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   Editorial

Όσο οι κοινωνίες παραμένουν απαθείς, είτε πιστεύοντας πως 
κάποιος καλοπροαίρετος προστάτης θα ενδιαφερθεί για τη μοίρα τους 
είτε απλώς παραδιδόμενες στον φαταλισμό του «όλοι είναι τα ίδια 
σκατά, τίποτε δεν πρόκειται να αλλάξει», οι μόνες «πολιτικές» εξε-
λίξεις άξιες λόγου θα είναι οι διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις. Εκεί 
υποτίθεται πως μπορούμε να δούμε αποτυπωμένη τη «λαϊκή βούλη-
ση». Όλο και περισσότερο, όμως, χρειαζόμαστε ειδικά γυαλιά για να 
τη διακρίνουμε καθαρά, εφόσον εδώ και καιρό τα κριτήρια επιλογής 
κόμματος ή υποψηφίου είναι όλο και περισσότερο έμμεσα και «αρνη-
τικά». Πράγμα που καταδεικνύει τόσο τη γενική δυσανασχέτηση για 
τους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα, όσο και την απουσία κάποιας 
ουσιώδους κριτικής τους. 

Στην Ελλάδα η κοινωνία έχει πλήρως παραιτηθεί μετά από τα 
πρώτα δύο χρόνια σπασμωδικών, κατά κανόνα, αντιδράσεων («τρέξιμο» 
σε πολιτικούς στο δρόμο, Κίνημα των Πλατειών, πορείες) και σήμερα, 
πλέον, ούτε καν οι κομματικές ανακοινώσεις σχετικά με τον προσανατο-
λισμό των αντικρουόμενων πολιτικών δε φαίνεται να προκαλούν κάποιο 
σχόλιο. Η ακροδεξιά συμμορία που κυβερνάει τη χώρα κέρδισε κάποιες 
ανάσες, εφόσον η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις πρόσφατες ευρωεκλογές δεν 
υπήρξε αρκούντως εκκωφαντική. Κι έτσι, μία οι παρασκηνιακές συνεν-
νοήσεις με τους διεθνείς μας εντολοδότες, μία η φάρσα του ανασχηματι-
σμού, μπορούμε να καμωνόμαστε πως συνεχίζουμε σταθερά την πορεία 
προς την «έξοδο από την κρίση». Μια έξοδο την οποία κανείς πλέον δεν 
πιστεύει και γι’ αυτό ακόμα και τα επίσημα κανάλια της προπαγάνδας 
έπαψαν πλέον να παίζουν την κασέτα με το «success story» και ασχολού-
νται με τη μεγάλη εθνική ανάταση που μας χαρίζει η ανακάλυψη του 
τάφου της Αμφίπολης.
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Ψευδοτεχνοκρατισμός και ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής
Σε ό,τι αφορά στη -σε δύο πράξεις- εκλογική αναμέτρηση του 

περασμένου Μαΐου, τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία εντοπίζονται στα 
εγκαίνια του Ποταμιού του Σ. Θεοδωράκη και στη νίκη υποψηφίων 
καθαρά οπαδικού τύπου όπως ο Γ. Μώραλης στον Πειραιά κι ο Α. 
Μπέος στον Βόλο. Βέβαια όσο κι αν ο σακιδιοφόρος «νέας κοπής» 
πολιτικός δήλωσε «αιφνιδιασμένος με τη δεύτερη εξέλιξη, και τα δύο 
φαινόμενα συνιστούν διαστάσεις του ίδιου φαινομένου και φωτίζουν 
απλώς τις διαφορετικές του πτυχές. 

Το Ποτάμι ενσαρκώνει με τον πιο απενοχοποιημένο τρόπο το 
κυρίαρχο ιδεολογικό κενό. Ακολουθεί το δοκιμασμένο, τα τελευταία 
χρόνια, μοντέλο των όχι απλώς εξωκομματικών μα και συνολικότερα 
«εξωπολιτικών» μεγαλοδημάρχων Καμίνη και Μπουτάρη1. Κι αν φυ-
σικά στο μικροπολιτικό επίπεδο στόχος του ήταν να κόψει ψήφους 
απ’ τον ΣΥΡΙΖΑ, σε ιδεολογικό και πολιτιστικό επίπεδο συνιστά μια 
περαιτέρω εμπέδωση του περίφημου ρεύματος του «νέου φιλελευ-
θερισμού»2, δίνοντας μια πιο χίπστερ και «εναλλακτική» αισθητική 
στον παλιό σημιτικό «εκσυγχρονισμό». Η ρητή και αγωνιώδης υπε-
ράσπιση της έλλειψης θέσεων και προγράμματος γίνεται στο όνομα 
της ιδέας πως έτσι προωθείται μια πολιτική του αυτονόητου και του 
κοινού νου. Μάλιστα η τελευταία προωθείται με τον επιτηδευμένα 
cool τρόπο της εναλλαγής της σιωπής και της ατάκας, άξιο παροι-
μοιώδους σάτιρας, όπως μας απέδειξε ο μαιτρ του είδους Γιώργος 
Μητσικώστας. 

Κι όπως ήταν φυσικό, διάφοροι αφελείς έσπευσαν να θαμπω-
θούν από αυτήν την πολιτική του on camera περιπατητικού στυλ, όπου 
ρόλο θέσεων έχουν οι ενδυματολογικές, υφολογικές και λεξιλογικές 
επιλογές του «Επικεφαλής». Βασικό κομμάτι του φαν κλαμπ του 
γλυκού νερού φαίνεται να αποτελεί η αφελής πτέρυγα των διπλωμα-
τούχων νέων και των πιστών ακολούθων των free press εντύπων που 
πιστεύει ότι η Ελλάδα δεν είναι αρκετά «Ευρώπη» και θεωρεί ότι 
της χρειάζεται ένα λίφτινγκ ανάλογο με αυτό στο οποίο προσπαθούν 
να υποβάλουν τη δύσμοιρη Αθήνα οι περίφημοι Atenistas. Πρόκειται 

1. Για το φαινόμενο αυτό, βλ. και το κείμενο του Ν. Μάλλιαρη, «Ο φόβος των “άκρων” και 
η αποπολιτικοποίηση της πολιτικής», Πρόταγμα, τ. 1, Δεκέμβριος 2010.
2. Βλ. σχετικά το κείμενο της ομάδας μας «Το “τέλος της Μεταπολίτευσης”; Μια χαρτο-
γράφηση του πεδίου σύγκλισης μεταξύ ακροδεξιάς και φιλελευθερισμού», Πρόταγμα, 
τ. 6, Δεκέμβριος 2013.

για τον γνωστό φιλελεύθερο καημό, με τη μόνη διαφορά πως εδώ 
δεν έχουμε την κουτοπονηριά ενός Μαραντζίδη ή μιας Σώτης, αλλά 
μάλλον μια νεοτεχνολογική αφέλεια τύπου ΓΑΠ.

Κι αν ο θεοδωρακισμός συνιστά την καθωσπρέπει κένωση 
της πολιτικής από κάθε περιεχόμενο, η κάθοδος και η εκλογή «πο-
δοσφαιρικού» τύπου υποψηφιοτήτων συνιστά το λαϊκό της αντίστοι-
χο. Διότι, όταν έχουν καταργηθεί πολιτικές διακρίσεις τύπου Δε-
ξιάς-Αριστεράς, δίχως όμως να έχουν αντικατασταθεί από άλλες, 
οι οποίες θα μπορούσαν να δώσουν νόημα στην πολιτική και προ-
σανατολισμό στα άτομα, το περιρρέον κενό ευνοεί τη σύγχυση και 
την απενοχοποιημένη υποστήριξη επιλογών που μέχρι παλαιότερα 
θεωρούνταν απαράδεκτες. Κι έτσι δίπολα του τύπου «συστημικός»-
«αντισυστημικός» μπορούν να χωρέσουν τα πάντα και να βαφτίσουν 
«αντάρτη» τον πρώτο τυχόντα λαϊκιστή και μαφιόζο. Να σημειώ-
σουμε, φυσικά, ότι το επίθετο ποδοσφαιρικός μπαίνει εντός εισαγω-
γικών, καθώς οι διάφοροι Μπέοι και Μωραλομαρινάκηδες μακράν 
του να εκφράζουν το ίδιο το ποδόσφαιρο, συνιστούν την καθαρότερη 
ενσάρκωση της παρακμής και της αποσύνθεσής του. 

Σε κάθε περίπτωση, πολλοί μίλησαν για μπερλουσκονισμό, 
αναφερόμενοι στις νίκες του Ολυμπιακού Πειραιώς και του συνο-
νόματού του στο Βόλο. Σωστός ο παραλληλισμός, καθώς και στην 
Ιταλία των αρχών της δεκαετίας του ’90 ο μετέπειτα Καβαλιέρε 
αναδύθηκε μέσα από τη γενικευμένη αποσύνθεση του -ταλανιζόμε-
νου από πλείστα σκάνδαλα- πολιτικού συστήματος και εξέφρασε 
μια ποιοτική, κατά κάποιον τρόπο, εξέλιξη: σε μια χώρα με αρκετά 
«αρχαϊκά» χαρακτηριστικά -με πρώτο και καλύτερο τον καίριο ρόλο 
που διαδραματίζει η Μαφία στη διακυβέρνηση της χώρας-, η ανικα-
νότητα του πολιτικού συστήματος να διατηρήσει μια θετική εικόνα 
στα μάτια της κοινής γνώμης οδήγησε τους διάφορους «νονούς» να 
πάρουν οι ίδιοι την εξουσία στα χέρια τους μέσω ενός άμεσου υπο-
τακτικού τους. Αντίστοιχα, στην Ελλάδα, σε μια χώρα της οποίας το 
Κράτος είναι ακόμη πιο ανίκανο από το ιταλικό να ασκήσει το ίδιο 
πολιτική δίχως να εξαρτάται ανά πάσα στιγμή από τα λεγόμενα δια-
πλεκόμενα συμφέροντα, οι εκπρόσωποι των τελευταίων προσπαθούν 
να αναλάβουν οι ίδιοι την εξουσία σε νευραλγικά για την προώθηση 
των υποθέσεών τους πόστα, τώρα που το πολιτικό σύστημα βρίσκε-
ται σε τέτοια χρεωκοπία3. 

3. Σχετικά με το ζήτημα της θεωρίας του κράτους θα λέγαμε, εντελώς προσεγγιστικά, το 

EDITORIAL EDITORIAL
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Και φυσικά ο κόσμος στήριξε αυτόν τον ελιγμό4. Πρόκειται 
για μια ακόμα έκφραση της τάσης που παλιότερα είχαμε χαρακτηρί-
σει ως «τεχνοκρατικό αυταρχισμό»5: σε περιόδους κρίσης και συμβο-
λικής χρεωκοπίας του πολιτικού συστήματος, προκρίνεται η λύση της 
προώθησης προσωπικοτήτων εκτός πολιτικού κόσμου, στους οποίους 
εναποτίθεται η εξουσία στο όνομα κάποιας ιδιαίτερης ικανότητάς 
τους. Στην πιο καθωσπρέπει εκδοχή του το φαινόμενο εκφράζεται 
μέσω επιλογών όπως οι τραπεζίτες Μόντι και Παπαδήμος, ενώ στην 
πιο λαϊκή του μορφή δίνει περιπτώσεις όπως οι «ποδοσφαιρικής» 
αναγνωρισιμότητας παράγοντες. Στην πρώτη περίπτωση μετρά πε-
ρισσότερο η υποτιθέμενη καταξίωση των επιλεγόμενων προσώπων 
δια της μακρόχρονης συμμετοχής τους σε θεσμούς με κύρος (όπως, 
π.χ., η Ευρωπαϊκή Τράπεζα), ενώ στη δεύτερη αυτό που μετράει είναι 
η «μαγκιά» κι η ικανότητα των επίδοξων σωτήρων να επιβιώνουν και 
να είναι κουμανταδόροι και καταφερτζήδες. 

Το αξιοσημείωτο της ελληνικής εκδοχής μπερλοσκονισμού 
είναι ότι η οπαδοποίηση της πολιτικής πατά πάνω στην πολυφορε-
μένη τα τελευταία χρόνια ρητορική της αγανάκτησης και της ορ-
γής που μπορεί και συναρπάζει τα καταπιεζόμενα πλήθη. Αυτό το 
«αντισυστημικό» πλασάρισμα είναι και το πιο ενοχλητικό στοιχείο 
της υπόθεσης, αφού μέσα στη γενικότερη κατάσταση πολιτικής 
ανοησίας και ιδεολογικής αφασίας μπορεί και καθίσταται σχετικά 
επιτυχημένο. Έτσι, ο Μώραλης συμπυκνώνει το καινούργιο που 
έρχεται να αντικαταστήσει τις αδικίες του «ξεπουλημένου παρελ-
θόντος» και ο Μπέος αυτοδιαφημίζεται ως η εκδικητική επανά-
καμψη του απλού λαουτζίκου που δε λογαριάζει τα ιερά και τα 

εξής: μέσα στις δυτικές χώρες ισχύει μια ανάλυση αναρχικού τύπου· το Κράτος διαθέτει 
μια σχετική αυτονομία και ικανότητα χάραξης ίδιας πολιτικής. Σε χώρες όπως η Ελλάδα 
όμως, όπου δεν έχουμε κράτος δυτικού τύπου, η εκάστοτε εξουσία είναι πιασμένη στα 
δίχτυα της συναλλαγής -τόσο με τους από πάνω όσο και με τους από κάτω-, παίρνοντας 
τη μορφή που περιγράφει το μαρξιστικό μοντέλο: το Κράτος μετατρέπεται σε όργανο 
των συμφερόντων των ανώτερων τάξεων, ενώ, ταυτόχρονα, αλώνεται από τα πελατειακά 
αιτήματα των «από κάτω». Εξέλιξη που παρατηρείται όλο και περισσότερο, πλέον, και 
μέσα στην ίδια τη Δύση, με την αποσύνθεση των θεσμών και τη γενίκευση της διαφθοράς.
4. Αν και όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Στη Νέα Φιλαδέλφεια, επί παραδείγματι, δε νίκησε 
ο καθαρά αεκτζήδικος συνδυασμός του Λ. Γεωργαμλή (που στηριζόταν κι από άλλους 
παλαίμαχους-«σημαίες» της ομάδας όπως ο Θωμάς Μαύρος). Αντίστοιχα στην Αθήνα το 
«Παναθηναϊκό Κίνημα» κινήθηκε σε επίπεδα αριστερίστικης σέχτας.
5. Βλ. το κείμενό μας «Το τέλος της αφθονίας και τα πολιτικά διακυβεύματα που μας 
θέτει», Πρόταγμα, τ. 4, Ιούνιος 2012, σ. 122 κ.ε.

όσια του αμαρτωλού και ψευτο-κουλτουριάρικου κόσμου των κάθε 
λογής βολεμένων. 

Εντούτοις, μες στο γενικευμένο αξιακό κενό, το οποίο στο πεδίο 
που εν προκειμένω μας απασχολεί εκφράζεται δια της αποϊδεολογικο-
ποίησης της πολιτικής, λογικό είναι ο λαϊκός κόσμος να αναζητά την 
ένταξη σε μη πολιτικού τύπου υποκατάστατα των ιδεολογιών, όπως είναι 
ο οπαδισμός6. Ταυτόχρονα, αυτή η σύγχυση του πολιτικού με το οπαδι-
κό συνιστά και χαρακτηριστικό σύμπτωμα της πλήρους κατίσχυσης των 
ηθών της κοινωνίας της κατανάλωσης, ως «κοινωνίας των χόμπι και των 
λόμπι» (όπως έλεγε μια ψυχή): διότι ενσαρκώνει με τον καλύτερο τρόπο 
την αδυναμία να διακρίνουμε μεταξύ του γενικού καλού (με την επίτευ-
ξη του οποίου υποτίθεται πως ασχολείται η πολιτική) και του ιδιαίτερού 
μας, κάθε φορά, συμφέροντος (που αντιπροσωπεύεται, εν προκειμένω, 
από την υποστήριξη του αγαπημένου μας αθλητικού συλλόγου). Επιπλέ-
ον, οδηγούμαστε στην κατάργηση του διαχωρισμού μεταξύ «σοβαρών» 
δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων που έχουν σκοπό να γεμίζουν τον 
ελεύθερο χρόνο μας: μέσα στη γενικευμένη ασημαντότητα που επικρα-
τεί, η πολιτική στράτευση συγχέεται με την οπαδική μαστούρα με απο-
τελέσματα σαν αυτά της Νέας Φιλαδέλφειας, με κάποιους λούμπεν οπα-
δούς της «Original» να επιτίθενται σε κατοίκους και αναρχικά στέκια 
στο όνομα της με κάθε τρόπο υπεράσπισης του σχεδίου Μελισσανίδη για 
το νέο γήπεδο της ΑΕΚ7.

6. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, πως οι πρώτες γενιές «οργανωμένων» οπαδών, 
των λεγόμενων ultras, αναδύονται στην Ιταλία της δεκαετίας του ’60 και προέρχονται, 
συχνότατα, από τους κόλπους αριστερίστικων ομάδων και οργανώσεων, υιοθετώντας, 
αρχικά, πολλούς από τους όρους της σχετικής ιδιολέκτου (βλ. σχετικά το βιβλίο του Σ. 
Λουί, Το φαινόμενο των Ultras στην Ιταλία, μτφρ. Γ. Καράμπελας, Αθήνα, Απρόβλεπτες 
Εκδόσεις, 2011).
7. Κριτική την οποία απευθύνουμε και σε πολλούς τίμιους κι ειλικρινείς πολιτικοποιη-
μένους οπαδούς οι οποίοι μάχονται για την πολιτικοποίηση των κερκίδων στις οποίες 
δραστηριοποιούνται. Πιστεύουμε πως αυτές οι προσπάθειες, όσο κι αν δείχνουν πως, 
ανάλογα πάντοτε με τη συγκυρία, μπορούν να βελτιώσουν κάπως την κατάσταση, είναι 
καταδικασμένες στην αποτυχία, σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Κι αυτό για τον απλούστα-
το λόγο πως ο σύγχρονος οπαδός χρησιμοποιεί την οπαδική του ένταξη ως απεγνωσμένη 
προσπάθεια δόμησης μιας προσωπικής ταυτότητας μέσα στη γενικευμένη έρημο νοήμα-
τος. Κι έτσι η υποστήριξη των συμφερόντων της ομάδας του -όπως κι αν τα αντιλαμβά-
νεται- τίθεται ως η ύψιστη επιδίωξή του, μπρος στην οποία περνούν πάντοτε σε δεύτερη 
μοίρα οι πολιτικές και κοινωνικές εντάξεις και στρατεύσεις.
   Με αυτήν μας την παρατήρηση, βέβαια, δεν υπονοούμε πως δεν πρέπει να γίνεται αγώ-
νας, όπου είναι αυτό δυνατό, για την προώθηση αντιφασιστικών και αντιρατσιστικών θέ-
σεων στον οπαδικό χώρο. Τέτοιες προσπάθειες είναι θεμιτές και σωστές. Αυτό όμως που 

EDITORIAL EDITORIAL
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Υπάρχει πλέον τέτοια ανικανότητα να διακρίνουμε μεταξύ των 
δύο, ώστε βλέπουμε διανοούμενους να γράφουν υμνητικές δημόσιες επι-
στολές προς τον Μαρινάκη, για παράδειγμα8. Και μ’ αυτόν τον τρόπο 
βέβαια καταστρέφεται και το ίδιο το ποδόσφαιρο, εφόσον μετατρέπεται 
σε εργαλείο εξυπηρέτησης αλλότριων σκοπών, όπλο στα χέρια κάθε λο-
γής μαφιόζων κι απατεώνων (το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα ομαδικά 
αθλήματα). Απαραίτητη διευκρίνιση, εφόσον η κριτική μας εδώ δεν εκκι-
νεί από κάποια αλλεργία απέναντι στο λαϊκό (κι άρα δήθεν εξ ορισμού 
αλλοτριωτικό και «φασιστικό») ποδόσφαιρο, αλλά από μια έγνοια για 
τη διάσωση πηγαίων μορφών λαϊκής ζωής που αποσυντίθενται πλέον και 
αλώνονται όλο και περισσότερο από τη μαζική κουλτούρα.

  

Η γενική άνοδος της Ακροδεξιάς

Ο διεθνής χαρακτήρας του φαινομένου
α) Η δυτική, «πολιτική» Ακροδεξιά
Περνώντας στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αν κάτι έδειξαν οι Ευ-

ρωεκλογές, αυτό είναι η σταθεροποίηση ενός ρεύματος που υπάρ-
χει εδώ και κάμποσα χρόνια και τώρα με την κρίση μεγεθύνθηκε 
κι εκφράζεται πλέον ρητά και απενοχοποιημένα. Στα πλαίσια της 
γενικευμένης εκλογικής αποχής, αυτοί που κατά βάση πήγαν και 

πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη είναι πως δεν πρέπει να συγχέουμε τα δύο πεδία -αυτό 
του οπαδισμού κι εκείνο της πολιτικής-, πιστεύοντας πως μπορεί η δεύτερη να προσεγ-
γιστεί μέσα από τον πρώτο. Μάλιστα μια από τις βασικότερες έγνοιες κάθε κριτικής στο 
σύγχρονο, εμπορευματικό μοντέλο αθλητισμού (του οποίου εγγενές κομμάτι συνιστά η 
σύγχρονη, νεολαιίστικη οπαδική κουλτούρα) θα πρέπει να είναι και μια επανανοηματοδό-
τηση της έννοιας της αγάπης για έναν αθλητικό σύλλογο, με σκοπό να παύει να θεωρείται 
ως κάτι που μονοπωλεί τη ζωή του ατόμου, καθιστώντας το ανίκανο να κρίνει ορθολογικά 
και να παίρνει ψύχραιμες και ζυγισμένες θέσεις (είτε σε θέματα αθλητικά είτε σε θέματα 
ευρύτερου ενδιαφέροντος).
8. Βλ. την περίπτωση του Γ. Κεντρωτή και την ανοιχτή του επιστολή προς τον Β. Μαρι-
νάκη, «Λοιπόν, έχουμε και λέμε: επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός» (στο 
μπλογκ Ερυθρόλευκο μετερίζι, 3/3/2014). Να ξεκαθαρίσουμε πως δεν έχουμε καμία καθω-
σπρέπει αλλεργία απέναντι στον αθλητισμό ή ακόμα και την αγάπη ή την ενεργητική ενα-
σχόληση με τον σύλλογο που ο καθένας αγαπά. Είχαμε άλλωστε και στο παρελθόν καλ-
λιτέχνες και σοβαρότατους «ανθρώπους του πνεύματος» με σαφή οπαδικά αισθήματα. 
Άλλο πράγμα όμως αυτό κι άλλο να είσαι μεταφραστής υψηλής ποίησης, να πλασάρεσαι 
ως αριστερός και να εξυμνείς, όχι απλώς τον Ολυμπιακό, αλλά το σημερινό ποδοσφαιρικό 
τμήμα της ομάδας -με όλη τη σκοτεινή του ιστορία- και τον ίδιο τον Β. Μαρινάκη.

ψήφισαν είναι όσοι αντιτίθενται στην Ε.Ε. πράγμα που σε μεγά-
λο βαθμό εξηγεί ορισμένα εντυπωσιακά ποσοστά των ακροδεξιών 
σχηματισμών9. Η άνοδος όμως είναι γενική -ανεξαρτήτως ποσο-
στών κι εδρών στο Ευρωκοινοβούλιο: αυτό που μετρά είναι ότι η 
ρητορική της Ακροδεξιάς καταφέρνει να επηρεάζει την ατζέντα 
των ευρωπαϊκών χωρών σε μια ολοένα και αυξανόμενη σειρά ζη-
τημάτων. 

Πρόκειται για μια στροφή που δείχνει να σηματοδοτεί το 
οριστικό τέλος μιας ολόκληρης εποχής, η οποία θα μπορούσαμε 
να πούμε πως ξεκίνησε το 1945 και κατά την οποία η Ακροδεξιά, 
ως μαζική πολιτική δύναμη, υπήρξε πολιτικά παροπλισμένη στις 
καθεαυτό δυτικές χώρες, με εξαίρεση την Ισπανία και την Πορτο-
γαλία. Δεν είναι συγκυριακό φαινόμενο αυτή η στροφή, παρ’ όλο 
που διογκώθηκε με την κρίση· ούτε, όμως, από την άλλη πλευρά, 
είναι και προϊόν κάποιων εγγενών «φασιστικών» τάσεων των κοι-
νωνιών. Η σύγχρονη Ακροδεξιά δεν είναι φασιστική αλλά συνιστά 
ένα είδος «ριζοσπαστικού» δεξιού λαϊκισμού που τροφοδοτείται 
από μια διεστραμμένη μορφή έκφρασης του διαζυγίου μεταξύ 
Αριστεράς και λαϊκών τάξεων που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 
δεκαετίες και στρέφει πλέον την ενστικτώδη λαϊκή δυσαρέσκεια 
όχι προς τα «αριστερά» αλλά προς τα «δεξιά».

Αυτό το διαζύγιο, που προσπαθούμε να αναλύσουμε στη 
συνέχεια του κειμένου, παίρνει πλέον μια επιθετική έκφραση, κα-
θώς ενδυναμώνεται υπό την επίδραση μιας τάσης καθαρά συγκυ-
ριακής: της απροθυμίας των πληθυσμών να αποδεχτούν το γεγονός 
πως η περίοδος των παχιών αγελάδων τελείωσε και πως η «κρί-
ση», ως εκ τούτου, δεν είναι κάτι που θα περάσει, αλλά η είσοδος 
σε μια νέα φάση, η επισημοποίηση του περάσματος σε ένα κα-
θεστώς ριζικού περιορισμού της κατανάλωσης για μεγάλο μέρος 
των πληθυσμών. Η άνοδος του δεξιού και ακροδεξιού λαϊκισμού 
συνιστά, σε μεγάλο βαθμό, αναζήτηση ενός ισχυρού Προστάτη που 
θα μας σώσει από τις συνέπειες της κρίσης.

Έχει σημασία να τονίζουμε αυτό το σημείο, για να μη δο-
θεί η εσφαλμένη εντύπωση πως η άνοδος της Ακροδεξιάς συνι-
στά απλώς την αντανάκλαση των λαθών και των αδυναμιών της 

9. Όπως στην περίπτωση της Γαλλίας, λόγου χάριν, με το 27% του Εθνικού Μετώπου, το 
οποίο σχετικοποιείται σημαντικά αν λάβουμε υπόψη το πολύ υψηλό ποσοστό της αποχής 
(σχεδόν 50%).
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Αριστεράς10. Αυτό ισχύει σε σημαντικό βαθμό σε ό,τι αφορά στο 
βαθύτερο ζήτημα της αποκοπής της από τις λαϊκές μάζες. Σε ό,τι 
όμως έχει να κάνει με την ακροδεξιά στροφή ως μορφή αντίδρα-
σης στην κρίση, εκεί πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά 
τους: πρόκειται συχνότερα για τρομοκρατημένους μικροαστούς 
που προσπαθούν να προστατέψουν την κοινωνική τους θέση απέ-
ναντι στην προοπτική μιας απότομης κοινωνικής καθόδου. Αυτές 
οι πολύ όψιμες εκλογικές μετατοπίσεις, χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα των οποίων είναι η θεαματική άνοδος της ΧΑ μέσα σε δύο 
χρόνια, εγγράφονται σε μια γενικότερη εξέλιξη που εκφράζεται 
εδώ και καιρό σε ευρωπαϊκές χώρες και κάνει τις λαϊκές μάζες 
που πλήττονται από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές να προτιμούν 
την Ακροδεξιά ως δήθεν πιο «τίμια» και «καθαρή» από την σοσι-
αλφιλελεύθερη, πλέον, σοσιαλδημοκρατία. Η τάση αυτή θρέφεται 
και από την πλήρη σχεδόν εξαφάνιση κάθε παρουσίας των λαϊκών 
τάξεων σε πολιτιστικό επίπεδο, η οποία παρατηρείται με αυξανό-
μενους ρυθμούς μετά τη δεκαετία του ’70 κι είναι ακριβώς αυτή 
που καθιστά την Ακροδεξιά πιο ελκυστική σε αυτό το ακροατή-
ριο, εφόσον έχει καταφέρει να διατηρήσει μια ελάχιστη υπόνοια 
λαϊκότητας σε επίπεδο ύφους. Στην Ελλάδα, με την παραδοσιακά 
λαϊκή μας κουλτούρα, αυτή η εξέλιξη μόνο τελευταία έχει αρχίσει 
να γίνεται αισθητή, ωστόσο στις καθεαυτό δυτικές χώρες η συ-
ντριπτική αποδυνάμωση του εργατικού κινήματος, κατά τα τέλη 
της δεκαετίας του ’70, δείχνει να έχει καταδικάσει τις λαϊκές τά-
ξεις σε μια μόνιμη απαγόρευση εισόδου στη δημόσια σκηνή11. 

10. Πράγμα που πολύ συχνά υπονοούν διαφορετικών αποχρώσεων θεωρητικοί της Αρι-
στεράς, οι οποίοι θεωρούν πως οι μάζες είναι εξ ορισμού «αριστερές» και γίνονται «δεξι-
ές» μόνο όταν η Αριστερά κάνει λανθασμένους χειρισμούς, στα πλαίσια μιας αποτυχημέ-
νης προσπάθειας να εκφράσουν τα βαθιά τους ταξικά (δηλαδή «αριστερά») ορμέμφυτα. 
Βλ. π.χ. για την αντίστοιχη ανάλυση του Α. Γαβριηλίδη σχετικά με τον αριστερό εθνικισμό 
την βιβλιοκριτική της Αθεράπευτης νεκροφιλίας του ριζοσπαστικού πατριωτισμού του 
(το Α’ μέρος της στο Πρόταγμα 6, Δεκέμβριος 2013, σ. 234 κ. ε. και το Β’ μέρος της στο 
παρόν τεύχος). Για τις αντίστοιχες απλοϊκές αναλύσεις του Φ. Τερζάκη, βλ. την πρόσφατη 
συνέντευξή του, «Δεν υπάρχει άλλη ελπίδα σωτηρίας για την ανθρωπότητα…», Tvxs.gr, 
22/6/2014.
11. Σχετικά με το πώς γίνονται πλέον αντιληπτές οι λαϊκές τάξεις στο φαντασιακό των 
δυτικών κοινωνιών, βλ. το κείμενο του Σ. Φρέιζερ, «Ευχαριστούμε, Tea Party», Πρόταγμα, 
τ. 2, Ιούνιος 2011.

β) Ο μη δυτικός κόσμος: η θρησκευτική Ακροδεξιά

Ξέρω πώς νιώθετε ζώντας στη Δύση: μέσα σας 
νιώθετε κατάθλιψη. Ο Μωάμεθ όμως είπε: “η θεραπεία 

για την κατάθλιψη είναι η Τζιχάντ”» 
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Αντίστοιχα, η άνοδος του ισλαμισμού (που συνιστά σήμερα 
τη θρησκευτική μορφή της Ακροδεξιάς), τόσο στις τάξεις των μετα-
ναστευτικών κοινοτήτων των δυτικών μητροπόλεων όσο και σε μια 
σειρά χωρών της περιφέρειας που ως τώρα παρέμεναν μετριοπαθείς 
(Τουρκία, Αίγυπτος, Τυνησία κ.λπ.), είναι στενά συνδεδεμένη με την 
κατάρρευση των «αριστερών» τριτοκοσμιστικών ιδεολογιών, κατα-
δεικνύοντας την οριστική αποτυχία κι αυτού ακόμα του μερικού εκ-
δυτικισμού σε περιοχές του πλανήτη (όπως ο αραβικός κόσμος) ή την 
ήττα του σε άλλες (όπως στο Ιράν). Ταυτόχρονα όμως καταδεικνύει 
και το χαώδες κενό νοήματος και αξιών που επικρατεί μέσα στη 
Δύση (όπου έρχονται να ζήσουν πολλοί μουσουλμάνοι μετανάστες). 
Είναι αυτό το κενό που επιτρέπει στην προπαγάνδα των διάφορων 
ιμάμηδων να φαίνεται τόσο αληθινή και να επενεργεί τόσο αποτελε-
σματικά πάνω στους νέους οι οποίοι, αντί να επηρεάζονται από τα 
δυτικά άθρησκα ήθη των χωρών στις οποίες πλέον μεγαλώνουν, όχι 
μόνο θέτουν το Ισλάμ ως κεντρικό άξονα της ταυτότητάς τους, αλλά 
οδηγούνται και σε ακραίες μορφές φανατισμού, με χαρακτηριστικό-
τερο ίσως δείγμα τους νεαρούς που φεύγουν από την Ευρώπη για 
να πάνε να πολεμήσουν στο Μαλί και στη Συρία13, στελεχώνοντας, 
μάλιστα, το νεοϊδρυθέν χαλιφάτο με το όνομα «Ισλαμικό Κράτος» (ή 
«ISIS» αγγλιστί). 

12. Βρετανός μαχητής του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και τη Συρία, απευθυνόμενος 
στα αγγλικά σε μουσουλμάνους των δυτικών χωρών. Παρατίθεται από τους S. Shane, B. 
Hubbard, “ISIS Displaying a Deft Command of Varied Media”, www.nytimes.com, 30/8/2014.
13. Σε ό,τι αφορά στον συριακό εμφύλιο, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το βασικό διακύβευ-
μα των συγκρούσεων είναι ένα ενδομουσουλμανικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών, μεταξύ 
του Αλαουίτη (άρα σιίτη) Άσαντ, που υποστηρίζεται από τις υπόλοιπες σιιτικές δυνάμεις 
(με κύριους εκφραστές το Ιράν και τη Χεζμπολά), και των σουνιτών εξεγερμένων, που 
υποστηρίζονται από το σουνιτικό μπλοκ (Σαουδική Αραβία και λοιπά καθεστώτα του 
Περσικού Κόλπου). Είναι εντυπωσιακό, κατά συνέπεια, το φαινόμενο των νεαρών μου-
σουλμάνων από χώρες της Δύσης που εγκαταλείπουν την κανονική τους ζωή για να πάνε 
να σκοτωθούν σε μια τέτοια ενδομουσουλμανική σύρραξη και δείγμα της ανάγκης τους 
να υιοθετήσουν την πιο φανατική εκδοχή ισλαμισμού.
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Απέναντι στον καλπάζοντα μηδενισμό η επιστροφή σε αρχαϊκές 
ιδεολογίες και συστήματα εξήγησης του κόσμου φαντάζει συχνά ως η 
μόνη λύση, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Και γι’ αυτό δεν είναι διό-
λου τυχαίο που παρατηρείται μια τάση μεταστροφής γηγενών δυτικών 
στο Ισλάμ, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ ή στον Καναδά, εφόσον 
αυτή η θρησκεία φαντάζει μια όαση νοήματος και πνευματικότητας για 
ορισμένους αποπροσανατολισμένους νέους μέσα στο χάος και τη μονα-
ξιά της Δύσης14. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι σημερινοί νέοι και 
οι νέες που, είτε πιστεύουν στο Ισλάμ είτε το ασπάζονται σε κάποια νεαρή 
ηλικία, υιοθετούν συχνά ακραίες εκδοχές θρησκευτικότητας: μέσα στο κενό 
νοήματος που βιώνουν, πιστεύουν ότι πρέπει να δείξουν υπερβάλλοντα ζήλο 
προκειμένου να αποκαθαρθούν από την επίδραση που έχει πάνω τους η ζωή 
μέσα στην αφθονία της μιαρής Δύσης. Την ίδια στιγμή, όμως, αυτοί οι ίδιοι 
ισλαμιστές, ακόμα και στις πιο ακραίες τους εκδοχές, παραμένουν βαθύτα-
τα δέσμιοι ορισμένων βασικών στοιχείων αυτής της μιαρής υλικής αφθονίας, 
όπως ο πόθος της παντοδυναμίας και η τεχνοφιλία –αρκεί να δει κανείς 
τον τρόπο με τον οποίο η προπαγανδιστική μηχανή του Ισλαμικού Κράτους 
χειρίζεται τα βίντεο, το Youtube, τα social media και γενικώς την πληροφορική 
και την νεοτεχνολογία15. Είναι αυτά ακριβώς τα στοιχεία που, συνδυαζόμε-

14. Σχετικά με το θέμα των δυτικών προσήλυτων αλλά και τη στράτευση και τη συμμε-
τοχή δυτικών (αφροασιατικής και μη καταγωγής) σε τζιχαντιστικές ομάδες και στις συ-
γκρούσεις στη Συρία, το Μαλί ή το Ιράκ, βλ. το άρθρο της Χ. Πάντζου, «Η Ευρώπη μηχανή 
παραγωγής τζιχαντιστών;», Εφημερίδα των Συντακτών, 24/8/2014.
15. «Οι εξτρεμιστές που έχουν καταλάβει μεγάλα κομμάτια της Συρίας και του Ιράκ 
έχουν καθηλώσει τη προσοχή του κόσμου με τη στρατιωτική τους ικανότητα και την 
αχαλίνωτη βιαιότητα που τους διακρίνει. Ωστόσο οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών ανη-
συχούν για την εξαιρετική τους ικανότητα να χειρίζονται κάποια όπλα φαινομενικώς 
λιγότερο φονικά: βίντεο που ακολουθούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, αεροφω-
τογραφίες τραβηγμένες από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μηνύματα στο Twitter σε 
πολλές γλώσσες. […] 
      Το Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και τη Συρία χρησιμοποιεί όλα τα σύγχρονα μέσα διά-
δοσης της πληροφορίας με σκοπό τη στρατολόγηση μαχητών, τον εκφοβισμό των εχθρών 
του και την προώθηση του ισχυρισμού πως έχει εγκαθιδρύσει ένα χαλιφάτο, ένα ενο-
ποιημένο, δηλαδή, ισλαμικό κράτος που λειτουργεί βάσει μιας αυστηρής ερμηνείας του 
ισλαμικού νόμου. Αν η μισαλλοδοξία του κι οι αποκεφαλισμοί φαντάζουν βγαλμένοι από 
κάποιο μακρινό παρελθόν, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί τα μήντια είναι απόλυτα 
σύγχρονος. […] Το Ισλαμικό Κράτος συνιστά την έκδοση 3.0 της Τζιχάντ. Προωθεί την 
προπαγάνδα του μέσω δεκάδων λογαριασμών στο Twitter, ενώ έχει δημοσιεύσει στο δια-
δίκτυο τους κύριους λόγους των αρχηγών του σε εφτά γλώσσες. Τα βίντεο που κυκλοφορεί 
δανείζονται υλικό από τη βιομηχανία της διαφήμισης και το Χόλυγουντ, από πολεμικά 
βιντεοπαιχνίδια και τηλεοπτικές σειρές. Αυτές του οι εντυπωσιοθηρικές αποστολές διαδί-
δονται και διογκώνονται μέσω των social media. Κι όταν οι λογαριασμοί του μπλοκάρονται, 
αμέσως εμφανίζονται καινούργιοι. Το ΙΚ χρησιμοποιεί επιπλέον εφαρμογές σαν το Just 

να με την παραδοσιακή ισλαμική ετερονομία, δίνουν αυτό το τερατούργημα 
του σύγχρονου σαλαφισμού, δηλαδή αυτής της «ακτιβιστικής» εκδοχής του 
ουαχαμπιτισμού (του ισλαμικού νεοσυντηρητισμού) η οποία δε έχει σχέση 
με καμία μορφή πραγματικής θρησκευτικής πνευματικότητας και το μόνο 
που έχει να επιδείξει είναι η ωμή και θεαματική βία.

Οι αναγνώσεις της Αριστεράς και των αναρχικών 
Τις ανησυχίες για την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων -συμπε-

ριλαμβανομένης και της ΧΑ. στην Ελλάδα- συνόδευσαν ποικίλες αναλύ-
σεις που σε μεγάλο βαθμό προβαίνουν σε εντυπωσιοθηρικές υπερβολές 
και καταστροφολογίες. Δύο είναι οι απόψεις που φαίνονται να επικρα-
τούν γενικώς μέσα στους αριστερούς και κυρίως ελευθεριακούς πολιτι-
κούς χώρους: η πρώτη αφορά την ερμηνεία του φαινομένου της ανόδου 
της Ακροδεξιάς με όρους «εκφασισμού» της κοινωνίας, ενώ η δεύτερη 
προσφεύγει σ’ ένα χυδαίο οικονομισμό, αντιλαμβανόμενη τον φασισμό 
ως το «μακρύ χέρι του καπιταλισμού» σε περίοδο κρίσης.

 Για τους θιασώτες της πρώτης άποψης, οι κοινωνίες στις οποί-
ες ζούμε κρίνονται ως βαθειά ή «δομικά» φασιστικές και ρατσιστικές. 
Αρκούσε δε η αφορμή της κρίσης ώστε αυτές οι εγγενείς τους τάσεις 
να βγουν στην επιφάνεια και να εκφραστούν ανοιχτά. «Η κοινωνία μας 
είναι ένας λάκκος με σκατά», όπως αρέσκονται να λένε οι διάφορες 
«ανθελληνικές» αναρχοειδείς ομάδες εδώ στην Ελλάδα (Antifa Negative 
κ.λπ.), μιμούμενες το παράδειγμα των «Αντι-Γερμανών» της Γερμανίας, 
και η άνοδος του Φαράντζ, της Λεπέν και του Μιχαλολιάκου είναι το 
αδιαφιλονίκητο επισφράγισμα αυτής της απόφανσης. Πρόκειται για την 
κλασική αναρχική αντίληψη που, ακόμη κι αν παραδεχτεί πως τα διά-
φορα ακροδεξιά κόμματα δεν εκφράζουν καμία τάση καθεστωτικής και 
συνταγματικής αλλαγής, εντούτοις, επιμένει πως η περίφημη «φασιστι-
κοποίηση» της κοινωνίας δεν αναφέρεται τόσο στο κοινωνικό ή πολιτικό 
καθεστώς, δηλαδή στη μορφή του Κράτους, όσο στην ίδια την κοινωνία: 
στους «μικροαστούς» που γίνονται πλέον ανοιχτά φασίστες σε επίπεδο 
αξιών και πρακτικών. 

Η δεύτερη ερμηνευτική άποψη, που κάνει θραύση στους κύ-
κλους της Αριστεράς, αλλά και στον χώρο της λεγόμενης «εργατικής 

Paste, για να εκδίδει περιγραφές των στρατιωτικών του μαχών, το Sound Cloud, για την 
κυκλοφορία ηχητικών μεταδόσεων, το Instagram, για τη διάθεση εικόνων, και το Whats App 
για τη διακίνηση γραφικών και βίντεο» (S. Shane, B. Hubbard, “ISIS Displaying…”, ό.π.).
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αυτονομίας» που νεκραναστήθηκε τα τελευταία χρόνια, βρίσκει τον πιο 
χαρακτηριστικό εκπρόσωπό της στο ντοκιμαντέρ του Άρη Χατζηστε-
φάνου, Φασισμός Α.Ε. Η άνοδος της Ακροδεξιάς όχι απλά οφείλεται στην 
κρίση, αλλά η παγκόσμια ελίτ επιθυμεί και επιχειρεί να ρίξει τον χειμαζόμενο 
λαό στα δόντια των φασιστών. Οι δημοσιογράφοι και οι πιστοί της άποψης 
αυτής αρέσκονται ν’ ακολουθούν την πορεία του χρήματος από τα γραφεία 
επιχειρηματικών ομίλων στα αιματοβαμμένα χέρια των τραμπούκων τους, 
διατυμπανίζοντας ότι, όπως και τότε στη ναζιστική Γερμανία, έτσι και σή-
μερα στην καθημαγμένη Ελλάδα, οι καπιταλιστές παίζουν το χαρτί του ολο-
κληρωτισμού προκειμένου να επιβιώσουν. Με το «ιστορικό» αυτό κόλπο, οι 
χρηματιστηριακές ελίτ παραπλανούν τον λαό, τον εκτρέπουν από την εγγενή 
του τάση να εξεγείρεται ενάντια στους καταπιεστές του και τον παραδίδουν 
βορά στα τσιράκια τους που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία. Όλα είναι ένα 
καλά οργανωμένο σχέδιο.

Σε ό,τι αφορά όμως στην άνοδο της θρησκευτικής Ακροδεξιάς εκτός 
της Δύσης –και μιλάμε προφανώς για τον ισλαμισμό!-, όλοι αυτοί οι λαλίστατοι 
αναλυτές δείχνουν να ‘χουν καταπιεί τη γλώσσα τους. Στην καλύτερη περίπτωση 
βρίσκουμε ρεπορτάζ για τους αποκεφαλισμούς και τις εικονικές σταυρώσεις του 
Ισλαμικού Κράτους σε ορισμένες ιστοσελίδες της Αριστεράς, αλλά πουθενά δεν 
έχουμε διαβάσει κάποια απόπειρα ανάλυσης του φαινομένου. Λογικό είναι αυτό, 
όταν μέχρι πολύ πρόσφατα κυριαρχούσε στις τάξεις της άκρας Αριστεράς και 
των αναρχικών ο λεγόμενος ισλαμοαριστερισμός: η τάση να βγάζουμε το Ισλάμ 
(στις πιο ακραίες, μάλιστα, και φονταμενταλιστικές του εκδοχές) λάδι, ως δήθεν 
«αντιστασιακή θρησκεία» που τα βάζει με τον σιωνισμό και τον αμερικανικό 
ιμπεριαλισμό (έμπλεοι ενθουσιασμού για την «ιρακινή αντίσταση», τη Χαμάς 
και τη Χεζμπολά)16. Όταν έχουμε μάθει να θεωρούμε τη Δύση ως το απόλυτο 
Κακό της ιστορίας, επόμενο είναι να μη μπορούμε να διανοηθούμε πώς ο μη δυ-
τικός κόσμος μπορεί να γεννήσει κάτι το τόσο τερατώδες. Διότι, βέβαια, δεν είναι 
πια τόσο εύκολο να βολευόμαστε με θεωρίες συνωμοσίας σύμφωνα με τις οποίες 
πίσω απ’ τη γενικευμένη τα τελευταία χρόνια άνοδο του σαλαφισμού βρίσκο-
νται η CIA και το Πεντάγωνο17. Μπορεί μεν όλοι αυτοί να ευθύνονται σε μεγάλο 
βαθμό για τη σημερινή κατάσταση στο Ιράκ, με την ανατροπή του καθεστώτος 

16. Το ιδεολογικό αυτό φαινόμενο είχαμε προσπαθήσει ν’ αναλύσουμε και με την αφορ-
μή της στάσης πολλών αριστεριστών κι αναρχικών απέναντι στους μετανάστες. Βλ. το 
κείμενό μας «Η άνοδος της φασιστικής Ακροδεξιάς κι ο δημοκρατικός αντιφασισμός», 
Πρόταγμα, τ. 5, Δεκέμβριος 2012, σ. 77 κ.ε.
17. Αν και σκληροπυρηνικοί ισλαμοαριστεριστές, όπως ο Α. Χατζηστεφάνου, παραμένουν 
αμετανόητοι. Βλ. το χαρακτηριστικό, από αυτήν την άποψη, άρθρο του, «Άθεοι σταυρο-
φόροι», Εφημερίδα των Συντακτών, 7/9/2014.

Σαντάμ και τους γενικότερους χειρισμούς τους, αλλά ο αποφασιστικός παρά-
γοντας είναι η θεαματική αδυναμία ορισμένων μη δυτικών κοινωνιών, όπως, π.χ., 
οι αραβικές, να υπερβούν τον φατριασμό και τον τριμπαλισμό, ως ανώτατους 
πολιτικούς ορίζοντες, και τη θρησκεία ως βασική πνευματική αναφορά.

Η ανθρωπολογική σημασία της ανόδου της Ακροδεξιάς
Στις αριστερές και αναρχικές αναλύσεις οι σημερινές ευρωπαϊκές κοι-

νωνίες παρομοιάζονται με τις αντίστοιχες μεσοπολεμικές κι έτσι η άνοδος των 
ποσοστών της Λεπέν δεν είναι τίποτα περισσότερο απ’ τα προεόρτια μιας να-
ζιστικής αναγέννησης. Ήδη απ’ τα προηγούμενα τεύχη μας προσπαθήσαμε να 
δείξουμε πως οι ερμηνείες αυτές, εκτός του ότι καλλιεργούν τον πανικό και την 
παράλυση της όποιας ψύχραιμης προσπάθειας ανάλυσης του φαινομένου, είναι 
βασικά ανιστόρητες και βεβιασμένες. Στο τεύχος αυτό και σε συνέχεια της προ-
σπάθειάς μας να προσεγγίσουμε το φαινόμενο του φασισμού18, συνδέοντάς το 
με τη σημερινή κατάσταση, δημοσιεύουμε ένα κείμενο σχετικά με την ιστορία 
της ελληνικής Ακροδεξιάς, όπου γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί αν υπήρξε 
ποτέ φασιστική παράδοση στην Ελλάδα, βάσει μιας προσπάθειας καθορισμού 
των στοιχείων που διακρίνουν τη φασιστικού τύπου Ακροδεξιά από τις πιο πα-
ραδοσιακές τις ομολόγους (Ν. Κασφίκης, «Φασισμός και ελληνική ακροδεξιά: 
συγκλίσεις και αποκλίσεις»).

Η άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη είναι σαφώς ανησυ-
χητική. Δεν μπορούμε όμως σε καμία περίπτωση να συνταχθούμε με καμία από 
τις παραπάνω απόψεις για τους λόγους που προείπαμε. Σίγουρα η οικονομική 
κρίση, η συνακόλουθη απονομιμοποίηση της Ε.Ε. και η αναβίωση ενός τύπου 
«οικονομικού εθνικισμού» είναι παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται σο-
βαρά υπόψιν. Όμως πιστεύουμε ότι αυτή η άνοδος εκφράζει τάσεις βαθύτερες 
και, κατά κάποιον τρόπο, άλλου τύπου, και δε συνδέεται μόνο με την τρέχουσα 
συγκυρία. Πιστεύουμε πως εκφράζει μια βαθύτερη κοινωνική δυσανεξία, προϊόν 
της κρίσης νοήματος που μαστίζει τις δυτικές κοινωνίες εδώ και κάποιες δεκαε-
τίες κι η οποία εξάγεται με γοργούς και σταθερούς ρυθμούς προς τον μη δυτικό 
κόσμο, ο οποίος εισάγει αφειδώς τα πιο ετερόνομα κομμάτια της παρηκμασμέ-
νης, πλέον, δυτικής κουλτούρας (την κατανάλωση, την τεχνοφιλία, τη λατρεία του 
χρήματος, τον γενικευμένο κυνισμό). Με λίγα λόγια, δεν θεωρούμε πως τίθεται 
ζήτημα μεγάλων αλλαγών των σύγχρονων καθεστώτων: ήταν και παραμένουν 
φιλελεύθερες ολιγαρχίες, με την προϊούσα ολιγαρχοποίησή τους να έχει δρομο-
λογηθεί εδώ και τρεις δεκαετίες περίπου, χωρίς να έχει επουδενί επηρεαστεί από 
την Ακροδεξιά. 

18. Βλ. «Η άνοδος της φασιστικής Ακροδεξιάς κι ο δημοκρατικός αντιφασισμός», ό.π.
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Ο πραγματικός κίνδυνος είναι μια γενικότερη επιστροφή, σε επίπεδο 
κοινωνικού φαντασιακού, σε αυταρχικά μοντέλα αντίληψης της πολιτικής και 
των κοινωνικών σχέσεων που θεωρούσαμε εδώ και καιρό οριστικώς ξεπερασμέ-
να19. Για εμάς αυτή η στροφή προς τα ακροδεξιά δεν είναι τόσο πολιτική όσο 
πολιτιστική. Αυτό που αλλάζει δεν είναι η μορφή των καθεστώτων -οι κουτσο-
φιλελεύθερες ολιγαρχίες με τη νεοφιλελεύθερη οικονομική πολιτική τους-, αλλά 
η ιδεολογία τους: δηλαδή η πολιτική ευαισθησία των κοινωνιών. Με άλλα λόγια, 
στο πλαίσιο της γενικότερης απάθειας, όπου οι εξελίξεις ελέγχονται από τις 
ολιγαρχίες, μετασχηματίζεται η αντίληψη για τα αξιακά πρότυπα που πρέπει 
να ακολουθούμε ή για τον τρόπο κοινωνικής παρέμβασης και αντίδρασης στο 
καθημερινό επίπεδο. 

Όπως ακριβώς έγινε στην Ελλάδα με το πέρασμα από την κυβέρνηση 
ΓΑΠ σ’ εκείνη του Σαμαρά: οι πολιτικές έμειναν ίδιες και το μόνο που άλλαξε εί-
ναι η ιδεολογία των κυβερνώντων και το «πολιτιστικό» τους πρόταγμα. Από τον 
πολιτιστικώς φιλελεύθερο τεχνοφιλικό ΓΑΠ (και τον «τεχνοκράτη» Παπαδήμο 
στο ενδιάμεσο) περάσαμε στον εθνικιστή και αντιδραστικό Σαμαρά. Οι μόνες 
αλλαγές που παρατηρήθηκαν σε επίπεδο εφαρμοσμένης πολιτικής υπήρξαν η 
ανάκληση του νομοσχεδίου για την ιθαγένεια και η ρεβανσιστικού τύπου αντι-
μετώπιση των εκάστοτε (υπό απόλυση) ομάδων εργαζομένων. Κατά τα άλλα, 
αυτό που ουσιαστικά άλλαξε είναι το ύφος και το αξιακό σύστημα: από τους 
τεχνοφίτνες μαραθώνιους και τα κανό περάσαμε στις πριβέ συνομιλίες με τον 
Θεό και τον αγοραίο, λαϊκιστικό εθνικισμό του κρανιδιωτιστάν. 

Παράδοση και Πρόοδος:
το ζήτημα του ξεπεράσματος των ορίων

Ο κόσμος σήμερα υποφέρει από άχρηστες 
ελευθερίες. Αυτές οι άχρηστες ελευθερίες είναι χει-
ρότερες από την απαγόρευση και την σκλαβιά. Πρέ-
πει κανείς να βρει νέους τρόπους πειθαρχίας, στα 
μέτρα μας, στις ανάγκες μας. Εκείνο που ‘ναι γε-
γονός, είναι ότι αυτή η ελευθερία ερεθίζει, σκοτώνει 
και δεν οδηγεί πουθενά. «Κάνε ό,τι θέλεις». Τότε 
θ’ απαντήσει ένας άνθρωπος λογικός: «Θέλω να με 
βοηθήσετε να μάθω τι θέλω…».

Γ. Τσαρούχης

19. Βλ. «Η άνοδος της φασιστικής Ακροδεξιάς…», ό.π., σ. 60 κ.ε.

Το κύριο πολιτικό διακύβευμα
Από την αρχή της πολιτικής μας διαδρομής προσπαθούμε με κάθε 

δυνατό τρόπο να τονίζουμε πως τα σημερινά κοινωνικά διακυβεύματα 
είναι ταυτόχρονα πολιτικά και πολιτιστικά -κοντολογίς ανθρωπολογικά- 
με τρόπο μάλιστα αξεδιάλυτο. Η αργή αποσύνθεση των κοινωνιών μας 
(καθεαυτό δυτικών αλλά και εκείνων της δυτικής περιφέρειας) θέτει επι-
τακτικά το ζήτημα του είδους της κοινωνίας που θα μπορούσε να τις 
αντικαταστήσει. Παράλληλα, η ενεργητική συμμετοχή της πλειοψηφί-
ας του κόσμου στην αναπαραγωγή της κυρίαρχης κοινωνικής θέσμισης 
-μέσω της προσχώρησής του στην κουλτούρα της κατανάλωσης, των 
ανέσεων και της κοινωνικής ανόδου- υποχρεώνει κάθε κριτική προ-
σέγγιση να συνυπολογίζει όχι μόνο τις σχέσεις κυριαρχίας κι εκμετάλ-
λευσης που οργανώνουν τις σύγχρονες κοινωνίες, αλλά και τον τρόπο 
ζωής της συντριπτικής πλειονότητας των συνανθρώπων μας. 

Ο πλήρης εκτροχιασμός της σύγχρονης οικονομίας, η ανεξέ-
λεγκτη πορεία της τεχνοεπιστήμης, η γενικότερη οικολογική υποβάθ-
μιση του πλανήτη στην οποία οδηγεί όλη αυτή η δυναμική, βαδίζουν 
χέρι-χέρι με το τσαλαπάτημα των κοινωνικών σχέσεων, ένα πελώριο 
ψυχικό κενό και την εξάπλωση της μοναξιάς. Μέσω της ολοένα και 
βαθύτερης εμπέδωσης του μοντέλου της κοινωνίας της κατανάλωσης 
εντός της Δύσης και της επέκτασής του σε όλα τα μήκη και τα πλάτη 
του πλανήτη, δημιουργείται σταδιακά μια κατάσταση μη ελέγξιμη. 

Ο θρυμματισμός του σημερινού ατόμου, η αποσάθρωση των 
κοινωνιών και το ρήμαγμα της φύσης θα τελειώσουν, αναπόφευκτα, 
είτε με την εκμηδένισή τους είτε με την επιβολή κάποιου φραγμού. 
Αργά ή γρήγορα, λοιπόν, θα τεθεί επιτακτικά το ζήτημα των ορίων. 
Ποιος, όμως, θα επιβάλει τα όρια αυτά; Αυτό, πιστεύουμε, πως θα 
είναι το βασικό και κύριο πολιτικό ερώτημα στο προσεχές μέλλον. 
Η πιθανότητα εμφάνισης ενός αυταρχικού ή οικοφασιστικού καθε-
στώτος που θα επιβάλει όρια στους πολλούς, μόνο και μόνο για να 
διασώσει τις ανέσεις και την πρόσβαση στους σπανίζοντες φυσικούς 
πόρους μιας διεφθαρμένης ολιγαρχίας, δεν είναι τόσο μακρινή, όσο 
ίσως μας φαίνεται. Όπως ακριβώς γίνεται σήμερα με τα «προγράμ-
ματα λιτότητας» στο οικονομικό επίπεδο, η επιβολή ορίων θα γίνει με 
τρόπο άδικο και αυταρχικό. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για φονταμε-
νταλιστικά και νεοθρησκευτικά κινήματα που μπορούν κάλλιστα να 
αναδυθούν, όπως έχει συμβεί επανειλημμένως στην ιστορία μετά από 
περιόδους μεγάλης υλικής αφθονίας ή γενικευμένης φθοράς των αξιών 
και των σημασιών μιας κοινωνίας. Η άνοδος ενός πρωτόγονου και χον-
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δροειδούς ισλαμισμού όπως και η –ευτυχώς περιορισμένη- διάδοση 
ορισμένων αντιδραστικών οικολογικών ρευμάτων θρησκευτικής υφής 
είναι δείγματα μιας τέτοιας πιθανής εξέλιξης: μια προσπάθεια των 
ανθρώπων να βρουν βεβαιότητες μέσα στο γενικευμένο χάος, αλλά 
και να τιθασεύσουν τις ενοχές που τους γεννά μια ζωή μέσα στη γενι-
κευμένη καταναλωτική ασωτία.

Εν τέλει, όσο οι ίδιες οι κοινωνίες δεν προσπαθούν να αυτοπεριορι-
στούν, τόσο αυξάνει ο κίνδυνος, μπροστά στο επερχόμενο χάος, τον ρόλο του 
χωροφύλακα να αναλάβουν αυταρχικοί σχηματισμοί που θα στηρίξουν την 
εξουσία τους στον γενικευμένο φόβο, τον πανικό και τα ενοχικά σύνδρομα 
των πληθυσμών. Κι όσο, αντίστοιχα, οι πολιτικοί χώροι και τα κινήματα που 
επικαλούνται τις αρχές της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης αρ-
νούνται να θέσουν το ζήτημα στους πραγματικούς του όρους, συνεχίζοντας 
να κολακεύουν τα καταναλωτικά ένστικτα των πληθυσμών στα πλαίσια λαϊ-
κιστικού τύπου κριτικών στις επιβαλλόμενες πολιτικές λιτότητας, μην κατα-
βάλλοντας την παραμικρή προσπάθεια να επεξεργαστούν ιδέες και λύσεις 
δημοκρατικού τύπου, η Ακροδεξιά, τόσο στην πολιτική όσο και στη θρησκευ-
τική της εκδοχή, θα παρασιτεί επί των κοινωνικών προβλημάτων, αυξάνοντας 
ολοένα τη δύναμή της. 

Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με το μεταναστευτικό μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του φαινομένου αυτού: 
όταν η Αριστερά κι οι αναρχικοί -ειδικά οι δεύτεροι- αποκαλούσαν ρατσιστή 
όποιον τολμούσε να υποστηρίξει πως η αθρόα προσέλευση τόσων πολλών 
εξαθλιωμένων ανθρώπων σε μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα -και ειδικά τα 
τελευταία χρόνια με την κρίση-, συνιστά μείζον κοινωνικό πρόβλημα για το 
οποίο κάτι πρέπει να πούμε, η Ακροδεξιά είχε όλη την ελευθερία να μονοπω-
λήσει το ζήτημα, καταφέρνοντας να καταστήσει σχεδόν αυτονόητη τη δική 
της, αυταρχική και μισαλλόδοξη οπτική. Διότι, φυσικά, όταν, όχι μόνο δεν 
παίρνεις συγκεκριμένες θέσεις, αλλά αρνείσαι ακόμα και την ίδια την ύπαρ-
ξη του προβλήματος, μοιραίο είναι να επιτρέπεις στην Ακροδεξιά να παρου-
σιάζεται ως η μόνη «υπεύθυνη» δύναμη που δήθεν βλέπει χωρίς παρωπίδες 
την πραγματικότητα, προσπαθώντας να βρει λύσεις στα προβλήματα του 
κόσμου, τη στιγμή που οι δημοκρατικοί πολιτικοί χώροι ενδιαφέρονται μόνο 
για την υπεράσπιση των ιδεολογικών τους σχημάτων. 

Δυστυχώς, ελάχιστοι μέσα σε αυτούς τους χώρους έχουν αντιληφθεί 
τη διαλεκτική διαπλοκή της δικής τους στάσης με την αντίστοιχη των ακρο-
δεξιών: όσο οι πρώτοι αρνούνται την ανάγκη εξεύρεσης και διαμόρφωσης 
κάποιου είδους ορίων ή ρυθμίσεων, τόσο οι δεύτεροι θα πλειοδοτούν υπέρ 
της επιβολής φραγμών δρακόντιων και αυταρχικών, δικαιολογώντας τους 

στα πλαίσια ιδεολογικών σχημάτων αντιδραστικών κι αρχαϊκών. Πρόκειται 
εδώ για τη σημερινή εκδοχή ενός πολύ παλιότερου φαινομένου, βαθιά ρι-
ζωμένου στην ιστορία όχι μόνο της καθεαυτό Δύσης αλλά και των περιφε-
ρειακών της ή μη δυτικών χωρών που ήρθαν αντιμέτωπες με την επέκτασή 
της: όσο η βαθειά ριζωμένη στο δυτικό φαντασιακό εμμονή της επ’ άπειρον 
επέκτασης και υπέρβασης κάθε ορίου διέλυε τους παραδοσιακούς δεσμούς 
και «απομάγευε» τον κόσμο (είτε μέσα στην ίδια τη Δύση είτε στις περιοχές 
του μη δυτικού κόσμου που υπέστησαν τον οικονομικοστρατιωτικό ή πολι-
τιστικό της ιμπεριαλισμό), τόσο γεννιούνταν αντιδραστικά ή νεοαντιδρα-
στικά κινήματα που ζητούσαν μια επιστροφή στη χαμένη Ολότητα και την 
διαταραγμένη Αρμονία της χιλιετούς παράδοσης, της μόνης εγγύησης κάθε 
σοφίας και υγιούς συμπεριφοράς. 

Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι η διαρκής αλληλοδιαπλο-
κή των δύο άκρων: της παραδοσιολαγνείας από την μια πλευρά, που 
εξαγγέλλει πως «δεν πρέπει να αμφισβητούμε τα κατεστημένα όρια, 
καθώς αυτό οδηγεί, αν όχι στη βλασφημία, σίγουρα στην έκπτωση, την 
παρακμή και τον μηδενισμό», και της αναγωγής της υπέρβασης των ορί-
ων σε αυτοσκοπό, από την άλλη. Πρόκειται για τις δύο βασικές όψεις 
της κυρίαρχης ετερονομίας, που φράσσουν το δρόμο σε κάθε πραγμα-
τικά ριζική και διαυγή κριτική των σύγχρονων συνθηκών ζωής: η μεν 
προτείνοντας μια ουτοπική φυγή προς τα εμπρός, προς τον επερχόμενο 
επί γης Παράδεισο, η δε μια εξίσου ουτοπική φυγή προς τα πίσω, προς 
κάποια υποτιθέμενη χαμένη Εδέμ. Αν υποστηρίζουμε το πρόταγμα δημι-
ουργίας μιας κοινωνίας χειραφετημένης και δημοκρατικής, τότε πρέπει 
να τονίζουμε πάντοτε πως μια αυτόνομη κοινωνία είναι μια κοινωνία που 
όχι μόνο κατακτά κι εξασκεί η ίδια την ελευθερία της, αλλά και που 
θεσμίζει η ίδια και τα όρια αυτής της ελευθερίας. Πράγμα που σημαίνει 
πως πρέπει από θέση αρχής να πολεμάμε κάθε θεωρία που προσπαθεί 
να απωθήσει αυτήν την ανάγκη αυτοπεριορισμού πίσω από νεφελώδη 
παραληρήματα περί επερχόμενων ή απερχόμενων μεγαλείων.

Δε νοείται, άλλωστε, κοινωνία που να μη δημιουργεί κάποιο 
είδος θετικού ορίου: οι ετερόνομες κοινωνίες π.χ. μέσω της θρησκείας 
(η οποία επιβάλλει απαγορεύσεις, αυστηρούς κώδικες διαβίωσης και 
συμπεριφοράς, διδάσκει την ταπείνωση και την ευσέβεια απέναντι 
σε ένα ανώτερο ον κ.λπ.) και οι κοινωνίες διαρρηγμένης ετερονομίας 
(όπως, για παράδειγμα, η κλασική Αθήνα) μέσω της προσπάθειας να 
αποδεχτούν τη θνητότητά τους20. Η μόνη, κατά τα φαινόμενα, ανθρώπι-

20. Βλ. σχετικά με αυτό το σημείο τις αναλύσεις του Καστοριάδη περί Αρχαίας Ελλάδας: 
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νη κοινωνία που δε διαθέτει καμία τέτοια έννοια θετικών ορίων είναι 
η Δύση. Ίδιον της Δύσης δεν είναι -όπως λανθασμένα έχει υποστη-
ριχθεί- η δημιουργία ενός γραμμικού χρόνου που σπάει, δήθεν, τον 
κυκλικό χρόνο και την «αρμονία» της Αρχαιότητας21. Αυτή η κρυστάλ-
λινη -υποτίθεται- αρμονία του φαντασιακού της «κοσμικής τάξης» 
(που επεξεργάστηκαν οι στωικοί φιλόσοφοι, κατά την περίοδο της 
παρακμής της Αρχαιότητας) ελάχιστη σχέση έχει με το κλασικό αρ-
χαιοελληνικό φαντασιακό και συνιστά απλώς φαντασίωση του δυτι-
κού κλασικισμού, πράγμα που είχε από νωρίς καταδείξει ο Νίτσε (στη 
Γένεση της τραγωδίας). Ο πολιτισμός που προσπαθεί, αντίθετα, να 
δημιουργήσει μια κοινωνία απολύτως ορθολογική και διαφανή, σχεδόν 
κρυστάλλινη στη διαύγεια και τη λειτουργία της είναι η Δύση, με τον 
ρασιοναλισμό και την εμμονή της για το ξεπέρασμα κάθε είδους ορίου 
-δηλαδή για την προσπάθεια υπέρβασης της ίδιας της Αναγκαιότητας 
ως συνόλου περιορισμών που θέτει η πραγματικότητα στο ανθρώπινο 
υποκείμενο (τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο). 

Ποιος θα επιβάλλει τα όρια, λοιπόν; Είναι πολύ σημαντικό να 
θέτουμε αυτό το ερώτημα. Σε τελική ανάλυση, η απάντηση που θα 
δώσουμε, ανοίγει ταυτοχρόνως έναν συγκεκριμένο πολιτικό ορίζοντα, 
σκιαγραφώντας τους βασικούς πυλώνες της κοινωνίας που θέλουμε 
να γεννηθεί απ’ αυτήν την περιδίνηση. Με βάση όσα προείπαμε, πι-
στεύουμε πως μόνο ένα δημοκρατικό κίνημα που θα είναι ταυτόχρο-
να και κίνημα ριζοσπαστικής οικολογίας, δηλαδή αποανάπτυξης, θα 
μπορέσει να θέσει όρια απελευθερωτικά, στα μέτρα μας, όρια ανοιχτά 
στην αλλαγή και στην επανεξέταση. Ένα κίνημα, με άλλα λόγια, που 
θα αναγνωρίσει ότι οι αξιώσεις του ανθρώπου απέναντι στη φύση θα 
πρέπει να περιοριστούν σημαντικά, ότι μια τέτοια εθελούσια πτώ-
ση του «επιπέδου ζωής» θα πρέπει να κατανεμηθεί δίκαια κι όχι να 
επωμισθούν τις συνέπειές του οι πολλοί, προκειμένου να συνεχίσουν 
κάποιοι λίγοι να ζουν πλουσιοπάροχα. Ένα κίνημα, τέλος, που θα 
αντιλαμβάνεται το ζήτημα της εξεύρεσης θετικών ορίων ως άρρηκτα 
δεμένο με το αίτημα της κοινωνικής ισότητας και της διεκδίκησης μιας 
ζωής με νόημα.

Η αρχαία ελληνική δημοκρατία και η σημασία της για εμάς σήμερα (Αθήνα, Ύψιλον, 1999), 
Η ελληνική ιδιαιτερότητα. Τόμος Α’: Από τον Όμηρο στον Ηράκλειτο (μτφρ. Ξ. Γιαταγά-
νας, Αθήνα, Κριτική, 2007).
21. Βλ. π.χ. τις σχετικές αναλύσεις του Κ. Παπαϊωάννου, Η αποθέωση της Ιστορίας (1967), 
μτφρ. Σ. Κακουριώτης, Αθήνα, Εναλλακτικές Εκδόσεις, 1992, 1ο κεφάλαιο.

Άνευ ορίων, άνευ όρων;
Χωρίς να πλατειάσουμε, πρέπει να τονίσουμε ότι η εμμονή με 

το ξεπέρασμα των ορίων υπήρξε, ιστορικά, διφυής. Μπορεί, αφενός, να 
παρουσιάζεται σήμερα με μια ακραία μορφή, δηλαδή ως μονομανία, που, 
εφόσον καταστρέφει κάθε είδος κοινωνικής παράστασης, θεσμού και ορί-
ου, τελικά, οδηγεί στον μηδενισμό αφετέρου, όμως, έγινε ιστορικά δυνατή 
μόνο στα πλαίσια μιας κοινωνίας που έχει κάνει σημαντικά βήματα εξό-
δου από την ετερονομία της και κατέκτησε την ικανότητα να θέτει τον 
εαυτό της υπό αμφισβήτηση22. 

 Αυτό είναι που συνέβη, ιστορικά, στη Δύση από τον κυρίως Με-
σαίωνα και μετά. Ο καπιταλισμός είναι αδιανόητος δίχως την ύπαρξη ενός 
προτάγματος αυτονομίας, καθώς προϋποθέτει έναν πρωτόγνωρο, ιστορι-
κά, κοινωνικό δυναμισμό, αδιανόητο μέσα σε ετερόνομες κοινωνίες, εντός 
των οποίων η τήρηση των εθίμων και των παραδόσεων συνιστά τη βασική 
αρχή λειτουργίας τους. Αντίστοιχα, ο ολοκληρωτισμός, άλλο ένα κατε-
ξοχήν δυτικό δημιούργημα, ως κοινωνικό πρόταγμα πραγμάτωσης του 
«αδύνατου» (όπως έλεγε η Χάνα Άρεντ) είναι δυνατόν να αναδυθεί μόνο 
μέσα σε μια κοινωνία που έχει ξεφύγει οριστικά από τη μέγγενη της θρη-
σκείας και δεν έχει πλέον κάποιο όριο να περιορίζει την πράξη και την 
παράστασή της. Το ίδιο ισχύει για την τεχνολογία, δηλαδή για το τεχνικό 
σύστημα της Δύσης, που είναι ταυτόχρονα κι ένα είδος εφαρμοσμένης 
ιδεολογίας: της ιδέας ότι κάθε μορφή παράδοσης και εθίμου θα πρέπει να 
ανατραπεί και να αναδομηθεί με τρόπο «ορθολογικό» κι «επιστημονικό». 

Όπως είναι προφανές, αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε από 
αυτήν την έννοια του απεριόριστου είναι η θετική του πλευρά: δηλαδή 
η κατάκτηση, από τις νεότερες κοινωνίες, της ικανότητας να μην έχουν 
όρια στη σκέψη τους. Το περίφημο «άνευ ορίων, άνευ όρων» του Εμπει-
ρίκου έχει, καταρχάς, νόημα μόνο στο επίπεδο της σκέψης και της ανα-
παράστασης, οι οποίες θα πρέπει να μένουν ελεύθερες κι αδάμαστες. 
Το ζήτημα του αυτοπεριορισμού, αντίθετα, τίθεται στο επίπεδο της 
πράξης: εκεί είναι που πρέπει να ανακτήσουμε την ικανότητα να θέ-
τουμε όρια στον εαυτό μας, όπου πιστεύουμε πως χρειάζεται, δίχως να 
περιοριζόμαστε από αυτήν την ουσιαστικά παιδική μανία υπέρβασης 
για την υπέρβαση. Αυτή, πιστεύουμε, θα πρέπει να είναι κι η στάση μας 

22. Βλ. ως προς αυτό το σημείο τις δύο βιβλιοκριτικές αυτού του τεύχους όπου γίνεται 
αναφορά, μεταξύ άλλων, στην ανάδυση της αρχαιολογίας και της εθνολογίας μέσα στη 
Δύση ως χαρακτηριστικά δείγματα αυτής της ικανότητας να σχετικοποιούμε τον εαυτό 
μας και να ανοιγόμαστε στον Άλλο.
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απέναντι στην εκάστοτε παράδοση. Ούτε απόρριψη για την απόρριψη 
ούτε απλώς τυφλή υποταγή, αλλά λελογισμένη επιλογή του τι κρατάμε 
και τι απορρίπτουμε.

Η ανάγκη αλλαγής μοντέλου
Ένα σημείο εξαιρετικής σημασίας είναι η διαπίστωση πως οι 

νεότερες επαναστατικές ιδεολογίες και ειδικότερα αυτές του 19ου και 
του 20ού αιώνα κινήθηκαν, ως επί το πλείστον, εντός των πλαισίων αυ-
τής της αναγωγής της υπέρβασης των ορίων σε αυτοσκοπό. Αυτό είναι 
σαφές στις δύο βασικές επαναστατικές θεωρίες αυτής της περιόδου, 
στον μαρξισμό και τον αναρχισμό. Όντας αμφότεροι τέκνα του νεότε-
ρου φιλελευθερισμού, φέρουν βαθιά την κληρονομιά του: μια ουσιώδη 
οντολογική «αισιοδοξία», μια βαθιά πίστη στην Πρόοδο -η οποία τείνει 
πάντοτε να ανάγει την ιστορία σε ένα ασταμάτητο «προτσές» προς την 
ελευθερία και την υλική ευημερία-, όπως και την πίστη στη θεμελιώδη 
καλοσύνη του ανθρώπου και στον απελευθερωτικό ρόλο της τεχνικής. 
Ο μαρξισμός έκλινε περισσότερο προς ορισμένα από αυτά τα στοιχεία 
(όπως, π.χ., ο ιστορικός ντετερμινισμός ή η τεχνοφιλία) ενώ ο αναρχι-
σμός προς ορισμένα άλλα (όπως η πίστη στη θεμελιωδώς αγαθή φύση 
του ανθρώπου). Σε κάθε περίπτωση, αμφότερες οι ιδεολογίες αυτές 
βασίζουν –με ορισμένες επιμέρους διαφοροποιήσεις- το πολιτικό τους 
πρόταγμα σ’ ένα είδος κοινωνικού αυτοματισμού: όταν πλέον καταρ-
ρεύσουν οι καταπιεστικές δομές του καπιταλισμού και της πατριαρχί-
ας, θα λάμψει, πλέον, ανεμπόδιστη η βαθύτερη αλήθεια του ανθρώπινου 
όντος και θα εγκαθιδρυθεί ο επί γης Παράδεισος, στα πλαίσια του 
οποίου δε θα έχουμε πλέον ανάγκη θεσμών, νόμων και κωδίκων συμπε-
ριφοράς. Δε θα καταργηθεί -ή απονεκρωθεί- μόνο το κράτος, αλλά κάθε 
μορφή εξουσίας, δηλαδή κάθε μορφή λήψης κι εφαρμογής αποφάσεων 
με σκοπό τη διαχείριση της κοινωνίας. Όλα θα λειτουργούν πλέον αυτό-
ματα ακολουθώντας την φυσική τους αρμονία, καθώς δε θα υφίστανται 
πλέον οι παραμορφωτικές συνέπειες των καταπιεστικών κοινωνικών 
δομών επί της βαθύτερης ουσίας του Ανθρώπου. Πράγμα που συνεπά-
γεται πως, γι’ αυτήν την αντίληψη, βασικό καθήκον της Επανάστασης 
δεν είναι η δημιουργία μιας νέας κοινωνίας, αλλά η καταστροφή της 
υπάρχουσας. Διότι αν κι εφόσον καταστραφεί η τελευταία, η διάδοχός 
της θα αναδυθεί σχεδόν αυτόματα, δίχως να υπάρχει πλέον η παρα-
μικρή ανάγκη συνειδητής δράσης. Η πτώση του Παλαιού Κόσμου θα 
επιτρέψει την άνθηση του Καινούργιου που δεν μπορεί παρά να είναι 
ο επιθυμητός! 

Φυσικά, τα πράγματα δεν ήταν ποτέ έτσι, για τον απλούστατο 
λόγο πως το ανθρώπινο ον δεν είναι το ορθολογικό αυτόματο που υπο-
νοούν ο μαρξισμός κι ο αναρχισμός. Ωστόσο, μέχρι και τη δεκαετία του 
’60 -χονδρικά- θα μπορούσαμε να πούμε πως η κοινωνία της κατανά-
λωσης δεν είχε ακόμα καταφέρει να αλώσει εντελώς ούτε την αστική 
κουλτούρα ούτε τις επιβιώσεις παραδοσιακότερων, προαστικών ή μη 
αστικών πολιτιστικών μορφών (αγροτικής, προλεταριακής κ.λπ.), όπως 
συμβαίνει σήμερα μέσα στη Δύση. Έτσι το άτομο διατηρούσε ακόμα 
μια σημαντική συνοχή ενώ βασικοί θεσμοί δίχως τους οποίους καμία 
κοινωνία δεν μπορεί να λειτουργήσει (όπως κάποιο είδος ανατροφής κι 
εκπαίδευσης των παιδιών, μια κάποια ρύθμιση των σεξουαλικών σχέ-
σεων κ.λπ.) κατάφερναν ακόμη να λειτουργούν με έναν στοιχειωδώς 
συνεκτικό τρόπο.

Στα πλαίσια, ωστόσο, της πλήρους κατάρρευσης κάθε μορφής 
κουλτούρας που συντελείται εντός της κοινωνίας της κατανάλωσης, απο-
δεικνύεται κραυγαλέα ανεπίκαιρη κι αβάσιμη αυτή η φιλελεύθερης προέ-
λευσης ψευδαίσθηση ότι αρκεί απλώς η ανατροπή των καταπιεστικών και 
εκμεταλλευτικών δομών προκειμένου να αναδυθεί μια νέα συνεκτική κοι-
νωνία. Σήμερα βλέπουμε πως ακόμα κι οι ίδιοι οι κυρίαρχοι θεσμοί καταρ-
ρέουν από μόνοι τους, εξαιτίας αυτής της έλλειψης συνοχής και προσανα-
τολισμού που συνιστά συνέπεια της διάβρωσης κάθε είδους παράδοσης, 
αξίας, ιδεολογίας και πολιτικού ή πνευματικού προτάγματος. Απέναντι 
σε αυτήν την κατάσταση είναι πλέον όχι μόνο ανεπίκαιρο ή γελοίο μα και 
πολιτικά επικίνδυνο να συνεχίζουμε να αναμασάμε τα «αντι-αυταρχικά» 
κλισέ που καθιερώθηκαν από τα κινήματα της δεκαετίας του ’60, στα 
πλαίσια της εξέγερσής τους ενάντια στην αστική κουλτούρα και ηθική, και 
συνιστούν την κορύφωση του ρεύματος που περιγράφουμε. Πλέον αυτή 
η κριτική μόνο κομμάτι ειδικότερο μπορεί να αποτελεί της ευρύτερης και 
συνολικής μας προσέγγισης, περιορισμένη να αναφέρεται, όλο και περισ-
σότερο, στην εκτός Δύσης κατάσταση23. 

23. Άλλωστε ένα από τα βασικά προβλήματα της αναγωγής μιας τέτοιας προσέγγισης σε 
συνολικό σχήμα εξήγησης της κοινωνίας έγκειται στην πλήρη συσκότιση των διαφορών 
που υπάρχουν, ως προς το θέμα που μας απασχολεί, μεταξύ δυτικού και μη δυτικού κό-
σμου. Ένας οπαδός της αντι-αυταρχικής ιδεολογίας, για παράδειγμα, θα σου πει πως δε 
μπορούμε να κατηγορούμε το Ισλαμικό Κράτος ή το Ιράν για θεοκρατική βαρβαρότητα 
και καταπίεση των γυναικών ή των σεξουαλικών μειονοτήτων, εφόσον ακόμα και στις ίδιες 
τις ΗΠΑ έχουμε ως επίσημο μότο το “In God we Trust”, στις δυτικές χώρες οι αργίες ακο-
λουθούν το χριστιανικό θρησκευτικό εορτολόγιο, σημειώνονται βιασμοί και ομοφοβικές 
επιθέσεις κ.λ.π.
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Εν ολίγοις, θα πρέπει κάποια στιγμή να βγούμε από το αντί-αυταρ-
χικό μοντέλο, το οποίο πάντοτε ήταν υπόρρητο στις παλιές επαναστατικές 
ιδεολογίες και κατέστη πλέον αδιαμφισβήτητα κυρίαρχο την εποχή των 
κινημάτων του ’60. Η προερχόμενη από αυτό το μοντέλο κριτική επηρέασε 
βαθειά την κατεστημένη κοινωνία της εποχής, με αποτέλεσμα να ζούμε, τα 
τελευταία σαράντα χρόνια, μέσα στη Δύση σε κοινωνίες που βρίσκονται υπό 
την αδιαμφισβήτητη κυριαρχία του πολιτιστικού φιλελευθερισμού: κυρίαρ-
χη νόρμα είναι μια γενικευμένη επιτρεπτικότητα που θεμελιώνεται στην 
αναγωγή του ατόμου και της ατομικής ελευθερίας σε υπέρτατο γνώμονα24. 

Είδαμε παραπάνω τι σόι αντιδραστικά ανακλαστικά γεννά 
αυτή η κυρίαρχη τάση σε μια αυξανόμενη μερίδα των πληθυσμών, οι 
οποίοι βιώνουν στο πετσί τους το κενό και τον κυρίαρχο μηδενισμό. 
Ψάχνοντας για κάποια απάντηση στα ψυχικά και συναισθηματικά 
αδιέξοδα που τους κατατρώνε, παραδίδονται με ανακούφιση στην 
πιο βέβαιη λύση που βρίσκουν μπροστά τους. Κι η λύση αυτή δεν 
είναι παρά η καταφυγή σε παραδοσιακού τύπου βεβαιότητες και σε 
πρωτόγονα, αταβιστικά αντανακλαστικά, από τις φασίζουσες ή μη 
ευρωπαϊκές ακροδεξιές ως τις ακραίες μορφές του νεοσυντηρητικού 
Ισλάμ στην Ασία και την Αφρική.

Πρέπει να καταλάβουμε πως έχουμε πλέον βγει από το παρα-
δοσιακό πολιτικό «παράδειγμα» της χειραφετητικής πολιτικής. Δεν 
μπορεί να ισχύει πια το δίλλημα μεταξύ συντήρησης και προόδου. 
Πώς μπορούμε να συζητάμε σήμερα εάν θ’ άξιζε να συντηρήσουμε το 
παλιό ή ν’ απελευθερώσουμε το νέο, εφόσον το παλιό διαμελίζεται 
και το πραγματικά νέο δεν εμφανίζεται πουθενά; Η ανοικοδόμηση 
της ανθρώπινης κοινωνίας, δηλαδή ένα καθήκον κατεξοχήν «θετικό», 
πρέπει να είναι το ζητούμενο. Αυτό που χρειάζεται δεν είναι η κα-
ταστροφή των θεσμών, οι οποίοι ως δήθεν «μεσολαβήσεις»25 σακα-
τεύουν τον αυθορμητισμό και τη δημιουργικότητα των μαζών. Αυτό 
που χρειάζεται είναι η αναδημιουργία θεσμών που θα επιτρέπουν 
στις κοινωνίες να αρθρώνουν τη δημιουργικότητά τους, φτιάχνοντας 
μορφές ζωής μεστές νοήματος. Δηλαδή, για να το θέσουμε λιγάκι 

24. Πρόσφατα, για παράδειγμα, διαβάσαμε πως στη Γερμανία εγκαινιάζονται οίκοι ανο-
χής για κτηνοβάτες, οι οποίοι υπερασπίζονται τις επιλογές τους απέναντι σε φιλοζωικές 
οργανώσεις με την ατάκα «Είμαστε μια μειονότητα που γινόμαστε στόχος διακρίσεων 
φανατικών εξ αιτίας του σεξουαλικού μας προσανατολισμού» («Ανοίγουν οίκους ανοχής 
για κτηνοβάτες στη Γερμανία!», topontiki.gr, 6/5/2014).
25. Καθώς το έθεταν οι καταστασιακοί, στους οποίους βρίσκουμε τη διαυγέστερη, ίσως, 
σύνοψη των κυριότερων ουτοπικών εμμονών τόσο του μαρξισμού όσο και του αναρχισμού.

προκλητικά, αυτό που θέλουμε είναι η δημιουργία νέων «μεσολαβή-
σεων», δημοκρατικού τύπου, οι οποίες θα διασώζουν την αυτενέρ-
γεια των κοινωνιών και τη δημιουργικότητα των ατόμων. Δε γίνεται 
αλλιώς να εδραιωθεί αυτός ο αναγκαίος επαναπροσδιορισμός των 
αναγκών και των επιθυμιών μας, αυτή η αλλαγή τρόπου ζωής και 
μοντέλου κοινωνίας που είναι τόσο απαραίτητη για την υπέρβαση 
των σημερινών ανθρωπολογικών και οικολογικών αδιεξόδων. Μόνο 
εντός αυτού του πλαισίου θα μπορέσει μια δημοκρατική κοινωνία να 
θέσει η ίδια τα αναγκαία όρια στην νεοκατακτηθείσα ελευθερία της. 

Το εύρος της σύγχυσης

Μόνο ένας θεός μπορεί πια να μας σώσει.

Μ. Χάιντεγκερ

α) Οι περιπέτειες του ελληνικού νεοσυντηρητισμού
Απέναντι στο κυρίαρχο κενό, που οι παραδοσιακές επαναστατι-

κές ιδεολογίες όχι μόνο αδυνατούν να αντιμετωπίσουν αλλά, επιπλέον, 
το βαθαίνουν, ορισμένοι πρώην θιασώτες τους βρίσκουν ως μόνη εναλ-
λακτική μια επιστροφή σε διάφορων ειδών νεοαντιδραστικές θέσεις. Ο 
Ζαν Μαρκ Μαντοζιό, στο κείμενο αυτού του τεύχους, «Το τέλος του αν-
θρώπινου είδους»26, αναλύει ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό 
που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, προφανώς, είναι πως αντίστοιχα φαινόμενα 
εμφανίζονται και στα καθ’ ημάς, πολύ συχνά, μάλιστα, αναπαράγοντας 
τα ίδια λανθασμένα και απλουστευτικά ιστορικά σχήματα που αναφέ-
ρει ο Μαντοζιό στην κριτική του. Π.χ., ο πασίγνωστος πλέον Σ. Ράμφος 
αντιπαραθέτει στη σύγχρονη «τεχνική εποχή» την «“ακινησία” της λει-
τουργικής ζωής των Μέσων αιώνων»27. Κι έτσι μπορεί να αναπολεί τους 
χαμένους Παραδείσους προς τους οποίους πρέπει να πισωγυρίσουμε για 
να βρούμε τη λύτρωσή μας, αγνοώντας, φυσικά, πως στην επιλογή του 
αυτή απλώς ακολουθεί τους νεοσυντηρητικούς ή συντηρητικούς δυτικούς 
συγγραφείς που τόσο μυκτηρίζει κατά τα άλλα.

Η περίπτωση του συγκεκριμένου συγγραφέα, ο οποίος έχει με-
τατραπεί σε ίνδαλμα της «εκσυγχρονιστικής» μερίδας της εγχώριας κοι-
νής γνώμης, είναι ιδιαίτερα διδακτική, καθώς συνιστά χαρακτηριστικό 
σύμπτωμα των περιπετειών του σύγχρονου φαντασιακού: μαρξιστής 

26. Πρόκειται για το δεύτερο μέρος του κειμένου. Το πρώτο μέρος δημοσιεύτηκε στο 
προηγούμενο τεύχος του περιοδικού.
27. Σ. Ράμφος, Μελέτη θανάτου, Αθήνα, Κέδρος, 1980, σ. 22.
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νεανίας ων, ο Ράμφος πηγαίνει στο Παρίσι την περίοδο του Μάη του 
’68 και εγκαθίσταται, αμέσως μετά, στο νεοσύστατο πανεπιστήμιο της 
Βενσέν, το προπύργιο του αριστερισμού της εποχής. Είδε από μέσα το 
χάος και την ιδεολογική αποσύνθεση της μετά-68 εποχής κι αντί να προ-
σπαθήσει να ξεπεράσει τον μαρξισμό προς μια πιο χειραφετητική κα-
τεύθυνση, κάνει ολικό πισωγύρισμα και «βγαίνει στη θρησκεία»28. Μετά 
δε από καμιά δεκαπενταετία ελληνορθόδοξου εθνικισμού κι ακομπλε-
ξάριστης αντίθεσης στην ισότητα, ξαφνικά ανακαλύπτει τις χαρές της 
κατανάλωσης29. Βιώνει τότε την εσωτερική του αναβάπτιση και γίνεται 
διαπρύσιος κήρυκας του «εκσυγχρονισμού», της «αντιπροσωπευτικής 
δημοκρατίας» και της «Δύσης». Αυτός που παλιότερα σημείωνε πως «η 
δημοσιογραφία, με τις μυριάδες των ανεξελέγκτων πια θεραπόντων της, 
μολύνει παντοιοτρόπως την ατμόσφαιρα, αφού η τεραστία διάδοση του 
εντύπου, εκτός του ότι κοιμίζει τα πνεύματα, βασίζεται σε καθημερινή 
κοπή δασών», προσθέτοντας ότι «η υπερκατανάλωση ιδεών και ειδήσε-
ων και η ακατάσχετη πολυλογία, δείχνουν επικίνδυνη ανωριμότητα του 
“προηγμένου” δυτικού ανθρώπου, η μεν όραση του οποίου εκφυλίζεται 
από συνεχείς αναγνώσεις εφημερίδων και μεγάλης κυκλοφορίας περιο-
δικών, η δε αίσθηση του μέτρου και της καθαρότητας αποβάλλεται στην 
ομιχλώδη υπερθετική λογοδιάρροια»30, σήμερα ανταγωνίζεται τον Άδω-
νη Γεωργιάδη στο ποιος θα είναι πιο συχνά στα κανάλια και στις εφημε-
ρίδες, προκειμένου να καταγγείλει τη νεοελληνική «λογική της παράνοι-
ας»31 στα πλαίσια της επιθυμίας του να ενσαρκώσει μια μεταμοντέρνα 
εκδοχή του πλατωνικού μοντέλου του μυστικοσυμβούλου της Εξουσίας 
(με πολυπρόβλητες διαλέξεις στο Μέγαρο Μουσικής32 κ.λπ.). 

Αυτό το αποπροσανατολισμένο ζιγκ ζαγκ, που θυμίζει μεθυσμένο 
σκύλο, δείχνει ωραία την επικρατούσα σύγχυση. Διότι ο Ράμφος -συγ-
γραφέας μπεστ σέλερ τα τελευταία χρόνια- δεν είναι απατεώνας ούτε 
έμμισθο όργανο στην υπηρεσία συμφερόντων: είναι ο ειλικρινής (αν κι 

28. Βλ. σχετικά Σ. Ράμφος, Μαρτυρία και γράμμα. Απόλογος για τον Μαρξ και λόγος για 
τον Καστοριάδη, Αθήνα, Αρμός, 2002.
29. «Ερ.: Μπορούμε να μιλάμε για τέτοιες συνειδητοποιήσεις, όταν ο καταναλωτισμός δι-
αβρώνει την ψυχή των μεσαίων και των λαϊκών στρωμάτων; Απάντηση: Ο καταναλωτισμός 
δεν είναι κατ' ανάγκην αποκρουστικός. Απηχεί και μια νέα γόνιμη πλευρά της κοινωνίας 
-την πραγματικότητα της απελευθερώσεως των επιθυμιών και κατ' επέκταση της μεγαλύ-
τερης αυτοσυνειδησίας των ατόμων». Από συνέντευξή του στο περιοδικό Status, 27/7/2005.
30. Σ. Ράμφος, Μελέτη θανάτου, ό.π., σ. 48.
31. Βλ. το μπεστ σέλερ του: Η λογική της παράνοιας, Αθήνα, Αρμός, 2011.
32. Σ. Ραμφος, Time Out. Η ελληνική αίσθηση του χρόνου, Αθήνα, Αρμός, 2012.

ενδεχομένως υπέρ το δέον νάρκισσος), πλην όμως τυπικά αφελής δια-
νοούμενος που προσπαθεί να χαράξει μια πορεία μέσα στον κυκεώνα 
της Ιστορίας αλλά, ως συνήθως, παρασύρεται απ’ την αφέλειά του κι 
οδηγείται σε διασκεδαστικές ανακολουθίες. Εκφράζει έτσι με ιδεώδη 
τρόπο την νεοελληνική εκδοχή του κυρίαρχου κενού νοήματος. Το ίδιο 
θα μπορούσαμε να πούμε και για άλλα ρεύματα που από τον μαρξισμό 
πέρασαν στην οικολογία για να καταλήξουν, τελικά, στον «αντι-παγκο-
σμιοποιητικό» εθνικισμό, λες κι η μόνη εναλλακτική στον αποστεωμένο 
μαρξισμό είναι το πρώτο τραπέζι πίστα στα συνέδρια της σαμαρικής ΝΔ 
(όπως στην περίπτωση του Γ. Καραμπελιά) και οι λεπενικού τύπου κα-
ταγγελίες της «Νέας Τάξης» που βρίσκουμε σε διάφορους άλλους πρώην 
μαρξιστές και νυν εθνικιστές σταυροφόρους. 

β) Η νεοσυντηρητική και η φιλελεύθερη προσέγγιση
Αν αναφερόμαστε στα συγκεκριμένα παραδείγματα, είναι γιατί 

πρόκειται για ανθρώπους που, έστω με τρόπο αφελή και λανθασμένο, 
προσπάθησαν να αντιδράσουν στο περιρρέον κενό. Κατάλαβαν ή έστω 
διαισθάνθηκαν πως κάτι δεν πάει καλά. Αυτή η διαπίστωση δείχνει γλα-
φυρά το μέγεθος του σημερινού προβλήματος. Η έλλειψη χειραφετητικής 
σκέψης είναι τέτοια, ώστε οι μόνες δυνατές επιλογές (αν αποφασίσουμε 
τελικά να βγούμε από τον -ξεπερασμένο πλέον από τις ιστορικές εξε-
λίξεις- μαρξισμό αλλά και τη θεωρητική ένδεια των αναρχικών) είναι οι 
εξής δύο: είτε ο ελληνο-νεορθόδοξος και λοιπός εθνικιστικός αυτοφενα-
κισμός είτε η αγαλλιώσα εγκατάλειψη στις αγκάλες της φιλελεύθερης 
τεχνοφιλίας. Αυτή η δεύτερη εκφράζεται στα καθ’ ημάς από τη φράξια 
εκείνη των Νέων Φιλελεύθερων την οποία ενσαρκώνουν κωμικοτραγικές 
περσόνες σαν το Ν. Δήμου, τη Σ. Τριανταφύλλου ή τον Α. Δοξιάδη33.  

Με άλλα λόγια: τυφλή φυγή προς τα εμπρός κι εξίσου τυφλή φυγή 
προς τα πίσω. Βέβαια μεταξύ των δύο υπάρχει μια διαφορά: στην πρώτη 
περίπτωση απλώς αφηνόμαστε στον ρου τον πραγμάτων, ξέγνοιαστοι 
και χαρούμενοι προσεγγίζοντας τον παφλάζοντα καταρράχτη μες στο 
καρυδότσουφλό μας, πιστεύοντας πως πρόκειται για ένα υπερσύγχρο-
νο υπερωκεάνιο που όχι μόνο δε θα βουλιάξει ποτέ, αλλά θα συνεχίζει 
επ’ άπειρον την πορεία του· στη δεύτερη περίπτωση, αντίθετα, έχουμε 
αντιληφθεί -μέσες άκρες, έστω- το επερχόμενο χάος και τη συντριβή και 

33. Για τον ιδεολογικοπολιτικό χώρο του «νέου φιλελευθερισμού», βλ. το κείμενό μας, 
«Το “τέλος της Μεταπολίτευσης”; Μια χαρτογράφηση του πεδίου σύγκλισης μεταξύ 
Ακροδεξιάς και φιλελευθερισμού», Πρόταγμα, τ. 6, Δεκέμβριος 2013, σ. 52 κ.ε.
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γι’ αυτό ψάχνουμε τι θα μπορούσε να μας γλυτώσει απ’ τα χειρότερα. 
Αυτός είναι ίσως ο λόγος για τον οποίον, όχι μόνο σήμερα, αλλά και 
γενικότερα στη νεότερη ιστορία, οι αντιδραστικές ιδεολογίες είχαν πά-
ντοτε ένα μεγαλύτερο αντιληπτικό βάθος ή εύρος από τον -κατά κανό-
να- αβαθή προοδολάγνο φιλελευθερισμό. Πόσο μάλιστα όταν πρόκειται, 
όπως σήμερα, για μια ευτελισμένη εκδοχή φιλελευθερισμού, παντελώς 
ανίκανη να σκεφτεί στοιχειωδώς πάνω στην πραγματικότητα34.

Το σημείο στο οποίο συνήθως υπερισχύουν οι αντιδραστικοί των 
φιλελεύθερων είναι η σημασία που δίνουν στον πνευματικό-πολιτιστικό 
παράγοντα, δηλαδή σε αυτό που εμείς θα λέγαμε φαντασιακό της κοι-
νωνίας. Όσο κι αν κατά κανόνα υπερβάλλουν, επιδεικνύοντας μια «αρι-
στοκρατική» υποτίμηση της σημασίας των υλικών παραγόντων, συνήθως 
οι αναλύσεις τους είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσες από τις αντίστοιχες 
του φιλελεύθερου τεχνοοικονομικού ντετερμινισμού και των ανάλογης 
έμπνευσης εκχυδαϊσμένων εκδοχών του μαρξισμού που έγιναν ο κανόνας 
κατά τον 20ό αιώνα.

γ) Παρέκβαση: για την ανανέωση της κριτικής στον εθνικισμό
Και πάνω σε αυτήν τη διαπίστωση για τη σημασία της αναφο-

ράς στους πολιτιστικούς παράγοντες ως ερμηνευτικό εργαλείο πιστεύ-
ουμε ότι πρέπει να επανεξεταστεί ένα καίριο σημείο της δημοκρατικής 
κριτικής. Όπως φαίνεται, λοιπόν, ο εθνικισμός είναι ένα συναίσθημα 
βαθειά ριζωμένο στις σημερινές κοινωνίες –και σε καμία περίπτωση 
μόνο στην ελληνική-, παρά τη γενική αποσύνθεση των αξιών που τις 
πλήττει. Πράγμα που συνεπάγεται πως μας χρειάζεται μια προσπά-
θεια καταπολέμησής του η οποία θα προσπαθεί να τον αντιμετωπίσει 
στο πεδίο που ο ίδιος θεωρεί προνομιακό: στο πολιτιστικό επίπεδο. Θα 
πρέπει να αντιπαρατεθούμε στις αναρχικές -κυρίως- αλλά και αριστε-
ρές εξιδανικεύσεις, σύμφωνα με τις οποίες αρκεί να καταγγείλουμε τον 
εθνικισμό ως μια επιφανειακή απλώς «πλάνη» προκειμένου αυτός να 
υποχωρήσει. Τέτοιου είδους εξιδανικεύσεις που προέρχονται από τη 
φιλελεύθερη ψευδαίσθηση πως το ανθρώπινο ον είναι ίδιο κι απαράλ-
λαχτο σε κάθε τόπο και κάθε εποχή και πως, κατά συνέπεια, ο εθνικι-

34. Σε αντίθεση με μεγάλες μορφές του παλιότερου φιλελευθερισμού, από τον Τοκβίλ 
ως τον Ρεϊμόν Αρόν, των οποίων, όμως, το πνευματικό εκτόπισμα έγκειται ακριβώς στην 
ικανότητά τους να υπερβαίνουν την κυρίαρχη αισιοδοξία των ομοϊδεατών τους και να 
διαβλέπουν τάσεις και φαινόμενα που αμφισβητούσαν τη γραμμική και προοδολάγνα 
αντίληψη της ιστορίας ως πορείας προς ολοένα και μεγαλύτερη ευημερία κι ελευθερία.

σμός δεν αντιστοιχεί σε κάποια πραγματικότητα. Εμείς πιστεύουμε ότι 
η μόνη πραγματική αντιμετώπιση των εθνικιστών περνά μέσα από την 
παραδοχή της ύπαρξης των τοπικών κι εθνικών ριζωμάτων του ανθρώ-
πινου υποκειμένου, στο όνομα, ακριβώς, της υπεράσπισης των οποίων 
απέναντι στον περίφημο «εθνομηδενισμό», δικαιολογούν οι εθνικιστές 
την ύπαρξή τους. 

Το θέμα δεν είναι η προσπάθεια εξάλειψης αυτών των ριζωμά-
των μέσω φραστικών πυροτεχνημάτων, αλλά η προσπάθεια να καταδεί-
ξουμε ότι, αφενός δεν είναι ποτέ «καθαρά» και ιστορικά απρόσβλητα, 
όπως τα παρουσιάζουν οι εθνικιστές, κι αφετέρου πως η ύπαρξή τους 
δεν καταδεικνύει σε καμία περίπτωση την αναγκαιότητα να χρησιμεύ-
σουν ως θεμέλια της πολιτικής συγκρότησης των κοινωνιών (μέσω της 
δημιουργίας εθνών-Κρατών με σύνορα, εθνικούς ύμνους, αφομοιωτικές 
κι εθνοκαθαρτήριες, πολύ συχνά, πολιτικές κ.λπ.). Ταυτόχρονα, η με-
ταμοντέρνα κριτική που αρκείται να «αποδομεί» δίχως να προτείνει 
κάποια νέα ανάγνωση της πραγματικότητας, απλώς ενδυναμώνει το 
φαινόμενο, εφόσον, μην εκφέροντας κρίσεις περί των γεγονότων, κα-
ταλήγει να παρουσιάζει τις εθνικιστικές απόψεις ως ισοδύναμες με τις 
προσπάθειες κριτικής τους. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση κάνουμε σε αυτό το τεύχος κάποιες 
νύξεις μέσω δύο βιβλιοκριτικών μας που πραγματεύονται διαφορετι-
κές όψεις του ζητήματος του νεοελληνικού εθνικισμού: τη συνέχεια της 
κριτικής ανάλυσης των απόψεων του Άκη Γαβριηλίδη για τον εθνικι-
σμό της ελληνικής Αριστεράς αλλά και τον εθνικισμό γενικώς35 και μια 
αντίστοιχη επισκόπηση του βιβλίου του -μεταμοντέρνων προσανατολι-
σμών- αρχαιολόγου Γ. Χαμηλάκη σχετικά με τη διαμόρφωση της εθνι-
κής ταυτότητας στη νεότερη Ελλάδα. Αυτή μας η προσπάθεια επανα-
προσδιορισμού της αντιεθνικιστικής κριτικής συνιστά προέκταση μιας 
παλιότερης κριτικής μας σε ορισμένες σχετικές εμμονές του ελληνικού 
αναρχικού χώρου36 και κομμάτι της ευρύτερης αντίθεσής μας στην άνο-
δο της νεο-φιλελεύθερης απέχθειας για τη λαϊκότητα37.

35. Βλ. το πρώτο μέρος της ανάλυσης στο προηγούμενο τεύχος μας, Πρόταγμα, τ. 6, Δε-
κέμβριος 2013, σ. 234 κ.ε.
36. Βλ. τις παραγράφους «Ο φετιχισμός της σημαίας» και «Οι δύο όψεις του εθνικού 
ναρκισσισμού: λαϊκιστικής αυτοθυματοποίηση και εστέτ αυτολύπηση» του συντακτικού 
σημειώματος του 4ου τεύχους μας: Πρόταγμα, τ. 4, Ιούνιος 2013, σσ. 19-23.
37. Βλ. παρακάτω, την ενότητα «Ένα νέο ανθρωπολογικό μοντέλο: η δημοκρατική λαϊ-
κότητα».
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Νεοτεχνολογία και μαζική κουλτούρα 

Ενάντια στην τεχνοφιλική ετερονομία
Σε αυτό το τεύχος δημοσιεύουμε, όπως είπαμε, το δεύτερο μέρος 

του κειμένου του Ζαν-Μαρκ Μαντοζιό. Το κείμενο αναφέρεται στα βα-
σικά «αντιτεχνολογικά» θεωρητικά ρεύματα, προσπαθώντας, μέσα από 
την κριτική τους εξέταση να διαμορφώσει μια διαυγή κριτική της τεχνο-
λογίας, πέρα από τεχνοφοβικές υστερίες και πριμιτιβιστικές ασυναρτη-
σίες σαν αυτές του Τζον Ζέρζαν, για παράδειγμα. Η σωστή και διαυγής 
κριτική της τεχνολογίας (αλλά και της νεοτεχνολογίας, που συνιστά την 
εξέλιξή της) έχει για εμάς εξαιρετική σημασία, καθώς πρόκειται για την 
πιο καθαρή ενσάρκωση της εμμονής με το ξεπέρασμα των ορίων ως αυ-
τοσκοπό, ενώ, την ίδια στιγμή, οι αντιτεχνικές φοβίες συνιστούν βασικό 
κομμάτι της γενικότερης νεοαντιδραστικής στροφής που έχουμε να αντι-
μετωπίσουμε σε ιδεολογικό επίπεδο.

Το συγκεκριμένο κείμενο μας επιτρέπει να σχολιάσουμε ορισμέ-
νες κριτικές που μας έγιναν με αφορμή τη δημοσίευσή του πρώτου μέ-
ρους του και υποστηρίζουν πως όσα γράφουμε είναι ενδεχομένως υπερ-
βολικά ή πως γινόμαστε κι εμείς με τη σειρά μας τεχνοφοβικοί. Εν είδει 
απάντησης, αντιγράφουμε από ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε προ λίγων 
μηνών σε μια γαλλική εφημερίδα38: στο εξώφυλλο του τεύχους της 5ης 
Σεπτεμβρίου 2013 το δημοφιλές ποικίλης ύλης περιοδικό Paris Match είχε 
τη φωτογραφία ενός μωρού με τις δηλώσεις του γενετιστή L. Alexandre 
σε τεράστιο μέγεθος: «το πρώτο ανθρώπινο ον που θα ζήσει χίλια χρό-
νια έχει πιθανότατα ήδη γεννηθεί». Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο που 
υπογράφει το άρθρο, «έχουμε την τύχη να διαθέτουμε επαναστατικές 
τεχνολογίες: ανίχνευση ασθενειών σε πρώιμο στάδιο, δυνατότητα επιδι-
όρθωσης του γενετικού μας κεφαλαίου, στοχευμένες ογκολογικές θερα-
πείες και μεθόδους προσθήκης τεχνητών οργάνων». Λίγο νωρίτερα, σε 
ένα περιοδικό αριστερών κατευθύνσεων (Politis, 25/7/2013) είχαμε δει να 
δημοσιεύεται ένας φάκελος με θέμα τον «επαυξημένο άνθρωπο». Εκεί 
φιλοξενούνται δηλώσεις του Marc Roux, προέδρου της Γαλλικής Μεταν-
θρωπικής Εταιρίας (Association Française Transhumaniste), υπέρ ενός «αρι-
στερού μετανθρωπισμού», ο οποίος θα μας επιτρέψει να υπερβούμε την 
«ανθρωπότητα δύο ταχυτήτων» και το χάσμα ανάμεσα στην πλούσια 

38. J.-L. Porquet, «Les gléjades ont de l’avenir», Le Canard enchainé, 11/9/2013.

ολιγαρχία που μπορεί κατά βούληση να χρησιμοποιεί την πιο σύγχρονη 
ιατρική τεχνολογία, όχι μόνο για να διατηρεί την υγεία της αλλά και για 
να εξελίσσεται βιολογικά και να «αυξάνεται», και τους κοινούς θνητούς, 
που είναι καταδικασμένοι να παραμένουν βιολογικά στάσιμοι. 

Στο άρθρο από το οποίο αντιγράφουμε αναφέρεται φυσικά και 
ένα παλιότερο εξώφυλλο της «σοβαρής» Figaro, του γαλλικού αντίστοι-
χου της Καθημερινής, (14/9/1987) με φωτογραφία και δηλώσεις του γε-
νετιστή Roy Walford: «το έτος 2000 θα ζούμε ως τα 130». Παράλληλα, 
το τεύχος στις 23/9/2013 του αμερικανικού Time παρουσιάζει μια πιο 
ιντελεκτουέλ εκδοχή του θέματος, παρουσιάζοντας τον φάκελο «Η τέχνη 
της ζωής» αφιερωμένο στην επιδίωξη της μακροζωίας μέσω της δημιουρ-
γικότητας, όπου διαβάζουμε ατάκες όπως «πολλαπλές έρευνες δείχνουν 
ότι η ευτυχία συνεισφέρει στη μακροζωία, περιορίζοντας τις καρδιακές 
παθήσεις, το διαβήτη και πολλά άλλα». Μπορεί εδώ να μην εμπλέκουμε 
έμμεσα την τεχνολογία, ωστόσο βλέπουμε πόσο ισχυρό παραμένει το 
αίτημα για επιμήκυνση της ήδη εξαιρετικά επιμηκυμένης -από ιστορική 
άποψη- ανθρώπινης ζωής: ένα είδος απελπισμένου γραπώματος στη ζωή, 
δίχως ποτέ να τίθεται το ζήτημα του περιεχομένου αυτού του δήθεν- επ’ 
άπειρον επιμηκυνόμενου βίου39.

Ασφαλώς, η νεοτεχνολογία δε θα μπορούσε να μείνει έξω από 
το παιχνίδι: εφόσον η ίδια της η ύπαρξη βασίζεται στην προσπάθεια 
ενσάρκωσης ενός μοντέλου ζωής δίχως όρια, θα ήταν παράλογο να μην 
προσπαθούσε να καταρρίψει το υπέρτατο όριο της ανθρώπινης ύπαρ-
ξης, δηλαδή τον θάνατο. Μαθαίνουμε, λόγου χάριν, για την ίδρυση της 
εταιρείας Calico από την Google, «η οποία θα επικεντρωθεί στην υγεία 
και ειδικότερα στη γήρανση». Κι όπως παρατηρούν οι συντάκτες του 
εν λόγω άρθρου: «η εταιρία που βρίσκεται πίσω από το YouTube και το 
Google+ προετοιμάζεται στα σοβαρά για την προσπάθεια να επεκτείνει 
το προσδόκιμο ζωής», ιδρύοντας «μια εταιρεία που ίσως, μια μέρα, νική-
σει και τον ίδιο τον θάνατο»40. Και συνεχίζει: «το αναπόφευκτο ερώτημα 

39. Της οποίας άπονης ζωής το προσδόκιμο κάποιοι αμερικανοί επιστήμονες φιλοδοξούν 
να «πενταπλασιάσουν», όπως διαβάζουμε αλλού, εφόσον πέτυχαν να κάνουν το αντί-
στοιχο σε σκουλήκια «με συνδυαστική γενετική παρέμβαση»: «Οι επιστήμονες πάντως 
τονίζουν ότι θα απαιτηθούν χρόνια ερευνών ώσπου να δούμε κάτι τέτοιο να εφαρμόζεται 
στον άνθρωπο – στο επόμενο στάδιο σκοπεύουν να προχωρήσουν τις μελέτες τους σε 
ποντίκια ενώ ευελπιστούν ότι σύντομα η ανακάλυψή τους ίσως οδηγήσει σε νέες αντιγη-
ραντικές θεραπείες» (Λ. Φαφούτη, «Μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος 500 χρόνια;», Το Βήμα, 
16/12/2013).
40. H. McCracken, L. Grossman, «The Audacity of Google. Larry Page and the art of the 
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που γεννά αυτή η εξέλιξη είναι: γιατί μια εταιρεία που χτίστηκε πάνω 
στην αναζήτηση πληροφοριών και στην εξυπηρέτηση των διαφημίσεων 
που εμφανίζονται δίπλα σε αυτήν, δαπανά ανήκουστα χρηματικά ποσά 
σε ένα πρότζεκτ που αντιβαίνει στο βασικό γεγονός της ανθρώπινης 
κατάστασης, την υπαρξιακή βεβαιότητα της γήρανσης και του θανάτου; 
Η αναπόφευκτη απάντηση σ’ αυτό ερώτημα δεν είναι παρά μια άλλη 
ερώτηση: γιατί, ποιος άλλος μπορεί να το κάνει;». 

Αυτή η κοινοτοπία του φιλελεύθερου Time δε διαφέρει ιδιαίτερα 
από την επωδό ενός άρθρου που μεταφράσαμε στο προηγούμενο τεύ-
χος μας, από το London Review of Books: «Είναι προφανώς λάθος όλες οι 
πληροφορίες σε όλα τα βιβλία του κόσμου να βρίσκονται στην κατοχή 
μίας μόνο εταιρείας. Προφανώς δεν είναι ιδανικό μόνο μια εταιρεία στον 
κόσμο να μπορεί, με αυξανόμενη ακρίβεια, να μεταφράσει κείμενα σε 
506 διαφορετικά ζευγάρια γλωσσών. Από την άλλη, αν δεν τα κάνει η 
Google αυτά τα πράγματα, ποιος θα το κάνει;»41. Η ιδέα ότι θα μπορούσε 
απλώς να μην τα κάνει κανείς αυτά τα πράγματα -η ιδέα, με άλλα λόγια, 
ότι θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε, εθελουσίως, όρια στις τεχνικές μας 
δυνατότητες- δεν περνάει απ’ το μυαλό ούτε του φιλοκαπιταλιστή και 
φιλελεύθερου συντάκτη του Time, ούτε από εκείνο του hipster-αριστερού 
συντάκτη του LRB.

Νεοτεχνολογία και «θεραπευτικό κράτος»
Όπως προσπαθεί να δείξει ένα από τα κείμενα που δημοσιεύου-

με (Ν. Μάλλιαρης, «Με αφορμή τον θάνατο του Στιβ Τζομπς. Ιδέες για 
μια ανθρωπολογική προσέγγιση της σύγχρονης καταναλωτικής τεχνολο-
γίας», μέρος Β’), η νεοτεχνολογία συνιστά σήμερα έναν από τους κατε-
ξοχήν φορείς της προώθησης μιας εικόνας του ατόμου που δεν υπόκειται 
σε κανένα όριο και κανέναν περιορισμό, η οποία συνιστά την κυρίαρχη 
λογική της σημερινής κοινωνίας. Και στο μεταξύ, φυσικά, το άτομο αυτό, 
στα πλαίσια της προσπάθειάς του να γίνει όντως άτρωτο, οφείλει να 
αλλάζει το φυσικό περιβάλλον κατά το δοκούν, προκειμένου να εκπλη-
ρώνει ξέγνοιαστα και ανενόχλητα τις πιο ακόρεστες και βλακώδεις του 
επιθυμίες. Π.χ. η πολιτειακή κυβέρνηση της Δυτικής Αυστραλίας ζήτησε 
και πέτυχε να την εξαιρέσει ο ομοσπονδιακός υπουργός περιβάλλοντος 
από τον νόμο που περιλαμβάνει τον μεγάλο λευκό καρχαρία στη λίστα 

moon shot», Time, 30/9/2013. Το εξώφυλλο του συγκεκριμένου τεύχους του αμερικανικού 
περιοδικού έχει τον μεγάλο τίτλο: Μπορεί η Google να λύσει το πρόβλημα του θανάτου;
41. Ντ. Σόουρ, «Η Google γνωρίζει», Πρόταγμα, τ. 6, Δεκέμβριος 2013, σ. 150.

με τα προστατευόμενα ήδη («Environment Protection and Biodiversity 
Conservation Act»), ώστε να μπορεί να σκοτώνει όσα από τα μεγάλα 
αυτά ψάρια προσεγγίζουν επικίνδυνα τις ακτές της42. Διότι, σύμφωνα με 
τις στατιστικές, έχει παρατηρηθεί μια αύξηση των επιθέσεων σε λουόμε-
νους. Κανείς όμως δε φαίνεται να σκέφτεται πως σε αυτήν την περιοχή, 
που συνιστά μεταναστευτικό πέρασμα για το είδος αυτό (προς τις ακτές 
της Ν. Αφρικής αλλά και τον Ινδικό Ωκεανό), όλα αυτά τα χρόνια έχει 
αυξηθεί ο πληθυσμός των λουόμενων, όπως επίσης βέβαια κι ο αριθμός 
των δραστηριοτήτων στις οποίες επιδίδονται, στα πλαίσια της κοινωνίας 
της διασκέδασης (θαλάσσια σπορ κ.λπ.). Όχι, η λύση δεν είναι να γίνουν 
οι πολίτες πιο σώφρονες και υπεύθυνοι, αλλά η εξάλειψη του λευκού 
καρχαρία από τα νερά! 

Όσο αυξάνεται, λοιπόν, η «ανευθυνοποίηση» του ατόμου, τόσο δι-
ευρύνεται η παρεμβατικότητα του Κράτους ή των λογιών λογιών ειδικών 
στην καθημερινή ζωή, προκειμένου να προστατεύσουν τα άτομα από την 
ίδια τους την ανευθυνότητα και ανικανότητα. Όπως μας το θύμιζε πριν 
κάποιο καιρό ο αμερικανός Μανδραβέλης, F. Zakaria, υπερασπιζόμενος τη 
δράση της διαβόητης NSA: «όλοι μας ζούμε, κάνουμε τις τραπεζικές μας 
συναλλαγές, δουλεύουμε και παίζουμε σε έναν καινούργιο, παράλληλο κό-
σμο ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, δεδομένων και συναλλαγών. Μάλλον όμως 
δεν έχουμε αντιληφθεί πως αυτή η τεράστια ελευθερία δράσης μέσα στον 
κυβερνοχώρο πρέπει να προστατευτεί, όπως συμβαίνει άλλωστε και στον 
πραγματικό κόσμο. Όπως η αστυνομία χρειάζεται βασικές πληροφορίες 
για τις δραστηριότητές μας στην πραγματική ζωή, έτσι κι η κυβέρνηση θα 
χρειαστεί πληροφορίες σχετικά με τον ψηφιακό κόσμο»43. 

Το ίδιο συμβαίνει, φυσικά, και με την τεχνολογία γενικώς, η οποία 
αναλαμβάνει διαρκώς περισσότερες απλές, καθημερινές «έγνοιες» που 
σε κάθε άλλη κοινωνία μέσα στην ιστορία αναλάμβανε το ίδιο το άτομο: 
«Το μέλλον της πλοήγησης, όπως όλα δείχνουν, βρίσκεται στα… παπού-
τσια μας. Ο λόγος για τα Lechal, τα παπούτσια τεχνολογίας Bluetooth τα 
οποία επικοινωνούν με smartphone αφήνοντας το “στίγμα” στους χάρ-
τες πλοήγησης του κινητού. Η συσκευή αναγνωρίζει τη θέση του “πα-
πουτσωμένου” χρήστη και στη συνέχεια υπολογίζει τη διαδρομή που 

42. Ήδη έχουν τοποθετηθεί ειδικές παγίδες με δολώματα με σκοπό να αιχμαλωτίζονται 
οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες και να σκοτώνονται στη συνέχεια από ειδικά περίπολα, κάτι 
που έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από οικολόγους και άλλες οργανώσεις με συγκε-
ντρώσεις διαμαρτυρίας, επιχειρήσεις αφαίρεσης των δολωμάτων κ.λπ.
43. F. Zakaria, “The Case for Snooping. Obama’s liberal critics say his speech on the NSA 
didn’t go far enough. Why they’re wrong”, Time, 3/2/2014.
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θα πρέπει να ακολουθήσει με βάση τους προορισμούς που εκείνος έχει 
εισάγει στο σύστημα. Τα κόκκινα παπούτσια διαθέτουν ακόμα δόνηση 
η οποία ειδοποιεί τον κάτοχό τους σε περίπτωση που οφείλει να αλλά-
ξει διαδρομή ή έχει περάσει τον προεπιλεγμένο στόχο του. Ακόμη, τα 
μοντέρνα παπούτσια υπολογίζουν βήματα και θερμίδες, ενώ ειδοποιούν 
και στην περίπτωση που ο χρήστης έχει ξεχάσει το κινητό του»44. Την 
ίδια στιγμή, η προσπάθεια να δαμάσουμε -δηλαδή να «ψηφιοποιήσου-
με»- την όσφρηση, η οποία θεωρείται ως «το νέο προς υπέρβαση όριο της 
ψηφιακής εποχής»45, θα οδηγήσει σε μεγάλες προόδους του ανθρώπινου 
γένους: «η ψηφιοποίηση των μυρωδιών θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε 
την καθημερινότητά μας. […] Σύντομα θα μπορούμε να αγοράζουμε μια 
ηλεκτρονική μύτη, να τη συνδέουμε στο smartphone μας και να ελέγχου-
με την ποιότητα του αέρα στο δωμάτιο όπου κοιμάται το μωρό ή στο 
αυτοκίνητο, να διασφαλίζουμε ότι το ψάρι στο ψυγείο είναι φρέσκο, να 
ελέγχουμε το ταψί με το κοτόπουλο στον φούρνο». Θα μπορούμε επίσης 
«να “μυρίζουμε” την ποιότητα του αέρα στην πόλη» και «να αναλύουμε 
την ανάσα μας, εντοπίζοντας αν είμαστε κρυωμένοι»46: πάρα πολύ εξει-
δικευμένες και δύσκολες διαδικασίες, με άλλα λόγια, οι οποίες δε μπο-
ρούν να πραγματοποιηθούν δίχως την αναγκαία τεχνολογία. Σε πόλεις 
όπου η ατμόσφαιρα θα γίνεται ολοένα και πιο αποπνικτική και βλαβερή, 
δεν θα πρέπει άραγε να εφοδιαστούμε όλοι με μία συσκευή που θα μας 
επιτρέπει να αναπνέουμε με ασφάλεια; 

Κάτι ανάλογο παρατηρείται προφανώς και σε συλλογικό επί-
πεδο, όπου προσπαθούμε να λύσουμε δια της τεχνολογίας τα προ-
βλήματα που δημιουργούνται από την αποσύνθεση του κοινωνικού 
δεσμού (η οποία αποσύνθεση είναι, κατά μέγα μέρος, προϊόν της 
υπερεξάπλωσης της τεχνολογίας!). Είναι γνωστό, για παράδειγμα, το 
μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στις δυτικές, ατομικοποιημένες κοι-
νωνίες, με τους ηλικιωμένους, τους οποίους οι οικογένειες παρατάνε 
στη μοίρα τους47. Ε, βρέθηκε η λύση: «η βιομηχανική εποχή των ρομπότ 

44. Ε. Βένιου, «Tο παπούτσι δείχνει τον… δρόμο», Το Βήμα Science, 27/4/2014.
45. C. Schaub, «Le Net monte au nez», Libération, 27/1/2014.
46. Ό.π.
47. Για το ζήτημα της διαχείρισης των ηλικιωμένων μέσα στις σύγχρονες δυτικές κοινωνί-
ες, βλ. την ανάλυση του Κρίστοφερ Λας, Η κουλτούρα του ναρκισσισμού (μτφρ. Β. Τομα-
νάς, Θεσ/νικη, Νησίδες, χ.χ.), 9ο κεφάλαιο. Χαρακτηριστικός είναι ο αριθμός των περίπου 
15.000 νεκρών στη Γαλλία, κατά τις 15 μέρες που κράτησε ο καύσωνας που χτύπησε τη 
δυτική Ευρώπη τον Αύγουστο του 2003. Κατά κύριο λόγο ηλικιωμένα, πολλά από τα 
θύματα απεβίωσαν επειδή, ζώντας ολομόναχα, δεν είχαν κανέναν να τα συνδράμει στις 

τελείωσε. Τα ρομπότ ξεκινούν σήμερα να κυκλοφορούν στον κόσμο (και 
να μην παραμένουν προσεκτικά διαχωρισμένα από τους ανθρώπους στις 
μονάδες παραγωγής των εργοστασίων), αρχίζοντας, παράλληλα, όλο και 
περισσότερο να μιμούνται -και να ομοιάζουν προς- τους ανθρώπους. 
Πολλά μέλη αυτής της νέας γενιάς είναι τηλεκατευθυνόμενα, αλλά, όλο 
και περισσότερο, εκτελούν τα καθήκοντά τους από μόνα τους»48. Ένα 
από αυτά, ο «Ρωμαίος», «δημιουργήθηκε με 13,8 εκατ. δολάρια οικονο-
μική βοήθεια από τη γαλλική κυβέρνηση» και «προορίζεται για ερευνη-
τικές εφαρμογές στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων». 

Δεν λείπουν, βέβαια, και προσπάθειες να δούμε την επίλυση πιο 
στενά πολιτικών προβλημάτων μέσα από την επέκταση της τεχνολογίας: 
«Υπάρχουν cyborg φεμινίστριες; Τα ρομπότ είναι αγοράκια ή κοριτσάκια; 
Τι σημαίνει η λέξη “τεχνοφεμινισμός”; Πότε θα παραδώσουν επιτέλους 
οι άντρες τον έλεγχο της τεχνολογίας; Πώς μπορεί μια γυναίκα να γίνει 
τεχνο-μάνατζερ;» είναι τα κύρια ερωτήματα που απασχολούν, καθώς 
φαίνεται, ένα κομμάτι του σύγχρονου φεμινιστικού κινήματος (όπως δια-
βάζουμε σε «ένα πολεμικό κείμενο για τον ρόλο της τεχνολογίας στην 
απελευθέρωση των γυναικών», που προσφάτως κυκλοφόρησε από έναν 
αναρχοχίπστερ -κι εξόχως κομφουζιονιστικό- εκδοτικό οίκο49).

Η αποθέωση του ναρκισσισμού
Η τεχνική ανάπτυξη καλείται λοιπόν να παράγει εργαλεία κι 

εφαρμογές που να διευκολύνουν τον άνθρωπο να κάνει το κάθε τι, αφαι-
ρώντας του τελικά την δυνατότητα να κάνει το οτιδήποτε μόνος του. Τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης του διασφαλίζουν την σιγουριά της μηδενι-
κής ψυχικής επένδυσης, του ελάχιστου διακυβεύματος, της χαλαρότητας 
στην προσπάθεια και τελικά τον συνηθίζουν σε μια ολοένα και πιο νωχε-
λική διεκδίκηση μιας αβαθούς επικοινωνίας. Διότι ο άνθρωπος βολεύεται 
στο προστατευτικό καύκαλο της ανώνυμης συμμετοχής, της χωρίς προϋ-
ποθέσεις εμπλοκής, της χωρίς συνέπειες πράξης. Δημιουργεί μια ψηφια-

δύσκολες αυτές ώρες. Ανάλογο φαινόμενο παρατηρήθηκε και στον περίφημο καύσωνα 
του Ιουλίου του 1995 στο Σικάγο, όταν μεταξύ 12 και 16 του μηνός πέθαναν περίπου 750 
άνθρωποι, κυρίως ηλικιωμένοι. Κι όπως έχει παρατηρηθεί από ορισμένους μελετητές 
(συμπεριλαμβανομένης και της καναδής θεωρητικού της πόλης Jane Jacobs), βασική αιτία 
αυτού του φαινομένου ήταν ο αυξανόμενος ατομικισμός που έχει διαλύσει τους κοινωνι-
κούς δεσμούς μέσα στις γειτονιές, με αποτέλεσμα οι ηλικιωμένοι ν’ αφήνονται στη μοίρα 
τους, δίχως να σπεύδει κανείς να τους βοηθήσει σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές.
48. J. Markoff, “Making robots more like us”, International New York Times, 30/11/2013.
49. Τ. Κότερ, Ταξική πάλη και ψηφιακός φεμινισμός, μτφρ. Π. Μποτίκης, Εξάρχεια, εκδ. 
Τοποβόρος, χ.χ.
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κή προσωπικότητα ελκυστική, προς πώλησιν στον κάθε ενδιαφερόμενο, 
έχοντας εγκαταλείψει εντελώς την δική του, την «φυσική» του προσω-
πικότητα. Η κοινωνική σχέση φιλτράρεται από μια μηχανή, ένα πρό-
γραμμα που σου επιβάλλει συγκεκριμένες παραμέτρους επικοινωνίας 
και επαφής, κρατώντας σε στην απαραίτητη συναισθηματική και φυσική 
ασφάλεια απ’ τον άλλο. Έτσι οι κοινωνικές σχέσεις διαμεσολαβούνται 
και καταλήγουν όχι πια συντροφιά, φιλία ή αγάπη, αλλά επικοινωνία· οι 
κοινωνικοί χώροι ατροφούν, η διάθεση νεκρώνει και το άτομο απομονώ-
νεται μέσω αυτής  ακριβώς της επικοινωνίας. Ακόμα και το φλερτ χάνει 
τον αυθορμητισμό και την επινοητικότητά του, καθώς υποτάσσεται στις 
νόρμες των ηλεκτρονικών «εφαρμογών» και των ιστοσελίδων συναντήσε-
ων (οι οποίες χαλάνε κόσμο εντός της καθεαυτό Δύσης).

Η διευκόλυνση και η ελαχιστοποίηση του ρίσκου, που είναι χαρα-
κτηριστικές στην περίπτωση του φλερτ, αποκόβουν σιγά-σιγά το άτομο 
από την τριβή του με τη ζωή. Μια ζωή που μπορεί φυσικά να σε συντρί-
ψει, όμως μπορεί να σου μάθει τους ανθρώπους, την κοινωνία, το συναί-
σθημα και τη διαχείρισή του, να μάθεις με άλλα λόγια που να πατάς, να 
μην είσαι βλάκας. Το άτομο περιορίζεται -μέσω της τεχνολογίας- στην 
ιδιωτικότητά του. Δεν έχει πια ενδεχομένως κανέναν ανάγκη! Τα σου-
περμάρκετ έχουν αυτόματους πωλητές, στις τηλεφωνικές υπηρεσίες σου 
απαντούν ρομποτικές φωνές, ενώ το άι φον σου σε ενημερώνει ανά πάσα 
στιγμή που βρίσκεσαι, τι καιρό έχει, που είναι το κοντινότερο ρεστοράν 
και σε ποια συναυλία θα είναι σήμερα το βράδυ οι περισσότεροι φίλοι 
σου. Δεν χρειάζεται να ρωτήσεις κανέναν, δεν χρειάζεται να συγχρω-
τιστείς με κανέναν, ο αληθινός, ο φυσικός άνθρωπος, «το ζωντανό που 
ιδρώνει» που έλεγε ο Πανούσης, γίνεται πλέον παράγων ανεπιθύμητος.

Ο εαυτός μας, κατά συνέπεια, διογκώνεται. Κι αν η αδάμαστη 
τεχνική δεν φτάνει να στομώσει όλες τις τρύπες του κενού που χαίνει 
στις ψυχές όλων, το λόγο έχει το κράτος-θεραπευτής και οι λογιών ειδι-
κοί50. Στο κείμενο του Ν. Μάλλιαρη που δημοσιεύεται σ’ αυτό το τεύχος, 
βλέπουμε πώς ορισμένα θρησκευτικά ρεύματα εντός της Δύσης τείνουν 
πλέον να μετατρέψουν τη θρησκεία σ’ ένα είδος κούρας αυτοβελτίωσης. 
Μα εάν εξετάσουμε καλά το φαινόμενο, δεν πρόκειται καν για «αυτο-
βοήθεια» ή για «αυτοβελτίωση», καθώς το άτομο δεν μαθαίνει να κάνει 
από μόνο του τίποτα. Όλες αυτές οι ψευδοψυχαναλυτικές μέθοδοι, τα 
γκρουπ-θέραπυ αυτοαποδοχής, και οι ιδίου φυράματος συμβουλευτικές 

50. Βλ. ως προς αυτό το θέμα και το κείμενο του Κ. Λας, «Η ζωή στο θεραπευτικό Κρά-
τος», Πρόταγμα, τ. 6, Δεκέμβριος 2013.

συνεδρίες, προϋποθέτουν την διαιώνιση της εξάρτησης του ατόμου από 
τους επαΐοντες καθησυχαστές του. Η αυτοβελτίωση σημαίνει στην πραγ-
ματικότητα ολοκληρωτική παράδοση του «θεραπευόμενου» στις οδηγίες 
του θεραπευτή-σαμάνου. 

Από την άλλη, οι ανατολίτικου τύπου new age ενασχολήσεις, τα 
ποικίλα διατροφικά και υγιεινιστικά κινήματα και τα λοιπά life style προ-
ϊόντα, φαίνεται να ξεπετιούνται όλα απ’ τον ίδιο μίσχο: πρόκειται για 
έναν περίεργο μεταμοντέρνο εγωισμό, μίαν ακαταμάχητη διαστολή του 
εγώ που θέτει ως βασική οδό προς την ευτυχία και την ψυχική υγεία την 
ενασχόληση με τον Εαυτό. Εξαφανίζεται έτσι κάθε ουσιαστική, βαθιά 
προσπάθεια ενδοσκόπησης και κοινωνικής αντίληψης της ζωής. Ο άν-
θρωπος είναι ένα βρέφος με υπετροφικό εγώ και μηδαμινή ευθύνη για 
τον εαυτό του51. Και στο βαθμό, φυσικά, που και η ψυχανάλυση ακολου-
θεί αναγκαστικά τον ρου των πραγμάτων, αφομοιώνεται σταδιακά από 
αυτό το ρεύμα. Μια αφομοίωση όμως με μεγάλη συμβολική σημασία, 
καθώς η ψυχανάλυση συνιστά ακριβώς το αντίθετο: μια προσέγγιση της 
ανθρώπινης ψυχής που βασίζεται στην προσπάθεια να μάθει στο υποκεί-
μενο να διαχειρίζεται τις επιθυμίες του με ορθολογικό τρόπο, αποδεχό-
μενο την αρχή της πραγματικότητας, άρα, περιορίζοντας τη φαντασίωση 
παντοδυναμίας που φέρει εκ γεννησιμιού του μέσα στο ασυνείδητό του. 
Το ίδιο λάθος με τον Μαντοζιό κάνει κι ο Μισέλ Ουελμπέκ, ο γάλλος 
συγγραφέας που έχει αναλύσει εξαιρετικά την αποσύνθεση του σύγχρο-
νου δυτικού κόσμου: «αδυσώπητη σχολή του εγωισμού, η ψυχανάλυση 
επιτίθεται με τον μεγαλύτερο κυνισμό σε μια χαρά κορίτσια που τα ‘χουν 
λιγάκι χαμένα, για να τα μεταμορφώσει σε ελεεινές ασημαντότητες που 
παραληρούν εγωκεντρικά, και δεν καταφέρνουν παρά να προκαλούν μια 
καθ’ όλα δικαιολογημένη απέχθεια. […] Να το πρώτο αποτέλεσμα της 
ψυχανάλυσης: η ανάπτυξη στα θύματά της μιας τσιγκουνιάς και μιας 
μικροπρέπειας εντελώς γελοίας, σχεδόν απίστευτης. Μην επιχειρήσετε 
να πάτε στο καφέ με κάποιον που ψυχαναλύεται»52. Πολύ σωστά όλα 
αυτά, μόνο που στη θέση της ψυχανάλυσης θα έπρεπε να βάλουμε τον 
όρο «ψυχολογικές» ή «παραψυχολογικές θεραπείες».

51. Και γι’ αυτό, και σε αντίθεση με τη μεγάλη γκάφα που κάνει ο Ζ. Μ. Μαντοζιό στην 
καταληκτική παράγραφο του κειμένου του, δεν είναι η ψυχανάλυση αυτή που διογκώνει 
και κολακεύει αυτόν τον ναρκισσισμό αλλά όλο αυτό το νεφέλωμα ψυχολογικών και πα-
ραψυχολογικών «θεραπειών» που δε συνιστούν παρά ένα είδος τονωτικής θεραπείας του 
εύθραυστου Εγώ του σύγχρονου ατόμου.
52. Μ. Ουελμπέκ, Η επέκταση του πεδίου της πάλης, μτφρ. Α. Εμμανουήλ, Αθήνα, Εστία, 
2006, σ. 132-134.
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Ο Εαυτός τίθεται, λοιπόν, στο κέντρο όλων των αναζητήσεων. 
Όμως πρόκειται για έναν Εαυτό ταυτοχρόνως ιεροποιημένο και σακα-
τεμένο, έναν ευερέθιστο και μυγιάγγιχτο Εαυτό, έναν «ελάχιστο εαυ-
τό» (Λας), ο οποίος δεν πρέπει να θιγεί από κανέναν, ούτε καν από την 
πραγματικότητα. Το αποτράβηγμα απ’ την πραγματικότητα -αυτό το 
είδος ιδιότυπης άμπωτης- φαίνεται πως θα ολοκληρωθεί με την πλήρη 
κατάρρευση του ανθρώπου υπό την βαρυτική δύναμη της ιδιώτευσης και 
του εγωισμού του· την εξάπλωση με άλλα λόγια, αυτού που φαντάστηκε 
ο Άρης Αλεξάνδρου ως  «πυκνοκατοικημένη ερημιά». 

Ο θαυμαστός νέος κόσμος της μαζικής κουλτούρας 
Όπως και σε παλιότερα τεύχη μας, έτσι κι εδώ, αφιερώνουμε 

ένα κομμάτι της ύλης μας στο ζήτημα της μαζικής κουλτούρας (βλ. το 
κείμενο του Δ. Μαρκόπουλου, «Μια κριτική του φιλελεύθερου πλου-
ραλισμού - Σκέψεις για την πολιτιστική διάσταση του αδιεξόδου των 
δυτικών κοινωνιών»). Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα για 
εμάς ζητήματα, εφόσον, όχι μόνο συνδέεται άμεσα με το είδος κοινω-
νίας που υπερασπιζόμαστε, αλλά καταδεικνύει, επιπλέον, μια βασική 
συνθήκη που δεν μπορούμε επουδενί πλέον να παραβλέπουμε: τη 
βαθιά αλληλοδιαπλοκή πολιτικού και πολιτιστικού. 

Αν κάνουμε έναν συσχετισμό με όσα είπαμε προηγουμένως, 
η απάντηση που δίνουμε στο ερώτημα «γιατί μας ενδιαφέρει η μα-
ζική κουλτούρα;» είναι η εξής: διότι είναι αυτό που παράγεται όταν 
η κοινωνία ψυχορραγεί και δεν βγάζει πλέον ούτε λαϊκό πολιτισμό, 
ούτε όμως και πραγματική σκέψη ή πρωτοποριακή καλλιτεχνική δη-
μιουργία. Η μαζική κουλτούρα είναι ο πολιτισμός της κοινωνίας της 
κατανάλωσης -όπως το είχαν διαβλέψει από τη δεκαετία του ’40 οι 
θεωρητικοί της πρώτης γενιάς της Σχολής της Φραγκφούρτης-, δηλα-
δή ο πολιτισμός που δημιουργείται εντός μιας κοινωνίας όπου κάθε 
παραδοσιακή και «από τα κάτω» δημιουργούμενη μορφή κουλτού-
ρας και θεσμών παρακμάζει, αποσυντίθεται και τη θέση της παίρ-
νουν το «θεραπευτικό κράτος», η κατευθυνόμενη διασκέδαση και η 
τεχνολογία: δηλαδή οι δυνάμεις που εκφράζουν τη θεμελιώδη δυτική 
εμμονή με τον «εξορθολογισμό» της κοινωνίας δια της δημιουργίας 
ενός πλέγματος «επιστημονικών» και «ορθολογικών» θεσμών, κυρι-
αρχούμενων από κάθε είδους «ειδικών», που σκοπό έχουν την οργά-
νωση της ζωής των ανθρώπων από τα πάνω και ερήμην τους.

Η νεοτεχνολογία συνιστά βασικό πυλώνα της εξάπλωσης και 
εδραίωσης της μαζικής κουλτούρας, καθώς, εκφράζοντας ένα πνεύ-

μα «εξατομίκευσης» και «προσωποποίησης» επιτρέπει πλέον στους 
καταναλωτές να είναι όχι μόνο ολοένα και πιο δεκτικοί και «ενημε-
ρωμένοι» δέκτες των καναλιών της πολιτιστικής βιομηχανίας, αλλά 
να μετατρέπονται κι οι ίδιοι σε πομπούς. Έτσι, καταρρέει πλέον η 
παλιά τεϊλορική απολυτότητα του κάθετου και ιεραρχικού μοντέλου, 
βάσει της οποίας ο δέκτης ήταν το παθητικό δοχείο των εκροών του 
πομπού. Αυτό το μοντέλο αντιστοιχούσε στην τεχνολογική εποχή, 
κατά την οποία μπαίνουν και οι βάσεις του θεραπευτικού κράτους 
και της μαζικής κουλτούρας.

Σήμερα, αντίθετα, με την σταδιακή εμπέδωση της νεοτεχνολογίας53, 
υπάρχει πλέον μια γενικευμένη αυτενέργεια μεταξύ πομπών και δεκτών, 
ένα είδος συλλογικού πολιτιστικού αυνανισμού επιχορηγούμενου και συ-
ντονιζόμενου μεν εκ των άνω (από τις εταιρίες που μας παρέχουν τις 
αναγκαίες συσκευές και υποδομές) αλλά με ευρύτατη κι ενεργητική 
συμμετοχή των «από κάτω». Φυσικά, όπως προσπαθούμε να δείξουμε 
δεν πρόκειται επουδενί για κάποιο είδος απελευθέρωσης, όπως έχουν 
προσπαθήσει να υποστηρίξουν διάφοροι ηλίθιοι, που θεωρούν ότι με αυ-
τόν τον τρόπο οι άνθρωποι ανακτούν την ικανότητα να παράγουν οι ίδιοι 
την κουλτούρα τους. Απλώς η αλλοτρίωση γίνεται πλέον «διαδραστική»: 
δε χάφτουμε απλώς κάποιο έτοιμο αποβλακωτικό πολιτιστικό υποπρο-
ϊόν, αλλά μαθαίνουμε να χειριζόμαστε τα εργαλεία που το παράγουν, 
ώστε να το προσαρμόζουμε στα ατομικά μας, κάθε φορά, γούστα. 

Εφόσον το «μέσο συνιστά το μήνυμα», η γενικευμένη επέκταση της 
νεοτεχνολογίας καταστρέφει σε έναν πρωτόγνωρο βαθμό τη στοιχειώδη ικα-
νότητα δημιουργικότητας και πρωτότυπης προσωπικής έκφρασης του υπο-
κειμένου, μιας και το αφομοιώνει πλέον πλήρως στο παιχνίδι της. Σε αντίθεση 
με την τεϊλορικής λογικής τεχνολογία η οποία προσπαθούσε απλώς να του 
επιβάλει κάτι «εξωτερικά» και εκ των άνω, η νεοτεχνολογία μετατρέπει την 
πολιτιστική δημιουργία σ’ ένα είδος χόμπι. Ο καθένας μπορεί πλέον να παίζει 
«μουσική», να γράφει «ποίηση» ή να «ζωγραφίζει». Τεχνικά (τόσο σε υλικό 

53. Στην οποία καταλυτικό ρόλο έπαιξε το δεύτερο ρεύμα της πληροφορικής, που ανα-
πτύσσεται αρχής γενομένης από τη δεκαετία του ’70 και του οποίου πρωτεργάτες υπήρ-
ξαν κομμάτια της νεολαίας που διαμορφώθηκε από το πνεύμα της Αντικουλτούρας της 
δεκαετίας του ’60. Έτσι, σε αντίθεση με το πνεύμα που εξέφραζε η πληροφορική κατά τη 
γέννησή της (τη δεκαετία του ’40, με τις ευλογίες και τη χρηματοδότηση του αμερικανικού 
στρατού και υπό την επίβλεψη αξιωματικών, κρατικών γραφειοκρατών και επιστημόνων 
που ήταν φορείς αστικού ήθους), πλέον επικράτησε μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία, 
ατομοκεντρική και επιτρεπτική, σφυρηλατημένη μέσα στην κοινωνία της κατανάλωσης 
που είχε στο μεταξύ εμπεδωθεί.
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επίπεδο όσο και σε ό,τι αφορά ένα στοιχειώδες επίπεδο ενημέρωσης και τε-
χνογνωσίας) τα πάντα είναι πλέον δυνατά, ωστόσο λείπει το βασικότερο: η 
έμπνευση, το ταλέντο και η αφιέρωση, το μεράκι κι ο μόχθος που κάνουν έναν 
καλλιτέχνη πραγματικό καλλιτέχνη. Η νεοτεχνολογία, αντίθετα, εφαρμόζει με 
το πιο πιστό τρόπο τη μεταμοντέρνα κατάργηση κάθε αξιολογικής διάκρισης 
μεταξύ «υψηλής» και «ευτελούς» κουλτούρας, η οποία επιπλέον καθοσιώνε-
ται βάσει επιχειρημάτων δανεισμένων από την αντι-αυταρχική κληρονομιά 
των κινημάτων του ‘6054. Στα πλαίσια της λογικής του μέσου, η καλλιτεχνική 
δημιουργία, ως ενέργημα, εξισώνεται με τον διαδικτυακό αυνανισμό: πλέον 
έχουμε την αίσθηση πως τέχνη, π.χ., είναι η δημοσίευση ανέμπνευστων διη-
γημάτων και δήθεν «καλλιτεχνικών» φωτογραφιών στο Instagram. Και το ίδιο 
ισχύει, φυσικά, για τους υπόλοιπους τομείς της πνευματικής δημιουργίας, όχι 
μόνο για την τέχνη, καθώς, όπως είδαμε προηγουμένως, το βασικότερο, ίσως, 
ψυχολογικό σύμπτωμα της κοινωνίας της κατανάλωσης είναι η υπερδιόγκω-
ση του ναρκισσισμού του ατόμου. Έτσι πλέον ο σύγχρονος μικροαστός δεν 
ορρωδεί προ ουδενός: θεωρεί τον εαυτό του μεγάλο στοχαστή, καλλιτέχνη 
και πάει λέγοντας55. Διόλου τυχαίο που έχουμε φτάσει πλέον να διαβάζουμε 
θεωρίες περί «ιδιοφυίας που δεν πρωτοτυπεί» (unoriginal genius) και «μη δη-
μιουργικής γραφής» (uncreative writing)56: κάπως πρέπει κι η εποχή να δικαιο-
λογήσει τα χάλια της!

54. Η γλόμπαλ τηλεοπτική απόφυση ονόματι Κ. Μπογδάνος, για παράδειγμα, ενώ από 
τη μια μεριά πλασάρεται ως ποιητής και δημοσιογράφος επιπέδου, παραπονούμενος ότι 
«για άλλη μια φορά διαπίστωσα πόσο αγώνα χρειάζεται για να πουλήσει το καλό. Για 
άλλη μια φορά ντόρο έκανε η χειρότερη εκπομπή της σεζόν […]. Αυτή με τον Νότη. Οι 
πέντε ακαδημαϊκοί στην ενημερωτική υπερπαραγωγή για την Ουκρανία πέρασαν και δεν 
ακούμπησαν. Ήταν από τις καλύτερες εκπομπές μου» (Κ. Μπογδάνος, «Είμαι ένα καλό 
κακό παιδί», περ. People, 23/3/2014), από την άλλη, όχι μόνο συνεχίζει να κάνει τέτοιου 
είδους «κακές» εκπομπές, αλλά, ταυτόχρονα, εμφανίζεται σε «πρωινάδικα» και δίνει 
συνεντεύξεις σε κουτσομπολίστικα έντυπα σαν το People. Παράλληλα, ενώ κομπορρη-
μονεί, δηλώνοντας πως «ατασθαλίες θα βρει κανείς μόνο στα προσωπικά μου. Κι αυτά 
δεν αφορούν κανέναν -κι αν κανείς ποτέ πάει να τα σκαλίσει, θα τον πάρει ο διάολος» 
(ό.π.), αυτές του οι διακηρύξεις διόλου δεν τον εμποδίζουν να αναλύει τηλεοπτικώς τις 
φαντασιώσεις των λοβοτομημένων ερωμένων του που του ζητούσαν ποιητική απαγγελία 
προκειμένου να έρθουν σε οργασμό.
55. Χαρακτηριστικό είναι, π.χ., το φαινόμενο του παραεπιστημονικού τσαρλατανισμού 
που παρατηρείται ακόμα και σε χώρες με μεγάλη διανοητική και πνευματική παράδοση 
σαν τη Γαλλία, με πολύ εύγλωττο παράδειγμα τους αδερφούς Bogdanov (κάποια συγγέ-
νεια με τον Μπογδάνο ίσως;), περσόνες της showbiz με παραμορφωμένα πρόσωπα από το 
μπότοξ και τα λίφτινγκ, οι οποίοι παρουσιάζονται ως θεωρητικοί φυσικοί, συγγράφοντας 
βιβλία που έχουν επανειλημμένως καταγγελθεί από κανονικούς επιστήμονες του κλάδου.
56. Βλ. για τις σχετικές αναφορές το άρθρο «Φάκελος λογοκλοπή», περ. Νέο Πλανόδιον, 
τ. 1, χειμώνας 2013-2014, σ. 137.

Η ανθρωπολογική σημασία του κιτς
Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, σε κάθε περίπτωση, είναι 

το εξής: πλέον οι παραδοσιακές «πολιτιστικές βιομηχανίες» (μήντια, 
εμπορικός κινηματογράφος και μουσική, διαφήμιση, βιομηχανία της μό-
δας κ.λπ.) συνοδεύονται από αυτό το ρεύμα «αυτόνομης» και από τα 
κάτω πολιτιστικής ψευτοδημιουργίας, του οποίου φορείς είναι, όπως 
είδαμε, τα ημιμορφωμένα μεσαία στρώματα που αναδύθηκαν στη δε-
καετία του ’50 και άρχισαν να κυριαρχούν πολιτιστικά μετά τα κινήμα-
τα της δεκαετίας του ’60 και του ’70. Είναι αυτά που μαθαίνουν από 
πολύ νεαρή ηλικία να χειρίζονται τη νεοτεχνολογία και τα διάφορα 
μαραφέτια της. Πρόκειται ακριβώς για την κοινωνική βάση του λεγόμε-
νου κιτς, το οποίο βλέπουμε για πρώτη φορά στην καθαρή μορφή του. 
Το κιτς δεν είναι η λαϊκής προέλευσης ακαλαισθησία, όπως πιστεύαμε 
παλιότερα, αλλά αυτός ο πολιτισμός των ημιμορφωμένων μεσαίων τά-
ξεων της καταναλωτικής κοινωνίας, ο οποίος διατηρεί μια τουριστικού 
τύπου σχέση με τα πάντα. Όπως έχει σωστά ειπωθεί, «φαίνεται πως ο 
πολιτισμός, όπως τον γνωρίζουμε, δηλαδή για να το πούμε μια κι έξω, 
ο πολιτισμός του Νοήματος, φτάνει στο σημείο της εκμηδένισης και 
κατόπιν ανακυκλώνεται, με τις εικόνες, τα στυλ, τα ύφη, τις μόδες και 
τις τεχνοτροπίες να επανέρχονται ως ισότιμες “επιλογές”, κατ’ ουσίαν 
ελλείψει σημασιακού παρονομαστή»57. 

Το πραγματικό κιτς είναι τελικά αυτή η αβαρής σημασιακά και 
κενή νοήματος περιπλάνηση ανάμεσα σε «στυλ», «μόδες» και «τεχνο-
τροπίες», απογυμνωμένη από κάθε υπόλειμμα ζωντάνιας και πηγαιότη-
τας. Αυτό είναι το πραγματικό κιτς κι όχι το λαϊκής προέλευσης «trash», 
που τόσο αρέσκονται να κοροϊδεύουν (ή έστω να προσπαθούν να εξη-
μερώσουν ως «cult») οι φορείς του κιτς, αλλά το οποίο διασώζει ακόμα 
ορισμένες ικμάδες λαϊκού αυθορμητισμού και ζωντάνιας, συνιστώντας, 
ουσιαστικά, ένα μπάσταρδο μείγμα υπολειμμάτων της παραδοσιακής 
λαϊκής κουλτούρας από τη μια μεριά, και της μαζικής κουλτούρας από 
την άλλη, καθώς αυτή απλώνει τα πλοκάμια της όλο και περισσότερο, 
μέχρις ότου εξαλείψει κάθε στοιχείο της πρότερης περιόδου. Αυτή είναι 
η διαφορά, λόγου χάριν, μεταξύ των παρακμιακών πολιτιστικών προϊό-
ντων που ακούν στα ονόματα Νότης Σφακιανάκης και Lady Gaga: στην 
πρώτη περίπτωση έχουμε μια ευτελισμένη εκδοχή λαϊκού βιώματος και 
μουσικής, στη δεύτερη περίπτωση έχουμε την πλήρη εξαφάνιση κάθε 

57. Ε. Αρανίτσης, «Συζητήσεις για το τέλος των πραγμάτων. Σχετικά με τον Νίκο Πανα-
γιωτόπουλο (3)», Βιβλιοθήκη της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας, 10/7/2009, σ. 9.
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είδους συναισθήματος ή βιώματος, το πέρασμα από τον άνθρωπο, ως ον 
φαντασίας και συναισθήματος, σε ένα είδος συναισθηματικά κενού ρο-
μπότ, καθαρού εμπορικού προϊόντος της πολιτιστικής βιομηχανίας.

Ένα νέο ανθρωπολογικό μοντέλο: η δημοκρατική λαϊκότητα
Όπως προκύπτει καθαρά από την προσπάθεια να διακρίνουμε 

ανάμεσα στους φορείς των πολιτιστικών αξιών που εκφράζονται μέσα 
απ’ το κιτς, από τη μια πλευρά, και τα στρώματα που, κατ’ αυτούς, είναι 
φορείς της πραγματικής κακογουστιάς, από την άλλη, η κατηγοριοποίη-
ση μπορεί, μέσες άκρες, να ειδωθεί ως ταυτόχρονα πολιτική και πολιτι-
στική. Η κριτική εξέταση του σύγχρονου φιλελεύθερου και τεχνοφιλικού 
λόγου, επί παραδείγματι, καταδεικνύει πως οι θιασώτες του -που συμπί-
πτουν, χονδρικά, με την κοινωνική βάση του κιτς (καθώς πρόκειται για 
τα τεχνολογικά καταρτισμένα ημιμορφωμένα μεσοστρώματα)- διακρίνο-
νται από μια βαθιά περιφρόνηση για καθετί το λαϊκό, που τους φαίνεται 
ως εξ ορισμού αντιδραστικό, πατριαρχικό, σεξιστικό και γενικότερα ως 
η ενσάρκωση κάθε κακού58. Πρόκειται για ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο 
για τις νεοτερικές κοινωνίες: τα μορφωμένα (όλο και περισσότερο εντός 
εισαγωγικών) στρώματα μιας κοινωνίας, που είναι εκ των πραγμάτων δια-
χωρισμένα από τις λαϊκές τάξεις, όχι μόνο δεν προσπαθούν να γεφυρώ-
σουν με κάποιον τρόπο αυτό το χάσμα (είτε με τρόπο λαϊκιστικό -προ-
βαίνοντας δηλαδή σε μια φετιχιστική κι εξιδανικευτική αγιοποίηση του 
«Λαού»- είτε με τρόπο διαυγή -προσπαθώντας να στοχαστούν πάνω στα 
αίτια και τις συνέπειες τέτοιου είδους κοινωνικών διαχωρισμών), αλλά το 
δικαιολογούν, επιπλέον, βάσει επιχειρημάτων που ταυτίζουν, όπως είδα-
με, το λαϊκό με κάθετί το άξεστο κι επιλήψιμο. Οι χειρότερες προκατα-
λήψεις του «τεχνοκρατικού» αμερικανικού φιλελευθερισμού του 20ού αι-
ώνα ενάντια στις «μάζες» επαναλαμβάνονται σήμερα ελαφρά τη καρδία 
από τον κάθε τυχάρπαστο δημοσιολόγο που περνιέται για διανοούμενος 
περί οπής. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, πρόκειται για μια πρωτόγνωρη 
εξέλιξη, δεδομένου ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια συνεχίζαμε να έχουμε τον 
εθνολαϊκιστικό τριτοκοσμισμό της Μεταπολίτευσης (ένα μείγμα πασοκι-
σμού και αγοραίου θεοδωρακισμού) ως επίσημη ιδεολογία.

Έχουμε να κάνουμε και εδώ με την γκροτέσκα έκφραση ενός βα-
θύτερου φαινομένου χαρακτηριστικού των δυτικών κοινωνιών συνολικά: 
οι «διανοούμενοι» κι οι «σπουδαγμένοι» αποκόπτονται όλο και περισ-

58. Βλ. ως προς αυτό το θέμα το κείμενό μας «Το “τέλος της Μεταπολίτευσης”;…», ό.π., 
σ. 82 κ.ε.

σότερο από τις λαϊκές τάξεις, τόσο de facto όσο και de jure, κι αυτές οι 
τελευταίες αφήνονται στην πιο χυδαία σαγήνη της κουλτούρας της κατα-
νάλωσης, δίχως να ενδιαφέρονται, πλέον, καθόλου να ξεφύγουν από την 
δυσχερή πνευματικά κατάσταση στην οποία τις καταδικάζει η θέση τους 
μέσα στην κοινωνική ιεραρχία. Ακόμα και σε χώρες με καθαρά λαϊκή πα-
ράδοση, δίχως αριστοκρατική κληρονομιά, όπως οι ΗΠΑ, παρατηρούνται 
ανάλογα φαινόμενα, τα οποία μάλιστα κωδικοποιούνται και γεωγρα-
φικά (Ανατολική και Δυτική Ακτή ενάντια στη «Βαθιά Αμερική» κ.λπ.). 
Η κατάσταση είναι, δε, πολύ χειρότερη σε χώρες με βαθιά παράδοση 
κοινωνικών διαχωρισμών αριστοκρατικού τύπου, όπως η Γαλλία λόγου 
χάριν, στις οποίες η αστική κουλτούρα είχε πάντοτε έναν ελιτίστικο και 
καστικό χαρακτήρα. Όπως και να ‘χει πάντως σε ολόκληρη τη Δύση η 
παρακμή της σκέψης και της πνευματικής δημιουργίας εκφράζεται μέσω 
μιας προκλητικής περιφρόνησης για οτιδήποτε λαϊκό, τη στιγμή ακριβώς 
που ο μεταμοντερνισμός υποτίθεται πως μας απελευθέρωσε από την 
τυραννία καταπιεστικών μοντερνιστικών διπόλων όπως ο διαχωρισμός 
ανάμεσα σε υψηλή και ευτελή κουλτούρα.

Ο χιπστερισμός, για τον οποίο παντού γίνεται λόγος αλλά κανείς 
δεν έχει προσπαθήσει να αναλύσει στα σοβαρά ως κοινωνικό φαινόμενο 
εδώ στην Ευρώπη, εννοιοποιήθηκε και αναλύθηκε για πρώτη φορά στις 
ΗΠΑ59 και συνιστά την πολιτιστική κι αισθητική αποκρυστάλλωση αυτού 
του φαινομένου, οι ρίζες του οποίου πρέπει να αναζητηθούν στα νεολαιί-
στικα κινήματα και την Αντικουλτούρα της δεκαετίας του ’60. Ήταν τότε 
που η υποχώρηση του παραδοσιακού εργατικού κινήματος επέτρεψε στα 
αναδυόμενα κινήματα της νεολαίας (μεσοαστικής, κατά βάση προέλευ-
σης) να περιλάβουν στην επίθεσή τους στους κώδικες της αστικής ηθικής 

59. Βλ. π.χ. το περίφημο κείμενο του T. Wolf, “Radical Chic: that Party at Lenny’s” (1970 –
τώρα στον τόμο The Purple Decades), που προσπαθεί να περιγράψει τις απαρχές ενός «αρι-
στερισμού» της εύπορης καλλιτεχνικής ιντελιγκέντσιας της Νέας Υόρκης. Βλ. επίσης τα 
πρόσφατα βιβλία των κοινωνικών κριτικών R. Frank, The Conquest of Cool: Business Culture, 
Counterculture and the Rise of Hip Consumerism ([Η κατάκτηση του κουλ. Επιχειρηματική 
κουλτούρα, Αντικουλτούρα και η άνοδος του «χιπ» καταναλωτισμού] 1998) και D. Brooks, 
Bobos in Paradise: The New Upper Class and How they Got There ([Οι μπομπό στον Παράδεισο: 
πώς δημιουργήθηκε η νέα ανώτερη τάξη] 2000) σχετικά με τη διαμόρφωση μιας νέας μορ-
φής, «χιπ» και «εναλλακτικής» κατανάλωσης κι αισθητικής, από πλευράς των σύγχρονων 
ανώτερων τάξεων, βάσει ενός στυλ που έλκει την καταγωγή του από την ιδεολογία και την 
αισθητική της Αντικουλτούρας του ’60 και του ’70. «Bobos» αποκαλούνται οι χίπστερ στα 
γαλλικά, καθώς ο νεολογισμός αυτός προέρχεται από τα πρώτα γράμματα των λέξεων 
bourgeois («αστός») και bohème («μποέμ») και δηλώνει αυτή τη μείξη αστικού και μποέμ-
καλλιτεχνίζοντος στοιχείου που υποτίθεται πως ενσαρκώνει ο χιπστερισμός.
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και πολλές λαϊκές αξίες συμφυείς αυτού του πνεύματος: τη θετική αξι-
ολόγηση της εργασίας και της μαστοριάς, τον σεβασμό των οικογενει-
ακών παραδόσεων κ.λπ. Είναι τότε που ο λαός παύει να αξιολογείται 
θετικά ως «προλεταριάτο» και «εργατική τάξη» και μετατρέπεται σε 
«μικροαστούς». Οι ΗΠΑ, με την καλά ριζωμένη λαϊκή τους κληρονομιά, 
μας έδωσαν μια από τις πιο διαυγείς εκδοχές του φαινομένου, καθώς η 
αντίδραση της Αντικουλτούρας απέναντι στους «squares» (τους «μικροα-
στούς» της εποχής) υπήρξε εκεί χαρακτηριστική60.

Το βάθος του φαινομένου καταδεικνύεται κι από το γεγονός πως 
αυτές οι τάσεις μεταφυτεύονται σχεδόν ανόθευτες ακόμα και στην Ελ-
λάδα, η οποία ουδέποτε είχε κάποιον πολιτισμό που διέφυγε σε ουσια-
στικό βαθμό από τις λαϊκές νόρμες. Παρ’ όλα αυτά, ο εγχώριος αναρχι-
κός χώρος, για παράδειγμα, συνιστά χαρακτηριστικό δείγμα νεολαιίστι-
κης λογικής αρθρωμένης γύρω από μια αντίθεση κι ένα μίσος προς τους 
μικροαστούς (ας θυμηθούμε περίφημα συνθήματα όπως τα «Σκουλήκια 
μικροαστοί!» και «Φονιάδες των λαών, νοικοκυραίοι!»). Αντίστοιχα η 
Αριστερά, η οποία δεν είναι χώρος προερχόμενος απ’ τη νεολαιίστικη 
αντικουλτούρα, έχοντας, αντίθετα, λαϊκές ρίζες, βρίσκεται όλο και πε-
ρισσότερο σε μια ανάλογη κατάσταση, εφόσον κατά τη Μεταπολίτευση η 
κοινωνιολογική σύσταση των κομματικών της μηχανισμών άλλαξε ριζικά, 
με αποτέλεσμα να κυριαρχούν πλέον οι φοιτητές κι οι «διανοούμενοι» 
κι όχι ο λαϊκός κόσμος.

Στο μεγαλύτερο μέρος της, για παράδειγμα, δεν παρέλειψε να 
ειρωνευτεί με κάθε τρόπο τον -πράγματι γελοίο- Σ. Θεοδωράκη και το 
«Ποτάμι» του. Ωστόσο, με εξαίρεση το ΚΚΕ και ορισμένα ταριχευμένα 
σταλινομαοϊκά απομεινάρια (τύπου ΟΑΚΚΕ, μ-λ ΚΚΕ κ.λπ.), το σύνολο 
της Αριστεράς πλέον επηρεάζεται καθοριστικά από έναν χιπστεροειδή 
προσανατολισμό στο πολιτιστικό επίπεδο. Κάθε επαφή με τη λαϊκότητα 
τείνει να χαθεί. Ως τι, λόγου χάριν, αντιτίθεται στο «Ποτάμι» ο ΣΥΡΙΖΑ 
του Καρίτζη και των υπόλοιπων τριανταπεντάρηδων του «περιβάλλο-
ντος Τσίπρα»; Αρκεί να δούμε ποιοι λογίζονται σήμερα ως αριστεροί 
ποιητές, επί παραδείγματι -ας πάρουμε τη νεότερη γενιά, που είναι και 
ρητά πολιτικοποιημένη: Θ. Τσαλαπάτης, Ν. Ερηνάκης, Θ. Ρακόπουλος, οι 
διάφοροι του περιοδικού Τεφλόν και τόσοι άλλοι. Τι σχέση έχουν όλοι 
αυτοί -ως προς την επαφή τους με τη λαϊκότητα φυσικά, γιατί ως προς 
την ποιητική αξία δεν τίθεται καν ζήτημα σύγκρισης- με παλιότερους 

60. Βλ. για την αμερικανική περίπτωση το κείμενο του Σ. Φρέιζερ, «Ευχαριστούμε, Tea 
Party», Πρόταγμα, τ. 2, Ιούνιος 2011.

αριστερούς ποιητές όπως, π.χ., ο Βάρναλης, ο Βρεττάκος, ο Καββαδίας 
ή ακόμα κι ο Αναγνωστάκης ή ο Καρούζος; Ανθρώπους με τριπλάσια 
και τετραπλάσια μόρφωση, αλλά ουσιαστικά λαϊκούς και απλούς, δίχως 
καμία διανοουμενίστικη επιτήδευση; Υπάρχει έστω η παραμικρή σχέση 
ανάμεσα σ’ αυτούς τους ποιητές και σ’ όλους αυτούς που έχουν δώσει 
συνεντεύξεις με επιτηδευμένες πόζες σε εκπομπές του Ποτάμη και δεν 
έχουν διστάσει να φωτογραφηθούν σε εγκόλπια του χιπστερικού κατα-
ναλωτισμού όπως η εφημερίδα του Σ. Τσαγκαρουσιάνου, Lifo61; 

Εδώ μπαίνουμε βέβαια σε βαθειά νερά και μόνο ορισμένες νύξεις 
μπορούμε να κάνουμε για αυτά τα θέματα με την εξέταση των οποί-
ων θα προσπαθήσουμε να καταπιαστούμε στα επόμενα τεύχη. Ωστόσο 
η ολοένα και αυξανόμενη κυριαρχία αυτού του πολιτιστικού ύφους κι 
αυτού του στυλ ζωής όχι μόνο σε επίπεδο κοινής γνώμης γενικώς όσο 
και -κυρίως!- στους κόλπους των πολιτικών χώρων που υποτίθεται πως 
εκφράζουν ένα δημοκρατικό πρόταγμα, δείχνει το βάθος των σημερινών 
αδιεξόδων. Δεν είναι τυχαίο, υπό αυτήν την έννοια, που τη λαϊκότητα την 
επικαλούνται σήμερα οι διάφοροι ακροδεξιοί, με χαρακτηριστικότερο, 
ίσως, παράδειγμα τον χιμπατζή Φαήλο Κ. και το ιδεολογικό του πρόταγ-
μα ανασύστασης μιας λαϊκής δεξιάς, ενώ από κοντά πάει κι ο Μπέος που 
έχει ανάγει τη λούμπεν και παρηκμασμένη λαϊκότητα του Παντελίδη και 
της Πάολα σε πρόταγμα, παίζοντας, ακριβώς, το χαρτί του αντιδιανοου-
μενισμού. Αντίστοιχα λαϊκιστικά φαινόμενα έχουμε και σε καθαρά δυτι-
κές χώρες, όπως, π.χ., η Γαλλία, με απίθανους τύπους όπως ο ακροδεξιός 
αντισημίτης Alain Soral κι η οργάνωσή του «Ισότητα και συμφιλίωση» 
(Egalité et Réconciliation), που έχει ως βασικό σλόγκαν «Δεξιά στις αξίες, 
Αριστερά στην εργασία»62. Κι είδαμε παραπάνω ότι η άνοδος της σημε-
ρινής Ακροδεξιάς δεν είναι, υπό μια άποψη, παρά η τερατογένεση που 
προκύπτει από αυτό το διαζύγιο της χειραφετητικής σκέψης –ή, όλο και 
λιγότερο, πράξης- και των λαϊκών τάξεων. 

Όσο αυτό το διαζύγιο βαθαίνει, τόσο η Ακροδεξιά θα κερδίζει έδα-
φος και τόσο, ως αντίδραση, η Αριστερά κι οι αναρχικοί θα τείνουν προς 
το άλλο άκρο, προς μια καθαρή κι ακομπλεξάριστη, δηλαδή, αντιλαϊκό-

61. Βλ. π.χ. το επεισόδιο των Πρωταγωνιστών με τίτλο «Τι να μας πουν κι οι ποιητές;» 
όπως επίσης και τη συνέντευξη των Α. Γρίβα, Θ. Ρακόπουλου και Θ. Τσαλαπάτη στο άρθρο 
της Τ. Μανδηλαρά, «Ο κύκλος των νέων ποιητών», Lifo.gr, 20/2/2013.
62. Για τον ουρακοτάγκο αυτόν, βλ. το κείμενο «Ο Νικολά Ανελκά σε ρόλο Κατίδη και η 
νέα, cool ακροδεξιά στη Γαλλία», περιοδικό Humba, τ. 15, Άνοιξη 2014 (διαθέσιμο και στην 
ιστοσελίδα https://barikat.gr/content/o-nikola-anelka-se-rolo-katidi-kai-i-nea-cool-akrodexia-
sti-gallia).
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τητα που φτάνει μέχρι βαθμού αντικοινωνικότητας, χαρακτηριστικότερο 
παράδειγμα της οποίας είναι οι διάφορες «ανθελληνικές» ομάδες που 
έχουν ανθίσει τα τελευταία χρόνια στις παρυφές των Εξαρχείων, όπως 
είδαμε παραπάνω. Κι αν η Αριστερά, ως χώρος που απευθύνεται στο 
σύνολο της κοινωνίας κι όχι μόνο σε νεολαιίστικα «στέκια» και «κατα-
λήψεις», δεν πέφτει σε τέτοια εφηβικά αδιέξοδα, εντούτοις παρόμοιες 
τάσεις εκφράζονται και στους κόλπους της με διαφορετική μόνο μορφή. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα η άνοδος του κομφουζιονισμού και η πα-
ντελής έλλειψη ενός κατανοητού θεωρητικού λόγου από την πλευρά της63.

Όσο η Αριστερά έχει εγκαταλείψει κάθε σοβαρή προσπάθεια πολι-
τιστικής παρέμβασης, τόσο αυτά τα ζητήματα θα κεφαλαιοποιούνται από 
την Ακροδεξιά. Γιατί μπορεί να έχουμε χίλιες διαφωνίες με το μοντέλο θυ-
ματικού τριτοκοσμισμού που προσπάθησε να προωθήσει η αριστερή δια-
νόηση μεταπολεμικά64, αλλά, όπως και να το κάνουμε, είναι από κάθε άπο-
ψη προτιμότερο να είναι κανείς με τον Ρίτσο και τον Θεοδωράκη παρά με 
κομφουζιονιστές τύπου Ζίζεκ και Αγκάμπεν. Γι’ αυτό κι εμείς πιστεύουμε 
ότι χρειάζεται σοβαρή και μεθοδική δουλειά επί του θέματος. Πιστεύουμε, 
με άλλα λόγια, ότι το πρόταγμα της αυτονομίας που υποστηρίζουμε θα 
ήταν θνησιγενές ακόμα και στο επίπεδο της θεωρίας, αν δεν περιελάμβανε 
ως ουσιώδη του πτυχή την υπεράσπιση ή, έστω, την προσπάθεια σκιαγρά-
φησης αυτού που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε δημοκρατική λαϊκό-
τητα. Δηλαδή μια υπεράσπιση όχι μόνο των καθαρά και ρητά δημοκρατι-
κών και χειραφετητικών πτυχών της λαϊκής κουλτούρας και παράδοσης, 
αλλά και μιας σειράς τέτοιων χαρακτηριστικών που κατακεραυνώνονται 
από τους φιλελεύθερους αλλά και τους χίπστερ αριστερούς κι αναρχικούς 
ως δήθεν «πατριαρχικά» ή «εθνικιστικά». 

Βλέπουμε, ξανά, πώς αναδύεται πάλι το ζήτημα της σχέσης μας 
με την παράδοση, όπως τονίζει κι ο Α. Φασούλας στη συζήτηση των θέ-
σεων του Γ. Χαμηλάκη,  ζήτημα κεντρικό, στα μάτια μας, κάθε απόπειρας 
ανασύστασης κάποιου δημοκρατικού και χειραφετητικού προτάγματος. 
Αυτό που μας χρειάζεται είναι ένας δημιουργικός διάλογος μαζί της και 

63. Με αποκορύφωμα αυτής της τάσης τον συλλογικό αμπελοφιλοσοφικό αυνανισμό με 
τίτλο «Τι σημαίνει να ζει κανείς; Κρίση του καπιταλισμού» που προβλήθηκε από το κανά-
λι της Βουλής ως «συζήτηση με τον φιλόσοφο Alain Badiou» (με τους Γ. Βέλτσο, Σ. Μιχαήλ 
και Δ. Βεργέτη σε μεγάλο οίστρο να πλαισιώνουν τον διάσημο Γάλλο φιλοσοφικό απατε-
ώνα). Βλ. την εκπομπή στο εξής λινκ: http://www.youtube.com/watch?v=lUTsPXFWUD4 .
64. Βλ. σχετικά την ανάλυση του Α. Γαβριηλίδη στην Αθεράπευτη νεκροφιλία του ριζο-
σπαστικού πατριωτισμού (Αθήνα, Futura, 2007) αλλά και την κριτική του στο σχετικό 
βιβλιογραφικό σημείωμα του ανά χείρας τεύχους.
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μια απόρριψη των δύο αντιμεταθέσιμων δρόμων που μας οδηγούν σίγουρα 
προς το αδιέξοδο: της χιπστεροειδούς συλλήβδην απόρριψης του λαϊκού 
-και της παράδοσης συνολικότερα- αλλά και της αφελούς κι εξιδανικευ-
τικής τους αποθέωσης, η οποία συγκαλύπτει τις ετερόνομες και αντιδρα-
στικές τους πτυχές. Ούτε χιπστερισμός ούτε λαϊκισμός, με άλλα λόγια, 
αλλά μια προσπάθεια να εμπνευστούμε από τα καλύτερα στοιχεία του 
παρελθόντος με σκοπό τη συμμετοχή στην προσπάθεια δημιουργίας ενός 
βιώσιμου μέλλοντος. 
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Δημήτρης Μαρκόπουλος
Μια κριτική του φιλελεύθερου πλουραλισμού

Σκέψεις για την πολιτιστική διάσταση του αδιεξόδου
των δυτικών κοινωνιών

Α. Η μαζική κουλτούρα και οι συνέπειές της

Το πολιτιστικό και το πολιτικό
Ένα από τα στοιχεία που δεν μπορούμε να παραβλέπουμε όταν 

εξετάζουμε τον κόσμο μας σήμερα είναι το δίχως άλλο η παντοδυναμία 
της μαζικής κουλτούρας. Και αυτό διότι οι κοινωνίες μας φαίνεται να 
είναι διαποτισμένες μέχρι το μεδούλι από αυτόν τον μαζικό και απρόσω-
πο τρόπο οργάνωσης και ρύθμισης των κοινωνικών σχέσεων. Πρόκειται 
-όπως θα δούμε στη συνέχεια- για μια διαδικασία «εξορθολογισμού» της 
συλλογικής ζωής που έχει ως συνέπεια την απορρόφηση των περασμένων 
ταξικών και λαϊκών στοιχείων από ένα ολοένα και πιο κυρίαρχο γενικό 
πλαίσιο πολιτιστικού «εξισωτισμού» και κοινωνικής ομογενοποίησης. 

Η μαζική κοινωνία -δηλαδή η κοινωνία που, κατά βάση, οργανώ-
νεται πάνω στις αρχές της μαζικής κουλτούρας- δεν είναι κάτι καινούριο. 
Αποτελεί δημιούργημα του δυτικού πολιτισμού κατά τον 20ό αιώνα και 
ως τέτοιο δείχνει να έχει πλέον κυριαρχήσει σε όλα τα πλάτη και τα μήκη 
του πλανήτη. Κι αν μια τέτοια παραδοχή ακούγεται αρκετά κοινότοπη 
σήμερα, αυτό που δεν είναι καθόλου αυτονόητο είναι η συνειδητοποίηση 
της βαθειάς πολιτικής σημασίας και των συνεπειών του φαινομένου της 
μαζικής κουλτούρας από όσους και όσες (διανοούμενους, αναλυτές ή αν-
θρώπους πολιτικά στρατευμένους, που ασχολούνται ενεργά με τα κοινά) 
προσπαθούν να βρουν ένα νήμα για να εξηγήσουν ή και να αντιπαλέψουν 
το σημερινό κοινωνικό χάος. Μάλιστα, στη συγκυρία της οικονομικής 

κρίσης μια σοβαρή συζήτηση γύρω από το πολιτιστικό ζήτημα δείχνει 
δυστυχώς να καθίσταται δευτερεύουσα, αν όχι παντελώς αδιάφορη, και 
αυτό λόγω της υπεροψίας με την οποία αυτό αντιμετωπίζεται από τους 
ιδεολογικούς και πολιτικούς χώρους. 

Έχουμε ουσιαστικά να κάνουμε με δύο ειδών ιδεολογικές τυ-
φλώσεις που -συνειδητά ή μη- αποπροσανατολίζουν την κουβέντα γύρω 
από την κυριαρχία της μαζικής κουλτούρας. Από τη μία η θεωρία του 
πολιτιστικο-αισθητικού πλουραλισμού, δημοφιλής στους θιασώτες του 
φιλελευθερισμού καθώς και σε σημαντικότατο κομμάτι της κοινωνίας 
υπερασπίζεται με πάθος το κεκτημένο της «εξισωτικής» κατανάλωσης 
και της καθημερινής ζωής των απολαύσεων και των πολλαπλών επιλογών 
για το άτομο. Πρόκειται για μια αντίληψη που -όπως θα αναλύσου-
με στη συνέχεια- εκθειάζει την πολιτιστική ανοιχτότητα των σύγχρονων 
κοινωνιών και αποδέχεται την μαζικοποίησή τους ως προϊόν, αλλά και 
προϋπόθεση ταυτόχρονα, της υποσχόμενης (για το μεγαλύτερο κομμάτι 
του πληθυσμού) ατομικής οικονομικής ευημερίας. Ακόμα και σε περιό-
δους κρίσης, σαν τη σημερινή, ο εν λόγω φιλελευθερισμός προτρέχει να 
αναλάβει το ιερό καθήκον της υπεράσπισης του πολιτιστικού και τεχνο-
λογικού προτάγματος της μαζικής κοινωνίας, προσδίδοντάς του, αυτή 
τη φορά, το ρόλο της πύλης-εξόδου από το τούνελ της κρίσης και των 
κοινωνικών «αρχαϊσμών» που δήθεν την προκαλούν και την αναπαρά-
γουν. Πρόκειται για ένα είδος προπαγάνδας που υφιστάμεθα με τον πιο 
γραφικό ίσως τρόπο στην περίπτωση του μνημονιακού τύπου μετασχη-
ματισμού της Ελλάδας τα τελευταία τέσσερα έτη. 

Από την άλλη αντιμετωπίζουμε τη διανοητική μυωπία πολιτι-
κών χώρων που ευαγγελίζονται την αλλαγή του κόσμου αλλά, την ίδια 
ώρα, αδυνατούν να κατανοήσουν τη σημασία του πολιτιστικού παράγο-
ντα στην πολιτική συγκρότηση και τη γενικότερη θέσμιση της κάθε κοι-
νωνίας. Αναφερόμαστε κατά βάση στα σημερινά μαρξιστικά ρεύματα, 
που μέσα στη γενικότερή τους διανοητική παράλυση, περιορίζονται να 
παπαγαλίζουν χοντροκομμένα τις θεωρίες που κατατάσσουν τη σφαί-
ρα του πολιτιστικού ως εποικοδόμημα των υλικών συνθηκών και των 
κοινωνικών σχέσεων στο πεδίο της παραγωγής. Εδώ είναι παντελώς 
απούσα η οποιαδήποτε γόνιμη θεωρητική επιρροή, όπως π.χ. από το 
ρεύμα της Σχολής της Φραγκφούρτης ή από διανοούμενους του πολιτι-
στικού μαρξισμού του 20ού αιώνα. Το ανησυχητικό είναι ότι ακόμα και 
για τους ελευθεριακούς χώρους, κατά κανόνα το φαινόμενο της μαζικής 
κουλτούρας είτε γίνεται αντιληπτό εντελώς επιφανειακά, ως τακτική 
του συστήματος για την κυριαρχία του πάνω στους ανθρώπους και ως 
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εν τέλει επιφαινόμενο των πολιτικό-οικονομικών ανισοτήτων, είτε φαί-
νεται να υποτιμάται η σημασία και ο ρόλος του λόγω του επείγοντος 
της οικονομικής κατάρρευσης. 

Έτσι, οι εν λόγω αντιλήψεις δυσκολεύονται να ανιχνεύσουν την 
άμεση σχέση ζητημάτων όπως η αναπαραγωγή της κουλτούρας, η καλ-
λιτεχνική δημιουργία, το τεχνικό σύστημα, η χρήση του χρόνου ή η ορ-
γάνωση των καθημερινών ανθρώπινων σχέσεων, με την οργάνωση των 
πολιτικών και οικονομικών δομών σε κάθε κοινωνία. Αδυνατούν, με άλλα 
λόγια, να διακρίνουν πώς το πολιτιστικό επηρεάζει και διαπλάθει το 
πολιτικό και το αντίστροφο. Και το κυριότερο, δε δείχνουν να αντι-
λαμβάνονται πώς η πλήρης μαζικοποίηση των πληθυσμών διαμορφώνει 
έναν αντίστοιχο ανθρωπολογικό τύπο, του οποίου τις συνέπειες βιώνου-
με σήμερα. Όμως αυτή η συνάρθρωση πολιτικού και πολιτιστικού είναι 
σημαντικότατη, πόσο μάλλον όταν σήμερα αντιμετωπίζουμε κάτι πολύ 
ευρύτερο από μια οικονομικού τύπου κρίση: μια γενικότερη απονομι-
μοποίηση βασικών πολιτικών, πολιτιστικών και ηθικών αξιών, που έχουν 
το ρόλο να (ανα)συγκροτούν τον εκάστοτε κόσμο. Δηλαδή, βιώνουμε μια 
καθαρά ανθρωπολογική κρίση, μια αποσύνθεση κοινωνικών σημασιών, 
όπως έχουμε κατά καιρούς αναλύσει στις σελίδες αυτού του περιοδικού. 

Η σημασία της κριτικής στη μαζική κουλτούρα
Κάτι τέτοιο μας υποχρεώνει να επανεξετάσουμε την οργάνω-

ση των κοινωνικών σχέσεων όχι μόνο στο πλαίσιο της διαχείρισης της 
πολιτικής και οικονομικής εξουσίας, αλλά και ως θεμέλιο και φορέα 
αναπαραγωγής της κουλτούρας, μεταβίβασης αξιών και εξασφάλισης 
μιας στοιχειώδους κοινωνικής συνοχής. Αν στο στενά πολιτικό πεδίο 
μια ριζική κριτική στους θεσμούς έχει κατά καιρούς γίνει ή αποτελεί 
διακύβευμα των εκάστοτε κινητοποιήσεων (ασχέτως αν τελικώς δεν 
μπορεί να ξεφύγει από τη μικρή μειοψηφία των πολιτικών χώρων), η 
συζήτηση για το πολιτιστικό ζήτημα φαίνεται να μην έχει προχωρήσει 
και πολύ από την εποχή της κριτικής των κινημάτων του ’60 -τα οποία 
είχαν πάρει την σκυτάλη από τα καλλιτεχνικά κινήματα και τις πρω-
τοπορίες του 20ού αιώνα- στην, (τότε) αστικού τύπου, καθημερινή ζωή. 
Δεδομένου, όμως, ότι έκτοτε ο κόσμος έχει αλλάξει πολύ -με εξελίξεις 
όπως η πλήρης κυριαρχία του καταναλωτικού τρόπου ζωής σε όλα τα 
κοινωνικά στρώματα, η διάδοση της ανευθυνότητας και η παρακμή αυ-
τού που ονομάζουμε δημόσια σφαίρα-, μια ανανέωση της πολιτιστικής 
κριτικής καθίσταται πιο αναγκαία από ποτέ. Το διακύβευμα σήμερα 
δεν είναι απλά και μόνο να μετασχηματίσουμε τις οικονομικο-πολιτικές 
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δομές αλλά επιπλέον να παρέμβουμε ριζικά σε ό,τι έχει να κάνει με τη 
μορφή και το περιεχόμενο της κουλτούρας, την πολιτιστική δημιουργία, 
την οργάνωση των ανθρώπινων σχέσεων. 

Υπάρχει, όμως, κι ένας ίσως πιο επείγων λόγος που επιθυμούμε 
να ανοίξουμε μια τέτοια συζήτηση. Η σημερινή ρήξη της κοινωνικής 
συνοχής που έχουν επιφέρει ο εξορθολογισμός της ζωής και η μαζική 
κουλτούρα στέκεται ως αδιαπέραστο εμπόδιο στην άρθρωση οποιουδή-
ποτε συλλογικού προτάγματος, καθώς και για τη συγκρότηση οποιου-
δήποτε μαχητικού πολιτικού αγώνα. Είναι κάτι που μας το αποδει-
κνύει περίτρανα η δυσκολία ανάπτυξης οργανωμένων κινημάτων στην 
Ελλάδα παρά την πρωτοφανή κοινωνική πρόκληση που έχει επιφέρει 
η διαχείριση της κρίσης από τις ολιγαρχίες. Δικαιολογημένα αποτελεί 
αντικείμενο συζήτησης η δυσκολία πολιτικής σύμπραξης και αυτενέρ-
γειας των ανθρώπων που, μέχρι πρότινος, ήταν πολιτικά ανένταχτοι 
(και αδιάφοροι), αλλά σήμερα επιθυμούν να αγωνιστούν: νεόπτωχοι, 
περιθωριοποιημένοι άνεργοι, υπό απόλυση υπάλληλοι, εργαζόμενοι με 
ελαστικές μορφές απασχόλησης κ.λπ. Κατά κάποιον τρόπο, φαίνεται να 
απουσιάζουν οι «αντικειμενικές» συνθήκες της ανθρώπινης συνεύρεσης 
και της συλλογικής στράτευσης με έναν μόνιμο τρόπο. Ενώ, αντίθετα, 
σε περιοχές άλλων πολιτιστικών καταβολών και χωρίς πλήρη ορθολο-
γικοποίηση της συλλογικής ζωής, όπως π.χ. ορισμένες χώρες του Αρα-
βικού κόσμου ή άλλες στην Λατινική Αμερική, τα κινήματα που ανα-
δύονται διακρίνονται για μια στοιχειώδη διάρκεια, συνοχή και επιμονή 
-ασχέτως της ριζοσπαστικότητας, του ιδεολογικού τους προσήμου ή 
της αποτελεσματικότητάς τους ανά περίπτωση. Θα μπορούσαμε μήπως 
να φανταστούμε σήμερα μια συγκροτημένη και αποφασιστική πολιτι-
κή δράση (που προϋποθέτει ρήξη με την κανονικότητα, υπέρβαση του 
φόβου, θυσίες σε προσωπικό επίπεδο, έμπρακτη αλληλεγγύη κ.λπ.) από 
μια κοινωνία γεμάτη τρυφηλότητα, ατομικισμό και ναρκισσισμό όπως 
είναι η ελληνική ή και άλλες ευρωπαϊκές1; 

Είναι, επομένως, πολιτική (με την ευρύτερη σημασία του όρου) η 
ανάγκη αντιμετώπισης των διαλυτικών φαινομένων που χαρακτηρίζουν 
τις μαζικές κοινωνίες. Ειδικά σήμερα που η κοινωνία της κατανάλωσης 
φαίνεται να εισέρχεται σε μια μεταβατική φάση νέων αντιφάσεων υπό το 
καθεστώς του νεοφιλελευθερισμού μια τέτοια πολιτική ανάγκη φαντάζει 
ακόμα πιο επιτακτική. Οι νέες αυτές συνθήκες μας ωθούν να υποβά-

1. Όπως είδαμε για παράδειγμα να συμβαίνει πρόσφατα στην Τουρκία.». 
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λουμε τη μαζική κουλτούρα σε μια ριζική, αλλά μη ελιτίστικου είδους, 
κριτική, αφού αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να καταδείξουμε ορισμένα 
θεμέλια κοινωνικής συνοχής που κρίνονται απαραίτητα για την ανάπτυ-
ξη ενός δημοκρατικού πολιτικού προτάγματος. 

Οι ανθρωπολογικές προεκτάσεις των μαζικών κοινωνιών
Αν επιμένουμε στην ανάλυση της παρακμής των δυτικών κοινω-

νιών, το κάνουμε όχι τόσο για να επαναδιατυπώσουμε την αυτονόητη 
κρίση για το πόσο «κακό» σύστημα είναι ο καπιταλισμός αλλά κυρί-
ως για να τονίσουμε την υποχώρηση ή την εξαφάνιση όλων αυτών των 
κοινωνικών ρευμάτων και ιστορικών διεργασιών που αναδύθηκαν πα-
ράλληλα με την εξάπλωσή του και, εν πολλοίς, συνέβαλαν σε αυτό που 
μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως 
δυτικό πολιτισμό. Πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι οι δυτικές κοινωνίες 
μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν οργανώνονταν και ρύθμιζαν την ανα-
παραγωγή τους στη βάση μιας ενεργούς μείξης πολιτικών, οικονομικών 
ή πολιτιστικών ρευμάτων και αξιών: το φαντασιακό της απεριόριστης 
ανάπτυξης ή της τεχνολογικής προόδου αναμειγνυόταν με τις βλέψεις 
και τη δράση των επαναστατικών καλλιτεχνικών ρευμάτων, η όξυνση 
της ταξικής διαστρωμάτωσης συγκρουόταν με τους εργατικούς αγώνες, 
η ολιγαρχικού ή αυταρχικού τύπου διακυβέρνηση βρισκόταν υπό τον 
έλεγχο των πολιτικών κινημάτων και των κοινωνικών αγώνων που διεξά-
γονταν. Επομένως, όταν ισχυριζόμαστε ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχει 
επικρατήσει σχεδόν πλήρως το καπιταλιστικό φαντασιακό, εννοούμε ότι 
έχουν υποχωρήσει (σε βαθμό εξαφάνισης) οι δυνάμεις εκείνες (κινήματα, 
προτάγματα, καλλιτεχνικές πρωτοπορίες κ.λπ.) που συνόδευαν το κυρί-
αρχο πολιτικό και πολιτιστικό πλέγμα σχέσεων και που κατά καιρούς το 
σφυροκοπούσαν στη θεωρία και στην πράξη. 

Και όχι μόνο αυτό· το ίδιο το καπιταλιστικό σύμπαν φαίνεται να 
έχει μεταλλαχθεί υπό το βάρος της μαζικής κοινωνίας που δημιούργησε. 
Οι παλαιότερες ταξικές διαφορές και συγκρούσεις, που σημάδεψαν και 
σε ένα βαθμό συντήρησαν τον κόσμο όπως τον ξέρουμε, έχουν δώσει τη 
θέση τους σε μια κοινωνική ειρήνευση και μια πολιτική απάθεια υπέρ-
τατου βαθμού. Ο κόσμος που δημιουργούσε και αναπαρήγαγε διαχωρι-
σμένες και συγκρουόμενες μεταξύ τους επιμέρους κουλτούρες (όπως η 
αστική και η εργατική) έχει κατά κάποιον τρόπο εκφυλιστεί και ομογε-
νοποιηθεί σ’έναν «γενικό μέσο όρο». Ναι μεν υπάρχουν και αναπαρά-
γονται οι οικονομικές ανισότητες -μάλιστα με βάναυσο τρόπο αν συλ-
λογιστούμε μεταξύ άλλων και τον οικολογικά ολέθριο βαθμό της υλικής 

ευμάρειας που μπορεί να προσφέρει στους λίγους η τεχνική ανάπτυξη 
του 21ου αιώνα-, ωστόσο τα διάφορα κοινωνικά στρώματα υπακούουν 
στους ίδιους κανόνες της μαζικής κοινωνικοποίησης, τις ομογενοποιη-
μένες (σε βαθμό κλωνοποίησης) πολιτιστικές αναφορές και τον κοινό 
καταναλωτικό τρόπο ζωής. 

Αυτή η επέλαση του «μαζικού» έχει διαβρώσει, για τη μεγάλη 
πλειοψηφία των ανθρώπων, κάθε πολιτική διαφοροποίηση και ενεργη-
τικότητα. Όπως έχει αναλυθεί και σε προηγούμενα τεύχη του περιοδι-
κού2 η κυνικότητα της καταναλωτικής αφασίας στην οποία ζούμε είναι 
σε τέτοιο βαθμό διαβρωτική ώστε μπορεί να απονευρώνει σχεδόν κάθε 
κουλτούρα που διαφοροποιείται από το καταναλωτικό ιδεώδες και να 
καταπίνει κάθε προ-καταναλωτική κοινωνική αξία. Πρόκειται για μια 
κατάσταση που δε δείχνει να τροποποιείται ούτε καν στις σημερινές 
συνθήκες της μαζικής ανεργίας, όπου επανέρχονται στο προσκήνιο 
οι έντονες κοινωνικές ανισότητες -είτε μιλάμε για πιο αναπτυγμένες 
χώρες και ισχυρές οικονομίες (όπου ακολουθείται ένα νεοφιλελεύθερο 
μοντέλο εδώ και δεκαετίες) είτε π.χ. για την Ελλάδα, η οποία βρίσκε-
ται στη δίνη μιας απότομης λιτότητας. Το παράδοξο αυτό εξηγείται 
ασφαλώς αν συλλογιστούμε ότι η κοινωνία της μαζικής κουλτούρας 
και του καταναλωτισμού δεν τροφοδοτείται (ούτε ορίζεται) τόσο από 
την επίτευξη ενός επιπέδου υλικής ευμάρειας σαν αυτό στο οποίο 
έχουμε συνηθίσει στον δυτικό κόσμο. Ο καταναλωτισμός, δηλαδή, δεν 
ορίζεται απλώς ως η διόγκωση της αγοραστικής δύναμης που οδηγεί 
σε μια δίχως όρια καταβρόχθιση υλικών αγαθών, πρωτοφανή για την 
παγκόσμια ιστορία, αλλά κυρίως θεμελιώνεται φαντασιακά ως η δυ-
νατότητα απολαύσεων μέσω αυτού του συγκεκριμένου τρόπου ζωής. 
Θα λέγαμε, επομένως, ότι το πρόβλημα είναι πιο οξύ. Το θεμελιώδες 
στοιχείο της παρακμής των δυτικών κοινωνιών εδώ και πολλές δεκα-
ετίες έγκειται σε μια βαθύτερη πολιτισμική εξέλιξη, που μπορεί να 
συνοψισθεί ως εξής: η σύγχρονη μαζική κοινωνία κατά βάση σηματο-
δοτεί τη ριζική μεταμόρφωση των μέχρι πρότινος μορφών συλλογικής 
ζωής, επιδρώντας με διαλυτικό τρόπο στην ίδια την αναπαραγωγή 
των κοινωνικών σχέσεων και χτίζοντας έναν αντίστοιχα «αντικοινωνι-
κό» τύπο ανθρώπου. 

Πρόκειται για μια βαθύτερη διαδικασία κοινωνικής μετάλλα-
ξης, για μια γιγαντωμένη τάση να οδεύουμε προς «τον προθάλαμο 

2. Βλ. για παράδειγμα το κείμενο της ομάδας μας «Το τέλος της κοινωνίας της αφθονίας 
και τα πολιτικά διακυβεύματα που μας θέτει», Πρόταγμα τ.4, Ιούνιος 2012.
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της κατανάλωσης ως ολικής οργάνωσης της καθημερινότητας, ολικής 
ομογενοποίησης, όπου όλα ξανακυριεύονται και ξεπερνιούνται μέσα 
στην ευκολία3». και της οποίας τις αποσυνθετικές συνέπειες για μια 
σειρά από πτυχές της καθημερινής ζωής θα δούμε πιο αναλυτικά. 

α) Ο ευτελισμός της κουλτούρας

Η μίμηση που τρέφεται από το Kitsch 
γεννιέται σε τελική ανάλυση ως υλοποίηση του δη-
μοκρατικού αιτήματος ότι όλοι θα ’πρεπε ν’ απο-
λαύσουν τα ίδια πράγματα. 

Π. Κονδύλης

Η βαθμιαία μαζικοποίηση των κοινωνιών κατά τον 20ό αιώνα οδή-
γησε σταδιακά στην αντικατάσταση της λεγόμενης υψηλής τέχνης και 
της γνήσιας λαϊκής δημιουργίας από την προοριζόμενη για τις μάζες 
βιομηχανική και pop κουλτούρα, η οποία φυσικά εναρμονίζεται με τους 
κανόνες του marketing και του θεάματος. Πλέον τα έργα τέχνης, τα μου-
σικά κομμάτια ή οι ταινίες -ακόμα και τα βιβλία- αναπαράγονται σε 
μια τυποποιημένη λογική και με κεκτημένη ταχύτητα, στο πλαίσιο της 
εκάστοτε μόδας. Αντιπροσωπεύουν αισθητικές επιλογές του κοινού (ή 
καλύτερα για το κοινό) και νοηματοδοτούνται ως καταναλωτικά προ-
ϊόντα, που προωθούνται με τη διαφήμιση. Το ωραίο και το διδακτικό 
αντικαθίστανται από το προκλητικό και το απολαυστικό. 

Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε απλώς με μια υποβάθμιση του καλ-
λιτεχνικού και διανοητικού επιπέδου, ενσαρκωμένη στους σωρούς σκου-
πιδοπροϊόντων με τα οποία βομβαρδιζόμαστε καθημερινά. Το σημαντι-
κότερο, για την ανάλυσή μας, δεδομένο είναι η ελαχιστοποίηση (σε βαθ-
μό εξαφάνισης) κάθε είδους κρίσης για τα έργα τέχνης, η αγνόηση της 
ουσιαστικής τους αξιολόγησης, και τελικά ο εκφυλισμός της πρόσληψής 
τους από το κοινό σε μια επιφανειακού τύπου αποθέωση ή απόρριψη. 
Και αυτό επειδή το καλλιτεχνικό έργο σήμερα (όπως και κάθε είδους 
εμπόρευμα) δεν παράγεται για να διαρκέσει. Δεν παράγεται για να αφή-
σει το στίγμα του στο χρόνο, παρά μόνο για να καταστεί προσωρινά θελ-
κτικό, και ως εκ τούτου ευκολοχώνευτο, παντού στον κόσμο. Ενταγμένο 
στη λογική της «λατρείας του εφήμερου» αδυνατεί -ή ακόμα χειρότερα 
δε χρειάζεται καν- να συνδεθεί με το παρελθόν ή το μέλλον, αφού το ση-

3. Ζ. Μπωντριγιάρ, Η καταναλωτική κοινωνία, μτφρ. Β. Τομανάς, Θεσσαλονίκη, Νησίδες, 
2000, σ.19.

μαντικό είναι να καινοτομεί και να ανακυκλώνει το εκάστοτε παροδικό 
«μήνυμα της εποχής». 

Βρισκόμαστε, επομένως, ενώπιον μιας κατάστασης υποσκελι-
σμού της αυθεντικότητας που συνήθως εμπεριείχαν τα έργα και μιας 
τάσης εξαφάνισης της δυνατότητας έκφρασης της ανθρώπινης δημιουρ-
γικότητας μέσω αυτών, καθώς και της ρητής διατύπωσης συγκεκριμένων 
θέσεων, αντιλήψεων, πολιτιστικών αναφορών και ιδεών μέσω της ανθρώ-
πινης σκέψης. Σήμερα ο κυρίαρχος κανόνας αναγορεύει τη διαφημιστι-
κού επιπέδου μίμηση και την ψευδο-δημιουργικότητα ενός ατελείωτου 
κολλάζ απόψεων ως τον πετυχημένο (ίσως και τον μοναδικό) τρόπο καλ-
λιτεχνικής έκφρασης. Η λογική της εφήμερης εμπορικότητας και η ιερο-
ποίηση της καινοτομίας επιβάλλουν και κάνουν μόδα την προώθηση της 
ασάφειας, της πρόκλησης για την πρόκληση και ενός επιτηδευμένου νο-
ηματικού και αισθητικού κομφουζιονισμού· εν τέλει προωθούν την αντι-
κατάσταση του συγκεκριμένου και του συνεκτικού από το αφηρημένο, 
αλλά και την μετατόπιση από το στυλ στη μόδα. Είτε μιλάμε για τη σύγ-
χρονη λογοτεχνική παραγωγή είτε για το βιομηχανικο-ψηφιακό σύμπαν 
της τέχνης-θεάματος είτε ακόμα και για τη σημερινή διανόηση, έχουμε 
να κάνουμε με μια ψευδομίμηση μορφών και θέσεων που στο όνομα του 
πλουραλισμού -ως υπόσχεση κάποιας υπερδημιουργικότητας- προκαλεί 
παράλυση της ίδιας της έμπνευσης και της δημιουργίας του πραγματι-
κά καινούργιου. Τα πάντα επιτρέπεται (και από ένα σημείο και μετά 
επιβάλλεται) να συνδυαστούν με τα πάντα˙ όλα χωνεύονται, σημαντικά 
κι ασήμαντα. Έχουμε, τελικά, να κάνουμε με τις έσχατες συνέπειες αυ-
τού του βαθύτερου πολιτισμικού μετασχηματισμού που έχει περιγράψει 
με εξαιρετική διαύγεια ο Κονδύλης: την μετατόπιση από το συνθετικό 
σχήμα σκέψης που χαρακτήριζε την αστική εποχή στο αναλυτικό-συν-
δυαστικό σχήμα, που αποδομεί και απορρίπτει κάθε σύνθεση προς ένα 
συνολικό νόημα4. 

Η παρακμή της δημιουργικότητας αποτυπώνεται με εμφανή τρό-
πο στη χρήση και τη νοηματοδότηση του λεγόμενου ελεύθερου χρόνου. 
Οι άνθρωποι σήμερα δείχνουν να αρκούνται σε μια εκτονωτικού τύπου 
μαζική διασκέδαση, στη χρήση του ελεύθερου χρόνου ως διάλειμμα από 
την ένταση της δουλειάς5. Τη θέση μιας, έστω και στοιχειώδους, προ-

4. Βλ. Π. Κονδύλης, Η παρακμή του αστικού πολιτισμού, Αθήνα, Θεμέλιο, 2007.
5. Αντίστοιχου είδους πρόβλημα υπάρχει στο πεδίο του παιδικού παιχνιδιού: η βασική 
συνήθεια των παιδιών και των εφήβων σήμερα είναι η αποχαυνωτική ενασχόληση με τα 
τεχνολογικά gadgets και μια -τρόπος του λέγειν- κοινωνικοποίηση στα πολύβουα εμπο-
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σπάθειας για γενική μόρφωση ή πολιτιστικών αναζητήσεων, που ανε-
ξαρτήτως κοινωνικής θέσης ή ταξικής διαίρεσης απoτελούσαν μια αν-
θρώπινη συνήθεια (και αξία) σε προηγούμενες περιόδους της δυτικής 
ιστορίας, καταλαμβάνει η απλή ενασχόληση των ανθρώπων με τις μορφές 
τυποποιημένης ψυχαγωγίας και η ανάθεση του ελεύθερου χρόνου στους 
«ειδικούς» της διασκέδασης6. Φαινόμενο ασφαλώς καθόλου πρόσκαιρο 
ή δευτερεύον, καθώς αποτυπώνει τις νέες πολιτιστικές διαστάσεις του 
παρακμάζοντος καπιταλισμού: την άρνηση κάθε υπευθυνότητας για τα 
κοινωνικά ζητήματα, τη φυγή από την καθημερινότητα και τα άγχη της, 
την επιδίωξη προστασίας από ψυχικές ή οικονομικές δυσκολίες μέσω 
μιας ψευδοχαλαρότητας και μιας cool στάσης ζωής. Εν ολίγοις, αυτό που 
ανάγεται σε αξία είναι «να περνάμε τον χρόνο μας καλά», να είμαστε 
cool, να είμαστε «ψαγμένοι» και να διερευνούμε απεριόριστα τις επι-
θυμίες μας, χωρίς βέβαια να επιδιώκουμε την ουσιαστική συνεύρεση με 
τους συνανθρώπους μας. Θα πρέπει δε να τονιστεί ότι η κατασκευή ενός 
τέτοιου ψευτο-μικρόκοσμου σε ατομικό επίπεδο δε λειτουργεί ως όαση 
επιτρεπτικότητας για όσα απαγορεύονται -όπως συνέβαινε στο παρελ-
θόν-, καθώς η γενική φαντασιακή συνθήκη σήμερα επιβάλλει την υπέρ-
βαση όλων των περιορισμών. Κατά βάση λειτουργεί ως μια θερμοκοιτίδα 
ενηλίκων που ζουν ανίκανοι να κοινωνικοποιηθούν μόνοι τους. Όπως το 
έχει αναλύσει πολύ ωραία ο Κρίστοφερ Λας, η κοινωνία οργανώνεται 
βάσει του θεραπευτικού Κράτους των ειδικών, το οποίο αντικαθιστά την 
χαμένη υπευθυνότητα των πολιτών, καθορίζοντάς τους πώς να επικοινω-
νήσουν, να αισθανθούν, να κυνηγούν τις επιθυμίες τους, και γενικότερα 
πώς να ζήσουν στο κόσμο7. 

Η σημασία αυτών των διαπιστώσεων έγκειται στο ότι η εν λόγω 
πολιτιστική παρακμή επιφέρει και έναν δεύτερο βαθμό ευτελισμού της 
κουλτούρας, από μια άποψη ακόμα πιο βαθύ και επικίνδυνο. Αναφερόμα-
στε στη μεταμόρφωση της ίδιας της σημασίας και του ρόλου της τέχνης 
και της κουλτούρας για την κοινωνική οργάνωση. Διότι σήμερα έχουμε 
φτάσει σε ένα σημείο όπου η εμπορικότητα, η αξιολόγηση, αλλά και ο 

ρικά κέντρα και τους αχανείς «πολιτιστικούς» πολυχώρους, οι οποίες λειτουργούν ως 
αντιστάθμισμα για το «χάσιμο χρόνου» στο σχολείο.
6. Τυποποίηση που εκφράζεται με τα «πακέτα ψυχαγωγίας», τη μαζική και ταυτόχρονη 
καταβρόχθιση των νέων τεχνολογικών gadgets, την πλήρη ομογενοποίηση της σχόλης και 
των ταξιδιών με τα τουριστικά χωριά, και γενικότερα όλους αυτούς τους πλαστούς τό-
πους και τρόπους που κοινωνικοποιούν τους ανθρώπους σήμερα.
7. Κρίστοφερ Λας, Η ζωή στο θεραπευτικό κράτος, μτφρ. Ν. Γκιμπιρίτης, Πρόταγμα τ.6, 
Δεκέμβριος 2013, σσ.186 - 210.

βαθμός απόλαυσης των καλλιτεχνικών δημιουργιών, έχουν αυτονομηθεί 
από το καλλιτεχνικό περιεχόμενο ενός έργου. Το περιεχόμενο, το νόημα, 
ακόμα και η μορφή του έργου, καθίστανται λίγο πολύ δευτερεύοντα 
στην κοινωνία της κατανάλωσης. Αυτό που μετράει σε έναν δημιουργό ή 
μια διασημότητα είναι, όχι η καλλιτεχνική του έμπνευση και το μήνυμα 
που δύναται να προσφέρει με το έργο του, αλλά το «ταλέντο» στη δη-
μιουργία θορύβου γύρω από το όνομά του. Με άλλα λόγια, η επίτευξη 
της αναγνωρισιμότητας του καλλιτέχνη ή του διανοητή προηγείται της 
δημόσιας έκθεσης του έργου του. Στο σύγχρονο κόσμο δεν ευτελίζεται 
απλά το περιεχόμενο ή το επίπεδο της κουλτούρας αλλά αποσυντίθεται 
η ίδια η κοινωνική ανάγκη για την αναπαραγωγή της. 

Κάπως έτσι, οι περσόνες των τηλε-διαγωνισμών εξασφαλίζουν 
την καθολική αναγνώριση ή τα τεχνολογικά προϊόντα εγγυώνται τις πω-
λήσεις τους μόνο και μόνο από τον ντόρο που έχει γίνει για αυτά. Στο 
ίδιο πλαίσιο, η οποιαδήποτε ατάλαντη δεσποινίς μπορεί να γίνει πρώτου 
επιπέδου φίρμα της μουσικής βιομηχανίας, ενώ αντίστοιχη είναι και η 
κατάσταση στη βιβλιοπαραγωγή: τυποποιημένοι τίτλοι ανύπαρκτης λο-
γοτεχνικής αξίας που τυπώνονται κατά δεκάδες χιλιάδες στην πρώτη 
τους έκδοση για να γεμίσουν τα σουπερμάρκετς και που στην ουσία δια-
φημίζουν αυτόν ακριβώς τον αριθμό των αντιτύπων8. Τελικά, η περίφημη 
έννοια της αύρας -ως διαχρονικότητα του έργου- για την οποία κάποτε 
μιλούσε ο Μπένγιαμιν9 έχει δώσει τη θέση της στην «αύρα» του πα-
ραγωγού/διακινητή έργων. Όλα υποκλίνονται στο «κάνω φασαρία, άρα 
πουλάω». Όπως έχει πει και ένας κριτικός τέχνης, «ελλείψει κάθε κρίσης 
σχετικά με τα αντικείμενα που μπαίνουν στο κύκλωμα, η κυκλοφορία 
τους αναδείχθηκε σε αξία καθεαυτή»10. 

β) Η εξαφάνιση της κριτικής
Καθώς, όμως, οι άνθρωποι εκπαιδεύονται να ζουν ως αδηφάγοι 

καταναλωτές, δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να ακολουθούν συγκεκριμένα 
κριτήρια για την αξιολόγηση και την επιλογή της πρόσφατης κινηματο-
γραφικής ταινίας που θα δουν, ενός καινούριου δοκιμίου που θα αγορά-

8. Αποτελεί πλέον γενικό κανόνα για τα εξώφυλλα των best sellers (εγχώριων ή ξένων πα-
ραγωγών) να προβάλλουν με πομπώδη τρόπο τον αριθμό των αντιτύπων του κάθε βιβλίου.
9. Βλ. ενδεικτικά το κείμενό του «Το έργο τέχνης την εποχή της δυνατότητας τεχνικής 
αναπαραγωγής του», αναδημοσιευμένο στο «Για το έργο τέχνης», μτφρ. Α. Οικονόμου, 
Αθήνα, Πλέθρον, 2013.
10. Ζαν Κλαιρ, Σκέψεις για την κατάσταση των εικαστικών τεχνών, μτφρ. Α. Παπαθανα-
σοπούλου, Αθήνα, Σμίλη, 1999, σ. 10.
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σουν, της καλλιτεχνικής έκθεσης που θα επισκεφτούν ή κάποιου επερχόμε-
νου φεστιβάλ στο οποίο θα πάνε. Μια τέτοια διαδικασία επιλογής φαίνεται 
να είναι εντελώς αυτοματοποιημένη από τη στιγμή που μας επιβάλλονται 
οι κατευθύνσεις της βιομηχανικής παραγωγής· επιβολή που σήμερα προ-
ωθείται, εκτός από τα παραδοσιακά ΜΜΕ, κυρίως μέσω της αχαλίνωτης 
φλυαρίας των social media. Θέλεις να αισθάνεσαι «in», να συμμετέχεις σε 
κάθε «event»; Τότε, να ακολουθήσεις αυτό που πήρε το αυτί σου, αυτό που 
πλασάρεται ως το «γεγονός της χρονιάς», το οποίο δεν πρέπει να χάσεις. 
Η αποδοχή ή η δημοφιλία του οποιουδήποτε πολιτιστικού προϊόντος εξαρ-
τάται εν πολλοίς από το καταναλωτικό ρεύμα της εποχής, στο οποίο όλα 
χωνεύονται με τον πιο αυτονόητο τρόπο. Επομένως, ποιός ο λόγος να καθό-
μαστε να ψάχνουμε τι είναι σημαντικό να πούμε, να γράψουμε ή να κρίνουμε 
όταν αυτό είναι εν πολλοίς ανεξάρτητο από αυτό για το οποίο θα νοιαστεί η 
πλειοψηφία του κόσμου; Όπως έχει πει πολύ ωραία ο Μπωντριγιάρ, «αυτό 
που δικαιούνται όλοι οι πολιτισμικά αφομοιωμένοι (και από το οποίο ορια-
κά δεν ξεφεύγουν ούτε οι “καλλιεργημένοι”) δεν είναι η κουλτούρα, είναι η 
πολιτισμική ανακύκλωση. Είναι το “να είσαι μέσα στα πράγματα”, “να ξέρεις 
τι γίνεται”, να ανανεώνεις διαρκώς, κάθε μήνα, κάθε χρόνο, τα πολιτιστικά 
σου τρόπαια»11. 

Αυτός ο καταναλωτικός αυτ(οματ)ισμός έχει και μια άλλη παράμε-
τρο. Μας τροφοδοτεί με μια απεριόριστη λαχτάρα να ακολουθούμε αυτήν 
την ανώνυμη «ασημαντότητα» που ξεβράζει η περίφημη ψηφιακή κοινωνική 
δικτύωση: μια σαχλαμάρα που μπορεί να γραφτεί στο twitter ή το facebook, 
ένας πομπώδης τίτλος για κάποιο βίντεο στο youtube, άρθρα-κράχτες για τα 
καταναλωτικά «πρέπει» του Νεοέλληνα που αναδημοσιεύονται τεχνηέντως 
στο διαδίκτυο, οι μπουρδολογίες ή τα κουτσομπολιά κάποιας δημοφιλούς 
(όσο και ατάλαντης βέβαια) περσόνας, όλα περνούν από μπροστά μας, όλα 
διακινούνται και καταβροχθίζονται χωρίς ανάσα. Το μοτίβο της εποχής είναι 
η παρακολούθηση της κάθε λίστας με τα «πρέπει» που δήθεν ταιριάζουν 
στο χαρακτήρα μας ή με τα top-5 πράγματα που οφείλουμε να κάνουμε 
(ή με τα 10 πράγματα που πρέπει να αποφύγουμε), ώστε να μπορούμε να 
νιώθουμε κομμάτι του κόσμου ετούτου. Οι σύγχρονοι άνθρωποι φαίνεται να 
επιδεικνύουν μια θαυμαστή αφέλεια να εντάσσουν τον εαυτό τους (έστω 
και ασυνείδητα) σε κοινωνικές ομαδοποιήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε συ-
γκεκριμένες καταναλωτικές συνήθειες: κατευθυνόμενος τουρισμός, hipster 
γειτονιές διασκέδασης, μουσικές, αθλητικές ή σεξουαλικές υποκουλτούρες, 

11. Ζ. Μπωντριγιάρ, Η καταναλωτική κοινωνία, μτφρ. Β. Τομανάς, Θεσσαλονίκη, Νησίδες, 
2000, σ. 114.

«κοινότητες» εθισμένων γκατζετόβιων κ.λπ. Μάλιστα, οι εν λόγω ομαδοποι-
ήσεις δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη έμπνευση κάποιων σκοτεινών διαφημιστι-
κών κέντρων, αφού περισσότερο αναπαράγονται ανώνυμα, «από τα κάτω», 
μέσω της αμεσότητας του διαδικτύου και των μορφών «αλληλεπίδρασης» 
που αυτό προσφέρει, κάτι που πιθανότατα θα κάνει πολύ υπερήφανους τους 
φιλελεύθερους θαυμαστές του σημερινού κόσμου. Στο πλαίσιο αυτό η κατα-
νάλωση δεν αφορά τόσο τα ίδια τα εμπορεύματα, αλλά πολύ περισσότερο 
τις βαθμολογίες ενός έργου, τα views ενός βίντεο στο youtube, τα αστεράκια 
αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του imdb πριν «κατεβάσουμε» την ταινία που 
θα δούμε, τον θόρυβο που γίνεται γύρω από ένα καλλιτεχνικό ή αθλητικό 
θέμα, τελικά το ίδιο το αίσθημα του συνανήκειν σε μια τυχαία κοινωνική 
ταυτότητα. Είμαστε έτοιμοι για όλα αρκεί όλα να είναι έτοιμα για εμάς. 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η κριτική, ως έκφραση 
ατομικής κρίσης καθώς και ως κοινωνική λειτουργία, όχι απλώς υπονομεύ-
εται λόγω της εμπορευματοποίησής της, αλλά το κυριότερο, καθίσταται 
οργανικά άχρηστη. Θα λέγαμε ότι ακυρώνεται η κοινωνική της σημασία, 
κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της νεότερης Δύσης. Παρά 
τις φιλελεύθερες φανφάρες για την ανοιχτή κοινωνία και τον εκδημοκρα-
τισμό της εκπαίδευσης ο σύγχρονος άνθρωπος μόνο ως υπεύθυνος και με 
κριτική ικανότητα πολίτης δεν έχει φτάσει να συμπεριφέρεται. Αντίθετα, η 
εδραίωση αυτής της -μέχρι λατρείας- «ανοιχτότητας» και της λογικής των 
πολλαπλών προσωπικών ευκαιριών μας έχει οδηγήσει σε έναν κόσμο που 
αδιαφορεί επιδεικτικά για τις αξίες που εκφράζει ή μεταδίδει. 

γ) Η παρακμή της αυθεντίας

Όπου τα πάντα μπορούν να αποτελέσουν 
κουλτούρα και πολιτισμικά αγαθά, εκεί δεν χρει-
άζεται να υπάρχουν καλλιτέχνες και πολιτισμικοί 
φορείς με την αστική έννοια των όρων. 

Π. Κονδύλης

Η αδιαφορία αυτή σχετίζεται άμεσα με τη διαδικασία εξαφάνισης 
κάθε τύπου αυθεντίας, δηλαδή των κοινωνικά νομιμοποιημένων μορφών 
επικοινωνίας, μετάδοσης της γνώσης και εξασφάλισης μιας στοιχειώ-
δους κοινωνικής συνοχής12. Ότι μπορούσε να λειτουργήσει στο παρελθόν 

12. Για την έννοια της αυθεντίας βλ. το κείμενο της Χ. Άρεντ, «Τι είναι αυθεντία», στον 
τόμο Μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος, μτφρ. Γ. Μερτίκας, Αθήνα, Λεβιάθαν, 1996, 
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ως μια διαδικασία ομαλής κοινωνικοποίησης, μετάδοσης των βασικών αξιών 
που συνέχουν κάθε κοινωνία και αναπαραγωγής της κουλτούρας της, δεί-
χνει να εκλείπει πια. Προσπερνάμε προς το παρόν το αν οι διάφοροι τύποι 
αυθεντίας ενσάρκωναν στο παρελθόν αυταρχικούς ή ολιγαρχικούς τρόπους 
διακυβέρνησης και κοινωνικής οργάνωσης, σημείο βέβαια πολύ σημαντικό, 
στο οποίο θα επανέλθουμε παρακάτω. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να 
σημειώσουμε ότι ζούμε σε έναν κόσμο που δε νοιάζεται να συγκροτήσει ένα 
σύνολο αξιών, να παράγει ένα σύμπαν ιδεών, να οδηγείται κάπου ή να θέλει 
να αφήσει κάτι πίσω του, καθώς βρισκόμαστε -όπως θα έλεγε ο Ζίγκμουντ 
Μπάουμαν- σε μια εποχή γενικευμένης ρευστότητας. 

Μια απλή ματιά στη σύγχρονη οικογένεια ή τις σχολικές τάξεις μπο-
ρεί να μας βοηθήσει να συλλάβουμε το μέγεθος της παρακμής της αυθεντίας. 
Θεσμοί που στο παρελθόν στέκονταν υπεύθυνοι για την συνοχή της κοινωνί-
ας έχουν περάσει σε μία φάση λειτουργικής αφασίας, αδυνατώντας πολλές 
φορές ακόμα και να κοινωνικοποιήσουν τα νέα άτομα. Ο γονιός και ο δά-
σκαλος έχουν απολέσει τον παιδαγωγικό τους ρόλο καθώς τα παιδιά μεγα-
λώνουν, κοινωνικοποιούνται και αποκτούν συνήθειες μέσω των διαύλων του 
διαδικτύου, της νεοτεχνολογίας και της μαζικής κουλτούρας. Κάτι που -αν 
το σκεφτούμε λίγο- συμβαδίζει με το φιλελεύθερο ιδεώδες της αξιολογικής 
ουδετερότητας και της μη παρέμβασης κατά τη διαδικασία της διαπαιδαγώ-
γησης των νέων ανθρώπων. Όπως αναφέρει ο Κρίστοφερ Λας, «σύμφωνα με 
τη φιλελεύθερη ρητορική, οι ηθικές αξίες δε διδάσκονται, ούτε μεταδίδονται 
πλέον δια του παραδείγματος και μέσω της πειθούς, αλλά πάντοτε “επι-
βάλλονται”. Κάθε προσπάθεια να κερδίσουμε κάποιον προς τις δικές μας 
απόψεις ή ακόμα και να του εκθέσουμε μια οπτική διαφορετική από τη δική 
του θεωρείται καταπάτηση της ελευθερίας επιλογής του. Προφανώς αυτές οι 
ιδέες αποκλείουν οποιαδήποτε δημόσια συζήτηση περί αξιών»13. 

Αυτή η ολοένα και πιο έντονη υποβάθμιση του ρόλου του δασκά-
λου κατά τη διαδικασία της μόρφωσης δεν αποτελεί απλά μια μεταβατική 
φάση προσαρμογής στις νέες υλικές συνθήκες των τεχνολογικών εξελίξεων, 
αλλά σηματοδοτεί κάτι πολύ πιο βαθύ και σημαντικό: το θρυμματισμό κάθε 
περιεχομένου και νοήματος της παιδείας, της μόρφωσης και της κοινωνικο-
ποίησης. Διότι, τι μας πλασάρουν από την πιο μικρή ηλικία; Ότι τα πάντα 
εκεί έξω λογίζονται ως διαθέσιμα και χρήσιμα για εμάς, και ότι εμείς μπο-

σσ. 145 - 220. 
13. Κρίστοφερ Λας, Για μια νέα ερμηνεία της μαζικής κουλτούρας (1981), περιοδικό 
Μάγμα τ.6, Ιούνιος 2010, σ.104. Διαθέσιμο στο http://protagma.wordpress.com/κείμενα-κα-
ι-μεταφράσεις/.

ρούμε μόνοι μας να τα κατακτήσουμε: η ζωή μας επιβάλλεται να είναι μια 
δια βίου εκπαίδευση άνευ διδασκάλου, μια ξερή ενσωμάτωση πληροφοριών, 
δεξιοτήτων και πιστοποιητικών επαγγελματικής επάρκειας. Κάτι που έχει 
ως άμεση συνέπεια η ίδια η γνώση να χάνει την αυθεντία της ως πεδίο της 
ανθρώπινης πράξης, δηλαδή ως διαδικασία που απαιτεί από το άτομο κόπο 
και θυσίες. Όμως, όταν τα πάντα είναι μόρφωση, τότε τίποτα δεν μπορεί να 
μας μορφώσει και κανείς δεν είναι άξιος να μας διαπαιδαγωγήσει. 

Κάτι που παρατηρείται και στην τέχνη σήμερα: αφού τα πάντα 
μπορεί να είναι τέχνη, ποιό το νόημα να βάζουμε κριτήρια για να την 
αξιολογήσουμε; Με την επικράτηση της εξισωτικής, και εν τέλει ισοπε-
δωτικής, αυτής αντίληψης ακρωτηριάζεται όμως και ο ίδιος ο ρόλος του 
δημιουργού ως καλλιτεχνική προσωπικότητα και σημείου αναφοράς. 
Στην ουσία ο καλλιτέχνης αντικαθίσταται από το καλλιτεχνικό event, 
από αυτό το σύνολο παραγωγής, αντιγραφής, διακίνησης και προώθη-
σης. Φαινόμενο που είδαμε από πολύ νωρίς να εκδηλώνεται στον κινη-
ματογράφο (με την υποχώρηση του σινεμά των μεγάλων σκηνοθετών) 
και αργότερα στη μουσική βιομηχανία ή στις εικαστικές τέχνες, και 
του οποίου το έσχατο αποτύπωμα παρατηρούμε σήμερα με τις τηλεο-
πτικές σειρές με τις οποίες «κολλάμε»: προϊόντα εταιρειών - παραγω-
γών διασκέδασης, των οποίων τα επεισόδια γράφονται και γυρίζονται 
από εναλλασσόμενους σεναριογράφους και σκηνοθέτες πάνω στο ίδιο 
μοτίβο, μετατοπίζοντας το βάρος του έργου από τον δημιουργό προς 
το κατασκευασμένο αυτό σύνολο «παραγωγής-κοινού». Τέλος, η εποχή 
της ψηφιακής αναπαραγωγής έχει επιβάλει τη δική της λογική, σύμφω-
να με την οποία ένα κείμενο, μια φωτογραφία, ένα μουσικό κομμάτι 
«απελευθερώνεται» από τον αρχικό δημιουργό του και ανακυκλώνεται 
ψηφιακά διαμορφωμένο και «πειραγμένο», ως μια ατελείωτη remix 
δημιουργία. Σήμερα, εκτός από το να καταναλώνουμε αφειδώς αυτό το 
«ό,τι να ‘ναι», γινόμαστε και οι ίδιοι ανώνυμοι συμμέτοχοι στην αναπα-
ραγωγή του και την αναγνωρισιμότητά του. Όπως το περιγράφει ο Ά. 
Μαραγκόπουλος, «σε αυτό, το διαρκώς εν προόδω ψηφιακό έργο, για 
πρώτη φορά στην ιστορία της τέχνης, η κριτική υποδοχή του έργου και 
η επίδραση που δυνάμει αυτή μπορεί να ασκήσει σ' αυτό έχει τη δυ-
νατότητα να ενσωματωθεί στο ίδιο το έργο -μέσα από τη διαδραστική 
διαδικασία πολλαπλών online αναγνώσεων/αποδομήσεων- καταργώντας 
διαμιάς το παραδοσιακό κενό ανάμεσα στο έργο τέχνης και την υποδοχή 
του από το κοινό»14. 

14. Άρης Μαραγκόπουλος, Το έργο τέχνης στην εποχή της ψηφιακής (ανα)παραγωγής 
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Η παρακμή της αυθεντίας αποτυπώνεται βέβαια με τον πιο χα-
ρακτηριστικό τρόπο και στην εξέλιξη των πολιτικών συστημάτων στις 
δυτικές χώρες. Οι πολιτιστικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών με 
την άνοδο της ανευθυνότητας την απελευθέρωση των ηθών και την υπέρ-
βαση της σοβαροφάνειας, προάγουν όλο και πιο πολύ το μοντέλο της 
αμετροέπειας και του τσαρλατανισμού για το πολιτικό προσωπικό σε 
όλα τα επίπεδα άσκησης της εξουσίας. Θα λέγαμε ότι το καθεστώς της 
διαφθοράς και των σκανδάλων των εκλεγμένων ολιγαρχιών (φαινόμενο 
λίγο πολύ διαχρονικό) διανθίζεται πλέον με το επιτηδευμένα σκανδαλί-
ζον προφίλ των σημερινών οικονομικών και πολιτικών ηγεσιών, όπως το 
εκφράζουν οι καρποί από τα φυτώρια του διεθνούς μπερλουσκονισμού. 
Εδώ, εξαφανίζεται η αυθεντία της πολιτικής ηγεσίας, καθώς σημασία 
δεν έχει τι λέει ή τι υπόσχεται ο κάθε πολιτικός ταγός, αλλά το αίσθημα 
ασφάλειας που μπορεί να εκπέμψει ή η αισθητική και ψυχολογική ταύ-
τιση των ψηφοφόρων με αυτόν. Όχι ότι το πολιτικό σύστημα δείχνει να 
ανησυχεί ιδιαιτέρως από αυτού του είδους την αυτογελοιοποίηση. Όσο 
η εν λόγω κουλτούρα επηρεάζει εξίσου όλα τα στρώματα της κοινωνικής 
πυραμίδας, οι πολιτικές περσόνες που στηρίζονται σε αυτά τα νέα ήθη, 
συνδυάζοντας τα με έναν επιτηδευμένο νεο-λαϊκισμό, θα καταφέρνουν 
να αποσπούν (σε σημαντικό βαθμό) τη λαϊκή νομιμοποίηση, θεμέλιο της 
οποίας αποτελεί η σύμπλευση των μαζών με την cool γραφικότητα των 
εν λόγω προσώπων. 

Ας σημειωθεί ότι και η «τεχνοκρατικοποίηση» της πολιτικής απο-
τελεί μια άλλη έκφανση της απώλειας της αυθεντίας που περιγράφουμε. 
Οι τεχνοκράτες και οι ειδικοί (που έχουν παραλάβει τη σκυτάλη της 
εξουσίας) στην ουσία δεν λειτουργούν ως φορείς πολιτικής σκέψης, αλλά 
ως διεκπεραιωτές καταστάσεων που εφαρμόζουν απλά το «αυτονόη-
το». Μακράν, λοιπόν, του να εκφράζουν το οποιοδήποτε ίχνος αυθεντίας, 
αποτελούν μάλλον ένα σύμπτωμα της εξαχρείωσης των διευθυντικών 
μηχανισμών που βιώνουμε σήμερα. 

δ) Ο μαρασμός της σάτιρας
Η πρωτόγνωρη ιστορικά έκλειψη της αυθεντίας δεν αναπα-

ράγει μόνο τη βαθύτερη διανοητική αποσύνθεση νιοστού βαθμού που 
χαρακτηρίζει τις κοινωνίες μας, αλλά παραλύει σήμερα και κάθε κοι-
νωνική λειτουργία της σάτιρας. Η ανατρεπτικότητα που εξέφραζε σε 
παλαιότερες εποχές αυτή η αποδόμηση της σοβαροφάνειας και του 

του, δημοσιευμένο στο Α. Μαραγκόπουλος, Πεδία μάχης αφύλακτα, Αθήνα, Τόπος, 2014. 

πομπώδους (ορισμένες φορές ψευτο-αριστοκρατικού) αστικού ύφους 
καθίσταται αναποτελεσματική, αν όχι αδιάφορη, σήμερα που τα δημό-
σια πρόσωπα αποδέχονται -ή και επιδιώκουν!- τον αυτοσαρκασμό και 
την αυτογελοιοποίησή τους. 

Τι σάτιρα θα μπορούσε, για παράδειγμα, να κάνει κάποιος 
σήμερα σε πολιτικές προσωπικότητες του βεληνεκούς ενός Πάνου 
Καμμένου ή του συνωνόματού του, Ψωμιάδη; Πώς να προσπαθήσει 
να γελοιοποιήσει τους πρωταθλητές του πολιτικού σουρρεαλισμού, 
Γ.Α.Παπανδρέου και Ά. Σπηλιωτόπουλο και τι να ειρωνευτεί από την 
εξ ορισμού γελοία εικόνα του Ά. Γεωργιάδη; Τέλος, με τι είδους κριτι-
κή θα μπορούσε να καυτηριάσει την βλακώδη μπαρουφολογία του Ν. 
Σφακιανάκη ή την χοντροκομμένη τύπου αμετροέπεια του εκλεγμένου 
βλαχοδήμαρχου Αχ. Μπέου; 

Μέσα σε όλη αυτή τη γραφικότητα και την καθημερινή υστερία 
«τα όρια πραγματικότητας και σάτιρας δεν έχουν απλά θολώσει, αλλά 
κοντεύουν να συναιρεθούν. Ποιά υπερβολή μπορεί να χρησιμοποιήσει 
πλέον η σάτιρα, που να είναι εμφανώς και αναμφίβολα υπερβολή15»; Η 
υπερφίαλη φλυαρία της κάθε διασημότητας καθίσταται ικανή να προ-
καλεί μια μόνιμη κατάσταση ασφυξίας όπου πραγματικά δεν υπάρχει 
χώρος για χιούμορ και σαρκασμό. Γι’ αυτό και ίσως δεν είναι τυχαίο που 
οι σατιρικές ραδιο-τηλεοπτικές εκπομπές (π.χ. η Ελληνοφρένεια ή το 
Ράδιο Αρβύλα -το δεύτερο με πολύ πιο επιφανειακό τρόπο) στην ουσία 
αναλώνονται στο να αναπαράγουν τις δηλώσεις και τα καμώματα των 
υστερικών και γραφικών δημόσιων προσώπων ή άντε το πολύ πολύ να 
τα ιεραρχούν και να τα μιξάρουν. Τελικά, σάτιρα είναι η ίδια η πραγ-
ματικότητα. Η προσπάθεια να διατυπωθεί κάποιο οξυδερκές σχόλιο ή 
κάποια εύστοχη κριτική που θα αναδείξει το βάθος του προβλήματος 
καθίσταται δευτερεύουσα, αφού όλη η απόλαυση περιορίζεται στην ει-
κονοποίηση και την επανάληψη της σαχλαμάρας16. Πράγμα που προκα-
λεί με τη σειρά του άλλου είδους προβλήματα, καθώς τελικώς η σάτιρα 
εκφυλίζεται σε μια εκτονωτικού τύπου μαζική διασκέδαση, όπου «το 
μόνο που επικρίνεται είναι τα εξωτερικά συμπτώματα της κοινωνικής 
παρακμής κι ουδέποτε τα αίτια αυτής ή η παρακμή η ίδια. Έτσι, οι 

15. Από το διαδικτυακό άρθρο: Oldboy, «Υπερβολές», 25/04/2012, http://old-boy.blogspot.
gr/2012/04/blog-post_25.html
16. Από μια τέτοια σατιρική στειρότητα δε φαίνεται να ξεφεύγει ούτε ο πολύ ταλαντού-
χος Γ. Μητσικώστας καθώς μεγάλο κομμάτι των εκπομπών του περιορίζεται στην -όντως 
αστεία- μίμηση των πραγματικών διαλόγων διάφορων περσόνων της καθημερινότητας.
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αντικειμενικές πλέον συνθήκες κοινωνικής-πολιτικής-αισθητικής (δεν 
μπορούμε να υπολογίζουμε χωριστά αυτές τις έννοιες) παρακμής απο-
σιωπούνται και υποσκελίζονται17». Από τη στιγμή, μάλιστα, που έχουν 
εξαφανιστεί οι κάθε λογής ζωντανοί δημόσιοι χώροι (πλατείες, καφενεία, 
κ.λπ.) -στους οποίους παλαιότερα ανθούσε η κριτική στα κακώς κείμενα, 
η λαϊκή καζούρα και η σάτιρα στους «από πάνω»-, η πάσα δίνεται στους 
«ειδικούς» της διασκέδασης και της κριτικής, όπως τα ΜΜΕ και εσχά-
τως η πολύμορφη ανωνυμία των κοινωνικών δικτύων. 

ε) Η τεχνοφιλική καθημερινότητα

Μπροστά γυαλί πίσω λυχνία
μαλακισμένη φαντασία,

θέλεις να δεις, δε θες να ζήσεις
στη μοναξιά της Άγριας Δύσης...

Τζίμης Πανούσης

Η εκρηκτική ανάπτυξη αυτών των δικτύων αξίζει να αναλυ-
θεί ιδιαιτέρως καθώς διαδραματίζει έναν κομβικό ρόλο στη γενικότε-
ρη τεχνολογική λατρεία που σαρώνει τον κόσμο μας και την κοινωνική 
ατροφία που εδραιώνεται μέσω αυτής. Βέβαια, σήμερα όχι μόνο δυσκο-
λευόμαστε να ασκήσουμε κριτική στις αντικοινωνικές διαστάσεις της 
τεχνοφιλίας, αλλά αντίθετα βομβαρδιζόμαστε με τη φιλελεύθερη (και 
μη) προπαγάνδα υπέρ αυτής. Είναι χαρακτηριστικότατη η αφέλεια με 
την οποία εξυμνείται από τους πάντες η θεαματική ανάπτυξη της νε-
οτεχνολογίας και -το σημαντικότερο- ιδεολογικοποιείται η υπέρβαση 
κάθε λογής ορίων στην διακίνηση της πληροφορίας, στον διαδικτυακό 
σχολιασμό, στην κοινωνικοποίηση μέσω ιστοσελίδων και εφαρμογών. Ο 
θαυμασμός για αυτόν τον δήθεν εκδημοκρατισμό της επικοινωνίας, όταν 
δεν αντικατοπτρίζει απλώς τις φιλελεύθερες αυταπάτες περί της «ανοι-
χτής κοινωνίας», αποτυπώνει την ευρύτερη υποχώρηση της διανοητικής 
ικανότητας και της συλλογικής ευστροφίας που παρατηρείται σε όλα 
τα κοινωνικά στρώματα. Γι’ αυτό και η κριτική μας γίνεται όχι τόσο στη 
βάση κάποιας ιδεολογικής εμμονής να πολεμήσουμε τις φιλελεύθερες 
ουτοπίες, αλλά με γνώμονα ότι όλοι μας λίγο πολύ συμμετέχουμε ενερ-
γά στο νεοτεχνολογικό αυτό παιχνίδι. 

17. Θοδωρής Τζίμας, Η γελοιοποίηση του γελοίου ως σάτιρα: εύκολοι τρόποι να 
αυτοϊκανοποιηθείτε κοροϊδεύοντας τους άλλους, http://anti-texni.blogspot.gr/2010/11/
blog-post.html.

Σε τι συνίσταται τελικά αυτό το τελευταίο; Αφήνοντας στην άκρη το 
κομμάτι της τεχνολογίας που αναπτύσσεται για τους σύγχρονους ιατρικούς, 
στρατιωτικούς και ερευνητικούς σκοπούς (π.χ. φυσική υψηλών ενεργειών, δι-
αστημική, σύγχρονη έρευνα στη βιολογία, κλωνοποίηση) -που θα μας οδηγού-
σε σε άλλου είδους συζητήσεις-, ας περιοριστούμε στην πιο καθημερινή και 
«προσωπικού» τύπου έκφραση της σύγχρονης καταναλωτικής τεχνολογίας: 
μικρομηχανές επικοινωνίας, φορητά gadgets, πολυσυσκευές που συνδυάζουν 
διάφορες εφαρμογές και αντικαθιστούν άλλες απλούστερες, εξαρτήματα 
εξαρτημάτων που «κάνουν τη διαφορά», λογισμικές εφαρμογές κάθε είδους 
κ.λπ. Μπορεί η νέα πραγματικότητα των tablets, των iphones, και των εφαρ-
μογών gps ή παρακολούθησης των ψηφιακών μας φίλων, να φαντάζει ανοιχτή 
ή πλουραλιστική, ωστόσο τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. 

Το εν λόγω τεχνικό σύνολο, τόσο ως δομή (ανοικτό σε στυλιστικές 
παρεμβάσεις, δημιουργία κινήτρων για συνεχή αναβάθμιση, πλήρης αυτομα-
τισμός, ανεξαρτητοποίηση από τον ανθρώπινο χειρισμό) όσο και ως περιε-
χόμενο (εικονοποίηση της επικοινωνίας, αισθητικοποίηση, ηδονιστική χρήση) 
επιδρά με έναν πρωτοφανή τρόπο στις ανθρώπινες σχέσεις αλλά και στην 
ίδια τη σχέση μας με την τεχνολογία. Ενσαρκώνοντας αισθητικού τύπου πρό-
τυπα, στην ουσία αφαιρεί από την τεχνολογία τα λειτουργικά χαρακτηριστι-
κά της και υποβαθμίζει την αξία χρήσης της. Τα τεχνολογικά προϊόντα δε 
χρησιμεύουν τόσο για την ευκολία μας (δηλαδή ως εργαλεία που μας βοη-
θούν να πραγματοποιήσουμε ορισμένους σκοπούς ή να καλύψουμε κάποιες 
ανάγκες), αλλά πολύ περισσότερο για την απόκτηση κύρους ή μιας ψυχι-
κής επιβεβαίωσης που χρειαζόμαστε -και την οποία αδυνατούμε να βρούμε 
στο κοινωνικό μας περίγυρο. Παρεμπιπτόντως, θα λέγαμε ότι μας σπρώχνει 
προς έναν νέο τύπο ευκολίας (όχι χρηστικού, αλλά ψυχολογικού τύπου), όπου 
απαλλασσόμαστε από την ευθύνη να ψάχνουμε οι ίδιοι λύσεις για τα προ-
βλήματά μας και από τη «δυσκολία» να αναζητούμε μόνοι μας αυτό που 
θέλουμε: οι ιστοσελίδες δικτύωσης θα μας στέλνουν έτοιμες ενημερώσεις για 
όσα «επιθυμούμε», οι εξειδικευμένες εφαρμογές θα μας προειδοποιούν για 
κινδύνους, τα gps θα μας πηγαίνουν στον προορισμό μας χωρίς να διαθέτου-
με ούτε την πιο στοιχειώδη αίσθηση και γνώση γεωγραφίας, το «έξυπνο» 
αυτοκίνητο θα βρίσκει μόνο του μια θέση για παρκάρισμα, οι εφαρμογές 
«προσωπικότητας» θα μας λένε με ποιον ή ποιαν ταιριάζουμε. 

Τελικά, τι μας προσφέρουν όλα αυτά τα νεοτεχνολογικά κομψοτε-
χνήματα; Μακράν του να αναλαμβάνουν το ρόλο εργαλείων που βοηθούν 
στην εξυπηρέτηση αναγκών και επιθυμιών, κατά βάση λειτουργούν συναι-
σθηματικά και θεραπευτικά για τις κάθε είδους αβεβαιότητες ή ανασφά-
λειες που βιώνουμε. Αυτή είναι πάνω κάτω και η χρησιμότητα της συνεχούς 
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αναπροσαρμογής της τεχνολογικής μόδας και της αδιάκοπης ανανέωσης των 
άνευ ουσίας μικρο-εξαρτημάτων και εφαρμογών: να νιώσουμε καλά, να δια-
σκεδάσουμε. Η ευθραυστότητα και η προκαθορισμένη απαρχαίωση των συ-
σκευών υπηρετεί την εμπορικότητα μέσω της εναλλαγής στα συναισθήματα 
των καταναλωτών (που προκαλεί κάθε φορά η αγορά τους). Γί  αυτό και η 
νεοτεχνολογία ακολουθεί το μοντέλο της «προσωποποίησης των αγαθών18». 
Κατασκευάζεται με στόχο να επιδεικνύει μια τρομερή προσαρμοστικότητα 
στον εκάστοτε χρήστη-καταναλωτή -προκαλώντας βέβαια και το ανάποδο: 
την προσαρμογή του χρήστη σε αυτήν. Έτσι, λειτουργεί ως προέκταση, κατά 
κάποιον τρόπο, του σώματος και του χαρακτήρα του. «Η φαντασιακή μηχα-
νοποίηση του ανθρώπου βρίσκει, από ένα συγκεκριμένο επίπεδο και μετά, 
τον αντίποδά της στην αντίστοιχη “εξανθρώπιση” της μηχανής»19. 

Η προσωποποίηση όμως αυτή ουδεμία σχέση έχει με μια πιο απε-
λευθερωτική τεχνολογία ή έναν χειραφετημένο τρόπο ζωής, όσο κι αν η σύγ-
χρονη διαφήμιση κραυγάζει: «Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει!». Ίσα ίσα, ο 
φετιχισμός των τεχνικών μικρολεπτομερειών και της προσαρμοστικότητας 
των εφαρμογών αποτελεί μια νέου τύπου τεχνολογική τυραννία. Κατανα-
λώνοντας τα τεχνολογικά προϊόντα, δηλαδή καταναλώνοντας την ίδια την 
καινοτομία, μπαίνουμε σε μια νέα διαδικασία εξάρτησης: δεν είμαστε απλά 
αιχμάλωτοι των μηχανών, του ηλεκτρικού ρεύματος ή των πηγών ενέργειας, 
αλλά εξαρτόμαστε ολοένα και περισσότερο ψυχικά από αυτήν την τεχνο-
λογικοποιημένη ζωή. Κάτι που δεν αναιρείται -παρά τις σχετικές τυμπα-
κοκρουσίες- από την εμφάνιση της 3-D εκτύπωσης και του δήθεν οικιακού 
ελέγχου της παραγωγής (που αυτή υπόσχεται). Αντιθέτως, οι τρισδιάστατοι 
εκτυπωτές μάλλον μας σπρώχνουν ακόμη περισσότερο σε αυτήν την άβυσσο 
του καταναλωτισμού δίχως όρια20. 

Οι εξελίξεις αυτές συνδέονται σαφώς με την επικράτηση της 
μαζικής κουλτούρας που περιγράψαμε προηγουμένως. Καθώς η προσω-
ποποιημένη τεχνολογία και η ταύτιση που νιώθουν οι άνθρωποι με τα 
προϊόντα της καταστρέφουν τις πιο παραδοσιακές μορφές κοινωνικό-
τητας και της μεταξύ τους επικοινωνίας, κάθε τάση για κοινωνικοποί-
ηση καθίσταται μάταιη. Και αυτό γιατί συνηθίζουμε σε μια νέα εικονι-

18. Σχετικά με αυτό βλ. Νίκος Μάλλιαρης, Με αφορμή τον θάνατο του Στιβ Τζόμπς, Πρό-
ταγμα τ.6, Δεκέμβριος 2013.
19. Jean-Claude Michéa, Το αδιέξοδο Άνταμ Σμιθ - οι εκλεκτικές συγγένειες Αριστεράς και 
φιλελευθερισμού, μτφρ. Χ. Σταματοπούλου, Αθήνα, Εναλλακτικές εκδόσεις, 2008, σ. 180.
20. Για μια εύστοχη κριτική στην οπτική αυτή βλ. Μαριάννα Χούσου, Τρισδιάστατες εντυ-
πώσεις, εφημερίδα Δράση τ.12, διαθέσιμο στο http://protagma.wordpress.com/.

κή-ψηφιακή ζωή, μια «απολαυστικού» τύπου μοναξιά. Όταν μας αρ-
κεί η cool απόλαυση να περνάμε το χρόνο μας με τα διάφορα gadgets, 
απεμπολούμε την πρόσωπο με πρόσωπο κοινωνικοποίηση και σχέση 
με τους άλλους. Όταν χανόμαστε στο ίντερνετ με τα tweets (όσο έξυ-
πνα κι αν είναι αυτά), απαξιώνουμε τον αναλυτικό διάλογο ή τη δι-
αύγεια μιας ενδελεχούς επιχειρηματολογίας σχετικά με ένα ζήτημα, 
στοιχεία βασικά για τη δημόσια σφαίρα. Όταν, τέλος, περιοδεύουμε 
σε κάθε χώρο με το ασύρματο δίκτυό μας, τότε κάθε έννοια χώρου 
ή χρόνου έχει εξαφανιστεί. Αφού μπορούμε να είμαστε ταυτόχρονα 
παντού, τελικά δεν είμαστε πουθενά. Αυτό που μας νοιάζει και αυτό 
που κυνηγάμε είναι να συγκεντρώνουμε (και να παγώνουμε) όλον τον 
κόσμο γύρω μας, δηλαδή στις συσκευές-αισθητήρες μας. 

Η κοινωνικοποίηση σε αποσύνθεση
Η κριτική στην οποία υποβάλλουμε τις κοινωνίες της μα-

ζικής κουλτούρας δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί 
ούτε ελιτίστικη, ούτε παραδοσιοκεντρική. Δεν υπονοούμε εδώ ότι 
τα πολιτιστικά προϊόντα της εποχής μας είναι συλλήβδην σκουπίδια 
ή ότι η τεχνολογία αποτελεί απλά ένα άχρηστο σύστημα, που συ-
νεπώς μόνο αρνητικό είναι για τις ζωές μας. Ακόμα περισσότερο δε 
θα πρέπει η κριτική μας να κατηγοριοποιηθεί σε ένα νεορομαντικό 
πλαίσιο, δηλαδή, ως μια νοσταλγικού τύπου πρόκληση για επιστρο-
φή σε μια παλαιότερη, λαμπρότερη πολιτιστικά εποχή. Άλλωστε, 
η διαύγαση των πολιτιστικών ζητημάτων απαιτεί πάντα μεγάλη 
προσοχή, ώστε να μην πέφτουμε στην παγίδα των αντιδραστικών 
ιδεολογιών, που αρκούνται σε μια στείρα εξύμνηση των παραδοσι-
ακών κοινωνικών μορφών, αποκρύπτοντας παράλληλα εντέχνως -ή 
θέτοντάς την δευτερευόντως- την πολιτική διάσταση του αδιεξόδου 
του σημερινού κόσμου21. 

Αυτό που μας ενδιαφέρει να τονίσουμε πρωτίστως στο κεί-
μενο αυτό είναι οι αρνητικές συνέπειες που έχει επιφέρει η επικρά-
τηση της μαζικού τύπου κοινωνίας στη συλλογική ζωή στη Δύση. 
Συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ανάδυση της «ανοικτής» 

21. Τέτοιο ρόλο στη χώρα μας αναλαμβάνει το νεο-ορθόδοξο μπλοκ διανοούμενων (π.χ. 
Γιανναράς, Ζιάκας κ.λπ.). Για μια πιο αναλυτική περιγραφή του ρόλου της νεοσυντηρη-
τικής αυτής σχολής και την αντίθεσή της προς μια δημοκρατική πολιτιστική κριτική, βλ. 
το κείμενο του Ν. Μάλλιαρη: Συντηρητισμός, ριζοσπαστισμός και η ανθρωπολογική κρίση 
του καπιταλισμού, περιοδικό Μάγμα τ.6, Ιούνιος 2012, και ειδικότερα σσ. 126-130, διαθέ-
σιμο στο http://protagma.wordpress.com/κείμενα-και-μεταφράσεις/.
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κοινωνίας με την είσοδο όλων των κοινωνικών στρωμάτων στη δημό-
σια σφαίρα, μπορεί να έβγαλε τις μάζες από το περιθώριο και να τις 
ενέταξε στη συλλογική ζωή και σε ένα καθεστώς υποσχόμενης υλι-
κής ευμάρειας, ωστόσο αλλοίωσε, ή καλύτερα μεταμόρφωσε ριζικά, 
τις διαδικασίες κοινωνικοποίησης των ατόμων. Η προσαρμογή στην 
πολιτιστική ομογενοποίηση και την ολοένα και περισσότερο κυρίαρ-
χη μαζική κουλτούρα έχει εξαφανίσει μορφές κοινωνικοποίησης που 
αποτελούσαν στο παρελθόν ένα στέρεο πλαίσιο για την συγκρότηση 
των κοινωνιών αλλά και την εκπαίδευση των ανθρώπων. 

Χώροι συνεύρεσης όπως το καφενείο, η πλατεία, το σωμα-
τείο, το σχολείο ή το πανεπιστήμιο, μια πολιτιστική ή εργατική λέ-
σχη, η ίδια η γειτονιά, έχουν χάσει τη σημασία και τον ρόλο τους, 
έχουν στην κυριολεξία απο-κοινωνικοποιηθεί. Τα παιδιά εθίζονται 
να παίζουν online, να φλερτάρουν μέσω του διαδικτύου, να κοινω-
νικοποιούνται μέσω οθονών. Οι ενήλικες εκτονώνουν την πίεση της 
δουλειάς με τα έτοιμα πακέτα διασκέδασης ή χαζοπερνούν την ώρα 
τους μπροστά στην τηλεόραση. Συλλογικές εκδηλώσεις, όπως τοπι-
κές γιορτές, πανηγύρια, αθλητικοί αγώνες κ.λπ., δείχνουν να απο-
τελούν πλέον (ειδικά για τους κατοίκους των μεγαλουπόλεων) ένα 
νοσταλγικό διάλειμμα από την καθημερινότητα, μια αναδρομή στην 
παράδοση, ή μια φυγή από το άγχος και την κατάθλιψη. Δηλαδή, 
στην ουσία νοηματοδοτούνται μάλλον ως φολκλορικά στοιχεία, τα 
οποία ανασύρουμε από το μακρινό παρελθόν και με τα οποία μπο-
ρούμε σπάσουμε προσωρινά τη ρουτίνα μας και να διασκεδάσουμε. 

Σε γενικές γραμμές ο δυτικός κόσμος, θα λέγαμε ότι έχει 
απονευρωθεί και τυποποιηθεί στο μέγιστο βαθμό, εκτοξεύοντας τον 
βαθμό απονέκρωσης της κοινωνικής ευελιξίας. Τι εννοούμε; Ότι οι 
άνθρωποι δείχνουν να περνούν από ένα στάδιο μετάλλαξης λόγω 
της πλήρους αφοσίωσής τους στους κανόνες και τη νοοτροπία της 
μαζικής κοινωνίας. Η ομογενοποίηση της καθημερινής τους ζωής, των 
προτύπων και γενικότερα η ετοιματζίδικη νοοτροπία του πακέτου-
προσφορά lifestyle, τους κάνει να εκλογικεύουν πλήρως τα πράγ-
ματα και ως εκ τούτου να μην μπορούν να διαφοροποιηθούν και να 
αυτενεργήσουν σε οτιδήποτε προκύψει ως παρέκκλιση από τη νόρμα 
ή «λάθος του συστήματος». Παραδόξως, η εποχή μας αναπαράγει 
άτομα που ενώ εκπαιδεύονται να ζουν για το πάθος της στιγμής και 
την υπέρβαση των ορίων, την ίδια ώρα καθίστανται στεγνά, μονοδιά-
στατα και κοινωνικά παράλυτα. 

Β. Ο φιλελευθερισμός και το ζήτημα της παράδοσης

Η τυραννία του φιλελεύθερου πλουραλισμού

Όταν ο γκουρού της ψηφιακής επικοινω-
νίας διατείνεται πως με την επέκταση της «δικτύ-
ωσης» λύνεται το πρόβλημα της δημοκρατίας, της 
λαϊκής συμμετοχής ή της ανισοκαταναομής της 
γνώσης δεν διαφέρει από έναν ορισμένο νεο-ορθό-
δοξο διανοούμενο που πιστεύει πως με το Δαμα-
σκηνό και Γρηγόριο τον Παλαμά οι Νεοέλληνες θα 
απελευθερώνονταν από την καπιταλιστική ειδωλο-
λατρεία και τις δόλιες μηχανές της. 

Ν. Σεβαστάκης22 

Πώς όμως έχουμε φτάσει σε αυτήν την κατάσταση; Και ποιά 
πολιτική ή φιλοσοφική ερμηνεία μπορεί να δοθεί για την κοινωνική νο-
μιμοποίηση που απολαμβάνει αυτή η νέα φάση του δυτικού πολιτισμού; 
Μια πρώτη απάντηση θα ήταν ότι η επικράτηση του φιλελεύθερου κοι-
νωνικού παραδείγματος, χάρη στον πλήρη μαρασμό της μαρξιστικής κο-
σμοθεωρίας και κυρίως χάρη στην υποχώρηση των πολιτικών προταγμά-
των και κινημάτων που κατά καιρούς αναπτύχθηκαν στη νεότερη Δύση, 
συνέβαλε (αλλά και στηρίχτηκε) στην εδραίωση του μαζικοποιημένου 
σύγχρονου κόσμου. Ωστόσο, και η ίδια η φιλελεύθερη ιδεολογία δείχνει 
να αποσυντίθεται, υπό το βάρος των κοινωνικών μετασχηματισμών που 
η ίδια επέβαλε μέσα στο χρόνο, κάνοντας την εξήγηση του φαινομένου 
λίγο πιο περίπλοκη. 

Κατ’ αρχάς, έχουμε τη φιλελεύθερη εξύμνηση της μαζικής κουλ-
τούρας και των δυνατοτήτων της, υπό την οπτική της αντιαυταρχικότη-
τας και της υπεράσπισης της κυριαρχίας του ατόμου: η παρακμή των ελίτ 
και η επικρατούσα επιτρεπτικότητα νοηματοδοτούνται ως το πέρασμα 
σε μια πιο ελεύθερη εποχή, σε μια πιο δημιουργική ή «δημοκρατική» κοι-
νωνία. Το φιλελεύθερο μοντέλο «πιστεύει ότι η σημασία του τόπου και 
του παρελθόντος είναι αποκλειστικά αντιδραστική σε ό,τι αφορά στις 
πολιτικές τους συνεπαγωγές, αγνοώντας το σημαντικό ρόλο που έπαιξαν 
στα δημοκρατικά κινήματα και τις λαϊκές επαναστάσεις. Δεν υπερβάλλει 
μόνο σε ό,τι αφορά στις απελευθερωτικές συνέπειες της εκρίζωσης, αλλά 
υπερασπίζεται και μια πολύ στενή έννοια της ελευθερίας, την οποία και 

22. Ν. Σεβαστάκης, Η αλχημεία της ευτυχίας, Αθήνα, Πόλις, 2000, σ. 103.
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συγχέει με την απουσία καταναγκασμών»23. Το άτομο έχει απεριόριστες 
επιλογές και συνεπώς είναι -υλικά και ψυχικά- ελεύθερο να αναπτύξει 
τη «δημιουργικότητά» του όσο ποτέ άλλοτε. Ο πλουραλισμός -υλικός 
και αισθητικός- πλασάρεται ως ο επί γης παράδεισος και γίνεται αυτο-
σκοπός για όλους. Μια τέτοιου επιπέδου πολιτική αφέλεια δε θα πρέπει 
να μας τυφλώνει αφού πρόκειται κατά βάση για διανοητική ανοησία 
μεγίστου βεληνεκούς να βαφτίζονται ως πρόταγμα ελευθερίας και δη-
μοκρατίας η εξάπλωση του καταναλωτικού τρόπου ζωής και η κοινωνική 
κινητικότητα που αντικατέστησαν τις πιο παραδοσιακές και πατριαρ-
χικές θρησκευτικές κοινωνίες24. Η φιλελεύθερη ουτοπία έγκειται στην 
εγκαθίδρυση της «ανοιχτής» κοινωνίας και της ελεύθερης πρόσβασης σε 
όλα, αδιαφορώντας βέβαια για το τι είναι αυτά τα όλα! 

Από την άλλη, παρατηρούμε τη διανοητική ανυπαρξία των ίδιων 
των υπερασπιστών αυτού του συστήματος και την αδυναμία τους να συ-
γκροτήσουν μια συνεκτική εικόνα για τον κόσμο σήμερα. Φυσικά, ούτε 
ο ίδιος ο κόσμος σήμερα νοιάζεται να σχηματίσει μια εικόνα που θα του 
εξασφαλίζει ιδεολογικο-κοινωνική συνοχή, όπως λίγο πολύ συνέβαινε σε 
κάθε ιστορική περίοδο και σε κάθε γωνιά του πλανήτη˙ περισσότερο 
αναπαράγεται με έναν καθαρά χαοτικό και γραφειοκρατικό τρόπο. Οι 
θεσμοί λειτουργούν -όταν λειτουργούν- με κεκτημένη ταχύτητα από το 
παρελθόν, παρά στηριζόμενοι σε έναν αντίστοιχο ανθρωπολογικό τύπο. 

Έτσι, την ώρα που η φιλελεύθερη ιδεολογία δείχνει να καταρρέει, 
οι πάλαι ποτέ θεματοφύλακές της αρέσκονται σε ασκήσεις επί χάρτου, 
προσπαθώντας να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Ας δούμε ένα ελ-
ληνικό παράδειγμα: την τρανταχτή αφέλεια των βετεράνων υποστηρι-
κτών του φιλελευθερισμού, όπως π.χ. των ινστρουχτόρων Ν. Δήμου και 
Π. Μανδραβέλη, οι οποίοι προτάσσουν την τεχνολογική χειραφέτηση και 
την «επιχειρηματικότητα» της «καινοτομίας» ως πρόταγμα δημοκρα-
τικό, που μπορεί να πλάσει τον υπεύθυνο πολίτη (sic!) του 21ου αιώνα; 
Ο εν Ελλάδι φιλελεύθερος χώρος -ασχέτως του αν συμμετέχει διαπλε-
κόμενος στο κυβερνητικό (και εσχάτως μνημονιακό) παιχνίδι- δείχνει 
πολλές φορές να μην αντιλαμβάνεται ούτε στον ελάχιστο βαθμό πώς η 
παρακμιακή φάση του κομφορμισμού και της απάθειας που βιώνουμε 

23. Κρίστοφερ Λας, ό.π. σ. 96.
24. Φυσικά, η κατάκτηση της κοινωνικής κινητικότητας (που αντικατέστησε τα συστήμα-
τα καστών) είναι κάτι πολύ θετικό ιστορικά όσον αφορά το ζήτημα της ισότητας. Ωστόσο, 
αυτό δε θα πρέπει να μας κάνει να συμπλέουμε με την ιδεολογική χρήση της από τους 
φιλελεύθερους ως ενσάρκωση της πολυπόθητης «χειραφέτησης» και «δημοκρατίας».

στην εποχή μας διαπλάθεται από τη μαζική κουλτούρα και τις εκφάν-
σεις της. Αντίθετα, είτε θα αποθεώνει το υπάρχον πολιτικό και πολιτι-
στικό σύστημα είτε -στην πιο «μαζεμένη» εκδοχή του- θα κάνει κριτική 
στις υπερβολές των νεοφιλελεύθερων αγορών, αποθεώνοντας την ίδια 
ώρα τις «αρετές» του πολιτικού φιλελευθερισμού ως συνταγή και σχέ-
διο για την πολιτική μας επιβίωση. 

Όμως, όπως έχει δείξει πολύ ωραία ο Ζαν-Κλωντ Μισεά25, το 
ετερόνομο -και εν τέλει κυρίαρχο- κομμάτι της νεότερης δυτικής ιστορί-
ας θα πρέπει να ειδωθεί μέσα από την παράλληλη ανάπτυξη του πολι-
τικού-πολιτιστικού και του οικονομικού φιλελευθερισμού, προταγμάτων 
που στην ουσία δε διαχωρίζονται, αλλά ανάγονται το ένα στο άλλο26. 
Είναι αυτή η ενότητα (φιλοσοφική και ιστορική) του φιλελευθερισμού 
που καλλιέργησε την εξύψωση του ατόμου ως υπέρτατη αξία και οδή-
γησε στον πολιτισμό της αξιολογικής ουδετερότητας και του σχετικι-
σμού. Οι περίφημες ιδέες της Ανάπτυξης και της Προόδου έχουν τις 
ρίζες τους «περισσότερο στην επιθυμία να ξεφύγει κανείς, πάση θυσία, 
από την κόλαση του ιδεολογικού εμφυλίου πολέμου, ώστε να γλιτώσει 
επιτέλους από το μέγιστο κακό»27. Άλλωστε, το φιλελεύθερο πρόταγμα, 
που θεμελιώθηκε φιλοσοφικά στη θέση ότι ο άνθρωπος είναι εγγενώς 
«κακός», αδύναμος να δαμάσει τις αδυναμίες και τα καταστροφικά 
ένστικτά του, λειτούργησε ως ένα είδος μεταφυσικής αναγκαιότητας 
που αποτελεί τον δομικό λίθο στην εδραίωση αυτού του συστήματος, 
δηλαδή του ατομικιστικού τύπου εξισωτισμού και του απεγκλωβισμού 
από προνεωτερικές ιεραρχίες. 

Η έννοια της χειραφέτησης στη νεωτερικότητα
Σε αυτό το σημείο, έχει σημασία να δούμε λίγο ιστορικά το βάθος 

της φιλελεύθερης παράδοσης. Η φιλελεύθερη ιδεολογία αναπτύχθηκε κατά 
τους προηγούμενους αιώνες ως συγκρότηση του χειραφετητικού πόλου που 
είδε ως όραμα και κοινωνική σωτηρία την επιβολή φραγμών στο δυναστικό, 
αυτοκρατορικό, φεουδαρχικό, ή ακόμα και στο αγροτικό, κοινωνικό οικοδό-
μημα με σκοπό την απελευθέρωση του ατόμου. Με άλλα λόγια, προέταξε 
έναν ζωτικό (πολιτικό και οικονομικό) χώρο για το άτομο, προφυλάσσοντας 
με κάθε τρόπο την (ιδεολογική) ειρήνευση και την ατομική ευημερία του. 

25. Jean-Claude Michéa, «Η αυτοκρατορία του μικρότερου κακού, δοκίμιο για τον φιλε-
λεύθερο πολιτισμό», μτφρ. Ά. Ελεφάντης, Αθήνα, Πόλις, 2008.
26. Βλ. επίσης και Κ. Καστοριάδης, «Η εποχή του γενικευμένου κομφορμισμού», Ο θρυμ-
ματισμένος κόσμος, Αθήνα, Ύψιλον, 1992.
27. Jean-Claude Michéa, ό.π. σ. 26.
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Βέβαια, ας σημειωθεί ότι αυτό που αποκαλούμε νεότερος δυ-
τικός πολιτισμός προέκυψε από μια διπλή διαδικασία. Αφενός από μια 
τάση ορθολογικοποίησης της ζωής, όπου η αστικοποίηση, η επαγγελμα-
τικοποίηση της ανθρώπινης εργασίας, η βιομηχανοποίηση και η εδραί-
ωση της επιστημονικής αυθεντίας (σε συνδυασμό με την απαξίωση της 
αντίστοιχης θρησκευτικής) οικοδόμησαν σε βάθος χρόνου το αστικό σύ-
νολο αξιών και την καπιταλιστική οργάνωση του κόσμου. Αφετέρου από 
τη δημιουργία κοινωνικών κινημάτων και το ξέσπασμα επαναστάσεων, 
που μπόρεσαν να προσδώσουν στην πορεία της Δύσης μια προοπτική 
συνολικής αμφισβήτησης των κατεστημένων κοινωνικών δομών και των 
δεδομένων παραστάσεων και αξιών. Πρόκειται για μια αμφισβήτηση 
τόσο πολιτική όσο και βαθύτερα πολιτιστική που έθεσε το επαναστατικό 
πρόταγμα για μια πιο αυτόνομη κοινωνία με τρόπο πρωτόγνωρο για την 
ανθρώπινη ιστορία, καθώς επέδρασε ριζικά στην αμφισβήτηση και τον 
μετασχηματισμό σε κάθε τομέα της δημόσιας ή της ιδιωτικής σφαίρας. 

Ωστόσο, φαίνεται ότι κατά έναν περίεργο τρόπο ο βασικός πυ-
ρήνας της χειραφετητικής αυτής παράδοσης διαμόρφωσε και ακολούθη-
σε έναν τρόπο κοινωνικής θέσμισης αρνητικό, περιοριστικό και εν τέλει 
ετερόνομο. Αρνητικό με την έννοια ότι περιορίζει τον πολιτικό της ορί-
ζοντα στην εξασφάλιση (για το άτομο) της αποφυγής των αυταρχικών 
δομών του παρελθόντος και ετερόνομο με την έννοια ότι πάνω στην κρι-
τική και την απαξίωση των προηγούμενων μορφών ιεραρχιών προτάσσει 
μια συνεχή και σχεδόν υπαρξιακή άρνηση του παρελθόντος. Εδώ θεμε-
λιώνεται το εξελικτικό μοντέλο της Προόδου και της αέναης υπέρβασης 
του κάθε φορά προϋπάρχοντος κόσμου. Δεν είναι, επομένως, ο ερχομός 
της αστικής τάξης στην εξουσία που την κάνει αντιδραστική (όπως θε-
ωρεί ο Μαρξισμός), αλλά ο ίδιος της ο ιδεολογικός πυρήνας φαίνεται να 
εμπεριέχει τέτοιου είδους εμμονές και αγκυλώσεις. 

Κοιτώντας τα πράγματα από κάποια απόσταση, θα πρέπει να 
σημειώσουμε ότι -ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα- τα ρεύματα της 
διανοητικής αμφισβήτησης, τα πολιτικά κινήματα, οι καλλιτεχνικές πρω-
τοπορίες ή τα κινήματα ταυτότητας εκδηλώνουν τον ριζοσπαστισμό τους 
περισσότερο ως μια αντιαυταρχικού τύπου κριτική και παρέμβαση στα 
κακώς κείμενα της αστικής κοινωνίας, δίχως να είναι σε θέση να μετου-
σιώσουν με θετικό τρόπο ό,τι καινούριο κομίζουν, δείχνοντας να αρκού-
νται να τοποθετούνται κριτικά ή το πολύ πολύ να χρησιμοποιούν μια 
γλώσσα εξεγερσιακή. Τελικά στις πιο ουσιώδεις της φάσεις, η ανθρώπινη 
χειραφέτηση κατά τη νεωτερικότητα οριοθετήθηκε από την «ελευθερία 
από...» αντί για την «ελευθερία για να...». Κατά έναν περίεργο τρόπο η 

επαναστατική δημιουργικότητα εξαντλούνταν και εξαντλείται κατά κα-
νόνα σε μικρές περιόδους εξεγέρσεων και ξεσπασμάτων, χωρίς να απο-
κτά μια μόνιμη ικανότητα αλλαγής των θεσμών σε βάθος. 

Γι’ αυτό και σήμερα, που ο κόσμος μας είναι σαφώς πιο «αντιαυ-
ταρχικός» σε σχέση με το παρελθόν μιας και εξυμνεί αυτήν την ατομική 
ελευθερία και την υπέρβαση των ορίων, μια κοινωνική κριτική τέτοιου 
στυλ αποτυγχάνει να παίξει τον οποιοδήποτε χειραφετητικό ρόλο. Ίσα 
ίσα γίνεται πολύ εύκολα αφομοιώσιμη από το κυρίαρχο φαντασιακό του 
ατομικισμού. Αυτού του τύπου η «παθητική» κριτική το μόνο που κατα-
φέρνει σήμερα είναι να οδηγεί στην έκλειψη της πολιτικής και τον σχετι-
κισμό, εμποδίζοντας την οποιαδήποτε ανάπτυξη δημιουργικής κριτικής. 
Ζούμε σε μια εποχή όπου έχει υποχωρήσει, θα λέγαμε με πιο φιλοσοφικό 
τρόπο, η ίδια η θεσμίζουσα φαντασία σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. 
Στο πλαίσιο αυτό, τα ρεπουμπλικανικά ιδεώδη ξεφτίζουν και περιορίζο-
νται στην εξασφάλιση της προστασίας του πολίτη από την αυθαιρεσία 
του Κράτους. Οι σοσιαλιστικές τάσεις στρέφονται προς την προστα-
τευτική πολιτική του κοινωνικού κράτους ενώ οι δομές του εργατικού 
κινήματος (π.χ. συνδικάτα ή λέσχες), από φορείς μιας άλλης κουλτούρας, 
καταλήγουν μηχανισμοί κοινωνικής πίεσης με σκοπό μια στοιχειώδη ανα-
διανομή του πλούτου και μια καταναλωτική ευμάρεια. Τέλος, κινήματα, 
όπως αυτά των πολιτιστικών πρωτοποριών ή των γυναικών, των νέων, 
ΛΟΑΤ κ.λπ. αυτοπεριορίζονται σε έναν απλώς αμυντικό ρόλο (αλλά και 
στόχο) να προασπίζονται το δικαίωμα στην αναγνωρισιμότητα ή έναν 
ισότιμο ρόλο στην κοινωνική κινητικότητα του φιλελεύθερου κόσμου. 

Το πρόταγμα της υπέρβασης της παράδοσης

Είναι παράλογο να λες πως «ό,τι είναι 
καινούργιο είναι καλύτερο», «ό,τι είναι καινούργιο 
είναι ωραιότερο» κ.λπ. Kι όμως, αυτή η αντίληψη 
κυριαρχεί στις μέρες μας.

Κ. Καστοριάδης

Αυτό που τελικά κρύβεται πίσω από έναν τέτοιου, αμυντικού 
τύπου, προσανατολισμό κατά τη διαδικασία των κοινωνικών μετασχη-
ματισμών είναι ο τρόπος με τον οποίο τέθηκε ιστορικά στη Δύση το 
ζήτημα της παράδοσης και της σχέσης μας με αυτήν. Ένα ζήτημα που 
στην ουσία αναδύθηκε με την σταδιακή αμφισβήτηση των παραστά-
σεων και των συμβόλων του Μεσαίωνα και το πέρασμα στην κοινωνία 
του Διαφωτισμού και των κοινωνικών επαναστάσεων. Ασφαλώς το πρό-
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ταγμα της νεωτερικότητας για την υπέρβαση των παλαιών κοινωνι-
κών φραγμών (θρησκευτική πρωτοκαθεδρία, διανοητικός σκοταδισμός, 
«κλειστότητα» των μικρών κοινοτήτων, παγιωμένες οικονομικές δομές, 
πατριαρχικές σχέσεις, κληρονομικού τύπου ιεραρχίες κ.λπ.), αλλά και 
για την υπέρβαση γενικότερα της παράδοσης (ως ιστορικό βάρος του 
παρελθόντος επί του παρόντος), δεν εξελίχθηκε γραμμικά ή μονοσή-
μαντα. Για παράδειγμα, το ρεύμα του Ρομαντισμού -στις διάφορες 
τάσεις και εκφάνσεις του- αποτέλεσε ένα ισχυρό ιστορικά αντίβαρο 
στη βαθμιαία επικράτηση του θετικισμού, της ορθολογικοποίησης και 
της τάσης προς την επιστημονική οργάνωση των δυτικών κοινωνιών. 
Αντίστοιχου τύπου κριτική άσκησαν, στο βαθμό βεβαίως που είχαν και 
συντηρητικές διαστάσεις, και τα φασιστικά κινήματα του 20ού αιώνα28, 
προτάσσοντας μια επανεκτίμηση των πιο παραδοσιακών μορφών κοι-
νωνικότητας που είχαν αρχίσει να εξαφανίζονται με την εμφάνιση της 
μαζικής κοινωνίας. Και σίγουρα τα πρώτα σημάδια μιας θετικής για το 
δημοκρατικό πρόταγμα αμφισβήτησης του αστικού κόσμου υπήρξαν οι 
φωνές των πρώιμων σοσιαλιστών στοχαστών του 19ου αιώνα και η δρά-
ση του εργατικού κινήματος. 

Ανεξαρτήτως, όμως, της πολυπλοκότητας της δυτικής ιστορίας, 
μπορούμε να πούμε -έστω και με λίγο χονδροειδή τρόπο- ότι η κυρί-
αρχη φιλελεύθερη ιδεολογία, που κατά βάση διαμόρφωσε φιλοσοφικά 
τον καπιταλισμό, επέβαλε μια απόλυτα αντι-παραδοσιακή αντίληψη για 
τη θέαση του κόσμου. Μάλιστα, προέβαλε αυτήν τη οπτική σε όλες τις 
προηγούμενες φάσεις της ανθρώπινης ιστορίας με σκοπό να θεμελιώσει 
το εξελικτικό μοντέλο που η ίδια εξυμνούσε, δηλαδή την ανάγνωση του 
κάθε ιστορικού συστήματος ως (σχεδόν) νομοτελειακή υπέρβαση των 
αρχαϊσμών του προηγούμενού του. Ο φιλελευθερισμός δεν περιορίστηκε 
σε μια σφοδρή κριτική εναντίον των προηγούμενων μύθων και παρα-
στάσεων, αλλά θέλησε να αποδομήσει ιδεολογικά την ίδια την έννοια 
του μύθου, δαιμονοποιώντας κατά κάποιον τρόπο ολόκληρο το παρελθόν 
για χάρη του καινούργιου29. Με όπλο την μακραίωνη διαδικασία του 
πολιτικού και πολιτιστικού εκσυγχρονισμού οδήγησε τις χώρες της Δύ-
σης -αλλά και πλέον ολόκληρο τον πλανήτη- σε μια πορεία πλήρους και 

28. Σχετικά με τον συντηρητικό αλλά και τον «επαναστατικό» χαρακτήρα των φασιστι-
κών κινημάτων βλ. το κείμενο της ομάδας μας «Η άνοδος της φασιστικής ακροδεξιάς και 
ο δημοκρατικός αντιφασισμός», Πρόταγμα τ.5, Δεκέμβριος 2012.
29. Άλλωστε, δυτική αντίληψη και κατασκευή είναι η θεωρία περί ανθρώπινης «προϊστο-
ρίας» και «ιστορίας», από την οποία δεν ξέφυγε ούτε ο ίδιος ο Μαρξ. 

συνεχούς υπέρβασης του παρελθόντος προς όφελος του καθαγιασμένου 
μέλλοντος. Η περίφημη απομάγευση του κόσμου θα πρέπει να γίνει κα-
τανοητή ως κάτι πολύ ευρύτερο της υπέρβασης του θρησκευτικού φα-
ντασιακού μέσω της επιστημονικοποίησης του κόσμου: μαζί με την τάση 
για την πλήρη ορθολογικοποίηση όλων των πτυχών της ανθρώπινης ζωής, 
ο καπιταλισμός αποτελεί την πρώτη κοινωνικο-ιστορική δημιουργία που 
προσπαθεί να αποκόψει τον άνθρωπο από τις ρίζες του, που κάνει ό,τι 
είναι δυνατόν για να ακρωτηριάσει την ανάγκη του να ζει συλλογικά και 
να δίνει νόημα σε αυτά που σκέπτεται και πράττει. Αποτελεί τον τέλειο 
-και μοναδικό ιστορικά- καταστροφέα νοήματος! 

Γ. Για μια δημοκρατική σχέση με την παράδοση

Η ψευδο-κριτική του νεοσυντηρητισμού
Αν προσπαθούμε εδώ να διερευνήσουμε τις ιστορικές ρίζες φαινο-

μένων όπως η άκριτη αποθέωση του αισθητικού πλουραλισμού και η πα-
ρακμή της κοινωνικοποίησης στις σύγχρονες κοινωνίες της κατανάλωσης, το 
κάνουμε γιατί μια διαυγής κριτική και τοποθέτηση γύρω από το ζήτημα της 
παράδοσης μπορεί να μας βγάλει από το αδιέξοδο στο οποίο έχει εισέλθει τις 
τελευταίες δεκαετίες (μετά τα κινήματα του ’60 και τις πολιτιστικές εξελίξεις 
που τα ακολούθησαν) η προσπάθεια για κριτική στη μαζική κουλτούρα. Εδώ 
το πρόβλημα δεν είναι απλώς θεωρητικό, δηλαδή ζήτημα ανυπαρξίας σοβα-
ρής διανοητικής εργασίας και στοιχειώδους δημόσιου διαλόγου γύρω από 
αυτό το αδιέξοδο. Το αξιοσημείωτο είναι ότι, και στις περιπτώσεις που οι 
άνθρωποι δυσφορούν ή επιθυμούν να εκδηλώσουν κάποιου είδους αντίσταση 
στην τυραννία της μαζικής κουλτούρας, ανακύπτουν νέου είδους προβλήματα 
και παθογένειες που αντί να μας βγάζουν από το αδιέξοδο μας σπρώχνουν 
ακόμα πιο βαθειά σε αυτό. Το πρόβλημα της ετερόνομης σχέσης μας με την 
παράδοση επανέρχεται με τον πιο επίμονο και βασανιστικό τρόπο. 

Μπορεί να περιγράψαμε το βασικό και κυρίαρχο ρεύμα στις σύγ-
χρονες κοινωνίας, ωστόσο την ίδια ώρα μπορούμε να ανιχνεύσουμε ορισμένα 
φαινόμενα που, κατά κάποιον τρόπο, έρχονται σε κόντρα με τη νέα αυτή 
πραγματικότητα. Στο περιβάλλον της πληθυσμιακής και πολιτιστικής μείξης, 
της χαλάρωσης των ηθών και της αποδόμησης των μύθων και των σταθερών 
αναφορών κινητοποιείται ψυχικά μια μερίδα συντηρητικού κοινού στρεφό-
μενη με αντιδραστικό τρόπο εναντίον της ομογενοποιημένης, παγκόσμιας 
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πλέον, κουλτούρας και υπέρ των παλαιότερων και πιο παραδοσιακών αξιών. 
Έτσι, ως προσπάθεια να ξεφύγουμε από την άβυσσο της ομοιογένειας και 
της ασημαντότητας δε νοείται κάτι άλλο παρά η επιστροφή στην οικογένεια, 
στην εθνική μας ιστορία ή έναν γενικό καθωσπρεπισμό. Παράλληλα, οι πο-
λιτικές και οικονομικές εξελίξεις της παγκοσμιοποίησης, του αυταρχικού 
νεοφιλελευθερισμού, της πρόσφατης κρίσης και της ολιγαρχικοποίησης των 
δυτικών κοινωνιών30 επαναφέρουν στο προσκήνιο της ιστορίας τις αξίες 
του έθνους (ως πολιτική ενότητα) και της καταγωγής (ως ιστορική ιδιαιτε-
ρότητα). Η εθνική συνείδηση φαίνεται να αντέχει ως φαντασιακή σημασία 
ακόμα και στην εποχή του κοινωνικοπολιτιστικού πολτού στην οποία ζούμε 
και να επανέρχεται ως απάντηση στην κρίση των πολιτικών ταυτοτήτων και 
στην αποσύνθεση των θεσμών και των διευθυντικών μηχανισμών. Μέσα σε 
ένα κόσμο πλήρους σύγχυσης και αβεβαιότητας οι άνθρωποι ψάχνουν από 
κάπου να πιαστούν, ορμώμενοι τελικά προς παραδοσιακές αξίες, οι οποίες 
λειτουργούν ως καταφύγιο στους καιρούς της κρίσης. 

Πρόκειται, λοιπόν, για ένα κοινωνικό ρεύμα συντηρητικής αναδί-
πλωσης, που στο πολιτικό πεδίο έχει αρχίσει να εκφράζεται ρητά μέσω 
της πρόσφατης ανόδου της ακροδεξιάς. Τόσο στην ευρωπαϊκή εκδοχή της 
τελευταίας -με την ξενοφοβία, το μηδενισμό απέναντι στους θεσμούς και 
την κρίση, και τον αντιδραστικό ευρωσκεπτικισμό- όσο και στην αντί-
στοιχη αμερικανική -με τον θρησκευτικό νεοσυντηρητισμό και την λαϊκι-
στική κριτική στις ελίτ από μορφώματα όπως το Tea Party-, ο κινητήριος 
πυρήνας φαίνεται να είναι, όχι κάποια νέα ιδεολογία ή κάποιο πολιτικό 
πρόταγμα όπως συνέβη στο παρελθόν, αλλά κατά βάση η δυσφορία των 
μαζών για την προδοσία τους από τις ελίτ31 και ο φόβος μπροστά στην 
ανασφάλεια που επιφέρει ο νεοφιλελευθερισμός. Ας δούμε για παράδειγ-
μα το σχεδόν πανευρωπαϊκό φαινόμενο του δεξιού ευρωσκεπτικισμού 
που εκφράζεται είτε με την κριτική στους υπερεθνικούς θεσμούς στο 
πολιτικό επίπεδο είτε με την ξενοφοβία και την απόρριψη του πολυ-
πολιτισμικού μοντέλου στο κοινωνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό είναι 
δυνατόν στη Γαλλία να κινητοποιούνται τα πλήθη σε αντιδραστικές δι-
αδηλώσεις32- ή να βγαίνει πρώτη στις εκλογές η Λεπέν, στην Αγγλία να 
καθορίζεται η πολιτική ατζέντα από τον νεολαϊκισμό του Φάρατζ, στις 

30. Σχετικά με τη διαδικασία ολιγαρχικοποίησης βλ. Editorial, Πρόταγμα τ.4, Ιούνιος 2012, 
σσ. 9 - 11.
31. Βλ. σχετικά το βιβλίο του Κρίστοφερ Λας «Η εξέγερση των ελίτ και η προδοσία της 
δημοκρατίας», μτφρ. Β. Τομανάς, Θεσσαλονίκη, Νησίδες, 2006.
32. Με χαρακτηριστικότερο  πρόσφατο παράδειγμα  τις εκατοντάδες χιλιάδες των διαμαρ-
τυρόμενων ενάντια στο γάμο των ομοφυλοφίλων και υπέρ της παραδοσιακής οικογένειας.

πιο ανατολικές χώρες να αναδύονται ως πολιτικές δυνάμεις ημιφασιστικά 
και ρατσίζοντα κόμματα, ενώ κι εδώ στην Ελλάδα να έχουμε φτάσει να 
ασχολούμαστε στα σοβαρά με τον θίασο της ΧΑ. 

Η εντεινόμενη ολιγαρχικοποίηση του κόσμου, με την αποκοπή 
των διευθυντικών μηχανισμών από τους πολίτες, προσδίδει στον ήδη 
υπάρχοντα κοινωνικό αποπροσανατολισμό εκρηκτικές διαστάσεις. Κα-
θώς, όμως, σήμερα έχει εξαφανιστεί κάθε αγωνιστική διάθεση και κάθε 
μορφή πολιτικών αγώνων, μοιραία η οργή μετατρέπεται σε υπαρξιακή 
κρίση, που στη δεξιά της εκδοχή προκαλεί την νεοσυντηρητική στροφή 
για την οποία μιλάμε. Η εικόνα, εκτός από ζοφερή, είναι από αυτήν την 
άποψη και κάπως κωμική. Διότι γινόμαστε μάρτυρες μιας πρωτοφανούς 
ανάμειξης: αυτής του νεοδεξιού κοινωνικού ρεύματος για το οποίο μι-
λάμε με την κυρίαρχη μαζική κουλτούρα στην οποία είναι βυθισμένοι 
φυσικά και οι ίδιοι οι φορείς του. Η εν λόγω κριτική, δηλαδή, δεν πάει 
βαθειά ενάντια στους θεσμούς ή το κυρίαρχο φαντασιακό αλλά περισσό-
τερο αποτελεί αγανάκτηση για την πολιτική αστάθεια και τις οικονομι-
κές ανισότητες. Γι’ αυτό και βρίσκονται σε συνεχή άνθιση οι ακροδεξιοί 
πολιτικοί σχηματισμοί, οι οποίοι τελικά αναπτύσσονται λειτουργώντας 
ως αποδέκτες μιας διάχυτης συλλογικής οργής κυρίως λόγω της οικονο-
μικής κρίσης. Από την σκοπιά που μας ενδιαφέρει εδώ εκφράζουν -έστω 
και με υπόρρητο τρόπο- την άνοδο ενός γενικότερου νεοσυντηρητισμού 
που είναι σε θέση να γοητεύει τα πλήθη αναφερόμενος στις αξίες της 
παράδοσης και στην υπερηφάνεια για το παρελθόν. Φυσικά μια τέτοιου 
είδους δυσφορία απέναντι στην ομογενοποίηση των μαζικών κοινωνιών 
καθίσταται απορριπτέα, όχι μόνο για το δεξιό πολιτικό του πρόσημο, 
αλλά και για την προσκόλληση σε μια μιμητικού τύπου σχέση με την 
παράδοση που προτάσσει. 

Επαναδιατύπωση της σχέσης μας με την παράδοση
Εδώ βρίσκεται και η ουσία του προβλήματος, καθώς τέτοιου 

είδους ελιτίστικες ή συντηρητικές κριτικές στη μαζική κοινωνία και τα 
προβλήματά της μας επαναφέρουν σε μια προγενέστερη, ετερόνομη 
και ολιγαρχική αντίληψη για τη λειτουργία της κοινωνικοποίησης και 
την αναπαραγωγή της κουλτούρας και των αξιών σε μια κοινωνία. Ως 
εκ τούτου αδυνατούν μπροστά στα διαλυτικά φαινόμενα της εποχής 
μας να προβάλλουν κάτι άλλο από μια νοσταλγία για τον ελιτισμό 
(ως κοινωνική πειθαρχία και ηθική ακεραιότητα) των παραδοσιακών 
κοινωνιών. Ειδικά σε μια εποχή σαν τη σημερινή, όπου οι θεσμοί κοι-
νωνικοποίησης παρακμάζουν και οι άνθρωποι ζουν εντελώς αποπροα-
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νατολισμένοι, είναι τρομερά επικίνδυνο να επικαλούμαστε τις «πεφω-
τισμένες» ελίτ ως λύση, καθώς θα ήταν πολύ εύκολο να οδηγηθούμε 
σε μορφές κοινωνικού αυταρχισμού ως απάντηση στα κάθε είδους 
προβλήματα: τεχνοκρατική ολιγαρχία των «ειδικών» για να αντιμε-
τωπίσουμε την οικονομική κρίση, οικοφασισμός για άμεση λύση του 
οικολογικού αδιεξόδου κ.λπ. 

Η οξύτητα του σύγχρονου αδιεξόδου απαιτεί μια αρκετά πιο 
ριζική αντιμετώπιση των ζητημάτων που θέτουμε, αφού καλούμαστε 
ίσως για πρώτη φορά να αποφασίσουμε αν θα συνεχίσουμε να ζούμε υπό 
αυτές της συνθήκες πλήρους πολιτιστικής ομογενοποίησης και απαξίω-
σης της κοινωνικής συνοχής ή αν θα αναλάβουμε την ευθύνη να επαναδι-
ατυπώσουμε ένα σχέδιο για το τι κοινωνία θέλουμε. Από τη στιγμή που 
απορρίπτουμε μια επιστροφή στη δοκιμασμένη συνταγή των «κλειστών» 
κοινωνιών, αυτό που χρειάζεται είναι μια σαφής και ψύχραιμη κριτική 
στην υπέρβαση των ορίων και την τάση για απόρριψη του παρελθόντος 
που μας έχει επιβάλει το φιλελεύθερο μοντέλο, και αναπόφευκτα μια 
αντίστοιχα σαφής και δημιουργική επαναδιατύπωση της σχέσης μας με 
την παράδοση. 

Ούτε μίμηση, ούτε απόρριψη: για μια δημοκρατική έννοια 
της παράδοσης

Αφού τελικά το πρόβλημα της παρακμάζουσας κοινωνικότητας 
συνδέεται με τη φιλοσοφική τάση της νεωτερικότητας να εξεγείρεται 
ενάντια στην ίδια την παράδοση ως τέτοια, ανεξαρτήτως του περιεχομέ-
νου της, βρισκόμαστε προ των ευθυνών μας να συλλογιστούμε τι θέλουμε 
να ορίσουμε ξανά ως παράδοση, ως σχέση με το παρελθόν, ως θέαση 
της ιστορίας και των αξιών που κουβαλάμε μέχρι σήμερα. Η γραμμική 
αντίληψη του χρόνου, η οποία ενσαρκώθηκε στην έννοια της Προόδου 
και της ιστορικής Εξέλιξης, εκφράζει εν τέλει μια φιλοσοφική ετερονομία 
αντίστοιχη με την κλειστότητα των παραδοσιακών κοινωνιών που απλά 
δεχόντουσαν τις παραστάσεις και τους μύθους του παρελθόντος ως κάτι 
δεδομένο, μη αμφισβητήσιμο και απαραβίαστο. Ο μόνος δρόμος για να 
πολεμηθούν αυτές οι δύο πλευρές της πολιτικής και πολιτιστικής ετε-
ρονομίας φαίνεται να είναι η στροφή προς μια δημοκρατικότερη σχέση 
με την παράδοση· δηλαδή, τη διαυγή κριτική των στοιχείων που κληρο-
νομούμε από τις προηγούμενες γενιές, την δίχως ταμπού επιλογή όσων 
από αυτά μας φαίνονται άξια υπεράσπισης, την κριτική επεξεργασία και 
ανανέωση των ιδεών και των μορφών συλλογικής ζωής που θέλουμε να 
μεταβιβάσουμε στις επόμενες γενιές. Υπό αυτήν την οπτική, η παράδοση 

ούτε καταργείται, ούτε πολύ περισσότερο «μεταφέρεται»: δημιουργεί-
ται, υιοθετείται και αναπαράγεται, όπως και γενικότερα η ανθρώπινη 
ιστορία, ως αλλοίωση και επανανοηματοδότηση του εκάστοτε φαντα-
σιακού στοιχείου. Έτσι, σε μια δημοκρατική θεώρηση της παράδοσης, 
οι μύθοι, τα σύμβολα και οι αξίες που έρχονται από το παρελθόν δεν 
αποτελούν αντικείμενο τυφλής μίμησης ή ιεροποίησης, ούτε αμφισβη-
τούνται απλώς για να αμφισβητούνται. Με άλλα λόγια, «το παρελθόν 
δε γίνεται πλέον αντιληπτό ως βάρος, από το οποίο πρέπει να απελευ-
θερωθούμε, αλλά ούτε κι ως μυθολογικός παράδεισος που χρησιμεύει 
ως απόδραση για να μας επιτρέπει να υπομένουμε ευκολότερα το κενό 
του παρόντος»33. 

Η αξία μιας χειραφετητικής λειτουργίας μιας παράδοσης που 
περιγράφουμε είναι τριπλή. Πρώτον, εκφράζει ρητά την τάση για μια 
δημιουργική οργάνωση της συλλογικής ζωής μέσα από θεσμούς που νο-
ηματοδοτούνται σε ένα ενεργό ιστορικά παρόν από τους ίδιους τους 
ανθρώπους, αυτό, δηλαδή, που ακολουθώντας τη σκέψη του Καστοριά-
δη θα λέγαμε ρητή αυτοθέσμιση της κοινωνίας. Ένα τέτοιο ξαναρίζωμα 
στους θεσμούς αποτελεί, μάλιστα, αναγκαία συνθήκη για μια γενικότερη 
ανασυγκρότηση της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα. Δεύτερον, μπορεί να 
θεμελιώσει ένα πλαίσιο αυτοπεριορισμού των ανθρώπων· έναν αυτοπε-
ριορισμό όχι ως αναγκαιότητα ή κάποια εξωκοινωνική επιβολή, αλλά 
στην ουσία ως κατάκτηση του δικαιώματος και της ικανότητας για συνε-
χή επαναπροσδιορισμό (από εμάς τους ίδιους) των ορίων σύμφωνα με τα 
οποία θέλουμε να ζήσουμε. Τρίτον, μπορεί να αναδείξει σήμερα ορισμένα 
βασικά στοιχεία της συλλογικής ζωής, που μέχρι πρότινος οι κοινωνίες 
τα απολάμβαναν και τα σέβονταν, και τα οποία σήμερα τα στερούμαστε 
ολοένα και περισσότερο. 

Η σημασία των θετικών στοιχείων της παράδοσης
Ως τέτοια, εννοούμε μορφές και εκφάνσεις της συλλογικής ζωής 

που με ρητό ή υπόρρητο τρόπο διατηρούσαν την συνοχή της κοινωνίας 
και ενσάρκωναν τη στοιχειώδη κοινωνικοποίηση των ατόμων. Σήμερα αυ-
τός ο ρόλος ανατίθεται με οικτρά αποτελέσματα στη μαζική κουλτούρα. 
Στο παρελθόν όμως, -στις προνεωτερικές κοινωνίες αλλά ακόμα και στη 
βιομηχανική εποχή των αστικών και εργατικών ηθών ή του μοντερνισμού- 
οι άνθρωποι ήταν ικανοί να αναπτύσσουν μια πρόσωπο με πρόσωπο 

33. Ν. Μάλλιαρης, Η πολιτική σημασία της παράδοσης, Πρόταγμα τ.5, Δεκέμβριος 2012, 
σ. 205.
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κοινωνικοποίηση34, να εκπαιδεύουν ο ένας τον άλλον στο αίσθημα καθή-
κοντος ή την έννοια της ευθύνης για τον κόσμο, να αναπαράγουν και να 
μεταδίδουν την κληρονομημένη από το παρελθόν πρωταρχική κοινωνι-
κότητα και αλληλεγγύη. Στο σύγχρονο, γιγαντωμένο αστικό περιβάλλον 
η γειτονιά έχει εξαφανιστεί και μαζί της έχει εξαφανιστεί και η πηγαία 
λαϊκότητα του κόσμου, αυτός ο «κοινός νους» που στην ουσία ασκούσε 
έλεγχο στα πράγματα ως ένα είδος εθιμικού δικαίου. Ο πλήρης εξορ-
θολογισμός της καθημερινής ζωής, μαζί με την τεχνολογικοποίησή της, 
παραλύει κάθε έννοια κοινωνικού αυθορμητισμού, καθιστώντας το άτομο 
αποξηραμένο και ανίκανο να σταθεί μόνο του απέναντι στις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζει. Πρόκειται για μια γενική πολιτισμική τάση που στο 
πολιτικό πεδίο εκφράζεται, όπως ξέρουμε καλά, με την κουλτούρα της 
ανάθεσης στους «ειδικούς». 

Αυτή η κοινωνική συνθήκη που περιγράφουμε ξεπερνά κατά πολύ 
μια απλή κοινωνικο-τεχνολογικού χαρακτήρα, μεταβατική ιστορική φάση 
αγνώστων ακόμα προσήμων, που θα άξιζε να της δώσουμε μια ευκαιρία, 
όπως θα σπεύσουν να μας πουν οι υπερασπιστές του αισθητικού πλου-
ραλισμού ή οι θιασώτες του τεχνολογισμού. Είναι πολύ αφελές, αν όχι 
αυταπάτη, να θεωρούμε την πρωτόγνωρη δυνατότητα «καινοτομίας» και 
πλουραλισμού ως μια ανθρώπινη κατάκτηση κάποιου επιστημονικού ή 
πολιτιστικού μας οράματος, καθώς η σύγχρονη ζωή έχει αποκτήσει μια 
ξέφρενη ταχύτητα όπου κανείς δεν ελέγχει τίποτα και κανείς δεν μπορεί 
να σκεφτεί το αύριο. 

Βέβαια, μιλώντας ειδικότερα για την Ελλάδα, παρότι η εδραίωση 
του καταναλωτισμού και η επικράτηση του lifestyle έχει σμπαραλιάσει την 
μέχρι πρότινος συλλογική ζωή αυτού του τόπου, θα λέγαμε ότι έχουμε 
την τύχη να μπορούμε να κάνουμε λόγο για μια σχετική επιβίωση τέτοιων 
θετικών παραδοσιακών στοιχείων. Δεν πρόκειται για κάποιου είδους ελ-
ληνική ιδιαιτερότητα, αλλά για το ιστορικό ευτύχημα της απουσίας ολο-
κληρωτικής διάβρωσης του κοινωνικού φαντασιακού από τον καπιταλι-
σμό, φαινόμενο που μπορεί να παρατηρηθεί σε περιφερειακές (γύρω από 
τον σκληρό πυρήνα της καπιταλιστικής ανάπτυξης) περιοχές και ειδικά 
στους ανατολικούς λαούς της γειτονιάς μας, συμπεριλαμβανομένου του 
ελληνικού35. Αν λοιπόν, από τη μια πρέπει να κατηγορούμε τον Νεοέλληνα 

34. Κάτι που δεν αποτελεί απλώς ζήτημα κλίμακας ή συγγένειας, αλλά ζήτημα κοινωνικής 
ζωντάνιας και συνοχής, όπως μας δείχνει η ιστορία των πόλεων σε προηγούμενες εποχές.
35. Αναφερόμαστε κυρίως στις χώρες των Βαλκανίων, την Τουρκία και εν μέρει το μεσο-
γειακό Νότο.

για απάθεια, ανευθυνότητα, έλλειψη οργανωμένης πολιτικής δράσης και 
γενικότερα για την κουτοπονηριά και τον ωχαδερφισμό του, που εκφράζο-
νται ως κατάλοιπα του εν πολλοίς ανίκητου στην ελληνική ιστορία πατρι-
αρχικού φαντασιακού, από την άλλη θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι το 
τελευταίο μας έχει αφήσει ως κληρονομιά ορισμένα στοιχεία πρωταρχικής 
κοινωνικότητας που η Δύση δείχνει να έχει απεμπολήσει οριστικά. 

Στην ευρωπαϊκή γεωγραφική γωνιά μας είμαστε τυχεροί που ακό-
μα διατηρούμε ένας είδος κοινωνικής ζωντάνιας και ευελιξίας που αντι-
στέκεται στον αυτοματισμό τον οποίο επιβάλλει η τυποποίηση της κα-
θημερινής ζωής στον καθεαυτό καπιταλισμό. Και αυτό γιατί επιβιώνουν 
κατάλοιπα λαϊκότητας και αυθεντικότητας που μάχονται την αμετροέ-
πεια του σύγχρονου κόσμου: η κουβέντα στο καφενείο θα καυτηριάσει με 
λαϊκή σοφία την πολιτική κατάσταση, η λαϊκή σάτιρα θα στριμώξει πολι-
τικούς και διανοούμενους, όπου αυτοί εμφανίζονται, το λαϊκό «τρολάρι-
σμα» θα βάλει στη θέση του την περιφερόμενη στη δημόσια σφαίρα αυ-
ταρέσκεια του τόσο διαδεδομένου στις ημέρες μας χιπστερισμού36. Στην 
ίδια οπτική είναι εξίσου σημαντική και η διαχρονική τάση στη χώρα αυτή 
να κοροϊδεύουμε τους έχοντες την εξουσία και γενικότερα τους ίδιους 
τους θεσμούς. Μπορεί αυτό να αποτελεί λίγο πολύ εκδήλωση μιας εγωι-
στικού τύπου ελληνικής απειθαρχίας, ωστόσο έχει το θετικό ότι προωθεί 
μια ανθρώπινη, «αντιορθολογιστική» ευελιξία και αποδομεί τη σοβαρο-
φάνεια του απρόσωπου δυτικού θεσμικού πλαισίου -τη λεγόμενη γρα-
φειοκρατικοποίηση-, έστω κι αν αυτό γίνεται στο πλαίσιο ενός δημόσιου 
κουτσομπολιού, χωρίς να λαμβάνει πολιτικές διαστάσεις (αυτο)κριτικής. 

Ασφαλώς, η «ανατολική» τάση που περιγράφουμε είναι αρκετά 
μειοψηφική· περισσότερο αποτελεί κληρονομιά ενός μακρινού, για την γε-
νιά των talent shows, του twitter και του youtube, παρελθόντος. Από την 
άλλη βάλλεται και χλευάζεται από το δυτικόφιλο πολιτικο-πολιτιστικό 
λόμπι της εγχώριας free press κουλτούρας και τους ταλιμπάν της φιλε-
λεύθερης αρθρογραφίας, που προσπαθούν να μας πείσουν ότι μια τέτοια 
«αρχαϊκή» νοοτροπία είναι ο βασικός παράγοντας που ευθύνεται για τον 
πολιτικό μας «επαρχιωτισμό» ή την έλλειψη ανταγωνιστικότητας στο διε-
θνές περιβάλλον37. Η εν λόγω οπτική υπερθεματίζει υπέρ του ξεπεράσμα-

36. Σαν του ποιητή Μπογδάνου ή της αναλύτριας Σώτης Τριανταφύλλου.
37. Για το ρόλο και τη διανοητική αφέλεια και παρακμή του εν Ελλάδι φιλελεύθερου 
χώρου βλ. το κείμενο της ομάδας μας «Το τέλος της Μεταπολίτευσης; Μια χαρτογράφηση 
του πεδίου σύγκλισης μεταξύ ακροδεξιάς και φιλελευθερισμού», Πρόταγμα, τ.6, Δεκέμ-
βριος 2013.
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τος τέτοιων συνηθειών και πρακτικών, στα πλαίσια του πολύ διαδεδομένου 
(τόσο στη Δεξιά όσο και στην Αριστερά) πολιτιστικού φιλελευθερισμού. 
Ο τελευταίος, μακράν του να κατανοεί την ανθρωπολογική διάσταση των 
αντιφάσεων της Δύσης, φτάνει να προτάσσει ένα πολύ περιορισμένο πολιτι-
στικό πρόταγμα, δηλαδή την γενίκευση του πλουραλιστικού μοντέλου μέσω 
της προστασίας των ατομικών ιδιαιτεροτήτων και ταυτοτήτων. 

Από τη μεριά μας, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπερασπιστούμε 
και να διαφυλάξουμε όλο αυτό το ιστορικό βάρος μιας κουλτούρας που δεν 
έχει ακόμη διαβρωθεί πλήρως από το σημερινό παρακμιακό φαντασιακό του 
δυτικού κόσμου. Μάλιστα, και για να κάνουμε τους φιλελεύθερους αναλυτές 
να ντραπούν ακόμα περισσότερο για τη χώρα στην οποία ζουν, θα λέγαμε ότι 
πρέπει να εξάγουμε αυτό το ανατολικο-βαλκανικό φαντασιακό στις χώρες 
της Δύσης, αφού εκείνες οι κοινωνίες είναι που το έχουν ανάγκη. Άλλωστε, αν 
θέλουμε να προτάξουμε τη δημιουργία μιας πιο δημοκρατικής κοινωνίας -με 
ότι αυτό συνεπάγεται- είναι απαραίτητο να εφεύρουμε ξανά τη χαμένη αλ-
ληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή. Χωρίς τις τελευταίες, ακόμα και ο καθη-
μερινός πολιτικός αγώνας καθίσταται οργανικά αδύνατος -όπως αποδεικνύει 
και η ελληνική πραγματικότητα των τελευταίων ετών. Θα πρέπει επομένως 
να αναγνωρίσουμε ότι ένα επαναστατικό πρόταγμα σήμερα δεν μπορεί να 
περιορίζεται στην οικοδόμηση πιο αυτόνομων και δημοκρατικών θεσμών στο 
πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό πεδίο, από τη στιγμή που απουσιάζουν 
ορισμένοι «αντικειμενικοί» παράγοντες38 που σε μια κοινωνία αποτελούν το 
απαραίτητο υπόβαθρο για τον οποιοδήποτε κοινωνικό μετασχηματισμό. 

Επανασύζευξη του πολιτικού και του πολιτιστικού
Φυσικά, όταν προτάσσουμε μια διαυγή σχέση με την παράδοση, 

πόσο μάλλον όταν επιλέγουμε να δώσουμε μια ιδιαίτερη σημασία σε ορι-
σμένα στοιχεία του ιστορικού μας παρελθόντος, θα πρέπει να είμαστε πολύ 
προσεκτικοί. Διότι τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού αυθορμητισμού, της 
λαϊκότητας και αυτού του πηγαίου ανώνυμου σουρρεαλισμού που μόλις πε-
ριγράψαμε δεν αποτελούν από μόνα τους κάποια λύση στο πρόβλημά μας, 
ειδικά όταν δεν μπορούν να διαχωριστούν από τις παρακμιακές εκφράσεις 
της πολιτικής και πολιτιστικής ασημαντότητας της εποχής μας. Ο μόνος, ίσως, 
δρόμος για να «ταρακουνηθούν» οι σημερινές κοινωνίες είναι ένα ανατολικού 
τύπου ηλεκτροσόκ στην παρηκμασμένη Δύση σε συνδυασμό με μια δυτικο-

38. Σχετικά με το ρόλο των «αντικειμενικών» αυτών παραγόντων για ένα δημοκρατικό 
πρόταγμα βλ. Νίκος Μάλλιαρης, Η πολιτική σημασία της παράδοσης, Πρόταγμα, τ.5, Δε-
κέμβριος 2012, και ειδικότερα σσ. 210-218.

ποίηση (με την έννοια της πάλαι ποτέ δοξασμένης επαναστατικής παρά-
δοσης της νεωτερικότητας) του -πατριαρχικών και αυταρχικών αναφορών- 
ανατολικού λαϊκού φαντασιακού. 

Δεν υποστηρίζουμε ασφαλώς την ομογενοποίηση μέσω ενός εκ-
δυτικισμού του μη δυτικού κόσμου ή το αντίστροφο, κάτι που από πολ-
λές απόψεις θα ήταν παράλογο και απορριπτέο. Αυτό που λέμε είναι 
(και επικεντρωνόμαστε τώρα στον ευρωπαϊκό χώρο) ότι τόσο η ευρω-
παϊκή Δύση, όσο και το νοτιανατολικό-βαλκανικό κομμάτι της ηπείρου 
έχουν τη δική τους παράδοση και το δικό τους ιστορικό βάρος, στοιχεία 
αλλοιωμένα φυσικά μέσα στην ιστορία και υποσκελισμένα σήμερα από 
την κυρίαρχη μαζική κουλτούρα, αλλά την ίδια ώρα σαφώς διακρινόμε-
να. Οι δυτικοί λαοί (παρά την παρακμή τους) έχουν να επιδείξουν από 
τη μια την παράδοση του Διαφωτισμού, των επαναστάσεων, των ορ-
γανωμένων και συνειδητών κινημάτων σε κάθε πεδίο της καθημερινής 
ζωής. Υπάρχει, έστω και ως ιστορική αφήγηση, ένα σύνολο πολιτικών 
αναφορών που όρισαν και ανέδειξαν το δημοκρατικό πρόταγμα, όπως 
αυτό αναδύθηκε στο βάθος των τελευταίων αιώνων. Οι πιο ανατολικοί 
λαοί κουβαλούν με έναν -σχετικά- ενεργό τρόπο ορισμένα κατάλοιπα 
της μη εξορθολογισμένης από τον καπιταλισμό συλλογικής ζωής˙ έναν 
λαϊκό πολιτισμό της καθημερινής ζωής, ο οποίος εν πολλοίς υπήρχε 
φυσικά και στη Δύση στους αιώνες της πολιτιστικής της άνθισης. Επο-
μένως, μια δημοκρατικού τύπου ανάμειξη αυτών των δύο παραδόσεων 
μας επαναφέρει στον αρχικό μας προβληματισμό περί της σύζευξης 
πολιτικού και πολιτιστικού. 

Θα ήταν μάταιο να εκλάβουμε τη διαφύλαξη αυτού του πολι-
τιστικού (με τη γενικότερη έννοια) υποβάθρου ως κοινωνικοπολιτικό 
πρόταγμα, αδιαφορώντας για την παρακμάζουσα κατάσταση των δυ-
τικών θεσμών. Όπως είναι επίσης μάταιο να προσπαθούμε να μεταβάλ-
λουμε τις κοινωνικές δομές από τα πάνω, χωρίς την παραμικρή ένδειξη 
αυτενέργειας των πληθυσμών ή μεταβολών της νοοτροπία τους. Ο μό-
νος δρόμος φαίνεται να είναι μια παράλληλη ρήξη με το πολιτιστικό και 
πολιτικό πλαίσιο της εποχής μας. Επιθυμούμε, λοιπόν, τη ρήξη με τον 
αισθητικό πλουραλισμό όπως επιθυμούμε τη ρήξη με την ολιγαρχική 
οργάνωση της εξουσίας ή τις δομές του καπιταλισμού. Αντιπαραθέτου-
με στη μαζική κουλτούρα μια δημοκρατικού τύπου κοινωνικότητα με 
την ίδια λογική που προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε την κουλτούρα 
της ανάθεσης με αυτήν της ισότιμης και ενεργού πολιτικής συμμετοχής 
στη λήψη των αποφάσεων. Προβάλλουμε την αξία του λαϊκού πολιτι-
σμού ακριβώς γιατί η αυθεντικότητα και η λειτουργικότητα που αυτός 
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ενσωματώνει αποτελούν απαραίτητα ανθρωπολογικά στοιχεία για την 
οποιαδήποτε πολιτική κινητοποίηση των ανθρώπων. 

Το κοινωνικό πλαίσιο για έναν βαθύτερο μετασχηματισμό
Δεν έχουμε ιδέα πώς μπορεί να αλλάξει τούτος ο κόσμος προς το κα-

λύτερο, πόσο μάλλον όταν η κοινωνική παράλυση της εποχής μας μάς κάνει όλο 
και πιο απαισιόδοξους. Ωστόσο, μπορούμε εδώ να κάνουμε δύο παρατηρήσεις 
σχετικά με τον ρόλο της πολιτιστικής διάστασης μιας τέτοιας αλλαγής. 

Πρώτον η επιδίωξη μιας πιο δημοκρατικής σχέσης με την παράδοση 
απαιτεί ένα θεσμικό και θεωρητικό υπόβαθρο που να ευνοεί μια τέτοια φι-
λοσοφική στάση. Ένα πλαίσιο που να μας ωθεί να έχουμε μια κριτική στάση 
απέναντι στο παρελθόν, αλλά και απέναντι στους υπόλοιπους, γειτονικούς ή 
μη, πολιτισμούς. Αν, λοιπόν, θεωρούμε σημαντικό «να κρίνουμε ποια γενική 
κουλτούρα ευνοεί αυτή τη δημιουργική ερμηνευτική σχέση39», θα λέγαμε ότι η 
δυτική παράδοση της αμφισβήτησης και της κριτικής των κάθε είδους κοινω-
νικών εγκλεισμών αποτελεί το απαραίτητο γενικό πλαίσιο εντός του οποίου 
μπορούμε -και θα πρέπει- να διεκδικήσουμε τον εκδημοκρατισμό της παράδο-
σης και της κουλτούρας. 

Εδώ δεν ωραιοποιούμε το δυτικό παράδειγμα -ούτε καν το προβάλ-
λουμε άκριτα ως παράδειγμα προς μίμηση- επειδή δεν αισθανόμαστε καλά με 
το γεγονός πως δεν είμαστε δυτικοί, αλλά γιατί αναγνωρίζουμε και αξιολογού-
με θετικά τη συμβολή του στοιχείου της συνολικής αμφισβήτησης, έτσι όπως 
αναπτύχθηκε στη Δύση μέσω των δημοκρατικών αγώνων. Στο πολιτιστικό πε-
δίο τα καλλιτεχνικά ρεύματα που λειτούργησαν ως ρήξη με το κατεστημένο 
και το γενικότερο κύμα του μοντερνισμού μπορούν να θεωρηθούν αφετηρίες 
για το στοχασμό μιας πιο αυτόνομης κοινωνίας. Έτσι, μια δημοκρατική (πολι-
τιστικά) κοινωνία σημαίνει μια κοινωνία που αξιώνει τη καλλιτεχνική δημιουρ-
γικότητα και μέσω αυτής, την κοινωνικότητα και τη δημιουργία και μετάδοση 
αξιών από τα μέλη της, αλλά την ίδια ώρα καθίσταται ανοιχτή στην κριτική 
και την αμφισβήτησή της από αυτά. Αξιώνει την ενεργοποίηση της ανθρώπι-
νης δημιουργικότητας (μέσω πολιτικών και παιδαγωγικών θεσμών) αλλά την 
ίδια ώρα αναγνωρίζει την ανάδυση ξεχωριστών προσωπικοτήτων και καλλι-
τεχνικών ιδιοφυϊών που μπορούν να λειτουργούν είτε ως καλώς εννοούμενες 
πρωτοπορίες είτε ως παράγοντες ρήξης με το κυρίαρχο πνεύμα της εποχής. 
Αυτό θα αποτελούσε και μια επανανοηματοδοτημένη (δημοκρατικά) έννοια 
του πλουραλισμού: όχι ως αίσθημα «εξισωτισμού» των ευκαιριών και των δι-
καιωμάτων για όλους όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά ως ουσία της συλλογικής 

39. Ν. Σεβαστάκης ό.π. σ. 100.

δημιουργικότητας και ως ενεργό πλαίσιο ανάδειξης του καινούργιου και του 
διαφορετικού. Κάτι που προϋποθέτει μια ριζική αλλαγή των θεσμών, μέσω 
των οποίων θα προωθείται (και όχι απλά θα επιτρέπεται) η συλλογική και η 
ατομική δημιουργία, ακριβώς όπως στο πολιτικό πεδίο αντίστοιχα οι δημο-
κρατικοί θεσμοί των συνελεύσεων, της ανακλητότητας των αντιπροσώπων και 
της ισοβαρούς συμμετοχής στις αποφάσεις και τη δράση, καλλιεργούν στους 
ανθρώπους (κι από ένα σημείο και μετά απαιτούν από αυτούς) την πολιτική 
συνείδηση και το αίσθημα ισότητας μεταξύ τους. Μια αλλαγή θεσμών στην 
κατεύθυνση του δημοκρατικού ελέγχου των κάθε είδους αυθεντιών και ειδικών 
-είτε αφορούν την πολιτιστική δημιουργία είτε την πολιτική. 

Δεύτερον δεν μπορούμε να περιοριστούμε σε αυτή τη γενικόλογη 
οριοθέτηση της δημοκρατικής κουλτούρας που κάπως παραπέμπει το θέμα 
σε ένα μετα-επαναστατικό μέλλον. Όπως προσπαθήσαμε να δείξουμε, η πο-
λιτιστική διάσταση ενός ριζικού μετασχηματισμού των κοινωνιών μας σχε-
τίζεται θεμελιωδώς με βασικές παραμέτρους της κοινωνικής οργάνωσης, οι 
οποίες δεν μπορεί παρά να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης και επα-
νανοηματοδότησης. Αν τελικά επιθυμούμε να ξαναθέσουμε σε κίνηση τον 
τροχό της πολιτικής συνείδησης και πράξης, μια διαυγής και άμεση ανανέωση 
ανθρωπολογικών στοιχείων, όπως η λαϊκότητα, η αυθεντική επικοινωνία και 
η αίσθηση του (ατομικού και συλλογικού) καθήκοντος καθίσταται κάτι παρα-
πάνω από αναγκαία. 
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Νίκος Ν. Μάλλιαρης

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

καταναλωτικής τεχνολογίας*

…και η διάχυση της πληροφορικής
 α) Το ήθος ευκολίας κι η ατροφία της ευφυΐας
Ως χαρακτηριστική ενσάρκωση αυτής της τάσης1 στον τεχνολο-

γικό τομέα θα μπορούσαμε να εκλάβουμε την ιδέα της πανταχού πα-
ρούσας πληροφορικής (ή «διάχυτης υπολογιστικής» -ubiquitous computing) 
που επεξεργάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’90 ο προγραμματι-
στής (και επιστημονικός διευθυντής του Xerox PARC) Μάρκ Γουάιζερ 
(Mark Weiser). Μπορεί να πρόκειται κυρίως για μια ιδέα που έμεινε σε 
πειραματικό στάδιο, ωστόσο, όπως θα δούμε, εκφράζει την ίδια λογική 
με την καταναλωτική τεχνολογία που προσπαθούμε να αναλύσουμε σε 
αυτό το κείμενο. Τι είναι όμως η «Ubicomp»; Σύμφωνα με την ιστοσελίδα 
του Γουάιζερ, «η πανταχού παρούσα πληροφορική περιγράφει το τρίτο 
ρεύμα της πληροφορικής, που τώρα μόλις ξεκινά. Πρώτα είχαμε τους 
κεντρικούς υπολογιστές [mainframes]), που τους χρησιμοποιούσαν πολλοί 
άνθρωποι μαζί. Σήμερα ζούμε στην εποχή του προσωπικού υπολογιστή, 
κατά την οποία ο χρήστης κι η μηχανή κοιτάζουν ο ένας την άλλην ανήσυ-

* Πρόκειται για το δεύτερο μέρος του κειμένου. Το πρώτο μέρος δημοσιεύτηκε στο προ-
ηγούμενο τεύχος του περιοδικού: Πρόταγμα, τ. 6, Δεκέμβριος 2013, σσ. 151-169. Υπενθυ-
μίζουμε πως η αρίθμηση των κεφαλαίων και των υποενοτήτων του κειμένου συνεχίζεται 
από το πρώτο μέρος.
1. Για την οποία μιλάμε στο πρώτο μέρος του κειμένου: Πρόταγμα, τ. 6, σσ. 165-169. 

χα από τις δυο μεριές του γραφείου. Επόμενη στη σειρά είναι η πανταχού 
παρούσα πληροφορική ή αλλιώς η εποχή της ήρεμης τεχνολογίας [calm 
technology], οπότε η τεχνολογία αποτραβιέται στο φόντο της ζωής μας»2. 
Φυσικά η ιδέα μιας «ήρεμης τεχνολογίας», απόλυτα ενσωματωμένης στις 
ανθρώπινες απαιτήσεις, σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην προϋποθέτει την πα-
ραμικρή προσαρμογή του χρήστη στη μηχανή, δεν είναι καινούρια. Πρώτος 
τη διατύπωσε, έστω πιο διαισθητικά, ο καναδός θεωρητικός της τεχνο-
λογίας, Μάρσαλ Μακ Λούαν, ο οποίος χαρακτήριζε τα τεχνικά μέσα ως 
«προεκτάσεις του ανθρώπου»3. Είναι όμως η πρώτη φορά που μια τέτοια 
ιδέα τυγχάνει συστηματικής επεξεργασίας με σκοπό την πραγματοποίησή 
της στο άμεσο μέλλον: «η αρχική μας προσέγγιση είναι η εξής: να ενερ-
γοποιήσουμε τον κόσμο. Να παράσχουμε εκατοντάδες ασύρματες υπο-
λογιστικές συσκευές όλων των μεγεθών ανά άτομο και ανά γραφείο. […] 
Ονομάζουμε τη δουλειά μας “πανταχού παρούσα πληροφορική”. […] Είναι 
αόρατη, διάχυτη υπολογιστική που δεν ζει μέσα σε κάποια προσωπική συ-
σκευή οποιουδήποτε είδους αλλά εντοιχισμένη στο περιβάλλον, παντού»4.

Ασχέτως των επιδιώξεων ή της κοσμοθεωρίας του Γουάιζερ –ο 
οποίος, διόλου τυχαία, ήταν επίσης φορέας των πολιτιστικών αξιών 
της Αντικουλτούρας της αμερικανικής Δυτικής Ακτής (μέχρι το θάνα-
τό του έπαιζε τύμπανα στη ροκ εν ρολ μπάντα Severe Tire Damage)-, 
αυτή η ιδέα δείχνει να ανεβάζει σε ένα νέο επίπεδο τη θεμελιώδη 
φαντασίωση της σημερινής κοινωνίας σχετικά με την κατάργηση κάθε 
«αντικειμενικού» ορίου ή υλικού και άλλου εξαναγκασμού. Στόχος 
φαίνεται να είναι η εξάλειψη κάθε πιθανής όχλησης, ακόμα και σε ό,τι 
έχει να κάνει με τη στοιχειώδη μας προσαρμογή στις προδιαγραφές 
του μηχανήματος που μας βοηθά να κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό 
ακριβώς έλεγε και ο Τζομπς κατά την παρουσίαση του iPad: «θέλου-
με τα προϊόντα μας να είναι εύχρηστα, ευχάριστα και να έρχονται 
αυτά στο χρήστη, όχι ο χρήστης σε αυτά». Η ιδέα της «διάχυτης» 
και «αόρατης» πληροφορικής εμφορείται από αυτό ακριβώς το πνεύ-
μα, προσπαθώντας να οδηγήσει αυτή τη βασική ιδέα στις ακρότατες 
συνέπειές της. Οι υπολογιστικές εφαρμογές θα διαχυθούν στο καθη-
μερινό περιβάλλον, το οποίο θα μάθει να «σκέφτεται». Ήδη η Intel 

2. Στη διεύθυνση: http://www.ubiq.com/hypertext/weiser/UbiHome.html.
3. Βλ. το θεμελιώδες έργο του, M. McLuhan, Understanding Media. The Extensions of Man 
(1964).
4. Από εισαγωγικό σημείωμα της ιστοσελίδας του Γουάιζερ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.ubiq.com/hypertext/weiser/UbiHome.html.
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και η Google πειραματίζονται με εφαρμογές που θα οδηγήσουν στο 
αυτόματο αυτοκίνητο, το οποίο θα κατευθύνεται αφ’ εαυτού, δίχως 
την ανάγκη οδηγού.

Βεβαίως ο Γουάιζερ έλεγε ότι θέλει απλώς να κάνει τη χρήση των 
υπολογιστών κάτι παρεμφερές με την ακρόαση ραδιοφώνου ή την ανά-
γνωση επιγραφών, με ενεργήματα, δηλαδή, που δεν απαιτούν την απόλυτη 
και συνειδητή προσήλωσή μας προκειμένου να έρθουν εις πέρας. Βάσει 
αυτού του κριτηρίου, η πανταχού παρούσα πληροφορική διακρίνεται από 
ορισμένους αναλυτές, από την εφαρμοζόμενη σήμερα νεοτεχνολογία, η 
οποία απαιτεί τη διαρκή μας προσοχή και ενασχόληση. Εντούτοις, παρά 
τις υπαρκτές διαφορές, αυτή η ιδέα δείχνει να πραγματώνεται σήμερα 
από την καταναλωτική τεχνολογία –έστω υπό μια διαφοροποιημένη εκδο-
χή- και το θέμα είναι να δούμε που μπορεί να οδηγήσει. 

Διόλου τυχαίο, υπό αυτή την έννοια, που ο φιλελεύθερος και τεχνο-
φιλικός Economist θεωρεί τη λογική της πανταχού παρούσας πληροφορικής 
ως το επιστέγασμα της αναπόφευκτης έλευσης της post-pc εποχής (φορείς 
της οποίας είναι, ακριβώς, τα smartphones). Ο «σπασίκλας» Μπιλ Γκέιτς, 
αντίθετα, πιο παραδοσιακά σκεπτόμενος και, ως εκ τούτου, περισσότερο 
απρόθυμος να πάρει διαζύγιο από τη χρηστικότητα, προτιμά να χαρακτηρί-
ζει την εποχή που έρχεται ως pc-plus era, δηλαδή εποχή όπου ο υπολογιστής 
θα συνοδευτεί από τη διάδοση των «πολυσθενικών» gadgets για τα οποία 
κάνουμε λόγο, δίχως να αντικατασταθεί απαραίτητα από αυτά5. Αντίστοι-
χα, άλλοι αρθρογράφοι, θεωρούν ως έλευση της μετα-υπολογιστικής εποχής 
το γεγονός ότι όλο και περισσότερες συσκευές αρχίζουν πλέον να γίνονται 
«έξυπνες» (κατά το παράδειγμα των smart-phones), ενσωματώνοντας επε-
ξεργαστές και ψηφιακές τεχνολογίες: έτσι ακόμα και μια κατεξοχήν «πα-
ραδοσιακή» εταιρία, σαν την Intel όπως είδαμε, αρχίζει να σχεδιάζει την 
κατασκευή μικροεπεξεργαστών που θα μπορούν πλέον να ενσωματώνονται 
σε άλλες, μη υπολογιστικές συσκευές όπως το αυτοκίνητο.

5. Φυσικά αυτή του η στάση είναι συνέπεια και της μεγαλύτερης πρόσδεσης της εταιρίας 
του στην αγορά υπολογιστών. Φαίνεται όμως πως η εταιρία αλλάζει επίσημα πολιτική 
και με την αντικατάσταση του επί σειρά ετών διευθυντή της Microsoft, Steve Ballmer, από 
τον Satya Nadella ακολουθεί μια νέα γραμμή: ένας από τους βασικούς λόγους αυτής της 
αντικατάστασης στην ιεραρχία της εταιρίας ήταν η απροθυμία του Μπάλμερ να ανοιχθεί 
πλήρως στην αγορά των smartphones και των tablets την οποία σε καμία περίπτωση δεν 
ενστερνίζεται ο Ναντέλα, που εξ αρχής έχει τονίσει ότι η εταιρία θα πρέπει «να προσαρ-
μοστεί στις απαιτήσεις της αγοράς». Έτσι άρχισε ήδη να προσφέρει βασικά της προϊόντα 
(όπως το λογισμικό «Office») όχι μόνο αποκλειστικά στα πλαίσια του Windows Phone (του 
λογισμικού της Microsoft για τα κινητά τηλέφωνα) αλλά και ανεξάρτητα, ως μέρη του iOS 
ή του Android (δηλαδή των λογισμικών της Apple και της Google).

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΣΤΙΒ ΤΖΟΜΠΣ

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχει ανθρωπολογική σημασία εν 
προκειμένω, είναι το γεγονός ότι όλη αυτή η τάση (είτε στην πειραμα-
τική είτε στην εφαρμοσμένη της εκδοχή) προωθεί μια λογική της ευκο-
λίας η οποία φτάνει σε επίπεδο ναρκισσισμού και είναι κομμάτι από τη 
σάρκα της «κουλτούρας του ναρκισσισμού»6 που αποτελεί τη βασική 
πολιτιστική λογική των κοινωνιών μας. Ανεξαρτήτως, δηλαδή, της όποιας 
πολιτικής μας κριτικής σε αυτές τις τεχνοφιλικές ιδέες, οφείλουμε να 
παρατηρήσουμε ότι η ευδαιμονιστική τεχνολογία περί ης ο λόγος προ-
άγει ένα ήθος ευκολίας και τρυφηλότητας, που κάνει, σιγά σιγά, τη δη-
μιουργικότητα και τη στοιχειώδη ευστροφία του χρήστη να ατροφούν, 
καθώς λειτουργεί βάσει της αρχής της ελάχιστης δυνατής προσπάθειας. 

Η ανθρώπινη μνήμη σιγά σιγά αχρηστεύεται, εφόσον όλες οι πι-
θανές πληροφορίες που θα μας χρειαστούν βρίσκονται ανά πάσα στιγμή 
διαθέσιμες μέσα στην τσέπη μας: «χάρις στο GPS, οι εφαρμογές του 
smartphone σας είναι εδώ και καιρό ικανές να εντοπίζουν τη γενική σας 
θέση. Τι θα γινόταν όμως αν μπορούσαν να το κάνουν αυτό με τέτοια 
ακρίβεια ώστε ένα σουπερμάρκετ, για παράδειγμα, να σας δελεάζει με 
ψηφιακά κουπόνια ανάλογα με το αν περιφέρεστε κοντά στο ψωμί ή 
στα κουλουράκια;»7. Ένας, λοιπόν, από τους τρόπους με τους οποίους 
οι «φάροι» (δηλαδή η Bluetooth τεχνολογία που κάνει αυτό το σύστημα 
να λειτουργεί) θα μπορούσαν να «αλλάξουν το shopping» είναι κι ο εξής: 
«υπενθυμίσεις στο μανάβικο: μια εφαρμογή σας θυμίζει καθένα από τα 
προϊόντα που έχετε στη λίστα σας με τα ψώνια, τη στιγμή ακριβώς που 
είστε στο σωστό ράφι προκειμένου να το αγοράσετε»8. Η κατάσταση εί-
ναι ακόμα χειρότερη στο επίπεδο της γνώσης –από την πιο πρακτική και 
καθημερινή ως την πιο «θεωρητική» κι εξειδικευμένη: αν ήδη, με την πα-
λιότερη τεχνολογία, δε χρειαζόταν πλέον να μαθαίνουμε την προπαίδεια, 
καθώς είχαμε το «κομπιουτεράκι» ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο, σήμερα 
το ίδιο ισχύει και με την ορθογραφία ή τη γεωγραφία –με τη γνώση γενι-
κώς, η οποία μετατρέπεται σε «γκουγκλάρισμα» και χαρτοκοπτική λημ-
μάτων της Wikipedia9. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της διαδικασίας 
αυτής είναι οι ταξιτζήδες που δε μαθαίνουν πια τους δρόμους, καθώς 
επαφίενται στο GPS τους ακόμα και για την απλούστερη των διαδρο-

6. Βλ. σχετικά το ομώνυμο –και θεμελιώδες- έργο του Κρίστοφερ Λας, Η κουλτούρα του 
ναρκισσισμού (1979), μτφρ. Β. Τομανάς, Θεσσαλονίκη, Νησίδες, 1999.
7. H. McCracken, “Nowhere to Hide”, Time, 31/3/2012.
8. Ό. π.
9. Όπως συμβαίνει όλο και συχνότερα με τις λυκειακές αλλά και πανεπιστημιακές εργασίες.
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μών. Αυτή είναι και η βαθύτερη σημασία της περίφημης υπολογιστικής 
νέφους (cloud computing) και της ολοένα και μεγαλύτερης διάδοσής της: 
η δυνατότητα να έχουμε το σύνολο της γνώσης και των αναγκαίων και 
μη πληροφοριών ανά πάσα στιγμή μέσα στην τσέπη μας. Όπως δήλωσε 
πρόσφατα ο νέος διευθυντής της Microsoft, Σ. Ναντέλα: «Πρόκειται για 
τις δύο όψεις της ίδιας εξέλιξης. Οι φορητές συσκευές που δε συνδέονται 
με το νέφος παραμένουν περιορισμένες, ενώ, δίχως τις συσκευές αυτές, 
δεν εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο τις δυνατότητες του νέφους. Μόνο 
στο σταυροδρόμι των δύο παράγεται η μαγεία»10. «Μαγεία» βέβαια εί-
ναι η σταδιακή αδρανοποίηση της στοιχειώδους καθημερινής ευστροφί-
ας και της ικανότητάς μας να επιλύουμε πρακτικά προβλήματα και να 
ανταπεξερχόμαστε σε καταστάσεις. Πλέον είναι οι ίδιες οι πολυσθενείς 
συσκευές της μετα-υπολογιστικής εποχής που έχουν απορροφήσει τις 
περισσότερες από αυτές τις δεξιότητες, μετατρέποντάς μας σε ετεροκα-
θοριζόμενα ψευδοπόδια του νέφους. 

Ακόμα κι η τεχνολογικώς υποανάπτυκτη Ελλάδα μπαίνει πλέον 
οριστικά στην εποχή των 4G δικτύων (απαραίτητων για την ολοένα και 
μεγαλύτερη εμπέδωση του νέφους με την ικανότητά τους να εγγυώνται 
σχεδόν διαρκή προσβασιμότητα), εφόσον, σύμφωνα με τις πιο πρόσφα-
τες στατιστικές, «οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ρίχνουν ολοένα και 
μεγαλύτερο βάρος στην παροχή υπηρεσιών internet. Βλέπουν τα έσοδα 
από τις υπηρεσίες φωνής να φθίνουν και στρέφονται στο internet. Οι 
επενδύσεις συνεχίζονται και το ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον στην τα-
χύτατη εξάπλωση του δικτύου 4G»11. Ταυτόχρονα η Ε.Ε. προωθεί τη 
γεφύρωση του «ψηφιακού χάσματος», δηλαδή την «επέκταση της κά-
λυψης Διαδικτύου υψηλής ταχύτητας σε πάνω από 600.000 άτομα που 
ζουν σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές»12 της χώρας μέσω της 
προώθησης των οπτικών ινών. Κάτι ανάλογο –για τα δεδομένα των ΗΠΑ 
φυσικά- επιχειρεί η Google, με τον πειραματισμό της πάνω στη δημιουρ-
γία ενός δικτύου οπτικών ινών, του Google fiber, το οποίο θα επιτρέπει 
συνδέσεις με ταχύτητες περίπου 1Gbps (1024 Mbps) ανά δευτερόλεπτο: 
«100 φορές γρηγορότερα από τις σημερινές βασικές ευρυζωνικές συνδέ-

10. Παρατίθεται από τον J. Marin, «Comment Satya Nadella veut transformer Microsoft», 
siliconvalley.blog.lemonde.fr, 29/3/2014.
11. «Ποιες σελίδες “διαβάζουν” οι Έλληνες από το κινητό τους;», fpress.gr, 1/5/2014.
12. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχε-
τικά με το κοινοτικό αυτό πρόγραμμα επενδύσεων που θα φτάσει τα 198 εκατομμύρια ευρώ 
(«Ανοίγουν έργα 400 εκατ. ευρώ στα telecoms –ποιοι θα τα διεκδικήσουν», fpress.gr, 6/4/2014).

σεις»13. Η λογική είναι παντού η ίδια: η ψηφιακή τεχνολογία πρέπει να 
είναι διαρκώς και πανταχού παρούσα και όσο το δυνατόν αμεσότερα 
προσβάσιμη. Όπως τονίζει ένα στέλεχος της Google, εκ των υπευθύνων του 
Google fiber: «οι άνθρωποι κάνουν περισσότερα πράγματα στο διαδίκτυο, 
όταν έχουν γρήγορη πρόσβαση· είναι λιγότερο δραστήριοι, όταν η ταχύ-
τητα σύνδεσης είναι αργή»14. Και αντίστοιχα, «αριστεροί» τεχνοφιλικοί 
μάχονται ενάντια στο ψηφιακό χάσμα που «απομονώνει [όποιον δεν έχει 
πρόσβαση στο διαδίκτυο] από το mainstream»15, εφόσον, «από τη στιγμή 
που οι περισσότεροι άνθρωποι ήδη χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, και ει-
δικότερα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην καθημερινή τους ζωή, η 
χρήση υπολογιστή ήδη από μικρή ηλικία είναι ουσιώδης για την ανάπτυ-
ξη ενός σύγχρονου ενήλικα»16.

β) Από την τεχνολογία στη νεοτεχνολογία
Αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε, από κοινωνιολογική άποψη, 

είναι πως αυτή η εξέλιξη, παρά τα όσα περί του αντιθέτου υποστηρίζουν 
οι ζηλωτές της νεοτεχνολογίας, συνιστά ακραία κορύφωση της παραδο-
σιακής δυτικής -«ορθολογικής» και «γραφειοκρατικής»- τεχνολογικής 
νοοτροπίας, σύμφωνα με την οποία τα πάντα οφείλουν να ρυθμίζονται 
από την τεχνική. Αυτή η ολοκληρωτική λογική, που ιδεωδώς τείνει στην 
ολική κοινωνική ρύθμιση, συνιστά το κατεξοχήν στοιχείο που διαφορο-
ποιεί την τεχνολογία, δηλαδή το τεχνικό σύστημα της Δύσης, από τις 
διάφορες μορφές τεχνικής που αναπτύχθηκαν μέσα σε άλλες κοινωνίες. 
Ο τεϊλορισμός υπήρξε η πιο κρυστάλλινη μορφή έκφρασης αυτής της ψύ-
χωσης: ο άνθρωπος χρονομετράται και αναγκάζεται να υποταχθεί πλή-
ρως στo ρυθμό της μηχανής, ενώ, ταυτόχρονα, οι μηχανικοί κι οι διάφοροι 
«ειδικοί» αποκτούν ολοένα και βαρύνοντα ρόλο στη διεύθυνση του κοι-
νωνικού οικοδομήματος μέσω της εισαγωγής «επιστημονικών» μεθόδων.

13. “Super fast connectivity”, ανακοίνωση στη σχετική ιστοσελίδα της Google: fiber.google.com/
about/. Δεν πρέπει φυσικά να ξεχνάμε και το «Project Loon», το πειραματικό πρόγραμμα της 
Google που έχει σα στόχο να παράσχει συνδεσιμότητα σε απομακρυσμένες περιοχές, μέσω 
της δημιουργίας ενός εναέριου ασύρματου δικτύου (που θα επιτρέπει ταχύτητες σύνδεσης 
3G) μέσω της αποστολής μεγάλων μπαλονιών στη στρατόσφαιρα, σε ύψος 30 χλμ.
14. J. Marin, « Pourquoi Google veut aussi devenir fournisseur d’accès à Internet », Siliconvalley.
blog.lemonde.fr, 5/3/2014.
15. N. Pernisco, “The Ubiquity Myth: How Common Misconceptions about the Adoption 
of Communication Technologies Contribute to the Digital Divide in America”, www.
understandmedia.com.
16. Ό. π.
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Εντούτοις, καταπώς φαίνεται, με την ανάδυση της νεοτεχνολο-
γίας πάμε ένα βήμα παρακάτω. Μέσω της διαδικασίας προσωποποί-
ησης και της προώθησης του σύγχρονου «ατομικισμού» η τεχνολογία 
έρχεται στα μέτρα του ατόμου: το μεσσιανικό όραμα πραγμάτωσης της 
παντοδυναμίας μέσω της τεχνικής περνά απ’ το συλλογικό στο ατο-
μικό επίπεδο. Η τεχνοφιλελεύθερη πίστη στον δαμασμό της Ανάγκης 
διά της Τεχνικής πραγματώνεται πλέον στον ύψιστο βαθμό μέσω του 
ατομοκεντρικού φαντασιακού της ευκολίας: το ξεπέρασμα των ορίων 
δε νοείται ως συλλογικός και κοινωνικός στόχος, χάριν της επίτευξης 
του οποίου το άτομο συνθλίβεται σαν τον Σαρλό ανάμεσα στα γρανά-
ζια της παραδοσιακής τεχνολογίας. Σήμερα περνάμε σ’ ένα είδος μη 
καταναγκαστικής τεχνολογίας, στα πλαίσια του οποίου το άτομο είναι 
κυρίαρχο και η χαρακτηριστικά δυτική εμμονή με το ξεπέρασμα των 
ορίων παίρνει νέα μορφή: δε νοείται πλέον με όρους διαρκούς μεγιστο-
ποίησης της απόδοσης κι ελαχιστοποίησης του κόστους, αλλά ως αυ-
ξανόμενη υπέρβαση κάθε εξωτερικού καταναγκασμού και όχλησης του 
ατόμου. Επομένως το άτομο εθίζεται όλο και περισσότερο σ’ αυτή τη 
διάχυτη, πανταχού παρούσα, εύχρηστη και παιγνιώδη τεχνολογία που 
δεν έχει πλέον καμία συγκεκριμένη χρησιμότητα, άρα κανέναν a priori 
περιορισμό της χρήσης της. 

Σήμερα αλώνεται η ίδια η εσωτερική διάρθρωση του ατόμου, 
καθώς, μέσω της εξατομίκευσης της τεχνολογίας, καταργείται η «εξω-
τερικότητα» του χρήστη προς τη μηχανή17 κι ο πρώτος αφομοιώνεται 
πλήρως από τη δεύτερη, νομίζοντας, αφελώς, πως την καταδαμάζει 
επειδή αυτή πλέον δεν τον συνθλίβει «εξωτερικά», εφόσον έχει πλέον 
περισσότερο μορφή παιχνιδιού παρά εργαλείου. Με την τεχνολογία η 
παλιά σαγήνη που ασκούσε στα πνεύματα η τεχνολογία με τα θαύμα-
τά της μετατρέπεται σε εθισμό, αφού η διαδικασία προσωποποίησης 
καταστρέφει την παλιότερη άλω της Μηχανής και το δέος που αυτή 
προκαλούσε. Οι χρήστες της «εκκοσμικευμένης» νεοτεχνολογίας είναι 
πλέον εξαρτημένοι με τη στενή και κυριολεκτική έννοια του όρου και 
βρίσκουν σ’ αυτήν την καθημερινή τους μαστούρα, δίχως την οποία εί-
ναι αδύνατο να γεμίσει το κενό της σύγχρονης ζωής18.

17. Ας σκεφτούμε τα Google Glasses, τα «έξυπνα ρολόγια» («smartwatches») και τα υπόλοιπα 
μπιχλιμπίδια της «φορετής» πληροφορικής («wearable computing»).
18. Σε αυτό το σημείο επιβάλλεται μια διασάφηση, εφόσον μια αρχική παρουσίαση αυτής 
της ιδέας στο πρώτο μέρος του κειμένου μάλλον δεν έγινε αντιληπτή, όπως μας έγινε 
γνωστό από κάποιους αναγνώστες. Όταν λέμε, λοιπόν, πως η νεοτεχνολογία έχει ως μια 
από τις βασικές της αρχές την κατάργηση της χρηστικότητας της τεχνικής, αναφερόμαστε 

Αν όλα αυτά φαντάζουν αποκαλυψιακά, αρκεί να αναφερθού-
με στο αφιέρωμα που έκανε πρόσφατα το περιοδικό Time στο λεγόμε-
νο κίνημα της mindfulness19, για να συλλάβουμε το εύρος της διάβρωσης 
του σύγχρονου ατόμου από τη νεοτεχνολογία. Πρόκειται για ένα πα-
ραψυχολογικό κίνημα (που εμπνέεται από βουδιστικές και γενικότερα 
ανατολικές τεχνικές αυτοσυγκέντρωσης) με στόχο την ανάκτηση των 
διανοητικών μας δυνατοτήτων και ιδιαίτερα της ικανότητάς μας να συ-
γκεντρωνόμαστε σε μία μόνο διαδικασία κάθε φορά, προκειμένου να την 
φέρουμε εις πέρας με τρόπο ομαλό και παραγωγικό. Είναι «η επιστήμη 
της ανάκτησης της ικανότητας συγκέντρωσης εν μέσω μιας αγχογόνου 
κουλτούρας που μας επιβάλλει την τέλεση πολλαπλών εργασιών την ίδια 
στιγμή»20. Η έλξη που ασκεί αυτή η ιδέα σε διευθυντές εταιριών, γερου-
σιαστές ή ακόμα και αξιωματικούς του Πενταγώνου στις ΗΠΑ ερμηνεύ-
εται ως εξής από την αρθρογράφο: «εφόσον η διάσπαση της προσοχής 

στην αλλαγή της φαντασιακής θέσμισης της τεχνικής: δηλαδή στην αλλαγή του τρόπου με 
τον οποίο η κοινωνία αντιλαμβάνεται και αναπαριστά την τεχνική της. Αν μέσα στον αστι-
κό κόσμο η τεχνολογία ενσάρκωνε τη βλέψη μιας χρησιμοθηρικής αντίληψης των πραγμά-
των, η νεοτεχνολογία, αντίθετα, εμπνέεται από ιδέα της προτεραιότητας του παιγνιώδους 
και του αισθητικού επί του χρηστικού. Και γι’ αυτό η τεχνολογία μετατρέπεται σε ένα 
είδος παιγνιδιού για την αντιμετώπιση της καθημερινής μας βαρεμάρας. Ως τέτοια, θα 
έλεγε κανείς, παραμένει όντως «χρηστική», εφόσον η τεχνική είναι εξ ορισμού κάτι το 
χρηστικό, μιας και τα εργαλεία που την συνιστούν έχουν, ακριβώς, ως λειτουργία τους να 
περαιώνουν κάποια καθήκοντα (tasks).
    Ωστόσο μια τέτοια αντίληψη είναι σχολαστική και δεν καταφέρνει να αντιληφθεί το 
ουσιώδες: ότι, όσο κι αν ένα smartphone, π.χ., εκτελεί πλήθος «λειτουργιών», ο σκοπός τον 
οποίο εξυπηρετεί καθημερινά είναι αυτός του παιχνιδιού: είναι μια μηχανή της οποίας 
η «χρηστικότητα» έγκειται στο ότι υπάρχει όχι για να διεκπεραιώνει λειτουργίες αλλά 
για να μας επιτρέπει να χαζολογάμε. Στην καλύτερη περίπτωση η «λειτουργικότητά» της 
είναι ανάλογη με αυτή μιας μπάλας ή μιας σβούρας. Τότε όμως πώς διακρίνεται ένα ερ-
γαλείο από ένα παιχνίδι; Αμφότερα εκτελούν «λειτουργίες» κι έχουν ένα σκοπό. Το θέμα 
όμως είναι τι είδους σκοπός εξυπηρετείται σε κάθε περίπτωση και στα πλαίσια ποιας 
κοινωνικής δραστηριότητας (εργασία, παιχνίδι, κωλοβάρεμα κ.λπ.).
     Ειδικότερα, όμως, η κατάργηση της χρηστικότητας που προωθεί η νεοτεχνολογία έχει 
και μια έννοια πιο συγκεκριμένη: οι μηχανές της δεν προορίζονται πλέον για ένα μόνο 
είδος λειτουργίας, όπως συνέβαινε με τις προκατόχους του της τεχνολογικής περιόδου, 
αλλά, αντιθέτως, είναι ουσιωδώς υβριδικές και πολυσθενικές. Και γι’ αυτό μετατρέπονται 
σχεδόν εξ υπαρχής σε αυτοσκοπό, διότι στην περίπτωσή τους έχει οριακά καταργηθεί 
η δικαιολογία ότι τις αγοράζουμε για να εξυπηρετήσουμε κάποια ανάγκη μας, όπως 
συμβαίνει στην περίπτωση ενός αυτοκινήτου, λόγου χάριν, το οποίο συνιστά ταυτόχρονα 
εργαλείο αλλά και μέσο επίδειξης ή παιχνιδιού.
19. Όρος του οποίου το περιεχόμενο σημαίνει κάτι μεταξύ αυξημένης προσοχής, 
αυτοσυγκέντρωσης αλλά και επίγνωσης.
20. K. Pickert, “The Mindful Revolution”, Time, 3/2/2014.
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είναι η θεμελιώδης συνθήκη της εποχής μας, η mindfulness αποτελεί για 
τους οπαδούς της την πιο λογική απάντηση σε αυτήν την κατάσταση». 
Και πόθεν προέρχεται αυτή η διάσπαση; Από το καθεστώς «σχεδόν δι-
αρκούς συνδεσιμότητας» που προωθούν και επιβάλλουν οι συσκευές της 
νεοτεχνολογίας: «όπως και τόσοι άλλοι, είμαι κι εγώ υπέρ-συνδεδεμένη: 
έχω ένα προσωπικό iPhone κι ένα Blackberry για τη δουλειά, ένα ντέσκτοπ 
στο γραφείο κι ένα λάπτοπ μαζί μ’ ένα iPad στο σπίτι. Σπανίως περνά 
έστω και μια ώρα δίχως να κοιτάξω κάποια οθόνη» εξομολογείται η ίδια 
δημοσιογράφος, η οποία σημειώνει πως μια από τις πρώτες συμβουλές 
που δίνουν οι γκουρού του κινήματος στους ακολούθους τους είναι το 
σβήσιμο των smartphones τους αλλά και η αγορά ρολογιών χειρός, ώστε 
να μην έχουν πια ανάγκη να κοιτούν τις έξυπνες συσκευές τους για να 
μαθαίνουν την ώρα –και να αποσπώνται έτσι από τις «ενημερώσεις» του 
Facebook ή του Tweeter, λόγου χάρη. Παράλληλα προτείνουν περιπάτους 
στη φύση κατά τις οποίες ο μαθητευόμενος θα πρέπει «να αντισταθεί 
στην ορμή να βγάζει συνεχώς φωτογραφίες για το Instagram του». Όπως 
παρατηρεί μια απ’ αυτές τις γκουρού: «η τεχνολογία έχει πλέον υπερβεί 
τη δυνατότητά μας να την διαχειριζόμαστε».

Δε μας προκαλεί έκπληξη που στο ίδιο ρεπορτάζ διαβάζουμε πως, 
όχι μόνο έχει προταθεί από γερουσιαστές να γίνονται σχετικά μαθήματα 
στα αμερικανικά σχολεία, όχι μόνο ορισμένοι διευθυντές επιχειρήσεων 
προωθούν ανάλογα σεμινάρια για τους ίδιους και τους εργαζόμενούς 
τους, αλλά επιπλέον, «όσο κι αν φαίνεται παράδοξο, η ίδια η Σίλικον 
Βάλεϊ μετατρέπεται σε θερμοκήπιο της mindfulness, μέσω της διοργάνω-
σης μαθημάτων και διαλέξεων»21. Φυσικά «οι κορυφαίοι μηχανικοί [που 
εργάζονται στις εταιρίες της Σίλικον] συνεχίζουν να διοχετεύουν μεγάλο 
μέρος της ενέργειάς τους στην κατασκευή συσκευών και λογισμικού που 
απλώς αυξάνουν, σταδιακά, τα επίπεδα διάσπασης της προσοχής μας»22. 
Διαπίστωση που δείχνει εμμέσως πως ενδεχομένως οι ίδιοι οι σκαπανείς 

21. Στα πλαίσια αυτής της εξέλιξης ο Jon Kabat-Zinn, πατριάρχης του κινήματος, θα μι-
λήσει τον Φεβρουάριο του 2015 στο ετήσιο συνέδριο «Wisdom 2.0» (ένα συνέδριο γύρω 
από τη mindfulness -και άλλες τεχνικές διαλογισμού όπως η γιόγκα- που απευθύνεται σε 
μεγαλοστελέχη του τεχνολογικού κλάδου) μαζί με διευθυντές εταιριών όπως η Google, 
η Facebook, η Tweeter και η Instagram. Πρόκειται για ένα συνέδριο όπου «οι κοινότητες 
των τεχνολόγων και των στοχαστών […] καταλήγουν στους καλύτερους τρόπους για να 
ενσωματώσουμε αυτά τα εργαλεία στη ζωή μας –και να τα εμποδίσουμε να πάρουν τον 
έλεγχο» (σύμφωνα με τη διατύπωση του χίπστερ τεχνοφιλικού περιοδικού Wire που χρη-
σιμοποιείται ως προμετωπίδα στην ιστοσελίδα του συνεδρίου).
22. Pickert, “The Mindful Revolution”, ό. π.

της νεοτεχνολογίας να έχουν διαισθανθεί τον ψυχολογικά αποδιαρθρω-
τικό ρόλο των μπιχλιμπιδιών που σχεδιάζουν, προσπαθώντας έστω να 
προστατευθούν οι ίδιοι από τις συνέπειές τους –όπως οι κουτοπόνηροι 
αγρότες πολλών μη δυτικών χωρών που ρίχνουν φυτοφάρμακα μόνο 
στην προς πώληση παραγωγή τους, νομίζοντας πως οι ίδιοι κι οι οικο-
γένειές τους θα σωθούν απλώς επειδή δεν τα βάζουν στα οπωροκηπευ-
τικά που τρώνε οι ίδιοι (προτιμώντας να τα εισπνέουν απευθείας, κατά 
την υπερβολική χρήση τους!). 

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να υπογραμμιστεί είναι 
το εξής: παρά τα hipster φρουφρού της και την ψευτοανατρεπτική ρητο-
ρεία του Τζομπς και των υπολοίπων θιασωτών της, η ψηφιακή νεοτεχνο-
λογία που περιγράφουμε συνιστά χαρακτηριστικό είδος αυταρχικής τε-
χνικής, εφόσον αυταρχική είναι κάθε τεχνική που υποτάσσει κι ελέγχει 
τον άνθρωπο, δίχως ο τελευταίος να μπορεί να την κοντρολάρει. Με τη 
μόνη διαφορά πως η νεοτεχνολογία εκφράζει ένα πνεύμα «ευελιξίας» 
και «νομαδισμού», που πριμοδοτεί το άτομο και την «αυτονομία» του 
από κάθε εξωτερικό περιορισμό, κάτι που δε συνέβαινε με την παρα-
δοσιακότερη αυταρχικού τύπου τεχνική για την οποία μιλούσε, π.χ., ο 
Λιούις Μάμφορντ23. Σε καμία όμως περίπτωση αυτή η διαφοροποίηση 
δε συνιστά αναγκαστικά πραγματική απελευθέρωση –κάθε άλλο μάλι-
στα. Άντε να το εξηγήσεις αυτό στους «δημοκρατικούς» τεχνοφιλικούς 
που προτείνουν τη γενίκευση της χρήσης των smartphones ως όπλο των 
φτωχών «με τη δυνατότητα να ανατρέψει τα δεδομένα στην υπόθεση 
του ψηφιακού χάσματος»24!

γ) Η εξάχνωση της πραγματικότητας 
H ιδέα της «διάχυσης της πληροφορικής» καθιστά αυτή την τάση 

εσωτερικής διάβρωσης του ατόμου (ως συνέπεια της απόλυτης εξάρτησής 
μας από τη Μηχανή) ακόμα πιο οξεία, εφόσον καταλήγει να εφοδιάζει με 
υπολογιστές το σύνολο των εργαλείων που μας περικλείουν, κατά τέτοιον 
τρόπο ώστε αυτά τα τελευταία να γίνονται «έξυπνα» και, βάσει των πλη-
ροφοριών που τους παρέχουμε πλέον σε μόνιμη βάση (μέσω αυτοματοποιη-
μένων διαδικασιών), να προνοούν και να φροντίζουν για εμάς25. Βάσει αυτής 

23. Για την έννοια της αυταρχικής τεχνικής, βλ. το κείμενο του Μάμφορντ, «Αυταρχικές 
και δημοκρατικές τεχνικές», Πρόταγμα, τ. 5, Δεκέμβριος 2012.
24. N. Pernisco, “The Ubiquity Myth…”, ό. π.
25. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα smartphones, εξαιτίας των «ικανοτήτων» τους 
(GPS, καταγραφή μεγάλων ποσοτήτων προσωπικών δεδομένων, χρήση των εφαρμογών 
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της εξέλιξης η ίδια η πραγματικότητα ως «αυτό που αντιστέκεται» αρχίζει 
σιγά σιγά να εξατμίζεται και να χάνει τη «σκληρότητά» της26, εφόσον το 
μελλοντικό άτομο δε θα χρειάζεται πλέον καν να μπαίνει στον κόπο να σκέ-
φτεται και να αποφασίζει σχετικά με ζητήματα που του θέτει το περιβάλ-
λον του. Το ίδιο αυτό το περιβάλλον θα έχει γίνει, υπό μια έννοια, «έξυπνο» 
(πρόκειται για την ιδέα της περίφημης «περιρρέουσας νοημοσύνης» [ambient 
intelligence]) και θα σκέφτεται για εμάς, στη θέση μας: η πανταχού παρού-
σα πληροφορική ουσιαστικά θα έχει ναρκοθετήσει την άμεση καθημερινή 
πραγματικότητα με μικροεπεξεργαστές, με αποτέλεσμα το περιβάλλον να 
αντιδρά στις πληροφορίες που θα αντλεί αυτόματα κι ανεπαίσθητα από 
εμάς (θερμοκρασία του σώματος, μυρωδιά, ώρα άφιξης κ.λπ.), ώστε να δι-
αμορφώνεται και να τροποποιείται αναλόγως, πριν καν εμείς μπούμε στον 
κόπο να σκεφτούμε αν, πώς και προς ποια κατεύθυνση θα θέλαμε να την 
αλλάξουμε27. Πρόκειται για τη βάση στην οποία στηρίζεται και η ιδέα του 
«διαδικτύου των πραγμάτων» (Web of Things), δηλαδή της διασύνδεσης όλων 
αυτών των μπολιασμένων με επεξεργαστές συσκευών. 

της Google κ.λπ.), συνιστούν την πιο επεξεργασμένη μορφή κοριού, εφόσον μπορούν ανά 
πάσα στιγμή να καταγράφουν και να αποστέλλουν προσωπικά μας δεδομένα κάθε τύπου 
(από βιολογικά στατιστικά και μετρήσεις μέχρι το που βρισκόμαστε κάθε στιγμή αλλά 
και τις καθημερινές μας συνήθειες και προτιμήσεις). Σύμφωνα μ’ ένα πρόσφατο άρθρο, 
πρόκειται για μια ολόκληρη τάση αυτοεπιτήρησης, την «αυτομέτρηση, αυτήν την τάση 
που συνίσταται στην καταγραφή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού δεδομένων σχετικά 
με την καθημερινή μας ζωή, τόσο την ημερηνή όσο και τη νυχτερινή. Χάρις στη σύνδεση 
με το απαραίτητο smartphone, αυτά τα δεδομένα ζωντανεύουν μέσω χρωματιστών γραφη-
μάτων, δείκτες προόδου ή ακόμα και προτροπές για το ξεπέρασμα των στόχων». Όλες 
αυτές οι συσκευές (πάντοτε σύμφωνα με το άρθρο) «βρίσκονται στην πρωτοπορία των 
διαδικτυακών αντικειμένων κι έχουν χαρακτηριστεί ως η πρώτη τεχνολογική επανάσταση 
του 21ου αιώνα: έχουμε 15 δις συνδεδεμένων αντικειμένων (4 δις το 2010), ενώ το 2020 θα 
έχουμε γύρω στα 80 δις […], συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδών» (C. Hecketsweiler, 
D. Larousserie, P. Santi, «Gadgets connectés : tous mesurés ?», www.lemonde.fr, 10/2/2014).
26. Σύμφωνα, για παράδειγμα, με την ιστοσελίδα του Google fiber, οι νέες αυτές υπερταχεί-
ες συνδέσεις «θα σας επιτρέπουν να αποκτάτε αυτό που θέλετε στη στιγμή. Δε θα χρειά-
ζεται πλέον να περιμένετε να “φορτώσει”: τα πάντα θα είναι έτοιμα όταν είστε κι εσείς».
27. Σύμφωνα με τον Γουάιζερ, «εδώ και τριάντα χρόνια, το μεγαλύτερο μέρος της 
σχεδίασης υπολογιστών αλλά και περιβάλλοντος χρήστη ακολουθούσε το μονοπάτι 
της “δραματικής” μηχανής. Το υψηλότερο ιδανικό της ήταν η δημιουργία ενός υπο-
λογιστή τόσο συναρπαστικού, τόσο θαυμάσιου και ενδιαφέροντα, που δε θα θέλαμε 
ποτέ να τον αποχωριστούμε. Μια όχι τόσο πολυσύχναστη οδός είναι αυτή που απο-
καλώ “αόρατη”: το υψηλότερο ιδανικό της είναι να εντάξει τόσο καλά τον υπολογιστή 
στο περιβάλλον, με τρόπο τόσο ταιριαστό και φυσικό, ώστε να τον χρησιμοποιούμε 
δίχως καν να τον σκεφτόμαστε (αυτή τη σύλληψη την έχω αποκαλέσει επίσης “Πα-
νταχού παρούσα υπολογιστική”, εντοπίζοντας τις ρίζες της στον μεταμοντερνισμό)» 
(“Ubiquitous Computing #2”, www.ubic.com).

Eδώ σχηματοποιούμε λίγο τα πράγματα, αλλά πιστεύουμε ότι δεν 
υπερβάλλουμε σε ό,τι αφορά στις βαθύτερες βλέψεις αυτού του πληροφορι-
κού νεοχιπισμού. Διότι ένα νομαδικό και διαρκώς μετακινούμενο υποκείμενο 
–όπως αυτό που δημιουργείται (ή τουλάχιστον προϋποτίθεται) από τη σύγ-
χρονη καταναλωτική τεχνολογία28- πρέπει να έχει και το αντίστοιχο περι-
βάλλον: ένα περιβάλλον μαλακό και εύπλαστο, ικανό να προσαρμόζεται στις 
διαρκώς μεταβαλλόμενες διαθέσεις και επιθυμίες του κυκλοθυμικού κατοί-
κου του. Αυτή είναι η ολοκλήρωση του τεχνοφιλικού μεσσιανισμού: η πλήρης 
καθυπόταξη της Ανάγκης και η βασιλεία της Ελευθερίας. Μια βασιλεία που 
εγκαθιδρύεται σιγά σιγά πάνω στα ερείπια της ίδιας της πραγματικότητας, 
η οποία τείνει να καταργηθεί ως τέτοια. Πρόκειται για τον απόλυτο ανθρω-
πολογικό σολιψισμό: για μια κατάσταση όπου το υποκείμενο καταφέρνει 
να δημιουργήσει έναν κόσμο τελείως υποκείμενο στις μεταστροφές των δι-
αθέσεών του. Το μόνο που τελικά υπάρχει είναι η υποκειμενική συνείδηση, 
στην εντελώς απορυθμισμένη, μάλιστα, εκδοχή της. Η πραγματικότητα είναι 
απλώς μια απορροή της, πλήρως καθοριζόμενη από αυτήν: η διαδικασία 
προσωποποίησης υπερνικά κάθε εμπόδιο. Φυσικά, όλα αυτά ισχύουν μόνο 
σε ένα πρώτο επίπεδο, εφόσον, στην πραγματικότητα, αυτή η πολυθρύλητη 
«ελευθερία» τελειώνει εκεί που αρχίζει το βύσμα των συσκευών που την 
καθιστούν δυνατή. Ακόμα παραπέρα, πρόκειται για μια ελευθερία νεοθρη-
σκευτικού τύπου, η οποία δεν ορίζεται ως ανεξαρτησία και αυτονομία του 
υποκειμένου, αλλά ως πλήρης εγκατάλειψή του στις φροντίδες της υπερπρο-
στατευτικής και στοργικής Μηχανής.

Αυτός είναι κι ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο ο Γουάιζερ έχει 
άδικο όταν αντιπαραθέτει την πανταχού παρούσα τεχνολογία στην εικονική 
πραγματικότητα29. Παρά τις όποιες υπαρκτές διαφορές της λογικής των δύο 
αυτών κλάδων της πληροφορικής, το ανθρωπολογικό αποτέλεσμα είναι το 
ίδιο. Αμφότερες οδηγούν σε μια συμβολική εξασθένιση της πραγματικότη-

28. Για την τουριστική σχέση του σύγχρονου ατόμου με τον χώρο, βλ. το κείμενο της 
ομάδας μας «Το τέλος της αφθονίας και τα πολιτικά διακυβεύματα που μας θέτει» 
(Πρόταγμα, τ. 4, Ιούνιος 2012, σ. 137-140).
29. «Η ιδέα της “ψηφιακής πραγματικότητας”, που προσπαθεί να φτιάξει έναν κόσμο 
μέσα στον υπολογιστή, είναι ίσως η πιο διαμετρικά αντίθετη προς το δικό μας όρα-
μα. […] Πράγματι, η αντίθεση ανάμεσα στις έννοιες της ψηφιακής πραγματικότητας και 
της πανταχού παρούσας, αόρατης υπολογιστικής είναι τόσο μεγάλη, που ορισμένοι εξ 
ημών χρησιμοποιούμε τον όρο “ενσαρκωμένη ψηφιακότητα” για να αναφερθούμε στην 
προσπάθειά μας να τραβήξουμε τους υπολογιστές έξω από τα ηλεκτρονικά τους κελιά» 
(M. Weiser, “The Computer for the 21st Century”, http://www.ubiq.com/hypertext/weiser/
SciAmDraft3.html).
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τας, μέσω της τεχνικής της καθυπόταξής στις ορμές του υποκειμένου. Όπως 
ο χρήστης του υπολογιστή είναι απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού μέσα στο 
Facebook (κατά τη δημιουργία της ψηφιακής του περσόνας, π.χ.) ή στο Second 
Life (όπου μπορεί να διαλέγει ακόμα και τα φυσικά του χαρακτηριστικά), ζώ-
ντας μια ζωή διαφορετική από την «πραγματική» του, όπου έχουν εξαλειφθεί 
όσα στοιχεία της τελευταίας δεν του αρέσουν, έτσι και μέσω των προόδων 
της «διάχυτης» τεχνολογίας μπορεί να γίνεται όλο και πιο κυρίαρχος του 
άμεσου περιβάλλοντός του σε καθημερινό επίπεδο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται 
στο πεδίο της ψυχολογικής και ανθρωπολογικής του συγκρότησης ως υποκει-
μένου. Γι’ αυτό και μια καναδική εφημερίδα πλέκει το εγκώμιο της Google με 
τα εξής λόγια: «αφού πρώτα ανέτρεψε έναν έναν όλους τους βιομηχανικούς 
κλάδους –από την κινητή τηλεφωνία ως την τηλεόραση και τη διαφήμιση-, 
σήμερα αποπειράται να θολώσει τα όρια ανάμεσα στον ψηφιακό και τον 
φυσικό κόσμο. Από τα τηλέφωνα που απαντούν στις ερωτήσεις μας μέχρι τα 
αυτοκίνητα που οδηγούνται από μόνα τους, η εταιρία […] προσπαθεί σήμερα 
να αυτοματοποιήσει και να απλοποιήσει την καθημερινή μας αλληλεπίδραση 
με το περιβάλλον»30. Η μόνη ουσιαστική διαφορά είναι ότι η διάχυτη τεχνο-
λογία τείνει να δώσει πολύ πιο απτά ερείσματα στη φαντασίωση που μόνο 
δυνητικά ή παράγωγα μπορεί να πραγματώσει η εικονική πραγματικότητα31.

3. Το ανθρωπολογικό υπόβαθρο της νεοτεχνολογίας

Easy money: από τον καπιταλισμό στην κοινωνία της κατανάλωσης

Αυτό είναι το πρόβλημα μ’ εσάς τους ανε-
πρόκοπους νέους του σήμερα… Περιμένετε να ξε-
κινήσετε κατευθείαν από την κορυφή, αντί να ανε-
λιχθείτε μέσω της δουλειάς σας, αρχίζοντας από το 
χαμηλότερο σκαλί όπως έκανα εγώ!

Σκρουτζ Μακ Ντακ
(μαινόμενος)

30. O. El Akkad, “Inside Google’s growing world”, The Globe and Mail, 26/10/2013.
31. Να σημειώσουμε βέβαια ότι πρόσφατα η Facebook προέβη στην πολύ θεματική εξαγορά (για 2 δις 
δολάρια) της Oculus VR, μιας ανερχόμενης εταιρίας (ηλικίας μόλις δύο ετών) που ειδικεύεται στην 
κατασκευή του Oculus Rift, μιας κάσκας εικονικής πραγματικότητας. Σκοπός της είναι να χρησιμοποι-
ήσει τέτοιου είδους εφαρμογές με σκοπό τη δημιουργία της «επόμενης υπολογιστικής πλατφόρμας» 
και την αναγωγή της εικονικής πραγματικότητας στο «επικοινωνιακό μέσο της επόμενης γενιάς».

α) Έμποροι και οικοδόμοι
Τίποτε από όσα προσπαθούμε να πούμε σε αυτό το κείμενο δε 

θα είχε νόημα, αν δεν πιστεύαμε πως μακράν του να είναι ουδέτερη, 
όπως νομίζουν οι τεχνοφιλικοί κάθε απόχρωσης, η τεχνική είναι βαθειά 
διαποτισμένη από τις αξίες και το βαθύτερο φαντασιακό της κοινωνίας 
ή της κοινωνικής ομάδας που την δημιουργεί, κάθε φορά. Φυσικά αυτό 
δε συμβαίνει με τρόπο ορθολογικό και μονοσήμαντο, σα να επρόκειτο 
για μαθηματική εξίσωση. Ωστόσο κάθε κοινωνία δημιουργεί τα δικά της 
τεχνουργήματα, που εκφράζουν, όπως και κάθε άλλος θεσμός της, την 
βαθύτερή της «αίσθηση του κόσμου». Είδαμε εν τάχει, λίγο παραπάνω, 
τη σχέση της παραδοσιακής δυτικής τεχνικής, που ονομάσαμε τεχνο-
λογία, με ορισμένες μορφές εργασιακής και κοινωνικής οργάνωσης σαν 
τον τεϊλορισμό. Καιρός να δούμε συστηματικότερα ποιας ευρύτερης 
κοινωνικοϊστορικής εξέλιξης συνιστά έκφραση η άνοδος της νεοτεχνο-
λογίας, της οποίας ήδη τονίσαμε τη σχέση με την Αντικουλτούρα της 
δεκαετίας του 1960. 

Ας ξεκινήσουμε από την παρατήρηση πως ο ίδιος ο Τζομπς δε δεί-
χνει να είχε κατανοήσει απόλυτα τις αλλαγές των οποίων υπήρξε, ταυτό-
χρονα, φορέας και καταλύτης σε κοινωνικό επίπεδο, αρεσκόμενος, αντί-
θετα, να προβάλλει μια ψευδή εικόνα για τον εαυτό του. Όπως αναφέρει 
ένας αρθρογράφος «σε μια συζήτησή μας […], ο κος Τζομπς μου είχε πει 
ότι ανησυχούσε που άκουγε τους νέους επιχειρηματίες της Σίλικον Βάλεϊ 
να χρησιμοποιούν τον όρο “στρατηγική εξόδου” –δηλαδή την επικερδή 
πώληση μιας υποσχόμενης νέας επιχείρησης [start-up]. Αυτό του φαινόταν 
ως μια πολύ περιορισμένη φιλοδοξία σε σχέση με την προσπάθεια να χτί-
σει κανείς μια εταιρία που θα μπορούσε να επιβιώσει για πολλές δεκαε-
τίες, ακόμα και για έναν αιώνα»32. Αυτή είναι μια κλασικά καπιταλιστική 
λογική, που αδυνατεί να καταλάβει τα παρακμιακά ήθη της σύγχρονης 
επιχειρηματικής γενιάς η οποία, αντί να ενδιαφέρεται για την ουσιαστική 
καινοτομία, τη διαρκή εντατικοποίηση της παραγωγικότητας της εργα-
σίας, την επανεπένδυση των κεφαλαίων της και, γενικώς, τη δημιουρ-
γία πλούτου μέσω της παραγωγικής και «ωφέλιμης» εργασίας (κλασικά 
στοιχεία, όλα τους, του παραδοσιακού καπιταλιστικού φαντασιακού), αρ-
κείται στην ευωχία του εύκολου πλουτισμού και της κερδοσκοπίας, έχο-
ντας απεμπολήσει κάθε ίχνος της παλιότερης ηθικής της εργασίας χάριν 
του κυνηγιού του εύκολου χρήματος. 

32. St. Lohr, “Imagining Apple without its visionary”, International Herald Tribune, 20/1/2011.
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Όπως έλεγε ο εκ των ιδρυτών της Intel –και φίλος του Τζομπς-, 
Andy Grove, «Υπάρχουν οι δημιουργοί, υπάρχουν και οι έμποροι. Ο Στιβ 
Τζομπς ήταν δημιουργός»33. Αν θέλουμε, βέβαια, να είμαστε ακριβείς, θα 
έπρεπε να πούμε ότι μάλλον θα ήθελε να είναι builder (δηλαδή δημιουρ-
γός, οικοδόμος μιας μεγάλης εταιρίας με καινοτόμο όραμα), καθώς, στην 
πραγματικότητα, ήταν μάλλον trader με την πιο πεζή έννοια του όρου: 
ένας έμπορος, που θυσίασε την τεχνολογική και ερευνητική ή δημιουργι-
κή πλευρά του εγχειρήματός του στο βωμό του εύκολου κέρδους που του 
απέφερε η αντιγραφή και η αναπαραγωγή ορισμένων εκ των κοινότερων 
τόπων της καταναλωτικής κουλτούρας. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε 
ότι, ευθύς εξαρχής, όταν ίδρυσε την Apple, το ρόλο του ιδιοφυή μηχανικού 
τον ανέλαβε ο Στιβ Βόζνιακ. O Τζομπς είχε το ρόλο του μάρκετινγκ και 
της προώθησης των προϊόντων. Μάλιστα, «μετά την κυκλοφορία του Apple 
I, ο πατέρας του Βόζνιακ είπε στον Τζομπς: “δε δικαιούσαι δεκάρα τσα-
κιστή. Δεν παρήγαγες τίποτε” κι ο τελευταίος ξέσπασε σε κλάματα»34.

Όπως παρατηρεί πολύ εύστοχα ένα σχόλιο σε ένα άρθρο που 
παραθέσαμε στο πρώτο μέρος του κειμένου, «αν θα στεκόμουν σε ένα 
σημείο, με αναφορά στο κέρδος του συνόλου της κοινωνίας, αυτό θα ήταν 
το NeXT Computer. Μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές αποτυχίες του 
Τζομπς, έγινε η πλατφόρμα όπου ο Tim Berners-Lee έστησε τα εργαλεία 
για τη χρήση του World Wide Web, του σύγχρονου Internet. Ο πρώτος web 
server ήταν επίσης ένας NeXT Computer. Αυτή χαρακτηρίζω ως τη μεγαλύ-
τερη συνεισφορά του Στιβ Τζομπς στο σύνολο της ανθρωπότητας. Ούτε 
το Macintosh, ούτε τα iPod, iPhone και iPad. Παρά ένα πραγματικά πρωτο-
ποριακό workstation, πάνω στο οποίο υλοποιήθηκε το σύγχρονο Διαδίκτυ-
ο»35. Όπως είδαμε, όμως, ο Τζομπς άφησε αυτή την ερευνητική και δημι-
ουργική πορεία προκειμένου να αφιερωθεί στην παραγωγή πιασάρικων 
gadgets και κινούμενων σχεδίων με κομπιουτερέ αισθητική (βλ. την εξαγο-
ρά της Pixar από την Disney). Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τους μεγάλους 
δημιουργούς του βιομηχανικού καπιταλισμού (από τους αμερικανούς self-
made men όπως ο Φορντ μέχρι το γερμανό «βιομήχανο-φιλόσοφο», Βάλτερ 
Ράτεναου [Walther Rathenau]); 

33. “There are builders and traders. Steve Jobs is a builder”, το παραθέτει ο St. Lohr, 
“Imagining Apple without its visionary”, ό. π.
34. M. Schwartz, “Amazing or Shit”, London Review of Books, 15/12/2011, σ. 20 (παρουσίαση 
της υμνητικής βιογραφίας του W. Isaacson, Steve Jobs).
35. Πρόκειται για αναδημοσίευση του άρθρου του Α. Καλοδούκα, «Η ξεδιάντροπη αγιο-
ποίηση ενός αδίστακτου καπιταλιστή» από το μπλογκ «Παραλληλογράφος» (parallhlografos.
wordpress.com, 7/10/2011).

Με αυτή την έννοια καταρρέει ο μύθος του δημιουργικού καπι-
ταλιστή Τζομπς τον οποίο, φυσικά, καλλιεργούσε ο ίδιος για τον εαυ-
τό του και αναμασάνε οι εν Ελλάδι τριτοκοσμικοί φιλελεύθεροι που, 
ως συνήθως, θεοποιούν με τον πιο χονδροειδή τρόπο τους πιο κοινούς 
από τους κοινούς τόπους του παρακμάζοντος καπιταλιστικού φαντα-
σιακού. Π.χ. ο Ν. Δήμου, αναφερόμενος στα σχόλια που συνόδευσαν τη 
σωρό του αποθανόντος, παρατηρεί ότι μια «άλλη αντίδραση […] απαξι-
ώνει τον Τζομπς με δήθεν μαρξιστικά κριτήρια (ο Μαρξ θα τον λάτρευε: 
διαβάστε τι γράφει για τους καινοτόμους αστούς!)»36. Φυσικά ο Δήμου, 
θέλοντας να πικάρει τους μαρξιστές, τονίζει μόνο το τεχνοφιλικό-φιλε-
λεύθερο κομμάτι του Μαρξ, παραβλέποντας ότι τα επιχειρήματα περί 
της εκμεταλλευτικής φύσης των επιχειρήσεων του Τζομπς είναι εξίσου 
μαρξιστικά. Ωστόσο ένα μικρό δίκιο το έχει, εφόσον βλέπουμε το χωρίο 
του Κομουνιστικού μανιφέστου που υπονοείται στα λεγόμενά του να 
παρατίθεται ρητά από έναν αριστερό (κατά πάσα πιθανότητα) αρθρο-
γράφο, τον οποίο αναδημοσίευσαν τα «Ενθέματα» της Αυγής : «Ναι, ο 
Τζομπς ήταν επαναστάτης. Για να θυμηθούμε τον Καρλ Μαρξ, “η αστική 
τάξη δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς να επαναστατικοποιεί αδιάκοπα τα 
εργαλεία παραγωγής, δηλαδή τις σχέσεις παραγωγής, δηλαδή όλες τις 
κοινωνικές σχέσεις”. Το καινοτόμο πνεύμα του Τζομπς και η επιχειρημα-
τική του νοοτροπία τον βοήθησαν να επαναστατικοποιήσει την κοινωνία 
μας. Ο Γιόζεφ Σουμπέτερ έγραφε ότι οι επιχειρηματίες εξαπολύουν “τη 
θύελλα της δημιουργικής καταστροφής”. Η δημιουργική καταστροφή εί-
ναι αυτό που ήξερε να κάνει άριστα ο Τζομπς»37. 

Ωστόσο, ούτε ο Μαρξ ούτε ο Σουμπέτερ, σε αντίθεση με τους 
φορείς του σύγχρονου τεχνοφιλικού κρετινισμού, ήταν τίποτε ευκολό-
πιστοι αφελείς για να γοητεύονται από το πρώτο τυχαίο πυροτέχνημα. 
Ήταν οξείς στοχαστές που προσπάθησαν να κατανοήσουν το πνεύμα 
της εποχής τους αλλά και τον βαθύτερο τρόπο λειτουργίας του καπιτα-
λισμού, πράγμα που επουδενί δε φαίνονται διατεθειμένοι να κάνουν οι 
διάφοροι σημερινοί υμνητές του Τζομπς αλλά και της «δημιουργικότη-
τας» γενικότερα (όπως ο Ρ. Φλόριντα που αναφέραμε στο προηγούμενο 
μέρος38 αλλά και ο ίδιος ο Τζομπς, που αρεσκόταν να αποκαλεί τις συ-

36. Ν. Δήμου, «Το γκάτζετ και η κατσίκα», LiFO, 12/10/2011.
37. Τζ. Ρους, «iDolatry : επικήδειος για έναν καπιταλιστή επαναστάτη», enthemata.
wordpress.com, 16/11/2011.
38. Για τον τσαρλατάνο αυτό, βλ. το προηγούμενο μέρος του κειμένου, Πρόταγμα, τ. 6, 
Δεκέμβριος 2013, σ. 165.
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σκευές της Apple «δημιουργικά προϊόντα»). Η «δημιουργική καταστρο-
φή», δηλαδή η επιχειρηματική δημιουργικότητα στην οποία αναφέρο-
νται όλοι οι μεγάλοι αναλυτές του καπιταλισμού από το Μαρξ και τον 
Ζόμπαρτ μέχρι τον Μαξ Βέμπερ και τον Σουμπέτερ, δεν περιστέλλεται 
επουδενί στην εμπορική καπατσοσύνη, η οποία επιτρέπει σε κάποιον να 
πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό, 
ειδικά αν μιλάμε για «επαναστατική ανατροπή των τρόπων ζωής» και 
για «επαναστάτες» επιχειρηματίες. 

Η διαφορά του καπιταλισμού από τα υπόλοιπα συστήματα εκ-
μετάλλευσης και κερδοσκοπίας έγκειται στο εξής βασικό χαρακτηρι-
στικό του πρώτου: στη δημιουργία ενός τύπου ανθρώπου, με την αντί-
στοιχη οικονομική και γενικότερη συμπεριφορά (αυτοπειθαρχία, θετική 
αξιολόγηση της εργασίας, αναβολή της ικανοποίησης των επιθυμιών 
κ.λπ.), ο οποίος δεν αρκείται στην παραδοσιακού τύπου πλουτοθηρία 
(μέσω του εμπορίου και της είσπραξης προσόδου), αλλά στοχεύει στην 
αύξηση του κέρδους του, επανεπενδύοντας τα κεφάλαιά του, προσπα-
θώντας να αυξάνει διαρκώς την παραγωγικότητα της εργασίας και την 
αποδοτικότητα των μέσων παραγωγής κ.λπ. Είναι μέσα σε αυτά τα 
πλαίσια που η τεχνολογία κι η επιστήμη τίθενται στην υπηρεσία της 
οικονομικής ανάπτυξης και η ικανότητα καινοτομίας καθίσταται τόσο 
απαραίτητη για τη λειτουργία του συστήματος. Είναι επίσης μέσα σε 
αυτό το φαντασιακό, που θέτει την απεριόριστη ανάπτυξη των πα-
ραγωγικών δυνάμεων και, γενικώς, τη δίχως όρια μεγιστοποίηση ως 
στόχο της οικονομίας, που δημιουργείται η τεχνολογία, δηλαδή αυτή η 
καθαρά δυτική τεχνική που είναι την ίδια στιγμή και ιδεολογία, εφό-
σον ενσαρκώνει αυτήν την –εγγενή στη δυτική νεοτερικότητα- τάση 
παντοδυναμίας και διαρκούς επέκτασης, μέχρι την –ιδεωδώς- πλήρη 
καθυπόταξη της φύσης και της κοινωνίας.

Φυσικά ο Τζομπς διαπνεόταν σε ένα βαθμό από αυτό το φαντα-
σιακό (του οποίου συνιστούσε, κατά κάποιον τρόπο, μια παρηκμασμένη 
εκδοχή), δίχως το οποίο δε θα ήταν ένας επιτυχημένος αμερικανός με-
γαλοεπιχειρηματίας. Λόγω των πολιτιστικών του καταβολών, μάλιστα, 
είχε, όπως είδαμε, την ικανότητα να αντιλαμβάνεται τις κύριες τάσεις 
της εποχής του και να προσαρμόζει τα κριτήρια της εταιρίας του προς 
την κατεύθυνσή τους. Αλλά η ζέση με την οποία σπεύδουν όλοι να τον 
χρήσουν «επαναστάτη» και «οραματιστή» μάλλον υπονοεί κάτι πολύ 
σημαντικότερο, διότι αλλιώς θα λέγαμε τα ίδια πράγματα για πλήθος 
άλλων επιχειρηματιών οι οποίοι κατάφεραν να στήσουν επιτυχημένες 
εταιρίες και να βγάλουν χρήματα. Τι είναι αυτό το τόσο «επαναστατικό» 

που υποτίθεται ότι έκανε ο Τζομπς, ώστε να τον διαχωρίζουμε από την 
τάξη των κοινών θνητών του παρακμάζοντος καπιταλισμού μας και να 
τον ανεβάζουμε στα ουράνια της τεχνικο-καταναλωτικής μας κοινωνίας; 

Είδαμε στο προηγούμενο μέρος του κειμένου ότι η επιχειρημα-
τική καπατσοσύνη του Τζομπς ουσιαστικά έγκειται στο ότι κατάφερε 
να πάρει ήδη υπάρχουσες ή ημιεπεξεργασμένες ιδέες και να τις πλασά-
ρει με τέτοιο τρόπο, ώστε να τις καταστήσει καταναλωτικά φετίχ. Με 
αυτή την έννοια θα λέγαμε ότι η τεχνολογική του δημιουργικότητα είναι 
ομοούσια αυτού που ο Libero Zuppiroli, καθηγητής φυσικής στην Πολυ-
τεχνική Σχολή της Λωζάννης, αποκαλεί «επιστήμη bling bling»: μια φα-
νταχτερή και εντυπωσιοθηρικού τύπου επιστήμη, δίχως ουσιαστικό πε-
ριεχόμενο, που μας θυμίζει τις χρυσές καδένες και τις διαμαντένιες οδο-
ντικές επενδύσεις που φοράνε οι αμερικανοί προαγωγοί κι οι αστέρες 
της ραπ μουσικής που τους μιμούνται (εξού κι ο όρος bling bling, ο οποίος 
κανονικά αναφέρεται σε αυτή τη στυλιστική κουλτούρα)39. Σύμφωνα με 
τον συγγραφέα, αυτού του είδους η «λαμέ» –όπως θα μπορούσαμε να 
αποδώσουμε πρόχειρα την έκφραση bling bling- επιστήμη αντικαθιστά 
όλο και περισσότερο την πραγματική επιστημονική έρευνα και θεωρία, 
εφόσον είναι προϊόν των πιέσεων που ασκεί η αγορά στους ερευνητές, 
μέσω των κριτηρίων αποδοτικότητας που θέτει προκειμένου να τους 
χρηματοδοτεί. Εφόσον, με άλλα λόγια, μέσα στα πλαίσια του υπαρκτού 
νεοφιλελευθερισμού, τα πανεπιστήμια τείνουν όλο και περισσότερο προς 
την αυτοχρηματοδότηση, αυτή έρχεται μόνον όταν η επιστημονική έρευ-
να καταθέσει πιστοποιητικά εφαρμοσιμότητας. Κι έτσι παράγονται όλο 
και περισσότερο άχρηστες και δήθεν χρηστικές εφευρέσεις, προκειμέ-
νου να ικανοποιείται η αγορά με τα καταναλωτικά της κριτήρια. Αυτή 
όμως η ιδεολογία της «μη εφαρμόσιμης εφαρμοσμένης επιστήμης» είναι 
ομοούσια με την τεχνολογική ευφυΐα του Τζομπς, η οποία αναλώθηκε 
σχεδόν αποκλειστικά στο να παράγει άχρηστες εφαρμογές με τις οποίες 
σκοτώνουν την ώρα τους οι σύγχρονοι καταναλωτές.

β) Η παρακμή του επιχειρηματικού πνεύματος
Ιδωμένες υπό αυτό το πρίσμα οι διάφορες τεχνοφιλικές ανα-

φορές στον Σουμπέτερ έχουν πολύ γούστο. Διότι, φυσικά, ο Σουμπέτερ 
έχει μιλήσει και για το ξεθύμασμα αυτής της ορμής προς τη δημιουργι-
κή καταστροφή, η οποία, σύμφωνα με τον αυστριακό οικονομολόγο, θα 

39. Βλ. σχετικά το κείμενό του, «Η πανεπιστημιακή φούσκα. Σύντομη κριτική του πα-
γκόσμιου πανεπιστημιακού συστήματος», περιοδικό Πρόταγμα, τ. 3, Δεκέμβριος 2011.
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οδηγούσε στη σταδιακή έκλειψη του καπιταλισμού. Αυτή είναι μια βασική 
θέση του εν λόγω συγγραφέα, την οποία εκθέτει στο πρώτο κομμάτι του 
θεμελιώδους έργου του Καπιταλισμός, σοσιαλισμός, δημοκρατία (194240), το 
οποίο διερωτάται ήδη από τον τίτλο: «Μπορεί να επιβιώσει ο καπιταλισμός;». 
Κι αν κάτι δείχνει όλο και πιο επίκαιρο στις μέρες μας, είναι ακριβώς αυτό το 
ξεθύμασμα της δημιουργικής ορμής του καπιταλισμού, αυτός ο παρασιτισμός 
για τον οποίο μιλούσε και ο Λένιν το 1916, αναλύοντας την αυξανόμενη δύ-
ναμη του χρηματιστικού κεφαλαίου41. Δεν είναι τυχαίο, υπό αυτή την έννοια, 
που διόλου αντικαπιταλιστικών προσανατολισμών θεσμοί (σαν το think tank 
Brookings Institution ή το αμερικανικό υπουργείο Εργασίας π.χ.), προβλημα-
τίζονται πάνω στα αίτια του «φθίνοντος οικονομικού δυναμισμού» και της 
«πτωτικής τάσης της επιχειρηματικότητας» στις ΗΠΑ, τον θεματοφύλακα 
του κεφαλαιοκρατικού συστήματος42.

Οι σημερινοί καπιταλιστές είναι κακέκτυπα των παλιών μεγάλων 
πιονιέρων του συστήματος. Η σημερινή καπιταλιστική δημιουργικότητα πε-
ριστέλλεται όλο και περισσότερο, είτε στην αναζήτηση αποδοτικότερων μέ-
σων και τρόπων κερδοσκοπίας είτε, όπως στην περίπτωση του Τζομπς, σε μια 
στοιχειώδη ευστροφία που επωφελείται από την εκμετάλλευση των κωδίκων 
και των κοινών τόπων της κοινωνίας της κατανάλωσης προκειμένου να αυ-
ξάνει τις πωλήσεις της. Ό,τι κάνει, με άλλα λόγια, και η σύγχρονη βιομηχανία 
του θεάματος και της διασκέδασης (εμπορικός κινηματογράφος και μουσική, 
τηλεόραση, εμπορευματοποιημένος αθλητισμός, πορνογραφία κ.λπ.). Γι’ αυτό 
και ο Φλόριντα κατατάσσει στην περίφημη «δημιουργική τάξη» του τους δια-
φημιστές, τους designers, τους «καλλιτέχνες», τη Σίλικον Βάλεϊ ή τον τομέα της 
διασκέδασης. Δεν μπορούμε να αναλύσουμε εδώ αυτό το φαινόμενο, αλλά θα 
πρέπει να είναι σαφές πως αυτή η εξέλιξη είναι ομοούσια της υπερδιόγκωσης 
της χρηματοπιστωτικής σφαίρας, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά και 
της διάδοσης της συμφυούς οικονομικής συμπεριφοράς. Η κερδοσκοπία, η 
διαφθορά, το εύκολο κέρδος και ο νεοπλουτισμός του jet set καθίστανται όλο 
και περισσότερο βασικές νόρμες του σύγχρονου καπιταλισμού, τον οποίο, 
διόλου τυχαία, ένας αμερικανός σχολιαστής αποκαλεί «καπιταλισμό της 
Enron», αναφερόμενος στις πρακτικές που οδήγησαν αυτή την εταιρία στην 
κατάρρευσή της43. Όπως μας λέει ο νεαρός πρωταγωνιστής της αμερικανικής 

40. Ελληνική μετάφραση: Χ. Τσαμπρούνης, Αθήνα, Παπαζήσης, 2006.
41. Στο έργο του Ο ιμπεριαλισμός, ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού.
42. Βλ. τις σχετικές παραπομπές στο άρθρο του D. Thompson, “The Mysterious Death of 
Entrepreneurship in America”, theatlantic.com, 12/5/2014.
43. Th. Frank, “The Age of Enron”, Harper’s magazine, vol. 323, τ. 1935, Αύγουστος 2011.

ταινίας Boiler Room (2000), περιγράφοντας «το νέο αμερικανικό όνειρο»: «η 
τηλεόραση ήταν γεμάτη τέτοιες ιστορίες: ο τύπος που κέρδισε 87 εκ. δολάρια 
στο Λόττο, ο τάδε νεαρός ηθοποιός που έβγαλε 20 εκ. μόνο από την τελευ-
ταία του ταινία, η μετοχή της δείνα εταιρίας πληροφορικής που έφτασε στα 
ουράνια κι αν την είχες αγοράσει νωρίς, θα είχες βγάλει εκατομμύρια –αυτό 
ακριβώς ήθελα να κάνω. […] Δεν ήθελα να γίνω ο καινοτόμος επιχειρηματίας, 
ήθελα απλώς τα γρήγορα κι εύκολα φράγκα […]. Ο Notorious B.I.G. το είχε 
πει καλύτερα απ’ όλους: “ή σπρώχνεις κρακ ή είσαι φοβερός στο μπάσκετ”. 
Κανείς δε θέλει πλέον να δουλεύει για να βγάλει λεφτά. Δεν είναι πλέον διό-
λου σεβαστό να κάνεις δουλειές τύπου McDonalds ως φοιτητής –φίλε, ο μό-
νος σεβασμός είναι στο δολάριο. Οπότε, ως λευκός, έκανα αυτό που σ’ εμάς 
αντιστοιχεί στο εμπόριο του κρακ: έγινα χρηματιστής». 

Σε ό,τι αφορά, μάλιστα, τον κατεξοχήν «δημιουργικό» και «καινο-
τόμο» τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας (που είναι ένας εκ των λίγων στους 
οποίους παρατηρείται ακόμα εμφάνιση μικρών νέων καινοτόμων εταιριών –
των περίφημων startups), είναι ενδιαφέρον να δώσουμε προσοχή σε διαπιστώ-
σεις όπως οι ακόλουθες, για να καταλάβουμε τον κυρίαρχο προσανατολισμό. 
Πρώτον, η Google, εταιρία που διατηρεί ακόμα σαφή στοιχεία καπιταλιστικής 
δημιουργικότητας (με τα διάφορα πειραματικά της πρότζεκτ και το κέντρο 
πειραματισμού της, το περίφημο Google X), έχει αποκομίσει τα τεράστια κέρ-
δη της από έναν καθαρά παρασιτικό τομέα, τη διαδικτυακή διαφήμιση (πάνω 
από 90%). Κι είναι ακριβώς αυτά τα κέρδη που της επιτρέπουν να πειραματί-
ζεται με τα διάφορα «Moon Shots» της. Τώρα που τα έσοδα που αποφέρει η 
διαφήμιση αυτή μειώνονται, η εταιρία θα αναγκαστεί να βασιστεί περισσότε-
ρο στην πραγματική επιχειρηματική και τεχνολογική καινοτομία, βλέποντας 
πλέον τα καθαρά τεχνολογικά της πρότζεκτ ως δυνάμει πηγές κέρδους κι όχι 
απλώς ως ενδιαφέροντα πειράματα που μένουν στα χαρτιά. Μένει να δούμε 
όμως αν είναι ικανή να χρησιμοποιήσει αυτά τα «παιχνίδια» της ως πραγ-
ματικές πηγές πλουτισμού κι όχι απλώς ως κομμάτια του μάρκετίνγκ της. 
Ταυτόχρονα, όπως παρατηρεί ένας θεωρητικός της δημιουργικής επιχειρημα-
τικότητας που δραστηριοποιείται στη Σίλικον Βάλει, «το Facebook σκοτώνει 
τη Σίλικον Βάλεϊ»44, καθώς οι επενδυτές έχουν πλέον γίνει τόσο ανυπόμονοι, 
που θέλουν άμεσα κέρδη –όπως συνέβη στην περίπτωση των εταιριών κοι-
νωνικών δικτύων- και δε χρηματοδοτούν πλέον καινοτόμες εταιρίες των 
οποίων οι ιδέες απαιτούν χρόνο για να φέρουν κέρδη.

44. S. Blank, “Why Facebook is Killing Silicon Valley”, Steveblank.com, 21/5/2012.
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γ) Το τέλος του αστικού πολιτισμού
Είναι σαφές πως επικρατεί όλο και περισσότερο η κερδοσκοπική/

αρπακτική/ευδαιμονική συνιστώσα του καπιταλιστικού φαντασιακού σε 
βάρος της επιχειρηματικής δημιουργικότητας, της «ορθολογικότητας» 
και της εργατικότητας, των οποίων η κυριαρχία είχε χαρακτηρίσει την 
αστική και «βεμπεριανή» του φάση45. Είναι η πρώτη φορά επί παραδείγ-
ματι, αρχής γενομένης από τη δεκαετία του ’80, που ακόμα και στις ίδιες 
τις ΗΠΑ οι παρεκτροπές της Γουόλ Στριτ δεν προκαλούν πλέον τις κλα-
σικές αντιδράσεις από τη σκοπιά της «πραγματικής οικονομίας»: κα-
ταγγελίες του πλούτου που δεν έχει προέλθει μέσα από σκληρή και πα-
ραγωγική εργασία, καχυποψία απέναντι στον «χάρτινο» πλούτο κ.λπ., οι 
οποίες ήταν βαθειά ριζωμένες στην αμερικανική συνείδηση κι εξέφραζαν 
το παραδοσιακό καπιταλιστικό πνεύμα, την ιδέα πως «ο πλούσιος που 
συσσωρεύει κεφάλαια δεν είναι ενάρετος λόγω του πλούτου του –είναι 
ο πλούτος του που συνιστά καρπό της ενάρετης ζωής του»46. Το μόνο 
που μένει σήμερα είναι ένα κακέκτυπο αυτής της κριτικής (μέσω ταινι-
ών του λεγόμενου «αριστερού Χόλυγουντ»47) που συνοδεύεται από μια 
αντίστοιχη σκιά της παλιάς αριστερής και δημοκρατικής κριτικής μέσω 
εξαιρετικά μειοψηφικών κινημάτων όπως το Occupy Wall Street.

Χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες, θα λέγαμε ότι αυτό που κατα-
δεικνύουν αυτά τα φαινόμενα είναι η παραμόρφωση του καπιταλισμού 
κάτω από την πίεση της καταναλωτικής κοινωνίας την οποία ο ίδιος 
δημιούργησε. Η πλήρης απελευθέρωση των κερδοσκοπικών και ευδαι-
μονιστικών ορμών του καπιταλιστικού φαντασιακού από κάθε κοινωνική 
μορφή ελέγχου και κριτικής (είτε εξ αριστερών είτε εκ δεξιών) οδηγούν 
σε μια θεμελιώδη πολιτιστική μετάλλαξη του καπιταλισμού, τόσο σε επί-
πεδο οικονομικής συμπεριφοράς όσο και σε επίπεδο γενικότερης ανθρω-
πολογικής συγκρότησης του σύγχρονου υποκειμένου. Θα μπορούσαμε 

45. Βλ. σχετικά με την ανάλυση του Ντάνιελ Μπελ για τις δύο συνιστώσες του καπιτα-
λιστικού φαντασιακού (τη «βεμπεριανή» και τη «ζομπαρτιανή»), τα «Επιλεγόμενα» του 
1996 που προσέθεσε ο συγγραφέας στον Πολιτισμό της μεταβιομηχανικής Δύσης για την 
εικοστή επέτειο του έργου (μτφρ. Γ. Λυκιαρδόπουλος, Αθήνα, Νεφέλη, 1999, σ. 319 και 
322-331).
46. S. Fraser, Wall Street; America’s Dream Palace, Ν. Χέιβεν, Yale U. P., 2008, σ. 138. Σχετικά 
με την αντίθεση ανάμεσα σε αυτά τα δύο είδη καπιταλιστικού φαντασιακού, βλ. και τη 
γνωστή ταινία Wall Street (1987) του Όλιβερ Στόουν.
47. Όπως εκείνη του Όλιβερ Στόουν που αναφέραμε στην προηγούμενη υποσημείωση, 
το σίκουέλ της του 2010, Wall Street: Money Never Sleeps ή ο Λύκος της Γουόλ Στριτ του 
Σκορτσέζε (2013).

να πούμε ότι αίρεται όλο και περισσότερο η αντίφαση που εντόπιζε ο 
Ντάνιελ Μπελ τη δεκαετία του ’70 ανάμεσα σε μια κουλτούρα που προ-
ωθεί τον ευδαιμονισμό, την ασωτία και την επιτρεπτικότητα και σε μια 
οικονομία που απαιτεί ήθος εργατικότητας, εξορθολογισμένες συμπερι-
φορές και αναβολή της ευχαρίστησης48. Πλέον η οικονομία διαβρώνεται 
όλο και περισσότερο από τα ήθη της κοινωνίας της κατανάλωσης και το 
πέρασμα από την «κοινωνία της εργασίας» στην «κοινωνία των κατα-
ναλωτών»49 δείχνει να ολοκληρώνεται. Η διάδοση ενός ήθους ευκολίας 
και μη καταναγκασμού από τη νεοτεχνολογία συνιστά μία μόνο –αν και 
βασική- από τις πτυχές αυτής της μεταβολής. Και υπό αυτή την έννοια, 
μέσω της μυθοποίησης του Τζομπς, ο καπιταλισμός πενθεί, εμμέσως, για 
την ίδια του την αποσύνθεση κάτω από το βάρος του απόλυτου θριάμβου 
της καταναλωτικής κοινωνίας50. Ταυτόχρονα αυτή η τελευταία βρίσκει 
στη λαμέ τεχνολογία του καλιφορνέζου «οραματιστή» τα ιερά της τοτέμ.

Ουσιαστικά αυτό περί του οποίου πρόκειται είναι ο οριστικός 
θάνατος του αστικού πολιτισμού. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η 
αστική τάξη –όπως και κάθε άλλη τάξη- συνιστά φαντασιακή δημιουρ-
γία: έχει τις δικές της αξίες, το δικό της οικονομικό και πολιτικό ήθος, 
την δική της κοσμοαντίληψη –τον δικό της πολιτισμό με λίγα λόγια51. 
Κι όλα τούτα ενσαρκώνονται στις δημιουργίες της, βασική εκ των οποί-
ων υπήρξε κι ο καπιταλισμός, που, ως τέτοιος, εξέφρασε το πνεύμα του 

48. Βλ. σχετικά το θεμελιώδες έργο του Μπελ, Ο πολιτισμός της μεταβιομηχανικής Δύσης 
που προαναφέραμε. Να σημειωθεί πως ο πραγματικός τίτλος του έργου αυτού είναι Οι 
πολιτιστικές αντιφάσεις του καπιταλισμού (The Cultural Contradictions of Capitalism).
49. Βλ. γι’ αυτήν την ιδέα το βιβλίο του Ζ. Μπάουμαν, Ζωή για κατανάλωση, μτφρ. 
Γ. Καράμπελας, Αθήνα, Πολύτροπον, 2008.
50. Η Άιν Ράντ, για παράδειγμα, θα έφριττε αν είχε γνωρίσει τον Τζομπς, εφόσον στην 
καπιταλιστική της μυθολογία η καλλιέργεια της δημόσιας εικόνας μιας εταιρίας αποτελεί 
ένα από τα χαρακτηριστικότερα δείγματα επιχειρηματικού παρασιτισμού. Όλοι οι μεγά-
λοι «δημιουργοί» στο βασικό ιδεολογικό της έργο, Ο Άτλας επαναστάτησε (εκδ. Ωκεανί-
δα 2011) όχι μόνο αδιαφορούν για τη δημόσια εικόνα τους αλλά και συχνά το κοινό έχει 
πολύ κακή γνώμη για το άτομό τους (βλ. τα παραδείγματα του Nat Taggart και του Hank 
Rearden). Αυτό που απασχολεί αυτές τις «ηρωικές» περσόνες, που υποτίθεται ότι ενσαρ-
κώνουν στην πιο καθαρή του μορφή το ιδεώδες του αυτοδημιούργητου καπιταλιστή, είναι 
η έκσταση της επιχειρηματικής δημιουργίας και το πάθος για τη δουλειά τους· σε καμία 
περίπτωση η αυτοπροβολή τους. Ανάλογο είναι το φαντασιακό του Θείου Σκρουτζ, του 
ήρωα που δημιουργεί ο συντηρητικός και «παραδοσιακός» φιλελεύθερος, Καρλ Μπαρκς.
51. Βλ. σχετικά με την αστική τάξη ως φαντασιακή δημιουργία τη βιβλιοκριτική στον 
Α. Γαβριηλίδη, Πρόταγμα, τ. 6, Δεκέμβριος 2013, σσ. 254-257 κ. ε. Για την αποσύν-
θεση του αστικού πολιτισμού έργο αναφοράς είναι φυσικά Η παρακμή του αστικού 
πολιτισμού (1991) του Π. Κονδύλη.
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αστικού «εξορθολογισμού». Αντίστοιχα, η επιστημονική έρευνα κι η τε-
χνική καινοτομία συνιστούν εξίσου εκφράσεις αυτού του αστικού ήθους, 
καθώς προϋποθέτουν μια συγκεκριμένη διανοητική πειθαρχία κι ένα 
ήθος εργασιακής μεθοδικότητας που λείπει σήμερα από την «cool» -και 
προερχόμενη, σε μεγάλο βαθμό, από την Αντικουλτούρα της δεκαετίας 
του ‘60- νοοτροπία που ενσαρκώνουν τόσο ο Τζομπς όσο κι οι διάφοροι 
μεγαλοχρηματιστές με την αντίθεσή τους σε κάθε έννοια χρησιμότητας 
και παραγωγικής εργασίας.

Η κοινωνία της κατανάλωσης και οι προφήτες της
α) Από τη θρησκεία στην κοινωνία της κατανάλωσης
Ένας από τους όρους που χρησιμοποιήθηκε για να χαρακτηρί-

σει τον Τζομπς είναι αυτός του «γκουρού». Από συμβολική άποψη, η 
επιλογή δεν είναι καθόλου τυχαία. Ο Economist τονίζει πολύ εύστοχα ότι 
ένα από τα χαρίσματα που έκαναν τον αποθανόντα να διακρίνεται από 
όλους τους υπόλοιπους γενικούς διευθυντές, ήταν η showmanship του, το 
γεγονός, με άλλα λόγια, ότι «το είχε» από άποψη σκηνοθετική και υπο-
κριτική, μετατρέποντας τις παρουσιάσεις των προϊόντων της εταιρίας 
του σε ένα είδος μυστηριακής τελετής. Σε αυτό, φυσικά, συνέτεινε η όλη 
σκηνοθεσία αυτών των παρουσιάσεων: η «στολή» του Τζομπς (τα αθλητι-
κά παπούτσια, το τζιν και το μαύρο ζιβάγκο –θα τρίζουν τα κόκαλα του 
Αντρέα Παπανδρέου!), η τεράστια οθόνη πίσω από τον πρωταγωνιστή, το 
γεγονός ότι το κάθε προϊόν ήταν σχεδιασμένο και καθορισμένο μέχρι και 
την τελευταία του λεπτομέρεια από τον Τζομπς (πράγμα που το γνώριζε 
το κοινό), ο καταρράκτης επιτηδευμένα θετικών χαρακτηρισμών με τους 
οποίους διάνθιζε ο Δάσκαλος τις περιγραφές των προϊόντων του ήδη 
από το 1984 (insanely great, unbelievable, phenomenal, awesome product, magical 
device, incredible experience, really wonderful, it is a dream to type on an iPad), οι 
σταλινικού τύπου αναφορές στην Apple, που τη μετέτρεπαν στο μεταφυ-
σικό αντίστοιχο του Κόμματος κ.λπ. Με αυτό τον τρόπο ο Τζομπς απο-
κτούσε το στάτους ενός είδους μύστη της κοινωνίας της κατανάλωσης.

Χωρίς να πέφτουμε σε εύκολους παραλληλισμούς, θα μπορού-
σαμε να πούμε ότι η καταναλωτική κοινωνία διαθέτει κάποια σαφώς 
(παρα)θρησκευτικά χαρακτηριστικά, έστω σε μια εκδοχή εντελώς εκ-
χυδαϊσμένη και «αποπνευματοποιημένη». Στον πυρήνα της βρίσκεται η 
προαιώνια χιλιαστική φαντασίωση της αφθονίας και του επί γης παρα-
δείσου. Με μια βασική όμως διαφορά: ενώ η θρησκεία έχει ως βασικό της 
ρόλο την επιβολή ορίων και απαγορεύσεων, η κοινωνία της κατανάλωσης 
δοξολογεί την υπέρβαση και τον άκρατο ευδαιμονισμό, ανάγοντας το 

ξεπέρασμα κάθε είδους ορίου σε αυτοσκοπό. Το εμπόρευμα, το οποίο 
δεν έχει πλέον καμία χρηστική αξία, πέφτει ως Μάννα εξ ουρανού (όπως 
έλεγε κάποτε ο Ζαν Μποντριγιάρ), ως η σωτηρία του καταναλωτή, που 
θα του επιτρέψει να διατηρήσει λίγο ακόμα την ψευδαίσθηση ότι η ζωή 
του έχει κάποιο νόημα και ότι ο ίδιος διαθέτει κάποια στοιχειώδη ατομι-
κή ταυτότητα που τον διακρίνει απ’ τους συγκαταναλωτές του. 

Ο αμερικανός κριτικός της κουλτούρας, Gilbert Seldes, στην κλα-
σική του μελέτη για την άνοδο και την παρακμή του Ευαγγελισμού 
κατά τον 19ο αιώνα στις ΗΠΑ, δίνει ιδιαίτερη σημασία στην εσωτερική 
μεταστροφή του αμερικανικού προτεσταντισμού από μια ιδεολογία αρ-
νησίκοσμη και σχεδόν μισάνθρωπη, που συνέτριβε το υποκείμενο κάτω 
από το βάρος του φόβου του Θεού και του επίγειου καθήκοντος, σε μια 
ψευτοθρησκεία της προσωπικής ευζωίας και της κοινωνικής επιτυχίας. 
Ο Τζόναθαν Έντουαρντς (1703-1758), ο μεγάλος καλβινιστής θεολόγος 
που σημάδεψε την πρώτη Μεγάλη Αφύπνιση (First Great Awakening) της 
αμερικανικής θρησκευτικότητας, δίδασκε σ’ ένα κλασικό του κήρυγμα 
ότι «ο Θεός δε δεσμεύεται από καμία υπόσχεση να κρατήσει τον άνθρω-
πο έξω από την Κόλαση […]. Οι άνθρωποι αξίζουν τη φωτιά της Κόλασης 
κι είναι ήδη καταδικασμένοι. Κι η οργή του Θεού προκαλεί τον τρόμο»52. 
Τι σχέση έχουν αυτές οι διδαχές με την ιδέα πως «δε χρειάζεται να 
μένει κανείς στην Κόλαση περισσότερο από όσο επιλέγει. Μπορούμε ν’ 
ανέβουμε σ’ όποια ουράνια εμείς επιλέξουμε. Κι όταν επιλέξουμε να 
υψωθούμε, όλες οι ανώτερες δυνάμεις του Σύμπαντος θα ενωθούν για 
να μας βοηθήσουν στην άνοδό μας»53; Αυτή η τελευταία διατύπωση, του 
τέλους του 19ου αιώνα, εκφράζει ήδη καθαρά το πνεύμα που θα κυριαρ-
χήσει με την αποκρυστάλλωση της κοινωνίας της κατανάλωσης, μετά τη 
δεκαετία του 1920. 

Αυτή η διαδρομή από τον Τζόναθαν Έντουαρντς στην Νέα Σκέ-
ψη συνιστά κομμάτι του αργού αλλά σταθερού μετασχηματισμού της 
αμερικάνικης κοινωνίας –και, γενικότερα, της Δύσης. Δεν είναι τυχαίο 
πως ένας άλλος εξαιρετικά σημαντικός συγγραφέας και αναλυτής του 
σύγχρονου καπιταλισμού, ο Ντάνιελ Μπελ, αναφερόταν στο παράδειγ-
μα του Έντουαρντς ως χαρακτηριστικής ενσάρκωσης του πνεύματος 

52. J. Edwards, “Sinners in the Hands of an Angry God” (1741).
53. Από το βιβλίο του «φιλοσόφου» του παραθρησκευτικού κινήματος της Νέας Σκέψης 
(New Thought), Ralph Waldo Trine, In Tune with the Infinite (1897) –να σημειωθεί η κοινότητα 
πνεύματος με την πασίγνωστη φράση «όταν κάτι επιθυμείς, όλο το σύμπαν συνωμοτεί για 
να το πετύχεις» από τον Αλχημιστή του ευπώλητου Π. Κοέλιο.
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του αστικού πουριτανισμού που ενέπνευσε τους πρώτους τυχοδιώ-
κτες και πιονιέρους που έθεσαν τις βάσεις του αμερικανικού καπι-
ταλισμού54. Σύμφωνα με την αντίληψη που εξέφραζε ο Έντουαρντς, ο 
άνθρωπος είναι ένα ον από τη φτιάξη του αμαρτωλό, το οποίο, αν δεν 
έχει αφεθεί ακόμα να γίνει κάρβουνο στις φλόγες της Κολάσεως, είναι 
αποκλειστικά και μόνο χάρις στην –απολύτως αυθαίρετη και ανεξιχνί-
αστη- βούληση του Θεού, ο οποίος τον κρατά πάνω απ’ την κοχλάζουσα 
λάβα «όπως κρατά κανείς με την άκρη των δαχτύλων του μια αράχνη ή 
κάποιο αηδιαστικό έντομο. […] Η οργή Του απέναντί σου καίει σαν τη 
φωτιά. Σε κοιτά σαν έναν ον που το μόνο που του αξίζει είναι να ριχτεί 
στη φωτιά»55. Μέσα σε αυτό το καθαρά εχθρικό υπαρξιακό πλαίσιο, 
ο άνθρωπος οφείλει να πολεμήσει και να αγωνιστεί με όλες του τις 
δυνάμεις για να επιβιώσει, εφόσον γνωρίζει πως τίποτε δεν του είναι 
υποσχεμένο: το μέλλον δεν του είναι εγγυημένο και το μόνο που μπο-
ρεί να κάνει είναι να εργάζεται σκληρά, ελπίζοντας πως ενδεχομένως ο 
Θεός θα τον ανταμείψει για τον κόπο του, χαρίζοντάς του τη σωτηρία 
της ψυχής του. Αυτή είναι η ψυχολογική και φαντασιακή βάση του πα-
ραδοσιακού αμερικανικού καπιταλισμού. 

Στην πορεία όμως, οδηγηθήκαμε σε μια αντίληψη που όχι μόνο 
δεν συνέτριβε το άτομο με έναν τέτοιο αποκαλυψιακό τρόπο, αλλά, 
όλως αντιθέτως, το έθετε εκ των προτέρων και «εκ κατασκευής» μέσα 
σε ένα πλαίσιο διαρκούς κολακείας και υπαρξιακού, κατά κάποιον τρό-
πο, κανακέματος: «ο καθένας έχει δικαίωμα να είναι πιο ευτυχής από 
τους ευτυχέστερους των ευτυχέστερων ανάμεσά μας. Οι ζωές μας είναι 
προορισμένες να είναι απείρως πλουσιότερες και ευημερούσες από ό,τι 
είναι σήμερα»56. Έτσι η θεμελιώδης και ακατάβλητη αμερικανική αισι-
οδοξία άρχισε σταδιακά να συνεισφέρει στην προϊούσα μαλθακοποίηση 
των ατόμων, διά της σταδιακής της μετατροπής σε διαρκή παρηγορη-
τική κι ενθαρρυντική κολακεία του ατόμου, η οποία βασίζεται σε μια 
συγκάλυψη των αντικειμενικών περιορισμών: «υπάρχει μέσα σου μια 
δύναμη, που αν μπορούσες να την ανακαλύψεις και να τη χρησιμοποιή-
σεις, θα σε έκανε όλα αυτά που έχεις ονειρευτεί και φανταστεί πως θα 
μπορούσες να γίνεις»57. 

54. Ντ. Μπελ, Ο πολιτισμός της μεταβιομηχανικής Δύσης, ό. π., σ. 87 κ. ε.
55. J. Edwards, ό. π.
56. Από βιβλίο του θεωρητικού της Νέας Σκέψης, Orison Swett Marden (1850-1924), ο 
οποίος εξέδιδε και το περιοδικό Success («Επιτυχία»).
57. Ατάκα από φυλλάδιο της Νέας Σκέψης, όπως το παραθέτει ο G. Seldes, The Stammering 
Century (1928), Νέα Υόρκη, NY Review of Books, 2012, σ. 361.

Η ιδέα της «διαμόρφωσης του εαυτού» (self-making), θεμελιώδης 
στο αμερικανικό φαντασιακό -καθώς εκφράζει την πίστη του ατόμου 
στην ικανότητά του να διαμορφώνει το ίδιο τον εαυτό του, μέσω της προ-
σπάθειας και της σκληρής δουλειάς ανεξαρτήτως αντικειμενικών φραγ-
μών-, αλλάζει έννοια μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Οι διάφοροι σύμβουλοι, 
πάστορες και λοιποί αρωγοί του ατόμου σε αυτήν του την προσπάθεια 
μετατρέπονται σταδιακά σε προστατευτικές γκουβερνάντες στις οποίες 
αυτό εναποθέτει πλήρως τη ζωή του. Έτσι δημιουργείται η κουλτούρα 
της αυτό-βοήθειας (self-help) ή αυτό-βελτίωσης (self-improvement) που οδη-
γεί σε μια ολοένα και μεγαλύτερη εξάρτηση του ατόμου από ένα είδος 
διαρκούς καθησυχαστικής μαγγανείας: «αφού μπορείς να το ονειρευτείς, 
μπορείς και να το κάνεις»58, «η επιτυχία δεν τελειώνει ποτέ κι η αποτυ-
χία δεν είναι ποτέ τελεσίδικη»59 κ.λπ.

Η συγκεκριμένη νοοτροπία συνιστά κομμάτι της λεγόμενης «θε-
ραπευτικής κουλτούρας» για την οποία έχει μιλήσει ο Κρίστοφερ Λας60: 
ένα σύνολο θεσμών, τεχνικών και ιδεολογιών που προτάσσουν έναν συνο-
λικό έλεγχο και μια ολική ρύθμιση της ζωής του ατόμου από τρίτες «αυθε-
ντίες» και λογιών λογιών «ειδικούς» (ψυχολόγους, μηχανικούς, γιατρούς, 
επιστήμονες, συμβούλους κ.λπ.). Συμφυής με την άνοδο του τεϊλορισμού 
και της γραφειοκρατικοποίησης των δυτικών κοινωνιών, αυτή η εξέλι-
ξη παίρνει μια μορφή λιγότερο πειθαρχική στο βαθμό που συμφύρεται, 
σταδιακά, με τον ευδαιμονισμό της κοινωνίας της κατανάλωσης. Ο έλεγ-
χος επί της ζωής του ατόμου δεν χαλαρώνει επουδενί –μόνο προωθείται 
ένα διαρκές του κανάκεμα κι ένας υπερβολικός προστατευτισμός, που 
οριακά εξαφανίζει την αρχή της πραγματικότητας: «σε αυτή τη χώρα 
δεν υπάρχουν πλέον χαμένοι, όλοι είναι νικητές κι ο χαμένος θεωρείται 
απλώς ως ο “τελευταίος νικητής”» έλεγε ο μεγάλος αμερικανός κωμικός, 
Τζωρτζ Κάρλιν (George Carlin), βάλλοντας, ακριβώς, εναντίον αυτής της 
«motivational» κουλτούρας. Η σύγκρουση μεταξύ επιθυμιών του ατόμου 
και αντικειμενικών ορίων της πραγματικότητας απωθείται σε πρωτό-
γνωρο βαθμό (πράγμα που είδαμε να συμβαίνει και στην περίπτωση της 
νεοτεχνολογίας, η οποία συνιστά ένα ακόμα από τα προϊόντα της ίδιας 

58. Ατάκα από το εξώφυλλο της ηχητικής κασέτας με κηρύγματα του πολύ γνωστού αμε-
ρικανού τηλευαγγελιστή, Robert H. Schuller: The Power Thoughts. Achieve Your True Potential 
through Power Thinking (1994).
59. Τίτλος βιβλίου του Schuller. 
60. Βλ. σχετικά το 3ο μέρος της Εξέγερσης των ελίτ (μτφρ. Β. Τομανάς, Θεσ/νίκη, 
Νησίδες, χ.χ.) όπως επίσης και το κείμενό του, «Η ζωή στο θεραπευτικό κράτος», 
Πρόταγμα, τ. 6, Δεκέμβριος 2013. 
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αυτής κοινωνικοϊστορικής τάσης) με αποτέλεσμα η ίδια η ανάγκη ύπαρ-
ξης ορίων να εξαφανίζεται ακόμα κι από τον χώρο που ήταν κατεξοχήν 
επιφορτισμένος με την υπενθύμιση αυτής της ανάγκης: τη θρησκεία. 

Χαρακτηριστικοί είναι οι τίτλοι των βιβλίων του γνωστότερου, 
ίσως, σύγχρονου αμερικανού τηλευαγγελιστή, του Joel Osteen: Ήρθε η 
ώρα σας: ενεργοποιήστε την πίστη σας, πραγματοποιήστε τα όνειρά 
σας και αυξήστε την εύνοια του Θεού· Για μια ζωή θείας εύνοιας, αφθο-
νίας και χαράς· Για να είναι κάθε μέρα Παρασκευή: πώς να γίνετε πιο 
ευτυχισμένοι εφτά μέρες τη βδομάδα· 5 τρόποι για να ξεπεράσετε τους 
φραγμούς σας και να έχετε μια εξαιρετική ζωή. Η περίπτωση του Όστιν 
είναι πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς, αναλαμβάνοντας αυτός ο πάστορας 
την οικογενειακή επιχείρηση (την «μεγαεκκλησία» Lakewood Church στο 
Χιούστον του Τέξας, που ίδρυσε ο πατέρας του), εισήγαγε ένα στυλ 
κηρύγματος πολύ διαφορετικό από εκείνο του πατέρα του: πουθενά δε 
γίνεται πλέον λόγος για αμαρτία, ο Σατανάς είναι παντελώς απών και 
όλο το βάρος πέφτει στην καλοσύνη του Θεού και στην «αγάπη». Μέχρι 
κι όταν θέλει να πείσει τα μέλη του ακροατηρίου του πως θα πρέπει να 
μένουν σταθεροί στο δρόμο του Θεού και το «πεπρωμένο» τους, ακόμα 
κι αν αυτό δυσαρεστεί κάποιους ανθρώπους από τον περίγυρό τους, το 
τελικό του επιχείρημα είναι: ο Θεός τελικά θα σας ανταμείψει γι’ αυτήν 
σας την πίστη και θα σας δώσει νέους φίλους, εκτίμηση από τον περίγυ-
ρο και κοινωνική επιτυχία61. 

Βλέπουμε εδώ την οριστική επικράτηση των ιδεών της λεγόμενης 
«θεολογίας της ευημερίας» (Prosperity Theology)62, αυτού του ρεύματος 
που, συνεχίζοντας τις ιδέες της Νέας Σκέψης, αναπτύχθηκε μέσω της 
θρησκευτικής «αφύπνισης» της δεκαετίας του ’40 και του ’50 στις ΗΠΑ. 
Σύμφωνα με αυτήν την αντίληψη, ο Θεός εργάζεται για την ευτυχία και 
την ευημερία του ανθρώπου, πράγμα που συνεπάγεται πως η αναζήτηση 
του πλούτου, της υγείας και της ευτυχίας συνιστά μέρος της ζωής του πι-
στού, εφόσον η απόκτησή τους είναι δείγμα της τελικής μας συμφιλίωσης 
με το κάλεσμα του Θεού. Και ακριβώς για τον λόγο αυτό, η Θεολογία της 
Ευημερίας δίνει μεγάλη έμφαση στην προσωπική αυτό-βελτίωση, μετα-
τρέποντας τη θρησκεία σ’ ένα είδος συμβουλευτικής προς την κοινωνική 
επιτυχία. Κι έτσι καταλήγουμε, μεταξύ άλλων, στον καταναλωτικό υγει-

61. Βλ. το κήρυγμά του “Don’t Let People Put you Down”, στην ιστοσελίδα http://www.
youtube.com/watch?v=CwOSWRI_YcU .
62. Που αποκαλείται συχνά και Prosperity Gospel («το ευαγγέλιο της ευημερίας») ή ακόμα 
και Health and Wealth Gospel («ευαγγέλιο της υγείας και του πλούτου»).

ινισμό και στη «λατρεία της δίαιτας» για τις οποίες μιλούσε ήδη από τη 
δεκαετία του ’20 ο Seldes, σχολιάζοντας τη χορτοφαγία και την αποχή 
απ’ το οινόπνευμα που κήρυτταν ορισμένες παραπροτεσταντικές σέχτες 
του 19ου αιώνα: «ένας αιώνας υψηλών ιδεωδών καταλήγει να κάνει δίαιτα 
για λόγους υγείας, για ένα καλλίγραμμο σώμα, για την ομορφιά και την 
οικονομική επιτυχία»63. Οι διαφορές μεταξύ πουριτανισμού και μορμονι-
σμού τελικά ελαχιστοποιούνται. 

β) Ευαγγελιστές, τσαρλατάνοι, τηλεπλασιέ και «γκουρού»

Οι σκηνές των οποίων υπήρξα μάρτυ-
ρας, κατά τα εγκαίνια του Apple Store στο Κόβεντ 
Γκάρντεν του Λονδίνου, θύμιζαν περισσότερο ευ-
αγγελική συγκέντρωση δημόσιας προσευχής παρά 
πλήθος που είχε μαζευτεί για να αγοράσει ένα 
τηλέφωνο ή κάποιο λάπτοπ.

Alex Riley
(παρουσιαστής του BBC)

Ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο που τονίζει ο συγκεκριμένος συγ-
γραφέας είναι το εξής: υπό μια άποψη, η άνοδος των διαδοχικών ευαγγελι-
στικών «αναβιώσεων», με τα εκστατικά της χαρακτηριστικά (η γλωσσολα-
λιά, οι σπασμοί και τα υπόλοιπα συμπτώματα της διαδικασίας θρησκευτι-
κής «αναβάπτισης» κατά τις μαζικές ευαγγελικές μαζώξεις του 19ου αιώ-
να) συνιστά μια ορμητική επάνοδο της συναισθηματικότητας που διαρκώς 
απωθείται από τη διαδικασία καπιταλιστικού «εξορθολογισμού» του υπο-
κειμένου. Πράγμα που σημαίνει πως ο καπιταλισμός συνιστά ένα σύστημα 
το οποίο απαιτεί ένα σημαντικό βαθμό αυτοελέγχου και καταπίεσης ή απώ-
θησης των ακραίων συναισθηματικών εκδηλώσεων από πλευράς ατόμου. 
Αρχικά, μάλιστα, τα διάφορα κινήματα αυτό-βοήθειας κι αυτό-βελτίωσης 
αναπτύχθηκαν μέσα σε αυτά τα πλαίσια: ως επικουρικά της προσπάθειας 
του ατόμου να επιβιώσει μέσα σ’ έναν τόσο ανταγωνιστικό και απαιτητικό 
κόσμο. Εδώ θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε τις ρίζες της παράδοσης των 
«παρακινητικών» (motivational) ρητόρων και συγγραφέων.

Αυτό, ωστόσο, που παρατηρείται πλέον, ως προϊόν της εξέλιξης 
που περιγράψαμε προηγουμένως, είναι η ορμητική είσοδος αυτής της 
κουλτούρας των «γκουρού» και των λογής λογής τσαρλατάνων στο άβα-
το των αβάτων της «ορθολογικότητας»: πλέον ο ευαγγελικός εκστατι-

63. G. Seldes, The Stammering Century, ό. π., σ. 407.
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σμός φωλιάζει στην καρδιά του αποσυντιθέμενου καπιταλιστικού εξορ-
θολογισμού. Οι επιχειρηματίες δεν είναι πια σύμβολα εργατικότητας 
και τιτάνιας ικανότητας κυριαρχίας επί των παθών τους –ή, ορθότερα, 
καναλιζαρίσματός τους-, με σκοπό την εξυπηρέτηση της πράξης και της 
οργανωτικής επινοητικότητας. Όλο και περισσότερο μοιάζουν με τους 
τηλευαγγελιστές που προσπαθούν με τον οίστρο τους να παρασύρουν 
τους εργαζόμενούς τους –ή, συχνότερα, τους πελάτες τους- προς την ίδια 
κερδοσκοπική ή κτητική τρέλα. Ο Τζόρνταν Μπέλφορντ, ο περίφημος 
«Λύκος της Γουόλ Στριτ» (στου οποίου την αυτοβιογραφία βασίστηκε 
η ομώνυμη περυσινή ταινία του Μ. Σκορτσέζε), συνιστά χαρακτηριστικό 
δείγμα αυτής της τάσης. Οι υποβλητικές του ικανότητες ήταν απλώς το 
μέσο ενός πολύ ταλαντούχου απατεώνα για να μαθαίνει στους συνερ-
γάτες του πώς να βελτιώνονται στις τεχνικές προώθησης φυκιών για 
μεταξωτές κορδέλες και στους πελάτες του πώς να αγοράζουν σκουπί-
δια64. Κι αφότου βγήκε από τη φυλακή (όπου είχε μπει για τις χρηματο-
οικονομικές του απάτες) έχει επιδοθεί στο πολύ κερδοφόρο επάγγελμα 
της διοργάνωσης διαλέξεων (τις οποίες κοστολογεί γύρω στις 20.000 
δολάρια το κομμάτι) πάνω στην τεχνική πωλήσεων και τη γενικότερη 
«συμβουλευτική». Διότι πάντοτε υπάρχουν πράγματα να μάθει κανείς 
από έναν «γκουρού». Οι αεριτζήδες βέβαια και οι τσαρλατάνοι υπήρξαν 
πάντοτε συστατικό στοιχείο του καπιταλισμού65: πάντοτε όμως, μέχρι 
πολύ πρόσφατα, αυτές οι «ανορθολογικές» τάσεις εξισορροπούνταν και 
ελέγχονταν από το κυρίαρχο αστικό ήθος του «εξορθολογισμού» και της 
μεθοδικότητας, το οποίο σήμερα αποσυντίθεται με γοργούς ρυθμούς. 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η περίφημη «διορατικότητα» του 
Τζομπς (ο οποίος είχε ασχοληθεί με τεχνικές ανατολικού διαλογισμού 
στη νεότητά του και προωθούσε ήδη από τις απαρχές της Apple την 
εικόνα ενός μυστηριώδη γκουρού κατά τα ΔΣ της εταιρίας –«μια ικανό-
τητα που είχε αποκτήσει […] αντιγράφοντας τον συμφοιτητή του Robert 
Friedland, […] τον οποίο αντιμετώπιζε ως γκουρού»66) δεν έγκειται ούτε 
στο ότι δημιούργησε νέα, χρήσιμα προϊόντα, που διευκόλυναν τη ζωή 

64. «Θεωρώ τον Τζόρνταν ως έναν από τους πέντε καλύτερους πωλητές στον κόσμο. 
Είναι ένας τύπος που σε μαγεύει» (δήλωση ενός παλιού του συνεργάτη όπως τον πα-
ραθέτουν οι I. Vincent, M. Klein, “Bizarre Diet of the Real «Wolf of the Wall Street»”, 
nypost.com, 19/1/2014).
65. Βλ. σχετικά και την ανάλυση του Βέρνερ Ζόμπαρτ, Ο αστός. Πνευματικές προϋπο-
θέσεις και ιστορική πορεία του δυτικού καπιταλισμού (1913), μτφρ. Κ. Κουτσουρέλης, 
Αθήνα, Νεφέλη, 1998, κεφάλαιο IV, σσ. 51-63.
66. M. Schwartz, “Amazing or Shit”, London Review of Books, 15/12/2011, σ. 20.

των ανθρώπων, ούτε στο ότι εφηύρε νέα επιχειρηματικά μοντέλα, που 
επαναστατικοποίησαν τον τρόπο με τον οποίο διοικούνται οι επιχειρή-
σεις. Αν σε κάτι υπήρξε οραματιστής ο Τζομπς, αυτό ήταν ότι κατάλαβε 
τους κώδικες της κοινωνίας της κατανάλωσης σε τέτοιο βαθμό ώστε, εκ-
μεταλλευόμενός τους, να καταστεί ένας από τους ιερομύστες της, ένας 
προφήτης που κατάφερνε να κάνει τις μάζες να ξενυχτούν έξω από τα 
καταστήματά του προκειμένου να προμηθευτούν την εκάστοτε νέα δόση 
του σωτήριου Μάννα τους. Σαν ένα είδος τεχνοεμπορικού τηλευαγγε-
λιστή, που ίδρυσε τη δική του εκκλησία. Όπως διαβάζουμε σε ένα -από 
τα τόσα ανάλογα- ρεπορτάζ, «θέμα χρόνου ήταν ο σχηματισμός ουρών 
έξω από τα καταστήματα της Apple σε ΗΠΑ, Βρετανία, Ιαπωνία και άλ-
λες χώρες για την αγορά του νέου iPhone 4S. Αρκετοί από τους πελάτες 
κρατούσαν μάλιστα φωτογραφίες του Στιβ Τζομπς, ο οποίος έφυγε από 
τη ζωή πριν από λίγες μέρες»67. Μπορεί να φανταστεί κανείς έναν οδηγό 
αυτοκινήτου να πενθεί για το θάνατο του Χένρι Φορντ;

Θα πρέπει να σημειώσουμε, βέβαια, πως στην εποχή του ο Χέν-
ρι Φορντ ήταν πολύ δημοφιλής στην αμερικανική κοινή γνώμη, καθώς 
ενσάρκωνε βασικές αξίες του παραδοσιακού καπιταλιστικού πνεύμα-
τος (σκληρή δουλειά, ολιγάρκεια, πρακτικό πνεύμα, αυτοδημιούργητη 
πορεία κ.λπ.). Θα μπορούσαμε επίσης να αναφερθούμε στην κοσμοσυρ-
ροή που είχε προκαλέσει παλιότερα η κηδεία του απατεώνα-μεγαλοχρη-
ματιστή «Jubilee Jim» ή «Big Jim» Frisk (1835-1872), τον οποίο ο λαός 
έβλεπε ως «ένα είδος Ρομπέν των Δασών της Γουόλ Στριτ»68. Ωστόσο 
εδώ έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό φαινόμενο. Ο Φρισκ κι όλοι αυτοί 
οι απατεώνες της ηρωικής περιόδου της Γουόλ Στριτ ασκούσαν τέτοια 
έλξη στο λαϊκό φαντασιακό, γιατί έπαιζαν με την ανθρωπολογικώς δη-
μοκρατική ιδεολογία της Αμερικής: «ουσιώδες στην μυστικιστική έλξη 
που ασκούσαν πολλοί από αυτούς ήταν το γεγονός πως ξεκίνησαν από 
το πουθενά. Υπέστησαν μια μετάλλαξη […] που γοήτευε ένα βασικό χα-
ρακτηριστικό της δημοκρατικής πίστης της χώρας»69. Την πίστη, με άλλα 
λόγια, στη δυνατότητα του απλού ανθρώπου να «ανέβει» και να γίνει 
κι ο ίδιος μεγάλος και τρανός. Παράλληλα είχαμε τη φαντασίωση της 
παντοδυναμίας που ενσάρκωναν αυτοί οι «τιτάνες», η οποία ασκούσε 
τρομερή έλξη «σε μια κοινωνία εμμονική με τις απεριόριστες δυνατό-

67. «Ουρές σε όλο τον κόσμο για την απόκτηση του νέου iPhone 4s» (http://www.
newskosmos.com/details.aspx?id=262568).
68. S. Fraser, Wall Street; America’s Dream Palace, ό. π, σ. 102.
69. Ό. π., σ. 100.
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τητες εξέλιξης ενός ανεμπόδιστου ξεκινήματος στη ζωή»70. Ήταν ακριβώς 
αυτή η «ρομαντική αύρα δημοκρατικής περιπέτειας» που «μετέτρεπε την 
απατεωνιά σε ηρωισμό»71. Πόσο μάλλον όταν αυτοί οι λαϊκοί ήρωες αμφι-
σβητούσαν τις συμβατικές συμπεριφορές της παραδοσιακής ολιγαρχίας («I 
was born to be bad» έλεγε ο Frisk). Πρόκειται, με άλλα λόγια, για ένα είδος 
παπανδρεϊσμού-μπερλουσκονισμού και δεν έχει σχέση ούτε με την αποθέωση 
με όρους «στυλ» κι αισθητικής ούτε με την παραθρησκευτική αγιοποίηση 
που κάνει «πολλούς χρήστες της Apple να νιώθουν ότι αποτελούν μέρος μιας 
κοινότητας, η οποία έχει τον κ. Τζομπς για ηγέτη»72 και γκουρού. Στην πρώτη 
περίπτωση έχουμε ένα ουσιωδώς λαϊκό φαινόμενο και γι’ αυτό δεν φτάσαμε 
ποτέ σε τέτοιου είδους αγιοποιήσεις, που θυμίζουν τηλευαγγελιστές και ηγέ-
τες παραθρησκευτικών σεχτών (όπως, π.χ., η Σαϊεντολογία). Στην περίπτωση 
των πιστών του Τζομπς, αντίθετα (οι οποίοι προέρχονται, κατά κανόνα, από 
τα μεσαία στρώματα73), «νευροεπιστήμονες έκαναν μαγνητική τομογραφία 
σε έναν φανατικό της Apple και ανακάλυψαν ότι οι εικόνες των γκάτζετ της 
εταιρίας ενεργοποίησαν τα ίδια μέρη του εγκεφάλου του που ενεργοποιούν 
εικόνες της θεότητάς τους στους θρησκευόμενους ανθρώπους»74.

O ναρκισσισμός ως κόσμος και ως ιδεολογία
α) Επιστημονικό ήθος εναντίον γκλάμουρ τσογλανισμού

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος κάνει 
επιθετική ποίηση με τσογλανιά.

Γ.-Ι. Μπαμπασάκης

Ένας ηλεκτρονικός αναγνώστης (ο Γ. Λυμπέρης), σε κάποιο από τα 
σχόλιά του κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής συζήτησης περί Τζομπς 
που ήδη παραθέσαμε75, χρησιμοποιεί το εξής, πολύ εύστοχο, επιχείρημα: 

70. Ό. π., σ. 103.
71. Ό. π., σ. 104.
72. “The magician; the revolution that Steve Jobs led is only in the beginning”, The Economist, 
8/10/2011, σ. 15.
73. Εφόσον όσοι από τη λαϊκή νεολαία, συνήθως, τον παραδέχονται (βλ. επί τούτου και το 
πρώτο μέρος του κειμένου μας: Πρόταγμα, τ. 6, σσ. 156-157), το κάνουν όχι επειδή τον θε-
ωρούν «καινοτόμο» και «οραματιστή» (όπως τα αφελή και τεχνοφιλικά μεσοστρώματα) 
αλλά ως «μάγκα που βγάζει λεφτά» κ.λπ.
74. Μ. Milian, “Apple triggers «religious» reaction in fans’ brains, report says”, Cnn.com, 
19/5/2011.
75. Α. Καλοδούκας, «Η ξεδιάντροπη αγιοποίηση…», parallhlografos.wordpress.com, 7/10/2011.

«Φέτος πέθαναν μεταξύ άλλων: 1) Paul Baran: Εφηύρε το packet switching. 
Όλα τα δεδομένα που διακινούνται αυτή τη στιγμή στον κόσμο με ψηφιακό 
τρόπο (και τα iPhone) χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο. Πέθανε το Μάρτιο 
από καρκίνο. 2) Willard Boyle: Εφηύρε την CCD κάμερα. Παρεμφερείς κά-
μερες φοράνε όλα τα κινητά τηλέφωνα (συμπεριλαμβανομένου του iPhone). 
Πέθανε το Μάιο από επιπλοκή στο ήπαρ. 3) Baruch Samuel Blumberg: Ανα-
κάλυψε το εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας Β’. Πέθανε τον Απρίλιο. 4) Wilson 
Greatbatch: Εφηύρε το βηματοδότη της καρδιάς76. Πέθανε πριν μερικές μέ-
ρες. Η προσφορά των παραπάνω ανθρώπων ήταν μικρότερη του Steven 
Jobs; Δε νομίζω. Αφορά πολύ περισσότερο κόσμο από αυτούς που χαίρονται 
τα προϊόντα της Apple Inc. Γιατί κανένας δεν έγραψε επικήδειους για αυ-
τούς; Ο λόγος είναι προφανής: Οι παραπάνω άνθρωποι δεν διαφήμισαν τα 
επιτεύγματά τους, όσο ο Steven Jobs τα δικά του».

Πολύ σωστό επιχείρημα, μόνο που το ζήτημα δεν είναι τόσο απλό. 
Οι προαναφερθέντες επιστήμονες δεν έτυχαν της αντιμετώπισης του 
Τζομπς όχι μόνο επειδή δε διαφήμισαν τα προϊόντα τους, αλλά επειδή δεν 
υπήρξαν Μεσσίες της κοινωνίας της κατανάλωσης. Δεν είχαν καμία απο-
λύτως σχέση με τους κώδικές της ή, πιο σωστά, ο τύπος ανθρώπου που 
ενσάρκωναν (αυτό του ανιδιοτελούς επιστήμονα ή ερευνητή) βρίσκεται 
από πολλές απόψεις στον αντίποδα του μοντέλου της σύγχρονης κοινωνί-
ας που ήξερε τόσο καλά να ενσαρκώνει και να εκμεταλλεύεται ο Τζομπς: 
αυτό του ανεξάρτητου και cool τύπου που πετυχαίνει σε αυτό που κάνει 
όχι επειδή μοχθεί, εργάζεται μεθοδικά ή αφιερώνεται στο αντικείμενό του, 
αλλά επειδή «το έχει», επειδή αισθητικά είναι τόσο in, που ό,τι και να κά-
νει «γίνεται αμέσως επιτυχία». Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το να γίνει 
κάτι hit και «επιτυχία» συνιστά το ύψιστο κριτήριο καταξίωσης κάποιου 
μέσα στη σημερινή κοινωνία, εφόσον έχει καταρρεύσει η αστική ηθική 
που έθετε την παραγωγική εργασία ως βαρόμετρο για την αξία κάθε 
πράγματος και κάθε προσωπικότητας. Με άλλα λόγια, το μοντέλο στο 
οποίο περισσότερο προσιδίαζε ο Τζομπς δεν ήταν ο αστικός τύπος του 
επιστήμονα/ερευνητή/ευφάνταστου και καινοτόμου μηχανικού, αλλά μάλ-
λον εκείνο του μόδιστρου ή του θεοφώτιστου τηλευαγγελιστή, οι οποίοι 
είναι αυτό που είναι λόγω έμπνευσης κι επουδενί λόγω σκληρής δουλειάς.

76. Στην πραγματικότητα οι πρώτοι εμφυτεύσιμοι βηματοδότες κατασκευάστηκαν από 
σουηδούς επιστήμονες και χειρούργους στα τέλη της δεκαετίας του ’50. Η συμβολή του 
Γκρέιτμπαχ έγκειται στη –σταδιακή- κατασκευή ενός βηματοδότη (το 1971) που έλυσε 
πολλά από τα προβλήματα δυσλειτουργικότητας των πρώτων συσκευών, αποτελώντας τα 
βάση των σημερινών συσκευών.
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Επιστρέφοντας στο επιχείρημα του Γ. Λυμπέρη, δεν πρέπει φυ-
σικά να ξεχάσουμε τον Dennis Ritchie, τον –για πολλούς- θεμελιωτή της 
σύγχρονης πληροφορικής, χάρις στη δημιουργία της γλώσσας προγραμ-
ματισμού «C» και της συμμετοχής του στην επεξεργασία του λογισμι-
κού «Unix». Ο άνθρωπος αυτός είχε την ατυχία να πεθάνει μία βδομάδα 
μετά τον Τζομπς, με αποτέλεσμα ο θάνατός του να περάσει στα ψιλά των 
εφημερίδων και των μπλογκς. Αν όμως τιμήσαμε με τέτοια υπερβολή τον 
Τζομπς ως «άνθρωπο που άλλαξε τον κόσμο», τι θα έπρεπε να κάνουμε 
για τον Ρίτσι, τον βραβευθέντα με το βραβείο Τούρινγκ (1983), το Νόμπελ 
της πληροφορικής, ο οποίος βρίσκεται πίσω από την θεαματική ανάπτυξη 
της πληροφορικής κατά τις τελευταίες δεκαετίες; Ο Τζομπς θα υπήρχε 
χωρίς τον Ρίτσι; Κι αν τα βλακώδη γκάτζετς του Τζομπς «άλλαξαν τον 
κόσμο», τότε τι θα πρέπει να πούμε πως έκαναν οι επινοήσεις του Ρίτσι;

Αυτά τα παραδείγματα και ειδικά η περίπτωση του Ρίτσι απο-
δεικνύουν με τον πιο γλαφυρό τρόπο ότι αυτό που τιμάται στο πρό-
σωπο του Τζομπς δεν είναι ούτε η τεχνοεπιστημονική δημιουργικότη-
τα ούτε κάποια οραματική ικανότητα. Είναι η μηντιακή καπατσοσύνη 
και η ικανότητα να χειριζόμαστε επικερδώς τους μηχανισμούς της 
κοινωνίας της κατανάλωσης και της βιομηχανίας της διασκέδασης με 
σκοπό την προσωπική προβολή και το κέρδος. Αυτό που η σύγχρονη 
κοινωνία τιμά στο πρόσωπο του Τζομπς είναι ο άκρατος ναρκισσισμός 
και η εγωπάθεια του ψευτο-δημιουργού. Κι ίσως να μην είναι τυχαίο –
παρ’ όλο που δεν πρέπει να αφηνόμαστε στη γοητεία τέτοιων εύκολων 
παραλληλισμών μεταξύ της προσωπικής και της δημόσιας ζωής ενός 
ατόμου- το γεγονός πως ο Τζομπς ήταν ιδιαίτερα εγωπαθής και δύ-
στροπος ως άτομο, σε βαθμό κωλοπαιδισμού. Η παιδικού τύπου επι-
θυμία του να περνάει πάντα το δικό του τον έκανε να φέρεται άσχημα 
όχι μόνο στους συνεργάτες του αλλά και στον περίγυρό του συνολικά: 
«ο βιογράφος του, W. Isaacson, καταγράφει αμέτρητα δείγματα του 
“διπολικού” τρόπου σκέψης του Τζομπς: οι άνθρωποι είναι είτε “θεοί” 
είτε “βλάκες” και οι ιδέες τους είτε “εκπληκτικές” είτε “σκατά”. Κι 
αυτά δεν ήταν πράγματα που έλεγε μόνο στους εργαζομένους του. 
Τα έλεγε στους σερβιτόρους, στους υπαλλήλους ξενοδοχείων, στους 
πωλητές στα μαγαζιά»77. Είχαμε να κάνουμε, υπό μια έννοια, με ένα 
ενήλικο μωρό που παρήγαγε συσκευές για αντίστοιχα μεγάλα μωρά, 
τον οποίων η βασική έγνοια στη ζωή φαίνεται να είναι η καλλιέργεια 
του ναρκισσισμού τους. 

77. M. Schwartz, “Amazing or Shit”, ό. π.

β) Η showbiz ως πρότυπο ζωής
Μέσα σε έναν κόσμο που υποτάσσει όλο και περισσότερο το 

χρηστικό και το λειτουργικό σε ένα είδος αυτονομημένης και παρακμι-
ακής ψευδοαισθητικής, η μαζική κουλτούρα παράγει ένα συγκεκριμένο 
είδος «ντίβας» και «επιτυχημένου» ανθρώπινου όντος: τον επιχειρη-
ματία που δραστηριοποιείται στον ευρύτερο τομέα του θεάματος/δι-
ασκέδασης και καταφέρνει να μετατρέψει τον εαυτό του σε ένα πο-
λυμορφικό και δίχως συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προϊόν, το οποίο 
απλώνεται σα χταπόδι –ή, ορθότερα, σαν αμοιβάδα, αναπτύσσοντας 
δηλαδή μεταβαλλόμενα ψευδοπόδια με ασαφές περίγραμμα- σε διάφο-
ρους τομείς της κουλτούρας και της οικονομίας, αποκομίζοντας κέρδος 
και προσωπική προβολή με το να διαχειρίζεται πολλαχώς το όνομά του. 
Έτσι, οι διάφορες ατάλαντες ψευτοηθοποιοί και ψευτοτραγουδίστριες 
της showbiz, όπως επίσης φυσικά και παλαίμαχοι (αλλά κι οι εν ενερ-
γεία, όλο και περισσότερο) μεγαλοαθλητές λανσάρουν σειρές ρούχων, 
αρώματα, ανοίγουν εστιατόρια και νυχτερινά κλαμπς, συμμετέχουν σε 
διαφημίσεις και φιλανθρωπικές καμπάνιες κ.λπ. 

Η «επιτυχία» καθενός από αυτά τα εγχειρήματα θεμελιώνεται 
στο όνομα της εκάστοτε περσόνας το οποίο έχει καταστεί «συνώνυμο 
της επιτυχίας», με αποτέλεσμα ό,τι πιάνει ο ή η φορέας του να γίνεται 
από σκατά χρυσός. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πιο καθαρή αποκρυ-
στάλλωση της τάσης που περιγράφουμε εντοπίζεται στην περίπτωση 
μιας σειράς διασημοτήτων δίχως «αντικείμενο» (όπως η Πάρις Χίλτον 
ή η Κιμ Καρντάσιαν), οι οποίες πρώτα γίνονται γνωστές και διάσημες 
ως «ονόματα» κι ύστερα προσπαθούν να πετύχουν σε κάποιον συγκε-
κριμένο τομέα (εμπορική μουσική και κινηματογράφος κ.λπ.). Στην πε-
ρίπτωσή τους η δημιουργία ονόματος προηγείται της προσπάθειας να 
κάνουν καριέρα, αποδεικνύοντας ότι ο βασικός σκοπός είναι η πρώτη 
κι όχι η δεύτερη, όπως θα έτεινε να πιστέψει μια προσέγγιση που βλέ-
πει ακόμα τα πράγματα υπό το πρίσμα της χρηστικότητας (θεωρώντας, 
δηλαδή, τη δημιουργία ονόματος ως μορφή διαφήμισης που στοχεύει 
στην προώθηση του μουσικού, «καλλιτεχνικού» κ.λπ. προϊόντος).

γ) Dancing with the scars
Υπό αυτή την έννοια, ο σημερινός κόσμος ορίζεται όλο και πε-

ρισσότερο από τη νοοτροπία της μόδας, καθώς έχει κυριαρχήσει μια 
λογική του επιφανειακού, του φευγαλέου και του ασόβαρου, η οποία 
μας θυμίζει την ευκολία με την οποία κάθε τάση της μόδας διαγράφει 
την εκάστοτε προηγούμενη. Επιπλέον η λογική της ελαφρότητας και 
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της ασημαντότητας, που έχει αναχθεί πλέον σε τρόπο ανθρωπολογικής 
συγκρότησης του σύγχρονου ατόμου, παντρεύεται με μια συγγενή λο-
γική που έλκει την καταγωγή της από ένα άλλο συγκροτητικό στοιχείο 
της νοοτροπίας της μόδας: την παρακμιακή ψευτο-αισθητοποίηση των 
πάντων. Ο Στιβ Τζομπς, με τη συμβολή του στην κατάργηση της χρη-
στικής αξίας των προϊόντων, δεν έκανε τίποτε άλλο από το να συντείνει 
στη μετατροπή της πολυεπίπεδης λογικής που περιγράφουμε σε βασικό 
κινητήριο μοχλό της σύγχρονης οικονομίας. 

Ουσιαστικά αυτό που έκανε ήταν να πουλάει το λογότυπο της 
εταιρίας του αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό, τον οποίο είχε αναγάγει 
σε ένα είδος φαντασιακής σημασίας, μέσω του μύθου που, όπως είδαμε 
παραπάνω, είχε δημιουργήσει εντέχνως για το άτομό του78. Στην πε-
ρίπτωση της Apple το εμπορικό/διαφημιστικό κομμάτι της επιχείρησης 
υπερφαλαγγίζει πλήρως το παραγωγικό της επίπεδο. Η διαφήμιση –και 
η ψευτο-ιδεολογία που συστήνεται στα πλαίσιά της- δεν έχει πλέον το 
ρόλο της υποστήριξης και της προώθησης των προϊόντων της εταιρίας· 
είναι, αντίθετα, αυτά τα τελευταία που έχουν ένα ρόλο δευτερεύοντα 
σε σχέση με την πρώτη. Ουσιαστικά αποτελούν το όχημα για τη διάδοση 
της ψευτο-ιδεολογίας/αισθητικής της Apple και του Τζομπς79. 

Με αυτή την έννοια ο Τζομπς ήταν ό,τι είναι η Lady Gaga στον 
τομέα της βιομηχανίας της διασκέδασης και ό,τι ο γάλλος «φιλόσοφος-
σταρ» BHL («ένα από τα πιο δυνατά μυαλά της εποχής μας» όπως μας 
διαβεβαιώνει παλιότερη διατύπωση του ΒΗΜagazino80) στον τομέα της 
ψευτο-διανόησης. Όλοι τους εμπορεύονται ένα λογότυπο ενσαρκωμένο 
σε μια περσόνα –δεν είναι τυχαίο που ο γάλλος φιλοσοφικός απατε-
ώνας περί ου ο λόγος αναφέρεται πλέον με τα αρχικά του, που έχουν 

78. Όπως διαβάζουμε στον Παραλληλογράφο, «Το μεγαλύτερο επίτευγμά του ομολογου-
μένως δεν έχει να κάνει με τα οράματά του, αλλά με τον ίδιο του τον εαυτό. Το καλύτερο 
προϊόν της Apple ήταν ο ίδιος ο Τζομπς. Ο Τζομπς οραματιστής, ο Τζομπς ίνδαλμα, ο 
Τζομπς μεσίας. Στο αποκορύφωμα της δημοφιλίας του, κατά την πρώτη δεκαετία του 
2000, σκατά να έπιανε, χρυσό θα έβγαζε. Όχι μόνο του συγχωρέθηκαν αποφάσεις που 
στο οπαδικό κοινό του θεωρούνταν εγκλήματα καθωσιώσεως (βλ. συνεργασία με Intel και 
πρόσδεση στο άρμα των PC), αλλά η αγορά αγκάλιασε ουκ ολίγες πανάκριβες συσκευές 
του, των οποίων τα παιδικά ελαττώματα θα έριχναν στα τάρταρα τους όχι τόσο γκλαμου-
ράτους ανταγωνιστές του» (ό. π.).
79. Ήδη, από την εποχή της NeXT, κατά το πρώτο μισό της δεκαετίας του ’90, ο Τζομπς 
είχε ξοδέψει 100.000 δολάρια (πρωτόγνωρο ποσό για την εποχή) μόνο για τη σχεδίαση 
του λογοτύπου της εταιρίας, ενώ ανάλογα ποσά είχαν δαπανηθεί παλιότερα για την δι-
αφημιστική προώθηση του πρώτου Macintosh (βλ. M. Schwartz, “Amazing or Shit”, ό. π.).
80. Γ. Αρχιμανδρίτης, «Ο φιλόσοφος BHL. Μπερνάρ-Ανρί Λεβί», ΒΗΜagazino, 15/11/2010.

μετατραπεί σε brandname, κατά το παράδειγμα μεγαλοαθλητών (όπως ο 
«CR7», λόγου χάριν) κι όχι με το πλήρες του όνομα, το Μπερνάρ Ανρύ 
Λεβί (Bernard-Henri Lévy): πρόκειται για τη συμπύκνωση του αισθητι-
κο-πολιτιστικού προτύπου που υποτίθεται πως εκφράζει και συνιστά 
το λόγο ύπαρξής του, αυτό που επιτρέπει στον ίδιο και τους ομοίους 
του, με άλλα λόγια, να διαπρέπουν ως «καλλιτέχνες», «επιχειρηματίες», 
«φιλόσοφοι» κ.λπ. Συναντάμε εδώ την κατάληξη της πορείας που ξεκινά 
με τον εκτοπισμό του αστού (επιχειρηματία, διανοούμενου, επιστήμονα) 
από τον αεριτζή ψευτοπροφήτη-«γκουρού». 

4. Τα όρια της κοινωνίας της κατανάλωσης                           
κι οι αντιφάσεις του σύγχρονου φαντασιακού

Τι καταφέραμε τόσα χρόνια, έχεις αναρωτηθεί; 
Να βάλουμε ανάμεσα στα SS ένα μεγάλο Μι.

Τζ. Πανούσης

Το πνίξιμο της τεχνικής καινοτομίας
Μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή του ρόλου του Τζομπς ως επι-

χειρηματία, την οποία δε θίξαμε ως τώρα, είναι η τάση του να δημιουρ-
γεί κλειστά λογισμικά που «φυλακίζουν» τους χρήστες, όπως είχε πει ο 
Ρίτσαρντ Στάλμαν (ηγετική μορφή του κινήματος υπέρ του ελεύθερου 
λογισμικού) με αφορμή το θάνατο του μεγάλου Δασκάλου81. Δεν είναι 
τυχαίο που οι υποστηρικτές του ελεύθερου λογισμικού πνέουν μένεα 
εναντίον του Οραματιστή –όπως κάνουν φυσικά και με τον άσπονδο 
φίλο του, τον Μπιλ Γκέιτς-, αντιπαραβάλλοντας συχνά το «πιο ανοιχτό» 
λογισμικό του Android της Google στο iOS (το λογισμικό με το οποίο λει-
τουργούν τα gadgets της Apple).

Συνεχίζοντας όσα είπαμε παραπάνω για την εικόνα του οραμα-
τιστή και του επαναστάτη που ήθελε να προβάλλει ο Τζομπς σχετικά 
με τον εαυτό του, θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι, σε αντίθεση 
με την ιδεολογία που ενσαρκώνουν τα προϊόντα του αλλά και οι διαφη-
μιστικές του καμπάνιες (επιρροή από το πνεύμα της Αντικουλτούρας, 

81. «Πέθανε ο Στιβ Τζομπς, ο πρωτοπόρος που έκανε τον υπολογιστή-φυλακή να είναι 
cool, σχεδιασμένο κατά τρόπον ώστε να αποκόπτει τους χαζούς από την ελευθερία τους» 
(http://stallman.org/archives/2011-jul-oct.html#06_October_2011_%28Steve_Jobs%29).
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κατάργηση κάθε ορίου, αντικομφορμισμός κ.λπ.82), ο ίδιος ο Τζομπς, ως 
επιχειρηματίας και παράγοντας της πληροφορικής βιομηχανίας, ενερ-
γούσε με εξαιρετικά συντηρητικό τρόπο. Αφού στηρίχτηκε σε θεμελιώ-
δεις ανακαλύψεις που δανείστηκε –ή, καλύτερα, έκλεψε, όπως παραδε-
χόταν- από άλλους (το Xerox PARC, τα εργαστήρια του πανεπιστημίου 
του Στάνφορντ κ.λπ.)83, κατέληξε σε μια σειρά από φόρμουλες και εφαρ-
μογές τις οποίες και πατένταρε, προκειμένου να αποκομίζει το μέγιστο 
δυνατό κέρδος. Σε αυτό απλώς συνέχισε τη λογική των πατεντών που 
είχε θεμελιώσει ο Γκέιτς γύρω στο 1975. Ταυτόχρονα, ο Τζομπς ακολού-
θησε την κλασικά καπιταλιστική εταιρική πολιτική της Microsoft, φτιά-
χνοντας ένα οιονεί μονοπώλιο που στηρίζεται στη λογική του ιδιόκτητου 
και «κλειστού» λογισμικού. Όπως ο Γκέιτς κατάφερε να κάνει το 98% 
των υπολογιστών να χρησιμοποιούν λογισμικά της εταιρίας του, έτσι κι 
ο Τζομπς εφοδιάζει τα γκάτζετς του με κλειστά λογισμικά ούτως ώστε 
να διασφαλίσει ότι οι χρήστες τους θα τα εμπλουτίζουν μόνο με «εφαρ-
μογές» της ίδιας της Apple. Είδαμε στο προηγούμενο μέρος του κειμέ-
νου πόσο επικερδής είναι η βιομηχανία των εφαρμογών, οι οποίες και 
αποτελούν απαραίτητο συμπλήρωμα των πολυσθενών και ουσιαστικά 
ανειδίκευτων μηχανημάτων που είναι τα γκάτζετ της Apple. Καθιστώντας 
αδύνατο για τους καταναλωτές-πιστούς του να χρησιμοποιούν εφαρμο-
γές που φέρουν λογισμικό κάποιας άλλης εταιρίας, η εταιρία αποκομίζει 
τεράστια κέρδη, δεδομένης της εμπορικής επιτυχίας των συσκευών της. 

Άρα τα πράγματα είναι πολύ πιο πεζά από ό,τι μας τα παρουσί-
αζε ο ίδιος ο Τζομπς αλλά κι η μαζική κουλτούρα που τον λιβανίζει. Αν 
ακολουθήσουμε την κριτική των υποστηρικτών του ανοιχτού λογισμικού, 
θα διαπιστώσουμε ότι ουσιαστικά ο Τζομπς δε διαφέρει και τόσο από 
τον Γκέιτς σε ό,τι αφορά στην επιχειρηματική του συμπεριφορά, η οποία, 
υπό αυτή την έννοια, δε διαφοροποιείται καθόλου από εκείνη της IBM 
που εθεωρείτο, όπως είδαμε, από τον Τζομπς ως ο υπέρτατος εχθρός και 
ως η ενσάρκωση ενός είδος ολοκληρωτικού φορέα που θέλει να καθυπο-
τάξει ολόκληρο τον κόσμο84. Η λογική του παλιού καλού τεϊλορικού και 

82. Βλ. σχετικά το προηγούμενο μέρος του κειμένου, Πρόταγμα, τ. 6, Δεκέμβριος 2013, 
σ. 165 κ. ε.
83. «Ο Πικάσο είχε πει: “οι καλοί καλλιτέχνες αντιγράφουν, οι μεγάλοι καλλιτέχνες κλέ-
βουν”. Δεν είχαμε ποτέ καμία αιδώ σε ό,τι έχει να κάνει με την κλοπή εξαιρετικών ιδεών» 
(ατάκα του Τζομπς στο ντοκιμαντέρ, The Triumph of the Nerds, 1996).
84. «Η IBM τα θέλει όλα για τον εαυτό της και στρέφει την κάνη της ενάντια στο τελευ-
ταίο εμπόδιο προς την κυριάρχησή της στο σύνολο της πληροφορικής βιομηχανίας: την 
Apple. […] Θα αφήσουμε τη Big Blue [σ.σ.: δηλαδή την IBM] να κυριαρχήσει το σύνολο 

φορντιστικού καπιταλισμού με τα μονοπώλια και τις εταιρίες μαμούθ που 
έτειναν προς την αφομοίωση του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας 
υπό την ίδια στέγη (τάση που στην περίπτωση της post-PC εποχής εκφρά-
ζεται μέσω της εξαγοράς από τις μεγάλες εταιρίες μικρότερων ομολόγων 
τους που ειδικεύονται στην παραγωγή της τάδε συγκεκριμένης «εφαρμο-
γής» και του δείνα εξειδικευμένου λογισμικού85) επιβιώνει υπό μια νέα μορ-
φή παρά τις περί του αντιθέτου μαρτυρίες των στυλιστικών επιλογών του 
Τζομπς (casual ντύσιμο, «εναλλακτικής» έμπνευσης διαφημίσεις κ.λπ.). 

Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι πως μαζί με όλα αυτά 
πνίγονται η δημιουργικότητα κι η ελεύθερη έρευνα, εφόσον τα πάντα στρέ-
φονται προς την κατασκευή εμπορικών και καταναλωτικών τεχνολογικών 
συσκευών, κομματιών της «λαμέ» τεχνολογίας για την οποία μιλήσαμε πα-
ραπάνω. Η λογική της πατέντας, του κλειστού λογισμικού και των εταιρι-
κών μονοπωλίων ελάχιστο χώρο αφήνουν πλέον στην ανιδιοτελή έρευνα η 
οποία όμως είναι και αυτή που παράγει κάθε καινοτομία (το είδαμε αυτό 
με την περίπτωση του Ντένις Ρίτσι αλλά και του Xerox PARC ενώ βέβαια 
δεν πρέπει επουδενί να ξεχνάμε τις συνθήκες υπό τις οποίες θεμελιώθηκε 
η πληροφορική κατά τη δεκαετία του 1940: κρατικό χρήμα και ελευθερία 
έρευνας –αρκεί βέβαια να προωθούνταν τα εξοπλιστικά προγράμματα για 
τα οποία γινόταν η έρευνα). Αυτό που κράτησε ο Τζομπς από το πνεύμα της 
Αντικουλτούρας δεν είναι η αντι-εταιρική της ιδεολογία και το κοινοβιακό 
και χίπικο φαντασιακό των μικρών και αποκεντρωμένων κοινοτήτων πα-
ραγωγών (στοιχεία που θα μπορούσαν να είναι φορείς κάποιων σπερμάτων 
χειραφέτησης), αλλά μια σχηματοποιημένη και υπό μια έννοια παραμορ-
φωμένη εκδοχή της έτερης συνιστώσας του: της επίκλησης μιας ουτοπικής 
υπέρβασης των ορίων, της εξύμνησης του νομαδικού και cool στυλ, της κρι-
τικής της τυποποιημένης κατανάλωσης κ.λπ.

Το «νέο πνεύμα του καπιταλισμού»
Όντας κομμάτι της ιστορικής εξέλιξης της κοινωνίας της κατανάλω-

σης, ο Τζομπς ενσαρκώνει τη θεμελιώδη λογική της «κουλτούρας του νέου 

της πληροφορικής βιομηχανίας, ολόκληρη την εποχή της πληροφορίας; Είχε τελικά δίκιο 
ο Τζορτζ Όργουελ στο 1984;» ρώταγε ρητορικά ο εξεγερμένος Τζομπς το 1983, κατά την 
παρουσίαση του περίφημου διαφημιστικού της επόμενης χρονιάς για το Macintosch, που 
δανειζόταν μοτίβα από το 1984 του Όργουελ και παρουσίαζε την Apple να κατεδαφίζει ένα 
σκηνικό που παρέπεμπε σε ολοκληρωτικό καθεστώς. Τα σχετικά βίντεο υπάρχουν στο You 
Tube.
85. H Google έχει αγοράσει το YouTube, η Microsoft το Skype, η Facebook το Instagram και την 
Oculus VR κ.λπ.
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καπιταλισμού», όπως την έχει περιγράψει εξαιρετικά ο Ρίτσαρντ Σένετ86: στο 
επίπεδο της κατανάλωσης προωθούνται μορφές που διαπλάθουν έναν τύπο 
ανθρώπου που χάνει κάθε δυνατότητα αυτοπεριορισμού και χαλιναγώ-
γησης των ορμών του, τη στιγμή που στο επίπεδο της παραγωγής για τους 
περισσότερους ανθρώπους οι συνθήκες γίνονται όχι μόνο σκληρότερες 
και δυσκολότερες από υλική και στενά οικονομική άποψη (σε σύγκριση 
με την τριαντακονταετία 1945-1975) αλλά και πολύ πιο αυταρχικές και 
εκμεταλλευτικές σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο διοικούνται τα 
τελευταία 30 χρόνια οι επιχειρήσεις87. Αυτό το νέο-μάνατζμεντ που μιλά 
για «δημιουργικότητα», «αυτονομία», «προσωπική εμπλοκή» κι άλλα 
ωραία κι ανάλογα, δεν κάνει τίποτε άλλο από το να αφαιρεί ευθύνες 
από τα ανώτερα κλιμάκια (τα οποία, βάσει αυτής της εξέλιξης, μπορούν 
να χαίρονται ανέμελα το νέο cool, hype και «ριψοκίνδυνο» φαντασιακό 
τους) και να τις μεταθέτει στους ίδιους τους εργαζόμενους-εκτελεστές, 
οι οποίοι, βάσει αυτού του μετασχηματισμού αναγκάζονται να «υπευθυ-
νοποιηθούν», αναλαμβάνοντας βάρη και ευθύνες που παλιότερα έφεραν 
οι διευθυντές τους. Με άλλα λόγια, ενώ ο καπιταλισμός έχει υποστεί 
έναν ουσιώδη μετασχηματισμό, περνώντας από την «κλασική» και που-
ριτανική/αστική του εκδοχή στον ευδαιμονισμό και την ασωτία της κοι-
νωνίας της κατανάλωσης, στην πραγματικότητα παραμένει ένα σύστημα 
εκμετάλλευσης και ανισότητας, το οποίο, επιπλέον, γίνεται όλο και πιο 
σκληρό εξαιτίας του νεοφιλελεύθερου μετασχηματισμού του κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες.

Υπό αυτή την έννοια, ο Τζομπς αποτελεί μια πολύ ωραία συμ-
βολική ενσάρκωση αυτού του νέου συστήματος: στο επίπεδο της κατα-
νάλωσης αλλά και της κουλτούρας γενικότερα, αποτελεί έναν από τους 
πατριάρχες της επιτρεπτικής και ευδαιμονιστικής κουλτούρας του «όλα 
επιτρέπονται»· ταυτόχρονα όμως παραμένει ένας αυταρχικότατος διευ-
θυντής (σε ό,τι αφορά στους συνεργάτες και τους εργαζόμενούς του) και 
ένας σκληρός εκμεταλλευτής που δε νιώθει καμία αιδώ και μπροστά στο 

86. Βλ. το εξαιρετικό βιβλίο του Ο ελαστικοποιημένος άνθρωπος. Οι συνέπειες της με-
τατροπής της εργασίας στον νέο καπιταλισμό, μτφρ. Ε. Αστερίου, Πεδίο, Αθήνα, 2010. 
Μια πρώτη μετάφραση δύο κεφαλαίων αυτού του έργου είχε κάνει και η ομάδα μας, η 
Πολιτική Ομάδα για την Αυτονομία: Ρ. Σένετ, «Η διάβρωση του χαρακτήρα: οι προσωπι-
κές συνέπειες της εργασίας στο νέο καπιταλισμό» (κεφ. 3 στο Πρόταγμα, τ. 1, Δεκέμβριος 
2010) και κεφ. 1 στο μπλογκ μας: http://protagma.files.wordpress.com/2010/10/sennett.pdf ).
87. Για τις ψυχολογικές συνέπειες –σε ορισμένες περιπτώσεις θανάσιμες- αυτού του «νε-
ομάνατζμεντ», βλ. και το κείμενο του Κ. Ντεζούρ, «Οδύνη, εργασία, πράξη: η κοινοτοπο-
ποίηση της κοινωνικής αδικίας», Πρόταγμα, τ. 4, Ιούνιος 2012.

κέρδος και την προσωπική του προβολή ακολουθεί μονοπωλιακές πολιτι-
κές οι οποίες σκοτώνουν τη δημιουργικότητα και την ανιδιοτελή έρευνα 
στον τομέα της πληροφορικής.

Οι ανυπέρβλητες αντιφάσεις του συστήματος κι η αποανάπτυξη
Αυτό που μας ενδιαφέρει από ανθρωπολογική άποψη είναι η τε-

ράστια αντίφαση που υπάρχει ανάμεσα στις δύο αυτές πλευρές του 
σύγχρονου καπιταλισμού της κατανάλωσης. Πρόκειται για μια αντίφαση 
που θα οξύνεται ολοένα και περισσότερο, στο βαθμό που εισερχόμαστε 
σε μια περίοδο όπου η «κρίση» θα έχει πλέον τη μορφή ενός μόνιμου 
καθεστώτος, το οποίο θα δικαιολογεί την επιβολή όλο και πιο νεοφιλε-
λεύθερων πολιτικών «λιτότητας». Από τη μια μεριά ζούμε σε ένα κοι-
νωνικό σύστημα που μας μαθαίνει ότι δεν πρέπει να βάζουμε όρια στις 
επιθυμίες μας, ότι έχουμε πάντοτε δίκιο σε ό,τι κι αν λέμε, σε ό,τι κι 
αν επιθυμούμε, σε ό,τι κι αν απαιτούμε, όποτε κι αν το απαιτούμε, και 
από την άλλη αυτό το σύστημα αναπτύσσεται και λειτουργεί μέσα σε 
έναν κόσμο αυξανόμενης υλικής ένδειας και στέρησης, τόσο σε επίπεδο 
υιοθετούμενων πολιτικών όσο και σε επίπεδο καθαρά περιβαλλοντικό 
(οικολογικό πρόβλημα, εξάντληση ενεργειακών πόρων κ.λπ.).

Αυτό που ζούμε, με άλλα λόγια, είναι ό,τι βίωναν τα τελευταία 
χρόνια οι λαοί των «αναδυόμενων οικονομιών»: κοινωνίες δίχως μεσαία 
τάξη, οι οποίες διαπαιδαγωγούν τα μέλη τους στον πιο χυδαίο κατανα-
λωτισμό, ασχέτως αν αυτά τα τελευταία δε διαθέτουν την οικονομική 
επιφάνεια για να πραγματοποιήσουν αυτές τους τις επιθυμίες. Ενώ η 
κοινωνία της κατανάλωσης έχει αγγίξει τα οικονομικά και περιβαλλοντι-
κά της όρια, η κουλτούρα της συνεχίζει να είναι κυρίαρχη, υιοθετώντας, 
μάλιστα, όλο και πιο επιθετικές μορφές, εκπαιδεύοντας τις νέες γενιές 
σε ένα πνεύμα απόλυτης ανευθυνότητας και αμετροέπειας.

Η κλασική πλέον ρητορική των πολιτικών και των «εκσυγχρο-
νιστών» διανοούμενων, σύμφωνα με την οποία πρέπει «να σφίξουμε το 
ζωνάρι», να πάψουμε να ζούμε όπως είχαμε συνηθίσει («πάνω από τις 
δυνατότητές μας» κ.λπ.) δεν συνεισφέρει καθόλου στην άρση αυτής της 
αντίφασης, εφόσον –εκτός του γεγονότος πως δεν εκφράζει καμία πραγ-
ματική πολιτιστική λογική, όντας, αντίθετα, απλώς προσχηματική και 
προπαγανδιστικού χαρακτήρα- είναι κι εντελώς αδύναμη μπροστά στην 
ίδια τη βαθύτερη λογική της μαζικής κουλτούρας, η οποία όχι μόνο συνε-
χίζει να κινείται στην ίδια ευδαιμονιστική κατεύθυνση αλλά προσπαθεί, 
επιπλέον, να προχωρά όλο και περισσότερο προς τον ιδεατό στόχο της 
κατάργησης κάθε ορίου. Και φυσικά, όπως είδαμε, η σύγχρονη κατανα-

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΣΤΙΒ ΤΖΟΜΠΣΝΙΚΟΣ Ν. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ
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λωτική τεχνολογία αποτελεί δομική και ουσιώδη συνιστώσα αυτής της 
προοδευτικής πορείας.

Άλλωστε, αντίθετα με ό,τι κατά καιρούς υποστηρίζουν διάφοροι 
απίθανοι τύποι, οι πολιτικές λιτότητας δεν οδηγούν επουδενί –έστω εμ-
μέσως- σε κάποιο είδος άνωθι επιβεβλημένης «αποανάπτυξης». Η αποα-
νάπτυξη δεν είναι απλώς ο υλικός περιορισμός της κατανάλωσης, αλλά 
ένα πρόταγμα που υποστηρίζει τους ανθρωπολογικούς και πολιτικούς 
εκείνους (αυτο)μετασχηματισμούς που θα μας επιτρέψουν να απεξαρτη-
θούμε από την ιδεολογία της κατανάλωσης και της κοινωνικής ανόδου88. 
Η σύγχρονη κατάσταση όμως κάθε άλλο παρά ευνοεί κάτι τέτοιο: στην 
πραγματικότητα, μάλιστα, η σημερινή κρίση συντείνει στο να εθίζονται 
ακόμα περισσότερο σημαντικές κοινωνικές κατηγορίες στην κουλτούρα 
της κατανάλωσης. Στερώντας τους μια στοιχειώδη ικανότητα κοινωνικής 
ανόδου, τις κάνει να μυθοποιούν τις υλικές ανέσεις και το κοινωνικό 
στάτους που προσφέρει η κατανάλωση, καλλιεργώντας ένα φαντασιακό 
χυδαίου και δι’ αντιπροσώπου νεοπλουτισμού που προσπαθεί με κάθε 
τρόπο να μοιάσει στα πραγματικά νεόπλουτα ινδάλματά του. 

 

88. Για το πολιτιστικό και ανθρωπολογικό σκέλος του προτάγματος της αποανάπτυ-
ξης αλλά και τη σύνδεσή του με το πολιτικό, βλ. το βιβλίο των Γ. Κολέμπα κα Γ. Μπί-
λα, Ο ανθρωπολογικός τύπος της αποανάπτυξης-τοπικοποίησης, Αθήνα, Εκδόσεις των 
Συναδέλφων, 2013.

Ζαν-Μαρκ Μαντοζιό

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

Αφού μελετήσαμε τις διαδοχικές συνέπειες του νεοτεχνολογι-
κού καθορισμού σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, μένει τώρα να πε-
ριγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο τα βασικά στοιχεία της τεχνοφιλι-
κής ρητορικής επανεμφανίζονται, όσο παράξενο κι αν ακούγεται, στο 
μεγαλύτερο μέρος των σημερινών «τεχνοφοβικών» θεωριών, οι οποίες 
βάλλουν κατά «της τεχνικής» γενικώς. Μια τέτοια συγγένεια βέβαια δεν 
πρέπει να μας εκπλήσσει, εφόσον, όπως μας διδάσκει η διαλεκτική, οι 
δύο όροι κάθε αντίθεσης συνδέονται αναγκαστικά μέσω αυτού που τους 
αντιπαραθέτει. Ο Dominique Bourg έχει υπογραμμίσει αυτή τη σχέση 
αμοιβαιότητας: «Η αμφισημία της τεχνοφιλικής και της τεχνοφοβικής 
ρητορικής είναι αξιοσημείωτη, εφόσον τρέφουν η μια την άλλη: ο έρωτας 
των τεχνοφιλικών με τις τεχνικές είναι αυτό που στηρίζει τον φόβο των 
τεχνοφοβικών»1. Η «αλληλοδιαπλοκή τεχνοφιλικών και τεχνοφοβικών 
ρητορειών» δεν καταδεικνύει μόνο τη «νοσηρή γοητεία που μας ασκεί 
η ιδέα της ίδιας μας της εξαφάνισης» αλλά και μια κοινή «πίστη στην 
υποτιθέμενη παντοδυναμία της τεχνικής». Ωστόσο ο Μπουργκ μάλλον 

* 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 δεύτερο μέρος του κειμένου· το πρώτο 
δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο τεύχος του περιοδικού (Πρόταγμα, τ. 6, Δεκέμβριος 2013, 
σσ. 112-137).
1. D. Bourg, Nature et technique: essai sur l’idée de progrès [Φύση και τεχνική: δοκίμιο για την 
ιδέα της προόδου], Παρίσι, Hatier, 1997.
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αδυνατεί να κατανοήσει ότι κάθε αντιτεχνολογική θεωρία δεν είναι 
απαραιτήτως και «τεχνοφοβική». Όπως επίσης, βέβαια, και ότι μια 
ανθρωπιστικής έμπνευσης επίκληση της «ορθής μεσότητας» δε μπορεί 
να κάνει και πολλά πράγματα απέναντι σε ένα σύστημα με τη δική του 
συνοχή, όπως είναι η νεοτεχνολογία. 

Αυτό που κάνει, ουσιαστικά, ο τεχνοφοβικός λόγος είναι να 
επαναλαμβάνει για λογαριασμό του τα βασικά στοιχεία της συγκρο-
τητικής ιδεολογίας της τεχνολογίας, αντιστρέφοντας απλώς το πρό-
σημό τους: η τεχνολογική «πρόοδος» είναι το αναπόδραστο πεπρω-
μένο μας (κατάληξη ευτυχής στην περίπτωση των τεχνοφιλικών και 
ατυχής στην περίπτωση των τεχνοφοβικών)· η τεχνολογία συνιστά 
την ουσία της τεχνικής2· τεχνολογία και πολιτισμός είναι ένα και 
το αυτό. Όλα αυτά τα βρίσκουμε και στον φιλόσοφο που θεωρείται 
κατά γενική ομολογία (άδικα, ας το ξεκαθαρίσουμε ευθύς εξαρχής) 
ως ο κατεξοχήν στοχαστής της τεχνικής: στον Μάρτιν Χάιντεγκερ. 
Όπως θα δούμε στη συνέχεια, οι διάφορες σύγχρονες κριτικές «της 
τεχνικής» συνδέονται όλες τους –άλλες λιγότερο κι άλλες περισσό-
τερο άμεσα- με τις απόψεις του Χάιντεγκερ.

Τα βασικά κείμενα του γερμανού φιλοσόφου είναι γραμμένα 
σε μια ακαταλαβίστικη γλώσσα που το μεγαλύτερο μέρος των Γάλλων 
μεταφραστών αρέσκεται να καθιστά ακόμα πιο δυσνόητη (χαρακτη-
ριστική είναι η περίπτωση του διάσημου κειμένου του «για το ζήτημα 
της τεχνικής» που εκδόθηκε το 19543). Παρ’ όλα αυτά, μπορούμε να 
βρούμε –σε υστερότερες ομιλίες ή συζητήσεις του φιλοσόφου- ορισμέ-
νες λιγότερο ερμητικές διατυπώσεις στις οποίες και θα βασιστούμε 
ώστε να μην υποβάλουμε τον αναγνώστη στη δοκιμασία μιας τόσο 
δυσκολοχώνευτης πρόζας. 

Σε γενικές γραμμές ο Χάιντεγκερ καταγγέλλει τον «πλανητικό 
ιμπεριαλισμό του τεχνικά οργανωμένου ανθρώπου». Όμως η συγκεκρι-
μένη έκφραση –«ο τεχνικά οργανωμένος άνθρωπος»- δεν παραπέμπει 
μόνο στην τεχνολογία της βιομηχανικής εποχής, αλλά στην τεχνική γε-

2. Σ.τ.μ.: Να υπενθυμίσουμε εδώ πως για τον συγγραφέα η τεχνολογία είναι το ιδιαίτερο 
τεχνικό σύστημα που αναπτύσσεται κατά τη δυτική νεοτερικότητα. Συνιστά, με άλλα 
λόγια, τη δυτική εκδοχή της τεχνικής, που έχει ως ιδιαίτερο γνώρισμά της το γεγονός πως 
συνιστά ταυτόχρονα και ιδεολογία. Βλ. για περισσότερες διευκρινίσεις και το «Editorial» 
του προηγούμενου τεύχους μας: Πρόταγμα, τ. 6, Δεκέμβριος 2013, σ. 19 κ. ε.
3. Μ. Χάιντεγκερ, «Το ερώτημα για την τεχνική», Περί πολιτικής, περί αλήθειας, περί 
τεχνικής, μτφρ. Δ. Τζωρτζόπουλος, Αθήνα, Ηριδανός, 2011.

ΖΑΝ-ΜΑΡΚ ΜΑΝΤΟΖΙΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ;

νικώς4. Αυτό κατά του οποίου βάλλει ο Χάιντεγκερ με τρόπο εξόχως 
απλουστευτικό –παρά τη φαινομενική πολυπλοκότητα των λεγομένων 
του- είναι η ίδια η «ουσία» της τεχνικής:

«Τι συμβαίνει με την έγκλειση του ανθρώπου στον τεχνο-επιστημονικό 
του κόσμο; Μέσα σε αυτό το εγκλεισμένο ον δεν βασιλεύει άραγε η κλειστό-
τητα; Ένα κλείσιμο του ανθρώπου απέναντι σε αυτό που κατ’ αρχάς τον πα-
ραπέμπει στον ιδιαίτερό του προορισμό, προκειμένου να εισαχθεί μέσα στην 
παραπομπή, αντί να διαθέτει τεχνικά κι επιστημονικά, μέσω των υπολογισμών 
του, τον εαυτό του και τον κόσμο του; Τον εαυτό του και την τεχνική αυτοπα-
ραγωγή του;» (La Provenance de l’art…, ό. π.)

Η τεχνική εμποδίζει τον άνθρωπο να προχωρήσει προς τον «ιδιαί-
τερό του προορισμό», δηλαδή τη διερώτηση περί του νοήματος του Είναι. 
Πρόκειται για απόφανση στερούμενη κάθε νοήματος για οποιονδήποτε 
διατηρεί ακόμα κάποια σχέση με τον λόγο –αλλά είναι ακριβώς αυτή η 
ικανότητα έλλογης σκέψης που συνιστά για τον Χάιντεγκερ την απόδειξη 
του «εγκλεισμού» μας στον «τεχνο-επιστημονικό κόσμο». Η θεωρία του 
είναι ουσιωδώς αντιορθολογική. Όποιος λοιπόν θέλει να είναι πραγματικά 
«άνθρωπος», οφείλει να «ανοιχθεί» στο Είναι. Δυστυχώς, όμως, «πεπρω-
μένο του Είναι» είναι «ν’ αποτραβιέται», «μέχρις ότου μετατραπεί σε 
απλό αντικείμενο για την επιστήμη και, πλέον, σε αποθεματικό κεφάλαιο 
για την τεχνική κυριάρχηση του κόσμου»5. Κατά συνέπεια η ανθρωπό-
τητα είναι μπλεγμένη σ’ ένα αδιέξοδο: καθώς το Είναι δεν της είναι πια 
προσβάσιμο, αυτό που συνιστά πλέον «πεπρωμένο» της είναι η πραγ-
ματοποίηση της «τεχνικής κυριάρχησης του κόσμου», πράγμα όμως που 
ισοδυναμεί με αυτοκτονία. Κι απέναντι σε αυτό το πεπρωμένο είμαστε 

4. Ιδού, εξάλλου, πώς ορίζει ο Χάιντεγκερ τη βιομηχανική κοινωνία: «Είναι η υποκειμενι-
κότητα που εγκαθιδρύεται στον ίδιον της τον εαυτό. Όλα τα αντικείμενα διαρθρώνονται 
πλέον βάσει αυτού του υποκειμένου. Η βιομηχανική κοινωνία διογκώνεται μέχρι του ση-
μείου να ανάγει εαυτήν σε απροϋπόθετο γνώμονα κάθε αντικειμενότητας. Ανακαλύπτου-
με, συνεπώς, ότι η βιομηχανική κοινωνία υπάρχει θεμελιωνόμενη στην έγκλειση στις ίδιες 
της τις δυνάμεις» («La Provenance de l’art et la destination de la pensée» [«Η προέλευση 
της τέχνης κι ο προορισμός της σκέψης», 1967], στο Cahier de l’Herne : Martin Heidegger [όλα 
τα κείμενα που ακολουθούνται από μια ημερομηνία μέσα σε αγκύλες προέρχονται από 
αυτήν τη συλλογή). Ο Χάιντεγκερ εντοπίζει την ουσία της βιομηχανικής κοινωνίας στην 
«απροϋπόθετη» εκτύλιξη της υποκειμενικότητας, η οποία ανάγει τον ίδιον της τον εαυτό 
σε θεμέλιό της με αποτέλεσμα να «διογκώνεται» πέρα από κάθε μέτρο.
5. «Entretien entre Richard Wisser et Martin Heidegger» [«Συζήτηση ανάμεσα στον R. 
Wisser και τον Μάρτιν Χάιντεγκερ», 1969].
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ανίκανοι να κάνουμε οτιδήποτε: «Μπορεί όντως ο άνθρωπος να θεωρεί, 
γενικώς, τον εαυτό του ικανό για το ξεπέρασμα αυτής της κλειστότητας, 
παρά το πεπρωμένο; Κάτι τέτοιο θα συνιστούσε αμετροέπεια. Το κλεί-
σιμο αυτό δε μπορεί ποτέ να διαρρηχθεί από τον ίδιο τον άνθρωπο» (Ό. 
π.). Μόνοι κάποιοι λίγοι εκλεκτοί –μεταξύ των οποίων φυσικά κι ο ίδιος ο 
Χάιντεγκερ- έχουν την τύχη να γνωρίζουν το «Ιδιοσυμβάν που, καλώντας 
το είναι του ανθρώπου μέσω της παροχής παρουσίας και προστασίας, […] 
οδηγεί ορισμένους θνητούς στη στοχαστική και ποιητική κατοίκηση»6. Δεν 
μπορεί όμως να υπάρξει πρακτική λύση στο πρόβλημα της σχέσης μεταξύ 
ανθρώπου και τεχνικής, καθώς μια τέτοια λύση θα ήταν κι η ίδια τεχνικής 
φύσης: μόνο μέσω της σκέψης και της ποίησης μπορούμε να αποκτήσουμε 
πρόσβαση στο Είναι. Ωστόσο, για κακή μας τύχη, «η στοχαστική σκέψη 
οφείλει να παραμείνει δίχως αποτέλεσμα» (Esquisses tirées de l’atelier [«Σχε-
διάσματα απ’ το εργαστήρι», 1959]). Τελικά η χαϊντεγκεριανή θεωρία εί-
ναι πράγματι ένας δρόμος που δεν οδηγεί πουθενά7.

Ολόκληρο το μήνυμα του φιλοσόφου συνοψίζεται στην εξής προ-
τροπή: αφεθείτε στο πεπρωμένο σας. Ο «πλανητικός ιμπεριαλισμός του 
τεχνικά οργανωμένου ανθρώπου» δημιουργείται αφ' εαυτού, δίχως να 
μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι. Γι’ αυτό και δεν μας εκπλήσσουν διακη-
ρύξεις σαν την ακόλουθη: «πρέπει, πρώτα από όλα, να ξεκαθαρίσουμε την 
παρεξήγηση σύμφωνα με την οποία υποτίθεται πως είμαι εναντίον της 
τεχνικής. […] Δεν τίθεται σε καμία περίπτωση ζήτημα αντίστασης στην 
τεχνική ή απόρριψής της» («Entretien…», ό. π.). Βάσει αυτών, η προσχώ-
ρηση του Χάιντεγκερ στο ναζιστικό καθεστώς εξηγείται (αν αφήσουμε 
στην άκρη τον οπορτουνισμό του, που πρέπει να έπαιξε κι αυτός κάποιον 
ρόλο) βάσει της περιφρόνησης που επιδεικνύει ο φιλόσοφος για το άτομο, 
το οποίο και δε μπορεί παρά να είναι παθητικό· εξηγείται όμως κι από 
το γεγονός πως ο Χίτλερ καμωνόταν πως εκπλήρωνε το πεπρωμένο του 
γερμανικού λαού, παίζοντας ταυτόχρονα σε δύο ταμπλό: αυτό ενός αντι-
μοντερνισμού θεμελιωμένου στην ιδέα μιας επιστροφής στις αρχαϊκές 
αξίες της περιόδου πριν από κάθε πολιτισμό (υπό την πρόφαση ότι ο πο-
λιτισμός διαφθείρει την ίδια την ουσία της γερμανικής «φυλής»)- κι 
εκείνο της επιτάχυνσης της κούρσας προς την τεχνολογική πρόοδο, 

6. M. Heidegger, «Dépassement de la métaphysique» [«Ξεπέρασμα της μεταφυσικής»], 1954.
7. Σ.τ.μ.: Λογοπαίγνιο του συγγραφέα βασισμένο στη γαλλική απόδοση (Chemins qui ne 
mènent nulle part -Δρόμοι που δεν οδηγούν πουθενά) του περίφημου τίτλου (Holzwege) μιας 
συλλογής κειμένων του Χάιντεγκερ που εκδόθηκε το 1950. Στα ελληνικά έχουν μετα-
φραστεί σημαντικά μέρη της όπως Η προέλευση του έργου τέχνης (μτφρ. Γ. Τζαβάρας, 
Γιάννενα, Δωδώνη, 1986).
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η οποία υποτίθεται πως εξυπηρετούσε την εν λόγω φυλή. Βλέπουμε έτσι 
να καταφάσκονται ταυτόχρονα, όπως και στον ίδιο τον Χάιντεγκερ, τόσο 
η αναγκαιότητα αναζήτησης του θεμελιώδους «Είναι» του ανθρώπου όσο 
κι ο πεπρωμενικός χαρακτήρας της ανάπτυξης της τεχνολογίας, που είναι 
ουσιωδώς ολοκληρωτικός.

Ο Γκύντερ Άντερς [Günther Anders], που ήταν οτιδήποτε άλλο 
εκτός από ναζιστής, είχε υπάρξει μαθητής του Χάιντεγκερ, πριν αποστα-
σιοποιηθεί απ’ τον δάσκαλο, και κράτησε από τις διδαχές του την ιδέα ότι

«η τεχνική αποτελεί σήμερα το πεπρωμένο μας, ακριβώς όπως πριν από 
έναν αιώνα έλεγε ο Ναπολέων για την πολιτική και πριν από μισό αιώνα ο Μαρξ 
για την οικονομία. Κι αν, τελικά, δεν είμαστε ικανοί να ελέγξουμε το πεπρωμένο 
μας, δεν πρέπει επουδενί να παραιτηθούμε από την προσπάθεια τουλάχιστον 
να το επιτηρούμε»8.

Κατά τα άλλα όμως, και για μεγάλη μας τύχη, ο λόγος του Άντερς 
–πολύ συγγενής μ’ εκείνον των Αντόρνο και Χορκχάιμερ- δεν έχει καμία 
απολύτως σχέση με τις οντικές ψευτοπροφητείες του Χάιντεγκερ).

Αυτή η αντιορθολογική τάση, που στρέφεται προς την αναζή-
τηση της αυθεντικής Ενόρασης ή της πρωταρχικής Γνώσης, δεν έπαψε 
ποτέ να αναπτύσσεται, υπό κάθε δυνατή μορφή, από τη δεκαετία του 
’30 κι εξής. Αρχικά ως αντίδραση στον επιστημονικίστικο θετικισμό 
των τεχνολόγων κι εν συνεχεία σε πλήρη σύμπνοια με τις πτήσεις ορι-
σμένων αστροφυσικών και μικροφυσικών «πέραν του πραγματικού». 
Την ξαναβρίσκουμε σήμερα στις πιο ακραίες «κριτικές» θεωρίες που 
υιοθετούν για λογαριασμό τους τις ταυτίσεις με τις οποίες μας σφυ-
ροκοπά η κυρίαρχη προπαγάνδα: λόγος = υπολογισμός, καπιταλισμός 
κ.ο.κ. Φυσικά αυτές οι θεωρίες ουδέποτε ξεπερνούν τα όρια ενός στε-
νού κύκλου. Ωστόσο καταδεικνύουν το γεγονός ότι ακόμα και τα ελά-
χιστα άτομα που συνεχίζουν να κόπτονται για την διατύπωση μιας 
«ριζοσπαστικής» κριτικής της σύγχρονης αλλοτρίωσης είναι ανίκανα 
να δώσουν στο «ξεπέρασμα» που προσδοκούν ένα περιεχόμενο που θα 
διέφερε πραγματικά από αυτά που μας υπόσχεται η νεοτεχνολογία. 

8. 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 Βιομη-
χανικής Επανάστασης] (1980).
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Ας πάρουμε το παράδειγμα του Αμερικανού Τζον Ζέρζαν (John 
Zerzan), εκπρόσωπου της πιο φονταμενταλιστικής τάσης της σύγχρονης 
οικολογίας. Με μια πρώτη ματιά δεν υπάρχει τίποτε που να τον συνδέει 
με τον Χάιντεγκερ, μιας και δεν έχει κανένα από τα χαρακτηριστικά του 
φιλοσόφου που θα υποστήριζε την παθητικότητα ενώπιον του πεπρωμέ-
νου. Αντίθετα, κηρύσσει την ατομική αυτονομία υπό το σύνθημα: «σκέ-
ψου από μόνος σου, δράσε από μόνος σου». Ωστόσο ο Ζέρζαν μοιράζεται 
με τον Χάιντεγκερ την ιδέα ότι η ανθρώπινη κοινωνία, όπως την ξέρουμε, 
θεμελιώνεται, ως προς τις ίδιες τις αρχές της, στη λήθη του πρωταρχικού 
«προορισμού» του ανθρώπου. Η ακόλουθη διατύπωση του Χάιντεγκερ 
συνιστά μια έξοχη σύνοψη των ιδεών του Ζέρζαν:

«Η ατομική βόμβα εξερράγη πριν από πολύ καιρό: τη στιγμή ακριβώς 
που –σαν μια έκλαμψη- ο άνθρωπος μπήκε σε θέση εξέγερσης απέναντι στο Είναι 
και το “έστησε”, ο ίδιος, ενώπιόν του, μετατρέποντάς το σε αντικείμενο της ίδιας 
του της αναπαράστασης» (Séminaire de Zurich [Σεμινάριο της Ζυρίχης], 1951).

Με άλλα λόγια, την ουσία της τεχνολογίας δεν πρέπει να την 
αναζητήσουμε στη βιομηχανική κοινωνία, αλλά πολύ πιο πίσω, στην ίδια 
τη διάκριση ανάμεσα στο σκεπτόμενο υποκείμενο και το υπό σκέψη 
αντικείμενο, δηλαδή στον λόγο. Αυτό ακριβώς μας λέει κι ο Ζέρζαν9. 
Θεωρεί πραγματικά ότι «αρχίσαμε να παίρνουμε αυτόν τον κακό και 
τερατώδη δρόμο μόλις υιοθετήσαμε τον συμβολικό πολιτισμό και τον 
καταμερισμό της εργασίας». Αντίθετα,

πριν από τη μόνιμη εγκατάσταση –δηλαδή πριν από την επινόηση της 
γεωργίας- η ανθρώπινη ύπαρξη έπαιρνε ουσιαστικά τη μορφή ελεύθερου χρό-
νου […]. Βασιζόταν σε μια στενή σχέση με τη φύση, σε μια αισθησιακή σοφία 
που αποτελούσε πηγή καλής σωματικής υγείας και ισότητας ανάμεσα στα 
φύλα. Τέτοια ήταν η ανθρώπινη ύπαρξη επί δύο χιλιάδες χρόνια περίπου –
πριν την υποδούλωσή μας στους ιερείς, τους βασιλιάδες και τα αφεντικά. […] 
Καταπώς φαίνεται, μέχρι μια σχετικά πρόσφατη περίοδο το ανθρώπινο είδος 
απέρριπτε συνειδητά τον καταμερισμό εργασίας, τη μόνιμη εγκατάσταση και 
τον συμβολικό πολιτισμό.

Η προϊστορία χρησιμεύει συχνά ως πρόφαση για αποδράσεις σε 
εδεμικές ονειροπολήσεις γύρω από τις απαρχές της ανθρωπότητας. Τα 

9. Σε βιβλία του όπως το Future Primitive (1994).
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κατάλοιπα αυτών των απόμακρων περιόδων είναι τόσο αποσπασματι-
κά (για τις αρχαιότερες από αυτές περιορίζονται σε ορισμένα κομμάτια 
σκελετών), ώστε μπορεί κανείς να τις ερμηνεύει όπως θέλει –με τον 
ίδιο ακριβώς τρόπο που οι φιλόσοφοι (με πρώτο και καλύτερο τον ίδιο 
τον Χάιντεγκερ) δίνουν στα αποσπάσματα των Προσωκρατικών τις πιο 
αντικρουόμενες ερμηνείες. Για τον Ζέρζαν, όπως και για τόσους άλ-
λους πριν από αυτόν, η ουτοπία συνιστά άλμα όχι προς το μέλλον αλλά 
προς το παρελθόν: στα προϊστορικά χρόνια είχε πάντοτε καλοκαιρία 
και, όπως και στο Κλαμπ Μεντιτερανέ, «η ανθρώπινη ύπαρξη έπαιρνε 
ουσιαστικά τη μορφή ελεύθερου χρόνου». Εντούτοις, γεννιέται αμέσως 
το ερώτημα: γιατί η ανθρωπότητα εγκατέλειψε αυτόν τον παράδεισο; 
Πώς κατάφεραν «οι ιερείς, οι βασιλιάδες και τα αφεντικά» να πάρουν 
την εξουσία; Προέρχονταν μήπως από κάποιο άλλο είδος, όπως οι εξω-
γήινοι των διάφορων πεφωτισμένων, που υποτίθεται πως μας είχαν 
«επισκεφθεί» κατά την προϊστορία; Ας συμφωνήσουμε –χάριν της υπό-
θεσης- με τον Ζέρζαν ότι οι κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες ζούσαν πράγματι 
σ’ ένα είδος τροπικού πάρκου αναψυχής όπου βασίλευαν η αφθονία κι 
η χαρά. Ακόμα και σ’ αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, η έλευση διαδο-
χικών περιόδων παγετώνων θα αρκούσε για να εξηγήσει γιατί η αφθο-
νία μετατράπηκε σε σπάνη και η χαρά σε οδύνη: απλούστατα επειδή 
οι αντικειμενικές συνθήκες επιβίωσης έγιναν τόσο δύσκολες κατά τη 
διάρκεια αυτών των μακρών περιόδων, ώστε κατέστη αναγκαία μια 
κοινωνική οργάνωση βασισμένη ακριβώς στον καταμερισμό της εργα-
σίας, ακόμα κι αν υποθέσουμε πως δεν ήταν μέχρι τότε. Ωστόσο ούτε 
καν μια τόσο απλή υλιστική εξήγηση της εμφάνισης της αλλοτρίωσης 
δεν πτοεί τον Ζέρζαν: το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να συνεχίζει να 
ονειροπολεί γύρω από την πρωταρχική ευτυχία του ανθρώπινου είδους 
και τη μυστηριώδη «πτώση» του στη δυστυχία.

Πιστεύοντας, εξάλλου, πως εκφράζει την πιο ριζοσπαστική αντί-
θεση στις αξίες της βιομηχανικής κοινωνίας που τόσο σιχαίνεται, ο Ζέρ-
ζαν εντοπίζει την κύρια «πηγή της αλλοτρίωσης» σε ό,τι αποκαλεί «συμ-
βολικό πολιτισμό». Και γι’ αυτό επιτίθεται διαδοχικά στις έννοιες του 
χρόνου («η έναρξη του χρόνου συνιστά την Πτώση, την αρχή της αλλο-
τρίωσης, της ιστορίας»), του αριθμού (υπό το σκεπτικό πως «τα μαθη-
ματικά συνθέτουν τον καμβά της σύγχρονης τεχνικής») αλλά και στην 
ίδια τη γλώσσα, την οποία ταυτίζει, απλά κι ωραία, με την ιδεολογία 
(καθότι, «η γλώσσα εγκαθιδρύει,  όπως κι η ιδεολογία, ψευδείς διαχωρι-
σμούς και γεννά την πραγμοποίηση, μέσω της ίδιας της τής συμβολικής 
εξουσίας»). Τελικά αυτό που ο Ζέρζαν θεωρεί ως θεμελιώδη αιτία της 
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καταπίεσης είναι η αφηρημένη σκέψη και, ως εκ τούτου, ο ίδιος ο λόγος. 
Επομένως ο μόνος τρόπος για να αγωνιστούμε αποτελεσματικά ενάντια 
στη σύγχρονη αλλοτρίωση είναι η επιστροφή στο προ-λογικό στάδιο της 
ανθρωπότητας. Ο Ζερζάν φτάνει να υποστηρίξει ότι εκείνη την περίοδο 
«όλοι μοιράζονταν μια συνείδηση που θα την αποκαλούσαμε σήμερα 
“εξωαισθητηριακή”» κι ότι αυτή η «ανώτερη αντίληψη που συνιστούσε 
άλλοτε κοινό κτήμα» μονοπωλήθηκε κατόπιν, με επαίσχυντο τρόπο, από 
μια κάστα ιερέων. 

Σε αυτό το σημείο βλέπουμε πολύ καθαρά πώς ταυτίζονται ο 
ζερζανικός πριμιτιβισμός κι η νεοτεχνολογική ουτοπία. Σε αμφότε-
ρες τις περιπτώσεις πρόκειται για μια προσπάθεια να κρατήσουμε 
ορθάνοιχτες τις πύλες του ονείρου, μιας και κάτι τέτοιο δεν συνεπά-
γεται το παραμικρό κόστος: δε διατρέχουμε δα και κάποιον κίνδυνο 
επιστροφής στην ευλογημένη περίοδο κατά την οποία οι ανθρωπί-
δες της πεδιάδας Ριφτ (σ.τ.μ.: στη σημερινή Κένυα) μάζευαν νοστι-
μότατα μάνγκο, χαϊδεύοντας τη ράχη τίγρεων με δόντια από άμμο 
που χουρχούριζαν σα γατάκια, την ώρα που ειρηνικά πιθηκάκια τους 
κρεμούσαν στο λαιμό κολιέ από πολύχρωμα φίδια, κανένα εκ των 
οποίων δε θα είχε την αγένεια να είναι δηλητηριώδες. Ωστόσο το κα-
θήκον που ορίζει ο Ζέρζαν στους «νεολουδίτες»10 -να ξεμπερδεύουμε 
με τον χρόνο, τη γλώσσα και κάθε δομημένη σκέψη προς όφελος ενός 
αιώνιου παρόντος που θα βιώνεται ως καθαρή αίσθηση11 - είναι ακρι-
βώς αυτό που πραγματώνει σήμερα η νεοτεχνολογία. Ο Ζέρζαν θέλει 
να πιστεύει πως, για να καταργηθεί η αλλοτρίωση, θα πρέπει να εξα-
φανιστεί το άτομο όπως το γνωρίζουμε, δηλαδή το ίδιο το υποκείμε-
νο αυτής της αλλοτρίωσης· και επιστήμονες σαν την κα Μιλιάτσιο12 
εφαρμόζουν κατά γράμμα αυτό το πρόγραμμα στα εργαστήριά τους. 
Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε για τον αμερικανό αναρχικό, παρ’ 
όλο που δε θα του άρεσε, ότι συμπλέει κι αυτός με τη γενική απο-
βλάκωση όταν υπερασπίζεται τη μη-σκέψη κι ότι συνεισφέρει, με 

10. Σ.τ.μ.: Οι λουδίτες (Luddites) ήταν βρετανοί τεχνίτες της υφαντουργίας που ανάμεσα 
στο 1811 και το 1817 έσπαγαν τις νεοεισαγόμενες, εκείνη την εποχή, μηχανές που στόχο 
είχαν τη βιομηχανοποίηση του κλάδου και θα είχαν ως αποτέλεσμα τη μετατροπή τους 
από τεχνίτες, που διατηρούσαν τον έλεγχο της εργασίας τους, σε απλούς ανειδίκευτους 
εργάτες-εξαρτήματα της μηχανής.
11. «Ο μόνος τρόπος για να ανατρέψουμε την τεχνολογική κοινωνία (αλλά και να την 
εμποδίσουμε να επανεμφανιστεί) είναι η κατάργηση του χρόνου και της ιστορίας».
12. Σ.τ.μ.: Βλ. σχετικά το πρώτο μέρος του κειμένου, Πρόταγμα, τ. 6, Δεκέμβριος 2013, 
σ. 117 κ. ε.
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αυτόν το τρόπο –στον μικρό βαθμό που του αναλογεί-, στον θρίαμβο 
της αλλοτρίωσης που κατά τα άλλα διατείνεται (με πάσα ειλικρίνεια 
αναμφίβολα) πως αντιμάχεται.

Ο Ζέρζαν διακηρύσσει διαρκώς πως στηρίζει όχι μόνο τις θέ-
σεις του Καζίνσκι αλλά και την τρομοκρατική του δράση, αδυνατώ-
ντας να καταλάβει πως το βασικό της αποτέλεσμα υπήρξε η συσκότιση 
των ιδεών του «Unabomber», που έγιναν τελικά αντιληπτές ως εμμονές 
ενός παρανοϊκού13. Ωστόσο το μανιφέστο του Καζίνσκι –κι εδώ έγκει-
ται η αξία του- δεν προϋποθέτει καμία μαγική μετάλλαξη του ατόμου, 
καμία επιστροφή σ’ έναν ολότελα φανταστικό τρόπο ζωής, καμία δή-
θεν ριζική αμφισβήτηση των διανοητικών λειτουργιών του ανθρώπου. 
Στην πραγματικότητα δεν περιλαμβάνει ούτε καν αυτήν την «κριτι-
κή της τεχνικής» που θα ήθελαν κάποιοι να βρίσκουν σ’ αυτό το μα-
νιφέστο. Ο Καζίνσκι αντιπαραθέτει δύο είδη τεχνικών (αμφότερες εκ 
των οποίων αποκαλεί «τεχνολογίες» κατά την αμερικανική συνήθεια)14: 
από τη μια μεριά την «τεχνολογία μικρής κλίμακας, που εγκαθιδρύεται 
από κοινότητες περιορισμένου μεγέθους, δίχως εξωτερική συνδρομή» 
(small-scale technology) και, από την άλλη, την «τεχνολογία που εξαρτάται 
από την ύπαρξη κοινωνικών δομών οργανωμένων σε μεγάλη κλίμακα» 
(organization-dependent technology -σε ό,τι μας αφορά, περιορίζουμε τον όρο 
τεχνολογία στη βιομηχανική εκδοχή της τελευταίας). Σε αντίθεση με 
τον Ζέρζαν, δεν ευαγγελίζεται επουδενί κάποια οπισθοδρόμηση στην 
περίοδο προ της ανάδυσης του homo sapiens. Αυτό που προτείνει είναι η 
καταστροφή του βιομηχανικού συστήματος κι η επιστροφή σε «κοινότη-
τες περιορισμένου μεγέθους»: 

Όποια κι αν θα είναι η μορφή της κοινωνίας που θα αναδυθεί από τα 
ερείπια του βιομηχανικού συστήματος, το σίγουρο είναι πως η πλειονότητα των 
ανθρώπων θα ζουν κοντά στη φύση, καθώς, ελλείψει μιας ανεπτυγμένης τεχνο-
λογίας, αυτός θα είναι ο μόνος τρόπος βάσει του οποίου μπορούν να ζήσουν οι 
άνθρωποι. Για να τραφούν, θα πρέπει να γίνουν αγρότες, κτηνοτρόφοι, ψαράδες, 
κυνηγοί κ.λπ. Σε ένα γενικότερο επίπεδο, η τοπική αυτονομία θα αυξηθεί στα-
διακά, καθώς, δίχως ανεπτυγμένη τεχνολογία και μέσα ταχείας επικοινωνίας, 

13. Το 1995 έγραφε τα εξής: «Με τον Γιούναμπομπερ χαράσσεται μια νέα διαχωριστική 
γραμμή. […] Ορισμένοι θα προτιμούσαν να περιμένουν ένα μάρτυρα. […] Ορίστε όμως: 
ιδού ο άνθρωπος, αυτός που ορθώνει το ανάστημά του!». Αξίζει να σημειωθεί η ταύτιση 
του Γιούναμπομπερ με τον Χριστό (ecce homo, «ιδού ο άνθρωπος»).
14. T. Kaczynski, Industrial Society and Its Future [Η βιομηχανική κοινωνία και το μέλλον 
της], § 208.
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θα είναι δυσκολότερο για τις κυβερνήσεις και τους μεγάλους οργανισμούς να 
ελέγχουν τις τοπικές κοινότητες. Αναφορικά τώρα με τις αρνητικές συνέπειες 
της καταστροφής της βιομηχανικής κοινωνίας, ε, τι να κάνουμε; Δε μπορούμε να 
έχουμε και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο. Για να αποκτήσουμε ένα 
πράγμα, πρέπει να ξέρουμε να θυσιάζουμε κάποιο άλλο15.

Η ετικέτα του «νεολουδίτη» που έχουμε συνηθίσει να κολλάμε 
στον Καζίνσκι είναι ολωσδιόλου ακατάλληλη. Οι βρετανοί λουδίτες, στις 
αρχές του 19ου αιώνα, κατέστρεφαν τους αργαλειούς, γιατί είχαν κατα-
λάβει καλά ότι η εκβιομηχάνιση θα ανέτρεπε ριζικά τον τρόπο ζωής τους: 
ήταν, δηλαδή, ένα κίνημα ουσιωδώς συντηρητικό, που στόχευε στη διάσω-
ση του υπάρχοντος16. Αντιθέτως σήμερα δεν υπάρχει κανένας τρόπος ζωής 
προς διάσωση. Έχουμε ήδη χάσει σχεδόν τα πάντα και θα έλεγε κανείς 
ότι δε μας μένει πλέον τίποτε για να απολέσουμε ή να αναπολήσουμε. 
Αυτό σημαίνει πως ο χαρακτηρισμός του «νεολουδίτη» δε συμβαδίζει με 
τη σύγχρονη πραγματικότητα. Το καθήκον μας είναι σήμερα πολύ πιο δύ-
σκολο από ό,τι στην εποχή των λουδιτών, καθώς δεν έχουμε πλέον τίποτε 
σταθερό στο οποίο θα μπορούσαμε να στηριχτούμε. Ή, ορθότερα, δε μας 
μένει πλέον παρά ένα μόνο πράγμα που το κατέχουμε αποκλειστικά: η 
ανθρωπινότητά μας. Κι είναι αυτό ακριβώς –ο δεσμός που μας συνδέει 
ακόμα «όχι με τη διατήρηση του παρελθόντος, αλλά με την πραγματο-
ποίηση των ελπίδων του παρελθόντος» (όπως έλεγαν ο Χορκχάιμερ κι ο 
Αντόρνο)- που οι υπέρμαχοι της νεοτεχνολογίας θέλουν να μας στερήσουν, 
για να είναι σίγουροι πως το μεγάλο άλμα προς την μετα-ανθρωπότητα 
θα καταστήσει οριστικά αδύνατη κάθε επιστροφή στα προηγούμενα.

Το πιο τραγικό λάθος που θα μπορούσαμε να κάνουμε, δε-
δομένης αυτής της συνθήκης, θα ήταν να περιμένουμε ήρεμα το βι-
ομηχανικό σύστημα να καταρρεύσει από μόνο του. Όλα τα σχετικά 
προγνωστικά που διαδέχονται το ένα το άλλο εδώ κι ενάμιση αιώνα 
έχουν ως τώρα διαψευστεί από την εκπληκτική αφομοιωτική ικανότη-
τα αυτού του συστήματος, που αποδείχθηκε ικανό να ξεπεράσει τόσες 
και τόσες κρίσεις κι αντιφάσεις –πράγμα που αποδεικνύει ότι δεν 
είναι ιδιαίτερα φρόνιμο να στοιχηματίζουμε σε μια βραχυπρόθεσμη ή 
μεσοπρόθεσμη κατάρρευσή του. Το γεγονός, μάλιστα, πως παραμένει 
ακόμα όρθιο, κυριαρχώντας επί των ερειπίων ενός πλανήτη σχεδόν 
απόλυτα κατεστραμμένου, δεν προμηνύει τίποτε καλό. 

15. Ό. π., §§ 184-185.
16. Να σημειωθεί πως χρησιμοποιούμε τον όρο «συντηρητικό» δίχως καμία αρνητική χροιά.
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Αυτήν την προοπτική αυθόρμητης κατάρρευσης του «τεχνικού 
συστήματος»17 τη βρίσκουμε και στο βιβλίο του Ζακ Ελλύλ, Η τεχνολογι-
κή μπλόφα18, όπου ανάγεται σε λύση απελπισίας, σαν ένα είδος θετικής 
εκδοχής του φαταλισμού. Εδώ κι έναν αιώνα, σύμφωνα με τον συγγρα-
φέα, η ανθρωπότητα κατεβαίνει «σκαλί σκαλί την κλίμακα της απόλυτης 
αναγκαιότητας, του πεπρωμένου, του μοιραίου». Δείχνοντας, ωστόσο, 
να αντιφάσκει ανοιχτά με τον εαυτό του, ο Ελλύλ διευκρινίζει πως «αυ-
τός ο τύπος κοινωνίας δεν είναι αναπόφευκτος», μόνο γίνεται τέτοιος 
εξαιτίας της «κοινωνικής διαμόρφωσης των ατόμων»: «Αυτό που καθι-
στά την τεχνοεπιστήμη σας αναπόφευκτο πεπρωμένο είναι η πεποίθηση 
πως είναι τέτοιο, η ψευτο-προβλέπουσα ματαιοδοξία σας και το γεγονός 
πως βρίσκεστε σε μια διαδικασία παραγωγής ενός τύπου ανθρώπου που 
επιβεβαιώνει αυτήν την τεχνοεπιστήμη». Αυτό που κάνει εδώ ο Ελλύλ 
είναι να συγχέει το μοιραίο μιας εξέλιξης με την πραγματοποίηση ενός 
προγράμματος. Κι εν συνεχεία αναρωτιέται: 

Είμαστε, άραγε, έγκλειστοι, μπλοκαρισμένοι, αλυσοδεμένοι στον ανα-
πόφευκτο χαρακτήρα του τεχνικού συστήματος το οποίο μας αναγκάζει, με το 
διαρκές του μπλοφάρισμα, να περπατάμε σαν υπάκουα αυτόματα; […] Όχι. 
Διότι αυτό το σύστημα δε σταματά να αναπτύσσεται και δεν έχει ως τώρα 
υπάρξει καμία περίπτωση μεγέθυνσης που να μην έφτασε τελικά σε κάποιο 
σημείο ανισορροπίας και ρήξης […]. Πρέπει λοιπόν να αναμένουμε, ακόμα και 
χωρίς το ξέσπασμα ατομικού πόλεμου ή κάποιας άλλης εξαιρετικής κρίσης, την 
έλευση μιας τεράστιας αταξίας, σε παγκόσμιο επίπεδο, που θα εκφραστεί μέσω 
πλήθους συγκρούσεων και σύγχυσης.

Πρόκειται για μια αρκετά αφελή διατύπωση. Εδώ και τόσον και-
ρό διαπιστώνουμε πως βρισκόμαστε εν μέσω μιας τέτοιας «τεράστιας 
αταξίας, σε παγκόσμιο επίπεδο», στα πλαίσια της οποίας οι συγκρούσεις 
κι η σύγχυση συνιστούν τον κανόνα, δίχως όμως αυτή η εξέλιξη να έχει 
σημάνει το τέλος του «τεχνικού συστήματος». Παραδόξως, ο πολλαπλα-
σιασμός των κρίσεων, σε τοπικό επίπεδο, αλλά και του γενικού χάους, σε 
πλανητική κλίμακα, ενδυναμώνει τη συνολική συνοχή του συστήματος, 
το οποίο θρέφεται από την αποδιοργάνωση και τις συγκρούσεις από 

17. Σ.τ.μ.: Σχετικά με αυτόν τον όρο του Ελλύλ, κεντρικό στην φιλοσοφία του, βλ. το 
ομώνυμο έργο του: Ζ. Ελλύλ, Το τεχνικό σύστημα, μτφρ. Γ. Ιωαννίδης, Αλήστου Μνήμης, 
Αθήνα, 2013.
18. Jacques Ellul, Le Bluff technologique, Παρίσι, Hachette, 1988.
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τις οποίες αντλεί νέες δυνάμεις για την εξάπλωση και την τελειοποίησή 
του, βαθαίνοντας όλο και περισσότερο την αλλοτρίωση του ατόμου και 
την καταστροφή του περιβάλλοντός του. Όσοι περιμένουν να ζήσουν την 
κατάρρευση της βιομηχανικής κοινωνίας, κινδυνεύουν πολύ περισσότερο 
να βιώσουν την κατάρρευση του ίδιου τους του εαυτού. Αυτό που κιν-
δυνεύει με κατάρρευση και στην πραγματικότητα έχει σχεδόν ήδη κα-
ταρρεύσει, δεν είναι το «τεχνικό σύστημα» αλλά η ανθρώπινη συνείδηση 
κι οι αναγκαίες για την ύπαρξή της αντικειμενικές συνθήκες. Άλλωστε, 
ακόμα κι αν το εν λόγω σύστημα κι η συγκεκριμένη κοινωνία κάποτε 
κατέρρεαν πραγματικά, διόλου δε μας εγγυάται μια τέτοια εξέλιξη πως 
θα προέκυπταν οι αντικειμενικές αλλά και υποκειμενικές συνθήκες για 
το χτίσιμο μιας κοινωνίας πιο χειραφετημένης από τη σημερινή. 

Έχει δίκιο, λοιπόν, ο Μισέλ Μπουνάν, όταν δηλώνει πως:

[…] η πεποίθηση ορισμένων αμφισβητιών ότι μέσα από τις στάχτες της 
εμπορευματικής κοινωνίας θα αναγεννηθεί αυτό που σήμερα προσδοκούν –επι-
στήμη και τέχνη απελευθερωμένες από τους οικονομικούς καταναγκασμούς, μια 
νέα βασιλεία του καθολικού λόγου και μια πραγματική κοινωνική ισότητα- ίσως 
να μην έχει πραγματικό έρεισμα. Κι η αγαλλιάζουσα βιάση τους να αναγγεί-
λουν την κατάρρευση του πολιτισμού μας είναι, δίχως αμφιβολία, δείγμα μιας 
κάποιας αφέλειας. […] Δε θα δούμε λοιπόν να αναδύεται από τα ερείπια του 
πολιτισμού μας αυτός ο νέος κόσμος ισότητας, όπου η επιστήμη του Γαλιλαίου 
θα έχει τεθεί στην υπηρεσία της ευημερίας εφτά δισεκατομμυρίων στρατηγών 
της διαλεκτικής, που θα παράγουν έργα τέχνης και θα έχουν για χόμπι τους τη 
στατιστική επιστήμη19.

Εντούτοις, ο Μπουνάν βάλλει ενάντια σ’ αυτό «το όνειρο της 
κατάρρευσης» μόνο και μόνο για να αφεθεί κι αυτός με τη σειρά του 
–περίπου όπως κι ο Ζέρζαν- σε μια εξόχως εκκεντρική ανάπλαση της 
ιστορίας με στόχο να δείξει πως ο λόγος «συνυπάρχει με έναν τρόπο 
σκέψης που σφυρηλατείται κατά την εμπορική δραστηριότητα» (με τη 
μόνη διαφορά πως, αντί να αναζητήσει τις αναφορές του σε μια ειδυλ-
λιακή προϊστορία, τις βρίσκει στον Μεσαίωνα του Φουλκανέλι20). Κι έτσι 
προτείνει την διάλυση του ατόμου μέσα στην «αυτοσυνειδησία του ζώ-
ντος», «το θάμπωμα της ζωής από το ίδιο της το θάμβος ως θεάς μοναδι-

19. M. Bounan, Sans valeur marchande [Δίχως εμπορευματική αξία], Παρίσι, Allia, 2000.
20. Σ.τ.μ.: Fulcanelli : ψευδώνυμο ενός μυστηριώδους γάλλου (;) εσωτεριστή της δεκαετί-
ας του 1920, του οποίου η πραγματική ταυτότητα παραμένει άγνωστη.
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κής που, ως τέτοια, είναι κι η μόνη που αξίζει την προσοχή, τον σεβασμό 
και τη θέρμη μας». Μολοντούτο, μέσα στα πλαίσια αυτής της επιστρο-
φής σε ένα είδος οσμωτικής κατάστασης όπου «ο καθένας βλέπει τον 
εαυτό του ως συνολική και ταυτόχρονα μερική έκφραση της συλλογικής 
ζωής» και της οποίας απαραίτητη προϋπόθεση θα ήταν η εξαφάνιση 
του λόγου και του «εμπορευματικού πολιτισμού» που τον δημιούργη-
σε, «ακόμα κι ο εμπορευματικός λόγος θα ξανάβρισκε τη σχετική του 
θέση και την χρησιμότητά του στον ειδικό του τομέα» -δίχως βέβαια ο 
συγγραφέας να μας εξηγεί μέσω ποιου θαύματος. Μπρος σε μια τέτοια 
επιχειρηματολογία, το μόνο που μπορούν να κάνουν οι πιθανοί ακόλου-
θοι του Μπουνάν είναι να επαναλαμβάνουν το ρητό του Τερτυλλιανού: 
«πιστεύω, γιατί είναι παράλογο»21.

Δεν μπορούμε, βέβαια, να μη σταθούμε και στη στενή ομοιότητα 
που υπάρχει ανάμεσα στην ιδεολογία ζηλωτών του διαδικτύου όπως ο 
Πιερ Λεβί22 και σ’ αυτόν τον οσμωτικό αντι-ορθολογισμό, στα πλαίσια 
του οποίου η πιο απόλυτη αναρχία συνυπάρχει με έναν μυστηριωδώς 
μετενσαρκωμένο «εμπορευματικό λόγο», με την ατομικότητα να αποσυ-
ντίθεται μέσα σε ένα είδος μεγάλου καθολικού σώματος δίχως όργανα. 
Η μόνη διαφορά είναι πως ο Μπουνάν, αντί να παρουσιάζει αυτήν την 
εξέλιξη με το χαμόγελο ενός αφελούς λάτρη της αλχημείας, σα να επρό-
κειτο, δηλαδή, για κάτι θετικό, μάλλον την περιγράφει σουφρώνοντας τα 
φρύδια του, σαν ένας Άλιστερ Κρόουλι που θα είχε διαβάσει Γκι Ντε-
μπόρ. (Πράγμα που ώθησε το περιοδικό Technikart να χαρακτηρίσει το 
βιβλίο του «εκπληκτικό», στο τεύχος του Απριλίου 200023.)

Εντούτοις, δε βρίσκουμε πια στα γραπτά του τις εγκωμιαστικές 
αναφορές στον Ντεμπόρ, που –μαζί με τη μίμηση του συγγραφικού του 
ύφους- χαρακτήριζαν τα πρώτα του βιβλία. Αντιθέτως πλησιάζει όλο και 
περισσότερο, τόσο στο στυλ όσο και στο περιεχόμενο, τον Ρενέ Γκενόν, 
ο οποίος κατήγγελλε παλιότερα «τη βασιλεία της ποσότητας» όχι 
στο όνομα κάποιας κοινωνικής κριτικής αλλά στα πλαίσια της προ-
ώθησης μιας εντελώς φενακιστικής αντίληψης περί «Παράδοσης»24. 

21. Σ.τ.μ.: Credo quia absurdum: παράφραση μιας παρεμφερούς φράσης του λατίνου εκ-
κλησιαστικού πατέρα, Τερτυλλιανού (περ. 160-225 μ.Χ.), στα πλαίσια υπεράσπισης της 
χριστιανικής ορθοδοξίας απέναντι στον δοκητισμό.
22. Ο οποίος έχει το ίδιο πάθος με τον Μπουνάν για τον εσωτερισμό και την αλχημεία. (Σ.τ.μ.: 
ο Pierre Lévy είναι γάλλος θεωρητικός της νεοτεχνολογίας και των «ψηφιακών μέσων».)
23. Σ.τ.μ.: Χιπστεροειδές περιοδικό «πολιτιστικής επικαιρότητας», παρεμφερούς πολιτι-
στικού-ιδεολογικού προσανατολισμού με έντυπα σαν την Athens Voice.
24. Σ.τ.μ.: René Guénon (1886-1951). Γάλλος εσωτεριστής συγγραφέας (γνωστός και υπό 
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Ο Μπουνάν δε σκοτίζεται για την ιστορική ακρίβεια, όταν σκιαγραφεί 
με αδρές γραμμές την τρελή του αντίληψη για την ιστορία του κόσμου. 
Ιδού ένα παράδειγμα των ανακριβειών με τις οποίες είναι γεμάτο το 
βιβλίο του:

Η νεότερη επιστήμη μας άρχισε να αναπτύσσεται στην Ευρώπη από 
τον 16ο αιώνα αλλά τα θεμέλιά της είχαν εμφανιστεί πρωτύτερα, κατά την 
Αρχαιότητα […]. Στη συνέχεια σχεδόν έσβησε κατά τη διάρκεια μιας χιλιετίας 
φεουδαλικής αναδίπλωσης και χριστιανικού μυστικισμού. Κατά τη διάρκεια αυ-
τής της σκοτεινής εποχής οι αρχαϊκές «ψευτοεπιστήμες» επιβλήθηκαν εκ νέου 
στα πλαίσια της ιερής γεωγραφίας, της βιβλικής ιστορίας και της παραδοσια-
κής αρχιτεκτονικής. Χρειάστηκε να περιμένουμε την καινούργια ανάπτυξη των 
εμπορικών συναλλαγών, κατά τον 15ο και 16ο αιώνα, προκειμένου να δούμε την 
αναγέννηση μιας καθαρά ποσοτικής επιστήμης […].

Σχεδόν ό,τι λέγεται εδώ είναι λανθασμένο. Οι «ποσοτικές» επιστήμες 
που γεννήθηκαν στον ελληνορωμαϊκό κόσμο δεν «έσβησαν για μια χιλιετία», 
για τον απλούστατο λόγο ότι συνέχισαν να καλλιεργούνται στο Βυζάντιο κι 
εν συνεχεία, από τον 8ο αιώνα, στον αραβικό κόσμο, ο οποίος εκτεινόταν σε 
ένα μεγάλο μέρος της μεσογειακής περιμέτρου (συμπεριλαμβανομένης και 
της Ισπανίας). Και είναι από τον 12ο κι όχι από τον 15ο αιώνα κι έπειτα που 
επιστήμες σαν την άλγεβρα –η οποία, καθ’ όσον γνωρίζουμε, είναι μια «κα-
θαρά ποσοτική» επιστήμη- άρχισαν να έρχονται στη χριστιανική Δύση χάρις 
στις λατινικές μεταφράσεις αραβικών αλλά και πολλών ελληνικών επιστημο-
νικών κειμένων που ανακαλύφθηκαν εκ νέου κατά την ίδια συγκυρία (κυρίως 
οι πραγματείες του Ευκλείδη και του Αρχιμήδη). Γι’ αυτό κι οι ιστορικοί 
συνηθίζουν να κάνουν λόγο για την «Αναγέννηση του 12ου αιώνα», κατά την 
οποία αναπτύχθηκε πλήθος τεχνικών που δεν ήταν επουδενί «παραδοσια-
κές» με την έννοια των Μπουνάν-Γκενόν. Άλλωστε ο 12ος αιώνας ήταν ήδη 
μια περίοδος «μεγάλης ανάπτυξης των εμπορικών συναλλαγών». Ιδού, για 
παράδειγμα, το διαπρύσιο εγκώμιο του εμπορίου που βρίσκει κανείς στο 

το ψευδώνυμο Abd al-Wâhid Yahyâ που πήρε όταν μυήθηκε στον σουφισμό, τον ισλαμικό 
μυστικισμό) ο οποίος ασχολήθηκε με τη μελέτη των ανατολικών μυστικιστικών κι εσωτε-
ριστικών παραδόσεων, ασκώντας κριτική στη νεοτερικότητα από «φιλοανατολική» και 
γενικώς παραδοσιοκρατική σκοπιά –πράγμα που του έχει χαρίσει συμπάθειες και μεταξύ 
των ελλήνων νεορθόδοξων αντιδυτικιστών. Βλ. π.χ. τη σχετική αναφορά του Σ. Γουνελά, 
Η κρίση του πολιτισμού. Κρίση του ανθρώπου-απώλεια νοήματος, Αθήνα, Αρμός, 1997, σ. 24, 
όπως βέβαια και τον τόμο Ρενέ Γκενόν, Η κρίση του σύγχρονου κόσμου, Δωδώνη, 1980 
που συνοδεύεται από κείμενο του ίδιου του Γουνελά.

ΖΑΝ-ΜΑΡΚ ΜΑΝΤΟΖΙΟ

Didascalicon, ένα από τα γνωστότερα έργα του Υγκ ντε Σεν Βικτόρ25ο οποίος 
ήταν, κατά τα άλλα, ένας ένθερμος θρησκευόμενος: 

Η ναυτιλία περιλαμβάνει κάθε είδους εμπόριο που συνίσταται στην 
αγορά, την πώληση και την ανταλλαγή εμπορευμάτων τοπικής ή ξένης προέλευ-
σης. […] Εισχωρεί στα μυστικά του κόσμου, πιάνει σε πρωτόβλεπτες ακτές, δι-
ασχίζει τρομακτικές ερήμους και καλλιεργεί δεσμούς ανάμεσα στα πολιτισμένα 
και τα βάρβαρα έθνη σε άγνωστες γλώσσες. Αυτή η δραστηριότητα συμφιλιώνει 
τους λαούς, σταματά τους πολέμους, ενισχύει την ειρήνη και θέτει τα ιδιωτικά 
αγαθά στην υπηρεσία όλων (Βλέπουμε ήδη το «αόρατο χέρι»26!)

Αυτά ως προς το ποσοτικό. Σχετικά τώρα με τις επιστήμες που ο 
Μπουνάν αποκαλεί «αρχαϊκές» (στις οποίες περιλαμβάνει την αστρολογία 
και την αλχημεία27), θα υπενθυμίσουμε απλώς ότι η αλχημεία εισάγεται στον 
λατινικό κόσμο κατά τον 12ο αιώνα –πάντοτε μέσω μεταφράσεων από τα 
αραβικά- και αποτελούσε για τους χριστιανούς της δυτικής Ευρώπης μια 
«σύγχρονη» επιστήμη για την οποία δεν ξέραμε απολύτως τίποτε ως τότε. 
Τέλος, ο 15ος, ο 16ος και κυρίως ο 17ος αιώνας, κατά τους οποίους οριοθετεί-
ται σταδιακά το περίγραμμα αυτού που θα αποτελέσει, στη συνέχεια, τη «νε-
ότερη επιστήμη μας», είναι ταυτόχρονα η ιστορική περίοδος που γνώρισε τη 
μεγαλύτερη διάδοση κειμένων αφιερωμένων στην αστρολογία, την αλχημεία 
αλλά και τις διάφορες μαγικές τέχνες. Όλοι αυτοί οι γνωστικοί κλάδοι έπαι-
ξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των σύγχρονων επιστημών, ακόμα και 

25. Σ.τ.μ.: Ο Hugues de Saint-Victor (περ. 1096-1141) ήταν γερμανός χριστιανός θεολόγος 
και μυστικιστής.
26. Σ.τ.μ.: Αναφορά του συγγραφέα στην περίφημη μεταφορά του φιλοσόφου του Σκω-
τσέζικου Διαφωτισμού, Άνταμ Σμιθ (1723-1790) σύμφωνα με την οποία το αόρατο χέρι της 
οικονομίας εγγυάται αυτομάτως πως η επιδίωξη εξυπηρέτησης του ιδιωτικού συμφέρο-
ντος από την πλευρά κάθε μέλους της κοινωνίας, διασφαλίζει τη γενική ευημερία. Στα 
πλαίσια του Σκωτσέζικου Διαφωτισμού αυτή η θεωρία συνδέθηκε με την ιδέα του «ήπιου 
εμπορίου»: με την ιδέα, δηλαδή, πως η εξάπλωση του εμπορίου –και της οικονομίας, γε-
νικώς- ήταν η οδός προς την ειρηνική συμβίωση του ανθρώπινου είδους, εφόσον ειρήνευε 
τα ήθη, σταματούσε τους πολέμους, εξασθενούσε τις πολεμικές ορμές διά τις αντικατά-
στασής τους από τον οικονομικό ορθολογισμό του προσωπικού συμφέροντος κ.λπ. Βλ. 
γι’ αυτή τη θεωρία, που έγινε γνωστή κυρίως μέσα από το Πνεύμα των νόμων (1748) του 
Μοντεσκιέ, το βιβλίο του A. O. Hirschman, Τα πάθη και τα συμφέροντα. Πολιτικά επιχει-
ρήματα υπέρ του καπιταλισμού πριν από τον θρίαμβό του (μτφρ. Ι. Τσολακίδου, Αθήνα, 
Παρατηρητής, 2003).
27. Μάλιστα επικριτές του τού καταλόγιζαν, όχι άδικα, πως, στη θεωρία της παγκόσμιας 
έλξης που εισηγήθηκε, επανέφερε την ιδέα των «απόκρυφων ιδιοτήτων» υπό μια μαθη-
ματικοποιημένη μορφή.

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ;
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των πιο «καθαρά ποσοτικών» (όπως φαίνεται από τα πασίγνωστα παρα-
δείγματα του Κέπλερ, που ήταν αστρονόμος και ταυτόχρονα αστρολό-
γος, και του Νεύτωνα, που έτρεφε πραγματικό πάθος για την αλχημεία ). 
Βλέπουμε λοιπόν ότι το τεράστιο ιστορικό πανόραμα που σκιαγραφεί ο 
Μπουνάν στο σύντομο χωρίο που εξετάσαμε δεν είναι παρά ένας σωρός 
από κραυγαλέα λάθη και απλουστεύσεις. 

Σε ό,τι μας αφορά, ερμηνεύουμε τη δυναμική επανεμφάνιση όλης 
αυτής της εσωτεριστικής παλιατζούρας στα κείμενα και τον λόγο «ριζο-
σπαστικών» θεωριών όπως αυτών του Μπουνάν ή των «κριτικών μετα-
φυσικών» της επιθεώρησης Tiqqun (αυτού του απίθανου κοκτέιλ Κατα-
στασιακής Διεθνούς και Planète) ως προφανές σύμπτωμα της διανοητικής 
αποσύνθεσης ενός ορισμένου κομματιού αυτού που παλιότερα αποκα-
λούσαμε «κοινωνική κριτική»28. Αυτό το ‘χει κατανοήσει πλήρως ένας 
άλλος εκπρόσωπος της ίδιας αυτής τάσης, ο νεοκαββαλιστής Πασκάλ 
Μοατί, ο οποίος παρατηρεί σε μια μπροσούρα που κυκλοφόρησε το 1999 
υπό τον τίτλο Ο χωρισμός των υδάτων:

[…] η «ριζοσπαστικότητα», που βλέπει τις παλιές της αγάπες να εκ-
μηδενίζονται μία προς μία, έρχεται σήμερα να αντλήσει από τις παραδοσιακές 
πηγές. Για πολύ καιρό αρνιόταν την αξία τους, αλλά σήμερα δε μπορεί πια να 
συνεχίζει να τις αγνοεί. […] Ανεξαρτήτως του τομέα με τον οποίο κάθε φορά 
ασχολείται, το έδαφος υποχωρεί κυριολεκτικά κάτω απ’ τα πόδια της. Εξού κι 
η αναγκαιότητα ενός γενικού αναπροσανατολισμού ο οποίος θεωρεί τον εαυτό 
του μεταφυσικό […]. […] Η ψυχαναγκαστική και μαγική χρήση της λέξης μετα-
φυσική –που χρησιμοποιείται για να γεμίσει το εμπορευματικό κενό- ανήκει σε 
έναν κόσμο ιδιαιτέρως ύποπτο […]. Είναι μια ακόμα από τις εμμονές που ανα-
δύονται στα πλαίσια της «new-age» ιδεολογίας29.

28. Σ.τ.μ.: To Tiqqun ήταν κομφουζιονιστικό περιοδικό (επηρεασμένο, μεταξύ άλλων, από 
τους Καταστασιακούς και τον Giorgio Agamben) που κυκλοφόρησε δύο τεύχη από το 1999 
ως το 2001 κι έγινε γνωστό κυρίως λόγω της σύλληψης ενός από τα μέλη της συντακτικής 
του επιτροπής, του Julien Coupat, με τη σαθρή κατηγορία της σύστασης τρομοκρατικής 
ομάδας. Το Planète ήταν γαλλικό περιοδικό της δεκαετίας του ’60 που αντλούσε τη θεμα-
τολογία του από ένα μείγμα επιστημονικής φαντασίας, εκλαϊκευμένης επιστήμης, μελλο-
ντολογίας, λογοτεχνίας του φανταστικού και εσωτερισμού. Η Καταστασιακή Διεθνής είχε 
δημοσιεύσει ένα κείμενο επίθεσης στον Καστοριάδη, όπου ειρωνευόταν μεταξύ άλλων 
και την ομάδα Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα συνολικότερα, υπό τον τίτλο «Socialisme ou 
Planète » (τεύχος 10, Μάρτιος 1966).
29. P. Moatti, La Séparation des eaux. Une lettre, Il Molino delle Armi, 1999 (πρόκειται για 
ανοιχτή επιστολή στον Μπουνάν σχετικά με το Tiqqun).

ΖΑΝ-ΜΑΡΚ ΜΑΝΤΟΖΙΟ

Το μόνο που καταλογίζει ο Μοατί σε αυτές τις υποτιθέμε-
να μεταφυσικές θεωρίες είναι πως συνιστούν «μια απλή εκκοσμι-
κευμένη μεταστροφή της Καμπάλα», μια ιερόσυλη παρωδία των 
μυστηρίων του «Άγιος, ευλογητός εστί»30: εν ολίγοις, ο ίδιος είναι 
ένας πολύ πιο συνεπής μυσταγωγός από τα άτομα στα οποία ασκεί 
κριτική. Όπως και στην περίοδο της παρακμής του σουρεαλισμού 
και για τους ίδιους λίγο πολύ λόγους, ο Νικολά Φλαμέλ, το Πετί Αλ-
μπέρ κι ο Ελιφά Λεβί επανέρχονται δυναμικά31. Οι μαγικές επωδοί 
φαντάζουν πλέον ως η μόνη πηγή έμπνευσης για την απελπισία των 
αλλοτριωμένων πνευμάτων που δε βλέπουν ν’ αχνοφαίνεται στον 
ορίζοντα η παραμικρή διέξοδος.  

Κι όταν δεν επικαλούμαστε την «Παράδοση», θα πλέκουμε 
το εγκώμιο των παρεκτροπών της δολοφονικής τρέλας στα πλαίσια 
μιας μάταιης προσπάθειας να βρούμε κάποια οδό λύτρωσης στις 
διάφορες πράξεις ατομικής και συλλογικής αυτοκαταστροφής που 
μας προσφέρει τόσο απλόχερα ο σύγχρονος κόσμος. Ήδη η Βιβλι-
οθήκη των εξεγέρσεων [Bibliothèque des émeutes], το περιοδικό που 
θα μπορούσε να θεωρηθεί πρόδρομος του Tiqqun, έγραφε πως πρέ-
πει να «αποτελειώσουμε την ανθρωπότητα», υπό το σκεπτικό πως 
«όλα έχουν ένα τέλος» -πρόκειται για αυτό που οι συντάκτες του 
περιοδικού αυτού αποκαλούν «τελολογία». Ο πολλαπλασιασμός 
των εξεγέρσεων σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη σημα-
τοδοτούσε για τους τελολόγους αυτούς μια πιθανή «έφοδο ενάντια 
στην κοινωνία». Στην πραγματικότητα όμως, η εξέγερση, που δεν 
είναι, τις περισσότερες φορές, παρά μια εκτόνωση δίχως πραγμα-
τικούς στόχους, ιδιαίτερα περιορισμένη χρονικά και χωρικά, παίζει 
σήμερα τον ρυθμιστικό ρόλο μιας βαλβίδας ασφαλείας. Γι’ αυτό 
και οι τοπικές «άνοδοι του πυρετού» απλώς συνιστούν κομμάτι 
του γενικότερου ντεκόρ, μαζί με τα αυτοκινητιστικά δυστυχήματα, 
τις αυτοκτονίες και τους βιασμούς (οι οποίοι επίσης ενθαρρύνονταν 
από τη Βιβλιοθήκη των εξεγέρσεων).

30. Σ.τ.μ.: HaKadosh Baroukh Hou. Ένα από τα ονόματα του Θεού στην εβραϊκή παράδοση.
31. Σ.τ.μ.: Ο Nicolas Flamel (περ. 1330-1418) ήταν γάλλος γραμματικός και έμπορος χει-
ρογράφων που απέκτησε μεταθανάτια φήμη αλχημιστή· ο Eliphas Lévi (ψευδώνυμο του 
Alphonse-Louis Constant, 1810-1875) ήταν γάλλος αποκρυφιστής (ρεπουμπλικανικών μάλι-
στα και πρωτοφεμινιστικών τάσεων), ενώ το Petit Albert είναι γνωστό γριμόριο (εγχειρίδιο 
μαγείας) του 18ου αιώνα. Τόσο οι μεν όσο και το δε περνούν στο ρεπερτόριο του Αντρέ 
Μπρετόν κατά τη δεκαετία του ’30 και του ’40 (ο Φλαμέλ ήδη από το Δεύτερο μανιφέστο 
του σουρεαλισμού, το 1930, ενώ ο Λεβί το 1944, στην Αρκάνα 17).

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ;
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Με το Tiqqun η «τελολογία» αντικαταστάθηκε από την «κρι-
τική μεταφυσική» κι η εξέγερση από τις «σφαγές, τις αυτοκτονίες 
και τις διαταραχές παντός είδους», στις οποίες και κολλάμε την 
εβραϊκή λέξη που χρησιμοποιεί ως όνομα το εν λόγω έντυπο32. Η 
παρουσίαση του προγράμματός τους μας δίνει μια ιδέα για το εύρος 
των φιλοδοξιών τους:

Η Κριτική Μεταφυσική δεν είναι ακόμα μια φλυαρία πάνω στην πο-
ρεία του κόσμου ούτε βέβαια κι η πιο πρόσφατη θεώρηση που γέννησε το 
κρανίο κάποιας ατομικής διάνοιας -είναι ό,τι πιο πραγματικό περιέχει η επο-
χή μας. […] η Κριτική Μεταφυσική είναι η εμπειρία που διαψεύδει θεμελιω-
δώς την ηλίθια «νεοτερικότητα» και αγαλλιά κάθε μέρα λιγάκι παραπάνω με 
τα μάτια ορθάνοιχτα στο εύρος της καταστροφής. […] Αναπόφευκτα οι άν-
θρωποι θα αρχίσουν να συσπειρώνονται, αρχικά λίγοι λίγοι και στη συνέχεια 
όλο και μαζικότερα, γύρω από το ρητό πρόταγμα ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ. Αυτοί οι άνθρωποι συνιστούν, ήδη από σήμερα, το σημάδι 
της επόμενης εξέγερσης του Πνεύματος. 

Κατ’ αρχάς, είναι πολύ σικ να θεωρεί κανείς «τη στιγμή της γε-
νικής καταστροφής των πραγμάτων» ως το σημείο εκείνο όπου «κάθε 
πράγμα αποζημιώνεται και απελευθερώνεται από τη μακριά αλυσίδα με 
τους κρίκους της οδύνης που το οδήγησε στον κόσμο», ειδικά όταν αυτή 
η αντίληψη χρησιμοποιείται ως επιχείρημα για την υποστήριξη της «πιο 
απλής σουρεαλιστικής πράξης»: του φόνου ενός ή περισσοτέρων ατόμων 
επιλεγμένων στην τύχη33. Πράξη που θεωρείται ως «τυραννοκτονία» βά-
σει του σκεπτικού πως «το άτομο είναι ένας ακόμα αστικός θεσμός και 
μάλιστα ο θεσμός εκείνος που περιλαμβάνει όλους τους υπόλοιπους». 
Αλλά η μεγάλη ανακάλυψη είναι αναμφίβολα το εγκώμιο της σιωπής, 
που θεωρείται από το Tiqqun ως η κατεξοχήν «ανταγωνιστική» δράση: 

32. Ιδού η σχετική εξήγηση: «Στην σαββατική παράδοση, η στιγμή της γενικής καταστρο-
φής των πραγμάτων έλαβε την ονομασία Tiqqun».
33. Σ.τ.μ.: Φράση από το Δεύτερο μανιφέστο του σουρεαλισμού (1930) του Μπρετόν: «Η 
πιο απλή σουρεαλιστική ενέργεια συνίσταται στον να βγεις στον δρόμο με το ρεβόλβερ 
στο χέρι και να πυροβολήσεις στην τύχη, όσο μπορείς, το πλήθος. Όποιος δεν ένιωσε το 
λιγότερο μια φορά την ανάγκη να τελειώσει μ’ αυτόν τον τρόπο με το σύστημα εξευτελι-
σμού και κρετινοποίησης που επικρατεί, έχει εξασφαλίσει την θέση του σ’ αυτό το πλήθος, 
με την κοιλιά στο ύψος της κάνης» (Α. Μπρετόν, Μανιφέστα του σουρεαλισμού, μτφρ. Ε. 
Μοσχονά, Αθήνα, Δωδώνη, 1983, σ. 66).

ΖΑΝ-ΜΑΡΚ ΜΑΝΤΟΖΙΟ

διότι «εκεί όπου βασιλεύει το Θέαμα34, η σιωπή είναι η αναγκαία μορφή 
εμφάνισης της πραγματικής αμφισβήτησης». Κανείς δεν το είχε σκε-
φτεί ως τώρα· δείγμα πως πρόκειται για μια έξοχη ιδέα, κατάλληλη να 
πραγματοποιήσει το εντυπωσιακό σύνθημα: «Δεν πρέπει να μείνει ούτε 
πετραδάκι από αυτόν κόσμο που είναι ο εχθρός μας». Εντούτοις, για να 
μετατραπεί η σιωπή σε μια πραγματική «πολεμική μηχανή», πρέπει να 
«γίνει γνωστή ως μεταφυσικός-κριτικός μηχανισμός σαμποτάζ στραμμέ-
νος ενάντια στον θρίαμβο της θετικότητας και τη συνωμοσία της λήθης 
του Είναι». Να λοιπόν που η λήθη του Είναι μας οδηγεί πίσω στον ποι-
μένα της: στο πανηγύρι της «ριζοσπαστικής» απάτης όλα αρχίζουν και 
τελειώνουν με τον Χάιντεγκερ. Άλλ’ αντ’ άλλα, της Παρασκευής το γάλα!

                                      *
                                     * *

Τα παραδείγματα που προηγήθηκαν καταδεικνύουν ότι η κατάρ-
ρευση του λόγου προχωρά όχι μόνο στους κόλπους των νεοτεχνολόγων 
αλλά και στην πλειονότητα όσων καμώνονται πως ενσαρκώνουν την θεω-
ρία και την πράξη της εξέγερσης. Όλοι αυτοί οι καταρράκτες σοφισμάτων 
και παρανοϊκών αξιώσεων βρίσκονται σε πλήρη σύμπνοια με την κοινωνία 
που όλα αυτά τα άτομα διακηρύσσουν πως σιχαίνονται.

Είναι πολύ σημαντικό να έχει κανείς, μέσα σ’ αυτή τη «σύγχυση 
όλων των πραγμάτων», ένα σταθερό σημείο βάσει του οποίου είναι δυνατόν 
να κρίνει και να προσπαθεί να προσανατολιστεί. Και το μόνο σταθερό ση-
μείο στο οποίο μπορούμε να στηριχτούμε είναι η ίδια μας η φύση ως ανθρώ-
πινων ατόμων προικισμένων με έλλογη σκέψη. Πρόκειται για την αναγκαία 
-έστω κι αν δεν είναι ικανή- συνθήκη κάθε διαύγειας. Είναι προφανές πως 
δεν αξιώνουμε την παραμικρή πρωτοτυπία με αυτές τις διαπιστώσεις. Βλέ-
πουμε καθημερινά να εμφανίζονται τόσες θεωρίες, τόσες επινοήσεις, τόσα 
γεγονότα μιας τόσο μεγάλης πρωτοτυπίας και μιας τέτοιας καινοτομίας 
που δεν κρίναμε διόλου σκόπιμο να προσθέσουμε και τη δικιά μας.

34. Η χρήση της έννοιας του «Θεάματος» μας δίνει την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι 
όλες αυτές οι υποτιθέμενα κριτικές εκδόσεις μιμούνται τις χειρότερες πλευρές του 
καταστασιακού ύφους: ξεφούρνισμα χρησμών με βαρύγδουπο ύφος, υπερβολικά αφαι-
ρετικός λόγος -ώστε να μην αμφιβάλλουμε πως έχουμε να κάνουμε με μεγάλους θεωρη-
τικούς-, διαρκής εξύμνηση της πράξης –για να είναι σαφές πως πρόκειται για επικίνδυ-
νους αγκιτάτορες κι όχι για διανοούμενους της σειράς- και ροπή προς το υπονοούμενο 
και τον τραβηγμένο υπαινιγμό, ώστε να δίνεται η εντύπωση πως ξέρουμε πολύ περισ-
σότερα απ’ όσα εκάστοτε λέμε.

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ;
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Τα μεγάφωνα της προπαγάνδας δε σταματούν ούτε λεπτό να 
ουρλιάζουν μες στα αυτιά μας: «ζήσε τη στιγμή!». Σ’ αυτήν την επιταγή 
εμείς αντιπαραθέτουμε μιαν άλλη, η οποία ούτε προϋποθέτει την αγορά 
κάποιας συσκευής για να αρχίσει να ενεργεί ούτε κι απευθύνεται σε 
κάποια συλλογική οντότητα με εφτά δισεκατομμύρια μέλη. Απευθύνε-
ται, αντίθετα, σε κάθε άτομο ξεχωριστά και ανοίγει τη δυνατότητα για 
μια πραγματική πρόοδο, άξια του ονόματός της: «Γνώθι σαυτόν». Δε 
χρησιμοποιούμε εδώ την έκφραση με την έννοια των ψυχαναλυτών, οι 
οποίοι την επικαλούνται για να αποπροσανατολίσουν τους ανθρώπους 
μέσω της καλλιέργειας απατηλών απαιτήσεων, εκτρέποντάς τους, έτσι, 
από την προσπάθεια αλλαγής του εξωτερικού κόσμου· την υιοθετούμε, 
αντίθετα, ακριβώς επειδή η δυνατότητα μιας συλλογικής δράσης επί του 
εξωτερικού κόσμου περνά πλέον μέσα από την αναγνώριση πως, στην 
πορεία της ζωής του ένα άτομο μπορεί να κατακτήσει και να αναπτύξει 
πραγματικά μόνο έναν πολύ μικρό αριθμό συγκεκριμένων δημιουργικών 
ικανοτήτων ή δεξιοτήτων. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε για τι είμαστε ικα-
νοί, αν θέλουμε πραγματικά να μπορούμε αυτό που θέλουμε.

ΖΑΝ-ΜΑΡΚ ΜΑΝΤΟΖΙΟ

Νίκος Κασφίκης

Φασισμός και ελληνική Ακροδεξιά:
συγκλίσεις και αποκλίσεις 

Η αστοχία των μαρξιστικών προσεγγίσεων σχετικά με τη γέννη-
ση του φασισμού έγκειται στην απλουστευτική και χιλιοειπωμένη προ-
σπάθεια να αναχθούν όλα, γενικώς και αορίστως, στην καπιταλιστική 
οικονομία: ο φασισμός είναι το μακρύ χέρι του συστήματος· το οπλο-
στάσιό του απέναντι στην ανερχόμενη απειλή· η επινόησή του μπροστά 
στον κίνδυνο της ταξικής αντεπίθεσης1.  

Παρότι θα είχε ενδιαφέρον να εξετάσουμε την προβληματική 
συλλογιστική που εν γένει παρουσιάζει η μαρξιστική αντίληψη περί φα-
σισμού2 στον παρόν κείμενο θα καταπιαστούμε με δύο διαφορετικά ζη-
τήματα. Στο πρώτο σκέλος του κειμένου θα προβούμε σε μια ιστορική 
καταγραφή των βασικών νεωτερικών ριζών3 του φασισμού, δηλαδή θα 

1. Το ντοκιμαντέρ του Άρη Χατζηστεφάνου Φασισμός Α.Ε. αποτυπώνει με ακρίβεια όλο 
αυτό το ρεύμα
2. Οι αναρχικές προσεγγίσεις ως προς την σχέση καπιταλισμού-φασισμού δεν διαφέρουν 
ουσιαστικά από τις μαρξιστικές, μόνο που οι πρώτες διανθίζονται από αφηγήσεις ιδεολο-
γικού τύπου σχετικά με την δήθεν φασιστική/ρατσιστική ουσία που εν γένει χαρακτηρίζει 
την ελληνική κοινωνία (όλοι οι μικροαστοί είναι φασίστες κ.λπ.). Για μια κριτική στις κυ-
ρίαρχες αντιλήψεις περί Χρυσής Αυγής, τόσο από την αριστερά όσο και από τον αναρχικό 
χώρο, βλ. το συλλογικό κείμενο της ομάδας μας: «Η άνοδος της φασιστικής ακροδεξιάς 
και ο δημοκρατικός αντιφασισμός», Πρόταγμα, τ. 5. Δεκέμβρης 2012.
3. Η επιλογή της λέξης «ρίζα» και όχι «αιτία» δεν είναι τυχαία. Κατά τον Ένζο Τραβέρσο 
δεν υπήρχαν αιτίες που οδήγησαν αναπόφευκτα στον εθνικοσοσιαλισμό. Ως εκ τούτου 
δανείζεται τον όρο «ρίζα» από την Χάνα Άρεντ προκειμένου να ξεπεράσει τις ντετερμι-
νιστικές συνδηλώσεις της λέξεις «αιτία». Οι ρίζες, λοιπόν, είναι «στοιχεία που γίνονται 
ουσιώδη συστατικά ενός ιστορικού φαινομένου μόνο αφού έχουν συμπυκνωθεί και απο-
κρυσταλλωθεί εντός του». Ένζο Τραβέρσο, Οι ρίζες της ναζιστικής βίας: μια ευρωπαϊκή 
γενεαλογία, μτφρ. Νίκος Κούρκουλος, Εκδόσεις του εικοστού πρώτου, Αθήνα 2013, σ. 30.
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σκιαγραφήσουμε την ποικιλία των στοιχείων και των σημασιών που ο 
τελευταίος ενσωμάτωσε από θεσμούς του νεώτερου δυτικού πολιτισμού. 
Παράλληλα όμως θα εστιάσουμε και στο διάστημα μεταξύ Α' και Β' Πα-
γκοσμίου Πολέμου όπου λαμβάνει χώρα αυτό που ορισμένοι ιστορικοί 
αποκαλούν «ευρωπαϊκό Εμφύλιο Πόλεμο». Στη μικρή αυτή χρονική πε-
ρίοδο θα συσσωρευτούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ανάδυση ενός 
ιδιαίτερου φαντασιακού, καταλυτικού για την ανάπτυξη μιας φασιστι-
κής κοσμοθεωρίας. Το να επισημάνουμε λοιπόν μια μικρή χρονική περι-
οχή που κατά την εκτίμησή μας δημιουργεί τον φασισμό έχει ιδιαίτερη 
φιλοσοφική αξία. Αυτή η επιλογή συνιστά απόρροια της διέπεται θέση 
μας που θέλει την ανθρώπινη ιστορία ως χώρο δημιουργίας και αλλοίω-
σης, χώρο τομών, πισωγυρισμάτων αλλά και στασιμότητας· κι όχι ως μια 
καλοστημένη αλυσίδα ντόμινο όπου τα πλακίδια αλληλοπαρασύρονται 
με προκαθορισμένα αποτελέσματα και συνέπειες.

Ο ισχυρισμός ότι η ιστορία δε διέπεται από απαράβατους κανόνες και 
νόμους, κατά συνέπεια πως ο φασισμός είναι αδύνατον να συναχθεί λογικά και 
αιτιοκρατικά από πρότερες ιστορικές φάσεις, δε θα πρέπει να μας αποτρέψει 
από την αναζήτηση των φασιστικών ριζωμάτων κι έξω από την χρονική περίοδο 
εμφάνισής του. Ένα ιστορικό σχεδιάγραμμα δεν είναι σε καμία περίπτωση πε-
ριττό όπως θα φανεί στην συνέχεια. Ο ναζισμός χωρίς τους θεσμούς και τις πα-
ραστάσεις του 19ου αιώνα δε θα μπορούσε να υπάρξει. Πολύ περισσότερο δε 
θα μπορούσε να υπάρξει έξω από την ιδιαιτερότητα του δυτικού πολιτισμού. 
Για να κατανοήσουμε λοιπόν το σύνθετο φαινόμενο του φασισμού, που δε θέ-
λησε ποτέ να δώσει μια συνοχή στο δαιδαλώδες θεωρητικό του υποπροϊόν, θα 
χρησιμοποιήσουμε κατά κύριο λόγο της αναλύσεις του Ένζο Τραβέρσο· κυρίως 
μέσα από δύο πρόσφατα μεταφρασμένα βιβλία του: Οι ρίζες της ναζιστικής 
βίας: μια ευρωπαϊκή γενεαλογία4 (συντομογραφία: ΡΝ) και Δια πυρός και 
σιδήρου: περί του ευρωπαϊκού εμφυλίου πολέμου 1914-19455 (συντομογρα-
φία: ΔΠ). Το κομμάτι αυτό του κειμένου, που θα εμπλουτίζεται και από άλλες 
πηγές και αναλύσεις, μπορεί να θεωρηθεί κι ως ένα είδος παρουσίασης των 
βασικών πλευρών της σκέψης του ιταλού θεωρητικού. 

Στο δεύτερο σκέλος του κειμένου θα εστιάσουμε στην Ελλάδα 
του Μεσοπολέμου προκειμένου να σκιαγραφήσουμε ένα κοινωνικοϊστο-
ρικό περιβάλλον που κατά την γνώμη μας δεν ευνόησε την εμφάνιση 

4. Ένζο Τραβέρσο, Οι ρίζες της ναζιστικής βίας: μια ευρωπαϊκή γενεαλογία, μτφρ. Νίκος 
Κούρκουλος, Εκδόσεις του εικοστού πρώτου, Αθήνα 2013.
5. Ένζο Τραβέρσο, Δια πυρός και σιδήρου: περί του Ευρωπαϊκού εμφυλίου πολέμου 1914-
1945, μτφρ. Γιάννης Ευαγγέλου, Εκδόσεις του εικοστού πρώτου, Αθήνα 2013.
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μιας ριζοσπαστικής και «επαναστατικής» Δεξιάς. Τα ερωτήματα που 
κατευθύνουν την μελέτη μας είναι τα ακόλουθα: η Ελλάδα συγκεντρώνει 
τις πολιτικοοικονομικές συνθήκες που κυριαρχούν στα ευρωπαϊκά κράτη 
της ίδιας περιόδου; Κι αν όχι, πού διαφέρει; Ποιά είναι η κοιτίδα της 
ελληνικής Ακροδεξιάς και που διαφέρει από τη δυτική ριζοσπαστική Δε-
ξιά; Ποιός ο χαρακτήρας διάφορων οργανώσεων όπως η Εθνική Ένωσις 
Ελλάδος (ΕΕΕ); Το μεταξικό καθεστώς είναι μια ελληνική εκδοχή του 
φασισμού; Τα θέματα αυτά μπορεί να δείχνουν αποκλειστικά ιστορικού 
ενδιαφέροντος όμως μια ψύχραιμη προσέγγιση της ελληνικής κοινωνίας 
του μεσοπολέμου σε αντιδιαστολή με μια περιγραφή του φασισμού μέσα 
στη Δυτική Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει να αντιληφθούμε τι συνιστά 
πραγματικά άνοδο του φασισμού μέσα σε μια κοινωνία· ζήτημα που σε 
μια εποχή ανόδου της Χ.Α. και της συνεπακόλουθης φιλολογίας περί 
«φασιστικοποίησης» της ελληνικής κοινωνίας έχει ιδιαίτερη σημασία να 
μελετηθεί και να αναλυθεί.

Α. Φασισμός και δυτικός πολιτισμός

Όπως αναφέρει ο Τραβέρσο, ορισμένοι ιστορικοί, όπως ο Ερνστ 
Νόλτε, θεωρούν ότι ο τρόμος που προκάλεσε η Οκτωβριανή επανάστα-
ση ήταν αρκετός για να εξηγήσει την ριζοσπαστικοποίηση της Δεξι-
άς στην Ευρώπη της εποχής εκείνης. Από μια άλλη σκοπιά, αυτή του 
Φρανσουά Φυρέ, ο ναζισμός είναι μια αντίδραση στον φιλελευθερισμό, 
μια στιγμιαία παρένθεση στην νικηφόρα πορεία της Δύσης προς την 
Πρόοδο. Τέλος, ο Ντάνιελ Τζόνα Γκολντχάγκεν θεωρεί ότι η λύση στον 
γρίφο του Άουσβιτς, του γεγονότος αυτού που προκάλεσε μια τόσο 
τεράστια ρήξη της εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων, πρέπει να ανα-
ζητηθεί αποκλειστικά στην παράδοση του γερμανικού αντισημιτισμού. 
Όλες οι παραπάνω ερμηνείες6, παρότι η καθεμία ξεχωριστά φωτίζει 
ουσιαστικές πλευρές του φασιστικού φαινομένου, υποκύπτουν σε δύο 
βασικά λάθη: πρώτον, καταλήγουν να παρουσιάζουν μια μονοαιτιακή 
ερμηνεία του ναζισμού, παραβλέποντας άλλες παραμέτρους και δεύ-
τερον, διαπνέονται από μια απολογητική στάση προς την φιλελεύθερη 
παράδοση της Δύσης. 

6. Βλ. σχετικά, ΡΝ, σσ. 19-24. Για περισσότερες πληροφορίες πάνω στις προσεγγίσεις του 
Νόλτε: ΔΠ, σσ. 40-42.

ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ
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Όπως θα δούμε και αργότερα η σχέση μεταξύ φασισμού και νε-
ωτερικής Δύσης δεν είναι τόσο αντιφατική. Η μάχη που ξεκινά το φα-
σιστικό κίνημα κατά του Διαφωτισμού, του υλισμού και των «ψυχρών» 
ιδεολογιών που γεννά η Δύση -πρόκειται εδώ για τον εγγενή αντιδυτι-
κισμό του φασισμού- δε γίνεται με προνεωτερικά μέσα -όπως συμβαίνει 
για παράδειγμα με τη συντηρητική Δεξιά για την οποία θα μιλήσουμε 
παρακάτω- και σε καμία περίπτωση δε διεκδικεί την επιστροφή σε κά-
ποιο ειδυλλιακό παρελθόν -ασχέτως αν εμπνεύστηκε από σύμβολα του 
παρελθόντος. Ο φασισμός ενσωματώνει τα πλέον σύγχρονα δημιουργή-
ματα του νεωτερικού κόσμου, χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει ότι δεν 
αλλοιώνει το περιεχόμενο και τους αρχικούς σκοπούς τους. Έχει πολύ 
μεγάλη σημασία να τονίσουμε ότι το γεγονός πως ο αντιδυτικισμός, δη-
λαδή η τάση δαιμονοποίησης της Δύσης εκ μέρους των εχθρών της και 
ουσιαστικά η οντολογική της ταύτιση με το Κακό, έχει το χαρακτηριστι-
κό να υιοθετεί τα ίδια μέσα πάλης με τον μεγάλο του αντίπαλο, δηλαδή 
την ίδια τη Δύση. Τρανό παράδειγμα τέτοιου αντιδυτικισμού αποτελεί η 
Ιαπωνία κατά την διάρκεια του Β'Π.Π. Στην περίπτωση αυτή έχουμε μια 
μη δυτική χώρα στην οποία διάφορες τοπικές παραδόσεις συναντιούνται 
με αντιδραστικές ευρωπαϊκές ιδέες φτιάχνοντας ένα περίεργο μείγμα 
λατρείας του θανάτου. Για παράδειγμα στις επιχειρήσεις των tokkotai 
(Ειδικές Δυνάμεις Καταδρομών) -για να μην αναφέρουμε τους πιλότους 
καμικάζι- ένα άτομο τοποθετούνταν μέσα σε ένα ατσάλινο σωλήνα και 
εκτοξεύονταν από υποβρύχιο. «Στην Ιαπωνία, λοιπόν, η λατρευτική πί-
στη στον θάνατο ευδοκιμούσε εν μέσω τεχνολογικής, πολιτιστικής και 
βιομηχανικής εκζήτησης»7. Αναφέρουμε τα παραπάνω για να τονίσουμε, 
αφενός, ότι ο αντιδυτικισμός γεννιέται αποκλειστικά μέσα στην Δύση 
και όχι έξω απ' αυτήν και αφετέρου, ότι ο δυτικός πολιτισμός χαρα-
κτηρίζεται από τάσεις, σχίσματα και ρεύματα που αντιφάσκουν μεταξύ 
τους. «Η Δύση υπήρξε κοιτίδα για τον Διαφωτισμό και τα φιλελεύθερα 
παρακλάδια του, αλλά και για τα δηλητηριώδη αντίδοτά τους»8. 

Όπως εύστοχα αναφέρει και ο Τραβέρσο: «Η Δύση δεν είναι εξολο-
κλήρου ενταγμένη στις γενναιόδωρες αρχές της Διακήρυξης των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου. Παρουσιάζει και άλλες όψεις, μεταφέρει και άλλες έννοιες 
για τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, άλλες έννοιες του χώρου, άλλες χρή-
σεις της ορθολογικότητας και άλλες εφαρμογές της τεχνολογίας» (ΡΝ, σσ. 

7. Ian Buruma, Avishai Margalit, Δυτικισμός: Η Δύση στα μάτια των άλλων, μτφρ. Ξενοφών 
Γιαταγάνας, Κριτική, Αθήνα 2007, σσ. 67-70.
8. Ian Buruma, Avishai Margalit, Ό.π., σ. 14.
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28-29). Ο συγγραφέας, όπως θα δούμε, καταφέρνει να αποφύγει τις δύο 
εσφαλμένες οπτικές για τον φασισμό: από την μια μεριά τη θεώρηση του 
Άουσβιτς ως αναπόφευκτη κατάληξη του νεωτερικού πολιτισμού και από 
την άλλη την ανάγνωσή του ως μια λοξοδρόμηση από την πορεία προς 
την Πρόοδο και την Ελευθερία.

Μέσα στη γενικότερη φιλολογία περί φασισμού έχουμε να αντι-
μετωπίσουμε κι ένα ακόμα ζήτημα περισσότερο φιλοσοφικό το οποίο 
αφορά τον δυτικό πολιτισμό ως τέτοιο. Τόσο αυτοί που βλέπουν τον 
φασισμό ως απλό παράγωγο του καπιταλισμού όσο και αυτοί που, μέσα 
από πιο σύνθετες θεωρήσεις και αναλύσεις, δεν εντοπίζουν μια αιτιο-
κρατική σχέση μεταξύ των δύο αλλά περισσότερο μια ενσωμάτωση και 
εκτροπή σκοπών και νοημάτων του καπιταλισμού από τον φασισμό, αμ-
φότεροι, τείνουν να παραβλέπουν ένα καίριο χαρακτηριστικό του δυτι-
κού πολιτισμού. Ειδικότερα, στην δεύτερη «σχολή» ερμηνείας του φασι-
σμού που σαφώς παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον, φαίνεται να 
απουσιάζει μια ερμηνεία των τεράστιων αντιφάσεων που γεννά η Δύση 
κατά την ιστορική της ανάδυση και πορεία. Ακόμη και ο Τραβέρσο, που, 
όπως θα δούμε, προτείνει ένα πολύ ενδιαφέρον και πειστικό σχήμα για 
την ερμηνεία του φασισμού αλλά και για την φύση της νεωτερικότητας 
ως εγγενώς αντιφατικής και πλουραλιστικής από άποψη νοημάτων και 
θεσμών, δεν φαίνεται να εντοπίζει τους βαθύτερους λόγους αυτής της 
πανσπερμίας νοημάτων, τους λόγους για τους οποίους η Δύση θα γίνει 
το θέατρο διαρκών συγκρούσεων και υπερβάσεων. Αυτό που με άλλα 
λόγια λείπει είναι μια βαθύτερη φιλοσοφική θέση που να φωτίζει την 
εμφάνιση του φασισμού υπό το πρίσμα της ανάλυσης του φαντασιακού 
του δυτικού πολιτισμού.

Θα μπορούσαμε να πούμε κάπως σχηματικά (καθώς δεν είναι δυ-
νατόν να αποφύγουμε ορισμένες απλουστεύσεις) ότι αυτό που ονομάζου-
με Δύση και δυτικό πολιτισμό γεννιέται κατά την Αναγέννηση, καθότι τότε 
αναβιώνει το ενδιαφέρον για την λατινική και αρχαιοελληνική γραμματεία9. 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η σκέψη (φιλοσοφική και επιστημονική) καταφέρνει 
να αυτονομηθεί από τα θρησκευτικά δεσμά και να ακολουθήσει την δική της 
πορεία. Έκτοτε ένα από τα βασικά ρεύματα μέσα στην Δύση, που θα μπλέ-
κεται, θα αλληλεπιδρά και θα συγκρούεται με άλλες ήδη υπάρχουσες τάσεις, 
θα είναι το πρόταγμα της αυτονομίας. Εν συντομία στην Δύση συντελείται 
μια διάρρηξη της ετερονομίας μέσω της ανάδυσης της αυτονομίας στο 

9. Εντγκάρ Μορέν, Ευρώπη, πολιτισμός και βαρβαρότητα, μτφρ. Τιτίκα Δημητρούλια, 
Εκδόσεις του εικοστού πρώτου, Αθήνα 2006, σ. 45.
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επίπεδο της σκέψης. Αυτή η ιδιαιτερότητα του δυτικού πολιτισμού επι-
τρέπει να τεθούν υπό αμφισβήτηση τα κυρίαρχα νοήματα της εποχής, 
οι επίσημες αλήθειες τίθενται υπό διαπραγμάτευση, τα παραδεδομένα 
όρια ξεπερνιούνται και νέοι θεσμοί και νοήματα -που πολλές φορές θα 
έρθουν σε σύγκρουση μεταξύ τους- αρχίζουν να αναδύονται. Το πρό-
ταγμα της αυτονομίας θα λάβει ιστορικά έναν διφυή και αντιφατικό 
χαρακτήρα. Στην μία τάση του ο άνθρωπος «θέτει τον άνθρωπο στην 
θέση του θεού, τον καθιστά το μοναδικό υποκείμενο του σύμπαντος και 
του αναθέτει την αποστολή να κατακτήσει τον κόσμο»10. Σε αυτή την 
τάση εντοπίζουμε το καπιταλιστικό φαντασιακό της κυριαρχίας και 
του ελέγχου πάνω στον άνθρωπο και τη φύση. Το έτερο σκέλος του 
προτάγματος της αυτονομίας θα αντιπαλεύει τις παραπάνω τάσεις, 
θα χαρακτηρίζεται από αυτοκριτική ικανότητα, από το ξεπέρασμα της 
κυριαρχίας και την παράλληλη εμφάνιση της αυτονομίας. Θα γεννήσει 
την πολιτική (ως ικανότητα αμφισβήτησης των θεσμών), την φιλοσοφία 
(ως ικανότητα αμφισβήτησης των κυρίαρχων παραστάσεων), την ψυ-
χανάλυση (ως ικανότητα αυτονομίας σε ατομικό επίπεδο). «Ο αστικός 
πολιτισμός, ως κομμάτι της νεότερης Δύσης, είναι όλα αυτά μαζί, είναι 
αυτό το αντιφατικό μείγμα  αυτονομίας και τάσης προς την κυριαρ-
χία που [...] παρήγαγε μια διαρκή κοινωνική ένταση και σύγκρουση»11. 
Κοντολογίς η Δύση θα γίνει η κοιτίδα τόσο μορφών κυριαρχίας κι εκμε-
τάλλευσης όσο και χειραφετικών ιδεών.

Ας το δούμε μέσα από ένα ιστορικό παράδειγμα: τις ιδέες αυ-
τού που μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως παγκοσμιοποίηση, μέσα από 
τις οποίες πληθώρα εξερευνητικών αποστολών των δυτικών μαζί με 
«ουτοπιστές» θαλασσοπόρους θα αρχίζουν να κατακτούν μακρινές θά-
λασσες, ανακαλύπτοντας νέους θαλάσσιους δρόμους και αναπτύσσο-
ντας το εμπόριο, κυριαρχώντας σε ξένους πολιτισμούς  και προσφεύ-
γοντας σε μαζικό δουλεμπόριο (όπως συνέβη με την ανακάλυψη της 
Αμερικής) κ. ο. κ. Όλες αυτές οι τάσεις θα αναπτύσσονται παράλληλα 
με τις διαμετρικά αντίθετές τους. Ο Μισέλ ντε Μονταίν, για παράδειγ-
μα, θα κατακρίνει τόσο την εκμεταλλευτική δράση των δυτικών όσο και 
τις προκαταλήψεις τους για τη δήθεν κατωτερότητα ενός διαφορετικού 
λαού (όπως ήταν οι ιθαγενείς της Αμερικής). Ο Γάλλος ουμανιστής 
σημειώνει: «βρίσκω λοιπόν […] πως τίποτα βάρβαρο και άγριο δεν 

10. Εντγκάρ Μορέν, Ό.π., σ. 48.
11. Στη βιβλιοκριτική: Νίκος  Ν. Μάλλιαρης, «Οι αιτίες της παρακμής της σύγχρονης Ελ-
λάδας», Πρόταγμα, τ. 4 Ιούνιος 2012, σ. 165.
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υπάρχει σε αυτό το έθνος, σύμφωνα με όσα μου αναφέρθηκαν, εκτός 
του ότι ο καθένας αποκαλεί βαρβαρότητα εκείνο που δεν είναι στις 
συνήθειές του· πράγματι, φαίνεται πως δεν έχουμε άλλο κριτήριο για 
την αλήθεια και τη λογική από το παράδειγμα και το πρότυπο των 
γνωμών και των συνηθειών της χώρας όπου ζούμε»12.

Με την παραπάνω παρένθεση προσπαθούμε να σκιαγραφήσουμε 
σε γενικές γραμμές την ιδιαιτερότητα του προτάγματος της αυτονομίας 
που εμφανίζεται στη Δύση όπως και τον διφυή χαρακτήρα του. Στο ένα 
σκέλος του προτάγματος της αυτονομίας μπορούμε να αποδώσουμε διά-
φορες κοινωνικο-ιστορικές δημιουργίες όπως είναι η αστική τάξη, η που-
ριτανική ηθική, το καπιταλιστικό φαντασιακό της ορθολογικής κυριαρχί-
ας πάνω σε άνθρωπο και φύση, ο τεϊλορισμός κ.α. Όμως, παρότι υπάρ-
χουν διαφορές ως προς τους σκοπούς, και ο ολοκληρωτισμός (ναζιστικός 
ή σταλινικός) διαθέτει αντίστοιχες επιδιώξεις. Ο ολοκληρωτισμός είναι 
μια μορφή εξουσίας κατά την οποία τα πάντα υποτάσσονται στη διαρκή 
ριζοσπαστικότητα του κόμματος-κινήματος (κράτος, πολιτική, κοινωνία, 
κουλτούρα, οικονομία, εκπαίδευση, νεολαία, στρατός, αστυνομία -όλα 
υποτάσσονται στο κόμμα). Στην ουσία θέλει να μετατρέψει την κοινωνία 
σε ένα τεράστιο τεϊλορικό εργοστάσιο όπου τα πάντα ελέγχονται, ακόμη 
και η ζωή και ο θάνατος. Ο ολοκληρωτισμός λοιπόν εκφράζει το δυτικό 
φαντασιακό της απόλυτης κυριαρχίας πάνω στην κοινωνία, ασκώντας 
μια εξουσία αυτονομημένη από εξωτερικούς περιορισμούς και όρια. Ο 
φασισμός λοιπόν μπορεί να εμφανιστεί μόνο στην Δύση όχι γιατί εκεί 
υπάρχει καπιταλισμός αλλά διότι εκεί γεννήθηκε το πρόταγμα της αυτο-
νομίας, η δυνατότητα να πλάσουμε τον κόσμο μας με ρητό και συνειδητό 
τρόπο, σύμφωνα με τις επιθυμίες μας· ο φασισμός -όπως κι ο καπιταλι-
σμός απ' την μεριά του- εκφράζει πλευρές αυτού του προτάγματος.         

Η γέννηση της Δεξιάς «επανάστασης»
Ο Jeffrey Herf στο βιβλίο του με τίτλο Αντιδραστικός μοντερνισμός 

ισχυρίζεται ότι «Δεν υπάρχει νεωτερικότητα γενικά. Υπάρχουν μόνο 
εθνικές κοινωνίες, κάθε μια από τις οποίες εκσυγχρονίζεται με τον δικό 
της τρόπο»13. Αυτή η διευκρίνιση του συγγραφέα δε γίνεται προκει-
μένου να αποδείξει ότι η γερμανική ιστορία διαθέτει μια αναλλοίωτη 

12. Βλ. σχετικά του κεφάλαιο «Περί των κανιβάλων», Δοκίμια, τ. 1, σ. 275.
13. Jeffrey Herf, Αντιδραστικός μοντερνισμός: τεχνολογία, κουλτούρα και πολιτική στη 
Βαϊμάρη και του Γ' Ραϊχ, μτφρ. Παρασκευάς Ματαλάς, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρή-
της, Ηράκλειο 2012, σ. 1.
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ουσία που ρέπει αναγκαστικά προς τον ναζισμό, αλλά για να τονίσει 
ότι στη Γερμανία συσσωρεύτηκαν οι κατάλληλες κοινωνικο-ιστορικές 
συνθήκες που επέτρεψαν την εμφάνιση ενός τέτοιου φαινομένου. Μι-
λάμε δηλαδή για μια γερμανική «ουσία» που συγκροτείται κοινωνικο-
ιστορικά. Αυτό το σχήμα μπορεί να επεκταθεί σε κάθε χώρα που γέν-
νησε -ή δε γέννησε- γνήσια φασιστικά κινήματα. Να τονίσουμε όμως 
ότι πολλά από τα συγκροτητικά στοιχεία της ναζιστικής ιδεολογίας 
δεν μπορούν να περιοριστούν στα γεωγραφικά όρια της Γερμανίας. Ο 
αντιδυτικισμός, το τεχνολογικό και επιστημονικό φαντασιακό, ο ρα-
τσισμός και ο κοινωνικός δαρβινισμός· η εργαλειακή ορθολογικότητα 
και ο τεϊλορισμός· η μαζική οργάνωση και η επιδίωξη για ολοκλη-
ρωτική κυριαρχία πάνω στον άνθρωπο και τη φύση, το ξεπέρασμα 
κάθε παραδοσιακού ορίου κ.λπ., είναι ορισμένες από τις δημιουργίες 
του πολιτισμού που αναδύθηκε στην Δύση. Εφόσον εντοπίζουμε τα 
παραπάνω στοιχεία στην ιδεολογία του φασισμού, η ανάλυση και η 
ερμηνεία του θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη δύο επίπεδα: αφενός, τις 
ιδιαίτερες κοινωνικοιστορικές συνθήκες που υπάρχουν σε κάθε χώρα 
ξεχωριστά και αφετέρου, τις ευρύτερες πολιτισμικές τάσεις που κα-
λύπτουν το σύνολο της Δύσης. Θα ήταν νομίζουμε γόνιμο να θέσουμε 
στο επίκεντρο της ανάλυσής μας τις ιστορικές ιδιαιτερότητες της Γερ-
μανίας, κάτι που θα μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε με μεγαλύτερη 
ασφάλεια το ζήτημα της ελληνικής Ακροδεξιάς και τις διαφορές που 
παρουσιάζει σε σχέση με την γνήσια φασιστική Ακροδεξιά. 

Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η Γερμανία δε διαμορ-
φώθηκε από το Διαφωτισμό ποτέ με τον τρόπο που το έκανε η Γαλ-
λία. Για τους Γερμανούς ρομαντικούς η Γαλλία αντιπροσώπευε τον 
ορθολογισμό και την ψυχρή μηχανιστική σκέψη, ενώ η Γερμανία την 
ύπαιθρο των ποιητών, των βιοτεχνών και των αγροτών. Στην πολιτι-
στική εξάπλωση της Γαλλίας, μέσω των Ναπολεόντειων πολέμων, οι 
γερμανοί διανοούμενοι αντέταξαν έναν αντιδραστικό Ρομαντισμό14 ο 
οποίος συνιστούσε απάντηση στον γαλλικό Ορθολογισμό. Στην ουσία 
αυτό που έκανε ο Ρομαντισμός ήταν να μετατρέψει σε φιλοσοφική 

14. Κάνουμε λόγο αποκλειστικά για γερμανικό Ρομαντισμό καθότι ο Ρομαντισμός ως 
ρεύμα, ανάλογα με τα κοινωνικο-ιστορικά πλαίσια στα οποία τοποθετείται, διαθέτει και 
διαφορετικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα ο αγγλοσαξονικός Ρομαντισμός επιτίθεται στον 
υλισμό του διαφωτισμού από προοδευτική σκοπιά, ενώ πολιτικά είναι φιλελεύθερος ή 
ακόμη και δημοκρατικός. Σχετικά με τον αγγλοσαξονικό Ρομαντισμό βλ. την παρακάτω 
βιβλιοκριτική: Νίκος Μάλλιαρης, «Διαφωτισμός, δημοκρατία και σύγχρονος κομφουζιονι-
σμός: με αφορμή ένα βιβλίο του Ρ. Γουόλιν», Πρόταγμα, τ. 4, 2005, σσ. 186-187. 
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αρχή παραδοσιακές μοναρχικές θέσεις (ενάντια στην οικουμενικότητα 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την δημοκρατία κ.λπ.). Ο αντιδιαφω-
τισμός των γερμανών ρομαντικών θεμελιώθηκε στη θέση ότι ο κάθε 
λαός διαθέτει τη δική του κουλτούρα και ότι οι θεσμοί είναι οργανική 
ανάπτυξη αυτής της κουλτούρας. Επομένως, η κριτική στον Διαφω-
τισμό γίνεται από μια εθνική/αντιδραστική σκοπιά. Από την πλευρά 
της τέχνης, το κίνημα αυτό, παρότι χαρακτηριζόταν από απαισιοδοξία 
για το παρόν και νοσταλγία για το παρελθόν -την χαμένη ενότητα που 
πρόσφερε η γερμανική παράδοση-, είχε μπει σε έναν αγώνα αναζή-
τησης των στοιχείων που αξίζουν να διασωθούν. Έτσι εξυμνούσε την 
φαντασία και την δημιουργικότητα του ατόμου προκειμένου να αντι-
παρατεθεί στον Λόγο και την άνθηση του ορθολογισμού15. Δηλαδή, ο 
Ρομαντισμός επινοούσε ένα παρελθόν της αρεσκείας του προκειμένου 
να αντιπαρατεθεί στο ρεύμα του «ψυχρού» ορθολογισμού που υποτί-
θεται πως αντιπροσώπευε ο Διαφωτισμός. Στο επίπεδο της κοινωνικής 
θεωρίας, ο γερμανός φιλόσοφος Γκότφριτ φον Χέρντερ προσπαθούσε 
μέσα από λογικούς συνειρμούς να αποδείξει ότι τα έθνη αποτελούν 
οργανικές ενότητες που ακολουθούν τη δική τους ιδιαίτερη ανάπτυξη 
και πως το λαϊκό πνεύμα (Volksgeist) είναι ανώτερο από τον ουνιβερ-
σαλιστικό Ορθολογισμό της γαλλικής φιλοσοφίας16. 

Το ρομαντικό κίνημα έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην πολιτι-
σμική διαμόρφωση της Γερμανίας. Στα τέλη του 19ου αιώνα ο πολιτικός 
φιλελευθερισμός και γενικώς τα ρεύματα του Διαφωτισμού δε βρίσκουν 
εύφορο έδαφος στο γερμανικό περιβάλλον. Ενώ δηλαδή ο γαλλικός 
Διαφωτισμός γεννά τον ρεπουμπλικανικό εθνικισμό17, στην Γερμανία 

15. Ο Ρομαντισμός ως κίνημα είναι λάθος να ταυτίζεται αμιγώς με την Δεξιά, μεγαλύτερο 
ακόμη λάθος είναι να θεωρείται προάγγελος του ναζισμού. Οι ρομαντικοί δεν εξύμνησαν 
μόνο το παρελθόν και το χώμα αλλά και την ατομικότητα. Ενώ οι ιδέες τους επηρέασαν 
ένα μεγάλο φάσμα πολιτικών ρευμάτων και διανοούμενων. Για παράδειγμα οι ουτοπικοί 
σοσιαλιστές εμπνεύστηκαν σημαντικά από τις ρομαντικές ιδέες. Ο Προυντόν «θρηνούσε 
το θάνατο τον συντεχνιών και την απώλεια του ηθικού δεσμού που ένωνε παλιότερα 
μάστορα, μεροκαματιάρη και παραγιό. Έλπιζε στην επιστροφή των αυτορρυθμιζόμενων 
κοινοτήτων των ειδικευμένων μαστόρων». John Weiss, Συντηρητισμός και ριζοσπαστική 
δεξιά, Θύραθεν, μτφρ. Σπύρος Μαρκέτος, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 82.
16. Ian Buruma, Avishai Margalit, Ό.π., σ. 45.
17. Ο ρεπουμπλικανικός εθνικισμός εναντιώνετα στον μοναρχισμό και τον απολυταρχισμό 
και έχει ως αρχή ότι η εξουσία και το έθνος πηγάζουν από το λαό. Αν για παράδειγμα 
μέσα στα απολυταρχικά πλαίσια ο Λουδοβίκος ΙΔ ισχυρίστηκε ότι «το κράτος, είμαι εγώ» 
(«l'État c'est moi»), άρα εκπρόσωπος του έθνους είναι ο Βασιλιάς, με την ανάδυση του ρε-
πουμπλικανικού εθνικισμού εκπρόσωπος του έθνους είναι η ίδια η κοινωνία. Για την δια-
φορά μεταξύ ρεπουμπλικανικού/πολιτικού εθνικισμού και πολιτιστικού εθνικισμού: Stuart 
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αναδύεται ένας εθνικισμός που αποτελεί -από πολλές απόψεις- ένα 
αντικίνημα «που εξέφραζε τους πόθους για μια απλούστερη, προβιο-
μηχανική ζωή. Ο λαός (Volk) είχε ανάγκη προστασίας από τη διαφθο-
ρά που έφερνε η Zivilisation»18. Οι Γερμανοί συντηρητικοί ήξεραν ότι ο 
εθνικισμός πλέον κινητοποιούσε μεγάλα τμήματα της κοινωνίας. Θα 
έπρεπε λοιπόν να τον αναμορφώσουν, αφαιρώντας τις ρεπουμπλικα-
νικές του πλευρές, ώστε να προσαρμοστεί στους πρωσικούς θεσμούς 
και αξίες. Ο εθνικισμός αποκτά έτσι κυρίως πολιτιστικό περιεχόμενο, 
γίνεται επιθετικός και επεκτατικός, ενώ θα συνδεθεί έντονα με το μι-
λιταριστικό πνεύμα. «Η καθιέρωση της καθολικής στράτευσης έδωσε 
την δυνατότητα στους αριστοκράτες στρατιωτικούς να διδάξουν στους 
νεοσύλλεκτους την τυφλή υπακοή και την πειθαρχία που απαιτούσε η 
μάχη. Η δομή της στρατιωτικής ζωής ήταν επίσης ψυχολογικά χρήσιμη, 
καθώς αποθάρρυνε τις φιλελεύθερες και δημοκρατικές τάσεις μεταξύ 
των νέων19».  

Απουσία φιλελεύθερων-ρεπουμπλικανικών αρχών στη χώρα τους, 
οι γερμανοί διανοούμενοι αμύνονται σε αυτό που αντιλαμβανόταν ως υλι-
σμό και ως θετικιστικής έμπνευσης αποξήρναση του πνεύματος μέσα στη 
Δύση του Διαφωτισμού, προβάλλοντας έναν Ρομαντισμό που έδινε βάρος 
στο συναίσθημα, στην ωραιοποίηση του γερμανικού παρελθόντος, στην 
ποιητική μορφή της ζωής, στην φαντασία έναντι του Λόγου· εν τέλει, σε 
μια βουκολική ουτοπία. Ωστόσο αυτή η αντίθεση στο φιλελεύθερο-ρε-
πουμπλικανικό πνεύμα δεν θα εμποδίσει διόλου την οικονομική ανάπτυ-
ξη και την επέκταση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής μέσα στη 
Γερμανία. Μόνο που στην θέση του καπιταλιστή δεν βρίσκεται τόσο η 
αστική τάξη κι ο ελεύθερος ανταγωνισμός αλλά ο κεντρικός σχεδιασμός 
και το γερμανικό κράτους. Από το 1873 λοιπόν έως τον Α' ΠΠ η Γερμανική 
κοινωνία βιομηχανοποιείται απότομα και μάλιστα φτάνει να ξεπεράσει 
την Αγγλία σε ρυθμούς ανάπτυξης20. Σημαντικό ρόλο, οικονομικό αλλά 

Woolf, Ο εθνικισμός στην Ευρώπη, μτφρ. Έφη Γάζη, Θεμέλιο. Ειδικότερα το κεφάλαιο «Η 
φιλελεύθερη φάση του εθνικισμού».
18. Jeffrey Herf, Ό.π., σ. 7. Διευκρινιστικά να πούμε ότι η έννοια του Volk αναφέρεται στην 
γερμανική λαϊκή κουλτούρα η οποία έρχεται σε αντιπαράθεση με την Zivilisation που ανα-
φέρεται στον δυτικό πολιτισμό, δηλαδή τον πολιτισμό του Διαφωτισμού.
19. John Weiss, Ό.π., σ. 98.
20. Στάθης Ν. Τσοτσορός, Η συγκρότηση του βιομηχανικού κεφαλαίου στην Ελλάδα 
(1898-1939), τ. Α’, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1993, σ. 34. Επίσης για το ρόλο που διαδραμάτισε ο Βί-
σμαρκ στη βιομηχανική εξέλιξη της Γερμανίας, βλ. το κεφάλαιο «Ο νέος συντηρητισμός, 
1850-1890» στο βιβλίο: John Weiss, Ό.π., σ. 101.
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και ιδεολογικό, προς την βιομηχανοποίηση της χώρας -πέρα από το γερ-
μανικό κράτος- θα διαδραματίσουν γερμανοί μηχανικοί, καλλιτέχνες και 
αρχιτέκτονες όπως φυσικά και διανοούμενοι. Η ιδιαιτερότητα αυτών των 
στρωμάτων που προώθησαν την βιομηχανοποίηση της χώρας έγκειται στο 
ότι όλοι τους ανεξαιρέτως προσπάθησαν να αποσυνδέσουν την τεχνολογία 
και την επιστήμη από τα βλαβερά κατ’ αυτούς στοιχεία τους, δηλαδή από 
τον μηχανιστικό και θετικιστικό πολιτισμό της Δύσης και τον φιλελευθερι-
σμό, προσπαθώντας να τα εμβαπτίσουν στις αξίες και την κουλτούρα του 
γερμανικού έθνους. Έτσι λοιπόν «αν οι λόγιοι επιδίωκαν να κερδίσουν τον 
εθνικισμό για την υπόθεση της τεχνολογικής προόδου, οι μηχανικοί επιδίω-
καν να πείσουν τους εαυτούς τους και τους σκεπτικιστές της γενιάς τους, 
από τους χώρους του δικαίου, της ιατρικής, των δημόσιων υπηρεσιών και 
των παραδοσιακών ανθρωπιστικών επιστημών, ότι αυτοί – οι μηχανικοί- και 
τα προϊόντα της δουλειάς τους- τα δημιουργήματα της δεύτερης βιομηχανι-
κής επανάστασης- ανήκαν στην Kulturnation (κουλτούρα του έθνους)»21. Στο 
σημείο αυτό θα επανέλθουμε εκτενέστερα στην συνέχεια.

Η γερμανική εκβιομηχάνιση, σε αντίθεση π.χ. με την αγγλική ή τη 
γαλλική περίπτωση αλλά και το κλασσικό ιστορικό σχήμα, συντελείται 
δίχως να υπάρξει αστική επανάσταση και, όπως τονίσαμε παραπάνω, χω-
ρίς το κράτος να έχει επηρεαστεί από τον πολιτικό φιλελευθερισμό. Το 
γερμανικό κράτος συγκροτείται πάνω σε απολυταρχικές πρωσικές αντι-
λήψεις και αξίες. Για παράδειγμα στο επίπεδο της οικονομίας ο κρατι-
κός παρεμβατισμός είναι διαρκής με στόχο την ρύθμιση του συνόλου των 
οικονομικών ζητημάτων (ρυθμός βιομηχανικής ανάπτυξης, αριθμός εισα-
γωγής μηχανών, μεσολάβηση μεταξύ αστών και προλετάριων για να μην 
υπάρχουν συγκρούσεις κ.α.)22. Μόνο υπό αυτές τις συνθήκες θα υπάρξει 
σταθερότητα και δεν θα αφεθούν οι ανεξέλεγκτοι κερδοσκόποι (τραπεζί-
τες και έμποροι) -όπως συμβαίνει στην Δύση- να γίνουν απειλητικοί για 
τις γερμανικές παραδόσεις και τη λαϊκή κουλτούρα.

Ενώ και ιστορικά όσον αφορά τους πολιτικούς θεσμούς και την 
κοινωνία τα πράγματα δεν μαρτυρούν κάτι διαφορετικό: αδυναμία περι-
ορισμού των βασιλικών εξουσιών και δημιουργίας ενός ουσιαστικού Συ-
ντάγματος που να δίνει δύναμη σε άλλες κοινωνικές ομάδες23· απουσία 

21. Jeffrey Herf, Ό.π., σ. 185.
22. John Weiss, Ό.π., σ. 101.
23. Τρανό παράδειγμα αποτελεί το σύνταγμα που συνέταξαν οι αντιπρόσωποι της Συ-
νέλευσης της Φρανκφούρτης (1849). Ενώ πρόσφεραν το στέμμα σε συνδυασμό με την 
συνταγματική μοναρχία στον Φρειδερίκο Γουλιέλμο της Πρωσίας (Δ') αυτός το αρνήθηκε 
καθότι οι όροι του συντάγματος είχαν καθοριστεί από μια εθνοσυνέλευση και όχι βάσει 
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δυναμικών κινημάτων όπως αυτά που οδηγούσαν βασιλιάδες σε πα-
ραίτηση (όπως στην περίπτωση της Γαλλίας με τον Κάρολο Ι' ύστερα 
από την επανάσταση του 1830). Σύμμαχοι του γερμανικού κράτους 
λοιπόν σε αυτό το γερμανικό αντικίνημα ήταν οι ευγενείς, οι χωρικοί, 
οι μικροαστοί και οι τεχνίτες. «Η Γερμανία έγινε λοιπόν το πρώτο 
ισχυρό βιομηχανικό κράτος όπου κυριαρχούσαν θεσμοί και αξίες που 
πήγαζαν από το προ-φιλελεύθερο και προ-βιομηχανικό του παρελ-
θόν»24. Η εκβιομηχάνιση μιας χώρας έπαψε να θεωρείται ίδιον φιλε-
λεύθερων προσανατολισμών και πλέον συνδέθηκε και με τον συντη-
ρητισμό.

Όσο οι φιλελεύθεροι θεσμοί, οι υλιστικές αντιλήψεις και η μα-
ζική κοινωνία κυριαρχούν όλο και περισσότερο μέσα στη Δύση, στους 
κόλπους της γερμανικής διανόησης κάνει την εμφάνισή του ένα ρεύμα 
πολιτισμικού πεσιμισμού. Το πολύ σημαντικό αυτό ρεύμα θα αποφαν-
θεί ότι η σύγχρονη Δύση προαναγγέλλει την καταστροφή όλων των με-
γάλων πολιτισμών που γέννησε ο δυτικός κόσμος. Είναι αναμενόμενο 
λοιπόν, στα πλαίσια αυτής της ιδιαίτερης πρόσληψης, να πιστεύουμε 
πως Διαφωτισμός, ως μήτρα του ορθολογισμού και της απομάγευσης 
του κόσμου, μακράν του να οδηγεί στην Πρόοδο, επιφέρει την πλήρη 
παρακμή και τον μαρασμό της κουλτούρας. Αυτός ο πολιτισμικός πε-
σιμισμός δεν έχει ως φορείς του μόνο τους διανοούμενος (φιλόσοφους, 
κοινωνιολόγους κ.λπ.) αλλά διαδίδεται ευρύτερα στους λογοτεχνικούς 
και καλλιτεχνικούς κύκλους. Η φιλολογία αυτή περί των καταστρο-
φικών συνεπειών του Διαφωτισμού δεν περιορίζεται στην Γερμανία 
αλλά αποτελεί βασική θέση όλων των φασιστικών κινημάτων που θα 
γνωρίσει η Ευρώπη. Έχοντας, λοιπόν, ως όπλα του τον υλισμό και 
τον ατομικισμό, ο καταστροφικός νεωτερικός κόσμος προσπαθεί να 
αντικαταστήσει την κοινότητα (που είναι ριζωμένη στην κουλτούρα) 
με την κενότητα της μαζικής κοινωνίας· την θέση του Volk απειλεί το 
μαζικοποιημένο πλήθος, ενώ η αστικοποίηση και το κυνήγι του ιδιωτι-
κού κέρδους γίνονται αντιληπτά ως κίνδυνοι διανοητικού εκφυλισμού 
του γερμανικού έθνους. 

δικών του επιλογών. Έτσι, ένα χρόνο αργότερα, παραχώρησε ένα δικό του σύνταγμα προ-
σαρμοσμένο στους δικούς του όρους που φυσικά δεν αμφισβητούσαν την κυριαρχία του. 
Βλ. σχετικά: E.M. Burns, Ευρωπαϊκή ιστορία- Ο Δυτικός πολιτισμός: Νεώτεροι χρόνοι,  
μτφρ. Τάσος Δαρβέρης, Επίκεντρο, Θεσ/νίκη 2006, σσ. 632-634. Χαρακτηριστική αυτού 
που περιγράφουμε είναι βέβαια και η περίπτωση του Βίσμαρκ που κατάφερνε πάντα να 
επιβληθεί είτε σε φιλελεύθερους είτε σε σοσιαλιστές. 
24. John Weiss, Ό.π., σ.100.
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Ο πολιτισμικός πεσιμισμός που κυριαρχεί στη Γερμανία θα αλ-
λάξει ριζικά περιεχόμενο μέσα από ένα γεγονός καταλυτικό για το σύ-
νολο της Ευρώπης. Η εμπειρία του Α' Παγκόσμιου Πολέμου -του πρώτου 
ολοκληρωτικού και βιομηχανοποιημένου πολέμου στην ανθρώπινη ιστο-
ρία- θα μετατρέψει τον πεσιμιστικό συντηρητισμό σε έναν ενθουσιώδη 
και επαναστατικό χείμαρρο κατά των αξιών του δυτικού πολιτισμού25. 
Η Γερμανία πίστεψε πως θα μπορούσε να αναγεννηθεί μέσα από αυτό 
τον πόλεμο, η ήττα όμως της έφραξε τον δρόμο. Η εμπειρία του Α' Π.Π. 
δεν θα ξεχαστεί, αλλά θα λάβει, αντιθέτως, τα χαρακτηριστικά μιας μο-
ντέρνας ουτοπίας. Η πρωτοφανής αυτή εμπειρία οδήγησε σε ένα εκρη-
κτικό ιδεολογικό μείγμα που κανένας ρομαντικός ή εθνικιστής Γερμανός 
του 19ου αιώνα δεν θα είχε φανταστεί. Η τεχνολογία και η επιστήμη 
θα θεωρηθούν πλέον ως τα μέσα για την αναγέννηση του έθνους. Όπως 
αναφέρει ο Τραβέρσο: «η εκλεκτική και παράδοξη σύζευξη ανάμεσα στο 
βιταλιστικό ενθουσιασμό για την τεχνολογία και στη ρομαντική εξέγερ-
ση ενάντια στην απομάγευση της νεωτερικότητας αποτελεί την προϋ-
πόθεση της “συντηρητικής επανάστασης”» (ΔΠ, σ. 212). Αυτή η σύζευξη 
νεωτερικής τεχνολογίας και ρομαντικής εξέγερσης γίνεται για πρώτη 
φορά αντιληπτή στους ιταλούς φουτουριστές (Μαρινέτι) μέσω της αι-
σθητικοποίησης της πολιτικής. Οι φουτουριστές εκθείαζαν την ομορφιά 
της τεχνολογίας και τις καταστροφικές της ιδιότητες, ενώ «απέρριπταν 
την πολιτιστική κληρονομία του παρελθόντος, που ήταν συγκεντρωμένη 
σε μουσεία και βιβλιοθήκες»26. Τα πεδία μάχης γίνονται για τον Μαρινέτι 
πεδία συνουσίας και έκστασης, ενώ η ομορφιά θα αποκτήσει μια στενή 
σχέση με την καταστροφή και τον πόνο (ΔΠ, σσ. 277-278).

Οι συντηρητικοί επαναστάτες θέλουν να κάνουν «επανάσταση 
ενάντια στην επανάσταση»27 και αυτός ακριβώς ο λόγος τους καθιστά 
ιδεολογική βάση του φασισμού. Είναι όμως επαναστατικός ο φασισμός; 
Έχει τη δική του ιδεολογία ή, όπως ισχυρίζονται μαρξιστές και αναρχι-
κοί, αποτελεί, απλά, μια ακραία μορφή του αστικού συστήματος, πράγ-

25. Ο Σπένγκλερ είναι ένα καλό παράδειγμα θεωρητικού ο οποίος μπορούμε να πούμε ότι 
πατά σε δύο βάρκες. Ενώ από την μία μεριά εκφράζει έναν πολιτιστικό πεσιμισμό (εξ ου 
και το βιβλίο του με τίτλο: Η παρακμή της Δύσης)· παράλληλα όμως τάσσεται υπέρ μιας 
επανάστασης με συντηρητικό πρόσημο. Βλ. σχετικά το τρίτο κεφάλαιο  από το βιβλίου 
του Jeffrey Herf: «Όσβαλντ Σπένγκλερ: αστικές αντινομίες, αντιδραστικές συμφιλιώσεις». 
Επίσης Ρόμπερτ Πάξτον, Η ανατομία του φασισμού, μτφρ. Κατερίνα Χαλμούκου, Κέδρος, 
2006, σσ. 56-57.
26. Ρόμπερτ Πάξτον, Ό.π., σ. 17.
27. Αυτόν τον ορισμό έδωσε ο Μουσολίνι στον φασισμό.
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μα που θα συνεπαγόταν ότι θα πρέπει να μελετήσουμε κυρίως τον κα-
πιταλισμό και όχι τόσο τον φασισμό ως αυτόνομο φαινόμενο; Σύμφωνα 
με την οπτική μας θα ήταν λάθος, ερμηνευτικά, να στερήσουμε από τον 
φασισμό την ιστορική του αυθυπαρξία28. Πάνω λοιπόν στο ερώτημα αν ο 
φασισμός έχει επαναστατικούς στόχους ή όχι η διατύπωση του Ε. Τρα-
βέρσο μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους: «Ήταν επανάσταση, γιατί ήθελε 
να οικοδομήσει μια νέα κοινωνία· ήταν ιδεολογία, γιατί είχε αναδιατυ-
πώσει τον εθνικισμό μέσα από μια προοπτική που, έχοντας απορρίψει 
μαρξισμό, εναντιωνόταν τόσο στον συντηρητισμό όσο και στον φιλελευ-
θερισμό, αναζητώντας εναλλακτική οδό· ήταν κοσμοθεωρία, γιατί τοπο-
θετούσε το πολιτικό του πρόταγμα σε μια θεώρηση της ιστορίας, ήθελε 
να δημιουργήσει έναν “νέο άνθρωπο” και παρουσιαζόταν σαν το θεό-
σταλτο πεπρωμένο του έθνους· τέλος, ήταν κουλτούρα, γιατί ήθελε να 
μεταμορφώσει το συλλογικό φαντασιακό, να μεταβάλλει τους τρόπους 
ζωής, να καταργήσει κάθε διαχωρισμό ανάμεσα στην ιδιωτική και δημό-
σια ζωή. Πρόκειται φυσικά για μια “δεξιά επανάσταση”» (ΔΠ, σ. 306).   

Καπιταλισμός, βιομηχανοποίηση του θανάτου και ο ρόλος της 
γραφειοκρατίας στα ναζιστικά εγκλήματα

Αν η εκτέλεση του Λουδοβίκου ΙΣΤ' συμ-
βολίζει το τέλος του Παλαιού Καθεστώτος, το όρ-
γανό της -η γκιλοτίνα- αναγγέλλει την έλευση της 
νεωτερικότητας στην κουλτούρα και τις πρακτικές 

του θανάτου (ΡΝ, σ. 36).

Ο αποκεφαλισμός του Λουδοβίκου ΙΣΤ' μπορεί να συμβολίζει 
το τέλος του Παλαιού Καθεστώτος, ωστόσο, όπως ευφυώς παρατηρεί 
ο Τραβέρσο, σηματοδοτεί και τον εξορθολογισμό και την μηχανοποίη-
ση στο πεδίο του θανάτου· με άλλα λόγια, ο αποκεφαλισμός από ένα 
μηχάνημα –τη γκιλοτίνα- θα ανοίξει την πόρτα στις τεχνολογικές με-
θόδους θανάτωσης. Ο δήμιος, αυτή η τρομαχτική και επιβλητική φυσι-
ογνωμία του παλαιού κόσμου, θα αντικατασταθεί από έναν υπάλληλο 
που θα είναι πλέον απλός χειριστής μιας μηχανής29. Εφεξής η θανάτωση 

28. Σχετικά με την σχέση φασισμού και νεωτερικότητας βλ. επίσης το κείμενο του Ένζο 
Τραβέρσο: «Οι ρίζες του ναζισμού στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό» (διαθέσιμο στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: http://dokimh.espivblogs.net/?p=242). Όπως και την μπροσούρα: «Η 
κανονικότητα του φασιστικού: ο φασισμός στην εποχή της παγκοσμιοποίησης» (στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://dokimh.espivblogs.net/?p=308).
29. Σύμφωνα με τον Τραβέρσο: «ο σημερινός εκτελεστής διαφέρει πολύ από τον πατέρα 
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μπορεί να γίνει και χωρίς εκτελεστή. Υπάρχουν όμως κι άλλες συνέπει-
ες. Ο πόνος που προκαλούσε παλιότερα η γκιλοτίνα ελαχιστοποιείται, 
ο χρόνος της εκτέλεσης εξίσου, ενώ η τεχνική της εκτέλεσης μελετάται 
και εξελίσσεται. Ενώ η κλασσική μορφή βίας, που περιλαμβάνει μια 
έκρηξη συναισθημάτων και έντονης αλληλεπίδρασης μεταξύ θύματος 
και θύτη, δίνει την θέση της στην επιδίωξη της αποτελεσματικότητας 
και της ακρίβειας. Το αποτέλεσμα είναι πως τα πτώματα δυνητικά 
μπορούν να πολλαπλασιάζονται χωρίς κανένα όριο, όπως μας έδειξε 
η στενή σχέση που απέκτησαν η τεχνολογία και ο θάνατος μέσα στα 
στρατόπεδα εξόντωσης των ναζί.  

Ωστόσο μέσα στους χώρους των ναζιστικών στρατοπέδων η 
τεχνικοποίηση της διαδικασίας θανάτωσης θα συνδεθεί με τους καπι-
ταλιστικούς τρόπους παραγωγής. Ο θεσμός του εργοστασίου και ό,τι 
αυτό συνεπάγεται στο εσωτερικό του -καταμερισμός εργασίας, διοι-
κητικός εξορθολογισμός, εξορθολογισμός του χρόνου, ιεραρχία κ.α.- 
θα αποτελέσει την βάση της ναζιστικής «προόδου». Όμως ήδη πριν 
από την εμφάνιση των εργοστασίων θανάτου, στην Δύση συντελείται 
(περίπου στα μέσα του 19ου αιώνα) ο εξορθολογισμός των σφαγείων. 
Εκεί ο θάνατος των ζώων απεκδύεται τα τελετουργικά και γιορταστι-
κά του χαρακτηριστικά, δίνοντας τη θέση τους στις «αποστειρωμένες 
σφαγές» (ΡΝ, σ. 53). Αυτά τα εργοστασιακά σφαγεία -τα οποία μετα-
φέρονται έξω από τις πόλεις και μακριά από τα ευαίσθητα βλέμματα 
των ανθρώπων- θα έχουν μια τρομαχτική ομοιότητα με τα στρατόπε-
δα εξόντωσης. Η βασική διαφορά θα είναι ότι στην πρώτη περίπτω-
ση (στα σφαγεία) απώτερος σκοπός αποτελεί το εμπόρευμα και το 
κέρδος, ενώ στην δεύτερη (στα στρατόπεδα εξόντωσης) σκοπός είναι 
η παραγωγή πτωμάτων και η θανάτωση ανθρώπων. Ο βιομηχανικός 
χαρακτήρας θανάτωσης (όπως συνέβη στο Άουσβιτς) αντανακλάται 
και στην βιομηχανική αρχιτεκτονική των στρατοπέδων: καμινάδες, 
λειτουργική οργάνωση των παραπηγμάτων, που ευνοεί την γρήγορη 
εξόντωση -όπως ακριβώς η πρώτη ύλη για ένα εργοστάσιο τοποθετεί-
ται σε σημείο τέτοιο ώστε να υπάρχει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση. 
Το Άουσβιτς, λοιπόν, είναι ένα «επιστημονικά» οργανωμένο εργοστά-
σιο παραγωγής πτωμάτων. 

του: δεν έχει, όταν μιλάει για το επάγγελμά του και τις λεπτομέρειες που συνδέονται με 
αυτό, εκείνη την αμηχανία, εκείνη την ενόχληση, εκείνη τη δυσφορία που έδειχνε ο προκά-
τοχός του. Δεν θεωρεί τον εαυτό του κάτι διαφορετικό από έναν κλητήρα που εκτελεί με 
δικαστική απόφαση και μιλάει για τα καθήκοντά του με αξιοσημείωτη άνεση». (ΡΝ, σ. 40.)
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Οι «ορθολογικές» μέθοδοι διαχείρισης που εμφανίζονται στην νε-
ωτερική Δύση, ως γνωστόν, δεν έχουν ως πεδίο εφαρμογής αποκλειστικά 
την υλική οργάνωση -για παράδειγμα- της εργασίας. Ο «ορθολογισμός», 
απ' τα σπάργανά του30, έθεσε εξίσου στο επίκεντρό του το ίδιο το αν-
θρώπινο σώμα. Κατά τον 19ο αιώνα παρουσιάζεται μια αναμόρφωση στο 
χώρο των φυλακών η οποία θα έχει ως στόχο την διαχείριση των σωμά-
των και των ανθρώπων. Φυσικά το πράγμα δεν περιορίζεται μόνο εκεί. 
«Φυλακές, στρατώνες, εργοστάσια: τόποι που, όλοι τους, κυριαρχούνται 
από την αρχή του εγκλεισμού, της πειθαρχίας του χρόνου και των σωμά-
των, του ορθολογικού καταμερισμού και της μηχανοποίησης της εργασίας, 
της κοινωνικής ιεραρχίας, της υποταγής στις μηχανές» (ΡΝ, σ. 43). Κατά 
την αυγή της βιομηχανικής κοινωνίας λοιπόν οι φυλακές αναμορφώνονται. 
Αφενός λαμβάνουν μια «ορθολογική» οργάνωση και πειθαρχία του τύπου 
που συναντάμε πλέον στα εργοστάσια και τους στρατώνες, αφετέρου, 
όμως, επαναφέρουν την αγριότητα και την τιμωρία. Μια αγριότητα πιο 
αποτελεσματική, πιο οργανωμένη, εν τέλει, πιο «ορθολογική». Η φυλακή 
γίνεται στην ουσία ένα εργοστάσιο που έχει αλλάξει σκοπούς και στό-
χους, δηλαδή δεν αποσκοπεί στο κέρδος αλλά στην τιμωρία. Αυτή η νέα 
φυλακή αφήνει μια παρακαταθήκη που θα εκμεταλλευτεί αργότερα ο φα-
σισμός. Η παρακαταθήκη αυτή έχει να κάνει με το ότι ο ίδιος ο άνθρωπος, 
το σώμα του, τοποθετείται στο επίκεντρο και γύρω αναπτύσσεται ένας 
μηχανισμός που με ορθολογικές μεθόδους προσπαθεί να το εξουσιάσει, 
να το αναμορφώσει, εν τέλει, να το τιμωρήσει γι' αυτό που είναι31. Τα 
στρατόπεδα εξόντωσης, φυσικά, διαφέρουν ως προς τους σκοπούς τους 
από τις φυλακές και τα βρετανικά πτωχοκομεία του 19ου αιώνα, ωστόσο 
δεν μπορούμε να μην σταθούμε στο γεγονός ότι και τα στρατόπεδα των 
ναζί ήταν μια ακραία μορφή ελέγχου πάνω στην ζωή και τον θάνατο τον 
ανθρώπων που είχε αναπτυχθεί ιδιαίτερα τον 19ο αιώνα. 

30. Ο Ζακ λε Γκοφ εντοπίζει την απαρχή της «ορθολογικής» κυριαρχίας πάνω στον άν-
θρωπο στον θεσμό της εξομολόγησης που αλλάζει χαρακτήρα κατά τον ύστερο Μεσαίωνα: 
«Ο μετανοών, λέει, οφείλει να αναρωτιέται για τη συμπεριφορά και τις προθέσεις του, να 
υποβάλλει τη συνείδησή του σε έλεγχο. Ένα πρωτοποριακό μέτωπο έχει ανοίξει: αυτό της 
ενδοσκόπησης, που θα μεταβάλει σιγά σιγά τις νοοτροπίες και τις συμπεριφορές. Είναι οι 
απαρχές της ψυχολογικής νεωτερικότητας». Ζακ Λε Γκοφ, Το πουγκί και η ζωή: οικονομία 
και θρησκεία στον Μεσαίωνα, μτφρ. Νικόλαος Γκοτσίνας, Κέδρος, 2003, σ. 15.
31. Η φυλακή του Μπένθαμ όπου η εξουσία πρέπει να είναι διαρκώς αισθητή στον κρα-
τούμενο αποτελεί το πρότυπο μιας νέου τύπου φυλακής. Επίσης, παρόμοια λογική, συ-
ναντάται και στα βρετανικά πτωχοκομεία του 19ου αιώνα. Εκεί οι φτωχοί και οι άνεργοι, 
αφού έμπαιναν σε ένα περιβάλλον το οποίο οργανώνονταν διαφορετικά από τον έξω 
κόσμο, τιμωρούνταν για την ιδιότητά τους, δηλαδή ότι ήταν φτωχοί και άνεργοι.
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Τα στρατόπεδα εξόντωσης πετυχαίνουν να συνδυάσουν στοι-
χεία όπως η σειριοποίηση του θανάτου, το καπιταλιστικό εργοστασιακό 
φαντασιακό και ο νέος τύπος φυλακής που εισήγαγε ο Μπένθαμ. Είναι 
λογικό, λοιπόν, αυτή η σύνθεση να γεννά φαινόμενα που συναντάμε 
σε κάθε καπιταλιστική κοινωνία: αλλοτρίωση32, ηθική αδιαφορία σαν 
αυτή που παράγει η νεώτερη καπιταλιστική γραφειοκρατία, ακόμη και 
μια γλώσσα δημοσιοϋπαλληλική που ντύνει με ουδέτερους και κωδι-
κοποιημένους όρους αποφάσεις σαν αυτή της «Τελικής Λύσης». Ο να-
ζισμός φτιάχνει μια τεράστια γραφειοκρατία, μοντέρνου τύπου, χωρίς 
την οποία ο ολοκληρωτισμός με την μηδενιστική του ιδεολογία θα έμενε 
έμπνευση μερικών παρανοϊκών. Όλη αυτή η στρατιά των «Άιχμαν», 
δηλαδή των δημόσιων υπαλλήλων του ναζισμού, που «έκαναν την δου-
λειά τους», επέτρεψαν στους ναζί να εφαρμόσουν τον ολοκληρωτισμό 
ως σύστημα. Ευφυώς η Χ. Άρεντ μίλησε για «κοινοτοπία του κακού», 
εννοώντας «την έλλειψη, την αναστολή της λειτουργίας ή ακόμα και την 
εξαφάνιση της ικανότητας μας να σκεφτόμαστε, οι οποίες ενδέχεται να 
συνοδεύουν τις πράξεις βαρβαρότητας ή, γενικότερα, τη διάπραξη του 
κακού»33. Οι άνθρωποι σαν τον Άιχμαν δεν ήταν ούτε θεωρητικοί του 
ναζισμού, ούτε συνέβαλαν με κάποιο τρόπο στην λήψη των αποφάσε-
ων του καθεστώτος, συνιστούσαν όμως ένα αποτελεσματικό εργαλείο. 
Σχολιάζοντας ο Τραβέρσο το κατά πόσο οι γραφειοκράτες τους ναζι-
σμού ήταν ιδεολογικά προσκείμενοι στο καθεστώς, λέει: «Στην μεγάλη 
πλειοψηφία των περιπτώσεων, ο ζήλος των γραφειοκρατών της “Τελικής 
Λύσης” δεν οφειλόταν στον αντισημιτισμό τους. Όχι ότι τους έλειπε, 
κάθε άλλο, όμως το μίσος για τους Εβραίους δεν ήταν το κίνητρο της 
δράσης τους. Ο ζήλος τους στην εφαρμογή των διωκτικών μέτρων και 
στην ενεργοποίηση του λογιστικού μηχανισμού της εξόντωσης οφειλό-
ταν τόσο σ' ένα επαγγελματικό habitus όσο και σε μια γενικευμένη αδι-
αφορία. Οι περισσότεροι από αυτούς θα συνεχίσουν μετά τον πόλεμο 
την σταδιοδρομία τους ως δημόσιοι λειτουργοί, διαχειριστές και στα-
τιστικολόγοι στην ομοσπονδιακή Δημοκρατία, μερικές φορές και στην 
Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας» (ΡΝ, σ. 62). 

32. Η μεγαλύτερη μορφή αλλοτρίωσης που κατάφερε να επιτύχει ο τεϊλορισμός σε ολό-
κληρη την ιστορία του ήταν, αναμφισβήτητα, οι «ειδικές ομάδες» (κατά βάση Εβραίοι) 
που είχαν οργανώσει οι ναζί μέσα στα στρατόπεδα εξόντωσης, και οι οποίες ήταν επιφορ-
τισμένες με τη διαδικασία θανάτωσης. Με άλλα λόγια οι ναζί τοποθετούσαν Εβραίους να 
διεκπεραιώσουν την «τελική λύση». 
33. Κριστόφ Ντεζούρ, «Οδύνη, εργασία, πράξη: Η κοινοτοποποίηση της κοινωνικής αδικί-
ας», Πρόταγμα, τ. 4. Ιούνιος 2014, σ. 63.
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Αποικιοκρατία και ρατσισμός

Ο ρατσισμός είναι μια αποφυάδα, ή μια 
μεταμόρφωση, ιδιαίτερα οξεία και παροξυστική, 
νοιώθω τον πειρασμό να πω: μια τερατώδης ειδο-
ποιία ενός σχεδόν καθολικού χαρακτήρα των αν-
θρώπινων κοινωνιών. Πρόκειται για την καταφανή 
ανικανότητα της συγκρότησης μας ως εαυτών χω-
ρίς αποκλεισμό του άλλου – και για την καταφανή 
ανικανότητα να αποκλείουμε τον άλλο χωρίς να 
τον υποτιμούμε και, εντέλει, να τον μισούμε34.

Οι διάφορες μορφές μίσους που παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια 
της ανθρώπινης ιστορίας (επιθετικός εθνικισμός, πολιτιστικός και θρησκευτι-
κός φανατισμός κ.λπ.) δεν απέκτησαν την οξεία μορφή του νεώτερου ρατσι-
σμού της Δύσης. Ποιά είναι όμως η ιδιαιτερότητα του νεώτερου ρατσισμού σε 
σχέση με τα άλλα είδη μίσους; Συνήθως το μίσος προς τον «άλλο» είχε τον 
χαρακτήρα του αποκλεισμού ή της ενσωμάτωσης (ακόμα και με βίαια μέσα). 
Οι Έλληνες εθνικιστές, για παράδειγμα, λόγω κομπλεξισμού, λατρεύουν να 
θυμίζουν στους Ευρωπαίους ότι ολόκληρη η επιστημονική ορολογία συνιστά 
δάνειο από την αρχαία ελληνική γραμματεία. Με άλλα λόγια ο εθνικισμός 
τους εκφράζεται μέσα από την ενσωμάτωση του άλλου, που μπορεί να είναι 
κατώτερος, συγχρόνως όμως μπορεί να ενσωματωθεί. Σύμφωνα με τον Κ. 
Καστοριάδη η διαφορά μεταξύ του ρατσισμού και των άλλων μορφών μίσους 
είναι ότι ο πρώτος αντιμετωπίζει τον «άλλο» ως «μη μετατρέψιμο», άρα ο 
«άλλος», σε σχέση με μας, δεν μπορεί να ενσωματωθεί στις αρχές μας, τις 
αλήθειες μας, τον πολιτισμό μας. Ακριβώς για αυτό τον λόγο ο ρατσισμός 
μιλάει με μια γλώσσα βιολογική (αναφέρεται δηλαδή σε χαρακτηριστικά που 
η αλλαγή τους δεν είναι στην ευχέρεια του υποκειμένου) και προτείνει ως 
λύση την εξόντωση του Άλλου35. Τέλος, ο νεώτερος ρατσισμός δεν αποτελεί 
μόνο μορφή μίσους αλλά και επιστημονική θεωρία. Οι ναζί, για παράδειγμα, 
δε θανάτωναν τους Εβραίους με στόχο μόνο την εξόντωσή τους· οι ναζί θεω-
ρούσαν πως με αυτόν τον τρόπο εξελίσσονταν βιολογικά. 

Έχει σημασία να κατανοήσουμε την ιδιαιτερότητα του ρατσισμού 
καθότι, με αυτό τον τρόπο, θα δούμε πόσο απλοϊκές είναι οι μαρξιστικές 
ερμηνείες για τον ναζισμό, που θέλουν τον τελευταίο απλό παράγωγο 

34. Κορνήλιος Καστοριάδης, Ο θρυμματισμένος κόσμος, Ζ. Σαρίκας- Κ. Σπαντιδάκης, 
Αθήνα, Ύψιλον, 1992, σ. 32.
35. Βλ. επίσης το κείμενο του Καστοριάδη, «Οι ρίζες του μίσους». Διαθέσιμο ηλεκτρονικά 
στην ιστοσελίδα Eagainst.com.
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του καπιταλισμού. Αν έχει βάση αυτή η ανάλυση, τότε γιατί ο καπιταλι-
σμός (οι κεφαλαιοκράτες δηλαδή, μιας και αυτό εννοούν οι περισσότεροι 
μαρξιστές όταν μιλούν περί καπιταλισμού) «επιλέγει» να δημιουργήσει 
συγκεκριμένα τον ρατσισμό και δεν επιλέγει τη σιγουριά μιας στρατι-
ωτικού τύπου δικτατορίας; Επίσης, αν απώτερος σκοπός του ναζισμού 
είναι να διαφυλάξει τον καπιταλισμό, γιατί σπαταλά χρήμα και χρόνο 
στην εξόντωση των Εβραίων; Αν ο φασισμός ήταν απλά μια ακραία εκ-
δοχή του καπιταλισμού τότε θα κοίταζε να τον ενισχύσει με κάθε τρόπο 
και όχι να τον υπονομεύει με αντιπαραγωγικούς τρόπους (όπως ήταν τα 
στρατόπεδα εξόντωσης) και να απειλεί την υπόστασή του με ανορθο-
λογικές στρατιωτικές και άλλες πρακτικές (π.χ. όπως κατά την εισβολή 
στην ΕΣΣΔ, όταν ο Χίτλερ δεν άκουγε τις εκκλήσεις των στρατηγών του 
για την επικινδυνότητα της «επιχείρησης Μπαρμπαρόσα»). 

Όπως θα φανεί στη συνέχεια, ο ρόλος του ρατσισμού στα πλαίσια 
του ναζισμού αποδεικνύει μια πολύ σημαντική πλευρά του κινήματος η 
οποία χαρακτηριζόταν από έλλειψη λειτουργικότητας, μια πλευρά χά-
ους και ανορθολογισμού που υπέσκαπτε και αποδιοργάνωνε όλα αυτά 
τα στοιχεία που περιγράψαμε παραπάνω και τα οποία σχετίζονταν με 
τις «ορθολογικές» και «τεχνοεπιστημονικές» εκδηλώσεις του κινήματος 
όσον αφορά την σχεδίαση των στρατοπέδων εξόντωσης αλλά και γενικό-
τερα της ασκούμενης πολιτικής. Επιστρέφοντας λοιπόν στο ερώτημα αν 
ο φασισμός είναι αντικαπιταλιστικός ισχυριζόμαστε ότι δεν ήταν, αυτό 
όμως δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι ήταν και καπιταλιστικός. 
Αυτό που επιδίωκε ήταν μια επανάσταση «από τα δεξιά», ενσωματώ-
νοντας -και παράλληλα αλλοιώνοντας- το καπιταλιστικό φαντασιακό36. 
Φασισμός δίχως ένα ανεπτυγμένο καπιταλιστικό περιβάλλον -αλλά και 
γενικότερα έξω από το φαντασιακό της Δύσης- δεν μπορεί να υπάρξει. 
Από την μεριά του όμως ο καπιταλισμός θα μπορούσε να ξεπεράσει τις 
αντιφάσεις του και χωρίς να χρειαστεί να «επινόησει» τον φασισμό όπως 
και συνέβη σε πολλές χώρες. Στις ΗΠΑ επινοήθηκε ο κεϋνσιανισμός και 
όχι ο ναζισμός, η Ελλάδα απέκτησε δικτατορικό καθεστώς, ενώ σε άλ-
λες ευρωπαϊκές χώρες τα φασιστικά κινήματα είτε διαλύθηκαν είτε δεν 

36. Φυσικά στο σημείο αυτό προσπαθούμε να περιγράψουμε μια γενικότερη τάση του 
ναζιστικού φαινομένου καθότι η διαπλοκή του ναζιστικού κόμματος με το κεφάλαιο προ-
φανώς υπήρξε, όπως επίσης και πολλές υποχωρήσεις του ίδιου του Χίτλερ κατά την πε-
ρίοδο ανέλιξής του στην εξουσία. Δεν είναι τυχαίο πως ο Χίτλερ εξόντωσε ή παραγκώνισε 
τους πιο ειλικρινείς εθνικο-σοσιαλιστές συντρόφους του, όπως οι Ερνστ Ρεμ και Γκρέγκορ 
Στράσερ (κατά τη Νύχτα των Μεγάλων Μαχαιριών, το 1934), ή ο έτερος Στράσερ, Ότο, που 
διαγράφηκε από το ναζιστικό κόμμα το 1930.
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κράτησαν τις δυνάμεις τους είτε κυνηγήθηκαν από δικτάτορες, όπως για 
παράδειγμα στην Ισπανία, την Ουγγαρία, το Βέλγιο, την Βρετανία, την 
Ολλανδία, την Ιρλανδία37. 

Ιστορικά ο νεώτερος ρατσισμός παρουσιάζεται κατά τον 19ο αιώνα 
σε πεδία κοινωνικών και επιστημονικών θεωριών (κοινωνικός δαρβινισμός, 
ευγονική, ανθρωπολογία, φυλετική βιολογία κ.λπ.). Το σημαντικό στοιχείο, 
που έδωσε δυναμική και προοπτική σε αυτή την θεωρία, είναι ότι ο ρα-
τσισμός δεν περιορίζεται από κάποιο πολιτιστικό πεσιμισμό και απαισι-
οδοξία για το μέλλον. Αντιθέτως, εκφράζει το φαντασιακό της Προόδου, 
«είναι ακριβώς αυτή η αναζωογονητική βούληση, αυτή η φιλοδοξία για μια 
νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων και για νέες σχέσεις κυριαρχίας μεταξύ 
των ανθρώπων που σημαδεύει το πέρασμα από την ιδεολογία της παρακ-
μής στο βιταλισμό, από την απολογία της παραδοσιακής τάξης πραγμάτων 
στην λατρεία της τεχνολογικής νεωτερικότητας ως πηγής κατάκτησης και 
εξουσίας» (ΡΝ, σ. 67). Οι θεωρίες βιολογικού ρατσισμού είχαν, ως γνωστόν, 
μεγάλη σχέση και με την αποικιοκρατία του 19ου αιώνα. Οι Δυτικοί δεν 
ήθελαν να κυριαρχήσουν μόνο οικονομικά, επιδίωκαν και τον εκπολιτισμό 
των «βάρβαρων». Ενώ πολλοί ισχυρίζονται ότι η αποικιακή ιδεολογία ήταν 
απλό πρόσχημα, ο Τραβέρσο εύστοχα παρατηρεί τα εξής: πρώτον, οι Ευ-
ρωπαίοι αντιλαμβάνονταν πραγματικά την αποικιοκρατία ως εκπολιτιστική 
αποστολή του Δυτικού πολιτισμού, άσχετα αν στην συνέχεια η αντιαποικι-
οκρατική κριτική συσκότισε και απώθησε αυτές τις αντιλήψεις περί αποι-
κιοκρατίας· δεύτερον, η αποικιοκρατική ιδεολογία έχει μια κρυφή σχέση με 
τον εθνικοσοσιαλισμό. Οι ναζί, στην ουσία, μετέφεραν τον αποικιοκρατικό 
πόλεμο -τον εκπολιτισμό των «βαρβάρων»- στην καρδιά της Ευρώπης. Επί-
σης, η έννοια του «ζωτικού χώρου» που χρησιμοποιούσε ο ναζισμός και 
είχε αποικιοκρατική προέλευση -διανθισμένη με ευγονικές και ρατσιστικές 
πινελιές- ήταν διαδεδομένη ήδη στους κόλπους της Πανγερμανικής Λίγκας38 
του τέλους του 19ου αιώνα, η οποία είχε ως στόχο της την επέκταση της 
Γερμανίας προς τα ανατολικά. Ο «ζωτικός χώρος» ως θεωρία θα ριζοσπα-
στικοποιηθεί με τον ναζισμό. Η αναγωγή ορισμένων πλευρών του ναζισμού 
στην αποικιοκρατική ιδεολογία μας βοηθά να ξεπεράσουμε την θεωρία που 
θέλει το ναζιστικό αντισημιτισμό ως μια αναγκαία έκφανση της γερμανι-

37. Βλ. σχετικά, Ρόμπερτ Πάξτον, Ό.π., σσ. 105-108.
38. Πολιτικό ρεύμα του 19ου αιώνα που στόχευε στη δημιουργία ενός γερμανικού κρά-
τους που θα περιελάμβανε όλους τους γερμανόφωνους. Στήριζε δηλαδή, μεταξύ άλλων, 
την προσάρτηση της Αυστρίας στο γερμανικό κράτος. Όσοι υποστήριζαν αυτές τις ιδέες 
ονομάστηκαν «Μεγαλογερμανοί». E.M. Burns, Ό.π., σ. 630. 
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κής ιστορίας. Ο εκπολιτισμός των «κατώτερων φυλών» που εισηγήθηκε ο 
ιμπεριαλισμός του 19ου αιώνα φανερώνει μια ορισμένη παρακαταθήκη του 
ευρωπαϊκού πολιτισμού, σύμφωνα με την οποία: μπορούμε να εξολοθρεύ-
σουμε τον «άλλο» εφόσον θεωρείται κατώτερος. 

Θα πρέπει όμως να τονίσουμε και τις διαφορές μεταξύ Δυτικής 
αποικιοκρατίας και ναζιστικής εξάπλωσης. Ενώ οι Δυτικοί τον 19ο αι-
ώνα ήθελαν να εκμεταλλευτούν τις πρώτες ύλες, να ανακαλύψουν νέες 
αγορές και να εκπολιτίσουν, ο ναζιστικός επεκτατισμός είχε ως στόχο 
τη «διεύρυνση, σε βιολογικές και φυλετικές βάσεις, της γερμανικής κυ-
ριαρχίας» (ΡΝ, σ. 100). Ο ναζισμός λοιπόν αναμορφώνει τις παραδόσεις 
της Ευρώπης μέσα σε ρατσιστικά και ευγονικά πλαίσια, γεγονός που 
προσδίδει έναν ολοκληρωτικό χαρακτήρα στον τρόπο διεξαγωγής του 
πόλεμου, όπως φυσικά και στον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή η 
βία εν γένει. 

Ο «ευρωπαϊκός εμφύλιος πόλεμος» και η εμπειρία του Α' Π.Π.

Έμαθα να χαιρετώ τους αξιωματικούς, το 
οποίο έδειχνε να είναι το πιο σημαντικό πράγμα 
στον στρατό. Έμαθα να κάνω με το όπλο μου «επ' 
ώμου» και «παρουσιάστε», πράγμα αδύνατο όταν 
βρίσκεσαι σε ένα λασπωμένο χαράκωμα39. 

Η πολεμική παράδοση προέβλεπε έναν συγκεκριμένο, λίγο πολύ, 
τρόπο διεξαγωγής πολέμων μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών. Αυτό που κα-
θιστούσε έναν πόλεμο δίκαιο και «πολιτισμένο» δεν ήταν τόσο ο σκοπός 
του, όσο ο τρόπος διεξαγωγής του και ιδιαίτερα οι κανόνες αντιμετώπι-
σης του ηττημένου. Δεδομένου ότι παραδοσιακά η αριστοκρατία ήταν 
αυτή που ασχολούνταν με τον πόλεμο, οι αρχές που τον διείπαν -μέχρι 
το 1914- ήταν κατά βάση αριστοκρατικές. Ο Τραβέρσο αναφέρει ότι ο 
θεσμός της μονομαχίας -ιδιαίτερα διαδεδομένος στους αριστοκρατικούς 
κύκλους- καθόρισε τους ευρωπαϊκούς κανόνες διεξαγωγής του πολέμου 
(ΔΠ, σ. 95). Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η συμπεριφορά προς τον εχθρό 
καθορίζονταν από ορισμένους κανόνες που δεν θα επέτρεπαν, σε καμία 
περίπτωση, την ολοκληρωτική του εξόντωση. Αυτός λοιπόν ο «πολιτι-
σμένος» πόλεμος που δεν εμπλέκει το σύνολο των πληθυσμών στην πο-
λεμική αναμέτρηση, που σέβεται τους αιχμάλωτους πολέμου, στον οποίο 

39. Μαρτυρία ενός συμμετέχοντα στον Α' Π.Π., διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://www.youtube.com/watch?v=4T366aDcWCQ.
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η διπλωματία παίζει κεντρικό ρόλο και ο εχθρός δεν εξοντώνεται αλλά 
ηττάται, θα χάσει κάθε νόημα μέσα στον ολοκληρωτισμό του «ευρωπαϊ-
κού εμφυλίου πολέμου». 

Ο όρος «ευρωπαϊκός εμφύλιος» (1914-1945) -κεντρικός στο ερ-
μηνευτικό σχήμα του Τραβέρσο- κατά την γνώμη μας αποτυπώνει πολύ 
ορθά όλη αυτή την χρονική περίοδο των αλυσιδωτών καταστροφικών 
συμβάντων, που εν μέρει, είχαν αρχίσει ήδη να κυοφορούνται  στη 
διάρκεια του 19ου αιώνα. Μέσα λοιπόν σε αυτό το χρονικό διάστημα 
λαμβάνουν χώρα δύο ολοκληρωτικοί πόλεμοι, ενώ στο μεσοδιάστημα 
πολύπλευρες κρίσεις αναταράσσουν την ευρωπαϊκή ήπειρο. Οι πόλε-
μοι που διεξάγονται δεν είναι κλασσικοί πόλεμοι μεταξύ κρατών, είναι 
συγχρόνως εμφύλιοι πόλεμοι, πόλεμοι ταξικοί, φυλετικοί, εθνικοαπε-
λευθερωτικοί, ιδεολογικοί και πολιτικοί. Η Ευρώπη γίνεται το κέντρο 
μιας σύγκρουσης όπου ο πόλεμος και η επανάσταση δεν διαχωρίζονται, 
ενώ οι στρατοί οργανώνονται με στόχο να αλλάξουν τον κόσμο ριζικά. 
Αυτές οι διαπιστώσεις δεν περιορίζονται μόνο στο φασιστικό στρατό-
πεδο αλλά ισχύουν και για το «κόκκινο» στρατόπεδο, με την στρατιω-
τικοποίηση που επιβάλλουν οι μπολσεβίκοι. Οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι 
λοιπόν αναπαράγουν πολλαπλές μορφές και τύπους πολέμου, γεγονός 
που επιβεβαιώνει τον χαρακτηρισμό «ευρωπαϊκός εμφύλιος». Οι μαζι-
κές επιστρατεύσεις με στόχο την καταστροφή του αντιπάλου «είναι το 
τοπίο ενός ολοκληρωτικού πολέμου που καταβροχθίζει τα έθνη, στον 
οποίο οι στρατοί εξοντώνουν τους άμαχους πληθυσμούς και όπου δεν 
υπάρχει πλέον άλλος κανόνας πέρα από την ολοκληρωτική καταστροφή 
του εχθρού. Κοντολογίς, πρόκειται για έναν εμφύλιο πόλεμο στην κλί-
ματα μιας ηπείρου» (ΔΠ, σ. 227). 

Ο «ευρωπαϊκός εμφύλιος» όμως αξίζει να μελετηθεί κι από ψυ-
χολογική σκοπιά. Ο εμφύλιος είναι ένα είδος πολέμου που παράγει μια 
τελείως διαφορετική ψυχολογία στους συμμετέχοντες. Ο φόβος μαζί 
με το μίσος και την ανασφάλεια καταβάλλουν τους πάντες μιας και οι 
συμβατικοί κανόνες έχουν αρθεί. Επίσης, η στράτευση των ανθρώπων 
σε έναν εμφύλιο δεν είναι εργαλειακή, τα άτομα υπηρετούν πάντα έναν 
ανώτερο σκοπό, χαρακτηρίζονται από αυτοθυσία, πείσμα και φανα-
τισμό. Γιατί όμως συμβαίνουν αυτά; Ενώ στα πλαίσια του κλασσικού 
πολέμου ο «εχθρός» βρίσκεται εκτός πολιτικού σώματος, παραμένο-
ντας πάντα ενταγμένος σε ένα πολεμικό δίκαιο, στην περίπτωση του 
εμφυλίου ο «εχθρός» βρίσκεται εσωτερικά του πολιτικού μας συνό-
λου. Ο εχθρός δεν διαχωρίζεται από τον προδότη και τον εγκληματία. 
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Πολύ περισσότερο οι εχθροί σε έναν εμφύλιο δεν νιώθουν ο ένας για 
τον άλλο απλά την υλική απειλή ή την πατριωτική ταπείνωση όπως τη 
βιώνουν από μια εξωτερική επίθεση· στην ουσία αυτό που οι άνθρωποι 
νιώθουν να απειλείται είναι το σύνολο του γνωστού τους κόσμου (πολι-
τικού και πολιτισμικού) στον οποίο για γενιές ολόκληρες είχαν ριζώσει. 
Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο «ο εμφύλιος πόλεμος δεν αποσκοπεί στην 
δίκαιη ειρήνη με έναν θεμιτό αντίπαλο, αλλά στην εξολόθρευση του 
εχθρού»40(ΔΠ, σ. 104) . Αποτέλεσμα του εμφυλίου είναι η δημιουργία 
μιας «γκρίζας ζώνης» μέσα στην οποία τα πάντα επιτρέπονται.

Η αφετηρία του «ευρωπαϊκού εμφυλίου», δηλαδή ο Α' Παγκόσμιος 
Πόλεμος, είχε και ένα άλλο πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Κατάφερε να δι-
αδώσει μια μειοψηφική, μέχρι τότε, θέση περί μαζικής εθνικιστικής δράσης. 
Η θέση αυτή την οποία εξέφραζαν Ιταλοί συνδικαλιστές -υποστηρικτής των 
οποίων ήταν ο Μουσολίνι- θεωρούσε ότι μέσω του πολέμου θα έρθει η κοι-
νωνική επανάσταση41, ενώ, όπως ήδη είπαμε, οι Ιταλοί φουτουριστές επιδίω-
καν τον πόλεμο διότι για τους τελευταίους εξέφραζε μια απόλυτη αισθητική 
εμπειρία. Μετά τον πόλεμο οι απογοητευμένοι απόστρατοι θα εισχωρήσουν 
στις τάξεις τους.

Η εμπειρία του πολέμου απέκτησε για πολλούς που πήραν μέρος τον 
χαρακτήρα χαμένου ιδεώδους, μιας ουτοπίας που τους καθόρισε και εν συνε-
χεία τους ενέπνευσε για το μέλλον42. Ο Μουσολίνι, μετά τον πόλεμο, άρθρωσε 
την πολιτική του προπαγάνδα γύρω από την αντίθεση ανάμεσα σε αυτούς 
που ήταν στα χαρακώματα και σε αυτούς που δεν ήταν. Παρουσιαζόταν ως 
αρχηγός των βετεράνων του πολέμου, ενώ καυχιόνταν για τα σαράντα του 
τραύματα.43 Στην Γερμανία οι συνέπειες της πολεμικής εμπειρίας ήταν ακόμη 
πιο καταλυτικές. Ο συντηρητικός επαναστάτης Έρνστ Γιούνγκερ έβλεπε τον 
πόλεμο ως κοινότητα που μεταμορφώνει τους άντρες σε «ατσάλινες μορφές». 
Με τα λόγια του ίδιου του συγγραφέα: «Εδώ αναδύεται ο “νέος άνθρωπος”, 
ο θυελλώδης πρωτοπόρος, η ελίτ της Κεντρικής Ευρώπης»44. 

40. Να αναφέρουμε επίσης ότι ο άτακτος στρατός είναι μια μορφή στρατού που υιοθετή-
θηκε πολλές φορές στα πλαίσια του ευρωπαϊκού εμφυλίου. Η τακτική αυτή αποτυπώνει 
πλήρως το πνεύμα του εμφύλιου πολέμου. Αρχικά τα μέλη αυτών των ομάδων είναι βαθιά 
στρατευμένα στους ιδεολογικούς σκοπούς της ομάδας -εκτός των περιπτώσεων αναγκα-
στικής επιστράτευσης όπως συνέβαινε για παράδειγμα στον ελληνικό εμφύλιο. Ενώ πολ-
λές φορές ο ηγέτης αυτού το στρατού θεωρείται χαρισματικός και, εφόσον κερδίσει τον 
εχθρό, αναμένεται να γίνει αρχηγός του νέου κράτους (όπως π.χ. ο Μάο).
41. Ρόμπερτ Πάξτον, Ό.π., σ. 17.
42. Jeffrey Herf, Ό.π., σ. 28.
43, Ρόμπερτ Πάξτον, Ό.π., σ. 16.
44. Παρατίθεται από τον Jeffrey Herf, Ό.π., σ. 91.
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Ο Μεγάλος πόλεμος θα σημάνει τον ερχομό του μηδενισμού, κα-
θότι κανείς -ούτε η ελίτ των Ευρωπαίων διπλωματών που σκέφτονταν 
με όρους 19ου αιώνα- δεν προέβλεψε ότι αυτός ο πόλεμος θα μετέτρεπε 
τους ηρωικούς πολεμιστές σε ζώα, έτοιμα να σφάξουν και να σφαχτούν. 
Κανείς δεν φαντάστηκε «χημικά όπλα, βομβαρδισμούς από βαρύ πυρο-
βολικό, κατεστραμμένες πόλεις, μαζικές σφαγές από πυρά μυδραλιοβό-
λων» (ΔΠ, σ. 97). Η βιομηχανία και η τεχνολογία μπαίνει στην υπηρεσία 
του πολέμου, ο πολεμιστής προλεταριοποιείται και πλέον αποτελεί ένα 
γρανάζι μέσα σε έναν ορθολογικό, γραφειοκρατικό και μηχανοποιημένο 
πόλεμο. Αυτά τα στοιχεία θα γίνουν ακόμη πιο έντονα στον Β' Παγκό-
σμιο Πόλεμο. Όπως πολύ εύστοχα αναφέρει ο Τραβέρσο, ο παραδοσια-
κός στρατός δίνει την θέση του σε ένα απέραντο πολεμικό εργοστάσιο, 
σε έναν τεϊλορικό στρατό. Ο θάνατος χάνει τις ανθρώπινές του ιδιότητες, 
γίνεται μαζικός και «κοινότοπος», όπως ακριβώς συνέβη και στα στρα-
τόπεδα εξόντωσης των ναζί. Επίσης η αποτελεσματικότητα των όπλων, 
η τρομερή τους δύναμη και η απόσταση από την οποία ένας στρατιώτης 
μπορούσε να σκοτώσει έναν άλλο, παρήγαγε μια τεράστια ηθική αδια-
φορία στους δρώντες. Μπορούμε να φανταστούμε ότι οι βομβαρδισμοί 
γίνονταν από τέτοια απόσταση όπου οι πιλότοι δεν μπορούν να φαντα-
στούν την έκταση της φονικής τους δράσης. Το ίδιο συνέβαινε, για παρά-
δειγμα, και με τους ελεύθερους σκοπευτές που σκότωναν από μεγάλες 
αποστάσεις. «Η απόσταση εξαφανίζει τον τρόμο του θανάτου και κάνει 
τον εγκληματία αδιάφορο, σαν έναν τυφλό που δεν αντιλαμβάνεται τί-
ποτα, εξουδετερώνοντας τις ηθικές αναστολές του» (ΔΠ, σ. 128).

Οι συνέπειες αυτής της τρομαχτικής εμπειρίας ήταν πολλαπλές. 
Αρχικά, μετά τον Μεγάλο Πόλεμο, η πολιτική αποκτά έντονα στρατιωτι-
κό χρώμα. Δηλαδή ο πόλεμος εισχωρεί στην καθημερινή πολιτική δράση 
και δεν διαχωρίζεται από αυτήν. Από την άκρα Αριστερά ως την άκρα 
Δεξιά οι στρατιωτικές μορφές οργάνωσης γίνονται κοινός τόπος (από τα 
Φράικορπς, τα SA και τους μελανοχίτωνες μέχρι την στρατιωτικοποίηση 
των Ρώσων επαναστατών που προωθεί ο Τρότσκι). Η μαζική εθνικιστική 
στράτευση του Μεγάλου Πολέμου θα οδηγήσει μετά τον πόλεμο σε ένα 
είδος μαζικής σταυροφορικής πολιτικής. Οι μάζες είναι πλέον φορείς 
ενός επαναστατικού πάθους κι ενός επιθετικού εθνικισμού. 

Όμως αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο Α' Παγκό-
σμιος Πόλεμος οδήγησε σε μια «συμφιλίωση» αντίθετων μέχρι τότε 
στοιχείων. Αν στην Γερμανία πριν τον Μεγάλο Πόλεμο κυριαρχούσε ένα 
είδος ρομαντικού αντιδυτικισμού, με την εμπειρία του Α' Παγκόσμι-
ου Πολέμου γεννιέται αυτό που πολύ εύστοχα έχει χαρακτηριστεί ως 
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«αντιδραστικός μοντερνισμός». Σε αυτή την περίπτωση η τεχνολογία 
παύει να δαιμονοποιείται ως δημιουργία της ορθολογικής Δύσης. Εφε-
ξής ο γερμανικός αντιδιαφωτισμός συνδέεται με την τεχνολογία. Αυτή 
η σύνδεση (τεχνολογίας και γερμανικής κουλτούρας), που έρχεται σε 
κατάφωρη αντίφαση με τις «λουδιτικές» γερμανικές αξίες του 19ου αι-
ώνα, θα γίνει η σημαία των συντηρητικών επαναστατών και φυσικά των 
φασιστών. Η τεχνολογία, άλλοτε υποχείριο του κέρδους, μπαίνει στην 
υπηρεσία του έθνους και της φασιστικής «επανάστασης». «Ο Χίτλερ 
ήταν ο πρώτος πολιτικός ηγέτης του εικοστού αιώνα που χρησιμοποί-
ησε ευρέως το αεροπλάνο. Το ραδιόφωνο μετέδιδε τη φωνή του, ενώ 
γρήγορα αυτοκίνητα τον μετέφεραν τρέχοντας πάνω στο Autobahnen»45. 
Ο Γκέμπελς έδινε τεράστια σημασία στα σύγχρονα μέσα προπαγάνδας 
(ραδιόφωνο) ενώ καθόλου τυχαία μιλούσε για «ατσαλένιο ρομαντισμό». 
Όλη αυτή η πολιτιστική μεταβολή της γερμανικής «ψυχής» συνέβη κατά 
την διάρκεια και μετά τον μεγάλο πόλεμο. Στην υπηρεσία αυτής της 
μεταβολής είχαν μπει διανοούμενοι (Γιούνκερ, Ζόμπαρτ, Σπέγκλερ), 
καλλιτεχνικά ρεύματα (φουτουριστές), αλλά και οι γερμανοί μηχανικοί 
που εξέδιδαν άπειρα έντυπα, δοκίμια και βιβλία46.

Ο φασισμός ως ιστορική δημιουργία: από την επανάσταση 
στην αυτοκαταστροφή

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι ο φασισμός αποτελεί στην ου-
σία μια παθολογική εκδήλωση αυτού που ονομάζουμε νεωτερικότητα. 
Από τον ρατσισμό του, τον ευγονισμό, τον αντικομμουνισμό/αντιφελε-
λευθερισμό, τον αντισημιτισμό, μέχρι τα μέσα που μεταχειρίστηκε, όπως 
τον ολοκληρωτικό πόλεμο, την τεχνολογία, την βιομηχανική εξόντωση, 
τον επιθετικό εθνικισμό, την μαζική οργάνωση και τον κινηματικό του 
χαρακτήρα· όλα αποτέλεσαν στοιχεία του νεώτερου δυτικού πολιτισμού. 
Η καινοτομία του φασισμού και η «ικανότητά» του έγκειται ακριβώς στο 

45. Jeffrey Herf, Ό.π., σ. 236. Σχετικά με τη διάδοση του ραδιοφώνου ως μέσου προπαγάν-
δας ο John Weiss αναφέρει: «Το (ναζιστικό) κράτος επιδοτούσε την αγορά ραδιοφώνων, 
και ο αριθμός του πολλαπλασιάστηκε. Επιπλέον υπήρχαν και τα μεγάφωνα στους δημόσι-
ους χώρους, συχνά και στους χώρους εργασίας, όπου γινόταν υποχρεωτική ακρόαση στα 
διαλείμματα της δουλειάς, έτσι ώστε τα συνθήματα της δεξιάς  να γίνουν κομμάτι της 
καθημερινής συλλογικής εμπειρίας των ανθρώπων, με τρόπο που ποτέ δεν θα μπορούσε 
να επιτύχει το διάβασμα στο σπίτι». John Weiss, Ό.π., σ. 222.
46. Από το 1918 έως το 1933 στην Γερμανία κυκλοφόρησαν από δεξιές οργανώσεις γύρω 
στα 530 έντυπα και υπήρχαν γύρω στις 550 λέσχες. Ενώ τα βιβλία διανοουμένων όπως οι 
Γιούνγκερ και Σπέγκλερ ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένα. Jeffrey Herf, Ό.π., σ. 29.
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ότι καταφέρνει να επιτύχει μια ιδιαίτερη σύνθεση όλο αυτών των στοιχεί-
ων της Δύσης (βίας, ορθολογικού ελέγχου, κοινωνικού δαρβινισμού). Μια 
σύνθεση που έγινε δυνατή μέσα στο καζάνι του «ευρωπαϊκού εμφυλίου», 
όπου οι καταστροφικές του συνέπειες και οι ανθρωπολογικές μεταλλά-
ξεις που επέβαλε είχαν ως συνέπεια την κατάρρευση του γνωστού, έως 
τότε, ευρωπαϊκού κόσμου. 

Θα ήταν παράλογο να θεωρήσουμε ότι ο ολοκληρωτισμός ναζιστι-
κού ή σταλινικού τύπου δεν είναι νεοτερικός. Όπως έχουμε ήδη πει στην 
αρχή του κειμένου ο ολοκληρωτισμός θέλει να μετατρέψει την κοινωνία 
σε ένα απέραντο «ορθολογικό» εργοστάσιο, καθότι ως λογική ενσαρκώνει 
την επέκταση της «ορθολογικής» κυριαρχίας πάνω σε κάθε πτυχή της αν-
θρώπινης δραστηριότητας (πολιτική, πολιτιστική, κοινωνική, οικονομική). 
Επομένως, ο ολοκληρωτισμός δεν θα μπορούσε να εμφανιστεί ποτέ έξω 
από τον νεώτερο δυτικό πολιτισμό, κομμάτι του οποίο αποτελεί -μεταξύ  
άλλων όπως δείξαμε- και το φαντασιακό της «ορθολογικής» κυριαρχίας47. 
Η ιδιαίτερη σύνθεση, λοιπόν, που επιτυγχάνει ο φασισμός συνιστά μια 
ιστορική δημιουργία, δηλαδή κάτι νέο μέσα στην ιστορία που δεν μπορεί 
να αναχθεί σε προηγούμενες ιστορικές περιόδους, ακόμη κι αν πολλά από 
τα συγκροτητικά του στοιχεία εντοπίζονται προγενέστερα.    

Απώτερος σκοπός του φασισμού (κυρίως της ναζιστικής του 
εκδοχής) είναι η αναμόρφωση του Δυτικού κόσμου πάνω σε φυλε-
τικές βάσεις. Όπως λέγαμε και στο συλλογικό μας κείμενο περί 
φασισμού, ο ρατσισμός «δεν είναι παρά μια προσπάθεια να ανα-
συστήσουμε με τεχνητό τρόπο και βάσει σχεδίου ιεραρχίες καστι-
κού τύπου (δηλαδή “φυσικές” και “κληρονομικές”) εντός των νέων 
συνθηκών αυτού του κοινωνικού δαρβινισμού και της πάλης όλων 
εναντίων όλων [που εμφανίζονται στη Δύση με την εμπέδωση του 
βιομηχανικού καπιταλισμού]. Το ναζιστικό πρόγραμμα αναδόμησης 
της Ευρώπης είχε σκοπό την δημιουργία μιας νέας φυλετικής αρι-
στοκρατίας»48. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Αρτύρ ντε Γκομπινώ -Γάλλος 
συγγραφέας που θεωρείται εισηγητής της θεωρίας περί ανωτερό-
τητας της Άριας φυλής- πίστευε ότι το σύστημα των ινδικών κα-
στών ήταν μια επινόηση των Αρίων. Κατά τον συγγραφέα, επειδή 
οι κατακτητικοί πόλεμοι ενέχουν πάντα τον κίνδυνο της επιμειξίας 

47. Βλ. σχετικά: Νίκος Μάλλιαρης, «Διαφωτισμός, δημοκρατία και σύγχρονος κομφουζιο-
νισμός: με αφορμή ένα βιβλίο του Ρ. Γουόλιν», Πρόταγμα, τ. 4, 2005, σσ. 181-184.
48. Πολιτική Ομάδα για την Αυτονομία, «Η άνοδος της φασιστικής ακροδεξιάς και ο Δη-
μοκρατικός αντιφασισμός», Πρόταγμα, τ. 5, Δεκέμβρης 2012, σ. 47.
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οι Άριοι δημιούργησαν τις κάστες προκειμένου να προφυλαχθούν 
τα ανώτερα φύλα από τα κατώτερα.49 Στην ίδια ακριβώς λογική οι 
ναζιστές προσπαθούν να επεκτείνουν τον θεσμό των καστών στο 
εσωτερικό του δυτικού κόσμου. 

Δείγμα ακόμη της «επαναστατικής» φύσης του ναζισμού ήταν η 
συμπεριφορά του προς τους νέους. Ο Χίτλερ προσπαθούσε να αποτραβή-
ξει τους νέους από τους παραδοσιακούς θεσμούς που εξέφραζαν την στα-
σιμότητα (οικογένεια, σχολεία, εκκλησίες) και να τους εντάξει σε ναζιστι-
κές οργανώσεις που εξέφραζαν την ενεργητικότητα και το πάθος. Αυτές 
οι οργανώσεις έλεγχαν κάθε πλευρά της ζωής των νέων. Έτσι η διάκριση 
ανάμεσα σε δημόσια και ιδιωτική σφαίρα έπαυε να υφίσταται50. 

Ωστόσο, για να επιτύχει ο φασισμός την ανατροπή του θα πρέπει 
να δημιουργήσει συνθήκες «διαρκούς επανάστασης». Το φασιστικό κίνη-
μα και η συνεχής ριζοσπαστική του δράση θα αναλάβει να προξενεί χάος 
και αναταραχή μέσα στην κοινωνία, ενώ παράλληλα θα πρέπει να έρχεται 
σε ανταγωνισμό με τους παραδοσιακούς θεσμούς εξουσίας (π.χ. εκκλη-
σία) όπως φυσικά και με τις καθιερωμένες αξίες που διείπαν τον τρόπο 
ζωής των ατόμων. Μόνο μέσω αυτού του τρόπου δράσης το φασιστικό 
κίνημα θα καταφέρει να μη χάσει την μεθυστική του ορμή, με άλλα λόγια 
θα μπορέσει να μην απο-ριζοσπαστικοποιηθεί. Παρότι η ζωτικότητα του 
κινήματος όφειλε ένα μέρος της στην διαρκή αναταραχή που προκαλούσε 
στην καθημερινή ζωή αυτό δεν αρκούσε να αποτρέψει τον κίνδυνο να χα-
θεί το συναίσθημα της «επαναστατικής» ορμής. Οι κατακτητικοί πόλεμοι 
θα προσφέρουν απ' την μεριά τους τα κατάλληλα αποθέματα φανατισμού 
και ζωτικότητας που χρειάζεται το Κόμμα-Κίνημα. Χωρίς αυτούς δεν 
μπορεί να υπάρξει «επαναστατικό» φασιστικό κίνημα. 

Ας επιστρέψουμε όμως στην «χαοτική φύση της φασιστικής εξουσίας»51 
που κατά την εκτίμησή μας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ριζοσπαστικό-
τητα του φασισμού. Ένα μεγάλο λάθος -σύνηθες και σε υμνητές αλλά και 

49. Θεοδόσης Νικολαΐδης, «Το Δοκίμιο επί της ανισότητας των ανθρώπινων φυλών του 
Arthur de Gobineau και η διαμάχη των δύο εθνών», Τα Ιστορικά, τ. 46, Ιούνιος 2007, σ. 
135. Για τον Γκομπινώ οι επιμειξίες των φυλών έχουν ως αποτέλεσμα τον εκφυλισμό των 
πολιτισμών, όπως για παράδειγμα του γαλλικού πολιτισμού που οπισθοδρόμησε με την 
κατάργηση των νομοκατεστημένων τάξεων που επέφερε η επανάσταση του 1789. Για τον 
συγγραφέα «η Επανάσταση είχε προετοιμασθεί στο ερωτικό κρεβάτι, στο οποίο οι κόρες 
των Γαλορωμαίων είχαν παρασύρει τους Φράγκους κατακτητές». Θεδοδόσεις Νικολαΐδης, 
Ό.π., σ. 161.
50. Ρόμπερτ Πάξτον, Ό.π., σ. 201.
51. Ρόμπερτ Πάξτον, Ό.π., σσ. 215-216.
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εχθρούς του φασισμού- είναι η άποψη ότι ο Χίτλερ ήταν ένας ηγέτης που 
έλεγχε τα πάντα, ότι ήταν παντοδύναμος και ότι σε αυτόν οφείλεται η δυ-
ναμική του ναζισμού52. Αντιθέτως ο Χίτλερ, όπως εύστοχα παρατηρεί ο Ρ. 
Πάξτον, χαρακτηριζόταν από μια οκνηρία ως προς τα ζητήματα διακυβέρνη-
σης της χώρας. Ο Χίτλερ προτιμούσε -τουλάχιστον μέχρι το ξέσπασμα του 
πολέμου-, να αφήνει τους συνεργάτες του μέσα στη γραφειοκρατική μηχανή 
να ανταγωνίζονται για το ποιος θα βρει την πιο ριζοσπαστική λύση. Όποιος 
ήταν αρκετά παρανοϊκός, θα μπορούσε να ανελιχθεί στην γραφειοκρατική 
ιεραρχία. Εδώ όμως προκύπτει ένα ζήτημα που εντοπίζουμε σε πολλές και 
διάφορες εκδηλώσεις του φασισμού. Φαίνεται ότι η ορθολογική οργάνωση 
που χαρακτήριζε τον γραφειοκρατικό μηχανισμό του ναζισμού συμπορεύε-
ται με τον ανορθολογισμό, το χάος και την «διαρκή επανάσταση» κάτι που 
θα έχει τελικά ολέθρια αποτελέσματα για την φασιστική «επανάσταση».  

Ο ναζισμός διέθετε ένα αντιφατικό κράμα ορθολογικής κυριαρχίας 
και οργάνωσης, απ' την μια, και ενός ακραίου ανορθολογισμού, απ' την άλλη. 
Γεγονός που απέβη καταστροφικό για τον ίδιο. Αυτή η τεράστια και ανυπέρ-
βλητη αντίφαση εκφραζόταν σε πολλές πλευρές του συστήματος. Αρχικά, 
ενώ τοποθέτησε την τεχνολογία, την επιστήμη και την βιομηχανία (και κάθε 
κύτταρό της) στην υπηρεσία του πολέμου, συγχρόνως, λόγω μιας αντιεπιστη-
μονικής λογικής έθετε εμπόδια στις τεχνολογικές καινοτομίες. Για παράδειγ-
μα οι φασίστες αντιπαραθέτουν στην «εβραϊκή φυσική» (Αϊνστάιν) μια «Άρια 
φυσική». Επίσης, νόμιζαν ότι η πίστη και η  βούληση ήταν αρκετές από μόνες 
τους για να κερδίσουν τον πόλεμο, ακόμη και αν σε σχέση με τους αντιπάλους 
τους υστερούσαν σε πολεμικά μέσα53. Ο ανορθολογισμός εκφραζόταν και 
μέσα στην ίδια γραφειοκρατική μηχανή. Οι διορισμοί και γενικότερα η ανέ-
λιξη μέσα στους διοικητικούς μηχανισμούς γίνονταν με ιδεολογικούς όρους 
και όχι με κριτήρια αποτελεσματικότητας. Οι ναζί ήταν επίσης τεχνολογικά 
αρκετά πίσω ως προς των οπλισμό54, ενώ σε επίπεδο κεντρικής εκπαίδευσης 
προωθούσαν πολύ περισσότερο πολιτικοϊδεολογικές σπουδές παρά σπουδές 

52. Φυσικά αυτή η ιδέα παραβλέπει και μια άλλη πτυχή του θέματος. Μέχρι να ανέβουν 
ο Χίτλερ και ο Μουσολίνι στην εξουσία υπήρχαν κι άλλες ισχυρές προσωπικότητες, όπως 
ο Ιταλός ντ' Ανούντσιο και ο Γερμανός Ερνστ Ρεμ (ο τελευταίος μάλιστα δολοφονήθηκε 
ύστερα από εντολή του Χίτλερ κατά τη λεγόμενη Νύχτα των Μεγάλων Μαχαιριών). Επι-
πλέον, πολλές φορές και οι δύο ηγέτες αδυνατούσαν να ελέγξουν το φασιστικό κίνημα: τα 
τάγματα εφόδου, για παράδειγμα, είχαν παρακούσει πολλές φορές εντολές του Χίτλερ, 
ενώ δεν δίσταζαν να καταλαμβάνουν και να ρημάζουν τα ναζιστικά γραφεία όταν διαφω-
νούσαν με τον Χίτλερ. Βλ. σχετικά: Ρόμπερ Πάξτον, Ό.π., σ. 144.
53. Jeffrey Herf, Ό.π., σ. 261.
54. Για την τεχνολογική κατωτερότητα της Γερμανίας: Jeffrey Herf, Ό.π., σ. 246.
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τεχνικής κατάρτισης55. Το ίδιο ισχύει και για τα τεράστια στρατηγικά λάθη 
του Χίτλερ, που δείχνουν ότι «το μόνιμο χαρακτηριστικά της χιτλερικής ιδεο-
λογίας της βούλησης ήταν μια άρνηση να αντιπαραβληθούν οι πολιτικοί στό-
χοι στα υπάρχοντα μέσα»56. Όλα τα παραπάνω μας οδηγούν στο συμπέρα-
σμα ότι για τους φασίστες ο πόλεμος, αλλά και γενικότερα η ιδεολογία τους, 
δεν ήταν ένα απλό μέσο κατάκτησης και νίκης. Όπως έχουμε πει ο πόλεμος 
ήταν επανάσταση, ήταν υπαρξιακή εμπειρία, ήταν γιορτή και έκσταση· ήταν 
το πλαίσιο στο οποίο η ψυχή συναντιόταν ξανά με το πνεύμα της. Ο «ψυ-
χρός» υπολογισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων, λοιπόν, δεν θα μπορούσε 
να επικρατήσει ποτέ πλήρως μέσα σε ένα περιβάλλον αποκάλυψης.

Παρέκβαση περί συντηρητικής Δεξιάς
Η ιδιαιτερότητα της φασιστικής Δεξιάς μπορεί να γίνει ακό-

μη πιο κατανοητή αν αντιπαρατεθεί με το μεγάλο ρεύμα του συ-
ντηρητισμού. Κατά τον John Weiss, ο συντηρητισμός εντοπίζεται ως 
ιστορική τάση φυσικά πριν από την Γαλλική επανάσταση, όταν οι 
αριστοκράτες αντιδρούν στην όλο και μεγαλύτερη συγκεντροποίη-
ση που επιβάλει το μοντέλο του σύγχρονου κράτους. Ο συντηρητι-
σμός λοιπόν ξεκινά ως υπεράσπιση της φεουδαρχικής μορφής της 
κοινωνίας και των προνομίων που η τελευταία εξασφάλιζε στους 
αριστοκράτες. Με την επικράτηση όμως της Γαλλικής Επανάστασης 
και τις ανατροπές που αυτή επιφέρει, ο συντηρητισμός θα αποκτή-
σει νέα χαρακτηριστικά. Με τη δεκαπεντάχρονη παλινόρθωση του 
Παλαιού Καθεστώτος (1815) στη Γαλλία ξεκινά η συντηρητική αντε-
πίθεση. Οι εκτοπισμένοι βασιλόφρονες αριστοκράτες επιστρέφουν 
στη χώρα για να την κυβερνήσουν. Τότε οι «Ουλτρά» (όπως ονο-
μάστηκαν οι φανατικοί βασιλόφρονες) έχοντας αποκτήσει μαζική 
οργάνωση αρχίζουν να δολοφονούν κατά χιλιάδες τους αντιπάλους 
τους (Γιακωβίνους, Βοναπαρτιστές, Εβραίους, Προτεστάντες)57. Ο 
μαζικός χαρακτήρας των Ουλτρά αποτελεί πραγματική εξέλιξη του 
συντηρητισμού διότι, μέχρι τότε, οι αριστοκρατικές αρχές και αξίες 
δεν αναγνώριζαν την εμπλοκή της κοινωνίας στις πολιτικές εξελί-
ξεις. Εκεί έγκειται η ριζοσπαστικότητα των Ουλτρά, όπως φυσικά 
και στην ακραία αντιμετώπιση των αντιπάλων τους. Δεν επιθυμού-

55. «Ο αριθμός των φοιτητών στα πολυτεχνεία έπεσε από 17.745 το 1933 σε 10.747 το 
1936». Jeffrey Herf, Ό.π., σ. 245.
56. Jeffrey Herf, Ό.π., σ. 246.
57. John Weiss, Ό.π., σσ. 64-72.
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σαν να κάνουν κάποιου είδους επανάσταση, αλλά υπερασπίζονταν 
ξεκάθαρα τους παραδοσιακούς θεσμούς της Καθολικής εκκλησίας 
και τα παλιά προνόμια της αριστοκρατίας. Τονίζουμε τα παραπά-
νω διότι η ριζοσπαστικότητα των Ουλτρά δεν έχει καμία σχέση με 
την επαναστατικότητα των ναζιστών. Οι πρώτοι ήθελαν να υπερα-
σπίσουν παραδοσιακούς θεσμούς (εκκλησία, αριστοκρατία κλπ), οι 
δεύτεροι δεν σέβονται την παράδοση, ήθελαν να την ανατρέψουν 
και να την υπερβούν. Ο συντηρητισμός, λοιπόν, αρχικά ήταν μια νο-
μιμοποιητική ιδεολογία του φεουδαρχικού κόσμου και των νομοκα-
τεστημένων τάξεων που τον χαρακτήριζαν, που εν συνεχεία -λόγω 
της σταδιακής επικράτησης στην Δύση του εθνικιστικού φαντασι-
ακού και της μαζικής πολιτικής- μετατρέπεται σε θεματοφύλακα 
παραδοσιακών θεσμών. 

Η σύγκριση των συντηρητικών ηγετών με τους αντίστοιχους 
του φασισμού θα φωτίσει περισσότερο τα πράγματα. Οι συντηρη-
τικοί ηγέτες, πέρα από ιδιαίτερες περιπτώσεις, δεν επιδιώκουν την 
κινηματικού τύπου συμμετοχή του πλήθους στην πολιτική, ενώ σε 
πολιτικό επίπεδο αποσκοπούν στη σταθερότητα και στην κοινωνική 
τάξη. Για παράδειγμα ο Φράνκο, μετά την επικράτησή του στον 
ισπανικό Εμφύλιο, ήθελε να επιβάλλει την σταθερότητα, επομένως 
«εξημέρωσε» την πρωτοφασιστική οργάνωση «Φάλαγγα», δημιουρ-
γώντας ένα δικτατορικό καθεστώς βασισμένο στους συντηρητικούς 
θεσμούς: στρατός, εκκλησία, κρατικοί αξιωματούχοι κ.λπ.58 Στην 
Πορτογαλία του Σαλαζάρ τα πράγματα ήταν ακόμη πιο «ήσυχα». 
Ο Σαλαζάρ, μεγάλος υπέρμαχος της τάξης και πιο μετριοπαθής συ-
ντηρητικός από τον Φράνκο, όχι μόνο δεν συνεργάστηκε με το πορ-
τογαλικό φασιστικό κίνημα, αλλά το κατάργησε το 193459. Και στις 
δύο περιπτώσεις σκοπός είναι η τάξη και η σταθερότητα, ακόμα κι 
αν αυτό μπορεί να διακόπτεται από χρονικά διαστήματα που πρέ-
πει να αντιμετωπιστεί κάποιος αντίπαλος. Ο συντηρητισμός λοιπόν 
δεν ενσωματώνει το φαντασιακό της ολοκληρωτικής κυριαρχίας της 
κοινωνίας από ένα Κόμμα-Κίνημα. Αντιθέτως η εξουσία των συντη-
ρητικών καθεστώτων δεν προσπαθεί να εκριζώσει τους διάφορους 
παραδοσιακούς θεσμούς (στρατός, εκκλησία, οικογένεια).

   

58. Ρόμπερτ Πάξτον, Ό.π., σ. 209.
59. Ρόμπερτ Πάξτον, Ό.π., σ. 209.
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Β. Η «φύση» της ελληνικής Ακροδεξιάς

Θα ασχοληθούμε τώρα με την περιγραφή της ελληνικής Ακροδε-
ξιάς του Μεσοπολέμου πάντα σε σύγκριση με τη φασιστική δεξιά της 
Δύσης. Το κεντρικό ερώτημα είναι αν στην Ελλάδα κατάφερε να δημιουρ-
γηθεί ένας γνήσιος φασιστικός πυρήνας με σημαντική κοινωνική απήχηση. 
Το ζήτημα αυτό, δηλαδή της κοινωνικής φασιστικοποίησης την περίοδο 
του Μεσοπολέμου, μας οδηγεί να μελετήσουμε το καθεστώς του Μεταξά 
και ειδικότερα, να διερευνήσουμε αν το τελευταίο αποτέλεσε το θεσμικό 
επιστέγασμα μιας προϋπάρχουσας φασιστικοποίησης. 

Ελλάδα, κράτος και βιομηχανική ανάπτυξη
Αποτελεί κοινό τόπο ότι η Ελλάδα δεν ανέπτυξε ποτέ ένα δυτικού 

τύπου κράτος, δηλαδή ένα συγκεντρωτικό και εξορθολογισμένο κράτος, 
με απρόσωπη γραφειοκρατική δομή. Στην ελληνική περίπτωση το κράτος 
είναι διάτρητο από το ανατολίτικο πρότυπο εξουσίας όπου οι διαπροσω-
πικές σχέσεις κυριαρχούν· οι διάφορες ομάδες πίεσης (λόμπι) έρχονται σε 
διαπραγμάτευση με τους κρατικούς θεσμούς προκειμένου να αποσπάσουν 
οφέλη60. Θα μπορούσαμε να παραλληλίσουμε αυτή τη σχέση μεταξύ κοινω-
νίας και κράτους με τα ανατολίτικα παζάρια, όπου η τιμή ενός προϊόντος 
καθορίζεται από το παιχνίδι μεταξύ πωλητή και αγοραστή. Το φαντασια-
κό λοιπόν της «ορθολογικής» και ψυχρής οργάνωσης, της πειθαρχίας και 
του συγκεντρωτισμού εμποδίστηκε από τις πελατειακές σχέσεις, γεγονός 
που έχει τις ρίζες του στην μεγάλη παράδοση των αυτοδιοικούμενων κοι-
νοτήτων της Οθωμανικής περιόδου. Μπορούμε εξάλλου να θυμηθούμε τα 
τεράστια προβλήματα που δημιούργησαν στον Καποδίστρια οι πρόκριτοι 
κατά την διαδικασία  συγκρότησης κεντρικού κρατικού μηχανισμού. Αυτό 
φυσικά θα συνεχιζόταν για πολλά χρόνια.

Κατά συνέπεια ο ολοκληρωτισμός που χαρακτήριζε καθε-
στώτα όπως αυτά του ναζισμού και του σταλινισμού θα ήταν εξαι-
ρετικά δύσκολο να επικρατήσει σε κοινωνίες που δεν γαλουχήθηκαν 
είτε σε ένα περιβάλλον συγκεντρωτικού «ορθολογικού» κράτους 
και απρόσωπης γραφειοκρατικής διοίκησης είτε σε πλαίσια απο-
λυταρχισμού. Φυσικά αυτή η «κουτσουρεμένη» προσχώρηση στο 

60. Βλ. σχετικά: Νίκος Ν. Μάλλιαρης, «Ο μη δυτικός κόσμος απέναντι στην παρακμή της 
Δύσης», Πρόταγμα, τ. 5, Δεκέμβρης 2012.

ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ



180 181

φαντασιακό του κρατικού «ορθολογισμού» δεν εκφράστηκε μόνο 
από «τα κάτω» αλλά και από τις πολιτικές ελίτ, αρχής γενομένης 
από την δημιουργία του ελληνικού κράτους.      

Το ελληνικό αυτό χαρακτηριστικό εξηγεί και τους λόγους για τους 
οποίους σε όλη αυτή την περίοδο που εξετάζουμε η πολιτική και τα κόμμα-
τα γίνονται ο χώρος σύγκρουσης ανάμεσα σε διάφορες φατρίες και τοπι-
κές κλίκες, κατά βάση λόγω αντικρουόμενων συμφερόντων. Μέσα σε αυτό 
το περιβάλλον το «κόμμα αρχών» και η μαζική πολιτική που προωθούσε 
ο Βενιζέλος δεν θα καταφέρουν να επικρατήσουν. Μάλιστα και ο ίδιος ο 
Βενιζέλος, παρότι ύψωνε σε όλη την σταδιοδρομία του τη σημαία κατά 
του «παλαιοκομματισμού», δεν κατάφερε να ξεφύγει από την λογική των 
πελατειακών σχέσεων και τους συμβιβασμούς που του επέβαλαν τα διάφο-
ρα «τζάκια»61. Λόγω των παραπάνω, ένας πολιτικός ηγέτης για να επιβι-
ώσει θα έπρεπε να στελεχωθεί από πολιτευτές που διαθέτουν το δικό τους 
τοπικό «κόμμα». «Τα τοπικά αυτά “κόμματα” σχηματίζονται από δίκτυα 
πελατείας, που έχουν τη μορφή μιας πυραμίδας προσωπικών σχέσεων, με 
τους ψηφοφόρους στη βάση, τον πολιτευτή στην κορυφή κι ενδιάμεσα τους 
διάφορους κομματάρχες»62. Ακόμη και η περίοδος του εθνικού διχασμού, 
μεταξύ βενιζελικών και αντιβενιζελικών, που έλαβε μαζικά χαρακτηριστικά, 
δεν μπορεί να ερμηνευτεί καθαρά με ιδεολογικούς όρους. Μέσα στα δύο 
στρατόπεδα η λογική των πελατειακών σχέσεων μπολιάστηκε με τη λογική 
της «παραταξιακής συνείδησης», και της ιδεολογικής ταύτισης, δημιουρ-
γώντας έτσι μια ποικιλία προθέσεων και λόγων για τους οποίους κάποιος 
κατέληγε να διαλέξει το Χ ή το Ψ στρατόπεδο. Περιγράφουμε τα παραπά-
νω για να δείξουμε ότι στην Ελλάδα το μοντέλο της μαζικής-κινηματικής 
πολιτικής δεν απέκτησε ποτέ μεγάλο ρίζωμα και όπως είναι λογικό, δεν 
κατάφερε να υπερβεί μια αντίληψη της πολιτικής που έχει να κάνει με 
φατρίες, τοπικούς άρχοντες και γενικότερα από μια πολιτική που ασκείται 
πάντα «από πάνω». Σε όλη την ελληνική ιστορία του 19ου αιώνα η κοινωνία 
είναι ουσιαστικά απούσα από τα πολιτικά πράγματα και την θέση της έχουν 
πάρει διάφορες «αριστοκρατίες» στρατιωτικού και πολιτικού τύπου.  

61. Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος, Μελέτες και κείμενα για την περίοδο 1909-1940, εκδ. 
Αντ. Ν. Σακκούλα, Αθήνα 1982, σ. 35. Με την έκφραση «ελληνικά τζάκια» εννοούμε 
οικογένειες που μέσα σε βάθος χρόνου έχουν αποκτήσει μια κληρονομικότητα σε σημα-
ντικούς τομείς όπως η πολιτική εξουσία ή η οικονομία. Μιλάμε δηλαδή και για κάποιο 
είδος άτυπης «αριστοκρατίας». Να προσθέσουμε ότι ο θεσμός των «τζακιών» αντλεί την 
καταγωγή του από τους τοπικούς άρχοντες (πρόκριτοι) των χριστιανικών κοινοτήτων επί 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας.
62. Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος, Ό.π., σ. 23.
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Ένας τρίτος παράγοντας που θα πρέπει να σχολιάσουμε, είναι ο 
μικρός βαθμός βιομηχανικής ανάπτυξης και γενικότερα της εξάπλωσης 
του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής στην Ελλάδα· με ό,τι αυτό συνε-
πάγεται σε επίπεδο νοοτροπιών και κοινωνικού φαντασιακού. Η Ελλάδα 
μπαίνει στον 20ο αιώνα με ελάχιστη βιομηχανική βάση και ό,τι υπάρχει 
από αυτή συγκεντρώνεται κατά κύριο λόγο στην Αττική. Επίσης, είναι 
μια αγροτική-εμπορική χώρα, όπου οι άνθρωποι διατηρούν ισχυρούς δε-
σμούς με τη μικρή ιδιοκτησία· ενώ στον δευτερογενή τομέα κυριαρχούν 
οι κλάδοι της χειροτεχνίας και βιοτεχνίας, με μηδαμινή εκμηχάνιση, αντι-
παραγωγική λειτουργία και προϊόντα κακής ποιότητας. Η βιομηχανία 
αναπτύσσεται σε πολύ μικρό βαθμό μέχρι και το '40. Μέσα σε αυτό το 
οικονομικό τοπίο όπου η οικονομία διατηρούσε τον παραδοσιακό της 
χαρακτήρα (επομένως ο βαθμός αλλοτρίωσης και αποξένωσης για τους 
εργάτες ήταν μικρότερος) οι εργάτες ένιωθαν ότι «μικρή κοινωνική από-
σταση τους χώριζε από τους μικροαστούς εργοδότες τους, με τους οποί-
ους αντίθετα τους ένωναν πατροπαράδοτοι προσωπικοί δεσμοί, κοινή 
συνήθως αγροτική προέλευση και κοινή κατά βάθος ιδεολογία»63. Μετά 
την Μικρασιατική καταστροφή ο τομέας μεταποίησης αναπτύσσεται, 
ωστόσο αυτό συμβαίνει μέσα σε παραδοσιακά πλαίσια και αντανακλά 
την αυξημένη εσωτερική ζήτηση που προκάλεσε η εισροή προσφύγων. 
Όπως αναφέρει και ο Σ. Τσοτσορός: «Τα “κίνητρα” και οι ενισχύσεις 
που περιστασιακά αναφέρονται κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ού 

αιώνα αποκτούν γενικό χαρακτήρα στην δεκαετία του '20 και σε συνδυ-
ασμό με τις γενικότερες συνθήκες της περιόδου οδηγούν σε μια ευκαι-
ριακή ανάπτυξη μεταποιητικών μονάδων με κύρια χαρακτηριστικά: το 
μικρό μέγεθος, την ελάχιστη εκμηχάνιση, τον χαμηλού τεχνολογικού επι-
πέδου και πεπαλαιωμένο εξοπλισμό, τη συγκέντρωση δραστηριοτήτων 
στα εύκολα παραγόμενα, με ελάχιστη προστιθέμενη αξία, προϊόντα, τον 
υπερκορεσμό ορισμένων κλάδων καταναλωτικών προϊόντων, την υπερ-
συγκέντρωση των δραστηριοτήτων στον άξονα Αθήνα-Πειραιά και όπως 
αναφέραμε στην ανάδειξη του ανειδίκευτου και χαμηλά αμειβόμενου 
εργάτη ως βασικού συντελεστή παραγωγής»64. 

Παρότι έγιναν προσπάθειες για τη συγκρότηση βιομηχανικού 
κεφαλαίου και προώθησης ενός ντόπιου καπιταλισμού, αυτές οι προ-
σπάθειες συνάντησαν εμπόδια, όχι μόνο από τις παραδοσιακές μορφές 

63. Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος, Μελέτες και κείμενα για την περίοδο 1909-1940, Αντ. Ν. 
Σακούλα, Αθήνα 1982, σ. 67.
64. Στάθης Ν. Τσοτσορός, Ό.π., σ. 250. 
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οικονομίας (γαιοπρόσοδος, εμπόριο, μικροκαλλιέργεια, βιοτεχνία-χει-
ροτεχνία κ.λπ.) αλλά και από την ελληνική «αστική τάξη» που στην Ελ-
λάδα λαμβάνει, κατά κύριο λόγο, ένα μεταπρατικό χαρακτήρα. Δηλαδή, 
το ελληνικό κεφάλαιο μεσολαβεί για τις επενδύσεις και τα οικονομικά 
συμφέροντα των δυτικών δυνάμεων, χωρίς όμως να περνά σε μια φάση 
δημιουργικής και «ορθολογικής» παραγωγικότητας όπως συνέβη στη 
Δύση. Με άλλα λόγια οι Έλληνες αστοί, ως προς το βαθύτερο πνεύμα 
τους, παραμένουν έμποροι65. Εξαιτίας αυτής της παραδοσιακής μορ-
φής της οικονομίας δεν αποτελεί έκπληξη επίσης ότι για το ΚΚΕ, που 
θεωρούνταν εκφραστής της εργατικής τάξης, των προλετάριων κ.λπ., ο 
προνομιακός χώρος απεύθυνσης δεν εντοπίζεται στους πιο εξελιγμέ-
νους κλάδους της βιομηχανίας αλλά, αντιθέτως, στους παραδοσιακούς 
κλάδους της βιοτεχνίας-χειροτεχνίας που κινδύνευαν με εξαφάνιση 
λόγω της εκσυγχρονιστικής πολιτικής του Βενιζέλου, όπως ήταν για 
παράδειγμα ο τομέας των καπνεργατών, τσαγκάρηδων κ.α.66          

Στην Ελλάδα λοιπόν δεν καταφέρνει να επικρατήσει το πνεύμα 
«ορθολογικής» οργάνωσης της παραγωγής, σύνδεσης της τεχνολογί-
ας και της επιστήμης, εξορθολογισμού της εργασιακής διοίκησης και 
έμφασης στην οργάνωση της εργατικής δύναμης (όπως εξέφραζαν ο 
τεϊλορισμός και ο φορντισμός). «Δεν είναι τυχαίο, συνεπώς, που το 
ελληνικό κεφάλαιο είναι κυρίως εμπορικό, εφοπλιστικό, τραπεζικό και 
κατασκευαστικό και όχι βιομηχανικό. Λείπει αυτή η καπιταλιστική 
ορμή προς την καινοτομία και την ενσωμάτωση της τεχνικής και επι-
στημονικής έρευνας στην παραγωγή»67.

Η Ελλάδα, στερούμενη μεταξύ άλλων, ενός περιβάλλοντος σαν 
αυτό που περιγράψαμε -και στο οποίο αναδύθηκε ο φασισμός στην Ευ-
ρώπη- στερείται αμέσως-αμέσως κι ενός ορισμένου ανθρωπολογικού 
υποβάθρου, μιας ορισμένης κουλτούρας. Ήταν πολύ δύσκολο να ανα-
πτυχθεί ένα πειθαρχημένο κίνημα που να στοχεύει σε μια δεξιά «επανά-
σταση». Ο Γερμανός πρεσβευτής Αϊζενόρ που βρίσκονταν στην Ελλάδα 
το 1934 στέλνει μια πολύ εύστοχη αναφορά στο γερμανικό υπουργείο 
εξωτερικών· κατά την γνώμη μας η αναφορά αυτή επιβεβαιώνει τόσο 

65. Άγγελος Γ, Ελεφάντης, Η επαγγελία της αδύνατης επανάστασης: ΚΚΕ και αστισμός 
στον μεσοπόλεμο, Θεμέλιο, Αθήνα 1979, σσ. 191-192.
66. Άγγελος Γ, Ελεφάντης, Ό.π., σ. 375.
67. Νίκος Ν. Μάλλιαρης, «Οι αιτίες της παρακμής της σύγχρονης Ελλάδας: Η καχεξία 
του αστικού στοιχείου στη νεοελληνική κοινωνία και ιδεολογία», Πρόταγμα, τ. 4, Ιούνιος 
2012, σ. 162.
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αυτά που σχολιάσαμε για τις ιδιαιτερότητες της Ελλάδα σε επίπεδο 
πολιτικο-οικονομικό, όσο και αυτά που θα αναφέρουμε εν συνεχεία για 
τον ελληνικό «φασισμό»: «Οι αντικομμουνιστικές φασιστικές και εθνι-
κοσοσιαλιστικές ελληνικές οργανώσεις είναι κατακερματισμένες και η 
ανάπτυξή τους εμποδίζεται από τη φυσική απειθαρχία του λαϊκού χαρα-
κτήρα, την τάση να λένε πολλά λόγια και την αντίθεση προς δυναμικές 
μορφές δράσης. Ο ελληνικός λαός είναι πατριώτης, αλλά το κράτος και 
η ανάγκη να προσφέρει οποιαδήποτε θυσία για το κράτος τού είναι 
ξένες ως ιδέες»68.

Οι απαρχές της ελληνικής Ακροδεξιάς: οι Επίστρατοι
Αν κάτι χαρακτήρισε τις μεγάλες πολιτικές κρίσεις που έλαβαν 

χώρα στην Ελλάδα, ήταν οι συχνές παρεμβάσεις του στρατού. Η σημα-
ντικότερη από άποψη ιστορικής βαρύτητας ήταν αυτή του κινήματος στο 
Γουδί (1909). Είναι για πρώτη φορά που στον στρατό μια κίνηση υπαξιω-
ματικών και κατώτερων αξιωματικών επιδιώκει εσωτερικές αλλαγές που 
θα επιτρέψουν και σε άτομα κατώτερων κοινωνικών τάξεων να ανέλθουν 
στην ιεραρχία (μεταξύ άλλων ζητούσαν την απομάκρυνση των πριγκίπων 
από το στράτευμα, στρατιωτικές αναδιοργανώσεις κ.λπ.). Συγχρόνως ο 
Στρατιωτικός σύνδεσμος παρουσιάζεται ως εκφραστής λαϊκών αιτημά-
των69, ενώ αποκτά ευρεία κοινωνική συναίνεση. Όπως αναφέρει και ο Β. 
Φίλιας, έχουμε να κάνουμε με μια ιστορική τομή, η οποία θα βοηθήσει εν 
συνεχεία τον Βενιζέλο να προωθήσει το «κόμμα αρχών» και την ευρύ-
τερη εκσυγχρονιστική πολιτική του70, υπό την έννοια πως η στρατιωτική 
αυτή κίνηση έσπαγε μια παράδοση καστών στο εσωτερικό του στρατού. 
Η μαζική αυτή συστράτευση της κοινωνίας με τον στρατό θα αφήσει 
ένα πολύ σημαντικό αποτύπωμα, στην ουσία θα «πολιτικοποιήσει» τον 
στρατό και θα τον καταστήσει έναν από τους σημαντικότερους πόλους 
εξουσίας της χώρας. Αυτό θα γίνει ακόμα πιο εμφανές μέσα στο ασταθές 

68. Παρατίθεται από το κείμενο του Γιώργου Αλεξάτου, «Σημειώσεις για την ιστορία 
των φασιστικών κινήσεων στην Ελλάδα». Βλ. στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 
ht tp: //ektosgrammis.gr/ index.php?opt ion=com_content&view=art icle&id=1678:-
1&catid=107:istoria&Itemid=492.
69. Το «κίνημα» σε πρώτο χρόνο διεκδικούσε αποκλειστικά μεταρρυθμίσεις στρατιωτι-
κού χαρακτήρα. Εκ των υστέρων όμως, για να μπορέσει να κρατήσει τον κόσμο μαζί του, 
προώθησε και αιτήματα για κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. 
70. Βλ. σχετικά το ντοκιμαντέρ, «Η βασιλευόμενη δημοκρατία 1863-1923», στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: https://www.youtube.com/watch?v=A_cNT9KH0k0&list=PL38D1346D
26B1A786.
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πολιτικό σκηνικό που ακολουθεί, «ενδεικτικά, μόνο την περίοδο 1924-
28, “μεσολάβησαν 10 πρωθυπουργίες, 3 γενικές εκλογές, 11 στρατιω-
τικά κινήματα, 1 τελεσίγραφο. Επιβλήθηκε μια στρατιωτική δικτατο-
ρία (Πάγκαλος), που κατόπιν ανατράπηκε από στρατιωτικό κίνημα. Ο 
πρόεδρος της δημοκρατίας παύθηκε μια φορά και παραιτήθηκε δύο. Η 
παρέμβαση του στρατού θεωρήθηκε ως “ιδιαίτερο χαρακτηριστικό” της 
ελληνικής πολιτικής ζωής”»71.

Η Ακροδεξιά στην Ελλάδα είναι σε τελική ανάλυση γέννημα 
αυτής της ιστορικής συγκυρίας. Πιο συγκεκριμένα εντοπίζουμε τις 
απαρχές της στο κίνημα των Επιστράτων του 1916 που έχει φόντο τον 
εθνικό διχασμό και την σύγκρουση Βενιζέλου-Βασιλιά. Οι Επίστρατοι 
δημιουργούνται αμέσως μετά την αποστράτευση του 1916 διότι αν ο 
σύνδεσμος των Επιστράτων δημιουργούνταν πριν την αποστράτευση 
τότε θα παραβίαζαν βασικούς στρατιωτικούς κανονισμούς. Ο τρόπος 
σύστασης του συνδέσμου λοιπόν δείχνει με τη σειρά του ότι δεν απο-
τελούσε κάποιο αυθόρμητο κίνημα αλλά ένα οργανωμένο σχέδιο μιας 
στρατιωτικής κλίκας72. Ένα από τα κλειδιά της επιτυχίας του «κινήμα-
τος» ήταν ότι οι έφεδροι εντάσσονταν στον σύνδεσμο των επιστράτων 
αμέσως μετά την αποστράτευσή τους, δηλαδή δεν είχαν τον κατάλληλο 
χρόνο να «συνέλθουν» από την στρατιωτική ζωή που είχαν ζήσει. Οι έφε-
δροι έτσι θα φέρουν το πολεμικό κλίμα στο εσωτερικό της κοινωνίας και 
για αυτόν ακριβώς τον λόγο θα προκαλέσουν μεγάλη αναταραχή: ακραία 
βία, επιθέσεις, καταστροφές, δολοφονίες, μάλιστα θα καταστρέψουν τα 
πιεστήρια πολλών βενιζελικών εφημερίδων (κάτι που θυμίζει έντονα την 
επίθεση των Ιταλών φασιστών στην σοσιαλιστική εφημερίδα Αβάντι το 
1919). Ένα ακόμη γεγονός που θα θυμίσει τη ναζιστική Γερμανία είναι 
ότι οι αντιβενιζελικοί θα σημαδέψουν με μπογιά τα καταστήματα των 
φιλελευθέρων (Νοεμβριανά), όπως συνέβη και με τα καταστήματα των 
Εβραίων στις γερμανικές πόλεις. Κατά τον Γ. Μαυρογορδάτο, οι Επί-
στρατοι -υποκινητής των οποίων θεωρείται ο Ι. Μεταξάς- καταφέρνουν 
να αποκτήσουν μαζική οργάνωση (πάνω από 100.000 μέλη), δηλαδή υλο-
ποιούν πρώτοι αυτό το οποίο επιδίωξε μερικά χρόνια πριν ο Βενιζέλος: 
ένα «κόμμα αρχών», δηλαδή ένα κόμμα που να εδράζεται στη λαϊκή 

71. Βλ. σχετικά το κείμενο από τον αυτοοργανωμένο χώρο Ρεσάλτο, «Οι μύθοι, η λήθη και 
οι προεκτάσεις γύρω από ένα επετειακό “ΟΧΙ”», διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική 
διεύθυνση: https://docs.google.com/file/d/0B4gfUQcyDNWZemQyYUZGZkZDQzg/edit?pli=1.
72. Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος, Εθνικός διχασμός και μαζική οργάνωση: οι Επίστρατοι 
του 1916, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1996, σσ. 42-43.
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βάση και όχι σε πελατειακές σχέσεις και εξαρτήσεις. Για να κρίνουμε 
όμως με μεγαλύτερη προσοχή τη λογική των Επιστράτων θα πρέπει να 
σταθούμε για λίγο συγκεκριμένα στις απόψεις τους.

Οι Επίστρατοι θεωρούν ότι θα προστατέψουν το έθνος από εσω-
τερικούς και εξωτερικούς εχθρούς. Εσωτερικός εχθρός φυσικά είναι ο 
Βενιζέλος ο οποίος υποσκάπτει το έθνος χάριν εξωτερικών συμφερόντων. 
Συγχρόνως εκφράζεται μια τεράστια νομιμοφροσύνη απέναντι στο Βα-
σιλιά, ενώ δεν είναι τυχαίο ότι η διάλυση της οργάνωσης που επιβλήθηκε 
από την Αντάντ παρουσιάστηκε από τον σύνδεσμο ως πειθάρχηση «στα 
κελεύσματα της πατρίδος και του Βασιλέως»73. Έχει μεγάλη σημασία να 
τονίσουμε ότι ο σύνδεσμος δεν ενσωματώνεται ποτέ στα αντιβενιζελικά 
κόμματα, γεγονός που του προσέδωσε έναν βαθμό αυτονομίας αλλά και 
μεγαλύτερη ριζοσπαστικότητα λόγω της κινηματικής του μορφής74. Οι 
σύλλογοι των Επιστράτων, ενώ θα διαλυθούν το '17, δε χάνονται από το 
προσκήνιο. Οι «απόγονοί» τους θα αναπηδούν σε κάθε  περίοδο ανόδου 
του αντιβενιζελισμού λαμβάνοντας κινηματική μορφή (1920-1922, 1933-
1935), χωρίς ωστόσο να ενσωματώνονται στην επίσημη δομή του Λαϊκού 
κόμματος75. Μάλιστα ο Δ. Γούναρης θα προσπαθήσει να επωφεληθεί από 
τον μαζικό χαρακτήρα των Λαϊκών πολιτικών συνδέσμων του 1920 (με-
τεξέλιξη των Επιστράτων του '16) με το να μετονομάσει το Κόμμα των 
Εθνικοφρόνων σε Λαϊκό Κόμμα76.

Μπορούμε όμως να χαρακτηρίσουμε τους Επίστρατους ως πρω-
τοφασιστική οργάνωση; Αν ναι, τότε θα πρέπει να καταλήξουμε στο συ-
μπέρασμα ότι η Ελλάδα γέννησε φασιστική οργάνωση με μαζική μορφή 
πριν από την Ιταλία και Γερμανία. Οι Επίστρατοι και οι μετεξελίξεις που 
έλαβαν μέχρι και το '35 είχαν μορφή πολιτοφυλακής, ενώ σημαντικό κομ-
μάτι τους ήταν πρώην στρατιωτικοί διαμορφωμένοι μέσα σε πολεμικές 
συνθήκες (όπως δηλαδή τα Φράικορπς στην Γερμανία μετά τον Α' Π.Π.). 
Σκοπός τους δεν είναι η εκλογική νίκη αλλά ο εμφύλιος πόλεμος και η βί-
αιη αντιμετώπιση του αντιπάλου. Ιδεολογικά χαρακτηρίζονταν από ιδέ-
ες αντιπλουτοκρατικές, αντικοινοβουλευτικές, αντισοσιαλιστικές, αντι-
αστικές και αντιφιλελεύθερες, ενώ δαιμονοποιούσαν τους πρόσφυγες 

73. Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος, Ό.π., σ. 118.
74. Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος, Ό.π., σσ. 133-134.
75. Ένα εκ των δύο σημαντικότερων κομμάτων του μεσοπολέμου με ιδρυτή τον Δημήτρη 
Γούναρη. Το κόμμα αποτελούσε τον αντίπαλο του Φιλελεύθερου κόμματος και στους 
κόλπους του συγκέντρωνε αντιβενιζελικούς, βασιλόφρονες, συντηρητικούς και γενικότερα 
εξέφραζε την «παλαιά Ελλάδα» ενάντια στην Ελλάδα του Βενιζέλου.
76. Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος, Ό.π., σ. 130.
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και φυσικά αυτούς που θεωρούσαν φερέφωνο των ξένων δυνάμεων, τους 
βενιζελικούς. Συγχρόνως, διέθεταν σαφή μικροαστική βάση στα αστικά 
κέντρα, ενώ στις επαρχίες προσέλκυαν μικροκαλλιεργητές. Πολλά από 
τα παραπάνω στοιχεία υποδηλώνουν μια πρωτοφασιστική οργάνωση, 
ωστόσο όπως θα δούμε κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Οι Επίστρατοι ήταν γαντζωμένοι στους συντηρητικούς θεσμούς 
της βασιλείας και της χριστιανικής εκκλησίας, ενώ προωθούσαν μια μορ-
φή εθνικισμού που στήριζε την «μικράν αλλά έντιμον Ελλάδα» σε αντι-
παραβολή με την Ελλάδα των «δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών» 
(Βενιζέλος). Η εναντίωση λοιπόν στρέφεται κατά ενός αστικού κόμματος 
και των αστών υποστηρικτών του (επιχειρηματική και εμπορική τάξη) 
πράγμα που δείχνει την καθαρά μικροαστική στάση του κινήματος. Ο 
δυτικός φασισμός αντιθέτως αντλεί οπαδούς από κάθε κοινωνική τάξη. 
Ο ιταλικός φασισμός, για παράδειγμα, ενώ έχει έντονα στοιχεία μικροα-
στισμού συγχρόνως θα εναντιωθεί στην επαναστατική εργατική τάξη με 
στόχο να καταλάβει ο ίδιος τη θέση του επαναστάτη, πράγμα που δεν 
συναντάμε στην ελληνική περίπτωση λόγω του μικρού βαθμού διάδοσης 
σοσιαλιστικών ιδεών στην εργατική τάξη. 

Κομβικής σημασίας διαφορά είναι, επίσης, ότι οι Επίστρατοι 
δεν θέλουν να σύρουν την Ελλάδα στον Μεγάλο Πόλεμο- επιδιώ-
κουν ακριβώς το αντίθετο. Ο επιθετικός εθνικισμός αποτελεί στοι-
χείο των βενιζελικών (βαλκανικοί πόλεμοι, Μικρά Ασία). Οι Επί-
στρατοι εκφράζουν έναν διαφορετικό τύπο εθνικισμού βάσει του 
οποίου η Ελλάδα αποτελεί το αιώνιο θύμα των ξένων δυνάμεων. Η 
βασική αυτή θέση τους στρέφει ενάντια σε όσους εκφράζουν στο 
εσωτερικό της χώρας τις επιδιώξεις των ξένων χωρών, δηλαδή τον 
Βενιζέλο. Αυτός ο θυματικός εθνικισμός -σύμφωνα με τον εύστοχο 
όρο που χρησιμοποιεί ο Α. Γαβριηλίδης αναφερόμενος σε αυτόν 
τον τύπο εθνικισμού77- αποτελεί μια ιδιαιτερότητα του ελληνικού 
φαντασιακού που έχει ως βασικό του χαρακτηριστικό την διαρκή 
αυτοθυματοποίηση και μια εμμονή με «την οντολογική, κατά κά-
ποιον τρόπο, αθωότητα του έθνους»78. Δίχως όμως έναν επιθετικό 
εθνικισμό που να οδηγεί στην στρατιωτικοποίηση του συνόλου της 
κοινωνίας, το κίνημα χάνει την ριζοσπαστικότητά του και εν τέλει 

77. Άκης Γαβριηλίδης, Η αθεράπευτη νεκροφιλία του ριζοσπαστικού πατριωτισμού: Ρί-
τσος, Ελύτης, Θεοδωράκης, Σβορώνος, Futura, Αθήνα 2007.
78. Βλ. σχετικά την βιβλιοκριτική: Νίκος Ν. Μάλλιαρης, «Για τη θεωρία του Α. Γαβριηλίδη 
περί Αριστεράς και θυματικού εθνικισμού», Πρόταγμα, τ. 6, Δεκέμβρης 2013, σ. 237.
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υποχωρεί όταν ο εσωτερικός εχθρός νικηθεί. Όπως αναφέρει και ο Ρ. 
Πάξτον, οι φασίστες είχαν την εντύπωση ότι διέθεταν μια προνομιακή 
σχέση με την ιστορία, έτσι «για να πραγματοποιήσουν τα φασιστι-
κά καθεστώτα αυτές τις υποσχέσεις, έπρεπε να δημιουργήσουν την 
εντύπωση μιας συνεχούς ώθησης -μιας “μόνιμης επανάστασης”. Δεν θα 
μπορούσαν να επιβιώσουν χωρίς αυτή την ασυγκράτητη, μεθυστική ορ-
μή»79. Φασιστικό κίνημα, λοιπόν, χωρίς επιθετικό εθνικισμό και μαζική 
στρατολόγηση δεν μπορεί να υπάρξει.

Η σχέση όμως των Επιστράτων με τους παραδοσιακούς θεσμούς 
της μοναρχίας και της βασιλείας φανερώνει ρητά τους λόγους που δεν 
υπήρξε φασιστική στροφή στο κίνημα του '16. Ο φασισμός βρίσκεται 
σε ριζική αντίθεση με τον μοναρχισμό και κάθε είδος παραδοσιακού, 
αριστοκρατικού θεσμού όπου η εξουσία είναι κληρονομική. Αν οι Επί-
στρατοι επιδίωκαν μια φασιστική αναμόρφωση της Ελλάδας, θα όφειλαν 
να έρθουν σε ριζική σύγκρουση με τον θεσμό της βασιλείας. Ένα καλό 
παράδειγμα αποτελεί ο ιταλικός φασισμός όπου ο Μουσολίνι, ενώ σε 
πολλές περιπτώσεις συγκρούστηκε με τις «συνήθειες» του βασιλικού θε-
σμού, ήταν αναγκασμένος να μοιράζεται την εξουσία με τον Βασιλιά, γε-
γονός που σε κάποιες περιόδους οδήγησε σε ομαλοποίηση του καθεστώ-
τος και στο πέρασμα από τον φασισμό σε μια παραδοσιακή  δικτατορία 
τύπου Φράνκο80. Οι Επίστρατοι απ’ την πλευρά τους δεν επιδίωκαν σε 
καμία περίπτωση σύγκρουση με τον βασιλικό θεσμό, αντίθετα τον υπε-
ρασπίζονταν πλήρως. Μπορεί ο Βασιλιάς για πρώτη φορά στην ιστορία 
να λάμβανε τα χαρακτηριστικά του χαρισματικού ηγέτη που θα οδηγή-
σει σε νίκη επί της «νέας Ελλάδας» του Βενιζέλου, συγχρόνως όμως, 
οι Επίστρατοι γίνονταν δέσμιοι μιας θεσμικής ιδιότητας που από πίσω 
της κουβαλά συγκεκριμένες παραδόσεις, λογικές και περιορισμούς. Με 
άλλα λόγια, ο Βασιλιάς δεν μπορούσε να υπερβεί την παράδοση του βα-
σιλικού θεσμού και να μετατραπεί σε χαρισματικό ηγέτη που οδηγεί την 
κοινωνία σε μια μεγάλη ιστορική αποστολή. «Θεωρητικά, μόνο η έγκαιρη 
έξοδος από το δεσμευτικό πλαίσιο του Βασιλικού θεσμού θα επέτρεπε 
σε κάποιον σαν τον Κωνσταντίνο για γίνει αληθινός Führer φασιστικών 
προδιαγραφών»81. Τέλος να υπογραμμίσουμε κάτι που υπαινιχθήκαμε 
και προηγουμένως: ο φασισμός είναι αντιαριστοκρατικός και υποστηρί-
ζει ένα είδος ενδοφυλετικής ισότητας. Ο ηγέτης του φασισμού μπορεί να 

79. Ρόμπερτ Πάξτον, Ό.π., σ. 207.
80. Ρόμπερτ Πάξτον, Ό.π., σσ. 179-183.
81. Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος, Ό.π., σ. 146.
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θεωρείται «υπεράνθρωπος» αλλά βγαίνει μέσα από τον λαό, με άλλα λόγια 
δεν έχει αριστοκρατική καταγωγή όπως ένας Βασιλιάς ή ένας πολιτικός που 
κατάγεται από «τζάκι».

Οι Επίστρατοι ήταν εν τέλει μια «από τα κάτω» υποστήριξη της 
«παλιάς Ελλάδας» και εξέφραζαν ένα ρεύμα που εκείνη την περίοδο δια-
χεόταν σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Όπως αναφέρει και η Δ. Παπα-
δημητρίου: «στην Ελλάδα οι συντηρητικές δυνάμεις θορυβημένες από τις 
εκσυγχρονιστικές τάσεις της κυβέρνησης Βενιζέλου και από την προσχώρηση 
των σοσιαλιστών της Αθήνας στον βενιζελισμό, συσπειρώθηκαν το 1915 στην 
αντιβενιζελική παράταξη και οχυρώθηκαν πίσω από το βασιλικό χάρισμα. Ο 
συντηρητισμός δεν αποτελούσε ωστόσο αποκλειστικότητα της μιας παράτα-
ξης· εκφράστηκε συστηματικά, από ορισμένες εφημερίδες του κόμματος των 
φιλελευθέρων οι οποίες εκπροσωπούσαν “φιλελεύθερες” ελίτ που έδειχναν 
θορυβημένες από τις κοινωνικές αλλαγές του μοντέρνου κόσμου»82. 

Η ιδιαιτερότητα τώρα που εισήγαγε το ρεύμα των Επίστρατων στο 
παραδοσιακό πολιτικό περιβάλλον της Ελλάδας είναι ακριβώς η μαζική μορ-
φή της οργάνωσής του. Συγχρόνως, το γεγονός ότι δεν αντλεί την νομιμοποί-
ησή του από τον κοινοβουλευτισμό και τον επιθετικό εθνικισμό, αλλά, αντι-
θέτως, δραστηριοποιείται εξωκοινοβουλευτικά και εκφράζει έναν εθνικισμό, 
θυματικό και εσωστρεφή, θα του επιτρέψει να ριζοσπαστικοποιηθεί χωρίς 
ωστόσο να υπερβεί ποτέ τον συντηρητικό του χαρακτήρα. Η ελληνική Ακρο-
δεξιά θα γεννηθεί μέσα από αυτό το κίνημα στο πλαίσιο του οποίου ακόμα 
και ο Ι. Μεταξάς που είχε σαφείς φασιστικές προσλαμβάνουσες, θα μείνει 
δέσμιος του μοναρχισμού και ενός δικτατορικού τύπου διακυβέρνησης, αλά 
Σαλαζάρ83. Όλη η μετέπειτα πορεία της ελληνικής Ακροδεξιάς θα διατηρήσει 
αυτά τα χαρακτηριστικά, τα οποία ανάλογα με τις συνθήκες και τον εχθρό 
θα υφίστανται επιμέρους ανακατατάξεις και αλλοιώσεις, χωρίς όμως ποτέ να 
επαναστατικοποιούνται ριζικά. Για παράδειγμα, όσο ανεβαίνει η δύναμη της 
Αριστεράς θα τονίζεται όλο και περισσότερο ο αντικομμουνισμός, πράγμα 
που μπορούμε να δούμε στην περίπτωση του ελληνικού εμφυλίου. 

Η δημιουργία όμως ενός νέου τύπου ανθρώπου που επιδίωξε ο φασι-
σμός κι ο ναζισμός όπως και το ξεπέρασμα κάθε παραδοσιακού θεσμού, δεν 
θα γίνει ποτέ πραγματικός στόχος της ελληνικής Ακροδεξιάς.

82. Δέσποινα Παπαδημητρίου, «Η γέννηση της ελληνικής άκρας δεξιάς», από το πε-
ριοδικό Λεβιάθαν, τ. 14. Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.leviathan.gr/LEV14/Desp_
Papadimitriou1.htm.
83. Για την καθοριστική σημασία των Επίστρατων στην μετέπειτα εξέλιξη της ελληνικής 
ακροδεξιάς βλ. Σχετικά: Τάκης Κατσιμάρδος, «Οι ρίζες των εθνικιστικών -φασιστικών 
οργανώσεων», Έθνος, 22-9-13.
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Η ομάδα «Tρία Έψιλον»
Αφού έχουμε δείξει σε γενικές γραμμές τις ιδιαιτερότητες της 

ελληνικής Ακροδεξιάς, μπορούμε να εστιάσουμε σε ορισμένες φασίζου-
σες οργανώσεις του μεσοπόλεμου και ειδικότερα στην οργάνωση «Τρία 
Έψιλον» που αποτέλεσε και το πιο δυναμικό δείγμα Ακροδεξιάς οργά-
νωσης. Ενδεικτικά, ακροδεξιές οργανώσεις της Ελλάδας ήταν μεταξύ 
άλλων: η «Ένωσις Ελλήνων Φασιστών» του Θεόδωρου Υψηλάντη (ο πα-
τέρας του οποίου ήταν μέλος της γνωστής οικογένειας Υψηλάντη, ενώ 
η μητέρα του από την οικογένεια Σίνα της βόρειου Ηπείρου!)· η «Σιδη-
ρά Ειρήνη» του Νικόλαου Νικλάμπα84, το «Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα 
Ελλάδος» του θείου της Μελίνας μας Γιώργου Μερκούρη και πολλές 
άλλες οργανώσεις85. Ωστόσο όλες αυτές οι ομάδες ούτε απέκτησαν κα-
νένα πραγματικό έρεισμα στην κοινωνία, ούτε βέβαια κατόρθωσαν να 
αποκτήσουν κάποια συνοχή και δικτύωση μεταξύ τους. 

Η Θεσσαλονίκη δεν γέννησε μόνο την εργατική οργάνωση Φεντερα-
σιόν αλλά και ένα πλήθος πολιτικών ομάδων με αντικομμουνιστική, αντι-
φιλελεύθερή και αντισημιτική κατεύθυνση που πολλές φορές επηρεάζονταν 
από φασιστικές ιδέες. Η μόνη οργάνωση που κατάφερε να κάνει αισθητή την 
παρουσία της ήταν η ομάδα «Τρία Έψιλον» του Γ. Κοσμίδη. Η οργάνωση των 
μελών τους, τα σύμβολα που επέλεξαν όπως και η συνθηματολογία τους, θύ-
μιζαν από πολλές πλευρές τους μελανοχίτωνες του Μουσολίνι. Είχαν υιοθετή-
σει τον δικέφαλο αετό και μιλούσαν για αναβίωση της βυζαντινής αυτοκρα-
τορίας. Φορούσαν κίτρινα πουκάμισα, κρατούσαν γκλομπ και μαχαίρια, είχαν 
στρατιωτική αμφίεση, έκαναν στρατιωτικού τύπου παρελάσεις, ενώ επιχεί-
ρησαν «πορεία» προς την Αθήνα –γελοία απομίμηση της «πορείας προς τη 
Ρώμη»- χωρίς ασφαλώς να έχουν την επιτυχία του Μουσολίνι86. Αντλούσαν 
οπαδούς κυρίως από τη νεολαία η οποία εκείνη την περίοδο πλήττονταν από 
την κακή οικονομική κατάσταση. Σε τέτοιες συνθήκες οι εσωτερικοί εχθροί 
είχαν πάντα προνομιακή θέση ως υπαίτιοι όλων των δεινών της χώρας.  Η πα-
ραπάνω οργάνωση ευθύνεται για πράξεις όπως το εβραϊκό πογκρόμ του '31 
στην Θεσσαλονίκη. Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον είναι να δούμε από που 
αντλούσε δύναμη, από που χρηματοδοτούνταν, αν είχε κοινωνική απήχηση 
και πώς εν τέλει χάθηκε από το πολιτικό σκηνικό. 

84. Τα περισσότερα μέλη της οργάνωσης του Ν. Νικλάμπα ήταν φιλοπαγκαλικοί στρατιω-
τικοί που είχαν εκδιωχθεί από τον στρατό μετά την πτώση της δικτατορίας του Πάγκαλου. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://stigmesstinistoria.blogspot.gr/2012/10/blog-post_11.html.
85. Γιώργος Αλεξάτος, Ό.π.
86. «Η πρώτη μαζική φασιστική οργάνωση», από την ιστοσελίδα Ελευθεριακός.
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Αρχικά τα «Τρία Έψιλον» δεν απέκτησαν ποτέ μαζική οργάνω-
ση, στελεχώνονταν κυρίως από «αγανακτισμένους» πολίτες που έβλε-
παν παντού εχθρούς και συνέδεαν την οικονομική και ηθική παρακμή 
με την «προδοτική» οικονομική δραστηριότητα των Εβραίων. Ωστόσο, 
όλοι αυτοί οι «αγανακτισμένοι» δεν στρατεύτηκαν πλήρως. Μπορεί να 
ακολουθούσαν σε ορισμένες στιγμές την κίνηση των τριεψιλιτών, να τους 
νομιμοποιούσαν κ.λπ. αλλά ποτέ δεν συστρατεύθηκαν πάνω σε μια μι-
λιταριστική βάση. Απόδειξη της έλλειψης κοινωνικής απήχησης είναι 
επίσης οι βουλευτικές εκλογές του '36 όπου έλαβαν μόνο 505 ψήφους87, 
ενώ η εκλογική τους επιτυχία στις δημοτικές εκλογές του '34 (κυρίως 
σε Γιάννενα και Κοκκινιά) ανάγεται κυρίως στην υποστήριξη που τους 
έδειξαν τα υπάρχοντα κόμματα. Η εκλογική αποτυχία δικαιολογείται 
και από τις επεκτατικές τους βλέψεις, οι οποίες δεν ενθουσίαζαν την 
κοινωνία σε μια εποχή που είχε προηγηθεί η μικρασιατική καταστροφή. 
Η Μεγάλη ιδέα δεν κινητοποιούσε πλέον τα πλήθη. 

Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας ο οποίος από τη μια διατήρησε 
την οργάνωση ζωντανή και από την άλλη την έριξε σε αχρηστία, όταν πλέον 
δεν χρησίμευε, ήταν οι σχέσεις της με τις πολιτικές δυνάμεις εκείνης της πε-
ριόδου. Από τους Φιλελεύθερους μέχρι το Λαϊκό κόμμα συναντάμε έμμεσες 
ή άμεσες δηλώσεις υποστήριξης που μεταφράζονταν φυσικά και σε χρημα-
τοδότηση της οργάνωσης. Από τη στιγμή που η οικονομική κρίση οδηγούσε 
σε αμφισβήτηση του βενιζελικού προγράμματος και σε εκλογική συρρίκνω-
ση, οι φιλελεύθεροι υποστήριξαν δράσεις των ΕΕΕ που στρέφονταν κατά 
διάφορων κοινωνικών ομάδων: από μικρασιάτες, Κρήτες, μέχρι και σοσια-
λιστικές ομάδες. Επίσης ο Στυλιανός Γονατάς, ένας από τους εμπνευστές 
των ταγματασφαλιτών που έδρασαν την περίοδο της κατοχής, είχε δηλώσει 
την συμπαράστασή του στους τριεψιλίτες: «ο σκοπός της οργανώσεως αυ-
τής είναι η εξύψωσις του εθνικού φρονήματος, η τόνωσις του θρησκευτικού 
συναισθήματος, η εδραίωσις των θεμελίων της ελληνικής οικογένειας και η 
προστασία των εγχώριων προϊόντων»88. Να πούμε όμως ότι πολλές φορές 
ο Σ. Γονατάς ως γενικός διοικητής Μακεδονίας δεν ενέκρινε τις επιθετικές 
τάσεις των τριεψιλιτών και τις κατέστειλε μέσω της αστυνομίας89. Αυτό εί-
ναι ένα δείγμα ότι οι ηγέτες των ΕΕΕ δεν είχαν διείσδυση στην αστυνομία. 
Φυσικά υποστήριξη δέχτηκαν και από το Λαϊκό κόμμα. Όλη αυτή η υποστή-

87. Γιώργος Αλεξάτος, Ό.π.
88. «Εθνική Ένωση Ελλάς: Η πρώτη μαζική εθνικιστική οργάνωση στην Ελλάδα», στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση Χρονοντούλαπο.
89. Ελευθεριακός, Ό.π.
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ριξη αποσύρεται μόλις οι τριεψιλίτες αποφασίζουν να μπουν στον πολιτικό 
στίβο. Με το που διεκδικούν, με άλλα λόγια, ψήφους από τα άλλα αστικά 
κόμματα, αυτόματα σταματούν οι χρηματοδοτήσεις. Έτσι «κατά τη διετία 
1935-36 η οργάνωση δεν παρουσίασε καμία σχεδόν πολιτική δραστηριότη-
τα»90 με τα μέλη της να σκορπίζονται σε διάφορες πολιτικές παρατάξεις, 
ενώ μερικοί εμφανίζονται ξανά στο καθεστώς της 4ης Αυγούστου και εν 
συνεχεία, ορισμένοι, στελεχώνουν τους Ταγμασφαλίτες.

Παρότι από ιδεολογική σκοπιά οι τριεψιλίτες έχουν αρκετά κοινά 
στοιχεία με την ιδεολογία του φασισμού (επιθετικός εθνικισμός, αντικομ-
μουνισμός, αντιπλουτοκρατισμός) ωστόσο και σε αυτήν την ομάδα ο ορίζο-
ντας ήταν ο συντηρητισμός, ο ορθόδοξος χριστιανισμός και οι παραδοσια-
κές αξίες του ελληνικού εθνικισμού (εκκλησία, οικογένεια). Δεν είναι τυχαίο 
ότι ενώ μέλη της οργάνωσης μπορούσαν να γίνουν μόνο όσοι ήταν Έλληνες, 
όπως συμβαίνει με τον φυλετικό εθνικισμό, την ίδια στιγμή το κέντρο βάρους 
έπεφτε στη θρησκευτική ταυτότητα. Για να γίνει κάποιος μέλος έπρεπε να 
είναι χριστιανός ορθόδοξος. Η ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία, λοιπόν, σε 
αντιπαράθεση πάντα με τους Εβραίους και τους κομμουνιστές (οι οποίοι 
ταυτίζονταν91), αποτελούσε κύρια ιδεολογική βάση των τριεψιλιτών. Άλλοι 
δηλωμένοι στόχοι της οργάνωσης ήταν η υποστήριξη των ελληνικών προϊό-
ντων και η ανάπτυξη του αισθήματος αγάπης για την πατρίδα, που έπληττε 
ο κοσμοπολιτισμός των Εβραίων και ο διεθνισμός των κομμουνιστών. Όσα 
φασιστικά στοιχεία και αν διακρίνουμε όμως, αυτό το συντηρητικό υπό-
βαθρο της οργάνωσης που λαμβάνει προφανώς πολύ επιθετικά στοιχεία, 
θα ήταν λάθος να τα γενικεύσουμε και να τα δούμε ως καθοριστικά. Τα 
«Τρία Έψιλον» μπορεί να εμπνεύστηκαν από τον φασισμό του Μουσολίνι, 
ωστόσο δεν μοιράζονταν τις υλιστικές θεωρίες του Δυτικού φασισμού που 
του προσέδωσαν, όπως έχουμε δείξει, όλη του την εκρηκτικότητα (αθεϊσμός, 
ολοκληρωτισμός, ευγονισμός, τεχνολογία και επιστήμη)· περισσότερο τους 
εντυπωσίασε η πειθαρχία, ο μιλιταρισμός και η αποφασιστικότητα αυτού 
του κινήματος, παραμένοντας δηλαδή σε μια επιφανειακή πρόσληψη του 
φασισμού, η οποία συμπλήρωνε τον βαθύτερο συντηρητισμό τους. Ό,τι δη-
λαδή συνέβαινε και με την Ισπανία του Φράνκο και την Πορτογαλία του 
Σαλαζάρ: τα φασιστικά στοιχεία δεν ερχόντουσαν σε συμφωνία με το βαθύ-
τερο συντηρητικό υπόβαθρο αυτών των δικτατορικών καθεστώτων. 

90. Ελευθεριακός, Ό.π.
91. Για παράδειγμα το αίτημα για αυτονόμηση της Μακεδονίας και της Θράκης που απο-
τελούσε επιδίωξη των κομμουνιστών της περιόδου αποδόθηκε από τους τριεψιλίτες στους 
Εβραίους, διότι ο εβραϊσμός θεωρούνταν συνώνυμο του κομμουνισμού.
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Το καθεστώς της 4ης Αυγούστου
Το μεταξικό καθεστώς είθισται να θεωρείται η ελληνική εκδοχή 

του φασισμού. Ένας από τους λόγος που το καθεστώς της 4ης Αυγούστου 
χαρακτηρίζεται φασιστικό ή μοναρχοφασιστικό, παρ' όλες τις εργασίες 
που χουν τονίσει το αντίθετο, είναι οι αριστερές προσεγγίσεις, τόσο σύγ-
χρονων του καθεστώτος92, όσο και μεταγενέστερων διανοούμενων της Αρι-
στεράς.93 Αυτή η τάση μπορεί να αναχθεί και στη κλασική θέση που θέλει 
τον φασισμό υποστηρικτή του καπιταλισμού94. Έτσι, εφόσον το μεταξικό 
καθεστώς ευνόησε τα ανώτερα οικονομικά στρώματα, έχοντας παράλληλα 
αυταρχικό μανδύα, τότε συνιστά φασιστικό καθεστώς. Συν τοις άλλοις 
ένα από τα αρνητικά όλης αυτής της φιλολογίας που θέλει τον ελληνικό 
μεσοπόλεμο περίοδο φασιστικοποίησης, είναι ότι οι σύγχρονοι φασίστες 
της Χ.Α. έχουν την εντύπωση, ότι εφόσον άλλοτε η ελληνική κοινωνία επέ-
λεξε το φασισμό, θα μπορούσε να τον επιλέξει ξανά σήμερα. Διαιωνίζεται 
έτσι ο μύθος του παντοδύναμου φασισμού που κατακτά τα καθεστώτα με 
τη βία και την ευκολία που αρμόζει σε ένα αδυσώπητο πολιτικό ρεύμα. 

Όμως όπως έχει δείξει ο Ρ. Πάξτον, ο Μουσολίνι και ο Χίτλερ δεν 
κατέλαβαν την εξουσία με την ευκολία που φημολογείται, πόσο μάλλον 

92. Ο όρος «φασισμός» μεταχειρίζεται εκείνη την περίοδο κυρίως συνθηματικά -ιδιαίτε-
ρα από τους οπαδούς του ΚΚΕ-, ως εκ τούτου, φασίστες ήταν και οι οπαδοί του Λαϊκού 
κόμματος (σοσιαλφασίστες, αγροτοφασίστες) αλλά και οι βενιζελικοί που είχαν πραξικο-
πηματικές τάσεις (Πλαστήρας). Να θυμίσουμε μάλιστα ότι κάποιες φορές οι αγροτοφα-
σίστες και σοσιαλφασίστες μετατρέπονταν μέσα στον ιδιαίτερο σταλινικό εγκέφαλο σε 
αντιφασίστες. Σχετικά με αυτό ο Άγις Στίνας αναφέρει: «Στο 5ο συνέδριο (Μάρτιος '34) 
διαπιστώνεται ύποπτη δήθεν αντιφασιστική δραστηριότητα των “σοσιαλφασιστών” και 
των “αγροτοφασιστών”. Οι “σοσιαλφασίστες” και “αγροτοφασίστες” μεταμορφώνονται 
απότομα σε αντιφασίστες και πραγματοποιείται μ' αυτούς κοινό μέτωπο εναντίον του 
φασισμού». Άγις Στίνας, Αναμνήσεις: εβδομήντα χρόνια κάτω από τη σημαία της σοσι-
αλιστικής επανάστασης, Ύψιλον, Αθήνα 1985, σ. 195. Επίσης, όπως αναφέρει και ο Άγ-
γελος Ελεφάντης: «όλα τα κομματικά κείμενα του ΚΚΕ από την εποχή της επιβολής της 
δικτατορίας της 4ης Αυγούστου χαρακτηρίζουν το καθεστώς αυτό φασιστικό». Άγγελος 
Ελεφάντης, Ό.π., σ. 200. 
93. Παραδείγματος χάριν ο ιστορικός Νίκος Σβορώνος αναφέρει ότι με την δικτατορία της 
4ης Αυγούστου η Ελλάδα μπαίνει «σύστημα των ολοκληρωτικών κρατών της Ευρώπης». 
Νίκος Γ. Σβορώνος, Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας, Αικατερίνη Ασδράχα, Θεμέλιο 
2007, σ. 132.
94. Όπως αναφέρει και ο Γιώργος Μαργαρίτης: «Σε τελευταία ανάλυση όλο το πολιτικό 
σχέδιο του ναζισμού απέβλεπε στην αποκατάσταση του ευρωπαϊκού (γερμανικού) καπι-
ταλισμού, στην πρωτεύουσα θέση που κατείχε παγκόσμια πριν από τον καταστροφικό Α' 
Παγκόσμιο Πόλεμο». Γιώργος Μαργαρίτης, «Οι ιστορικές ρίζες της ακροδεξιάς σχιζοφρέ-
νειας», Εφημερίδα των Συντακτών, 22-4-13. Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.efsyn.
gr/?p=43418.
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στην περίπτωση του Μεταξά, όπου ούτε φασιστικό κίνημα είχε δημιουργη-
θεί, ούτε θα κατάφερνε να ανελιχθεί, φυσικά, δίχως τη βοήθεια του βασιλιά. 
Η δημιουργία εξάλλου της ΕΟΝ («Εθνική Οργάνωση Νεολαίας») απέβλεπε 
ακριβώς στο να καλύψει το κενό του λαϊκού ερείσματος που τόσο πολύ επι-
ζητούσε το καθεστώς. Ως προς το κομμάτι της διακυβέρνησης, το κόμμα του 
Μεταξά μέσα στους διάφορους κρατικούς πόλους εξουσίας δεν κατάφερε 
ποτέ να κυριαρχήσει στον βαθμό που κατόρθωσαν ο Μουσολίνι και κυρίως 
ο Χίτλερ. Ο Μεταξάς επίσης «ήταν εντολοδόχος του βασιλιά, αλλά, μόλις 
απέκτησε συνείδηση της δύναμής του, αυτονομήθηκε και ισχυροποίησε τη 
θέση του μέσα στο καθεστώς, χωρίς ωστόσο να επιδιώξει αναμέτρηση με 
τον Γεώργιο Β' ή να αμφισβητήσει τον βασιλικό θεσμό95».

Όλη αυτή η ιστορική πορεία που ξεκινά από την αβασίλευτη δημο-
κρατία (1924) και συνεχίζει με την παλινόρθωση του βασιλιά (1935) και την 
δικτατορία (1936) μπορεί να μας δώσει τον τόνο της εποχής. Αρχικά δείχνει 
ότι η «επανάσταση» του 1909 και η προσπάθειά της να εισαγάγει φιλελεύθε-
ρους θεσμούς, πολιτικούς και οικονομικούς, κατέρρευσε ολοκληρωτικά, σαν 
να μην είχε υπάρξει ποτέ. Απόδειξη είναι το γεγονός πως η κοινωνία πλήρως 
αδιάφορη δεν υποστήριξε το στρατιωτικό πραξικόπημα του '35, πίσω από το 
οποίο βρίσκονταν ο Βενιζέλος. Την περίοδο που εξετάζουμε ο βενιζελισμός 
καταρρέει ως πολιτικό ρεύμα: έχει χάσει το κοινωνικό του έρεισμα96, τον 
έλεγχο της κρατικής μηχανής με την εκκαθάριση που ακολούθησε την αποτυ-
χία του κινήματος του '35, ενώ τα ανώτερα οικονομικά στρώματα στράφηκαν 
προς την μοναρχία μιας και φαινόταν η μόνη δύναμη που θα μπορούσε να δι-
ατηρήσει την εσωτερική ισορροπία της χώρας. Τέλος, η Αγγλία για να διαφυ-
λάξει τις επενδύσεις της αλλάζει στάση και στρέφεται προς την υποστήριξη 
ενός μοναρχικού καθεστώτος97. 

Το σημαντικότερο όμως στοιχείο, κατά την γνώμη μας, είναι 
η συντηρητική και μοναρχική στροφή της βενιζελικής παράταξης. Η 
αδυναμία του βενιζελισμού να διατηρήσει μια στοιχειώδη σταθερό-
τητα μετά την δικτατορία του Πάγκαλου (Ιδιώνυμο το '29, πτώχευση 
της χώρας το '31, σύγκληση με μοναρχικούς με σκοπό την συγκόλληση 

95. Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης, «Η φασιστική νεολαία Ε.Ο.Ν. του Ι. Μεταξά (1936-1940)», 
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/drast_hist/
fasismos_ekpaid/ploumidisspiros.pdf.
96. «Αθεράπευτα τραυματισμένη από τον κλονισμό της κρίσης (1931), η επιχειρηματική 
αστική τάξη φαίνεται πως εγκαταλείπει κατά μέγα μέρος το Κόμμα Φιλελευθέρων -το 
παραδοσιακό της κόμμα- και μετατοπίστηκε προς τον αντιβενιζελισμό». Γιώργος Θ. Μαυ-
ρογορδάτος, Ό.π., σ. 63.
97. Άγγελος Ελεφάντης, Ό.π., σ. 166.
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της διχασμένης «αστικής» τάξης, καταστολή των απεργιών κ.α.) και 
η διάψευση της βενιζελικής πολιτικής οδηγούν μεγάλο κομμάτι της 
παράταξης, ακόμη και τον ίδιο τον Βενιζέλο, σε συντηρητικές και 
φιλομοναρχικές ιδέες98˙ κι όλα αυτά μέσα σε συνθήκες εντατικής 
αυταρχικοποίησης της Ευρώπης. Το πόσο αυτονόητη ήταν η παλι-
νόρθωση το αντιλαμβανόμαστε, εκτός των άλλων και από το γεγονός 
πως το σύνολο των πολιτικών παρατάξεων της εποχής αποδέχονταν 
μια τέτοια προοπτική.

Αν κάποιος λόγος μας επιβάλλει να πούμε τα παραπάνω, εί-
ναι κυρίως για να αποδείξουμε ότι η παλινόρθωση δεν ήταν υπόθεση 
μόνο μοναρχικών παρατάξεων της Δεξιάς, των οπαδών του Λαϊκού κόμ-
ματος ή όσων εμπνέονται από τα πειθαρχικά μοντέλα εξουσίας όπως 
αυτό της «σιδερένιας» Γερμανίας. Η παλινόρθωση της βασιλείας -και 
κατ' επέκταση η δικτατορία που εγκυμονεί η τελευταία- αποτέλεσε τον 
συνδετικό κρίκο ενός ευρύτερου πολιτικού φάσματος: από συντηρητι-
κούς βενιζελικούς και φιλογερμανούς σαν τον Μεταξά, μέχρι βασιλικούς, 
μοναρχικούς και γενικότερα όλο το ρεύμα που έχει τις ρίζες του στον 
Κωνσταντινισμό. Αυτές οι συνιστώσες ενώ έχουν σημεία σύγκλισης, σε 
καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ταυτίζονται πλήρως 
ως προς τις επιδιώξεις και τις επιθυμίες τους. Μάλιστα θα είναι υποχρε-
ωμένες να συνυπάρχουν κατά την διάρκεια του μεταξικού καθεστώτος. 
Μέσα λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες το καθεστώς της 4ης Αυγούστου, από 
άποψη πολιτικής συγκρότησης, θα χαρακτηριστεί από έντονο κατακερ-
ματισμό της εξουσίας, κατ' επέκταση από έντονο φατριασμό· ο γραφειο-
κρατικός μηχανισμός του καθεστώτος θα γιγαντωθεί και η πολυθεσία θα 
συνιστά την ουσία του99.

Η πολιτική σαλάτα που σερβίρει η εποχή θα επιτρέψει να βρουν 
χώρο και φασίζουσες αντιλήψεις. Μέσα στον ευρύτερο ρεύμα του αντι-
βενιζελισμού εντάσσεται το παλαιότερο φαινόμενο του Κωνσταντινι-
σμού που εμπνέεται από την εικόνα της δυνατής, πειθαρχημένης και 
μιλιταριστικής Γερμανίας. Μέσα σε αυτό το ρεύμα που ξεκινά από τον 
εθνικό διχασμό, καταφέρνουν να αναπτυχθούν όλες αυτές οι φασίζουσες 
ιδέες, πρακτικές και σύμβολα που θα κάνουν την εμφάνισή τους στην 

98. «Έτσι γεννιέται μια τάση προς όφελος του βασιλιά. Η μεγάλη κρίση που θα θάψει την 
Αβασίλευτο αρχίζει. Τμήματα του βενιζελισμού -αργότερα και ο ίδιος ο Βενιζέλος- εγκα-
ταλείπουν της δημοκρατικές του πεποιθήσεις και μόνο μια αχνή γραμμή τα ξεχωρίζει από 
την μοναρχία». Άγγελος Ελεφάντης, Ό.π., σ. 154.
99. Άγγελος Ελεφάντης, Ό.π., σσ 194-197.
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δικτατορία του Μεταξά. Όλα αυτά όμως, όπως μας δείχνει και το πα-
ράδειγμα του μεταξικού καθεστώτος, σε ένα βαθμό θα εκφράσουν έναν 
μιμητισμό. Η φασιστική ιδεολογία ποτέ δεν κατάφερε να ριζώσει μέσα 
σε ένα περιβάλλον ημικαπιταλιστικών και γενικότερα προνεωτερικών 
αξιών. Οι φασιστικοί χαιρετισμοί της μεταξικής περιόδου, οι δηλώσεις 
περί «τρίτου ελληνικού πολιτισμού» -προς αντιστοιχία με «τρίτου Ράιχ» 
του Χίτλερ-, οι χρήσεις συμβόλων όπως ο πέλεκυς ή ακόμα η ίδρυση της 
«Εθνικής οργάνωσης νεολαίας» (ΕΟΝ), περισσότερο έρχονται να διανθί-
σουν τις συντηρητικές-παραδοσιακές αξίες, που εκείνη την περίοδο λαμ-
βάνουν στρατιωτικού τύπου μορφή, παρά αποδεικνύουν κάποιον δήθεν 
ουσιώδη φασιστικό χαρακτήρα του ρεύματος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
ο φασισμός εκείνη την περίοδο των γιγαντιαίων κρίσεων είναι ιδιαίτερα 
ελκυστικός στους ανθρώπους, αυτό όμως δε σημαίνει ότι όσοι τον επικα-
λούνταν του έμοιαζαν κιόλας.    

Η συντριπτική πλειοψηφία του αντιβενιζελικού ρεύματος (μέσα στο 
οποίο διαδόθηκαν φασίζουσες αντιλήψεις) και ειδικότερα οι υποστηρικτές 
του Λαϊκού κόμματος, δεν είναι άλλοι από τους μικροϊδιοκτήτες, τους μικρο-
καλλιεργητές, τους δημοσίους υπαλλήλους, τους μικρέμπορους, και γενικό-
τερα τους μικροαστούς οι οποίοι αποτελούσαν και την βάση της ελληνικής 
κοινωνίας. Οι κοινωνικές αυτές ομάδες, που τις χαρακτήριζε ένα γάντζωμα με 
τις παραδοσιακές μορφές οικονομίας, ερχόντουσαν σε σφοδρή αντιπαράθεση 
με τους φιλελεύθερους που στήριζαν ανώτερα οικονομικά στρώματα. 

Θα επιμείνουμε λίγο ακόμη σε αυτό το θέμα, για να αναφέρουμε δυο 
ωραία παραδείγματα του Ά. Ελεφάντη σχετικά με την «αντικαπιταλιστική» 
συμπεριφορά της κοινωνίας. Η «μορφωσιολατρία» ή όπως την ονομάζει ο 
Α. Ελεφάντης «υπαλληλολατρία», είναι μια άκρως αντιπαραγωγική συμπε-
ριφορά, η οποία «τροφοδοτείται από την ήδη ανεπτυγμένη στην Ελλάδα 
τάξη των μικροϊδιοκτητών- μικροεμπόρων- βιοτεχνών κ.λπ. του 19ου αιώνα, 
που θέλει να χρησιμοποιήσει την μόρφωση για την κοινωνική ανέλιξή της, τη 
διείσδυση τμημάτων της στον κρατικό μηχανισμό, πράγμα που επίσης από 
αποτέλεσμα γίνεται αιτία και πολλαπλασιάζει το αρχικό φαινόμενο». Επίσης, 
ο θεσμός της προίκας, ιδιαίτερα διαδεδομένος στην Ελλάδα, στοχεύει στην 
ιδιωτική αποταμίευση και την συσσώρευση πλούτου, φυλακίζει το κεφάλαιο 
ή «διοχετεύεται στις οικοδομικές δραστηριότητες, κυρίως, όμως, εξασφαλί-
ζει τις αυξημένες καταναλωτικές ανάγκες του δημόσιου υπαλλήλου- ελεύθε-
ρου επαγγελματία». Η προίκα λοιπόν από οικονομική σκοπιά δεν συμβάλλει 
στην καπιταλιστικού τύπου ανάπτυξη100. Τονίζουμε αυτές τις πολιτιστικές 

100. Άγγελος Ελεφάντης, Ό.π., 188-189.
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παραμέτρους γιατί κατά την γνώμη μας δεν είναι επουσιώδεις για τις 
πολιτικές εξελίξεις. Αυτό λοιπόν το πολιτιστικό περιβάλλον σε σχέση με 
τις μορφές και τους τρόπους παραγωγής που κυριαρχούν (οικογενειακή 
αγροτική οικονομία, εμπορευματική οικονομία, μικρές επιχειρήσεις, βιο-
τεχνίες κ.λπ.), θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την σκοπιά απ' την οποία 
η κοινωνία θα αντιδράσει στην φιλελευθεροποίησή της ή, ακόμη, στον 
«κόκκινο κίνδυνο».   

Μένοντας  λίγο ακόμη στον μη φασιστικό χαρακτήρα του καθε-
στώτος της 4ης Αυγούστου, δεν θα έπρεπε να παραλείψουμε μια ακόμη 
σημαντική διαφορά της ελληνικής περίπτωσης σε σχέση με τα δυτικά 
φασιστικά παραδείγματα: στην Ελλάδα δεν υπήρξε βαθύς εκφασισμός 
-ιδεολογικά και οργανωτικά- του αγροτικού και μικροαστικού στοιχεί-
ου, ενώ η μικροαστική τάξη πουθενά δεν αποτέλεσε το μοναδικό πεδίο 
απεύθυνσης των φασιστικών κινημάτων, καθώς αντλούσαν οπαδούς από 
ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών ομάδων (διανοούμενους, οικονομική ελίτ, βι-
ομηχανικούς εργάτες, συνδικάτα, καλλιτεχνικά ρεύματα). Ας θυμηθούμε 
μόνο τον Μουσολίνι και την επίδραση που είχε στον χώρο του επαναστα-
τικού συνδικαλισμού ή τον ναζισμό με τον ιδεολογικό ρόλο που έπαιξαν 
οι Γερμανοί μηχανικοί. Μπορεί οι παραδοσιακές αξίες να έκαναν αυτό το 
κομμάτι της κοινωνίας αντιδραστικό απέναντι στον φιλελευθερισμό ή τις 
σοσιαλιστικές ιδέες αλλά αυτό δεν είναι ιδιαίτερο γνώρισμα μόνο του φα-
σισμού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα δεν υπήρξε κάποια φασι-
στική οργάνωση με κοινωνικό έρεισμα που να επιδίωξε, με ρεαλιστικούς 
όρους, την κατάληψη της εξουσίας. Εξάλλου η εμπειρία των κοινωνικών 
κινημάτων -σαν αυτά που υπήρξαν στην Ευρώπη και τα οποία μιμήθη-
καν οι εν Ελλάδι φασίστες- ήταν πολύ μικρή, επομένως, παρεμβάλλονταν 
γενικότερα εμπόδια στην εξάπλωση της πολιτικής στράτευσης, και στη 
διάρκειά της μέσα στον χρόνο. Με άλλα λόγια, εκτός των άλλων, έλειπε 
μια ορισμένη πολιτική κουλτούρα. Οι μαζικές οργανώσεις της ακροδεξιάς 
περισσότερο εξέφραζαν μια συντήρηση της παράδοσης και επιδίωκαν 
«καθαρότητα» απέναντι σε έναν εξωτερικό κίνδυνο (μεγάλες δυνάμεις, 
φιλελευθερισμός, κομμουνισμός) παρά συνέθεταν ένα κίνημα με επανα-
στατικές επιδιώξεις που αποσκοπούσε στο να τα αλλάξει όλα. 

Η ΕΟΝ αποτέλεσε τη μεγαλύτερη επιτυχία του Μεταξά μιας και ο 
τελευταίος κατάφερε το 39' να κυριαρχήσει στον θεσμό παραγκωνίζοντας 
τον βασιλιά. Ο παραπάνω θεσμός φανερώνει τις φασιστικές και ολοκληρω-
τικές τάσεις του δικτάτορα, παράλληλα όμως, στον πλέον φασίζοντα θεσμό 
του καθεστώτος (που κατέρρευσε απότομα με την έναρξη του πολέμου), 
διατηρούνται τα συντηρητικά και παραδοσιακά στοιχεία που θα εμπόδιζαν, 

ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΦΙΚΗΣ

εκ των πραγμάτων, κάθε πραγματικό φασίστα που θα ήθελε να εφαρμόσει 
ολοκληρωτικές πολιτικές. Το ανολοκλήρωτο βήμα που κάνει ο Μεταξάς με 
την ΕΟΝ φαίνεται στο ότι καλεί τους νέους να μην υιοθετούν νέες ιδέες, ενώ 
προς τους γονείς και τους δασκάλους «εξήρε την ορθόδοξη ταυτότητα, την 
ελληνική εκκλησία και την οικογένεια, η οποία αποτελούσε, κατά τον ίδιον, 
“το κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας”»101. Στον φασισμό το κράτος είναι 
ολοκληρωτικό, καταστρέφει την ιδιωτική σφαίρα και τα μετατρέπει όλο τα 
θέματα σε δημόσια ώστε να μπορεί να τα ελέγξει. Ο Μεταξάς ενώ μιλούσε 
για ολοκληρωτισμό συγχρόνως συμβιβαζόταν με εξουσιαστικούς θεσμούς 
όπως η εκκλησία, η οικογένεια, η βασιλεία. 

Ακόμη και στο κομμάτι των διανοούμενων και του έντυπου 
ιδεολογικού λόγου του καθεστώτος Μεταξά τα πράγματα αποδεικνύ-
ουν αφενός την έλλειψη μιας ιδεολογικής ελίτ (όπως υπήρχε σε Ιταλία 
και Γερμανία) και αφετέρου την πολύ μικρή διάδοση του περιοδικού 
Νέον Κράτος που αποτελούσε το πλέον σκληροπυρηνικό έντυπο του 
καθεστώτος. Σκοπός του εν λόγω περιοδικού ήταν, από τη μία να συ-
γκεντρώσει προσκείμενους ή ανένταχτους διανοούμενους στους ιδε-
ολογικούς σκοπούς του Μεταξά, και από την άλλη να επεξεργαστεί 
«διεθνείς εμπειρίες τόσο στο επίπεδο της πολιτικής πρακτικής, όσο 
και στο επίπεδο της φιλοσοφικής θεώρησης»102. Ως προς την ιδεολογι-
κή χροιά του περιοδικού ο Γ. Κόκκινος παρατηρεί ότι χαρακτηρίζεται 
από έναν συγκρητισμό μεταξύ φασιστικής και ντόπιας ιδεολογίας. 
Τα «ιδεολογικά κέντρα» του περιοδικού απ' τα οποία αντλούσε πα-
ραδείγματα ήταν η ναζιστική Γερμανία, ο ιταλικός φασισμός και η 
δικτατορία του Σαλαζάρ. Η τελευταία μελετήθηκε αρκετά και μπορεί 
να θεωρηθεί και ως ένα είδος προτύπου για το μεταξικό καθεστώς. 
Επίσης, ο ζήλος για την συστηματική μελέτη αυτών των καθεστώτων 
αποδεικνύει ότι δεν είχε κατορθώσει στην Ελλάδα να συγκροτηθεί 
φασιστική ιδεολογία. Τα συντηρητικά στοιχεία του περιοδικού μπο-
ρούν να ανιχνευτούν και στα καλλιτεχνικά-αισθητικά ρεύματα που 
υποστηρίζει όπως και γενικότερα στην αντίληψη που προβάλει περί 
ελληνικής κουλτούρας. Η βυζαντινή μουσική και ο Βιζυηνός, για να 
φέρουμε μόνο κάποια παραδείγματα, ως αισθητικές επιλογές του πε-
ριοδικού, εκφράζουν αυτή την εξιδανίκευση για την μητέρα γη, την 
ύπαιθρο και την ελληνική παράδοση ευρύτερα. 

101. Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης, Ό.π.
102. Γιώργος Κόκκινος, Η φασίζουσα ιδεολογία στην Ελλάδα: η περίπτωση του περιοδι-
κού “Νέον Κράτος” (1937-1941), Παπαζήση, σσ. 24-25.
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Το περιοδικό «Νέον Κράτος» δεν θα εκφράσει μια καθαρή φα-
σιστική ιδεολογία, αλλά θα αναμορφώσει τα ευρωπαϊκά παραδείγ-
ματα μέσα από ένα ιδιαίτερο συντηρητικό πρίσμα. Η απήχησή του 
σε σχέση με αυτή που είχαν ιδεολογίκα βιβλία και έντυπα π.χ. στον 
ναζισμό103 είναι μηδαμινή. Ο Γ. Κόκκινος ισχυρίζεται ότι «η φωνή του 
περιοδικού, μεσιανική και κραυγαλέα, δίνει την εντύπωση ότι απευθύ-
νεται σ' ολόκληρο τον Ελληνικό λαό. Η ιδιαίτερα όμως υψηλή, μερικές 
φορές, στάθμη του περιοδικού, η ανυπαρξία επίκαιρης ύλης ευρείας 
κατανάλωσης και το χρηματικό αντίτιμο του στερούν τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε ευρύτερες μάζες104». Κατά τη γνώμη μας, οι λόγοι που 
παρουσιάζει ο συγγραφέας ως καθοριστικούς για την έλλειψη απήχη-
σης του περιοδικού δεν επαρκούν καθότι παραβλέπονται τα πολιτιστι-
κά πλαίσια μέσα στα οποία ένας Λόγος προσπαθεί να διαχυθεί και να 
πείσει. Το ίδιο ερμηνευτικό λάθος διαπράττεται και πάνω στο ερώτη-
μα: γιατί η ναζιστική προπαγάνδα είχε τέτοια επιτυχία; Πολλοί παρα-
βλέπουν ότι αυτοί οι λόγοι μίσους, βίας και επιθετικού εθνικισμού, την 
συγκεκριμένη περίοδο -ύστερα δηλαδή από τη βίαιη εμπειρία του Α' 
Π.Π.- πραγματικά μιλούσαν στην καρδιά του κόσμου. Υπήρχαν, δηλα-
δή, ήδη οι παραστάσεις που θα επέτρεπαν την διάδοση ενός λόγου σαν 
αυτόν του Χίτλερ και του Μουσολίνι. Ισχυριζόμαστε, κατά συνέπεια, 
ότι οι ιδέες του «Νέου Κράτους» από ορισμένες πλευρές μπορεί να 
ταίριαζαν με το περιβάλλον της Ελλάδας ενώ άλλες όχι, ενώ η ισχνή 
απεύθυνση των καθεστωτικών εντύπων, αφήνει καθαρά να διαφανεί η 
έλλειψη πολιτικής συστράτευσης πλατιάς μερίδας της κοινωνίας, με το 
μεταξικό καθεστώς και τις ιδέες του. 

Τέλος, έχει μεγάλη σημασία να δούμε και την αυταρχικότητα του 
καθεστώτος. Στο μεταξικό καθεστώς παρότι οι αστυνομικοί και στρατιωτι-
κοί θεσμοί δυναμώνουν και πολιτικοποιούνται σε ένα βαθμό, δεν φαίνεται να 
παίζουν τον κεντρικό ιδεολογικό και πολιτικό ρόλο που είχαν για παράδειγμα 
τα Ες-Ες στην Γερμανία. Η μόνη προσπάθεια που έγινε για δημιουργία ταγ-
μάτων εργασίας (κάτι αντίστοιχα με τα τάγματα εφόδου [SA] του Χίτλερ) είχε 
βραχύβιο και τραγελαφικό χαρακτήρα, ενώ εν τέλει αυτά καταργήθηκαν από 

103. «Από το 1918 ως το 1933 η γερμανική Δεξιά συμπεριλάμβανε πάνω από 550 πολιτι-
κές λέσχες και 530 έντυπα. Ορισμένα έζησαν μόνο μερικές βδομάδες ή μήνες· άλλα, όπως 
το Die Tat (Η πράξη) με 30.000 αναγνώστες, ή το Die standarte (Το λάβαρο), το έντυπο 
των βετεράνων του πολέμου, με κυκλοφορία 100.000 φύλλα, συνέχισαν καθ' όλη την πε-
ρίοδο της δημοκρατίας (Βαϊμάρη). Βιβλία του Γύνγκερ ή του Σπένγκλερ απασχολούσαν 
ένα ευρύτερο αναγνωστικό κοινό». Jeffrey Herf, Ό.π.,  σ. 29.
104. Γιώργος Κόκκινος, Ό.π., σ. 24.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΦΙΚΗΣ

τον ίδιο τον Μεταξά το 1938105. Κύριος στόχος των κατασταλτικών μηχανισμών 
του καθεστώτος δεν ήταν η ίδια η κοινωνία, αλλά το να μηδενίσουν την δύναμη 
των αστικών κομμάτων σπάζοντας τον δεσμό τους με την κοινωνική βάση. Επο-
μένως, το καθεστώς της 4ης Αυγούστου δεν μπορεί να χαρακτηριστεί «αστυ-
νομικό κράτος» μιας και η αστυνομία δεν παίζει έναν ρόλο ρυθμιστικό, δεν 
αποτελεί την πηγή άσκησης της εξουσίας και λήψης αποφάσεων. 

Στο χώρο του στρατού, από την άλλη, παρότι επί Μεταξά γίνονται 
ανακατατάξεις, ο συσχετισμός δυνάμεων παραμένει όπως και πριν την εγκα-
θίδρυση της δικτατορίας. Δηλαδή ο στρατός αποτελείται τόσο από μεταξικούς 
όσο και από βασιλικούς και γενικότερα από αντιβενιζελικούς, ενώ τα πράγμα-
τα στους κατώτερους αξιωματικούς είναι ακόμη πιο περίπλοκα, καθώς ανά-
μεσά τους βρίσκονται μέχρι και αριστεροί. Δεν είναι τυχαίο πως όταν ξεσπά ο 
ελληνοϊταλικός πόλεμος ο Μεταξάς στέλνει συνεργεία της ασφάλειας για «να 
εκκαθαρίσουν τον πεινασμένο, ψειριασμένο και κρυοπαγημένο στρατό από τα 
«παρεισφρύσαντα» κομμουνιστικά-αναρχικά στοιχεία»106. Ίδια φαινόμενα φα-
τριασμού και κατακερματισμού της εξουσίας παρατηρείται και στην διοίκηση, 
όπου η εξουσία μοιράζεται σε διάφορες κρατικές μερίδες. 

Το έλλειμμα επαναστατικότητας της ελληνικής Ακροδεξιάς
Δείξαμε νομίζουμε ικανοποιητικά τις κύριες διαφορές μεταξύ του φα-

σισμού που γνωρίσαμε στη Δύση και της ελληνικής Ακροδεξιάς, και ειδικότερα 
του μεταξικού καθεστώτος που αποτέλεσε ένα είδος αποκορύφωσής της. Το 
καθεστώς της 4ης Αυγούστου χαρακτηρίστηκε από μια ανυπέρβλητη δυαρχία 
η οποία ποτέ δεν ξεπεράστηκε και απ' ότι φαίνεται δεν επιδιώχθηκε ποτέ 
πραγματικά να ξεπεραστεί. Η αντίφαση μεταξύ μοναρχίας και παραδοσιακών 
θεσμών, από τη μία, και φασισμού, από την άλλη, ήταν η πραγματική ταφό-
πλακα του φασισμού στην Ελλάδα, ακόμη κι αν εκείνη την περίοδο εντοπί-
ζουμε διάσπαρτες φασιστικές φωνές ή ακόμη και φασίζοντες θεσμούς (ΕΟΝ). 
Ο φασισμός αναγνωρίζει μόνο μια πολιτική μορφή εξουσίας και αυτή είναι 
το κίνημα-κόμμα που αναταράσσει συθέμελα την κοινωνία με σκοπό να την 
οδηγήσει σε ένα νέο μέλλον. Ο φασισμός, επίσης, επιχείρησε μια ανορθολογική 
«επανάσταση» με ορθολογικά μέσα, προσπάθησε να δημιουργήσει έναν νέο 
τύπο ανθρώπου άρα και μια νέα κοινωνία, ενώ εχθρευόταν τις παραδοσιακές 
αξίες. Αντιθέτως, στην Ελλάδα, όπως είδαμε, η διατήρηση των παραδοσιακών 
αξιών και θεσμών, μέσω μάλιστα επιθετικών πρακτικών, διατρέχει σύσσωμο 
τον Ακροδεξιό χώρο.

105. Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης, Ό.π.
106. Άγγελος Ελαφάντης, Ό.π., σ. 203.

ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ
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Η γενικότερη τοποθέτησή μας που θέλει την ελληνική Ακροδεξιά να 
μην επαναστατικοποιείται, την ελληνική κοινωνία να αμύνεται στις δυτικές 
ιδέες, και προσωπικότητες σαν τον Μεταξά να μην υπερβαίνουν τον παραδο-
σιακό μοναρχισμό, δεν σημαίνει κατ' επέκταση ότι τα παραπάνω συνιστούν 
την μοναδική τάση της μεσοπολεμικής κρίσης. Όπως έχει δείξει ωραία ο Β. 
Μπογιατζής, η ιδεολογία της τεχνολογίας και της επιστήμης -που δεν συνι-
στούν ουδέτερους θεσμούς- γνωρίζει μεγάλη διάδοση σε ευρεία κομμάτια της 
ελληνικής ελίτ (πολιτικοί, διανοούμενοι, βιομήχανοι). «Οξυδερκείς δρώντες εί-
χαν ήδη αρχίσει να καθιστούν το τεχνοεπιστημονικό ζήτημα οργανικό τμήμα 
των προγραμμάτων τους»107. Ο Βενιζέλος, για παράδειγμα, θέλει να κάνει την 
Ελλάδα «αγνώριστη» και δεν «δίστασε να τοποθετήσει στα θεμέλια αυτού του 
ιδεώδους την ιδέα της επιστήμης, και μάλιστα παρά τις σφοδρές κριτικές που 
δεχόταν για εισαγωγή υλιστικών θεωρήσεων»108. Επίσης, το ιδεολογικό περιο-
δικό του μεταξικού καθεστώτος, «Νέον Κράτος», που σχολιάσαμε παραπάνω, 
προέβαλε έντονα τις μοντερνιστικές τάσεις του φασισμού. Ο αντιδραστικός 
μοντερνισμός, λοιπόν, ένα φαινόμενο ιδιαίτερα διαδεδομένο στην Γερμανία των 
αρχών του 20ού αιώνα, φαίνεται να διαδίδεται και στην Ελλάδα, πράγμα που 
εντοπίζεται και στην δράση του Μεταξά. «Ο Μεταξάς οικειοποιήθηκε τεχνο-
λογία/επιστήμη στο πλαίσιο της διάκρισης kultur/Zivilisation: ο πνευματικός 
πολιτισμός των υψηλών αξιών και των μεγάλων ουσιών έπρεπε να εμποτίσει το 
άψυχο τεχνικό πολιτισμό της εμποδίζοντας τις εκτροπές του. Ως προϋποθέσεις 
εκπλήρωσης του αγαθοποιού ρόλου της τεχνολογίας, προσδιόριζε την ενσω-
μάτωσή της στις δομές ενός αυταρχικού κράτους με ισχυρή κυβέρνηση και 
την παράλληλη υπαγωγή της στις θεμελιώδεις αρχές του καθεστώτος της 4ης 
Αυγούστου -θρησκεία, Πατρίδα, οικογένεια, αφοσίωση σε κράτος και βασιλιά, 
ηθικοποίηση της νεολαίας, κοινωνική αλληλεγγύη109. 

Ο ελληνικός μεσοπόλεμος θα φέρει στο προσκήνιο συγκρούσεις σε 
πολλά επίπεδα. Το ελληνικό φαντασιακό θα συναντηθεί με ποικίλα δυτικά 
ρεύματα, ωστόσο, η χώρα, όπως προσπαθήσαμε να δείξουμε στο κείμενο, 
δε θα καταφέρει να υπερβεί ποτέ τις εγγενώς συντηρητικές της τάσεις. Θα 
παραμείνει κατά βάση προνεωτερική και το γεγονός αυτό θα εμποδίσει την 
επικράτηση αμιγώς νεωτερικών φαινομένων όπως είναι ο Φασισμός. 

107. Βασίλης Α. Μπογιατζής, «Τεχνολογία, ιδεολογία της επιστήμης και πολιτική στην 
Ελλάδα του μεσοπολέμου (1922-1940)», διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση, https://
www.academia.edu/1504530/_.
108. Βασίλης Α. Μπογιατζής, Ό.π.
109. Βασίλης Α. Μπογιατζής, Ό.π.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΦΙΚΗΣ

Βιβλιοκριτικές

Άκης Γαβριηλίδης

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

Futura, 2007*

2. Η φιλοσοφική πλευρά του προβλήματος*

Η ρίζα του κακού: ο αλτουσεροσταλινονεοπαλαιομαρξισμός 
α) Η αδυναμία διάκρισης Φύσης και Νόμου
Αν στο προηγούμενο μέρος του κειμένου μας επεκταθήκαμε σε όλα 

αυτά τα φαινομενικώς άσχετα με το θέμα μας (την κριτική εξέταση των θέσε-
ων του Α. Γαβριηλίδη) ζητήματα, είναι επειδή πιστεύουμε ότι μας βοηθούν να 
σταθμίσουμε τις ελλείψεις της ανάλυσης του συγγραφέα. Αυτό που όμως έχει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους ο 
Α. Γαβριηλίδης αναγκάζεται να παραβλέψει όλα αυτά τα προφανή. Θα προ-
σπαθήσουμε εδώ να σκιαγραφήσουμε τα φιλοσοφικά αίτια αυτής της αποτυ-

* Υπενθυμίζουμε στον αναγνώστη και την αναγνώστρια πως εδώ πρόκειται για το δεύ-
τερο μέρος ενός κειμένου του οποίου το πρώτο κομμάτι δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο 
τεύχος του περιοδικού (Πρόταγμα, τ. 6, Δεκέμβριος 2013, σσ. 234-265). Όπως κι εκεί, τα 
δύο βασικά βιβλία του συγγραφέα στα οποία παραπέμπουμε συχνότερα (Η συνέχιση του 
Εμφυλίου με άλλα μέσα, Αθήνα, ΚΨΜ, 2007· Η αθεράπευτη νεκροφιλία του ριζοσπα-
στικού πατριωτισμού: Ρίτσος, Ελύτης, Θεοδωράκης, Σβορώνος, Αθήνα, Futura, 2007) θα 
συντομογραφούνται ως ΣΕ και ΑΝ αντίστοιχα.
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χίας. 
Και θα επιμείνουμε στον μαρξισμό, για νιοστή φορά, καθώς πα-

ρατηρούμε μια πολύ άκριτη και άγαρμπη επιστροφή στα πατ(ε)ρικά κεί-
μενα της παράδοσης αυτής από ένα αυξανόμενο κομμάτι του αναρχικού 
χώρου, η οποία έχει ενταθεί τα τέσσερα τελευταία χρόνια της κρίσης. 
Δεδομένου του θεωρητικού αναλφαβητισμού του «Χώρου» (ο οποίος, ας 
το θυμίσουμε, αναδύεται, κατά τα τέλη του 1970, ως εξ αριστερών κρι-
τική στην Αριστερά και την ιδεολογική κυριαρχία του μαρξισμού), ρόλο 
θεωρητικών του πρωτοποριών έχουν πλέον αναλάβει κι επίσημα σκληρά 
παλαιομαρξιστικές ομάδες της λεγόμενης «εργατικής αυτονομίας» όπως 
η συντακτική ομάδα του περιοδικού Sarajevo, η ομάδα του περιοδικού 
Blaumachen, η ΣΚΥΑ (Συνέλευση για την Κυκλοφορία των Αγώνων) ή η 
κατάληψη «Φάμπρικα Υφανέτ» με τα παραληρήματά της περί «κομου-
νιστικοποίησης». Δεν είναι τυχαίο πως ακόμα κι οι Καταστασιακοί, μετά 
τον πρώτο ενθουσιασμό του ’70 και το ’80, στην Ελλάδα χρησιμοποιού-
νται πλέον, εδώ και καιρό, μόνο σε εργατίστικα πλαίσια, σε αντίθεση με 
ό,τι συμβαίνει σε άλλες χώρες (όπως η Γαλλία ή οι ΗΠΑ π.χ.), όπου οι 
μετακαταστασιακές ομάδες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στην κρι-
τική της τεχνολογίας και της κατανάλωσης ή ακόμα και σε ριζοσπαστι-
κές μορφές οικολογίας1. Σε συνδυασμό, δε, με τον σκληρό οικονομισμό 
σουρεαλιστών θεωρητικών όπως ο Τάκης Φωτόπουλος, αυτό το ρεύμα 
καταλήγει να μας ευνουχίζει διανοητικά και αναλυτικά, εφόσον συνιστά 
απλώς μια προέκταση του οικονομίστικου και ιδιαίτερα χονδροειδούς, 
καθαρά αλτουσεριανής καταγωγής, μαρξισμού της ελληνικής Αριστεράς.

Θα λέγαμε λοιπόν ότι, ως μαρξιστής, ο συγγραφέας μας δυσκο-
λεύεται να διακρίνει μεταξύ γεγονότων και κρίσεων. Πρόκειται εδώ για 
μια από τις βασικές ετερόνομες πλευρές του μαρξισμού: η τάση να προ-
βάλλουμε στην πραγματικότητα τις πολιτικές μας επιθυμίες. Ξεκινώντας 

1. Μια απ’ τις ελάχιστες μαρξιστικές προσπάθειες να σκεφτούμε σοβαρά τη σημερινή 
πραγματικότητα είναι η ομάδα του Πλατύποδα, καθώς τα μέλη της αναγνωρίζουν ευ-
θύς εξαρχής πως «έχουμε καθήκον να εξετάσουμε την ιστορική στιγμή που ζούμε […] 
χωρίς να κλείνουμε τα μάτια μπροστά στην ιστορική παρακμή της Αριστεράς. Απέναντι 
στη συνηθισμένη αισιοδοξία της Αριστεράς προτάσσουμε μια ριζική απαισιοδοξία για το 
παρόν […]. Μια απαισιοδοξία που εκκινεί μεν από τη σκληρή παραδοχή του σημερινού 
αδιεξόδου, αλλά στοχεύει να αναστυλώσει πάνω σε στέρεες βάσεις την αισιοδοξία της 
υπέρβασης της κοινωνικής ανελευθερίας» (Γ. Στεφανίδης, «Για την αναγκαιότητα του 
Πλατύποδα», Πλατύπους, τ. 1, Δεκέμβριος 2013, σ. 3).Το κατά πόσο βέβαια θα καταφέ-
ρουν να φέρουν εις πέρας τον αναγκαίο για αυτήν την προσπάθεια αναστοχασμό, κινού-
μενοι αυστηρά μέσα στα πλαίσια της μαρξιστικής παράδοσης, είναι κάτι για το οποίο δε 
θα κόβαμε και το κεφάλι μας…

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ

από την –ολόσωστη- ιδέα ότι κάθε συνεκτικό και μη ουτοπικό (με την 
αρνητική έννοια του όρου) πολιτικό πρόταγμα οφείλει να προκύπτει 
μέσα από μια διαυγή ανάλυση της εκάστοτε ιστορικής πραγματικότητας 
(ώστε να αποτελεί οργανικό προϊόν των αντιφάσεών της κι όχι αυθαίρετη 
κατασκευή κάποιου φιλοσόφου), τελικά οι μαρξιστές οδηγήθηκαν πολύ 
συχνά να ερμηνεύουν την πραγματικότητα βάσει του προτάγματός τους. 
Κι έτσι καταλήξαμε να απορρίπτουμε τις πιο «απαισιόδοξες» ή «μη 
επαναστατικές» αναγνώσεις της πραγματικότητας, πιστεύοντας ότι, αν 
δεν το κάνουμε, θα πρέπει να απορρίψουμε και το πολιτικό μας πρόταγ-
μα, το οποίο μάλλον αποδεικνύεται ουτοπικό, εφόσον δεν υφίστανται 
πλέον οι κοινωνικές συνθήκες που θα εγγυηθούν την πραγμάτωσή του.

Στην περίπτωση του Γαβριηλίδη αυτός ο τρόπος σκέψης εμφανί-
ζεται υπό την εξής μορφή. Όπως, προκειμένου να αρνηθεί ο συγγραφέας 
μας τις πολιτικές συνεπαγωγές (ή και προκείμενες) μιας ανάλυσης του 
ελληνικού ψευτο-καπιταλισμού με όρους «εξάρτησης» (δηλαδή τον αντι-
ιμπεριαλιστικό εθνικοπατριωτισμό και την ιδέα ότι το πολιτικό πρόβλη-
μα της σύγχρονης Ελλάδας είναι η εκβιομηχάνισή της), προσπαθεί να 
φτιάξει το μύθο της «ισχυρής Ελλάδας» (συγκαλύπτοντας, με αυτόν τον 
τρόπο, τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού «καπιταλισμού» σε σχέση με ό,τι 
αποκαλείται έτσι εντός της καθεαυτό Δύσης)2, αντίστοιχα στο επίπεδο 
της ανάλυσης του ελληνικού αριστερού εθνικισμού σου λέει3: αφού οι 
φιλελεύθεροι ερμηνεύουν αυτήν την εθνικιστική στάση της Αριστεράς ως 
δείγμα του «εγγενούς αρχαϊσμού της ελληνικής κοινωνίας» (ΑΝ, σ. 194), 
εγώ πρέπει να αποφύγω αυτήν την ανάλυση, διότι, αν την προσυπογρά-
ψω, θα πρέπει να προσυπογράψω και τις πολιτικές θέσεις των φιλελεύ-
θερων. Δηλαδή την ιδέα ότι αυτό που χρειάζεται στην Ελλάδα είναι να 
ξεπεράσει τα προνεοτερικά της βαρίδια και να μετατραπεί, εν τέλει, σε 
μια γνησίως δυτική και νεοτερική κοινωνία –και ξέρουμε πώς νοηματο-
δοτούν αυτούς τους όρους οι φιλελεύθεροι. 

Από τη στιγμή, λοιπόν, που εμείς έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό 
πρόταγμα, θα πρέπει, σύμφωνα με τη φιλοσοφική λογική που ακολουθεί ο 
συγγραφέας, να το στηρίξουμε και σε μια εντελώς διαφορετική ανάγνωση 
της πραγματικότητας. Διότι δεν μπορούμε να έχουμε την ίδια ανάγνωση με 
τους υποστηρικτές ενός διαφορετικού προτάγματος: δεν γίνεται, με άλλα 
λόγια, η θεωρία μας για το πώς έχει η πραγματικότητα να μην καταλήγει 
στην αναγκαιότητα του πολιτικού μας προτάγματος. Στα πλαίσια του φιλο-

2. Βλ. για όλα αυτά, ΑΝ, σσ. 60-70.
3. Βλ. σχετικά ΑΝ, σ. 194 κ. ε.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ
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σοφικού σχήματος που περιγράφουμε, οι πολιτικές απόψεις θέλουν πάντοτε 
να πιστεύουν πως είναι οντολογικά θεμελιωμένες, εκπηγάζοντας κατά κά-
ποιον τρόπο από την ίδια την πραγματικότητα. Γι’ αυτό κι εν προκειμένω 
ο εθνικισμός της ελληνικής Αριστεράς δεν γίνεται να ειδωθεί ως κομμάτι 
ενός ευρύτερου φαινομένου, χαρακτηριστικού ή, καλύτερα, συγκροτη-
τικού, των ημιδυτικών ή μη δυτικών κοινωνιών. Πρέπει να βρεθεί μια 
άλλη εξήγηση, η οποία δεν θα έχει να κάνει με τις κοινωνικοϊστορικές 
ιδιαιτερότητες της Ελλάδας ως χώρας της δυτικής περιφέρειας, αλλά θα 
μπορεί να ισχύει για κάθε «καπιταλιστική» χώρα. Και η εξήγηση αυτή 
είναι, φυσικά, η θεωρία περί της σταδιακής εσωτερίκευσης του εθνικι-
στικού λόγου της Δεξιάς απ’ την Αριστερά στα πλαίσια της προσπάθειας 
επιβίωσης της τελευταίας μέσα στο μετεμφυλιακό κράτος της πρώτης: 
όπως και σε κάθε άλλη «κανονική» (δηλαδή δυτική) χώρα, έτσι και στα 
καθ’ ημάς, η ιστορική εξέλιξη καθορίζεται από την ταξική πάλη: «οι μα-
ζικές αντιδράσεις που προκλήθηκαν στην Ελλάδα αποτελούν, σε τελευ-
ταία ανάλυση, έκφραση της υλικής τάσης αντικαπιταλιστικής εξέγερσης 
που παράγεται σε κάθε κεφαλαιοκρατικό κοινωνικό σχηματισμό. […] η 
ταξική τάση είναι πάντα παρούσα και […] είναι αυτή που παράγει τις 
σημαντικότερες κινήσεις των μαζών στην Ελλάδα» (ΣΕ, σ. 89, 90 –δικές 
μας οι υπογραμμίσεις). 

Εμάς πάντως η ακόλουθη λογοτεχνική διατύπωση σχετικά με τις 
διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στην Ελλάδα και την καθεαυτό Δύση 
μας φαίνεται πολύ σωστή: «πώς γίνεται να υπάρξει τέτοιο αλληλοφάγωμα 
[ανάμεσο στις τάξεις] στην Ελλάδα, που δεν έχει εργάτες χωρίς σπίτι και 
περιβόλι; Οι όροι της ζωής του εργατικού στη Ρωμιοσύνη δεν είναι ανά-
λογοι με των δυτικών κρατών». Το γεγονός ότι γίνεται από τον φασίζοντα 
εθνικιστή Ίωνα Δραγούμη4, στα πλαίσια μιας κριτικής του σοσιαλισμού, 
θα πρέπει να μας ανησυχεί και να μας κάνει να αναρωτηθούμε αν έχουμε 
εσχάτως αναπτύξει κι εμείς εθνικιστικές συμπάθειες (τη στιγμή μάλιστα 
που στο πρώτο μέρος του κειμένου αντλούμε επιχειρήματα από ανάλογες 
αναλύσεις του Β. Φίλια5, ο οποίος έχει στο μεταξύ, από τότε που έγραφε 
αυτά του τα κείμενα, μετατραπεί σε γραφικό τηλε-εθνικιστή);

β) Καπιταλισμός και «ταξική τάση»
Με αυτόν τον τρόπο, όμως, ουσιαστικά δημιουργείται ένας μύθος, 

ένα γενναῖον ψεῦδος όπως θα έλεγε ο Πλάτων, αναγκαίο για τη φιλο-

4. Ι. Δραγούμης, Όσοι ζωντανοί, Αθήνα, Φιλόμυθος, 1993, σ. 166.
5. Βλ. σχετικά «Βιβλιοκριτικές», Πρόταγμα, τ. 6, Δεκέμβριος 2013, σ. 259 κ. ε.
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σοφική και θεωρητική θεμελίωση του πολιτικού μας προτάγματος. Ένας 
μύθος που επιβάλλεται αυθαίρετα επί μιας κοινωνικοϊστορικής πραγμα-
τικότητας σαν τη νεοελληνική, η οποία ελάχιστα ανταποκρίνεται στα 
βασικά του σχήματα. Ως ημιπρονεοτερική κοινωνία, η Ελλάδα χαρα-
κτηρίζεται κυρίως από κοινωνικούς διαχωρισμούς και ανταγωνισμούς 
μη ταξικού τύπου. Μακράν του να έχουν ταξικά ή πολιτικά χαρακτηρι-
στικά, στο μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων οι κοινωνικές διαιρέ-
σεις και πολώσεις στην Ελλάδα έχουν συνήθως τοπικιστικό, προσωπο-
παγή ή συντεχνιακό χαρακτήρα. Λείπει, με άλλα λόγια, η δημοκρατική 
και χειραφετητική κληρονομιά που μορφοποιείται σταδιακά στη Δύση 
και δημιουργεί για πρώτη φορά στην ιστορία κοινωνικά κινήματα και 
συγκρούσεις ταξικού-πολιτικού τύπου, τα οποία έχουν μάλιστα συνεί-
δηση του ταξικού-πολιτικού τους ρόλου και χαρακτήρα6.

Βλέπουμε, λοιπόν, για μία ακόμα φορά, πώς η μαρξιστική ανά-
λυση του Γαβριηλίδη συγκαλύπτει την ιστορικότητα των φαινομένων 
που αναδεικνύει ο συγγραφέας. Του καθιστά αδύνατο να δει ότι η πε-
ρίφημη «ταξική τάση» για την οποία μιλά δε συνιστά πάγιο και καθολι-
κό χαρακτηριστικό των ανθρώπινων κοινωνιών, αλλά μια ιστορική ιδιο-
μορφία της νεότερης Δύσης (και, υπό μια εντελώς διαφορετική εκδοχή, 
της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας). Πράγμα που συνεπάγεται ότι πρό-
κειται περί μεγάλου ιστοριογραφικού και κοινωνιολογικού σφάλματος 
η προσπάθεια να αποδώσουμε σώνει και καλά ταξικά χαρακτηριστικά 
σε κοινωνικές συγκρούσεις που αναπτύσσονται εντός μη δυτικών, ημι-
δυτικών ή προνεοτερικών κοινωνιών. 

Στην Ελλάδα το είδος των κοινωνικών συγκρούσεων που αναδύ-

6. Όπως σωστά έχει παρατηρηθεί (από έναν ακόμα συγγραφέα εθνικιστικών συμπαθει-
ών!), «Το καθεστώς Βενιζέλου […] μετά το 1909 άφησε ελεύθερο το πεδίο δράσης στα νέα 
ιδεολογικά ρεύματα που έρχονταν από την Ευρώπη, όπως οι κοινωνιολόγοι, οι σοσιαλι-
στές, οι κομμουνιστές. Οι θεωρίες αυτές, τελευταίες αναλαμπές του ευρωπαϊκού πολιτι-
σμού, δεν ήταν δυνατόν να εφαρμοσθούν στην Ελλάδα, διότι η ελληνική πραγματικότητα 
ήταν πλατύτερη από τα σχήματα αυτά. Προσέκρουαν στην ψυχρή αδιαφορία των αγρο-
τών, μικροεπαγγελματιών και άλλων λαϊκών τάξεων, δηλαδή της κοινωνικής πλειοψηφίας. 
Παρόμοια ξενόφερτη, εντελώς θεωρητική, χωρίς πρακτικά αποτελέσματα προσπάθεια 
ανασυγκρότησης, υπήρξε αυτή των κομμουνιστών. Προσπάθεια άγονη, τουλάχιστον για 
την μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, που αποτελείται από μικρονοικοκυραίους, 
αγρότες και επαγγελματίες, θεωρία που διδάσκει την πάλη του προλεταριάτου εναντί-
ον των κεφαλαιούχων, την στιγμή που στην Ελλάδα το μεν προλεταριάτο είναι σχεδόν 
ανύπαρκτο, το δε κεφάλαιο διασκορπισμένο στα χέρια όλου σχεδόν του αγροτικού και 
μικροαστικού πληθυσμού» (Μ. Μελετόπουλος «Ο Ντίνος Μαλούχος και η επιθεώρηση 
Κοινότης», περ. Άρδην, τ. 44).
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εται πλησιάζει περισσότερο το μοντέλο της περίφημης αντιπαλότητας 
μεταξύ Πράσινων και Βένετων στον ιππόδρομο της Κωνσταντινούπο-
λης. Οι μεγάλες κοινωνικές συγκρούσεις που συνέβαλαν στη διαμόρ-
φωση της φυσιογνωμίας του νεοελληνικού κράτους υπήρξαν μόνο 
δευτερευόντως ή κατά το ήμισυ πολιτικές, εφόσον εκδηλώθηκαν 
πάνω στη βάση άλλου τύπου διαχωρισμών (τοπικιστικών, συντεχνι-
ακών, προσωπικών, εθνικιστικών κ.λπ.). Αυτό ισχύει για τους δύο 
εμφυλίους της Ελληνικής Επανάστασης, τη σύγκρουση καθαρευου-
σιάνων-δημοτικιστών, τον Εθνικό Διχασμό του 1916, όπως φυσικά 
και τον Εμφύλιο του ’46-’49. Ακόμα κι αν το ταξικό στοιχείο ήταν 
υπαρκτό σε ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις , δεν υπήρξε ούτε 
σαφές ή συνειδητό αλλά ούτε και πρωτεύον για τις μάζες που συμ-
μετείχαν στις συγκρούσεις ή πήραν μέρος στην βαθειά πόλωση που 
κατά καιρούς προκλήθηκε. Σε άλλες μάλιστα περιπτώσεις7, όπως σε 
αυτή του γλωσσικού ζητήματος, οι διαιρέσεις είναι οριζόντιες και 
δεν έχουν την παραμικρή πολιτική-ταξική λογική: έχουμε ελληνορ-
θόδοξους, φυλετιστές ή απλούς εθνικιστές που γράφουν σε δημοτική 
(όπως ο Δραγούμης, οι εθνικιστές ποιητές της Γενιάς του ’30 ή ο Ζ. 
Λορεντζάτος) και μάλιστα «μαλλιαρή» (όπως ο Π. Βλαστός) όπως 
επίσης αριστερούς δημοτικιστές αλλά και συντηρητικούς καθαρευ-
ουσιάνους. Παράλληλα, οι περισσότερο ριζοσπάστες διανοούμενοι 
-τόσο πολιτικά όσο και στο επίπεδο της αισθητικής, οι έλληνες σου-
ρεαλιστές της πρώτης γενιάς- επιλέγουν συνειδητά, ως επί το πλεί-
στον, τη χρήση μιας μεικτής γλώσσας, αντιτιθέμενοι τόσο στον δη-
μοτικισμό όσο και στον καθαρευουσιανισμό, με ορισμένους μάλιστα 
εξ αυτών, όπως ο Εμπειρίκος, να ρέπουν πολύ περισσότερο προς τη 
λόγια γλώσσα.

Ο Εμφύλιος, κατά συνέπεια, δε μπορεί να γίνει κατανοητός 
αν δεν εξεταστεί στα πλαίσια όχι μόνο της ανάλυσης που μόλις προ-
ηγήθηκε, αλλά και της ομολόγου της τής σχετικής με την ιδιαίτερη 
μορφή που παίρνει ο εθνικισμός στο φαντασιακό ημιδυτικών ή μη 
δυτικών χωρών8. Όπως όμως είδαμε, ευθύς εξαρχής ο Γαβριηλίδης 

7. Στον ανταγωνισμό, για παράδειγμα, μεταξύ κλεφτών κι οπλαρχηγών, από τη μια μεριά, 
και Κοτζαμπάσηδων, από την άλλη, κατά την Ελληνική Επανάσταση, στη συστράτευση 
των προοδευτικών αστών γύρω από τον Βενιζέλο και των πιο συντηρητικών πολιτικών 
γύρω από τον Βασιλιά, κατά το 1916 στα πλαίσια ενός είδους επανάληψης της σύγκρου-
σης του εκσυγχρονιστικού τρικουπισμού με τον παλαιοπολιτικό δηληγιαννισμό και, τέλος, 
στη σύγκρουση του ΕΑΜ με τον ταγματασφαλιτισμό.
8. Βλ. σχετικά το προηγούμενο μέρος του κειμένου.
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μιλά για την «ταξική τάση» που εκ κατασκευής, κατά κάποιον τρό-
πο, και αξιωματικά διατρέχει την ελληνική κοινωνία, δίνοντας στον 
Εμφύλιο χαρακτήρα «ταξικού πολέμου».

γ) Από το οντολογικά αθώο Έθνος στις ακόμα πιο αθώες 
«υποτελείς τάξεις»

Αν αυτή η θεωρητική κατασκευή του Γαβριηλίδη είναι τόσο 
αεροστεγής, αποτρέποντάς τον από το να δει τις χτυπητές διαφο-
ροποιήσεις της ελληνικής περίπτωσης από το δυτικό «μοντέλο» (στη 
μελέτη του οποίου βασίστηκε ο Μαρξ για να αναπτύξει τη θεωρία 
του), αυτό συμβαίνει γιατί η άρνηση της ιστορικότητας ερείδεται σε 
φιλοσοφικά στρώματα ακόμα βαθύτερα. Για να καταλάβουμε περί 
τίνος πρόκειται, αρκεί να δώσουμε προσοχή σε δύο ακόμα σημεία 
της ανάλυσης του συγγραφέα.

Αυτή η αφελώς «υλιστική» προσέγγιση, που θεωρεί το συλλο-
γικό φαντασιακό των κοινωνιών αλλά και το φαντασιακό –δηλαδή την 
ψυχή- των ατόμων ως απλά επιφαινόμενα των «αντικειμενικών» συνθη-
κών, φανερώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την ερμηνευτική της 
στειρότητα στην προσπάθεια του Γαβριηλίδη να αναλύσει τον εθνικισμό 
ως ιδεολογία. Επανειλημμένως τονίζει ο συγγραφέας πως η έννοια του 
εθνικού συμφέροντος είναι μια απλή πλάνη, χωρίς το παραμικρό «πραγ-
ματικό» αντίκρισμα: «το εθνικό συμφέρον δεν υπάρχει. Με άλλα λόγια, 
η εθνική ένταξη κάποιου ατόμου δεν μπορεί να παραγάγει αδιαμεσο-
λάβητα και από μόνη της μια πολιτική· διότι αν μπορούσε, τότε όλα τα 
μέλη του ίδιου έθνους θα έπρεπε να συμφωνούν» (ΣΕ, σ. 86). Επιχείρημα 
απίστευτα αφελές μα και ακραία ρασιοναλιστικό συνάμα: τι εμποδίζει 
τους εθνικιστές να τσακώνονται για το ποιος έχει κατανοήσει καλύτερα 
το «πραγματικό» εθνικό συμφέρον; Το γεγονός πως είναι όλοι τους εθνι-
κιστές αποκλείει την ύπαρξη διαφορετικών εκδοχών εθνικισμού ή, έστω, 
ακόμα και την ύπαρξη διαφορετικών απόψεων και προσεγγίσεων επί 
συγκεκριμένων ζητημάτων μεταξύ των οπαδών του ίδιου ρεύματος; Η 
Αριστερά τότε γιατί μια ζωή αναπαράγεται σαν τα πρωτόζωα, διά πολ-
λαπλής διχοτομήσεως σε σέχτες και υποσέχτες; Αφού όλες οι συνιστώ-
σες της υποτίθεται πως εκφράζουν τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, 
προς τι οι διαφωνίες κι οι διασπάσεις; Μήπως πρέπει να συμπεράνουμε 
–ακολουθώντας το επιχείρημα του Γαβριηλίδη-, ότι τα συμφέροντα της 
εργατικής τάξης είναι εξίσου ανύπαρκτα με το εθνικό συμφέρον; 

Φυσικά ο Γαβριηλίδης δε θα δεχόταν ένα τέτοιο συμπέρασμα, 
καθώς, αν το έκανε, θα έπαυε να είναι αριστερός. Ωστόσο η συλλογιστι-
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κή του εκεί μας οδηγεί: αν η ύπαρξη διαφορετικών απόψεων περί του 
τι αντιλαμβάνεται, κάθε φορά, ως «συμφέρον» της μια κοινωνική ομάδα 
(το έθνος, η εργατική τάξη κ.λπ.), είναι στοιχείο που συνηγορεί υπέρ της 
υποτιθέμενης ανυπαρξίας της, τότε αυτό πρέπει να ισχύει γενικώς κι 
όχι μόνο για το έθνος. Βέβαια ένα τέτοιο επιχείρημα έχει νόημα μόνο 
στα πλαίσια ενός εντελώς ρασιοναλιστικού και ανιστορικού τρόπου 
αντίληψης, όπως ο αλτουσεριανός και «φιλοσοφικός» μαρξισμός του 
ΑΓ. Διότι είναι προφανές πως η συζήτηση περί «εθνικού συμφέροντος» 
μπορεί να γίνει μόνο αν σταματήσουμε να το αντιλαμβανόμαστε ως 
μια παντελώς συνεκτική και εσαεί υπάρχουσα φιλοσοφική κατηγορία 
η οποία, ως τέτοια, δεν επιτρέπει την ύπαρξη διαφορετικών ερμηνειών 
του περιεχομένου της. Αυτή όμως είναι η αντίληψη των εθνικιστών, 
σύμφωνα με την οποία το Έθνος υπάρχει αφ’ εαυτού, σχεδόν εξωιστο-
ρικά. Για εμάς όμως είναι αυτονόητο πως, τόσο το «Έθνος» όσο και το 
«εθνικό συμφέρον», υφίστανται ως ιστορικές δημιουργίες των κοινω-
νιών. Και ως τέτοιες είναι πάντοτε αντικείμενο ιστορικής αλλοίωσης, 
επανερμηνείας, αναμόρφωσης, διεκδίκησης από πλευράς των διάφορων 
κοινωνικών ομάδων. 

Διαπίστωση που δεν σημαίνει επουδενί πως δεν συνιστούν ιστο-
ρικούς παράγοντες εξέχουσας βαρύτητας και σημασίας. Η μη ύπαρξη 
του Θεού, λόγου χάριν, δεν εμπόδισε τις φαντασιακές σημασίες «Υιός 
του Θεού» ή «Προφήτης», να έχουν απείρως μεγαλύτερη βαρύτητα 
στην ανθρώπινη ιστορία από όλες τις πέτρες και τα βουνά του κό-
σμου. Εν ολίγοις, η υλική ύπαρξη ενός όντος δε συνιστά σε κανένα 
βαθμό κριτήριο της «πραγματικότητάς» του. Διότι με αυτήν τη λογική, 
η παγκόσμια λογοτεχνική παραγωγή θα ήταν πιο ασήμαντη από ένα 
αποτσίγαρο ή ένα smartphone. Στην περίπτωση του Γαβριηλίδη ένας πα-
ρεμφερής υλισμός οδηγεί σε τερατώδη συμπεράσματα. Ο εθνικισμός, 
ως ιδεολογία που διαποτίζει ακόμα βαθειά τις κοινωνίες, διαγράφεται 
με μια μονοκοντυλιά ως ιστορική οντότητα, απλά και μόνο επειδή ο 
συγγραφέας τη θεωρεί ένα είδος ψευδούς συνείδησης: οι μάζες «δεν 
άρχισαν να “τείνουν περισσότερο” προς το εθνικό, αλλά απλώς άρχισαν 
να ονομάζουν εθνικό αυτό προς το οποίο ούτως ή άλλως τείνουν» (ΣΕ, 
σ. 86). Εν ολίγοις, οι μάζες είναι εκ κατασκευής επαναστατικές κι ο 
εθνικισμός δεν είναι παρά μια παραμορφωτική έκφραση που παίρνει 
αυτή η επαναστατικότητα, όταν οι εξωτερικές συνθήκες δεν επιτρέ-
πουν την ανοιχτή της έκφραση. Ένα είδος ιδεολογικού καμουφλάζ με 
άλλα λόγια.

Πρόκειται για μια βασική ιδέα του Γαβριηλίδη: είναι αδύνατο 
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οι «υποτελείς μάζες» να προσηλυτιστούν πραγματικά στον εθνικισμό 
πράγμα που συνεπάγεται, όπως είδαμε στο προηγούμενο μέρος του κει-
μένου9, πως τα όποια δείγματα τέτοιου προσηλυτισμού συνιστούν απλώς 
μετεστραμμένες εκδοχές των «ταξικών ορμών» τους. Οι μάζες δεν μπο-
ρούν να γίνουν πραγματικά εθνικιστικές και «αντεπαναστατικές», επει-
δή ο ιστορικός τους ρόλος είναι να είναι επαναστατικές· κατά συνέπεια, 
αν δείχνουν πως ρέπουν προς τον εθνικισμό, δεν πρόκειται παρά για 
επιφανειακές παραμορφώσεις οφειλόμενες στις εξωτερικές περιστάσεις. 
Στην πραγματικότητα όμως η ουσία αυτών των μαζών, τα βαθιά εγγενή 
τους χαρακτηριστικά, δεν αλλάζουν ποτέ: «η [μετεμφυλιακή] ισορροπία 
δεν εξαφανίζει τις λαϊκές αντιστάσεις αλλά απλώς τους δίδει ένα άλλο 
(φαντασιακό) αντικείμενο» (ΣΕ, 97), εθνικιστικού χαρακτήρα (λαϊκή στή-
ριξη στον Μιλόσεβιτς και τον Οτσαλάν κ.λπ.). Αντίστοιχα, το γεγονός 
ότι τα τρία τελευταία χρόνια η ελληνική κοινωνία δεν αντιδρά πλέον 
καθόλου στις πολιτικές λιτότητας δεν είναι δείγμα πολιτικής παθητικό-
τητας του πληθυσμού αλλά υπόρρητη μορφή απόρριψης του συστήματος 
(δηλαδή της μισθωτής σχέσης): «πράγματι, με την πιο στενή έννοια του 
όρου, η κρίση […] προκλήθηκε από τη μεγάλη επέκταση της χρέωσης, 
μεταξύ άλλων και της ιδιωτικής, και την αδυναμία αποπληρωμής στε-
γαστικών και άλλων δανείων. Το φαινόμενο αυτό μαρτυρεί ότι ο κόσμος 
δεν έχει κανένα πρόβλημα αρχής να προτιμήσει το δάνειο από το μισθό· 
με άλλα λόγια, ότι η πρωταρχική επιθυμία των μισθωτών εργαζομένων 
είναι να πάψουν να είναι μισθωτοί εργαζόμενοι»10.

Τελικά η Ιστορία είναι ορθολογική, «το πραγματικό είναι και 
λογικό», όπως έλεγε ο Χέγκελ, το Είναι ταυτίζεται με το Καλό και το 
Όμορφο, όπως θα έλεγε ο Πλάτων, κι εμείς απλώς έχουμε χρέος να απο-
κρυπτογραφήσουμε τις παραμορφωτικές συνέπειες που επιφέρει στις 
αιώνιες και άχρονες ουσίες η πραγματοποίησή/ενεργοποίησή τους μέσα 
στην/ως ιστορία. Αυτό είναι που μας επιτρέπει να γνωρίζουμε ότι «η 
πραγματική “σκέψη” των μαζών εκδηλώνεται έμπρακτα αλλού» (ΣΕ, σ. 
116) κι όχι σε αυτό που βλέπουμε κάθε φορά. Αυτό είναι που δίνει στον 
συγγραφέα μας την εμπιστοσύνη να τονίζει πως ακόμα και το ήθος του 
νεοπλουτισμού και του εύκολου κέρδους, που συνιστά τον πυρήνα της 
κοινωνίας της κατανάλωσης, αποτελεί έμμεση μορφή απόρριψης του 
«συστήματος». Αυτή, όμως, εν τέλει, είναι η ουσία του αλτουσερια-

9. Πρόταγμα, τ. 6, Δεκέμβριος 2013, σ. 239 κ.ε.
10. Α. Γαβριηλίδης, «Αταξία εναντίον τάξης», στην ιστοσελίδα nomadicuniversality.wordpress.com, 
18/12/2010.
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νισμού, αυτού του αντιδραστικού ρεύματος που έθεσε ως στόχο του 
να σκοτώσει καθετί θετικό είχε να προσφέρει ο μαρξισμός: τη βαθειά 
αντίληψη της ιστορικότητας και την ικανότητα να διαμορφώνουμε τη 
θεωρία μας βάσει όσων μας μαθαίνει η απροκατάλυπτη μελέτη της εκά-
στοτε συγκεκριμένης κοινωνικοϊστορικής πραγματικότητας.

Η κατάργηση του κοινωνικοϊστορικού στοχασμού
Το παράδειγμα της ανικανότητας να δούμε ότι οι μάζες ενδεχο-

μένως να μην πραγματώνουν τον «ιστορικό τους ρόλο» και να «συντη-
ρητικοποιούνται» είναι χαρακτηριστικό της άρνησης της ιστορικότητας 
στην οποία μας οδηγεί ο μαρξισμός αλτουσεριανού τύπου. Εδώ θα 
προσπαθήσουμε να δείξουμε και μιά ακόμα πτυχή του προβλήματος ή, 
πιο σωστά, έναν ακόμα από τους θεωρητικούς δρόμους που οδηγούν 
τον Α. Γαβριηλίδη σε μια τέτοια άρνηση. 

α) Μαρξισμός, φιλελευθερισμός, μεταμοντέρνος αριστερισμός: η 
αιώνια επιστροφή του ομοίου

Όπως, καθώς είδαμε παραπάνω, αυτός ο σχηματικός μαρξισμός 
ερμηνεύει κάθε είδους κοινωνική διαίρεση ή σύγκρουση ως ταξική, έτσι 
τείνει να βλέπει ως «καπιταλιστική» και κάθε μορφή οικονομικής εκ-
μετάλλευσης –αυτά τα δύο πάνε μαζί. Εντούτοις, εντελώς διαφορετι-
κοί ιστορικοί, μεταξύ των οποίων και ορισμένοι προσεκτικοί μαρξιστές, 
έχουν προσπαθήσει να δείξουν τα σφάλματα στα οποία μας οδηγούν 
τέτοιες ιστορικές παρερμηνείες και υπεραπλουστεύσεις. Η αμερικανίδα 
μαρξίστρια Έλεν Μέισκινς Γουντ, για παράδειγμα, έχει γράψει ένα πολύ 
ωραίο βιβλίο όπου προσπαθεί να δείξει ότι η εμπορευματική οικονομία δε 
συνιστά σε καμία περίπτωση αναγκαστικά ούτε προθάλαμο του καθεαυ-
τό καπιταλισμού ούτε κάποια μορφή πρωτοκαπιταλισμού, όπως συνέβη 
στην Ευρώπη. Όπως υποστηρίζει, πρέπει πάντοτε να τονίζουμε «τη δι-
αφορά ανάμεσα στο εμπορικό κέρδος και την καπιταλιστική συσσώρευ-
ση»11. Ίδιον της δεύτερης είναι «μια διαρκής υποχρέωση ανταγωνισμού, 
μια αναπόφευκτη ανάγκη να παράγουμε με αποδοτικό τρόπο, να μεγι-
στοποιούμε τα κέρδη, να επανεπενδύουμε τα πλεονάσματα και ν’ αυξά-
νουμε συστηματικά την παραγωγικότητα της εργασίας, βελτιώνοντας τις 

11. E. Meiskins Wood, The Origin of Capitalism. A Longer View, Λονδίνο, Verso, 2002 (γαλλική 
μτφρ., L’origine du capitalisme. Une étude approfondie [Η καταγωγή του καπιταλισμού, Μια 
βαθύτερη ματιά], Μόντρεαλ, Lux Editeur, 2009, σ. 110).
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παραγωγικές δυνάμεις»12.
Αντίστοιχα, ο ιταλός ιστορικός της σχολής των Annales, Ρουτζιέρο 

Ρομάνο, έχει αναλύσει τα λάθη στα οποία υποπίπτουν όσοι αναδεικνύουν 
ως αποκλειστικά κριτήρια ύπαρξης του καπιταλισμού τον εκχρηματισμό 
της οικονομίας και την ύπαρξη μεγάλων εμπορικών κεφαλαίων. Μελετώ-
ντας την ισπανική εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου στο Μεξικό και 
το Περού, αυτές οι αντιλήψεις βλέπουν τις βάσεις του καπιταλισμού σ’ 
ένα σύστημα «τοκογλυφικών μορφών πλούτου»13. Κι έτσι καταλήγουν 
να αντλούν εντελώς λανθασμένα συμπεράσματα για τη σημερινή εξέλι-
ξη της Λατινικής Αμερικής: «αν […] τον 16ο αιώνα είχαμε μεν ορισμένα 
κεφάλαια όχι όμως και καπιταλισμό, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει -όχι 
αναγκαστικά βεβαίως- πως ούτε σήμερα έχουμε καπιταλισμό ή πως ο 
καπιταλισμός είναι αναμεμειγμένος με ισχυρά κατάλοιπα άλλων τύπων 
οικονομικής συμπεριφοράς. […] Όταν κανείς δε θέτει το πρόβλημα με 
αυτόν τον τρόπο και αποφασίζει εκ των προτέρων, προτού κάνει την 
παραμικρή έρευνα, ότι οι συμφορές της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, 
τόσο παλιότερα όσο και σήμερα, συνδέονται με τον καπιταλισμό, αυτό 
συνιστά μια απλοποίηση που είναι ανακριβής από επιστημονική σκοπιά 
και άχρηστη για τον πολιτικό αγώνα»14.

Παρ’ όλες, βέβαια, τις φροντίδες τους να καταδείξουν τι δεν είναι 
καπιταλισμός και πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όταν μελετάμε 
την οικονομική διάρθρωση μη δυτικών κοινωνιών ή και της ίδιας της Δύ-
σης κατά την προβιομηχανική της περίοδο, τόσο η Μέισκινς Γουντ όσο 
κι ο Ρομάνο, δυσκολεύονται να δώσουν έναν θετικό ορισμό του καπιτα-
λισμού που να μην περιορίζεται σε «εξωτερικά» του γνωρίσματα, όπως, 
π.χ., η ύπαρξη της μισθωτής εργασίας ως συστήματος θεμελιωμένου στο 
ελεύθερο εργατικό δυναμικό, το οποίο προσελκύεται όχι διά της βίας 
αλλά στα πλαίσια της αγοράς εργασίας. Γι’ αυτό ακόμα κι η Γουντ 
αδυνατεί να εξηγήσει πώς και γιατί αναδύεται η καπιταλιστική λογική 
την οποία προσπαθεί να αναλύσει, περιοριζόμενη απλώς στην επίκληση 
«αντικειμενικών» παραγόντων, οι οποίοι όμως ελάχιστα εξηγούν15. 

12. Ό. π., σ. 150.
13. R. Romano, Les Conquistadores. Les mécanismes de la conquête coloniale [Οι Κονκισταδόρες 
και οι μηχανισμοί της αποικιακής κατάκτησης], Παρίσι, Flammarion, 1972, σ. 157.
14. Ό. π.
15. «Ο αποφασιστικός παράγοντας διά του οποίου ο καπιταλισμός επιβλήθηκε στην τάδε 
εμποροκρατική κοινωνία κι όχι σε άλλες είναι η ανάπτυξη ορισμένων κοινωνικών σχέσεων 
ιδιοκτησίας, οι οποίες σφυρηλάτησαν τις επιταγές της αγοράς και τους ιδιαίτερους μη-
χανισμούς του καπιταλισμού» (E. Meiskins Wood, L’origine du capitalisme…, ό. π., σ. 119). Τι 
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Αυτό, αντίθετα, που μπορεί να μας πει, όχι μόνο αν μια κοινωνία 
είναι καπιταλιστική ή όχι αλλά και γιατί ο καπιταλισμός εμφανίστηκε σε 
ορισμένες περιοχές του πλανήτη κι όχι σε άλλες, είναι μια συνολικότερη 
ανθρωπολογική ανάλυση: μια ανάλυση, δηλαδή, του τύπου οικονομικού 
ήθους και συμπεριφοράς που είναι κυρίαρχο μέσα στην υπό συζήτηση 
κοινωνία. Έχει, δηλαδή, με άλλα λόγια, επέλθει ο «μεγάλος μετασχηματι-
σμός» (για να θυμηθούμε τον Κ. Πολάνυι16) που σηματοδοτεί, μεταξύ άλ-
λων, το πέρασμα από την παραδοσιακή επιδίωξη πλουτοθηρίας μέσω του 
εμπορίου και της άντλησης προσόδου, στη λογική δημιουργίας αξίας μέσω 
της επιχειρηματικής καινοτομίας, της επανεπένδυσης των κεφαλαίων και 
της ενσωμάτωσης της τεχνοεπιστήμης στην παραγωγή; Έχουμε περάσει ή 
όχι σε ένα είδος κοινωνίας που οργανώνεται από μια διαδικασία «εξορ-
θολογισμού» των κοινωνικών συμπεριφορών, η οποία φέρεται εις πέρας 
από το σύγχρονο Κράτος, τον καπιταλισμό και τη (νεοτερική) τεχνολογία, 
βασικό μέλημα των οποίων είναι η αντικατάσταση των παραδοσιακών 
μορφών συλλογικής ζωής από «ορθολογικές» κι «επιστημονικές» πρακτι-
κές που επιβάλλονται άνωθεν, από «ειδικούς» και κάθε λογής γραφειο-
κράτες17; Έχει αναδυθεί ο αστός, ως ανθρωπολογικός τύπος18;

Αυτά όμως δεν τα βλέπουν οι σημερινοί μαρξιστές όχι μόνο επει-
δή μένουν προσκολλημένοι σ’ αυτόν τον ξεπερασμένο και στενό –ακό-
μα και με μαρξιστικά κριτήρια- υλισμό –υπάρχει κι ένας επιπρόθετος 
λόγος, λιγότερο φιλοσοφικός και περισσότερο πολιτικός: η ολοένα και 
μεγαλύτερη προσχώρηση της Αριστεράς (ειδικά της λεγόμενης μετα-κο-
μουνιστικής) στην κοσμοθεωρία του πολιτιστικού φιλελευθερισμού, σύμ-
φωνα με την οποία αυτό που κυρίως μετρά δεν είναι η διεκδίκηση της 
δημοκρατίας και της ισότητας (δηλαδή η «κοινωνική δικαιοσύνη») αλλά 
ο σεβασμός της πολιτιστικής διαφοράς (αυτό που συχνά πλασάρεται ως 
«αναγνώριση» [recognition] των καταπιεσμένων κοινωνικών ομάδων). Στα 
πλαίσια αυτής της ιδεολογίας, σκαπανείς της οποίας είναι οι θεωρητικοί 

όμως οδήγησε στην ανάδυση αυτών των σχέσεων ιδιοκτησίας; Μήπως η απάντηση απλώς 
συγκαλύπτει το ερώτημα;
16. Κ. Πολάνυι, Ο μεγάλος μετασχηματισμός (1944), μτφρ. Κ. Γαγανάκης, Θεσσαλονίκη, 
Νησίδες.
17. Βλ. σχετικά με αυτό το θέμα τις βιβλιοκριτικές στον Π. Κονδύλη (Πρόταγμα, τ. 4, 
Ιούνιος 2012, σσ. 155-177) και στην Χ. Άρεντ (Πρόταγμα, τ. 5, Δεκέμβριος 2012, σσ. 194-
218), όπως βέβαια και την ανάλυση του Κ. Λας, «Η ζωή στο θεραπευτικό κράτος» 
(Πρόταγμα, τ. 6).
18. Για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τον όρο, βλ. και το προηγούμενο μέρος 
του κειμένου, Πρόταγμα, τ. 6, ό. π., σ. 228 κ. ε. και 255 κ. ε.
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των λεγόμενων μετα-αποικιακών σπουδών (βλ. παρακάτω), παρατηρεί-
ται πλέον μια αυξανόμενη διστακτικότητα να προβούμε σε συγκρίσεις 
μεταξύ πολιτισμών, από φόβο μήπως κατηγορηθούμε για προώθηση ρα-
τσιστικών στερεοτύπων. Με άλλα λόγια, έχουμε πάψει πλέον να μελε-
τάμε τις διαφορές ανάμεσα στους λαούς και τους πολιτισμούς, επει-
δή πιστεύουμε, βλακωδώς, ότι η διαφορετικότητα (την οποία κατά τα 
άλλα επικαλούμαστε ψυχαναγκαστικά σε πολιτικό επίπεδο) θεμελιώνει 
κοινωνικές και πολιτιστικές ιεραρχήσεις. Επειδή λοιπόν αδυνατούμε να 
ερμηνεύσουμε τις διαφορές «οριζόντια» κι όχι «κάθετα», δηλαδή με μη 
ιεραρχικό τρόπο, παραμυθιαζόμαστε με την ιδέα πως όλοι οι πολιτισμοί 
είναι, λίγο πολύ, το ίδιο πράγμα –η ίδια ουσία της οποίας μόνο τα συμ-
βεβηκότα και το «εποικοδόμημα» αλλάζουν.

Και γι’ αυτό οι μόνοι που κάνουν σήμερα –ή που προσπαθούν να 
κάνουν- μια ανθρωπολογική ανάλυση των κοινωνιών (εν προκειμένω των 
δυτικών) είναι κατά κανόνα φιλελεύθεροι ή νεοσυντηρητικοί συγγραφείς: 
από πιο πολιτικάντηδες κι ιστοριογραφικά επιφανειακούς όπως ο Ν. Φέρ-
γκιουσον 19, μέχρι διεισδυτικούς αναλυτές όπως ο αμερικανός ιστορικός 
του πολέμου Βίκτορ Ντέιβις Χάνσον (V. Davis Hanson)20, ο Ελβετός φυσι-
κός Νταβίντ Κοσαντέ (D. Cosandey)21 ή ο βρετανός ισλαμολόγος Bernard 
Lewis (που θα τον δούμε και στη συνέχεια). Για έναν σημερινό μαρξιστή, 
αντίθετα, οι διαφορές μεταξύ των πολιτισμών γίνονται αντιληπτές μόνο ως 
διαφορές ποσοτικές: ως διαφορές του βαθμού ανάπτυξης των οικονομιών, 
οι οποίες υποτίθεται πως κινούνται, όλες τους, πάνω στον ίδιο ιστορικό 
άξονα, ακολουθώντας την ίδια πορεία με μόνη δυνατή διαφορά την ένταση 
του ρυθμού ή της ταχύτητας αυτής της πορείας. Και φυσικά το ζήτημα 
των αιτίων που κάνουν κάθε οικονομία (άρα, κάθε κοινωνία) να ακολουθεί 
διαφορετικό ρυθμό δεν τίθεται καν ή, αν τεθεί, συγκαλύπτεται γρήγορα 
με εντελώς πρόχειρες απαντήσεις του τύπου: «η τάδε περιοχή έμεινε στά-
σιμη εξαιτίας της δυτικής αποικιοκρατίας». Κανείς όμως δε φαίνεται να 

19. Ν. Ferguson, Πολιτισμός, μτφρ. Ν. Ρούσσος, Αθήνα, Παπαδόπουλος, 2012.γ
20. Συγγραφέας, μεταξύ άλλων, του βιβλίου Carnage and Culture. Landmark Battles in the 
Rise to Western Power [Μακελειό και πολιτισμός. Μάχες-ορόσημα για την εμπέδωση της 
δυτικής ισχύος] (2001), όπου επιχειρείται μια ανθρωπολογική διερεύνηση των λόγων που 
επέτρεψαν στις δυτικές κοινωνίες να υπερισχύουν των μη δυτικών τους αντιπάλων στις 
πιο κρίσιμες, από κοινωνικοϊστορική άποψη, στρατιωτικές αναμετρήσεις.
21. Συγγραφέας του βιβλίου Le secret de l’Occident. Vers une théorie générale du progrès 
scientifique [Το μυστικό της Δύσης. Προς μιας γενική θεωρία της επιστημονικής προόδου] 
(1997), όπου αναζητούνται τα αίτια της θεαματικής ανόδου της δυτικής ισχύος κατά 
τη νεοτερικότητα.
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διερωτάται: α) τι κατέστησε ανθρωπολογικά κι ιστορικά δυνατή τη δυτι-
κή επέκταση και, τελικά, παγκόσμια κυριαρχία· β) τι έκανε πολιτισμούς 
πολύ πιο προηγμένους από τη Δύση, κατά την κρίσιμη χρονική αφετηρία 
αυτής της εξάπλωσης (όπως το Ισλάμ ή η Κίνα), να μείνουν «στάσιμοι», 
από ένα σημείο κι έπειτα, και να καταστούν, εν τέλει, βορά στις ορέξεις 
του δυτικού επεκτατισμού (ο οποίος άρχισε να θεμελιώνεται ακριβώς 
την εποχή που οι εν λόγω πολιτισμοί μεσουρανούσαν πνευματικά και 
οικονομικά); Τι έκανε την Αμερικανική Επανάσταση να αποτελέσει, όχι 
μόνο το πρώτο και τελευταίο επιτυχημένο αντιαποικιοκρατικό κίνημα 
στην ιστορία, αλλά και το λίκνο μιας εντυπωσιακής πορείας που έκανε 
τις ΗΠΑ τη μεγαλύτερη οικονομική και στρατιωτική δύναμη του πλανήτη 
μέσα σε περίπου εκατό χρόνια; Μια γραμμική αντίληψη της ιστορίας, 
που βλέπει την ιστορική διαδρομή των κοινωνιών και των γεωγραφικών 
επικρατειών ως ένα είδος κούρσας προς την καπιταλιστική ανάπτυξη, 
θέτει εξορισμού κι εξ υπαρχής ως αξίωμα ότι είναι αδύνατο να υπάρξει 
ένα διαφορετικό είδος διαδρομής, ένα είδος κοινωνίας, π.χ., το οποίο δεν 
θα περάσει ποτέ από το φεουδαρχικό ή το καπιταλιστικό «στάδιο».

Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μια τέτοια οπτική δεν 
είναι μόνο ουσιωδώς φιλελεύθερη, εφόσον προβάλλει στην παγκόσμια 
ιστορία τον αισιόδοξο και προοδολάγνο ντετερμινισμό και οικονο-
μισμό των φιλελεύθερων· είναι και βαθύτατα δυτικοκεντρική -παρ’ 
όλο που δε θ’ αποδεχόταν ποτέ αυτόν τον χαρακτηρισμό-, εφόσον 
επιβάλλει στο σύνολο του κόσμου ένα ιστορικό σχήμα που εξήγαγε ο 
Μαρξ από τη μελέτη της Δύσης. Επιπλέον, μια τέτοια οπτική, ως φιλε-
λεύθερη και δυτικοκεντρική, μοιραία τείνει –ασυνειδήτως- να θεωρεί 
τον καπιταλισμό ή τη λεγόμενη τεχνική κι οικονομική «ανάπτυξη» ως 
κάτι καλό κι επιθυμητό. Γι’ αυτό και δε θα διστάσει να εγκαλέσει για 
δυτικοκεντρισμό κι υποτίμηση των μη δυτικών λαών όσους τολμήσουν 
να πουν πως ορισμένες κοινωνίες δεν είναι ανθρωπολογικά συμβατές 
με μια καπιταλιστικού τύπου οικονομία22. 

β) Ο σύγχρονος φόβος μπροστά στις συλλογικές ταυτότητες
Τελικά αυτή η κριτική οδηγεί σε μια σχετικιστική αντίληψη σύμ-

φωνα με την οποία όλες οι κουλτούρες είναι ίδιες μεταξύ τους. Διότι, αν 
πούμε ότι η τάδε κουλτούρα έχει τα δείνα χαρακτηριστικά που τη δια-

22. Χαρακτηριστική εν προκειμένω η κριτική του Τ. Φωτόπουλου στη σχετική ανάλυση 
του Καστοριάδη: Τ. Φωτόπουλος, «Ο Καστοριάδης και η δημοκρατική παράδοση», 
Νέα Κοινωνιολογία, τ. 31, Φθινόπωρο 2000.
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φοροποιούν από την Χ ή Ψ ομόλογό της, μοιραία –υποτίθεται πως- υπο-
στασιοποιούμε τις κουλτούρες, συγκαλύπτουμε τον πλουραλισμό τους, 
τις μετατρέπουμε σε άχρονα, ιστορικώς αναλλοίωτα απόλυτα, κλειστά 
στις εξωτερικές επιδράσεις, ακριβώς, δηλαδή, όπως θέλουν να νοούν την 
κουλτούρα της χώρας τους οι εκάστοτε εθνικιστές. Με αυτόν τον τρόπο 
–υποτίθεται, πάλι, πως- εκπίπτουμε στον εσενσιαλισμό (ουσιοκρατία) 
ή στον «διαφοριστικό ρατσισμό», που λέει κι ο Γαβριηλίδης, κατά την 
κριτική του στον εθνικισμό του Σβορώνου: «αν ως αντίσταση ορίσουμε 
την τάση “να μένεις πάντα αυτός που είσαι”, προκύπτει αμέσως το ερώ-
τημα: Τι “είσαι”; Άρα, η ίδια η θέση του Σβορώνου δεν μπορεί να νοηθεί 
χωρίς μια έννοια αναλλοίωτης ουσίας του Έλληνα»23. Γιατί όμως κάνου-
με αυτό το λογικό άλμα και ταυτίζουμε τη διερώτηση γύρω από το «τι 
είμαστε;» με την ύπαρξη αιώνιων κι αναλλοίωτων ουσιών; Γιατί η ουσία 
δε μπορεί να νοηθεί έξω από το κυρίαρχο πλαίσιο της δυτικής μεταφυ-
σικής, ως κάτι ιστορικό, που δημιουργείται και υπάρχει ως αλλοίωση, 
ως ιστορία; Γιατί, τέλος, στο πιο άμεσα πολιτικό επίπεδο, η έννοια της 
«ταυτότητας ενός λαού» καταχωρείται στα «παραδοσιακά θέματα της 
ακροδεξιάς ρητορείας»24;

Ναι μεν, φυσικά, ο Σβορώνος είναι εθνικιστής και, κατά το πα-
ράδειγμα της Γενιάς του ’30, μιλά όντως για έναν ιστορικά αναλλοίωτο 
χαρακτήρα του «Ελληνισμού» (χρησιμοποιώντας, μάλιστα, αυτόν τον 
περίεργο και επιστημολογικά ασαφή όρο, προκειμένου να στηρίξει το 
ιδεολόγημα της ιστορικής συνέχειας του Έθνους, ακριβώς επειδή γνω-
ρίζει πως πριν από τον 15ο αιώνα δεν μπορεί να γίνεται κανένας λόγος 
περί ελληνικού έθνους ή σπερμάτων μιας ελληνικής εθνικής συγκρότησης 
κι έτσι η θεωρία της ιστορικής συνέχειας θα έμενε έκθετη25)· ωστόσο 
υπάρχει πλήθος άλλων συγγραφέων που έχουν προσπαθήσει να αναλύ-
σουν τον «χαρακτήρα», την «ψυχοσύνθεση», τη «φύση» συγκεκριμένων 
λαών ή πολιτισμών, δίχως να είναι ούτε αντιδραστικοί ούτε εθνικιστές. 

23. Α. Γαβριηλίδης, «Ο διαφοριστικός ρατσισμός του Νίκου Σβορώνου», περ. Θέσεις, 
τ. 91, Απρίλιος-Ιούνιος 2005.
24. Α. Γαβριηλίδης, «Ο διαφοριστικός ρατσισμός…», ό. π.
25. «Η προσπάθειά μας λοιπόν […] θα είναι να καθορίσουμε με συντομία τα κύρια χαρα-
κτηριστικά των διαφόρων σχηματισμών από τους οποίους πέρασε το ανθρώπινο σύνολο 
που ονομάζουμε Ελληνισμό έως ότου φτάσει στην καθαρότητα μιας εθνικής συνείδησης. 
[…] Δε χρειάζεται καν βαθύτερη μελέτη της ελληνικής ιστορίας για να διαπιστωθεί ότι ο 
Ελληνισμός από την πρώτη του ιστορική εμφάνιση και σε όλη την ιστορία του αποτέλεσε 
πάντα αυτοτελή κοινότητα και ξεχώριζε με σαφήνεια τον εαυτό του από τα σύνολα που 
τον περιέβαλλαν» (Ν. Σβορώνος, Το ελληνικό έθνος. Γένεση και διαμόρφωση του Νέου 
Ελληνισμού, Αθήνα, Πόλις, 2004, σ. 23, 25).
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Για παράδειγμα ο αμερικανός συγγραφέας Gilbert Seldes, στην κλασική 
του μελέτη για την ιστορική πορεία του ευαγγελισμού και των παρα-
προτεσταντικών σεχτών κατά τον 19ο αιώνα στις ΗΠΑ, έλεγε πως μέσω 
αυτού του βιβλίου ήθελε να πιάσει «τη φύση, τον ουσιώδη χαρακτήρα της 
Αμερικής», «το μυαλό και την ψυχή της» ή τον «εθνικό χαρακτήρα» των 
Αμερικανών26. Στην προσπάθειά του αυτή συζητά, μεταξύ άλλων, τις θέ-
σεις του Γάλλου φιλελεύθερου και θετικιστή μηχανικού και οικονομολόγου 
Μισέλ Σεβαλιέ, ο οποίος ταξίδεψε στις ΗΠΑ την ίδια σχεδόν περίοδο με 
τον Τοκβίλ (αρχές της δεκαετίας του 1830), γράφοντας κι αυτός γι’ αυτά 
που είδε στην άλλη μεριά του Ατλαντικού: για τον «Αμερικανό» που είναι 
«μηχανικός στην ψυχή του»27. Τι λέμε γι’ αυτούς τους δύο συγγραφείς; 
Είναι διαφοριστικοί ρατσιστές πριν της ώρας τους; Είναι ρατσιστής ο Χέν-
ρι Μίλερ που αφιέρωσε μεγάλο κομμάτι του έργου του σε συγκρίσεις 
ανάμεσα στους λαούς στον οποίων τις χώρες έζησε; Ήταν ρατσιστής ο 
Τζον Ράσκιν, όταν, στις αναλύσεις του για την αρχιτεκτονική της Βενετίας, 
έγραφε πως ήθελε να βοηθήσει, μεταξύ άλλων, τον «αναγνώστη να σχημα-
τίσει μια σαφέστερη ιδέα για τη σημασία όλων των υπαρκτών εκφράσεων 
του βενετικού χαρακτήρα (Venetian character) μέσω της βενετικής τέχνης»28; 

Δεν προσπαθούμε εδώ να προβοκάρουμε τον αναγνώστη υπερα-
πλουστεύοντας τα αντίπαλα επιχειρήματα. Κάτι τέτοιο δε μας είναι καν 
αναγκαίο, μιας και, όπως έλεγε ο Έντουαρντ Σαΐντ, και μόνο η απλή 
κατάδειξη των πολιτιστικών και λοιπών εθνικών ιδιαιτεροτήτων κάποιου 
λαού ή κάποιας κοινωνίας είναι δείγμα ουσιοκρατικής αντίληψης των 
πραγμάτων, καθώς προωθεί τη χρήση «ψευδώς ενοποιητικών κατηγορι-
ών, οι οποίες ανακαλύπτουν συλλογικές ταυτότητες» όπως «Αμερική», 
«Ισλάμ», «Δύση» κ.λπ.29. Διότι, εν τέλει, «πώς αναπαριστά κανείς τους 
άλλους πολιτισμούς; Τι είναι ένας άλλος πολιτισμός; Είναι τελικά η έννοια 
της διαφορετικής κουλτούρας (ή τάξης, θρησκείας ή πολιτισμού) χρήσιμη 
[ως ερμηνευτικό εργαλείο] ή μήπως συνιστά πάντοτε μέρος είτε μιας δια-
δικασίας αυτοκολακείας, όταν κανείς συζητά τη δική του κουλτούρα, είτε 
εχθρότητας κι επιθετικότητας, όταν μιλά για τον εκάστοτε “άλλο”;»30. 

Για να αποφύγουμε, επομένως, αυτήν την «υποστασιοποίηση» 
των πολιτισμών στην οποία υποπίπτουν οι εθνικιστές, δεν πρέπει καν να 

26. G. Seldes, The Stammering Century (1928), Νέα Υόρκη, NY Review of Books, 2012, σ. 93.
27. Ό. π., σσ. 38-39.
28. J. Ruskin, The Stones of Venice (1851-1853), Λονδίνο, The Folio Society, 2001, σ. 4.
29. E. Said, Orientalism, Λονδίνο, Penguin, 2003, σ. xxii (πρόλογος στην έκδοση του 2003).
30. Ό. π., σ. 325 (ελλ. έκδοση: Ε. Σαΐντ, Οριενταλισμός, μτφρ. Φ. Τερζάκης, Αθήνα, Νε-
φέλη, 1996).
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προσπαθούμε να συλλαμβάνουμε την φαντασιακή «ουσία» κάθε πολιτι-
σμού, δεν πρέπει καν να προσπαθούμε να διαυγάσουμε τις βασικές και 
συγκροτητικές του σημασίες, για να μην καταλήξουμε στην απαρίθμηση 
ορισμένων χαρακτηριστικών τα οποία υποτίθεται ότι θα «υποστασιοποι-
ήσουν» γνωρίσματα που απλώς έχουν τη μορφή τάσεων, «ριζωμάτων» κ. 
ο. κ. Οπότε οδηγούμαστε σε μια οπτική που αντικρίζει παντού το Ίδιο, 
προκειμένου να μην πει τα πράγματα με το όνομά τους: ότι κάθε λαός ή 
εποχή δημιουργεί μια συγκεκριμένη, πάνω κάτω, και κοινωνικοϊστορικά 
εντοπίσιμη/επισημάνσιμη και ικανή να αναλυθεί κουλτούρα. Χαρακτηρι-
στικός είναι ο τρόπος με τον οποίον ένας σύγχρονος μελετητής της αμερι-
κανικής πνευματικής ιστορίας προσπαθεί να υπερασπιστεί τις ερευνητι-
κές του επιλογές απέναντι σε πιθανές αιτιάσεις από την πλευρά της αντι-
ουσιοκρατικής ιδεολογίας: «Χωρίς να υποστηρίζω ότι οι Αμερικανοί είναι 
μοναδικοί (ή πως συνιστούν κάποιου είδους εξαίρεση), υπερασπίζομαι, 
ωστόσο, την ιδέα μου να γράψω ένα βιβλίο πάνω στο θέμα της πρακτικής 
της κατασκευής εαυτού (the practice of self-construction) στην Αμερική. Η ευ-
καιρία εξάσκησης αυτής της πρακτικής, παρ’ όλο που δεν είναι καθολική, 
διαδόθηκε στην Αμερική πολύ περισσότερο από ό,τι αλλού και η συζήτηση 
γύρω από αυτήν έλαβε μια ιδιαιτέρως εξέχουσα θέση στις προσπάθειες 
των Αμερικανών να ορίσουν τον εαυτό τους ως έθνος»31. Λες κι είναι πλέον 
έγκλημα να θεωρεί κανείς πως στην τάδε κοινωνικοϊστορική περίοδο και 
στη δείνα γεωγραφική ζώνη –κατά την εξεταζόμενη περίοδο- αναδύθηκαν 
κι αναπτύχθηκαν τάσεις που δεν εμφανίστηκαν αλλού! 

Το γεγονός ότι η ύπαρξη «εθνικών» χαρακτηριστικών μακράν του 
να συνιστά κάποιο συγκυριακό επιφαινόμενο, που απλώς παραμορφώνει 
την βαθύτερη κοινή φύση του ανθρώπινου είδους, αποτελεί, αντίθετα, τον 
κανόνα της ανθρώπινης ιστορίας, είναι σαφές σε όποιον και όποια έχει 
ζήσει σε περιοχές με κοσμοπολίτικο πληθυσμό. Εκεί μπορεί να δει τις 
διαφορές ανάμεσα στα έθιμα και τις πολιτιστικές πρακτικές των διάφο-
ρων μεταναστευτικών κοινοτήτων εν δράσει, ακόμα και σε στοιχειώδη ή 
καθαρά «πρακτικά» ζητήματα, ακόμα και μέσα σε περιβάλλοντα εντε-
λώς κοσμοπολίτικα και ανοιχτά στη μείξη και τον υβριδισμό. Αρκεί, για 
παράδειγμα, μια βόλτα στις «εθνικές» γειτονιές του Τορόντο (Little Italy, 
Greektown, Little Portugal, Chinatown, Little India, Little Jamaica κ.λπ.), 
στην ελληνική συνοικία του Μόντρεαλ, στους Τούρκους του ανατολικού 

31. D. Walker Howe, Making the American Self; Jonathan Edwards to Abraham Lincoln [Η δημι-
ουργία του αμερικανικού υποκειμένου: από τον Τζ. Έντουαρντς στον Α. Λίνκολν], Οξφόρ-
δη, Oxford U. P., 2009, σσ. 16-17.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ



218 219

Βερολίνου ή στους Άραβες των γαλλικών προαστίων. 

γ) Οι κίνδυνοι του ιστορικού αναλφαβητισμού
Το ότι αυτές οι διαφορετικές κουλτούρες δεν είναι ούτε αερο-

στεγώς κλεισμένες (όπως πίστευε, για παράδειγμα, ο Σπένγκλερ32), ούτε 
«καθαρές» ή ιστορικά αναλλοίωτες αλλά αντίθετα συνιστούν προϊόν 
προσμίξεων και υπάρχουν αλλοιωνόμενες, δε σημαίνει πως δεν υφίστα-
νται ως τέτοιες και πως εμείς, ως παρατηρητές, δε μπορούμε να κα-
ταδείξουμε τον «ουσιώδη χαρακτήρα» ή την «ψυχοσύνθεσή» τους. Αν 
η σημερινή εθνολογία κι η ανθρωπολογία έχουν χάσει κάθε αξίωση φι-
λοσοφικής εμβάθυνσης, είναι ακριβώς επειδή στο όνομα της πολιτικής 
ορθότητας που προωθείται από τον μεταμοντέρνο αριστερισμό, τις μετα-
αποικιακές σπουδές και τους συναφείς τους ιδεολογικούς κλάδους33, δεν 
επιχειρείται πλέον καμία απόπειρα διαύγασης των πολιτιστικών ιδιαιτε-
ροτήτων των διάφορων λαών. Και γι’ αυτόν τον λόγο αυτό το εξαιρετικά 
γόνιμο πεδίο έρευνας και μελέτης εγκαταλείπεται στην ακροδεξιά και 
τους συντηρητικούς, οι οποίοι παρουσιάζουν τις πολιτιστικές ιδιαιτερό-
τητες με τρόπο όντως ουσιοκρατικό και ξενόφοβο. 

Εξάλλου, όπως είδαμε παραπάνω με αφορμή τη θεωρία περί 
«οριενταλισμού», αυτή η τάση ερείδεται, μεταξύ άλλων, σε μια αρκε-
τά εντυπωσιακή έλλειψη ιστορικής γνώσης. Διότι πώς είναι δυνατόν να 
αγνοούμε ότι μεγάλο μέρος της κριτικής στην παραδοσιακή δυτική ετε-
ρονομία στηρίχθηκε ιστορικά στην επίκληση των ηθών άλλων, μη δυτικών 
λαών και πολιτισμών, οι οποίοι προβάλλονταν ως πρότυπα προκειμένου 
να απορριφθούν συνήθειες, νόμοι και αξίες που όριζαν τη ζωή μέσα στην 
ίδια τη Δύση34; Δεν αναφερόμαστε εδώ μόνο σε θεμελιώδη κείμενα 

32. «Οι σημασίες δεν είναι μεταβιβάσιμες. Η βαθειά ψυχική μοναξιά που χωρίζει την 
ύπαρξη δύο ανθρώπων με διαφορετική ψυχοσύνθεση δεν μειώνεται με τίποτε. Όσο και αν 
οι Ινδοί και οι Κινέζοι αισθάνονταν τότε από κοινού ως βουδιστές, αυτό δεν έκανε μικρό-
τερη την εσωτερική απόσταση ανάμεσά τους. Είναι τα ίδια λόγια, τα ίδια έθιμα, τα ίδια 
σημάδια –αλλά δύο διαφορετικές ψυχές, που η καθεμιά ακολουθεί τον δικό της δρόμο» 
(O. Spengler, Η παρακμή της Δύσης. Περιγράμματα μιας μορφολογίας της παγκόσμιας 
ιστορίας, τ. Β’, Κοσμοϊστορικές προοπτικές [1922], μτφρ. Λ. Αναγνώστου, Αθήνα, Τυπω-
θήτω, 2003 σ. 73).
33. Σχετικά με αυτόν τον ακαδημαϊκό κλάδο, βλ. το πρώτο μέρος του κειμένου, 
Πρόταγμα, τ. 6, Δεκέμβριος 2013,  σσ. 249-251.
34. Αν προβαίνουμε, σε αυτό το σημείο, στη συγκεκριμένη παρέκβαση περί Δύσης, είναι 
επειδή οι αναλύσεις των θεωρητικών του αντι-εσενσιαλισμού έχουν στηριχθεί κατά μεί-
ζονα λόγο σε μια κριτική της Δύσης και των υποτιθέμενων ή υπαρκτών της τάσεων προς 
την ετερονομία και διόλου, σχεδόν, σε μια αντίστοιχη κριτική ανάλογων ροπών των μη 
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του Διαφωτισμού όπως οι Περσικές επιστολές του Μοντεσκιέ (1721 
–μια κριτική άποψη της Δύσης μέσα από τη ματιά δύο Περσών επι-
σκεπτών), ή το Φιλοσοφικό Λεξικό (αλλά κι οι πιο άγνωστες Κινε-
ζικές επιστολές -177635 ) του Βολταίρου (με τα διαρκή εγκώμια του 
κινεζικού πολιτισμού) ή τα έργα του Σαντ (με τις αναφορές τους στα 
ήθη μακρινών κι εξωτικών λαών), αλλά στην πολύ παλιότερη τάση των 
δυτικών να θεωρούν μακρινούς πολιτισμούς όπως ο ινδικός, ο κινεζικός ή 
ο ιαπωνικός πολύ ανώτερους από τον δικό τους, ήδη από τα πρώτα χρό-
νια της δυτικής εξωευρωπαϊκής επέκτασης, τουλάχιστον από τον 15ο-16ο 
αιώνα. Βλέπουμε τότε, για παράδειγμα, τον βενετό έμπορο και ταξιδευ-
τή, Niccolò de’ Conti, να σημειώνει πως η Ασία «υπερβαίνει όλες τις άλλες 
περιοχές του κόσμου σε πλούτο, καλλιέργεια και μεγαλοπρέπεια, και 
είναι στο ίδιο επίπεδο με την Ιταλία ως πολιτισμός»36 ή τον πορτογάλο 
Ιησουίτη Luís Fróis να χαρακτηρίζει τους Ιάπωνες (σε σχετική του πραγ-
ματεία) ως «ανθρώπους μιας τόσο μεγάλης καλλιέργειας κι ευγένειας, 
πνευματικής ζωντάνιας και φυσικής σοφίας»37.

Πώς είναι, άλλωστε, δυνατόν να ξεχνάμε ότι η μελέτη και η ανάλυ-
ση πολιτισμών διαφορετικών από τον εκάστοτε δικό μας ευνοεί τη σχετι-
κοποίηση αυτού του τελευταίου και χτυπά στη ρίζα της κάθε προσπάθεια 
να τον απολυτοποιήσουμε, εφόσον καταδεικνύει την ύπαρξη άλλων λαών, 
που συχνά προέβησαν σε επιτεύγματα πολύ πιο σημαντικά από τα δικά 
μας; Μάλλον δεν έχουν, επί παραδείγματι, προσέξει, οι μετα-αποικιακοί 
μας φίλοι, την εξής μακροσκελή υποσημείωση από τον Λόγο για την αποι-
κιοκρατία (1950) του μεγάλου μαρτινικανού ποιητή και πρωτεργάτη του 
κινήματος της νεγρικότητας, Αιμέ Σεζέρ (τον οποίο, κατά τα άλλα, διεκ-
δικούν ως πρόδρομο): «έχει σημασία να υπογραμμίσουμε το γεγονός πως, 
την ίδια στιγμή που ο Caillois διεξήγαγε τη[ν φιλοαποικιακή] σταυροφο-
ρία του, ένα βελγικό αποικιοκρατικό περιοδικό, κρατικής έμπνευσης […], 
αφιέρωνε μια ολόιδια επίθεση στην εθνογραφία: “παλιότερα, ο άποικος 
αντιλαμβανόταν τη σχέση του προς τον αποκοιοκρατούμενο θεμελιωδώς 
ως σχέση ενός πολιτισμένου ανθρώπου με έναν άγριο. Ο αποικισμός θε-
μελιωνόταν, με αυτόν τον τρόπο, σε μια ιεραρχία –χονδροειδή, δίχως αμ-

δυτικών λαών.
35. Lettres Chinoises, Indiennes et Tartares à Monsieur Paw par un bénédictin.
36. Le voyage aux Indes de Nicolò de’ Conti (1414-1439) [Το ταξίδι του Νικολό ντε Κόντι στις 
Ινδίες], παρουσίαση των G. Bouchon και A.-L. Amilhat-Szary, Παρίσι, Chandeigne, 2004.
37. R. P. Luís Fróis, Européens & Japonais. Traité sur les contradictions & différences de mœurs 
[Ευρωπαίοι κι Ιάπωνες: πραγματεία για τις αντιθέσεις και τις διαφορές των ηθών τους] 
(1585), Παρίσι, Chandeigne, 1998, σ. 13.
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φιβολία, ωστόσο αυστηρή και ξεκάθαρη”. Κι αυτό για το οποίο κατηγορεί 
την εθνολογία ο συγγραφέας του άρθρου […] είναι ακριβώς η καταστροφή 
αυτής της ιεραρχικής σχέσης. Όπως κι ο Caillois, επιτίθεται κι αυτός στους 
Michel Leiris και Lévi-Strauss. Τον πρώτο τον κατηγορεί πως έγραψε (στη 
μπροσούρα του, Το φυλετικό ζήτημα ενώπιον της σύγχρονης επιστήμης) ότι 
“είναι παιδαριώδες να θέλει κανείς να ιεραρχήσει τους πολιτισμούς”. Στον 
δεύτερο καταμαρτυρά πως επιτίθεται στον “ψευδή εξελικτικισμό, ο οποίος 
τείνει να αρνείται τη διαφορετικότητα των πολιτισμών, θεωρώντας τους 
ως τα στάδια μιας μοναδικής ανάπτυξης η οποία, εκκινώντας από το ίδιο 
σημείο, τους κάνει αναγκαστικά να συμπίπτουν στον ίδιο προορισμό”. […] 
Τέλος, η αμερικανική σκέψη εγκαλείται για υπερβολικό εξισωτισμό, δεδο-
μένου πως ο Otto Klineberg, καθηγητής ψυχολογίας στο πανεπιστήμιο Κο-
λούμπια, υποστήριξε ότι “συνιστά κεφαλαιώδες σφάλμα η από μέρους μας 
θεώρηση των άλλων πολιτισμών ως κατώτερων από τον δικό μας, απλώς και 
μόνο επειδή είναι διαφορετικοί”»38.

Τέτοιες διαπιστώσεις κανονικά δε θα έπρεπε να μας εκπλήσ-
σουν, εφόσον είναι γνωστό πως η εθνολογία υπήρξε πάντοτε ένα πολύ 
χρήσιμο εργαλείο αυτογνωσίας για τους μη δυτικούς λαούς που προ-
σπάθησαν να σκεφτούν το παρελθόν και το παρόν τους, πολεμώντας, 
πολύ συχνά, ενάντια στις δυτικές προκαταλήψεις. Όπως παρατηρεί, για 
παράδειγμα, ο βραζιλιάνος -αριστερών πεποιθήσεων- κοινωνιολόγος 
και κριτικός της λογοτεχνίας Αντόνιο Καντίντο σχετικά με τη Βραζιλία 
της δεκαετίας του ’30, η «βορειοαμερικανική πολιτιστική ανθρωπολο-
γία, η γαλλική νέα κοινωνική ιστορία, η γερμανική κοινωνιολογία της 
κουλτούρας και ορισμένα στοιχεία κοινωνιολογικής κι εθνολογικής θε-
ωρίας που ήταν εξίσου πρωτόγνωρα για μας» επέφεραν τα αναγκαία 
«διανοητικά σοκ στους νέους της περιόδου 1933-1942», καθιστώντας 
δυνατή την αμφισβήτηση του έως τότε κυρίαρχου λόγου: «μας επέτρε-
ψαν να αμφισβητήσουμε τις φυλετικές προκαταλήψεις, να αξιολογή-
σουμε θετικά τους έγχρωμους, να ασκήσουμε κριτική στα “πατριαρχι-
κά” και αγροτικά θεμέλια της κοινωνίας, να αναλύσουμε τις οικονομι-
κές συνθήκες, να απομυθοποιήσουμε τη φιλελεύθερη ρητορική»39.

38. A. Césaire, « Discours sur le colonialisme » (1950), Discours sur le colonialisme suivi de 
Discours sur la Négritude, Παρίσι, Présence Africaine, 2004, σσ. 60-61, υπ. 7. Για το κίνημα 
της νεγρικότητας (négritude), βλ. το προηγούμενο μέρος του κειμένου, Πρόταγμα, τ. 6, 
ό. π., σ. 249, υπ. 30.
39. A. Candido, « La signification de Racines du Brésil » [«Η σημασία του έργου Οι ρίζες 
της Βραζιλίας»] (1967), πρόλογος στη γαλλική μετάφραση του S. Buarque de Holanda, 
Racines du Brésil (1936), Παρίσι, Gallimard-UNESCO, 1998, σ. 11-12, 12.
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Και δεν είναι διόλου τυχαίο, υπό αυτήν την έννοια, που, όχι 
μόνο η εθνολογία ως επιστήμη αλλά και η πνευματική ανοιχτότητα 
προς τον εκάστοτε Άλλο που βρίσκεται στη ρίζα της ανάπτυξής της, 
υπήρξαν προϊόντα σχεδόν αποκλειστικά δυτικής προέλευσης. Όπως 
παρατηρεί, για παράδειγμα, ο ισλαμολόγος Bernard Lewis, τον οποίο 
αναφέραμε προηγουμένως, «οι αιχμάλωτοι από τη Μέση Ανατολή στη 
Δύση, που κατόρθωσαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, παρέ-
μειναν στο μεγαλύτερο μέρος σιωπηλοί, αφού, άλλωστε, δεν υπήρξε 
κάποιο μεγάλο ενδιαφέρον για τους λίγους που επιβίωσαν. Η Δύση 
παρέμεινε ακόμη πιο μυστηριώδης από την Ανατολή, όπου δεν ανα-
πτύχθηκε ισοδύναμη περιέργεια. Οι διαφορετικές αμφοτεροβαρείς 
αντιλήψεις είχαν εκφραστεί παραστατικά στη στάση του ενός για τη 
γλώσσα του άλλου. Η σπουδή των ανατολικών γλωσσών είχε επιδιω-
χτεί με ένταση στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και αλλού από ειδήμο-
νες που έγιναν γνωστοί ως οριενταλιστές, τίτλος ανάλογος εκείνου 
των ελληνιστών και των λατινιστών. Από την άλλη, μέχρι προσφάτως 
δεν υπήρχαν στην Ανατολή οτσιντεταλιστές»40.

Ακόμα κι ο αντιδυτικισμός, όπως σωστά έχει υπογραμμιστεί41, συ-
νιστά κατά βάση δυτική δημιουργία: οι μη δυτικοί αντιδυτικιστές υπήρ-
ξαν σχεδόν πάντοτε δυτικοτραφείς ή δυτικοσπουδαγμένοι διανοούμε-
νοι, που εμπνεύστηκαν την κριτική τους από τις δυτικές ιδέες κριτικής 
στη Δύση, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον Ρομαντισμό ή τον 
λεγόμενο «αντιδραστικό μοντερνισμό». Αυτό όμως συνέβη και με πλή-
θος άλλων, μη αντιδραστικών ή συντηρητικών ιδεολογικών ρευμάτων 
που γέννησε η Δύση (όπως, π.χ., ο μαρξισμός, ο φεμινισμός, φροϋδισμός, 
ο σουρεαλισμός κ.λπ.), δείγμα του υψηλού βαθμού αυτοκριτικής ικα-
νότητας που αναπτύχθηκε κατά τη νεοτερικότητα. Όπως παρατηρούσε 
ο Ελύτης για τον σουρεαλισμό, λόγου χάριν, «με τον αντι-ορθολογικό 
του χαρακτήρα, μας βοήθησε να κάνουμε ένα είδος επανάστασης συλ-
λαμβάνοντας άμεσα την ελληνική αλήθεια», εφόσον, «αφότου […] ανέ-
τρεψε [τον δυτικό] ορθολογισμό, ξεκαθάρισε μπροστά μας το έδαφος 
προσφέροντάς μας τη δυνατότητα να συνδεθούμε φυσιολογικά με τον 
τόπο μας και ν’ αντικρίσουμε την ελληνική πραγματικότητα δίχως τις 

40. B. Lewis, Τι πήγε στραβά; Δυτική επιρροή και μεσανατολική αντίδραση, μτφρ. 
Σ. Παπαγεωργίου, Αθήνα, Παπαζήσης, 2002, σ. 57.
41. I. Buruma, A. Margalit, Δυτικισμός. Η Δύση στα μάτια των άλλων, μτφρ. Ξ. Γιαταγά-
νας, Αθήνα, Κριτική, 2007.
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προκαταλήψεις που επικρατούσαν από την Αναγέννηση»42.

δ) Δεν υπάρχουν ποτέ λάθη στην Ιστορία: το φάντασμα 
της Παντοδυναμίας

Ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο της ανάλυσης του Γαβριηλίδη, που 
μπορεί να μας δώσει το μέγεθος και το εύρος των φιλοσοφικών προκα-
ταλήψεων που στηρίζουν τις αντιλήψεις του, είναι η επίμονή του απόρ-
ριψη κάθε υπόνοιας πως οι μηχανισμοί της εκάστοτε εξουσίας σφάλλουν 
ή εξαπατώνται και ότι, κατά συνέπεια, οι χειρισμοί τους ενδεχομένως να 
αποτελούν προϊόν λανθασμένων εκτιμήσεων και γενικότερα μη «ορθο-
λογικής» συμπεριφοράς -έστω και στο εργαλειακό επίπεδο43. Πρόκειται 
για ένα σημείο που έχει ιδιαίτερα σοβαρές φιλοσοφικές συνέπειες, έστω 
κι αν κάτι τέτοιο δε γίνεται αντιληπτό από τον συγγραφέα.

Αφού πρώτα καταργήσαμε τις διαφορές μεταξύ των κοινωνιών 
και δείξαμε ότι δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ καπιταλιστικών/δυτικών 
και μη δυτικών χωρών, τώρα πάμε ένα βήμα παρακάτω και αρνούμα-
στε τη δυνατότητα ανάδυσης του απρόβλεπτου και του έτερου ακόμα 
και μέσα σε καθεμιά από αυτές τις λίγο πολύ ίδιες κοινωνίες. Γιατί, με 
άλλα λόγια, οι ιστορικές εξηγήσεις που επικαλούνται τον παράγοντα 
του «λάθους» δεν είναι σωστές; Επειδή δεν υπάρχουν λάθη στην ιστο-
ρία. Κάθε θεσμός, κοινωνική ομάδα ή και άτομο κάνει, απλώς, αυτό που 
του υπαγορεύεται από τον κοινωνικό του ρόλο, από τα συμφέροντα που 
εκφράζει και τη θέση που έχει μέσα στον «κοινωνικό σχηματισμό»: «το 
τι θα κριθεί αποτυχία και τι επιτυχία για το ελληνικό κράτος εξαρτάται 
από τη δική του στοχοθεσία, δηλαδή την εμπέδωση και την αναπαραγω-
γή των κεφαλαιοκρατικών κοινωνικών σχέσεων […]. Με βάση το κριτήριο 
αυτό, οι ενέργειες των οργάνων του εν λόγω κράτους στην υπόθεση 
Οτσαλάν συνιστούν συνεπή εφαρμογή της λογικής την οποία υπηρε-
τεί» (ΣΕ, σ. 77). Οτιδήποτε γίνεται «μέσα» στην ιστορία είναι απλώς η 
έκφραση προκαθορισμένων τάσεων, του περίφημου τί ᾖν εἶναι («αυτό 
που έχει προοριστεί να είναι») του Αριστοτέλη: είναι το οντολογικό πε-
πρωμένο των ιστορικών υποκειμένων, που καθορίζει εξαντλητικά κι εκ 
των προτέρων τις πράξεις και τις απόψεις τους. Με άλλα λόγια, τίποτε 

42. Ο. Ελύτης, «Αναλογίες φωτός» (1975), Συν τοις άλλοις, Αθήνα, Ύψιλον, 2011, 
σ. 111, 112.
43. Αυτή η άποψη του συγγραφέα αναπτύσσεται με αφορμή τον σχολιασμό της υπόθεσης 
Οτσαλάν αλλά και σχετικά με τους χειρισμούς και τις αποφάσεις του ΚΚΕ που οδήγησαν 
στον Εμφύλιο (βλ. σχετικά ΣΕ, Μέρος Β’, κεφ. 6 και Επίμετρο, κεφ. 1· ΑΝ, σ. 195).
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δεν είναι τυχαίο, όλα είναι προκαθορισμένα. Είδαμε παραπάνω τις θε-
ωρητικές προκείμενες αυτών των αντιλήψεων, όπως και μερικές από τις 
κοινωνιολογικές τους συνεπαγωγές. Εδώ θα μας απασχολήσει μια από 
τις πολιτικές τους ομολόγους.

Η αντίληψη, λοιπόν, ότι δεν υφίσταται τίποτε τυχαίο μέσα στην 
ιστορία, ότι η ιστορία, με άλλα λόγια, συνιστά ενσάρκωση της ίδιας της 
Ορθολογικότητας και της Λειτουργικότητας, είναι βαθιά αντιδραστική. 
Διότι καταλήγει όχι απλώς να καθαγιάζει και να εξυμνεί την πραγματι-
κότητα γενικώς, όπως παρατηρούσε ο Καστοριάδης44· έχει και μια συ-
νέπεια πιο ειδική, η οποία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για όσους και όσες 
ασχολούμαστε με τη δημοκρατική πολιτική: την αποθέωση και τη μυ-
θοποίηση των εκάστοτε μηχανισμών της εξουσίας. Εφόσον, δηλαδή, δεν 
είναι δυνατόν ένα κράτος να κάνει λάθη στην πολιτική του, εφόσον οι 
πράξεις του εκπηγάζουν αυθόρμητα και αδιαμεσολάβητα από το οντολο-
γικό του DNA, τότε είναι προφανές πως δεν έχουμε απέναντί μας μηχα-
νισμούς και θεσμούς που απαρτίζονται από ανθρώπινα όντα όπως εμείς, 
τα οποία, ως τέτοια, έχουν τις αδυναμίες τους, στις οποίες μπορούμε 
να ποντάρουμε και να πατήσουμε· όχι, έχουμε να κάνουμε με οιονεί 
υπεράνθρωπα και αλάνθαστα όντα, τα οποία ξέρουν πάντοτε τι κάνουν, 
έχουν την ικανότητα να προβλέπουν τα πάντα, είναι παντοδύναμα και 
τα πανθ’ ορούν και γιγνώσκουν. 

Ο Γαβριηλίδης παρουσιάζει ως ορθολογικούς τους εθνοτυχοδιω-
κτικούς χειρισμούς των διάφορων εθνικιστικών κέντρων στην υπόθεση 
Οτσαλάν45· τι θα έλεγε όμως, για παράδειγμα, για τα πιο πρόσφατα 
καραγκιοζιλίκια του ίδιου αυτού κύκλου στην υπόθεση της ΕΡΤ, το περ-
σινό καλοκαίρι; Ήταν (εργαλειακά) ορθολογικός ο τρόπος με τον οποίο 
ο Σαμαράς χειρίστηκε την υπόθεση υπό την πίεση των κολλητών του; Ο 
ρεβανσιστικός βολονταρισμός των γαρύφαλλων και των χρυσάνθεμων 
της αυλής του δεν τον εξέθεσε στα μάτια του κόσμου, συνασπίζοντας 
σχεδόν σύσσωμη την κοινή γνώμη απέναντί του και απειλώντας ρήξη 
στις σχέσεις της χώρας με τη Γερμανία, σε περίπτωση που προκαλού-
νταν εκλογές εξαιτίας αυτών των χειρισμών; Και η υπόθεση Μπαλτάκου, 
πριν λίγο καιρό, προϊόν κι αυτή του συγκεκριμένου περιβάλλοντος και 

44. Βλ. Κ. Καστοριάδης, «Οι διανοούμενοι και η ιστορία», Ο θρυμματισμένος κόσμος, 
μτφρ. Ζ. Σαρίκας, Κ. Σπαντιδάκης, Αθήνα, Ύψιλον, 1992.
45. «Ήμουν ο μόνος, απ’ όσο τουλάχιστον γνωρίζω, που είχε τότε υποστηρίξει δημόσια 
την άποψη ότι “η υπόθεση Οτσαλάν όχι μόνο δεν συνιστά «φιάσκο» ή «ναυάγιο» για το 
ελληνικό κράτος, αλλά αποτελεί τη μεγαλύτερη επιτυχία που θα μπορούσε να φαντα-
στεί”» (ΣΕ, σ. 79, υπ. 37).
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της ίδιας θερμόαιμης συμπεριφοράς; Ξέρουν, άραγε, τι κάνουν αυτοί 
οι αφιονισμένοι εθνικισταράδες που πιάνονται κορόιδα ακόμα και από 
ψευτόμαγκες τύπου Κασιδιάρη; Ήξεραν, σάμπως, τι έκαναν οι ανώτατοι 
τεχνο-γραφειοκράτες της Υπηρεσίας και του Υπουργείου Αλιείας και 
Ωκεανών του Καναδά, όταν, εξαιτίας των λανθασμένων τους υπολο-
γισμών, διαβεβαίωναν μέχρι το 1991 πως τα αποθέματα των ψαρό-
τοπων του βακαλάου (βασικού προϊόντος της οικονομίας των ανατο-
λικών, «Ατλαντικών Επαρχιών» της χώρας) ήταν ακόμα βιώσιμα κι 
ότι, ως εκ τούτου, δε χρειαζόταν η επιβολή περιορισμών στο μέγεθος 
των ψαριών; Όταν το 1992 αντιλήφθηκαν πλέον πως υπήρχε κίνδυνος 
εξάλειψης του είδους («το 1991 οι ψαράδες της Νέας Γης έπιασαν 
πάνω από τους μισούς μπακαλιάρους που ζούσαν στα νερά τους»46), 
αναγκάστηκαν να απαγορεύσουν πλήρως το ψάρεμά του, με αποτέ-
λεσμα μια ολόκληρη επαρχία της χώρας (η Νέα Γη και το Λαμπρα-
ντόρ) να υποστούν ένα τεράστιο οικονομικό πλήγμα (καθώς αυτός ο 
χειρισμός «έριξε στην ανεργία 30.000 από τους 570.000 κατοίκους 
της επαρχίας»47). Και φυσικά τα ίδια έπραξαν κι οι αμερικανοί τους 
συνάδελφοι, λίγα χρόνια μετά, μην έχοντας διδαχθεί τίποτε από τα 
παθήματα των γειτόνων τους. Που εντοπίζεται η «λογική του Συστή-
ματος» σε όλα αυτά; Υπάρχει μήπως έστω και η ελάχιστη «ορθολο-
γικότητα» στις κραυγαλέα ριψοκίνδυνες κι ηλίθιες πρακτικές όλων 
αυτών των μεγαλοστελεχών των επενδυτικών τραπεζών που οδήγη-
σαν στην οιονεί κατάρρευση του αμερικανικού χρηματοοικονομικού 
συστήματος το 2007-2008;

Οι πολιτικά καταστροφικές κι αποπροσανατολιστικές συνέ-
πειες μιας λογικής η οποία προσπαθεί να περιστείλει μονοσήμαντα 
κι απόλυτα τις πολιτικές συμπεριφορές των εκάστοτε δρώντων στον 
υποτιθέμενα αντικειμενικά καθορισμένο (από τη θέση τους στην κοι-
νωνική ιεραρχία και τη στάση τους στον «κοινωνικό ανταγωνισμό») 
ρόλο τους, φάνηκαν ολοκάθαρα στην περίπτωση του -κωμικοτραγικού 
πλέον- Τ. Φωτόπουλου: «το σύστημα την κυνηγάει, άρα η ΧΑ είναι 
αντισυστημική»48. Τα ίδια υποστήριξε, μέσες άκρες, κι ο μαρξιστής 

46. R. Kunzig, Mapping the deep. The extraordinary story of ocean science [Χαρτογραφώντας 
τα βάθη. Η εκπληκτική ιστορία της ωκεανολογίας], Λονδίνο, Sort of Books, 1999, σ. 259.
47. Ό. π.
48. Τ. Φωτόπουλος, «Ο περισπασμός της Χρυσής Αυγής», Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 
22/9/2013. Βλ. επίσης το άρθρο του Δικτύου Περιπεκτικής Δημοκρατίας, «Για το δικαστι-
κό πραξικόπημα “με εντολή Σαμαρά” (υπό τις ξεκάθαρες επιταγές της Υπερεθνικής και 
της Σιωνιστικής Ελίτ), και τον εγκληματικό ρόλο της Αριστεράς» (9/4/2014).
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ινστρούχτορας, Γ. Δελαστίκ, διερωτώμενος σχετικά με τη δολοφονία 
του Π. Φύσσα: «Ποιος ωφελείται πολιτικά από το έγκλημα;» -δηλαδή: 
ποιανού τα αντικειμενικά συμφέροντα εξυπηρετούνται;49.

Αν κάτι πρέπει να συγκρατήσουμε, λοιπόν, αυτό είναι το εξής: 
μια τέτοια λογική είναι λανθασμένη και πολιτικά αποπροσανατολιστι-
κή ούτως ή άλλως· σήμερα όμως, σε μια εποχή αργής αλλά σταθερής 
αποσύνθεσης κάθε είδους διευθυντικού μηχανισμού (ως κομματιού της 
συνολικότερης παρακμής του δυτικού κόσμου), είναι κάτι παραπάνω 
από μυωπικό να προσπαθεί κανείς να αποδώσει ορθολογικό χαρακτήρα 
στις συμπεριφορές και τις αποφάσεις των σύγχρονων ολιγαρχιών ή των 
διάφορων ψευτο-τεχνοκρατών. Ο κόσμος βαδίζει σταθερά προς μια κα-
τάσταση αυξανόμενης ανισορροπίας και θρυμματισμού, εφόσον αυτοί 
που υποτίθεται πως κρατούν τις τύχες του στα χέρια τους δεν έχουν την 
παραμικρή σχέση με τις παλιότερες ελίτ, οι οποίες προσπαθούσαν να 
κυβερνήσουν μ’ έναν στοιχειωδώς ορθολογικό τρόπο τις κοινωνίες. Σήμε-
ρα έχουμε να κάνουμε με θηρευτικές μαφίες, οι οποίες δε λογαριάζουν 
παρά το βραχυπρόθεσμο κέρδος, στο όνομα του οποίου θα κάνουν τα 
πάντα, αναλαμβάνοντας, συχνότατα, μεγάλα ρίσκα. Και την ίδια στιγμή 
η παρακμή της αστικής κουλτούρας παράγει ένα νέο είδος τεχνο-επιστή-
μονα και «ειδικού», εντελώς ανίκανου να στοχαστεί πάνω στις κοινωνι-
κές συνέπειες της επιστήμης και, ως εκ τούτου, παντελώς ακατάλληλου 
για τη λήψη σωστών αποφάσεων, όταν τοποθετείται στην ιεραρχία ελε-
γκτικών αρχών και άλλων δημόσιων οργανισμών. 

Η παιδική χαρά του Καρτιέ Λατέν 
α) Οικονομισμός Α.Ε.
Αυτή η «αντικειμενιστική» λογική βρίσκεται όμως στη ρίζα κι 

ενός ακόμη προβλήματος, του οποίου ήδη εξετάσαμε μια πτυχή, εκεί 
που συζητήσαμε τον υλισμό του συγγραφέα μας. Αν ο «καπιταλισμός», 
δηλαδή η μισθωτή σχέση (διότι, ως υλιστής, ο Γαβριηλίδης περιστέλ-
λει τον καπιταλισμό στην ύπαρξη της μισθωτής εργασίας), τίθεται ως 
η ενσάρκωση του απόλυτου Κακού, τότε επόμενο είναι να φτάνουμε 
να χειροκροτούμε οποιαδήποτε άλλη στάση ζωής φαίνεται να εξέρχεται 
από το μοντέλο της μισθωτής σχέσης, ακόμα κι αν αυτό δε γίνεται από 
σκοπιά «αντικαπιταλιστική» και δημοκρατική. Π.χ., ο Γαβριηλίδης δε 
διστάζει να μας κατακεραυνώσει, τονίζοντας πως «όποιος βιαστεί να 
επικρίνει την επιθυμία [των μαζών για αντικατάσταση του μισθού από 

49. Γ. Δελαστίκ, «ΕΕ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ απειλούν τη δημοκρατία», Πριν, 22/9/2013.
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το δανεισμό] ως “μικροαστικοποίηση”, η οποία “ανοίγει το δρόμο στις 
ιδιωτικοποιήσεις”, καλό θα είναι να σκεφτεί ότι ο μισθός αποτελεί την 
πιο κραυγαλέα μορφή ιδιωτικοποίησης»50. 

Δηλαδή το γεγονός ότι πλέον ο καπιταλισμός έχει καταστρέψει 
ακόμα και το στοιχειώδες ήθος εργατικότητας κι εργασιακής ηθικής, 
σύμφωνα με το οποίο είχε νόημα να προσπαθεί και να αγωνίζεται κανείς 
στη ζωή του για να κερδίζει τα προς το ζην κάνοντας κάτι «χρήσιμο» ή 
«παραγωγικό», αντικαθιστώντας το από την ευκολία και τον ποπ γκαν-
γκστερισμό, σύμφωνα με το φαντασιακό του οποίου αρκεί να γίνουμε 
μικρομαφιόζοι (για τα αγόρια) και τραγουδίστριες-βιζιτούδες-πουτάνες 
(για τις κοπέλες) για να ρεύσει το εύκολο χρήμα, θεωρείται από τον συγ-
γραφέα μας ως κάτι θετικό. Αντί να κατακριθεί ως το άκρον άωτον της 
κατίσχυσης της λογικής του κέρδους και του νεοπλουτισμού, χαιρετίζε-
ται ως υπόρρητη και ενστικτώδης μορφή άρνησης της «αστικής» εργα-
τικότητας, δηλαδή της «μισθωτής εργασίας», άρα του «καπιταλισμού». 
Λογικό είναι, βέβαια, ένας σχηματικός κι αφελής υλισμός να θεωρεί αυ-
τές μας τις ενστάσεις ως «μεταφυσική-ηθικολογική διάκριση ανάμεσα σε 
μια “πραγματική” και μια καθ’ υπόθεσιν “ψεύτικη”, άρα πιο επιβλαβή, 
οικονομική δραστηριότητα» (ΑΝ, σ. 67)51.

Σε κάθε περίπτωση –για να εξετάσουμε και το πολιτικό σκέλος 
του επιχειρήματος του ΑΓ-, δε ζούμε πια στη δεκαετία του ’30, οπότε 
και θα είχε ίσως κάποιο νόημα μια κριτική, έστω τόσο χονδροειδής και 
ακραία, του αστικού ήθους της εργατικότητας και της χρησιμοθηρίας. 
Σήμερα η λογική του εύκολου κέρδους συνιστά την κύρια «ιδεολογία» 
του συστήματος, που έχει εισέλθει από καιρό σε μια διαδικασία μετα-
τροπής του από καπιταλισμό σε κοινωνία της κατανάλωσης52. Μάλιστα η 

50. Α. Γαβριηλίδης, «Αταξία εναντίον τάξης», ό. π.
51. Κι ο συγγραφέας συνεχίζει: αυτή η ανάλυση «έχει μεγαλύτερη σχέση με την αριστο-
τελική κριτική προς της χρηματιστική, παρά με τη μαρξική κριτική της πολιτικής οικο-
νομίας» (ΑΝ, σ. 67). Να υποθέσουμε πως ο Λένιν, όταν έκανε την ανάλυσή του για τον 
παρασιτισμό του καπιταλισμού κατά το ιμπεριαλιστικό στάδιό του, οπότε κουμάντο κά-
νει το χρηματιστικό κεφάλαιο, ήταν εξίσου ηθικιστής; Και πως, αντί να κάνει μαρξιστική 
ανάλυση, αναμάσαγε απαρχαιωμένα κλισέ;
52. Σχετικά με αυτά τα ζητήματα βλ. γενικώς την προβληματική συγγραφέων όπως ο 
Κρίστοφερ Λας και ο Ζαν-Κλωντ Μισεά, τους οποίους -φανταζόμαστε πως- ο Γαβρι-
ηλίδης θα θεωρεί συντηρητικούς ή ακόμα και αντιδραστικούς. Για μια προσπάθεια 
ανάλυσης του σύγχρονου «καπιταλισμού» βάσει αυτών των ιδεών, βλ. τα κείμενα του 
υπογράφοντος, «Το πρόβλημα της εκπαίδευσης και η ανθρωπολογική κρίση του καπι-
ταλισμού» (Πρόταγμα, τ. 3, Δεκέμβριος 2011) και «Με αφορμή τον θάνατο του Στηβ 
Τζομπς» (Πρόταγμα, τ. 6, Σεπτέμβριος 2013 και ειδικότερα το δεύτερο μέρος του κει-
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ντελεζιανής υφής «φιληδονική» κριτική που απευθύνει ο συγγραφέας στην 
«χριστιανικής έμπνευσης μαζοχιστική άποψη της θυσίας» (ΑΝ, σ. 201) που 
κατά τη γνώμη του συνιστά βασικό κομμάτι της αριστερής αυτοθυματο-
ποίησης, είναι σάρκα από τη σάρκα της σύγχρονης ιδεολογίας της επι-
τρεπτικότητας και της διαρκούς υπέρβασης των ορίων. 

Αλλά αυτό είναι αδύνατο να το δει ο Γαβριηλίδης, εφόσον, όπως 
είδαμε, ουσία της φιλοσοφικής του προσέγγισης είναι η άρνηση της 
ιστορικότητας, άρα, η αδυναμία να αντιληφθούμε την αλλοίωση των 
κοινωνικοϊστορικών μορφών: του «καπιταλισμού», της «μισθωτής ερ-
γασίας» κ.λπ., οι οποίες παίρνουν άλλο περιεχόμενο σε κάθε εποχή 
και κάθε γεωγραφική και ανθρωπολογική ζώνη, «γεννιούνται», αλλά-
ζουν και «πεθαίνουν»53. Ακόμα κι αν –εντός ενός εντελώς διαφορετικού 
πλαισίου- καταμαρτυρά κάτι ανάλογο σε εκπροσώπους ενός χυδαίου 
κι αριστερίστικου «μαρξισμού» όπως, π.χ., ο δημοσιογράφος Α. Χατζη-
στεφάνου54 , κατά βάθος δείχνει να μη μπορεί να αντλήσει τα αναγκαία 
θεωρητικά συμπεράσματα αυτών του των παρατηρήσεων. 

Από τη στιγμή που ο ιστορικός ρόλος μας είναι να είμαστε «αντι-
καπιταλιστές», μοιραία υιοθετούμε μια «αντικειμενική» λογική που εν-
διαφέρεται για το ποιος θα ρίξει τον «καπιταλισμό» κι όχι για το περι-
εχόμενο του προτάγματός μας. Έτσι μπορούμε στο όνομα της «ταξικής 
πάλης» να βαφτίζουμε «αντικαπιταλιστές» τους σταλινικούς και κάθε 
άλλον αντιδημοκράτη τραμπούκο ή κρετίνο55, καταλήγοντας, εν τέλει, 

μένου, στο παρόν τεύχος). Βλ. επίσης τη βιβλιοκριτική στον Α. Ντελ Ούμπρια (Πρόταγμα, 
τ. 3, ό. π., σ. 189 κ. ε.) και την ανάλυση της ομάδας μας, «Το τέλος της αφθονίας και τα 
πολιτικά διακυβεύματα που μας θέτει» (Πρόταγμα, τ. 4, Ιούνιος 2012) σχετικά με το ήθος 
του εύκολου πλουτισμού, που ενσαρκώνουν με παραδειγματικό τρόπο οι σύγχρονες υπο-
τάξεις, και τα πολιτικά προβλήματα που θέτει η διάχυση του ήθους αυτού στις «μάζες».
53. Εντός εισαγωγικών οι δύο όροι, καθώς δεν υπονοούμε εδώ κάποιον βιολογίζοντα 
ιστορικό ντετερμινισμό σαν αυτόν του Σπένγκλερ, για παράδειγμα: η εμφάνιση, αλλοίω-
ση, αποσύνθεση κι εξαφάνιση των κοινωνικοϊστορικών μορφών δεν υπάγονται σε κανενός 
είδους νομοτέλεια.
54. «Ό,τι ήταν η “οικονομία” στην Ιταλία και τη Γερμανία του 30, περίπου το ίδιο εμφα-
νίζεται ότι ήταν και στην Ελλάδα της ίδιας περιόδου και, κυρίως, ότι είναι και σήμερα. 
Απλώς εκεί είχαμε τον Ανιέλι, τον Κρουπ, τον Ζήμενς, τον Βερνίκο, ενώ τώρα έχουμε τον 
Λάτση και τον Αλαφούζο. Πάντως ο “καπιταλισμός” εμφανίζεται ως μία ουσία που είναι 
πάντοτε ταυτόσημη με τον εαυτό της και πάντοτε κυοφορεί γραμμικά το φασισμό (ο 
οποίος επίσης είναι πάντοτε ταυτόσημος με τον εαυτό του).Έτσι, όμως, παρακάμπτονται 
τελείως οι τεκτονικοί μετασχηματισμοί του καπιταλισμού που έχουν μεσολαβήσει στο 
μεταξύ, η χρηματιστικοποίηση, ο δανεισμός, τα παράγωγα κ.ο.κ.» (Α. Γαβριηλίδης, «Οι-
κονομισμός ΑΕ», nomadicuniversality.wordpress.com, 12/4/2014).
55. Πράγμα που επανειλημμένως κάνει ο ΑΓ, όταν, για παράδειγμα, μιλά για «την πα-
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να μη λέμε κάτι πολύ διαφορετικό από τις ασυναρτησίες του Φωτό-
πουλου περί του δήθεν «αντισυστημικού» χαρακτήρα της ΧΑ. Τίθεται, 
εδώ, ξανά το ζήτημα του ορισμού του καπιταλισμού: ποιος είναι αυτός 
ο ορισμός που μας επιτρέπει να θεωρούμε το ΚΚΕ «αντικαπιταλιστικό» 
και (στην περίπτωση του Τάκη) την ΧΑ ως οιονεί «αντισυστημική» (ή, 
έστω, ως «μη συστημική»); Μήπως ένας αφελέστατος οικονομισμός που 
περιστέλλει τον καπιταλισμό στην ύπαρξη μισθωτών σχέσεων και –κυ-
ρίως!- ιδιωτικής ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής56; Δηλαδή στα πιο 
εξωτερικά του χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούν να μεταφυτεύονται 
και να επιβιώνουν και σε χώρες δίχως την παραμικρή ουσιαστική καπιτα-
λιστική κοινωνική οργάνωση και φαντασιακή συγκρότηση; Διότι είμαστε 
σίγουροι πως ο ρωσικός κλεπτοκρατικός δεσποτισμός ή κάποια λατι-
νοαμερικάνικη πρώην μπανανία θα διαθέτουν επίσης (όπως βέβαια κι ο 
ελληνικός μεταπρατικός και ραντιέρικος «καπιταλισμός» τριτοκοσμικού 
τύπου) μισθωτές σχέσεις και ιδιωτικές επιχειρήσεις…

β) Η ψευτοεπαναστατικότητα του ακαδημαϊκού τσαρλατανισμού 
Βλέπουμε λοιπόν τι τεράστια θεωρητικά βαρίδια κρέμονται πίσω 

ακόμα και από τις πιο ενδιαφέρουσες προσπάθειες να σκεφτούμε ορι-
σμένα βασικά πολιτικά προβλήματα σήμερα. Βλέπουμε επίσης πόσο 
άχρηστες, από φιλοσοφική άποψη, είναι οι φλυαρίες όλων αυτών των με-
ταστρουκτουραλιστικών και αποδομιστικών ρευμάτων τα οποία συμπα-
θεί ο Α. Γαβριηλίδης (Φουκό, Ντελέζ, Μπάτλερ ή τα διάφορα παραπαίδια 
του Αλτουσέρ) και τα οποία διατείνονται πομπωδώς ότι αποδομούν τη 
δυτική μεταφυσική ενώ, στην πραγματικότητα, απλώς εκφράζουν μια 
πιο «χίπικη» ή hipster εκδοχή της, αναπαράγοντας, ταυτόχρονα, αυτού-
σιες τις πιο ετερόνομες πτυχές της. 

Διότι, φυσικά, όλη αυτή η αντι-ουσιοκρατική ρητορεία (στην 
οποία εντάσσονται και ιδεολογήματα όπως η θεωρία περί «οριενταλι-
σμού») δεν είναι παρά μια προσπάθεια να κάνουμε κριτική σε αυτήν 
την μεταφυσική, η οποία όμως καταλήγει να καίει μαζί με τα ξερά όχι 

ράδοση του εργατικού ή του αντικαπιταλιστικού γενικότερα κινήματος», αναφερόμε-
νος στο ΚΚΕ (βλ. π.χ. Α. Γαβριηλίδης, «ΠΑΜΕ: η παλαιά ουσιοκρατία του αίματος», 
nomadicuniversality.wordpress.com, 22/3/2012). Βλ. επίσης και το πρώτο μέρος του κειμένου 
μας για την ταύτιση ΚΚΕ-μαζών στην οποία πολύ εύκολα προβαίνει ο Γαβριηλίδης κατά 
τις αναλύσεις του για τον ελληνικό Εμφύλιο.
56. Διότι, δεν πρέπει να μας διαφεύγει πως, ακόμα και στην περίπτωση που το ΚΚΕ ήταν 
ακόμη «επαναστατικό» και ήθελε να εγκαθιδρύσει σταλινική δικτατορία, δεν θα καταρ-
γούσε τη μισθωτή εργασία παρά μόνο την ιδιωτική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής.
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μόνο τα χλωρά χόρτα του οικοπέδου αλλά κι ολόκληρο το παρακείμενο 
δάσος. Γιατί, αν αρνείσαι να αναγνωρίσεις ότι μια κοινωνικοϊστορι-
κή οντότητα (όπως ένας πολιτισμός για παράδειγμα) είναι οντολογικά 
επισημάνσιμη, από φόβο πως, αν τη διακρίνεις από τον περίγυρό της, 
θα την «υποστασιοποιήσεις» και θα την καταστήσεις αιώνια κι αναλ-
λοίωτη ουσία, τότε το μόνο που κάνεις είναι να δείχνεις πως αδυνατείς 
να νοήσεις την έννοια της ουσίας και της ύπαρξης με τρόπο διαφορετικό 
από αυτόν της δυτικής μεταφυσικής: ως κάτι άχρονο, εξωιστορικό, εξο-
λοκλήρου ορθολογικό και κλειστό στον εαυτό του57. Αυτό όμως ακριβώς 
που μας δείχνει το έργο πραγματικά ριζοσπαστικών στοχαστών όπως ο 
Μερλό-Ποντί ή ο Καστοριάδης, είναι πως μας χρειάζεται μια νέα οντολο-
γία, η οποία θα μπορεί να στοχάζεται το Είναι όχι ως εκ των προτέρων, 
άπαξ και διά παντός κι εξαντλητικά καθορισμένο, αλλά ως δημιουργία, 
ως εμφάνιση όντων που υπάρχουν ως ιστορία (αλλοιωνόμενα) και ως 
μάγμα (ανοιχτά στη μείξη και τις αλλότριες επιδράσεις). Τα υπόλοιπα 
είναι απλώς σάλτσες για να κάνουμε πανεπιστημιακή καριέρα στο γη-
ραλέο πνευματικώς Παρίσι58.

Αντί λοιπόν, μέσα στις παρούσες συνθήκες όπου η κρίση οδη-
γεί ορισμένους μέχρι πρότινος απολίτικους ανθρώπους σε μια ορισμένη 
επαφή με τη δημοκρατική πολιτική, να αδράξουμε την ευκαιρία και να 
ξανασκεφτούμε ενδεχομένως τα σχήματα με τα οποία έχουμε γαλουχη-
θεί τόσα χρόνια, εμείς απλώς επαναλαμβάνουμε ευλαβικά –έστω υπό 
ένα πιο φανταχτερό λεξιλόγιο- τις ίδιες ιερές κοινοτοπίες. Είναι κι αυτός 
ένας τρόπος για να συνεχίσουμε να αυταπατόμαστε, πιστεύοντας πως η 
ιστορία δεν υπάρχει.

57. Διότι, φυσικά, η διάκριση ανάμεσα σε ουσία/Είναι και ύπαρξη είναι θεμελιώδες χαρα-
κτηριστικό της πλατωνικής μεταφυσικής, όπως αυτή κωδικοποιείται από τον Πλωτίνο και 
τον Πρόκλο, μέσω της ενσωμάτωσης στην πλατωνική θεωρία της ιδέας του Αριστοτέλη 
σχετικά με τη διάκριση σε δύναμη (δυνατότητα) και ενέργεια (potentia και actus): αν το 
Είναι δεν νοείται ως μια α-ιστορική και αιώνια ουσία, η οποία «ενεργοποιείται», κάθε 
φορά υπό τη μορφή φθαρτών και ιστορικών όντων (είτε ως ενσάρκωση του καθολικού 
Πνεύματος και της Φύσης είτε ως ιδέα στον Νου του Θεού), τότε κάθε όν που μπορεί να 
επισημανθεί (το περίφημο τόδε τι του Αριστοτέλη), όχι μόνο υπάρχει αλλά και είναι. 
Δεν μπορεί να είναι χωρίς να υπάρχει, δηλαδή δε μπορεί να έχει την ουσία του δίχως την 
ύπαρξή του, τη συγκεκριμένη του, κάθε φορά, ιστορική ενσάρκωση. Η έννοια της «οντολο-
γικής διαφοράς» του Χάιντεγκερ (ως διάκρισης μεταξύ Είναι και όντων) είναι θεμελιωδώς 
λανθασμένη, καθώς το «Είναι» δεν υπάρχει έτσι γενικά, αλλά διά των όντων: διά των 
εκάστοτε ιστορικών του «ενσαρκώσεων».
58. Το συγκεκριμένο σχόλιο δεν έχει στόχο τον Α. Γ. αλλά τους τσαρλατάνους που παίρνει 
για φιλοσόφους.
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Ν.Μ.

Βιβλιοκριτικές

Γιάννης Χαμηλάκης

Το έθνος και τα ερείπιά του
Αρχαιότητα, αρχαιολογία και εθνικό 
φαντασιακό στην Ελλάδα
Εκδόσεις Εικοστού Πρώτου, 2012

Ξύπνησα μὲ τὸ μαρμάρινο τοῦτο κεφάλι 
στὰ χέρια ποὺ μοῦ ἐξαντλεῖ τοὺς ἀγκῶνες καὶ 
δὲν ξέρω ποῦ νὰ τ᾿ ἀκουμπήσω.

Γ. Σεφέρης, Μυθιστόρημα Γ’

Το βιβλίο του Γιάννη Χαμηλάκη Το Έθνος και τα ερείπιά του (στο 
εξής ΕκΕ) εκδίδεται σε μια περίοδο που η ορμή των γεγονότων, ευρωπαϊ-
κών και εγχώριων το κάνει ν’ αποκτά μεγάλη σημασία. Το βιβλίο αποτελεί 
μετάφραση του The nations and its Ruins, καθώς ο συγγραφέας το εξέδωσε 
ήδη απ’ το 2007 στα αγγλικά. Δεδομένου του ότι το περιεχόμενο του βι-
βλίου αναφέρεται σχεδόν αποκλειστικά στην ελληνική πραγματικότητα 
κι ότι ο συγγραφέας του είναι Έλληνας, θα λέγαμε πως μάλλον άργησε η 
μετάφραση κι η έκδοσή του. Πλην όμως η αξία κι η επικαιρότητά του δεν 
μειώνονται στο ελάχιστο από την καθυστέρηση, αλλά μάλλον ενισχύονται 
κι αυτή είναι μια όχι και τόσο ευχάριστη παρατήρηση.

Το βιβλίο αρχικά μπορεί να χαρακτηριστεί ενδιαφέρον 
απλώς και μόνο λόγω της δυσκολίας μας να το εντάξουμε σε κά-
ποιο σαφές γραμματειακό είδος. Δεν πρόκειται για αμιγώς αρχαι-
ολογικό έργο, παρότι ο συγγραφέας του είν’ ένας απ’ τους διαση-
μότερους πια έλληνες αρχαιολόγους, με έδρα στο πανεπιστήμιο 

του Σαουθάμπτον. Ούτε, βέβαια, είναι μια εθνογραφική μελέτη ενός 
χώρου πολιτισμικής κληρονομιάς. Κατά τα λεγόμενα του συγγρα-
φέα πρόκειται για «μία μετα-ιστορία ορισμένων διαστάσεων της 
ελληνικής αρχαιολογίας» (ΕκΕ, σ. 33)1. 

Θα μπορούσαμε ν’ αποφύγουμε το πρόβλημα της γραμματειακής 
ένταξης του βιβλίου, με μια περιφραστική περιγραφή του κεντρικού του 
θέματος. Ο Γ. Χαμηλάκης προσεγγίζει τους τρόπους διαμόρφωσης του 
ελληνικού εθνικού φαντασιακού μέσω της εξέτασης του ρόλου που έπαι-
ξαν και παίζουν τα υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος στη διαμόρφωση 
αυτή. Κατά ποιον τρόπο η αρχαιολογική έρευνα, αλλά και τα προϊόντα 
της, τροφοδοτούν την ανάδυση κι αναπαραγωγή του εθνικού φαντασια-
κού στη χώρα μας; Αυτό είναι το ερώτημα που σε κάτι περισσότερο από 
300 σελίδες καλείται να απαντήσει ο συγγραφέας. Η αρχαιολογία και το 
έθνος, επομένως, είναι οι δύο θεματικοί πυλώνες τούτου του βιβλίου. 

Τα θέματα που ανοίγει ο Γ. Χαμηλάκης αφορούν, βεβαίως, ευρύ-
τερα την θέση της αρχαιολογίας και του παρελθόντος στο δυτικό φαντα-
σιακό, όπως επίσης και τον εθνικισμό ως βασικό συστατικό της δυτικής 
νεωτερικότητας. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να παρουσιάσουμε το βιβλίο 
του Γ. Χαμηλάκη και παράλληλα, δραττόμενοι της ευκαιρίας, να σχολιά-
σουμε και να συζητήσουμε τα ζητήματα με τα οποία καταπιάνεται.

1. Δε θα επιμείνουμε στο μεθοδολογικό μέρος του βιβλίου. Ο Χαμηλάκης, προφανώς, 
ρέπει προς έναν μεθοδολογικό μεταμοντερνισμό, πράγμα που μαρτυρούν τόσο ο αυτο-
χαρακτηρισμός του έργου του ως «μετα-ιστορία», όσο και η συχνή αναφορά σε καθαρά 
μεταμοντέρνους συγγραφείς όπως η Μπάτλερ, ο Αγκάμπεν και ο Φουκώ. Η μεταμοντέρνα 
ιστοριογραφία εκκινά απ’ την αμφισβήτηση ύπαρξης ενός αντικειμενικού παρελθόντος 
και την αναζήτηση, επομένως, πολλαπλών αφηγήσεων, έγνοια που διαβλέπουμε να επα-
νέρχεται διαρκώς πίσω από τις γραμμές του βιβλίου. Αυτή η έμφαση στην σπουδαιότητα 
του υποκειμενικού νοήματος της εμπειρίας και της συμπεριφοράς, ενώ βοηθάει τον συγ-
γραφέα να προσεγγίσει με πολύ ωραίο τρόπο θέματα με τα οποία η παραδοσιακή «αντι-
κειμενιστική» ιστοριογραφία ελάχιστα ασχολιόταν, εντούτοις τον περιορίζει σε μεγάλο 
βαθμό στην περιγραφή. 
    Είναι ιδίως στα αρχαιολογικά έργα του έργα του Χαμηλάκη, όπου αυτή του η ροπή 
αποτελεί μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς η αποδομιστική θεωρητική του στόχευση, συμ-
βαδίζει με μια εντελώς παρωχημένη μελέτη του αρχαιολογικού υλικού. Οι μεταμοντέρνοι 
αρχαιολόγοι, μπορούμε να πούμε ως γενική παρατήρηση, δανειζόμενοι όλη την θεωρία 
από τις επιστήμες φύλου (gender studies) και τις μελέτες περί σωματικότητας (corporality), 
υλικότητας (materiality), ταυτότητας (identity) κ.λπ., (όλες εντάσσονται στην μεταμοντέρ-
να ανάπτυξη της κοινωνιολογικής και ανθρωπολογικής έρευνας, απ’ το ’70 ως και σήμερα) 
δεν κατορθώνουν να πουν τίποτα καινούργιο από αρχαιολογική άποψη. Επιστρέφουν 
κατά συνέπεια, σε μια αρχαιολογία του 18ου αιώνα στην καλύτερη περίπτωση, ή, στην 
χειρότερη, βυθίζουν την αρχαιολογική έρευνα σε μία ανέξοδη θεωρητικολογία κι έναν 
άγονο σχετικισμό.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ



232 233

Ο ρόλος των υλικών καταλοίπων του παρελθόντος στο 
δυτικό φαντασιακό

Οι αληθινοί παράδεισοι είναι οι 
παράδεισοι που έχουμε χάσει

Μ. Προυστ

Η σκέψη του Χαμηλάκη φαίνεται να ξεκινά από την διαπίστω-
ση της ουσιώδους σχέσης μεταξύ της ανάδυσης του εθνικού φαντασια-
κού και της εμφάνισης της αρχαιολογικής έρευνας. Αυτή η σημαντική 
διαπίστωση έχει, ασφαλώς, αρκετούς προγόνους με προεξέχοντα τον 
Μπένεντικτ Άντερσον2 και αφορά ευρύτερα τη σχέση του (εθνικού) φα-
ντασιακού με το παρελθόν. Με άλλα λόγια, η διαδικασία φαντασιακής 
αυτοκατασκευής της κοινωνίας συνδέεται άμεσα με τον τρόπο που αντι-
λαμβάνεται η κοινωνία αυτή το παρελθόν της και την ιστορία. 

Αυτό είναι ένα βασικό σημείο που, εν πολλοίς, μας εξηγεί για 
ποιον λόγο όταν ασχολιόμαστε με το φαινόμενο του εθνικισμού και την 
ανάδυσή του, πρέπει να παίρνουμε υπόψιν μας με ποιόν τρόπο το πα-
ρελθόν γίνεται αντιληπτό. Παραπέρα όμως, η διαπίστωση αυτή μας ωθεί 
στην αναγνώριση της σχέσης της αρχαιολογικής έρευνας ευρύτερα με 
την Νεωτερικότητα· στο να ρίξουμε, δηλαδή, μια σφαιρικότερη ματιά 
στον τρόπο με τον οποίο ο δυτικός πολιτισμός βλέπει το παρελθόν του, 
ως αναπόσπαστο κομμάτι του πώς βλέπει τον εαυτό του.

Η σταδιακή ανάδυση της αστικής τάξης από την μεσαιωνική 
κοινωνία συνοδεύτηκε από μια βαθιά μεταστροφή στον τρόπο θέασης 
του παρελθόντος και της ιστορίας. Το αναγεννησιακό πνεύμα, σε ριζική 
αντίθεση με το μεσαιωνικό-χριστιανικό παράδειγμα, κοιτούσε προς το 
παρελθόν με αισιοδοξία κι ανοιχτότητα. Η μεταστροφή αυτή κατα-
νοείται εάν την εντάξουμε στο πλαίσιο μιας σταδιακής αλλά βαθειάς 
ρήξης στον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία του ύστερου Μεσαίωνα και 
κατόπιν της Αναγέννησης, τοποθετούνταν απέναντι στην παράδοση. Η 
αλλαγή στη στάση της νεοφανούς αστικής τάξης προς το παρελθόν δεν 
μπορεί ν’ αποκοπεί από την αλλαγή στη στάση της προς την ίδια την 
κοινωνία στην οποία ζει, την σχέση της με την εκκλησία, τη θρησκεία, 
την πολιτική. Δίχως αυτόν τον βαθύ μετασχηματισμό της φαντασίας, 
δε θα ήταν δυνατή η ανάδυση της αρχαιοδιφικής και αρχαιολογικής 
κατόπιν έρευνας. 

2. Μπένεντικτ Αντερσον, Φαντασιακές κοινότητες, Αθήνα, εκδ. Νεφέλη, 1997, μτφρ. Π. 
Χαντζαρούλα.
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Πρόκειται για την διάρρηξη της ιερής συμβολικής αντίληψης του 
κόσμου και την παρεπόμενη ικανότητα αυτοστοχασμού και αυτοκριτι-
κής της κοινωνίας. Δεν θα ήταν άστοχο αν λέγαμε πως ο τρόπος με τον 
οποίο η κοινωνία του ύστερου Μεσαίωνα πλέει, σταδιακά, προς το ελλη-
νορωμαϊκό παρελθόν, μοιάζει με τον τρόπο που οι εξερευνητές της ίδιας 
περιόδου ξανοίγονται στην υδρόγειο. Ο Άντερσον, μάλιστα, ξεχωρίζει τις 
ευρωπαϊκές εξερευνήσεις του μη ευρωπαϊκού κόσμου ως πρώτη αιτία 
της παρακμής της θρησκευτικής συνοχής της μεσαιωνικής κοινωνίας. Βε-
βαίως, αν και συμφωνούμε με το αλληλένδετο εξερευνήσεων - παρακμής 
της ιερής χριστιανικής παράδοσης, δεν μπορούμε να συνηγορήσουμε στο 
ότι η μεταξύ τους σχέση είναι μια σχέση αιτιακή. Και αυτό διότι η ίδια η 
αναζήτηση, η ίδια η αξίωση της εξερεύνησης του επέκεινα, προϋποθέτει 
ήδη έναν βαθμό διάρρηξης των παραδοσιακών ορίων. 

Ένα παράδειγμα για την καλύτερη επεξήγηση του παραπάνω: 
μια νύχτα καθώς ο Κολόμβος δειπνούσε με ισπανούς ευγενείς, ένας απ’ 
αυτούς του είπε πως το ταξίδι προς τις Ινδίες δεν είναι κάτι σπουδαίο, 
καθότι αρκούσε να είναι κάποιος γνώστης της γεωγραφίας και να χα-
ράξει πορεία δυτικά. Ο Κολόμβος, προς απάντησή του, ζήτησε απ’ την 
ομήγυρη να στηρίξουν όρθιο ένα αβγό πάνω στο τραπέζι. Όλοι προ-
σπάθησαν κι όλοι απέτυχαν. Τότε το αβγό επιστρέφει στον Κολόμβο, ο 
οποίος χτυπώντας το στο τραπέζι ελαφρά, σπάει την μια του άκρη και το 
στηρίζει όρθιο. Πέραν του γνωμικού συμπεράσματος πως όλοι μπορούν 
να θεωρήσουν απλή μια πράξη αφότου την έχουνε σκεφτεί, το ανέκδοτο 
αυτό αναδεικνύει και κάτι ακόμα. Όλοι οι σύντροφοι του Κολόμβου μπο-
ρούσαν να σπάσουν το αβγό προκειμένου να το στηρίξουν, όμως δεν το 
έκαναν αφού έβαζαν όρια στην λύση του προβλήματος. Ο Κολόμβος ήταν 
αυτός που αγνόησε τούτα τα όρια και σκέφτηκε έξω απ’ αυτά.

Ο βαθύς δεσμός μεταξύ της κοινωνικής κριτικής και των εξερευ-
νήσεων ενσαρκώνεται εξαιρετικά στην ιδέα της Ουτοπίας. Η ουτοπία 
αποτελεί μια εξέλιξη του μύθου της Χρυσής Εποχής της Ανθρωπότητας, 
του οποίου εκδοχή είναι ο βιβλικός Παράδεισος, ο περίκλειστος κήπος3. 
Κατά τον μεσαίωνα πίστευαν ότι κάπου στην Μέση Ανατολή βρίσκο-
νται οι παρυφές του Παραδείσου. Λόγω του προπατορικού αμαρτήμα-
τος δεν μπορούμε να είμαστε στον Παράδεισο, αλλά μπορούμε, ίσως, 
με κάποιον τρόπο να τον προσεγγίσουμε. Στα πλαίσια αυτά γεννιέται 
-κατά κανόνα αξεδιάλυτα- ο μύθος του χριστιανού βασιλιά Πρέστερ 

3. Σύμφωνα με τη βιβλική μυθολογία ο παράδεισος περιβαλλόταν από ένα τείχος από 
φωτιά και φυλάσσονταν από τις ρομφαίες των χερουβείμ.
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Τζον και ο επί γης παράδεισος του βασιλείου του που τοποθετείται 
στην Αιθιοπία, στις Ινδίες ή γενικώς στην Ασία, εν πάση περιπτώσει 
κάπου μακρυά, στην Ανατολή. Ο γόνιμος αυτός μύθος επιβιώνει ως τον 
16ο αιώνα περίπου. 

Τα παραδείγματα πολλαπλασιάζονται με ευκολία: Ο ίδιος ο Κο-
λόμβος -παρότι ήξερε προς τα που πήγαινε και τι έψαχνε να βρει- φτά-
νοντας στις εκβολές του Ορινόκο στη Βενεζουέλα, πίστεψε πως είναι 
κοντά στον επίγειο παράδεισο. Παρόμοιες σκέψεις έκανε και ο Αμέριγκο 
Βεσπούτσι γράφοντας: «Πίστεψα, μέσα μου, πως έφτασα κοντά στον 
επίγειο Παράδεισο», ενώ τα εξωτικά πουλιά που βρίσκαν οι πρώτοι φυ-
σιοδίφες στα μπάρκα εξερευνητικών ή και πολεμικών πλοίων, ονομάστη-
καν «παραδείσια». Η Χρυσή Εποχή της αγαλλίασης και της αφθονίας, η 
χώρα των Φαιάκων, η υπερανεπτυγμένη και ειρηνική Ατλαντίδα, το Ελ 
Ντοράντο, ο Κήπος, βρίσκονταν πραγματικά παντού και πουθενά. Αυτή 
ήταν και η τεράστια δύναμή τους!

Η παράδοση αυτή συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Στον Δρόμο 
του Κέρουακ, όταν ο Ντην και ο Σαλ μπαίνουν στο εξωτικό Μεξικό, μα-
κριά απ’ την πατρίδα τους, με τον ήλιο, την σκόνη, τα γαϊδούρια στους 
χωμάτινους δρόμους, τις γυναίκες με τα πιο απελευθερωμένα ήθη από τις 
αμερικανίδες, λεν: «Φτάσαμε επιτέλους στον παράδεισο. Δεν θα μπορού-
σε να 'ναι πιο γαλήνιος, δεν θα μπορούσε να 'ναι πιο μεγαλειώδης, δεν θα 
μπορούσε να 'ναι αλλιώς». 

Η ουτοπία προφυλάσσεται απ’ την απόσταση. Δεν είναι τυχαίο 
το γεγονός πως ένα μεγάλο μέρος των ουτοπιών που οι άνθρωποι φα-
ντάστηκαν ή επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν, αφορά νησιά ή έστω 
εκτάσεις που έχουν όλα τα χαρακτηριστικά του νησιού και της όασης: 
η Ατλαντίδα ταυτίστηκε σχεδόν πάντοτε με κάποιο νησί (μεταξύ αυτών 
και η Θήρα της αρχαιότερης Εποχής του Χαλκού)· η Ουτοπία του Άγγλου 
Τόμας Μορ βρίσκεται σ’ ένα φανταστικό νησί, ενώ ο γάλλος ουτοπιστής 
Ετιέν Καμπέ ταξιδεύει στην Ικαρία των ονείρων του, μια παραδείσια 
νήσο˙ ο Γκιούλιβερ του Τζόναθαν Σουίφτ φτάνει στις θρυλικές χώρες 
που διηγείται στα Ταξίδια του ως ναυαγός ή αιχμάλωτος πειρατών, με 
το κάθε ταξίδι να ξεκινά μ' ένα ενστικτώδες μπάρκο και να καταλήγει 
σε ένα αχαρτογράφητο νησί· όπως ακριβώς ο Σεβάχ που καθοδηγημένος 
από το πάθος του «να γνωρίσει ανθρώπους» ή να φτιάξει περιουσία, 
πραγματοποιεί εφτά ταξίδια και τα εφτά σε ουτοπικά νησιά. Ο γάλλος 
πειρατής Μισσόν (Misson) μαζί με τον εμπνευστή του τον δομινικανό μο-
ναχό Καρατσιόλι (Caracioli), περνούσαν τις μέρες τους συζητώντας πάνω 
στο πλοίο Βικτουάρ (la Victoire) για την αναμόρφωση του κόσμου και τον 
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Θεό, ενώ αντικατέστησαν την μαύρη πειρατική σημαία με μια λευκή με 
την επιγραφή «Θεός κι Ελευθερία» ιδρύοντας στο νησί της Μαδαγα-
σκάρης τη Λιμπερτάλια στα μέσα του 17ου αιώνα4. Με παρόμοιο όνομα: 
Λιμπέρια, ονομάζει την ρεαλιστική και τραγικά ανολοκλήρωτη ουτοπία 
του ο Ιούλιος Βερν στο μυθιστόρημα Οι Ναυαγοί του Ιωνάθαν, κριτική 
στις φαντασμένες ουτοπίες της εποχής του. Για άλλη μια φορά, το δρά-
μα εξελίσσεται σ' ένα νησί στα πέρατα της γης, στο νησί Χοστ της Γης 
του Μαγγελάνου (Παταγονία), μακρυά από την οικουμένη.

Η ουτοπία βρισκόταν πάντοτε μακρυά, «πέρα από ‘δω». Το μα-
κρυά, βέβαια, δεν τοποθετείται μοναχά χωρικά, αλλά και χρονικά. Η χρι-
στιανική, αλλά και ακόμη αρχαιότερη μυθική παράδοση, τοποθετούσε την 
Χρυσή Εποχή σε κάποιο μακρινό παρελθόν, όταν η ανθρωπότητα ζούσε 
μια απλή, ξέγνοιαστη ζωή, γεμάτη δύναμη, χαρά και πληρότητα. Η ανα-
ζήτηση του προτύπου και του ιδανικού γίνεται, λοιπόν, τόσο «πέρα» όσο 
και «παλιά». Η ελληνική και λατινική αρχαιότητα επανανακαλύπτονται 
με πάθος από ανθρώπους σαν τον Πετράρχη, τον Δάντη, τον Μπρουνε-
λέσκι και τον Μαζάτσιο, τα επιτεύγματά της αποκτούν κύρος, γίνονται 
γόνιμα σπέρματα, βέλη στη φαρέτρα του Ουμανισμού και βάσεις κριτικής 
στη χριστιανική αισθητική και ηθική. Το αρχικό λογοτεχνικό ενδιαφέρον 
για τους μεγάλους Έλληνες και Λατίνους της αρχαιότητας γρήγορα εξα-
πλώθηκε σ’ όλους τους τομείς του πολιτισμού και «μέχρι τα τέλη του 
15ου αιώνα, πάπες, όπως ο Παύλος Β’ και ο Αλέξανδρος ΣΤ’, καρδινάλιοι 
και άλλα μέλη της τάξης των Ιταλών ευγενών συνέλεγαν και επιδείκνυαν 
αρχαία έργα τέχνης. Άρχισαν, επίσης, να χρηματοδοτούν τη συστηματική 
έρευνα για την αποκάλυψη τέτοιων αντικειμένων»5. 

Το ενδιαφέρον για την κλασική αρχαιότητα διαδόθηκε σε όλη την 
Ευρώπη με την ανάπτυξη της αρχαιοδιφικής έρευνας και την ευρύτερη 
πολιτισμική αναζήτηση. Κι ενώ ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός αποτέλεσε 
αναμφίβολα προνομιακό πεδίο έρευνας και θαυμασμού κατά τους πρώ-
τους αιώνες της Αναγέννησης, από τις αρχές του 18ου αιώνα, ιδίως μετά 
την εισβολή του Ναπολέοντα στην Αίγυπτο, η αιγυπτιολογία και κατόπιν 
η ασσυριολογία αρχίζουν να συνθέτουν σταδιακά την εικόνα νέων Άλλων˙ 
νέων τόπων, δηλαδή, για να σταθεί κανείς και να αντικρύσει την κοινωνία 
και τον εαυτό του από απόσταση6. 

4. Gilles Lepouge, Les Pirates, Παρίσι, εκδ. Phébus, Paris, 1987, σ. 69- 77.
5. Bruce Trigger, Μια ιστορία της αρχαιολογικής σκέψης, μτφρ. Βασιλική Λαλιώτη, Αθήνα, 
εκδ. Αλεξάνδρεια, 2005, σ. 42.
6. Κατά τη φράση του Αρχιμήδη «Δῶς μοι πᾶ στῶ καὶ τὰν γᾶν κινάσω» (δώσε μου τόπο να 
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Το παρελθόν προσέφερε, συχνά, την δυνατότητα ενός νοσταλγι-
κού ειδώλου απαλλαγμένου από τα μειονεκτήματα του παρόντος. Η ει-
δυλλιακή Αρκαδία κι ο Σύγχρονος Παρνασσός αποτελούν φαντασιακές 
ενσαρκώσεις της διδασκαλίας των Κυνικών φιλοσόφων για τους οποίους ο 
άνθρωπος, για να αγγίξει την ευτυχία, θα πρέπει να απαρνηθεί τις τεχνη-
τές επιθυμίες του πολιτισμού και να περιοριστεί σε μία πιο φυσική ζωή. Η 
εξιδανίκευση του παρελθόντος συνοδεύει την απόρριψη του βιομηχανικού 
πολιτισμού και του θετικιστικού πνεύματος. Οι ηθικές αναζητήσεις των 
ρομαντικών, το βλέμμα των μοντέρνων προς τις «πρωτόγονες τέχνες» και 
την απέριττη λιτότητα των κυκλαδίτικων ειδωλίων, ακόμα και οι πρόσφα-
τες θεωρίες του Μάρσαλ Σάλινς για την προϊστορική εποχή ως «εποχή 
της αφθονίας», είναι κρίκοι στην μακριά αλυσίδα του μύθου της Χρυσής 
Εποχής, ως άγχος εξόδου απ’ την σύγχρονη κατάσταση7.

Δεν θα μπορούσαμε να βρούμε πιο ταιριαστό παράδειγμα από το 
όνειρο του Σταυρόγκιν στους Δαιμονισμένους του Ντοστογιέφσκυ. Ο αυ-
τοκαταστροφικός ήρωας, βασανισμένος από τις αντιφάσεις της ζωής και 
της ψυχής του, βλέπει σ’ ένα όνειρο, κρυμμένη μέσα σ’ ένα κλασικιστικό 
πίνακα του Κλωντ Λορραίν με τίτλο Άκις και Γαλάτεια, την ανθρώπινη 
ευτυχία, την ευδαιμονία, την αγνή χαρά και περιγράφει εκστασιασμέ-
νος: «το μέρος αυτό είναι χαραγμένο στις μνήμες όλων μας ως το λίκνο 
της Ευρώπης, εδώ εκτυλίχθηκαν οι πρώτες μυθικές σκηνές, εδώ ήταν ο 
επίγειος παράδεισος… Σε τούτη την άκρη ζούσαν υπέροχοι άνθρωποι!» 

Η μινωική Κρήτη είναι, υπό την έννοια αυτή, ένας ακόμη χα-
μένος παράδεισος στη μακρά γενεαλογία των επί γης παραδείσων. Οι 
εξωστρεφείς και κεφάτοι Μινωίτες, σεξουαλικά απελευθερωμένοι και 
ειρηνικοί αποτέλεσαν το όνειρο του Χένρυ Μίλλερ κι άλλων δυτικών της 
εποχής του8. «Η Κνωσσός σε όλες της τις όψεις, σου υποβάλλει το μεγα-
λείο, τη λογική ενός ισχυρού και ειρηνικού λαού. Είναι ένας κόσμος χα-
ρούμενος- χαρούμενος, υγιής, λογικός, γερός… […]Δεν προσποιούμαι ότι 

σταθώ και θα μετακινήσω τη Γη). Οι αρχαίοι πολιτισμοί, πράγματι, φαίνεται να παίζουν 
τον ρόλο ενός τέτοιου είδους τόπου, μιας εκτός συστήματος θέσης, απαραίτητης για την 
αποστασιοποίηση.
7. Για μια πιο πλήρη πραγμάτευση του μύθου της Χρυσής Εποχής βλ. Wiktor Stoczkowski, 
Anthropologie naïve, anthropologie savante, Παρίσι, εκδ. CNRS, 1994, σ. 28-35. Βλ. επίσης το 
κείμενο του Μαντοζιό στο παρόν τεύχος.
8. David Roessel, «Κεφάτοι εξωστρεφείς τύποι και αιμοδιψείς τύραννοι: Μινωίτες και 
Μυκηναίοι στην αγγλόφωνη λογοτεχνία μετά από τους Evans και Schliemann», στο συλ-
λογικό έργο Γ. Χαμηλάκης και Nicoletta Momigliano, Αρχαιολογία και ευρωπαϊκή νεωτερι-
κότητα, Παράγοντας και καταναλώνοντας του «Μινωίτες», μτφρ. Νίκος Κούτρας, Αθήνα, 
εκδ. Εικοστού Πρώτου, 2010, σ. 269-284.
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ξέρω, αλλά ένιωσα, όπως σπάνια έχω νιώσει μπροστά στα ερείπια του 
παρελθόντος, ότι εδώ για πολλούς αιώνες βασίλεψε μια εποχή ειρή-
νης»9. Ο Μίλλερ έβλεπε στους Μινωίτες την ελπίδα της ανθρωπότητας 
να ζήσει ειρηνικά, εν μέσω, βεβαίως, του B' Παγκοσμίου Πολέμου. Η 
μινωική Κρήτη τίθεται, έτσι, ως αντίποδας της βιομηχανικής κοινωνίας 
και της ψυχικής κατάπτωσης του ανθρώπου.

Σε σχέση με τις μυθικές ουτοπίες, οι πολιτισμοί που ανασύ-
ρει από το χώμα η αρχαιολογική έρευνα, αποκτούν μια υλική διάστα-
ση ακαταμάχητη. Οι χαμένοι στα τρίσβαθα του χρόνου παράδεισοι 
παίρνουν σάρκα και οστά, ανασταίνονται και αποκτούν επίχρισμα 
αντικειμενικότητας. Το παρελθόν περιβάλλεται με ιδιαίτερο κύρος, 
χρησιμεύει ως ένα πληθωρικό συμβολικό κεφάλαιο απ’ το οποίο μια 
κοινότητα δρέπει ό,τι της χρειάζεται για να φανταστεί τον εαυτό της, 
το παρόν της και το μέλλον της ταυτόχρονα. Η ευρωπαϊκή φαντασία 
δεν κατασκευάζει απλώς το «προγενέστερο μέλλον» της, κατά την 
έκφραση του Χαμηλάκη10, αλλά ταυτόχρονα αναζητά τις υλικές απο-
δείξεις της ύπαρξης του.

Αν επιμείναμε τόσο στην θεώρηση του παρελθόντος ως ουτοπία 
και στον τρόπο που τα υλικά κατάλοιπα αρχαίων πολιτισμών συνθέτουν 
τα σπαράγματα μιας λαμπερής εικόνας, παραμελώντας ίσως τον ιστορι-
κό ρόλο του μουσείου, του τουρισμού και της αρχαιολογικής έρευνας ως 
επιστήμης, είναι διότι θέλαμε να επικεντρωθούμε στο στοιχείο ακριβώς 
αυτό που ανήγαγε το παρελθόν σε τόπο κύρους, σε σημείο αναφοράς 
για το παρόν. Με άλλα λόγια, πιστεύουμε πως είναι ακριβώς το φαντα-
σιακό της ουτοπίας, του παρελθόντος μεγαλείου και της έλξης προς το 
διαφορετικό που πυροδότησε την ενασχόληση με τις αρχαιότητες και την 
οργάνωση της αρχαιολογίας ως επιστήμη.

Εθνικισμός και αρχαιολογία
Ο εθνικισμός στον δυτικό κόσμο μπορούμε να πούμε πως εμ-

φανίζεται μαζί με την εμπορική αστική τάξη των ιταλικών πόλεων του 
ύστερου Μεσαίωνα, ως κομμάτι συστατικό κι αναπόσπαστο του προ-
τάγματος της αυτονομίας των πόλεων αυτών και της βούλησης ν’ αυτο-

9. Χενρυ Μίλλερ, Ο κολοσσός του Μαρουσιού, μτφρ. Ιωάννα Καρατζαφέρη, Αθήνα, εκδ. 
Μεταίχμιο, 2003, σ. 152- 153.
10. Γιάννης Χαμηλάκης, «Το αποικιακό, το εθνικό και το τοπικό: κληρονομιές του «μινω-
ικού» παρελθόντος, στο συλλογικό έργο Γ. Χαμηλάκης και Nicoletta Momigliano, Αρχαιο-
λογία και ευρωπαϊκή νεωτερικότητα Παράγοντας και καταναλώνοντας του «Μινωίτες», 
μτφρ. Νίκος Κούτρας, Αθήνα, εκδ. Εικοστού Πρώτου, 2010, σ. 197.
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κυβερνηθούν. Όπως η αστική τάξη και συνεπακόλουθα ο εθνικισμός, 
είναι αδιανόητα έξω από το σπάσιμο της ετερονομίας, έτσι και η αρ-
χαιολογία είναι αδιανόητη μέσα σε μια καθαγιασμένη κι αναμφισβή-
τητη αντίληψη του παρελθόντος. Δεν είναι διόλου τυχαίο πως ενώ η 
αρχαιοδιφία, το ενδιαφέρον για τα γραπτά κείμενα του παρελθόντος 
και η σύνταξη χρονικών, εμφανίστηκαν και σ’ ορισμένες περιοχές του 
μη δυτικού κόσμου (όπως η Κίνα, το Ισλάμ11 ή η Ιαπωνία), μόνο στη 
Δύση παίρνουν αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα12. Πρόκειται για 
αντιπαραβολή του παρελθόντος στο παρόν, την αίσθηση ασυνέχειας 
και ποικιλίας στην ιστορία, την αντίληψη πως στο παρελθόν οι άνθρω-
ποι ζούσαν διαφορετικά απ’ ότι τώρα, κοντολογίς την αμφισβήτηση 
της καθολικότητας της παράδοσης. 

Η γνωριμία με λαούς κυνηγών-τροφοσυλλεκτών της Αφρικής, 
των νησιών του Ειρηνικού και της αμερικάνικης ηπείρου, η συνάντηση 
με πολιτισμούς ριζικά διαφορετικούς απ’ τον ευρωπαϊκό αλλά και των 
κοντινών γειτόνων του, έφερε τους ευρωπαίους αντιμέτωπους με τον 
«αθεράπευτο πλουραλισμό της ανθρωπότητας»13. Σιγά- σιγά η ιδέα πως 
στο μακρινό παρελθόν στην Ευρώπη κατοικούσαν παρόμοιοι «πρωτό-
γονοι» λαοί κέρδιζε έδαφος. Η σημασία του Διαφωτισμού και της ιδέας 
της προόδου της ανθρωπότητας ήταν βαρύνουσα. Η μελέτη των προϊστο-
ρικών και ιστορικών αρχαιοτήτων εντάχθηκε σ’ ένα εξελικτικό πλαίσιο 
θεώρησης της ιστορίας, σύμφωνα με το οποίο ο ανθρώπινος πολιτισμός 
τόσο σε τεχνικό όσο και σε ηθικό, θρησκευτικό και ευρύτερο πολιτικο-
κοινωνικό επίπεδο, έβαινε προς το καλύτερο. Βρισκόμαστε, βεβαίως, σε 
μία περίοδο όπου ο εθνικισμός νοείται ως μια ιδέα αντίρροπη στην αυ-
τοκρατορική κοσμοαντίληψη, μια κοινωνική προσπάθεια σύστασης αυ-
τόνομων πολιτικών κοινοτήτων. Τα πρώτα εθνικά αστικά κράτη είναι η 
κατάληξη τούτης της προσπάθειας.

Ωστόσο, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχάσουμε πως με 
τη σταδιακή διάβρωση των μεσαιωνικών θρησκευτικών κοινοτήτων, την 
αμφισβήτηση του καθολικισμού και τη Μεταρρύθμιση, στην Ευρώπη γεν-
νιέται ένα πρωτόγνωρο ενδιαφέρον για την τοπική λαϊκή παράδοση και 
την εθνική κληρονομιά. Για τους αρχαιοδίφες της κεντρικής και δυτικής 

11. Ειδικά στο Ισλάμ η περίπτωση του Ιμπν Χαλντούν μπορεί να θεωρηθεί ως ό,τι κοντινό-
τερο στην ηροδότεια παράδοση έχει να επιδείξει ο μη-δυτικός κόσμος. Ο άραβας ιστορι-
κός είναι μεταξύ των θεμελιωτών της επιστημονικής ιστορικής σκέψης.
12. Όπως γράφει ο Άντερσον, ό. π., σελ.270, «Η αρχαιολογία ήταν μια αδιανόητη επιχεί-
ρηση στην προαποικιακή νοτιοανατολική Ασία».
13. Άντερσον, ό.π., σ. 113.
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Ευρώπης, τα μνημεία της προϊστορικής, της ρωμαϊκής και της μεσαιωνι-
κής περιόδου ενώνονταν με τοπικούς θρύλους σχηματίζοντας την ιδιαί-
τερη ταυτότητα κάθε περιοχής. Οι εθνικές κοινότητες που αρχίζουν να 
συγκροτούνται φαντασιακά έχουν πλέον μία ολοδική τους γλώσσα, έναν 
τόπο κι ένα παρελθόν. 

Εδώ εντοπίζονται οι ρίζες του πνευματικού κινήματος του 
γερμανικού (ή ηπειρωτικού) ρομαντισμού και μιας αντίστροφης, θα 
λέγαμε, σύλληψης του παρελθόντος. Ο γερμανικός ρομαντισμός, ως 
αντίδραση στον Διαφωτισμό και την Γαλλική Επανάσταση, επανέ-
φερε την ιδέα του εκφυλισμού της ανθρωπότητας. Σύμφωνα με τους 
γερμανούς ρομαντικούς, ο ορθολογικός πολιτισμός του Διαφωτισμού 
διαφθείρει συστηματικά τον άνθρωπο, κάνοντάς τον φιλοχρήματο, 
χυδαίο υλιστή, πνευματικά καχεκτικό, αποστερώντας τον από τις 
φυσικές αρετές και την έμφυτη καλοσύνη του. Ο άνθρωπος οφείλει, 
λοιπόν, προκειμένου να διασωθεί της Πτώσης του, να αντλήσει από 
το αυθεντικό πνεύμα του Λαού την ζωοποιό ανθρωπιά και τα ορόση-
μα της ταυτότητάς του.

Συνεπώς, η αντίληψη του έθνους στον ευρωπαϊκό χώρο από 
τις αρχές του 19ου αιώνα και μετά, αφορά όχι πλέον μια πολιτική 
ενότητα, αλλά την προσπάθεια αφύπνισης του ιδιαιτέρου εθνικού 
πνεύματος κάθε λαού. Αυτός ο «επίσημος εθνικισμός» -μια μίξη αυ-
τοκρατορικού συντηρητισμού και του αρχικού εθνικιστικού- πολιτι-
κού πνεύματος- παλεύει ν’ ανασυνθέσει τα ερείπια της εθνικής μνή-
μης, να φέρει στο φως τα ιερά κόκκαλα των προγόνων, να επιστρέψει 
σε μια «προγονική ουσία»14. Το εθνικό μεγαλείο ταυτίζεται με την 
αναβίωση του λαμπρού παρελθόντος και τα υλικά κατάλοιπα της 
χρυσής αυτής εποχής λατρεύονται ως σεπτά κειμήλια. Στο πλαίσιο 
αυτό εντάσσεται και γίνεται κατανοητός κι ο «ελληνοχριστιανικός» 
εθνικισμός, δηλαδή ως «μια σύμμειξη θρησκευτικών και εθνικιστικών 
στοιχείων» (ΕκΕ, σ. 112)15. 

14. Άντερσον, ό.π., σ. 287.
15. Μια συμβολική, κατά κάποιον τρόπο, ένδειξη της μετάλλαξης που υπέστη η έννοια 
του έθνους, από την αμερικάνικη ή γαλλική επανάσταση και τον «πολιτικό εθνικισμό», 
μέχρι τον «επίσημο εθνικισμό» και συγκεκριμένα τον ελληνικό, είναι ο τρόπος με τον 
οποίον αρχίζουν τα συντάγματα των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Ελλάδας αντίστοιχα. 
Στον πρόλογο του αμερικάνικου συντάγματος διαβάζουμε «Εμείς ο Λαός των Ηνωμένων 
Πολιτειών…», στου γαλλικού « Ο γαλλικός λαός διακηρύττει επίσημα…. , ενώ, τέλος, το 
ελληνικό σύνταγμα αρχίζει ως εξής: «Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαι-
ρέτου Τριάδος».
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Ελληνοχριστιανικός εθνικισμός: «ονειρευόμενοι ερείπια» 

Εις αυτούς τους λίθους χρεωστούμεν κατά 
μέγαν μέρος την πολιτικήν ημών αναγέννησιν

Ιάκωβος Ρίζος-Νερουλός16 

Ο Χαμηλάκης υιοθετεί την άποψη που πρώτος ο Άντερσον φαί-
νεται να εξέφρασε, πως ο εθνικισμός δε θα πρέπει να εξεταστεί τόσο 
ως μια πολιτική ιδεολογία, όσο ως ένα μεγάλο πολιτισμικό σύστημα 
ανάλογο της θρησκείας17. Αυτό του επιτρέπει να κινηθεί μακρυά από 
μια θεώρηση του εθνικισμού ως «ένα σύνολο από ντιρεκτίβες που χρη-
σιμοποιούνται από τους πολιτικούς ηγέτες και τους οπαδούς τους» 
(ΕκΕ, σ. 40). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «Αντί να θεωρήσουμε 
τον εθνικισμό ως αποκλειστικά κρατική υπόθεση, ως μια κατασκευή 
εκ των άνω προς τα κάτω, η οποία επιβάλλεται στον λαό από τους 
κρατικούς γραφειοκράτες και διανοούμενους, υποστηρίζω ότι πρέπει 
να τον δούμε ως κάτι το οποίο κατασκευάζεται ταυτόχρονα και εκ 
των άνω και εκ των κάτω» (ΕκΕ, σ. 42).

Η θεώρηση του εθνικισμού κατ’ έναν τέτοιο τρόπο τον βοηθάει 
να περιγράψει με εμβρίθεια το ρίζωμα και την μεταλλαγή του δυτικού 
εθνικιστικού πνεύματος στην Ελλάδα, ως μιαν αμφίδρομη διαδικασία, 
ταυτοχρόνως των άνω και των κάτω, που εξαιτίας ακριβώς του μαγ-
ματικού της χαρακτήρα, συμπλέκει λαϊκές παραδόσεις με αντιλήψεις 
καθαρά δυτικές. Βασικό συστατικό της μελέτης του αυτής είναι φυσι-
κά τα υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος, τα ίχνη της αρχαιότητας και 
ο ρόλος που αυτά διαδραμάτισαν στην διαδικασία δημιουργίας του 
εθνικού φαντασιακού.

Τα πρώτα σπέρματα μιας εθνικιστικής αντίληψης του ελληνι-
κού παρελθόντος, είχαν εμφανιστεί στον ελλαδικό χώρο ήδη πριν την 
επανάσταση του ’21, μέσω της «αφυπνιστικής» δράσης ελληνόφωνων 
λογίων του εξωτερικού. Στη δυτική Ευρώπη το κλασικό παρελθόν 
είχε αποκτήσει την αίγλη που προαναφέραμε και αναγνωριζόταν ως 

16. Χαμηλάκης, ό.π., σ. 109.
17. Λανθασμένα, βέβαια, ο Χαμηλάκης θεωρεί ότι ο Άντερσον αντιλαμβάνεται τον εθνικι-
σμό ως αντικαταστάτη της θρησκείας (βλ. ΕκΕ, σ. 325). Ο Άντερσον είναι εν προκειμένω 
εξαιρετικά σαφής: «ούτε εισηγούμαι με κάποιον τρόπο ότι ο εθνικισμός ιστορικά αντικα-
θιστά τη θρησκεία». Επομένως, ο Χαμηλάκης συντάσσεται πλήρως με τον Άντερσον και 
δεν τον διορθώνει, όπως ο ίδιος νομίζει.
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η ρίζα του δυτικού πολιτισμού. Μετά την δολοφονία του Ιωάννη Κα-
ποδίστρια το 1831 και την άφιξη των Βαυαρών στην Ελλάδα, έχουμε 
πλέον την ενεργητική στροφή του κράτους προς το παρελθόν αυτό, 
με τον ίδιο τον Όθωνα να φαντασιώνεται τον εαυτό του ως συνεχιστή 
του αρχαίου κλασικού πολιτισμού. Πρωταρχικό μέλημα των δυτικών 
διανοουμένων που κατέφτασαν στο νεαρό ελληνικό βασίλειο, ήταν 
να αποκαταστήσουν το πρωτινό του μεγαλείο. Η παρούσα Ελλά-
δα γεμάτη οθωμανικά, σλάβικα και γενικώς «βαρβαρικά» κτίσμα-
τα, κατοικούνταν από ανάξιους ξεπεσμένους απογόνους, έναν νωθρό 
πληθυσμό που ούτε συναίσθηση είχε του λαμπρού του παρελθόντος, 
ούτε φυσικά το ήθος και το σθένος του θύμιζαν σε τίποτα την μεγα-
λόπρεπη εικόνα του Περικλή, του Δημοσθένη και του Πλάτωνα. «Ο 
έλληνας χωρικός είναι… ένας άνθρωπος ουσιαστικά αδρανής, ένας 
άνθρωπος που γεννιέται σωματικά εξαντλημένος… Ολόκληρη φυλή… 
έζησε έκλυτα στις πρώτες γραμμές της ανθρωπότητας πριν από 
πάρα πολλά χρόνια, και τώρα βρίσκεται σε βαθύτατα γεράματα˙ και 
στον τόπο της φυλής αυτής νιώθει κανείς ότι περνά στη σκιά αυτού 
που πλέον συνιστά παρελθόν, σε μια ατμόσφαιρα όπου οι άνθρωποι 
προτιμούν να υπάρχουν παρά να δρουν»18. 

Την άποψη αυτή φαίνεται να συμμερίζονται από παλιότερα 
και οι ελληνόφωνοι χριστιανοί διανοούμενοι οι οποίοι όντας κάτοι-
κοι του εξωτερικού, έρχονταν σε επαφή με τις δυτικές απόψεις περί 
κλασικής αρχαιότητας19. Ο Αδαμάντιος Κοραής αναφέρει σε λόγο 
προς το γαλλικό κοινό στο Παρίσι το 1803: «Για πρώτη φορά το 
έθνος παρατηρεί την απεχθή εικόνα της αμάθειάς του και φρικιά με-
τρώντας με το μάτι την απόσταση που το χωρίζει από τους δοξασμέ-
νους προγόνους του. Αυτή η οδυνηρή ανακάλυψη, όμως, δε γεμίζει 
τους Έλληνες με απελπισία: είμαστε απόγονοι των Ελλήνων, έλεγαν 

18. Γιάννης Χαμηλάκης, «Το αποικιακό, το εθνικό και το τοπικό: κληρονομιές του «μινω-
ικού» παρελθόντος, στο συλλογικό έργο Γ. Χαμηλάκης και Nicoletta Momigliano, Αρχαιο-
λογία και ευρωπαϊκή νεωτερικότητα Παράγοντας και καταναλώνοντας του «Μινωίτες», 
μτφρ. Νίκος Κούτρας, Αθήνα, εκδ. Εικοστού Πρώτου,2010, σ. 203.
19. Αυτή πρώτη «εθνική ζύμωση» δεν αφορούσε τον «ελληνικό» λαό, αλλά μία δυτι-
κοθραμμένη ιντελιγκέντσια που ζούσε στην Ευρώπη. Όπως μας μεταφέρει ο Άντερ-
σον, οι πρώτες ελληνικές εφημερίδες εμφανίστηκαν το 1784 στην Βιέννη, ενώ η Φιλική 
Εταιρία, καρμπονάρικη επαναστατική οργάνωση, ιδρύθηκε στη ρώσικη Οδησσό της 
Κριμαίας (βλ. Άντερσον, ό.π., σ. 129). Για τον ρόλο της ιντελιγκέντσιας στην διάδοση 
του εθνικισμού εκεί όπου δεν υπήρχε αστική τάξη, βλ. Ν. Ν. Μάλλιαρης, βιβλιοκρι-
τική στο έργο του Άκη Γαβριηλίδη «Η αθεράπευτη νεκροφιλία του ριζοσπαστικού 
πατριωτισμού», Πρόταγμα 6, σελ. 254.
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μέσα τους, πρέπει να προσπαθήσουμε να φανούμε άξιοι αυτού του 
ονόματος αλλιώς δεν μας ανήκει πλέον»20. Απ’ το ελληνικό γένος δεν 
είχε μείνει παρά ένα ράκος, θαμμένο κάτω από αιώνες σκλαβιάς και 
βαρβαρότητας, που όμως έπρεπε να σωθεί προκειμένου να λυτρωθεί, 
ν’ ανυψωθεί και να φανεί αντάξιο της προγονικής του δόξας.

Η βασική αυτή ιδέα βρήκε την εφαρμογή της στο πρόγραμμα 
αποκάθαρσης του λόφου της Ακρόπολης από τα βαρβαρικά, ανατο-
λίτικα κτίσματα που μίαιναν την καθαρότητά του, μια επιχείρηση 
της οποίας εμπνευστής και επικεφαλής ήταν ο νεοκλασικιστής αρχι-
τέκτονας Λέο φον Κλέντσε (Leo Von Klenze). Βεβαίως, ούτε οι φα-
ντασιώσεις του Κλέντσε, ούτε ο ρομαντισμός του Κοραή περί μιας 
κάποιας σφοδρής επιθυμίας του ελληνικού έθνους να αναγεννηθεί 
και να αφυπνιστεί, αντιστοιχούσαν με την πραγματική εικόνα που 
οι ελληνόφωνοι κάτοικοι του βασιλείου είχαν για τους εαυτούς τους 
ή για τα κλασικά ερείπια γύρω τους. Οι άνθρωποι αυτοί γνώριζαν 
ότι τα ερείπια αυτά ανήκουν στους Έλληνες. Όμως οι Έλληνες γι’ 
αυτούς ήταν κάτι σαν γίγαντες, πλάσματα με υπερφυσικές ιδιότητες 
για τους οποίους ένιωθαν θαυμασμό και δέος, αλλά παράλληλα τους 
αντιλαμβάνονταν ως ανθρώπους διαφορετικούς από τους εαυτούς 
τους (ΕκΕ, σ. 93). Ο Χαμηλάκης σκιαγραφεί με πολύ ωραίο τρόπο το 
πώς στον θαυμασμό αυτόν και στις λαϊκές δοξασίες που συνόδευαν 
τα κλασικά ερείπια, θηλύκωσε, με την επιρροή των λογίων, η ιδέα 
του έθνους και το καθαρά δυτικό ιδεώδες του «ελληνισμού». 

Η αρχαιολογία είχε εξέχοντα ρόλο σ’ αυτή τη διαδικασία 
«εθνικής παλιγγενεσίας». Όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί ο συγγρα-
φέας: «Μόλις το νέο ελληνικό κράτος επινοήθηκε, εγκολπώθηκε τις 
ιδέες της δυτικής νεωτερικότητας, στις οποίες συμπεριλαμβανόταν 
ο μετασχηματισμός των αρχαιοτήτων από αντικείμενα της καθημε-
ρινής ζωής, που συχνά είχαν επενδυθεί με μεταφυσικές δυνάμεις και 
νοήματα, σε μνημεία, δηλαδή υλικά σημαίνοντα της εθνικής μνήμης, 
και συγχρόνως σε δημιουργήματα του χρυσού αιώνα σύνολου του 
ευρωπαϊκού πολιτισμού» (ΕκΕ, σ. 110). Θα μπορούσαμε, με άλλα 
λόγια, να πούμε, πως τα αρχαία μνημεία αποτέλεσαν τον σκελετό 
του έθνους.

Όμως, ποια μνημεία; Ποια είναι τα υλικά αυτά κατάλοιπα 
της αρχαιότητας που είχαν νόημα να σωθούν; Το ερώτημα αυτό τέ-
θηκε ρητά απ’ τους νέους άρχοντες του βασιλείου κι απ’ τους εθνι-

20. Άντερσον, ό.π., σ. 117.
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κούς λογίους. Δίχως αμφιβολία, το κλασικό παρελθόν το οποίο ήδη 
από την Αναγέννηση αποτελούσε αντικείμενο νοσταλγίας, έπρεπε 
να προσεχτεί ιδιαίτερα και να διατηρηθεί. Είδαμε, ακόμα πως τα 
οθωμανικά χτίσματα κρίθηκαν «μιαρά» και άρα εξαλείψιμα. Τι θα 
έπρεπε, όμως, να γίνει με τα ενετικά, τα βυζαντινά και λοιπά μεσαι-
ωνικά κτίσματα; Η απάντηση που δόθηκε στο ερώτημα αυτό φέρνει 
στην επιφάνεια την πολύπλοκη λειτουργία του παρελθόντος στην 
συγκρότηση του εθνικού φαντασιακού.

Σύμφωνα με τον Χαμηλάκη, η στάση απέναντι στα μεσαι-
ωνικά κτίσματα δυτικά ή βυζαντινά ήταν αμφίθυμη. Ενώ ο Κλέ-
ντσε ήταν υπέρ της διατήρησης ορισμένων μεσαιωνικών χτισμάτων 
για λόγους γραφικότητας, οι έλληνες αρχαιολόγοι που συνέχισαν το 
έργο του, τα κατεδάφισαν, διότι υπενθύμιζαν την ξένη κατοχή και 
την δυτική εξάρτηση (ΕκΕ, σ. 116-117). Ακόμη πιο σύνθετα φαίνε-
ται να είναι τα πράγματα αναφορικά με το βυζαντινό παρελθόν. Η 
περιπλοκότητα της κατάστασης αντικατοπτρίζεται στο ζήτημα της 
επιλογής πρωτεύουσας. Η Αθήνα ήταν μάλλον μια οθωνική επιλογή 
στην οποία αντιτάχθηκαν οι περισσότεροι ντόπιοι άρχοντες και λό-
γιοι οι οποίοι αντιπρότειναν ως πρωτεύουσα του νέου βασιλείου την 
Κωνσταντινούπολη. Ο Κωλέττης, αναφέρει ο Χαμηλάκης, ένας απ’ 
τους βασικούς πολέμιους της επιλογής της Αθήνας για πρωτεύουσα, 
«επέμενε ότι όποια πόλη και αν επιλεγόταν ως πρωτεύουσα του 
νέου κράτους, θα ήταν προσωρινή, αφού η μόνιμη πρωτεύουσα της 
Ελλάδας θα ήταν η Κωνσταντινούπολη». 

Ο Όθωνας με τη σειρά του, ενώ για λόγους εθνικού μεγαλείου 
πρόκρινε μεν ως πρωτεύουσα την Αθήνα, από την άλλη, το βυζαντινό 
αυτοκρατορικό παρελθόν περιέβαλλε την βασιλεία του με μια προ-
γονική αίγλη, που την είχε ανάγκη. «Για έναν μη ορθόδοξο βασιλιά ο 
οποίος κυβερνούσε ανθρώπους το πρωταρχικό σημείο αναφοράς των 
οποίων ήταν η χριστιανική ορθόδοξη πίστη, το Βυζάντιο, με αυτή την 
υποδήλωση της μοναρχικής θεοκρατίας και της ορθοδοξίας, πρόσφε-
ρε ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα» (ΕκΕ, σ. 137). Τα βυζαντινά 
μνημεία έμελλε όχι μόνο να διασωθούν, αλλά να δεθούν ως πολύτι-
μοι λίθοι στο στέμμα του βαυαρού ηγεμόνα, πλάι στους κίονες του 
Ερεχθείου και τα αετώματα του Παρθενώνα. Βρισκόμαστε μπροστά 
στην σύμπηξη του ελληνοχριστιανικού εθνικισμού.
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Αρχαίος και Νέος Παρθενώνας: η τυραννία του παρελθόντος

Μας πήρανε τα μάρμαρα! Ποιος θα 
ζητήσει τώρα τα οστά των προγόνων μας;

Μ. Μερκούρη

Τον Αύγουστο του 2013 ξέσπασε μια μηντιακή καταιγίδα σχετικά 
με την δήθεν ανακάλυψη του τάφου του Μεγαλέξανδρου στην Αμφίπολη. 
Το σύντομο αυτό επεισόδιο, ένα ακόμη στην μακρόχρονη σαπουνόπερα 
του κυνηγιού του χαμένου τάφου-θησαυρού, ξεφούσκωσε λίγες μέρες 
μετά, αφού προκάλεσε, βέβαια, σωρεία άρθρων. Η συζήτηση για τον 
«Μέγα Στρατηλάτη», την ελληνικότητα της Μακεδονίας και το ιστορικό 
συνεχές του ελληνικού έθνους, είχαν γι’ άλλη μια φορά την τιμητική τους 
κι όλο το ενδιαφέρον για την αρχαιολογική ανασκαφή ενός μνημειώδους 
τύμβου, έμελλε να ξοδευτεί, σαν ένα ακόμη κούτσουρο, στην φωτιά της 
εθνικής μας υπερηφάνειας. 

Η είδηση για τον τάφο της Αμφίπολης που επανήλθε και αυτόν 
τον Αύγουστο αναζωπυρώνοντας το ενδιαφέρον, αποτελεί μια θαμπή 
αντανάκλαση ενός πολύ παλιότερου εγχειρήματος, της σχεδόν εμμονικής 
προσπάθειας του εθνικού μας αρχαιολόγου Μ. Ανδρόνικου ν’ αποκαλύ-
ψει το «μυστικό της Μεγάλης Τούμπας» στη Βεργίνα, ενός εγχειρήματος 
που κατέληξε το 1977 στην αποκάλυψη δύο τάφων, ένας εκ των οποίων 
ταυτοποιήθηκε από τον ίδιο τον ανασκαφέα ως ο τάφος του πατέρα του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, Φίλιππου Β΄ της Μακεδονίας. Το «σύνδρομο της 
Βεργίνας» όπως αποκάλεσε τις «θησαυροθηρικές εξάρσεις» της ελληνι-
κής αρχαιολογικής έρευνας ο αρχαιολόγος Αντώνης Ζώης, φαίνεται να 
συνδέεται ουσιωδώς με τις εθνικιστικές μας αγωνίες. Το κυνήγι τάφων 
των Μακεδόνων βασιλέων αποτελεί, στην πραγματικότητα, κυνήγι της 
ταυτότητας του γένους.

Τα οστά του Φιλίππου βγήκαν από τη μακεδονική γη για να την 
θωρακίσουν «κατά των πολεμίων της» (ΕκΕ, σ. 153), δένοντας έτσι την 
μακεδονική αρχαιότητα με τον κλασικό ελληνικό πολιτισμό και το εθνικό 
συνεχές γενικότερα. Το ελληνικό πνεύμα, η προγονική αυτή ουσία που 
διαποτίζει την ιστορία του έθνους από την προϊστορία ως σήμερα, απο-
κτά υλική υφή, γίνεται απτό κι ορατό· και μέσω της αρχαιολογικής σκα-
πάνης, γεωγραφικές περιοχές ενώνονται φαντασιακά στο μεγάλο σώμα 
του έθνους. Παρελθόν, παρόν και μέλλον, οι χρόνοι αποκαθαίρονται και 
απορροφούνται από τον εθνικό μύθο. Ο Ανδρόνικος, όπως σημειώνει ο 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ

Χαμηλάκης, είχε απόλυτη συνείδηση του ρόλου του. Το έργο του εντάσ-
σεται στην μεγάλη προσπάθεια του έθνους να ολοκληρωθεί. «Γι’ αυτόν, 
ο ελληνισμός, σύγχρονος και παρελθών, προϊστορικός, κλασικός και βυ-
ζαντινός, τα δημοτικά τραγούδια και τα αρχαία τέχνεργα, η ηπειρωτική 
Ελλάδα, η ελληνική Ανατολία και η Κύπρος ήταν ένα. Η συνέχεια του 
ελληνικού πνεύματος ήταν αδιαμφισβήτητη» (ΕκΕ, σ. 162- 163). Ο ελ-
ληνισμός του Ανδρόνικου μοιάζει, λοιπόν, με κολλάζ του Ελύτη, όπου 
κλασικά αγάλματα και ορθόδοξα χερουβείμ παντρεύονται με νησιώτικα 
ξωκλήσια και θαλάσσια όστρακα21. 

Όσο κι αν φανεί περίεργο, η εικόνα αυτή θυμίζει τρομαχτικά 
την μεταξική ρητορεία περί του παρελθόντος του τόπου. Ο Σπυρίδων 
Μαρινάτος, ο κατεξοχήν τεταρταυγουστιανός αρχαιολόγος και υποστη-
ριχτής της μεταξικής δικτατορίας, σε λόγο του το 1939, προσπαθεί να 
δείξει «πόσο αδιάσπαστος είναι η συνέχεια των γεγονότων, όσα εξειλί-
χθησαν από της απωτάτης εποχής επί του πατρίου ελληνικού εδάφους. 
Ηθέλησα να δείξω, ότι η προϊστορία και η ιστορία του εδάφους της 
πατρίδος μας αποτελούν μιαν συνεχή άλυσιν γεγονότων. [..] Διότι είναι 
πράγματι αφάνταστος η συνοχή και η συντηρητικότης της φυλής, της 
ψυχής και της γλώσσης, ήτις ανεπτύχθη επί του εδάφους τούτου επί του 
οποίου ζώμεν» (ΕκΕ, σ. 225). 

Η σύνδεση των ιστορικών χρόνων συνοδεύεται από την επιθυμία 
σύνδεσης των γεωγραφικών τόπων, των μνημών και των υλικών καταλοί-
πων. Το εθνικό σώμα πρέπει να είναι ολόκληρο! Και είναι αυτή ακριβώς η 
«νοσταλγία για το όλον», κατά την έκφραση του Χαμηλάκη, που προστά-
ζει και την επιστροφή των ελληνικών (κατά κανόνα κλασικών) αρχαιοτή-
των από τα μουσεία όλου του κόσμου, πίσω, «στη χώρα που τα γέννησε». 

21. Ο κόσμος που παρουσιάζεται στα κολλάζ του ποιητή αντιστοιχεί βεβαίως στην ευρύ-
τερη αντίληψή του για την ελληνικότητα η οποία διαπνέει όλη του τη δημιουργία, με το 
Άξιον Εστί, φυσικά, σε εξέχουσα θέση. Ο ελληνισμός κι εδώ αρθρώνεται ως ένα σύμπλεγ-
μα στοιχείων διαφορετικών ιστορικών περιόδων του ίδιου αιώνιου Έθνους. 
       Σε αντίστοιχο εγχείρημα φαίνεται να επιδόθηκε πολύ πρόσφατα ο Τζιμ Φρέκλινγκτον, 
ο οποίος κατασκεύασε μια πραγματική άμαξα-κολλάζ για την βασίλισσα Ελισάβετ του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Στην άμαξα αυτή συγκολλήθηκαν υλικά θραύσματα της βρετανικής 
ιστορίας, όπως κομμάτι του πλοίου που κυβερνούσε ο ναύαρχος Νέλσων το 1805 κατά τη 
ναυμαχία του Τραφάλγκαρ, μια παλιά πόρτα της πρωθυπουργικής κατοικίας στον αριθ-
μό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, μια σφαίρα μουσκέτου που χρονολογείται από τη μάχη του 
Βατερλώ ή ακόμη κομμάτια προερχόμενα από τον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου, τον 
Πύργο του Λονδίνου, τα πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Κέμπριτζ. Ο κατασκευαστής 
της άμαξας δήλωσε: "Ήθελα να δημιουργήσω κάτι αληθινά ιδιαίτερο για να σηματοδοτή-
σω τη βασιλεία της βασίλισσας".
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Το εθνικό φαντασιακό βρίσκεται σε μια διαρκή αναζήτηση ολοκλήρωσης. 
Η «Μητέρα-Πατρίδα» αποζητά τα τέκνα της: έλληνες ξενιτεμένους, αγάλ-
ματα και μάρμαρα, αλύτρωτες πατρίδες οφείλουν να επιστρέψουν στην 
θαλπωρή του κόρφου22.  

«Ο Τόμας Μπρους, κόμης του Έλγιν, αφαίρεσε περισσότερα από 
το ήμισυ των γλυπτών. Μερικά από αυτά τα πήρε από το έδαφος. Με-
ρικά τα γκρέμισε από τον ίδιο το ναό! Από τότε, το πιο εμβληματικό 
μνημείο κλασικού πολιτισμού στον κόσμο παραμένει ακρωτηριασμένο. 
Από τότε, τα μάρμαρα της Ακρόπολης ζητούν την επιστροφή των μαρ-
μάρων που λείπουν! Από τότε η χώρα μου προσπαθεί να επιτύχει την 
επανένωση του Παρθενώνα. Λίγα χρόνια μετά τη λεηλασία του Έλγιν, οι 
Έλληνες επαναστάτησαν εναντίον της Οθωμανικής κυριαρχίας και κέρ-
δισαν την ανεξαρτησία τους. Αλλά τα κλεμμένα μάρμαρα εξακολουθούν 
να λείπουν από τον τόπο τους και από τις καρδιές μας». Με αυτά τα 
λόγια ο Α. Σαμαράς, απευθυνόμενος στου ευρωπαίους υπουργούς οικο-
νομικών στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης, υπενθύμισε γι’ άλλη μια φορά 
την εθνική αξίωση της επιστροφής των τμημάτων του Παρθενώνα από το 
Βρετανικό μουσείο. Η αλυτρωτική αυτή υπενθύμιση, όμως, αποκαλύπτει 
και μιαν άλλη πλευρά της εθνικιστικής ρητορείας που, όπως υπογραμμί-
στηκε και σε προηγούμενα τεύχη μας23, θέλει τον αγώνα του Γένους, έναν 
μεγαλειώδη αγώνα επιβίωσης κόντρα στην σκληρή κι αγνώμονα Δύση 
απ’ την μια πλευρά και στους «εξ ανατολάς εχθρούς» από την άλλη. 
Στριμωγμένο ανάμεσα σ’ αυτές τις συμπληγάδες, το «ανάδελφον έθνος» 
επιμένει να υπάρχει και να μεγαλουργεί!

Η Μ. Μερκούρη, πρωτεργάτρια της επιστροφής των γλυπτών του 
Παρθενώνα στην Ελλάδα, έλεγε πως αυτά τα μάρμαρα είναι «η ουσία 
της ελληνικότητάς μας»24. Υπό μία έννοια η Μερκούρη είχε δίκιο. Το αί-
τημα της επιστροφής των μαρμάρων φαίνεται πράγματι να ενσαρκώνει 

22. Ένα ακόμα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αντίληψης των αρχαίων μνη-
μείων με όρους συγγένειας, είναι το πολύ πρόσφατο χάπενινγκ της σοπράνο Σόνιας Θεο-
δωρίδου, που με μια δραματοποιημένη εκδήλωση διαμαρτυρίας, ζήτησε «να επιστρέψουν 
την Καρυάτιδα στην γη που την γέννησε». Συγκεκριμένα, όπως έγραφαν οι διαδικτυακές 
σελίδες αναπαράγοντας με θαυμασμό την είδηση: «η διεθνούς φήμης σοπράνο, Σόνια 
Θεοδωρίδου, συνοδευόμενη από έξι πανέμορφες Ελληνίδες ντυμένες στα λευκά, ως άλλες 
Καρυάτιδες, μπήκαν στο Βρετανικό μουσείο αναζητώντας την χαμένη «αδερφή τους».
23. Βλ. το κείμενο της ομάδας μας Η άνοδος της φασιστικής ακροδεξιάς και ο δημοκρα-
τικός αντιφασισμός, Πρόταγμα τ.5, Δεκέμβριος 2012 και την βιβλικριτική του Ν.Ν. Μάλ-
λιαρη, για τον Α. Γαβριηλίδη, Πρόταγμα τ.6, Δεκέμβριος 2013.
24. Λόγος που εκφώνησε η τότε υπουργός εξωτερικών στο Oxford Union, στις 12 Ιουνίου 
1985.
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απόλυτα όλα τα χαρακτηριστικά της «ελληνικότητας»: θυματικό εθνι-
κισμό, αντιδυτικισμό και νοσταλγία για το όλον. Η μη επιστροφή των 
εξόριστων αδερφών μας στην πάτρια γη γίνεται σύμβολο των αδικιών 
που αυτός ο δύσμοιρος λαός, από την αρχή της ιστορίας του φαίνεται να 
υφίσταται, σύμβολο του ατελείωτου «ρωμαίικου καημού». 

Αυτή η ουσιοκρατική αντίληψη περί ελληνικότητας, με τα παρα-
πάνω πάντα χαρακτηριστικά, και η συνεπακόλουθη ένταξη των αρχαίων 
καταλοίπων σ’ αυτό το σχήμα, διατρέχει την ελληνική κοινωνία ορι-
ζόντια και κάθετα. Ο Χαμηλάκης, προσεγγίζοντας την λειτουργία του 
παρελθόντος στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Μακρονήσου, αναδει-
κνύει τις βαθιές ρίζες του εθνικιστικού φαντασιακού, καθώς ο πυρήνας 
του εντοπίζεται ακόμη και στην σκέψη των εξορίστων. Ο συγγραφέας 
επαναφέρει έτσι με θάρρος το ζήτημα του αριστερού εθνικισμού, σκαλί-
ζοντας με προσοχή τις μνήμες των κολασμένων του «Νέου Παρθενώνα». 

Με αυτόν τον τίτλο μοστράριζε το επίσημο κράτος εν μέσω 
Εμφυλίου, τον τόπο που είχε επιλεχθεί για την «αναμόρφωση» και 
την «εθνική επανένταξη» των κομμουνιστών κι άλλων αριστερών ή 
γενικώς «αντιφρονούντων» πολιτών. Η υποδήλωση του κλασικού πα-
ρελθόντος είναι πασιφανής. Οι εξόριστοι κατασκευάζοντας μικρογρα-
φίες αρχαίων μνημείων και ανεβάζοντας αρχαίες τραγωδίες, έπρεπε 
να εξαγνιστούν, «ν’ ανανήψουν», να αποτινάξουν το «βαρβαρικό» 
-ουδόλως ελληνικό, αλλά ξενόφερτο- αριστερό τους παρελθόν και ν’ 
επιστρέψουν και πάλι στην αγκάλη του Έθνους. Το παρελθόν είναι 
πανταχού παρόν στη Μακρόνησο. 

Έχει ενδιαφέρον ν’ αντιπαραβάλουμε την ανάλυση του Χαμη-
λάκη με αυτήν που επιχειρεί ο Άκης Γαβριηλίδης στο βιβλίο του Η αθε-
ράπευτη νεκροφιλία του ριζοσπαστικού πατριωτισμού25. Ο Γαβριηλίδης 
περιγράφει καταρχάς με εξαιρετικό τρόπο τις διάφορες όψεις του αρι-
στερού εθνικισμού. Προχωρώντας όμως στην ερμηνεία του φαινόμενου, 
υποστηρίζει πως πρόκειται για μια ψυχολογική προσπάθεια απ’ την 
πλευρά των αριστερών να επιβιώσουν υπό την ασφυκτική πίεση του 
κράτους της Δεξιάς, για μια στρατηγική επιλογή συνειδητή ή ασυνείδη-
τη26. Εν πάση περιπτώσει, ο εθνικισμός παρουσιάζεται ως ένα χαρακτη-
ριστικό εξωτερικό της αρχικής, αυθεντικής αριστερής σκέψης. 

25. Στο 6ο τεύχος του Προτάγματος δημοσιεύεται το πρώτο μέρος λεπτομερούς παρουσί-
ασης και κριτικής στο συγκεκριμένο βιβλίο από τον Ν. Μάλλιαρη, ενώ σε αυτό το τεύχος 
δημοσιεύεται το δεύτερο μέρος.
26. Βλ. τη παραπάνω βιβλιοπαρουσίαση, Πρόταγμα 6, σ. 239- 240.
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 Ο Χαμηλάκης επιχειρώντας με τη σειρά του να ερμηνεύσει το φαι-
νόμενο, φαίνεται να επιλέγει μια πιο σωστή, κατά τη γνώμη μας, ανάγνω-
ση. Χρησιμοποιώντας την έννοια των «υποκρυπτόμενων κειμένων» του Τζαίημς 
Σκοτ, εξηγεί καταρχήν την υιοθέτηση του εθνικιστικού λόγου ως «στρατηγική 
συγκεκαλυμμένης αντίστασης». Η εξήγηση αυτή λίγο διαφέρει απ’ την «στρα-
τηγική στροφή» του Γαβριηλίδη. Όμως, ο Χαμηλάκης προχωρά επισημαίνοντας 
πως «πολλές φορές στον δημόσιο λόγο που παρήγαγαν τα θύματα και οι πο-
λέμιοι της Μακρονήσου, η ουσιοκρατική αντίληψη περί ελληνισμού και ελληνι-
κότητας (που συνεπάγεται την άρρηκτη εθνική συνέχεια και την πολιτισμική 
ανωτερότητα), αν δεν αναπαραγόταν, τότε τουλάχιστον γινόταν σιωπηρά ή ρητά 
αποδεκτή. Η ηθική αυθεντία της κλασικής αρχαιότητας δεν αμφισβητούνταν»27. 

Η μεταξική δικτατορία, η Δεξιά, η Χούντα αργότερα, κατηγορήθη-
καν συχνά από την Αριστερά για ανθελληνισμό, για προδοσία του αυθεντι-
κού ελληνικού πνεύματος και για προσβολή της μνήμης των προγόνων. Για 
ό,τι ακριβώς και η Δεξιά κατηγορούσε πάντα την Αριστερά. Η Αριστερά, 
απ’ την πλευρά της, προέβαλλε ανέκαθεν τον εαυτό της ως την πραγματι-
κή πατριωτική δύναμη, πιστή στο αληθινό πνεύμα του ελληνικού λαού που 
παλεύει αιώνια για την ελευθερία του ενάντια σ’ Ανατολή και Δύση. Λίγο 
παρεκκλίνουμε από την κυρίαρχη εθνική αφήγηση: «οι Έλληνες ξέρουν να 
πεθαίνουν για την λευτεριά, που δεν τους την εχάρισε κανένας ποτέ, παρά 
πάντα, από τον καιρό του Μαραθώνα και της Σαλαμίνας ως το 21 και ως 
σήμερα, την καταχτήσανε με το αίμα τους και με τον ηρωισμό τους»28. 

Σημείωση για το παρελθόν 

Χρόνος παρών και χρόνος παρελθών 
Ίσως και οι δυο παρόντες είναι εις χρόνο μέλλοντα 
Κι ο μέλλων χρόνος έγκλειστος εις χρόνο παρελθόντα

T.S. Eliot

Το βιβλίο του Γιάννη Χαμηλάκη, πέραν όλων των παραπάνω, 
ανοίγει έμμεσα το ζήτημα της σχέσης μας με το παρελθόν. Το πα-
ρελθόν το «δικό μας», το παρελθόν «των αλλονών» ειδώθηκε από τον 

27. Χαμηλάκης, ό.π, σ. 258.
28. Δημήτρης Γληνός, Τι είναι και τι θέλει το ΕΑΜ, στο Εκλεκτές σελίδες, τομ. 1, Αθήνα, 
εκδ. Στοχαστής, 1975 [1942], σ. 142. Παρατίθεται στο Χαμηλάκης, ό.π., σ. 259. Αξίζει να 
σημειωθεί πως το έργο αναδιανεμήθηκε πέρσι, δωρεάν από την Αυγή, ενώ στον Ριζοσπά-
στη συχνά εμφανίζονται αποσπάσματά του, χαρακτηριζόμενα ως «Ευαγγέλια του εθνι-
κοαπελευθερωτικού αγώνα».
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εθνικισμό, όπως είδαμε, ως χνάρι του Έθνους που βρίσκεται πλέον στο 
παρόν. Το τώρα μετατρέπεται έτσι σε αιχμή ενός προαιώνιου πεπρωμέ-
νου, αντλώντας από το παρελθόν τις αιτίες και τις απαντήσεις σε όλα 
τα «γιατί» κι όλα τα «τι». Ο κόσμος καθίσταται εύκολα εξηγήσιμος ως 
πολλαπλασιασμός του παρελθόντος, ως επανάληψη του παντοτινού κι 
«ουδέν καινόν υπό τον ήλιον». 

Αναπόφευκτα, ο νους μας πάει σ’ αυτό που ονομάζουμε παρά-
δοση. Η παράδοση ξεκινάει από την στιγμή που εντοπίζεται ως τέτοια, 
προϋποθέτει δηλαδή μια θέση εκτός παράδοσης. Δεν υπάρχει κοινωνία, 
με άλλα λόγια, που να βλέπει τον εαυτό της ως «παραδοσιακή». Απ’ τη 
στιγμή όμως που θέτουμε τους εαυτούς μας απέναντι στην παράδοση, 
ένα νέο πρόβλημα γεννιέται. Τι πρέπει να κάνουμε με την παράδοση 
αυτή; Ποια πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στο παρελθόν μας;

Ο Χαμηλάκης δεν θέτει πουθενά αυτό το ερώτημα. Θα μπορούσα-
με να πούμε με σχετική σιγουριά, πως δεν φαίνεται καθόλου να τον αφο-
ρά. Η προσέγγιση του είναι η προσέγγιση του μεταμοντέρνου ιστορικού 
για τον οποίο το παρελθόν δεν είναι -και δεν μπορεί να είναι- παρά αμάλ-
γαμα υποκειμενικών αντιλήψεων. Η αξίωση της παραδοσιακής ιστορίας 
ως επιστήμης γκρεμίζεται. Η προσπάθεια ανασύστασης του παρελθόντος 
εγκαταλείπεται. Εφόσον το παρελθόν δεν είναι παρά «απόψεις για το 
παρελθόν», χρέος της επιστήμης της Ιστορίας δεν μπορεί να είναι παρά η 
ανάδειξη των υποκειμενικών απόψεων οι οποίες στα χέρια του ιστορικού 
ζυγίζουν όλες το ίδιο. 

Ο μεταμοντέρνος, λοιπόν, μετατρέπει το παρελθόν σε φαντασίω-
ση, σχετικοποιώντας το υπέρμετρα. Ο μεταμοντέρνος μοιάζει να παρα-
τηρεί, συχνά με κυνικότητα, τις προσπάθειες των παρελθουσών γενεών 
να δημιουργήσουν ιστορία, δηλαδή, να φανταστούν μια συνεκτική αφή-
γηση του παρελθόντος τους. Το εγχείρημα αυτό για τον μεταμοντέρνο 
είναι, προφανώς, μάταιο. Μάταιο το κάθε ερώτημα περί παράδοσης, 
λοιπόν. Η στάση μας απέναντι στο παρελθόν δεν είναι ένα ζήτημα που 
δύναται ν’ απασχολεί στα σοβαρά έναν μεταμοντέρνο. 

Παρά τις μηδενιστικές τους κορώνες, οι μεταμοντέρνοι ερευ-
νητές δεν κάνουν, τελικά, τίποτα περισσότερο απ’ το ν’ αδιαφορούν 
μπροστά στο τεράστιο χάος του ιστορικού υλικού. Όμως το ερώτημα 
επιμένει. Είναι αδύνατον να ξεφύγουμε απ’ το ερώτημα. Δεν υπάρχει 
καμία ελπίδα να το παρακάμψουμε στο παρόν. Διότι το παρόν είναι 
το μέρος όπου το παρελθόν αυτό διαμένει. Στην αντίπερα όχθη απ’ 
τους μεταμοντέρνους, πολλοί γεμίζουν με άγχος μπροστά σε τούτη τη 
διαπίστωση, θεωρούν τους εαυτούς τους εγκλωβισμένους σ’ ένα αιώνιο 
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παρόν ή σ’ ένα επαναλαμβανόμενο παρελθόν κι ένα μέλλον προβλέψιμο. 
Άλλοι, με την ίδια ακριβώς διαπίστωση, καθησυχάζονται. Αμφότεροι, 
όμως, υποβάλλονται από το παρελθόν· κι είτε αποζητάν την καταστροφή 
και τ’ αναθεματίζουν, είτε το τοποθετούν σ’ ένα χρυσό βάθρο, ώστε να το 
βλέπουν όλοι και όλους να τους βλέπει σαν Πανοπτικό. 

Η παράδοση, λοιπόν, γίνεται το ιερό παραδεδομένο ή η υποταγή 
στους νεκρούς- σε κάθε περίπτωση, ένα σώμα ακίνητο, παγιωμένο μια 
για πάντα κι άρα άγονο. Όμως, αυτός ακριβώς είναι ο θάνατος του πα-
ρελθόντος. Είναι, κατ’ επέκταση, η ατροφία του παρόντος και η ματαιό-
τητα του μέλλοντος. Η ζωή καθίσταται κενή κι απαράλλαχτη.

Κι αν δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγουμε από το πρόβλημα που 
αναπόδραστα μας θέτει το παρελθόν μας, είναι άραγε μονόδρομος η 
πορεία προς μια τυραννία της παράδοσης ή προς μια εμμονή ανατίναξής 
της; Μήπως δεν μπορούμε ν’ αντικρύσουμε παρελθόν, παρόν και μέλλον 
μ’ αθόλωτο μάτι, μεταχειριζόμενοι την παράδοση όχι ως κάτι το άπαξ 
παραδεδομένο, αλλά ως διαρκώς παραλαμβανόμενο; Ως ένα πολύχρωμο, 
δηλαδή, σύνολο απ’ το οποίο μπορούμε ν’ αντλούμε άφοβα τα υλικά που 
μας χρειάζονται, χωρίς το άγχος της ιεροσυλίας ή της αποκήρυξης;

Α.Φ. 
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Προηγούμενα τεύχη

τεύχος 1, Δεκέμβριος 2010

Πολιτική Ομάδα για την Αυτονομία Ποιοι είμαστε 
και τι έχουμε να πούμε  · Χάνα Άρεντ Η κρίση 
της εκπαίδευσης  · Νίκος Ν. Μάλλιαρης Ο φόβος 
των «άκρων» και η αποπολιτικοποίηση της 
πολιτικής  · Ρίτσαρντ Σένετ  Η διάβρωση του 
χαρακτήρα: οι προσωπικές συνέπειες της 
εργασίας στο νέο καπιταλισμό  · Δημήτρης 
Μαρκόπουλος  Η εκπαίδευση της απάθειας  · 
Lieux Communs Σχολείο, εκπαίδευση, αυτόνομη 
κοινωνία  · Κωστής Τριανταφύλλου  Κατάσταση 

Σερζ Λατούς  Μπορεί άραγε η Αριστερά να ξεφύγει από τον 
οικονομισμό; · Γιώργος Ν. Οικονόμου  Δημοκρατία ή αντιπροσώπευση; 
· Αλέν Μεϊγιάρ Ε. Π. Τόμσον. Αναζητώντας έναν άλλο κοινωνικό χρόνο 
· Βιβλιοπαρουσιάσεις κ.α.

τεύχος 2, Ιούνιος 2011

Πολιτική ομάδα για την Αυτονομία Η 
μετανάστευση, τα τείχη και τα αδιέξοδα της 
Δύσης · Μάρθα Νούσμπαουμ Η καθηγήτρια 
της παρωδίας. Η μοδάτη ηττοπάθεια της 
Τζούντιθ Μπάτλερ · Σπύρος Απέργης, Δημήτρης 
Μαρκόπουλος Όταν οι εξεγέρσεις παίζουν 
ντόμινο Στιβ Φρέιζερ Ευχαριστούμε  Tea  Party · 
Νίκος Ν. Μάλλιαρης  Στην υπεράσπιση της 
πολιτικής. Μια κριτική στο σύγχρονο μηδενισμό · 
Φεντερίκα Τζιαρντίνι Γενεαλογίες της γυναικείας 

κοινωνικότητας · Ελένα Ανδρές Γρανέλ Ελεύθερες Γυναίκες (1936-1939): 
μια φεμινιστική ανάγνωση · Βιβλιοπαρουσιάσεις κ.α.



τεύχος 3, Δεκέμβριος 2011

Πολιτική ομάδα για την Αυτονομία  Το Κίνημα 
των Πλατειών και οι δυσκολίες δημιουργίας 
ενός δημοκρατικού κινήματος ·  Χαράλαμπος 
Μαγουλάς Σύνταγμα 2011: Εντός, εκτός και επί 
τα αυτά · Νίκος Κασφίκης Μικρές παρεκκλίσεις 
στο τουριστικό τοπίο της Κέρκυρας 
·  Πολιτική Ομάδα για την Αυτονομία  · Κάτω 
οι γραφειοκρατίες, πάνω οι πλατείες Vol 
2 ·  Κορνήλιος Καστοριάδης  Για την άμεση 
δημοκρατία και την αυτονομία ·  Ιβάν Ίλιτς  Η 

ανάκτηση του δικαίου ·  Πολιτική Ομάδα για την Αυτονομία  Ο 
νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός, η κρίση χρέους και η προοπτική της 
Αυτόνομης κοινωνίας  · Λίμπερο Ζουπιρολί Η πανεπιστημιακή φούσκα. 
Σύντομη κριτική του παγκόσμιου πανεπιστημιακού και σχολικού 
συστήματος · Νίκος Ν. Μάλλιαρης Το πρόβλημα της εκπαίδευσης και η 
ανθρωπολογική κρίση του καπιταλισμού · Βιβλιοπαρουσιάσεις κ.α.

τεύχος 4, Ιούνιος 2012

Γκι Φαρζέτ Η μάταιη αναζήτηση του Άγιου 
Δισκοπότηρου της Οργάνωσης · Νίκος Ν. 
Μαλλιάρης Ορισμένες σκέψεις για το ζήτημα 
της «οργάνωσης» από τη σκοπιά της άμεσης 
δημοκρατίας · Πολιτική ομάδα για την Αυτονομία 
Για αυτόνομες και δημοκρατικές συνελεύσεις  
· Κριστόφ Ντεζούρ Οδύνη, εργασία, πράξη. 
Η κοινοτοποποίηση της κοινωνικής αδικίας · 
Δημήτρης Μαρκόπουλος Η θέσμιση της εργασίας 

στην σύγχρονη κοινωνία και οι προοπτικές μιας ριζικής κριτικής της 
· Πολιτική ομάδα για την Αυτονομία Το τέλος της αφθονίας και τα 
πολιτικά διακυβεύματα που μας θέτει · Κωστής Τριανταφύλλου Στην 
πλατεία · Βιβλιοκριτικές (Για τον νεοελληνικό πολιτισμό και την κρίση 
χρέους, Περί Διαφωτισμού και μεταμοντέρνου κομφουζιονισμού)

τεύχος 5, Δεκέμβριος 2012
Πολιτική Ομάδα για την Αυτονομία · Η άνοδος 
της φασιστικής ακροδεξιάς και ο δημοκρατικός 
αντιφασισμός · Λιούις Μάμφορντ Αυταρχικές 
και δημοκρατικές τεχνικές · Πιερ Ντιμενίλ  
Στοχαζόμενοι την οικονομία με τον κορνήλιο 
Καστοριάδη · Νικόλας Γκιμπιρίτης · Το φαινόμενο 
του λαϊκισμού ως πολιτικό φαντασιακό της 
νεοελληνικής κοινωνίας · Πολιτική Ομάδα για την 
Αυτονομία Ας σας τα πρήξουμε λιγάκι παραπάνω 

· Νίκος Ν. Μάλλιαρης Ο μη δυτικός κόσμος απέναντι στην παρακμή της 
Δύσης · Βιβλιοκριτικές [Η πολιτική σημασία της παράδοσης, με αφορμή 
ένα βιβλίο της Χάνα Άρεντ]

τεύχος 6, Δεκέμβριος 2013
Πολιτική Ομάδα για την Αυτονομία · Το «τέλος της 
Μεταπολίτευσης»; Μια χαρτογράφηση του πεδίου 
σύγκλισης μεταξύ ακροδεξιάς και φιλελευθερισμού 
· Κρίστοφερ Λας Η ζωή στο θεραπευτικό Κράτος 
· Νίκος Ν. Μάλλιαρης  Με αφορμή τον θάνατο του 
Στιβ Τζομπς ·  Πάνος Πετρίδης Αποανάπτυξη! Η 
αναγκαιότητα ανάδυσης θετικών προταγμάτων 
στην Ελλάδα της κρίσης · Αργύρης Φασούλας 
Το σφυρί χωρίς μάστορα και ο αυλητής  · Νίκος 
Κασφίκης Μια ανθρωπολογική ανάγνωση της 

τριλογίας του Μπάτμαν · Ζαν-Μαρκ Μαντοζιό Το τέλος του ανθρώπινου 
είδους; · Ντάνιελ Σόουρ Η Google γνωρίζει · Βιβλιοπαρουσιάσεις (Για τη 
θεωρία του Α. Γαβριηλίδη περί Αριστεράς και θυματικού εθνικισμού)

	  



Σημεία πώλησης (προς το παρόν):

Αθήνα
-Βιβλιοπωλείο Πολιτεία (Ασκληπιού 3)
-Βιβλιοπωλείο Αλφειός (Χαριλάου Τρικούπη 22)
-Βιβλιοπωλείο Ναυτίλος (Χαριλάου Τρικούπη 28)
-Εναλλακτικό βιβλιοπωλείο (Θεμιστοκλέους 37, Εξάρχεια)
-Ελεύθερος Τύπος (Βαλτετσίου 53 Εξάρχεια)
-Χώρος της Ελευθεριακής Κουλτούρας (Ερεσσού 52, Εξάρχεια)
-Εκδόσεις των Συναδέλφων (Ερεσσού 35, Εξάρχεια) 

Θεσσαλονίκη
-Βιβλιοπωλείο Κεντρί (Δημητρίου Γούναρη 22)
-Βιβλιοπωλείο Ακυβέρνητες Πολιτείες (Αλεξάνδρου Σβώλου 28)
-Κοινωνικός χώρος Μικρόπολις (Βενιζέλου και Βασιλέως Ηρακλείου 18)

Λάρισα

-Βιβλιοπωλείο Γνώση, Άνθιμου Γαζή 21Β

Τρίκαλα

-Βιβλιοπωλείο Κηρήθρες, Ασκληπιού 34

Γιάννενα
-Βιβλιοπωλείο Αναγνώστης, Πυρσινέλλα 11

Καβάλα

-Βιβλιοπωλείο Εκλογή, Ομονοίας 133

Κέρκυρα

-Βιβλιοπωλείο Πλους, Νικηφόρου Θεοτόκη 91




