η ανάμνηση και η γνώση του παρελθό-
ντος καθοδηγούν το παρόν και μας προειδοποιούν 
για τα μελλούμενα, υπάρχει ο φόβος μήπως, αγ-
γίζοντας η ισχύς, η σοφία, η πειθαρχία, τα βιβλία, 
η επινοητικότητα, τα δημιουργήματα κι η γνώση 
του κόσμου έναν τέτοιο βαθμό τελειότητας, έρθει 
κάποτε η πτώση τους, όπως συνέβη στο παρελθόν, 
και εξαφανιστούν· και διαδεχτούν την τάξη και την 
τελειότητα της σήμερον η σύγχυση, τα πολιτισμένα 
ήθη η αγαρμποσύνη, τη γνώση η άγνοια, την εκλέ-
πτυνση η βαρβαρότητα. […] Ακούω ήδη την αντά-
ρα των μελλοντικών πολέμων, εμφύλιων και μεταξύ 
κρατών, όλων εναντίον όλων· βλέπω να έρχονται 
διασπάσεις και αιρέσεις που θα μολύνουν ό,τι θείο 
κι ανθρώπινο βρουν στο διάβα τους, λιμούς κι επι-
δημίες να απειλούν τους θνητούς· κι αφού η φυσική 
τάξη, δηλαδή οι ουράνιες κινήσεις κι η συνάρτηση 
των στοιχείων, καταλυθεί, βλέπω να έρχονται όχι 
μόνο κατακλυσμοί αλλά και υπερβολική ζέστη και 
βιαιότατοι σεισμοί· και το σύμπαν να πλησιάζει στο 
τέλος του, εξ’ αιτίας όλης αυτής της αποδιοργά-
νωσης, επιφέροντας τη σύγχυση όλων των πραγ-
μάτων κι επαναφέροντάς τα στο αρχικό τους χάος.

LOYS LE ROY, De la vicissitude ou variété 
des choses en l’univers, 1575

* J.-M. Mandosio, «Fin du genre humain?». Πρόκειται για το τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου 
του συγγραφέα, Après l’effondrement. Notes sur l’utopie néotechnologique [Μετά την κατάρρευ-
ση. Σημειώσεις για τη νεοτεχνολογική ουτοπία], Παρίσι, Editions de l’Éncyclopédie des 
Nuisances, 2000, σσ. 167-212. Εδώ δημοσιεύουμε το πρώτο μέρος του κειμένου· η συνέχεια 
θα δημοσιευτεί στο επόμενο τεύχος του περιοδικού.
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Μέσα στα πλαίσια της γενικής καταστροφής όλων των συνθηκών 
που θα μπορούσαν να κάνουν επιτέλους δυνατή, για τα άτομα που απο-
τελούν την ανθρωπότητα, μια ζωή άξια να τη ζει κανείς, η νεοτεχνολογία 
συνιστά ταυτόχρονα φορέα και επιταχυντή μιας τετραπλής διαδικασίας 
κατάρρευσης: 1ον του χρόνου ή της διάρκειας, προς όφελος ενός αιώνιου 
παρόντος· 2ον του χώρου, προς όφελος μιας ψευδαίσθησης πανταχού 
παρουσίας· 3ον του λόγου [raison], ο οποίος συγχέεται πλέον με την υπο-
λογιστική ικανότητα· 4ον της ίδιας, τελικά, της ιδέας της ανθρωπότητας.

Εντούτοις καμιά από τις πτυχές αυτής της τετραπλής διαδικα-
σίας δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στη νεοτεχνολογία, καθώς η 
τελευταία απλώς πραγματοποιεί τις υποσχέσεις της τεχνολογικής επο-
χής1. Ας δούμε λίγο λεπτομερέστερα με ποιόν τρόπο.

«Ζήσε τη στιγμή»: αυτό το μήνυμα που ανάρτησε υπό μορφή φω-
τεινής επιγραφής η Coca-Cola, το καλοκαίρι του 2000, σε όλα τα μηχανή-
ματα αυτόματης πώλησης αναψυκτικών στους σταθμούς του παρισινού 
μετρό, συνιστά την πραγματική επιταγή της εποχής μας. Πρόκειται για 
κατά λέξη μετάφραση (ακούσια, δίχως αμφιβολία) του carpe diem2 του 
Οράτιου, κατ’ εξοχήν κλασικής αναφοράς, που μας παραπέμπει σε μια 
εποχή όπου οι μαθητές, «θρεμμένοι με ελληνικά και λατινικά, πέθαιναν 
της πείνας»3. Αυτό όμως που αρχικά αποτελούσε τη βάση της συμβου-

1. Σ.τ.μ.: Ο συγγραφέας ορίζει ως εξής τη σχέση μεταξύ τεχνολογικής εποχής και νεοτεχνο-
λογίας: «Η τεχνολογία μας οδήγησε σχεδόν ανεπαίσθητα στη νεοτεχνολογία. Η νεοτεχνολο-
γία είναι μια μεταμόρφωση της τεχνολογίας, που θεμελιώνεται (σε ιδεολογικό επίπεδο) στην 
πληροφορική και (σε πρακτικό επίπεδο) στη μαθηματική θεωρία της επικοινωνίας. Στηρίζεται 
στην κωδικοποίηση των πληροφοριών σε ψηφιακή μορφή κι έχει ως βασικό της χαρακτηριστικό 
το γεγονός πως δεν αποτελεί μέσο για κανέναν άλλο σκοπό πέραν του ίδιου της του εαυτού: 
η “μετάδοση πληροφοριών” για την οποία πρόκειται δεν είναι μετάδοση κάποιου πράγματος, 
αλλά μετάδοση της μετάδοσης –επιβεβαίωση ότι υφίσταται μια διαδικασία μετάδοσης, ότι 
υπάρχει ένας πομπός κι ένας δέκτης, δίχως άλλο σκοπό έξω από το να “επικοινωνούν”. […]
  Με τον όρο νεοτεχνολογία εννοούμε: 1) ένα οικονομικό και τεχνικό σύστημα, αυτό των 
“νέων τεχνολογιών [επικοινωνίας]”, με την παραγωγική του διαδικασία, τις υποδομές του 
(τις “λεωφόρους της επικοινωνίας”), το σύμπαν των συσκευών του (μικροεπεξεργαστές και 
λογισμικά) και τις αγορές του (το κοινό στο οποίο στοχεύει, δηλαδή όλο τον κόσμο)· 2) την 
ιδεολογία που είναι αδιαχώριστη από αυτό το σύστημα, η οποία προηγήθηκε, το γέννησε και 
θρέφεται, με τη σειρά της, από τους καρπούς της περαιτέρω εξέλιξής του» (J.-M. Mandosio, 
«Le conditionnement néotechnologique», «Avant-Propos», Après l’effondrement…, ό. π., σ. 133, 10).
2. Σ.τ.μ.: Άδραξε τη μέρα στα λατινικά. Φράση από τον τελευταίο στίχο του εντέκατου 
ποιήματος του πρώτου βιβλίου των Οδών του Οράτιου (23 π.Χ.).
3. Σ.τ.μ.: Αναφορά στην περίφημη αφιέρωση που ο Κομμουνάρος συγγραφέας και σοσιαλιστής 
επαναστάτης, Jules Vallès προτάσσει στον δεύτερο τόμο της αυτοβιογραφικής μυθιστορηματικής 
του τριλογίας, Jacques Vingtras, με τίτλο Le Bachelier (1881). Εκεί ο συγγραφέας διηγείται, μεταξύ 
άλλων, τις δυσκολίες του να πάρει το απολυτήριό του και να γίνει δεκτός στη Φιλοσοφική Σχολή.

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ;
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λής ενός επικούρειου ποιητή προς τους πλούσιους εμπόρους και τους 
μορφωμένους Ρωμαίους της εποχής του, έχει πλέον μετατραπεί σε μια 
επιδέξια σαδιστική προσταγή: πώς θα μπορούσαν οι χλομιασμένοι νε-
κροζώντανοι που περιφέρονται αγκομαχώντας στους διαδρόμους του 
παρισινού μετρό μες στον Αύγουστο να «ζήσουν» οτιδήποτε; Το μόνο 
που περιμένουμε από αυτούς είναι η αγοραστική τους ορμή. Το συγκε-
κριμένο σύνθημα συμπυκνώνει απόλυτα το πνεύμα μιας εποχής κατά 
την οποία οι μπουχτισμένοι σκλάβοι της υπερνεοτερικότητας φτάνουν 
στα άκρα -οδηγώντας αντίθετα στον αυτοκινητόδρομο για παράδειγ-
μα-, σε αναζήτηση του εκστατικού crash που θα τους επιτρέψει εν τέ-
λει να νιώσουν πως υπάρχουν. Ο πολλαπλασιασμός των παροξυστικών 
καταστάσεων και των «επικίνδυνων» συμπεριφορών, από τα gang bang4 
ως το μπάντζι τζάμπινγκ, από την κατανάλωση ηρωίνης ή κρακ στις 
καταστάσεις παρατεταμένης αϋπνίας -για μέρες ολόκληρες, χάρις στις 
αμφεταμίνες-, συνιστά κυριολεκτική εφαρμογή του περίφημου υπο-
κειμενίστικου συνθήματος: «Ζήσε δίχως νεκρό χρόνο, απόλαυσε δίχως 
φραγμούς»5.

Όμως «να ζούμε τη στιγμή» σημαίνει επίσης να βυθιζόμαστε 
στον ρου της στιγμιαίας επικοινωνίας σε «πραγματικό χρόνο» με τη 
μεσολάβηση διασυνδεδεμένων υπολογιστών. Ό,τι δεν παίρνει μέρος σε 
αυτό το διαρκές happening, όπου τα «φόρουμ συζητήσεων» διαδέχονται 
τα personal reality shows υπό συνεχή βιντεοσκόπηση, θεωρείται ως μη 
γενόμενο. Όντας πλέον «διαδραστικοί», οι θεατές καλούνται να δια-
σκεδάσουν με την ίδια τους την αλλοτρίωση. (Εξού και το κεντρικό 
σύνθημα μιας πρόσφατης καμπάνιας ενάντια στην τηλεόραση και υπέρ 
του διαδικτύου: «γίνετε οι ηθοποιοί της ίδιας σας της ζωής».)

Η new age ιδεολογία -που χρωστά την επιτυχία της, ακριβώς 
όπως ο χριστιανισμός κι οι ανατολικές θρησκείες, στη θετική αξιολόγη-
ση της παραίτησης ως μορφής «αυτοπραγμάτωσης»- μας λέει ακριβώς 
το ίδιο:

Οι διάφορες χιλιετίες δεν είναι παρά καρπός της ανθρώπι-
νης φαντασίας· στην πραγματικότητα ο κόσμος υπάρχει μόνο στο 

4. Σ.τ.μ.: ομαδικό σεξ, «παρτούζα» στην πορνογραφική αργκό.
5. Σ.τ.μ.: περίφημο καταστασιακό σύνθημα της δεκαετίας του ’60, που έγινε διάσημο 
κατά τη διάρκεια του Μάη του ’68. Φιγουράρει στην κατακλείδα της καταστασιακής 
μπροσούρας (γραμμένης από τον Μουσταφά Καγιατί), «Για την αθλιότητα των φοιτητι-
κών κύκλων» (1966 –ελληνική μετάφραση από τις εκδ. Ελεύθερος Τύπος).
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παρόν –το αιώνιο σήμερα ως φιγούρα της αιωνιότητας, ως κοινό 
σύμπαν που πρέπει εμείς να κατοικίσουμε, δηλαδή να μοιραστούμε 
και να αγαπήσουμε προκειμένου να το κάνουμε δικό μας6.

Σήμερα, δηλαδή, ο υποτιθέμενα πραγματικός χρόνος δεν είναι ο 
χρόνος αλλά η απουσία του, η αναγωγή του σε μια σχεδόν απόλυτη στιγ-
μιότητα. Αυτό που μέσα σε αυτά τα πλαίσια χαρακτηρίζεται, ψευδώς, 
ως χρόνος, είναι στην πραγματικότητα το ακριβές αντίθετο της διάρκειας, 
αυτού του χρόνου που, με άλλα λόγια, ο Καντ αποκαλούσε «μορφή του 
εσωτερικού νοήματος, δηλαδή της εποπτείας του εαυτού μας και της 
εσωτερικής μας κατάστασης»7. Ακριβώς όμως το αποτέλεσμα αυτής της 
μάχης ενάντια στη διάρκεια, ενάντια στον ανθρώπινο χρόνο, συνιστά 
το διακριτικό γνώρισμα των βιομηχανικών κοινωνιών, μέσα στις οποίες 
ό,τι απαιτεί τον ελάχιστο παραπάνω χρόνο συνιστά εξ ορισμού χάσιμο 
χρόνου. Δεδομένου άλλωστε πως, όπως όλοι ξέρουμε, ο τελευταίος είναι 
χρήμα, η αναζήτηση της μέγιστης αποδοτικότητας επιβάλλει το νόμο 
του just in time: στη διατροφή (γεύματα του λεπτού), στις μετακινήσεις 
(ταξίδια-εξπρές), στην επικοινωνία (μετάδοση των πληροφοριών σε υψη-
λές ταχύτητες) κ.λπ.8. Ως αντιστάθμισμα, η επιμήκυνση του «ελεύθερου 

6. Αυτό το κείμενο φιγουράρει στο οπισθόφυλλο ενός συλλογικού έργου που κυκλοφό-
ρησε το 2000 στη σειρά «Spiritualités» («Πνευματικότητες») των εκδόσεων Albin Michel 
(D’un millénaire à l’autre : la grande mutation [Από τη μια χιλιετία στην άλλη: η μεγάλη μετάλ-
λαξη]), με τη συμμετοχή -μεταξύ άλλων «γνωστών συγγραφέων»- των: Ζαν Μποντριγιάρ, 
André Compte-Sponville, Thierry Gaudin, Ζακ Λακαριέρ και Εντγκάρ Μορέν. Προσθέστε 
και τον Πάολο Κοέλιο κι έχετε σχεδόν ολόκληρη τη γκάμα των παραμυθατζήδων που μας 
προσκαλούν να «καλωσορίσουμε μια νέα εποχή εμπιστοσύνης και διαύγειας».
7. Σ.τ.μ.: Σύμφωνα με τη γνωσιοθεωρία του Καντ (την οποία βρίσκουμε στην Κριτική του 
καθαρού λόγου [1781]), ο χρόνος και ο χώρος συνιστούν τις a priori «μορφές εποπτείας» 
που το ανθρώπινο υποκείμενο διαθέτει εγγενώς και οι οποίες, μαζί με τις δώδεκα «κα-
τηγορίες», του επιτρέπουν να δίνει μορφή στα εξωτερικά δεδομένα που αντλεί μέσω της 
εμπειρίας και των αισθήσεων, προκειμένου να νοεί τον εξωτερικό κόσμο. Ειδικά σε ό,τι 
αφορά στον χρόνο, αυτός συνιστά, ως μορφή εποπτείας, τη συνεκτική αρχή του ίδιου του 
υποκειμένου, δίχως την οποία δεν μπορεί να έχει αίσθηση και συνείδηση της ίδιας του 
της ύπαρξης.
8. Σ.τ.μ.: Just in time αποκαλείται το σύστημα οργάνωσης της παραγωγής που εφαρμόστηκε 
για πρώτη φορά στα εργοστάσια της Toyota στην Ιαπωνία. Ο λεγόμενος τογιοτισμός είναι 
ένα σύστημα εργοστασιακής οργάνωσης που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της προσπάθειας 
να ξεπεραστούν ορισμένες σπατάλες, σε χρόνο και πόρους, που η αντιπροσωπία διευ-
θυντών της Τογιότα παρατήρησε στα εργοστάσια Ford, όταν επισκέφτηκε τις ΗΠΑ, τη 
δεκαετία του ‘50. Βασικό χαρακτηριστικό του συστήματος just in time είναι η προσπάθεια 
να μειώνεται, όσο το δυνατόν περισσότερο, η παραμονή των εξαρτημάτων ή των προϊόντων 
μέσα στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας (όπως, π.χ., το στοκάρισμα των 
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χρόνου» -δηλαδή των διαλειμμάτων που αφιερώνουμε στη σπατάλη του 
χρήματος που θα έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε δουλεύοντας σε φουλ 
ρυθμούς- θα αφιερωθεί στην όσο το δυνατόν πιο μακροχρόνια καταβύθι-
σή μας στην επικοινωνία «σε πραγματικό χρόνο». Γεγονός που ουσιαστι-
κά συνεπάγεται ότι δε βγαίνουμε ποτέ από τον κύκλο του νεοτεχνολογι-
κού καθορισμού [conditionnement] μας (ο οποίος, βέβαια, είναι παράλληλα 
και εμπορευματικός, εφόσον η νεοτεχνολογία είναι ένα σύστημα ταυτο-
χρόνως τεχνικό και οικονομικό). 

Η κατάρρευση του χρόνου συνοδεύεται, προφανώς, από αυτήν 
της μνήμης (όσες τσίχλες κι αν μασήσουμε!9). Με σημείο αναφοράς τον 
πραγματικό χρόνο, ένας χρόνος έχει γίνει πλέον ολόκληρος αιώνας. Μας 
χρειάζεται, πλέον, η προσφυγή στις υπηρεσίες ενός επαγγελματία ιστο-
ρικού για να θυμηθούμε με τι έμοιαζε ο κόσμος πριν από έξι μήνες, 
τη στιγμή που ο προκάτοχός του των προηγούμενων δεκαετιών χάνεται 
στην ομίχλη ενός οιονεί θρυλικού παρελθόντος:

«Συνεπώς το εγκυκλοπαιδικό λεξικό τσέπης Petit Larousse του 1979 
είναι ο μοναδικός μάρτυρας μιας περασμένης εποχής, ενός τεχνολογικού Με-
σαίωνα ανησυχητικά κοντινού σε εμάς, οπότε και υπήρχαν ακόμη τηλεφωνι-
κοί θάλαμοι (που λειτουργούσαν μάλιστα με κέρματα κι όχι με τηλεκάρτα), 
στενοδακτυλογράφοι και συσκευές τηλεόρασης δίχως τηλεχειριστήριο, τα 
προγράμματα των οποίων τελείωναν όλα στις 11 το βράδυ» (A. Le Diberder, 
Histoire d’@. L’abécédaire du cyber, Παρίσι, La Découverte, 2000)

Ωστόσο, υπάρχει ακόμα ένας τομέας όπου η συντομία λογίζεται 
περισσότερο ως μειονέκτημα παρά ως πλεονέκτημα: η διάρκεια της ζωής. 
Ο θάνατος δεν αποτελεί πλέον φυσικό τέλος της ζωής, αλλά ένα σκάνδαλο, 
μια παραβίαση κάποιου είδους «δικαιώματος» των ανθρώπινων όντων σε 
μια ζωή όσο το δυνατόν πιο μακροσκελή. Ο πρώτος τυχαίος ηλίθιος –εν 
προκειμένω κάποιος Danny Hills, ειδικός της «τεχνητής νοημοσύνης» και 
ιδρυτικό μέλος της Thinking Machines Corporation- μπορεί να διακηρύττει 
με ενθουσιασμό: «αγαπώ το σώμα μου, όπως όλος ο κόσμος, αλλά αν ένα 
σώμα από σιλικόνη μου επέτρεπε να ζήσω μέχρι τα διακόσια, θα έλεγα 
ναι».

προμηθειών μέσα στο εργοστάσιο). Έτσι η παραγωγή ολοκληρώνεται αμέσως πριν τη διά-
θεση του προϊόντος: «πάνω στην ώρα».
9. Σ.τ.μ.: αναφορά του συγγραφέα σε ιατρικό άρθρο που σχολίασε σε προηγούμενο κεφά-
λαιο του βιβλίου, σύμφωνα με το οποίο το μάσημα ενδυναμώνει τη μνήμη μας.
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Σίγουρα η ανθρωπότητα ονειρευόταν πάντοτε να ανακαλύψει το 
ελιξίριο της νεότητας. Ωστόσο, σήμερα που η διάρκεια της ζωής ορισμέ-
νων κατηγοριών του παγκόσμιου πληθυσμού επιμηκύνεται σημαντικά10, 
θα μπορούσαμε άραγε να υποστηρίξουμε -αν δεν πιστεύουμε, όπως οι 
βιολόγοι, ότι για να πούμε πως ένας οργανισμός «ζει», αρκεί να διασφα-
λίζονται απλώς οι μεταβολικές του λειτουργίες- ότι οι συγκεκριμένοι άν-
θρωποι που επιβιώνουν για πολύ περισσότερο καιρό από ό,τι στο παρελ-
θόν, ζουν πραγματικά; Υπήρχε μια εποχή κατά την οποία μπορούσαμε να 
λέμε μαζί με τον Αριστοτέλη πως μονάχα μετά το θάνατο ενός ατόμου 
είναι δυνατό να αποτιμήσουμε τη ζωή του: μονάχα, δηλαδή, «σε μια ζωή 
ολοκληρωμένη, που έχει φτάσει στο τέλος της, καθώς ένα μόνο χελιδόνι 
δε φέρνει την άνοιξη, ούτε καν μια μόνο μέρα. Κι αντίστοιχα, η μακα-
ριότητα κι η ευτυχία δεν έρχονται μέσα σε μια μέρα ή έστω σε κάποιο 
ανάλογο σύντομο χρονικό διάστημα» (Ηθικά Νικομάχεια, 1098a). Πώς 
αλλιώς όμως θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε μια ζωή εξ ολοκλήρου 
αφιερωμένη στο να «ζει το παρόν» παρά ως στερούμενη κάθε αξίας; 
Ποια εμπειρία ζωής κληροδοτούν στους απογόνους τους (αν έχουν) ή στις 
επόμενες γενιές όλοι αυτοί οι ενενηντάρηδες, όλοι αυτοί οι αιωνόβιοι 
που τους παρουσιάζουμε σαν αξιοθέατα τη μέρα των γενεθλίων τους;

Πρόσφατα διεξήχθη ένα εργαστηριακό πείραμα πάνω στην επι-
μήκυνση της ζωής με τη χρήση γενετικώς τροποποιημένων ποντικιών. Τα 
αποτελέσματά του, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nature το Νοέμ-
βριο του 1999, είναι τα εξής: 

[…] για πρώτη φορά σε ένα θηλαστικό ένα γονίδιο, το ονομαζόμενο p66, 
δείχνει να εμπλέκεται άμεσα στη διαδικασία της γήρανσης. Για την εξήγηση της 
τελευταίας, μια από τις σύγχρονες θεωρίες αναφέρεται στο οξειδωτικό στρες, 
δηλαδή στις κυτταρικές βλάβες που προκαλούνται από τις ελεύθερες χημικές ρί-
ζες, τα τοξικά μόρια που προέρχονται από το οξυγόνο. Η βασική ιδέα της Enrica 
Migliaccio και της ομάδας της ήταν να μελετήσουν το ρόλο του p66 κατά την 
αντίδραση του οργανισμού σε αυτό το οξειδωτικό στρες: οι ερευνητές παρατή-
ρησαν τότε ότι η πρωτεΐνη p66 είναι τροποποιημένη. Για να μάθουν περισσότερα 
σχετικά με αυτό το φαινόμενο, παρασκεύασαν γενετικώς τροποποιημένα πο-
ντίκια, τα λεγόμενα knock-out, στα οποία το γονίδιο p66 απενεργοποιήθηκε. Στη 

10. Για άλλες κατηγορίες βέβαια δεν προβλέπεται ακόμα τέτοια «πρόοδος», ενώ δεν ανα-
φερόμαστε καν στο γεγονός πως σε πολλές περιοχές του πλανήτη (υποσαχάρια Αφρική, 
Ρωσία κ.λπ.) το προσδόκιμο της ζωής κατά τη γέννηση μειώνεται -κάτι που δείχνει πως 
τίποτε δεν είναι ποτέ δεδομένο και πως καμιά πρόοδος δεν είναι μη αναστρέψιμη.
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συνέχεια μελέτησαν τη δράση παραγόντων ικανών να προκαλέσουν βλάβες στο 
DNA των κυττάρων αυτών των ποντικιών, μέσω ενός οξειδωτικού στρες (έκθεση 
σε υπεριώδη ακτινοβολία και υπεροξείδιο του υδρογόνου [οξυζενέ]). Το αποτέ-
λεσμα είναι εντυπωσιακό: ενώ τα κύτταρα των κανονικών ποντικιών πεθαίνουν 
όταν έρθουν σε επαφή με το οξυζενέ, τα κύτταρα που δεν εκφράζουν πια το p66 
επιβιώνουν του στρες. Μάλιστα η προστατευτική αυτή επίπτωση παρατηρείται 
και in vivo. Δεδομένου επιπλέον ότι ένας υψηλός βαθμός ανθεκτικότητας στις 
εξωτερικές επιθέσεις θεωρείται, γενικώς, σύστοιχο της αύξησης του προσδόκι-
μου της ζωής, οι ερευνητές θέλησαν να μάθουν την επίδραση της μετάλλαξης στη 
μακροβιότητα των ποντικιών τους. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό: τα με-
ταλλαγμένα ποντίκια ζουν κατά μέσον όρο 30% περισσότερο από τα άγρια ζώα 
[…]. Η τροποποίηση του p66 δε φαίνεται να έχει σοβαρές βιολογικές επιπτώσεις. 
[…] Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι το p66 ασκεί, σε κανονικό χρόνο, μια παρε-
μπόδιση στους μηχανισμούς επανόρθωσης του DNA. Η τροποποίηση του γονιδί-
ου p66 θα μπορούσε κατά συνέπεια να επιτρέψει στα κύτταρα να επισκευάζουν 
διαρκώς το DNA τους, άρα και στα ποντίκια να ζουν περισσότερο.

Αυτό που συγκράτησαν οι εφημερίδες από όλα αυτά είναι μόνο 
η «εξαιρετική μακροβιότητα» (η Figaro) των ποντικιών «που ζουν περισ-
σότερο» (η Le Monde) «μια μακρά ζωή δίχως γονίδιο» (η Libération). Σε 
ό,τι μας αφορά, δύο άλλες πτυχές της έρευνας αυτής μας φαίνονται πολύ 
πιο σημαντικές:

1) Η εν λόγω έρευνα δεν πραγματεύεται μόνο τη μακροβιότητα 
αλλά και την αντοχή στο στρες, δηλαδή την προσαρμογή στις οχλήσεις. 
Ας προβάλουμε στο ανθρώπινο είδος αυτό που μόλις ειπώθηκε σχετικά 
με τα ποντίκια. Ο μεγαλύτερος αριθμός των ανθρώπινων όντων προσαρ-
μόζονται αρκετά εύκολα ακόμα και στο χειρότερο (αρκεί να διαβάσουμε 
το Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος του Πρίμο Λέβι [1947]11 για να πεισθούμε 
σχετικά). Υπό κανονικές συνθήκες αντιστεκόμαστε σχετικά καλά, γιατί 
είμαστε εξοικειωμένοι –πρόκειται για τη διαδικασία που αποκαλείται 
«μυθριδατοποίηση»- με επίπεδα μόλυνσης τα οποία θα σκότωναν κατά 
πάσα πιθανότητα μέσα σε λίγες μέρες έναν άνθρωπο του 15ου αιώνα 
που θα αναγκαζόταν βιαίως να τις υποστεί· ενώ με ανάλογο, φυσικά, 
τρόπο θα αρρωσταίναμε κι εμείς δίχως αμφιβολία, αν έπρεπε να αντι-
μετωπίσουμε ξαφνικά τις συνθήκες υπό τις οποίες ζούσε εκείνος. Όμως 
οι οχλήσεις αυξάνονται με έναν τόσο ξέφρενο ρυθμό που η μυθριδατο-
ποίηση (η οποία, όπως κάθε άλλη διαδικασία εξοικείωσης, οφείλει να 

11. Σ.τ.μ.: ελληνική μετάφραση από τις εκδ. Άγρα, Αθήνα, 2009.
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προχωρά σταδιακά και απαιτεί ως εκ τούτου μια ορισμένη διάρκεια) δεν 
ακολουθεί πια τις εξελίξεις. Το αποτέλεσμα είναι πως το ζωτικό περιβάλ-
λον μετατρέπεται γρήγορα σε περιβάλλον θανατηφόρο. Η κα Μιλιάτσιο 
βρήκε τη σωστή άμυνα: αντί να προσπαθήσουμε να δράσουμε επί του πε-
ριβάλλοντος που προκαλεί το «στρες», προκειμένου να το επαναφέρουμε 
σε συνθήκες λιγότερο επιβλαβείς για τα άτομα, αρκεί να επέμβουμε στα 
τελευταία και να τροποποιήσουμε τα γονίδιά τους, με σκοπό να τα προ-
σαρμόσουμε σε ένα περιβάλλον που θα έχει πλέον, χάρις σε αυτήν την τρο-
ποποίηση, πάψει να παράγει στρες και ως εκ τούτου να είναι επιβλαβές. Ο 
γενετικά τροποποιημένος άνθρωπος θα μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να 
ζει «30% περισσότερο», δίχως να χρειάζεται να πάψει να υφίσταται έναν 
διαρκή βομβαρδισμό από ραδιενεργά σωματίδια μέσα σε μια ατμόσφαιρα 
γεμάτη διοξείδιο θείου, αζώτου και άνθρακα, όπως η σημερινή.

2) Δεδομένου πως το υπό συζήτηση γονίδιο («p66») φαίνεται να 
στερείται κάθε χρησιμότητας, έχοντας μόνο ανασταλτικές λειτουργίες, η 
τροποποίησή του δε θα είχε «σοβαρές βιολογικές επιπτώσεις». Το να μην 
αντιλαμβανόμαστε όμως πλέον μια όχληση ως τέτοια, χάρις στην «ανθεκτι-
κότητα στο στρες» -το να προσαρμοζόμαστε για παράδειγμα στο διαολε-
μένο σαματά που βασιλεύει στις πόλεις και όλους τους δημόσιους χώρους· 
να βρίσκουμε ότι μια Pizza Hut δεν είναι και τόσο κακή· να μην πανικοβαλ-
λόμαστε όταν βρισκόμαστε παγιδευμένοι στο μποτιλιάρισμα, κάτω απ’ τον 
ήλιο στον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο του Παρισιού· να παραμένουμε 
ευδιάθετοι και χαμογελαστοί ενώ έχουμε δει κάποιον να αυτοκτονεί στο 
μετρό-, μια τέτοια εξέλιξη θα σηματοδοτούσε την απώλεια της ικανότητας 
να κρίνουμε και άρα να σκεφτόμαστε. Φυσικά δεν πρόκειται για κάποια 
«σοβαρή βιολογική επίπτωση», μιας και μια τέτοια εξέλιξη δεν επηρεάζει 
την ομαλή λειτουργία των βασικών οργάνων που είναι επιφορτισμένα με τη 
διασφάλιση των μεταβολικών διαδικασιών· είναι όμως, αναμφίβολα, μια σο-
βαρή ψυχολογική επίπτωση. Προκειμένου για τα ποντίκια αυτό δε φαίνεται 
να έχει συνέπειες. Όμως, σε αντίθεση με τα ποντίκια, τα ανθρώπινα όντα 
υποτίθεται πως σκέφτονται. Δεδομένου, σε κάθε περίπτωση, ότι η απώλεια 
της ικανότητας να κρίνουμε από μόνοι μας ήδη χαρακτηρίζει εμφανέστατα 
το μεγαλύτερο μέρος των συγχρόνων μας, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι 
μια πιθανή γενετική τους μετάλλαξη δε θα άλλαζε πολλά πράγματα στη ζωή 
τους: μόνο πλεονεκτήματα θα έβρισκαν σε μια τέτοια αλλαγή και κανένα 
μειονέκτημα12.

12. Ως συνήθως, όμως, μόνο αφότου θα έχουμε «αδρανοποιήσει» τη γέννηση αυτών των, όχι 
μόνο άχρηστων μα και βλαβερών, ανθρώπινων γονιδίων, θα αντιληφθούμε ότι είχαν εν τέλει κι 
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Δε γνωρίζουμε αν η κα Μιλιάτσιο είχε διαβάσει, όταν ήταν νέα, 
την έκθεση που μια ερευνητική ομάδα του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας είχε δημοσιεύσει το 1958, σχετικά με τα «ζητήματα ψυχικής υγεί-
ας που εγείρει η χρήση της ατομικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς». 
Η εν λόγω έκθεση καταδείκνυε ότι

από την οπτική της Ψυχικής Υγείας, η πιο ικανοποιητική λύση για το 
μέλλον των ειρηνικών χρήσεων [της ατομικής ενέργειας] θα ήταν η εμφάνιση 
μιας νέας γενιάς ανθρώπων που θα είχε μάθει να προσαρμόζεται σε μια σχετική 
άγνοια και αβεβαιότητα.

Όπως διαπιστώνουμε καθημερινά, αυτή η νέα γενιά είναι ήδη 
εδώ και τα γενετικώς τροποποιημένα ποντίκια της κας Μιλιάτσιο θα συ-
νεισφέρουν στην τελειοποίηση της άγνοιας και της αβεβαιότητας αυτών 
που θα τη διαδεχτούν. Σε ένα γενικότερο επίπεδο οι έρευνες στον τομέα 
της γενετικής μηχανικής, είτε έχουν ως αντικείμενό τους τα ποντίκια είτε 
τις μύγες και τις πατάτες, τείνουν όλες τους -πέραν της εξυπηρέτησης 
των άμεσων βιομηχανικών και εμπορικών συμφερόντων- προς έναν ευγο-
νικό σκοπό, ο οποίος συνιστά τη διαρκή και όλο και λιγότερο κρυφή ενα-
σχόληση των γενετιστών: εξάλειψη των ατελειών και βελτίωση του αν-
θρώπινου οργανισμού στο όνομα φαινομενικά κοινώς αποδεκτών στόχων 
(εξαφάνιση των ασθενειών, επιμήκυνση της ζωής κ.λπ.). Ε λοιπόν, όχι, δεν 
επιθυμούμε την επιμήκυνση της ζωής μας με τέτοιες μεθόδους, ακριβώς 
όπως δε θα θέλαμε για τίποτε στον κόσμο να ζήσουμε διακόσια χρόνια 
μέσα σ’ ένα κουφάρι από σιλικόνη (αν ποτέ κάτι τέτοιο ήταν δυνατό). 

Η κατάρρευση του χρόνου είναι στενά συνδεδεμένη με την αντί-
στοιχη του χώρου. Η εξουδετέρωση των αποστάσεων μέσω της μείωσης 
της διάρκειας των ταξιδιών και της σχεδόν στιγμιαίας επικοινωνίας δια-
μέσου του διαδικτύου προκαλεί μια εντελώς απατηλή εντύπωση παντα-
χού παρουσίας. Προφανώς αυτή που καταργείται δεν είναι η πραγματι-
κή απόσταση αλλά η αναπαράστασή της: η υποκειμενική εμπειρία της 
απόστασης υφίσταται, όπως κι εκείνη της διάρκειας, ένα είδος συστολής. 
Χρησιμοποιώντας μια άλλη διατύπωση, θα λέγαμε πως αποκτούμε την 
αίσθηση ότι είμαστε παντού την ίδια στιγμή, ενώ στην πραγματικότητα 
δεν είμαστε πια πουθενά. Απαιτούνται όμως ορισμένες υλικές συνθήκες 
προκειμένου να λάβει χώρα αυτή η συστολή και ο «πραγματικός χρόνος» 

άλλη μια λειτουργία, που είχαμε παραβλέψει και που ενδεχομένως να εμποδίζει τους γενετι-
κά τροποποιημένους juniors να απολαύσουν πλήρως το επιπλέον 30% της μακροζωίας τους.
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να καταστεί ίδιος για όλους, σε όλα τα μέρη της υδρογείου: επέκταση 
του βιομηχανικού συστήματος σε όλες τις κοινωνίες, ενοποίηση του πλα-
νήτη με ομοιογενή δίκτυα μεταφορών και επικοινωνίας, ομογενοποίηση 
των τρόπων ζωής (κινέζικα ρεστοράν στο Παρίσι, πιτσαρίες στη Χαβάη, 
McDonalds στο Πεκίνο) –με την παράλληλη τεχνητή διατήρηση ποικίλων 
βιολογικών και πολιτιστικών δρυμών. Έτσι όμως προκύπτει ένα παρά-
δοξο: οι σχετικά κοντινές περιοχές, που δεν εξυπηρετούνται όμως από 
τις εναέριες γραμμές, τα μεγάλα δίκτυα αυτοκινητοδρόμων και τα τρένα 
υψηλής ταχύτητας, καταλήγουν να είναι πολύ πιο απομακρυσμένες από 
περιοχές οι οποίες είναι στην πραγματικότητα πολύ πιο μακρινές. Έτσι 
η συστολή του χώρου συνοδεύεται από την αποδιοργάνωσή του. Αυτό 
το παράδοξο, που πρωτοεμφανίζεται τον 19ο αιώνα με την κατασκευή 
των σιδηροδρομικών γραμμών, αποτελεί ισχυρό παράγοντα ερημοποίη-
σης των μη εξυπηρετούμενων περιοχών αλλά και συγκέντρωσης γύρω 
από τους βασικούς «κόμβους» της επικοινωνίας. Η ανάπτυξη των αερο-
γραμμών και των τρένων υψηλής ταχύτητας απλώς ενδυνάμωσε αυτή την 
τάση. Αντίθετα, η αντίστοιχη του διαδικτύου τείνει να ευνοεί μια σχετική 
αποκέντρωση: βλέπουμε πλέον ανθρώπους που εγκαθίστανται μακριά 
από τις πόλεις, παραμένοντας όμως την ίδια στιγμή «συνδεδεμένοι». 
Πρόκειται ωστόσο ακριβώς γι’ αυτό που τους εμποδίζει να «ζήσουν στην 
εξοχή», εφόσον αυτή μετατρέπεται σε πρασινισμένο προάστιο της νεο-
τεχνολογίας. Με αυτόν τον τρόπο το διαδίκτυο διογκώνει την αίσθηση 
που έχουν οι χρήστες του ότι το πιο μακρινό είναι ταυτόχρονα και το 
πιο κοντινό.

Η αποδιοργάνωση της αντίληψης του χώρου που έχει το υπο-
κείμενο μεταφράζεται επίσης στις νέες μορφές αστικής ή περιαστικής 
χωροταξίας, στα πλαίσια της οποίας όλοι οι χώροι τείνουν να μετατρέ-
πονται σε «μη-τόπους»:

«Επιθετική, δύσκολα αποκωδικοποιήσιμη, σε ρήξη με τους βιολογικούς 
μας ρυθμούς, η σύγχρονη πόλη μοιάζει ορισμένες φορές να έχει φτιαχτεί για εξε-
λιγμένα cyborgs τα οποία θα διέθεταν μια εντελώς διαφορετική αντίληψη του χώ-
ρου και του χρόνου από αυτή των κατοίκων των σημερινών πόλεων. […] Σε αντί-
θεση με τον παραδοσιακό αστικό χώρο, τη σύγχρονη πόλη δεν μπορούμε πλέον 
να τη διασχίσουμε προς κάθε κατεύθυνση. Μεγάλος αριθμός χώρων προορίζεται 
αποκλειστικά για εξειδικευμένου τύπου χρήσεις. […] Οι πολλαπλές τομές που 
δημιουργούν οι υποδομές δε μας επιτρέπουν πλέον να ακολουθούμε όλες τις δυ-
νατές κατευθύνσεις. […] Ο χώρος που προκύπτει είναι σχεδόν διάτρητος, διάστι-
κτος από no man’s lands. […] Ελλείψει, κατά συνέπεια, κάθε δυνατότητας να γίνει 
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αντιληπτή η ενότητα της πόλης χωροταξικά, καταλήγουμε να την ταυτίζουμε 
με τα διαφημιστικά μηνύματα. […] Παντού τα ίδια εμπορικά κέντρα, παντού 
υπερπληθώρα μηνυμάτων που αδυνατούν, ωστόσο, να περιορίσουν την διάδο-
ση της εντύπωσης ότι ο αστικός χώρος θρυμματίζεται και μάλιστα δυνητικώς 
επ’ άπειρον, σα διαδικασία ανάπτυξης ενός φράκταλ, μέσω άπειρων υποδιαι-
ρέσεων του αρχικού γεωμετρικού σχήματος. […] Το ίδιο σενάριο φαίνεται να 
επαναλαμβάνεται από τη μια ως την άλλη άκρη του πλανήτη, λες κι επρόκειτο 
για την ταυτόχρονη προετοιμασία, σε όλα τα μέρη της γης, της έλευσης μιας 
νέας φυλής από cyborg, ικανών να αποκωδικοποιούν ένα αστικό περιβάλλον 
που έχει καταστεί πλέον αινιγματικό για εμάς» (A. Picon, La Ville, territoire des 
cyborgs, L’Imprimeur, 1998).

Η αποδιοργάνωση του χώρου επιφέρει και την αποδιοργάνωση 
του υποκειμένου, εφόσον ο χώρος είναι μαζί με το χρόνο μια a priori 
μορφή της εμπειρικής μας αντίληψης: όχι ένα αντικείμενο που αντι-
λαμβανόμαστε, αλλά το ίδιο το πλαίσιο της αντίληψής μας, το σύνο-
λο των συντεταγμένων εντός των οποίων συγκροτείται η αισθητή μας 
εμπειρία (όπως έλεγε ο Καντ, ο χώρος είναι «η μόνη υποκειμενική προ-
ϋπόθεση της αισθητής εμπειρίας χάρις στην οποία μας είναι δυνατό 
να έχουμε μια αντίληψη του εξωτερικού κόσμου»). Μέσα σε ένα χώρο 
θρυμματισμένο στο έπακρο, ο οποίος στερείται σημείων αναφοράς κι 
έχει παράδοξες ιδιότητες, η συνείδηση του υποκειμένου καθίσταται κι 
αυτή θρυμματισμένη και σχιζοφρενική. Θα μπορούσαμε με αυτόν τον 
τρόπο να εξηγήσουμε μέσω της ψυχογεωγραφίας, έστω σε έναν βαθμό, 
τη σχεδόν ταυτόχρονη εμφάνιση μανιακών δολοφόνων και γενικότε-
ρα αυτοκαταστροφικών και παρεκκλινουσών συμπεριφορών σε όλα τα 
σημεία του πλανήτη. 

Η σχετικότητα του χρόνου και του χώρου για την οποία μιλούν 
οι αστροφυσικοί –και το ίδιο ισχύει για τις παράδοξες ιδιότητες που 
φέρνει στο φως η φυσική μικροσωματιδίων- έχει νόημα μόνο για μια 
κλίμακα φαινομένων διαφορετική από τη δική μας. Σε ό,τι αφορά όμως 
τη βιωμένη μας εμπειρία, η ισχύς της παρατήρησης του Καντ παραμέ-
νει ακέραια: «Αν εξέλθουμε από την υποκειμενική κατάσταση δίχως 
την οποία δε θα μπορούσαμε να δεχόμαστε αισθητηριακές αντιλήψεις, 
δηλαδή να επηρεαζόμαστε από τα αντικείμενα, η αναπαράσταση του 
χώρου χάνει πλέον κάθε νόημα». Αντίστοιχα, όσο κι αν προσπαθούμε 
να μάθουμε αν η Γη γυρνά γύρω από τον εαυτό της ή γύρω από τον 
Ήλιο, παραμένει αληθές ότι, για εμάς, όπως έλεγε ο Χούσερλ, «η Γη 
δεν κινείται». Διότι, εν τέλει, δεν είναι αλήθεια ούτε ότι «διαθέτουμε 
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ένα δυνάμει, δυνητικό σώμα, ικανό για κάθε είδους μεταμόρφωση» 
ούτε ότι το εν λόγω σώμα «έχει άπειρη ποικιλομορφία» (M. Serres, 
περ. L’Expansion, 20/7/2000).

Η σύγχυση ανάμεσα στο δυνάμει ή εικονικό και το πραγματι-
κό, ο ολικός αποπροσανατολισμός που παρατηρούμε στους σχιζοφρε-
νείς της μεταβιομηχανικής εποχής φτωχαίνει και τελικά αποξηραίνει 
τη φαντασία μας. Η οποία φαντασία παύει να είναι δημιουργική –με 
εξαίρεση, φυσικά, την περίπτωση της «δημιουργικής τάξης» που έχει 
ακριβώς τη «δημιουργία» ως ειδικότητά της13!- και περιορίζεται στην 
κατανάλωση και επανάληψη προκατασκευασμένων εικόνων.

Καταρρέοντας, η μνήμη κι η φαντασία συμπαρασύρουν τον 
λόγο. Είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο αρκετά παραδείγματα της 
αποσύνθεσης της ικανότητας να αρθρώνουμε συλλογισμούς, τότε που 
σχολιάσαμε τα κείμενα ερευνητών ή πανεπιστημιακών (δεν αναφερό-
μαστε καν στους δημοσιογράφους) σχετικά με τη νεοτεχνολογία κι 
ορισμένα άλλα ζητήματα. Η επιταχυνόμενη διάλυση του λόγου στα 
χλιαρά νερά της ασυνάρτητης πολυλογίας συμπορεύεται με την ολοένα 
και μεγαλύτερη διάδοση της πεποίθησης ότι ο λόγος δεν είναι τίποτε 
άλλο παρά μια απλή ικανότητα να κάνουμε υπολογισμούς. Αυτή η πε-
ποίθηση που κατέστη κοινός τόπος με τη γενίκευση της πληροφορικής, 
έλκει την καταγωγή της από μια ανοησία που αποδίδεται στον άγγλο 
φιλόσοφο του 17ου αιώνα, Τόμας Χομπς, την οποία επαναλαμβάνουν 
σήμερα όλοι οι ειδικοί της «τεχνητής νοημοσύνης»: «να σκέφτεται 
κανείς, σημαίνει να κάνει υπολογισμούς». Δε θέλουμε και πολύ για να 
καταλήξουμε στο συμπέρασμα πως οι υπολογιστικές μηχανές –αυτό 
ακριβώς είναι άλλωστε οι υπολογιστές- διαθέτουν «νοημοσύνη»14. 

Είναι προφανές πως έχουμε άδικο όταν συγχέουμε τον λόγο με 
την τέχνη των υπολογισμών, καθώς απλούστατα δεν πρόκειται επουδενί 
για το ίδιο πράγμα. Ιδού, για παράδειγμα, πώς όριζε τον λόγο στο σχε-
τικό λήμμα της Εγκυκλοπαίδειας, πριν από δυόμιση αιώνες, ο αβάς de La 
Chapelle:

13. Σ.τ.μ.: σχετικά με την περίφημη αυτή «τάξη», βλ. και στο παρόν τεύχος τις σελίδες 164-165..
14. Πρόκειται για την ακριβή σημασία του αγγλικού όρου computer και του ιταλι-
κού calcolatore. Πριν το 1965 και στη Γαλλία οι υπολογιστές αποκαλούνταν «calculateurs 
électroniques» [«ηλεκτρονικοί υπολογιστές»]. (Σ.τ.μ.: το σχόλιο αυτό έχει σημασία κυρίως 
για τους γάλλους αναγνώστες, καθώς στα γαλλικά η λέξη που χρησιμοποιείται για να 
δηλώσει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι ordinateur [«τακτοποιητής»].)
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Μπορούμε να σχηματίσουμε διάφορες έννοιες για το περιεχό-
μενο της λέξης λόγος:

1ον Μπορούμε να εννοήσουμε απλά και δίχως κάποιον ειδικότερο 
προσδιορισμό την φυσική ικανότητα γνώσης της αλήθειας, είτε ακολου-
θεί το φως της πίστης είτε όχι και ανεξαρτήτως της τάξης των αντικειμέ-
νων στα οποία εφαρμόζεται.

2ον Μπορούμε να καταλάβουμε, ακούγοντας τη λέξη λόγος, αυτή 
την ίδια ικανότητα, όχι όμως στην απόλυτη έννοια της αλλά μόνο στο 
βαθμό που καθοδηγείται στις έρευνές της από ορισμένες έννοιες που 
υπάρχουν μέσα μας έμφυτα και είναι κοινές σε όλους τους ανθρώπους 
του κόσμου. […]

3ον Ορισμένες φορές με τη λέξη λόγος εννοούμε αυτό το φυσικό 
φως μέσω του οποίου καθοδηγείται η ικανότητα που καλούμε με το ίδιο 
όνομα. […]

4ον Με τον όρο λόγος μπορούμε επίσης να εννοήσουμε την αλύ-
σωση των αληθειών στις οποίες το ανθρώπινο πνεύμα μπορεί να φτάσει 
με τρόπο φυσικό, δίχως να έχει ανάγκη το φως της πίστης.

Ούτε ίχνος υπολογισμού σε όλα αυτά: το μόνο για το οποίο γί-
νεται λόγος είναι η αλήθεια και το φυσικό φως. Η λέξη λόγος χρησιμο-
ποιούνταν με την έννοια του «υπολογισμού» μόνο στην αριθμητική. Στα 
λατινικά η λέξη ratio σημαίνει, φυσικά, «υπολογισμός», όμως πρόκειται 
για μία μόνο από τις σημασίες του όρου, ο οποίος έχει επίσης την έννοια 
της «απόφανσης», του «συλλογισμού» κ.λπ.

Για να μείνουμε στο παράδειγμα της Εγκυκλοπαίδειας, εμπνε-
όμενος από τον Φράνσις Μπέικον (1561-1626), ο Ντιντερό κατανέμει τις 
ανθρώπινες γνώσεις σε τρεις κατηγορίες: «στην Ιστορία, που σχετίζεται 
με τη Μνήμη· στη Φιλοσοφία, που απορρέει από τον Λόγο· και στην 
Ποίηση, που γεννιέται από τη Φαντασία». Σε μια εποχή, όμως, όπου 
και οι τρεις αυτές δυνάμεις επιβιώνουν στο πνεύμα των περισσότερων 
ανθρώπων μόνον ως ξεθωριασμένα ίχνη –όπως οι ουσίες μέσα στα δια-
λύματα της «μνήμης του νερού»15-, είναι δύσκολο να παραδεχθεί κανείς 
ότι η φιλοσοφία απορρέει από τον λόγο, αν φυσικά εννοούμε με τον όρο 

15. Σ.τ.μ.: «Μνήμη του νερού» (mémoire de l’eau) αποκαλείται μια επιστημονική υπόθεση 
του γιατρού και ανοσιολόγου Jacques Benveniste σύμφωνα με την οποία το νερό έχει τη 
δυνατότητα να διατηρεί τα ίχνη ουσιών με τις οποίες ήρθε σε επαφή. Η υπόθεση προκά-
λεσε μεγάλη διαμάχη και οδήγησε στην απόλυση του Μπενβενίστ από το γαλλικό Εθνικό 
Ινστιτούτο Υγείας και Ιατρικής Έρευνας το 1995.
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«φιλοσοφία» τις επιθυμητικές μηχανές του Ντελέζ ή τη διαφωρά του 
Ντεριντά. Η φιλοσοφία κατέστη εξειδικευμένος γνωστικός κλάδος αρ-
κετά πρόσφατα (εξάλλου το αντικείμενο και η μέθοδός της παραμένουν 
ασαφή) και τον καιρό του Ντιντερό περιελάμβανε όλες τις επιστήμες, 
οι οποίες διακρίνονταν σε «επιστήμη του Θεού», «επιστήμη του ανθρώ-
που» και «επιστήμη της φύσης». Η μανία με την μαθηματική (ή ψευδό-
μαθηματική) τυποποίηση δεν ασκούσε ακόμη την τυραννία της στο σύ-
νολο των γνωστικών πεδίων. Μονάχα με την εμφάνιση της μαθηματικής 
λογικής –της οποίας άμεση κληρονόμος είναι η πληροφορική- ταυτίστηκε 
ο λόγος τόσο στενά με τον υπολογισμό. Ένας από τους θεμελιωτές αυτού 
του κλάδου, ο George Boole (ο οποίος επινόησε την περίφημη «άλγεβρα 
Boole»), τιτλοφορούσε το 1854 το βασικό του έργο Οι νόμοι της σκέψης 
(An Investigation of the Laws of Thought). Ωστόσο, η «αλήθεια» για την 
οποία μιλούσε ο αβάς Ντε Λα Σαπέλ δεν έχει την παραμικρή σχέση με 
αυτήν που πραγματεύεται η μαθηματική λογική: στην πρώτη περίπτωση 
πρόκειται για μια πραγματική γνώση, τη γνώση της φύσης των πραγμά-
των· στη δεύτερη περίπτωση πρόκειται απλώς για ένα τυπικό πλαίσιο, το 
οποίο οριοθετεί τις συνθήκες υπό τις οποίες μια λογική πρόταση μπορεί 
να είναι «αληθής» ή «ψευδής», ανεξαρτήτως κάθε εξωτερικής αναφοράς. 

Ένας συλλογισμός ωστόσο δε συνιστά απλώς μια ακολουθία 
πράξεων τυπικής λογικής, την οποία μπορεί να φέρει εις πέρας στην 
εντέλεια ένας σωστά προγραμματισμένος υπολογιστής. Το μόνο που κά-
νουν οι κλασικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι να εκτελούν με τρόπο 
μηχανικό προγράμματα που βασίζονται στις ιδιότητες της μαθηματικής 
λογικής, δίχως, σε καμία στιγμή, να τίθεται ζήτημα «αλήθειας» ή «φυσι-
κού φωτός», παρόλο που, ορισμένες φορές, μπορεί τα εν λόγω λογισμικά 
να είναι εξαιρετικά πολύπλοκα. Εντούτοις, δεν έχουν περισσότερη σχέση 
με τον λόγο από ό,τι ένα άροτρο ή μια οδοντόβουρτσα. Όπως είπε κάπο-
τε ένας συγγραφέας με μια ιδιαίτερη αίσθηση του χιούμορ, «αναμφίβολα 
οι ερευνητές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούν έναν 
πολύ στενό φορμαλισμό κι έτσι τους λείπουν οι ουσιώδεις κατηγορίες 
για την κατανόηση της φύσης της νοημοσύνης»16.

Τι σημαίνει, κατά συνέπεια, σκέφτομαι; Δε γνωρίζουμε πολύ 
καλά –πράγμα που σημαίνει: δε γνωρίζουμε καθόλου- αλλά ο καλύτερος 
ορισμός του τί είναι σκέψη παραμένει κατά πάσα πιθανότητα εκείνος 
του Πλάτωνα: «ένας διάλογος της ψυχής με τον εαυτό της» (εξού κι η 

16. D. Pignon, « La mécanisation de l’intelligence en quête de perspectives nouvelles », L’Etat 
des sciences et des techniques.
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διαλεκτική η οποία αρχικά σήμαινε την τέχνη του διαλόγου, κατά τον 
οποίο η σκέψη προχωρά μέσω διαδοχικών καταφάσεων και αρνήσεων). 
Η εξάσκηση του λόγου δεν κινητοποιεί απλώς μια ικανότητα λογικής 
αλύσωσης προτάσεων η οποία υπερβαίνει την τυπική λογική· κινητοποιεί 
επίσης τη φαντασία, τη μνήμη, την αισθητή εμπειρία. Επιπλέον, αυτό που 
προϋποθέτει δεν είναι ένα σκεπτόμενο υποκείμενο απομονωμένο, σαν 
αυτό που συχνά φαντάστηκαν οι φιλόσοφοι (κατά το μοντέλο του «αυ-
τοδίδακτου φιλοσόφου» που δημιούργησε τον 12ο αιώνα ο Ibn Tofayl), 
αλλά μια ανθρώπινη κοινωνία. Γι’ αυτό ακόμα και οι «νευρωνικοί», οι 
υπολογιστές που είναι λιγότερο τυποποιημένοι από τους κλασικούς τους 
ομολόγους και αποκαλούνται έτσι γιατί η δομή τους υποτίθεται πως 
μιμείται τη δομή των βιολογικών νευρώνων, ακόμα κι αυτοί λοιπόν οι 
υπολογιστές, οι οποίοι επιτυγχάνουν μια κατά προσέγγιση προσομοίω-
ση ορισμένων απλών αντιληπτικών μηχανισμών (όπως η φωνητική και η 
οπτική αναγνώριση), «δυσκολεύονται» -όπως παρατηρεί ένας ακόμα λε-
πτός χειριστής των ευφημισμών- «να επεξεργαστούν τις δομημένες πα-
ραστάσεις της γλώσσας και της σκέψης»17. Και παρ’ όλα αυτά μας ανα-
κοινώνουν για το προσεχές μέλλον τη δημιουργία «βιολογικών» υπολογι-
στών, οι οποίοι είτε θα συνδέουν τρανζίστορ και νευρώνες (από βδέλλες, 
αρουραίους ή σαλιγκάρια) είτε θα αντικαθιστούν τους παραδοσιακούς 
μικροεπεξεργαστές σιλικόνης από έλικες DNA… Ενδεχομένως αυτοί οι 
νέοι υπολογιστές να «υπολογίζουν» πιο γρήγορα από τους σημερινούς, 
αλλά δε θα σκέφτονται περισσότερο από αυτούς: διότι αυτό που λείπει 
από όλες αυτές τις μηχανές είναι η διαλεκτική.

Πράγμα που συνεπάγεται πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας 
για το ενδεχόμενο οι υπολογιστές να αρχίσουν κάποια μέρα να σκέ-
φτονται και να λαμβάνουν αποφάσεις στη θέση μας18. Στον βαθμό που 
το μόνο που κάνουν –και θα κάνουν- είναι να εκτελούν τις λειτουργίες 
για τις οποίες τους έχουμε προγραμματίσει εμείς, αυτά που πρέπει να 
μας απασχολούν είναι τα προγράμματα, όπως φυσικά και αυτοί που 

17. D. Memmi, «Le connexionnisme, une nouvelle approche de la modélisation cognitive », ό. π.
18. Το ότι καταφεύγουμε σε κάποιο μηχανισμό «βοήθειας στη λήψη αποφάσεων» δε συνε-
πάγεται επουδενί πως αυτό το ειδικευμένο σύστημα αποφασίζει κάτι. Μια τέτοια παρα-
δοχή θα σήμαινε πως οι αποφάσεις που λαμβάνουν ορισμένοι βασιζόμενοι σε ωροσκόπια, 
στο Yi King και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή μαντείας είναι στην πραγματικότητα απο-
φάσεις που έχουν ληφθεί από τα άστρα, τα τετράγραμμα ή τα στίγματα του καφέ. Μια 
μηχανή που «αποφασίζει» ή «δίνει την ετυμηγορία της», η μοίρα «που τα θέλησε έτσι κα-
μωμένα», ένας θεός που «απαιτεί» και «διατάσσει» -όλα αυτά δεν είναι παρά δολώματα 
για να εξαπατούμε τους άλλους και ενίοτε τον εαυτό μας.
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τα σχεδιάζουν. Άλλωστε αυτό το είδος «ανάθεσης της εξουσίας» σε ένα 
σύστημα μηχανισμών ακατανόητων και ανεξέλεγκτων από τους χρήστες 
τους (των οποίων μηχανισμών η γνώση και ο έλεγχος συνιστά –και σε 
αυτό το σημείο τίποτε δεν έχει αλλάξει, ό,τι κι αν λέμε, από την εποχή 
του τεϊλορισμού- αποκλειστικό τομέα των μηχανικών και των τεχνοκρα-
τών) συνιστά ήδη ένα αρκούντως πειστικό επιχείρημα ενάντια στην κυ-
ριάρχηση των ζωών μας από την τεχνολογία και δη τη νεοτεχνολογία. 

Ας επανέλθουμε όμως στον λόγο, έτσι όπως τον όριζε ο αβάς 
Ντε Λα Σαπέλ. Είναι σαφές ότι αυτή η διαδικασία αποδιοργάνωσης του 
πνεύματος, που είδαμε επί το έργον στην περίπτωση της μνήμης και της 
φαντασίας, καταλήγει να καθιστά κυριολεκτικά ακατανόητη την ίδια την 
έννοια της αλήθειας. Αυτός είναι, ειρήσθω εν παρόδω, ο λόγος για τον 
οποίο το φιλοσοφικό ρεύμα της αποδόμησης και ο σχετικισμός ασκούν 
σήμερα τέτοια γοητεία. Διαπράττουμε όμως ένα πολύ σοβαρό σφάλμα, 
όταν πετάμε στον κάλαθο των αχρήστων την αναζήτηση της αλήθειας 
υπό την πρόφαση πως ο λόγος του Διαφωτισμού εκφυλίστηκε μετά τον 
18ο αιώνα σε δογματικό θετικισμό, ακολουθώντας μια προδιαγεγραμμέ-
νη διαλεκτική που κατέληξε στην «αυτοκαταστροφή του λόγου». Όπως 
έδειξαν κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ο Χορκχάιμερ κι 
ο Αντόρνο, «δεν υπάρχει ελευθερία δίχως διαφωτισμένη σκέψη», ακόμα 
κι αν η τελευταία περιλαμβάνει μέσα της «το σπέρμα αυτής της οπισθο-
δρόμησης που επαληθεύεται παντού σήμερα». Γι’ αυτό, συνεχίζουν οι 
δύο συγγραφείς, «ο λόγος πρέπει να αποκτήσει αυτοσυνείδηση», ελλεί-
ψει της οποίας «θα σφραγίσει την ίδια του τη μοίρα». Και πράγματι, σή-
μερα ο λόγος καταρρέει μπροστά στα μάτια μας, ίσως και ανεπιστρεπτί.

Όλως παραδόξως, η υποκειμενική διάσταση αυτής της διαλεκτι-
κής του λόγου είχε πολύ καλά περιγραφεί, πριν πολύ καιρό, από έναν 
συγγραφέα τον οποίο δε θα χαρακτηρίζαμε και ως σκαπανέα της «δια-
φωτισμένης σκέψης»19: 

Υπάρχει ο φόβος μήπως, βλέποντας συχνά να υπονομεύονται οι θέσεις 
που θεωρούσαμε σταθερές και ανθεκτικές, καταληφθούμε από έναν τρόμο που 
θα μισεί τόσο πολύ τον λόγο, ώστε να μην τολμάμε πλέον να εμπιστευόμαστε 
ούτε και την πιο προφανή αλήθεια.

Η αλληλοδιαπλεκόμενη κατάρρευση των τριών νοητικών δυνάμε-
ων που παραδοσιακά θεωρούνταν ότι συγκροτούν το ανθρώπινο πνεύμα 

19. Πρόκειται για τον Άγιο Αυγουστίνο, στον διάλογό του Περί του δασκάλου (De magistro).
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αρκεί για να εξηγήσει γιατί πολλαπλασιάζονται σήμερα οι φωνές που 
προτείνουν να τελειώνουμε με το ίδιο το ανθρώπινο είδος συνολικά, υπό 
το σκεπτικό πως δεν έχουμε πλέον τίποτε να περιμένουμε από αυτό, 
εφόσον οι περιορισμοί του βιώνονται πλέον ως ένα ανυπόφορο φορτίο ή 
ως ένας σκανδαλώδης περιορισμός των δικαιωμάτων του ατόμου. Η ίδια 
διαλεκτική που οδηγεί τον λόγο να δημιουργεί τις συνθήκες της ίδιας 
του της καταστροφής καταλήγει να αντιστρέφει τον «ανθρωπιστικό» 
προοδευτισμό της Αναγέννησης σε ένα πρόταγμα που στοχεύει στην 
κυριολεκτική εξάλειψη της ανθρωπότητας20.

(Αυτή η αντιστροφή του ανθρωπισμού σε αντι-ανθρωπισμό έχει 
επιφέρει την αλλαγή του νοήματος ορισμένων διατυπώσεων. Ένας ση-
μερινός τεχνοφιλικός, για παράδειγμα, θα επαναλάμβανε ευχαρίστως τη 
φράση «από τη στιγμή που θέλουμε, μπορούμε», προκειμένου να δικαιο-
λογήσει τη βούλησή του να θέσει τέλος στην ανθρωπότητα, ξεπερνώντας 
τη. Εντούτοις, αυτή η πρόταση προέρχεται από το Λόγο περί της αξιο-
πρέπειας του ανθρώπου [De hominis dignitate], που εκφωνήθηκε το 1486 
από τον [ιταλό νεοπλατωνικό φιλόσοφο] Πίκο ντέλα Μιράντολα για να 
εξυμνήσει το ανθρώπινο γένος –πράγμα που δείχνει ωραία το διαλεκτικό 
χαρακτήρα της εξέλιξης των ιδεών και την αναγκαιότητα να λαμβάνουμε 
πάντοτε υπόψη την ποικιλία του ιστορικού πλαισίου21.)

Ένα πρόσφατο παράδειγμα της επιθυμίας να τελειώνουμε με την 
ανθρωπότητα μας παρέχεται από τον Μισέλ Ουελμπέκ. Στο best-seller του 
με τίτλο Τα στοιχειώδη σωματίδια (1998), η ανθρωπότητα περιγράφεται 
αναδρομικά από έναν μετά-ανθρώπινο αφηγητή ως το είδος «που, για 

20. Δεν αναφερόμαστε εδώ στη συμπτωματική καταστροφή της ανθρωπότητας με την 
ευκαιρία, ας πούμε, μιας πυρηνικής σύγκρουσης ή ακόμα και ως επακόλουθο των «παρά-
πλευρων απωλειών» της βιομηχανικής ανάπτυξης: αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ιδέα 
μιας σχεδιασμένης και κατόπιν προγράμματος εξάλειψης της ανθρωπότητας.
21. Ας ξαναβάλουμε όμως την παράθεση του Πίκο στα αρχικά της συμφραζόμενα: «Ο 
άνθρωπος είναι το πιο ευτυχές από όλα τα ζωντανά όντα –και ως εκ τούτου το πιο άξιο 
θαυμασμού. […] Πράγματι, ο άνθρωπος θεωρείται ως ένα μεγάλο θαύμα και, γι’ αυτό, 
άξιος θαυμασμού. […] Ο άνθρωπος είναι ένα ζωντανό ον, διαφορετικής κάθε φορά φύσης, 
πολύμορφης και μεταβλητής. Γιατί όμως τα λέμε όλα αυτά; Για να καταλάβουμε ότι 
-εφόσον γεννηθήκαμε με την ικανότητα να γινόμαστε όλα αυτά που θέλουμε- οφείλου-
με κυρίως να φροντίζουμε να μη λέγεται για εμάς ότι, έχοντας γεννηθεί σε υψηλή θέση 
στην ιεραρχία της πλάσης, δεν καταφέραμε να το αντιληφθούμε και εκπέσαμε, αντίθετα, 
στην ίδια θέση με τα ζώα και τα ηλίθια κτήνη. […] Ας πλημυρίσει λοιπόν το πνεύμα μας 
μια άγια φιλοδοξία ώστε, μη αρκούμενοι στα μέτρια πράγματα, να προσδοκούμε τα πιο 
υψηλά και να χρησιμοποιούμε όλες μας τις δυνάμεις για να τα φτάσουμε –εφόσον από τη 
στιγμή που θέλουμε, μπορούμε».
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πρώτη φορά στην ιστορία του κόσμου, κατόρθωσε να αντιμετωπίσει τη 
δυνατότητα της ίδιας του της υπέρβασης και που, λίγα χρόνια αργότερα, 
κατόρθωσε να βάλει σ’ εφαρμογή αυτή την υπέρβαση»22:

[…] η ανθρωπότητα όφειλε να εξαφανιστεί· η ανθρωπότητα όφειλε να 
παραχωρήσει τη θέση της σ’ ένα καινούργιο είδος, ασεξουαλικό και αθάνατο, 
που θα είχε υπερβεί την ατομικότητα, τον διαχωρισμό και το πεπρωμένο. […] 
Έχοντας διαρρήξει τον καταγωγικό δεσμό που μας συνέδεε με την ανθρωπότη-
τα, εμείς ζούμε. Σύμφωνα με την εκτίμηση των ανθρώπων, ζούμε ευτυχισμένοι. 
Κι είναι αλήθεια ότι έχουμε ξεπεράσει τις απροσπέλαστες για εκείνους δυνάμεις 
του εγωισμού, της βαναυσότητας και του θυμού. Ζούμε, όπως και να ‘χει, μια 
διαφορετική ζωή. […] Στους ανθρώπους της αρχαίας φυλής, ο κόσμος μας μοιά-
ζει παράδεισος23. 

Μπορεί βέβαια εδώ το θέμα να είναι η γενετική κι όχι η ηλε-
κτρονική, ωστόσο αυτό το κείμενο σχετίζεται στενά με τη Διακήρυξη της 
ανεξαρτησίας του κυβερνοχώρου, την οποία παραθέσαμε σε προηγούμε-
νο κεφάλαιο24: σε αμφότερα τα κείμενα βρίσκουμε την ίδια προσδοκία 
λύτρωσης του σώματος από τους δεσμούς του, την ίδια ουτοπική λύση 
όλων των αντιφάσεων στον «παράδεισο» ενός ωκεάνιου αισθήματος νε-
οθρησκευτικού τύπου. Η μόνη διαφορά είναι πως ο ευγονιστής Ουελμπέκ 
τοποθετεί αυτή τη σημαντική πρόοδο στο προσεχές μέλλον, ενώ ο John 
Perry Barlow θεωρεί πως έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση, 
πάντως, η υπέρβαση της ανθρωπότητας παίρνει πάντοτε για μοντέλο της 
τους «άφυλους και αθάνατους» αγγέλους25. Όπως και η κα Μιλιάτσιο, 
εγκαταλείπουμε κάθε προσπάθεια να επιλύσουμε τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, θεωρώντας πως το βασικό πρόβλημα εί-
ναι η ίδια η ανθρωπότητα.

22. Μ. Ουελμπέκ, Τα στοιχειώδη σωματίδια, μτφρ. Α. Εμμανουήλ, Αθήνα, Εστία, 2000, σ. 
419.
23. Ό. π., σ. 409, 419.
24. Σ.τ.μ.: “A Declaration of the Independence of Cyberspace” (1996). Κείμενο του αμερι-
κανού ποιητή, στιχουργού (πολλών τραγουδιών των Grateful Dead) και ακτιβιστή υπέρ της 
ελευθερίας του διαδικτύου -σε αναρχοφιλελεύθερα (libertarian) πλαίσια- John Perry Barlow, 
που συντάχθηκε ως απάντηση στην ψήφιση του “Telecommunications Act”, την ίδια χρονιά, 
του πρώτου νόμου του αμερικάνικου κράτους που προσπαθούσε να θέσει νομικές ρυθμί-
σεις στη λειτουργία του διαδικτύου.
25. Βλ. σχετικά με αυτό το ζήτημα το βιβλίο του A. Buisine, L’Ange et la Souris, Ονφλέρ, 
Zulma, 1997.
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Ο πρώτος τύπος προγραμματισμένης επεξεργασίας της μετά-
ανθρωπότητας που διαγράφεται στον ορίζοντα είναι η κατασκευή παι-
διών «α λα καρτ». Ήδη μερικές πορνογραφικές ιστοσελίδες προσφέρουν 
στους πελάτες τους τη δυνατότητα να διαμορφώσουν οι ίδιοι την ψηφι-
ακή πορνοστάρ των ονείρων τους, διαλέγοντας μέσα από έναν κατάλογο 
τα στήθη, τους γλουτούς, τα μάτια ή το στόμα της. Με αυτόν τον τρόπο 
οι πελάτες δημιουργούν το ρομποτικό πορτραίτο της προσωποποιημένης 
τους ηρωίδας, που θα «ζήσει» σεξουαλικές περιπέτειες οι οποίες θα έχουν 
επίσης επιλεγεί εκ των προτέρων. Δεν υπάρχει λόγος να αμφιβάλλουμε 
για το ότι η ίδια παιχνιδιάρικη διαδραστικότητα θα προταθεί σύντομα 
στους μελλοντικούς γονείς, οι οποίοι έχουν ήδη τη δυνατότητα επιλογής 
του φύλου του παιδιού τους και αποτελούν ονειρεμένη λεία για όλους 
αυτούς τους μαθητευόμενους μάγους της ανθρώπινης κληρονομικότητας. 
Οι οποίοι γονείς από την πλευρά τους θα είναι περιχαρείς που θα μπο-
ρούν να αποκτούν παιδιά με τα καλύτερα χαρακτηριστικά της αγοράς, 
ανάλογα πάντα με τις οικονομικές τους δυνατότητες: αν πρόκειται για 
αγόρι, είναι προφανές πως δε θα πρέπει να είναι υποψήφιο ούτε για 
τριχόπτωση ούτε για καρκίνο του προστάτη και ότι θα είναι –ει δυνατόν 
μάλιστα ταυτόχρονα- ένας Μότσαρτ, ένας Μπιλ Γκέιτζ, ένας Ζιντάν και 
-γιατί όχι;- ένας Ρόκο Σιφρέντι26· αν βγει κορίτσι, τότε θα προσέξουμε 
πολύ να αποφύγουμε την οστεοπόρωση, τον καρκίνο του μαστού ή της 
μήτρας και θα επιθυμούμε να μοιάζει με την Πάμελα Άντερσον, τη Σοφί 
Μαρσό ή τη Lady D, έχοντας, ταυτόχρονα, την εξυπνάδα της Μαρί Κιου-
ρί και τη φωνή της Κάλλας (ή της Μαντόνα). Ποιος θα μπορούσε να ψέξει 
αυτούς τους γονείς, όλο έγνοια να επωφεληθούν τα παιδιά τους από τα 
καλά της προόδου –και κυρίως να τους τροποποιήσουν το γονίδιο p66, 
ούτως ώστε να έχουν κι αυτά δικαίωμα σε 30% επιπλέον ζωής; Όσοι 
αντίθετα δε θα επιθυμούν γενετικώς τροποποιημένα παιδιά, θα παρουσι-
άζονται ως εχθροί της κοινωνίας, ως οι νέοι βάρβαροι που, όλως φυσικώς, 
θα στερούνται του δικαιώματος να κάνουν παιδιά τα οποία θα θέτουν 
–ή, πιο σωστά, θα συνιστούν- υγειονομικά και κοινωνικά προβλήματα.

Μπορεί κάτι τέτοιο να μας φαίνεται σήμερα ως σενάριο επι-
στημονικής φαντασίας -ίσως όμως όχι για πολύ ακόμα. Ήδη, άλλωστε, 
όλο και περισσότεροι άνθρωποι –κυρίως γυναίκες αλλά όχι μόνο- πι-
στεύουν αφελώς ότι βελτιώνονται με το να καταφεύγουν στις υπηρε-
σίες αυτής της χειρουργικής που ψευδώς αποκαλείται αισθητική: το 

26. Σ.τ.μ.: Rocco Siffredi. Γνωστός ιταλός πορνοστάρ που φημίζεται για το μέγεθος 
του πέους του.
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αποτέλεσμα είναι να παραμορφώνονται από εμφυτεύματα σιλικόνης 
και να μετατρέπονται εθελουσίως σε κλώνους του Μάικλ Τζάκσον, 
της Μπάρμπι ή της Λολό Φεράρι27. (Στην Αργεντινή όπου, καθώς φαί-
νεται, οι προσθήκες σιλικόνης κάνουν πάταγο, μια τηλεπαρουσιάστρια 
χρωστά τη διασημότητά της στο γεγονός πως είναι εγγυημένα 100% 
φυσική, δίχως την παραμικρή προσθήκη σιλικόνης). Μπορούμε να φα-
νταστούμε τις προοπτικές που ανοίγονται στην παγκόσμια αγορά ευ-
γονικής και την τυποποίηση των ατόμων που θα προκύψει από αυτή. 
Πρόκειται ακριβώς για το αποτέλεσμα που προσπαθούμε εδώ και πολύ 
καιρό να πετύχουμε. Ήδη από το 1958 ο Jean Rostand σημείωνε (σε μια 
συλλογή κειμένων του με τίτλο Science fausse et fausses sciences [Παρίσι, 
Gallimard, 1958]) ότι:

 
Αν επιβεβαιωθούν τα τελευταία πειράματα, θα μας παράσχουν τα 

μέσα για την πραγματοποίηση, στα ανώτερα θηλαστικά –όπως κάναμε προ-
ηγουμένως στα βακτήρια-, κατευθυνόμενων μεταλλάξεων μέσω της δράσης 
μιας χημικής ουσίας, του DNA, την οποία αποσπούμε από τα χρωμοσώματα 
(βλ.: «Modifications induites chez les canards Pékin par le DNA de canard khaki 
Campbell injecté après la naissance » [«Τροποποιήσεις σε πάπιες Πεκίνου μέσω 
DNA από χακί πάπιες Κάμπελ, που τους εισχωρήθηκε μετά τη γέννησή τους»], 
La Presse médicale, 9/10/1957). Αν προβάλουμε στον άνθρωπο τα αποτελέσματα 
που έχουμε επιτύχει ως τώρα στις πάπιες, θα μπορούσαμε να φανταστούμε 
τη μεταφορά ορισμένων δυνατοτήτων του υποκειμένου Α στα αναπαραγωγικά 
κύτταρα ενός υποκειμένου Β, μέσω DNA παρμένου από τα κύτταρα του πρώ-
του. Φαινόμενο που αποκαλέσαμε χημική υβριδοποίηση. […] Φαίνεται, επίσης, 
ότι, μέσω της χρήσης αυτού του DNA, μπορούμε να ελπίζουμε πως θα τροπο-
ποιήσουμε τα κληρονομικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου μετά τη γέννησή του. 
Προχωρώντας ακόμα περαιτέρω την υπόθεσή μας, θα μπορούσαμε να φαντα-
στούμε πως το σύνολο του ανθρώπινου είδους θα παραλάμβανε ένα κοινό και 
τυποποιημένο DNA το οποίο θα του απέδιδε τα πιο ευνοϊκά χαρακτηριστικά, 
τόσο στο διανοητικό όσο και στο φυσικό επίπεδο: τα «μικρά του ανθρώπου» 
δε θα ήταν πλέον, υπό αυτή την έννοια –και κυριολεκτώντας-, τα παιδιά ενός 

27. Σ.τ.μ.: Lolo Ferrari (1963-2000). «Καλλιτεχνικό» ψευδώνυμο της Eve Valois, γαλλί-
δας τρας τραγουδίστριας, ηθοποιού και πορνοστάρ που έγινε γνωστή για τα τεράστια 
σιλικονούχα στήθη της –τα «μεγαλύτερα του κόσμου»-, που της χάρισαν δύο φορές το 
βραβείο Γκίνες. Σε συνεντεύξεις της είχε δηλώσει μεταξύ άλλων: «όλα αυτά τα έκανα, 
επειδή δε μπορώ να αντέξω τη ζωή. Αλλά δεν άλλαξε τίποτε τελικά. […] Φοβόμουν 
και ντρεπόμουν. Ήθελα να αλλάξω το σώμα μου, το πρόσωπό μου, να μεταμορφωθώ. 
Στην πραγματικότητα ήθελα να πεθάνω».
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καθορισμένου ζευγαριού, αλλά του είδους στο σύνολό του.

Το μόνο που κάναμε αυτά τα τελευταία πενήντα χρόνια είναι 
να προχωρήσουμε αυτήν την υπόθεση, πραγματοποιώντας το αρχικό 
σχέδιο. (Και φυσικά, όσοι εμπλέκονται σε αυτήν την πραγματοποίηση 
διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους –όπως έκαναν πάντοτε- ότι «η επιστήμη 
είναι ουδέτερη» και πως «οι πολίτες» μπορούν και οφείλουν να ελέγχουν 
«δημοκρατικά» τη διαδικασία αυτή, εκφράζοντας τις επιλογές τους.)

Η δεύτερη ποικιλία μιας προγραμματισμένης και κατόπιν σχε-
δίου επεξεργασίας της μετά-ανθρωπότητας, η οποία δεν είναι καθόλου 
ασυμβίβαστη με την πρώτη, είναι το cyborg. Η επιστημονική φαντασία 
–κι αυτή είναι η λειτουργία της, όπως είδαμε σε προηγούμενο μέρος του 
βιβλίου- μας έχει από παλιά εξοικειώσει με αυτήν την έννοια. Το cyborg 
(σύνθετη ψευτοέννοια που αποτελείται από το πρόθεμα cyber- και το 
ουσιαστικό organism) είναι ένα υβρίδιο ανθρώπου και μηχανής, το οποίο 
δεν πρέπει ωστόσο να συγχέουμε με το android, τύπο ρομπότ που έχει 
την ιδιαιτερότητα να μοιάζει με άνθρωπο: ο Ρόμποκοπ είναι cyborg ενώ 
ο Τερμινέιτορ android.

Η ιδέα της υπέρβασης του ανθρώπινου όντος από το cyborg ερε-
θίζει όλο και περισσότερο τα πνεύματα και θρέφει τις πιο παραληρη-
ματικές φαντασιώσεις. Ο Joël de Rosnay για παράδειγμα μας εξηγούσε 
προσφάτως, σε ένα από τα έργα του που περιγράφουν το λαμπρό μέλλον 
που μας περιμένει, ότι «η μηχανική, η βιολογική κι η πληροφορική επα-
νάσταση […] οδηγούν στην ανάδυση αυτού του καινούργιου, συλλογικού 
όντος, του cybionte28, που αποτελεί την τελική πλέον μορφή της εξέλιξης 
της ζωής πάνω στη Γη»29. Εν αναμονή λοιπόν αυτού του μυστηριώδους 
«συλλογικού όντος» -πραγματοποίηση, μέσω του διαδικτύου, της περί-
φημης «νοόσφαιρας» του Teilhard de Chardin30;-, αυτό που ενδιαφέρει 
τους υποστηρικτές του cyborg είναι η τροποποίηση των ατόμων. Ιδού τα 
πλεονεκτήματα που θα απέφερε ο μετασχηματισμός του αφόρητα αν-
θρώπινου σημερινού ατόμου σε cyborg: 

Η έλευση του cyborg αφήνει να διαφανεί ένας πιθανός τρόπος επίλυσης 

28. Σ.τ.μ.: νεολογισμός που προέρχεται από τη σύνθεση των λέξεων cybernétique (κυ-
βερνητικός-πληροφορικός) και biologique (βιολογικός).
29. J. de Rosnay L’Homme symbiotique : regards sur le troisième millénaire [Ο συμβιωτικός 
άνθρωπος: ματιές στην τρίτη χιλιετία], Παρίσι, Seuil, 1997.
30. Σ.τ.μ.: Σχετικά με τη «νοόσφαιρα» αυτή, βλ. Πρόταγμα, τ. 5, Δεκέμβριος 2013, σ. 142, υπ. 
3.
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των αντιφάσεων [ανάμεσα στον άνθρωπο και τις τεχνικές του βιομηχανικού κό-
σμου] μέσω της εις βάθους οικειοποίησης και της κυριάρχησης της ουσίας της 
μηχανής. Το cyborg ενσαρκώνει ταυτόχρονα τον θρίαμβο των τεχνικών οι οποίες 
επενδύουν το έσχατο αμυντικό καταφύγιο, το εσωτερικό του ανθρώπινου σώμα-
τος αλλά και τη συμφιλίωσή τους με τον άνθρωπο. Τρομακτικό σαν άγγελος, το 
cyborg είναι επίσης σπλαχνικό, ευαγγελιζόμενο την επερχόμενη λύτρωση». 
(A. Picon, La Ville, territoire des cyborgs, ό. π.)

Για ακόμα μια φορά βλέπουμε εδώ το κοινό έδαφος όλων των 
παραλλαγών του θέματος της μετά-ανθρωπότητας, τόσο στη γενετική 
όσο και στην κυβερνητική της εκδοχή: η λύτρωσή μας θα έρθει με τη 
μορφή του αγγέλου. Στον Πικό, όπως βέβαια και στο σύνολο των απο-
λογητών της νεοτεχνολογίας, η ιδέα της αλλοτρίωσης διατηρείται, για 
να υποστεί όμως πλήρη αντιστροφή: ο συγγραφέας μπορεί να υποστη-
ρίζει ότι «τα πραγματικά άτομα είναι πολύ λιγότερο αυτόνομα» από τα 
cyborgs και πως, αν θέλαμε να θεραπεύσουμε το αίσθημα κατωτερότητας 
του ανθρώπου απέναντι στη μηχανή, θα πρέπει να τον μετατρέψουμε κι 
αυτόν σε μηχανή. Πανέξυπνη λύση, με την εξής μικρή παράλειψη που 
υποχρεώνεται τελικά να παραδεχτεί κι ο ίδιος ο Πικό: ένα cyborg παύει 
να υπάρχει «μέσα σε έναν κόσμο δίχως ηλεκτρισμό». Περίεργος τρόπος 
να είναι κανείς αυτόνομος! Σε κάθε περίπτωση, αν εξετάσουμε τα πράγ-
ματα από αυτή την οπτική, υπάρχει μόνο ποσοτικού τύπου διαφορά 
ανάμεσα στην αλλοτρίωση των cyborgs και σε εκείνη των ανθρώπινων 
όντων στη σημερινή τους εκδοχή. Ο Πικό μάλιστα δε διστάζει να υπο-
στηρίξει ότι «ο αυτοκινητιστής, αυτό το μείγμα σάρκας και μηχανικής» 
συνιστά ήδη ένα είδος προ-cyborg. Εμείς θα προσθέταμε ότι το άτομο των 
σύγχρονων, «ανεπτυγμένων» κοινωνιών είναι, όπως και το cyborg, απολύ-
τως ανίκανο να επιβιώσει δίχως ηλεκτρισμό. Πράγμα που συνεπάγεται 
ότι το cyborg δε συνιστά ρήξη με την πρόσφατη εξέλιξη της ανθρωπότη-
τας αλλά μάλλον την επιτυχή της ολοκλήρωση: 

Το cyborg δεν είναι παρά η παροξυστική μορφή που παίρνει η μετατροπή 
του ανθρώπου σε μηχανή, όταν το περιβάλλον του πρώτου τείνει να γίνεται όλο 
και πιο τεχνολογικό. Τα τεχνητά μοσχεύματα που έχουν αρχίσει να αναπτύσ-
σονται τα τελευταία χρόνια δε συνιστούν παρά ένα ακόμα βήμα -που καθιστά 
εφικτό η μινιατουροποίηση των τεχνικών- προς αυτή την κατεύθυνση η οποία 
ακολουθείται από καιρό.

Η «μετατροπή του ανθρώπου σε μηχανή» είναι μια ιδιαιτέ-
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ρως εύστοχη έκφραση για να περιγράψει κανείς την κατάληξη του 
«προμηθεϊκού ονείδους» που ανέλυσε ο Γκίντερ Άντερς (Günther 
Anders)31: η απαρχαιωμένη ανθρωπότητα ονειρεύεται πλέον να συγ-
χωνευθεί με τις μηχανές. Πίσω όμως από αυτό το όνειρο –ή, πιο σωστά: 
πίσω από αυτόν τον εφιάλτη- συνεχίζεται η επέκταση των μηχανισμών 
ελέγχου των ατόμων. Φυσικά όλα αυτά μπορεί να φαίνονται εντελώς 
θεωρητικά· αρκεί όμως η ανάγνωση οποιασδήποτε εφημερίδας για να 
αντιληφθούμε ότι δεν πρόκειται επουδενί για κάτι τέτοιο, εφόσον έχουμε 
ήδη περάσει σε φάση πλήρους λειτουργίας:

«Ανθρώπινα όντα γομωμένα με ηλεκτρονικές συσκευές. […] Η Applied 
Digital Solutions (ADS), μια μικρή εταιρία από τη Φλόριντα, […] μόλις απέκτησε 
το δικαίωμα να βγάλει στο εμπόριο ένα τσιπ που θα τοποθετείται απευθείας 
κάτω από την ανθρώπινη επιδερμίδα. Δεν πρόκειται για κάτι καινούργιο. Την 
περυσινή χρονιά ο Kevin Warwick, καθηγητής πληροφορικής στο πανεπιστήμιο 
του Ρέντινγκ στην Αγγλία, τοποθέτησε ένα ηλεκτρονικό τσιπ στο χέρι του για 
μια εβδομάδα. Ωστόσο το τσιπ που προωθεί η ADS είναι πολύ πιο τρομακτικό, 
καθώς είναι συνδεδεμένο με δορυφόρους παρακολούθησης. Κάνοντας χρήση της 
τεχνολογίας GPS (Global Positioning System), θα μπορούσε να σας εντοπίσει σε 
οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Όντας, παράλληλα, σχεδιασμένο για την απο-
στολή πληροφοριών, είναι επίσης ικανό να δέχεται δεδομένα και δε μένει ποτέ 
από μπαταρία: λογικό, καθώς λειτουργεί με ανθρώπινη ενέργεια! Κάθε μυϊκή 
μας κίνηση επαναφορτίζει τις μπαταρίες του. Η ADS αποτιμά στα 100 δις δολά-
ρια την αγορά που θα ανοίξει το τσιπ αυτό και σκέπτεται ήδη τις πολλαπλές του 
εφαρμογές: επιτήρηση, ασφάλεια, ακόμα και ιατρική, καθώς το τσιπ θα μπορού-
σε να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών χρονίως 
πασχόντων. Τελευταία πικάντικη λεπτομέρεια; Το όνομα που δόθηκε στο τσιπ 
μας, του οποίου το πρώτο κομμάτι θα κυκλοφορήσει στο τέλος της χρονιάς, είναι 
«Ψηφιακός Άγγελος». (Transfert, Μάρτιος 2000)

Το πεδίο των δυνατοτήτων που μας προσφέρουν αυτοί οι «ψη-
φιακοί άγγελοι» είναι τεράστιο: έλεγχος των μεταναστευτικών ροών, 
εντοπισμός των (πραγματικών ή φερόμενων ως) παιδόφιλων και άλλων 

31. Στο βιβλίο του Die Antiquiertheit des Menschen [Η αχρήστευση του ανθρώπου], τ. 1, 
Über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution [Για την ψυχή στην εποχή της 
δεύτερης Βιομηχανικής Επανάστασης] (1956) και τ. 2, Über die Zerstörung des Lebens im 
Zeitalter der dritten industriellen Revolution [Για την καταστροφή της ζωής στην εποχή της 
τρίτης Βιομηχανικής Επανάστασης] (1980).
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«επικίνδυνων ατόμων», ανασύνθεση των μετακινήσεων ενός καταναλωτή 
με σκοπό την εκλέπτυνση του εμπορικού του «προφίλ» κ.λπ. Πρέπει, 
εντούτοις, να σημειωθεί ότι η μετατροπή ενός ανθρώπινου όντος σε ένα 
λίγο ως πολύ τελειοποιημένο cyborg είναι λιγότερο επικίνδυνη από την 
τροποποίηση της ανθρώπινης κληρονομικότητας που ευαγγελίζεται η γε-
νετική, εφόσον είναι αναστρέψιμη: μπορούμε πάντοτε να αφαιρέσουμε 
ένα ηλεκτρονικό εμφύτευμα ή ένα τεχνητό μόσχευμα –εκτός, βέβαια, αν 
πρόκειται για ζωτικό όργανο-, τη στιγμή, άλλωστε, που η εν λόγω τροπο-
ποίηση δεν είναι γενετικώς μεταδόσιμη. Βάσιμα βέβαια θα αναρωτιόταν 
κανείς κατά πόσον οι ξενομεταμοσχεύσεις, δηλαδή οι μεταμοσχεύσεις 
ζωικών οργάνων (μιας καρδιάς γουρουνιού, για παράδειγμα) στο ανθρώ-
πινο σώμα, οι οποίες προορίζεται για ιατρικούς σκοπούς, σηματοδοτούν 
τον κίνδυνο τροποποίησης του ανθρώπινου γονιδιώματος –για να μην 
αναφερθούμε καν στη μετάδοση νέων ασθενειών στο ανθρώπινο είδος. 
Σε κάθε περίπτωση, ο αμερικανός προγραμματιστής Bill Joy, προσυλι-
τισθείς στον καταστροφισμό μέσω της ανάγνωσης του Μανιφέστου του 
Unabomber32, δείχνει να βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση όταν (στο άρθρο του, 
“Why the Future doesn’t Need Us” [«Γιατί το μέλλον δε μας έχει ανάγκη»], 
περ. Wired, Απρίλιος 2000) ταυτίζει «τη ρομποτική, τη γενετική μηχανική 
και τη νανοτεχνολογία», υπό το σκεπτικό πως

τα ρομπότ, οι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί και τα «νανορο-
μπότ» μοιράζονται έναν υπερπολλαπλασιαστικό παράγοντα: έχουν τη δυνατό-
τητα επ’ άπειρον αυτοαναπαραγωγής. Μια βόμβα εκρήγνυται μόνο μια φορά· 
ένα ρομπότ, αντίθετα, μπορεί να πολλαπλασιαστεί και να ξεφύγει γρήγορα από 
κάθε έλεγχο.

Αυτό που λέγεται εδώ είναι αληθές μόνο για τους γενετικά τρο-
ποποιημένους οργανισμούς. Ο Τζόι σκέφτεται (αν μπορεί κανείς να το 
αποκαλέσει αυτό «σκέψη») όπως ακριβώς οι τεχνοφιλικοί ενάντια στους 

32. Σ.τ.μ.: «Unabomber» ήταν η κωδική ονομασία που έδωσε το FBI στον T. Kaczynski, 
αμερικανό μαθηματικό, ο οποίος από το 1978 κι έπειτα εγκαταστάθηκε σε μια μικρή 
καλύβα στα δάση της Μοντάνα, ζώντας δίπλα στη φύση, στέλνοντας βόμβες, μέσω 
ταχυδρομείου, σε άτομα και ιδρύματα που ενσάρκωναν στα μάτια του την κυριαρχία 
της «βιομηχανικής κοινωνίας» επί του ανθρώπου και της φύσης. Σκότωσε τρία άτομα 
και τραυμάτισε 23 μέχρι το 1995 οπότε και συνελήφθη. Πριν τη σύλληψή του κατά-
φερε να δημοσιεύσει σε μεγάλες εφημερίδες το θεωρητικό του μανιφέστο, Industrial 
Society and Its Future [Η βιομηχανική κοινωνία και το μέλλον της] (1995, διαθέσιμο στα 
αγγλικά στην ιστοσελίδα http://editions-hache.com/essais/pdf/kaczynski2.pdf).

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ;
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οποίους καμώνεται πως εξεγείρεται, καθώς ακολουθεί κατά γράμμα όλες 
τις φαντασματικές τους ρητορείες. Γι’ αυτό και το κύριο ενδιαφέρον 
του άρθρου του έγκειται στις πολλαπλές παραθέσεις ρομποτιστών και 
άλλων μηχανικών, όπως, π.χ., ο Hans Moravec, συγγραφέας ενός βιβλίου 
με τίτλο Robot: Mere Machine to Transcendent Mind [Ρομπότ: από την απλή 
μηχανή στον υπερβατικό νου, 1998], που φαντασιώνεται πως τα ρομπότ 
συνιστούν «ένα ανταγωνιστικό προς εμάς είδος, που παρουσιάζει ένα 
ανώτερο βαθμό εξέλιξης». Το μόνο που κάνουν όλοι αυτοί οι συγγρα-
φείς είναι να παίρνουν τους πόθους τους για πραγματικότητα, εφόσον 
ξεχνούν πως η διατύπωση του Πίκο ντέλα Μιράντολα που παραθέσαμε 
πιο πάνω –«Από τη στιγμή που θέλουμε, μπορούμε»-, είναι λανθασμένη: 
μπορεί η βούλησή μας για δύναμη να είναι απεριόριστη, υπάρχουν ωστό-
σο αντικειμενικά όρια στη δυνατότητά μας για δράση. Δε μπορούμε να 
κάνουμε τα πάντα. Καταφέρνουμε βέβαια να κάνουμε, πολύ καλά, ό,τι 
να ‘ναι. Και ο πραγματικός κίνδυνος δεν έγκειται σε κάποια πιθανότητα 
πραγματοποίησης των φαντασιώσεων του Moravec, αλλά στο γεγονός 
πως τόσοι άνθρωποι προσδοκούν σήμερα να κυριαρχηθούν από τη ρο-
μποτική, μετατρεπόμενοι κι οι ίδιοι σε ρομπότ. Αν ο δύστυχος ο Πίκο είχε 
ποτέ την ατυχία να επιστρέψει κοντά μας, θα διαπίστωνε, προς μεγάλη 
του έκπληξη, ότι, αντί να πραγματώνουμε τις υψηλές του προσδοκίες, 
«έχουμε γίνει, δίχως να το αντιλαμβανόμαστε, όμοιοι με τα ζώα και τα 
ηλίθια κτήνη».

Η τετραπλή κατάρρευση που μόλις περιγράψαμε –του χρόνου, 
του χώρου, του λόγου και της ιδέας της ανθρωπότητας- δεν είναι μια 
πιθανή κατάρρευση, με την οποία θα έπρεπε να ασχοληθούμε στο μέλ-
λον, αλλά μια διαδικασία που έχει ήδη ξεκινήσει. Τα πρώτα της σημά-
δια είχαν διαφανεί από καιρό και σήμερα έχει φτάσει σε ένα στάδιο 
ήδη αρκετά προχωρημένο. Ορισμένοι χαίρονται για την εξέλιξη αυτή, 
προσπαθώντας μάλιστα να την επισπεύσουν ούτως ώστε να καταστεί 
μη αναστρέψιμη· κάποιοι ελάχιστοι προσπαθούν να αντισταθούν, στο 
μέτρο των δυνατοτήτων τους33. Η δε πλειονότητα παραμένει αδιάφορη, 

33. «Είναι γνωστό τοις πάσι ότι οι άνθρωποι εργάζονται γενικώς καλύτερα και με 
μεγαλύτερη σταθερότητα όταν πρόκειται να κερδίσουν κάποια ανταμοιβή, παρά όταν 
είναι να αποφύγουν μια τιμωρία ή κάποια οδυνηρή συνέπεια. […] Όσοι αντιτίθενται 
στη διάβρωση της ελευθερίας από την τεχνολογία, εργάζονται για την αποφυγή ενός 
αρνητικού αποτελέσματος. Κατά συνέπεια είναι λίγοι όσοι αφοσιώνονται πλήρως και 
με σταθερότητα σε αυτό το αποκαρδιωτικό έργο». (T. Kaczynski, Industrial Society and 
Its Future, ό. π.)

ΖΑΝ-ΜΑΡΚ ΜΑΝΤΟΖΙΟ
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παραιτημένη, επιδεικνύοντας μάλιστα μια ανορθολογική αισιοδοξία. Ο 
συσχετισμός δυνάμεων είναι, ως εκ τούτου, εξαιρετικά δυσμενής και οι 
φόβοι που εξέφραζε ο Χορκχάιμερ τη δεκαετία του ’60, στις Σημειώ-
σεις για τη σύγχρονη εποχή, επιβεβαιώνονται στο ακέραιο: «Η εμμενής 
λογική της κοινωνικής εξέλιξης τείνει προς την τελική κατάσταση μιας 
ζωής ολοκληρωτικά τεχνικοποιημένης», η οποία δεν είναι παρά «πλή-
ρης διάψευση των προσδοκιών» και «αποξήρανση του πνεύματος». Το 
«ανθρώπινο είδος» θα επανεκπέσει στο «επίπεδο μιας ζωικής ράτσας 
ιδιαίτερα επιδέξιας και εκλεπτυσμένης» και η αντίσταση σε αυτή την 
οπισθοδρόμηση «θα λογίζεται τελικά ως ρομαντική τρέλα ή προϊόν των 
προλήψεων και της περιορισμένης εξέλιξης ορισμένων απομονωμένων 
δειγμάτων του είδους». Μετά από όλα αυτά έχουμε κάθε λόγο να παίρ-
νουμε στα σοβαρά την προειδοποίηση που μπορούσαμε να διαβάσουμε, 
τον Ιούλιο του 2000, στις αφίσες μιας ταινίας τρόμου της σειράς Ζ: «το 
απειλούμενο είδος είστε εσείς».

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ;



Ντάνιελ Σόουρ

Η Google γνωρίζει*
μετάφραση: Γ. Καρούμπης

Αυτήν την άνοιξη, ο δισεκατομμυριούχος Eric Schmidt ανακοίνω-
σε ότι υπάρχουν μόνο τέσσερις πραγματικά σημαντικές εταιρείες τεχνο-
λογίας: η Apple, η Amazon, η Facebook και η Google, η εταιρεία την οποία 
μέχρι προσφάτως διεύθυνε. Και τον πίστεψαν. Αυτό που ξεχώρισε τη 
νέα του «ομάδα των τεσσάρων» από τη γενιά που διαδέχθηκε –εταιρείες 
όπως η Intel, η Microsoft, η Dell και η Cisco, οι οποίες υπάρχουν κυρίως για 
να πουλάνε συσκευές, gadgets και αναρίθμητες ώρες ακριβών υπηρεσιών 
υποστήριξης σε εταιρικούς πελάτες– ήταν ότι οι πρώτες πουλούσαν τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε κοινούς ανθρώπους. Από τη στιγμή 
που στον κόσμο υπάρχουν περισσότεροι κοινοί άνθρωποι παρά εταιρείες 
και από τη στιγμή που δεν υπάρχει τίποτα που οι κοινοί άνθρωποι να 
μη θέλουν ή να μη χρειάζονται, και τίποτα να τους πείσει ότι δε θέλουν 
ή δε χρειάζονται ό,τι βλέπουν να αναβοσβήνει σαγηνευτικά στην οθόνη 
τους, τα χρήματα που μπορούν να κερδηθούν από αυτούς είναι ουσιαστι-
κά απεριόριστα. Μαζί, οι τέσσερις εταιρείες του Schmidt αξίζουν πάνω 
από μισό τρισεκατομμύριο δολάρια. Ο τομέας της τεχνολογίας δεν είναι 
τόσο μεγάλος όσο, ας πούμε, αυτός του πετρελαίου, αλλά αναπτύσσεται, 

* Σ.τ.μ.: Ο Ντάνιελ Σόουρ (Daniel Soar) είναι συντάκτης στο London Review of Books. Το 
παρόν κείμενο αποτελεί κριτική παρουσίαση τριών βιβλίων που ασχολήθηκαν με το θέμα 
της Google: το The Googlisation of Everything (and Why We Should Worry) [Η γκουγκλο-
ποίηση των πάντων (και γιατί πρέπει να μας ανησυχεί)], του Siva Vaidhyanathan, το In the 
Plex: How Google Thinks, Works and Shapes Our Lives [Μέσα στο πλέγμα: πώς η Google 
σκέφτεται, δουλεύει και διαμορφώνει τις ζωές μας], του Steven Levy, και το I’m Feeling 
Lucky: The Confessions of Google Employee Number 59 [Νιώθω τυχερός: οι εξομολογήσεις 
του εργαζομένου νούμερο 59 της Google], του Douglas Edwards. Δημοσιεύτηκε στο London 
Review of Books, τ. 33, τ. 19, 6/10/2011.
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καθώς όλο και περισσότεροι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας –η δι-
αφήμιση, ο τουρισμός, η αγορά ακινήτων, η αγορά μεταχειρισμένων και 
καινούριων αυτοκινήτων, η πορνογραφία, η τηλεόραση, ο κινηματογρά-
φος, η μουσική, οι εκδόσεις, ο τύπος– εντάσσονται στη ψηφιακή οικονο-
μία. Ο Schmidt, πρώην διευθυντικό στέλεχος μιας εταιρείας δισεκατομ-
μυρίων δολαρίων που είχε μάθει να βλέπει το μέλλον αντί να ανησυχεί 
απλά για το παρόν, προειδοποίησε ότι δε θα μπορούσαν να επιβιώσουν 
και οι τέσσερις της ανατρεπτικής του ομάδας. Με το να συγκλίνουν, 
λοιπόν, από διαφορετικούς χώρους εκκίνησης στην ίδια περιοχή ανταγω-
νισμού, μια περιοχή που συνήθως αναφέρεται ως «νέφος»1 -ένα μέρος 
όπου οτιδήποτε έχει σημασία βρίσκεται online-, μία ερώτηση γεννάται: 
ποιός είναι ο πρώτος που θα κάνει πίσω;

Εάν η εταιρεία που πρόκειται να κλονιστεί είναι η Google, αυτό 
δε θα συμβεί επειδή δεν είδε το μέλλον που ερχόταν. Από τα τέσσερα 
τεχνολογικά μεγαθήρια του Schmidt, η Google ήταν ανέκαθεν η πιο φιλό-
δοξη και η πιο αφοσιωμένη στο να φέρνει οτιδήποτε είναι δυνατό στο 
ίντερνετ, έχοντας ως αποστολή «να οργανώσει όλες τις πληροφορίες του 
κόσμου και να τις καταστήσει προσβάσιμες και χρήσιμες σε όλους». Το 
πανταχού παρόν πλαίσιο αναζήτησής της έχει αλλάξει τον τρόπο με τον 
οποίο μπορείς να πάρεις την πληροφορία σε βαθμό τέτοιο που δέκα χρό-
νια μετά την ανακάλυψη της ύπαρξής του από τον περισσότερο κόσμο, 
δε θα σκεφτόσουν να βρεις κάτι χωρίς πρώτα να το πληκτρολογήσεις 
στο Google.

 Tο να ψάχνεις στο Google είναι κάτι αυτόματο, ένα αντανα-
κλαστικό, είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Αλλά δεν έχουμε σκεφτεί 
επαρκώς το γεγονός ότι προκειμένου να οργανώσει την παγκόσμια πλη-
ροφορία, η Google πρέπει πρώτα να την αποκτήσει. Και μακροπρόθεσμα 
ο όρος «παγκόσμια πληροφορία» σημαίνει πολλά περισσότερα απ’ όσα 
θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Σημαίνει, φυσικά, την ολότητα της 
πληροφορίας που περιέχεται στον παγκόσμιο ιστό ή τα περιεχόμενα των 

1. Σ.τ.μ.: Με τον όρο cloud (από το cloud computing, «υπολογιστική νέφους» στα ελληνικά) 
καλείται το σύνολο των πληροφοριών που βρίσκονται on line. Αν φανταστούμε όλες αυ-
τές τις πληροφορίες - στοιχεία μαζί, δημιουργείται η εικόνα ενός νέφους. Με τη χρήση 
της υπάρχουσας τεχνολογίας, είναι πλέον δυνατή η αποθήκευση τεράστιας ποσότητας 
πληροφοριών όχι στη μνήμη των ίδιων των διασυνδεδεμένων υπολογιστών ή συσκευών 
(smartphones κλπ), αλλά στα μεγάλα «κέντρα δεδομένων» (data centers) των σέρβερς εται-
ρειών που παρέχουν σύνδεση ή υπηρεσίες. Πρόκειται για δεδομένα όπως το αρχείο της 
ηλεκτρονικής μας αλληλογραφίας, που δεν αποθηκεύεται στον ίδιο τον υπολογιστή, αλλά 
στους σέρβερ της Yahoo, της Google κ.λπ., με αποτέλεσμα να βρίσκεται διαρκώς on line.

Η  GOOGLE ΓΝΩΡΙΖΕΙ
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πάνω από ένα τρισεκατομμύριο ιστοσελίδων (ήταν ένα τρισεκατομμύριο 
στην τελευταία καταμέτρηση, το 2008· τώρα ένα τέτοιο νούμερο θα έχει 
ξεπεραστεί κατά πολύ). Αλλά αυτό δε λέει και πολλά, καθώς η ταξινό-
μηση και βαθμολόγηση των ιστοσελίδων είναι αυτό με το οποίο ξεκίνησε 
η Google, ως ερευνητικό πρόγραμμα στο πανεπιστήμιο του Stanford το 
1996, μόλις πέντε χρόνια μετά τη δημιουργία του παγκόσμιου ιστού.  
Αυτό σημαίνει – ή θα σήμαινε, αν οι δικηγόροι αφήσουν τη Google να 
πάρει το δρόμο της – τα πλήρη περιεχόμενα του καθενός από τα 33 
εκατομμύρια βιβλία της βιβλιοθήκης του αμερικανικού Κογκρέσου ή, αν 
συμπεριλάβουμε και τις ελάχιστα διαφορετικές εκδόσεις φυλλαδίων και 
των διάφορων εφημερίδων, τα περίπου 129.864.880 βιβλία που έχουν 
εκδοθεί σε κάθε καταγεγραμμένη γλώσσα από τότε που εφευρέθηκε 
η τυπογραφία. Σημαίνει επίσης κάθε βίντεο που «ανεβαίνει» δημόσια 
στο διαδίκτυο, μια ποσότητα –αν πάρουμε μόνο το YouTube που ανή-
κει στη Google– που αυξάνεται με ρυθμό σχεδόν μια ώρα βίντεο κάθε 
δευτερόλεπτο. 

Σημαίνει την τοποθεσία επιχειρήσεων, θρησκευτικών ιδρυμάτων, 
σχολείων, βιβλιοθηκών, πολιτιστικών κέντρων και νοσοκομείων παγκοσμίως 
-έναν παγκόσμιο Χρυσό Οδηγό. Σημαίνει τους καταλόγους των αποθηκών 
των καταστημάτων, τα αρχεία των εφημερίδων, την λεπτό προς λεπτό από-
δοση του χρηματιστηρίου. Σημαίνει, ή θα σημαίνει, αν η Google συνεχίσει 
έτσι, τη λεπτομερή όψη κάθε γωνίας και κράσπεδου στον πλανήτη, φωτο-
γραφημένη με μεγάλη ανάλυση και όσο το δυνατόν πιο πρόσφατη: η λογική, 
αν όχι ήδη η πρακτική, του Google Street View, λέει ότι οι δρόμοι των πόλεων 
πρέπει να βρίσκονται όλο και περισσότερο κάτω από φωτογραφική παρα-
κολούθηση, καθώς όσο πιο πρόσφατες και πλήρεις είναι οι εικόνες, τόσο πιο 
χρήσιμες θα φανούν στους ανθρώπους και κατ’ επέκταση τόσο περισσότε-
ρο θα τις χρησιμοποιούν2. Αν δεν έχει ακόμα κάποια δεδομένα, μπορείτε να 
είστε σίγουροι ότι η Google επιδιώκει έναν τρόπο απόκτησης, συλλογής και 
ταξινόμησης κάθε είδους δημόσιας πληροφορίας που υπάρχει.

2. Το 1999, ο διαδικτυακός κατάλογος της Google –το αντίγραφό της από κάθε σελίδα 
στο διαδίκτυο– ανανεωνόταν κάθε τρεις ή τέσσερις μήνες. Από το 2003, κομμάτια του 
καταλόγου ανανεώνονταν κάθε ημέρα, και από το 2007 ο ρυθμός ήταν μια φορά κάθε λίγα 
λεπτά. Από το 2009 δεν ήταν πλέον δυνατό να λες ότι το διαδίκτυο κινείται με την τάδε 
ή τη δείνα ταχύτητα: αφού η Google θεώρησε ότι υπάρχει η πιθανότητα να ανανεωθεί 
μια σελίδα, σχεδίασε τα πράγματα έτσι ώστε οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτή τη σελίδα να 
αντανακλάται στον κατάλογό της ακριβώς τη στιγμή που συνέβη. Για παράδειγμα μια 
αναζήτηση για τον «ποταμό Χάντσον» στις 15 Ιανουαρίου του 2009 θα μας είχε δείξει ότι 
ένα αεροπλάνο είχε πέσει σ’ αυτόν, πριν ακόμα το περιστατικό αναφερθεί από το CNN.

ΝΤΑΝΙΕΛ ΣΟΟΥΡ
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Αλλά όλα αυτά είναι μόνο όσα η Google διαθέτει δημόσια προς 
αναζήτηση, ή αλλιώς τα «καθολικώς προσβάσιμα». Είναι μόνο ένα μι-
κρό κομμάτι των πληροφοριών τις οποίες κατέχει. Το ξέρω ότι η Google 
γνωρίζει, γιατί το έχω δει, όταν στις 30 Απριλίου 2011 στις 4:33 μ.μ. 
ήμουν στο σταθμό του Willesden Junction, ταξιδεύοντας δυτικά. Γνω-
ρίζει πού ήμουν, όπως γνωρίζει και πού είμαι τώρα, καθώς και πολλά 
εκατομμύρια άλλοι, έχω ένα smartphone μe λογισμικό Android, με ενεργο-
ποιημένη την υπηρεσία εντοπισμού θέσης της Google. Αν χρησιμοποιείς 
την πλήρη γκάμα των προϊόντων της, η Google γνωρίζει την ταυτότητα 
οποιουδήποτε με το οποιον επικοινωνείς με email, με γραπτά μηνύματα 
ή τηλεφωνικά με μια ειδική λίστα-προσβάσιμη μόνο από εσένα και τη 
Google – των ανθρώπων με τους οποίους έρχεσαι πιο συχνά σε επαφή. 
Αν χρησιμοποιείς τα προϊόντα της, η Google γνωρίζει το περιεχόμενο των 
email και των φωνητικών σου μηνυμάτων (ένα χαρακτηριστικό του Google 
Voice είναι ότι μεταγράφει τα μηνύματα και στα στέλνει με email, αποθη-
κεύοντας το κείμενο στους σέρβερς της Google επ’ αόριστον). Αν βρίσκεις 
τα προϊόντα της Google ακαταμάχητα –και η υπόσχεσή της για διαρκή 
προσβασιμότητα παντού, η δημιουργία εγγράφων που επιβιώνουν μετά 
από μια πυρκαγιά ή την κλοπή του laptop μας τα κάνει όντως ακαταμά-
χητα– η Google γνωρίζει το περιεχόμενο κάθε εγγράφου που γράφεις ή 
λογιστικού φύλλου ή παρουσίασης που φτιάχνεις. Αν εγκατασταθούν 
όσες ρομποτικές συσκευές ελπίζει η Google, θα μπορεί σύντομα να γνω-
ρίζει το περιεχόμενο του ψυγείου σου, τους σφυγμούς της καρδιάς σου 
όταν αθλείσαι, τον καιρό έξω από την πόρτα του σπιτιού σου, τον τύπο 
ηλεκτρισμού που χρησιμοποιείς σπίτι σου.

Η Google γνωρίζει ή έψαξε να μάθει, και ίσως να αναζητά όλο 
και περισσότερο, τους αριθμούς των πιστωτικών σου καρτών, το ιστορικό 
των αγορών σου, την ημερομηνία γέννησής σου, το ιατρικό σου ιστορικό, 
τους τύπους βιβλίων που συνηθίζεις να διαβάζεις, το γούστο σου στην 
μουσική, το πιθανό σου ενδιαφέρον (χάρη στις αναζητήσεις που κάνεις) 
για την Πρώτη Ιντιφάντα ή για την καριέρα της Όντρεϊ Χέπμπορν ή για 
πτήσεις στο Μεξικό ή για άτοκα δάνεια, ή για οτιδήποτε σκέφτεσαι όταν 
βαριέσαι στις 3:45 ένα απόγευμα Τετάρτης. Και κάτι ακόμα: αν έχεις 
κινητό με Android, η Google μπορεί να μαντέψει τη διεύθυνση του σπιτιού 
σου, καθώς είναι εκεί που το τηλέφωνό σου συνήθως βρίσκεται τη νύχτα. 
Δεν εννοώ ότι θεωρητικά κάποιος κακόβουλος υπάλληλος της Google θα 
μπορούσε να χακάρει το τηλέφωνό σου για να ανακαλύψει πού κοιμάσαι· 
εννοώ ότι η Google, ως σύστημα, συνάγει ρητά που μένεις και το θέτει 
δημόσια ως «διεύθυνση κατοικίας» στην υπηρεσία εντοπισμού θέσης, 
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για να το βάλει δίπλα στη «διεύθυνση εργασίας», όπου περνάς τις πε-
ρισσότερες ώρες της ημέρας.

Μερικοί το βρίσκουν τρομακτικό όλο αυτό. Από τη στιγμή που 
η  Google ακόμα κερδίζει πάνω από το 95 τοις εκατό των χρημάτων της 
πουλώντας χώρο για διαφημίσεις –ποσό που ανέρχεται σε 30 δισεκα-
τομμύρια δολάρια το χρόνο, δηλαδή στο διπλάσιο του ετήσιου παγκό-
σμιου τζίρου ολόκληρης της μουσικής βιομηχανίας– ο φόβος είναι ότι 
όλες οι πληροφορίες που έχει συλλέξει για εμάς χρησιμοποιούνται για 
να δημιουργηθεί ένα πρωτόγνωρα και τρομακτικά ακριβές προφίλ χρη-
στών, το οποίο προσφέρεται στους διαφημιστές ως η πιο πλήρης εικόνα 
δισεκατομμυρίων ατόμων που είναι σήμερα δυνατό να κατασκευαστεί. 
Φαίνεται πως ο φόβος αυτός στηρίζεται στην υπόθεση ότι αν η Google 
συλλέγει όλες αυτές τις πληροφορίες, τότε πρέπει να το κάνει για να τις 
πουλήσει: άλλωστε είναι μια εταιρεία με σκοπό το κέρδος. «Δεν είμαστε 
οι πελάτες της Google», γράφει ο Siva Vaidhyanathan στο The Googlisation 
of Everything, «είμαστε το προϊόν της. Εμείς –οι επιθυμίες, τα φετίχ, οι 
αδυναμίες, και οι προτιμήσεις μας– είμαστε αυτό που η Google πουλάει 
στους διαφημιστές». Ο Vaidhyanathan, στον οποίο αρέσουν οι παρηχή-
σεις αλλά όχι και τόσο η ακριβής παράθεση γεγονότων, δεν εξηγεί τι 
εννοεί με το ρήμα «πουλάω» (ή αν η φράση «για να πουλήσω μια επιθυ-
μία» έχει κάποιο νόημα), αλλά αν υπονοεί ότι η Google προμηθεύει τους 
διαφημιστές με τις διαθέσιμες πληροφορίες που συλλέγει από εμάς, τότε 
κάνει λάθος. Δεν είναι δυνατό, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της Google, 
να στοχεύσεις μια διαφήμιση για 32χρονους ετεροφυλόφιλους άντρες 
που ζουν μόνοι στο Λονδίνο, δουλεύουν στη Goldman Sachs και τους αρέ-
σει το σκι, ειδικά στο Courchevel. Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας 
το Facebook, αλλά οι επιλογές που η Google δίνει στους διαφημιστές, 
είναι συγκριτικά περιορισμένες. Αυτό που κάνει είναι να τους επιτρέπει 
να εμφανίζουν στοχευμένες διαφημίσεις σε άτομα τα οποία μπορεί να 
ενδιαφέρονται για την κατηγορία «σκι και σνόουμπορντ» -κάτι το οποίο 
οι διαφημιστές μπορούσαν ανέκαθεν να κάνουν, όπως και να χει, αγο-
ράζοντας χώρο στο αντίστοιχο περιοδικό για σκι και σνόουμπορντ. Τον 
υπόλοιπο χρόνο η Google αποφασίζει μόνη της που θα τοποθετήσει τις 
διαφημίσεις, χρησιμοποιώντας τους δικούς της αλγόριθμους, έτσι ώστε 
να τις εμφανίσει όταν ξέρει ότι θα έχουν τα περισσότερα κλικ. Οι διαφη-
μιστές αφήνονται έξω από την όλη διαδικασία.

Τότε γιατί η Google δεν πουλάει τις προσωπικές της πληροφο-
ρίες, από τη στιγμή που έχει τόσες πολλές; Μια απάντηση θα μπορούσε 
να είναι ότι θα ήταν κακό να το κάνει. «Μην είσαι κακός» (Don’t be evil) 
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είναι το εμμονικό3 εταιρικό μότο της Google –μια υπόσχεση, αν υπήρξε 
ποτέ κάποια, αν και συνήθως φαίνεται να σημαίνει «μην κάνεις τίποτα 
που να στεναχωρήσει τους χρήστες». Και θα μπορούσαμε να στεναχω-
ρηθούμε – μπορεί ακόμα και να επιλέγαμε να χρησιμοποιήσουμε μια 
ανταγωνιστική υπηρεσία – αν η Google έδινε πληροφορίες για εμάς τις 
οποίες δε γνωρίζαμε ότι κατείχε, ή τις οποίες δεν ξέραμε ούτε εμείς για 
τον εαυτό μας, κάτι το οποίο προκύπτει από τις αναζητήσεις μας στο 
Διαδίκτυο, όπως την πιθανότητα να πάσχουμε από μία ασθένεια4. Το 
Facebook γλιτώνει το χαρακτηρισμό του κακού -ή όχι;- γιατί οι διαθέσι-
μες προς στόχευση προσωπικές πληροφορίες, είναι πληροφορίες που οι 
χρήστες έχουν εθελοντικά παραδώσει συμπληρώνοντας στα προφίλ τους: 
ημερομηνία γέννησης, προσωπική κατάσταση, πόλη καταγωγής, χώρος 
εργασίας. Κάθε φορά που κάνουν «Like» σε κάτι στο διαδίκτυο θεω-
ρείται ότι έχουν εκδηλώσει ένα ενδιαφέρον το οποίο μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί για διαφημιστική στόχευση. Αλλά μια εναλλακτική απάντηση 
στο αρχικό μας ερώτημα θα μπορούσε να είναι ότι οι πληροφορίες που 
κατέχει η Google είναι πολύ πολύτιμες για να τις παραδώσει σε κάποιον 
άλλο, ότι υπάρχει κάποιος άλλος λόγος για τη συλλογή κάθε διαθέσιμου 
δεδομένου και ότι τα συγκεντρωθέντα στοιχεία αξίζουν κάτι παραπάνω 
από το απλό οικονομικό κέρδος.

Ο λόγος είναι ότι η Google μαθαίνει. Όσο περισσότερα δεδομένα 
συλλέγει, τόσο περισσότερα ξέρει, τόσο καλύτερη γίνεται σε αυτό που 
κάνει. Και φυσικά, όσο καλύτερη γίνεται, τόσο περισσότερα χρήματα 
κερδίζει, και όσο περισσότερα χρήματα κερδίζει, τόσο περισσότερα δε-
δομένα συλλέγει και τόσο καλύτερη γίνεται -ένα παράδειγμα βρόχου 
θετικής ανάδρασης5 στο οποίο η Google εξειδικεύεται- αλλά αυτό που 

3. Σ.τ.μ.: Geeky στο πρωτότυπο. Η λέξη geek (σπασίκλας) χρησιμοποιείται μεταφορικά 
στην αργκό για να περιγράψει αυτούς που ασχολούνται ιδιαίτερα πολύ με τους υπολογι-
στές και τα γκάτζετ, έχοντας υιοθετήσει την κουλτούρα που τα συνοδεύει.
4. Αυτό είναι κάτι που η Google μπορεί θεωρητικά να γνωρίζει. Το Google Flu Trends χρη-
σιμοποιεί σταθμισμένα δεδομένα αναζήτησης για συμπτώματα παρόμοια με αυτά της 
γρίπης για να εκτιμήσει την εξάπλωση πανδημιών γρίπης σε διάφορες χώρες του κόσμου. 
Η Google δημοσίευσε ένα άρθρο στο περιοδικό Nature όπου εξηγεί τη μεθοδολογία της 
(«εφαρμόσαμε το μετασχηματισμό Fisher z σε κάθε συσχέτιση, και πήραμε το μέσο όρο 
των 36 - z μετασχηματισμένων συσχετίσεων»), και έδειξε ότι το εργαλείο της ήταν τόσο 
ακριβές όσο οποιαδήποτε υπάρχουσα μέθοδος εκτίμησης των επιπέδων της γρίπης σε 
οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή και, από τη στιγμή μάλιστα που δεν εξαρτάται από τις εβδο-
μαδιαίες αναφορές υπουργείων υγείας, πολύ πιο γρήγορο στην παροχή αποτελεσμάτων.
5. Σ.τ.μ.: Feedback loop στο πρωτότυπο. O όρος περιγράφει μια διαδρομή αποτελούμενη 
από ένα αποτέλεσμα το οποίο επιστρέφει στο αίτιό του, για να ξαναπαράγει το ίδιο απο-
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εκπλήσσει είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο αναμενόμενο τέλος στην όλη 
διαδικασία. Χάρη σε ότι έχει μάθει μέχρι τώρα, η Google δεν είναι πια 
απλώς η εντυπωσιακή μηχανή αναζήτησης που ήταν πριν από μια δε-
καετία. Επικρατούσε τότε η άποψη ότι το κλειδί για την επιτυχία της 
στην παράδοση των (όπως φάνηκε) απίστευτης ακριβείας αποτελεσμά-
των ήταν η πρώτη και πιο γνωστή εφεύρεση, το PageRank, ο αλγόριθμος 
ο οποίος  αντιστοιχίζει σε κάθε σελίδα του διαδικτύου μια τιμή, η οποία 
δείχνει πόσο έγκυρη είναι, βασιζόμενος στον αριθμό και την εγκυρότητα 
των σελίδων που συνδέονται μ’ αυτήν. Ο εφευρέτης του ήταν ο Larry 
Page (απ’ όπου και έντεχνα προέκυψε το όνομα PageRank), ένας από τους 
ιδρυτές της Google και τώρα για ακόμη μια φορά γενικός διευθυντής. 
Kαι το πρότυπό του, όπως εξηγεί ο Steven Levy στο In the Plex, ήταν το 
σύστημα των φιλολογικών παραπομπών, μέσω των οποίων άρθρα εφη-
μερίδων και βιβλία θεωρούνται σημαντικά αν αναφέρονται σε άλλα ση-
μαντικά άρθρα εφημερίδων και βιβλία. Ο Levy αρέσκεται ιδιαίτερα να 
ερευνά την καταγωγή των πραγμάτων. Δε θα συμμερίζονταν πολλοί την 
άποψή του ότι ο Page και ο συνιδρυτής της Google, Sergey Brin, έφτασαν 
εκεί που βρίσκονται σήμερα επειδή είναι και οι δύο «παιδιά του συ-
στήματος Montessori» που διδάχθηκαν από παλιά να πιστεύουν ότι τα 
πάντα είναι δυνατά6. Αλλά το ακαδημαϊκό οικογενειακό περιβάλλον του 
Page -ο πατέρας του δίδασκε στο πανεπιστήμιο του Michigan και σύχνα-
ζε στο Stanford ως παιδί– τον βοήθησε στο να συνειδητοποιήσει, όταν 
αντιμετώπισε το πρόβλημα του πώς να ιεραρχήσει τη σημαντικότητα, ότι 
η διάρθρωση του διαδικτύου ήταν πολύ παραπλήσια με την αντίστοιχη 
δομή του ακαδημαϊκού σύμπαντος. Αυτοί που βρίσκονται στον πάτο της 
κλίμακας (οι νέοι ακαδημαϊκοί, οι ιδιοκτήτες μικρών ιστοσελίδων) ανα-
ζητούν την αναγνώριση αυτών που βρίσκονται πάνω από αυτούς (τους 
αναγνωρισμένους καθηγητές, τα παγκόσμια portals του διαδικτύου) και 
χρησιμοποιούν παραπομπές με την ελπίδα ότι θα αναγνωριστούν έστω 
και λίγο, αν γίνουν και σε αυτούς αντίστοιχες παραπομπές. Οι ταξινομή-

τέλεσμα. Ανάδραση (αγγλικά: feedback) ονομάζεται η ανατροφοδότηση της εξόδου ενός 
συστήματος στην είσοδό του. Τα συστήματα με βρόχο ανάδρασης είναι σημαντικά σε 
πολλά τεχνολογικά συστήματα. Η ανάδραση μπορεί να είναι είτε (συνηθέστερα) αρνητική 
ανάδραση είτε (σπανιότερα) θετική ανάδραση.
6. Σαν επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία των μεγαλεπήβολων σκέψεων του Page, ο Levy 
αναφέρει μια συζήτηση που έγινε το 2003, όταν τα στελέχη της Google συζητούσαν το 
άνοιγμα υπεράκτιων γραφείων. Ο Schmidt ρώτησε τον Page πόσο γρήγορα ήθελε να εξελι-
χθούν. ‘‘Πόσους μηχανικούς έχει η Microsoft;’’» ρώτησε ο Page. Περίπου 25.000, του είπαν. 
‘‘Θα πρέπει να έχουμε ένα εκατομμύριο’’.
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σεις που βασίζονται σε παραπομπές δεν είναι απαραίτητα μέτρο τε-
λειότητας - αν ήταν, δε θα ακούγαμε και πολλά για τον Steven Pinker 
– αλλά όντως δείχνουν τί θεωρείται πως έχει κύρος.

Το PageRank, ωστόσο, ήταν από πάντα απλώς ένας από τους 
παράγοντες που καθορίζουν πώς ταξινομούνται τα αποτελέσματα 
της αναζήτησης της Google. To 2007, η Google δήλωσε στους New York 
Times ότι χρησιμοποιούσε πάνω από 200 στοιχεία στον ταξινομικό 
της αλγόριθμο και ο αριθμός αυτός πρέπει τώρα να είναι μεγαλύτε-
ρος. Το τι είναι κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία και το πώς σταθμίζο-
νται αποτελεί το πιο πολύτιμο εμπορικό μυστικό της Google, αλλά το 
πιο χρήσιμο στοιχείο απ’ όλα αυτά είναι και το λιγότερο προβλέψιμο: 
η συμπεριφορά του ατόμου που πληκτρολογεί την ερώτησή του στο 
κουτί της αναζήτησης. Ένα κλικ στο τρίτο αποτέλεσμα μετράει σαν 
ψήφος, υπολογίζεται σαν ψήφος αναβάθμισης του αποτελέσματος σε 
υψηλότερες θέσεις. Ένα «μακρύ κλικ» -όταν επιλέγεις ένα από τα 
αποτελέσματα και δεν επιστρέφεις στην αρχική σελίδα των αποτε-
λεσμάτων– είναι μια πιο ισχυρή ψήφος. Για να δοκιμάσει μια νέα 
έκδοση του αλγορίθμου της, η Google τον παρέχει αρχικά σε ένα υπο-
σύνολο των χρηστών της και μετράει την αποτελεσματικότητά του 
μέσω της διάταξης των κλικ τους: πιο χαρούμενοι χρήστες και μόλις 
έγινε πιο έξυπνη. Τη διδάσκουμε ενώ νομίζουμε ότι είναι αυτή που 
μας διδάσκει. Ο Levy διηγείται την ιστορία ενός νεοπροσληφθέντα 
με μακρά διευθυντική προϊστορία, ο οποίος ρώτησε τον πρώην αντι-
πρόεδρο μηχανολογίας της Google, Alan Eustace, τι συστήματα είχε η 
Google για την εξέλιξη των προϊόντων της. «Περίμενε να ακούσει για 
ομάδες ποιοτικής διασφάλισης και ομάδες εστίασης [focus groups]»- 
πράγματα τα οποία είχε συνηθίσει. «Αντιθέτως, ο Eustace του εξή-
γησε ότι ο εγκέφαλος της Google ήταν σαν αυτόν ενός μωρού, ένας 
παμφάγος σπόγγος ο οποίος γινόταν συνεχώς εξυπνότερος από τις 
πληροφορίες που απορροφούσε». Σαν ένα μωρό, η Google χρησιμο-
ποιεί ότι ακούει για να μάθει τη λειτουργία της ανθρώπινης γλώσσας. 
Ο μεγάλος αριθμός ανθρώπων που ψάχνουν για «εικόνες σκυλιών» 
μαζί με «εικόνες κουταβιών» λέει στη Google ότι οι λέξεις «κουτάβι» 
και «σκυλί» σημαίνουν παραπλήσια πράγματα, και επίσης ξέρει ότι 
οι άνθρωποι που ψάχνουν για «hot dogs» προσπερνάνε οδηγίες για το 
που θα βρουν «βραστά κουτάβια». Αν η Google παρερμηνεύσει αυτό 
που θα πεις, και δώσει λάθος αποτελέσματα, το γεγονός ότι θα πας 
πίσω και θα παραφράσεις το ερώτημά σου, εξηγώντας τι εννοείς, θα 
τη βοηθήσει την επόμενη φορά. Κάθε αναζήτηση μιας πληροφορίας 
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είναι από μόνη της μια πληροφορία από την οποία η Google μπορεί 
να μάθει.

Από το 2007 η Google ήξερε αρκετά για τη δομή των ερωτη-
μάτων έτσι ώστε να είναι ικανή να βγάλει στις ΗΠΑ μια υπηρεσία 
πληροφοριών καταλόγου που ονομάστηκε GOOG-411. Καλούσες το 
1-800-4664-411 και έλεγες την ερώτησή σου στο ρομποτικό τηλεφω-
νητή, ο οποίος την ανέλυε και σου έδινε τα 8 πρώτα αποτελέσματα 
της αναζήτησης, ενώ προσέφερε τη δυνατότητα να μας συνδέει με 
το νούμερο του αποτελέσματος που επιλέγουμε. Ήταν δωρεάν, ικανό 
και ευρέως διαδεδομένο, ειδικά γιατί -άνευ προηγουμένου για μια 
εταιρεία που δεν είχε ξοδέψει ποτέ πολλά στο μάρκετινγκ– η Google 
επέλεξε να το προωθήσει με διαφημιστικές πινακίδες στην Καλιφόρ-
νια και την πολιτεία της Νέας Υόρκης. Πολλοί σκέφτηκαν ότι ήταν 
περίεργο που η Google πλήρωνε για να διαφημίσει ένα προϊόν από 
το οποίο δε μπορούσε πιθανότατα να κερδίσει χρήματα, αν και μέ-
χρι τότε ήταν ήδη γνωστή για τα περίεργα και ευχάριστα πράγματα 
που έκανε. Το 2004 λάνσαρε το Gmail το οποίο για εκείνη την επο-
χή παρείχε ένα υπερφυσικά μεγάλο μερίδιο ελεύθερου χώρου –1GB, 
πεντακόσιες φορές περισσότερο από τους ανταγωνιστές της. Αλλά 
σ’ αυτήν την περίπτωση, κέρδιζε χρήματα από τις διαφημίσεις που 
εμφανίζονταν παραπλεύρως των email. Τι κέρδιζε με το GOOG-411; 
Σύντομα έγινε φανερό ότι αυτό που έπαιρνε ήταν παραγγελίες για 
πίτσα με κάθε διαφορετική προφορά στις ηπειρωτικές ΗΠΑ, μαζί με 
ερωτήσεις για υδραυλικούς στο Ντιτρόιτ και αναρίθμητες παραλλα-
γές στην προφορά τοπωνυμίων όπως «Schenectady», «Okefenokee», 
και «Boca Raton». Το GOOG-411, έγραψε αργότερα ένας ερευνητής 
της Google, ήταν μια λειτουργία συλλογής φωνημάτων, ένας τρόπος 
βελτίωσης της τεχνολογίας φωνητικής αναγνώρισης μέσω της μαζικής 
συλλογής δεδομένων.

Τρία χρόνια μετά η υπηρεσία εγκαταλείφτηκε, αλλά μέχρι 
τότε η Google είχε λανσάρει το λειτουργικό της σύστημα Android και 
κυκλοφόρησε στην αγορά μια βελτιωμένη υπηρεσία φωνητικής ανα-
ζήτησης η οποία δεν απαιτούσε τηλεφωνική κλήση. Πατούσες το μι-
κρό εικονίδιο μικροφώνου στην οθόνη του κινητού σου τηλεφώνου 
–αργότερα αυτό το σύστημα επεκτάθηκε στα Blackberry και τα iPhone 
– και η ομιλία σου μεταδιδόταν μέσω του ασύρματου διαδικτύου 
στους σέρβερ της Google, όπου ερμηνευόταν χρησιμοποιώντας τις 
εξελιγμένες τεχνικές που είχαν δημιουργηθεί βάσει του GOOG-411. 
Το μωρό είχε μάθει να μιλάει. Τώρα που τα κινητά με λογισμικό 
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Android ενεργοποιούνται με ρυθμό μεγαλύτερο από μισό εκατομμύριο 
την ημέρα7, η Google έχει ξαφνικά μια απέραντη και αναπτυσσόμενη 
αποθήκη λέξεων σε κάθε γλώσσα της γης και μια πολύ πιο ισχυρή 
μηχανή που μαθαίνει. Αν το τηλέφωνό σου δε μεταγράφει σωστά αυτό 
που λες, το διορθώνεις γράφοντάς το, και οι αλγόριθμοι της Google –για 
μια ακόμη φορά– διδάσκονται πώς μπορούν να γίνουν καλύτεροι. Είναι 
ένα απογοητευτικά αλάνθαστο κύκλωμα που μαθαίνει. Είναι εύκολο να 
συμπεράνουμε ότι το τελικό αποτέλεσμα αυτής της αυξανόμενης τελει-
ότητας θα είναι μια μηχανή η οποία θα μπορεί να μετατρέψει σωστά 
οποιαδήποτε λέξη σε οποιαδήποτε γλώσσα, από τα Αφρικάανς μέχρι 
τα Ξόσα, άσχετα με το πόσο άσχημα ψελλίζεις: χρήσιμο όταν οδηγείς ή 
όταν έχεις τα χέρια σου απασχολημένα. Πρόκειται όμως για μια κοντό-
θωρη προσέγγιση.

Πριν αγοράσει το YouTube για 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια το 
2006, η Google είχε μια δικιά της υπηρεσία βίντεο, η οποία προβλέψιμα 
ονομάζονταν Google Video, και στην αρχική της εμφάνιση προσέφερε το 
-φαινομενικά– λαμπρό χαρακτηριστικό να απαντάει σε μια δακτυλο-
γραφημένη φράση με ένα βίντεο κλιπ στο οποίο προφέρονταν οι λέξεις 
αυτές. Η υπόσχεση ήταν ότι, για παράδειγμα, θα μπορούσες να ψάξεις 
για τη φράση «στο τέλος μου βρίσκεται η αρχή μου» και να δεις τον 
T.S. Eliot σε φιλμ, να απαγγέλει από τα Τέσσερα Κουαρτέτα. Αλλά 
πού τέτοια τύχη. Η αναζήτηση του Google Video λειτουργούσε μέσω ενός 
είδους απάτης: χρησιμοποιούσε τους κρυμμένους υπότιτλους που πα-
ρέχουν οι σταθμοί μετάδοσης γι’ αυτούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
στην ακοή, τους οποίους η Google γενικά είχε πληρώσει για να χρησι-
μοποιήσει, και έκανε αναζήτηση στο κείμενο. Η υπηρεσία ήταν απλά 
ένα από τα πολλά πειράματα τα οποία η Google είχε στο πέρασμα των 
χρόνων εγκαταλείψει, αλλά ένας απ’ ότι φαίνεται σημαντικός λόγος για 
τη λήξη της υπηρεσίας ήταν ότι ενώ φαινόταν να δουλεύει, ήταν πραγ-
ματικά πολύ περιορισμένη. Δεν είναι τα πάντα προσαρμοσμένα για κω-
φούς και οι υπότιτλοι είναι συχνά λάθος. Αν, παρ’ όλα αυτά, η Google 
μπορέσει να αναπτύξει το νέο της σύστημα φωνητικής αναγνώρισης που 

7. Η πολύ γρήγορη ανάπτυξη των Android μπορεί κατά κύριο λόγο να αποδοθεί στο γε-
γονός ότι η άδεια του λογισμικού συστήματος παρέχεται δωρεάν στους κατασκευαστές. 
Παλιότερα, μια εταιρεία όπως η Nokia έπρεπε είτε να αναπτύξει το δικό της λογισμικό 
είτε να πληρώσει μεγάλα ποσά για να χρησιμοποιήσει λογισμικό που κατασκευάστηκε 
από άλλη εταιρεία, όπως η Microsoft. Πράγματι, το Android είναι γνωστό σαν «λιγότερο 
από δωρεάν», καθώς οι κατασκευαστές παίρνουν ένα μυστικό ποσοστό από τα έσοδα της 
Google από διαφημίσεις στα κινητά όπου είναι εγκατεστημένο το Android.

Η  GOOGLE ΓΝΩΡΙΖΕΙ



148

θα μεταγράφει τις λέξεις των διάρκειας δύο ημερών βίντεο που ανεβαί-
νουν στο YouTube κάθε λεπτό, θα είχαμε μια έκρηξη στην ποσότητα του 
διαθέσιμου για αναζήτηση υλικού. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει λόγος 
για την Google να μην το κάνει, θα το κάνει. 

Ας κάνουμε ένα νοητικό πείραμα: αν η Google εκτόξευε δορυφό-
ρους σε τροχιά θα μπορούσε να καταγράψει όλες τις επίγειες εκπομπές, 
καθώς και να τις μεταγράψει. Αυτό μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, 
αλλά δεν είναι πολύ πιο τρελό από μερικές από τις ιδέες που οι ιδρυτές 
της Google έχουν ονειρευτεί και βρει έναν τρόπο να εφαρμόσουν: η ιδέα 
της φωτογράφισης όλων των δρόμων του κόσμου, της σάρωσης όλων 
των βιβλίων του κόσμου, της κατασκευής αυτοκινήτων που οδηγούνται 
μόνα τους. Είναι το είδος των πραγμάτων που περνούν απ’ το μυαλό της 
Google. Ένα πρωταπριλιάτικο αστείο πριν από μερικά χρόνια διαφήμιζε 
ευκαιρίες απασχόλησης στο ερευνητικό κέντρο της Google στη Σελήνη, 
όπου εξοπλισμός παρατήρησης θα παρείχε ένα «αυτί στους ήχους του 
σύμπαντος, στο ευρύ δίκτυο ηλεκτρομαγνητικών παλμών που μπορεί να 
περιέχουν σήματα από νοήμονες μορφές ζωής σε άλλους γαλαξίες, καθώς 
και μια πλήρη καταγραφή κάθε ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος 
που εκπέμπεται από τον πλανήτη μας». Η Google παίρνει τα πρωταπρι-
λιάτικά της αστεία ιδιαιτέρως στα σοβαρά, όπως μας εξηγεί ο άνθρωπος 
του marketing που έγραψε κάποια από αυτά, ο Douglas Edwards, στο 
βιβλίο του I’m Feeling Lucky: The Confessions of Google Employee Number 59: 
μεγάλες διαφωνίες ξέσπασαν όταν οι ιδρυτές της εταιρείας ένιωσαν ότι 
τα προτεινόμενα αστεία δεν ήταν σύμφωνα με τη λογική του στόχου 
της Google. Τα αστεία – όπως το φιλικό λογότυπο, και οι ζωγραφιές της 
αρχικής σελίδας – είναι προσεκτικά σχεδιασμένα να υπαινίσσονται την 
κλίμακα των φιλοδοξιών της Google χωρίς να τρομάζουν τον κόσμο.

Δε φαίνεται να υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες της Google 
– ανεξάρτητα απο το αν φαινομενικά ευθυγραμμίζονται προς τις βασικές 
ικανότητες της εταιρείας ή την επιβαρύνουν οικονομικά– που δεν έχουν 
σαν παράπλευρο ή κύριο όφελος, τη συγκομιδή μιας τεράστιας ποσότη-
τας δεδομένων. Επίσης, όντας δωρεάν, απειλούν να αφήσουν ολόκληρες 
βιομηχανίες χωρίς δουλειά. Το 2009, η Google ενημέρωσε την εφαρμογή 
Χαρτών της για Android συμπεριλαμβάνοντας δωρεάν πλοήγηση "από 
στροφή σε στροφή" (turn-by-turn navigation): οδηγίες που είτε εμφανί-
ζονται στην οθόνη είτε μπορεί να τις ακούσει ο χρήστης μέσω του τηλε-
φώνου του. Το κόστος για τη Google ήταν αμελητέο αλλά η ζημιά στις 
υπάρχουσες βιομηχανίες ήταν τεράστιο: εταιρείες όπως η Garmin και η 
TomTom έπαιρναν μεγάλες προκαταβολές για μηχανήματα δορυφορικής 
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πλοήγησης των 100 λιρών και μετά χρέωναν μηνιαίες συνδρομές. Όχι 
όμως πια. Φυσικά, αυτοί που απειλούνται, δεν εγκαταλείπουν πάντα 
χωρίς μάχη. Το ότι μια πιο εσωτερική μάχη λάμβανε χώρα γύρω από 
το Android αποκαλύφθηκε νωρίτερα αυτόν τον χρόνο όταν μια μικρή 
εταιρεία που ονομάζεται Skyhook πήγε τη Google στα δικαστήρια για 
φερόμενες κακές επιχειρηματικές πρακτικές. Η Skyhook κερδίζει χρή-
ματα παραχωρώντας τεχνολογία εντοπισμού θέσης σε κατασκευαστές 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, και –με μια εντυπωσιακή κίνηση– κατάφερε 
να πείσει τη Motorola, μεταξύ άλλων, ότι το σύστημά της είναι κα-
λύτερο από της Google. Η Motorola συμφώνησε να πληρώσει για να 
χρησιμοποιήσει την υπηρεσία της Skyhook στα Android κινητά της αντί 
για τη δωρεάν ενσωματωμένη της Google. Όταν τα στελέχη της έμα-
θαν τι είχε συμβεί -όπως έδειξαν τα μεταξύ τους email– ήταν δύσπι-
στοι, και θορυβημένοι: 

Είναι καταστροφή :(
Νομίζω ότι χρειάζεται νεκροψία και ίσως κίτρινο συναγερμό8 ή κάτι ανάλογο για 
να επικεντρωθούμε σ’ αυτό.

Αυτό που τους θορύβησε δεν ήταν ότι το σύστημά τους μπορεί 
να μην ήταν το καλύτερο -δεν το πίστευαν άλλωστε- αλλά το γεγονός 
ότι αν οι κατασκευαστές άρχιζαν να χρησιμοποιούν ένα ανταγωνιστι-
κό προϊόν δε θα έπαιρναν πλέον τα δεδομένα που χρειάζονταν για να 
βελτιώσουν το δικό τους9. Με άλλα λόγια, η Google αντιμετώπισε το 
ασύνηθες πρόβλημα του βρόχου αρνητικής ανάδρασης: όσο λιγότεροι 
άνθρωποι χρησιμοποιούν το προϊόν της, τόσο λιγότερες πληροφορίες έχει 
και τόσο χειρότερο γίνεται το προϊόν. Έτσι, τα στελέχη ανέλαβαν δράση 

8. Σ.τ.μ.: Code Yellow. Κωδικοποιημένο μήνυμα που χρησιμοποιείται στα δημόσια νοσοκο-
μεία των ΗΠΑ και ειδοποιεί το προσωπικό να προετοιμαστεί για: κατάσταση ανάγκης 
εντός ή εκτός του νοσοκομείου, αγνοούμενο ασθενή, έντονα καιρικά φαινόμενα, απειλή 
βόμβας ή ασθενή υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών που κυκλοφορεί ελεύθε-
ρος εντός του νοσοκομείου.
9. Το 2010, η Google είχε αναγκαστεί από τις αρμόδιες αρχές να σταματήσει τη συλλογή 
κάποιων δεδομένων απο τα αυτοκίνητα του Street View αφού ανακαλύφθηκε (όπως υπο-
στηρίζει η ίδια) ότι κατά λάθος κατέγραφαν επίσης κάποια από τα δεδομένα που εκπέ-
μπονται μέσω ασύρματων δικτύων σε σπίτια ανθρώπων. Ένα από τα e-mail στη μήνυση 
της Skyhook εξηγούσε ότι τώρα που η Google δεν έπαιρνε πλέον δεδομένα τοποθεσίας 
από τα αυτοκίνητα του Street View, βασιζόταν πολύ στα δεδομένα των Android «για να 
διατηρήσει και να εξελίξει» την υπηρεσία εντοπισμού θέσης. Ήταν μια αποκαλυπτική 
ένδειξη του πόσο έξυπνα τα πρότζεκτ της Google εξυπηρετούν πολλαπλούς σκοπούς.
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και υπενθύμισαν στη Motorola τις ποικίλες συμβατικές υποχρεώσεις που 
πήγαιναν μαζί με την άδεια του Android. Η Google κατάφερε να κρατήσει 
τα δεδομένα της. Συμπτωματικά, τον προηγούμενο μήνα, ανακοίνωσε 
το σχέδιό της να αγοράσει την  Motorola Mobility - μαζί με 19.000 εργα-
ζόμενους, διπλασιάζοντας σχεδόν το εργατικό δυναμικό της – για 12,5 
δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Google δεν είναι ανίκητη. Ο Eric Schmidt αρέσκεται να λέει 
ότι οι ανταγωνιστές είναι μόνο ένα κλικ μακριά: αν δε σου αρέσουν τα 
αποτελέσματα της αναζήτησης της Google, ή οι επιχειρηματικές πρακτι-
κές της, μπορείς πάντα να χρησιμοποιήσεις το Bing. Αλλά η Google προς 
το παρόν αντιμετωπίζει εξονυχιστικούς ελέγχους από τις υποεπιτροπές 
ανταγωνισμού του αμερικανικού Κογκρέσου και όσο μεγαλύτερη γίνε-
ται, θα εκτίθεται όλο και περισσότερο στην απειλή των ρυθμιστικών αρ-
χών. Η Google γίνεται εξυπνότερη επειδή είναι τόσο μεγάλη. Αν μειωθεί σε 
μέγεθος, τότε τι θα συμβεί σε όλα όσα ξέρει; Αυτό είναι το αίνιγμα. Είναι 
προφανώς λάθος όλες οι πληροφορίες σε όλα τα βιβλία του κόσμου να 
βρίσκονται στην κατοχή μίας μόνο εταιρείας. Προφανώς δεν είναι ιδα-
νικό μόνο μία εταιρεία στον κόσμο να μπορεί, με αυξανόμενη ακρίβεια, 
να μεταφράσει κείμενα σε 506 διαφορετικά ζευγάρια γλωσσών. Από την 
άλλη, αν η Google δεν κάνει αυτά τα πράγματα, ποιός θα το κάνει;
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Νίκος Ν. Μάλλιαρης

Με αφορμή τον θάνατο του Στιβ Τζομπς:
Ιδέες για μια ανθρωπολογική προσέγγιση της σύγχρονης 

καταναλωτικής τεχνολογίας*

Δεν είναι δουλειά του καταναλωτή να ξέρει τι θέλει.

Στ. Τζομπς

1. Το κοινωνικό πλαίσιο

Ο προ διετίας θάνατος του «οραματιστή» που άκουγε στο όνομα 
Στιβ Τζομπς και κυρίως τα υμνητικά σχόλια με τα οποία αντιμετώπισαν 
η κοινή γνώμη και οι διαμορφωτές της την απώλεια της «δημιουργικής 
διάνοιας» από την Καλιφόρνια, θέτουν μια σειρά από κρίσιμα ερωτή-
ματα, τα οποία επανέφεραν στην επικαιρότητα ορισμένα διαφορετικά 
αλλά σχετιζόμενα με το θέμα μας περιστατικά της πρόσφατης ειδησεο-
γραφίας: η κυκλοφορία της ταινίας Jobs (του J. M. Stern), το λανσάρισμα 
των νέων iPhone 5S και 5C1 αλλά και η όλη κουβέντα που έχει προκύ-
ψει γύρω από τη δημιουργία των περίφημων «3D» εκτυπωτών και των 
«γυαλιών» της Google. Αν και το ειδικότερο ζήτημα -δηλαδή ο θάνατος 
του Τζομπς- σχολιάστηκε κριτικά σε μερικά άρθρα την επόμενη του συμ-
βάντος, πιστεύουμε ότι δεν εξετάστηκαν σε καμία περίπτωση όλες οι 
πτυχές ούτε αυτού του ειδικότερου ζητήματος ούτε, φυσικά, του ευρύ-

* Πρόκειται για το πρώτο μέρος του κειμένου. Το δεύτερο μέρος θα δημοσιευτεί στο 
επόμενο τεύχος του περιοδικού.
1. Τα οποία κατάφεραν να πουλήσουν 9 εκατομμύρια κομμάτια στις πρώτες 72 ώρες της 
διάθεσής τους, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ της Apple (5 εκατομμύρια μέσα στο 
πρώτο σαββατοκύριακο διάθεσης) που κατείχε από πέρσι το iPhone 5.
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τερου ερωτήματος σχετικά με τη σύγχρονη «καταναλωτική τεχνολογία», 
χαρακτηριστικός και βασικός εκπρόσωπος της οποίας υπήρξε ο Τζομπς.

Κι αυτό διότι -σε ό,τι αφορά, καταρχάς, τον ίδιο τον Τζομπς- το 
ζητούμενο δεν είναι απλώς να αποδομήσουμε την εικόνα του «καλού» 
που προωθούν τα ΜΜΕ, προκειμένου να δείξουμε πόσο αυταρχικός ήταν 
ο αποθανών, τόσο ως μάνατζερ μέσα στην εταιρία του όσο και ως έμπο-
ρος σε ό,τι έχει να κάνει με τη στάση του απέναντι στους καταναλωτές/
πιστούς του, πόσο «αδίστακτος καπιταλιστής» ήταν2 ή πόσο παρακώ-
λυσε την περαιτέρω ανάπτυξη της καινοτομίας, έχοντας, παρ’ όλα αυτά, 
εκμεταλλευτεί την ανιδιοτελή δουλειά ερευνητών της δεκαετίας του ‘70. 
Όλα αυτά είναι σωστά και πρέπει να τονίζονται, δεδομένου μάλιστα του 
βαθμού κοινωνικής αμνησίας και διανοητικής ατροφίας που χαρακτηρί-
ζει τις σημερινές κοινωνίες (και σε καμία περίπτωση μόνο την ελληνική). 

Σε ό,τι αφορά σε αυτήν την τελευταία, το ζήτημα που άνοιξε 
με το θάνατο του Τζομπς χρησιμοποιήθηκε από τον κυρίαρχο μνημο-
νιακό-φιλελεύθερο λόγο με τον τρόπο που έχουμε συνηθίσει αυτά τα 
τρία χρόνια. Κάθε κριτική στον Τζομπς και τη μυθοποίησή του δεν είναι 
παρά «δείγμα των παθογενειών της χώρας», του «φθόνου ενάντια στους 
επιτυχημένους» και της «αντίδρασης ενάντια σε καθετί προοδευτικό». 
Ταλιμπάν-μικροαστοί με iPad και γυαλιά Google αλά Δικαστής Ντρεντ 
ανοίγουν πυρ κατά βούληση υπό τις προσταγές του υπέργηρου Δόγη 
τους, του σύγχρονου Ερρίκου Δάνδολου, Ν. Δήμου, αναπαράγοντας τα 
πιο χονδροειδή κλισέ της αμερικανικής λαϊκής δεξιάς3. 

Είναι προφανές ότι πρέπει αυτές οι γελοιότητες να λαμβά-
νουν τις αρμόζουσες απαντήσεις, τόσο με επιχειρήματα όσο και με την 
απαραίτητη ειρωνεία. Αυτό, ωστόσο, που μας ενδιαφέρει εν προκειμέ-
νω είναι να αναλύσουμε το κοινωνικό φαινόμενο «Τζομπς», με στόχο 

2. Βλ. π.χ. το άρθρο του Α. Καλοδούκα, «Στιβ Τζομπς: η ξεδιάντροπη αγιοποίηση ενός 
αδίστακτου καπιταλιστή» (δημοσιευμένο στις 6/11/2011 στην ιστοσελίδα http://www.
aformi.gr).
3. Αν διαβάσει κανείς αυτές τις ανέμπνευστες κοινοτοπίες, δε μπορεί να μη θυμηθεί 
σχόλια σαν το ακόλουθο, που βρίσκαμε προ διετίας κάτω από τα ηλεκτρονικά ρεπορτάζ 
αμερικανικών μέσων για το κίνημα Occupy Wall Street: «Δε γίνεται να φορολογήσεις την 
ευημερία. Μπορείς να οραματίζεσαι με κάποιον τρόπο τη ζωή σου και να στρώσεις τον 
κώλο σου κάτω να δουλέψεις για να πετύχεις αυτά που θες. Ο Στιβ Τζομπς ήταν ένα 
ορφανό που δεν τέλειωσε καν το πανεπιστήμιο. Είναι εκπληκτικό το τι μπορεί να κάνει 
ένας άνθρωπος. Σταματήστε να Καταλαμβάνετε [occupy] και αρχίστε να Καινοτομείτε!» 
(σχόλιο σχετικό με διαδήλωση στη Νέα Υόρκη υπέρ της αύξησης των φόρων για ετήσια ει-
σοδήματα υψηλότερα του 1 εκατ. δολαρίων, http://news.yahoo.com/demonstrations-poll-fuel-
ny-millionaire-tax-push-193921555.html).

ΝΙΚΟΣ Ν. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ
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να κατανοήσουμε την απήχηση που έχει στις κοινωνίες μας το προϊόν 
«Τζομπς» (σε όλες τις εκφάνσεις του, οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ 
τα προϊόντα που παράγει η Apple). Είναι αυτό ακριβώς το ζήτημα που 
δεν σχολιάστηκε όσο θα έπρεπε στις μέχρι τώρα κριτικές δημοσιεύσεις 
σχετικά με το θέμα. Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο κείμενο ξεκίνησε 
να γράφεται ως άρθρο επικαιρότητας αλλά, κατά τη συγγραφή, ανα-
γκαστήκαμε να επεκταθούμε και σε άλλα θέματα, ας το εκλάβει ο ανα-
γνώστης ως μια πρώτη απόπειρα ανθρωπολογικής ανάλυσης ορισμένων 
πτυχών της σύγχρονης καταναλωτικής τεχνολογίας, μέγας ιδεολόγος της 
οποίας υπήρξε ο Τζομπς.

Η μαζική κουλτούρα και η κατάργηση των ταξικών φραγμών
Περίεργο πράγμα οι καταναλωτικές μας κοινωνίες, μέσα στις 

οποίες το θέαμα και οι βιομηχανίες της μαζικής κουλτούρας δημιουρ-
γούν είδωλα που καταφέρνουν να ξεπεράσουν κάθε υπόνοια ταξικού 
φραγμού ή διαχωρισμού, στοιχειώνοντας τις φαντασιώσεις όλων των 
στρωμάτων και των κοινωνικών κατηγοριών. Διότι δεν πρέπει να ξε-
χνάμε -όπως έλεγε ο Μαρξ στο τέλος της Αθλιότητας της φιλοσοφί-
ας (1847) και συστηματοποιούσε ο Μπουχάριν στον Ιστορικό υλισμό 
(1920)- ότι η έννοια της κοινωνικής τάξης δεν είναι κάτι μονοσήμαντο, 
όπως νομίζει αφελώς η σημερινή αριστερά (που στην Ελλάδα είναι 
ουσιωδώς αλτουσεριανή) αλλά και το μεγαλύτερο μέρος των αναρ-
χικών ή ελευθεριακών χώρων. Όπως πολύ σωστά το έχει δείξει ο μη 
«ορθόδοξος» μαρξιστής ιστορικός (και μέγας πολέμιος του Αλτου-
σέρ) Ε. Π. Τόμσον, μια κοινωνική τάξη δεν είναι ένα άθροισμα ατόμων, 
αλλά μια κοινωνική σχέση4. Ως τέτοια -προσθέτουμε εμείς- πρέπει να 
διακρίνεται από το κοινωνικό στρώμα. 

Το ότι, π.χ., τα μέλη της Χ κοινωνικής ομάδας υφίστανται τις 
ίδιες μορφές εκμετάλλευσης, βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο της κοινω-
νικο-οικονομικής ιεραρχίας και ότι, δυνητικά, έχουν τα ίδια συμφέ-
ροντα δε σημαίνει επουδενί ότι αποτελούν και κοινωνική τάξη. Διότι 
μια κοινωνική τάξη συγκροτείται ως τέτοια, όταν αποκτά ταξική συ-
νείδηση, όταν, με άλλα λόγια, έχει μια στοιχειώδη, έστω και ασαφή, 
συναίσθηση του ότι αποτελεί ένα συγκεκριμένο και καθορισμένο κομ-

4. Σλ. Σχετικά Ε. Π. Τόμσον, «Για τις κοινωνικές τάξεις» (στον τόμο Κλοντ Λεφόρ, Τι είναι 
η γραφειοκρατία;, μτφρ. Β. Τομανάς, Θεσ/νίκη, Εκδοτική Ομάδα, 1985), μεταφρασμένο, 
πιο πρόσφατα, στο περιοδικό Anares –για την κοινωνική και ατομική αυτονομία, τ. 9, Νο-
έμβριος 2004, σσ. 26-27.
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μάτι της κοινωνίας, με τις εξής βλέψεις και τα ανάλογα συμφέροντα, 
αλλά και με τις αντίστοιχες αντιλήψεις για τις υπόλοιπες κοινωνικές 
τάξεις. Πρόκειται γι’ αυτό που ο Μαρξ αποκαλούσε τάξη δι’ εαυτή 
και το οποίο πρέπει πάντοτε να διακρίνεται από την έννοια της τάξης 
καθεαυτής. Αυτή η τελευταία είναι απλώς η «τάξη» με την περιγρα-
φική έννοια του όρου, κάτι ανάλογο με αυτό που θα μπορούσαμε να 
αποκαλέσουμε κοινωνικό στρώμα.

Εδώ και κάποιες δεκαετίες, ο καπιταλισμός έχει καταφέρει 
να καταστρέψει την εργατική τάξη και, υπό μία έννοια, τις τάξεις γε-
νικώς. Φυσικά, για να μην παρεξηγηθούμε, υπάρχουν ακόμα ισχυρές 
δόσεις ταξικής συνείδησης στους κόλπους των σημερινών ολιγαρχιών, 
πράγμα που προκύπτει, σε μεγάλο βαθμό, από το απλό γεγονός ότι 
πρόκειται για την κοινωνική κατηγορία που είναι επιφορτισμένη να 
λειτουργεί το μαγαζί. Ωστόσο, πέραν αυτού του αυτονόητου συμπε-
ράσματος, θα πρέπει να σταθούμε στο γεγονός ότι οι σημερινές ολι-
γαρχίες δεν έχουν πλέον κανένα από τα χαρακτηριστικά, όχι μόνο της 
παραδοσιακής αστικής τάξης που δημιούργησε τον καπιταλισμό και 
τον διηύθυνε μέχρι και λίγο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά και 
όλων των παλιότερων αρχουσών τάξεων. 

Όπως το έχει παρατηρήσει με εξαιρετική διαύγεια ο Κρί-
στοφερ Λας, οι σημερινές ελίτ είναι ίσως οι πρώτες στην ιστορία 
που παρουσιάζονται τόσο αδιάφορες για τη μοίρα την κοινωνίας την 
οποία διοικούν. Φυσικά αυτό είναι ένα πάγιο χαρακτηριστικό των 
παρακμιακών περιόδων της ιστορίας, οι οποίες χαρακτηρίζονται από 
ανίκανους ηγέτες, κλεισμένους στο μικρόκοσμό τους που το μόνο 
που κάνουν είναι να ασχολούνται με τις μηχανορραφίες και την ικα-
νοποίηση της ματαιοδοξίας τους (κατά το παράδειγμα του Κόμοδου, 
της δυναστείας των Αγγέλων, του Λουδοβίκου ΙΣΤ' κ.λπ.). Ωστόσο τα 
εξαιρετικά επείγοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες 
κοινωνίες αλλά και το εύρος τους, καθιστούν ακόμα πιο κρίσιμη και 
ανθρωπολογικά πρωτότυπη αυτή τη θεμελιώδη ανευθυνότητα των 
σύγχρονων ψευτο-ελίτ. 

Πολιτιστικές όψεις της διαδικασίας ολιγαρχικοποίησης 
Όμως αυτή η ανθρωπολογική φθορά των κοινωνιών, που φαί-

νεται να είναι η βασική συνέπεια των διαβρωτικών επιδράσεων του 
καπιταλισμού, τα έχει φέρει έτσι ώστε ο τρόπος ζωής αυτών των διε-
φθαρμένων και κοντόθωρων ολιγαρχιών να αποτελεί πρότυπο για το 
σύνολο των κοινωνικών στρωμάτων. Αυτή είναι άλλωστε η λειτουργία 
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της μαζικής κουλτούρας: η καταστροφή των παλιότερων ταξικών πο-
λιτιστικών μορφών και προτύπων (της αριστοκρατίας, της αστικής 
τάξης, του προλεταριάτου κ.λπ.5), και η αντικατάστασή τους από ένα 
γενικό μέσο όρο, ο οποίος συνενώνει την κοινή πολιτιστική αποσύνθεση 
και ανθρωπολογική φθορά όλων των στρωμάτων, υπό τα παρακμιακά 
πρότυπα των σύγχρονων, αποκτηνωμένων «ελίτ». Αυτή είναι, υπό μια 
έννοια, η άνοδος της ασημαντότητας για την οποία μιλούσε ο Καστο-
ριάδης: ο καπιταλισμός και η μαζική κουλτούρα δεν καταστρέφουν 
μόνο την «υψηλή» τέχνη και κουλτούρα αλλά και κάθε είδος λαϊκού 
πολιτισμού και τέχνης, δημιουργώντας ένα κενό σημασιών, παραστά-
σεων, γνωμόνων και προτύπων το οποίο σπεύδουν να «καλύψουν» οι 
πολιτιστικές βιομηχανίες6.

Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτού του φαινομένου είναι 
οι βεντέντες του επαγγελματικού αθλητισμού και του μουσικού θεά-
ματος: φτωχά παιδιά από τις φαβέλες του Ρίο, τις φτωχογειτονιές του 
Μπουένος Άιρες και τα γκέτο του Λος Άντζελες ή της Νέας Υόρκης «πιά-
νουν την καλή» και γίνονται οι χειρότεροι εκπρόσωποι του νεόπλουτου 
φαντασιακού των σύγχρονων ολιγαρχιών, επηρεάζοντας, με τη σειρά 
τους, τις τελευταίες. Το φαινόμενο των chavs στη Μεγάλη Βρετανία, που 
επανήλθε στο προσκήνιο με τις ταραχές του καλοκαιριού του 2011 στο 
Βόρειο Λονδίνο και σε άλλες πόλεις, είναι εξίσου διαφωτιστικό: νέοι από 
τις φτωχογειτονιές που φοράνε Burberry’s και άλλες ακριβές μάρκες 
και βρίσκουν ευκαιρία να εισβάλουν στα πολυκαταστήματα για να «ση-
κώσουν» ό,τι μπορέσουν, μιας και τα οικονομικά τους δεν τους επιτρέ-
πουν να αγοράσουν αυτά τα καταναλωτικά φετίχ. Να ξεκαθαρίσουμε 
ότι δεν υπονοούμε εδώ -όπως συνηθίζουν να κάνουν οι συντηρητικοί και 
οι φιλελεύθεροι- πως το φαινόμενο αυτών των απολίτικων εξεγέρσεων 
δεν εκφράζει βαθύτερα πολιτικο-κοινωνικά προβλήματα· αυτό, αντίθετα, 

5. Σχετικά με το πέρασμα από το αριστοκρατικό στο αστικό-καπιταλιστικό φαντασιακό, 
μπορούμε να συμβουλευτούμε το κλασικό βιβλίο του A. Hirschmann, Τα πάθη και τα 
συμφέροντα. Πολιτικά επιχειρήματα υπέρ του καπιταλισμού πριν από το θρίαμβό του 
(1977), μτφρ. Ι. Τσολακίδου, Αθήνα, Παρατηρητής, 2003. Σχετικά με την αντιπαράθεση 
ανάμεσα στην κουλτούρα της εργατικής τάξης και αυτή των αστών και των καπιταλιστών, 
μπορούμε να ανατρέξουμε στα εξής έργα: Ε. Π. Τόμσον, Χρόνος, εργασιακή πειθαρχία 
και βιομηχανικός καπιταλισμός (1967), μτφρ. Β. Τομανάς, Νησίδες, 2008· D. Montgomery, 
«Ο εργατικός έλεγχος στην εκμηχανισμένη παραγωγή του 19ου αιώνα», στην ανθο-
λογία, M. R. Smith, D. Montgomery, Ch. Dew, Οι μάστορες. Ο εργατικός έλεγχος πριν τον 
φορντισμό, Αθήνα, Λέσχη Κατασκόπων του 21ου αιώνα, 2007. 
6. Βλ. σχετικά και το θεμελιώδες κείμενο του Κρ. Λας, «Για μια νέα ερμηνεία της μαζικής 
κουλτούρας», περ. Μάγμα, τ. 6, Ιούνιος 2010.

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΣΤΙΒ ΤΖΟΜΠΣ



156

που μας ενδιαφέρει, είναι ότι, σε αντιδιαστολή με τις παραληρηματι-
κού τύπου δοξασίες διάφορων εργατιστών και νέο-καταστασιακών, το 
«πλιάτσικο» των εμπορικών καταστημάτων όχι μόνο δε συνιστά κάποιου 
είδους αμφισβήτηση του εμπορεύματος και της «εμπορευματικής κοι-
νωνίας» αλλά μας δείχνει, όλως αντιθέτως, ότι ακόμα και οι απόκληροι 
των σημερινών κοινωνιών είναι βαθειά εμποτισμένοι από τις κυρίαρχες 
φαντασιακές «σημασίες» (κατανάλωση, διασκέδαση, ατομικισμός, μηδε-
νιστική συμπεριφορά κ.λπ.)7 . 

Πρόκειται για ένα από τα πιο ουσιώδη γνωρίσματα των σημερι-
νών κοινωνιών, το οποίο δε μπορούμε ποτέ να παραβλέπουμε, όταν προ-
σπαθούμε να εξηγήσουμε την παθητικότητα ή την πολιτική αδιαφορία 
των πληθυσμών μέσα στον δυτικό κόσμο κατά τις τελευταίες δεκαετίες: 
το βασικότερο χαρακτηριστικό της προϊούσας διαδικασίας ολιγαρχικο-
ποίησης των δυτικών κοινωνιών8 είναι η ολοκληρωτική προσχώρηση των 
κατώτερων και κατώτατων τάξεων στις κυρίαρχες σημασίες (εύκολο 
χρήμα, κοινωνική άνοδος με κάθε κόστος κ.λπ.). Αν θέλαμε μάλιστα να 
επεκταθούμε, θα λέγαμε ότι η λεγόμενη «υποτάξη» (underclass) αποτελεί 
μια κατεξοχήν αλλοτριωμένη κοινωνική κατηγορία, εφόσον η αποσύνθε-
ση των οικογενειακών δεσμών που παρατηρείται εκεί (λόγω της φτώ-
χειας, της δυσκολίας ένταξης των μεταναστευτικών πληθυσμών κ.λπ.), 
κάνει τα παιδιά να μεγαλώνουν μέσα στην απόλυτη έλλειψη πολιτιστι-
κών αναφορών, η οποία δημιουργεί ένα κενό που, αναγκαστικά, γεμίζει 
από την τηλεόραση και τη μαζική κουλτούρα9.

Οι νέοι από τα περίφημα προάστια του Παρισιού, για παράδειγμα, 
κυκλοφορούν σχεδόν αποκλειστικά με iPhones (που τα αγοράζουν φθη-
νά από άλλους που τα κλέβουν), ενώ κατά τη διάρκεια του φοιτητικού 
κινήματος του 2006 (ενάντια στο περίφημο CPE) συχνά κατέβαιναν στο 

7. Βλ. ως προς αυτό το ζήτημα και την κριτική μας στο βιβλιαράκι του Α. Ντελ Ούμπρια, 
Racaille: Αν αυτοί είναι αποβράσματα… τότε είμαι κι εγώ. Εξεγέρσεις στα γκέτο των γαλ-
λικών μητροπόλεων, Πρόταγμα, τ. 3, Δεκέμβριος 2011, σσ. 189-199.
8. Βλ. σχετικά με αυτό το φαινόμενο και την ανάλυση της ομάδας μας, «Το τέλος της 
αφθονίας και τα πολιτικά διακυβεύματα που μας θέτει», Πρόταγμα, τ. 4, Ιούνιος 2012.
9. Όπως εκμυστηρεύεται η 15χρονη Ντοριά, μια από τις ηρωίδες της γαλλοαλγερινής Φαϊ-
ζά Γκεν (κάτοικος ενός απομακρυσμένου προαστίου στα βόρεια του Παρισιού, που ζει με 
τη φτωχή και αγράμματη μητέρα της), «Όπως και να ‘χει, αν μας κόψουν την τηλεόραση, 
όπως μας έχουν κόψει το τηλέφωνο, θα ‘ναι πρόβλημα. Είναι το μόνο που έχω… Ο κος 
Βεμπέρ, ο καθηγητής μου της γεωγραφίας την περυσινή χρονιά, όταν κάναμε τη μεσαιω-
νική περίοδο, μας έλεγε ότι η εκκλησία, οι εικόνες και τα βιτρό ήταν η Βίβλος των φτωχών 
για τους ανθρώπους που δεν ήξεραν να διαβάζουν. Για μένα, η τηλεόραση σήμερα είναι 
το Κοράνι των φτωχών» (Faïza Guène, Kiffe kiffe demain, Παρίσι, Fayard, 2004, σσ. 150-151).
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κέντρο της πόλης, προκειμένου να επιτεθούν σε φοιτητικά μπλοκ με σκο-
πό να «ψειρίσουν» τα παιδιά των -σε γενικές γραμμές- ανώτερων τάξεων, 
κλέβοντας κινητά τηλέφωνα και άλλα γκάτζετς10. Μάλιστα αυτό που 
είναι ενδιαφέρον είναι πως οι έφηβοι αυτής της γενιάς δεν ενδιαφέρονται 
πλέον τόσο ούτε για το ποδόσφαιρο: τα βασικά τους θέματα συζήτησης 
είναι περισσότερο το rap (στην πιο βλακώδη, πάντα, και λουμπενογκάν-
γκστα εκδοχή του), τα ακριβά αυτοκίνητα, τα νυχτερινά κλαμπς και τα 
iPhone ή τα iPad -ενώ και το ποδόσφαιρό τους ενδιαφέρει περισσότερο 
από τη θεαματική-γκλάμουρ πλευρά του (πετυχημένοι ποδοσφαιριστές 
αλά Κριστιάνο Ρονάλντο και Μπέκαμ, «σταρς» κ.λπ.). Πράγμα που μας 
επιτρέπει να κάνουμε τη μετάβαση στο κύριο θέμα αυτού του κειμένου: 
το θάνατο του «μάγου», της «ιδιοφυΐας», του «οραματιστή», του «πιο σε-
βαστού γενικού διευθυντή του κόσμου» (όπως τον αποκαλούν εκστατικοί 
οι διάφοροι δημοσιογράφοι), Στιβ Τζομπς. 

2. Οι κατευθύνσεις της σύγχρονης τεχνολογίας

Η αγιοποίηση του Τζομπς
Βάσει της ανάλυσης που προηγήθηκε, θεωρούμε πολύ ενδιαφέ-

ρον, από κοινωνιολογική άποψη, να διερευνήσουμε γιατί ο θάνατος του 
εν λόγω επιχειρηματία επέτρεψε τη μετατροπή του σε ένα είδος ειδώλου, 
σε ένα είδος Μάικλ Τζάκσον ή Κριστιάνο Ροντάλντο όχι μόνο του επιχει-
ρηματικού κόσμου αλλά και της σύγχρονης κουλτούρας γενικώς. Πρό-
κειται για ένα φαινόμενο που εκφράστηκε και πριν από λίγα χρόνια με 
την ταινία The Social Network (2010), η οποία αφηγείται τη ζωή του Μαρκ 
Ζούκενμπεργκ, του δημιουργού του Facebook, παρ’ ότι ο συγκεκριμένος 
επιχειρηματίας δεν απολαμβάνει σε καμία περίπτωση το μυθικό στάτους 
του Τζομπς.

10. Φαινόμενο που επαναλήφθηκε τον περασμένο Μάιο, κατά τους πανηγυρισμούς για 
την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ποδοσφαιρική ομάδα της Παρί Σεν Ζερμέν: 
χουλιγκανολούμπεν νεολαίοι (μεταξύ των οποίων και προαστιακής προέλευσης) λαφυρα-
γώγησαν τα υπερπολυτελή καταστήματα των Ηλιθίων Πεδίων (Hugo Boss, Louis Vuitton 
κ.λπ.), κάνοντας ντου ακόμα και στην επίσημη μπουτίκ της ομάδας, ενώ επιτέθηκαν και 
σε λεωφορεία τουριστών, παίρνοντας τις βαλίτσες τους ως αναμνηστικά.
Αντίστοιχα, το 99% των κοριτσιών στα λύκεια των λαϊκών προαστίων της πόλης έχουν 
καταργήσει το σακίδιο πλάτης και έρχονται στο σχολείο με γυναικείες τσάντες χειρός, 
συχνά απομιμήσεις ακριβών μαρκών, τις οποίες προφανώς έχουν δει στα γυναικεία πε-
ριοδικά και στις κουτσομπολίστικες ειδήσεις που δείχνουν φωτογραφίες των σταρς στις 
καθημερινές τους συναλλαγές (όταν δηλαδή δε φωτογραφίζονται επίσημα με τουαλέτες, 
φορέματα κ.λπ.).
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Αυτό το τελευταίο, σε μια πρώτη ανάγνωση φαντάζει λίγο περί-
εργο. Όπως παρατηρεί ένας αρθρογράφος, «είναι δύσκολο να πούμε τι 
ακριβώς έκανε ο Τζομπς. Δε δημιούργησε κάποια θεμελιωδώς καινούρ-
για επιχειρηματική δομή, όπως έκανε ο Τζον Ντ. Ροκφέλερ με την κάθετη 
ενοποίηση της Standard Oil, ούτε εκδημοκράτισε ένα προϊόν που ήταν, 
αρχικά, διαθέσιμο μόνο για τους πολύ πλούσιους, όπως έκανε ο Χένρι 
Φορντ με το Μοντέλο-Τ. Ούτε, άλλωστε, επέφερε κάποια θεμελιώδη αλ-
λαγή στα συστήματα διανομής, εφοδιασμού και παραγωγής, όπως έκανε 
ο Σαμ Γουάλτον με τη Wal-Mart. Υπό την καθοδήγηση του Τζομπς, η Apple 
απλώς δημιούργησε μια σειρά από πραγματικά cool προϊόντα, τα οποία 
ο κόσμος αποφάσισε ότι ήθελε να αγοράζει ξανά και ξανά11». Βέβαια 
αυτό δεν είναι απόλυτα ακριβές, καθώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο 
Τζομπς έκανε κάτι ανάλογο με τον Φορντ στον τομέα των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, εφόσον ο πρώτος Macintosh, το 1984, καθιστούσε προσιτές 
στο μέσο καταναλωτή τις βασικές ανακαλύψεις του περίφημου Xerox 
PARC, του ερευνητικού κέντρου της Xerox που είχε ουσιαστικά δημι-
ουργήσει το πρώτο PC έντεκα χρόνια νωρίτερα. Ωστόσο η γενική θέση 
του αρθρογράφου είναι σωστή, εφόσον τονίζει το γεγονός πως ο Τζομπς 
είναι αυτός που είναι στα μάτια της κοινής γνώμης και των επίδοξων 
διαμορφωτών της, όχι τόσο λόγω κάποιας συγκεκριμένης επιχειρηματι-
κής ή τεχνολογικής του καινοτομίας, όσο λόγω της «αύρας» του και της 
«showmanship» του (σύμφωνα με τον Economist12). Θα ήταν ενδιαφέρον, ως 
εκ τούτου, να προσπαθήσουμε να δούμε τι μας λέει αυτό το φαινόμενο 
για τις σύγχρονες κοινωνίες και τη συμβολική τους λογική.

Η καταστροφή της αξίας χρήσης
Σε ένα πολύ σημαντικό μικρό κείμενο που είχε δημοσιευθεί το 

1990 στο περιοδικό του Αντιωφελιμιστικού Κινήματος στις Κοινωνι-
κές Επιστήμες [Mouvement Antiutiliratiste en Sciences Sociales -MAUSS], ο 
κοινωνιολόγος J. Godbout ασκούσε κριτική στο μανιφέστο του MAUSS, 
παρατηρώντας, πολύ σωστά, ότι η ωφελιμότητα και η αξία χρήσης δεν 
έχουν τίποτε το εγγενώς κακό13. Αυτό αντίθετα που δημιουργεί προ-
βλήματα είναι, αφενός η μετατροπή του ωφελιμισμού σε υπέρτατο και 

11.  D. Gross, “Steve Jobs Earned His Place in the American Business Pantheon” (http://
f inance.yahoo.com/blogs/daniel-gross/steve-jobs-earned-place-american-business-
pantheon-001840746.html).
12. “A genius departs. The astonishing career of the world’s most revered chief executive”, The 
Economist, 8/10/2011, σ. 71.
13. J. Godbout, « Antiutilitarisme ou anti-intérêtisme? », Revue du MAUSS, τ. 3, τχ. 9.
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μοναδικό κριτήριο της κοινωνικής ζωής και, αφετέρου, η λογική του 
ατομικού και αυστηρά προσωπικού συμφέροντος, δηλαδή η τάση να 
ανάγονται τα εγωιστικά συμφέροντα και η προσπάθεια εξυπηρέτησής 
τους σε υπέρτατες νόρμες και γνώμονες της κοινωνικής ζωής. Σύμφωνα με 
το συγγραφέα πιο σωστό, υπό αυτή την έννοια, θα ήταν να κάνουμε λόγο 
για «αντι-συμφεροντισμό» (anti-intérêtisme) παρά για αντιωφελιμισμό.

Δίχως να μακρηγορούμε, θα λέγαμε ότι αυτή η κριτική είναι 
ιδιαίτερα εύστοχη. Διότι δε μπορούμε πλέον να κάνουμε κριτική στον 
καπιταλισμό βάσει αντιωφελιμιστικών επιχειρημάτων, όπως τείνου-
με αυθόρμητα να το κάνουμε, θεωρώντας ως αυτονόητη την κριτική 
των μοντερνιστικών πρωτοποριών, την οποία ουσιαστικά επανέλαβε 
και η Αντικουλτούρα της δεκαετίας του ‘60. Ο καπιταλισμός δεν 
είναι πια ο παραδοσιακός, αστικός και βεμπεριανός καπιταλισμός, 
που βασιζόταν σε ένα φαντασιακό «εξορθολογισμού» (ή «εκλογί-
κευσης») και άκρατης εξύμνησης της χρηστικότητας. Τα πράγματα 
έχουν αλλάξει ουσιωδώς, όπως θα δούμε παρακάτω. Ο σημερινός 
καπιταλισμός, μακράν του να ανάγει την αξία χρήσης σε υπέρτατο 
γνώμονα του συστήματος, μάλλον τείνει να την καταστρέφει συστη-
ματικά (πρόκειται για ένα σημείο που συχνά παραβλέπεται ακόμα 
κι από τις διαυγέστερες αναλύσεις14). Κι αυτό όχι μόνο διότι η μα-
ζική παραγωγή προϊόντων ευτελίζει την ποιότητά τους, μετατρέπο-
ντας τις αξίες χρήσης σε ένα είδος συστηματικής «κακοχρησίας» 
(mésusage), η οποία καθίσταται ακόμα πιο χαμηλής ποιότητας εξαι-
τίας της λογικής της λεγόμενης οικονομίας της φθοράς15· δεν είναι 
μόνο αυτό. Αυτό που θέλουμε να καταδείξουμε είναι η θεμελιώδης 
αλλαγή της πολιτιστικής λογικής του σύγχρονου καπιταλισμού, η 
οποία έχει πάρει τέτοια τροπή που μας αναγκάζει να κάνουμε πλέον 
λόγο, όλο και περισσότερο, όχι για καπιταλισμό αλλά για κοινωνία 
της κατανάλωσης16. Και η περίπτωση του Στιβ Τζομπς είναι κάτι 

14.  Βλ. π.χ. το κείμενο του Α. Φασούλα, «Το σφυρί χωρίς μάστορα και ο αυλητής», στο 
παρόν τεύχος, όπου δε γίνεται αυτό το περαιτέρω βήμα προς τον εμπλουτισμό της αντι-
ωφελιμιστικής κριτικής της τεχνολογίας.
15.  Σχετικά με την έννοια της «κακοχρησίας», βλ. τη βιβλιοκριτική του Τ. Νικολόπουλου, 
«Ο Κον Μπεντίτ και η “οικολογία της αγοράς”», αναδημοσιευμένη στο Πρόταγμα, τ. 2, 
Ιούνιος 2011, σ.  170, υπ. 2. Πρόκειται για μια ιδέα του θεωρητικού της από-ανάπτυξης, 
Philippe Ariès.
16. Σχετικά με αυτό το ζήτημα ο αναγνώστης κι η αναγνώστρια μπορούν να ανατρέξουν 
στο κείμενο του υποφαινόμενου, «Το πρόβλημα της εκπαίδευσης και η ανθρωπολογική 
κρίση του καπιταλισμού», Πρόταγμα, τ. 3, ό. π., σ. 172 κ. ε.
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παραπάνω από ενδεικτική εν προκειμένω. 
Προτρέχοντας λιγάκι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Τζομπς 

είναι σήμερα ο κατεξοχήν άγιος αυτής της καταναλωτικής κοινωνίας η 
οποία, δημιουργούμενη από τον καπιταλισμό, καταφέρνει να επιφέρει 
μια πλήρη κοινωνικοϊστορική μετάλλαξη στον γεννήτορά της. Το θεμε-
λιώδες άρθρο πίστης του, βάσει του οποίου κινήθηκε ήδη από την εποχή 
του πρώτου Mac, τόσο κατασκευαστικά όσο και εμπορικά, θα μπορούσε 
να συμπυκνωθεί στην εξής βασική ιδέα: αυτό που προέχει είναι οι επιθυ-
μίες του χρήστη -και μάλιστα του μη τεχνολογικά μυημένου- και όχι οι 
μηχανικές και τεχνικές αναγκαιότητες. Αυτή τη λογική του παιγνιώδους, 
του cool και του εύκολου ήταν που προσπάθησε, σε συμβολικό επίπεδο, 
να αντιτάξει στην παραδοσιακά χρηστική και «ορθολογική» ιδεολογία 
των υπολογιστών της IBM17.

Πρόκειται για μια θεμελιώδη παραδοχή η οποία βρίσκεται στη 
βάση της εξέλιξης που έκανε τη «βιομηχανία της πληροφορικής να είναι 
ο μόνος βιομηχανικός κλάδος που καθορίζεται από τις μόδες περισσό-
τερο κι από την ίδια τη γυναικεία μόδα» (όπως είχε πει κάποτε ένας 
άλλος μεγαλοεπιχειρηματίας της πληροφορικής βιομηχανίας, ο ιδρυτής 
και πρόεδρος της Oracle, Larry Ellison, που πέρασε μια περίοδο και 
ως διευθυντής της Apple)18. Διότι, για να μετατραπεί ένας κλάδος που 
ασχολείται με τεχνολογικά προϊόντα αιχμής (δηλαδή μέγιστης αποδο-
τικότητας) σε επαρχία της οικονομίας της κατανάλωσης, πρέπει τα αυ-
στηρά τεχνολογικά κριτήρια να αντικατασταθούν από κριτήρια άλλης 
τάξης, ομοούσια του τρόπου λειτουργίας της καταναλωτικής κοινωνίας. 
Κι ίσως γι’ αυτό, μέσα σε αυτό το σύμπαν, «η Apple είναι σήμερα η 
μεγαλύτερη εταιρία μόδας του κόσμου»19. Επειδή, σε αντίθεση με τη 
Microsoft που, όπως έλεγε ο Τζομπς σε μια συνέντευξη του 1996, «δεν 
έχει καθόλου γούστο και δε βάζει ιδιαίτερη κουλτούρα στα προϊόντα 

17. Υπό μία έννοια αυτό οδήγησε (μεταξύ άλλων λόγων) το Δ.Σ. της Apple να τον παύσει 
από υπεύθυνο του τμήματος που δούλευε τον Mac, το 1985, οδηγώντας τον στην παραί-
τηση και την αποχώρηση από την εταιρία, λίγους μήνες αργότερα. Ο Mac, του οποίου τη 
δημιουργία είχε αναλάβει ως προσωπικό στοίχημα (εφόσον η εταιρία, εκείνη την εποχή, 
δούλευε πάνω σε έναν άλλο υπολογιστή, τη Lisa), έμοιαζε πιο πολύ με παιχνίδι, αδυνατώ-
ντας να ανταγωνιστεί το εύρος των επιλογών που προσέφεραν τα λογισμικά των υπολο-
γιστών της IBM. Έτσι οι πωλήσεις δεν είχαν την αναμενόμενη επιτυχία.
18. Τον παραθέτει ο B. Johnson, “Cloud computing is a trap, warns GNU founder Richard 
Stallman”, The Guardian, 29/9/2008.
19. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Paul Saffo, ενός τεχνολογικού αναλυτή της Σίλικον Βά-
λεϊ (τον παραθέτει ο Economist, “Beyond the PC. A special report on personal technology”, 
8/10/2011, σ. 7).
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της»20, η Apple έδωσε κυρίως βάση στην αισθητική και το στυλ.

Προς μια hipster τεχνολογία
Το επιστέγασμα αυτής της αντίληψης είναι το πέρασμα στην 

«μετα-κομπιούτερ εποχή» (post-PC era), όπου κάθε επίφαση χρηστικότη-
τας και ωφελιμισμού εξαφανίζεται: από τους υπολογιστές περνάμε στα 
gadgets. Σε μεγάλο βαθμό η περίφημη «απογείωση» της Apple, μετά την 
επιστροφή του Τζομπς, το 1996, είναι προϊόν αυτής της αλλαγής πλεύσης: 
από τους χρηστικούς υπολογιστές στα άχρηστα gadgets, εφόσον  οι πωλή-
σεις των τελευταίων αποφέρουν πολύ μεγαλύτερα έσοδα από ό,τι εκείνες 
των Mac. Ιδέες ή εφαρμογές που ήδη ήταν στην κυκλοφορία, τις παίρνει ο 
Τζομπς και τις παρουσιάζει μέσα σε ένα πιασάρικο περιτύλιγμα με ωραίο 
και trendy σχεδιασμό, συχνά πολύ πιο εύχρηστο και, ως τέτοιον, απευθυ-
νόμενο στους μη τεχνολογικά μυημένους. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η 
πρακτικότητα και η λειτουργικότητα περνούν σε δεύτερη μοίρα, εφόσον 
αυτό που μετρά είναι πλέον η σχεδίαση και ο πιασάρικος χαρακτήρας 
του προϊόντος. Ίσως λοιπόν, υπό αυτή την έννοια, να μην είναι και τόσο 
υπερβολικά τα παράπονα διάφορων ειδημόνων, σχετικά με τα λειτουργι-
κά προβλήματα πολλών από τα gadgets του Τζομπς21: η αξία χρήσης έχει 
περάσει σε δεύτερη μοίρα και, οριακά, αυτό που έχει σημασία δεν είναι 
η αποδοτική και αβίαστη λειτουργία του προϊόντος αλλά ο hype χαρακτή-
ρας του (που ως τέτοιος, φυσικά, αντανακλάται στο χρήστη του).

Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι για τον περισσότερο κόσμο και το 
μεγαλύτερο μέρος της κοινής γνώμης -έξω, δηλαδή, από τους κύκλους 
των τεχνολογικά ενημερωμένων- ο Τζομπς είναι αυτό που είναι (ως περ-
σόνα και ως σύμβολο), ακριβώς χάρις στα gadgets της δεκαετίας του 2000 
και πολύ λιγότερο χάρις στα όσα έκανε τις δεκαετίες του ‘80 και του 
‘90. Αυτό που καθιστά «πιασάρικα» τα προϊόντα της Apple είναι αυτή η 
αντικατάσταση του χρηστικού/ωφελιμιστικού στοιχείου από ένα μείγμα 
αισθητικού και παιγνιώδους.

20. Συνέντευξη του Τζομπς στο αμερικανικό ντοκυμαντέρ του 1996, Triumph of the Nerds 
(http://www.youtube.com/watch?playnext=1&index=0&feature=PlayList&v=3jV3JdtaOGc&lis
t=PL4D5CD637F73C24C7).
21. «Tο iPhone υπήρξε ένα μετριότατο κινητό με αστεία αυτονομία και αμφίβολη αξιοπι-
στία. Και λοιπόν; iBooks που ξέβαφαν και ξέφτιζαν, σε διπλή τιμή και μισές επιδόσεις από 
πιο ανθεκτικά επώνυμα notebooks. Και λοιπόν; Το δαγκωμένο μηλαράκι έκανε το θαύμα 
του. Ρηξικέλευθες σε έναν-δύο τομείς πλην εξωφρενικά υπερκοστολογημένες και κατά τ’ 
άλλα απλώς ικανοποιητικές συσκευές, λατρεύτηκαν σαν τεχνολογικά τοτέμ» (από σχόλιο 
κάτω από το άρθρο του Παραλληλογράφου, «Νεκρολογία για έναν …ροκ σταρ», στο δι-
εύθυνση, http://parallhlografos.wordpress.com/2011/10/08/stevejobs-rip/).
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Η κατάργηση των ορίων
Ο κοινωνιολόγος Ρίτσαρντ Σένετ έχει αναλύσει πολύ ωραία 

πώς η «λογική του iPod» μπορεί να αποτελέσει βασικό συμβολι-
σμό του τρόπου με τον οποία λειτουργούν, όλο και περισσότερο, οι 
σύγχρονες κοινωνίες. Όπως το iPod σου δίνει την ευκαιρία (και σε 
εθίζει στη συνήθεια) να αποθηκεύεις τεράστιες ποσότητες μουσικών 
κομματιών τα οποία ποτέ δε θα ακούσεις (και όπως ένα iPhone σου 
προσφέρει 99.000 «εφαρμογές» τις οποίες ποτέ δε θα χρησιμοποιή-
σεις22), έτσι και μέσα στη σύγχρονη καταναλωτική κουλτούρα, όπου 
ο χρόνος χάνει τη μορφή μιας ενιαίας και συνεκτικής αφήγησης που 
κατευθύνεται από το παρελθόν στο μέλλον μέσω του παρόντος, το 
τελευταίο υπερδιογκώνεται και μετατρέπεται σε αεροστεγή φούσκα, 
βρίσκοντας, όμως, ταυτόχρονα, το νόημά του μέσω μιας διαρκούς 
αναφοράς σε ένα μέλλον υπερπληθώρας απραγματοποίητων επι-
λογών. Το ναρκισσιστικό και υδροκέφαλο, αέναο παρόν της εποχής 
μας, που αποτελεί τον τύπο χρονικότητας των σύγχρονων κοινωνιών, 
συνιστά ουσιαστικά μια απέλπιδα προσπάθεια να εξαντλήσουμε το 
φάσμα των άπειρων και, ως τέτοιων, θεμελιωδώς μη εκπληρώσιμων 
επιλογών στις οποίες αυτό μας ανοίγει. Πρόκειται για ένα είδος ψυ-
χαναγκαστικού carpe diem, το οποίο είναι εξ ορισμού προορισμένο να 
αποτυγχάνει διαρκώς. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της σύγχρονης 
διαφήμισης: ζήσε έντονα, ξεπέρνα τα όρια, φτάσε στα άκρα, σε βαθ-
μό που κοινωνικές κατηγορίες όπως οι λεγόμενοι «ασεξουαλικοί» ορ-
γανώνονται μέσα στις δυτικές χώρες για να διαμαρτυρηθούν ενάντια 
στον «ρατσισμό» μιας κοινωνίας φοβικής απέναντι σε όσους δεν είναι 
ικανοί να νιώσουν σεξουαλική ηδονή23.

Αυτή είναι όμως και η θεμελιώδης ανθρωπολογική δομή της 
κοινωνίας της κατανάλωσης: η κατάργηση των ορίων, η αποχαλί-
νωση της επιθυμίας (έστω κι αν πρόκειται για τις πιο αγοραίες 

22. Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει μια από τις «ειδικές εκθέσεις» του Economist 
(“Beyond the PC…”, ό. π., σ. 7), το ειδικό κατάστημα εφαρμογών της Apple (Apple App Store), 
διαθέτει στους καταναλωτές 414.852 εφαρμογές, έναντι 237.199 που διαθέτει το Android 
Market της Google, το οποίο έρχεται δεύτερο στη σχετική λίστα. Εν τω μεταξύ, ενώ σε ολό-
κληρο τον κόσμο ο αριθμός των εφαρμογών που «κατεβάστηκαν» (ή «καταφορτώθηκαν») 
το 2008 ήταν 500 εκατομμύρια, το 2011 έφτασε τα 17,7 δις και το 2013 αναμένεται να 
αγγίξει τα 49,2 δις.
23. Μια σχετικής έμπνευσης ανάλυση ορισμένων διαφημίσεων των πρόσφατων ετών μπο-
ρεί να βρει ο αναγνώστης στο άρθρο του 2ου τεύχους του Μάγματος, «Όψεις της ανόδου 
της ασημαντότητας» (Μάιος 2008, σσ. 53-58): http://issuu.com/magmareview/docs/_____2.

ΝΙΚΟΣ Ν. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ



163

καταναλωτικές επιθυμίες), η υπερτροφία του ναρκισσισμού, η κατάρ-
γηση κάθε μέτρου. Και είναι αυτή ακριβώς η λογική που ενσαρκώνεται 
στα «έξυπνα» gadgets και, ταυτοχρόνως, αναπαράγεται και επιβάλλεται 
από αυτά: ο σύγχρονος καταναλωτής οφείλει να νιώθει παντοδύναμος, 
εφόσον δεν περιορίζεται πλέον στο να ακούει μουσική ή να τηλεφωνεί 
στο δρόμο· πρέπει να μπορεί να βλέπει και ταινίες, να παίζει ηλεκτρονι-
κά παιχνίδια, να μπαίνει στο διαδίκτυο κ.λπ. Όπου θέλει και όποτε του 
έρθει: χωρίς κανένα όριο, δίχως τον παραμικρό περιορισμό. Ακόμα κι η 
πιο βλακώδης του επιθυμία πρέπει να έχει ισχύ νόμου και να αξιώνει την 
άμεση ικανοποίησή της. Η ανάπτυξη των ασύρματων τεχνολογιών και 
των δικτύων «τρίτης» -και εσχάτως «τέταρτης»- γενιάς, των Wi-Fi και 
όλων των αντίστοιχων σατανικών επινοήσεων βασίζεται σε αυτήν ακρι-
βώς την προσταγή. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο που, σύμφωνα με τη 
Facebook, ο αριθμός των ατόμων που συνδέονται στο δίκτυο αυτό μέσω 
κάποιας κινητής συσκευής είναι διπλάσιος από αυτόν όσων συνδέονται 
από μια σταθερή συσκευή24. Με άλλα λόγια, πρέπει να είμαστε διαρ-
κώς συνδεδεμένοι και εφοδιασμένες με το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό 
«εφαρμογών», ώστε οτιδήποτε μας κατέβει στο κεφάλι να είναι άμεσα 
ικανοποιήσιμο ή προσβάσιμο. 

Η μετάφραση αυτής της πολιτιστικής λογικής με τεχνολογικούς 
όρους μας οδηγεί στη στροφή της πληροφορικής προς ένα είδος καθαρά 
καταναλωτικού τύπου προσωπικής τεχνολογίας, η οποία ενσαρκώνεται 
στα πολύ-gadgets τύπου smartphone, τα οποία έχουν βασικό τους γνώρισμα 
τη δυνατότητα να κάνουν ταυτόχρονα έναν πολύ μεγάλο αριθμό πραγ-
μάτων ο οποίος, μέχρι πρότινος, γινόταν από εξειδικευμένες συσκευές. 
Αυτό ακριβώς είναι το πεδίο στο οποίο διακρίνονται εταιρίες όπως η Apple, 
η Google και η Amazon, οι οποίες ειδικεύονται σε αυτό το νέο είδος κα-
ταναλωτικής πληροφορικής που ασχολείται με την παροχή «υπηρεσιών», 
«εφαρμογών» και των κινητών συσκευών που λειτουργούν ως φορείς τους, 
επιτρέποντας στον καταναλωτή να έχει διαρκή πρόσβαση σε αυτές. Η 
μεγάλη ανάπτυξη του τομέα των λεγόμενων «υπολογιστικών υπηρεσιών 
νέφους» (cloud computing) συνιστά ένα ακόμα βήμα προς αυτή την κατεύ-
θυνση, καθώς καταργεί κάθε ανάγκη σταθερής παρουσίας, εφόσον η πρό-
σβαση του χρήστη στα αρχεία και τα δεδομένα του είναι διαρκώς δυνατή 
μέσα από τις κινητές του συσκευές και τις συνδέσεις υψηλής ταχύτητας, 
μιας και αυτά δε βρίσκονται πλέον αποθηκευμένα στον δικό του σκληρό 

24. Αναφέρεται στην έκθεση του Economist που παραθέσαμε προηγουμένως.
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δίσκο, αλλά σε αυτούς της Google, της Amazon κ.λπ. 
Η σημασία του Τζομπς, ως επιχειρηματία και παράγοντα στη 

διαμόρφωση της σύγχρονης τεχνολογίας, έγκειται, πέρα από τις διάφο-
ρες καπιταλιστικές και τεχνοφιλικές αγιοποιήσεις, στο ότι κατάλαβε 
τη σημασία αυτής της μόδας και έστρεψε την εταιρία του προς αυτό 
το πεδίο. Όπως έλεγε κατά την παρουσίαση του πρώτου iPod, το 2001, 
η βασική αξία του εν λόγω «υπερ-κινητού» (ultra-portable) gadget έγκειται 
στο ότι επιτρέπει στον χρήστη να έχει «ολόκληρη τη μουσική του βιβλι-
οθήκη στην τσέπη του»25. Και σε αυτό ακριβώς το πνεύμα ο Έρικ Σμιντ 
(στέλεχος της Google και πρώην μέλος του ΔΣ της Apple) είπε πριν από 
κάποιο καιρό ότι οι μόνες πραγματικά σημαντικές εταιρίες στον τομέα 
της τεχνολογίας είναι η Apple, η Amazon, η Facebook και η Google26: διότι 
είναι αυτές που, σε αντίθεση με πιο «παραδοσιακές» εταιρίες όπως 
η IBM, η Intel, η Dell ή ακόμα και η Microsoft, ενσαρκώνουν τη λογική 
που περιγράφουμε. Σε αντίθεση με τις προκατόχους τους, οι οποίες 
ασχολούνται κυρίως με την επεξεργασία χρηστικών μηχανημάτων και 
λογισμικών για την κατά βάση εταιρική πελατεία τους (με εξαίρεση 
την τελευταία), οι εταιρίες της σημερινής γενιάς απευθύνονται στους 
ίδιους τους καταναλωτές, προωθώντας τα μη χρηστικά γκάτζετς που 
περιγράψαμε προηγουμένως.

Φυσικά ο Τζομπς δε δημιούργησε την κοινωνική λογική που βρί-
σκεται πίσω από αυτή την εξέλιξη. Την εκμεταλλεύτηκε όμως και την 
προώθησε σε ένα νέο επίπεδο, καθώς ήταν κι ο ίδιος φορέας των πολιτι-
στικών της προκείμενων. Σε αντίθεση με τον τεχνοκράτη και «σπασίκλα» 
Μπιλ Γκέιτζ (ο οποίος, σύμφωνα με τον Τζομπς, «θα ήταν ένας τύπος με 
ευρύτερους ορίζοντες αν είχε κάνει έστω μια φορά ναρκωτικά ή αν είχε 
επισκεφτεί κάποιο Άσραμ όταν ήταν νέος»27), ο οραματιστής μας προερ-
χόταν πολιτιστικά από τη λογική της καλιφορνέζικης Αντικουλτούρας του 
’60: ταξίδεψε στην Ινδία και ασπάστηκε τον βουδισμό, πειραματίστηκε 
με ψυχοτρόπες ουσίες, παράτησε το πανεπιστήμιο για να ασχοληθεί με 
την καλλιγραφία κ.λπ. Γι’ αυτό, όπως υπογραμμίζει ο Economist, είχε μια 
«διεπιστημονική» αντίληψη, η οποία του επέτρεπε να υπερβαίνει τους 
στενούς (διάβαζε: χρηστικούς-ωφελιμιστικούς) ορίζοντες των προγραμμα-

25. Βίντεο της παρουσίασης υπάρχει στην εξής ιστόσελίδα: http://www.youtube.com/
watch?v=vAmbIcB_xKw.
26. Τον παραθέτει ο Ντ. Σόουρ, «Η Google γνωρίζει», στο παρόν τεύχος.
27.  Αναφέρεται από τον Economist, “A genius departs. The astonishing career of the world’s 
most revered chief executive”, ό. π.
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τιστών και των μηχανικών, όντας, έτσι, ικανός, να «κοιτά την τεχνολογία 
εξωτερικά, ως χρήστης και όχι απλώς εκ των έσω, ως μηχανικός». 

Αυτή του η «έμφαση στη σχεδίαση και την ευκολία της χρήσης» 
που, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, του επέτρεψε να υπερφαλαγγίσει 
τους ανταγωνιστές του, μπορεί να ειδωθεί, συμβολικά, ως μια μικρογρα-
φία της ιστορικής εξέλιξης που έχει οδηγήσει τον καπιταλισμό να απορ-
ροφηθεί πλήρως από την ευδαιμονιστική και ψευτο-ηδονιστική λογική 
της καταναλωτικής κοινωνίας (την οποία, φυσικά, ο ίδιος δημιούργησε): 
αισθητικοποίηση των εμπορευμάτων και τάση προς την εξάλειψη κάθε 
χρηστικότητας, εξατομίκευση και «προσωποποίηση» των αγαθών και των 
υπηρεσιών, παιχνιδιάρικη ηθική, κατάργηση της λογικής του πουριτανι-
σμού και του αστικού «εξορθολογισμού», έμφαση στη (δήθεν) ανεξαρτη-
σία και τον αισθητικό (ψευτο)αντικομφορμισμό των καταναλωτών, πολ-
λαπλασιασμός των διαθέσιμων επιλογών και κατάργηση της λογικής της 
τυποποιημένης μαζικής παραγωγής.

Ο τεχνολογικός νεοχιπισμός…
Αυτή είναι η ιδεολογία του σύγχρονου καπιταλισμού (προϊόν των 

πολιτιστικών του αντιφάσεων για τις οποίες μιλούσε ο Ντάνιελ Μπελ28), 
η οποία δικαιώνεται και προωθείται στο όνομα μιας απελευθέρωσης από 
τις καταπιεστικές νόρμες του παραδοσιακού, αστικού-πουριτανικού κα-
πιταλισμού αλλά και του τεϊλορικού του συνεχιστή: την ολιγάρκεια, την 
ηθική της εργασίας, την προσήλωση στη χρηστικότητα και τον ωφελι-
μισμό, την τυποποίηση των προϊόντων, την «ορθολογικότητα» και την 
απώθηση της επιθυμίας.

Κανείς ίσως δεν έχει εκφράσει καλύτερα αυτή τη νέα ιδεολογία 
του παιγνιώδους και του «δημιουργικού» καπιταλισμού από τον αμερι-
κανό τσαρλατάνο (και σύμβουλο του βρετανού πρωθυπουργού, Τζ. Κά-
μερον29), Richard Florida, τον ανεκδιήγητο θεωρητικό της «ανόδου της 
δημιουργικής τάξης» (the rise of the creative class)30. Αυτός ο θεωρητικός 
(sic) της πόλης και της πολεοδομίας ξεκινά από την κριτική της Jane 
Jacobs στην φονξιοναλιστική πολεοδομία του Robert Moses (του επί σει-
ρά ετών ανεπίσημου αρχι-πολιτικού μηχανικού της Νέας Υόρκης, που 
συνήθιζε να ισοπεδώνει ολόκληρες φτωχογειτονιές προκειμένου να κα-

28.  Ντ. Μπελ, Ο πολιτισμός της μεταβιομηχανικής Δύσης (1976), μτφρ. Γ. Λυκιαρδόπου-
λος, Αθήνα, Νεφέλη, 1999. Βλ. ειδικά τον «Επίλογο του 1996».
29. Σύμφωνα με τον Economist (“Bring me sunshine. The government’s new guru”, 11/11/2010).
30. Βλ. σχετικά το μπεστ σέλερ του, The Rise of the Creative Class And How It's Transforming 
Work, Leisure, Community And Everyday Life, Νέα Υόρκη, Basic Books, 2002.

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΣΤΙΒ ΤΖΟΜΠΣ



166

τασκευάζει αυτοκινητοδρόμους που θα διευκόλυναν τη μετακίνηση των 
λευκών μεσοστρωμάτων που μετανάστευαν προς τα προάστια)31 και 
την ευτελίζει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να εξάγει το εξής «θεώρημα»: 
οι πόλεις που προσφέρουν «εναλλακτικούς» χώρους διασκέδασης -οι 
οποίοι, ως τέτοιοι, ξεφεύγουν από την τυποποιημένη λογική των με-
γάλων θεαμάτων του τεϊλορικού καπιταλισμού, όπως τα γήπεδα ή τα 
θηριώδη σινεμά και εμπορικά κέντρα- και χώρους που αναβιώνουν μια 
hipster και μεταμοντέρνα λογική της πόλης και της ζωής του δρόμου 
(με μικρά σοκάκια και πάρκα, χωρίς μεγάλους αυτοκινητόδρομους και 
ούτω καθεξής), προσελκύουν τη «δημιουργική τάξη», η οποία αποτελεί 
την πρωτοπορία της σύγχρονης οικονομίας της γνώσης (προγραμμα-
τιστές, ντιζάινερς, διαφημιστές, «καλλιτέχνες», στελέχη του χρηματο-
οικονομικού τομέα, μεγαλοδικηγόροι κ.λπ.). Καθόλου τυχαίο δεν είναι 
ότι εξέχουσα θέση στους κόλπους αυτής της περίφημης «δημιουργικής 
τάξης» κατέχει η Σίλικον Βάλεϊ αλλά και οι λεγόμενοι venture capitalists, 
οι «καπιταλιστές υψηλού ρίσκου» που χρηματοδοτούν τις νεοεμφανιζό-
μενες και καινοτομούσες «δημιουργικές» εταιρίες της Σίλικον.

Κι όπως συμβαίνει με την περίπτωση του Φλόριντα και τις ανα-
φορές του στην Τζέιν Τζέικομπς, ένα μεγάλο μέρος της ιδεολογίας που 
βρίσκεται πίσω από τη γέννηση της Σίλικον Βάλεϊ προέρχεται σχεδόν 
απευθείας από την Αντικουλτούρα του ’60 και ειδικότερα από την ψυ-
χεδελική συνιστώσα της. Ο Τίμοθι Λίρι, ο αμερικανός ψυχολόγος και 
μεγάλη περσόνα της Αντικουλτούρας που, μεταξύ άλλων, πειραματί-
στηκε με ψυχοτρόπες ουσίες όπως το LSD κατά τη δεκαετία του ’60, 
ενδεχομένως να υπερβάλλει όταν παρατηρεί ότι «η έρευνά μας με τις 
ψυχοτρόπες ουσίες και, ουσιαστικά, η ίδια η κουλτούρα των ναρκωτι-
κών αυτή καθεαυτή, ανήγγελλαν ή προετοίμαζαν την εποχή του προ-
σωπικού υπολογιστή»32 · ωστόσο είναι προφανές ότι στον πυρήνα της 
ιδεολογίας της Σίλικον Βάλεϊ υπάρχει ένα είδος νεοχιπισμού, το οποίο 
αναπαράγουν πιο πιστά εταιρίες όπως η Apple ή η Google, τόσο σε ό,τι 
αφορά στην εξωτερική τους εμφάνιση (το κάζουαλ ντύσιμο του Τζομπς 
και των υπόλοιπων μεγαλοστελεχών των δύο εταιριών, τα γραφεία-παι-
δική χαρά του κεντρικού κτηρίου της δεύτερης κ.λπ.), όσο όμως –κι εδώ 
είναι το πιο σημαντικό- και σε ό,τι αφορά στη σχεδίαση αλλά και την 

31. Βλ. σχετικά το μνημειώδες έργο της Jacobs, The Death and Life of Great American Cities (1961).
32.  T. Leary, Chaos and Cyberculture (1996), όπως παρατίθεται από τους Fr. Monneyron, 
M. Xiberras, Le monde hippie. De l’imaginaire psychédélique à la révolution informatique, Παρίσι, 
Imago, 2008, σ. 134.
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ιδεολογία των προϊόντων τους. 
Δεν είναι καθόλου τυχαίο που μερικές από τις πιο θεμελιώδεις 

ανακαλύψεις της σύγχρονης πληροφορικής (η δημιουργία ενός από τα 
πρώτα PC, η τελειοποίηση του GUI33 και του πρώτου ποντικιού κ.λπ.) 
έγιναν στο περίφημο Palo Alto Research Center της Xerox, στο Πάλο Άλτο 
της Καλιφόρνια, κατά τη δεκαετία του 1970. Εκεί η εταιρία κάλεσε δι-
άφορους νέους και ταλαντούχους φοιτητές και επιστήμονες της εποχής, 
παρέχοντάς τους πλήρη ερευνητική ελευθερία και επιτρέποντάς τους να 
δουλεύουν υπό συνθήκες που αναπαρήγαγαν το νεολαιίστικο κλίμα των 
καλιφορνέζικων πανεπιστημίων της δεκαετίας του ’60 και του ’70 και 
ξέφευγαν από τις κλασικές «γραφειοκρατικές» εταιρικές συμβάσεις. 
Διόλου τυχαία, οι βασικές ανακαλύψεις αυτού του ερευνητικού κέντρου 
στον τομέα της πληροφορικής δε θεωρήθηκαν άξιες επένδυσης από τους 
διευθυντές της εταιρίας (φορείς, προφανώς, του παραδοσιακού-
τεϊλορικού καπιταλιστικού πνεύματος) κι έτσι μπόρεσε να τις εκμεταλ-
λευτεί εμπορικά ο Τζόμπς, μία δεκαετία αργότερα (ανταλλάσσοντάς τις 
με ένα σεβαστό αριθμό μετοχών της Apple που έδωσε στην Xerox).

…η ιδεολογία της ψευτό-ανατροπής…
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα πρέπει να ερμηνευτεί και ο πε-

ρίφημος λόγος του τελευταίου στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, το 
200534, όπως επίσης και «5 εντολές» του, τις οποίες εκθειάζει ενεό το 
νεοαναλφάβητο κοινό της Lifo: «μην πας στο ναυτικό, γίνε πειρατής», 
«θυμήσου ότι οι “τρελοί” γράφουν την ιστορία», «ακολούθα τα όνει-
ρά σου μέχρι θανάτου» κ.λπ.35. Μπορεί κανείς να φανταστεί τον Τζον 
Ροκφέλερ ή τον Χένρι Φορντ να λένε τέτοια πράγματα; Η πουριτανική 
τους ηθική θα έφριττε, καθώς εδώ βλέπουμε να αναπαράγεται –σε μια 
αρκετά εκχυδαϊσμένη, είναι η αλήθεια, εκδοχή-, η λογική των κινημάτων 
της καλλιτεχνικής και φιλοσοφικής πρωτοπορίας του δεύτερου μισού 
του 19ού αιώνα και των αρχών του 20ού, όπως κωδικοποιήθηκε από την 
αμερικανική Αντικουλτούρα: εμπιστοσύνη στο εσωτερικό μας «όραμα» 
και αδιαφορία για το τι λένε οι άλλοι, αντικομφορμισμός και επίθεση 

33. Graphical User Interface («γραφικό περιβάλλον χρήστη» ή «γραφική διασύνδεση χρή-
στη»): είναι το πρόγραμμα αυτό που, μέσω ενός συνόλου γραφικών, μας επιτρέπει να 
δίνουμε στον υπολογιστή τις εντολές που θέλουμε πατώντας πάνω σε εικονίδια κι όχι 
πλέον πληκτρολογόντας τις.
34. Ολόκληρο το κείμενο του λόγου μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα του παν/μίου του 
Στάνφορντ: http://news.stanford.edu/news/2005/june15/jobs-061505.html.
35.  «Πέθανε ο γκουρού της ψηφιακής έκρηξης Στιβ Τζομπς», Lifo, 6/10/2011.
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στον αστικό πουριτανισμό και «φιλισταϊσμό» κ.λπ. Είναι αυτή ακριβώς η 
ψευτο-μοντερνιστική κουλτούρα και αισθητική –η οποία, σε ό,τι αφορά στην 
καπιταλιστική ιδεολογία, μέχρι τη δεκαετία του ’60 υποστηριζόταν μόνο 
από ακραίες φιλελεύθερες όπως η Ayn Rand36- που οδηγεί σήμερα στην 
υπέρβαση της «μπανάλ» και «μικροαστικής» λογικής του τεϊλορικού καπι-
ταλισμού (μαζοποίηση, τυποποίηση κ.λπ.). Αυτή είναι, ειρήσθω εν παρόδω, 
και η βαθύτερη λογική της περίφημης διαφήμισης της Apple, το 1984, με τα 
αντι-ολοκληρωτικά και οργουελιανά της υπονοούμενα: η εξέγερση ενάντια 
στην ολοκληρωτικού τύπου μαζοποίηση της εποχής του Χένρι Φορντ (την 
οποία τόσο ωραία και έξυπνα έχει αναλύσει ο Άλντους Χάξλεϊ στον Θαυ-
μαστό νέο κόσμο), που για τον Τζομπς –όπως άλλωστε και για το σύνολο 
της Αντικουλτούρας- ενσαρκωνόταν από την IBM37. Αυτό είναι επίσης το πο-
λιτιστικό υπόβαθρο του διαφημιστικού σλόγκαν της εταιρίας, Think different 
(«σκέψου διαφορετικά»), για να μη μιλήσουμε καν για ένα πρόσφατο σποτ, 
όπου ο Τζομπς παρουσιάζεται ως «απροσάρμοστος», «τρελός», «επαναστά-
της», «εχθρός του στάτους κβο» και διάφορα άλλα ανάλογα38.

Στο καθαρά τεχνικό κομμάτι, αυτή η ιδεολογία της «δημιουρ-
γικότητας» και του «αντικομφορμισμού» εκφράζεται μέσω μιας σχε-
δίασης των προϊόντων η οποία, όπως είδαμε παραπάνω, υποσκάπτει 
τη χρηστική και λειτουργική διάσταση, χάριν του υπερτονισμού του 
παιγνιώδους και του αισθητικού. Η λογική του αντικομφορμισμού, που 
παλιότερα στρεφόταν ενάντια στις καταπιεστικές πολιτικές οικονομικές, 
ηθικές και αισθητικές δομές του αστικού και πουριτανικού καπιταλισμού, 
στρέφεται πλέον, μέσω της καταναλωτικής τεχνολογίας και της βιομηχα-
νίας των γκάτζετ, σε ένα είδος υπαρξιακής «μη συμμόρφωσης», η οποία 
μετατρέπει τον ουτοπισμό της Αντικουλτούρας σε απαίτηση υπέρβασης 
κάθε ορίου και κάθε είδους πρακτικής ή «υλικής» αναγκαιότητας που 

36. Βλ. το έργο της The Fountainhead (ελλ. μετάφραση σε δύο τόμους ως Κοντά στον ουρα-
νό, εκδ. Ωκεανίδα 1997) που γυρίστηκε και σε ταινία το 1949, με την ίδια ως σεναριογρά-
φο. Προ διετίας μεταφράστηκε στα ελληνικά και το έτερο φιλοσοφικό της μυθιστόρημα: 
Ο Άτλας επαναστάτησε (σε τρεις τόμους, από τον ίδιο εκδοτικό οίκο).
37. Μπορεί κανείς να παρακολουθήσει την εν λόγω διαφήμιση στον εξής σύνδεσμο: http://
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OYecfV3ubP8.
38. Το βίντεο της προσωπολατρικής αυτής διαφήμισης βρίσκεται στην εξής ιστοσελίδα: 
http://www.youtube.com/watch?v=bqM1bAO5Bzo&feature=related. Οι χαρακτηρισμοί που 
μόλις παραθέσαμε και που στο εν λόγω βίντεο αναφέρονται στον Τζομπς, είχαν πρω-
τοεμφανισθεί στα πλαίσια της καμπάνιας του 1997, όπου εμφανίζονταν μεταξύ άλλων ο 
Αϊνστάιν, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ο Πικάσο, ο Τζον Λένον, ο Γκάντι. Αυτή η καμπάνια 
σηματοδότησε την αναγέννηση της εταιρίας, μετά την επιστροφή του Τζομπς.

ΝΙΚΟΣ Ν. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ
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θα μπορούσε να περιορίσει με οποιονδήποτε τρόπο τις επιθυμίες και 
την κινητικότητα του καταναλωτή. Πρόκειται για αυτό που πρώτοι οι 
αμερικανοί κοινωνιολόγοι αποκάλεσαν διαδικασία προσωποποίησης: 
αύξηση των επιλογών, καθορισμός των χαρακτηριστικών των προϊόντων 
και των υπηρεσιών από τον ίδιο το χρήστη, μέγιστη δυνατή προσαρμο-
γή της πραγματικότητας στο άτομο, customization κ.λπ. Δεν είναι τυχαίο, 
φυσικά, υπό αυτήν την έννοια, που ένα από τα βασικότερα επιχείρημα-
τα των τεχνοφιλικών οπαδών των λεγόμενων 3D εκτυπωτών είναι πως 
μας επιτρέπουν «ένα ανώτερο επίπεδο προσαρμογής των προϊόντων στις 
ανάγκες του χρήστη (higher level of product customization)», το οποίο οδηγεί, 
τελικά, στην personal manufacturing.

Όπως είδαμε προηγουμένως, το τελευταίο μεγάλο θύμα αυτής της 
εξέγερσης ενάντια στην «αρχή της πραγματικότητας» (με την ψυχαναλυ-
τική έννοια του όρου) είναι η χρηστικότητα των προϊόντων. Κι αυτό διότι η 
χρηστικότητα είναι εκ των πραγμάτων κάτι που έχει να κάνει με τον τρόπο 
με τον οποίο το υποκείμενο αντιμετωπίζει τα προβλήματα που του θέτει 
η εκάστοτε εξωτερική πραγματικότητα: υπάρχει το υποκείμενο, υπάρχει 
και η πραγματικότητα, και ως ενδιάμεσος κρίκος υπάρχει ένα εργαλείο 
του οποίου την αποδοτικότητα μένει να ελέγξουμε39. Η τάση προς την 
κατάργηση της χρηστικότητας, αντίθετα, διαρρηγνύει ακριβώς αυτό τον 
δεσμό του υποκειμένου με τον εξωτερικό του κόσμο, εφόσον προβάλλει το 
φαντασιακό ενός κόσμου απαλλαγμένου από τις πρακτικές αναγκαιότη-
τες και τα «προβλήματα» με τα οποία αυτές μας φέρνουν αντιμέτωπους 
και αντιμέτωπες. Πρόκειται για έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται μόνο από 
τις διαστάσεις του αισθητικού και του παιγνιώδους.

39. Για τη φιλοσοφική σημασία του «κόσμου της ζωής» και των εργαλείων, βλ. μεταξύ 
άλλων τις αναλύσεις του Χάιντεγκερ (Είναι και χρόνος, κεφ. 3, §§ 14-18 –ειδικότερα για 
την οντολογική έκπτωση του εργαλείου από την «προχειρότητα» στην «παρεύρεση») και 
του Καστοριάδη (Η φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας, κεφ. 5, «Η κοινωνικοϊστορική 
θέσμιση: λέγειν και τεύχειν»). 

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΣΤΙΒ ΤΖΟΜΠΣ



Αργύρης Φασούλας

Το σφυρί χωρίς μάστορα και ο αυλητής

«Εδώ κάθομαι και πλάθω ανθρώπους 
σύμφωνα με την εικόνα μου»

Προμηθέας, Γκαίτε

Βίοι εμπλεκόμενοι

Μία ιστορία
Το 1738 ο εφευρέτης Ζακ ντε Βωκανσόν (Jacques de Vaucanson) 

παρουσιάζει μπροστά στα έκθαμβα μάτια των κατοίκων του Παρισιού 
ένα ασυνήθιστο θέαμα: ένα αυτόματο, μία μηχανή δηλαδή με την ικανό-
τητα να κινείται χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση, που παρίστανε έναν 
βοσκό καθισμένο παίζοντας πλαγίαυλο. Ο αυλητής του Βωκανσόν φυ-
σούσε στο στόμιο του αυλού, κινούσε τα δάχτυλά του πάνω στις οπές 
παράγοντας ήχους, μιμούνταν όλες τις κινήσεις ενός πραγματικού αυλη-
τή, έχοντας στο ρεπερτόριό του δώδεκα μελωδίες. Φυσικά, το αυτόματο 
του Βωκανσόν δεν ήταν ούτε η πρώτη, ούτε βεβαίως η τελευταία από-
πειρα του ανθρώπου να κατασκευάσει μία μηχανή που να δουλεύει μόνη 
της. Όμως ο αυλητής βρέθηκε πρωταγωνιστής μίας ιστορίας της οποίας η 
συμβολικότητα και η σημασία είναι αν μη τι άλλο ιδιαίτερη. 

Τον αυλητή ακολούθησαν με αντίστοιχη επιτυχία άλλα δύο αυ-
τόματα: ο τυμπανιστής και η πάπια τα οποία έκαναν ευρωπαϊκή περιο-
δεία εισπράττοντας τον θαυμασμό του κοινού χωρίς να το γνωρίζουν. Η 
φήμη του Βωκανσόν εξαπλωνόταν ενώ ο ίδιος ο βασιλιάς της Γαλλίας, ο 
Λουδοβίκος ο ΙΕ’ τον στήριξε οικονομικά. Από το 1739 ο εφευρέτης βρέ-
θηκε επιφορτισμένος να αναδιοργανώσει την μεταξουργία της Γαλλίας. 
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Ο κόμης Ορρύ (Philibert Orry), ένας από τους επιφανέστερους κρατικούς 
λειτουργούς του 18ου αιώνα, τον κάλεσε πλάι του προκειμένου να τον 
βοηθήσει στην προσπάθεια αναδιοργάνωσης των μεταξουργείων. Αφού είχε 
ήδη μελετήσει την υπάρχουσα τεχνολογία πηγαίνοντας στη Λυών, χρίστηκε 
από τον βασιλιά γενικός επιβλέπων της Μεταξουργίας το 1741. Το νέο πόστο 
έδωσε στον Βωκανσόν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του όχι 
πια σε διασκεδαστικά αυτόματα παιχνίδια, αλλά στην παραγωγή. Κάπως 
έτσι γεννήθηκαν τα πρώτα υφαντουργικά μηχανήματα. Μαζί τους ξεπήδη-
σαν και οι πρώτες αντιδράσεις ενάντια στις μηχανές και στον εμπνευστή 
τους από τους λυονέζους μεταξουργούς που νιώσαν πως η εργασία τους 
ευτελίζεται από ένα αυτόματο1. 

Ίσως παρατηρήσαμε σ’ αυτή την ιστορία, ότι ήδη από τα πρώτα 
σκιρτήματα της βιομηχανικής εποχής, η τεχνική (και ιδιαίτερα η αυτόματη 
τεχνική) έχει δύο πεδία εφαρμογής ξεχωριστά και αντίθετα: το χρηστικό και 
το μη-χρηστικό πεδίο δραστηριότητας. Ως χρηστικό εννοούμε φυσικά τις 
πρώτες αυτοματοποιημένες βιοτεχνίες (κατά κύριο λόγο τις υφαντουργίες), 
τις διάφορες εφαρμογές κινητήριων, υδραυλικών ή ατμοκίνητων αυτόμα-
των μηχανών στις μεταφορές, στην εξόρυξη πρώτων υλών, στη μεταλλουρ-
γία κ.λπ., με λίγα λόγια τις μηχανές-εργαλεία και όλα όσα μας έρχονται 
στο μυαλό ακούγοντας απλά και μόνο τον όρο «βιομηχανική επανάσταση». 
Υπάρχει, όμως, και η άλλη πλευρά της τεχνολογικής εφαρμογής, αυτή των 
μηχανών-παιχνιδιών, των «μη-χρηστικών2» αυτομάτων, η οποία έχει λίγο ή 
καθόλου μελετηθεί και η οποία παρόλα αυτά μοιάζει να έχει πιο βαθειά 
ιστορία. 

Πέρα από το εργαλείο…
Δεν θα ήταν υπερβολικό εάν ξεκινούσαμε με την διαπίστωση πως 

μέχρι τη βιομηχανική επανάσταση, η κατασκευή αυτόματων μηχανών αφο-
ρούσε κυρίως τη διασκέδαση, την ψυχαγωγία και την εξαπάτηση. Οι πε-
ρισσότεροι λαοί φαντάστηκαν αναρίθμητους μύθους προκειμένου να ερμη-
νεύσουν και να κατανοήσουν την ύπαρξη των τεχνών3 στην κοινωνία. Όσες 

1. Βλ. Σέννετ, «Ο τεχνίτης», εκδ. Νησίδες, 2011, σελ.78-80 και Jacomy, «Une histoire des 
techniques», ed. Seuil, 1990, σελ. 239-242.
2.  Λέγοντας «μη-χρηστικών» δεν εννοούμε φυσικά τις μηχανές που είναι άχρηστες ή 
άβολες στην χρήση τους. Εννοούμε τις μηχανές που δεν είναι εργαλεία, που δεν μπορείς 
να τις χρησιμοποιήσεις για να πετύχεις κάτι. Η σχέση του ανθρώπου με αυτές τις μηχανές 
δεν έχει να κάνει με την εργαλειακότητα.
3.  Στις παραδοσιακές κοινωνίες και μέχρι περίπου την Αναγέννηση ο καλλιτέχνης δεν 

ΤΟ ΣΦΥΡΙ ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΤΟΡΑ ΚΑΙ Ο ΑΥΛΗΤΗΣ
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διαφορές ή ομοιότητες κι αν παρουσιάζουν οι μύθοι αυτοί, περιέχουν όλοι 
τους ένα σταθερό μοτίβο, μία ιδιότητα η οποία επανέρχεται επίμονα: την πο-
νηριά. «Ο εφευρέτης, ο ήρωας που φέρνει τον πολιτισμό, είναι συνήθως ένας 
κλέφτης, ένας απατεώνας, ένας trickster4». Οι έλληνες μηχανικοί έφτιαχναν 
λογιών λογιών συσκευές, προσπαθώντας να διασκεδάσουν το κοινό τους, 
μέσω της εξαπάτησης. Αργότερα, στους ρωμαϊκούς χρόνους, ο Ήρων ο Αλε-
ξανδρεύς, σπουδαίος μηχανικός και μαθηματικός, παρουσιάζει στο έργο του 
«Αυτοματοποιητική» ένα μηχανικό θέατρο, ικανό να πραγματοποιεί αυτό-
ματες, προγραμματισμένες κινήσεις. Κατά το Μεσαίωνα τεχνική και μαγεία 
είναι σχεδόν συνώνυμες. Πολλοί εφευρέτες θεωρούνται από τον κόσμο (και 
συχνά τροφοδοτούν οι ίδιοι, σκοπίμως αυτή τη φήμη) ως μάγοι και η τέχνη 
τους αποκαλείται «φυσική μαγεία5». Οι τεχνικές ανήκουν στον τομέα του 
απόκρυφου, του μη-φυσικού, της πονηριάς και της εξαπάτησης.

Ο αυλητής του Βωκανσόν εντάσσεται λοιπόν σε μια μακρά γενεαλο-
γία μηχανών οι οποίες κατασκευάστηκαν για σκοπούς πολύ διαφορετικούς 
από τους κατοπινούς, που υπαγόρευσε η βιομηχανική έκρηξη και η ιδέα της 
Προόδου. Οι μηχανές αυτές δεν στόχευαν σε κανενός είδους αύξηση της πα-
ραγωγικότητας ή στον εκμηδενισμό των λαθών του ανθρώπινου παράγοντα. 
Οι κατασκευαστές τους δεν σκόπευαν να παράγουν τίποτα σε υλικό επίπε-
δο, ούτε φυσικά να βελτιώσουν την ποιότητα κάποιου προϊόντος.  

Φυσικά, από την ανεπίστρεπτη είσοδό μας στην βιομηχανική και 
κατόπιν στην ψηφιακή εποχή, η πλευρά αυτή των τεχνολογικών εφαρμογών 
έγινε δευτερεύουσα, όμως ποτέ δεν εξαφανίστηκε εντελώς. Βρήκε πεδία 
εφαρμογής στα όρια της κάθε επιστήμης, στα πειραματικά προγράμματα 
των πανεπιστημίων, στην τέχνη και στο παιχνίδι. Το μηχανικό θέατρο του 
Ήρωνα βρίσκει τον απόγονό του στα σκηνικά των σύγχρονων χορευτικών 
παραστάσεων, όπου αυτόματα ακολουθούν τις κινήσεις των χορευτών και 
συνεργάζονται μαζί τους. Ρομπότ - κατοικίδια, ανθρώπινα πανομοιότυπα 
και παιχνιδομηχανές φαίνεται να βρίσκονται στον αντίποδα των βαριών ρο-
μπότ της αυτοκινητοβιομηχανίας ή των οικοδομικών κατασκευών.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Ιάπωνα ρομποτιστή Χιρό-
σι Ισιγκούρο (Hiroshi Ishiguro). Ο εφευρέτης αυτός είναι διάσημος για την 
εκπληκτική ομοιότητα που παρουσιάζουν τα δημιουργήματά του με πραγ-

ξεχωρίζει από τον τεχνίτη. Τέχνη και τεχνική είναι σφιχταγκαλιασμένες και σύμφυτες.
4. Sigaut, πρόλογος στο Haudricourt, «La technologie, science humaine», Paris, Editions de 
la maison des sciences de l’Homme, 1988, σελ. 16.
5. Sigaut, ο.π., σελ. 17.

ΑΡΓΥΡΗΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ
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ματικούς ανθρώπους. Για αυτόν τον λόγο δουλεύει διαρκώς πάνω στην εξω-
τερική εμφάνιση, στην αναπαραγωγή εκφραστικών μορφασμών και μικρο-
κινήσεων του προσώπου. Ένα από τα ανθρωποειδή του πρωταγωνίστησε σε 
θεατρικό έργο6, ενώ το τελευταίο του δημιούργημα ήταν ένα πανομοιότυπο 
του εαυτού του.

Η εξαπάτηση λοιπόν του θεατή από τον μάστορα, η διασκέδαση και 
-γιατί όχι;- το παιχνίδι επανέρχονται σταθερά σ’ όλη την ιστορία της τεχνι-
κής ως κίνητρα δημιουργίας, ως στόχοι της εφεύρεσης. Αυτή η εξαπάτηση 
αφορά το ξεγέλασμα των αισθήσεων, την εμπλοκή του συμμετέχοντος κοινού 
σε καταστάσεις θαυμαστές, πρωτόγνωρες, μυστηριώδεις και ασυνήθιστες. 
Μέσα σε αυτές τις καταστάσεις, ο άνθρωπος πλέκει νέες, ποικίλες σχέσεις 
με την ύλη, με το δημιούργημα, πλαταίνει την εμπειρία του και, ενδεχομένως, 
μαθαίνει τον εαυτό του7. 

Έτσι, λοιπόν: δίπλα στα οικονομικά κίνητρα των μηχανικών της βιο-
μηχανίας υπάρχει η περιέργεια του πειραματιστή̇  πλάι στη μεγέθυνση της 
παραγωγής παραμονεύει η πονηριά του διασκεδαστή̇  πίσω από το ανεξέλε-
γκτο «σφυρί χωρίς μάστορα»8 ακούγεται ο αυλητής του Βωκανσόν.

Άνθρωπος και μηχανή

Η άλλη πλευρά του καθρέφτη 

Ντεντέκτιβ Σπούνερ: Οι άνθρωποι έχουν 
όνειρα. Ακόμα και τα σκυλιά ονειρεύονται, αλλά εσύ 
όχι, εσύ είσαι απλά μια μηχανή. Μια απομίμηση της 
ζωής. Μπορεί ένα ρομπότ να γράψει μία μουσική 
συμφωνία; Μπορεί μήπως ένα ρομπότ να μετατρέ-
ψει έναν καμβά σ’ ένα υπέροχο έργο τέχνης;

Σόνυ (ρομπότ): Εσύ μπορείς;

Απόσπασμα διαλόγου από την ταινία 
«Εγώ, το ρομπότ», 2004

6. Πρόκειται για το F Geminoid που έπαιξε στην παράσταση «Les Trois sœurs version 
Androïde» του Ορίζα Χιράτα (Oriza Hirata), μία διασκευή του κλασικού έργου «Οι τρεις 
αδερφές» του Άντον Τσέχωφ.
7. Η σημασία του παιχνιδιού στην ανάπτυξη, την μάθηση και συνολικά στη ζωή ενός αν-
θρώπου έχει τονιστεί αρκετές φορές. Θεμελιώδη είναι τα έργα «Les Jeux et les Hommes» 
του Roger Caillois και το «Ο άνθρωπος και το παιχνίδι - (Homo ludens)» του Γ. Χουιζίνγκα, 
μτφρ. Γ. Λυκιαρδόπουλος, Σ Ροζάνης, Αθήνα, εκδόσεις Γνώση, 2010.
8. Δανείστηκα την έκφραση «σφυρί χωρίς μάστορα» από το κείμενο του Κ. Καστοριάδη 
«Η τεχνοεπιστήμη» που περιλαμβάνεται στο βιβλίο «Οι Ομιλίες στην Ελλάδα», Αθήνα, 
εκδόσεις Ύψιλον, 2000.
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Η σχέση του ανθρώπου με τη μηχανή και ειδικά με την αυτόμα-
τη μηχανή, αποτελεί ψηφίδα ενός πολύ ευρύτερου ζητήματος. Ο άνθρωπος 
δεν είναι μόνο δημιουργός, κατέχοντας μια κατά κάποιον τρόπο εξουσι-
αστική θέση σε σχέση με τις δημιουργίες του˙ ταυτόχρονα εξαρτάται ο 
ίδιος από αυτές -ενίοτε τις υπηρετεί- «δρα, σκέφτεται και υπάρχει ως 
αποτέλεσμα τις εξάρτησής του από πράγματα»9. 

Η προφανής σχέση του ανθρώπου και ενός οποιουδήποτε αντι-
κειμένου είναι η εργαλειακή: τα αντικείμενα βρίσκονται γύρω μας για  
να τα χρησιμοποιήσουμε με κάποιον τρόπο. Όμως παρατηρείται πως 
η σχέση αυτή ξεπερνάει πολλές φορές την καθαρά χρηστική διάσταση 
και δύναται να εξελιχθεί σε σχέση συναισθηματική. Με άλλα λόγια: ο 
άνθρωπος συνδέεται και συναισθηματικά με τα αντικείμενα που τον 
περιτριγυρίζουν. 

Αρκεί να ρίξουμε μια ματιά τριγύρω μας για να δούμε ένα κο-
ριτσάκι να φροντίζει και να μιλάει με τις ώρες με την αγαπημένη του 
κούκλα, έναν ενήλικα να ονομάζει το αυτοκίνητό του και να το πλένει 
με αγάπη κάθε Σάββατο, μία κυρία να λέει «Ευχαριστώ!» στο ΑΤΜ 
της τράπεζας, τον εκνευρισμένο οδηγό να γκρινιάζει στον φωτεινό 
σηματοδότη που τον καθυστερεί, τον φοιτητή που βρίζει τον υπολο-
γιστή του επειδή «κολλάει». Βέβαια, οι πρωταγωνιστές των μικρών 
αυτών καθημερινών συμβάντων ξέρουν πως μιλάν σε αντικείμενα, σε 
μηχανές, σε κατασκευές που δεν μπορούν και δεν θα μπορέσουν ποτέ 
να ανταποδώσουν την αγάπη ή το μίσος που τους δείχνουν. Στους δι-
αλόγους μας με τα πράγματα έχουμε συναίσθηση, ότι πρόκειται για 
μονόδρομο συναισθηματικό δέσιμο. 

Αυτό όμως λίγο αλλάζει τη συμπεριφορά μας προς τα αντι-
κείμενα και τις αυτόματες μηχανές. Η σχέση του ανθρώπου διαμέσου 
των αιώνων με τ’ αντικείμενα και ιδιαίτερα με όσα του μοιάζουν (και 
η αυτόνομη δράση είναι μία βασική συνισταμένη), μας δείχνει πεντα-
κάθαρα πως όλων των ειδών τα συναισθήματα είναι δυνατά. Ο Οβίδι-
ος στις «Μεταμορφώσεις» του μας αναφέρει τον μύθο του Πυγμαλί-
ωνα, βασιλιά της Κύπρου και περίφημο γλύπτη, ο οποίος ερωτεύτηκε 
και έκανε παιδιά μ’ ένα γλυπτό που σμίλεψε ο ίδιος, την Γαλάτεια. 
Οι λογοτεχνικοί απόγονοι του Πυγμαλίωνα, ο ξυλουργός Τζεππέτο, 

9. Hodder, “Entangled” 2012, ed. Wiley- Blackwell, σελ. 58. Πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση 
για τον τρόπο που «αλληλοεπιβάλλονται» άνθρωπος και εργαλείο βρίσκουμε στο βιβλίο 
“Comment l’ Homo devint faber” του Φρανσουά Σιγκώ.
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ο δόκτωρ Κοππέλιους του μυθιστορήματος «Der Sandmann» του Ε.Θ. 
Χόφμαν και του κωμικού μπαλέτου «Κοππέλια», ο καθηγητής Φρανκεν-
στάιν, μπλέκονται σε ασυνήθιστες μα ειλικρινείς συναισθηματικές σχέ-
σεις με τα δημιουργήματά τους. Ο τεχνίτης-καλλιτέχνης-επιστήμονας 
δεν χρησιμοποιεί ασυγκίνητος την κατασκευή του, διαλέγεται με αυτή. 

Η τάση του ανθρώπου να «επικοινωνεί» με αντικείμενα ειδικά 
αυτά που του μοιάζουν, ακόμα κι αν έχει εξουσία πάνω τους, φαίνεται να 
επεκτείνεται και στις μηχανές. Ο αυτοματισμός των τελευταίων, η σχε-
τική τους αυτονομία δραστηριότητας δηλαδή, φαίνεται πως τα καθιστά 
εξέχοντες «συνομιλητές». Όντας αυτόματες, οι μηχανές αυτονομούνται 
και λειτουργούν έξω από την ανθρώπινη παρέμβαση.  Και μέσω της σχέ-
σης του με το αυτόματο ο άνθρωπος μπορεί να διδαχτεί πράγματα για 
τον εαυτό του και για τη φύση της κοινωνίας του. Τούτη η διαπίστωση 
φαίνεται να ‘ναι αυτό που λείπει από τις κλασικές κριτικές της τεχνικής, 
οι οποίες επικεντρώνονται βασικά στην προβληματική και επισφαλή 
εργαλειακή σχέση.

Τη διάσταση αυτή της σχέσης ανθρώπου-μηχανής την διείδε και 
την ανέδειξε κυρίως η τέχνη. Βασισμένοι στα ψηλαφήματα του Νταντά 
και του σουρεαλισμού με πρόθεση να δημιουργηθούν έργα τέχνης με 
τυχαίο, μη-διευθυνόμενο τρόπο όπου ο άνθρωπος θα είναι μόνο ένας από 
τους δρώντες παράγοντες, πολλοί μοντέρνοι και μεταμοντέρνοι καλλι-
τέχνες σκέφτηκαν την πρόκληση μιας διαδραστικής καλλιτεχνικής δημι-
ουργίας ανθρώπου-μηχανής10. Πρεσβεύοντας κυρίως την απελευθέρωση 
της μηχανής από τον ρόλο του υπηρέτη, προσπαθούν να δημιουρ-
γήσουν περιβάλλοντα διαλόγου, όπου ο άνθρωπος θα έχει απολέσει 
ηθελημένα τον έλεγχο. 

Ένα παράδειγμα προκειμένου να κατανοήσουμε αυτόν τον προ-
βληματισμό, είναι το εξής: ας φανταστούμε έναν μουσικό να παίζει 
μουσική. Παίζοντας δεν εξαρτάται από κανέναν. Χειρίζεται ο ίδιος το 
όργανό του προσπαθώντας να παίξει όσο καλύτερα μπορεί. Τώρα ας 
προσπαθήσουμε να φανταστούμε έναν μουσικό ο οποίος προσπαθεί να 
συγχρονιστεί με άλλους μουσικούς, οι οποίοι έχουν τις δικές τους ιδέες, 
κατά τη διάρκεια ενός τζαμαρίσματος. Κανένας δεν μπορεί να δώσει 
εντολές στον άλλον. Προσπαθούν να βρεθούν, να συντονιστούν, να δια-

10. Πρόκειται για την λεγόμενη «aleatoric art». Βασικοί εκπρόσωποι αυτού του καλλιτε-
χνικού ρεύματος είναι ο Hans Arp στο κολλάζ, ο γλύπτης Kurt Schwitters και οι μουσικοί  
Pierre Boulez και  Witold Lutosławski.
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λεχθούν. Χάνοντας τον έλεγχο της μηχανής, ο άνθρωπος δεν χάνει μόνο 
ένα μέρος της αυτονομίας του˙ αποκτά παράλληλα έναν νέο «άλλο», 
έναν «έτερο», πλουτίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την εμπειρία του.

Η επιστημονική φαντασία έχει προσεγγίσει το ζήτημα με θαυ-
μάσιο τρόπο. Η μηχανή και ιδιαίτερα το ρομπότ αποτέλεσαν πηγή 
έμπνευσης και προβληματισμού για πάμπολλους συγγραφείς. Πράγ-
ματι, το ρομπότ11 (ή το ανδροειδές) φαίνεται να αποτελεί ένα ιδιαίτερα 
πρόσφορο τεχνούργημα για την επεξεργασία του ζητήματος της σχέσης 
ανθρώπου-μηχανής. Στα σχετικά μυθιστορήματα ή ταινίες12, δίπλα στο 
φόβο της κυριαρχίας απ’ τα ρομπότ, συναντάμε διαρκώς το συναισθη-
ματικό δέσιμο, τον προβληματισμό και τον διάλογο. Το ρομπότ εμφα-
νίζεται ως υπηρέτης ή ως κυρίαρχος του ανθρώπου. Όμως, πάντοτε, η 
σχέση του με τους ανθρώπους «ξεχειλίζει» από τα όρια του σχήματος 
αυτού, που αναφέρεται, προφανώς, σε μία σχέση εργαλειακή. 

Η πολυδιάστατη φύση της σχέσης του ανθρώπου με το αυτό-
ματο που μας παρουσιάζεται στα παραπάνω έργα, κάνει λιγότερο μυ-
στηριώδη την συνύπαρξη μηχανών- εργαλείων και μηχανών-παιχνιδιών. 
Η θέαση δε αυτή μας φαίνεται πληρέστερη και γονιμότερη από την 
πλειοψηφία της κριτικής που ασκήθηκε στην τεχνική από την βιομη-
χανική επανάσταση και μετά. Οι επικριτές της τεχνικής φαίνεται να 
έχουν πιστέψει ότι η πραγματοποίηση ενός δυστοπικού σεναρίου, όπου 
ο άνθρωπος θα βρεθεί κάτω από την ψυχρή πυγμή της μηχανής, είναι 
η μόνη πιθανή εξέλιξη, όσο η τεχνική εξακολουθεί να αναπτύσσεται13. 

11. Η λέξη «ρομπότ» προέρχεται από τις σλάβικες γλώσσες και τη λέξη «robotnik» που 
πάει να πει υπηρέτης ή εργάτης. Πρώτος που την εισήγαγε φαίνεται πως είναι ένας συγ-
γραφέας, ο Κάρελ Τσάπεκ (Karel Čapek) στο θεατρικό του "Rossumovi univerzální robotia". 
Για άλλη μια φορά θέατρο και τεχνική συναντιούνται. Ακόμα δε πιο ενδιαφέρον είναι ότι 
από την ίδια ινδοευρωπαϊκή ρίζα «orbh» προέρχεται η ελληνική λέξη «ορφανός» όπως 
φυσικά και οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές «orphan», «orphelin» κλπ.
12. Σπουδαιότεροι εκπρόσωποι είναι η σειρά μυθιστορημάτων και νουβελών «Ρομπότ» 
του Ισαάκ Ασίμωφ, αλλά και το «Ηλεκτρικό πρόβατο» του Φίλιπ Ντικ.
13. Βλ. Καστοριάδης, «Τεχνική» στα «Σταυροδρόμια του λαβυρίνθου», σελ. 279-280. 
Φαίνεται όμως ότι ακόμα κι όσον αφορά την αυστηρότερη επίκριση της τεχνολογίας και 
της μηχανής, η τέχνη αποδεικνύεται πιο ευαίσθητη. Σχεδόν διακόσια χρόνια πριν το « La 
technique ou l’enjeu du siècle » του Ζακ Ελλύλ ή την ιδέα της Μεγαμηχανής του Λιούις 
Μαμφορντ, ο Φρήντριχ Σίλλερ παρουσίαζε την ουσία της ανάλυσής τους, στην αλληλογρα-
φία του με τον Γκαίτε. Οι φόβοι για την ελευθερία και την ψυχική ανάπτυξη του ανθρώπου 
σε μια κοινωνία που όλοι οι άνθρωποι αποτελούν εξαρτήματα μιας μηχανής, βρίσκονται 
ήδη εδώ. Βλ. «Περί της αισθητικής παιδείας του ανθρώπου σε μια σειρά επιστολών», εκδ. 
Ιδεόγραμμα, 1975. Περίπου εβδομήντα χρόνια μετά ο συγγραφέας Σάμιουελ Μπάτλερ 
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Όσο περπατάει το ρομπότ, θα υποχωρεί ο άνθρωπος.

Τύποι μηχανών, τύποι σχέσεων
Ο σκεπτικισμός όμως των τεχνολόγων και των φιλοσόφων του 

τεχνικού φαινομένου δεν είναι άνευ νοήματος. Πηγάζει από την πραγ-
ματικότητα της αντικατάστασης του ανθρώπου απ’ την μηχανή σε πλή-
θος εργασιών, από την συνειδητοποίηση ότι το ανθρώπινο έργο δεν είναι 
απροσέγγιστο14, από τη δεδομένη απώλεια ενός μέρους της ανθρώπινης 
αυτονομίας, μέσω της αυτοματοποίησης της εργασίας. Στο σημείο αυτό 
διαφέρουν οι μηχανές από τα υπόλοιπα εργαλεία που έφτιαξε ο άνθρω-
πος κατά τη μακρόχρονη ιστορία του. Έτσι η εργαλειακή σχέση που οι-
κοδομείται μεταξύ ανθρώπου και μηχανής, είναι ουσιωδώς διαφορετική 
από τις παρελθούσες σχέσεις του ίδιου τύπου. Οι μηχανές επιβάλλουν 
στον χρήστη τους τον ρυθμό τους, αποτελούν γνώμονα του έργου, δύνα-
νται να μετατρέψουν τον άνθρωπο σε εξάρτημα, σε αυτόματο ρομπότ. 
Η σχέση αφέντη-σκλάβου υπάρχει κίνδυνος να αντιστραφεί. Ο άνθρω-
πος φοβάται -και είναι λογικό να φοβάται- το σφυρί χωρίς μάστορα.

Ο αυτοματισμός, το να θέλουμε να απαλλαγούμε από βαριές, 
κοπιαστικές ή ανθυγιεινές εργασίες έχει πάντοτε ένα τίμημα: την απώ-
λεια κάποιου τμήματος της αυτονομίας μας. Η μηχανή, απ’ τη στιγμή 
που ενέχει έστω και τον πιο στοιχειώδη προγραμματισμό (μία αυτό-
διεκπεραιούμενη αλύσωση εργασιών), είναι η ίδια αυτόνομη ως προς 
κάτι. Για παράδειγμα, όταν μπαίνει κανείς στο ασανσέρ για να τον με-
ταφέρει στον 5ο, αφήνεται κατά κάποιον τρόπο στα «χέρια» της μηχα-
νής. Σταματάει να περπατάει, να σκαρφαλώνει ή να ανεβαίνει σκάλες 
και έτσι η αυτονομία της κίνησής του χάνεται. 

Βέβαια, ο αυτοματισμός είναι επιθυμητός. Κανείς δεν θα ήθελε 
να ανεβαίνει στον 5ο όροφο με τα πόδια και πολλοί από εμάς δεν θα 
μπορούσαν. Κανείς δεν θα ήθελε –ούτε θα μπορούσε- να κάνει με χαρτί 
και μολύβι όλους τους υπολογισμούς μιας απλής μετεωρολογικής πρό-

(Samuel Butler) στο άρθρο του «Ο Δαρβίνος ανάμεσα στις μηχανές» (Darwin among the 
machines) εκφράζει τη σιγουριά πως η επικυριαρχία των μηχανών είναι αναπόφευκτη, 
απλώς θέμα χρόνου και καλεί, ως νέος λουδίτης, σε καταστροφή των μηχανών και επι-
στροφή στην πρωτόγονη κατάσταση (το κείμενο μπορείτε να το βρείτε μεταφρασμένο απ’ 
τ’ αγγλικά στο http://logotexnia21.blogspot.fr/2011/12/samuel-butler.html).
14. Χαρακτηριστικό είναι το ανέκδοτο που εμφανίζει τον Βωκανσόν, δεχόμενος επίθεση 
με πέτρες από τους μεταξουργούς να λέει: «Νομίζετε ότι μόνο εσείς μπορείτε να κάνετε 
αυτό το σχέδιο… Λοιπόν, θα καταφέρω να το κάνει ένας γάιδαρος!»
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βλεψης για την επόμενη μέρα. Η απώλεια ενός μέρους της αυτονομίας 
μας είναι, λοιπόν, και δεδομένη και επιθυμητή. 

Όμως μέχρι που φτάνει αυτή μας η επιθυμία; Εφόσον η σχέση 
με τα εργαλεία και τα δημιουργήματά μας θέτει πια εκ των πραγμάτων 
υπό διαπραγμάτευση το ζήτημα της αυτονομίας του ανθρώπου, δεν θα 
έπρεπε άραγε να έχουμε λόγο στη διαπραγμάτευση αυτήν; Εφόσον ο 
άνθρωπος διαλέγεται με τις μηχανές που φτιάχνει με διάφορους τρό-
πους, δεν θα έπρεπε να διαλέγει ταυτόχρονα τις συνθήκες αυτού του 
διαλόγου; Με άλλα λόγια θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε: Μπορεί έλεγ-
χος και αυτοματισμός να συμφιλιωθούν; 

Αναζητώντας τρόπο για να προσεγγίσουμε το ερώτημα, μπο-
ρούμε να στραφούμε στα όσα προείπαμε. Η διαπίστωση της ύπαρξης 
μιας άλλης διάστασης των σχέσεων ανθρώπου-μηχανής, αλλά και η 
εξέταση της παρουσίας μη-χρηστικών μηχανών στην ιστορία της τε-
χνικής ανάπτυξης, μπορούν να αποτελέσουν εργαλεία για την προ-
σέγγιση του προβλήματος. 

Φαίνεται πως μεταξύ των μηχανών-εργαλείων και των 
μη-χρηστικών μηχανών υπάρχει μία θεμελιώδης διαφορά: με τις πρώτες 
ο άνθρωπος έχει μία σχέση ανταγωνισμού, μέσα στην οποία η αυτονομία 
και η ελευθερία του ενός και του άλλου είναι διαρκώς υπό επιθετική δι-
απραγμάτευση. Το μετρό, ο υπολογιστής, το ιατρικό ρομπότ Ντα-Βίντσι, 
το κινητό τηλέφωνο, τα προγράμματα σχεδιασμού CAD, το αυτοκίνητο, 
το ασανσέρ ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. 

Αντίθετα, όσον αφορά τις δεύτερες, η σχέση που οικοδομείται 
είναι αναπόδραστα σχέση διαλόγου και συνεργασίας. Oι εφευρέτες των 
μη-χρηστικών μηχανών έχουν πάντα στο μυαλό τους το κοινό τους, τον 
άνθρωπο. Είτε έχουν φτιαχτεί για να εξαπατήσουν είτε για να διασκεδά-
σουν είτε για να προβληματίσουν, οι μηχανές τους δεν έχουν νόημα, δεν 
μπορούν να εκπληρώσουν τη λειτουργία τους χωρίς κάποιον να «συνα-
ναστραφεί» μαζί τους. Οι μη-χρηστικές μηχανές, από μόνες τους, είναι 
κατά κανόνα νεκρές. 

Φυσικά οι σχέσεις του ανθρώπου με τις χρηστικές μηχανές δεν 
εξαντλούνται σε αυτού του τύπου τις σχέσεις. Ούτε βεβαίως οι μη 
εργαλειακές σχέσεις είναι μονοπώλιο των μηχανών-παιχνιδιών. Όμως 
φαίνεται πως αυτές οι τελευταίες αποτελούν προνομιακό πεδίο ανά-
πτυξης μη-εργαλειακών σχέσεων. Παρότι λοιπόν η αντιστοιχία τύπος 
μηχανής-τύπος σχέσης δεν είναι απόλυτη, ωστόσο πιστεύουμε πως 
μπορεί να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε. 
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Με βάση λοιπόν όλα αυτά, ίσως μπορούμε να διακρίνουμε πως 
υπάρχουν δύο λογικές ανάπτυξης του αυτοματισμού· δύο διαφορετικές 
τάσεις που θέτουν το ζήτημα του διαλόγου μεταξύ ανθρώπου-μηχανής 
με πολύ διαφορετικούς όρους. Ας φέρουμε δύο παραδείγματα για να 
το κάνουμε πιο κατανοητό.

Η τάση των κατασκευαστών αυτοκινήτων είναι, εκτός των άλ-
λων, η όλο και μεγαλύτερη αυτοματοποίηση του αυτοκινήτου. Ένα από 
τα τελευταία επιτεύγματα σ’ αυτόν τον τομέα είναι η περίπτωση ενός 
διασκευασμένου συμβατικού αυτοκινήτου. Οι μετατροπές που του έκα-
ναν οι επιστήμονες του Ελεύθερου Πανεπιστήμιου του Βερολίνου, στο 
εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης AutoNOMOs Labs15, κατέστησαν το 
αυτοκίνητο αυτό ικανό να μιλάει, να βλέπει και να οδηγεί από μόνο 
του16. Παρόμοια πειράματα, μην ξεχνάμε έχει κάνει ήδη η Γκούγκλ, η 
Νισσάν και η Τογιότα.

Στην αντίπερα όχθη οι κατασκευαστές παιχνιδομηχανών προ-
σπαθούν να εμπλέξουν όλο και περισσότερο τους gamers στο παιχνίδι. Η 
ανάπτυξη της μηχανής γίνεται κυρίως στον τομέα του ψηφιακού σχεδι-
ασμού, στην τεχνική νοημοσύνη, τη βελτίωση του multiplayer17, το ρεαλι-
στικό gameplay18κ.α. Η κονσόλα Wii που «ωθεί» τους παίχτες να κινηθούν 
στον χώρο προκειμένου να παίξουν τα παιχνίδια, μας δείχνει ακριβώς 
την τάση των μηχανών αυτών να «ανοιχτούν» στον άνθρωπο.

Το «ανοιχτό» έργο: OS και φωτεινό τετράεδρο
«Το όριο είναι μια ενεργός άκρη» 

Ρίτσαρντ Σέννετ19

Η σχέση που αναπτύσσει ο άνθρωπος με τις μηχανές-παιχνίδια 
μας προτείνει ένα σπουδαίο παράδειγμα αλληλεξάρτησης. Η αλληλε-

15. Η ίδια η ονομασία των εργαστηρίων δίνει τροφή για σκέψη πάνω στην αυτονομία της 
μηχανής και την ανθρώπινη αυτονομία.
16. Για περισσότερες πληροφορίες http://www.autonomos.inf.fu-berlin.de/
17. Δυνατότητα να παίζουν ταυτόχρονα στο ίδιο παιχνίδι πάνω από ένας παίκτες.
18. Η λέξη δεν έχει αντίστοιχο στα ελληνικά. Σημαίνει την αίσθηση του gamer παίζοντας 
ένα παιχνίδι. Κυρίως αφορά θέματα χειρισμού, κανόνων του παιχνιδιού (η δυνατότητα 
παρέμβασης στους κανόνες είναι βασικό αίτημα των σωστών gamers), ποικιλία τρόπων με 
τους οποίους ο gamer μπορεί να παίξει το παιχνίδι και πολλά άλλα.
19. Ρ. Σέννετ, «Ο τεχνίτης» μτφρ. Β. Τομανάς, Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Νησίδες, σελ. 189.
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ξάρτηση αυτή πατάει σ’ ένα χαρακτηριστικό της κατασκευής και της 
ανάπτυξης των εν λόγω μηχανών, ένα χαρακτηριστικό το οποίο επιδιώ-
κεται ή τείνει ανεξέλεγκτα να εξαφανιστεί από την μεγάλη πλειοψη-
φία των χρηστικών μηχανών. Το στοιχείο αυτό είναι η «ανοιχτότητα»20, 
η εξωστρέφειά τους.

Όταν λέμε ότι ένα έργο είναι «ανοιχτό», δεν εννοούμε ότι απλώς 
η κατασκευή του επιτρέπει τη διάδραση21 ανθρώπου-μηχανής, αλλά ότι 
βασίζεται σ’ αυτήν.  Ο περιορισμός του διαδραστικού τους χαρακτήρα 
θα σήμαινε αυτομάτως μια διαρκή εκκρεμότητα και την αχρήστευσή τους. 
Μία παιδική κούκλα, ένα γκέιμ-μπόυ, ένα άγαλμα παραμένουν νεκρά, 
όσο δεν υπάρχει κάποιος να τα πάρει στα χέρια του ή να ρίξει πάνω 
τους ένα βλέμμα. Φυσικά, κάποιος θα μπορούσε να αντιτάξει το επιχεί-
ρημα ότι και ένα αυτοκίνητο παραμένει νεκρό όσο δεν βάζει κανείς το 
κλειδί στη μηχανή. Ασφαλώς! Μα, όπως είδαμε, το αυτοκίνητο μπορεί να 
αυτοματοποιηθεί τελείως. Ποιος, όμως, θα μπορούσε να παίξει, εάν τα 
στρατιωτάκια παίζαν μόνα τους πόλεμο; Αν η κούκλα χτενιζόταν μόνη 
της, τι θα έκανε το κοριτσάκι;

Ωστόσο, η παρατήρηση είναι εύστοχη. Υπάρχουν ακόμη και στις 
χρηστικές μηχανές ίχνη «ανοιχτότητας», αλλού περισσότερο, αλλού λι-
γότερο, τα οποία όμως διαρκώς συμπιέζονται και τείνουν, όπως προεί-
παμε, να εκλείψουν. Παρόλα αυτά, η «ανοιχτότητα» των χρηστικών μη-
χανών, πολλές φορές, είναι στοιχείο βαθειάς ποιοτικής διαφοροποίησης 
και βελτίωσης, παίζοντας παράλληλα έναν πολύ ευρύτερο ρόλο, που θα 
προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε παρακάτω.

Τον Αύγουστο του 2012, στην Τέιτ Μόντερν του Λονδίνου, ο 
καλλιτέχνης Ρώρι Γκλυνν (Ruairi Glynn) παρουσίασε στο κοινό μία 
νέα εγκατάσταση με τον τίτλο «Fearful Symmetry». Ένα φωτεινό 
τετράεδρο, κρεμάμενο σε ύψος 21 μέτρων πάνω από τα κεφάλια του 
κόσμου, επιπλέει στο κενό, κινείται μέσα στην αίθουσα, χορεύει με 

20. Η «ανοιχτότητα» όπως τη χρησιμοποιούμε εδώ δεν ταυτίζεται με την χαϊντεγγεριανή 
«ανοιχτότητα» (Lichtung).
21. Να σημειώσουμε ότι χρησιμοποιούμε τον όρο «διάδραση» με την πιο τρέχουσα έννοια. 
Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για αυθεντική διάδραση, καθώς το ρομπότ παραμέ-
νει σε έναν τεράστιο βαθμό υπηρέτης του ανθρώπου. Η διάδραση ξεκινάει από την στιγμή 
που ο άνθρωπος επιλέγει να χάσει τον έλεγχο της μηχανής που έφτιαξε. Τα περισσότερα 
διαδραστικά έργα ουσιαστικά προτείνουν μια πιο σύνθετη σχέση αλληλεπίδρασης και μια 
πιο πλούσια σχέση χειριστή- χειριζόμενου, η οποία ενίοτε δίνει την αίσθηση διάδρασης. 
Για το εν λόγω θέμα βλ. Ruairi Glynn, 2008, «Conversational Environments Revisited».
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το κοινό και το προκαλεί να παίξει μαζί του. Το τετράεδρο –μία ανά-
ποδη πυραμίδα- αποτελεί το μοναδικό φανερό σημείο ενός σύνθε-
του ρομποτικού μηχανισμού που παραμένει κρυμμένος στο σκοτάδι 
της αίθουσας. Σε συνεργασία με το Middlesex University και το King’s 
College ο Γκλυνν δημιούργησε μία μηχανική μαριονέττα, ένα καλλιτε-
χνικό παιχνίδι το οποίο χειρίζεται από μια διπλανή αίθουσα μία μικρή 
ομάδα ανθρώπων, που βλέπουν μέσα από τα «μάτια» του ρομπότ. Αυτό 
φυσικά, το κοινό δεν το γνωρίζει. Ή μάλλον δεν το αφορά. Όπως στο 
κουκλοθέατρο, έτσι και εδώ το κοινό δίνει σημασία σε αυτό που του 
παρουσιάζεται. Έτσι, χαιρετάνε το περίεργο τετράεδρο που τους πλη-
σιάζει, άλλοι το αποφεύγουν και άλλοι -κυρίως παιδιά- προσπαθούν να 
το ακουμπήσουν22.

Το τεχνούργημα του Γκλυνν είναι ξεκάθαρα μια μη- χρηστική 
μηχανή. Ως εκ τούτου, είναι μια μηχανή που αν δεν μπει κάποιος στο 
δωμάτιο όπου βρίσκεται  εγκατεστημένη, δεν μπορεί να επιτελέσει τον 
σκοπό της. Διότι το «Fearful Symmetry» δεν είναι το ρομπότ - είναι το 
ρομπότ σε αλληλεπίδραση με το κοινό. Για να δουλέψει σωστά, το μηχά-
νημα πρέπει να είναι «ανοιχτό».

Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για το ελεύθερο ή ανοιχτό 
λογισμικό (OS)23. Σε αντίθεση με τα «κλειστά», πατενταρισμένα και ιδι-
όκτητα λογισμικά, το ελεύθερο λογισμικό βασίζεται στους χρήστες του 
για να υπάρξει. «Το ανοιχτό λογισμικό είναι ένας τρόπος να συνεργα-
στούν οι άνθρωποι στα πλαίσια ενός λογισμικού, χωρίς να εμποδίζονται 
από θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας […]. Γενικά θέλουμε να κάνουμε το 
λογισμικό να δουλεύει και θέλουμε οι άνθρωποι να μπορούν να συνει-
σφέρουν βελτιώσεις στο λογισμικό αυτό»24.

Τη δεκαετία του ’70 ο χάκερ25 Ρίτσαρντ Στάλλμαν (Richard 

22. Για περισσότερες πληροφορίες http://www.ruairiglynn.co.uk/portfolio/fsymmetry/
23. Ως λογισμικό ορίζεται η συλλογή από προγράμματα υπολογιστών, διαδικασίες και 
οδηγίες χρήσης που εκτελούν ορισμένες εργασίες σε ένα υπολογιστικό σύστημα. Ο όρος 
Open Source (OS) περιλαμβάνει τα λογισμικά τα οποία δίνουν στον χρήστη άδεια πρόσβα-
σης στον πηγαίο κώδικά τους (source code).
24. Μπρους Πέρενς (Bruce Perens), σε συνέντευξη που παραχώρησε για το ντοκιμαντέρ 
«Revolution OS». Ο Πέρενς, από τους βασικούς εμπλεκόμενους στην ιστορία του OS, έδω-
σε εξάλλου και τον ορισμό του ανοιχτού λογισμικού.
25. Η λέξη «χάκερ» δηλώνει κάποιον που έχει ως σκοπό να κατανοήσει τον τρόπο λει-
τουργίας ενός μηχανισμού, προκειμένου να επέμβει σ’ αυτήν και ενίοτε να την αλλάξει. 
Όπως λέει ο Στάλλμαν, ένα από το βασικά στοιχεία ενός χάκερ είναι το παιχνιδιάρικο 
πνεύμα. Οι χάκερς είναι άτομα που απολαμβάνουν την παιχνιδιάρικη δημιουργία (playfull 
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Stallman), πρωτοστάτησε στην δημιουργία του Κινήματος Ελεύθερου 
Λογισμικού (Free Softwear Movement), μέσω της προσπάθειάς του να χτί-
σει το πρότζεκτ GNU. Πρόκειται για μια αντίδραση απέναντι στην τάση 
έκδοσης ιδιόκτητων λογισμικών που είχε αρχίσει στα τέλη της δεκαετίας 
του ‘60 και γενικεύτηκε μέχρι τα μέσα του ’70. Ενώ εταιρίες όπως η 
ΙΒΜ και στη συνέχεια η Μάικροσοφτ εξέδιδαν λογισμικά τα οποία οι 
χρήστες δεν μπορούσαν ούτε να αναδιανείμουν, ούτε να έχουν πρόσβαση 
στον πηγαίο κώδικα, ούτε φυσικά να τροποποιήσουν τα προγράμματα, ο 
Στάλλμαν έθεσε τις φιλοσοφικές, τεχνολογικές και νομικές βάσεις ενός 
λειτουργικού συστήματος με τα αντίθετα εντελώς χαρακτηριστικά.

Τα κλειστά λογισμικά εμπόδιζαν τους προγραμματιστές και τους 
χρήστες να κάνουν ένα σωρό χρήσιμα πράγματα, να διορθώσουν ατέλειες 
των λογισμικών και να συμβάλλουν στην εξέλιξή τους. Στον βωμό της 
ιδιοκτησίας και –ασφαλώς- του κέρδους και του ελέγχου θυσίαζαν την 
δυνατότητα αλληλοτροφοδότησης μεταξύ χρηστών και λογισμικού, κρα-
τώντας τα συστήματά τους κλειστά και τον άνθρωπο απ' έξω.

Η ιδέα πίσω από το πρότζεκτ GNU και το Κίνημα Ελεύθερου 
Λογισμικού ήταν πως ο χρήστης πρέπει να μπορεί να αλλάζει και να 
προσαρμόζει το εργαλείο του, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
και στις ανάγκες του, ενώ παράλληλα θα είχε την δυνατότητα να προτεί-
νει στους άλλους χρήστες τις μετατροπές και τις διορθώσεις που ο ίδιος 
έκανε˙ θα μπορούσε να μοιραστεί το πρόγραμμα με μία συνεργαζόμενη 
κοινότητα. Ο χρήστης πρέπει να είναι ελεύθερος να ελέγχει το εργαλείο 
του και όχι το ανάποδο.

Από τα σπλάχνα της αντίρροπης αυτής τάσης ξεπήδησαν τα 
OS με γνωστότερες σήμερα τις διάφορες διανομές της Λίνουξ. Η Λί-
νουξ βασίζεται στο πρότυπο του παζαριού -πάνω στο οποίο βασίστηκε 
και η Wikipedia- δηλαδή μια λογική ανάπτυξης λογισμικού όπου υπάρ-
χει συνεχής ανατροφοδότηση από τον κόσμο που είναι τυπικά «εκτός 
έργου», σε μια διαδικασία έντονης, ομότιμης αναθεώρησης. Τούτος ο 
τρόπος ανάπτυξης είναι ικανός να παράγει εκδόσεις υψηλής ποιότητας 
λογισμικού, πολύ γρηγορότερα από τον συμβατικό κλειστό τρόπο ανά-
πτυξης, γνωστό ως καθεδρικό ναό. Σύμφωνα με αυτόν τον τελευταίο, 
μικρές ομάδες προγραμματιστών λειτουργούν στη βάση ενός αυστηρά 
ιεραρχικού και αυταρχικού προτύπου, εκδίδοντας κλειστές εκδόσεις λο-
γισμικών στις οποίες φυσικά κανείς δεν έχει δυνατότητα να παρέμβει με 

creativeness).
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οποιονδήποτε τρόπο26.
Το «ανοιχτό» έργο είναι ένα διαμπερές, ατελείωτο προϊόν. 

Αυτή η έλλειψη παγίωσης, η διαρκής του εξέλιξη επιτρέπει στους αν-
θρώπους να το προσεγγίσουν, να συναναστραφούν μαζί του ποικιλο-
τρόπως, να το αγγίξουν, να το επεξεργαστούν. Εφόσον η λειτουργία του 
εξαρτάται τόσο από τον αρχικό εμπνευστή του όσο και από το κοινό, το 
έργο συμπεριφέρεται άθελά του ως πόλος συνεύρεσης και συνεργασίας. 
Το «ανοιχτό» έργο ρίχνει γέφυρες εκατέρωθέν του: ο θεατής γίνεται 
συμμέτοχος, ο χρήστης γίνεται δημιουργός, τα όρια θολώνουν, οι τοίχοι 
γίνονται πορώδεις μεμβράνες27.

Μηχανικοί ορίζοντες

Το σφυρί χωρίς μάστορα στριφογυρίζει ακόμα πάνω απ’ τα 
κεφάλια μας σαν δαμόκλειος σπάθη. Είναι δυνατή, λοιπόν, η συμφι-
λίωση του ελέγχου με τον αυτοματισμό; Προσπαθήσαμε να δείξουμε 
πως το «ανοιχτό» έργο μπορεί ν’ αποτελέσει αν όχι τη λύση, τουλά-
χιστον ένα γόνιμο πρότυπο. Ότι θα ήταν χρήσιμο να ακολουθήσουμε 
μια πορεία σκέψης παρεμφερή -αλλά αντίθετη στο βάθος της- με 
αυτή που ακολούθησε στην αυγή της βιομηχανικής εποχής ο Ζακ ντε 
Βωκανσόν: στρεφόμενοι προς τη μη-χρηστικότητα ελπίσαμε να ανα-
καλύψουμε ιδέες για την αναθεώρηση της ανάπτυξης των εργαλείων 
μας. 

Ο έλεγχος πάνω στη μηχανή μοιάζει να περνάει μέσα από την 
εμπλοκή του ανθρώπου στη δημιουργία και τη λειτουργία του έργου. 
Όμως, έλεγχος από ποιόν; Το ερώτημα αυτό, εξίσου σημαντικό με το 
πρώτο, μάλλον απαντήθηκε ήδη. Το αίτημα του «ανοιχτού» έργου, 
η θέληση δηλαδή για διεύρυνση της «ανοιχτότητας» εκεί που ήδη 
υπάρχει στοιχειωδώς και προσπάθεια δημιουργίας της εκεί όπου λεί-
πει, σημαίνει ούτε λίγο, ούτε πολύ, αίτημα για εκδημοκρατισμό του 
αυτοματισμού και της ανάπτυξής του.

Η σπουδαία μελέτη του Ρίτσαρντ Σέννετ στα εργαστήρια της 
Λίνουξ μας αποκάλυψε πως η «ανοιχτότητα» του ανοιχτού λογισμι-
κού απαιτεί έναν διαφορετικό τύπο εργαζόμενου και μια διαφορετι-

26. Βλ Eric Raymond, “The Cathedral and the Bazaar: Musings on Linux and Open Source 
by an Accidental Revolutionary”, 1999.
27. Βλ. Σεννετ, ο.π., σελ. 189-196
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κή οργάνωση της εργασίας. Πέρα από την ύπαρξη μιας αλληλοτρο-
φοδοτούμενης, συνεργαζόμενης κοινότητας, το χτίσιμο και η εξέλιξη 
ενός ανοιχτού λογισμικού στηρίζεται εξίσου στον προσανατολισμό 
και τη λογική τόσο των προγραμματιστών, όσο και των χρηστών του. 

«Θα ήταν καλύτερο να αντιπαρατάξουμε τους προγραμματι-
στές της Λίνουξ σε μιαν άλλη σύγχρονη φυλή, στους γραφειοκράτες 
που είναι απρόθυμοι να κάνουν μια κίνηση έως ότου οριστούν εκ των 
προτέρων στο σύνολό τους οι στόχοι, οι διαδικασίες και τα επιθυμητά 
αποτελέσματα»28. Πρόκειται για έναν τύπο νέο-τεχνίτη. Έναν εργα-
ζόμενο στο μυαλό του οποίου το «πώς» να κάνω κάτι είναι σύμφυτο 
με το «γιατί», που επιθυμεί να δουλέψει για τη χαρά που του δίνει η 
ίδια του η δουλειά, που είναι ερωτευμένος με το έργο του, περήφανος 
για τα δημιουργήματά του. 

Ο Πλάτων έλεγε πως και οι τοίχοι της πόλης εκπαιδεύουν 
τους ανθρώπους. Τα «κλειστά» συστήματα που ολοένα και περισ-
σότερο κρατάν έξω τους ανθρώπους, διατάσσουν γύρω από αυτούς 
ένα σφιχτό περιβάλλον. Μέσα στο περιβάλλον αυτό ο άνθρωπος ερ-
γάζεται και εκπαιδεύεται αποστραγγισμένος από κάθε έγνοια στο-
χασμού πάνω στο αντικείμενό του˙ αποθαρρυμένος από την ίδια την 
κατεύθυνση ανάπτυξης του χρηστικού αυτοματισμού29.

Το «ανοιχτό» έργο δίνει τη δυνατότητα διάρρηξης αυτής της 
αυστηρής γεωμετρίας. Μπορούμε να διακρίνουμε στο παράδειγμά 
του μια χαραμάδα για την επανανακάλυψη του νοήματος της εργα-
σίας; Η μηχανή-παιχνίδι φαίνεται να μας δείχνει πως ο άνθρωπος 
μπορεί να εμπλακεί στη δημιουργία και τη λειτουργία μιας μηχανής 
κινητοποιημένος από αξίες πέρα απ’ το κέρδος30. Ίσως θα έπρεπε 
να προχωρήσουμε ένα βήμα ακόμα και να πούμε πως μόνον έτσι θα 
μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά τον φόβο των ρομπότ, 
τα φαντάσματα της Μεγαμηχανής.

28. Σέννετ, ό.π., σελ. 31
29. Φυσικά η ίδια παρατήρηση θα μπορούσε να γίνει για πλήθος προγραμματισμένων 
«αυτόματων» ενεργειών, που με άλλα λόγια ονομάζονται γραφειοκρατικές. Δεν θα ήταν 
υπερβολικό να πούμε πως οι «κλειστές» μηχανές μοιάζουν να ‘ναι γραφειοκρατικά άβα-
ταρ.
30. Πρόκειται ακριβώς για την έννοια του «βαθιού παιχνιδιού» του Κλίφορντ Γκερτζ. 
Ένα παιχνίδι στο οποίο είναι εντελώς ανορθολογικό να συμμετάσχει κανείς από ωφε-
λιμιστική σκοπιά. Βλ. και  Γκερτζ, «Η ερμηνεία των πολιτισμών», εκδ. Αλεξάνδρεια, 
2003, σελ. 395-429.
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Η χαρά της συμμετοχής σε μια προσπάθεια, η δυνατότητα 
παρέμβασης στους όρους της προσπάθειας αυτής, το πάθος της δη-
μιουργίας, ο πειραματισμός, το παιχνιδιάρικο και καινοτόμο πνεύμα 
είναι προϋποθέσεις και αποτελέσματα των «ανοιχτών» συστημάτων. 
Ορίστε η χρησιμότητα της «μη- χρησιμότητας». Πού μπορούμε, άρα-
γε, να βρεθούμε ακολουθώντας τις μελωδίες του αυλητή;

ΤΟ ΣΦΥΡΙ ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΤΟΡΑ ΚΑΙ Ο ΑΥΛΗΤΗΣ



Κρίστοφερ Λας

Η ζωή στο θεραπευτικό Κράτος1

μετάφραση: Ν. Γκιμπιρίτης

I

Η ανάπτυξη της εσωστρεφούς οικογένειας με επίκεντρο το παιδί, 
μας λένε οι κοινωνιολόγοι εδώ και καιρό, είναι ένα από τα χαρακτηριστι-
κά γνωρίσματα της μετάβασης από την «παραδοσιακή» στη νεωτερική 
κοινωνία. Στα τελευταία είκοσι χρόνια, αυτή η ιδέα έχει εμπλουτιστεί 
με όλο και περισσότερα επιχειρήματα από ιστορικούς – τον Φιλίπ Αριές, 
τον Έλι Ζαρέτσκι, τον Έντουαρντ Σόρτερ, τον Λώρενς Στόουν, τη Νάνσυ 
Κωτ, και τώρα από τον Κάρλ Ντέγκλερ, για να αναφέρουμε μόνο αυτούς 
που επιχείρησαν εκτενείς συνθέσεις.

Με ελάσσονες διακυμάνσεις από τη μια χώρα στην άλλη, η ανά-
πτυξη της οικογένειας έχει ακολουθήσει το ίδιο πρότυπο, όπως φαίνε-
ται, σε όλο το δυτικό κόσμο. Από τον 19ο αιώνα οι νέοι άνθρωποι είχαν 
κερδίσει το δικαίωμα να παντρεύονται με την ελάχιστη άμεση γονική 
ανάμειξη. Ο γάμος έγινε μια ένωση δυο ατόμων αντί μιας ένωσης δυο 
σογιών. Στόχος του γάμου έγινε η συντροφικότητα αντί της γονικής δι-
ευκόλυνσης. Μια καινούρια εμμονή με την αθωότητα και τον ευάλωτο 

1. Σ.τ.μ.: C. Lasch, “Life in the Therapeutic State”, Women and the Common Life [Οι γυναίκες 
και η από κοινού ζωή], Νέα Υόρκη/Λονδίνο, W.W. Norton, 1997, σσ. 161-186. Πρόκειται για 
το ένατο κεφάλαιο του συγκεκριμένου βιβλίου του αμερικανού ιστορικού και κοινωνιολό-
γου Κρίστοφερ Λας, το οποίο εκδόθηκε μεταθανάτια από την κόρη του και επί της ουσίας 
αποτελείται από συλλογή άρθρων που είχε κατά καιρούς γράψει ο Λας σχετικά με το γυ-
ναικείο ζήτημα, τον φεμινισμό, την οικογένεια και τις έμφυλες σχέσεις. Στα ελληνικά είναι 
μεταφρασμένα τα έργα του Λιμάνι σε έναν άκαρδο κόσμο: η οικογένεια υπό πολιορκίαν, 
Ο ελάχιστος εαυτός: ψυχική επιβίωση σε καιρούς αναστάτωσης, Η κουλτούρα του ναρ-
κισσισμού: η αμερικανική ζωή σε μια εποχή μειούμενων προσδοκιών και Η εξέγερση των 
ελίτ και η προδοσία της δημοκρατίας, όλα από τις Εκδόσεις Νησίδες.
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χαρακτήρα της παιδικής ηλικίας ενθάρρυνε μια όλο και αυξανόμενη μα-
νία με την παιδική ανατροφή και ιδιαίτερα με την μητρική επιρροή στην 
ανάπτυξη του παιδιού.

Προκειμένου να παρέχουν σε καθένα από τα παιδιά τους τα πλε-
ονεκτήματα που πλέον θεωρούνται πως τους ανήκουν δικαιωματικά, οι 
γονείς περιόρισαν σκόπιμα τον αριθμό των απογόνων τους. Οι διευρυ-
μένες οικογένειες έδωσαν τη θέση τους στην οικεία, ιδιωτική, συζυγική 
μονάδα. Η λατρεία της οικιακής ζωής και ο αυστηρός διαχωρισμός της 
εργασίας με βάση το φύλο –που νομιμοποιήθηκε από το δόγμα των έμ-
φυλων «σφαιρών»2– απομάκρυνε τις γυναίκες από τον κόσμο της εργα-
σίας, αλλά τους έδωσε περισσότερο έλεγχο πάνω στην οικογένεια καθ’ 
εαυτή. Απογυμνωμένη από τις παραγωγικές της λειτουργίες, η οικογέ-
νεια τώρα εξειδικεύεται στην παιδική ανατροφή και στη συναισθηματική 

2. Σ.τ.μ.: Όσον αφορά το ζήτημα της «διαίρεσης της εργασίας με βάση το φύλο» ή αλλιώς 
του «έμφυλου καταμερισμού της εργασίας» (division of sexual labor) ο Λας το θίγει εκτενώς 
στο πέμπτο κεφάλαιο του ίδιου βιβλίου. Κατά την άποψη του Λας, αν και σε όλες τις 
κοινωνίες υπάρχει ένας διαχωρισμός της αντρικής από τη γυναικεία εργασία (διαχωρι-
σμός που όντως διατηρεί τις γυναίκες υποταγμένες στην πατριαρχία), είναι η σύγχρονη 
εποχή που, μέσω ορθολογικών μεθόδων και θεραπευτικών ελέγχων, δημιούργησε αυτόν 
τον αυστηρό καταμερισμό της εργασίας βάσει του φύλου και της σεξουαλικότητας περιο-
ρίζοντας τη γυναίκα σε μια κατάσταση μόνιμης μητρότητας και οικιακής εργασίας. Αυτή 
η νέα θέσμιση στις έμφυλες σχέσεις εντοπίζεται στην άνοδο της προαστιακής ζωής όπου 
οι γυναίκες εγκλωβίζονται στον οίκο και απομακρύνονται χωρικά απ’ τη δημόσια ζωή, 
με αποτέλεσμα να παρακμάσουν μια σειρά από πολιτικές δραστηριότητες στις οποίες οι 
γυναίκες (παντρεμένες ή ανύπαντρες) είχαν ενεργό συμμετοχή ή ακόμα και εξ’ ολοκλήρου 
οργανωτική αρμοδιότητα, από τις φιλανθρωπίες μέχρι την εκστρατεία κατά της δουλείας, 
το ειρηνικό κίνημα, το εργατικό κίνημα και φυσικά το κίνημα για την ισότητα των δύο 
φύλων. Όπως αναφέρει ο ίδιος, για να τονίσει τη σύγχυση που δημιουργείται γύρω από το 
θέμα, «η διαίρεση της εργασίας που επικράτησε στη μεταπολεμική εποχή κατέληξε κατά 
συνέπεια να ταυτίζεται – με μια αντίστοιχη απώλεια της διανοητικής σαφήνειας – με τη 
διαίρεση της έμφυλης εργασίας γενικά». Βλ. C. Lasch, “The Sexual Division of Labor, the 
Decline of Civic Culture and the Rise of the Suburbs” [Η έμφυλη διαίρεση της εργασίας, η 
παρακμή της πολιτικής κουλτούρας και η άνοδος των προαστίων], Women and the Common 
Life, ό.π., σσ. 93 – 120.
Στα ίδια πλαίσια, το δόγμα των «έμφυλων σφαιρών» (sexual spheres) αναπτύχθηκε κατά 
κύριο λόγο την περίοδο της Βιομηχανικής Επανάστασης και θεμελιωνόταν στην αντίληψη 
της χωρικής διαίρεσης βάσει της σεξουαλικότητας και του φύλου. Έτσι, στους άντρες 
ανήκε η δημόσια σφαίρα, δηλαδή η ενασχόληση με την πολιτική, τις διεθνείς σχέσεις, την 
οικονομία και τη δικαιοσύνη, ενώ οι γυναίκες προορίζονται για την ιδιωτική σφαίρα (τον 
οίκο) και την ενασχόληση με την οικιακή εργασία και την παιδική ανατροφή. Η εκβιο-
μηχάνιση των κοινωνιών οδήγησε στην απώλεια του ελέγχου των μέσων παραγωγής από 
τον οίκο (όπως συνέβαινε στην προβιομηχανική περίοδο με τον θεσμό της «διευρυμένης 
οικογένειας») με αποτέλεσμα την μετατροπή του οίκου σε μια ξεχωριστή, απομονωμένη 
και τελικώς ιδιωτική σφαίρα.

Η ΖΩΗ ΣΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
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παρηγοριά, παρέχοντας ένα πολυπόθητο καταφύγιο σε έναν κόσμο που 
είναι οργανωμένος γύρω από τις απρόσωπες αρχές της αγοράς3.

Αντλώντας πληροφορίες από επιστολές, ημερολόγια (πολλά εκ 
των οποίων αδημοσίευτα), ιατρικά κείμενα και έρευνες άλλων ιστορικών 
(ιδιαίτερα της Νάνσυ Κωτ, της Λίντα Γκόρντον και του Τζέημς Μωρ), o 
Καρλ Ντέγκλερ, στη μελέτη του για την αμερικανική οικογένεια Σε δια-
μάχη: οι γυναίκες και η οικογένεια στην Αμερική από την επανάσταση 
μέχρι σήμερα (1980), εμπλούτισε αυτή τη συμβατική εικόνα, τροποποιώ-
ντας κάποιες από τις λεπτομέρειές της, αλλά άφησε το γενικό της περί-
γραμμα ανέγγιχτο. Η κύρια συνεισφορά του, πέρα από την υπερβολική 
ποσότητα στοιχείων που έχει συλλέξει και της χαλαρής αντιμετώπισης 
ζητημάτων που πολύ συχνά χρησιμεύουν ως προτροπές για αντιπαρά-
θεση, εντάσσεται σε τρεις κατηγορίες επιχειρημάτων. Έχει επιτυχώς αμ-
φισβητήσει την παλαιότερη άποψη ότι οι Βικτωριανοί περικύκλωσαν το 
σεξ με μια «συνωμοσία της σιωπής». Έχει δείξει πως η βικτωριανή σε-
ξουαλική ηθική, και πράγματι ολόκληρη η ιδεολογία της οικιακής ζωής 
στην οποία ήταν δεμένη, ήταν, τουλάχιστον εν μέρει, δημιουργία των 
γυναικών και όχι μια θηριώδης πατριαρχική ιδεολογία σχεδιασμένη να 
κρατήσει τις γυναίκες στη γωνιά τους. Και έχοντας αποδείξει ότι οι γυ-
ναίκες έλαβαν έναν ενεργό ρόλο στον μετασχηματισμό της οικογενειακής 
ζωής, έκανε ακόμα πιο δύσκολο να σκεφτούμε την οικογένεια απλώς ως 
έναν θεσμό που ανταποκρίνεται σε απρόσωπες κοινωνικο-οικονομικές 
«δυνάμεις».

Ο πρώτος απ’ αυτούς τους ισχυρισμούς –ότι οι Βικτωριανοί συ-
ζητούσαν για το σεξ πιο ανοιχτά απ’ όσο θα μπορούσαμε να φανταστού-
με και ακόμη ότι αντλούσαν κάποια ηδονή απ’ αυτό– έχει ήδη γίνει σε 
μεγάλο βαθμό αντικείμενο περαιτέρω προσοχής. Ο Ντέγκλερ δεν ισχυρί-
ζεται ότι οι Βικτωριανοί ζούσαν σε έναν σεξουαλικά επιτρεπτικό παρά-
δεισο, αρνείται ωστόσο ότι δεν είχαν γνώση της γυναικείας σεξουαλικό-
τητας. Δηλώσεις που έχουν παρερμηνευτεί ως αποδείξεις ότι οι γιατροί 

3. Οι ακόλουθες παρατηρήσεις από τον ψυχολόγο Ζερόμ Καγκάν, που παρατίθενται επι-
δοκιμαστικά από τον Ντέγκλερ προς υποστήριξη της πρόβλεψής του για τη «διάρκεια της 
οικογένειας», παρέχουν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της συμβατικής σκέψης επί του 
θέματος: «καθώς τα σύγχρονα περιβάλλοντα καθιστούν πιο δύσκολη την επίτευξη ενός 
συναισθήματος ατομικής ισχύος και αποτελεσματικότητας, η απελευθέρωση από κάθε 
συναισθηματικό δεσμό γίνεται όλο και πιο δυσβάσταχτη. Το συναισθηματικό δέσιμο με 
την οικογένεια είναι ο μοναδικός βιώσιμος μηχανισμός που είναι διαθέσιμος να ικανοποι-
ήσει αυτή την πείνα». Με άλλα λόγια, η οικογένεια, σύμφωνα με τη συμβατική κοινωνιο-
λογική σοφία, έχει καταλήξει να χρησιμεύει ως «ένα λιμάνι σε έναν άκαρδο κόσμο»

ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΛΑΣ
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(physicians) της βικτωριανής εποχής αρνούνταν την ύπαρξη σεξουαλικών 
ορέξεων στις γυναίκες θα πρέπει αντιθέτως να διαβάζονται ως δηλώσεις 
ρύθμισης, σχεδιασμένες να υποστηρίξουν μια νέα ηθική σύμφωνα με την 
οποία ένας άντρας δεν πρέπει να «επιβληθεί με το ζόρι πάνω σε μια 
απρόθυμη γυναίκα», όπως το έθετε μια ιατρική αυθεντία της εποχής. 
Ο Ντέγκλερ αποφαίνεται πως από τη στιγμή που οι άντρες δεν είχαν 
κάποιο ιδιαίτερο συμφέρον να ζητούν τον περιορισμό της σεξουαλικής 
δραστηριότητας, ο σεξουαλικός περιορισμός πρέπει να ιδωθεί όχι ως μια 
ηθική που επιβάλλεται στις γυναίκες αλλά ως ένα μέρος της προσπάθει-
άς τους να απελευθερωθούν από τις συνεχείς εγκυμοσύνες.

Αυτό το επιχείρημα σχετίζεται στενά με τη δεύτερη πτυχή του 
συλλογισμού του. Υπ’ αυτή την έννοια, η λατρεία της οικιακής ζωής δεν 
συνιστούσε έναν περιορισμό που επιβλήθηκε στις γυναίκες, τουλάχιστον 
όχι σε μεγαλύτερο βαθμό από την περιοριστική σεξουαλική ηθική. Η 
οικιακή ζωή του 19ου αιώνα στηρίχθηκε στην αρχή της συντροφικότητας 
και οι γυναίκες επικαλέστηκαν αυτή την αρχή, σύμφωνα με τον Ντέ-
γκλερ, προκειμένου να αιτιολογήσουν όχι απλώς το δικαίωμά τους στην 
αυτοπροστασία αλλά και πολλά άλλα αιτήματα. Η λατρεία της οικιακής 
ζωής, παρόλο που έκλεινε τις γυναίκες στο σπίτι, τις έκανε ηθικές διαι-
τήτριες της οικογένειας και οτιδήποτε άλλου άγγιζε τα συμφέροντά της.

Εκμεταλλευόμενες αυτή την ιδεολογία, οι γυναίκες κέρδισαν πε-
ρισσότερη αυτονομία στο γάμο και ξεκίνησαν κοινωνικές εκστρατείες 
για την κατάργηση της πορνείας (ή τουλάχιστον για την ηθική της απο-
ποινικοποίηση), την αύξηση της ηλικίας για τη σεξουαλική συγκατάθεση, 
τον έλεγχο της κατανάλωσης αλκοόλ, ή διαφορετικά, την προστασία των 
γυναικών από την αντρική βία και τη σεξουαλική παρενόχληση. «Ένα 
από τα επιχειρήματα αυτού του βιβλίου», γράφει ο Ντέγκλερ, «είναι 
ότι η ιστορία της οικογένειας κατανοείται καλύτερα μέσω της παρα-
δοχής ότι οι αλλαγές στον ρόλο των γυναικών ήταν στη ρίζα αυτής της 
ιστορίας». Αυτή η μάλλον ανιαρή διατύπωση συγκαλύπτει την πολύ πιο 
ενδιαφέρουσα θέση ότι οι γυναίκες αναμόρφωσαν με ενεργό τρόπο την 
οικογένεια προς όφελος των δικών τους συμφερόντων, στρέφοντας τη 
λατρεία της οικιακής ζωής εναντίον του εαυτού της και θέτοντας, κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, τις βάσεις του σύγχρονου φεμινισμού. Αιτήματα για 
την αναγνώριση των περιουσιακών δικαιωμάτων των παντρεμένων γυ-
ναικών, για τη διαμόρφωση ευνοϊκής νομοθεσίας διαζυγίου υπέρ της συ-
ζύγου, για τον σεξουαλικό αυτοέλεγχο από πλευράς των αντρών, για την 
αποδοχή μιας μεγαλύτερης συμμετοχής της γυναίκας στη ρύθμιση της 
συχνότητας της σεξουαλικής επαφής και της εγκυμοσύνης, ακόμη και 
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για μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στο πεδίο της κοινωνικής δικαιοσύνης 
και της «κοινωνικής καθαρότητας»4 –όλα προέκυψαν από τη λογική της 
ίδιας της οικιακής ζωής και πέτυχαν, σύμφωνα με τον Ντέγκλερ, ακριβώς 
γι’ αυτό τον λόγο.

Το ότι ο φεμινισμός στηρίχτηκε στην ίδια την ιδεολογία που φά-
νηκε να αμφισβητεί –τη λατρεία της οικιακής ζωής– δεν αποτελεί έκ-
πληξη για τους προσεκτικούς μελετητές της ιστορίας του 19ου αιώνα, 
σίγουρα όχι για τους αναγνώστες του έργου της Εϊλίν Κρέιντιτορ και της 
Νάνσυ Κωτ5. Οι συνέπειες αυτής της εξέλιξης παραμένουν προς διερεύ-
νηση, ωστόσο, το βιβλίο του Ντέγκλερ, ακριβώς επειδή είναι το πρώτο 
που ασχολείται με την οικιακή ζωή και τον φεμινισμό ταυτοχρόνως, ενώ 
εκ πρώτης όψεως άφηνε υποσχέσεις για μια καλύτερη κατανόηση της 
διαλεκτικής τους αλληλεπίδρασης, δυστυχώς ο τρόπος που αντιμετωπί-
ζει τον φεμινισμό, ακόμη και την ίδια την οικιακή ζωή σε κάποιο βαθμό, 
βυθίζεται στη σύγχυση και τις αντιφάσεις.

Το Σε Διαμάχη δεν είναι ένα προσεκτικά τεκμηριωμένο βιβλίο. Ο 
Ντέγκλερ υπεκφεύγει, για παράδειγμα, στο σημαντικό ερώτημα του εάν 
οι γυναίκες κατάφεραν να περιορίσουν τη συχνότητα της σεξουαλικής 
επαφής σε πείσμα των συζύγων τους, ή εάν οι άντρες συνεργάστηκαν 
επειδή έλαβαν την ιδέα της συντροφικότητας στα σοβαρά ή ίσως επειδή 
είχαν οικονομικούς λόγους, εν τέλει, για να επιθυμούν τον περιορισμό του 
μεγέθους των οικογενειών τους. Η πρακτική του σεξουαλικού περιορι-
σμού, που εκφράστηκε μέσω της φθίνουσας γονιμότητας, αντανακλούσε 
μια «στενή και συντροφική σχέση μεταξύ των συζύγων» ή μια ρήξη της 
επικοινωνίας; Ο γάμος των μελών της αστικής τάξης (middle-class marriage) 
του 19ου αιώνα προωθούσε τον «αμοιβαίο σεβασμό» ή τη σύγκρουση;

4. Σ.τ.μ.: Το κίνημα κοινωνικής καθαρότητας (social purity movement) ήταν ένα κοινωνικό κί-
νημα κατά τα τέλη του 19ου αιώνα, αποτελούμενο κυρίως από γυναίκες και ενεργό κυρίως 
σε αγγλόφωνες χώρες, που σκόπευε στην εναντίωση μιας σειράς σεξουαλικών πράξεων 
που θεωρούνταν ανήθικες βάσει της χριστιανικής ηθικής όπως η ρύθμιση ή η απονομιμο-
ποίηση της πορνείας με την παράλληλη κατάργησή της, η απαγόρευση της πορνογραφίας, 
η κατάργηση των αμβλώσεων, ενώ στους στόχους του κινήματος συμπεριλαμβάνεται ο 
έμφυλος διαχωρισμός των φυλακών, τα όρια της ηλικίας σεξουαλικής συναίνεσης κ.α. Το 
εν λόγω κοινωνικό κίνημα επηρέασε σε σημαντικό βαθμό το μεταγενέστερο φεμινιστικό 
κίνημα καθώς και κινήματα με κύρια ενασχόληση την ευγονική ή τον έλεγχο του αριθμού 
γεννήσεων.
5. Aileen S. Kraditor, The Ideas of the Woman Suffrage Movement [Οι ιδέες του γυναικείου κινή-
ματος για το δικαίωμα ψήφου], Κολούμπια, Columbia University Press, 1965. Nancy G. Cott, 
The Bonds of Womanhood [Οι δεσμοί της γυναικείας φύσης], Νιού Χάβεν, Yale University 
Press, 1977. Το βιβλίο του Ντέγκλερ αντλεί εκτενώς απ’ αυτές τις δύο ερμηνείες.
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Παρόλο που η κεντρική θέση του Ντέγκλερ μάλλον υπονοεί μια 
συγκρουσιακή κατάσταση επειδή οι γυναίκες βρίσκονταν «σε διαμάχη» 
με την οικογένεια, τις περισσότερες φορές ο συγγραφέας προτιμάει να 
τονίζει την «εγγύτητα και την αμοιβαία επιρροή μεταξύ των δυο συ-
ζύγων». Αν όμως η συνεργασία ήταν ο κανόνας τότε είναι δύσκολο να 
εξηγήσουμε γιατί οι γυναίκες του 19ου αιώνα (τόσο οι φεμινίστριες όσο 
και οι αντιφεμινίστριες) θεωρούσαν τόσο συχνά τους άντρες ως αντα-
γωνιστές και προτιμούσαν να κάνουν παρέα με άτομα του ίδιου φύλου6.

O Ντέγκλερ φλυαρεί, στη συνέχεια, σχετικά με το ερώτημα του 
εάν τα φθίνοντα ποσοστά των γεννήσεων αντανακλούσαν τη νίκη των γυ-
ναικών εναντίον των συζύγων τους, ή, απ’ την άλλη, μια νίκη της συντρο-
φικότητας και της «στενής επικοινωνίας» μεταξύ των συζύγων. Αλλά το 
επιχείρημά του σ’ αυτό το σημείο αποτελεί ένα υπόδειγμα συνέπειας 
συγκριτικά με την ανάλυσή του για τον φεμινισμό. Αφενός, ο Ντέγκλερ 
υποστηρίζει ότι, από τις διάφορες μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν τον 
19ο αιώνα, το φεμινιστικό αίτημα για την ψήφο ήταν το μοναδικό που 
αμφισβήτησε το δόγμα των έμφυλων «σφαιρών». Οι φεμινίστριες «δεν 
έκαναν καμιά προσπάθεια για να συγκαλύψουν τη σύγκρουση μεταξύ 
του φεμινισμού και της παραδοσιακής οικογένειας». Δυστυχώς οι πε-
ρισσότερες από τις αδερφές τους δεν ήταν ακόμη έτοιμες να «αλλάξουν 
την παραδοσιακή οικογένεια και το ρόλο της γυναίκας μέσα σ’ αυτήν» 

6. Πιθανότατα η ρίζα αυτής της δυσκολίας να βρίσκεται στην ιδέα ότι οι γυναίκες ήταν 
«σε διαμάχη» με μια κοινωνιολογική αφαίρεση («την οικογένεια») που ενδιέφερε περισ-
σότερο τους λόγιους και τους επαγγελματίες βοηθούς παρά τους συνηθισμένους άντρες 
και τις συνηθισμένες γυναίκες. Οι γυναίκες, οντως ήταν πολύ συχνά σε διαμάχη με τους 
άντρες. Παρ’ όλα αυτά, όχι μόνο οι λόγιοι αλλά και οι φεμινίστριες (αναπάντεχα) απο-
φεύγουν αυτό το γεγονός. Παρά την πρόσφατη συζήτηση γύρω από τα συμφέροντα και 
τα δικαιώματα των γυναικών, αλλά και τους αγώνες τους για την κατάκτηση πλήρους 
υπηκοότητας (citizenship), η δήλωση ότι οι άντρες και οι γυναίκες είναι σοβαρά και κατά 
κάποιον τρόπο θεμελιωδώς «σε διαμάχη» ηχεί μέχρι και σήμερα στους περισσότερους 
προοδευτικά σκεπτόμενους ανθρώπους όχι απλά ως μια λανθασμένη αλλά ως μια αντι-
δραστική ερμηνεία του θέματος που, σύμφωνα με την άποψή τους, χρήζει καταδίκης. Ο 
καθένας συμφωνεί ότι «η οικογένεια» καταπιέζει τις γυναίκες, αλλά κανείς δεν βιάζεται 
να ρίξει μια σοβαρή ματιά στην καταπίεση των γυναικών απ’ τους άντρες. Νομίζω πως 
γνωρίζω την αιτία αυτού του δισταγμού: μια τέτοια έρευνα ίσως να κατέληγε στο, απο-
τροπιαστικό για την ευαισθησία της διαφωτισμένης μας εποχής, συμπέρασμα πως δεν 
έχουν όλες οι συγκρούσεις μια προφανή θεσμική επίλυση. Αυτή η υπερευαισθησία γύρω 
από τις έμφυλες συγκρούσεις εξηγεί γιατί οι φεμινίστριες, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι 
κοινωνιολόγοι και άλλοι επαγγελματίες κριτικοί των οικιακών διευθετήσεων περιορίζουν 
τις επιθέσεις τους στην «οικογένεια» -ένας ασφαλής στόχος, μιας και «η οικογένεια» δεν 
μπορεί αντιδράσει, και, επιπρόσθετα, οι άντρες αυτές τις μέρες έχουν τους δικούς τους 
λόγους (όπως πάντα) να αρνούνται τις αξίες που συσχετίζονται με την οικιακή ζωή.
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και η αντίθεσή τους (πολύ περισσότερο από την αντίθεση των αντρών) 
ανέβαλε την υιοθέτηση του δικαιώματος ψήφου για τις γυναίκες για 
πολλές δεκαετίες.

Αφετέρου, ο Ντέγκλερ ισχυρίζεται λίγες σελίδες παρακάτω ότι 
το δικαίωμα των γυναικών να ψηφίζουν «δεν αποδιοργάνωσε την οι-
κογένεια» καθόλου και ότι επομένως οι αντιφεμινιστικοί φόβοι ήταν 
εσφαλμένοι. Πράγματι, πιστεύει ότι είναι κρίμα που οι φεμινίστριες 
δεν «αντιπαρατέθηκαν» στην οικογένεια πιο άμεσα, θέλοντας απλώς 
να λαμβάνουν μέρος οι γυναίκες στον κόσμο της πολιτικής και της 
εργασίας ως ίσες, αρνούμενες όμως να παραδεχτούν πως αυτό το πρό-
γραμμα ερχόταν σε σύγκρουση με την «παραδοσιακή» οικογενειακή 
δομή που απαιτούσε από τις γυναίκες να είναι σύζυγοι και μητέρες 
επί εικοσιτετραώρου βάσεως. Αντί να αντιμετωπίσουν αυτή την αντί-
φαση, οι φεμινίστριες υποχώρησαν από την αρχική τους δήλωση ότι το 
δικαίωμα ψήφου για τις γυναίκες «συμβόλιζε την ατομικότητά τους 
[και] την ανάγκη τους να μιλούν ως πολιτικά άτομα» και στήριξαν την 
υπόθεση του δικαιώματος ψήφου πάνω στις πιο συντηρητικές βάσεις 
ότι οι γυναίκες «είχαν μια ιδιαίτερη συμβολή στην κοινωνία» ως ηθικοί 
φρουροί. Αν δινόταν στις γυναίκες το δικαίωμα ψήφου, ισχυρίζονταν 
πλέον οι φεμινίστριες, θα καταργούσαν το εμπόριο αλκοόλ και λευκής 
σαρκός, θα έβαζαν τέλος στην πολιτική διαφθορά και θα προωθούσαν 
τη δουλειά του «κοινωνικού νοικοκυριού»7.

Μερικοί απ’ αυτούς τους ισχυρισμούς διαψεύδονται από τα ίδια 
τα στοιχεία που παραθέτει Ντέγκλερ. Έχοντας δείξει ότι μεγάλος αριθ-
μός των γυναικών της αστικής τάξης  –γυναικών που σε καμία περίπτω-
ση δεν θεωρούσαν τους εαυτούς τους φεμινίστριες– είχαν «αμφισβητή-
σει την οικογένεια» σε πολλά θέματα, ήδη από τη δεκαετία του 1830, 
αδυνατεί να υποστηρίξει επαρκώς ότι αυτές οι ίδιες γυναίκες εναντιώ-
θηκαν στο δικαίωμα ψήφου τους επειδή κάτι τέτοιο θα αμφισβητούσε 

7. Σ.τ.μ.: Το κίνημα «κοινωνικής νοικοκυροσύνης» (social housekeeping movement) υπήρξε ένα 
από τα δυναμικότερα φεμινιστικά κινήματα στις Η.Π.Α. του 19ου αιώνα. Κατά κύριο λόγο 
προωθούσε την ιδέα ότι η πολιτική είναι «το νοικοκυριό σε ευρεία κλίμακα» και υποστή-
ριζε πως, ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή μέσω 
του δικαιώματος ψήφου θα είχε ως αποτέλεσμα το νοικοκύρεμα της δημόσιας σφαίρας 
καθώς και το ξεσκόνισμα της «βρόμικης» πολιτικής των αντρών. Ένα από τα κεντρικά 
συνθήματα του κινήματος ήταν: «βρόμικη πολιτική – μπορούμε να την καθαρίσουμε; – 
δώστε μας την ευκαιρία!». Μαζί με το κίνημα «κοινωνικής καθαρότητας» θεωρήθηκαν 
δυο από τα πιο δυναμικά «ματερναλιστικά» κινήματα των Η.Π.Α. κατά τα τέλη του 19ου 
αιώνα.
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την «παραδοσιακή οικογένεια». Φαίνεται πιο λογικό να υποθέσουμε 
–ελλείψει μιας διεξοδικής μελέτης για την εναντίωση στο δικαίωμα 
ψήφου των γυναικών, μελέτη που μένει να γίνει– ότι οι περισσότερες 
γυναίκες ορθώς αντιλήφθηκαν πως η ψήφος θα προωθούσε ελάχιστα 
τα άμεσα συμφέροντά τους, είτε ως γυναίκες που πάλευαν ενάντια 
στα κατάλοιπα της πατριαρχικής αυθεντίας, είτε, για την περίπτωση 
των γυναικών των κατώτερων τάξεων, ως μέλη μιας εκμεταλλευό-
μενης κοινωνικής τάξης. Οι προλετάριες δεν επεδίωκαν την αφηρη-
μένη αναγνώριση της ισότητας δικαιωμάτων αλλά τη συγκεκριμέ-
νη προστασία των γυναικών μέσα στα εργοστάσια. Οι γυναίκες που 
ζούσαν σε φάρμες, τον καιρό που οι συνθήκες της αγροτικής ζωής 
επιδεινώνονταν με τρομακτικούς ρυθμούς, είχαν πολύ σημαντικότερα 
πράγματα να τις απασχολούν από το δικαίωμα ψήφου. Είναι χαρα-
κτηριστικό πως το Ποπουλιστικό Κόμμα8, στο οποίο συμμετείχε ένας 
αξιόλογος αριθμός πολιτικά ενεργών γυναικών, αρνήθηκε να υποστη-
ρίξει το δικαίωμα ψήφου για τις γυναίκες το 1892 –αυτό δε σημαίνει 
πως οι πολιτικώς ριζοσπαστικές γυναίκες διατηρούσαν συντηρητικές 
απόψεις για την οικογένεια, όπως αιτιολογεί ο Ντέγκλερ, αλλά ότι οι 
ριζοσπάστριες προφανώς αναγνώρισαν πως ο φεμινισμός, ένα αστι-
κό κίνημα που απευθυνόταν στις ανάγκες των γυναικών της αστικής 
τάξης για έκφραση της ατομικότητας τους (self-expression), είχε λίγα 
να προσφέρει στις γυναίκες που αντιμετώπιζαν την πιο άμεση απειλή 
της φτώχειας.

8. Σ.τ.μ.: Το Λαϊκίστικο Κόμμα, ή αλλιώς το Κόμμα του Λαού (People’s Party), ήταν ένας 
πολιτικός σχηματισμός που δραστηριοποιήθηκε στις Η.Π.Α. μεταξύ 1891 και 1908 και γι’ 
αυτό τον λόγο δεν πρέπει να συγχέεται με τον καθιερωμένο ορισμό του «λαϊκισμού» που 
ισχύει στις μέρες μας, τόσο σε Ελλάδα και Ευρώπη, όσο και στις Η.Π.Α. (π.χ. το Tea Party). 
Αποτελούνταν κυρίως από ανθρώπους των λαϊκών τάξεων και βασίστηκε στη συμμαχία 
μεταξύ της αγροτιάς και του αναδυόμενου αμερικανικού προλεταριάτου. Σε προγραμ-
ματικό επίπεδο υποστήριζαν, μεταξύ άλλων, την πληθωριστική οικονομική πολιτική μέσω 
της απελευθέρωσης των νομισμάτων άργυρου για το ξεπέρασμα της οικονομικής κρίσης 
(σε αντίθεση με την νομισματική πειθάρχηση που έθετε ο Κανόνας του Χρυσού), την εθνι-
κοποίηση των σιδηροδρόμων, τη διαγραφή χρεών και την αναδιανομή της γης. Σε επίπεδο 
πολιτικής δράσης το Ποπουλιστικό Κόμμα προωθούσε κινήσεις πολιτικής και οικονομικής 
ανυπακοής (εναντίον εμπόρων, μεσιτών κ.ο.κ.), ενώ το ευρύτερο πολιτικό πρόταγμα του 
κόμματος βασιζόταν στην αναδιανομή της ιδιοκτησίας και της πολιτικής εξουσίας, καθώς 
και στη συμμετοχή του λαού στις πολιτικές αποφάσεις (γι’ αυτό και συχνά οι ιστορικοί 
αναγνωρίζουν την εγγύτητα μεταξύ ποπουλισμού και αμερικανικού ρεπουμπλικανισμού). 
Οι ιδεολογικές του επιρροές πηγάζαν από τις ριζοσπαστικές τάσεις του αμερικανικού 
Διαφωτισμού και ιδιαίτερα από τη σύλληψη της δημοκρατίας μέσα από τους Τζέφερσον, 
Τζάκσον και Λίνκολν.
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Αν, παρ’ όλα αυτά, το φεμινιστικό κίνημα δεν συνιστούσε κα-
μία απειλή στο κοινωνικο-οικονομικό status quo, αυτό δεν συνέβη επειδή 
οι φεμινίστριες απέτυχαν να «αμφισβητήσουν» την οικογένεια. Σ’ αυτό 
το σημείο ο Ντέγκλερ στηρίζεται σε προηγούμενες ερμηνείες του φε-
μινισμού του 19ου αιώνα –αυτές της Εϊλίν Κρέιντιτορ και του Ουίλιαμ 
Ο’Νιλ– που πρόκειται να αναθεωρηθούν δραστικά από μια επικείμενη 
μελέτη του Ουίλιαμ Ρ. Λιτς9. Η Κρέιντιτορ και ο O’Nιλ ισχυρίζονται ότι 
οι υπέρμαχοι της ψήφου εγκατέλειψαν τα επιχειρήματα που βασίζονται 
στη δικαιοσύνη και προσεταιρίστηκαν τη συντηρητική θέση πως το δι-
καίωμα ψήφου θα επέκτεινε την εξαγνιστική επιρροή των γυναικών στο 
σύνολο της δημόσιας ζωής. Αντιθέτως, ο Λιτς δείχνει ότι οι φεμινίστριες 
είδαν τη μεταρρύθμιση του γάμου ως κεντρικό ζήτημα και ότι πρότειναν 
το δικαίωμα ψήφου ως μια οδό για την εξισορρόπηση των σχέσεων με-
ταξύ αντρών και γυναικών. Μακράν του να αρνούνται ότι το δικαίωμα 
ψήφου θα «αλλοίωνε την παραδοσιακή οικογένεια», οι φεμινίστριες το 
πρότειναν γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο. Αλλά το όραμά τους για μια εξι-
σωτική οικογένεια βασισμένη στην οικονομική ανεξαρτησία των γυναι-
κών παρέμεινε, παρόλο τον ριζοσπαστισμό του, ένα ταξικό πρόγραμμα, 
στενά δεμένο με την προοπτική και τα συμφέροντα μιας αναδυόμενης 
επαγγελματικής τάξης που αναζητούσε νέες μορφές ελέγχου πάνω στις 
έμφυλες και τις κοινωνικές συγκρούσεις οι οποίες απειλούσαν, στα μά-
τια τους, να θρυμματίσουν την αμερικανική κοινωνία.

Η γνώμη μου είναι πως πρέπει να δούμε τον αμερικανικό προο-
δευτισμό –του οποίου το φεμινιστικό κίνημα υπήρξε εγγενές κομμάτι– 
ως μια «αντι-μεταρρύθμιση», όπως πρότεινε ο Τσαρλς Μπερντ εκείνη 
την περίοδο. Ο προοδευτισμός αντιπροσώπευε μια άκρως επιτυχημένη 
προσπάθεια για την εκτροπή του ποπουλισμού, του εργατικού ριζοσπα-
στισμού, και άλλων δυνάμει επαναστατικών κινημάτων, μέσω της με-
ταρρύθμισης της κοινωνίας από τα πάνω προς τα κάτω. Οι φεμινίστριες, 
όπως και οι λοιποί υπέρμαχοι της Προόδου, υπερασπίστηκαν όχι τον 
ατομικισμό αλλά την κοινωνική «συνεργασία», ξεκινώντας από τον γάμο. 
Επιδίωξαν να ελέγξουν τη σεξουαλικότητα, την απληστία, την επιθετικό-
τητα και άλλα κοινωνικώς αποδιοργανωτικά πάθη μεταμορφώνοντάς τα 

9. To Everyone Was Brave: The Rise and Fall of Feminism in America [Όλες ήταν γενναίες: 
η άνοδος και η πτώση του φεμινισμού στην Αμερική] του Ο’Νιλ δημοσιεύτηκε από το 
Quadrangle το 1969. Η μελέτη του Λιτς, True Love and Perfect Union: The Feminist Reform of 
Sex and Society [Η αληθινή αγάπη και η τέλεια σύζευξη: η φεμινιστική μεταρρύθμιση του 
φύλου και της κοινωνίας], δημοσιεύτηκε το 1980 από την Basic Books.
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σε ακίνδυνες διεξόδους. Το περίφημο δοκίμιο του Ουίλιαμ Τζέιμς πάνω 
στην «ηθική ισοδυναμία του πολέμου» είναι ένα παράδειγμα του τρόπου 
σκέψης που διακατέχει τον προοδευτισμό καθώς και τον φεμινισμό. Οι 
φεμινίστριες υπέθεσαν, επιπρόσθετα, ότι οι γυναίκες, όντας περισσότερο 
προδιαθετιμένες για συνεργασία απ’ τους άντρες και λιγότερο ταγμένες 
στις αρσενικές επιδιώξεις του πολέμου και της ανταγωνιστικής κερδο-
σκοπίας, θα μπορούσαν να αλλάξουν την κοινωνία μέσω της διείσδυσής 
τους στους σημαντικότερους θεσμούς (την κυβέρνηση, τις επιχειρήσεις, 
την εκπαίδευση, τις κοινωνικές υπηρεσίες) και να τους στρέψουν προς 
πιο ειρηνικούς σκοπούς. Θα πρέπει να δούμε το επιχείρημα υπέρ της 
«σκοπιμότητας» του δικαιώματος ψήφου για τις γυναίκες ως μια συγκε-
κριμένη εφαρμογή της γενικότερης προοδευτικής αρχής ότι τα «καλύτε-
ρα» άτομα πρέπει να κυβερνούν –δηλαδή, άτομα προσοντούχα με δήθεν 
ανιδιοτελή κίνητρα και μπόλικη επαγγελματική κατάρτιση.

Όπως και άλλοι υπέρμαχοι της Προόδου, οι φεμινίστριες του 
19ου αιώνα είχαν μια απέραντη πίστη στην ανιδιοτελή επιστημονική εξι-
δείκευση. Πρότειναν να οργανώσουν τόσο τη σεξουαλική όσο και την 
κοινωνική ζωή σύμφωνα με τις αρχές της σύγχρονης επιστήμης και δεν 
έδειχναν τίποτα άλλο παρά περιφρόνηση για αυτούς (όπως τους πο-
πουλιστές) που προσπάθησαν να στηρίξουν την πολιτική δράση στην 
έμφυτη ευφυΐα του απλού κόσμου, αντρών και γυναικών. Υπό αυτές τις 
συνθήκες,  δεν αποτελεί έκπληξη ότι αυτός ο απλός κόσμος δεν όρμηξε 
να υποστηρίξει το δικαίωμα ψήφου για τις γυναίκες.

Είναι αδύνατο να κατανοήσουμε την ιστορία της οικογένειας του 
19ου αιώνα – όπως άλλωστε υποδηλώνουν οι ασυνέπειες και οι αντιφά-
σεις της επιχειρηματολογίας του Ντέγκλερ– αν δεν αντιληφθούμε την 
τάση «ελέγχου της σεξουαλικότητας», όπως το θέτει ο ίδιος, ως τμήμα 
μιας ευρύτερης προσπάθειας να ελεγχθούν όλα τα υπόλοιπα επίσης: να 
τοποθετήσουμε την κοινωνία στο μικροσκόπιο. Η συναισθηματική εντα-
τικοποίηση της οικογενειακής ζωής –η νέα «σεξουαλική οικειότητα» 
στην οποία ο Ντέγκλερ και άλλοι έχουν τόσο αξιοθαύμαστα στρέψει 
την προσοχή τους– οδήγησε όχι στη συνεργασία αλλά στις συγκρούσεις 
μεταξύ συζύγων και μεταξύ γονέων και παιδιών. Αυτές οι συγκρούσεις 
αποκάλυψαν τη σεξουαλική έλξη μεταξύ γονέων και παιδιών και τις δυ-
σκολίες οι οποίες αναδύθηκαν αργότερα στις σχέσεις μεταξύ ενήλικων 
αντρών και γυναικών. Οι «φρενολόγοι» και οι μεταρρυθμιστές της υγεί-
ας του 19ου αιώνα είχαν ήδη καταλάβει τη σύνδεση μεταξύ σεξουαλικής 
απώθησης και νεύρωσης και, όπως δείχνει ο Ντέγκλερ, γνώριζαν εξίσου 
αρκετά σχετικά με την παιδική σεξουαλικότητα. Στα μορφωμένα μέλη 
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των επαγγελματικών τάξεων –και αυτό συμπεριλαμβάνει τις περισσό-
τερες φεμινίστριες– μια τέτοιου είδους γνώση υποσχόταν μια προλη-
πτική επιστήμη σεξουαλικού και κοινωνικού ελέγχου, που θα μπορούσε 
να χρησιμοποιηθεί μεταξύ άλλων για να εκπολιτίσει τους φτωχούς, να 
τους υποτάξει σε νέους ελέγχους που ήταν με ξεκάθαρο τρόπο συγκα-
λυμμένοι ως ευεργεσία, και έτσι να τους ενσωματώσει πληρέστερα στην 
αναδυόμενη βιομηχανική τάξη πραγμάτων. 

Επειδή ο Ντέγκλερ υιοθετεί τον συμβατικό διαχωρισμό μεταξύ 
«κοινωνικού φεμινισμού» και του κινήματος για τη διεκδίκηση του δι-
καιώματος ψήφου για τις γυναίκες, αδυνατεί να δει ότι οι προσπάθειες 
ελέγχου της σεξουαλικότητας μέσα στην οικογένεια εμπνεύονταν από 
την ίδια τάση που εκφράστηκε στον προοδευτισμό –την τάση να θέσου-
με τις επικίνδυνες ενέργειες, κοινωνικές ή σεξουαλικές, υπό έλεγχο. Τα 
επίτευγματα του «ατομικισμού» και της «αυτονομίας» από την πλευρά 
των γυναικών της αστικής τάξης αποτελούσαν τμήμα μιας ευρύτερης 
κοινωνικοπολιτικής διαδικασίας η οποία κατέληγε στην κοινωνική εδραί-
ωση διαφόρων ειδικών.

Ο Ντέγκλερ παραβλέπει ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτη-
ριστικά της αμερικανικής σκηνής του ύστερου 19ου αιώνα˙ τη συμμαχία 
μεταξύ γυναικών και γιατρών και την ειρωνεία του αποτελέσματός της. 
Επειδή η παρέμβαση των επαγγελματιών στην οικογενειακή ζωή διέ-
βρωσε την πατριαρχική αυθεντία, οι γυναίκες την υποστήριξαν –ή του-
λάχιστον την δέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες όταν αυτή προσφερόταν– 
ακόμα και όταν αυτή έπληττε τα παραδοσιακά τους προνόμια. Έτσι οι 
γυναίκες καλωσόρισαν την αντικατάσταση της μαμής στη γέννα από 
τους γιατρούς. Ο επαναπροσδιορισμός της εγκυμοσύνης ως ασθένειας 
που χρήζει ιατρικής παρέμβασης βοήθησε τις γυναίκες στην εκστρατεία 
τους υπέρ της εθελούσιας μητρότητας ρίχνοντας το κόστος της εγκυμο-
σύνης στους άντρες τους –όχι μόνο το χρηματικό κόστος αλλά και το 
συναισθηματικό κόστος της εισβολής του γιατρού στην κρεβατοκάμαρα, 
τον σφετερισμό εκ μέρους του των σεξουαλικών προνομίων του συζύγου. 
Μακροπρόθεσμα, παρ' όλα αυτά, οι επαγγελματίες διεύρυναν τη δικαιο-
δοσία τους γύρω από την οικιακή ζωή όχι μόνο σε βάρος της πατριαρχι-
κής αυθεντίας αλλά επίσης και σε βάρος του ελέγχου που μέχρι πρότινος 
ασκούσαν οι γυναίκες γύρω από τη γέννα, την ανατροφή του παιδιού 
και την οικιακή οικονομία. Γιατροί, ψυχίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί, 
παιδικοί σύμβουλοι, και άλλοι ειδικοί ειρωνεύονταν το μητρικό ένστικτο, 
την οικιακή θεραπεία και τις εμπειρικές μεθόδους, υποστηρίζοντας την 
αντικατάσταση της λαϊκής παραδοσιακής σοφίας των γυναικών από νέες 
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τεχνικές που βασίζονται στην επιστήμη και είναι κατανοητές μόνο από 
αυτούς που έχουν επαγγελματική κατάρτιση. Συμμαχώντας με τα επαγ-
γέλματα παροχής βοήθειας, οι γυναίκες βελτίωσαν τη θέση τους στην 
οικογένεια μόνο για να πέσουν σε ένα νέο είδος εξάρτησης, την εξάρτηση 
του καταναλωτή από την αγορά και από τους παρόχους εξειδικευμένων 
υπηρεσιών όχι απλώς για την ικανοποίηση των αναγκών τους αλλά και 
για τον ίδιο τον ορισμό των αναγκών τους. 

ΙΙ
Για μια καλύτερη κατανόηση αυτών των θεμάτων, πρέπει να 

στραφούμε προς τις μελέτες του Μισέλ Φουκώ και του Ζακ Ντονζλώ. 
Όπως τόσοι άλλοι γάλλοι διανοούμενοι, οι συγκεκριμένοι συγγραφείς 
δεν λαμβάνουν υπόψιν τους τις ιστορικές εξελίξεις έξω απ’ τη Γαλλία και 
δεν είναι καθόλου εξοικειωμένοι με την αγγλική ή την αμερικανική επι-
στημονική σκέψη. Παρ’ όλα αυτά οι μελέτες τους καλύπτουν ορισμένα 
από τα ζητήματα που πραγματεύεται ο Ντέγκλερ. Η ιστορία της σεξου-
αλικότητας (τόμ. 1): η δίψα της γνώσης (1978) του Φουκώ, όπως και το 
βιβλίο του Ντέγκλερ, ασχολείται με την παραδοσιακή άποψη ότι ο 19ος 
αιώνας περιέβαλε το σεξ με μια συνωμοσία σιωπής. Αλλά ο Φουκώ δεν 
κάνει το λάθος να υποθέσει πως οι συμπεριφορές του 19ου αιώνα ήταν 
συνεπώς πιο ανοιχτόμυαλες απ’ όσο έχουμε θεωρήσει ή ότι ανήγγειλαν 
τη σεξουαλική απελευθέρωση των καιρών μας –για την οποία, ούτως ή 
άλλως, δεν έχει κάνει και καμιά σύνοψη. Αμφισβητεί όχι μόνο τη καθιε-
ρωμένη εικόνα της σεξουαλικής καταπίεσης του 19ου αιώνα αλλά και την 
ίδια την ιδεολογία της σεξουαλικής απελευθέρωσης: «ας μην νομίζουμε 
πως λέγοντας ναι στο σεξ, λέμε όχι στην εξουσία». 

Κατά τον Φουκώ, πρέπει να δούμε το κατόρθωμα της σεξουαλι-
κής απελευθέρωσης ως μια άλλη πτυχή της ιατρικοποίησης της ζωής, που 
δεν καταλήγει σε ένα πιο γνήσιο συναισθηματικό βίωμα, αλλά σε μια 
διεξοδική επιτήρηση και έναν πληρέστερο έλεγχο της σεξουαλικότητας. 
Η επέκταση της ιατρικής δικαιοδοσίας πάνω στο σεξ, που αντικατέ-
στησε την εκκλησιαστική δικαιοδοσία του Παλαιού Καθεστώτος, ανήκει 
ιστορικά στην ανάπτυξη του πειθαρχικού συστήματος, όπως αναλύθηκε 
από το πρώιμο έργο του Φουκώ – Η ιστορία της τρέλας, Η γένεση της 
κλινικής, Επιτήρηση και τιμωρία. Σε εκείνες τις μελέτες, ο Φουκώ ισχυ-
ρίστηκε ότι η μεταρρύθμιση του ποινικού δικαίου, η «ηθική μεταχείριση» 
του τρελού και η κατάργηση των δημόσιων βασανιστηρίων δεν μπορούν 
να αποδοθούν απλώς στην επιρροή του φιλανθρωπισμού του 19ου αιώ-
να. Οι φιλανθρωπιστές του 19ου αιώνα, όποιες κι αν ήταν οι προθέσεις 
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τους, δημιούργησαν ένα πιο αποτελεσματικό και διεισδυτικό σύμπλεγμα 
κοινωνικού ελέγχου που βασιζόταν στη συστηματική παρατήρηση και 
επιτήρηση. Ομοίως, η έκθεση της σεξουαλικής ζωής στον εξονυχιστικό 
έλεγχο της επιστήμης συνέβαλλε όχι στην απελευθέρωση αλλά στην ορ-
θολογικοποίηση της συναισθηματικής ζωής.

Σύμφωνα με τον Φουκώ, ήταν η ευφράδεια και όχι η σιωπή αυτό 
που χαρακτήρισε την προσέγγιση του σεξ τον 19ο αιώνα: η μετάφραση 
του συναισθήματος σε Λόγο. Οι γιατροί, όχι μόνο δεν καταπίεζαν την 
επίγνωση των σεξουαλικών ορέξεων, αλλά ενθάρρυναν τους ανθρώπους 
να μιλούν γι’ αυτές λεπτομερώς και ακόρεστα: «πρόκειται για μιαν ατε-
λείωτη πολυλογία που απαίτησε και οργάνωσε ο πολιτισμός μας». Οι 
λεπτομέρειες της σεξουαλικής δραστηριότητας κατέληξαν να αποτιμώ-
νται για τις γνώσεις που παρείχαν σχετικά με τη διαμόρφωση της προ-
σωπικότητας, της παιδικής ανατροφής, της οικογενειακής ζωής αλλά και 
πάνω σε ευρύτερα προβλήματα δημόσιας υγιεινής.

Η ιατρική έχει πλέον επικυρώσει αυτό που οι αμερικανοί παρα-
τηρητές ονόμασαν κανονιστικό πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης, 
τις παρεκκλίσεις του οποίου οι γιατροί προσπαθούν να διορθώσουν (και 
όχι να τιμωρήσουν) μέσω κατάλληλων παιδαγωγικών και φιλανθρωπικών 
μέτρων. Στη θέση των ηθικών κανόνων, η νέα μέθοδος της κοινωνικής 
πειθαρχίας αντιπαρέβαλε ένα σύνολο ιατρικών και ψυχολογικών κανό-
νων από τους οποίους τα ηθικά ερωτήματα καταδίκης και μομφής είχαν 
αυστηρώς εξαιρεθεί. Οι γιατροί, οι εγκληματολόγοι, οι φρενολόγοι και 
άλλα μέλη των ελευθέριων επαγγελμάτων –στους οποίους τον 20ό αιώνα 
προστέθηκαν οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι ψυχίατροι, οι παιδαγωγοί, οι 
σύμβουλοι γάμου, οι ειδικοί της παιδικής ανάπτυξης, οι παιδίατροι, οι 
επόπτες των δικαστικών αναστολών, οι δικαστές σε δικαστηρία ανηλί-
κων, εν συντομία το σύγχρονο σύστημα κοινωνικής επανένταξης– κυ-
βέρνησαν την κοινωνία «με βάση όχι το δίκαιο αλλά την τεχνική, όχι 
τον νόμο αλλά την ομαλοποίηση, όχι τον κολασμό αλλά τον έλεγχο». Ο 
Φουκώ περιγράφει τις απαρχές και τη δυναμική αυτού που άλλοι (Φίλιπ 
Ριφ, Νίκολας Κίτρι) έχουν αποκαλέσει θεραπευτικό κράτος.

Ο Φουκώ, προκειμένου να αναγνωρίσει τα χαρακτηριστικά 
στοιχεία της στάσης του νεωτερικού κόσμου απέναντι στο σεξ και να 
τα διακρίνει από προηγούμενες παραδόσεις, συγκρίνει την επιστημο-
νική με την κλασική στάση και με την ανατολίτικης φιλοσοφίας «τέχνη 
του έρωτα», οι οποίες οργάνωναν τη σεξουαλική εμπειρία ως ένα σώμα 
καλά φυλαγμένων μυστικών που μεταφέρονται –όπως και άλλα ιερά 
μυστήρια– από τον δάσκαλο κάτοχο των μυστικών στον μαθητευόμενο. 
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Ο αυθέντης μυούσε τον αρχάριο σε απόκρυφα μυστικά και καθοδηγούσε 
την πορεία του «με μιαν αλάθευτη γνώση κι αυστηρότητα». 

Σύμφωνα με τον Φουκώ, η εξομολογητική ιεροτελεστία της Αντι-
μεταρρύθμισης αντιπροσώπευσε την πρώτη ρήξη με την αρχαία τέχνη 
του έρωτα. Όπως ο Αριές ανέγνωσε στην Αντιμεταρρύθμιση ένα νέο 
ενδιαφέρον γύρω από τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και την πει-
θάρχηση της παιδικής ηλικίας (και την πειθαρχία εν γένει), αλλά και ο 
ίδιος ο Φουκώ στο πρώιμο έργο του είδε τη «μεγάλη εγκάθειρξη»10 του 
17ου αιώνα ως την απαρχή μιας ενορχηστρωμένης προσπάθειας ένταξης 
της φτώχειας, του εγκλήματος και της τρέλας στο οργανωμένο πεδίο του 
Κράτους –το «νέο φάρμακο για τη φτώχεια» όπως το αποκάλεσε ο R.H. 
Tawney– έτσι και τώρα ο Φουκώ βρίσκει μια άλλη έκφραση αυτής της 
κοινωνικής ώθησης στη μεταρρύθμιση της Καθολικής τελετουργίας της 
Ομολογίας. «Από τον 16ο αιώνα κι έπειτα, αυτή η ιεροτελεστία αποσπά-
στηκε από το μυστήριο της μετάνοιας και μέσω της αγωγής των ψυχών 
και της καθοδήγησης της συνείδησης... μετανάστευσε προς την παιδα-
γωγική, προς τις σχέσεις μεταξύ ενηλίκων και παιδιών, τις οικογενειακές 
σχέσεις, την ιατρική και την ψυχιατρική». Η χριστιανική παράδοση του 
μετανοητικού αυτοελέγχου έγινε η βάση της σύγχρονης scientia sexualis, 
η οποία προσάρμοσε την «παλιά διαδικασία της Ομολογίας στους κα-
νόνες του επιστημονικού Λόγου». Κατά τον 19ο αιώνα, «οι ίδιοι γιατροί 
που απέβλεπαν στον έλεγχο της ασθένειας μέσω της υποβολής της σε 
εξονυχιστική εξέταση, ήλπιζαν να διευθύνουν και να καθοδηγήσουν τη 
σεξουαλική δραστηριότητα μέσω των αναλυτικών Λόγων». Η ψυχανα-
λυτική εξομολόγηση αντιπροσώπευε μια μεταγενέστερη λειτουργία των 
ίδιων διαδικασιών.

Η αυξανόμενη αναγνώριση της σημασίας του σεξ στη διαμόρφω-
ση της προσωπικότητας έθεσε νέες βάσεις όσον αφορά την εποπτεία της 
ανατροφής του παιδιού και της οικογενειακής ζωής από τους γιατρούς. 
Η οικογένεια του 19ου αιώνα έγινε ο βασικός μηχανισμός αυτού που ο 
Φουκώ αποκαλεί ανάπτυξη της σεξουαλικότητας. Οι γιατροί, υποβάλλο-
ντας τη σεξουαλική παθολογία της οικογένειας σε ενδελεχή έρευνα, προ-
σπάθησαν να αναχαιτίσουν την άνοδο της «σύγχρονης νεύρωσης», της 
σεξουαλικής διαστροφής, του αυνανισμού, της πορνείας, των αφροδισίων 
νοσημάτων, της σωματικής και ηθικής εξαχρείωσης. Η ίδια η οικογένεια, 

10. Σ.τ.μ.: Σ’ αυτό το σημείο ο Λας αναφέρεται στο δεύτερο κεφάλαιο («Η μεγάλη εγκά-
θειρξη») του βιβλίου του M. Φουκώ, Η ιστορία της τρέλας (1961), μτφρ. Φ. Αμπατζοπού-
λου, Αθήνα, Ηρίδανος, 2004.
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με την ενθάρρυνση των ειδικών, «ψάχνει να ανακαλύψει και τα παρα-
μικρά χνάρια σεξουαλικότητας στους κόλπους της, αποσπάει από τον 
ίδιο της τον εαυτό ακόμα και τις πιο δύσκολες ομολογίες, εκλιπαρεί την 
ακρόαση όλων εκείνων που είναι σε θέση να ξέρουν πολλά και ανοίγεται 
πέρα για πέρα στον ατελεύτητο έλεγχο».

Ίσως επειδή η Ιστορία της Σεξουαλικότητας σχεδιάστηκε ώστε 
να είναι ο πρώτος από μια σειρά τόμων πάνω στο θέμα, ο Φουκώ δεν 
επεξεργάστηκε το θέμα της οικογένειας. Αλλά ο ακόλουθος και συνά-
δελφός του Ζακ Ντονζλώ έχει επεκτείνει τη φουκωική ανάλυση της νε-
ωτερικής πειθαρχίας στο βιβλίο του Η αστυνόμευση των οικογενειών 
(1979). Η πρωτοτυπία της ανάλυσης του Ντονζλώ είναι εντυπωσιακή 
όταν συγκρίνεται με την λίγο πολύ κοινότοπη μεταχείριση περίπου πα-
ρόμοιων ζητημάτων από την πλευρά του Ντέγκλερ. Ο Ντονζλώ, όπως και 
o Ντέγκλερ, κατανοεί τις συνδέσεις μεταξύ της λατρείας της οικιακής 
ζωής του 19ου αιώνα, όπως είθισται να αποκαλείται από τους αμερι-
κανούς διανοητές, και της χειραφέτησης των γυναικών. Βλέπει ότι «ο 
έλεγχος των γεννήσεων και η γυναικεία “ελευθερία” στηρίχτηκαν στον 
παλιό κοινωνικό προορισμό των γυναικών, στο ρόλο τους ως φορείς του 
πολιτισμού».

Αλλά βλέπει επίσης αυτό που διαφεύγει απ’ τον Ντέγκλερ: 
ότι ο ρόλος των γυναικών ως ιεραπόστολοι της κουλτούρας, που είναι 
στενά συνδεδεμένος με τον οικιακό τους εγκλεισμό αλλά που εξυ-
πηρετεί ταυτόχρονα την απαίτηση για ευρύτερη κοινωνική επιρροή 
και για συμμετοχή στη δημόσια ζωή, ήταν σε κάποιο βαθμό προμε-
λετημένη κατασκευή των γιατρών, στην προσπάθειά τους να κάνουν 
τις συζύγους και τις μητέρες παράγοντες της ιατρικής επιρροής (της 
ιατρικής «αποικιοποίησης» της οικογένειας). Ο Φουκώ, όπως έχουμε 
δει, αρνείται την κοινά αποδεκτή ερμηνεία της ηθικής προόδου του 
19ου αιώνα, σύμφωνα με την οποία η άνοδος του φιλανθρωπισμού 
οδήγησε στην κατάργηση των δημόσιων βασανιστηρίων. Μια τέτοιου 
τύπου ερμηνεία της ιστορίας της οικογένειας έχει δοθεί και από άλ-
λους ιστορικούς όπως οι Έντουαρντ Σόρτερ, Λώρενς Στόουν και Ντέ-
γκλερ, οι οποίοι θεωρούν την ανάπτυξη της οικειότητας, την άνοδο 
του «συντροφικού γάμου», την ανοιχτόμυαλη στάση απέναντι στο 
σεξ και τον σεβασμό των παιδιών από τους γονείς τους ως τα θεμελι-
ώδη συστατικά της οικιακής ζωής του 19ου αιώνα. 

Παρόλο που ο Ντονζλώ δεν αντιπαρατίθεται στην ανωτέρω 
ερμηνεία ευθέως, την αποκηρύσσει εμμέσως στο βιβλίο του, κινού-
μενος πάνω στην ίδια λογική που οδήγησε τον Φουκώ να απορρίψει 
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την ερμηνευτική προσέγγιση της σχολής των Ουίγων 11. Η «ιδιωτι-
κοποίηση» της οικογενειακής ζωής της αστικής τάξης, όπως την πε-
ριέγραψαν τόσο ο Αριές όσο και άγγλοι και αμερικανοί ιστορικοί 
που επηρεάστηκαν από την σκέψη του, πραγματοποιήθηκε ακριβώς 
τη στιγμή που άλλες δυνάμεις έθεταν την οικογένεια υπό την επι-
τήρηση και τον έλεγχο των γιατρών. Η μελέτη του Ντονζλώ είναι 
από τις πρώτες που ανταποκρίνεται και στις δύο πλευρές αυτής της 
εξέλιξης –αφενός, στη νέα αξία της ιδιωτικής ζωής και, αφετέρου, 
στην παραβίαση της τελευταίας από τον «κηδεμονικό μηχανισμό» 
του σύγχρονου Κράτους12.

11. Σ.τ.μ.: Εδώ ο Λας εννοεί τη φιλοσοφία της ιστορίας η οποία θεμελιώθηκε από τους 
Άγγλους φιλελεύθερους (Whigs). Σύμφωνα με τη λογική των Ουίγων, η ανθρώπινη ιστορία 
κινείται προοδευτικά και με ντετερμινιστικό τρόπο προς την κατεύθυνση της ανθρώπινης 
χειραφέτησης και του πνευματικού διαφωτισμού. Κεντρικά σημεία για την ερμηνεία της 
ιστορίας από πλευράς των Ουίγων, αλλά και από πλευράς των επιγόνων τους –όπως οι 
Σόρτερ, Στόουν και Ντέγκλερ στους οποίους άλλωστε ασκεί και ο Λας κριτική εξαιτίας 
των φιλοσοφικών καταβολών της ιστοριογραφίας τους–, είναι ο κοινοβουλευτισμός, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, η φιλελεύθερη διακυβέρνηση και η επιστημονική πρόοδος. Αυτό 
όμως ταυτοχρόνως, όπως εξηγεί και ο ίδιος ο Λας, δείχνει και τον περιορισμένο ορίζοντα 
που θέτει η ίδια η μέθοδος των Ουίγων στην καταγραφή και αφήγηση της ανθρώπινης 
ιστορίας, καθώς ερμηνεύει ως «πρόοδο» τα αναπόφευκτα αποτελέσματα των φιλελεύ-
θερων και φιλανθρωπικού τύπου μεταρρυθμίσεων που δεν συνιστούν τίποτα άλλο παρά 
«θεραπευτικές μορφές ελέγχου».
12. Ο Ρίτσαρντ Σέννετ, σε μια βιβλιοκριτική της Αστυνόμευσης των οικογενειών (The New 
York Times Book Review, Φεβρουάριος 24, 1980), ισχυρίζεται ότι βρίσκει μια «απόκλιση» 
μεταξύ της ερμηνείας του Ντονζλώ για την ιστορία της οικογένειας και αυτής που έδωσα 
εγώ στο Λιμάνι σε έναν άκαρδο κόσμο. «Για τον κ. Λας, η ιστορία της σύγχρονης αστικής 
οικογένειας είναι μια ιστορία του Κράτους που «εισβάλλει» στον θεσμό της οικογένειας 
μέσω προνοιακών γραφειοκρατιών, ψυχιατρικών ελέγχων και άλλων επαγγελματικών ορ-
γάνων. Για τον κ. Ντονζλώ, η εικόνα της εισβολής είναι λάθος. Από τα μέσα του 18ου αιώ-
να, όπως υποστήριζει ο Ντονζλώ, το Κράτος έχει παίξει ενεργό ρόλο στη δημιουργία των 
μορφών της οικογενειακής ζωής όπως την ξέρουμε σήμερα». Δεν έχω ιδέα τί θα μπορούσε 
να σημαίνει η τελευταία πρόταση. Αυτό πάντως που με ανησυχεί, είναι ότι οι αναγνώστες 
της βιβλιοκριτικής του Σέννετ θα έχουν την εντύπωση ότι ο Ντονζλώ αποκηρύσσει ρητά 
τις εικόνες της εισβολής και απέχει απ’ το να χρησιμοποιεί αυτές τις εικόνες στο έργο του. 
Στην πραγματικότητα, ο Ντονζλώ αναφέρεται κατ’ επανάληψη στην «αποικιοποίηση» της 
οικογένειας από τους επαγγελματίες βοηθούς, καθώς και στην «πλήρη διείσδυσή» τους 
στην οικογένεια, στον «ακατάπαυστο τεχνοκρατικό παρεμβατισμό» τους, στη «συνεχή 
επιτήρηση» που ασκούν πάνω στην οικιακή ζωή, στην «επέκταση του ιατρικού ελέγχου» 
και στη «μεταβίβαση της κυριαρχίας» από την οικογένεια προς ένα διορθωτικό σύστημα 
που «δεν σταματά ποτέ να διογκώνεται». Δεν ξέρω γιατί ο Σέννετ προτιμά την αόριστη 
και στείρα διατύπωση του «ενεργού ρόλου», αλλά αυτοί οι ευφημισμοί δεν παίζουν κα-
νένα ρόλο στον απολογισμό του Ντονζλώ.
 Όπως και άλλοι απρόσεχτοι αναγνώστες, ο Σέννετ βλέπει στο έργο μου ένα «εί-
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Η συμβατική ερμηνεία της ιστορίας της οικογένειας, όπως θεμε-
λιώθηκε τα τελευταία είκοσι χρόνια, όχι μόνο παραβλέπει την ειρωνική 
κατάληξη των κατά τ’ άλλα καλοπροαίρετων μεταρρυθμίσεων (ορθολο-
γικοποίηση της ιδιωτικής ζωής) αλλά αγνοεί επίσης τις ανταγωνιστικές 
κοινωνικές σχέσεις εντός των οποίων αυτές οι μεταρρυθμίσεις πήραν 
σάρκα και οστά. Η αστική λατρεία της οικιακής ζωής ορίστηκε ως τέ-
τοια εναντίον της αριστοκρατικής απαίτησης για άδεια γάμου, αφενός, 
και της λαϊκής ανηθικότητας, αφετέρου. Υπό το Παλαιό Καθεστώς, το 
Κράτος βασίστηκε στην οικογένεια, ή ακριβέστερα, στο σύστημα των 
γαμήλιων συμμαχιών που έλεγχαν τη μεταβίβαση της περιουσίας. Οι 
φιλανθρωπιστές του 19ου αιώνα αντιτάχθηκαν στις παλιές ρυθμίσεις με 
τη δικαιολογία ότι οι γαμήλιες επιλογές θα έπρεπε να καθορίζονται από 
αναπαραγωγικούς και όχι από οικονομικούς σκοπούς. Ισχυρίστηκαν ότι 
η μέχρι πρότινος εκπαίδευση των γυναικών τις εκγύμναζε μονάχα για 
την τέχνη της ερωτικής έλξης αντί να τις προετοιμάζει για τη μητρότητα. 
Στα μάτια τους, το παλιό σύστημα των προσυμφωνημένων γάμων, όπου 
οι γυναίκες αντιμετωπίζονταν ως στολίδια και αντικείμενα γαμήλιας 
ανταλλαγής, προωθούσε την ακολασία και στα δύο φύλα, διαιώνιζε το 
περιβόητο «δύο μέτρα και δύο σταθμά» στη σεξουαλική ηθική μιας και 
καταδίκαζε με υποκριτικό τρόπο τις σεξουαλικές απρέπειες των γυναί-
κων ενώ τις ανεχόταν στους άντρες και οδήγησε στην άνοδο της πορνείας 
και των αφροδισίων νοσημάτων, που υπέσκαπταν την υγεία του έθνους. 
Κοντολογίς, το σύστημα της γαμήλιας ανταλλαγής διάβρωσε τη συνου-
σία και τον γάμο μέσω της υπαγωγής τους στην προώθηση ιδιωτικών 
σκοπών –στις οικονομικές και δυναστικές φιλοδοξίες της οικογένειας.

Επειδή η φιλανθρωπική κριτική του παραδοσιακού γάμου έθιξε 
τα ίδια ζητήματα που έθεταν και οι υπερασπιστές του ρομαντικού έρω-

δος νοσταλγίας για τις αρετές της αστικής οικογένειας του 19ου αιώνα», ενώ αντίθετα ο 
Ντονζλώ, όπως μας λέει ο Σέννετ, «δε νιώθει τέτοιες τύψεις». Ίσως και να μη νιώθει̇  αλλά 
περιγράφει με σαφήνεια, σε αρκετά αποσπάσματα, τον νεωτερικό ορισμό της ελευθερίας 
ως απελευθέρωσης από τους οικογενειακούς δεσμούς και ως αναζήτησης διακριτικών, 
χαλαρών και μη νευρωτικών σχέσεων οι οποίες είναι απαλλαγμένες απ’ την συναισθη-
ματική αμφιθυμία που προκαλούν οι οικογενειακές σχέσεις. Η σύγχρονη θεραπευτική 
αντίληψη, μας λέει ο Ντονζλώ, θεωρεί συναισθηματική «ωρίμανση όχι την αποδοχή μιας 
κληρονομιάς ή μιας μοίρας, αλλά την αποσύνθεση της σημασίας της οικογένειας, την 
απόδραση από τους πόθους της, την απελευθέρωση από την κτητικότητα των γονέων». 
Είναι η ιστορική ακρίβεια αυτών των ισχυρισμών –και παρόμοιων ισχυρισμών στο δικό 
μου έργο– που είναι, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι, το θέμα μας. Αφήνω σε άλλους 
το βαρυσήμαντο ερώτημα του κατά πόσο αυτοί οι ισχυρισμοί ενθαρρύνουν μια πολιτικά 
ψυχοφθόρα «νοσταλγία» του Παλαιού Καθεστώτος.
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τα, οι εκπρόσωποι για τα δικαιώματα των παιδιών, οι μεταρρυθμιστές 
της εκπαίδευσης και οι φεμινίστριες, είναι εύκολο να παραβλέψουμε τις 
υγιεινίστικες προθέσεις πίσω από τη μεταρρύθμιση του γάμου ή την επέ-
κταση της αυθεντίας των γιατρών πάνω στην οικογενειακή ζωή. Οι για-
τροί συμμάχησαν με τα αδύναμα μέλη της οικογένειας εναντίον της πα-
τριαρχικής αυθεντίας. Προσπάθησαν να κάνουν τις γυναίκες παράγοντες 
μιας νέας ιατρικής ηθικής. Παρ’ όλα αυτά, στην «προνομιούχα συμμαχία 
μεταξύ γιατρού και μητέρας», η μητέρα παρέμεινε μια υποταγμένη σύμ-
μαχος. Όπως το θέτει ο Ντονζλώ (ή τουλάχιστον ο μεταφραστής του), «ο 
γιατρός υπαγορεύει, η μητέρα εκτελεί».

Συνεπώς, η οικογένεια του 19ου αιώνα συγκροτήθηκε σαν ένα 
«θερμοκήπιο προστατευμένο από εξωτερικές δυνάμεις» αλλά υποκεί-
μενη, την ίδια στιγμή, στην στενή επιτήρηση των γιατρών. Τα παιδιά 
κατάκτησαν την ανεξαρτητοποίησή τους από τον γονικό έλεγχο αλλά 
βρέθηκαν, σε μεγάλο βαθμό, υπό τον έλεγχο του Κράτους. «Η οικογενει-
ακή πατριαρχία καταστράφηκε μόνο με το τίμημα της πατριαρχίας του 
Κράτους».

Ο Ντονζλώ δείχνει ότι η καταστροφή του συστήματος των οι-
κογενειακών συμμαχιών πήγε χέρι χέρι με την εξημέρωση των φτωχών, 
όπως θα μπορούσαμε να την αποκαλέσουμε. Στις αρχές του 19ου αιώνα, 
γιατροί και κοινωνικοί λειτουργοί άρχισαν να υποστηρίζουν ότι τα κα-
τώτερα στρώματα βρίσκονταν σε μια κατάσταση χρόνιας εξαχρείωσης 
εξαιτίας των παράτυπων γάμων, του μπασταρδέματος, της αιμομιξίας 
καθώς και άλλων μορφών σεξουαλικής ανηθικότητας και γι’ αυτό το 
λόγο απέτρεπαν τους φτωχούς απ’ το να γίνουν βιομηχανικοί εργάτες 
και τους έκαναν να εξαρτώνται από τη δημόσια φιλανθρωπία. Οι με-
ταρρυθμιστές ήλπιζαν ότι θα οδηγούσαν τα κατώτερα στρώματα στην 
εγκράτεια και την οικονομική ανεξαρτησία μέσω των εύρυθμων λειτουρ-
γιών της οικιακής ζωής. Για άλλη μια φορά προσπάθησαν να χρησιμοποι-
ήσουν τη σύζυγο εναντίον του άντρα της και να μετατρέψουν τις γυναί-
κες σε διαιτήτριες της οικιακής ηθικής. Κατά τη διατύπωση του Ντονζλώ, 
αντικατέστησαν μια διακυβέρνηση των οικογενειών με μια διακυβέρνηση 
μέσω της οικογένειας.

Αυτές οι μεταρρυθμίσεις διέβρωσαν «τους λαϊκούς θύλακες που 
διασφάλιζαν την αυτονομία του δεσμού μεταξύ των γενεών». Τα σχο-
λεία, οι υπηρεσίες κοινωνικής εργασίας και τα δικαστήρια ανηλίκων 
έθεσαν τις σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών υπό την επίβλεψη του 
Κράτους. Το εποπτικό σύστημα, όπως σημειώνει ο Ντονζλώ, «έθρεψε τη 
δυσπιστία μεταξύ των μελών [της οικογένειας]» ενώ εξάλειψε τη σχέση 
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αντιπαλότητας μεταξύ παιδιού και δικαστηρίου δημιουργώντας μια κα-
τάσταση στην οποία τα δικαιώματα της οικογένειας εξαρτώνταν από την 
προθυμία της να συνεργαστεί με τους μηχανισμούς επιβολής του νόμου. 
Το δικαστήριο ανηλίκων αντικατέστησε την τιμωρία με την πρόληψη και 
τη δικαστική απόφαση με την επιτήρηση. Η μεταχείριση των αδικημάτων 
του εφήβου ως συμπτώματα ενός άρρωστου οικιακού περιβάλλοντος δι-
καιολόγησε την έναρξη των ερευνών πάνω στην οικογενειακή ηθική από 
τους «τεχνικούς των ανθρώπινων σχέσεων», οι οποίοι απομάκρυναν το 
παιδί από το σπίτι του αν κρινόταν αναγκαίο και απαιτούσαν την συμ-
μόρφωση των οικογενειών στις νέες αρχές της δημόσιας υγιεινής.

Οι γονείς που καλούσαν την αστυνομία ή τους κοινωνικούς λει-
τουργούς, με την ελπίδα ότι η εξωτερική παρέμβαση θα ισχυροποιούσε 
την αυθεντία τους πάνω σε ένα πεισματάρικο παιδί, διαπίστωναν αντί-
θετα ότι το παιδί μεταφερόταν στην αυθεντία των επαγγελματιών. «Ο 
δικαστής ανηλίκων, αφού εξετάζει τα αποτελέσματα της έρευνας [την 
περιπτωσιολογική αναφορά του κοινωνικού λειτουργού], αντί μιας επι-
θυμητής για τους γονείς επίπληξης αποφασίζει υπέρ μιας εκπαιδευτικής 
βοήθειας που έχει έναν εντελώς άλλο στόχο, μιας και φέρνει τον έφηβο 
στη σφαίρα του κηδεμονικού συμπλέγματος αποκόπτοντάς τον από την 
οικογενειακή αυθεντία και οδηγώντας τον σε μια κοινωνική αυθεντία, . . 
. όλα προκειμένου να τον αποτρέψουν απ’ το να μολύνει τα αδέλφια του 
έτσι ώστε οι γονείς του να καταστούν ικανοί στην αφοσίωση των νεότε-
ρων παιδιών τους».

Φυσικά, οι αρχιτέκτονες του δικαστηρίου ανηλίκων δικαιολόγη-
σαν τις ενέργειές τους πάνω σε φιλανθρωπικές βάσεις. Ισχυρίστηκαν ότι 
αυτό θα έκανε το δικαστήριο φίλο του ανήλικου παραβάτη και σύμμαχο 
της οικογένειας. «Αλλά αυτά είναι ευσεβείς πόθοι», σύμφωνα με τον 
Ντονζλώ, «που κρύβονται πίσω από αιτίες πολύ λιγότερο “δημοκρατι-
κές”». Η φιλανθρωπική παρέμβαση στην οικογένεια, όπως υποστηρίζει 
ο Ντονζλώ, ήταν μια «σκόπιμη στρατηγική αποπολιτικοποίησης». Υπό 
τον φόβο της ταξικής σύγκρουσης, η φιλανθρωπία ανήκε σε μια ευρύτε-
ρη προσπάθεια ελέγχου των φτωχών, αντιμετώπισης της σοσιαλιστικής 
προπαγάνδας και μετατροπής των πολιτικών διαδικασιών σε διοικητι-
κές. Οι μεταρρυθμιστές σχεδίασαν έναν νέο τρόπο της οικιακής ζωής 
ως εναλλακτική τόσο του πατερναλισμού του Παλαιού Καθεστώτος, ο 
οποίος έκανε τις κατώτερες τάξεις να εξαρτώνται από την ελεημοσύνη 
και τη noblesse oblige [υποχρεωτική ευγένεια], όσο και του σοσιαλισμού. 
Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, οι υγιεινίστικες και οι πολιτικές ευαισθη-
σίες ήταν «αδιαχώριστες».
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Σύμφωνα με τον Ντονζλώ, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε 
τα διακριτά χαρακτηριστικά της νεωτερικής «συντροφικής» οικογένειας 
θα πρέπει να την αντιληφθούμε ως μια φιλελεύθερου τύπου λύση στα 
προβλήματα της βιομηχανικής κοινωνίας –και πιο συγκεκριμένα, όσον 
αφορά την αντιμετώπιση των αναταραχών στη βιομηχανική κοινωνία χω-
ρίς την ανάγκη δημιουργίας ενός παντοδύναμου αυταρχικού Κράτους. 
Οι φιλελεύθεροι στη Γαλλία (όπως και σε άλλες χώρες) προσπάθησαν 
να κινηθούν μεταξύ των συντηρητικών πατερναλιστών, οι οποίοι υπο-
στήριξαν την οικογένεια ως τη βάση της κοινωνικής τάξης πραγμάτων 
και έβλεπαν οποιαδήποτε αλλαγή ως απειλή για την ακεραιότητα της 
οικιακής μονάδας, και των σοσιαλιστών, οι οποίοι ήθελαν να αντικατα-
στήσουν το ρόλο του γονέα με το Κράτος. Στο τέλος, υπερφαλάγγισαν 
τους αντιπάλους τους δημιουργώντας ένα θεραπευτικό κράτος το οποίο 
άφησε την οικογένεια, κατά το μάλλον ή ήττον, ανέπαφη, υποβάλλοντάς 
την όμως σε ασταμάτητη εποπτεία. 

Ο νέος εξοπλισμός της θεραπευτικής παρέμβασης μεσολάβησε 
μεταξύ «οικογενειοκρατικών» και σοσιαλιστικών στρατηγικών και τελι-
κώς τις κατέστησε αμφότερες απαρχαιωμένες. Οι αντιπαραθέσεις που 
έζωσαν τον θεσμό της οικογένειας στις αρχές του 19ου αιώνα αφήνουν 
πλέον μια αρχαϊκή αίσθηση (παρά την αναβίωσή τους τη δεκαετία του 
1970). Δεν μπορούμε πλέον να πάρουμε πολύ στα σοβαρά είτε την κα-
τακραυγή για την αυτογενοκτονία (race suicide) και την επικείμενη εξα-
φάνιση της οικογένειας είτε, απ’ την άλλη, την ιατρική ουτοπία του σο-
σιαλισμού που οραματίστηκε τον ολικό έλεγχο της αναπαραγωγής από 
το Κράτος. Η σύγχρονη οικογένεια στη Δύση δεν είναι ούτε πατριαρχι-
κή, ούτε σοσιαλιστική. Είναι μια «προηγμένη φιλελεύθερη οικογένεια», 
σύμφωνα με τα λεγόμενα του Ντονζλώ, που εξυπηρετείται από έναν 
«μικρό στρατό συμβούλων και ψυχολόγων» οι οποίοι ούτε «αναθέτουν 
σε κάποιον, δικτατορικά, την οικογενειακή ζωή», ούτε «σκοπεύουν να 
την καταστρέψουν».

Ο θρίαμβος της θεραπευτικής πίστης, όπως την αποκάλεσε ο Φι-
λιπ Ριφ, έχει προμηθεύσει το φιλελεύθερο Κράτος με ένα νέο σύστημα 
έμμεσων ελέγχων το οποίο συντηρεί την εικόνα ή και ακόμα κάποια απ’ 
την πραγματικότητα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας –τόσο στην οικογέ-
νεια, όσο και στην οικονομία– εντός μιας ευρύτερης δομής επαγγελματι-
κής επίβλεψης. Υπ’ αυτή την έννοια, σύμφωνα με τον Ντονζλώ, ο Φρόυντ 
αποδείχτηκε ότι είναι ο Κέυνς της οικογένειας. Αυτό που περιγράφει ο 
Ντονζλώ ως ψυχαναλυτική οπτική –αλλά θα ήταν καλύτερο να περιγρα-
φεί ως «σχεσιακή μανία», κοινή τόσο στη συμπεριφορική όσο και στην 
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ανθρωπιστική ψυχολογία, και λίγο έχει να κάνει με την ψυχανάλυση ως 
τέτοια– παρέχει μια νέα ηθική, η οποία κατηγορεί «τίποτα συγκεκριμέ-
να και τα πάντα γενικώς». Ο θεραπευτικός μηχανισμός υποτάσσει την 
οικογένεια στους «μηχανισμούς κοινωνικής επιτήρησης» σε αντιδιαστολή 
με την άμεση παρέμβαση του Κράτους. Σώζει την «αναφορά στην οικο-
γένεια χωρίς την οποία ο “κτητικός ατομικισμός” δεν έχει λειτουργικές 
δυνατότητες», διατηρεί όμως ένα άγρυπνο βλέμμα πάνω στην παθο-
λογία της πυρηνικής οικογένειας αναζητώντας την απελευθέρωση των 
ατόμων από τις υπέρμετρες συναισθηματικές απαιτήσεις της. Κοντολο-
γίς, αφήνει την οικογένεια «συνεχώς “δικαιολογημένη” στη θεωρία και 
συνεχώς ύποπτη στην πράξη».

Μεγάλο μέρος της τρέχουσας δημόσιας αντιπαράθεσης όσον 
αφορά την οικογένεια, τόσο στις Η.Π.Α. όσο και στη Γαλλία αναμφίβο-
λα, συνεχίζει να διαμορφώνεται γύρω από παρωχημένες εικασίες. Από 
τη δεκαετία του ‘50 κι έπειτα, η Αριστερά αποδοκιμάζει συνεχώς την 
αναβίωση των συναισθημάτων υπέρ της οικογένειας, λες και η σύγχρονη 
λατρεία της «συντροφικής», «αναπτυξιακής» και ψυχιατρικής οικογέ-
νειας σηματοδότησε την αναβίωση της πατριαρχικής αυθεντίας σε όλη 
της την αυστηρότητα13. Η Δεξιά, απ’ την άλλη, βλέπει στην επέκταση 

13. Οι συγγραφείς της Αριστεράς το βρίσκουν σχεδόν αδύνατο να παρουσιάσουν ένα 
κείμενο πάνω στην οικογένεια χωρίς να επιτελέσουν αυτή την υποχρεωτική τελετουργία. 
«Γινόμαστε μάρτυρες μιας σημαντικής υποχώρησης του πειραματισμού [της δεκαετί-
ας του ‘60]. Η πυρηνική οικογένεια επέστρεψε επωφελημένη, τόσο εντός της ευρύτε-
ρης κοινωνίας όσο και στο γυναικείο κίνημα. Αυτή η υποχώρηση καταγράφεται δεόντως 
στην ακαδημία» (Wini Breines, Margaret Cerullo, και Judith Stacey, “Social Biology, Family 
Studies, and Antifeminist Backlash” [Κοινωνική βιολογία, σπουδές για την οικογένεια και 
αντιφεμινιστικές αντιδράσεις], Feminist Studies, Φεβρουάριος 4, 1978, σ. 43). «Οι πατρι-
αρχικές κοινωνίες έχουν ανέκαθεν συνδέσει την κοινωνική αποσύνθεση με τον γυναικείο 
ακτιβισμό... Πολιτικά μιλώντας, οι δυνάμεις που ήταν υπέρ της οικογένειας και κατά του 
φεμινισμού προέκυψαν από τις υποθέσεις που πραγματοποιήθηκαν γύρω απ’ τα ζήτημα-
τα που θέτει η υπό πρόταση Διάσκεψη του Λευκού Οίκου πάνω στην Οικογένεια... Τόσο 
εντός της ακαδημίας όσο και εκτός αυτής, ο φεμινισμός έχει γεννήσει τέτοια δυσφορία 
όπου ο αντίλογος σ’ αυτόν επεκτείνεται από την περιφρόνηση μέχρι τις “βίαιες αντιδρά-
σεις”» (Sandi E. Cooper, “Feminism and Family Revivalism” [Φεμινισμός και η αναβίωση 
της οικογένειας], Chrysalis, καλοκαίρι 1989, σσ. 58, 60-61).

Ο Έλι Ζαρέτσκι ανοίγει ένα πρόσφατο άρθρο πάνω στο «Κράτος πρόνοιας και 
την οικογένεια» [“The Welfare State and the Family”] με παρόμοια διάθεση: «Μια εντυ-
πωσιακή πολιτική εξέλιξη κατά τα τελευταία χρόνια ήταν η ανάδυση μιας ομοφωνίας 
υπέρ της οικογένειας σχεδόν από κάθε ομάδα που την αφορούσε το ζήτημα... Αυτή η 
σχεδόν ομόφωνη υποστήριξη της οικογένειας έχει το χαρακτηριστικό της επιστροφής του 
απωθημένου μετά από μια περίοδο αμφισβήτησης των παραδοσιακών ιδεωδών της οικο-
γένειας... Το κάλεσμα για την “ενδυνάμωση της οικογένειας” ενσαρκώνει τη συντηρητική 
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των θεραπευτικών ελέγχων την απειλή (μεταξύ άλλων) του κρατισμού. 
Οι προσπάθειες να γίνει κατανοητό πώς δουλεύουν αυτοί οι έλεγχοι και 
να περιγραφούν οι συνέπειες τους στον γάμο και την κοινωνικοποίηση 
των νέων, αφομοιώνονται αμέσως από ένα γερασμένο και απαρχαιωμέ-
νο διάλογο σχετικά με το «μέλλον της οικογένειας». Η Δεξιά επικροτεί 
αυτές τις έρευνες ως μια άμυνα της οικογένειας στο ιδεολογικό πεδίο, η 
Αριστερά τις καταδικάζει ως απολογία για την αναβίωση της πατριαρχι-
κής αυθεντίας και οι επαγγελματίες κοινωνικών υπηρεσιών προσπαθούν 
να τις ενσωματώσουν στη δική τους ατέρμονη εκστρατεία για μια πιο 
αποτελεσματική «αστυνόμευση των οικογενειών».

Συνεπώς, το βιβλίο του Κάρλ Ντέγκλερ κλείνει –ακριβώς όπως 
θα περιμέναμε– με μια συζήτηση γύρω από το ανυπόστατο και δίχως 
νόημα ζητήμα σχετικά με το εάν η οικογένεια έχει μέλλον. Η χρόνια δη-
μοτικότητα αυτής της κενής αντιπαράθεσης προσφέρει ακόμη ένα παρά-
δειγμα του τρόπου με τον οποίο η προσοχή μας έχει μετατοπιστεί προς 
«την οικογένεια» ενώ θα ήταν προτιμότερο να επικεντρωθεί στην μετα-
βαλλόμενη ποιότητα των σχέσεων μεταξύ αντρών και γυναικών, γονέων 
και παιδιών. Ο Ντέγκλερ αρθρώνει το γνώριμο επιχείρημα πως το υψηλό 
ποσοστό γάμων, η επιμήκυνση του χρόνου που τα παιδιά μένουν στο σπί-
τι και η απουσία μιας οποιασδήποτε ανόδου στον αριθμό των γυναικών 
που επιλέγουν να μείνουν άτεκνες, όλα μαζί υποδηλώνουν –παρόλη την 
πτώση των ποσοστών γεννήσεων και την άνοδο των ποσοστών διαζυγί-
ων– πως η οικογένεια είναι «εδώ για να μείνει»14.

διάθεση του παρόντος».
Όλες αυτές οι ασκήσεις εντοπισμού των διαφόρων τάσεων χάνουν το ουσιώδες. 

Το «κάλεσμα για την ενδυνάμωση της οικογένειας» έρχεται από τους ίδιους τους επαγ-
γελματίες θεραπευτές οι οποίοι ταύτισαν τους εαυτούς τους, μόλις λίγα χρόνια νωρίτε-
ρα, με τη ριζική κριτική της πυρηνικής οικογένειας. Δεν έχουν συγκεκριμένο συμφέρον 
σχετικά με την ερώτηση του εάν η «κρίση της οικογένειας» προέρχεται από την εμμονή 
της πατριαρχικής καταπίεσης των γυναικών ή από την κατάρρευση της πατριαρχίας. Το 
μόνο τους συμφέρον βρίσκεται στη δημόσια αναγνώριση μιας κρίσης η οποία μπορεί να 
επιλυθεί μόνο μέσω της δικής τους παρέμβασης. Οι επαγγελματίες σχολιαστές πάνω 
στην οικογένεια είναι επαγγελματίες διαχειριστές κρίσης, όχι ιδεολόγοι. Μπορούν πολύ 
εύκολα να προσαρμοστούν στις εναλλασσόμενες πολιτικές και δημοσιογραφικές μόδες.
14. Όπως η Μαίρη Τζο Μπέιν (Here to Stay, Basic Books, 1976) και πολλοί άλλοι σχολιαστές, 
ο Ντέγκλερ ισχυρίζεται ότι το διαζύγιο δεν είναι περισσότερο διασπαστικό από τους 
πρώιμους θανάτους που συνήθιζαν να διασπούν την οικογενειακή ζωή. Αλλά η σημαντική 
ερώτηση είναι εάν τα παιδιά βιώνουν αυτές τις διασπάσεις με τον ίδιο τρόπο –πράγμα 
που φαντάζει απίθανο. Αντί να παραπέμψουν σ’ αυτό το αναλυτικό ερώτημα, οι περισσό-
τεροι σχολιαστές βρίσκουν καταφύγιο στο κανονιστικό κλισέ ότι «από την οπτική γωνία 
των παιδιών», όπως το θέτει ο Ντέγκλερ, «το τέλος ενός δυστυχισμένου γάμου είναι πι-
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Αλλά αυτό το επιχείρημα σχετικά με την επιβίωση της οικογέ-
νειας είναι εκτός θέματος. Η συμβατική κατανόηση της ιστορίας της 
οικογένειας γεννά μια τέτοια αντιπαράθεση μόνο και μόνο επειδή αντι-
μετωπίζει «την κρίση της οικογένειας», όπως το θέτει ο Ντονζλώ, «ως 
αποτέλεσμα της εξέλιξης των ηθών, με την ανάπτυξη του ψυχολογισμού 
και του ψυχαναλυτισμού ως τη λύση». Μια πιο διεισδυτική άποψη, σαν 
αυτή που υπογραμμίζει τη «γενεαλογία της συμβουλευτικής», όπως την 
αποκαλεί ο Ντονζλώ, δεν δίνει καμιά στήριξη ούτε στη Δεξιά, ούτε στην 
Αριστερά, και ακόμα λιγότερη στον ψυχιατρικό μηχανισμό που επιζητεί 
να διαμεσολαβήσει μεταξύ των δύο (και ο οποίος, όπως παρατηρεί ο 
Ντονζλώ, είναι εξίσου συμβατός με μια ιδεολογική άμυνα της οικογέ-
νειας και ένα λαϊνγκικού τύπου κατηγορητήριο της οικογένειας). Μια 
τέτοιου είδους ερμηνεία ιχνογραφεί την κατάρρευση της πατριαρχικής 
αυθεντίας και την άνοδο της θεραπευτικής, και συνεπώς καθιστά την 
έκκληση για αναβίωση της πατριαρχίας και την καταδίκη της σύγχρονης 
οικογένειας ως παράγοντα αδιάκοπης πατριαρχικής κυριαρχίας εξίσου 
άτοπες.

Αυτή η νέα ερμηνεία της ιστορίας της οικογένειας υπονομεύει 
επίσης την θέση αυτών που φωνασκούν για λύσεις στην «κρίση της οι-
κογένειας» επειγόντως. Ο Ντονζλώ αρνείται πεισματικά να προσφέρει 
εποικοδομητικές προτάσεις για αλλαγές. Αν τις προσφέρει, επιμένει ο 
ίδιος, σημαίνει πως αποδέχεται τις ιστορικές εικασίες πάνω στις οποίες 
βασίζεται η απαίτηση για πρακτικές λύσεις. Τί βγαίνει απ’ αυτή την 
απαίτηση, διερωτάται, «όταν αμφισβητούμε τις εικασίες της και όταν 
αναλογιζόμαστε πως η ανάδυση της νεωτερικής οικογένειας και η επέ-
κταση των “ψυχο-” οργανισμών είναι μια και μοναδική διαδικασία και 
που ως τέτοια δεν είναι ούτε κατ’ ελάχιστον πολιτικά αθώα;… Αντί να 
παρασυρόμαστε απ’ την αναζήτηση λύσεων στις προφανείς δυσφορίες 
που αναπτύσσονται γύρω και εντός της οικογένειας, θα πρέπει να ανα-
ρωτηθούμε: αυτή η κρίση της οικογένειας, μαζί με αυτήν τη ραγδαία 
εξάπλωση των “ψυχο-” δραστηριοτήτων, για ποιό ακριβώς πρόβλημα συ-
νιστούν τη λύση»; 

Η απάντηση σ’ αυτή την ερώτηση θα έπρεπε πλέον να είναι ξε-
κάθαρη. Το πρόβλημα –η λύση του οποίου έχει ταλανίσει το κοινωνικό 
φαντασιακό τους δύο τελευταίους αιώνες– ήταν η αντικατάσταση μιας 
δυσφημισμένης πατριαρχικής αυθεντίας με μια νέα μορφή κοινωνικής 

θανόν προτιμότερο από το να ζει το παιδί σε ένα σπιτικό που χαρακτηρίζεται από ένταση 
και πικρία»».
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πειθαρχίας που φρενάρει την ολική κυριαρχία του Κράτους. Αλλά αυ-
τός ο νεός τρόπος μη-καταναγκαστικού, μη-αυταρχικού και εκμεταλ-
λευτικού ελέγχου θέτει το δικό του είδος κινδύνου στους δημοκρατικούς 
θεσμούς που επιδιώκει να προφυλάξει. Κάπου εδώ η δική μου αντίλη-
ψη για την τρέχουσα κατάσταση ξεκινά να παρεκκλίνει απ’ αυτήν του 
Ντονζλώ. Αυτός βλέπει στους Φρόυντ και Κέυνς δυο σταθεροποιητές της 
φιλελεύθερης τάξης πραγμάτων. Προσπερνώντας από πλευράς μου την 
εγγύτητα που προσδίδεται στον Φρόυντ με τον «κηδεμονευτικό μηχα-
νισμό», πράγμα που οφείλεται περισσότερο στους επικριτές και τους 
ρεβιζιονιστές του, νομίζω ότι ο Ντονζλώ αγνοεί την αστάθεια τόσο των 
κεϋνσιανών όσο και των ψυχιατρικών μεθόδων ρύθμισης.

Τα κεϋνσιανά οικονομικά βοήθησαν στον έλεγχο ορισμένων μα-
κροχρόνιων προβλήματων του φιλελεύθερου καπιταλισμού αλλά δεν 
προσέφεραν μια μακροπρόθεσμη λύση, όπως όλοι μπορούμε να δούμε 
πλέον ξεκάθαρα. Το ίδιο πράγμα μπορούμε να πούμε ότι συνέβη και με 
τους θεραπευτικούς τρόπους κοινωνικού ελέγχου, οι οποίοι δημιουργούν 
νέες μορφές εξάρτησης και αποθαρρύνουν τη συμμετοχή στην πολιτική 
ζωή. Με αυτό τον τρόπο, απλοποιούν ορισμένα απ’ τα προβλήματα κοι-
νωνικής πειθάρχησης αλλά την ίδια στιγμή κάνουν όλο και πιο δύσκολη 
για τους πολιτικούς ηγέτες την κινητοποίηση της δημόσιας στήριξης των 
πολιτικών τους προγραμμάτων, όταν προκύπτει αναγκαιότητα για κάτι 
τέτοιο. Η εκλογική «απάθεια», η λαϊκή αδιαφορία, ο κυνισμός και η 
«δυσφορία» του έθνους, καταστάσεις για τις οποίες οι πολιτικοί ηγέτες 
επιστούν την προσοχή μας, όλα μαζί μαρτυρούν τη διάβρωση των πα-
λιότερων μηχανισμών λαϊκής συμμετοχής και την αναγωγή του πολίτη σε 
καταναλωτή εξειδικευμένων γνώσεων. 

Ένα παθητικό, καχύποπτο και απολίτικο εκλογικό σώμα δεν 
μπορεί πλέον να αφυπνιστεί από εκκλήσεις για εθνική αλληλεγγύη. Οι 
ηγέτες που κάνουν κήρυγμα για θυσίες σε ένα τέτοιο εκλογικό σώμα 
απλώς χάνουν τον χρόνο τους. Σε μια κοινωνία που παραμένει τυπικώς 
δημοκρατική, οι άνθρωποι θα κάνουν θυσίες μόνο υπέρ πολιτικών προ-
γραμμάτων στη διαμόρφωση των οποίων έβαλαν κι οι ίδιοι ένα χεράκι. 
Οι νέοι μηχανισμοί θεραπευτικού ελέγχου, παρ’ όλα αυτά, τείνουν να 
αποκλείουν τους ανθρώπους από την ενεργό συμμετοχή στην πολιτική 
ζωή ή από οποιαδήποτε άλλη απόφαση τους αφορά. Οι διευθυντές του 
θεραπευτικού Κράτους, έχοντας σε κάποιο βαθμό εξημερώσει έναν προ-
ηγουμένως επαναστατικό πληθυσμό, βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι με 
μια πλήρη «κρίση αυτοπεποίθησης».

Στις προκριματικές εκλογές του 1980 στη Νέα Υόρκη, μια νοικο-
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κυρά απ’ το Μανχάτταν εξηγούσε ότι επρόκειτο να ψηφίσει τον Κένεντι, 
δίχως να είναι στις προθέσεις της, επειδή είχε κουραστεί να ακούει απ’ 
τον πρόεδρο Κάρτερ για τις θυσίες που αναμένει ο τελευταίος απ’ αυτήν 
να κάνει στους καιρούς λιτότητας που έρχονται. «Μισώ τον Κάρτερ», 
είπε. «Ο Κάρτερ μου λέει ότι θα υποφέρω. Εγώ δεν θέλω να υποφέρω». 
Αυτή η δήλωση δραματοποιεί την «κρίση αυτοπεποίθησης» που αντιμε-
τωπίζουν οι φιλελεύθεροι ηγέτες. 

Οι προοπτικές για το φιλελεύθερο Κράτος, τόσο στην θεραπευ-
τική όσο και στην κεϋνσιανή του μορφή, δεν είναι καλές. Στις μέρες που 
έρχονται, θα πρέπει είτε να υιοθετήσει ανοιχτά δικτατορικές μορφές 
ελέγχου είτε να δώσει χώρο σε ένα αληθινά πιο δημοκρατικό σύστημα. 
Εν τω μεταξύ, όσοι νοιάζονται για το «μέλλον της οικογένειας» θα έκα-
ναν καλά να ακολουθήσουν τον δρόμο που χάραξε ο Ντονζλώ και να μην 
έχουν καμία σχέση με την επίσημη αναζήτηση μιας εθνικής πολιτικής 
για τις οικογένειες. Αυτό που χρειάζεται η οικογένεια είναι ένα πολιτικό 
σχέδιο που θα κρατήσει τους αξιωματούχους στη θέση τους. 

ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΛΑΣ



Νίκος Κασφίκης

Μια ανθρωπολογική ανάγνωση
της τριλογίας του Μπάτμαν

Σχόλια πάνω στην αποσάθρωση των δυτικών κοινωνιών

Ίσως να μοιάζει κάπως παράδοξη η επιλογή μας να ασχοληθού-
με στα σοβαρά με την τριλογία του Batman1 και μάλιστα να δημοσι-
εύσουμε το σχετικό κείμενο σ’ ένα πολιτικό περιοδικό. Προτού λοιπόν 
πούμε οτιδήποτε άλλο θα πρέπει να δικαιολογήσουμε αυτή μας την 
επιλογή. Κατ’ αρχάς το παρόν κείμενο δεν έχει την μορφή ταινιοκριτι-
κής, δηλαδή δε θέλει να παρουσιάσει και να αξιολογήσει την εν λόγω 
τριλογία με βάση την κινηματογραφική της σπουδαιότητα. Η επιθυμία 
μας για μια ανάλυση του έργου προέκυψε κυρίως για τρεις λόγους. Αρ-
χικά, διακρίναμε αντιστοιχίες ανάμεσα στην εικόνα που προωθεί η ται-
νία για τις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες και στην από μέρους μας -ως 
πολιτική ομάδα- ανάλυση του δυτικού κόσμου. Συγχρόνως ώθηση για 
τη συγγραφή του κειμένου μας έδωσαν ποικίλες ερμηνείες που αναφέ-
ρονταν στην πολιτική στόχευση της ταινίας. Οι ερμηνείες αυτές -κυρίως 
αριστερής προέλευσης- κατέληγαν να συγκαλύπτουν τις σημαντικότε-
ρες πλευρές της ταινίας. Με την κριτική μας λοιπόν θα προσπαθήσουμε 
να δείξουμε τη «στενότητα» αυτών των παραδοσιακών εργαλείων ερ-
μηνείας και κατ’ επέκταση θα αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα που μας 
προσφέρει η ανθρωπολογική ανάλυση.

 Εκτός από τους παραπάνω λόγους, το ίδιο το έργο μάς επι-
τρέπει να διαυγάσουμε την πρωτόγνωρη μορφή που έχουν πάρει οι 
δυτικές κοινωνίες σήμερα. Και χαρακτηρίζουμε πρωτόγνωρη αυτή τη 
μορφή του νεωτερικού δυτικού κόσμου γιατί ύστερα από πολλά χρόνια 

1. Αναφερόμαστε στα εξής έργα: The Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008) και The 
Dark Knight Rises (2012), εφεξής TBB, TDK και TDKR αντίστοιχα.



212

αμφισβήτησης, πολιτικών συγκρούσεων, ακμάζουσας καλλιτεχνικής 
και ευρύτερα πνευματικής δραστηριότητας, περνάμε πια σε μια άλλη 
ιστορική φάση· της σταδιακής υποχώρησης και αποσύνθεσης όλων 
αυτών των στοιχείων που μας επέτρεπαν να προβληματιζόμαστε για 
την υπάρχουσα θέσμιση και εν συνεχεία με πάθος να φανταζόμαστε 
και να δουλεύουμε πάνω σε άλλες προοπτικές. Όπως αναφέρεται αλ-
λού, «η τραγική διάσταση της κρίσης είναι ακριβώς ότι δεν υπάρχει 
καμία ορατή ουτοπία στον ορίζοντα […]  Ζούμε σ’ έναν κόσμο χωρίς 
ουτοπία και, κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι μια βασική εξήγηση της 
κρίσης» 2

Αυτό που θα προσπαθήσουμε λοιπόν να κάνουμε μέσα απ’ 
αυτές τις γραμμές είναι να σχηματίσουμε μια ανθρωπολογική εικόνα 
της ταινίας και να δούμε ποιες είναι οι πιθανές αντιστοιχίες της με 
την σημερινή κουλτούρα της Δύσης. Ωστόσο, για να γίνουμε κατα-
νοητοί, θα προβούμε αρχικώς σε έναν σύντομο ορισμό της έννοιας 
ανθρωπολογίας όπως την χρησιμοποιούμε εδώ, έτσι ώστε να φανεί τι 
είναι αυτό στο οποίο εστιάζει η εν λόγω οπτική. Γενικότερα, με τον 
όρο «ανθρωπολογία» εννοούμε την οπτική που προσπαθεί να σκια-
γραφήσει τα σημαντικότερα εκείνα στοιχεία που συγκροτούν και δι-
αμορφώνουν τα άτομα, ως κοινωνικά όντα, μέσα σ’ ένα συγκεκριμένο 
κοινωνικό και ιστορικό περιβάλλον. Ως κυρίαρχα στοιχεία συγκρό-
τησης των ατόμων εννοούμε τους θεσμούς και τις αξίες μιας κοινω-
νίας (χριστιανική θρησκεία, γλώσσα, έμφυλες σχέσεις, καπιταλιστικό 
πνεύμα, εργατική συνείδηση κ.α.) που κατευθύνουν και δίνουν νόημα 
στις πράξεις και τα έργα των ανθρώπων. Και για να περάσουμε στην 
ταινία, αυτό που μεταξύ άλλων μας ενδιαφέρει είναι να ερμηνεύσου-
με το ιδιαίτερο πρίσμα μέσα απ’ το οποίο ένας Μπρους Γουέιν βλέπει 
τον κόσμο και οργανώνει τις δράσεις του. Ποιά η διαφορά του σε 
σχέση με τους σύγχρονους καπιταλιστές; Σε τί διαφέρουν οι σκοποί 
του Τζόκερ, παραδείγματος χάριν, από τα άτομα του κλασικού οργα-
νωμένου εγκλήματος (Μαφία); Για να μπορέσουμε όμως να αναπτύ-
ξουμε αυτή την ανθρωπολογική οπτική, κόντρα στις στενά πολιτικές 
ερμηνείες της ταινίας, θα πρέπει κατ’ αρχάς να δούμε ποια είναι η 
οπτική γωνία αυτών των τελευταίων.

2. Έ. Τραβέρσο, «Η μάχη κατά του νεοφασισμού δεν κερδίζεται με πολιτικές δολοφονί-
ες», Εφημερίδα των συντακτών, 9/11/2013.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΦΙΚΗΣ
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«Ο Μπρους θα ψήφιζε Mitt Romney;»3

Η Σελίνα (η Cat Woman) ψιθυρίζει στο αυτί 
του Μπρους Γουέιν: «Η καταιγίδα πλησιάζει, κύριε 
Γουέιν. Εσύ και οι φίλοι σου προετοιμαστείτε για 
αυτό που έρχεται, γιατί όταν ξεσπάσει θα αναρω-
τιέστε πώς είχατε πιστέψει ως τώρα, ότι θα έχετε 
τη δυνατότητα να ζείτε τόσο πολυτελώς, αφήνο-
ντας τόσα λίγα για όλους εμάς τους υπόλοιπους».

The dark night rises (2012).

Μετά την ολοκλήρωση της τριλογίας του Μπάτμαν, το έργο του 
Κρίστοφερ Νόλαν4 έγινε δέκτης ποικίλων ερμηνειών και αντιπαραθέσεων 
με άξονα όλων το παρακάτω ερώτημα: ποιό είναι το πολιτικό διακύ-
βευμα του έργου; Ο σκηνοθέτης υπερασπίζεται ή καταδικάζει τις καπι-
ταλιστικές κοινωνίες; Ορισμένοι είδαν στην ταινία ένα χαρακτήρα αρι-
στερό. Όπως αναφέρει ένας μπλόγκερ και κριτικός ταινιών: «για μένα 
περισσότερο σημασία από την ανάπτυξη της ιδέας, έχει ακριβώς ότι 
τίθεται το θέμα της Αμερικής του 99% εναντίον αυτής του 1%. Για μένα, 
δηλαδή, το σημαντικό είναι το μήνυμα που υπάρχει στον αληθινό αέρα 
και αποτυπώνεται στον κινηματογραφικό, ένα μήνυμα που αρχίζουμε να 
συναντάμε με αρκετή πια συχνότητα σε μέινστριμ ταινίες»5. Άλλοι απ’ 
τη μεριά τους ισχυρίστηκαν, και αυτή ήταν γενικώς η άποψη που κυριάρ-
χησε, ότι η ταινία τάσσεται με κριτικό τρόπο υπέρ του καπιταλισμού: «Η 
τελευταία ταινία του Μπάτμαν περιέχει δυο πολιτικές κινήσεις. Παρεμ-
βαίνει κριτικά απέναντι στο τρόπο που διαρθρώνονται οι σχέσεις εξου-
σίας σήμερα και στις συνέπειές τους αφενός και στηρίζει τον πυρήνα 
του συστήματος κυριαρχίας αφετέρου, μιας και επιλέγει να τον σώσει. 
Ουσιαστικά πρόκεται για μια ενσωματωμένη στο σύστημα οπτική, για 
μια εκ-σωτερικότητα»6. Η ταινία, επομένως, γίνεται αντιληπτή με όρους 

3. Ερώτηση δημοσιογράφου κατά την διάρκεια συνέντευξης με το σκηνοθέτη της ταινίας, 
Κρίστοφερ Νόλαν (μπορεί να διαβάσει κανείς τη συνέντευξη στην παρακάτω ηλεκτρονική 
διεύθυνση: http://www.rollingstone.com/movies/news/christopher-nolan-dark-knight-rises-
isn-t-political- 20120720). Ο Mitt Romney ήταν υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμμα-
τος για την προεδρία των ΗΠΑ στις εκλογές του 2012.
4. Ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι σκηνοθέτης βρετανικής καταγωγής. Έγινε κυρίως γνωστός 
απ’ τις ταινίες Memento (2000), Inception (2010) και φυσικά την τριλογία του Μπάτμαν.
5. Old Boy, «Απ’ την Ουτόγια στην Ορόρα», στην ηλεκτρονική διεύθυνση, http://old-boy.
blogspot.fr/2012/09/a.html
6. Α. Τσακιρίδης, «Ο σκοτεινός ιππότης στην πολιτική αρένα», στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση, http://kritikiaristera.wordpress.com/2012/11/30. Παρότι στο εν λόγω κείμενο γίνεται 

ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΠΑΤΜΑΝ
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στρατευμένης τέχνης, δηλαδή θεωρείται ότι επιδιώκει να περάσει κάποιο 
άμεσο πολιτικό μήνυμα. Ωστόσο, όποιος έχει δει την ταινία σίγουρα θα 
έχει παρατηρήσει μια σειρά από μη «πολιτικώς ορθές» συμπεριφορές 
των χαρακτήρων. Όπως, π.χ. ότι ο Μπάτμαν έχει έντονες αμφιβολίες για 
την αξία της δράσης του. Νομίζει ότι δεν μπορεί να εμπνεύσει την κοι-
νωνία, σε βαθμό που οι αμφιβολίες αυτές να τον κάνουν να θέλει να τα 
παρατήσει όλα. Αυτά τα στοιχεία του έργου και άλλα που θα δούμε αρ-
γότερα, είτε δεν τράβηξαν καθόλου το ενδιαφέρον των αρθογράφων που 
παραθέσαμε είτε, όταν θέλησαν να αναφερθούν σ’ αυτά, προσπάθησαν 
να τα εντάξουν στο κυρίαρχο ερμηνευτικό τους σχήμα. Με λίγα λόγια, 
επέλεξαν απλώς να περιγράψουν την πολιτική τους σημασία. Δεν είναι 
τυχαίο ότι με βάση το κείμενο που αναφέραμε, ο Τζόκερ, ως χαρακτή-
ρας, θεωρείται ότι προσεγγίζεται απ’ τον σκηνοθέτη ως ένα απλό εμπό-
διο για την ολοκλήρωση του καπιταλιστικού συστήματος7, ενώ παράλ-
ληλα o ίδιος χαρακτήρας περνά τελείως απαρατήρητος σε μια σχετική 
ανάλυση του Σλάβοϊ Ζίζεκ.

Θα σταθούμε λίγο ακόμα στο σημείο αυτό για να κατανοήσουμε 
καλύτερα πώς ερμηνεύτηκε το έργο του Κ. Νόλαν. Το κείμενο του Σλάβοϊ 
Ζίζεκ, «Η πολιτική στον Μπάτμαν»8, προσφέρεται γι’ αυτόν το σκοπό. 
Προτού όμως περάσουμε στο κείμενο του σταλινομεταμοντέρνου σχολι-
αστή, είναι αναγκαία μια παρένθεση που να μας κατατοπίζει ως προς 
το βασικό πολιτικό πλαίσιο της τρίτης ταινίας (TDKR), η οποία εξάλλου 
έδωσε και τη μεγαλύτερη αφορμή για σχόλια. Ο τρομοκράτης Μπέιν9, θέ-
λοντας να συνεχίσει το ανολοκλήρωτο έργο του Ρας Αλ Γκουλ10, προσπα-

μια ανάλυση, η οποία σε ορισμένα σημεία είναι σωστή, όπως εκεί που ψυχογραφείται ο 
χαρακτήρας του Μπρους Γουέιν, εν τέλει ο συγγραφέας καταλήγει να εγκλωβίζεται σε 
μια στενά πολιτική ερμηνεία της ταινίας.
7. «Ο Κ. Νόλαν τοποθετεί απέναντι από τον Μπάτμαν έναν πράκτορα του χάους, έναν 
αποσταθεροποιητικό παράγοντα που συγκεντρώνει όλα εκείνα τα στοιχεία που αποτρέ-
πουν την πλήρη ευδαιμονία και ολοκλήρωση μιας κοινωνίας» (Α. Τσακιρίδης, «Ο σκο-
τεινός ιππότης στην πολιτική αρένα», ό. π.). Στην συνέχεια του κειμένου ο συγγραφέας 
αναφέρεται στον νιχιλισμό και την τρέλα του Τζόκερ -βλέποντας ίσως την διάθεση του 
σκηνοθέτη να θίξει το πολιτιστικό υπόβαθρο του χαρακτήρα. Ωστόσο, φαίνεται, ότι για 
τον αρθρογράφο αυτό το πολιτιστικό υπόβαθρο μάλλον είναι δευτερεύουσας σημασίας. 
Με άλλα λόγια, μάλλον το αναφέρει στα πεταχτά, χωρίς να δίνει ιδιαίτερη προσοχή και 
χωρίς να το εντάσσει σε κάποια γενικότερη θεωρία. Εξάλλου, κατά την εκτίμηση του το 
πολιτικό υπόβαθρο είναι αυτό που πρέπει να σχολιαστεί.
8. Σ. Ζίζεκ, “The politics of Batman”, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, http://www.newstatesman.
com/culture/culture/2012/08/slavoj-%C5%BEi%C5%BEek-politics-batman.
9. Στην τρίτη και τελευταία ταινία της τριλογίας ο Μπέιν είναι ο αντίπαλος του Μπάτμαν.
10. Ο Ρας Αλ Γκουλ ήταν στην πρώτη ταινία της τριλογίας ο μέντορας του Μπρους Γουέιν 

ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΦΙΚΗΣ
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θεί να καταστρέψει το Γκόθαμ Σίτυ. Το τελευταίο βρίσκεται από κάθε 
άποψη (οικονομική, πολιτική, πολιτιστική) σε κατάσταση αποσύνθεσης 
και διάλυσης. Ο Μπέιν χρησιμοποιεί μια φρασεολογία επαναστατική και 
εκμεταλλευόμενος την γενικευμένη διαφθορά των θεσμών, παρακινεί την 
κοινωνία να διώξει τους εκμεταλλευτές της. Έτσι, φαινομενικά, λαμβά-
νει χώρα μια λαϊκή εξέγερση. Ο φερόμενος ως απελευθερωτής Μπέιν 
χρησιμοποιεί τη λαϊκή οργή φυσικά για τις δικές του επιδιώξεις. Διόλου 
τυχαία, οι δύο πρώτοι στόχοι της «επανάστασης» είναι το γήπεδο (που 
αποτελεί χώρο θεάματος) και το χρηματιστήριο (που συμβολίζει την κερ-
δοσκοπία και τον εύκολο πλουτισμό): δύο βασικοί πυλώνες, με άλλα λό-
για, του Γκόθαμ Σίτυ, όπως και του σύγχρονου δυτικού κόσμου. Αυτός 
φυσικά που θα ανατρέψει την κατάσταση είναι ο Μπάτμαν ή αλλιώς ο 
καλός καπιταλιστής Μπρους Γουέιν.

O Ζίζεκ αρχίζει την προσέγγισή του λέγοντας ότι οι υπερπαρα-
γωγές τύπου Μπάτμαν «είναι ακριβείς δείκτες για τις ιδεολογικές αντι-
ξοότητες των κοινωνιών μας». Σε γενικές γραμμές η παραπάνω θέση εί-
ναι σωστή11· εν προκειμένω όμως θα οδηγήσει τον συγγραφέα σε λάθος 
συμπεράσματα. Κατά βάση υιοθετείται η οπτική σύμφωνα με την οποία 
το έργο είναι ιδεολογικά φορτισμένο και ως τέτοιο θα πρέπει να αντιμε-
τωπιστεί. Ο συγγραφέας πιστεύει ότι η ταινία είναι μια προσπάθεια υπο-
στήριξης του φιλελευθερισμού/καπιταλισμού και ταυτόχρονα μια κριτική 
απέναντι στα κελεύσματα περί λαϊκής επανάστασης. Πιο συγκεκριμένα, 
ισχυρίζεται ότι ο Κ. Νόλαν, όντας φιλελεύθερος, προσπαθεί να υποβαθμί-
σει το κίνημα Occupy Wall Street, πάνω στην λογική πως το τελευταίο ενέχει 
την πιθανότητα τρομοκρατικών επιθέσεων, λαϊκών δικαστηρίων, κοινωνι-
κού χάους κ.α. Διόλου τυχαία, λοιπόν, ο Ζίζεκ θεωρεί την ταινία ως μια 
κριτική στη βία που μπορεί να προέλθει απ’ τον όχλο μιας εξέγερσης αλλά 
και στην κρατική τρομοκρατία που μπορεί να επιβάλει ένας λαϊκιστής με 
σοσιαλιστικό προσωπείο (Μπέιν). Ευθύς εξαρχής, ο Ζίζεκ νιώθει την ανά-
γκη να επιχειρηματολογήσει υπέρ του κινήματος Occupy, λέγοντας ότι δεν 
είναι βίαιο και πως δεν σκοπεύει να ασκήσει τρομοκρατία12.

και στην συνέχεια -όπου ο Μπρους δεν συμφώνησε με τους στόχους του μέντορά του για 
καταστροφή του Γκόθαμ Σίτυ- εξελίχθηκε σε εχθρό του.
11. Καθότι μέσα απ’ τη βιομηχανία του θεάματος μπορούμε να αντλήσουμε υλικό για τις 
πολιτιστικές τάσεις και επιθυμίες των κοινωνιών.
12. «Το κίνημα Occupy Wall Street (OWS) δεν ήταν βίαιο στην πραγματικότητα. Σε καμία 
περίπτωση δεν είχε ως στόχο να φέρει ένα καινούριο καθεστώς τρόμου. Στον βαθμό που η 
επανάσταση του Μπέιν  παρεκβάλλει από τις έμφυτες τάσεις του OWS, η ταινία διαστρε-
βλώνει εντελώς τους σκοπούς και τις στρατηγικές του» (“The politics of Batman”, ό. π.).

ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΠΑΤΜΑΝ
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Στη συνέχεια προσεγγίζει τον χαρακτήρα του καπιταλιστή 
Μπρους Γουέιν. Ο τελευταίος παρουσιάζεται απ’ τον σκηνοθέτη, λέει 
ο Ζίζεκ, ως ένας καπιταλιστής με κοινωνικές ευαισθησίες. Αυτή η προ-
σέγγιση του Μπρους οδηγεί τον θεατή να παραβλέψει τον τρόπο με τον 
οποίο η οικογένεια Γουέιν συγκεντρώνει τον πλούτο της (όπλα, επιχει-
ρήσεις, χρηματιστήριο). Εν κατακλείδι, το μόνο που διακρίνει τον καλό 
καπιταλιστή απ’ τον κακό, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Ζίζεκ, είναι οι 
κοινωνικές ευαισθησίες του πρώτου σε σχέση με την αναισθησία του δεύ-
τερου. Πέρα από τον παράγοντα της κοινωνικής ευαισθησίας, ο συγγρα-
φέας δεν φαίνεται να εντοπίζει καμία ουσιαστική διαφορά13. Προφανώς 
και δεν έχει σημασία να παραθέσουμε σε όλο το εύρος της την επιχει-
ρηματολογία του συγγραφέα· απλώς παρουσιάζουμε ένα δείγμα για να 
καταδείξουμε τις προεκτάσεις που μπορεί να πάρει ένας συλλογισμός 
όταν βασίζεται σε λανθασμένες προκείμενες.

Ο ανθρωπολογικός χαρακτήρας της ταινίας

«Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εί-
ναι να δείξουμε τις ρωγμές της κοινωνίας, τις αντι-
θέσεις που θα προσπαθούσε κανείς να οξύνει. Θα 
δεχτούμε πολύ διαφορετικές ερμηνείες σχετικά με 
το τι υποστηρίζει η ταινία και τι όχι. Στην πραγ-
ματικότητα, [η ταινία] δεν έχει να κάνει με τίποτα 
από αυτά. Είναι απλά η αφήγηση μιας ιστορίας».

Κρίστοφερ Νόλαν

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η τρίτη και τελευταία ταινία του 
Μπάτμαν τράβηξε περισσότερο τα βλέμματα. Ο λόγος ήταν πως ο σκη-
νοθέτης φάνηκε να θέλει να πάρει πολιτική θέση για την οικονομική, κι 
όχι μόνο, κρίση, που τα τελευταία χρόνια ταλανίζει τις δυτικές κοινω-
νίες. Απ’ την μεριά μας πιστεύουμε ότι για μια σειρά από λόγους το 
έργο δεν έχει στενά πολιτικό περιεχόμενο. Όταν χαρακτηρίζουμε μια 
προσέγγιση «στενά πολιτική», εννοούμε ότι εστιάζει κυρίως στο πολιτι-
κοοικονομικό σκέλος ενός φαινομένου, χωρίς να λαμβάνει υπόψη της τις 
ανθρωπολογικές-πολιτιστικές του εκφάνσεις. Φυσικά, σε αυτό το σημείο, 
δεν υποστηρίζουμε ότι η ανθρωπολογική-πολιτιστική σφαίρα είναι απο-
κομμένη ή ότι μένει ανεπηρέαστη απ’ την πολιτικοοικονομική· αντιθέτως 

13. Ο λόγος για τον οποίο θεωρούμε κοντόφθαλμη αυτή την ερμηνεία θα φανεί στην συ-
νέχεια του κειμένου, όπου θα αναλύσουμε τις διαφορές του παραδοσιακού αστού (τύπου 
Μπρους Γουέιν) με τον σύγχρονο ηδονιστή επιχειρηματία.
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πιστεύουμε ότι κι οι δύο αυτές σφαίρες (πολιτική και πολιτιστική) αλ-
ληλεπιδρούν μεταξύ τους. Ως εκ τούτου προσεγγίζουμε τις ανθρώπινες 
κοινωνίες με έναν ευρύτερα πολιτικό τρόπο, δηλαδή συμπεριλαμβάνουμε 
στις αναλύσεις μας, πέρα απ’ το πολιτικοοικονομικό, και το πολιτιστικό-
ανθρωπολογικό στοιχείο. 

Ο σκηνοθέτης λοιπόν επανειλημμένα έχει ισχυριστεί ότι το έργο 
δεν έχει κάποια πολιτική στόχευση. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος 
ότι το πολιτικό μήνυμα μπορεί να δίνεται από τον δημιουργό με ασυ-
νείδητο τρόπο, όμως όπως θα δούμε στην συνέχεια, ούτε κάτι τέτοιο 
συμβαίνει. Δεύτερον, θα αποτελούσε μέγαλο σφάλμα από μέρους μας να 
απομονώσουμε την τρίτη ταινία, αποσπώντας την απ’ τις δυο προηγού-
μενες, μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουμε τα θεωρητικά μας σχήματα. 
Το έργο διαθέτει μια συνέχεια και μια ροή που μόνο έτσι θα είχε νόημα 
να σχολιαστεί. Με άλλα λόγια, το ότι στην τελευταία ταινία η ρητορική 
του Μπέιν τράβηξε το ενδιαφέρον των αριστερών σχολιαστών, κάνοντάς 
τους να θέλουν να απαντήσουν στην κριτική που ένιωθαν να τους ασκεί-
ται, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι το έργο περιορίζεται στη ρη-
τορική του Μπέιν ή στον καπιταλιστή Γουέιν. Σε ολόκληρη την τριλογία 
ο θεατής γίνεται μάρτυρας μιας συνέχειας και μιας μετάλλαξης, τόσο 
στους χαρακτήρες όσο και συνολικά στην κοινωνία του Γκόθαμ Σίτυ. 
Μπορούμε να πούμε ότι παρουσιάζεται από μια πλευρά του έργου η 
κοινωνική «απομόνωση» παραδοσιακών τύπων ανθρώπων -τουλάχιστον 
αυτών των ανθρωπολογικών τύπων που γνωρίζαμε στην πρόσφατη ιστο-
ρία, όπως είναι ο αστός- μέσα σε μια κοινωνία με διαφορετικές αξίες 
και προτεραιότητες. Όπως επίσης έντονα παρουσιάζονται και οι ευθύνες 
που φέρει η κοινωνία στο σύνολό της, όντας αφημένη στην απάθεια. 
Ένα ενδεικτικό παράδειγμα μέσα απ’ την ταινία με το οποίο τονίζεται η 
ανθρωπολογική μετάλλαξη είναι αυτό ανάμεσα στους κλασικούς μαφιό-
ζους, απ’ την μία πλευρά, και τον Τζόκερ, απ’ την άλλη. Ο Τζόκερ είναι 
ένας νέος τύπος εγκληματία, με τελείως διαφορετική ψυχική συγκρότη-
ση και διαφορετικού τύπου κίνητρα και αξίες.

 Συγχρόνως, όπως αναφέραμε και παραπάνω, το έργο βρίθει 
σκηνών οι οποίες μας προϊδεάζουν για κάτι πέρα απ’ το στενά πολιτικό. 
Το Γκόθαμ Σίτυ δεν είναι απλά μια καπιταλιστική πόλη όπου υπάρχει 
εκμετάλλευση, ανεργία, διεφθαρμένη δικαιοσύνη κ.λπ.· πολύ περισσό-
τερο είναι μια πόλη-ναυαρχίδα της πολιτιστικής παρακμής. Η Λεγεώνα 
των Σκιών14 επιδιώκει να καταστρέψει το Γκόθαμ Σίτυ, καθώς, βάσει 

14. Η Λεγεώνα των Σκιών είναι μια μυστική οργάνωση της οποία κεντρικός στόχος απο-
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της εκτίμησής της, έχει φτάσει σε τέλμα και το μόνο που του απομένει 
είναι να καταστραφεί ολοσχερώς. Αν κάτι τέτοιο δεν συμβεί η ασθένειά 
της θα διαδοθεί παντού, με καταστροφικές συνέπειες για τον ανθρώπινο 
πολιτισμό.

Τέλος, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, σε καμία ταινία δε δίνεται 
η εντύπωση κάποιας τελικής λύτρωσης, όπου ο καπιταλισμός θα διασωζό-
ταν και ύστερα θα παρουσιαζόταν σαν κάποιος επίγειος παράδεισος. Θα 
λέγαμε ότι ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Στην τρίτη ταινία, και αφού ο 
Μπάτμαν έχει αποχωρήσει απ’ την ενεργό δράση ή έχει πεθάνει15, ο βοη-
θός του (Μπλέικ) αποχωρεί απ’ το διεφθαρμένο αστυνομικό σώμα για να 
συνεχίσει το έργο του μέντορά του. Ενώ σε ένα άλλο σημείο της ταινίας, 
λίγο πριν τα πράγματα γίνουν ξανά άσχημα για την πόλη, ο επιθεωρητής 
Γκόρντον λέει στον Μπάτμαν: «Βασιστήκαμε σε ένα ψέμα. Γι’ αυτό και 
το κακό εμφανίζεται ξανά» (TDKR). Στην ουσία, η τριλογία του Μπάτμαν 
μάλλον παρουσιάζει τους «καλούς» να λύνουν προσωρινά τα προβλήματα 
της Γκόθαμ (περιορίζοντας την εγκληματικότητα, νικώντας άτομα που 
θέλουν να καταστρέψουν την πόλη κ.λπ.) και όχι να συμβάλλουν κατα-
λυτικά στην καταπολέμηση της διαφθοράς ή σε κάποια, τέλος πάντων, 
σημαντική αλλαγή της κοινωνίας. Οι ήρωες αυτοί, ο Μπάτμαν, ο δικαστής 
Χάρβεϊ Ντεντ ή ο επιθεωρητής Γκόρντον, φαίνεται να μάχονται μόνοι τους, 
το ερώτημα όμως που δεν θέτουν και γι αυτό ακριβώς τον λόγο δεν θα 
μπορέσουν ποτέ να συμβάλλουν αποτελεσματικά σε μια αλλαγή της κοι-
νωνίας είναι το εξής: τί είναι αυτό που τους νομιμοποιεί και τους δίνει το 
δικαίωμα να δρουν μόνοι τους; Οι ήρωες δεν καταλαβαίνουν ότι η κοινω-
νική απάθεια είναι αυτή που τους οπλίζει, η ιδιώτευση, η αδράνεια, η συμ-
μετοχή της κοινωνίας στην διαφθορά. Δεν το βλέπουν αυτό και για τον ίδιο 
ακριβώς λόγο δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί οι ενέργειες, οι πράξεις 
τους κι οι επιτυχίες τους δεν μπορούν να εμπνεύσουν τους ανθρώπους, 
γιατί δεν μπορούν να είναι το έναυσμα για κάποια κοινωνική αλλαγή. 

τελεί η «ισορροπία» στον κόσμο. Ως εκ τούτου, μόλις τα μέλη της οργάνωσης κρίνουν ότι 
μια πόλη-σύμβολο έχει φτάσει στο τέλμα της τότε παρεμβαίνουν καταστρέφοντάς της. Εν 
προκειμένω, η εν λόγω ομάδα θέλει να καταστρέψει το Γκόθαμ Σίτυ γιατί πιστεύει ότι 
έχει περιέλθει σε πλήρη παρακμή.
15. Το συγκεκριμένο σημείο μένει κάπως μετέωρο. Βρισκόμαστε στο τέλος της ταινίας. Ο 
Άλφρεντ βλέπει τον Μπρους με την Σελίνα να πίνουν καφέ κάπου στην Φλωρεντία, χωρίς 
όμως να ξεκαθαρίζεται αν αυτό που βλέπει ο Άλφρεντ είναι η πραγματικότητα ή μια απλή 
ψευδαίσθηση.
Φαίνεται πως ο σκηνοθέτης έχει μια γενικότερη τάση να μην ξεκαθαρίζει το τέλος των 
ιστοριών, πράγμα που συμβαίνει και σε άλλες του ταινίες όπως το Inception (2010).
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Ο λόγος, τώρα, που δεν μπορούν να επηρεάσουν με τις πράξεις τους 
αυτούς τους ανθρώπους του Γκόθαμ είναι γιατί οι αξίες τις οποίες ενσαρ-
κώνουν αυτές οι πράξεις δεν έχουν καμία σχέση με αυτές των οποίων είναι 
φορείς οι άνθρωποι του Γκόθαμ. Οι ήρωες μας έχουν ηττηθεί και δεν το 
γνωρίζουν, ενώ τα μέσα που έχουν επιλέξει για να πολεμήσουν το Κακό 
στην ουσία σαμποτάρουν τις αρχές για τις οποίες μάχονται· ως εκ τούτου 
όσο κερδίζουν τους εχθρούς του Γκόθαμ τόσο απομακρύνονται απ’ την τε-
λική τους επιδίωξη. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που ο μπάτλερ (Άλφρεντ) του 
Μπρους προσπαθεί να πείσει τον αφέντη του ότι η πόλη δεν χρειάζεται 
έναν Μπάτμαν αλλά τον Μπρους Γουέιν, τους πόρους του, τις γνώσεις του. 
«Όχι το σώμα του, ούτε την ψυχή του» (TDKR). Ο μπάτλερ παροτρύνει τον 
αφέντη του να σταματήσει να δρα εν ονόματι της κοινωνίας, να της παραχω-
ρήσει την τεχνολογία του για να υπερασπίσει η ίδια τον εαυτό της, αλλιώς η 
κοινωνία θα παραμείνει απαθής και στάσιμη. 

Για τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε πως ο σκηνοθέτης έστω και 
ασυνείδητα περιέπλεξε λίγο τα πράγματα. Το πολιτικό πλαίσιο της εποχής 
μας, όπως φαίνεται, χρησιμοποιήθηκε απ’ τον δημιουργό ως καμβάς πάνω 
στον οποίο αποτυπώνονται οι πολιτικές-πολιτιστικές τάσεις και ρωγμές που 
χαρακτηρίζουν την εποχή μας. Για να το επαναλάβουμε μια φορά ακόμη, 
στην ταινία σκιαγραφούνται, απ’ την μια μεριά, κοινωνικά φαινόμενα και 
ανθρωπολογικοί τύποι που αναδύονται ως κάτι νέο μέσα στην κοινωνία· 
και απ’ την άλλη, φαινόμενα και ανθρωπολογικοί τύποι που μέχρι τώρα 
γνωρίζαμε αλλά, ωστόσο, τείνουν να εξαλειφθούν μέσα στις νέες κοινωνικές 
συνθήκες που σταδιακά επικρατούν. Για να γίνουν κατανοητά τα παραπάνω 
θα πρέπει να εστιάσουμε σε ορισμένα σημεία του έργου. Όπως, για παρά-
δειγμα, να προσεγγίσουμε τη διαφορά μεταξύ του «κλασικού» καπιταλιστή 
Μπρους Γουέιν και των σύγχρονων καπιταλιστών, ενώ παράλληλα με αυτό, 
θα γίνει κι η προσπάθεια σύνδεσης της ταινίας με ορισμένες από τις τάσεις 
που εμφανίζονται σήμερα μέσα στις δυτικές κοινωνίες. 

Γκόθαμ Σίτυ: μια παρακμάζουσα πόλη κάπου στη Δύση  

«Ήρθε η ώρα της Γκόθαμ, όπως η Κων-
σταντινούπολη ή η Ρώμη παλιότερα, η πόλη έγι-
νε ένα φυτώριο πόνου και αδικίας. Δεν μπορεί 
να σωθεί και πρέπει να αφεθεί να πεθάνει» Λό-
για του Ρας Αλ Γκουλ, του αρχηγού της μυστικής 
οργάνωσης, «Λεγεώνα των Σκιών» 

The Batman Begins, 2005.
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Το Γκόθαμ Σίτυ δεν είναι απλώς μια πόλη όπου δρουν, κατ’ 
εξαίρεση, συμμορίες και σχιζοφρενείς εγκληματίες. Πολύ περισσότερο 
αποτελεί την πηγή αυτών των στοιχείων. Όταν στη δεύτερη ταινία της 
τριλογίας (TDK) o Τζόκερ βγάζει το κεφάλι του απ’ το παράθυρο του 
περιπολικού για να γευτεί την ατμόσφαιρα χάους που έχει προκαλέσει 
ο ίδιος στην πόλη, τότε καταλαβαίνουμε το δέσιμο του εγκληματία με 
την πόλη του. Ο Τζόκερ εκστασιάζεται γιατί πιστεύει ότι με τις πρά-
ξεις του έσπασε το φράγμα που εμπόδιζε το ξέσπασμα του κοινωνικού 
χάους. Και το σημαντικό είναι ότι το κοινωνικό χάος εκδηλώθηκε κατά 
τον Τζόκερ με μια μικρή από μέρους του συμβολή, μ’ ένα «σπρωξιματά-
κι» ας πούμε. Η ωραία αυτή σκηνή λοιπόν όπως και πολλές άλλες, μας 
δείχνουν ότι ο εγκληματίας δεν νιώθει ξένος προς το Είναι της πόλης. 
Όπως αναφέρει κι ο ίδιος: «Δεν είμαι τέρας. Είμαι πιο μπροστά απ’ την 
εποχή μου» (TDK).   

Όπως εύκολα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε, το Γκόθαμ Σίτυ είναι 
μια πόλη που έχει φτάσει στα όριά της και λειτουργεί λόγω κεκτη-
μένης ταχύτητας. Οι θεσμοί της είναι υπό κατάρρευση. Η δικαιοσύνη 
χρηματίζεται απ’ την μαφία, η αστυνομία το ίδιο. Στα ανώτερα κοινω-
νικά στρώματα επικρατεί ψευτο-ηδονισμός και κοινωνική ανευθυνό-
τητα (πλούσια πάρτι, κομπίνες, χρηματιστηριακή κερδοσκοπία κ.ά.). 
Η κοινωνία στο σύνολό της είναι απαθής και αποπροσανατολισμένη. 
Τα εναπομείναντα ηθικά στοιχεία, όπως ο επιθεωρητής Γκόρντον κι ο 
δικαστής Χάρβεϊ Ντεντ, οι οποίοι υπερασπίζονται ορισμένα ιδανικά, 
αποτελούν μια μικρή μειοψηφία. Η κοινωνία λοιπόν διαλύεται εκ των 
έσω. Το παραπάνω σκηνικό δε μας είναι τελείως άγνωστο μιας και 
βιώνουμε στην εποχή μας μια πρωτόγνωρη για τη νεωτερικότητα αν-
θρωπολογική κρίση.

Η κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ 
αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή της σύγχρονης ιστορίας. Στην 
συγκεκριμένη περίπτωση οι τραπεζίτες δημιούργησαν, όπως γνωρίζου-
με, μια φούσκα με τα ενυπόθηκα δάνεια της αμερικανικής στεγαστικής 
αγοράς. Γιατί όμως συνέβη αυτό; Καταρχάς ας αναφέρουμε το προφα-
νές: «αν κάτι χαρακτηρίζει τις σύγχρονες διευθυντικές τάξεις […] αυτό 
είναι η απόλυτη σχεδόν ανευθυνότητα»16. Πέρα όμως απ’ την ανευθυ-
νότητα των τραπεζικών ελίτ, είχαμε φυσικά κι ένα πολύ σημαντικό κομ-
μάτι του κόσμου το οποίο έπαιρνε αυτά τα δάνεια χωρίς να έχει καμία 

16. Αυτονομία ή βαρβαρότητα, «Η “κρίση του πολιτικού συστήματος” και η κρίση των 
φιλελεύθερων ολιγαρχιών», περ. Μάγμα, Δεκέμβρης 2008, σ. 33.
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αίσθηση της πραγματικότητας και του ρίσκου που ενέχουν. Ο συνδυα-
σμός των δύο παραπάνω στοιχείων αποδείχτηκε καταστροφικός. Όπως 
πολύ εύστοχα έχει ειπωθεί αλλού: «το γεγονός ότι αυτή η λύσσα για 
υπερκατανάλωση πάνω στο σαθρό θεμέλιο της διαρκούς πίστωσης συ-
ναντήθηκε με την μανία της κερδοσκοπικής απληστίας των ελίτ, των 
τραπεζοκρατόρων και των χρηματοκρατόρων που έχουν μετατρέψει την 
πλανητική οικονομία σε καζίνο, έκανε το μίγμα εκρηκτικότερο και τις 
συνέπειές του καταστρεπτικότερες».17

Απ’ το παραπάνω παράδειγμα μπορούμε να εξάγουμε πολλά 
συμπεράσματα· ένα απ’ αυτά είναι ότι τα καταναλωτικά ήθη δεν περι-
ορίζονται πλέον στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, αλλά έχουν κατα-
φέρει να διαχυθούν στο σύνολο των κοινωνικών τάξεων. Πρέπει λοιπόν 
να αναρωτηθούμε το εξής: τί είδους πολιτιστικές μεταβολές και αλλοι-
ώσεις προκάλεσε η διάχυση των καταναλωτικών ηθών στο σύνολο της 
κοινωνίας; Και ποιά είναι η συμβολή τους στην ανάδυση ανθρωπολογι-
κών τύπων, σαν αυτών που δημιούργησαν την χρηματοπιστωτική φού-
σκα του 2008; Για να απαντήσουμε θα πρέπει να κάνουμε μια σύντομη 
ιστορική αναδρομή σε μια σημαντική πολιτιστική καμπή των δυτικών 
κοινωνιών που έλαβε χώρα στα μέσα του 20ού αιώνα. Χωρίς αυτή την 
αναφορά είναι αδύνατον να κατανοήσουμε την κυρίαρχη κουλτούρα της 
εποχής και τους ανθρώπους που διαμορφώνει η τελευταία.

Το τέλος των μεγάλων αφηγήσεων κι η κουλτούρα της 
κατανάλωσης

Στα μέσα του 20ού αιώνα διακρίνουμε σε γενικές γραμμές μια 
μεταβολή του κοινωνικού φαντασιακού (των κοινωνικών δηλαδή σημασι-
ών και παραστάσεων). Οι μεγάλες («ολιστικές») αφηγήσεις χάνουν την 
επίδραση που είχαν πάνω στους ανθρώπους, ενώ, σταδιακά, διαδίδεται 
η γενικευμένη απάθεια κι ο καταναλωτισμός. Οι ταξικές αντιθέσεις εξα-
λείφονται, καθώς η καταναλωτική κουλτούρα «ενώνει» ανώτερες και κα-
τώτερες κοινωνικές τάξεις. Η θρησκεία δε θα έχει πλέον κάποια ιδιαίτερη 
βαρύτητα στην ζωή των ανθρώπων, παρά μόνο για την ημέρα του γάμου 
(ή της κηδείας), με άλλα λόγια κατά τις δημόσιες τελετές. Οι επαναστα-
τικές θεωρίες θα καταλήξουν σκιά του εαυτού τους, χωρίς να μπορούν 
πλέον να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των ανθρώπων. Ακόμα και το πνεύμα 
της Προόδου («ορθολογισμός», καινοτομία, διαρκής ανάπτυξη κ.λπ.) το 

17. Δ. Μαργαρίτης, Κορνήλιος Καστοριάδης και το τέλος του κλασσικού εργατικού 
κινήματος, εκδ. Τροπή, 2009, σ. 109.

ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΠΑΤΜΑΝ



222

οποίο, τουλάχιστον από θεωρητικής άποψης, θα έπρεπε να συνεχίζει να 
εμπνέει μέσα σ’ έναν καπιταλιστικό κόσμο, φαίνεται να υπέστη πλήγμα 
απ’ την διάδοση μιας λογικής του γρήγορου χρήματος -η οποία εκφρά-
ζεται, μεταξύ άλλων, μέσα απ’ την παιγνιομανία στο χρηματιστηριακό 
πεδίο. Επίσης, ο θεσμός της οικογένειας και του σχολείου, που αποτε-
λούσαν στέρεους παραδοσιακούς θεσμούς, άρχισαν να αδειάζουν από 
νόημα18.

Η «εκρίζωση» κι η ανθρωπολογική κρίση του καπιταλισμού

Η καταναλωτική και ψευτο-ηδονιστική 
κουλτούρα του σημερινού καπιταλισμού βασίζεται 
στην καταστροφή όλων των παραδοσιακών πολιτι-
στικών μορφών που –με τρόπο συντηρητικό ή όχι, 
αυτό λίγο ενδιαφέρει εν προκειμένω- παρείχαν 
μια στοιχειώδη οργάνωση και τάξη στη ζωή των 
ατόμων.19

Η υποχώρηση των μεγάλων αφηγήσεων μέσα στη Δύση κι η απο-
δυνάμωση των παραδοσιακών αξιών που ενσάρκωναν οι προηγούμε-
νες κοινωνικές θεσμίσεις, δημιούργησαν ένα νέο κοινωνικό περιβάλλον 
για τους ανθρώπους. Τα άτομα πλέον, εκριζωμένα απ’ το πολιτιστικό 
τους περιβάλλον, θα αφεθούν στα φανταχτερά χέρια της καταναλωτικής 
κουλτούρας. Οι άνθρωποι δε θα διαθέτουν εφεξής τα κατάλληλα εφό-
δια και τις αξίες για να αμυνθούν στα καταναλωτικά κελεύσματα των 
καιρών τους. Σταδιακά χάνουν τον έλεγχο του εαυτού τους και γίνονται 
περισσότερο ευάλωτοι στους εξωτερικούς πειρασμούς (διαφημίσεις, κα-
ταναλωτικά προϊόντα, ξέφρενη διασκέδαση, τεχνολογία κ.ά.). Οι επιθυ-
μίες κι οι ορμές τους θα διεκδικούν άμεση ικανοποίηση. Χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα είναι ο εκνευρισμός κι η υστερία που καταλαμβάνει τα 
νεώτερα ηλικιακά άτομα μπροστά στο ενδεχόμενο καθυστέρησης της 
εκπλήρωσης κάποιας καταναλωτικής επιθυμίας. Σχετικά με το φαινόμε-
νο του καταναλωτισμού ο κοινωνιολόγος Zygmunt Bauman αναφέρει: «ο 
καταναλωτισμός, σε ευθεία αντίθεση με τις προγενέστερες μορφές ζωής, 
συνδέει την ευτυχία, όχι τόσο με την ικανοποίηση αναγκών […] όσο με 

18. Όπως είναι φυσικό, δεν είναι δυνατόν στο θεματικό πλαίσιο αυτού του κειμένου να 
εξαντλήσουμε τα θέματα που θίγουμε, όπως για παράδειγμα τις αιτίες που οδήγησαν 
στην κατάρρευση των «ολιστικών» αφηγήσεων.
19. Ν. Μάλλιαρης, «Συντηρητισμός, ριζοσπαστισμός και η ανθρωπολογική κρίση του 
καπιταλισμού», Μάγμα, τ. 6, Ιούνιος 2010, σ. 119. Διαθέσιμο και στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση, http://protagma.files.wordpress.com/2012/11/magma6ok2.pdf.
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διαρκώς διογκωμένες και εντεινόμενες επιθυμίες, πράγμα που σημαίνει 
με την σειρά του την άμεση χρήση και την εσπευσμένη αντικατάσταση 
των αντικειμένων που προορίζονται, και αναμένεται απ’ αυτά, να ικανο-
ποιήσουν»20. Η υποχώρηση λοιπόν των παραδοσιακών αξιών και ηθικών 
φραγμών (σαν αυτών που πρόσφεραν οι παραδοσιακοί θεσμοί, όπως 
π.χ. η χριστιανική θρησκεία) μετέτρεψε το άτομο σε έρμαιο των ηδονών 
του21, ανεύθυνο κοινωνικά, ή ακόμη (για να περάσουμε και στα δικά μας), 
ανίκανο να σκεφτεί πάνω στην κοινωνία και να επιδιώξει οποιαδήποτε 
αλλαγή της. Άλλωστε αυτός ο στόχος απαιτεί ορισμένες βασικές («λει-
τουργικού» τύπου) αξίες που επιτρέπουν στα άτομα π.χ. να στρατευτούν 
σε μια ιδεολογία, να είναι υπεύθυνα, να έχουν πειθαρχία σε αυτό που 
κάνουν, αυτοέλεγχο κ.ά.)22.

Η πολιτική σημασία αυτής της «εκρίζωσης» που λέμε σχετίζεται 
με ένα φαινόμενο που κυριαρχεί όλο και πιο ολοκληρωτικά στις Δυτικές 
κοινωνίες· το φαινόμενο της ολοένα αυξανόμενης αδυναμίας των κοινωνι-
ών να αναπαραχθούν θεσμικά. Ακολουθώντας τον Κορνήλιο Καστοριάδη 
μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αυτή την κρίση ως ανθρωπολογική κρίση 
του καπιταλισμού, με την έννοια ότι οι παραδοσιακοί τύποι ανθρώπων 
που υπήρχαν (και τους οποίους χρησιμοποίησε ο καπιταλισμός για να 

20. Z. Bauman, Ζωή για κατανάλωση, μτφ. Γ. Καράμπελας, εκδ. Πολύτροπον, 2008, σ. 48.
21. Θα είναι γνωστό πως στην Λευκίμμη της Κέρκυρας γυρίστηκε πριν από ένα διάστημα 
βρετανικό ριάλιτι το οποίο παρουσίαζε τον τρόπο διασκέδασης των βρετανών τουριστών 
στην περιοχή του Κάβου (Νότια Κέρκυρα). Κύριο χαρακτηριστικό της διασκέδασής τους, 
όπως φάνηκε στο ριάλιτι, ήταν η προσπάθεια υπέρβασης των ορίων, με κάθε τρόπο. Ένα 
μικρό δείγμα αυτού που λέμε: όποιος είχε πάει με την ίδια κοπέλα πάνω από τρεις φορές, 
αναγκαζόταν από την παρέα του να πιει τα ούρα της ως μορφή ταπεινωτικής τιμωρίας. 
Αυτή η αίσθηση των τουριστών για μη ύπαρξη ορίων αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό 
δείγμα των διαβρωτικών συνεπειών της καταναλωτικής κουλτούρας πάνω στον ψυχισμό 
των ανθρώπων. Δείτε σχετικά το άρθρο, «Τα αγγλικά Σόδομα και Γόμορρα στον κάβο της 
Κέρκυρας σε ριάλιτι σόου», στην ηλεκτρονική διεύθυνση, http://www.theinsider.gr/index.
php?option=com_content&view=article&id=23668:ta-agglika-qsodoma-kai-gomoraq-ston-
kabo-tis-kerkyras-se-rialiti-sooy-binteo&catid=104:media-stories&Itemid=159
22. Η συγκεκριμένη θεωρία έχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθότι μας επιτρέπει να καταλάβου-
με πως η απουσία παραδοσιακών εφοδίων, δυσχεραίνει, αν δε μηδενίζει, κάθε πιθανότητα 
αλλαγής της κοινωνίας. Διότι αφαιρεί απ’ τον άνθρωπο, τόσο τα ψυχικά εφόδια που του 
επιτρέπουν να δοθεί σ’ έναν σκοπό, όσο και την ικανότητά του να ερμηνεύει τον κόσμο 
μέσα από μια κοσμοθεωρία. Ως εκ τούτου, η απουσία μιας συνολικής κοσμοθεωρίας, 
οδηγεί τον άνθρωπο σε μια διαρκή κατάσταση αποπροσανατολισμού, σύγχυσης και με-
γάλης ανευθυνότητας. Η παραπάνω θεωρία  προέρχεται απ’ το καταπληκτικό κείμενο 
του Κρίστοφερ Λας, «Για μια νέα ερμηνεία της μαζικής κουλτούρας», Μάγμα, τ. 6, ό. π., 
σελ 93. Και σε ηλεκτρονική μορφή στη σελίδα, http://protagma.files.wordpress.com/2012/11/
magma6ok2.pdf.
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εδραιωθεί) αρχίζουν να εκλείπουν. Ως εκ τούτου, ο ανεύθυνος και «ηδο-
νιστής» τύπος ανθρώπου που φτιάχνει η εποχή μας απειλεί εν γένει την 
κοινωνική και ιστορική θέσμιση της νεωτερικότητας (δηλαδή ό,τι κατά-
φερε να δημιουργήσει σε επίπεδο θεσμών και σημασιών η νεωτερικότη-
τα -σχηματικά απ’ τον 18ο έως τα μέσα του 20ού αιώνα). Όπως το λέει 
ωραία ο ίδιος ο Καστοριάδης: «πίσω από όλα υπάρχει μια τεράστια 
φθορά των ανθρωπολογικών τύπων που έκαναν την φιλελεύθερη καπιτα-
λιστική κοινωνία να λειτουργεί. Αναφέρομαι στον ευσυνείδητο εργάτη, 
στον τολμηρό επιχειρηματία με επιχειρηματικό δαιμόνιο, στο αδέκαστο 
δικαστή, στον ορθολογικό γραφειοκράτη  -όπως τον όρισε ο Μαξ Βέ-
μπερ. Όλα αυτά φαίνονται να κονιορτοποιούνται κάθε μέρα όλο και πε-
ρισσότερο κι η εξήγηση αυτής της κονιορτοποίησης είναι απλή: αυτό που 
η κοινωνία προτείνει και ορίζει σε όλον τον κόσμο… είναι “πλούτισε”, 
“βγάλε φράγκα”. Αυτό είναι όλο»23.

Το αβέβαιο μέλλον του Γκόθαμ Σίτυ
Έχοντας δώσει μια μικρή εικόνα για τις αλλαγές που συντελέ-

στηκαν στις δυτικές κοινωνίες και αφού υπογραμμίσαμε τις συνέπειες 
που είχαν πάνω στην συγκρότηση των ατόμων, μπορούμε να δούμε τώρα 
με μεγαλύτερη ευκολία τους λόγους που μια πόλη σαν την Γκόθαμ γεννά 
τόσες αναταραχές.

Η δυσανεξία αυτής της πόλης οφείλεται στο ότι δεν μπορεί να 
αναπαράγει άλλο ορισμένους θεσμούς και αξίες, καθώς οι τελευταίοι 
έχουν «αδειάσει» από περιεχόμενο. Οι άνθρωποι δεν βρίσκουν κανένα 
νόημα να βασιστούν σ’ αυτούς. Ας δούμε για παράδειγμα τον Μπρους 
Γουέιν. Ο σκηνοθέτης τοποθετεί αυτόν το χαρακτήρα μέσα στο περιβάλ-
λον της Γκόθαμ, τον εξανθρωπίζει, τον καθιστά τρωτό μπροστά σε κατα-
στάσεις, τον κάνει να αμφιταλαντεύεται πάνω στον ρόλο που επέλεξε. 
Στην δεύτερη ταινία, μετά τον θάνατο της αγαπημένης του Ρέιτσελ, ο 
Μπάτμαν εξομολογείται: «υποτίθεται ότι θα ενέπνεα το καλό, όχι την 
παράνοια και τον θάνατο» (TDK). Ο Μπάτμαν, υπό το βάρος συνειδησια-
κών αδιεξόδων, βρίσκεται πολλές φορές στο μεταίχμιο να παρατήσει τον 
σκοπό του. Αντιστοίχως, στην τρίτη ταινία η Κατγούμαν βλέπει τελείως 
μάταιη την προσπάθεια να αφιερωθεί κάποιος σε έναν αγώνα κοινωνικής 
δικαιοσύνης. Το μέλλον λοιπόν της πόλης είναι δυσοίωνο. Ιδιαίτερα όταν 
εμφανίζεται ο Τζόκερ και καταφέρνει να προκαλέσει τόσο μεγάλο κοινω-

23. Κ. Καστοριάδης, Η δυνατότητα μιας αυτόνομης κοινωνίας, εκδ. Στάσει 
Εκπίπτοντες, σ. 16.
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νικό χάος, χρησιμοποιώντας κατά βάση ψυχολογικά μέσα, τότε η αίσθηση 
ματαιότητας επικρατεί. Ακόμα κι ο «Λευκός Ιππότης»24 του Γκόθαμ, ο 
Χάρβεϊ Ντεντ, διαφθείρεται και μετατρέπεται σε κοινό εγκληματία.    

Ο Τζόκερ ως πρότυπο της σύγχρονης κουλτούρας

«Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Άλλοτε 
τσιμπούσαν κάποιον, πήγαινε φυλακή. Όλοι τη-
ρούσαν τον κώδικα σιωπής. Σήμερα δεν υπάρχουν 
αξίες».

Απ’ την τηλεοπτική σειρά The Sopranos.

«Κάποτε μέχρι κι οι εγκληματίες σε αυ-
τήν την πόλη είχαν αρχές. Τιμή, σεβασμό […]. Εσύ 
σε τι πιστεύεις;».25

The Dark Knight, 2008

Είναι σίγουρο ότι όποιος έχει παρακολουθήσει ταινίες που ανα-
φέρονται στο οργανωμένο έγκλημα (Μαφία, συνδικάτο του εγκλήματος 
κ.λπ.), θα έχει διακρίνει την τάση που υπήρχε σ’ αυτές τις ομάδες να 
υιοθετούν με αυστηρότητα ένα σύνολο αξιών και συμπεριφορών, η πα-
ραβίαση των οποίων θα είχε ως αποτέλεσμα την πιθανή καταστροφή της 
οργάνωσης-επιχείρησης. Για παράδειγμα, ο νόμος της σιωπής (ομερτά), 
που εκφράζεται μέσω της μη συνεργασίας με τις αρχές, ήταν ένας όρκος 
απαράβατος μεταξύ των μαφιόζων. Άλλα χαρακτηριστικά είναι η τάση 
τους να αποδίδουν μεγάλη αξία στον οικογενειακό τους κύκλο, ο μεγά-
λος σεβασμός προς τα «κεφάλια» της οργάνωσης, το υψηλό αίσθημα τι-
μής που τους διακατείχε και για την οποία πολλές φορές άνοιγαν πόλεμο 
με άλλες οικογένειες κ.λπ.

Στην τριλογία του Batman ο σκηνοθέτης τονίζει περισσότερο 
την «επιχειρηματική» εικόνα των εγκληματιών, την φιλαργυρία τους 
και την διαπλοκή τους με το σύστημα που δήθεν τους καταδιώκει. 
Ωστόσο, ο Τζόκερ δεν αποδέχεται καμία αξία τους. Αυτό από μόνο 

24. Ο Λευκός Ιππότης της Γκόθαμ είναι ο τίμιος δικαστής Χάρβεϊ Ντεντ, ο οποίος σε αντί-
θεση με τον «σκοτεινό ιππότη», δηλαδή τον Μπάτμαν, δρα κατά του εγκλήματος δημόσια 
και με θεσμικά μέσα. Μέχρι τη στιγμή, φυσικά, που διαφθείρεται και ο ίδιος.
25. Το ερώτημα αυτό απευθύνθηκε στο Τζόκερ κατά την διάρκεια ληστείας σε μια τράπε-
ζα. Στην ληστεία που είχε οργανώσει ο Τζόκερ οι συνέταιροί του άρχισαν να εξοντώνουν 
ο ένας τον άλλον έτσι ώστε το κέρδος ανά άτομο να αυξηθεί. Στο τέλος αποδείχθηκε ότι 
φορέας αυτής της ιδέας ήταν ο Τζόκερ.
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του είναι αρκετό για να προκαλέσει σύγχυση. Ποια είναι λοιπόν τα 
πραγματικά του κίνητρα26;

Ας δούμε πρώτα τη σχέση του με τον Μπάτμαν. Ο Μπάτμαν έχει 
ως σκοπό την επικράτηση της τάξης και της σταθερότητας του καθεστώ-
τος, ο Τζόκερ θέλει ακριβώς το αντίθετο. Στόχος του είναι η απελευθέ-
ρωση του χάους που φωλιάζει στην κοινωνία, προκειμένου το Γκόθαμ να 
οδηγηθεί στην αυτοκαταστροφή. Για να το καταφέρει όμως αυτό δεν θα 
πρέπει να απευθυνθεί μόνο στους κατοίκους της πόλης, οι οποίοι κατά 
την γνώμη του εκφράζουν το χάος με έμμεσους ακόμα τρόπους· θα πρέ-
πει επίσης να αλλοιώσει τις προσωπικότητες των ατόμων που αμύνονται 
συνειδητά κατά της αταξίας και του χάους, δηλαδή τους προστάτες του 
Γκόθαμ Σίτυ. Ο Τζόκερ πιστεύει ότι αναιρώντας την οπτική των ηρώων 
για το τι είναι αυτή η κοινωνία στην οποία ζουν θα τους κάνει να καταλά-
βουν ότι η «αναρχία» είναι, κατά βάθος, η κρυφή επιθυμία των κατοίκων 
του Γκόθαμ. Ο Τζόκερ λέει χαρακτηριστικά για τους προστάτες της πό-
λης: «είναι δολοπλόκοι που προσπαθούν να ελέγξουν τους μικρούς τους 
κόσμους. Εγώ δεν είμαι δολοπλόκος. Εγώ προσπαθώ να δείξω σ’ αυτούς 
πόσο αξιολύπητες είναι οι προσπάθειές τους να ελέγξουν τα πράγματα» 
(TDK). Ως εκ τούτου, όλα τα σχέδια του Τζόκερ είναι οργανωμένα με 
τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλούν στους αντιπάλους του μεγάλα ηθικά 
διλήμματα και έντονη ψυχολογική πίεση. 

Ο Μπάτμαν βρίσκεται διαρκώς σε αδιέξοδο καθώς δεν ξέρει με 
ποιον τρόπο να αντιμετωπίσει έναν τέτοιου τύπου εγκληματία. Εν τέλει 
οι ενέργειες του Τζόκερ καταφέρνουν να αποδομήσουν τους ήρωες, να 
φανερώσουν την γύμνια τους και τα μεγάλα μειονεκτήματα των προσπα-
θειών τους. Ο Τζόκερ καταφέρνει να μεταλλάξει τον Χάρβεϊ Ντεντ και 
να τον κάνει έναν κοινό εγκληματία, ενώ οδηγεί τον Μπάτμαν και τον 
Γκόρντον να παραβιάσουν τις βασικότερες αρχές τους. Ο Γκόρντον λέει 
ψέματα για την κατάληξη του Λευκού Ιππότη, Χάρβεϊ Ντεντ, με απο-
τέλεσμα, όταν αυτό το ψέμα μαθευτεί, να απονομιμοποιήσει ακόμα πε-

26. Ο χαρακτήρας του Τζόκερ, έτσι όπως προσεγγίστηκε απ’ τον Κ. Νόλαν, έχει πολύ με-
γαλύτερο ενδιαφέρον σε σχέση με την προσέγγιση του ίδιου χαρακτήρα στο έργο του Τιμ 
Μπάρτον. Στον τελευταίο, ο Τζόκερ, θέλει να πάρει εκδίκηση απ’ τον Μπάτμαν καθότι η 
«νυχτερίδα» ήταν η αιτία της παραμόρφωσής του, ενώ πριν γίνει Τζόκερ ήταν μέρος του 
οργανωμένου εγκλήματος. Αντιθέτως, στον Κ. Νόλαν, ο Τζόκερ δεν εκδικείται κανέναν. 
Είναι δημιούργημα της εποχής του και με το έργο του προσπαθεί να βγάλει στην επι-
φάνεια τις κρυφές «μηδενιστικές» τάσεις του Γκόθαμ Σίτυ, ενώ όπως είπαμε, χλευάζει 
τους σκοπούς του οργανωμένου εγκλήματος. Η διαφορά αυτή δείχνει και την τάση του Κ. 
Νόλαν να προσεγγίζει με ανθρωπολογικό τρόπο τους χαρακτήρες του. 
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ρισσότερο το καθεστώς στα μάτια του κόσμου και να ρίξει την κοινωνία 
ευκολότερα στα χέρια του τρομοκράτη Μπέιν (του «κακού» της τρίτης 
και τελευταίας ταινίας της τριλογίας). Ο Μπάτμαν, απ’ την μεριά του, 
για να κερδίσει τον Τζόκερ πέρασε στην πλήρη παρανομία, παραβίασε 
κάθε αρχή του, ξεπέρασε κάθε ηθικό φραγμό (υποκλοπές, καταστροφές 
δημόσιων χώρων κ.α.) και εν τέλει έγινε αυτό που πολεμούσε. Ο Τζόκερ 
λοιπόν, παρουσιάζει στον Μπάτμαν τις ιδεοληψίες που τον διακατέχουν 
και οι οποίες δεν τον αφήνουν να δει ότι η απάθεια κι η αδράνεια της 
κοινωνίας είναι αυτή που του έδινε το δικαίωμα να δρα εκ μέρους της, 
πως σε τελική ανάλυση η κοινωνία έχει ευθύνες που θα πρέπει να αντι-
μετωπίσει η ίδια, αλλιώς δεν είναι δυνατό να υπάρξει κοινωνική αλλαγή. 
Ο Τζόκερ κατάφερε να αναιρέσει τους ήρωές μας και να τονίσει τις αδυ-
ναμίες τους, πολύ περισσότερο όμως απέδειξε ότι η ύπαρξή τους είναι 
τουλάχιστον περιττή. Το τελευταίο φαίνεται να το συνειδητοποίησε ο 
Μπάτμαν κατά την διάρκεια της σύγκρουσής του με τον Τζόκερ, καθώς 
δεν ήταν λίγες οι φορές που αναρωτιόταν για τον σκοπό των πράξεών 
του. Εν προκειμένω, δεν είναι καθόλου τυχαίο που με την εμφάνιση του 
παντοδύναμου Μπέιν στην τρίτη ταινία, ο μπάτλερ του Μπρους Γουέιν 
είναι πεπεισμένους ότι ο αφέντης του στην ουσία δεν θέλει να πολεμήσει 
και να κερδίσει τον Μπέιν. Πιστεύει ότι ο τελευταίος περισσότερο βλέπει 
τον εχθρό του ως μια λύτρωση που θα του προσφερθεί μέσω του θανά-
του. Ρωτά ο Γουέιν: «Φοβάσαι ότι αν γυρίσω εκεί έξω, θα αποτύχω;», 
για να του απαντήσει ο μπάτλερ: «Όχι. Φοβάμαι ότι θα το θελήσεις.» 
(TDKR).         

Ο Τζόκερ αδιαφορεί για τα λεφτά, χλευάζει την μαφία και θεω-
ρεί τους μαφιόζους προσωρινά μόνο συμμάχους τους, χρησιμοποιώντας 
τους μόνο εργαλειακά. Έρχεται σε σύγκρουση με τον Μπάτμαν γνωρί-
ζοντας πως δεν υπερέχει σωματικά απέναντί του. Ποιά είναι λοιπόν η 
ψυχική συγκρότηση του Τζόκερ που τον κάνει τόσο περίεργο και γιατί 
αυτός ο χαρακτήρας είναι τόσο αγαπητός στο κοινό; Η ηθική του Τζόκερ 
συμπυκνώνεται κατά την άποψή μας στην εξής φράση: «Ξέρεις τι είμαι 
πραγματικά; Είμαι ένας σκύλος που κυνηγά τα λάστιχα των αυτοκι-
νήτων. Δεν ξέρω τι θα έκανα με αυτά, αν τα έπιανα. Εγώ απλά κάνω 
πράγματα» (TDK). Ο Τζόκερ είναι ένας τύπος ανθρώπου που έχει θέσει 
ως σκοπό της ζωής του (κι αυτό το κάνει συνειδητά) την κυριαρχία, την 
ικανοποίηση των ορμών και των επιθυμιών του με όσο το δυνατόν μεγα-
λύτερη ένταση. Αυτός ο πηγαίος «ηδονισμός», η τάση του να μετατρέπει 
τα πάντα σε ένα ξέφρενο παιχνίδι, το ότι του αρέσει να σκοτώνει με 
μαχαίρι, γιατί το όπλο είναι ψυχρό και γρήγορο, τον καθιστά μια τέλεια 
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αποκρυστάλλωση της καταναλωτικής κουλτούρας. 
Μπορεί αυτή μας η ερμηνεία να ακούγεται παράδοξη. Πώς γίνεται 

να βλέπουμε τον Τζόκερ ως «καταναλωτή»; Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε 
ότι άλλο η απλή κατανάλωση εμπορευμάτων ή υπηρεσιών που χαρακτη-
ρίζει κάθε κοινωνία και άλλο η καταναλωτική κουλτούρα και η επίδρα-
σή της στην συγκρότηση του σύγχρονου ανθρώπου. Δεν λέμε επομένως 
ότι ο Τζόκερ είναι ένας κακού τύπου καταναλωτής, αλλά ότι εμφορείται 
από ένα ψευτοηδονιστικό-καταναλωτικό πνεύμα. Συν τοις άλλοις, η ουσία 
του καταναλωτισμού δεν αφορά τις έντονες εμπορευματικές συναλλαγές, 
αφορά κάτι πιο βαθύ. Όπως έχουμε αναφέρει και παραπάνω, στην κατα-
ναλωτική κοινωνία τα άτομα ταυτίζουν την ευτυχία, όχι με την απόκτηση 
γενικά και αόριστα κάποιων αντικειμένων, αλλά με τη διαρκή διόγκωση 
και έκρηξη των επιθυμιών τους. Παραφράζοντας τον Τζόκερ, μπορούμε να 
πούμε ότι οι σύγχρονοι καταναλωτές θυμίζουν τους σκύλους, των οποίων 
η θέρμη για το δάγκωμα ενός λάστιχου είναι καταδικασμένη στη μονότονη 
επανάληψη, καθότι όσες φορές κι αν δαγκώσουν το λάστιχο, το τελευταίο 
δε θα τους προσφέρει ποτέ τη λύτρωση της ικανοποίησης. Κανείς δε φαί-
νεται να μπορεί να δαγκώσει μόνο ένα.

Ο Τζόκερ δεν θέλει απλά να διασκεδάσει. Αυτό που τον ηδονίζει 
είναι ο πόνος των άλλων, δηλαδή διαθέτει μια έντονη σαδιστική κλίση ως 
χαρακτήρας. Συγχρόνως ηδονίζεται με το χάος καθότι είναι μια κατά-
σταση άπειρων επιλογών και δυνατοτήτων και φυσικά, έλλειψης φραγ-
μών προς τα ένστικτα της ατομικότητας. Πίσω από αυτές τις δύο εμμονές 
του Τζόκερ (σαδισμός και χάος) κρύβεται η επιθυμία παντοδυναμίας του 
ατόμου, στο οποίο τίποτε και κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί. Αυτόν 
τον τύπο ανθρώπου εκτρέφει η καταναλωτική κουλτούρα, έναν άνθρωπο 
παντοδύναμο που επιθυμεί την κατάργηση ορίων.  Αυτός είναι και ο λό-
γος που κατά τη γνώμη μας ο εν λόγω χαρακτήρας έγινε τόσο αγαπητός 
στο κοινό. Υπό μια έννοια ο Τζόκερ εκφράζει ένα ανώτερο στάδιο αυτού 
που έντονα επιθυμούν τα άτομα στις μέρες μας, χωρίς πολύ συχνά να το 
αποτολμούν, δηλαδή τη συνεχή υπέρβαση των ορίων. 

Ο παραδοσιακός καπιταλιστής σε θέση μάχης   

«Δεν είναι φιλανθρωπία. Γίνεται για να 
τονωθεί ο εγωισμός της πλούσιας γριάς που το δι-
οργάνωσε» Ο Μπρούς Γουέιν ευρισκόμενος σ’ έναν 
φιλανθρωπικό χορό, σχολιάζει τις συναθροίσεις των 
πλουσίων.

The Dark Knight Rises, 2012.
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Ο Μπρους Γουέιν αποτελεί ίσως την πιο ενδιαφέρουσα προσω-
πικότητα του έργου. Ο σκηνοθέτης φαίνεται να μας παρουσιάζει τον 
χαρακτήρα ενός καπιταλιστή που κατά μια έννοια βρίσκεται υπό «δι-
ωγμό». Ο Μπρους Γουέιν, γενικότερα, συνιστά αυτό που μπορούμε να 
ορίσουμε ως παραδοσιακό αστό επιχειρηματία. Ποιό είναι το περιεχό-
μενο αυτού του προσδιορισμού, και σε τί ο «παραδοσιακός» διαφέρει 
απ’ τον «σύγχρονο»;   

Ο Μπάτμαν δεν είναι ένας ήρωας με υπερφυσικές ικανότητες. 
Αυτό που του επιτρέπει να σώζει το Γκόθαμ Σίτυ είναι κυρίως η τε-
χνολογική του εφευρετικότητα. Τα αμέτρητα gadgets, τα υπερσύγχρονα 
αυτοκίνητα, ο οπλισμός του· όλα είναι προσαρμοσμένα στους σκοπούς 
του. Επίσης, η πίστη του στην δύναμη της τεχνολογίας αποδεικνύεται 
και στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες -όπως για παράδειγμα η 
μεγάλη επένδυση της εταιρείας σ’ ένα πυρηνικό αντιδραστήρα με σκοπό 
την παραγωγή καθαρής και δωρεάν ενέργειας (TDKR). Το γεγονός αυτό 
μας δείχνει μια ακόμα διάσταση του χαρακτήρα του Γουέιν. Ο Μπρους 
ενδιαφέρεται για την κοινωνική σταθερότητα και την αναπαραγωγή της, 
εν αντιθέσει με την παρηκμασμένη επιχειρηματική ελίτ που απλώς επιδι-
ώκει να συντηρείται μέσα στο χάος μιας κοινωνίας που παραπαίει. Αυτό 
εκφράζεται τόσο με τη δράση του ως Μπάτμαν που προσπαθεί να απο-
σοβήσει την καταστροφή της πόλης του, όσο και με την προσπάθεια να 
σώσει τους καταρρέοντες θεσμούς ενός πολιτικά φιλελεύθερου συστήμα-
τος. Μάλιστα αυτή του η δράση πολλές φορές έχει μεγάλες επιπτώσεις 
στα κέρδη της εταιρίας. Παραδείγματος χάριν, όταν ένας επιστήμονας 
ανακαλύπτει ότι ο πυρηνικός αντιδραστήρας μπορεί να μετατραπεί σε 
ατομική βόμβα, ο Μπρους αποσύρει το σχέδιο, με αποτέλεσμα τη δρα-
στική μείωση των κερδών της εταιρείας. Η κοινωνική δράση της οικογέ-
νειας Γουέιν εκδηλώνεται και με άλλους τρόπους: χρηματοδότηση ορφα-
νοτροφείων, κατασκευή ενός φτηνού δικτύου μεταφορών27 κ.ά.

Στην απέναντι όχθη, βλέπουμε η ταινία να παρουσιάζει επιχει-
ρηματίες δολοπλόκους, που προσπαθούν και τελικά αποσπούν από τον 
Μπρους τον επιχειρηματικό κολοσσό που δημιούργησε ο πατέρας του, 
επενδύουν σε προγράμματα παραγωγής όπλων και εν κατακλείδι δεν 

27. Το οποίο δίκτυο μεταφορών, που στόχο είχε την φτηνή μεταφορά των κατοίκων της 
πόλης, ήταν έργο του πατέρα του Μπρους Γουέιν. Ωστόσο, μετά τον θάνατό του, οι μέτο-
χοι της εταιρείας Γουέιν δεν έβρισκαν κάποιο νόημα στην συντήρηση ενός έργου «αντιπα-
ραγωγικού», οπότε το παραμέλησαν. Αυτό είναι πολύ αντιπροσωπευτικό δείγμα για να 
καταλάβουμε τη διαφορά, ως προς την ανθρωπολογική συγκρότηση, ανάμεσα σε ένα κα-
θεστώς νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού και σε ένα καθεστώς «κοινωνικού» καπιταλισμού.
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ενδιαφέρονται, από καμία άποψη, για την κοινωνία ή έστω για το σύστη-
μα που τους προσέφερε τόσα κέρδη. Αντιθέτως, προσπαθούν να απομο-
νωθούν απ’ την κοινωνία και να ζουν σε ξέφρενους ρυθμούς (αμέτρητα 
κοσμικά πάρτι, συνοδοί πολυτελείας, μεθύσια κ.α.) Στην τρίτη ταινία, 
ένας επιχειρηματίας σαν αυτόν που περιγράφουμε, ρωτάει: «Γιατί σπα-
ταλάς τον χρόνο σου για να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο που πέταξε τις 
επενδύσεις σου σε μια ιδέα που θα έσωζε τον κόσμο;».

Το ανθρωπολογικό αυτό χάσμα μας δίνει την ευκαιρία να σχολι-
άσουμε κάποια πράγματα σχετικά με την αστική τάξη και την ιστορική 
της συγκρότηση. Αρχικά, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως μια τάξη 
(είτε αυτή είναι η αστική είτε η εργατική) δεν πρέπει σε καμία περίπτω-
ση να την προσεγγίζουμε καθαρά οικονομικά ή μόνο με βάση τη θέση 
της στην παραγωγή. Η τάξη είναι κάτι πιο σύνθετο. Αν θεωρήσουμε τη 
συσσώρευση πλούτου ως το κύριο χαρακτηριστικό της αστικής τάξης, 
τότε θα πρέπει να υποθέσουμε ότι οι αστοί υπάρχουν ως κοινωνική ομά-
δα στο σύνολο της ανθρώπινης ιστορίας. Αντίθετα, αυτό που καθιστά 
την αστική τάξη ως κάτι μοναδικό28 μέσα στην ιστορία είναι φυσικά τα 
πολιτιστικά της χαρακτηριστικά. Ο Βέρνερ Ζόμπαρτ αναφέρει: «Σε κάθε 
ολοκληρωμένο αστό εμφωλεύουν δύο ψυχές: μια επιχειρηματική και μια 
αστική, που μόνο με την ένωση τους σχηματίζουν το καπιταλιστικό πνεύ-
μα»29.Τελείως σχηματικά μπορούμε να πούμε ότι η επιχειρηματική φύση 
αναφέρεται σε έναν άνθρωπο με πλούσιες ιδέες, εφευρετικό, που έχει 
προσαρμοστικότητα στις νέες επιχειρηματικές συνθήκες, καινοτόμο. Απ’ 
την άλλη η αστική κουλτούρα αφενός χαρακτηρίζεται από στοιχεία όπως 
η σταθερότητα, η εγκράτεια, ο ηθικός πουριτανισμός, το λογιστικό πνεύ-
μα, η ορθολογική διαχείριση των καταστάσεων30 (ας θυμηθούμε τον χα-
ρακτήρα του θείου Σκρούτζ που δημιουργεί ο Carl Barks). Και αφετέρου 
εμπεριέχει χαρακτηριστικά όπως η φιλαργυρία και η τεράστια ορμή για 
όλο και μεγαλύτερη συσσώρευση πλούτου: βλέπουμε δηλαδή έναν τύπο 
ανθρώπου με ένα ιδιαίτερο πνεύμα το οποίο είναι αποτέλεσμα σύνθεσης 

28. Λέμε «μοναδική» την αστική τάξη, φυσικά με την έννοια ότι δεν υπήρξε κάποια άλλη 
τάξη μέσα στην ανθρώπινη ιστορία που να είχε τα ίδια χαρακτηριστικά μ’ αυτήν.
29. Β. Ζόμπαρτ, Ο Αστός…, ό. π., σ. 207. Γενικότερα για την αστική φύση του καπιταλιστή 
το κεφάλαιο «Αστικές φύσεις», σελ 205.
30. Περί καπιταλιστικού «ορθολογισμού» ο Β. Ζόμπαρτ αναφέρει: «Ο μοντέρνος οικονο-
μικός άνθρωπος […] διαπνέεται από τη βούληση για μια κατ’ εξοχήν ορθολογική οργάνω-
ση της οικονομίας… εφαρμόζει επομένως κάθε τελειοποιημένη μέθοδο, είτε αυτή αναφέ-
ρεται στην οργάνωση του εμπορίου και τη λογιστική είτε στην τεχνική της παραγωγής, 
επειδή είναι ορθολογικότερη» (Ό. π., σ. 186.)
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πολλών και διάφορων ιστορικών πολιτιστικών στοιχείων.
Τί σχέση έχει λοιπόν αυτός ο αστός που περιγράψαμε παραπάνω 

με τις σύγχρονες ελίτ; «Τα διευθυντικά στρώματα που παράγει πλέον 
ο καπιταλισμός δεν είναι αστικά, δεν εμφορούνται δηλαδή απ’ τα ήθη 
και τις αξίες τις αστικής τάξης, που δημιούργησε ο καπιταλισμός […] Τα 
σημερινά ανώτερα στρώματα χαρακτηρίζονται… από αξίες όπως ο “ατο-
μικισμός”, ο ηδονισμός, ο υπερκαταναλωτισμός, η επιτρεπτική ηθική, η 
ανευθυνότητα, η λογική του βραχυπρόθεσμου και η επιδεικτική αδια-
φορία για την μοίρα της κοινωνίας»31. Ο Ζόμπαρτ εξετάζοντας το καπι-
ταλιστικό πνεύμα σε βάθος λέει ότι αποτελείται από στοιχεία τα οποία 
μεταξύ τους είναι αντιφατικά. Αφενός το πνεύμα του καπιταλισμού δια-
θέτει ορθολογικά στοιχεία σαν αυτά που εκφράζονται στον Μπρους Γου-
έιν και αφετέρου στοιχεία ατομικιστικά και ψευτοηδονιστικά σαν αυτά 
που βλέπουμε στους κερδοσκόπους επιχειρηματίες του ομίλου Γουέιν. 
Μέσα όμως από την ιστορική πορεία του καπιταλισμού τα δεύτερα αυτά 
ανορθολογικά και καταστροφικά στοιχεία άρχισαν να κυριαρχούν επί 
των πρώτων. Ο λόγος που συντελέστηκε αυτή η αλλαγή, ο λόγος που 
το μέτρο έχει πλέον χαθεί οφείλεται όπως έχουμε ήδη αναφέρει στην 
ανθρωπολογική κρίση που γέννησε ο καπιταλισμός. Θα μπορούσε λοιπόν 
ο καπιταλισμός να φτάσει σ’ αυτό το μέγεθος ανάπτυξης που έφτα-
σε μέχρι σήμερα, αν οι καπιταλιστές αντί να είναι «ορθολογιστές» και 
καινοτόμοι κ.λπ., απλά επιδίωκαν το γρήγορο και χωρίς κόπο χρήμα; Η 
απάντηση είναι: φυσικά όχι.

Ο Μπρους φαίνεται μέσα στο Γκόθαμ ως ο τελευταίος των πα-
ραδοσιακών αστών: διαθέτει εγκράτεια, είναι «ορθολογιστής», έχει 
αρετές αστικού τύπου και ενδιαφέρεται (για δικούς του πάντα λό-
γους) για την κοινωνία. Γενικεύοντας, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο 
Μπρους και συνολικά η οικογένεια Γουέιν εκφράζει μια ιδιαίτερη ιστο-
ρική εκδοχή του καπιταλισμού, την οποία ονομάζουμε κοινωνικό κα-
πιταλισμό. Ο κοινωνικός καπιταλισμός είχε την τάση να ενσωματώνει 
στις δομές του τα άτομα και όχι να τα «φτύνει» όπως συμβαίνει στον 
νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό. Ο Ρίτσαρντ Σένετ όσον αφορά τον κοινω-
νικό καπιταλισμό αναφέρει: «ο Μπίσμαρκ προέκρινε την παχυσαρκία 
των οργανώσεων για έναν πρακτικό λόγο: προκειμένου να αποφύγει 
τις συγκρούσεις, δίνοντας στον καθένα μια θέση. Επομένως το πολιτικό 
επιχείρημα υπέρ της υπερτροφικής γραφειοκρατίας είναι η ένταξη κι όχι 

31. Ν. Μάλλιαρης, «Πολιτική οικολογία και καπιταλισμός της κατανάλωσης», περ. Μάγ-
μα, τεύχος 5, Δεκέμβρης 2009, σ. 102.
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η αποτελεσματικότητα»32. Ασχέτως αν αυτό γινόταν για λόγους συνειδη-
σιακής ενσωμάτωσης στο σύστημα, ωστόσο, από μόνο του αυτό δήλωνε 
πως οι ανώτερες τάξεις σε προηγούμενες ιστορικές περιόδους ενδιαφέ-
ρονταν να εξασφαλίσουν την λειτουργικότητα του συστήματος που τους 
έτρεφε και τους έκανε πλούσιους. Σήμερα, οι σύγχρονοι «αστοί» δεν 
έχουν τέτοιες σκοτούρες.

Η οπτική του Κρίστοφερ Νόλαν
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι ο Νόλαν δε δημιουργεί με την τρι-

λογία του μια ταινία στενά πολιτική, δεν κάνει στρατευμένη τέχνη. Αντι-
θέτως φαίνεται να φτιάχνει –έστω και ασυνείδητα- μια αλληγορία πάνω 
στις συνθήκες των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών, πάνω στα προβλήματα 
που αυτές γεννούν. Μέσα στο έργο βλέπουμε μια σειρά από ανθρω-
πολογικούς τύπους (o επιχειρηματίας Μπρους Γουέιν, ο επιθεωρητής 
Γκόρντον, ο εισαγγελέας Χάρβι Ντεντ) να υποχωρούν μπροστά στην νέα 
κουλτούρα που διασπείρεται στους κόλπους μιας πόλης όπως το Γκόθαμ 
Σίτυ που είναι σύμβολο της Δύσης. Αυτοί οι ανθρωπολογικοί τύποι, με 
τις αξίες τους και την ηθική τους, ήταν ο παράγοντας μιας σχετικής στα-
θερότητας του συστήματος κι αυτό που έκανε το Γκόθαμ Σίτυ αυτό που 
είναι: μια από τις πιο μεγάλες και ανθηρές δυτικές πόλεις. Με ένα σύ-
στημα προφανώς εκμεταλλευτικό, ωστόσο, σίγουρα πιο εύρυθμο απ’ το 
σημερινό. Με άλλα λόγια, αυτοί οι τύποι ανθρώπων ήταν κάποια από τα 
αναχώματα, απ’ τα τελευταία εμπόδια μπροστά στον παρακμάζοντα πο-
λιτισμό της δύσης, ο οποίος δείχνει όλο και περισσότερο να θριαμβεύει.

Τέλος, η τριλογία μας παρουσιάζει με γλαφυρότητα την απάθεια 
της κοινωνίας, την τάση της να πουλά τα πάντα για να εξασφαλίσει λίγη 
ασφάλεια. Γιατί άραγε η κοινωνία δεν αντιλαμβάνεται τι συμβολίζουν οι 
πράξεις του Μπάτμαν ή του Χάρβι Ντεντ; Γιατί το δίκαιο που ενσαρκώ-
νουν αυτοί οι ήρωες δεν βρίσκει κάποιο αντίκρισμα; Ο Μπάτμαν από ένα 
σύμβολο αντίστασης καταλήγει να είναι η τρανή απόδειξη της κοινωνικής 
αδράνειας και πολύ περισσότερο της δομικής αποσάθρωσης του συστή-
ματος. Το πράγμα όμως δεν σταματά εκεί. Ο Μπάτμαν μπορεί να είναι 
απόδειξη της κοινωνικής απάθειας, την ίδια στιγμή όμως μας λέει ότι όσο 
άσχημες κι αν είναι οι συνθήκες μέσα στην κοινωνία πάντα θα υπάρχει 
η δυνατότητα να επιλέξουμε κάτι άλλο, πάντα θα υπάρχει η σκιά της 
νυχτερίδας στα σύννεφα της Γκόθαμ Σίτυ. Ο σκηνοθέτης δεν ξεχνά να 

32. R. Sennett, Η κουλτούρα του νέου καπιταλισμού, μτφ. Τ. Παπαϊωάνου, Σαββάλας, 
Αθήνα, 2008, σσ. 37-38.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΦΙΚΗΣ



233

τονίσει αυτό το σημείο. Στην δεύτερη ταινία λαμβάνει χώρα το «κοινω-
νικό πείραμα» του Τζόκερ (TDK), όπου επιχειρείται να αποδειχθεί ότι 
όταν οι άνθρωποι βρεθούν σε μια δύσκολη θέση είναι ικανοί για τα πά-
ντα. Τοποθετεί λοιπόν δύο βόμβες σε δυο πλοία· στο ένα υπάρχουν απλοί 
νομοταγείς πολίτες και στο άλλο κατάδικοι, κοινοί δηλαδή εγκληματίες. 
Κάθε πλοίο έχει από ένα πυροκροτητή και για να επιζήσουν οι επιβάτες 
του ενός πλοίου, όπως είναι λογικό, θα πρέπει να ανατινάξουν τους επι-
βάτες του άλλου. Ο φόβος κυριεύει τους πάντες κι οι πυροκροτητές είναι 
έτοιμοι από στιγμή σε στιγμή να ενεργοποιηθούν. Οι θεωρίες του Τζόκερ 
φαίνονται να δικαιώνονται, οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να θυσιάσουν τα 
πάντα για την ασφάλειά τους. Η λύση εν τέλει έρχεται απ’ το πλοίο με 
τους κατάδικους. Ο σκηνοθέτης βάζει ένα πραγματικό απόβρασμα της 
κοινωνίας να λύσει αυτό το μεγάλο δίλημμα: ο κρατούμενος πετά τον 
πυροκροτητή απ’ το παράθυρο του πλοίου. 
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Άκης Γαβριηλίδης

Η αθεράπευτη νεκροφιλία του 
ριζοσπαστικού πατριωτισμού
Ρίτσος, Ελύτης, Θεοδωράκης, Σβορώνος

Futura, 2007*

1. Κοινωνικοϊστορική διαύγαση

Το πολιτικό σύστημα, που στην πλειοψη-
φία του αναφέρεται στο ζήτημα του πατριωτισμού 
για να προσκομίσει πολιτικά οφέλη, εσκεμμένα 
παρερμηνεύει ορισμένες οικουμενικές αξίες της 
Αριστεράς. Ξεχνούν ότι την τελευταία φορά που 
η χώρα βρέθηκε υπό ξένη κατοχή, ο αγώνας του 
ΕΑΜ, το οποίο σήκωσε το βάρος της Εθνικής Αντί-
στασης, αποτέλεσε μια ιστορικών διαστάσεων κα-
τάθεση της Αριστεράς στην έννοια της πατρίδας. 
Ξεχνούν ότι τα μεταπολεμικά χρόνια η εναλλαγή 
ξενόδουλων κυβερνήσεων έδειξε ότι προϋπόθεση 
για την εθνική ανεξαρτησία είναι η λαϊκή κυριαρ-
χία. Ακόμα και όταν η Αριστερά μιλούσε για δι-
εθνισμό, δεν πιστεύω ότι απέκοπτε τη σχέση του 
έθνους.

Π. Κουρουμπλής1

(κοινοβ. εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ)

* Πρόκειται για το πρώτο μέρος του κειμένου. Το δεύτερο μέρος θα δημοσιευθεί στο επό-
μενο τεύχος του περιοδικού.
1. «Η Αριστερά ήταν και θα είναι πατριωτική», tvxs.gr, 9/7/2013.
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Η στάση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην κρίση αυτά τα 
τρία χρόνια και ειδικότερα ο πολιτικός λόγος που εκφράστηκε από την 
πλειονότητα όσων αντιδρούν στις επιβαλλόμενες πολιτικές, καθιστούν 
ιδιαίτερα σημαντικό και επίκαιρο το συγκεκριμένο βιβλίο του Α. Γαβρι-
ηλίδη, το οποίο συνιστά μια προσπάθεια ανάλυσης του εθνικισμού της 
ελληνικής Αριστεράς. Ωστόσο, παρά τη βασική ιδέα του, όπως φυσικά 
και το θέμα με το οποίο καταπιάνεται ο συγγραφέας τα οποία είναι 
ιδιαίτερα εύστοχα και καίρια2, το βιβλίο του διακρίνεται από μια σειρά 
μειονεκτημάτων που θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε, στα πλαίσια 
της παρουσίασης ορισμένων ευρύτερων σκέψεων γύρω από το ζήτημα 
του ελληνικού εθνικισμού αλλά και ορισμένων πτυχών του μαρξισμού. 
Πρόκειται για την περίπτωση ενός συγγραφέα ο οποίος δεν καταφέρνει 
να επεξεργαστεί μέχρι τέλους τις βασικές του εμπνεύσεις, εξαιτίας του 
βάρους της επιρροής που του ασκούν τα σχήματα των αναλυτικών εργα-
λείων που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει. 

Εν προκειμένω η πολύ ενδιαφέρουσα περιγραφή των φαινομένων 
που κάνει ο συγγραφέας έρχεται σε εμφανή αντίθεση με την αδυναμία 
του να τα αναλύσει και να δείξει τις αιτίες τους. Το βάρος της μαρξιστι-
κής κληρονομιάς είναι τέτοιο, που τον αναγκάζει τελικά να παραβλέψει 
το ουσιώδες και να περιοριστεί στην επανάληψη εσφαλμένων κλισέ. Η 
διάνθιση δε της γραφής του με τσιτάτα και έννοιες των αστέρων του 
στρουκτουραλισμού και του μεταμοντέρνου αριστερισμού (Λακάν, Αλ-
τουσέρ, Φουκό, Μπάτλερ κ.λπ.) απλώς επιδεινώνει την κατάσταση. 

Στην προσπάθειά μας να συζητήσουμε τις ιδέες του Γαβριηλίδη 
θα λάβουμε υπόψη μας και ένα παλαιότερο βιβλίο του, τη Συνέχιση του 
Εμφυλίου με άλλα μέσα (εφεξής: ΣΕ)3. Εκεί βρίσκουμε μια πρώτη εκδο-
χή των βασικών σχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν και στην Αθεράπευτη 
νεκροφιλία (εφεξής: ΑΝ). Πρώτο και καλύτερο η προσπάθεια του συγ-
γραφέα να διαβάσει το φαινόμενο που αναδεικνύει, δηλαδή τη σταδιακή 
διολίσθηση της Αριστεράς προς τον εθνικισμό, βάσει του μαρξιστικού 
σχήματος της ταξικής πάλης, το οποίο όμως ουδόλως (ή, εν πάση περι-
πτώσει, πολύ λίγο), όπως θα προσπαθήσουμε να δείξουμε, εφαρμόζεται 
στην ελληνική περίπτωση. Εν συνεχεία μια ανθολογία των βασικών στα-
λινικών (ναι, σταλινικών, και όχι γενικώς και αορίστως αριστερών) κλισέ 

2. Θα μπορούσαμε να πούμε γενικότερα ότι μαζί με τον Ν. Σεβαστάκη, ο Γαβριηλίδης εί-
ναι ο μόνος θεωρητικός της Αριστεράς στην Ελλάδα που έχει κάτι σημαντικό να πει, παρά 
την περίεργη ροπή του, από ένα σημείο κι έπειτα, προς τον κομφουζιονισμό.
3. Α. Γαβριηλίδης, Η συνέχιση του Εμφυλίου με άλλα μέσα, Αθήνα, ΚΨΜ, 2007.
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που αναπαράγει μεγάλο μέρος της Αριστεράς τόσα χρόνια και τα οποία 
έχουν τώρα τελευταία ανακαλύψει προς μεγάλη τους ευχαρίστηση και 
οι αναρχικοί. Η ιδέα που τα συμπυκνώνει είναι η εξής: ο Εμφύλιος ήταν 
«ένοπλη εξέγερση», η «αντικαπιταλιστική εξέγερση των λαϊκών μαζών» 
και ο «κοινωνικός πόλεμος [που διεξήχθη] από τον μαχόμενο σχηματισμό 
των υποτελών τάξεων» (βλ. ΣΕ, σ. 47,  69 και 62 αντίστοιχα). Δηλαδή, με 
άλλα λόγια, ο λαός (οι «υποτελείς τάξεις») είναι το ΚΚΕ κι ο Ζαχαρι-
άδης. 

Σε κάθε περίπτωση στο εν λόγω τομίδιο, το οποίο απαρτίζεται 
από άρθρα δημοσιευμένα στις Θέσεις και την Εποχή, γίνεται μια πρώτη 
επεξεργασία της βασικής ιδέας της ΑΝ: α) η εθνικιστική στροφή της 
Αριστεράς σημειώνεται μετά το ‘49· β) για τη στροφή αυτή δε φταίει η 
ίδια η Αριστερά αλλά η Δεξιά. Δεν πρόκειται, με άλλα λόγια, για κάποιο 
εγγενές χαρακτηριστικό της ελληνικής Αριστεράς και της σταλινικής της 
μήτρας, αλλά για μια παράγωγη εξέλιξη, που αποτελεί συνέπεια των 
πιέσεων και της καταστολής που της άσκησε η μετεμφυλιακή Δεξιά. 
Πρόκειται ακριβώς για την ιδέα που μας κρύβει όλα τα προβλήματα και 
δικαιώνει, έστω με έναν λιγότερο αφελή τρόπο, έναν από τους βασικούς 
μύθους ενός μεγάλου μέρους της ελληνικής Αριστεράς και του αναρχι-
κού χώρου: ότι ο Εμφύλιος αποτέλεσε την «ένοπλη ταξική σύγκρουση 
της δεκαετίας του 40» (ΣΕ, σ. 50).

Ο θυματικός εθνικισμός
Για να επανέλθουμε όμως στα θετικά της σκέψης του 
Γαβριηλίδη και της ΑΝ ειδικότερα, οφείλουμε να ανα-
γνωρίσουμε ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντι-
κό βιβλίο, καθώς σε έναν πρώτο βαθμό ασκεί δριμεία 
και σωστή κριτική σε αρκετούς εκ των κοινών τόπων 
της λεγόμενης «αριστερής κουλτούρας», με πρώτο και 
καλύτερο τον εθνικισμό και τον τριτοκοσμισμό της. 
Επιπλέον, αυτή η ανάλυση του αριστερού εθνικισμού 
που επιχειρεί ο συγγραφέας, σε επίπεδο νοοτροπίας 
και πολιτικού βιώματος, συνδέεται με την ιδέα ότι, ου-
σιαστικά, η νεοελληνική ταυτότητα γενικώς δομήθηκε 
πάνω στη βάση μιας ναρκισσιστικής αυτοθυματοποίη-
σης. Κατά τέτοιον τρόπο ώστε δε μας αρκεί να μιλάμε 
διαρκώς περί του «πικρού Ρωμιού», της «φτωχομάνας 

Ελλάδας», του «μικρού λαού» (όπως κάνει ο  Ρίτσος στα Δεκαοχτώ λια-
νοτράγουδα της πικρής πατρίδας) ή του αιώνιου «ρωμαίικου καημού» 
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(κατά τον Σεφέρη), προκειμένου να παρηγορούμαστε για την ανικανό-
τητά μας να αντισταθούμε στους εκάστοτε ξένους επικυρίαρχους· ακόμα 
και καθαρά επιθετικές κινήσεις, όπως ο βενιζελικός ιμπεριαλισμός της 
μικρασιατικής εκστρατείας ή η εισβολή στην Αλβανία κατά το «Έπος του 
‘40», παρουσιάζονται ως πράξεις αντίστασης ενός μικρού και ηρωικού 
κράτους που βάλλεται πανταχόθεν. Επαναλαμβάνεται εδώ το μοτίβο 
του Σολωμού ο οποίος, ενώ από τη μια μεριά (στον Ύμνον εις την ελευ-
θερίαν) δοξάζει τη σφαγή των αμάχων κατά την άλωση της Τριπολιτσάς4, 
από την άλλη (στον Κρητικό) κλαίει τη «θεϊκή κι όλο αίματα πατρίδα» 
του. Πρόκειται για το μοτίβο που προσπάθησε να θεμελιώσει «επιστη-
μονικά» ο Σβορώνος, προτείνοντας τη θεωρία του για την υποτιθέμενη 
«αντιστασιακή υφή του ελληνισμού», ιδέα στην οποία έχει ασκήσει κρι-
τική κι ο Γαβριηλίδης5. 

Σε κάθε περίπτωση αρκεί να σκεφτούμε τον τραυματικό τρόπο 
με τον οποίο βιώνεται η Μικρασιατική Καταστροφή από τον Σεφέρη ή 
τη σημασία της «αλβανικής εμπειρίας» για την εθνική ποίηση του Ελύτη 
(από το Άσμα ηρωικό και πένθιμο, την ανολοκλήρωτη Αλβανιάδα και την 
«Καλωσύνη στις λυκοποριές» ως το Άξιον Εστί). Ακόμα και ο Σαββό-
πουλος, όπως σωστά παρατηρεί κάπου ο Γαβριηλίδης, αναπαράγει τους 
ίδιους εθνικιστικούς κοινούς τόπους, όταν αποφασίζει να γίνει εθνικός 
κήνσωρ: παρουσιάζει τη μάχη του Εσκί Σεχίρ ως κομμάτι του πεπρω-
μένου της «ελληνικής μοναξιάς» που χαρακτηρίζει την ηρωική «Ελλάδα 
που αντιστέκεται»6. Υπάρχει γενικώς μια εμμονή στην οντολογική, κατά 
κάποιον τρόπο, αθωότητα του έθνους, η οποία οδηγεί στη θυματικού 
τύπου μεγαλομανία που αναλύει ο Γαβριηλίδης. Αυτή η εμμονή, έχοντας 
μετατραπεί σε ποιητική ιδέα, γίνεται τόσο έντονη που έχει προκαλέσει 
μέχρι και κριτικές από χριστιανική σκοπιά, οι οποίες καταμαρτυρούν, 
π.χ., στον Ελύτη πως ξεχνά τι είναι η πραγματική χριστιανική ταπεί-
νωση, παρά τη χρήση υμνολογικών τρόπων και συγγενών εκφραστικών 
σχημάτων7. 

Η ανάλυση που κάνει ο Γαβριηλίδης είχε ήδη επιχειρηθεί, όπως 
αναγνωρίζει κι ο ίδιος ο συγγραφέας (βλ. ΑΝ, σ. 245, υπ. 28), ως προς 

4. Βλ. τη σχετική ανάλυση στη σειρά κειμένων του Θ. Τριαρίδη, «Η “Ελευθερία” που 
σφάζει αμάχους» (http://www.triaridis.gr/keimena/keimD035.htm).
5. Βλ. Α. Γαβριηλίδης, «Ο διαφοριστικός ρατσισμός του Νίκου Σβορώνου», περ. Θέσεις, τ. 
91, Απρίλιος-Ιούνιος 2005.
6. Στο τραγούδι του «Τσάμικο» από τον δίσκο Τραπεζάκια έξω (1983).
7. Βλ. Α. Μπελεζίνης, «“Θα καρώ μοναχός…”. Η ένσταση του Νίκου Φωκά», στον συλλογι-
κό τόμο Δεκαέξι κείμενα για το Άξιον Εστί, Αθήνα, Ίκαρος, 2001, σ. 84, 88.
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ένα σημαντικό της μέρος, από τον Γ. Λυκιαρδόπουλο στο κείμενό του 
«Η πολιτική ουσία του λαϊκισμού»8, όπου σχολιάζεται μεταξύ άλλων 
και το Άξιον Εστί. Εκεί είχε ήδη ειπωθεί το βασικό: πως ο λαϊκιστικός 
αντιδιανοουμενισμός, τον οποίο εκφράζει κι ο Ελύτης μέσω του αντιδυ-
τικισμού του, προϋποθέτει την εικόνα ενός λαού-θύματος προκειμένου 
να λειτουργήσει. Δε θέλει ένα λαό ακμαίο και αυτενεργό, αλλά ένα θύμα, 
έναν άγιο, τα βάσανα και τις κακουχίες του οποίου θα κολακεύσει και 
θα ψάλει. Αυτό είναι το νόημα της διαρκούς εξύμνησης της «απλότητας» 
και της «αθωότητας», ως κορυφαίων αρετών.

Η ιδέα της εθνικιστικής αυτοθυματοποίησης αποτελεί ένα πολύ 
χρήσιμο εννοιολογικό εργαλείο για την κατανόηση του νεοελληνικού φα-
ντασιακού συνολικά κι επουδενί μόνο του αριστερού εθνικισμού. Ταυ-
τόχρονα αυτή η ανάλυση μας επιτρέπει να εντάξουμε σε ένα ευρύτερο 
πλαίσιο τον τρόπο με τον οποίο η πλειονότητα του ελληνικού πληθυσμού 
(δεν) αντιδρά στην τρέχουσα κρίση. Διότι αυτό που είδαμε τα τρία τελευ-
ταία χρόνια είναι να αναζωπυρώνονται οι πιο ετερόνομες πτυχές αυτού 
του φαντασιακού της μαρτυρικής και τίμιας Ελλάδας που της επιτίθε-
νται από παντού οι κακοί Δυτικοί. Πρόκειται, άλλωστε, για την επίσημη, 
κατά κάποιον τρόπο, ιδεολογία της μεταπολιτευτικής κουλτούρας, στα 
πλαίσια της οποίας ο θυματικός ναρκισσισμός των ποιητών της Γενιάς 
του ’30 ανανεώνεται, εμπλουτιζόμενος με τον πασοκικό τριτοκοσμισμό 
κι αντιαμερικανισμό9. Τέλος, η ανάλυση του Γαβριηλίδη μας επιτρέπει 
να αντιληφθούμε ότι οι φιλελεύθερες-«εκσυγχρονιστικές» κριτικές, που 
μετατρέπονται σε μια αυτομαστιγωματικού τύπου υστερία σχετικά με 
την «εγχώρια μιζέρια», στην πραγματικότητα συνιστούν επιβεβαίωση 
αυτής της βαθιά ριζωμένης τάσης, και όχι κάποια εκ δυσμάς εμπνεόμενη 
κριτική της10. 

8. Αναδημοσιευμένο στο Γ. Λυκιαρδόπουλος, Η Ρωμιοσύνη στον παράδεισο. Σημειώσεις 
για μια κριτική του νεοελληνικού αντιδιανοουμενισμού, Αθήνα, Έρασμος, 1983.
9. Ως πιο πρόσφατη έκφραση αυτής της κουλτούρας μπορούμε να αναφέρουμε τις εκδη-
λώσεις που έλαβαν χώρα το προηγούμενο καλοκαίρι, κατά το κλείσιμο της ΕΡΤ, στο προ-
αύλιο του «ραδιομεγάρου» της Αγίας Παρασκευής (με ανακρούσεις του Εθνικού Ύμνου, 
τραγούδια του Θεοδωράκη και όλα τα σχετικά). Μια προσπάθεια ανάλυσης του στενότε-
ρα πολιτικού σκέλους αυτής της κουλτούρας μπορεί να βρει κανείς στο κείμενο της ομά-
δας μας, «Το Κίνημα των Πλατειών και οι δυσκολίες της δημιουργίας ενός δημοκρατικού 
κινήματος», Πρόταγμα, τ. 3, Δεκέμβριος 2011, ειδικότερα την ενότητα «Ξεσηκωμός και 
επανάσταση: αστικός πατριωτισμός και άμεση δημοκρατία».
10. Σχετικά με αυτή την όχι τόσο προφανή εκδοχή εθνικού ναρκισσισμού, βλ. το κείμενο 
της ομάδας μας «Το τέλος της Μεταπολίτευσης», σε αυτό το τεύχος, ειδικά τις ενότητες 
«Αντίσταση στη δικτατορία του Ομορφάντρα: ο δυτικοθρεμμένος επαρχιωτισμός».
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Ανάδυση και όψεις του αριστερού εθνικισμού
α) Ιστοριογραφικές παρερμηνείες
Εντούτοις, αυτή η πολύ διαυγής έμπνευση του συγγραφέα δεν 

έχει την ανάλογη συνέχεια. Το βασικό λάθος του Γαβριηλίδη έγκειται, 
κατά την άποψή μας, στο εξής: ενώ έχει σωστή διαίσθηση και κάνει γενι-
κώς διεισδυτική περιγραφή του φαινομένου και των διάφορων διακλαδώ-
σεών του, ερμηνεύει την ανάδυσή του με εξαιρετικά λανθασμένο τρόπο. 
Και τελικά αυτή η εξέλιξη τον αποτρέπει από το να δει το πρόβλημα στο 
βάθος του και να αναλύσει τις σχέσεις του με τη γενικότερη διαμόρφωση 
της νεοελληνικής πολιτικής -και όχι μόνο- κουλτούρας. Ως μαρξιστής, με 
άλλα λόγια, προσπαθεί να δει πίσω από την «στροφή» της αριστεράς 
στον εθνικισμό μια προσπάθεια αντίδρασης, μια στρατηγική επιβίωσης, 
μέσα στα πλαίσια της «ταξικής ήττας». Ερμηνεύει δηλαδή τον Εμφύλιο 
ως ταξικό πόλεμο, η ήττα στον οποίο ανάγκασε (έστω ασυνειδήτως) τους 
αριστερούς να γίνουν εθνικιστές, προκειμένου να μπορέσουν να επιβιώ-
σουν ιδεολογικά, παρουσιαζόμενοι ως οι πραγματικοί πατριώτες, σε μια 
προσπάθεια να αφομοιώσουν το λόγο της Δεξιάς. Έχουμε να κάνουμε, με 
άλλα λόγια, με τον «“εθνικό επικαθορισμό” των συναισθημάτων των αρι-
στερών και της διαμεσολάβησής τους σε ένα είδος εθνικής ιδεολογίας» 
(ΑΝ, σ. 215), θέση που εξηγεί τον αριστερό εθνικισμό ως «μετατοπισμένη 
έκφραση της κοινωνικής σύγκρουσης» (ό. π.). 

Αυτή η ιδέα εκτίθεται μέσω της επίκλησης ψυχαναλυτικής ορο-
λογίας: όπως η επιθυμία, κατά τον Φρόιντ, ερχόμενη αντιμέτωπη με τις 
απαγορεύσεις του Υπερεγώ, αναγκάζεται να πάρει μια κωδικοποιημένη 
μορφή προκειμένου να επιβιώσει και να γλυτώσει από τη λογοκρισία11, 
έτσι και η Αριστερά, προκειμένου να επιβιώσει μέσα στο αυταρχικό 
καθεστώς της μετεμφυλιακής Δεξιάς, αναγκάστηκε να μετουσιώσει τις 
ταξικές της ορμές σε εθνικές. Πράγμα που, τελικά, οδήγησε σε μια πραγ-
ματική εσωτερίκευση του εθνικιστικού λόγου, επηρεάζοντας βαθιά την 
πολιτική στάση και νοοτροπία της12.

11. Σ. Φρόιντ, Η ερμηνεία των ονείρων, μτφρ. Λ. Αναγνώστου, Αθήνα, Επίκουρος, 1995, 
κεφ. VI, "Η εργασία του ονείρου". Βλ. σχετικά και ΣΕ, σ. 131 κ. ε.
12. Προκειμένου να στηρίξει καλύτερα αυτήν του την ιδέα, ο συγγραφέας φτάνει συχνά 
σε μεγάλες υπερβολές, των οποίων τον παράδοξο χαρακτήρα θα προσπαθήσουμε να ερ-
μηνεύσουμε στο δεύτερο μέρος του κειμένου. Για παράδειγμα διατείνεται ότι ο λαϊκός 
εθνικισμός που εκφράστηκε επανειλημμένως με αφορμή το Μακεδονικό, τον Πόλεμο της 
Γιουγκοσλαβίας ή τη σύλληψη του Οτσαλάν, συνιστά μια έμμεση ή μετεστραμμένη (για να 
θυμηθούμε και τους καταστασιακούς) έκφραση των βαθιών ταξικών ορμών των ελληνικών 
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Πιστεύουμε ότι πρόκειται για μια επιφανειακή ανάγνωση του 
φαινομένου, η οποία αδυνατεί να δει το βάθος και τον δομικό, κατά κά-
ποιον τρόπο, χαρακτήρα του αναλυόμενου αριστερού εθνικισμού. Στις 
χειρότερες μάλιστα στιγμές του συγγραφέα αυτή η ασυνείδητη μετα-
τόπιση της Αριστεράς αλλά και των «υποτελών τάξεων» μετατρέπεται 
σε συνειδητού τύπου «στρατηγική» που υποτίθεται πως υιοθετούν οι 
αριστεροί και η οποία τους οδηγεί σε έναν «καιροσκοπισμό» που ακρο-
βατεί ανάμεσα στο ταξικό και το εθνικό (βλ. ΣΕ, σσ. 92-95): πρόκειται 
για μια «αφήγηση αριστερών οι οποίοι επιδιώκουν να γίνουν αρεστοί και 
αποδεκτοί για την εθνικιστική (δηλαδή τη δεξιά) ιδεολογία» (ΣΕ, σ. 124). 
Πρόκειται, πράγματι, για κάτι τόσο επιδερμικό, το οποίο τελικά εκπίπτει 
στο επίπεδο του συγκυριακού, δίχως, υπό αυτήν την έννοια, να συνιστά 
εγγενές χαρακτηριστικό των φορέων του: το όλο ζήτημα, εν τέλει, δεν 
είναι παρά πρόβλημα γλώσσας και λεξιλογίου13.

Το γεγονός, ωστόσο, πως θεωρούμε ότι το φαινόμενο έχει βα-
θύτερες ρίζες και είναι εγγενές στη σταδιακή σταλινοποίηση της Αρι-
στεράς, δε σημαίνει πως παραβλέπουμε ότι, από ένα σημείο κι έπειτα, 
η Δεξιά το εκμεταλλεύεται δεόντως, στήνοντας εκβιασμούς πάνω στα 
ενοχικά σύνδρομα μιας Αριστεράς που δε θέλει να κατηγορηθεί ως εθνο-
προδότρια. Όπως έγραφε πρόσφατα μια αντιεθνικίστρια αρθρογράφος 
που εκφράζει ωστόσο αυτή την ενοχικότητα, «η άρνηση του πατριωτικού 
χαρακτήρα της Αριστεράς δεν είναι παρά επανάληψη της εμφυλιοπολε-
μικής καθεστωτικής προπαγάνδας. Και βέβαια το μόνο που επιτυγχάνει 
κάτι τέτοιο στις σημερινές συνθήκες είναι να δικαιώνει τους ναζιστές 
μαχαιροβγάλτες»14.

Αν κρίνουμε, μολαταύτα, την ανάγνωση του φαινομένου που επι-
χειρεί ο Γαβριηλίδης ως επιφανειακή, είναι επειδή, απλούστατα, ο εθνι-
κισμός της Αριστεράς ήταν παρών και μάλιστα ενεργός αρκετά πριν την 
ήττα του ’49, εφόσον η στροφή της προς αυτόν σημειώνεται πολύ νωρί-
τερα. Ο ίδιος ο Γαβριηλίδης μάλιστα –αντιφάσκοντας σε αυτό το σημείο 
με τον εαυτό του- παραθέτει ένα χαρακτηριστικό χωρίο του Ζαχαριάδη 
για τον Παλαμά, όπου ο εγκάθετος της σταλινικής Γ΄ Διεθνούς κάνει μια 
σύγκριση μεταξύ Τουρκίας κι Ελλάδας, παρατηρώντας ότι «η σημερινή 

«υποτελών τάξεων» (βλ. ΣΕ, σσ. 59-65).
13. Γι’ αυτό κι ο συγγραφέας καταλήγει να προτείνει, «Αν είναι έτσι, τελικά γιατί να μην 
εγκαταλείπαμε το πατριωτικό λεξιλόγιο; Το άγχος να πείθουμε […] ότι κατά βάθος αυτό 
που ζητάμε είναι προς το συμφέρον της πατρίδας υπονομεύει το λόγο μας και περιορίζει 
τις κινήσεις μας» (ΣΕ, σ. 92).
14. Α. Ψαρά, «Γράμμα στον παλιό μου καθοδηγητή», tvxs.gr, 9/6/2013.
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κεμαλική Τουρκία, μέσα σε λίγα χρόνια, ξεπήδησε την καθυστέρησή της 
και, όσο κι αν δυσκολευόμαστε να το παραδεχτούμε, η αλήθεια είναι πως 
μας ξεπέρασε», ταυτίζοντας ήδη από το 1937 το Κόμμα (δηλαδή την «ερ-
γατική τάξη») με το «κεφάλαιο» και τους «βιομήχανους» στα πλαίσια 
της ιδέας ενός κοινού εθνικού συμφέροντος15. Ως γνωστόν, λίγο αργότε-
ρα ο Ζαχαριάδης θα γράψει το περίφημο κάλεσμα στήριξης και συνερ-
γασίας με τη δικτατορία του Μεταξά στον κοινό αγώνα ενάντια στον 
«φασισμό του Μουσολίνι»16, ενώ πέντε χρόνια πιο μετά δε θα διστάσει 
να πλέξει το εγκώμιο της Ορθοδοξίας, κατακεραυνώνοντας, σε άψογο 
νεορθόδοξο ύφος, τους «ξεπεσμένο[υ]ς και έκφυλο[υ]ς Λεβαντίνο[υ]ς»17. 
Άλλωστε, δε χρειάζεται πολλή σκέψη για να καταλάβει κανείς τις ιδέες 
του Βελουχιώτη, όπως αυτές συμπυκνώνονται στον περίφημο «Λόγο της 
Λαμίας» (1944): πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, «αθάνατη ελληνική φυλή», 
«πραγματικό ελληνικό αίμα», «αλβανικό έπος» –έστω κι αν πρόκειται 
για τακτικισμό που έχει για απώτερο σκοπό του να προσεταιριστεί τις 
συντηρητικές μάζες της ελληνικής επαρχίας. 

Βέβαια υπάρχει και το έτερο σκέλος της ανάλυσης του Γαβριηλί-
δη, σύμφωνα με το οποίο αυτή η μετατόπιση προς τον εθνικισμό συνιστά 
προσπάθεια αντιμετώπισης ενός «μη συμβολοποιήσιμου τραύματος» 
ή «τραυματικού υπολοίπου», ως αποτέλεσμα «μιας εμπειρίας η οποία 
άφησε μια άλυτη σύγκρουση» (ΑΝ, σ. 222 και 223). Δηλαδή η ήττα στον 
Εμφύλιο βιώθηκε από τους αριστερούς με τρόπο τόσο τραυματικό, ώστε 
όχι μόνο δεν έγινε η παραμικρή προσπάθεια διαχείρισής της σε επίπεδο 
ανάλυσης ή, έστω, ψυχικής αποδοχής, αλλά απωθήθηκε κακήν κακώς, με 
αποτέλεσμα να μετατραπεί σε σύμπτωμα, το οποίο εκφράζεται με τρόπο 
ασυνείδητο υπό διάφορες πλάγιες και καμουφλαρισμένες μορφές.

Πρόκειται για το πιο ενδιαφέρον κομμάτι των συλλογισμών του 
συγγραφέα, το οποίο είναι και σε μεγάλο βαθμό αληθές. Ακόμα κι εδώ 
όμως, το κρίσιμο ερώτημα παραμένει: πώς εξηγείται η σταδιακή μετατό-
πιση της σταλινικής αριστεράς προς τον εθνικισμό ήδη πριν τον Εμφύλιο; 
Και γιατί στη συνέχεια, μετά το ’49, η ήττα στον Εμφύλιο βιώθηκε έτσι 
όπως ωραία το αναλύει ο συγγραφέας; Μήπως αυτό είναι συνέπεια του 
τρόπου με τον οποίο έβλεπαν οι αριστεροί συμμετέχοντες σε αυτόν τη 

15. Ν. Ζαχαριάδης, «Ο αληθινός Παλαμάς», όπως παρατίθεται στην ΑΝ, σ. 58 (δική μας 
η υπογράμμιση).
16. Πρβλ. τις δύο πρώτες επιστολές του Ζαχαριάδη, με ημερομηνία 31/10/1940 και 
26/11/1940 αντίστοιχα. Ειδικά η πρώτη –πριν δηλαδή η Κ. Διεθνής τραβήξει το αυτί του 
έλληνα σταλινικού- συνιστά μνημείο εθνικισμού.
17. Ν. Ζαχαριάδης, «Ορθοδοξία», Ριζοσπάστης, 9/9/1945.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ



242

δράση τους; Μήπως άπτεται αυτού στο οποίο στόχευαν μέσω της συμ-
μετοχής τους σε αυτόν τον πόλεμο (και προηγουμένως στην Αντίσταση), 
μήπως συνδέεται, τέλος, με τις αξίες και τις επιδιώξεις στο όνομα των 
οποίων ανέβηκαν στο βουνό για να πολεμήσουν; Σε καμία περίπτωση 
όλα αυτά δεν είναι άσχετα με την μεταπολεμική τους προσκόλληση σε 
αυτήν την ήττα ούτε με την αναγωγή της ήττας αυτής σε τραύμα συ-
γκροτητικό ενός ολόκληρου ψυχισμού (κάτι σαν το αριστερό αντίστοιχο 
του ’22 και του ’40 ως βάσεων του σεφέρειου και ελύτειου τραύματος 
αντίστοιχα). Προφανώς και ο εν λόγω ψυχισμός είχε ήδη, αφ’ εαυτού, 
στοιχεία που επέτρεψαν στο εν λόγω συμβάν να «δέσει» μαζί του και να 
πάρει τέτοια μεγάλη συμβολική και εθνοϊστορική σημασία.

β) Ιμπεριαλισμός, σταλινισμός, «Εθνική Αντίσταση»
Αυτό που εν ολίγοις φαίνεται να μη βλέπει ο Γαβριηλίδης είναι το 

γεγονός ότι η σταλινική αριστερά (που εμπεδώνεται, χονδρικά, ως τέτοια 
από το 1931 και εξής, όταν η Κομουνιστική Διεθνής επιβάλλει φυτευτό 
τον Ζαχαριάδη ως Γ.Γ. του ΚΚΕ) ήταν σχεδόν εξ αρχής εθνικιστική και 
ότι ο Εμφύλιος δεν ήταν ταξική σύγκρουση, αλλά σύγκρουση δύο εθνι-
κιστικών στρατών για την κυριαρχία της χώρας, όπως ακριβώς συνέβη 
στην Κίνα, μεταξύ Μάο και Τσανγκ-Κάι Σεκ, κατά την περίοδο της ιαπω-
νικής Κατοχής και του μετέπειτα Εμφυλίου. Κατά συνέπεια, αυτοί που 
συμμετείχαν στον Εμφύλιο –και νωρίτερα στην Αντίσταση- έβλεπαν τη 
σύγκρουση κυρίως με όρους εθνικούς. Ο Γαβριηλίδης το αρνείται αυτό 
και μιλά όχι για «εθνική αντίσταση» αλλά για «αγώνα σε αντιναζιστική 
κατεύθυνση», όταν αναφέρεται στο ΕΑΜ (ΣΕ, σ. 60). Το πώς, βέβαια, 
οι αφίσες με βασικό σύνθημα το «Πατριώτες στα όπλα» είναι αντινα-
ζιστικές μόνο ένας αριστερός μπορεί να το εξηγήσει. Και το ίδιο ισχύει 
και για τον σαφώς εθνικιστικό «Όρκο του Μαχητή του ΔΣΕ»18. Δεν αρνεί-
ται κανείς ότι υπήρχε και το κοινωνικό-πολιτικό στοιχείο –όπως φαίνεται 
άλλωστε κι από τον «Όρκο»-, αλλά δεν μπορούμε, από την άλλη μεριά, 
να παραβλέψουμε πως το βασικό διακύβευμα ήταν το εθνικό: ναι μεν οι 
αριστεροί μάχονταν για μια εθνική απελευθέρωση η οποία υποτίθεται 
πως θα οδηγούσε σε ένα διαφορετικό πολιτικό καθεστώς από αυτό για 

18. «Εγώ, παιδί του λαού της Ελλάδας και μαχητής του ΔΣΕ, ορκίζομαι να πολεμήσω με 
το όπλο στο χέρι, να χύσω το αίμα μου και να δώσω και την ίδια μου τη ζωή για να διώξω 
απ’ τα χώματα της πατρίδας μου και τον τελευταίο ξένο καταχτητή. Για να εξαφανίσω 
κάθε ίχνος φασισμού. Για να εξασφαλίσω και να υπερασπίσω την εθνική ανεξαρτησία και 
την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μου».
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το οποίο μαχόταν η Δεξιά, ωστόσο αυτό το στοιχείο ήταν δευτερεύον, δε-
δομένης άλλωστε και της ασάφειας του προγράμματος του ΚΚΕ και του 
ΕΑΜ με τις νεφελώδεις του διακηρύξεις περί «λαοκρατίας». Ως εκ τούτου 
ο παραλληλισμός με την Κίνα στον οποίο προβαίνουμε δεν είναι τυχαίος. 

Και σε αυτήν τη χώρα είχαμε μια αλληλο-
διαπλοκή εμφυλίου πολέμου (ανάμεσα σε κομουνι-
στές και «εθνικιστές») και εθνικοαπελευθερωτικού 
αγώνα ενάντια στους κατακτητές της χώρας (τους 
Ιάπωνες). Και στις δύο περιπτώσεις η Αριστερά 
υποστήριζε ένα μίνιμουμ πολιτικό πρόγραμμα δί-
χως ιδιαίτερα ριζοσπαστικά στοιχεία, δίνοντας όλο 
το βάρος στο εθνικοαπελευθερωτικό κομμάτι. Σε 
αμφότερες, επίσης, τις περιπτώσεις, παρατηρείται 
η ίδια έλλειψη κάθε γνησίως λαϊκού και δημοκρατι-
κού κινήματος, εφόσον, στην καλύτερη περίπτωση, 
τα λαϊκά στρώματα που προσχώρησαν στον κινεζικό 
Κόκκινο Στρατό και τον ΕΛΑΣ υπήρξαν απλό πεζικό 
του ΚΚΚ και του ΚΚΕ κι όχι κάποια αυτόνομη και 
δημοκρατικά οργανωμένη κοινωνική δύναμη, όπως, 
αντίθετα, συνέβη στην Ισπανία κατά την περίοδο της 
Επανάστασης (1936-1939). 

Αυτή η κατάσταση οδήγησε, όπως έχουν σωστά παρατηρήσει 
ορισμένοι ιστορικοί, σε μια αφομοίωση του σταλινισμού από τον εθνικι-
σμό και στη διαμόρφωση ενός νέου είδους εθνικισμού, αριστερού τύπου: 
«σε ό,τι αφορά τους κομουνιστές, η επιτυχία των οποίων είχε αρχικά 
παρεμποδιστεί από την διεθνιστική τους θεωρία, κατάφεραν με πάσα 
αληθοφάνεια να παρουσιαστούν όχι μόνο ως περισσότερο εθνικιστές από 
τους Εθνικιστές (σ.σ.: του Τσιανγκ Κάι Σεκ), αλλά, τελικά, και ως οι μό-
νοι γνήσιοι εθνικιστές. […] Χρησιμοποίησε ο κομουνισμός τον εθνικισμό 
για να θριαμβεύσει; Σίγουρα. Θα πρέπει, ωστόσο, να σπεύσουμε να προ-
σθέσουμε και το εξής: ότι είναι μέσω του κομουνισμού που θριαμβεύει 
ο εθνικισμός»19. Αυτό που δεν λέει ο εν λόγω μελετητής είναι πως δεν 
πρόκειται απλώς για μια ιδιοτυπία της κινεζικής περίπτωσης. Όπως θα 
δούμε στη συνέχεια, αποτελεί πάγιο χαρακτηριστικό των μη δυτικών 
χωρών η εμφάνιση ενός εθνικισμού «τριτοκοσμικού» τύπου, φορέας του 
οποίου δεν είναι οι ανύπαρκτες αστικές τάξεις αυτών των περιοχών, 

19. L. Bianco, Les origines de la révolution chinoise 1915-1949 [Οι πηγές της κινέζικης επανά-
στασης], Παρίσι, Gallimard, 1997 (1967), σ. 270.
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αλλά «αριστερά» εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα που συστήνονται για 
να πολεμήσουν τους κατακτητές ή τους αποικιοκράτες επικυρίαρχους 
των εν λόγω χωρών. 

γ) Αντι-ιμπεριαλισμός και τριτοκοσμισμός: η περίπτωση της Κίνας
Η αποκρυστάλλωση του αριστερού εθνικισμού δεν ήταν σε κα-

μία περίπτωση μια συγκυριακή εξέλιξη. Κατά τη δεκαετία του ’60 αυτή 
η οπτική των πραγμάτων συστηματοποιήθηκε και μετατράπηκε σε συ-
γκροτητικό κομμάτι του τρόπου με τον οποίο έβλεπε τα πράγματα ο 
αριστερισμός της εποχής, κατά τρόπον ώστε η «κινεζική εμπειρία» να 
μετατραπεί σε μοντέλο των μετέπειτα «αριστερών» εθνικοαπελευθερω-
τικών κινημάτων. Συστηματοποιώντας τις διδαχές του Μάο, ο Λιν Μπιάο 
προέβη στην εξής περίφημη διακήρυξη: «στην κλίμακα της 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 πα-
γκόσμια επανάσταση μας παρουσιάζει την εικόνα της περικύκλωσης των 
πόλεων από τις αγροτικές περιοχές» (στο κείμενό του τού 1965, «Ζήτω 
η νίκη του λαϊκού πολέμου!», 8ο κεφάλαιο).

Στην πραγματικότητα αυτές οι εξελίξεις μόνο τυχαίες δεν είναι, 
αν τις εξετάσουμε στα πλαίσια της ιστορικής διαμόρφωσης της μαρ-
ξιστικής-λενινιστικής ιδεολογίας. Ο Μπιανκό τονίζει σωστά ότι ο Μάο 
οδηγήθηκε σε αυτά τα συμπεράσματα μέσα από την πρακτική πολιτική 
του δράση κι όχι μέσω κάποιου συγκροτημένου θεωρητικού στοχασμού. 
Ωστόσο, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός πως οι πράξεις του εγγράφονται 
σε μια γενικότερη νοοτροπία, η οποία ήταν εμφανέστατη στον τρόπο 
με τον οποίο ενεργούσε η Κομουνιστική Διεθνής εκείνη την εποχή αλλά 
και πιο συγκεκριμένα στις εντολές που έδινε στο ΚΚ Κίνας. Πρόκει-
ται, φυσικά, για την πρακτική εφαρμογή της λενινιστικής θεωρίας για 
τον ιμπεριαλισμό: κατά το ιμπεριαλιστικό στάδιο του καπιταλισμού το 
επαναστατικό προλεταριάτο μπορεί να βρει ντε φάκτο συμμάχους στα 
εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα των αποικιοκρατούμενων λαών. Μπορεί 
μεν ως μαρξιστές επαναστάτες να είμαστε διεθνιστές (ας μην ξεχνάμε 
την έντιμη στάση του Λένιν στο Τσίμερβαλντ το 1916), αλλά στην προ-
κείμενη περίπτωση οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τον προοδευτικό χα-
ρακτήρα τέτοιων εθνικοαπελευθερωτικών και εθνικιστικών κινημάτων, 
εφόσον έχουμε να κάνουμε με κοινωνίες υποανάπτυκτες, στα πλαίσια 
των οποίων η αστική τάξη (η οποία μαζί με τους συμμάχους της είναι ο 
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φορέας των εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων) έχει ακόμα προοδευτικό 
ρόλο20. 

Στην κινέζικη περίπτωση, ο Στάλιν εφάρμοσε ακριβώς αυτήν την 
πολιτική: θεωρώντας πως πρώτιστο καθήκον ήταν η ενοποίηση της χώ-
ρας και η απελευθέρωσή της από τη μέγγενη του δυτικού και ιαπωνικού 
ιμπεριαλισμού, όχι μόνο στήριξε τον Τσανγκ Κάι-Σεκ (ο οποίος θεωρή-
θηκε πολιτικός εκφραστής της προοδευτικής αστικής τάξης), αλλά είχε 
νωρίτερα στείλει και σοβιετικούς κομισάριους για να οργανώσουν το 
κόμμα του, το Γκουόμιτανγκ, βάσει του μπολσεβίκικου μοντέλου. Ήταν 
κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης περιόδου του φλερτ του Σουν Γιατ-
Σεν (ιδρυτή του Γκουόμιτανγκ) με την ΕΣΣΔ που ο Τσανγκ στάλθηκε 
στη Ρωσία προκειμένου να φοιτήσει σε σοβιετική στρατιωτική ακαδημία. 
Λογικό ήταν, λοιπόν, μέσα σε αυτά τα πλαίσια, τα μέλη του ΚΚ Κίνας να 
λάβουν την εντολή να ενταχθούν στο Γκουόμιτανγκ (1922). 

Η κεντρικότητα αυτής της πολιτικής για τον σταλινισμό φαίνεται 
και από ακόμα μια εξέλιξη, όχι εξίσου γνωστή. Πρόκειται για την από-
φαση στην οποία κατέληξε η περίφημη «Συζήτηση του Λένινγκραντ» 
(1931) ανάμεσα στους κορυφαίους σοβιετικούς ειδικούς των ανατολικών 
σπουδών της εποχής. Τότε αποφασίστηκε να απορριφθεί η ανάλυση του 
Μαρξ για τον «ασιατικό τρόπο παραγωγής» ως ιστορικής φάσης δια-
κριτής από την φεουδαρχία21. Φυσικά εδώ δεν πρόκειται απλώς για μια 
σχολαστικού τύπου κουβέντα που απασχόλησε μόνο τους ταριχευμένους 
εγκεφάλους των σοβιετικών ακαδημαϊκών της εποχής. 

Όπως σωστά το υπογραμμίζει ο Πιερ Βιντάλ-Νακέ, «οι περιστά-
σεις της εποχής ήταν κινέζικες και οι συζητήσεις της περιόδου 1927-
1931 είχαν, ακριβώς, για θέμα τους όχι τη Ρωσία αλλά την Κίνα»22. 
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η θεωρητική εξέλιξη που συζητάμε είχε πολι-

20. Βλ. για τη σχετική κοινωνικοϊστορική και οικονομική ανάλυση το έργο του Λένιν, Ο 
ιμπεριαλισμός, ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού (1916).
21. Δηλαδή για το κοινωνικό καθεστώς που βασιζόταν στην ανυπαρξία ατομικής εγγείου 
ιδιοκτησίας, στην κοινοτική εκμετάλλευση της γης και στην πλήρη εξάρτηση της κοι-
νωνίας από ένα δεσποτικό και γραφειοκρατικό κράτος, μια κατάσταση που οδηγεί τις 
κοινωνίες αυτές στο λίμνασμα και την ιστορική ακινησία. Περιπτώσεις ασιατικού τρόπου 
παραγωγής θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε στην Κίνα, την Αρχαία Αίγυπτο, τους μεσο-
ποτάμιους πολιτισμούς κ.λπ.
22. P. Vidal-Naquet, « Histoire et Idéologie. Karl Wittfogel et le concept de “Mode de 
production asiatique” », περ. Annales, 19ος χρόνος, τ. 3, 1964, σ. 538. Πρόκειται για κείμενο 
που στη συνέχεια αποτέλεσε πρόλογο της γαλλικής μετάφρασης του έργου του Βιτφό-
γκελ, Ο ανατολικός δεσποτισμός (K. A. Wittfogel, Oriental Despotism. A Comparative Study of 
Total Power, 1957).
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τική σημασία, εφόσον «η καινούργια θέση μπορούσε να δικαιολογήσει, 
εκ των υστέρων, τη στήριξη της Κομουνιστικής Διεθνούς προς την κινέ-
ζικη εθνικιστική αστική τάξη και το Γκουόμιτανγκ»23. Η απόρριψη, με 
άλλα λόγια, της θεωρίας για τον ασιατικό τρόπο παραγωγής, ως ιστο-
ρικού σταδίου χαρακτηριστικού πολλών μη δυτικών κοινωνιών (μεταξύ 
των οποίων και η Κίνα), επέτρεπε, πλέον, στον Στάλιν να στηρίζει τους 
εθνικιστές του Γκουόμιντανγκ ως δήθεν εκφραστές της προοδευτικής 
αστικής τάξης που μάχεται να εκσυγχρονίσει την Κίνα, καταργώντας 
οριστικά τη «φεουδαρχία». 

Πρόκειται, φυσικά, για ιστοριογραφική λαθροχειρία τρίτου βαθ-
μού, καθώς ο Τσανγκ δεν ήταν σε καμία περίπτωση δυτικού τύπου 
αστός. Για να καταλάβουμε τον πολιτικό ρόλο και τη νοοτροπία του, 
θα πρέπει να αναλύσουμε τον ρόλο των κινέζων τοπικών πολεμάρχων 
που ουσιαστικά διοικούσαν τη χώρα, πριν την ενοποίησή της από τον 
Τσανγκ, ανάμεσα στο 1916 και το 1928, κατά την περίφημη «Περίοδο 
των Πολεμάρχων». Είναι όμως ακατανόητος ο ρόλος και η κοινωνιολογι-
κή και πολιτιστική σύσταση αυτών των στρωμάτων, αν δεν αναλύσουμε 
το καθεστώς του ανατολικού δεσποτισμού το οποίο, στις περιόδους κα-
τάρρευσης των αυτοκρατορικών δυναστειών, οδηγεί πάντοτε σε τέτοια 
φαινόμενα κρατικού διαμελισμού και σφετερισμού της εξουσίας από ευ-
νούχους και άλλους αξιωματούχους της Αυλής, στρατηγούς ή τοπικούς 
ευγενείς και φυλάρχους.

Τσουβαλιάζοντας όμως και τις μη δυτικές κοινωνίες στο ιστορι-
κό σχήμα του μαρξισμού που αναφέρεται πρωτίστως στην οικονομικοϊ-
στορική εξέλιξη της Ευρώπης (δουλοκτησία, φεουδαρχία, καπιταλισμός, 
κομουνισμός), αποφεύγουμε αυτές τις ερμηνευτικές δυσκολίες. Και φυ-
σικά, στην περίπτωση του Στάλιν, ένας τέτοιος τρόπος παρουσίασης των 
πραγμάτων του επέτρεπε να δικαιώνει θεωρητικά τους πολιτικούς του 
ελιγμούς. Υπέρ αυτής της ερμηνείας της θεωρητικής εξέλιξης που συ-
ζητάμε συνηγορούν και ορισμένες ακόμη περιπτώσεις ιστοριoγραφικού 
σουρεαλισμού, όπως για παράδειγμα η μετέπειτα προσπάθεια ορισμέ-
νων αιγύπτιων σταλινικών να παρουσιάσουν το κοινωνικό καθεστώς της 
προ Νάσερ περιόδου ως αντιστοίχως «φεουδαρχικό». 

Αν όμως αυτή η τάση πήρε τέτοια σημασία για την σταλινική 
πολιτική, χωρίς να προκαλέσει ιδιαίτερες αντιδράσεις σε θεωρητικό 
επίπεδο, ενδεχομένως αυτό να εξηγείται από το γεγονός ότι ανταπο-
κρινόταν, έστω και υπό το βάρος μιας ορισμένης υπεραπλούστευσης, 

23. Ό. π.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ



247

στην κεντρική αντίληψη του Λένιν για τη σχέση του δυτικού ιμπεριαλι-
σμού με τον μη δυτικό κόσμο. Βέβαια εδώ παραείμαστε ευγενικοί: στην 
πραγματικότητα δεν υπάρχει υπεραπλούστευση, εφόσον, ακόμα κι αν 
σε επίπεδο θεωρητικής επεξεργασίας και παραγωγής οι σοβιετικές μού-
μιες του Στάλιν –όπως και ο ίδιος ο Τζουγκασβίλι φυσικά!- δε μπορούν 
επουδενί να συγκριθούν με την παλαιά φρουρά των μπολσεβίκων (Λένιν, 
Τρότσκι, Μπουχάριν κ.λπ.), σε πρακτικό επίπεδο ουσιαστικά συνέχισαν 
την ίδια πολιτική. Για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται, αρκεί να 
αναφέρουμε το εξής περιστατικό. Το Σεπτέμβριο του 1920 έλαβε χώρα 
στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν η περίφημη «Συνδιάσκεψη των λαών της 
Ανατολής», με στόχο τη σύναψη δεσμών και συμμαχιών των ρώσων μπολ-
σεβίκων με τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα της Ασίας.

Ο ανυπόστατος χαρακτήρας της θεωρίας του Λένιν για τα εθνι-
κοαπελευθερωτικά κινήματα είχε αποκαλυφθεί από νωρίς και με σου-
ρεαλιστικό τρόπο μάλιστα, αλλά κανείς δε φάνηκε να αντιλαμβάνεται 
την πραγματική σημασία της συγκεκριμένης εξέλιξης: «όταν ο Ζηνόβι-
εφ κήρυξε την έναρξη του συνεδρίου και όταν, τελειώνοντας την ομιλία 
του, έκανε έκκληση για “ιερό πόλεμο κατά του ιμπεριαλισμού”, ο εν-
θουσιασμός του ακροατηρίου ήταν απερίγραπτος. “Τζιχάντ!” ούρλιαξαν 
αντί άλλης απάντησης, προσθέτοντας, είναι η αλήθεια, παρεμπιπτόντως, 
“Ζήτω η Διεθνής!”, αλλά κυρίως: “Ζήτω η εξέγερση στην Ανατολή!”»24. 
Ταυτόχρονα, και σε θεωρητικό επίπεδο, υπήρξαν τοποθετήσεις, σαν αυτή 
του ιταλού σοσιαλιστή, Τζ. Σεράτι (στο 2ο συνέδριο της Κομουνιστικής 
Διεθνούς, το καλοκαίρι του 1920 στη Μόσχα), που έθεταν το πρόβλημα 
στην πραγματική του βάση ήδη από τότε, τις οποίες όμως ο Λένιν έκρινε 
ως υπέρ το δέον ευρωκεντρικές. Παρά το γεγονός ότι ο Λένιν αντιτάχθη-
κε εξίσου σε καθαρά τριτοκοσμιστικές αντιλήψεις σαν αυτές του ινδού 
μαρξιστή, M. N. Roy (ο οποίος υποστήριζε πως «ο επαναστατικός εθνι-
κισμός θα οδηγήσει στην πτώση του ευρωπαϊκού ιμπεριαλισμού»25), δεν 
κατάφερε να κατανοήσει ούτε ο ίδιος, ούτε οι μπολσεβίκοι ηγέτες που 
συμμετείχαν στις εργασίες του Συνεδρίου του Μπακού την ιδιαιτερότη-
τα των ανατολικών εθνικισμών.

δ) Από τον λενινισμό στον εθνικισμό
Σε κάθε περίπτωση, η κυρίαρχη αντίληψη που υποστήριζε και 

ο Λένιν καθιερώθηκε και αποτέλεσε την επίσημη και βασική πολιτική 

24. Ε. Καρέρ ντ’ Ενκώς, Λένιν, μτφρ. Κ. Δασκαλάκη, Αθήνα, Εστία, 2004, σ. 374.
25. Ό. π., σ. 367.
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των ανά τον κόσμο μαρξιστών-λενινιστών, αρχής γενομένης από τον 
ίδιο τον Στάλιν. Δεδομένου ότι η στάση των μπολσεβίκων απέναντι 
στους μη δυτικούς εθνικισμούς δεν ήταν σαφής (εφόσον αυτό που 
απέρριπταν δεν ήταν τόσο ο ίδιος ο εθνικιστικός χαρακτήρας αυτών 
των κινήσεων όσο η θέλησή τους να διεξάγουν τον αγώνα τους εκτός 
πλαισίου Κ. Διεθνούς26), δεν ήταν δύσκολο να περάσουμε στην αντί-
ληψη πως η Ανατολή ξεχωρίζει από τη Δύση για λόγους θεμελιακούς: 
ενώ στην τελευταία οι καταπιεσμένοι συνιστούν κοινωνική τάξη (το 
προλεταριάτο), στην Ανατολή συνιστούν ολόκληρα έθνη, τους «προ-
λεταριακούς λαούς». Πράγμα που συνεπάγεται ότι εκεί ο αγώνας θα 
πρέπει να είναι όχι ταξικός (όπως εντός της Δύσης) αλλά εθνικός27. 

Η ανάδυση κομουνιστικών καθεστώτων σε μη δυτικές και πρώ-
ην (άμεσα ή έμμεσα) αποικιοκρατούμενες χώρες, όπως η Κίνα ή η 
Κούβα, μετέτρεψαν το θεωρητικό σχήμα του Λένιν σε ιδεολογικό σλό-
γκαν, δημιουργώντας τον τριτοκοσμισμό. Μαζί με τις διακηρύξεις του 
Λιν Μπιάο που ήδη παραθέσαμε, τα αντιδυτικά παραληρήματα του 
Τσε Γκεβάρα συνεισέφεραν με τη σειρά τους στη διαμόρφωση ενός 
νέου είδους αριστερίστικης ιδεολογίας, κατά τη δεκαετία του ’60 και 

26. Βλ. σχετικά, Ε. Καρέρ ντ’ Ενκώς, Λένιν, ό. π., σ. 376.
27. Αυτές ήταν οι ιδέες του Μίρζα Σουλτάν-Γκαλίεφ, τατάρου εισηγητή του «μουσουλ-
μανικού κουμουνισμού», ο οποίος μετά από μια ανοδική πορεία στο Κόμμα πέρασε στην 
αντιπολίτευση, το 1920, διαγράφηκε το 1923 και εκτελέστηκε από τον Στάλιν το 1940 
-μετά από σειρά συλλήψεων και καταδικών- υπό την κατηγορία ότι ήθελε να αποσπάσει 
περιοχές του σοβιετικού κράτους και να στήσει εκεί ένα ανεξάρτητο ταταρο-μουσουλ-
μανικό κράτος. Ήδη από το 1920 ο Στάλιν ήθελε να περιορίσει την επιρροή του, καθώς 
πίστευε ότι ο τατάρος κομουνιστής «ισλαμοποιεί» τον μαρξισμό και γι’ αυτόν τον λόγο 
την περίοδο του συνεδρίου στο Μπακού ο Σουλτάν-Γκαλίεφ μετακλήθηκε στη Μόσχα με 
άνωθεν κομματική εντολή. 
 Ο Γκαλίεφ είναι ένας από τους πρώτους που εξέφρασαν με τόσο καθαρό τρόπο 
τον αραβικό εθνικισμό και τριτοκοσμισμό, όταν, απολογούμενος στους εθνικιστές συ-
ντρόφους του για την προσχώρησή του στους μπολσεβίκους, έγραφε: «Μόνο αυτοί [οι 
μπολσεβίκοι] αγωνίζονται για να μπορέσουν οι εθνότητες να πάρουν την τύχη τους στα 
χέρια τους. Μόνο αυτοί αποκάλυψαν ποιος ξεκίνησε τον Παγκόσμιο Πόλεμο. […] Αυτοί 
επίσης κήρυξαν τον πόλεμο στον αγγλικό ιμπεριαλισμό, ο οποίος καταπιέζει την Ινδία, την 
Αίγυπτο, το Αφγανιστάν, την Περσία και την Αραβία. Αυτοί πάλι πήραν τα όπλα ενάντια 
στο γαλλικό ιμπεριαλισμό που υποδουλώνει το Μαρόκο, την Αλγερία και άλλες αραβικές 
χώρες της Αφρικής. Πώς θα μπορούσα να μην προσχωρήσω σε αυτούς; […] Απευθυνόμενοι 
στους μουσουλμάνους της Ρωσίας και της Ανατολής, δήλωσαν ότι η Κωνσταντινούπολη 
πρέπει να μείνει σε μουσουλμανικά χέρια. Και το έκαναν αυτό την ίδια στιγμή που αγ-
γλικά στρατεύματα, καταλαμβάνοντας την Ιερουσαλήμ, έλεγαν τα εξής στους Εβραίους: 
“μαζευτείτε γρήγορα όλοι μαζί στην Παλαιστίνη, θα φτιάξουμε για σας ένα ευρωπαϊκό 
κράτος”».
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του ’70, η οποία, προσπαθώντας να διακριθεί από τον τότε «ρεβιζιονι-
στικό» σταλινισμό των ΚΚ, επέλεξε ως βασικό πεδίο ενασχόλησής της 
τον «αντι-ιμπεριαλισμό» και το αποικιακό ζήτημα. 

Αυτό το γκεβαρομαοϊκό νεφέλωμα εμπλουτίστηκε και από τη 
συμβολή θεωρητικών όπως ο Γάλλος αντιλλο-αλγερινής καταγωγής, 
Φραντς Φανόν, με την περίφημη θεωρία του για τους αποικιοκρατού-
μενους λαούς ως «κολασμένους της γης» που συνιστούν το νέο επα-
ναστατικό υποκείμενο, το οποίο αντικαθιστά πλέον το προλεταριάτο 
των δυτικών χωρών28. Βασικό χαρακτηριστικό του τριτοκοσμισμού εί-
ναι η εκ των προτέρων δικαίωση κάθε είδους μη δυτικού ή μη «λευ-
κού» εθνικισμού ως μορφής αντίστασης στον δυτικό ιμπεριαλισμό ή 
απλούστερα στη «Δύση», η οποία πήρε πλέον τη θέση του καπιταλι-
σμού στο λεξιλόγιο αυτών των αριστεριστών νέας κοπής. Μάλιστα ο 
Σαρτρ δε θα διστάσει να μιλήσει για «ρατσιστικό αντιρατσισμό»29, 
παρουσιάζοντας τον μαύρο εθνικισμό ως «διαλεκτική άρνηση» του 
λευκού ρατσισμού, όταν έπλεκε το εγκώμιο των συγγραφέων του κι-
νήματος της λεγόμενης νεγρικότητας (négritude)30.

ε) Ο ακαδημαϊκός αντιδυτικισμός
Σήμερα αυτός ο τριτοκοσμισμός έχει πάρει μια περισσότερο 

28. F. Fanon, Les damnés de la Terre [Της γης οι κολασμένοι] (1961), με τον περίφημο πρό-
λογο του Σαρτρ, όπου δίνεται συνεκτική θεωρητική έκφραση στις βασικές εμμονές των 
διαφόρων εκδοχών τριτοκοσμισμού.
29. J.-P. Sartre, « Orphée Noir » [«Ο Μαύρος Ορφέας»], εισαγωγή στο L. S. Senghor, 
Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française [Ανθολογία της νέας νέγρι-
κης και μαλαγασικής γαλλόφωνης ποίησης], Παρίσι, 1948, σ. xiv.
30. Η νεγρικότητα υπήρξε κίνημα της γαλλόφωνης λογοτεχνικής πρωτοπορίας που εμφα-
νίστηκε τη δεκαετία του ’30 με κύριους εμπνευστές τρεις μαύρους ποιητές, προερχόμε-
νους από γαλλικές αποικίες: τον μαρτινικανό Aimé Césaire, τον σενεγαλέζο Léopold Sédar 
Senghor (μετέπειτα πρώτο –και για μια εικοσαετία!- πρόεδρο της χώρας του και συνθέτη 
του εθνικού της ύμνου) και τον Léon Damas από τη Γουινέα. Βασική επιδίωξη του κινή-
ματος, το οποίο επηρεάστηκε σημαντικά από τη λεγόμενη «Αναγέννηση του Χάρλεμ» 
(Harlem Renaissance, τη λογοτεχνική και πολιτιστική άνθηση της μαύρης κουλτούρας στο 
Χάρλεμ της Νέας Υόρκης,τη δεκαετία του ’20), ήταν η έκφραση των «μαύρων αξιών» 
(κατά τον Νταμά), μια προσπάθεια «αποκατάστασης των αξιών μας από εμάς τους ίδιους 
[...], μια αναζήτηση της ταυτότητάς μας, μια κατάφαση του δικαιώματός μας στη διαφο-
ρά» όπως είχε πει ο Σεζέρ. Ο Μπρετόν και οι σουρεαλιστές υποστήριξαν το κίνημα, ως 
μορφή αντίστασης στη γαλλική αποικιοκρατία, συνάπτοντας σχέσεις με τον Σεζέρ (που 
ήταν τότε μαρξιστής). Άλλες όμως συνιστώσες του κινήματος κινήθηκαν προς την κατεύ-
θυνση ενός πιο ακραιφνούς μαύρου εθνικισμού (όπως φαίνεται, π.χ., και από την πολιτική 
διαδρομή του Σενγκόρ).
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ακαδημαϊκή μορφή και φυτοζωεί μέσα στα τμήματα «μετα-αποικιακών 
σπουδών» (post-colonial studies) των αγγλοσαξονικών –κυρίως- πανεπιστη-
μίων. Εμπνεόμενος από το έργο-ορόσημο του Ε. Σαΐντ, Οριενταλισμός 
(1978)31, αυτός ο ιδεολογικά φορτισμένος κλάδος σπουδών επιχειρεί να 
αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο η Δύση συμπεριφέρθηκε στις μη δυ-
τικές κοινωνίες κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας, αποδομώντας τις 
εικόνες που εκείνη σχημάτισε περί Ανατολής με σκοπό να δικαιώσει τον 
επεκτατισμό της. Αντί όμως να προωθείται η έρευνα της αλληλεπίδρα-
σης δυτικών με μη δυτικούς λαούς, η χιλιοειπωμένη κριτική στον δυτικό 
ιμπεριαλισμό καταλήγει σε μια εκ προοιμίου δικαιολόγηση όλων των 
πεπραγμένων των αποικιοκρατούμενων λαών και σε μια αναγωγή της 
Δύσης σε απόλυτο Κακό της Ιστορίας. Είναι όμως προφανές ότι αυτή η 
καρικατούρα της Δύσης, που τόσο συχνά βγαίνει μέσα από τα έργα των 
εν λόγω ειδικών, βασίζεται πολύ συχνά σε εξιδανικεύσεις του παρελθό-
ντος των μη δυτικών λαών αλλά και σε ιστορικές λαθροχειρίες ή αβλεψί-
ες σχετικά με την ίδια τη δυτική ιστορία.

Ο εν λόγω πανεπιστημιακός αντιδυτικισμός βρίσκει τα φιλοσο-
φικά του θεμέλια σε μεταμοντέρνους ή μεταμοντερνίζοντες συγγραφείς 
όπως οι λεγόμενοι «μεταστρουκτουραλιστές» (Φουκώ, Μπάτλερ κ.λπ.) 
και οι «αποδομιστές» (Ντεριντά κ.λπ.), οι οποίοι, εμπνεόμενοι από τον 
Χάιντεγκερ και τον τρόπο με τον οποίο αυτός παρανόησε την ιστορία της 
δυτικής φιλοσοφίας, αναλαμβάνουν μια προσπάθεια «αποδόμησης της 
δυτικής μεταφυσικής»: μια προσπάθεια που παρουσιάζει την δύσμοιρη 
αυτή μεταφυσική ως πλήρη διανοητική κλειστότητα, ως ένα φασιστικό, 
σχεδόν, σύστημα, κλειστό απέναντι σε κάθε «ετερότητα», ευρωκεντρικό, 
ρασιοναλιστικό, ρατσίζον και φαλλοκρατικό. Είναι προφανές, βέβαια, 
ότι η ιδέα περί της δυτικής φιλοσοφίας ως ενός «φαλλογοκεντρικού» 
συστήματος έμμεσης δικαιολόγησης του δυτικού ιμπεριαλισμού δεν έχει 
καμία ιστορική βάση. Αρκεί, για παράδειγμα, να διαβάσει κανείς τους 
φιλοσόφους του Διαφωτισμού (από τον Βολταίρο ως τον μαρκήσιο Ντε Σαντ) 
για να δει πώς ανήγαγαν σε πρότυπα μη δυτικούς λαούς, προκειμένου να 
ασκήσουν κριτική στη Δύση.

Αν μας ενδιαφέρουν από τη σκοπιά της ιστορίας των ιδεών οι ασυ-
ναρτησίες των διανοητικών αστέρων του 5ου διαμερίσματος των Παρισίων, 
είναι διότι μέσω συγγραφέων όπως η Τζούντιθ Μπάτλερ έχουν επηρεάσει 
κι ένα σημαντικό κομμάτι του σύγχρονου φεμινισμού, δημιουργώντας μια 

31. Edward W. Said, Οριενταλισμός, Αθήνα, Νεφέλη, 1996. Σε μετάφραση του πατριάρχη 
του εγχώριου αριστερού αντιδυτικισμού και γνωστού καστοριαδοφάγου, Φ. Τερζάκη.
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συνολικότερη φιλοσοφία και τρόπο ανάγνωσης όχι μόνο της σχέσης μεταξύ 
Δύσης και μη δυτικού κόσμου ή ανδρών και γυναικών (ή άλλων τύπων, μη 
«ετεροκανονικής» σεξουαλικότητας) αλλά και του ίδιου του τρόπου με τον 
οποίο γίνεται η ιστορία. Θα δούμε στο δεύτερο μέρος του κειμένου τις ιδιαί-
τερα επιβλαβείς συνέπειες αυτής της προσέγγισης.

στ) Και μια κωμική περίπτωση: ο φωτοπουλισμός
Κατά τα άλλα στο καθαρά πολιτικό επίπεδο αντίστοιχα λάθη 

συνεχίζουν να διαπράττουν τα ιστορικά υπολείμματα του τριτοκοσμι-
σμού, με χαρακτηριστικότερο εκπρόσωπό τους τον υπέργηρο ηγέτη 
του κρατιδίου της Περιπεκτικής Δημοκρατίας, Τάκη Φωτόπουλο. Ο 
Φωτόπουλος, στα πλαίσια της θεωρίας του για την «Νέα Τάξη Πραγ-
μάτων» και την «υπερεθνική/σιωνιστική ελίτ», πιστεύει ότι οφείλου-
με να παρέχουμε «κριτική υποστήριξη» σε καθεστώτα τα οποία, σε 
γεωπολιτικό επίπεδο, δε συνιστούν συμμάχους του δυτικού μπλοκ. 
Κι έτσι έχει καταντήσει να παρέχει κάλυψη, άμεσα ή έμμεσα -αλλά 
και διπλωματική στήριξη- σε διάφορες εκδοχές αραβικού εθνικισμού 
αλλά και ισλαμισμού (Καντάφι, Χεζμπολά, Αχμαντινεζάντ). Πρόσφα-
τα μάλιστα άρχισε να χρησιμοποιεί το ίδιο επιχείρημα και για το 
εσωτερικό της Δύσης. Με την ίδια πεισματάρικη ανοησία συνεχίζει να 
αναμασά τον μύθο των «προοδευτικών» εθνικισμών, οι οποίοι είναι 
τέτοιοι επειδή συνιστούν σήμερα –λέει ο Τάκης- ανάχωμα στην επέ-
λαση της «υπερεθνικής ελίτ»32. 

Πρόκειται περί μεγάλης ηλιθιότητας, καθώς πρέπει να είναι 
κανείς εντελώς ανίκανος να αντιληφθεί τι γίνεται γύρω του για να 
μην κατανοεί ότι η άνοδος της ακροδεξιάς σήμερα, σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, συνιστά κομμάτι μιας δομικού τύπου αλλαγής στην πολιτι-
κή ευαισθησία των λαών, η οποία συμβαδίζει με μια αντίστοιχη άνοδο 
της θρησκευτικής ακροδεξιάς (δηλαδή του ισλαμισμού) σε περιοχές 
περιφερειακές της Ευρώπης όπως το Μαγρέμπ, η Αίγυπτος, η Συρία 
και η Τουρκία. Αυτός ο επιθετικός εθνικισμός δεν έχει κανένα απο-
λύτως προοδευτικό στοιχείο και απλώς συνιστά, στο εσωτερικό της 
Δύσης, την αντιδραστική απάντηση στην κρίση: εκφράζει την ανα-
ζήτηση, από την πλευρά των πιο ετερόνομων κομματιών των πληθυ-
σμών, κάποιου σωτήρα που θα τους εγγυηθεί το επίπεδο ζωής τους 
απέναντι στον φόβο της απότομης κοινωνικής καθόδου. Γι’ αυτό και ο 

32. Βλ. για παράδειγμα το άρθρο του, «Τι να κάνουμε τώρα; (7) Όχι στον ψευτοδιεθνι-
σμό», Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 19/5/2013.
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σημερινός εθνικιστής δεν είναι μόνο εναντίον του ΔΝΤ και της «Τρό-
ικα» αλλά, πολύ συχνά, ενάντια και στους μετανάστες, τους οποί-
ους αντιλαμβάνεται, ενδόμυχα, ως τους μελλοντικούς του άμεσους 
ανταγωνιστές στον πόλεμο όλων εναντίον όλων που θα διαδεχθεί την 
οριστική κατάρρευση της κοινωνίας της κατανάλωσης. Μετά από όλα 
αυτά, φυσικά, δεν είναι να απορεί κανείς που ο Τάκης κατάντησε 
ένας από τους πιο συνεπείς υποστηρικτές της «αντισυστημικότητας» 
της ΧΑ, στα γνωστά κατάπτυστα άρθρα του που εγκωμίασε επανει-
λημμένα κι η ίδια η κτηνοτροφική μονάδα!

ζ) Patria o muerte: ο σταλινικός εθνικισμός
Ωστόσο, αυτό που μας ενδιαφέρει εν προκειμένω δεν είναι τόσο η 

αφέλεια της δυτικής ιντελιγκέντσιας όσο η μορφή αυτού του ιδιαίτερου 
είδους μη δυτικών εθνικισμών, τους οποίους η πρώτη έσπευσε από νωρίς 
να υποστηρίξει33. Για να καταλάβουμε τη σημασία του ελληνικού αρι-
στερού εθνικισμού αλλά και το βάθος του ριζώματός του –πράγμα που, 
όπως είδαμε, αδυνατεί να κάνει ο Γαβριηλίδης-, πρέπει να αναλύσουμε 
αυτούς τους σταλινοειδείς ή «αντι-ιμπεριαλιστικούς» τριτοκοσμικούς 
εθνικισμούς, κομμάτι των οποίων είναι και ο ελληνικός. 

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο εν προκειμένω είναι πως αυτή η 
διολίσθηση των μη δυτικών σταλινισμών προς τον ακραιφνή εθνικισμό 
δεν είναι μόνο προϊόν του οπορτουνισμού των μη δυτικών εθνικιστών, οι 
οποίοι βρήκαν στον σταλινισμό ένα βολικό σχήμα για να μετουσιώσουν 
σε πολιτικό πρόγραμμα τον εθνικισμό τους (με χαρακτηριστικότερη πε-
ρίπτωση εν προκειμένω τον Φ. Κάστρο, ο οποίος υπήρξε ευθύς εξ αρχής 
ακραιφνής κουβανός εθνικιστής και μόνο στη συνέχεια, υπό την επιρ-
ροή του μαρξιστή Γκεβάρα –που τον χαρακτήριζε «αυθεντικό ηγέτη της 
αριστερής μπουρζουαζίας»34-, προσηλυτίστηκε οριστικά στον σταλινικό 
«μαρξισμό»)· κι η ίδια η μαμά Ρωσία από ένα σημείο κι έπειτα έκα-
νε στροφή σε έναν μεγαλορωσικό εθνικισμό ιδιαίτερα εντυπωσιακό, ο 
οποίος δεν οφείλεται σε καμία περίπτωση μόνο στην εθνική έξαρση του 
Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου. 

Υπάρχουν και πιο «φιλοσοφικά» αίτια που οδήγησαν σε αυτήν 
την τάση. Πρώτο και κύριο εξ αυτών το δόγμα «σοσιαλισμός σε μία 

33. Σχετικά με αυτό το ζήτημα, βλ. και το κείμενό μας «Ο μη δυτικός κόσμος απέναντι 
στην παρακμή της Δύσης», Πρόταγμα, τ. 5, Δεκέμβριος 2012.
34. J. Machover, Cuba, totalitarisme tropical [Κούβα, ένας τροπικός ολοκληρωτισμός], Παρίσι, 
10/18, 2006, σ. 30.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ



253

μόνο χώρα», θα σπεύσουν να πουν οι τροτσκιστές, αναπαράγοντας τη 
γνωστή κασέτα. Ωστόσο δεν είναι μόνον αυτό· ο Παπαϊωάννου έχει 
υπογραμμίσει το εξής στοιχείο ως βασικό βήμα προς την πλήρη ιστορι-
κή απονέκρωση του μαρξισμού ως δημιουργικής θεωρίας: το πέρασμα 
σε μια γενιά «θεωρητικών», αυτών της σταλινικής περιόδου, οι οποίοι 
δεν αναγνώριζαν πλέον κανένα θετικό στοιχείο σε «αστούς» διανοού-
μενους ή φιλοσόφους, όπως έκαναν παλιότερα ο Λένιν, ο Μπουχάριν, ο 
Τρότσκι, η Κολοντάι κι οι υπόλοιποι θεωρητικοί της παλιάς φρουράς35. 
Είναι προφανές ότι πίσω από την σταδιακή συλλήβδην απόρριψη της 
δυτικής κουλτούρας ως «αστικής» επανεμφανίζονται οι παραδοσιακές 
ρωσικές εθνικιστικές και αντιδυτικές εμμονές. 

Από την πλευρά του ο Π. Βιντάλ-Νακέ έχει δείξει, στα πλαίσια 
της ανάλυσής του για την απόρριψη της έννοιας του ασιατικού τρόπου 
παραγωγής, με ποιόν τρόπο οι σοβιετικοί ιστορικοί προσπάθησαν από 
ένα σημείο κι έπειτα να αναδείξουν σε μοντέλο κοινωνικής εξέλιξης όχι 
μόνο την ΕΣΣΔ αλλά και τη ρωσική ιστορία συνολικά, δημιουργώντας 
τον μύθο μιας Ρωσίας αποκαθαρμένης από κάθε «ασιατικό» (δηλαδή 
«βάρβαρο» σύμφωνα με τον Λένιν) χαρακτηριστικό36. Μπορεί εδώ ο 
ρωσικός εθνικισμός να παίρνει μια μορφή περισσότερο αντι-ασιατική 
(της οποίας οι βάσεις μπήκαν από τον Λένιν στα πλαίσια της συζήτησης 
σχετικά με την αιτία των «γραφειοκρατικών στρεβλώσεων του σοβιετι-
κού καθεστώτος»37), αλλά το αποτέλεσμα ελάχιστα αλλάζει: πρόκειται 
για την άνοδο ενός μεγαλορωσικού εθνικισμού ο οποίος και εμψύχωνε 
πλέον, στη θέση της παλιάς σταλινολενινιστικής ιδεολογίας, το γεωπο-
λιτικό και στρατιωτικό πρόταγμα του καθεστώτος38. Ο πουτινισμός με 
τον αντιδυτικό εθνικισμό που εκφράζει συνιστά την άμεση συνέχεια αυ-
τού του προτάγματος. Όπως διαβάζουμε σε ένα πρόσφατο δημοσίευμα, 
«καθόλη τη διάρκεια αυτού του εθνικιστικού σαββατοκύριακου που είχε 
έρθει να εγκαινιάσει ο Πούτιν, ο Ιωσήφ Στάλιν δεν παρουσιαζόταν ως ο 
δεσπότης που σκότωσε εκατομμύρια συμπολίτες του, αλλά ως ο θεμελι-
ωτής πατέρας που μετέτρεψε τη Ρωσία από αγροτική κοινωνία σε βιομη-

35. Βλ. Κ. Παπαϊωάννου, Η ψυχρή ιδεολογία. Δοκίμιο για την απονέκρωση του μαρξισμού 
(1967), μτφρ. Μπ. Λυκούδης, Αθήνα, Ύψιλον, 1986, σ. 47 κ.ε.
36. P. Vidal-Naquet, « Histoire et Idéologie… », ό. π., σ. 543.
37. Σχετικά με αυτές τις αναλύσεις του Λένιν, βλ. και τα κείμενα «Μπολσεβικισμός και 
επανάσταση» και Κ. Παπαϊωάννου, «Η εργατική διαχείριση και το πρόβλημα της γραφει-
οκρατίας», αμφότερα στο περ. Μάγμα, τ. 4, Ιούνιος 2008. 
38. Βλ. επί τούτου και τις αναλύσεις του Καστοριάδη στο Μπροστά στον πόλεμο (1981), 
μτφρ. Ζ. Καστοριάδη, Αθήνα, Ύψιλον, 1986, κεφ. IV, σ. 302 κ. ε.
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χανικό γίγαντα, ικανό να αποτρέψει τη ναζιστική εισβολή. Στη συνέχεια 
της μέρας το πρόσωπο του Στάλιν προβλήθηκε με πράσινα λέιζερ, πάνω 
από μια παρέλαση, στο κτήριο ενός πρώην εργοστασίου κατασκευής 
τανκ»39.

Ο ρόλος του εθνικισμού εκεί όπου δεν υπάρχει αστική τάξη
α) Η συμβολή της ιντελιγκέντσιας 
Αυτή η εθνικιστική στροφή του σταλινισμού συνιστά δομικό κομ-

μάτι του και εμφανίζεται με ιδιαίτερη οξύτητα σε μη δυτικές ή ημιδυ-
τικές χώρες, όπως η Ρωσία, η Κίνα, η Κούβα, οι αραβικές χώρες ή, σε 
ό,τι μας αφορά εν προκειμένω, η Ελλάδα. Σε αυτό ακριβώς το ρεύμα 
εντάσσονται και οι σταλινικοί Ρίτσος και Σβορώνος40 των οποίων τις θέ-
σεις σχολιάζει επισταμένα ο Γαβριηλίδης στην ΑΝ. Αλλά αν θέλουμε να 
καταλάβουμε πραγματικά περί τίνος πρόκειται, πρέπει να εστιάσουμε 
κυρίως στις περιπτώσεις των Θεοδωράκη και Ελύτη, τους οποίους, επί-
σης, σχολιάζει εκτενώς ο Γαβριηλίδης.

Αυτό που διακρίνει τους δύο τελευταίους από τους υπόλοιπους 
είναι πως δεν υπήρξαν ποτέ τους αριστεροί. Αν συνδέθηκαν τελικά με την 
Αριστερά (δεν πρέπει να ξεχνάμε, π.χ., ότι τα πρώτα αποσπάσματα του 
Άξιον Εστί, πριν την επίσημη εμφάνιση του έργου, δημοσιεύτηκαν στην 
αριστερή Επιθεώρηση Τέχνης, το 1958, ενώ το πρώτο –και τελευταίο- 
μέρος της ανολοκλήρωτης Αλβανιάδας –που αναφέρεται στην εμπειρία 
του Ελύτη στο αλβανικό μέτωπο- δημοσιεύτηκε λίγο αργότερα στο πε-
ριοδικό της Πανσπουδαστικής), αυτό συνέβη πάνω στη βάση του κοινού 
τους –δηλαδή τόσο στους δύο τους όσο και στην Αριστερά- εθνικισμού. Ο 
Θεοδωράκης, όπως έχει επανειλημμένως τονίσει, είναι πρώτα και κύρια 
«πατριώτης» και αυτό συνιστά το βασικό κριτήριο των κατά τα άλλα 
ασυνάρτητων πολιτικών του επιλογών (από το μακροχρόνιο φλερτ με την 
Αριστερά στον Μητσοτάκη κι από εκεί στην απροκάλυπτα εθνικιστική 
Σπίθα). Όσο για τον Ελύτη, είδαμε παραπάνω τη σημασία του Άξιον Εστί 
(αλλά και του Άσματος ηρωικού και πένθιμου) για την κωδικοποίηση των 

39. S. Shuster, “The world according to Putin”, Time, 16/9/2013 (περιγραφή της παρέλασης 
που διοργανώθηκε στο Βολγκογκράντ για την επέτειο της έναρξης της μάχης του Στά-
λινγκραντ).
40. Ο δεύτερος, «θεωρεί, όταν γράφει το άρθρο του, ότι δεν υπάρχει μια γενικώς αποδε-
κτή θεωρία για το έθνος, ωστόσο η επίδραση του σταλινικού κειμένου, Ο μαρξισμός και 
το εθνικό ζήτημα, άμεση ή έμμεση, είναι εμφανής» (Σ. Αδραχάς, «Προλεγόμενα» στο Ν. 
Γ. Σβορώνος, Το ελληνικό έθνος. Γένεση και διαμόρφωση του Νέου Ελληνισμού, Αθήνα, 
Πόλις, 2004, σ. 10).
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βασικών στοιχείων του θυματικού εθνικισμού, που στη συνέχεια, μέσω 
και της συμβολής του Θεοδωράκη, υιοθετήθηκε πλήρως από την αριστερή 
ευαισθησία. Φυσικά αυτή η προσέγγιση κατέστη δυνατή επειδή στο με-
ταξύ η Αριστερά, έχοντας γίνει εθνικιστική, είχε ήδη φροντίσει να κάνει 
άνοιγμα σε ποιητές που παλιότερα αποκήρυσσε, όπως ο Παλαμάς και 
ο Σολωμός, ακριβώς πάνω στη βάση εθνοπατριωτικών επιχειρημάτων41. 

Το φαινόμενο αστών διανοούμενων που συμμαχούν με την Αρι-
στερά ή ακόμα και προσχωρούν σε αυτήν πάνω στη βάση ενός κοινού 
εθνικοαπελευθερωτικού προτάγματος είναι τυπικό των μη δυτικών ή 
ημιδυτικών χωρών. Πιο χαρακτηριστική περίπτωση από όλες είναι, όπως 
είδαμε, ο Κάστρο, για τον οποίον πραγματική έμπνευση αποτελούσε 
όχι ο Μαρξ αλλά ο εθνικός ποιητής της Κούβας, Χοσέ Μαρτί. Αυτή η 
συστράτευση ιντελιγκέντσιας-Αριστεράς μας επιτρέπει να καταλάβουμε 
κάποια πράγματα για την ιδιαιτερότητα των μη δυτικών εθνικισμών. 
Πρόκειται για την περίπτωση χωρών όπου δεν υφίσταται η αστική τάξη, 
ο κατεξοχήν φορέας αυτής της καθαρά δυτικής δημιουργίας που είναι ο 
εθνικισμός, και τη θέση της παίρνει η ιντελιγκέντσια. 

β) Η αστική τάξη ως φαντασιακή δημιουργία
Διότι κι η ίδια η αστική τάξη είναι μια κοινωνικοϊστορική δημι-

ουργία καθαρά δυτική, εφόσον ορίζεται από πλήθος πολιτιστικών και 
πολιτικών χαρακτηριστικών που την κάνουν να διαφέρει από τις υπό-
λοιπες τάξεις εμπόρων που εμφανίζονται μέσα σε άλλους πολιτισμούς 
και τις οποίες καταχρηστικά αποκαλούμε «αστικές»42. Η αστική τάξη 
είναι αδιανόητη έξω από το σπάσιμο της παραδοσιακής ετερονομίας που 
παρατηρείται μέσα στη Δύση, αρχής γενομένης από τον κυρίως Μεσαί-
ωνα, όταν και αρχίζουν να δημιουργούνται οι νεότερες πόλεις, πόλεις 
με εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα και οικονομική λειτουργία από τις 
παραδοσιακές ρωμαϊκές ομολόγους τους, που επιβίωναν ως τότε κυρίως 

41. Πράγμα το οποίο είχαν από τότε στηλιτεύσει δεξιοί παλαμιστές, όπως ο αντιδραστι-
κός κριτικός της Γενιάς του ’30, Αντρέας Καραντώνης. Βλ. σχετικά, Δ. Τζιόβας, Ο μύθος 
της Γενιάς του Τριάντα. Νεοτερικότητα, ελληνικότητα και πολιτισμική ιδεολογία, Αθήνα, 
Πόλις, 2011, σσ. 137-138.
42. Σχετικά με τον αστό ως εντελώς συγκεκριμένο τύπο ανθρώπου, βλ. το κλασικό έργο 
του W. Sombart, Ο αστός. Πνευματικές προϋποθέσεις και ιστορική πορεία του δυτικού 
καπιταλισμού (1913), μτφρ. Κ. Κουτσουρέλης, Αθήνα, Νεφέλη, 1998. Βλ. επίσης την ανά-
λυση του Ν. Κασφίκη, «Μια ανθρωπολογική ανάγνωση της τριλογίας του Μπάτμαν», 
στο παρόν τεύχος.
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ως έδρες των επισκόπων της Καθολικής εκκλησίας43. Όπως ωραία το 
έχει θέσει ο Τρότσκι, μιλώντας για τις παραδοσιακές ρωσικές πόλεις, τα 
αστικά κέντρα του πρώιμου Μεσαίωνα ήταν «στρατιωτικά και διοικητι-
κά κέντρα και, ως εκ τούτου, κέντρα κατανάλωσης κι όχι παραγωγής», 
εφόσον μέσα στις αγροτικές-φεουδαρχικές κοινωνίες κέντρο της παρα-
γωγής είναι η ύπαιθρος44. Συνεπώς δε συνιστούσαν πυρήνες οικονομικής 
αυτενέργειας και δημιουργικότητας. 

Τέτοιες θα γίνουν με τη σταδιακή εμφάνιση της εμπορικής αστι-
κής τάξης, η οποία, για λόγους που δε μπορούμε να αναλύσουμε εδώ, 
εμφορείται από ένα πρόταγμα αυτοοργάνωσης, τόσο στο οικονομικό όσο 
και στο πολιτικό ή το πνευματικό επίπεδο. Κανένα από αυτά τα επίπεδα 
δε συνιστά βάση των υπολοίπων, όπως λανθασμένα πίστεψαν οι μαρξι-
στές. Η προσπάθεια των νέων πόλεων να αυτοκυβερνηθούν σε πολιτικό 
επίπεδο και η βούληση των αστών να αυτοοργανωθούν σε επαγγελματι-
κό και οικονομικό επίπεδο, ιδρύοντας εμπορικές ενώσεις και συντεχνίες, 
είναι ομοούσιες με την επανεμφάνιση της ελεύθερης πνευματικής και 
επιστημονικής έρευνας, του φιλοσοφικού στοχασμού και της καλλιτεχνι-
κής καινοτομίας. Παρατηρείται, με άλλα λόγια, ένα συνολικότερο πνευ-
ματικό άνοιγμα και μια γενικότερη βλέψη πολιτικής και διανοητικής αυ-
τονομίας, κατεξοχήν (όχι όμως αποκλειστικός) φορέας των οποίων είναι, 
σε αυτή την αρχική περίοδο, η αστική τάξη. 

Ο εθνικισμός που γεννιέται σταδιακά συνιστά, ως ιδέα, κομμάτι 
του προτάγματος της αστικής τάξης και εκφράζει ακριβώς αυτήν την 
τάση αυτοκυβέρνησης: αρχικά αποκρυσταλλώνεται ως πολιτικός πατρι-
ωτισμός στην κλίμακα των αναγεννησιακών πόλεων-κρατών, όπως στην 
Ιταλία, ενώ στη συνέχεια αποκτά τα κατοπινότερα χαρακτηριστικά του, 
σε επίπεδο έθνους-Κράτους. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις εκφράζει την 
αντίθεση στην αυτοκρατορική κοσμοαντίληψη, η οποία, ως τέτοια, είναι 
πολυεθνική και «διεθνιστική», κάτι που είχε ήδη διαφανεί από τη στα-
διακή καθιέρωση, στον γραπτό λόγο, των εθνικών γλωσσών ενάντια στα 
λατινικά (από το Δάντη και τον Τζέφρι Τσόσερ ως τον Λούθηρο). Και το 
ίδιο ισχύει, φυσικά, και για τον παπισμό, τον ανταγωνιστή της αυτοκρα-
τορικής εξουσίας στην προσπάθεια ελέγχου του χριστιανικού κόσμου, ο 

43. Βλ. σχετικά με τον νέο αυτό τύπο πόλεων την κλασική μελέτη του βέλγου μεσαιωνολό-
γου, Ανρί Πιρέν, Οι πόλεις του Μεσαίωνα (1927), μτφρ., Π. Μούτουλας, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 
2003.
44. Λ. Τρότσκι, «Για τις ιδιαιτερότητες της ιστορικής ανάπτυξης της Ρωσίας» (1922), 
άρθρο που συμπεριλήφθηκε στον πρώτο τόμο της Ιστορία της Ρωσικής Επανάστασης 
(https://www.marxists.org/archive/trotsky/1930/hrr/ch01.htm).
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οποίος έρχεται αντιμέτωπος με τις νέες «εθνικές» εκκλησίες των προ-
τεσταντών. Κορύφωση αυτού του πνεύματος είναι φυσικά οι λεγόμενες 
αστικές επαναστάσεις, στα πλαίσια των οποίων το έθνος ορίζεται ως 
ο ενωμένος λαός που εξεγείρεται ενάντια στη μοναρχική αυθαιρεσία, 
απαιτώντας την εγκαθίδρυση θεσμών που θα τον αντιπροσωπεύουν. 

γ) «Πολιτικός» και «πολιτιστικός» εθνικισμός
Αυτός ο «προοδευτικός» εθνικισμός, που είχε πολιτική φύση 

και φιλελεύθερα-δημοκρατικά χαρακτηριστικά, αρχίζει να φθίνει μετά 
τον 19ο αιώνα, οπότε και μετατρέπεται σε αντιδραστική ιδεολογία 
υπεράσπισης της κατεστημένης, πλέον, φιλελεύθερης τάξης πραγμά-
των αλλά και του αποικιακού ιμπεριαλισμού της περιόδου (με εξαίρε-
ση, φυσικά, χώρες σχετικά «καθυστερημένες» ως προς την εθνική τους 
ενοποίηση, όπως η Ιταλία). Σε αυτήν του τη μεταβολή ακολουθεί την 
κατεύθυνση των γερμανών ρομαντικών, οι οποίοι, όντας –σε αντίθεση 
με τους αγγλοσάξονες ομολόγους τους- σφοδροί πολέμιοι του Διαφω-
τισμού και του επαναστατικού πνεύματος του 18ου αιώνα, προσπάθη-
σαν να ορίσουν την έννοια του έθνους όχι με τρόπο πολιτικό, αλλά με 
τρόπο «πολιτιστικό». Έθνος γι’ αυτούς δεν ήταν ο λαός που προσπαθεί 
να αντικαταστήσει την αυθαίρετη εξουσία του μονάρχη με ένα σύστη-
μα δημοκρατικότερο και πιο αντιπροσωπευτικό, αλλά τα πολιτιστι-
κά χαρακτηριστικά της εκάστοτε χώρας: η γλώσσα, τα λαϊκά έθιμα, 
η παράδοση και, γιατί όχι, το ίδιο το «αίμα» του λαού, που εγγυάται 
την ιστορική του συνέχεια. Όπως παρατηρούσε σωστά ένας ιστορικός 
της λογοτεχνίας, «οι Γερμανοί Ρομαντικοί πίστεψαν σε μια συμμαχία 
μεταξύ συντηρητισμού και εθνικισμού […]. Το γεγονός αυτό αποτελεί 
ένα σημαντικό διακριτικό χαρακτηριστικό της γερμανικής ιστορίας του 
δεκάτου ενάτου αιώνα, διότι αλλού, στην Ιταλία και τις ανατολικές ευ-
ρωπαϊκές χώρες, ο εθνικισμός και ο φιλελευθερισμός υπήρξαν σταθεροί 
σύμμαχοι»45.

Το ρεύμα αυτό του αντιδραστικού εθνικισμού οδήγησε στο πέ-
ρασμα από μια αντίληψη του Έθνους-ως-πόλεως, με την αρχαιοελληνική 
έννοια του όρου –δηλαδή από μια αντίληψη του Έθνους ως πολιτικής κοι-
νότητας-, σε μια αντίληψη του Έθνους-ως-αυτοκρατορίας: σε μια αντί-
ληψη, με άλλα λόγια, του Έθνους ως κρατικής οντότητας που ορίζεται 
με βάση την παράδοση και την καταγωγή και η οποία έχει στόχο την 

45. René Wellek, Γερμανικός και αγγλικός ρομαντισμός. Μια προσέγγιση, μτφρ. Στ. Ρο-
ζάνη, Έρασμος, 2008, σ. 47.
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εδαφική επέκταση και κατάκτηση46. Τα φασιστικά κινήματα και ο δεξιός 
ολοκληρωτισμός του 20ού αιώνα μέσα στη Δύση εξέφρασαν, μεταξύ άλ-
λων, αυτήν ακριβώς την τάση, ενώ το ίδιο ισχύει και για παραδοσιοκρα-
τικά-ημιφασιστικά καθεστώτα που συνεργάστηκαν μαζί τους (το Βισύ, ο 
Φράνκο, ο Χόρτι στην Ουγγαρία κ.λπ.). 

Αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι πως ο αντιδραστικός εθνικι-
σμός που μόλις περιγράψαμε δεν έχει ούτε πολιτικό χαρακτήρα ούτε και 
οποιοδήποτε δημοκρατικό στοιχείο, όντας, αντίθετα, «πολιτιστικός». Δεν 
αποτελεί προϊόν αυτοκαθορισμού αλλά ετεροκαθορίζεται, βάσει αναφο-
ρών σε κάποιο μυθολογικό παρελθόν. Διαπίστωση πολύ σημαντική που 
μας επιτρέπει να δούμε για ποιο λόγο οι μη δυτικοί εθνικισμοί μετατρέ-
πονται ευθύς αμέσως σε αυτό το αντιδραστικό μόρφωμα. Δεδομένου, 
λοιπόν, ότι σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχει ούτε η αστική τάξη αλλά 
ούτε και το πολιτικό-πολιτιστικό άνοιγμα του οποίου αυτή συνιστά ιστο-
ρικό προϊόν αλλά και έκφραση, ο εθνικισμός αναδύεται ως αντίδραση 
στους ξένους (συνήθως δυτικούς) κατακτητές και αποικιοκράτες. Με 
άλλα λόγια, εκεί η εθνική αφύπνιση είναι προϊόν ετεροκαθορισμού: δεν 
εκφράζει την αυτοεπιβεβαίωση ενός κυρίαρχου λαού που μάχεται για 
την απελευθέρωσή του από τα μοναρχικά κι εκκλησιαστικά δεσμά, αλλά 
την αντίδραση των παραδοσιακών, αριστοκρατικών ελίτ στην απειλή 
υποταγής στους ξένους και αλλόθρησκους κατακτητές, όπως επίσης και 
το αίσθημα ταπείνωσης που γεννά ένα τέτοιο ενδεχόμενο. 

Μοιραίο είναι, λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις ο εθνικισμός να 
τρέφεται από ένα αίσθημα αναπόλησης των περασμένων μεγαλείων και 
να θρέφει με τη σειρά του, σε πολιτικό επίπεδο, όνειρα αυτοκρατορι-
κής παλινόρθωσης. Κι αν τα αριστερά εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα 
δείχνουν να μετριάζουν σε ένα βαθμό και για μια περίοδο αυτές τις ρο-
πές, δίνοντάς τους μια πιο δημοκρατική χροιά (ως μορφές αντίστασης 
στην ιμπεριαλιστική εκμετάλλευση), μετά από λίγο καιρό, αφ' ης στιγμής 

46. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτει φυσικά κι ο εθνικισμός του Ίωνα Δραγούμη, παρά 
τη διαρκή του κριτική στο «ελλαδίτικο» κράτος και την αντιπαραβολή αυτού προς τη 
«φυλή»: η κριτική του Δραγούμη έχει να κάνει με την ανικανότητα των «ελλαδιτών» πο-
λιτικών να πολεμήσουν για τα εθνικά δίκαια, ασκώντας επιθετική εξωτερική πολιτική με 
σκοπό την ενσωμάτωση της εκτός Κράτους φυλής/έθνους. Τελικός στόχος παραμένει πά-
ντοτε η δημιουργία ενός μεγάλου Κράτους που θα περιλαμβάνει το σύνολο του «έθνους». 
Αναγκαίο σχόλιο, καθώς είναι αρκετά της μόδας σήμερα, με την άνοδο και την πτώση της 
κτηνοτροφικής μονάδας του Ν. Γ. Ζαρούλια, διάφορα φασιστοειδή και παραφασιστοειδή 
(όπως, π.χ., οι Αυτόνομοι Μαιάνδριοι Εθνικιστές του πρώην υποφύρερ «Περίανδρου») να 
επικαλούνται τον «αντικρατιστή» Δραγούμη για να παρουσιαστούν ως «αντισυστημικοί» 
πολέμιοι του Κράτους.
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ανέρχονται στην εξουσία, οπισθοδρομούν κι αυτά προς τέτοιου είδους 
αντιδραστικές μορφές εθνικισμού. 

δ) Ελλάδα: «ω θεϊκή όλο αίματα, πατρίδα μου»

Κουβαλούσε μαζί του αυτό το αρκετά 
ακαθόριστο συναίσθημα που αγαπούμε στους ελά-
χιστους ανθρώπους που μας βοηθούν να ζήσουμε 
στον τόπο μας, και που μας ξεχωρίζει, αν υπάρχει 
κάτι που μας ξεχωρίζει, από τις άλλες φυλές της 
γης –το συναίσθημα που θα ονόμαζα με την κάπως 
επικίνδυνη έκφραση: «καημό της Ρωμιοσύνης».

Γ. Σεφέρης 47

Η ελληνική περίπτωση εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία. Η ελ-
ληνική κοινωνία του 19ου αιώνα είναι μια προνεοτερική κοινωνία, εντός 
της οποίας τον εθνικισμό διαδίδουν ορισμένα ημιαστικά στρώματα, φο-
ρείς μεν δυτικής παιδείας αλλά όχι απαραίτητα και πολιτικής κουλτού-
ρας. Όπως σωστά το έχει παρατηρήσει ο Β. Φίλιας, «η σύγκρουση με 
έναν “αλλόφυλο” και αλλόθρησκο κατακτητή διαμορφώνει την ελληνική 
εθνική συνείδηση γύρω από τον άξονα μιας αγεφύρωτης αντίθεσης, που 
συλλαμβάνεται σαν φυλετική και πολιτιστική ταυτόχρονα. Πρόκειται για 
ένα στοιχείο σοβαρού ποιοτικού διαφορισμού σε σύγκριση με την εξέλι-
ξη στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης»48. Στην περίπτωσή μας ο εθνικισμός 
δε συνιστά προϊόν κάποιας ιστορικής πορείας δημοκρατικών κινημάτων 
κι έτσι δεν έχει πολιτική χροιά. Ορίζεται πολιτιστικά-θρησκευτικά, με 
σκοπό να τονίσει την αντίθεση κατακτητών-κατακτημένων. Σύμφωνα με 
τη διατύπωση του Εκτελεστικού, κατά τις συζητήσεις του Ιουνίου του 
1822 σχετικά με τον ορισμό της ελληνικής ιθαγένειας, «ο Έλληνας πολί-
της διακρινόταν “από μόνα δύω, να είναι αυτόχθων και να πιστεύη εις 
Χριστόν”»49. Αντίστοιχα, πέντε χρόνια αργότερα, ο Καποδίστριας σημεί-
ωνε: «Το ελληνικόν έθνος σύγκειται εκ των ανθρώπων οίτινες από αλώσε-
ως της Κωνσταντινουπόλεως δεν έπαυσαν ομολογούντες την ορθόδοξον 

47. Γ. Σεφέρης, «Ο θαλασσινός φίλος μας» (1936), Δοκιμές, Α’, Αθήνα, Ίκαρος, 1984, σ. 47.
48. Β. Ι. Φίλιας, Κοινωνία και εξουσία στην Ελλάδα, τ. 1, Η νόθα αστικοποίηση, 1800-1864 
(1974), Αθήνα, Gutenberg, 1996, σ. 131
49. Ε. Βόγλη, «Έλληνες το γένος». Η ιθαγένεια και η ταυτότητα στο εθνικό κράτος των 
Ελλήνων (1821-1844), Ηράκλειο, Παν/κές Εκδόσεις Κρήτης, 2007, σ. 53.
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πίστην, και την γλώσσαν των πατέρων αυτών λαλούντες, και διέμειναν 
υπό την πνευματικήν ή κοσμικήν δικαιοδοσίαν της εκκλησίας των»50.

Φυσικά λόγω έλλειψης κάποιου πρόσφατου αυτοκρατορικού 
παρελθόντος (εφόσον, σε αντίθεση με τη ρωσική, την κινεζική και την οθω-
μανική αυτοκρατορία ή το ιαπωνικό σογκουνάτο που υφίσταντο ως τον 
19ο αιώνα ή ακόμα και τις αρχές του 20ού, το Βυζάντιο παύει να υπάρχει 
τον 15ο αιώνα), ο ελληνικός εθνικισμός κρατά μόνο τα λιγότερο πολεμο-
χαρή χαρακτηριστικά της αντίληψης του Έθνους-ως-αυτοκρατορίας: δε 
γεννά κάποιο ουσιαστικό πρόταγμα ανασύστασης της βυζαντινής αυ-
τοκρατορίας (παρά την ύπαρξη ιδεολογημάτων τύπου Μεγάλης Ιδέας 
και στη συνέχεια του βενιζελικού και μεταξικού ιμπεριαλισμού), αλλά 
βυθίζεται σε μια ακατάσχετη μυθοποίηση του παρελθόντος, η οποία κα-
θίσταται ολοένα και πιο παραληρηματική στο βαθμό που το παρόν είναι 
μίζερο και εξευτελιστικό από την άποψη της υπεράσπισης των εθνικών 
«δικαίων» της χώρας. 

Ήδη από το 1844, για παράδειγμα, στον περίφημο λόγο του στην 
Εθνοσυνέλευση που συγκλήθηκε μετά το κίνημα της 3ης Σεπτεμβρίου 
(14/1/1844), ο Κωλέττης υποστηρίζει τη γνωστή μυθοπλασία ότι η Ελ-
λάδα έδωσε τα φώτα της στη Δύση, μετά την Άλωση: «η Ελλάς είναι το 
κέντρον της Ευρώπης, ιστάμενη και έχουσα μεν δεξιών την Ανατολήν, εξ 
αριστερών δε την Δύσιν, προώρισται, ώστε διά μεν της πτώσεώς αυτής 
να φωτίση την Δύσιν, διά δε της αναγεννήσεώς της την Ανατολήν. Το 
μεν πρώτον εξεπλήρωσαν οι προπάτορες ημών, το δε δεύτερον είναι 
εις ημάς ανατεθειμένον»51. Μυθοπλασία που ακόμα αναπαράγεται από 
εθνικιστές και βυζαντινολάτρες οι οποίοι υποστηρίζουν πως η δυτική 
Αναγέννηση είναι προϊόν της εκδοτικής δραστηριότητας των βυζαντινών 
λογίων που μετοίκισαν στις ιταλικές πόλεις μετά το 1453 (ενώ είναι γνω-
στό πως οι Δυτικοί είχαν στο μεταξύ αποκτήσει πρόσβαση στα κείμενα 
της αρχαιοελληνικής γραμματείας μέσω των Αράβων και της δουλειάς 
που γινόταν στα μεταφραστικά κέντρα της Νοτίου Ισπανίας ήδη από τον 
12ο αιώνα)52.

50. «Ερωτήματα γενόμενα παρά του Κ. Ουΐλλμοτ Όρτον προς τον Ι. Καποδίστρια και 
τούτου αποκρίσεις» (Ε. Βόγλη, ό. π., σσ. 70-71).
51. Παρατίθεται από τον Β. Κρεμμυδά, Η Μεγάλη Ιδέα. Μεταμορφώσεις ενός εθνικού 
ιδεολογήματος, Αθήνα, Τυπωθήτω, 2010, σ. 23.
52. Τέτοιες ιστοριογραφικές ασυναρτησίες δεν πρέπει να μας εκπλήσσουν. Εδώ έχουμε 
διαβάσει πως η Αναγέννηση προήλθε από τις πνευματικές ανακατατάξεις που προκάλεσε 
η έλευση μιας στρατιάς κινέζων λόγιων στην Ιταλία, το 1434, μέσω θαλάσσης! Βλ. σχετικά 
το βιβλίο του βρετανού τσαρλατάνου, G. Menzies, 1434: The Year a Magnificent Chinese Fleet 
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Η μόνη διέξοδος από αυτή τη συντριπτική σύγκρουση μεταξύ 
ένδοξου παρελθόντος κι ενός παρόντος απόλυτης υποταγής στους μι-
σητούς Δυτικούς είναι η δημιουργία ενός εθνικισμού θυματικού τύπου, 
όπως ωραία τον ορίζει ο Γαβριηλίδης, στα πλαίσια του οποίου ο εθνικός 
ναρκισσισμός έχει ως χαρακτηριστικό του τη θυματικότητα: είμαστε το 
πιο ένδοξο Έθνος του κόσμου κι αν συνεχίζουμε ακόμα να επιβιώνουμε, 
παρά τους δολοπλόκους και ραδιούργους Δυτικούς –αλλά και Σλάβους 
(πίσω από τους οποίους κρύβονταν πάλι οι Λεβαντίνοι κι ο Πάπας53)!- 
που μας επιβουλεύονται από καταβολής κόσμου, αυτό το χρωστάμε στην 
ικανότητά μας να αντέχουμε τον πόνο: «η τύχη μας έχει τους Έλληνες 
πάντοτε ολίγους. Ότι αρχή και τέλος, παλαιόθε και ως τώρα, όλα τα θε-
ριά πολεμούν να μας φάνε και δεν μπορούνε. Τρώνε από μας και μένει 
και μαγιά», που έλεγε κι ο Μακρυγιάννης και υπερθεμάτιζε ο Σεφέρης54. 
Το γεγονός μάλιστα πως αυτοί στους οποίους χρωστάμε την ελεύθερή 
μας ύπαρξη ως κράτος είναι οι τρισκατάρατοι Δυτικοί (που -μαζί με 
τους «σλάβους» Ρώσους- συνέτριψαν τον τουρκικοαιγυπτιακό στόλο στο 
Ναβαρίνο, το 1827 μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Λονδίνου, και 
απέκοψαν την επέλαση του Ιμπραήμ), καθιστά ακόμα οξύτερο τον θεμε-
λιώδη μας εθνικό κομπλεξισμό, ακόμα πιο «καυτερή την ανάσα του ρω-
μέϊκου καϋμού»55. Όπως παρατηρεί ο Φίλιας, «το Ναβαρίνο […] αποτελεί 
τραυματική εμπειρία, δεδομένου ότι συνδέεται με ένα αίσθημα καθολι-
κής ανημπόριας και αδυναμίας σύμφυτο με τον ραγιαδισμό που ήρθε 
να αμφισβητήσει και ν’ αποτινάξει η Μεγάλη Επανάσταση. […] Το “δί-
δαγμα” ότι πάντοτε κάποιοι ισχυροί “προστάτες”, “φίλοι” ή και εχθροί 
ακόμα, τελικά, αποφασίζουν κυριαρχικά για την τύχη των μικρών, είναι 
μια από τις πιο ολέθριες “συνειδητοποιήσεις” του μετεπαναστατικού 
Ελληνισμού, που αφήνει μόνιμα ίχνη στην ψυχολογία του λαού μας»56. 
Μπορεί αυτό να το εκφράσει κανείς πιο καθαρά από τον ποιητή που χρη-
σιμοποιεί ως ήρωά του τον Λευτέρη, στρατιώτη στο Αλβανικό μέτωπο, 
«που πήρε επάνω του την ανημπόρια ολάκερης της Οικουμένης»57; Και 

Sailed to Italy and Ignited the Renaissance, Ν. Υόρκη, Harper Collins, 2008.
53. Βλ. σχετικά, Β. Κρεμμυδάς, Η Μεγάλη Ιδέα…, ό. π., σ. 101-102.
54. Στρατηγού Μακρυγιάννη Απομνημονεύματα, χωρίο που παραθέτει ο Σεφέρης, «Ένας 
Έλληνας –ο Μακρυγιάννης» (1943), Δοκιμές, Α’, ό. π., σ. 246.
55. Έκφραση του Γ. Θέμελη, στο άρθρο του «Παράδοση και ζωή» (1948), όπου 
υπερασπίζεται τον Σεφέρη απέναντι σε κριτικές που αμφισβητούσαν την ελληνικότητα 
του έργου του. Βλ. Δ. Τζιόβας, Ο μύθος της Γενιάς του Τριάντα, ό. π., σ. 427, υπ. 61.
56. Β. Ι. Φίλιας, Κοινωνία και εξουσία στην Ελλάδα…, ό. π., σ. 127, 129.
57. Ο. Ελύτης, Το Άξιον Εστί, «ΤΑ ΠΑΘΗ», ανάγνωσμα δεύτερο, Ποίηση, Αθήνα, Ίκαρος, 
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που γράφει στίχους όπως το κλασικό πλέον, «Ήρθαν/ ντυμένοι “φίλοι”/ 
αμέτρητες φορές οι εχθροί μου/ το παμπάλαιο χώμα πατώντας./ […] Και 
τα δώρα τους άλλα δεν ήτανε/ παρά μόνο σίδερο και φωτιά»58; Φυσικά 
–κι αυτό έχει σημασία- πρόκειται εδώ για παραλλαγές πάνω στη βασική 
σεφέρεια ιδέα σχετικά με τον αιώνιο και οντολογικό, τελικά, «ρωμαίικο 
καημό». 

Με αυτήν την έννοια, ο πατριάρχης του νεοελληνικού θυματισμού 
σε καλλιτεχνικό επίπεδο (και σε ό,τι αφορά στον 20ό αιώνα, τουλάχι-
στον) δεν είναι ούτε ο Θεοδωράκης, ούτε ο Ρίτσος, ούτε καν ο Ελύτης: 
είναι ο Σεφέρης, η ουσία της ποίησης του οποίου είναι μια προσπάθεια 
απάλυνσης του εθνικού άλγους που προήλθε από το τραύμα της Μι-
κρασιατικής Καταστροφής. Τραύμα το οποίο αποκτά ιστορικοσυμβολική 
σημασία και στην πραγματικότητα συνιστά μία μόνο αμυχή της μεγάλης 
και αγιάτρευτης πληγής που προκαλεί «ο αιώνιος πόλεμος της Ελλάδας 
όλων των καιρών για την ανθρώπινη αξία»59, σαν το γεμάτο πληγές σώμα 
του Μακρυγιάννη και των γατών του Αϊ Νικόλα («άλλη κουτσή, κι άλλη 
στραβή, την άλλη/ χωρίς μύτη, χωρίς αυτί, προβιά κουρέλι.»60), σαν την 
«όλο αίματα πατρίδα» του Σολωμού. Με αυτόν τον τρόπο εγείρεται σε 
σύμβολο της ιστορικής πορείας του «βασανισμένου έθνους»61 μας, του 
«βασανισμένου λαού» που –στην πιο αριστερή εκδοχή του Μύθου- δεν 
πρέπει να ξεχνά τον Ωρωπό. Πώς το έλεγε ο ποιητής στην απονομή του 
Νόμπελ στη Στοκχόλμη; «Ανήκω σ’ ένα πέτρινο ακρωτήρι που δεν έχει 
άλλο αγαθό παρά τον αγώνα του λαού του».

Ο Σεφέρης είναι συνεπώς ο λογοτεχνικός θεμελιωτής του αντι-
δραστικού, «γερμανικού» τύπου εθνικισμού της Γενιάς του ’30 (με τους 
Γ. Κατσίμπαλη κι Α. Καραντώνη άξιους συναγωνιστές στο επίπεδο της 
κριτικής) όπως φυσικά και της εντελώς αντιφατικής του σχέσης με τη 
Δύση. Από αυτόν τον εθνικισμό θρέφεται ο Ελύτης και προσπαθεί να τον 
κωδικοποιήσει στις απόπειρές του να κάνει εθνική ποίηση (Άσμα ηρωϊκό 
και πένθιμο, Αλβανιάδα, Άξιον Εστί, Θάνατος και ανάστασις του Κων-
σταντίνου Παλαιολόγου αλλά και –λιγότερο- Ο Ήλιος ο ηλιάτορας). Με 
αυτόν ακριβώς τον εθνικισμό, επίσης, φλερτάρει ο Ρίτσος στις αντίστοι-
χές του προσπάθειες (Αποχαιρετισμός, Ρωμιοσύνη, Δεκαοχτώ λιανοτρά-

2002, σ. 143.
58. Ο. Ελύτης, Το Άξιον Εστί, «ΤΑ ΠΑΘΗ», Ζ’, Ποίηση, ό. π., σσ. 146-147.
59. Γ. Σεφέρης, «Σημειώσεις για μια ομιλία σε παιδιά» (1941), Δοκιμές, Α’, ό. π., σ. 178.
60. Γ. Σεφέρης, «Οι γάτες τ’ Αϊ-Νικόλα» (1969), Ποιήματα, Αθήνα, Ίκαρος, 2004, σ. 273.
61. Γ. Σεφέρης, «Ένας Έλληνας –ο Μακρυγιάννης», ό. π., σ. 246.
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γουδα της πικρής πατρίδας κ.λπ.) τις οποίες σχολιάζει κι ο Γαβριηλίδης.
Για τον λόγο αυτό είπαμε παραπάνω ότι μας κάνει εντύπωση 

που ο Γαβριηλίδης αφήνει εκτός πραγμάτευσης τον Σεφέρη62, τη στιγμή 
μάλιστα που, μολονότι μιλά για τον εθνικισμό της Αριστεράς, αναφέ-
ρεται εκτενώς σε μη αριστερούς ποιητές όπως ο Ελύτης («Ισχυρίζομαι 
λοιπόν ότι, προκειμένου να αποκρυπτογραφήσουμε αυτό το αντιμετα-
ναστευτικό παραλήρημα, αναγκαία και ικανή συνθήκη είναι να λάβουμε 
υπόψη μας τη “Σύνθεση και το Μύθο” που κωδικοποίησαν οι Ελύτης-
Θεοδωράκης τη δεκαετία του ’50 και την αποδοχή αυτής της σύνθεσης 
από την ελληνική αριστερά» [ΑΝ, σ. 77]). Ο Σεφέρης έχει μια ιδιαίτερη, 
κεφαλαιώδη συμβολή στην κωδικοποίηση της εθνοθυματικής μας ευαι-
σθησίας και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον εθνικισμό των νεοελλή-
νων διανοούμενων, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της αριστερής του 
εκδοχής, δίχως μια ανάλυση του έργου του (πράγμα που δε μπορεί να 
γίνει εδώ φυσικά). Ίσως αυτή η καθολική, έστω και έμμεση, αποδοχή της 
σεφέρειας οπτικής να εξηγεί γιατί «ο χώρος της αριστεράς […] θα περί-
μενε κανείς ότι θα έθετε ως προτεραιότητα την αποτίμηση μιας απόπει-
ρας να μελετηθεί η ιδεολογική διάσταση του λογοτεχνικού φαινομένου. 
Κάτι τέτοιο δε συνέβη», όπως παρατηρεί ο Δ. Δημηρούλης στον πρόλογο 
της επανέκδοσης της σημαντικής του μελέτης για τον ποιητικό εθνικισμό 
του Σεφέρη63.

ε) Από το Έθνος-πόλιν στο Έθνος-imperium
Αυτό που θα πρέπει να συγκρατήσουμε, πάντως, είναι ότι 

στην περίπτωση των μη δυτικών εθνικισμών, το κενό που δημιουρ-
γείται από την έλλειψη αστικής τάξης προσπαθούν να καλύψουν 
«αριστερά» εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, των οποίων συνήθως 
προΐστανται δυτικοτραφείς –ή, έστω, δυτικοσπουδαγμένοι- «διανο-
ούμενοι» (από τον Κάστρο και τον Τσου Εν Λάι ως τον Πολ Ποτ). 
Τα εν λόγω γραφειοκρατικά κινήματα αναλαμβάνουν να παίξουν τον 
«ιστορικό ρόλο» που παίζει η αστική τάξη μέσα στη Δύση: κρατική 
ενοποίηση, διάδοση του εθνικισμού, οικονομική ανάπτυξη. Δεδομέ-

62. Τον οποίο και αναφέρει μόνο εμμέσως, παραπέμποντας ελάχιστες φορές στα σχετικά 
βιβλία των Δ. Δημηρούλη (βλ. την επόμενη υποσημείωση) και Γ. Γιαννουλόπουλου (Διαβά-
ζοντας τον Μακρυγιάννη. Η κατασκευή ενός μύθου από τον Βλαχογιάννη, τον Θεοτοκά, 
τον Σεφέρη και τον Λορεντζάτο, Αθήνα, Πόλις, 2003).
63. Δ. Δημηρούλης, Ο ποιητής ως έθνος. Αισθητική και ιδεολογία στον Γ. Σεφέρη (1997), 
Αθήνα, Πλέθρον, 2011, σ. 11.
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νου όμως ότι έχουμε να κάνουμε με κινήματα που δεν έχουν τα δη-
μοκρατικά ή φιλελεύθερα χαρακτηριστικά των δυτικών αντιμοναρ-
χικών και αντιδυναστικών κινημάτων (στα οποία πρωταγωνιστούν, 
χωρίς βέβαια να είναι μόνοι τους, οι αστοί), όλες αυτές οι κοινωνικές 
διεργασίες παίρνουν μια μορφή αυταρχική και τυραννική. Ο μόνος 
λόγος για τον οποίο η Ελλάδα γλύτωσε από αυτήν την προοπτική, 
είναι η έλλειψη ιστορικής συνέχειας μιας ισχυρής κρατικής οντότη-
τας, λόγω των τεσσάρων αιώνων οθωμανικής κυριαρχίας. Το γεγονός, 
κατά συνέπεια, ότι το νεοελληνικό κρατίδιο υπήρξε ευθύς εξαρχής 
ένα προτεκτοράτο των Μεγάλων Δυνάμεων απέτρεψε τη δημιουργία 
ισχυρών κινημάτων αυτού του είδους. Διότι, ακόμα κι όταν αυτά 
εμφανίστηκαν (όπως στην περίπτωση του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ), ηττήθηκαν 
γρήγορα λόγω του γεωπολιτικού συσχετισμού δυνάμεων (δηλαδή της 
παραχώρησης της Ελλάδας από τον Στάλιν στους δυτικούς, κατά τη 
μοιρασιά των ζωνών επιρροής).

Το βάθος, ωστόσο, των τάσεων που περιγράφουμε και ο «δο-
μικός» τους, κατά κάποιον τρόπο, χαρακτήρας καταδεικνύεται από 
την παρατήρηση πως ανάλογες ροπές έχουμε δει να εκδηλώνονται 
και σε χώρες που δεν μπορούν να καταταχθούν στις λεγόμενες υπο-
ανάπτυκτες ή τριτοκοσμικές, σε χώρες, με άλλα λόγια, που δεν υπέ-
στησαν, άμεσα ή έμμεσα, τη δυτική κυριαρχία. Η Ιαπωνία, για παρά-
δειγμα, ανέπτυξε αντίστοιχα αντιδυτικά-αντιιμπεριαλιστικά αντανα-
κλαστικά, τα οποία βρίσκονται τόσο πίσω από τον υπερεθνικιστικό 
και ρατσίζοντα ιμπεριαλισμό του μιλιταριστικού κράτους της περι-
όδου 1930-1945 όσο και πίσω από τον μεταπολεμικό αντιαμερικανι-
σμό: «ένα στοιχείο κοινό τόσο στην μεταπολεμική αριστερά, η οποία 
διαδήλωνε ενάντια στον “αμερικανικό ιμπεριαλισμό”, όσο και στους 
εθνικιστές της εποχής του Πολέμου του Ειρηνικού, ήταν η κριτική στις 
δυτικές –και ιδιαίτερα αμερικανικές- επιρροές και η λαχτάρα ενός 
είδους ιαπωνικής αυθεντικότητας»64. Αυτή η αναζήτηση του yamato-
damashii, του αυθεντικού «ιαπωνικού πνεύματος» μας θυμίζει την εμ-
μονή της Γενιάς του ’30 με την «ελληνικότητα» και ορισμένων εκπρο-
σώπων του κινήματος της νεγρικότητας με τις «μαύρες αξίες», όπως 
και τις αντίστοιχες εμμονές άλλων ανάλογων, «εθνικών» κινημάτων 

64. I. Buruma, “The Japan Beneath the Snow”, στο μπλογκ του New York Review of Books, 
10/4/2013. Άρθρο για τον ιάπωνα φωτογράφο Hiroshi Hamaya, ο οποίος είναι γνωστός για 
τα πορτραίτα των φτωχών χωρικών της βορείου Ιαπωνίας, με τη ζωή των οποίων ασχολή-
θηκε, μεταπολεμικά, αναζητώντας μια χαμένη ιαπωνικότητα.
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ανά τον –μη δυτικό κυρίως- κόσμο. Με τη μόνη διαφορά πως στην πε-
ρίπτωση της Ιαπωνίας συνιστά περισσότερο προϊόν του άγχους που 
προκύπτει από τη διαδικασία γοργού κι επιτυχούς εκσυγχρονισμού 
της χώρας: πώς θα πετύχουμε τον οικονομικό-τεχνικό-στρατιωτικό 
εκμοντερνισμό (αντιγράφοντας κι υιοθετώντας τη δυτική τεχνική), 
δίχως να νοθεύσουμε την ψυχή μας;

Το πέρασμα, πάντως, από τον αντι-ιμπεριαλιστικό εθνικισμό 
στον εθνικιστικό ιμπεριαλισμό δεν πήρε πουθενά καθαρότερη μορφή 
από ό,τι στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, χάρις στην τεχνο-οικονο-
μική και στρατιωτική της ισχύ. Βλέπουμε στην ιαπωνική περίπτωση 
με κρυστάλλινη διαύγεια πώς τα δύο αυτά φαινόμενα συνιστούν τις 
διαδοχικές φάσεις της ίδιας προσπάθειας αντίστασης στον δυτικό 
επεκτατισμό: η δική μας επέκταση ως αντίβαρο στη δυτική διείσ-
δυση στην Ασία. Αυτή υπήρξε, ουσιαστικά, η ιδέα των ιαπωνικών 
ολιγαρχιών που δημιούργησαν, σιγά σιγά, την πολεμική μηχανή που 
έθεσε ως στόχο της την κατάκτηση της Ασίας και τη δημιουργία μιας 
«Σφαίρας Συνευημερίας της Ανατολικής Ασίας», η οποία θα αποτε-

λούσε την πιο πολυάνθρωπη αυτο-
κρατορία της ιστορίας κι ένα απο-
φασιστικό αντίβαρο στη Δύση. Το 
νέο αυτοκρατορικό καθεστώς που 
προέκυψε από την παλινόρθωση 
του 1868 άφησε τις προσπάθειες 
φτασίματος της Δύσης σε απλώς 
οικονομικοτεχνικό επίπεδο και 
πέρασε σταδιακά στο στάδιο της 
ανοιχτής στρατιωτικής αντιπαρά-
θεσης. Αυτό προσπάθησαν αργό-
τερα να κάνουν, μετά την ήττα της 
Ιαπωνίας στον Πόλεμο του Ειρηνι-
κού, η Ρωσία και η Κίνα κατά τη 
διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. 

Ν. Μ. 
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