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Sic transit gloria mundi*

Ανήκω σε έναν λαό τον οποίο βδελύσσομαι. Το βδέλυγμα είναι αυτός ο λαός. Ο
ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός είναι ένα βδέλυγμα. Ο λαός αυτός είναι πλέον
ικανός και πανέτοιμος για το χειρότερο. Για το χείριστο. Δεν είναι ικανός και πανέτοιμος παρά μόνο γι' αυτό. Επειδή ο ίδιος ανήκει στο χειρότερο. Στο χείριστο.
Ο ελληνικός λαός ανήκει οριστικά στο μη περαιτέρω τού χείριστου. Βρίσκεται σε
πλήρη διαθεσιμότητα για να γεννάει μόνο τέρατα. […] Ο ελληνικός λαός είναι ένα
τέρας προορισμένο να γεννάει μόνο τέρατα. […] Ο λαός αυτός πρέπει να τιμωρηθεί γι' αυτό που είναι και για όσα διαπράττει. Η τιμωρία του πρέπει να είναι
ισοδύναμη με τη βδελυρότητά του: συντριπτική. Δεν αξίζει κανέναν οίκτο, κανένα
έλεος, καμία επιείκεια, καμία κατανόηση, ένας τέτοιος λαός.
Δ. Δημητριάδης (Lifo, 30/9/2015)

Σκέφτομαι τώρα ότι η παρέμβαση του
Δημητριάδη είναι πολύτιμη και για έναν
άλλο λόγο, πέρα από το περιεχόμενό
της. Δείχνει πόσο προχωρημένη είναι η
αγραμματοσύνη σ' αυτόν τον τόπο, πώς
οι διανοούμενοι και οι κατ' επάγγελμα
γραφιάδες μας δεν νογάνε ντιπ για ντιπ
τι εστί «λίβελλος» και πολεμική, τουτέστιν ποια είναι η χρήση και η λειτουργία της ρητορικής ακρότητας, της πρόκλησης και της υπερβολής. Και μόνο γι'
αυτό, για τις αντιδράσεις δηλαδή που
προκάλεσε, το άρθρο του Δημητριάδη
θα μείνει.
Κ. Κουτσουρέλης (Ποιητής και μεταφραστής)

* Εγκαινιάζουμε εδώ την καινούργια μας στήλη, εμπνευσμένη από ατάκες και
αποφθέγματα που συγκεντρώνουμε κατά την προετοιμασία του κάθε τεύχους.

Και βεβαίως αυτοδυναμία σημαίνει και
ενδεχομένως ένα μπλόκο, στις εξελίξεις,
και σ εκείνη την ιδιαίτερη κατάσταση
που αυτή τη στιγμή που υπάρχει στη
Ελλάδα. Η Ελλάδα που αυτή τη στιγμή
που είναι γονατισμένη και μέσα στην
παρακμή είναι έτοιμη να εκτοξευθεί ταυτοχρόνως, εάν υπάρξουν οι κατάλληλες
ας πούμε συνθήκες.

Στ. Ράμφος
(προεκλογική συνέντευξη στο Σκάϊ)

Ένα έχω να
πω: Όποιος
διακινδυνεύσει
από άποψη ή
από ατύχημα
τη θέση της
Ελλάδας στην
Ευρώπη, δεν θα
δει την επόμενη
μέρα να ανατέλλει. Κουκιά
μετρημένα.

Χ. Χωμενίδης
(Facebook, 17/1/2015)

Στις φιλοευρωπαϊκές
δυνάμεις υπάρχει πληθώρα στελεχών, κοινοβουλευτικών και μη, που
έχουν τις ικανότητες και τη διάθεση να
συνδράμουν την εθνική προσπάθεια ανάταξης της χώρας. Στους φραπέδες και
τη λούμπεν γραφικότητα μπορούμε
να αντιπαραθέσουμε τεχνοκρατική
επάρκεια και πολιτικό θάρρος.

Κυριάκος Μητσοτάκης (23/8/2015)

Σε τι χρειάζονται τα θρησκευτικά; Η απάντηση
της επίσημης εκκλησίας είναι ότι η ορθοδοξία
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνισμού. Θα συμφωνήσω, όπως θα συμφωνήσω ότι
το παιδί από το δημοτικό θα πρέπει να αποκτά
το αίσθημα της χριστιανικής ηθικής, τον διαχωρισμό του καλού και του κακού, τον σεβασμό
στον πατέρα σου και τη μητέρα σου.
Τ. Θεοδωρόπουλος (Καθημερινή)

Άραγε είχε δίκιο ο Theodor Adorno όταν
περιγράφοντας την συνθήκη του υποκειμένου στον απομαγεμένο κόσμο έγραφε
«es gibt kein richtiges Leben im falschen»
και, αν όχι, ποια θα μπορούσαν να είναι
τα χαρακτηριστικά μιας αναστοχαστικής
τέχνης του βίου;
Θεοφάνης Τασης (καστοριαδολόγος)
Aπό την άλλη όμως...

Δεν είναι
ο φιλελευθερισμός
που δημιουργεί ανισότητες
Πρωθυπουργέ μου. Είναι η πλάση.
Οι άνθρωποι γεννιούνται ίσοι αλλά
τα δάχτυλά τους δεν είναι ίσα.
Ο φιλελευθερισμός απλώς τους
κάνει να περνάν καλύτερα.
Gregory Vallianatos

Editorial
Καθώς το παρόν τεύχος κυκλοφορεί περίπου έναν χρόνο μετά
από το προηγούμενο (το 7ο) καλούμαστε να σχολιάσουμε μια πληθώρα
γεγονότων που έλαβαν χώρα μέσα σε ολόκληρο αυτό το χρονικό διάστημα: την κυβερνητική αλλαγή του Γενάρη με την ανάληψη εξουσίας για
πρώτη φορά από την Αριστερά, τις «θυελλώδεις» διαπραγματεύσεις με
τους δανειστές -με αποκορύφωμα το δημοψήφισμα-, τη συμφωνία για το
τρίτο μνημόνιο και τις αναταράξεις της, τη μεταναστευτική-προσφυγική
κρίση σε Ελλάδα και Ευρώπη, αλλά και τις εκλογές του Σεπτεμβρίου και
τη στάση του ελληνικού λαού. Στο πρώτο μέρος του Editorial -του οποίου η σύνταξη ολοκληρώθηκε λίγες ημέρες μετά τις εκλογές- σχολιάζουμε
τις εξελίξεις που προκάλεσε η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, ενώ
στο δεύτερο καταπιανόμαστε με κάποιες πιο θεωρητικές προεκτάσεις
αυτών των ζητημάτων, αναλύοντας πτυχές τους που έχουν να κάνουν
γενικότερα με την κατάσταση του σημερινού δυτικού κόσμου.

1. Η ελληνική κατάσταση
Η αποτυχημένη διαπραγμάτευση: προϊόν σχεδίου ή αφέλειας;
Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να
απαντήσει όχι η Μέρκελ.
Α. Τσίπρας (12/01/2015)
Σήμερα το πρωί ενθαρρύναμε τον κ. Τσίπρα
να δεχτεί την γενναιόδωρη προσφορά των θεσμών.
Α. Μέρκελ (26/06/2015)

Προσπαθώντας κανείς ν’ αποτιμήσει τα πεπραγμένα των τελευταίων εννιά μηνών, προσκρούει γρήγορα σ’ ένα κυρίαρχο αφήγημα, στο
οποίο συναντιούνται όλες σχεδόν οι αποχρώσεις του πολιτικού φάσματος
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-από τη ΝΔ μέχρι τους αναρχικούς: η ιδέα πως ο ΣΥΡΙΖΑ ανήλθε στην
εξουσία, τον Ιανουάριο, έχοντας μια κρυφή ατζέντα με στόχο να παγιδεύσει με μαεστρία και με οργανωμένο τρόπο τους ψηφοφόρους και τους
πολιτικούς επικριτές του. Η μεν δεξιά εκδοχή του αφηγήματος ερμηνεύει
αυτήν τη στάση ως προσπάθεια της ομάδας Τσίπρα να καθησυχάσει και
να καλοπιάσει την πάλαι ποτέ Αριστερή Πλατφόρμα, μέσω μιας σκηνοθετημένης ψευτοδιαπραγμάτευσης ή -σε εναλλακτική έκδοση του σεναρίου- ως συστηματική προώθηση της επιδείνωσης των οικονομικών μεγεθών
με σκοπό την εκ των πραγμάτων έξοδο της χώρας από το Ευρώ1. Η δε
αριστερή εκδοχή του αφηγήματος πιστεύει πως η στημένη αυτή δήθεν
διαπραγμάτευση σκηνοθετήθηκε προκειμένου ο κόσμος να εξαντληθεί και
να καταπιεί, τελικά, αδιαμαρτύρητα ό,τι θα μας επέβαλλαν οι δανειστές
και πως πίσω από τις «κωλοτούμπες» οφείλουμε ν’ αναγνωρίσουμε μια
συντονισμένη προσπάθεια «κρατικής αναδιάρθρωσης»2.
Εμείς πιστεύουμε ότι τα πράγματα είναι ταυτοχρόνως απλούστερα μα και πιο σύνθετα. Όπως φάνηκε τελικά, από την αρχή υπήρχαν
δύο τάσεις εντός του στενού πρωθυπουργικού κύκλου αλλά και της διαπραγματευτικής ομάδας: Η τάση Βαρουφάκη, που, ενώ, μεν, δεν υποστήριζε την επιλογή της εξόδου από το Ευρώ, ισχυριζόταν, ωστόσο, πως
θα έπρεπε να προετοιμαστεί η χώρα για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, προσπαθώντας, παράλληλα να επεξεργαστεί κάποια σχετικά εναλλακτικά
σχέδια, και η τάση Δραγασάκη-Σταθάκη, που εξ αρχής ήταν ενδοτική
και δεν ήθελε καν να διανοηθεί πιθανό ενδεχόμενο «ρήξης». Ο πολιτικός πατέρας και ταγός του Α. Τσίπρα, Φλαμπουράρης υπήρξε, μαζί
με τον εξ απορρήτων μάστορα των παρασκηνίων Ν. Παππά, υπέρμαχος
αυτής της στάσης. Η σύγκρουση μεταξύ αυτών των δύο τάσεων έφτασε
στο απροχώρητο την εβδομάδα πριν το περίφημο δημοψήφισμα, εξ
αιτίας της συμπεριφοράς των δανειστών, που αρνούνταν επιδεικτικά κάθε ελληνική πρόταση μέχρι την τελευταία στιγμή, στέλνοντας
1. Άποψη που υποστηρίζουν και εργατίστικες ομάδες, όπως η ΣΟ του περιοδικού Sarajevo.
2. Η τελευταία ιδέα βρίσκεται στο κέντρο των αναλύσεων της ΣΚΥΑ, όπως διαφαίνεται
από το κείμενό της «Δε σε παίρνει αριστερά, μην το ζορίζεις. Η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α-ΑΝ.
ΕΛ, ο κύκλος αγώνων ενάντια στη λιτότητα και το μέλλον του κοινωνικού ανταγωνισμού»,
περ. Η σφήκα, τ. 8, Ιούνιος 2015 -βλ. ειδικά την ανάλυση περί της «ανθρωπιστικής κρίσης», σσ. 27-28). Παρεμφερή ανάλυση βρίσκουμε και σε ανακοίνωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ:
«η κυβέρνηση «διαπραγματεύτηκε» για την αστική τάξη όχι για τον λαό. […] Ήθελε να
αποδεσμεύσει ορισμένους πόρους για την καπιταλιστική ανάπτυξη πάνω στο έδαφος της
διάλυσης και της συντριβής των εργατικών δικαιωμάτων και των λαϊκών στρωμάτων»
(«Όχι στο νέο εξοντωτικό μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και δανειστών», 12/8/2015).
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ένα εξευτελιστικό τελεσίγραφο. Τότε ήταν που έγινε πλέον σαφές πως δε
γίνεται να εφαρμοστεί το αρχικό νεφελώδες σχέδιο περί μιας σοσιαλδημοκρατίζουσας επανερμηνείας των μνημονιακών μέτρων, μιας κι οι δανειστές
αρνούνταν ακόμα και ν’ ακούσουν τις ελληνικές «αντιπροτάσεις», πόσο
μάλλον να συμφωνήσουν με τον «έντιμο συμβιβασμό» που προωθούσε η
ελληνική διαπραγματευτική ομάδα. Τότε ήταν λοιπόν που η δεύτερη τάση
απαίτησε την εκπαραθύρωση του Βαρουφάκη, πιέζοντας, ταυτόχρονα, για
άμεση υπογραφή συμφωνίας με κάθε κόστος. Αν συνυπολογίσει κανείς την
πίεση που ασκούσε η Αριστερή Πλατφόρμα αλλά και τη βίαιη διάψευση
της αφελούς και ουτοπικής αισιοδοξίας του Α. Τσίπρα, οδηγούμαστε στο
συμπέρασμα ότι η λύση του δημοψηφίσματος προτάθηκε από τον τελευταίο μάλλον ως μέσο ηρωικής εξόδου από αυτό το αδιέξοδο και δευτερευόντως ως διαπραγματευτικό χαρτί με σκοπό την άσκηση πίεσης στους
δανειστές, όπως υποκριτικά ειπώθηκε.
Δυστυχώς όμως για τον Τσίπρα το δημοψήφισμα έβγαλε ΟΧΙ και
μάλιστα τρανταχτό, πράγμα που ακύρωνε τα σενάρια παραίτησης. Προφανώς τότε επικράτησε η τάση Φλαμπουράρη-Δραγασάκη-Παππά για την
αποπομπή Βαρουφάκη (ο οποίος, στις αρχές της ίδιας εβδομάδας, φαίνεται να πίεζε για την υιοθέτηση πιο επιθετικής στάσης3) και διατήρηση της
εξουσίας με κάθε κόστος. Στο πλαίσιο, λοιπόν, του νέου επίσημου αφηγήματος, η υπογραφή της συμφωνίας υπήρξε μια μικρή νίκη, καθώς ακύρωσε
τα σενάρια Σόιμπλε για εκπαραθύρωσή μας από την Ευρωζώνη («Το plan
b ήταν το σχέδιο του αντιπάλου»4). Ο δε Βαρουφάκης -τον οποίο ο ίδιος ο
Τσίπρας άδειασε με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο σε συνέντευξή του στην
ΕΤ1- άρχισε να παρουσιάζεται ως ο «αρχηγός του λόμπι της δραχμής»
αλλά κι ο πράκτορας του Σόιμπλε, που απεργαζόταν σενάρια επιστροφής
στο εθνικό νόμισμα5.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονίζεται ότι οι συνωμοσιολογικού
τύπου κι έμπνευσης αναλύσεις ποτέ δεν αποδίδουν σωστά κι επαρκώς τη
ρευστή ροή τέτοιων κρίσιμων ιστορικών συγκυριών. Εμείς πάντοτε πιστεύουμε πως η ιστορία είναι κατά βάση ο χώρος του απρόβλεπτου, ακόμα και
3. Με κούρεμα στα 27 δις των ομολόγων της ΕΚΤ και μπλόφα με τα IOU ως απάντηση στο
κλείσιμο των τραπεζών.
4. «Τσίπρας: Το plan b ήταν το σχέδιο του αντιπάλου», in.gr, 26/8/2015.
5. Να σημειώσουμε, εδώ, πως οι πιο οργίλοι κατακριτές της εξουσιολαγνικής φράξιας
Παππά-Φλαμπουράρη (όπως το Άρδην του Γ. Καραμπελιά) αδυνατούν να δουν ότι όλη
αυτή η εκστρατεία συκοφάντησης του Βαρουφάκη έχει ενορχηστρωθεί από αυτήν ακριβώς τη φράξια και πως οι δικές τους αναλύσεις για τον Βαρουφάκη-πράκτορα-του-Σόρος
απλώς ταυτίζονται με το κυρίαρχο, πλέον, ιδεολογικό αφήγημα.
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του τυχαίου, κι έτσι προχωρά περισσότερο μέσα από πλάνες, επανεκτιμήσεις και λάθη, παρά ως πιστή εφαρμογή επεξεργασμένων και ορθολογικών
σχεδίων, άνωθεν εξυφασμένων -πόσο μάλλον σε περιπτώσεις όπως αυτή
που συζητάμε, όπου το κρίσιμο σημείο υπήρξε ακριβώς η έλλειψη συνεκτικού σχεδίου και σωστής προετοιμασίας. Εν προκειμένω πιστεύουμε πως
αποφασιστικός παράγοντας υπήρξε η αφέλεια και η ανικανότητα του Τσίπρα να διαβάσει την πολιτική πραγματικότητα, οι οποίες τον έκαναν, αφενός να πιστεύει πως οι δανειστές θα τον δέχονταν με ανοιχτές αγκάλες (υπό
το βάρος της εκλογικής του νίκης) και αφετέρου να μην επιλέξει γρήγορα
ανάμεσα στις δύο τάσεις της διαπραγματευτικής του ομάδας. Γι’ αυτό και
καλλιέργησε επικοινωνιακά τις αισιόδοξες ψευδαισθήσεις πως οι δανειστές
θα γοητεύονταν από τους σηκωμένους γιακάδες και την ευφράδεια του Γιάνη και θα μας άφηναν να εφαρμόσουμε τις πολιτικές που εμείς επιλέγουμε.
Η περίφημη «έλλειψη Plan B» συνιστά απόρροια αυτής της αφελούς αισιοδοξίας, η οποία δεν ήθελε καν να διανοηθεί την πιθανότητα όχι
απλώς μιας ρήξης αλλά ούτε καν μιας απόρριψης, από πλευράς δανειστών,
των «αντιπροτάσεων» του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε ο περίφημος «αρχιτέκτονας
του οικονομικού προγράμματος» του κόμματος Δραγασάκης ήταν ο πιο
ενδοτικός από την αρχή. Αυτή η αφέλεια έκανε την ηγετική ομάδα του
ΣΥΡΙΖΑ να πιστεύει πως οι δανειστές θα «μαλάκωναν», χωρίς να μπει στη
διαδικασία να βγάλει τα απαραίτητα συμπεράσματα από τη στάση τους
αρκετά γρήγορα. Έτσι, ενώ δεν απαίτησε χρηματοδότηση για την περίφημη
συμφωνία της 20ής Φεβρουαρίου, συνέχισε να αποπληρώνει τις δόσεις για
τα δάνεια της χώρας, δίχως να κάνει το παραμικρό για να προετοιμαστεί
για πιθανό ενδεχόμενο κλεισίματος των τραπεζών, παρ’ όλο που γνώριζε
από νωρίς για τον σχεδιαζόμενο εκβιασμό περί «μνημονίου ή κλειστών
τραπεζών». Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ συνειδητοποιούσε σιγά σιγά το
αδιέξοδο του πράγματος, όχι μόνο συνέχισε στον τυχοδιωκτικό δρόμο του
«βλέποντας και κάνοντας», αλλά επέλεξε να απομονωθεί κι άλλο αποκρύπτοντας τα δεδομένα της διαπραγμάτευσης από τη Βουλή, το κόμμα και
την ίδια την κοινωνία. Εν τέλει, δεδομένης αυτής της αφέλειας, το σύνθημα
«Ευρώ πάση θυσία» αποτέλεσε εκ των πραγμάτων κυρίαρχο δόγμα της
ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό εξηγεί, αφενός, την έλλειψη σοβαρής
στρατηγικής κατά τις διαπραγματεύσεις αλλά και Plan B6, και αφετέρου
6. Καθώς τα σχέδια του Βαρουφάκη αποδείχθηκε ότι ήταν απλώς μια σειρά εικονικών
ρήξεων, όσο τις επέτρεπε ο Τσίπρας, ισορροπώντας στις δύο τάσεις της ηγετικής ομάδας,
με σκοπό να ρυμουλκηθούν έστω και λίγο οι δανειστές προς τις κυρίαρχες απόψεις της
ηγετικής ομάδας.
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το γεγονός ότι ο Τσίπρας αφέθηκε ουσιαστικά να εγκλωβιστεί στο δίλημμα της 12ης Ιουλίου «μνημόνιο ή άτακτη χρεοκοπία».
Μιλώντας για την αποτυχία της κυβέρνησης Λαϊκού Μετώπου
στη Γαλλία, το 1936, η Σιμόν Βέιλ παρατηρούσε τα εξής: «Εδώ ακριβώς
εντοπίζεται η διαφορά ανάμεσα στον πολιτικό και τον ερασιτέχνη της
πολιτικής. Η μεθοδική δράση, σε όλους τους τομείς, συνίσταται στην
λήψη μέτρων όχι τη στιγμή που πρέπει αυτά να φέρουν αποτέλεσμα,
αλλά κατά το χρονικό σημείο εκείνο οπότε η λήψη αυτή είναι δυνατή εν
σχέσει προς τη στιγμή που τα μέτρα θα μπορέσουν να αποδώσουν. Όσοι
δεν ξέρουν να εκμεταλλεύονται έτσι προς όφελός τους τις χρονικές
συγκυρίες, μπορεί κάλλιστα να είναι φορείς καλών προθέσεων, όμως
οι προθέσεις τους αυτές ανήκουν σ’ εκείνες που στρώνουν τον δρόμο
προς την κόλαση»7. Ειδικά δε για τον Λεόν Μπλουμ η Βέιλ παρατηρούσε πως, αν κι εξαιρετικά καλλιεργημένος, «του έλειπε η δόση εκείνη
κυνισμού δίχως την οποία είναι αδύνατον να υπάρξει διαύγεια» 8. Κι αν
«ο Μαρξ δεν είναι καλός συγγραφέας για να μας βοηθήσει να αποκτήσουμε ικανότητα κρίσης, ενώ, αντίθετα, ο Μακιαβέλι αξίζει απείρως
περισσότερο»9, μπορεί κανείς να φανταστεί τι θα έλεγε η γαλλίδα φιλόσοφος για τις θεωρητικές αναφορές του Α. Τσίπρα -τους Αλτουσέρ
και τους Ζίζεκ. Τόσο πνευματικά όσο κι ιδεολογικά ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εξ
αρχής ανίκανος να αντιμετωπίσει την κατάσταση που είχε μπροστά
του, αδυνατώντας επιπλέον να αναγνώσει στοιχειωδώς τα όρια δράσης
και το αδιέξοδο της «υποσχόμενης σοσιαλδημοκρατίας» μέσα στις σημερινές δομές του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού. Εφόσον τρόπος
σκέψης των ιθυνόντων νοών του είναι ο αριστερίστικος διακηρυκτισμός,
πίστεψε, αφελώς, πως τα πολιτικά του επιχειρήματα περί δημοκρατίας
και «σεβασμού της λαϊκής ετυμηγορίας» θα έπειθαν από μόνα τους
τούς δανειστές, λες κι επρόκειτο για ορθολογικό διάλογο κι όχι για ανελέητη μάχη χαρακωμάτων μ’ έναν πολύ πιο δυνατό και αντίπαλο εχθρό.
Και προφανώς αυτό το αίσθημα πως καβαλάμε το νικητήριο κύμα της
Ιστορίας υπήρχε πολύ πριν την άνοδο στην εξουσία και καθόρισε την
αντιπολιτευτική τακτική του κόμματος και τη στάση του στο ζήτημα
της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με μια μαρτυρία
από τα πέριξ του χώρου αυτού: «Μετά τις εκλογές του 2012 συνάντησα
7. S. Weil, «Méditations sur un cadavre» [«Στοχασμοί γύρω από ένα πτώμα»] (1937),
La condition ouvrière, Παρίσι, Gallimard, 2002, σ. 387.
8. S. Weil, «Méditations sur un cadavre», ό. π., σ. 388.
9. Ό. π.
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στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και σημερινό υπουργό. Του είπα ότι βιάζονται
πολύ να πάρουν την κυβέρνηση και αυτό είναι επικίνδυνο. Μου είπε:
“ Έλα μαζί μου να δεις πώς κρέμονται οι άνθρωποι από τον λαιμό μας
και μας λένε σώστε μας”. Δυστυχώς εδώ σταμάτησε η συζήτηση. Μπήκαν κι άλλοι στη μέση. Η εξουσία ερχόταν…»10.
Ο μόνος που φάνηκε ενδεχομένως ικανός αλλά και διατεθειμένος ν’ αναζητήσει κάτι καλύτερο υπήρξε ο Βαρουφάκης, ο οποίος,
χάρις στην τεχνοκρατική του συγκρότηση, ήταν από την αρχή πολύ
πιο διαυγής και προσγειωμένος ως προς τα πραγματικά δεδομένα11,
όντας, παράλληλα, ο μόνος που προσπάθησε να βρει και να προτείνει πραγματικά «ισοδύναμα» στις προτάσεις των δανειστών. Βέβαια,
εκτός του ότι εξωθήθηκε σε αποχώρηση, υπήρξε συχνά θύμα των δικών
του ψευδαισθήσεων και ναρκισσιστικών συνδρόμων, καλλιεργώντας σε
ένα ευρύτερο κοινό την αυταπάτη ή την ελπίδα ότι η πρωτοφανής για
το πολιτικό σύστημα «άνετη εμφάνιση», το επικοινωνιακό αστραφτερό
χαμόγελο και το ρητορικό σφυροκόπημα στις συνόδους και στις συνεντεύξεις του θα αρκούσαν για μια αλλαγή πλεύσης της ευρωπαϊκής πολιτικής και έναν έντιμο συμβιβασμό. Η ουσιαστικά σοσιαλφιλελεύθερη
κοσμοθεωρία του τον έκανε να πιστεύει πως οι «θεσμοί» θ’ αποδέχονταν μετά βαΐων και κλάδων το σχέδιό του για τη μεταρρύθμιση και την
ανοικοδόμηση της Ευρωζώνης, καθώς υποτίθεται πως στην «Ευρώπη
του Διαφωτισμού» (διάβαζε: Σόιμπλε) θα θριάμβευε ο ορθολογικός διάλογος και η κοινή λογική.
Η μόνη, κατά συνέπεια, λύση για την πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
ήταν να ακολουθηθεί η μέθοδος των προηγούμενων κυβερνήσεων: εγκατάλειψη κάθε απόπειρας διαπραγμάτευσης και μετατροπή της ενδοτικότητας σε πολιτικό πρόγραμμα, διά της αδιαμαρτύρητης εφαρμογής
κάθε ανορθολογικού καπρίτσιου των δανειστών. Με τη μόνη διαφορά
πως, όσα εδώ και πέντε χρόνια απέφευγαν να κάνουν οι προηγούμενες
κυβερνήσεις, η τωρινή, δεύτερη κυβέρνηση Τσίπρα θα πρέπει να τα
κάνει, υπό τη διαρκή απειλή εκδίωξής μας από την Ευρωζώνη, εφόσον
οι περίφημες αξιολογήσεις θα είναι πλέον πραγματικές κι όχι απλώς
κατ’ όνομα.

10. Ο. Δαφέρμος, «Υπάρχει Αριστερά σήμερα;», Εφημερίδα των Συντακτών, 18/8/2015.
11. Ήδη από τον Φλεβάρη, επί παραδείγματι, έσπευσε να δηλώσει πως το περίφημο Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ήταν απραγματοποίητο οικονομικά, ότι «συμφωνούμε με το
70% του Μνημονίου» κ.λπ.
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Το Γκρέξιτ και το μέλλον ΕΕ κι Ευρωζώνης
α) Υπήρξε το Γκρέξιτ πραγματικό σενάριο;
Η ελληνική κρίση προκάλεσε αμφιβολίες στις αγορές για το κατά πόσον χώρες όπως
η Ελλάδα θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις
προκλήσεις που τους θέτει η συμμετοχή σε μια νομισματική ένωση. Ωστόσο δεν υπήρξε ποτέ η παραμικρή αμφιβολία στις τάξεις της πλειοψηφίας των
κρατών-μελών. Παραμένουμε σταθεροί στην ιδέα
πως η ένταξη μιας χώρας στην Ευρωζώνη είναι μια
μη αναστρέψιμη επιλογή. Άλλωστε, από νομικής
άποψης, καμία χώρα δεν μπορεί να αποβληθεί.
Πραγματική πιθανότητα μιας τέτοιας εξέλιξης δεν
υπήρξε ποτέ.
Β. Κοστάντσιο,
Αντιπρόεδρος ΕΚΤ, 14/9/201512

Αυτή η διαπίστωση μας επιτρέπει να σχολιάσουμε αυτό το καίριο ζήτημα. Με την εξαίρεση, λοιπόν, του Σόιμπλε και των κύκλων που
αυτός εκφράζει, υπάρχει άραγε άλλος εντός της ΕΕ και της Ευρωζώνης,
αλλά και γενικότερα στον κόσμο σήμερα, που να επιθυμεί την εκδίωξη
της Ελλάδας; Είναι, με άλλα λόγια, το σενάριο μιας τέτοιας αποπομπής
πραγματικό ή συνιστά απλώς το μαστίγιο με το οποίο θα πειθαρχούν
από εδώ και στο εξής τη δεύτερη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ οι δανειστές, στηριζόμενοι στην ενδοτικότητα των τουριστών Δραγασάκη-Σταθάκη και στην εξουσιολαγνεία των σκληρών γραφειοκρατών Φλαμπουράρη-Παππά, που για να κρατηθούν στην εξουσία («καταπολέμηση του
σεναρίου της αριστερής παρένθεσης» σύμφωνα με την επίσημη προπαγάνδα) έδειξαν πως είναι πρόθυμοι να κάνουν τεμενάδες στους δανειστές; Η (παρα)φιλολογία που αναπτύχθηκε γύρω από την απειλή αυτή
είναι τέτοια που δε μας επιτρέπει αυτή τη στιγμή να πούμε με σιγουριά
εάν επρόκειτο ή όχι για ένα ακόμα άσφαιρο όπλο. Το γεγονός, εντούτοις, πως όλοι, από την Ε. Βαρβιτσιώτη13 και το σύνολο της Δεξιάς μέχρι
12. Το κείμενο της συνέντευξης μπορεί να βρεθεί εδώ: https://www.ecb.europa.eu/press/
inter/date/2015/html/sp150916.en.html .
13. Βλ. το περίφημο άρθρο της «Τι αποκαλύπτει η “μαύρη Βίβλος” του Grexit» (Καθημερινή, 19/7/2015) σύμφωνα με το οποίο «Στον 13ο όροφο του κτιρίου Βerlaymont στις Βρυξέλλες, λίγα μέτρα από το γραφείο του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ
Γιουνκέρ, φυλάσσεται σε ειδικό δωμάτιο ασφαλείας και μέσα σε ένα χρηματοκιβώτιο το
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τον ίδιο τον Τσίπρα (που χρησιμοποίησε το κακό σενάριο του «μνημονίου με δραχμή» ως βασικό επιχείρημα της πρόσφατης προεκλογικής του
εκστρατείας), συμφωνούν πως πρόκειται για ένα πραγματικό σενάριο,
θα πρέπει ήδη να μας κάνει σχετικά καχύποπτους.
Κατά τη γνώμη μας, υπάρχει ένα βασικό δεδομένο σχετικά με το
λεγόμενο Γκρέξιτ: Απ’ τη μια η ελληνική κοινωνία δεν το ήθελε επ ουδενί,
απ’ την άλλη οι πολιτικές συνέπειες έστω και ενός ελληνικού «διαλείμματος» για την Ευρωζώνη και, κυρίως, για τις προοπτικές εμβάθυνσης
και επέκτασής της, είναι ανυπολόγιστες. Από την άποψη αυτή, μπορούμε
να υποστηρίξουμε πως πιθανόν τις σοϊμπλικές ενδόμυχες φαντασιώσεις
να μην τις έπαιρνε κανείς στα σοβαρά, εκτός ίσως από ένα μικρό κομμάτι της συντηρητικής γερμανικής ελίτ. Ίσως δεν είναι τυχαίο το ότι
κατά τους δύο τελευταίους μήνες της διαπραγμάτευσης ο Σόιμπλε και
άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησής του επέδειξαν μιαν απροκάλυπτη
διγλωσσία, απειλώντας σε όλους τους τόνους την Ελλάδα με Γκρέξιτ
όταν μιλούσαν στα ΜΜΕ και ταυτόχρονα σε ομιλίες τους και σε εκδηλώσεις εντός Γερμανίας όπου παρευρίσκονταν καθησύχαζαν το κοινό τους
λέγοντας πως δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Όταν δηλαδή απευθύνονται σε
επιχειρηματικούς κύκλους και γενικότερα σε παράγοντες που παίζουν
ρόλο στη γερμανική οικονομία, γνωρίζοντας τις σημαντικές οικονομικές
επιπτώσεις ενός Γκρέξιτ, τους διαβεβαιώνουν πως καμία σημαντική αλλαγή δεν πρόκειται να επέλθει και, κατά συνέπεια, κανένας ανασχεδιασμός της στρατηγικής τους δεν είναι απαραίτητος.
Από την άλλη πλευρά, από την αρχή της κρίσης στην Ευρωζώνη,
η ευρωπαϊκή ολιγαρχία ακολούθησε μια στρατηγική η οποία υπερκαθορίστηκε ιδεολογικά από τη γερμανική πολιτική ελίτ. Οι βασικοί της
άξονες είναι δύο: Πιστή εφαρμογή της αρχής της σταθερότητας των δημοσιονομικών μεγεθών και χρήση της τακτικής του εικονικού πνιγμού για
τις υπερχρεωμένες χώρες του Νότου και ειδικά για την Ελλάδα. Ο Γιόζεφ Άκερμαν, εξέχων τεχνοκράτης και παιδί του γερμανικού κατεστημένου (που χρημάτισε, μεταξύ άλλων, κεντρικός τραπεζίτης της Γερμανίας),
συνοψίζοντας πολύ εύγλωττα την εν λόγω τακτική σε συνέντευξή του το
2012, τονίζει πως, αφενός μεν τα συμφέροντα της Γερμανίας επιβάλλουν
σχέδιο της εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Εκεί, σε έναν πολυσέλιδο τόμο, που
γράφτηκε σε λιγότερο από έναν μήνα από 15μελή ομάδα της Κομισιόν, απαντώνται ερωτήματα για το πώς θα αντιμετωπιστεί μια τέτοια έξοδος, περιλαμβάνοντας, όσο σοκαριστικό και αν ακούγεται, ακόμα και το ενδεχόμενο της εξόδου της χώρας από τη Συνθήκη
Σένγκεν, καθώς δεν θα οδηγείτο μόνο εκτός ευρώ αλλά και εκτός Ε.Ε.».
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μια ενωμένη και ισχυρή Ευρώπη, με την υπάρχουσα μορφή της, αφετέρου
δε πως η κρίση αποτελεί μοχλό πίεσης για να επιβληθεί ακόμα περισσότερη λιτότητα (ή αλλιώς «σταθερότητα») στην Ευρώπη. Δε διστάζει άλλωστε να μιλήσει ακόμα και για πρόκληση πολιτικών κρίσεων στο εσωτερικό
των κρατών-μελών προκειμένου να καμφθεί η αντίστασή τους14.
Η άποψη αυτή ενισχύεται και από το βασικό συμπέρασμα του Γ.
Βαρουφάκη15, στη βάση της εμπειρίας που αποκόμισε έπειτα από πέντε
μήνες διαπραγμάτευσης: Ο πραγματικός στόχος της γερμανικής πολιτικής στην Ευρωζώνη είναι ακριβώς να την προσαρμόσει στο δικό της
μοντέλο κάμπτοντας την αντίσταση κυρίως της Γαλλίας, των νότιων ευρωπαϊκών χωρών αλλά και, γενικότερα, εκείνης της πτέρυγας της ευρωπαϊκής ολιγαρχίας που εμπνέεται από αυτό που αποκαλείται «γαλλικό
μοντέλο». Παράλληλα, η γραμμή Σόιμπλε αποσκοπεί στην εγκαθίδρυση
μιας πλήρους οικονομικής επικυριαρχίας των Βρυξελλών πάνω στο σύνολο των κρατών-μελών της Ευρωζώνης στο πλαίσιο της ενίσχυσης της
πολιτικής ενοποίησής τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το
νέο, 27 σελίδων, κείμενο-«Βίβλος» των Γιούνκερ, Σουλτς, Τουσκ, Ντάισελμπλουμ και Ντράγκι που εγκρίθηκε από τη σύνοδο κορυφής του Ιουνίου 2015 και προτείνει ως στόχο την «μεγαλύτερη συγκέντρωση εξουσιών στις Βρυξέλλες ή την εμβάθυνση της ομοσπονδιοποίησης με στόχο
τον καλύτερο συντονισμό της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής
στην Ευρωζώνη σε έναν χρονικό ορίζοντα δεκαετίας»16.
Η πολιτική ενοποίηση καθίσταται άλλωστε όλο και πιο επιτακτική για την Ευρωζώνη και την ΕΕ ενόψει της προβλεπόμενης ενίσχυσης
της γεωπολιτικής αβεβαιότητας στα ανατολικά και νότια σύνορά της. Οι
παλιοί φόβοι του Σόιμπλε, του Καρλ Λάμερς αλλά και του Γιόσκα Φίσερ
σχετικά με τις προκλήσεις που θα δημιουργούσε στη Γερμανία μια ενδεχόμενη αστάθεια στην ανατολική Ευρώπη μετά το τέλος του Ψυχρού
14. «Τhe euro: A dim and dismal future? With Jozef Ackermann» (απομαγνητοφώνηση της
συζήτησης αυτής υπάρχει εδώ: http://www.atlanticcouncil.org/news/transcripts/the-euro-adim-and-dismal-future-with-josef-ackermann-6-4-12-transcript).
Επιφυλασσόμεθα να διερευνήσουμε σε επόμενα τεύχη του Προτάγματος την σχέση
μεταξύ της εμμονής με τη δημοσιονομική σταθερότητα και την οικονομική θεωρία του ορντολιμπεραλισμού (Ordoliberalismus), ή αλλιώς της Σχολής του Φράιμπουργκ, από την οποία
εμπνέεται ο Σόιμπλε και το σύνολο σχεδόν της γερμανικής πολιτικής ελίτ.
15. Όπως εκτίθεται στο αρκετά διαφωτιστικό άρθρο του: «German Finance minister
Schäuble’s plan for Europe -Do Europeans approve?»
16. Ε. Αναστασοπούλου, «Αυτό είναι το κείμενο των “πέντε” για το μέλλον της Ευρωζώνης», http://www.imerisia.gr, 22/6/2015.
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Πολέμου φαίνεται να επιβεβαιώνονται17. Γι’ αυτόν τον λόγο άλλωστε και
οι τρεις αυτοί εκπρόσωποι του γερμανικού κατεστημένου επέμεναν στην
ανάγκη προώθησης της ευρωπαϊκής ενοποίησης στους τομείς που αποτελούσαν τους πιο ευαίσθητους για τους Γάλλους: την οικονομική πολιτική, την εξωτερική ασφάλεια και την άμυνα. Εξαιτίας, όμως, ακριβώς
της άρνησης των τελευταίων η ευρωπαϊκή ενοποίηση έμεινε στα χαρτιά,
μέχρις ότου η προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, η συνεχιζόμενη
αστάθεια στα Βαλκάνια και οι πρόσφατες μικροεντάσεις, καθώς και η
προφανής πλέον αδυναμία της νομισματικής ένωσης να συνεχίσει την
πορεία της υπό την παρούσα θεσμική μορφή της, κατέστησαν αναπόφευκτες κάποιες ουσιώδεις στρατηγικές μετατοπίσεις. Η τωρινή κυβέρνηση
της Γαλλίας φαίνεται διατεθειμένη να άρει αυτή την άρνηση, αλλά πιθανόν να συναντήσει για άλλη μια φορά την αντίδραση του γαλλικού λαού.
β) Οι πραγματικές συνέπειες ενός Γκρέξιτ
Από αυτή την άποψη, ένα ενδεχόμενο Γκρέξιτ στην παρούσα
ιστορική συγκυρία θα καταδίκαζε κατά πάσα πιθανότητα το προβληματικό ευρωπαϊκό οικοδόμημα στην αποτυχία και ίσως και στη διάλυση.
Πρώτα-πρώτα γιατί, από οικονομικής άποψης, οι εθνικοί προϋπολογισμοί των ήδη υπερδανεισμένων ευρωπαϊκών κρατών θα επιβαρύνονταν
με δάνεια πολλών δις που θα έπρεπε να κουρευτούν ή και να διαγραφούν18. Έπειτα, μια τέτοια εξέλιξη θα απαιτούσε τον ανασχεδιασμό
της στρατηγικής πολλών μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, κάτι που
απαιτεί ένα ορισμένο χρονικό διάστημα και επιφέρει αναταραχές που
δεν απορροφούνται εύκολα. Ωστόσο, πέρα από τις στενά οικονομικές
17. Οι απόψεις των Σόιμπλε-Λάμερς (Σκέψεις για την Ευρωπαϊκή Πολιτική) εκτέθηκαν
το 1994, ενώ μαίνονταν οι συγκρούσεις στα Βαλκάνια, η ανυπαρξία της ΕΕ ήταν πασιφανής και η τύχη της για άλλη μια φορά αβέβαιη. Ακολούθησε λίγα χρόνια αργότερα η
ομιλία του Γιόσκα Φίσερ («From confederacy to federation. Thoughts on the finality of the
European integration»), πάνω στα ίδια ζητήματα. Αμφότερες συνάντησαν την απροθυμία
της Γαλλίας και δεν υλοποιήθηκαν ποτέ.
18. Το γεγονός ότι τα δάνεια που έχει συνομολογήσει η Ελλάδα με την τρόϊκα από το
2010 υπάγονται στο αγγλικό δίκαιο συνεπάγεται μεν την δυνατότητα κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού κράτους από τους δανειστές, σε περίπτωση αδυναμίας
αποπληρωμής των χρεών της χώρας, αλλά οι διαδικαστικές δυσκολίες (με πιθανές προσφυγές από την πλευρά του ελληνικού κράτους σε διεθνή ή ευρωπαϊκά δικαστήρια με
αίτημα προσωρινής αναστολής εκτέλεσης) και το σχετικό πολιτικό κόστος μιας ενδεχόμενης κατάσχεσης (συνδεόμενο και με την σχετική ανθρωπιστική κρίση που θα ξεσπούσε
στη χώρα) καθιστούν μια τέτοια εξέλιξη εξαιρετικά χρονοβόρα και απίθανη. Κατά πάσα
πιθανότητα, οι ευρωπαϊκοί λαοί και οι «αγορές» θα θεωρούσαν αυτά τα δάνεια ως μη
αποπληρώσιμα στο σύνολο τους.
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συνέπειες, πιστεύουμε πως είναι το πολιτικό και ψυχολογικό κόστος ενός
ενδεχόμενου Γκρέξιτ που θα ήταν μη διαχειρίσιμο. Οι ανερχόμενες ευρωσκεπτικιστικές τάσεις στην Ευρώπη, με πρώτη και καλύτερη τη Λεπέν
στη Γαλλία, θα άρπαζαν την ευκαιρία για να αποτελειώσουν κάθε απόπειρα εμβάθυνσης της ενοποίησης. Από την άλλη πλευρά, η γενικευμένη
δυσπιστία από την πλευρά των ευρωπαϊκών λαών θα επέφερε πολιτική
καθίζηση στην ΕΕ, ενώ θα αυξανόταν γεωμετρικά ο κίνδυνος διάδοσης
της αδυναμίας δανεισμού στις άλλες υπερχρεωμένες χώρες της Ευρωζώνης (κυρίως την Ιταλία και την Ισπανία). Παράλληλα, θα ενισχυόταν στη
διεθνή σκακιέρα η θέση αντιδυτικών παικτών όπως της Ρωσίας, της Κίνας ή και άλλων αναδυόμενων χωρών19. Και οι δύο αυτοί παράγοντες θα
μπορούσαν να ενισχύσουν τις φυγόκεντρες τάσεις στο εσωτερικό της ΕΕ
ή μεταξύ των υποψήφιων μελλοντικών μελών της, καθιστώντας την πλέον
απλώς μια χαλαρή νομισματική και εμπορική ένωση ή επιφέροντας ίσως
και τη διάλυσή της20.
Αυτή η αδυναμία της ΕΕ να δράσει αποφασιστικά προς την κατεύθυνση μιας εκδίωξης της Ελλάδας από την Ευρωζώνη αναδεικνύει την
αναβαθμισμένη σημασία των γεωπολιτικών ρίσκων που ενέχουν πλέον οι
αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ακόμα κι αν αφορούν στενά οικονομικά ζητήματα. Εν προκειμένω, αυτό που έγινε σαφές
μέσα από την πίεση των ΗΠΑ στην Γερμανία σχετικά με το ελληνικό
ζήτημα είναι η αδυναμία τους να αποτελέσουν σοβαρή ηγεμονική δύναμη
σε παγκόσμιο επίπεδο και να αδιαφορήσουν για τις εμμονές του Σόιμπλε και των Γερμανών συντηρητικών, παρέχοντας, όπως στο παρελθόν,
αφειδώς κεφάλαια στην Ελλάδα σε περίπτωση που την εγκατέλειπαν οι
Ευρωπαίοι. Ενώ, δηλαδή, είναι αδιαμφισβήτητο πως ο βασικός παράγοντας σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο είναι οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ,
η σταθερότητα αυτή συνίσταται κατά βάση στην στρατιωτική αποτροπή
και όχι τόσο στην οικονομική υποστήριξη. Αν η Ελλάδα καταρρεύσει, δεν
19. Μια τέτοια εξέλιξη θα απαιτούσε ριζική αναπροσαρμογή της ΝΑΤΟϊκής στρατηγικής
και βέβαια μια αναθεώρηση του ρόλου των ΗΠΑ στην Ευρώπη. Αυτό ερμηνεύει βεβαίως
σε μεγάλο βαθμό τις αμερικανικές πιέσεις προς την Γερμανία πάνω στο ελληνικό ζήτημα.
20. Ο ευκαιριακός «φιλέλλην» Γιούνκερ, που δύσκολα κρύβει τις σκέψεις του, το είπε
ξεκάθαρα: Ο φόβος επέτρεψε την συμφωνία με την Ελλάδα («C’est la peur qui a permis
l’accord avec la Grèce», συνέντευξη στη βελγική εφημερίδα Le Soir την 22/07/2015). Αλλά
εκτός από τις γεωπολιτικές συνέπειες ενός Γκρέξιτ, υπήρχε επίσης και ο φόβος μιας διάλυσης της Ευρωζώνης από τους ευρωσκεπτικιστές Αγγλοσάξωνες, όπως εκμυστηρεύτηκε
σε μια διάλεξή του ο Γιούνκερ (http://www.euractiv.com/sections/eu-priorities-2020/junckerif-greece-leaves-anglo-saxons-will-try-break-eurozone-314308).
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είναι σίγουρο πως οι ΗΠΑ θα μπορέσουν -χωρίς να χρησιμοποιήσουν την
στρατιωτική τους ισχύ- να αποτρέψουν έναν ενδεχόμενο προσεταιρισμό
της από τη Ρωσία ή την Κίνα, ή, ακόμα χειρότερα, την χρησιμοποίησή
της ως μοχλού πίεσης για την αποσταθεροποίηση της ίδιας της Ευρώπης21. Με λίγα λόγια, η αδυναμία των ΗΠΑ να βάλουν το χέρι βαθιά στη
τσέπη αυτή τη στιγμή έχει μετατρέψει τη διατήρηση της Ελλάδας στην
Ευρωζώνη σε επιτακτική ανάγκη όχι μόνο για τις ίδιες αλλά και για την
Γερμανία και για την Ελλάδα! Εξάλλου, μια αντίθετη εξέλιξη θα απαιτούσε έναν ευρύτερο αναπροσανατολισμό της στρατηγικής του ΝΑΤΟ
στην Ευρώπη, καθώς η τελευταία δε θα ήταν πλέον μια ενιαία δομή αλλά
ένα κατακερματισμένο και πιο ευάλωτο σύνολο.
γ) Οι πηγές της γερμανικής πολιτικής στην Ευρώπη
Στο σημείο αυτό πρέπει ν’ αναφερθούμε και σε δύο ζητήματα
σχετικά με την γερμανική πολιτική στην Ευρώπη και τις ηγεμονικές βλέψεις της. Πιστεύουμε πως ενώ η γερμανική πολιτική στο εσωτερικό της
ΕΕ συγκρούεται ευκαιριακά με τις επιθυμίες των ΗΠΑ, δεν μπορούμε
να κάνουμε λόγο για δύο δυνάμεις που ανταγωνίζονται ξεκάθαρα η μια
την άλλη. Πρώτα-πρώτα γιατί η συμφωνία για το ελεύθερο εμπόριο που
ετοιμάζεται μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ ουσιαστικά συσφίγγει περαιτέρω τους
δεσμούς τους και εμποδίζει τον σοβαρό ανταγωνισμό σε άλλους τομείς.
Δεύτερον, η χαρακτηριστική αδράνεια που επιδεικνύει η Ευρώπη από
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο κι έπειτα είναι ενδεικτική της αδυναμίας της
να σταθεί ως αυτόνομος γεωπολιτικός παράγοντας και ν’ απαλλαγεί από
την ανάγκη της συμμαχίας με τις ΗΠΑ. Η τραυματική εμπειρία των δύο
Π.Π. αλλά και ο Ψυχρός Πόλεμος καθήλωσαν την Ευρώπη σ’ ένα είδος
εφηβικής συμπεριφοράς, αφού η όποια αντίθεση προς την αμερικανική
21. Κατά συνέπεια, η συμμετοχή στην Ευρωζώνη και την ΕΕ καθίσταται μονόδρομος και
για την Ελλάδα, στο βαθμό που της εξασφαλίζει έναν δεύτερο -αλλά αρκετά σημαντικό- πυλώνα προστασίας μετά τη συμμαχία με τις ΗΠΑ και τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ. Η
συμμετοχή της στον πυρήνα της ΕΕ έγινε επιτακτική κατά την δεκαετία του ‘90, αφότου
η χώρα εγκαταλείφθηκε κατά κάποιον τρόπο από τις ΗΠΑ μετά την κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ. Η κρίση των Ιμίων και η παράλογη κούρσα των εξοπλισμών (και η τρυφηλή
ζωή του Τσοχατζόπουλου!) έχουν την αιτία τους σε αυτήν ακριβώς την αναπροσαρμογή
των αμερικανικών προτεραιοτήτων. Η συμμετοχή στο πυρήνα των ισχυρών χωρών της ΕΕ
φάνταζε τότε σαν μια σημαντική εγγύηση ασφαλείας, κυρίως μέσω της ενίσχυσης της
εγχώριας οικονομίας (ροές κεφαλαίων, χαμηλά επιτόκια δανεισμού κλπ.). Σήμερα, η συμμετοχή στην Ευρωζώνη και την ΕΕ δεν αποτρέπει μόνο συγκρούσεις μικρής κλίμακας στο
Αιγαίο και στα Βαλκάνια αλλά κυρίως συντηρεί τεχνητά το διαλυμένο ελληνικό κράτος
και διασώζει την υποτυπώδη ανεξαρτησία του.
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πολιτική χαρακτηρίζεται από ανωριμότητα, καιροσκοπισμό και ενίοτε
επιδερμική προσέγγιση των ζητημάτων, καθότι η αμερικανική προστασία είναι ούτως ή άλλως δεδομένη22. Παράλληλα, πρέπει να τονίσουμε
πως τα τελευταία 70 χρόνια τα ευρωπαϊκά κράτη δεν έχουν χειριστεί
από μόνα τους κανένα σοβαρό ζήτημα διεθνούς πολιτικής το οποίο να
απαιτεί μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και πολυεπίπεδη δράση. Άλλωστε,
η απουσία σοβαρής στρατιωτικής ισχύος σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενισχύει αυτή την ιστορική υστέρηση της Ευρώπης και καταδεικνύει, κυρίως,
την βαθιά απροθυμία της να μετατραπεί σε σοβαρή διεθνή δύναμη και
να αναλάβει τις ευθύνες που μια τέτοια θέση θα συνεπαγόταν.
Εν ολίγοις, η Ευρώπη, και η Γερμανία μαζί με αυτή, αρνούνται
ν’ αναλάβουν οποιονδήποτε θετικό ρόλο, οδηγούμενοι στην ανάληψη
των ελάχιστων δυνατών δράσεων. Με άλλα λόγια, είναι σαν η Ευρώπη
να βλέπει την εαυτό της, ιδεατά, σαν μια πελώρια Ελβετία, επιθυμώντας κατά βάθος να μείνει μακριά από τις σκοτούρες και τα προβλήματα αυτού του κόσμου. Ωστόσο, ο λήθαργος στον οποίο είναι βυθισμένη
μπορεί ν’ αποβεί μοιραίος, αν λάβουμε υπόψιν παράγοντες όπως η
κρίση της δυτικής οικονομίας, που όσο πάει και βαθαίνει, η κατάρρευση
του αραβικού κόσμου και η θεαματική άνοδος του ισλαμισμού, οι επεκτατικές τάσεις της Ρωσίας, η ανερχόμενη και αινιγματική Κίνα, αλλά
και η παράλληλη αποσάθρωση των δυτικών κοινωνιών. Φαίνεται δηλαδή
πως η Ευρώπη κινδυνεύει να ξαναγίνει επίκεντρο διεθνών εξελίξεων
και στόχος κατακτητικών βλέψεων σε μια δυσμενή για αυτήν ιστορική
συγκυρία.
Από την άποψη αυτή, η στάση της Γερμανίας μπορεί να υπαγορεύεται περισσότερο από μια βαθιά ανησυχία παρά από μια φιλοδοξία
να ηγηθεί μιας παγκόσμιας δύναμης που παρεμβαίνει θετικά στη διεθνή σκηνή. Η ανησυχία της ενισχύεται άλλωστε από την εκπληκτική
και αινιγματική απραξία της Γαλλίας, (η οποία μοιάζει να βυθίζεται σε
22. Ενδεικτική από αυτή την άποψη είναι η αποτυχία της ΕΕ στην διευθέτηση των Βαλκανικών συγκρούσεων, η απροθυμία Γαλλίας και Γερμανίας να συνδράμουν τις ΗΠΑ
στην εισβολή στο Ιράκ, χωρίς ταυτόχρονα να αναπτύσσουν κάποια σοβαρή εναλλακτική
πρόταση για τα διεθνή ζητήματα, η αναποφασιστικότητα και ο δισταγμός στην καταπολέμηση του ισλαμισμού, οι απίστευτες αστοχίες των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων απέναντι
στις αραβικές εξεγέρσεις (όπως η στάση της Γαλλίας απέναντι στην τυνησιακή επανάσταση και η ανατροπή του καθεστώτος Καντάφι) και, βέβαια, το φιάσκο της Ουκρανικής
κρίσης που επιβεβαίωσε την ανικανότητα της Ευρώπης για έναν αξιοπρεπή διπλωματικό
χειρισμό μιας κρίσης στην γειτονιά της. Ανάλογα φαινόμενα αναποφασιστικότητας κι
έλλειψης εσωτερικής συνεννόησης παρατηρούνται και με την προσπάθεια διαχείρισης
του προσφυγικού.
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μιαν αργή αλλά αναπόφευκτη παρακμή), την αδιαφορία της Μεγάλης
Βρετανίας και τις παραπαίουσες οικονομίες των υπολοίπων ισχυρών
κρατών της ΕΕ. Είναι δηλαδή πιθανό η Γερμανία να βλέπει όντως τον
εαυτό της ως μια χώρα που η γεωγραφική θέση της, από τη μία, και
η ισχύς της, από την άλλη, της επιβάλλουν και την αναγκάζουν κατά
κάποιον τρόπο, ν’ αναλάβει έναν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου να διαφυλάξει την ακεραιότητα της Ευρώπης -και κατά συνέπεια την δική
της-, ηγούμενη μιας ενωμένης, αναμορφωμένης και ενδυναμωμένης ΕΕ.
Εν τέλει, πιστεύουμε πως τα αδιέξοδα μέσα στα οποία είναι
εγκλωβισμένη η ΕΕ και η Ευρωζώνη23 καθιστούν αυτή τη στιγμή το
Γκρέξιτ μια πολύ καλή αλλά συνάμα αδύνατη επιλογή. Από μια στενά
οικονομική σκοπιά, οι αιτιάσεις του Σόιμπλε και άλλων ταλιμπάν της
λιτότητας είναι βάσιμες: Η έξοδος των αδύναμων και απείθαρχων μελών ενισχύει το κοινό νόμισμα και την γενικότερη οικονομική, θεσμική
και πολιτική ομοιογένεια που έχει ανάγκη κάθε σοβαρή πολιτική ένωση. Αλλά οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις που μπορεί να προκαλέσει
κινδυνεύουν να την καταστρέψουν σε δεύτερο χρόνο. Εξάλλου το πλήγμα που θα επέφερε μια τέτοια εξέλιξη στην κεντρική ιδεολογική αφήγηση μιας ένωσης κρατών η οποία εδώ και πάνω από μισό αιώνα δεν
έχει πάψει να επεκτείνεται γεωγραφικά και να εμβαθύνεται -έστω και
με ρυθμούς χελώνας- θεσμικά θα ήταν καίριο. Συνεπώς, στην παρούσα
ιστορική στιγμή και μέχρι νεωτέρας, η ευρωπαϊκή ολιγαρχία δε φαίνεται να έχει άλλη επιλογή από το να προσπαθήσει να εξορθολογίσει και
να μεταλλάξει σε σοβαρό πολλαπλασιαστή ισχύος μια ένωση υπό την
παρούσα μορφή της, με τις υπάρχουσες στρεβλώσεις και ανισορροπίες
της και με την τεράστια θεσμική αδράνεια που την χαρακτηρίζει.
Ήττα σε όλα τα μέτωπα;
Βλέπει λοιπόν κανείς, αμέσως αμέσως, πως, δεδομένης αυτής της
περιπεπλεγμένης κατάστασης που αναγκάζει ακόμα και τη γερμανική
ελίτ να προδίδει σ’ ένα βαθμό τις αρχές της προκειμένου ν’ αποφύγει μια
πιθανή συνολικότερη κατάρρευση, υπήρχαν πολύ μεγαλύτερα περιθώρια

23. Τα οποία έχουν αναπτυχθεί εν μέρει στο κείμενό μας σχετικά με το δημοψήφισμα:
βλ. σχετικά «ΟΧΙ μπας και πάρουμε μπρος» (www.protagma.wordpress.com). Μια άλλη πτυχή
του ζητήματος ανέδειξε πρόσφατα ο Γ. Βαρουφάκης σε άρθρο του όπου κάνει λόγο, επιγραμματικά, για την μπάσταρδη φύση του ευρώ, ως κάτι μεταξύ ενός εθνικού νομίσματος και ενός συστήματος σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών (http://yanisvaroufakis.
eu/2015/07/11/behind-germanys-refusal-to-grant-greece-debt-relief-op-ed-in-the-guardian/).
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ελιγμών από πλευράς της Ελλάδας24. Εντούτοις, αυτό που θα πρέπει
πραγματικά να λογίζεται ως «Βατερλώ του ΣΥΡΙΖΑ»25 δεν είναι τόσο η
αδυναμία του να αποφύγει ένα τρίτο μνημόνιο. Αυτή η εξέλιξη ήταν από
την αρχή ιδιαίτερα πιθανή, ειδικά από τη στιγμή που οι δανειστές κατέστησαν, από πολύ νωρίς, σαφή την άκαμπτη στάση τους, μέχρι σημείου
να θέλουν να αλλοιώσουν τη σύνθεση της κυβέρνησης μέσω της εκδίωξης των «βαριδιών» του «ακροαριστερού και ακροδεξιού λαϊκισμού»
(Αριστερή Πλατφόρμα και ΑΝΕΛ) και της ένταξης του «μετρημένου» Σ.
Θεοδωράκη σε αυτήν. Η πραγματική αποτυχία της ομάδας Τσίπρα θα
είναι το γεγονός πως, παρά την ταπεινωτική υποχώρηση και την υπογραφή ενός σκληρού Μνημονίου αλλά και την ιδεολογική μετάλλαξη ενός
ολόκληρου κόμματος, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις καμία προσπάθεια
δε θα γίνει προς την αλλαγή σε τομείς που δεν άπτονται -άμεσα, τουλάχιστον- της οικονομίας. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα κι αν διαψευστούμε,
αυτό είναι το πεδίο στο οποίο θα πρέπει από εδώ και στο εξής να κρίνεται ο νέος ΣΥΡΙΖΑ του λεγόμενου περιβάλλοντος Τσίπρα. Οι πρώτες
πάντως κινήσεις της δεύτερης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μάλλον επιβεβαιώνουν αυτές τις εικασίες, που ξεκίνησαν να γράφονται πριν τις
τελευταίες εκλογές.
α) Οι δύο πτυχές των μνημονιακών μέτρων
Ως γνωστόν, τα μέτρα που μας επιβάλλουν οι δανειστές ήδη από
το πρώτο Μνημόνιο συνιστούν ένα μείγμα νεοφιλελεύθερης έμπνευσης
περικοπών του κοινωνικού κράτους και «απελευθέρωσης της αγοράς εργασίας», από τη μια πλευρά, και «διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», από
24. Ενδεχομένως αυτή μας η διατύπωση, αλλά κι ο γενικότερος τρόπος με τον οποίο
παρουσιάζουμε τις εξελίξεις, να ξενίζει τους πιο ελευθεριακούς εκ των αναγνωστών μας.
Είναι δυνατόν να μιλάμε περί «Ελλάδας», έτσι απλά, και να ταυτιζόμαστε με τις επιδιώξεις του κράτους, λες και δεν ξέρουμε πως το λεγόμενο «εθνικό συμφέρον» είναι κατά
κανόνα το συμφέρον της εκάστοτε εθνικής ολιγαρχίας; Προφανώς κι ισχύουν όλα αυτά, σε
γενικό επίπεδο, προφανώς, επίσης -όπως θα δούμε- υπάρχουν και συγκεκριμένα ισχυρά
συμφέροντα που δεν επιθυμούν την (πλήρη, εν πάση περιπτώσει) εφαρμογή των μνημονιακών μέτρων. Ωστόσο κανένας από αυτούς τους δύο παράγοντες δεν πρέπει να μας κάνει
να ξεχνάμε πως, υπό τις δεδομένες συνθήκες, ο ΣΥΡΙΖΑ, αν είχε κάνει σωστά τη διαπραγματευτική του δουλειά, θα υπερασπιζόταν, εκ των πραγμάτων, όχι απλώς μια χώρα αλλά
έναν τύπο διαχείρισης της κρίσης. Κι αυτός ο σοσιαλδημοκρατικός ή σοσιαλδημοκρατίζων
τύπος είναι χίλιες φορές προτιμότερος από την ωμή νεοφιλελεύθερη λιτότητα έστω κι αν
ελάχιστη σχέση έχει με τον σοσιαλισμό, την αυτονομία, την άμεση δημοκρατία ή ό,τι άλλο
έχει στο νου του ο καθένας ως ιδανική κοινωνία. Το αν είναι εφαρμόσιμος ή όχι είναι ένα
άλλο μεγάλο –και καίριο- ζήτημα, το οποίο εξετάζουμε ακροθιγώς παρακάτω.
25. Σύμφωνα με τον τίτλο του τ. 100 του περιοδικού Άρδην (Απρίλιος-Ιούνιος 2015).
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την άλλη. Η πρώτη κατηγορία μέτρων έχει ως στόχο τον νεοφιλελεύθερο
περιορισμό του κράτους και τη συντριβή των εργατικών δικαιωμάτων
και των συνεπαγόμενων αντιστάσεων. Κι είναι αυτό ακριβώς που κυρίως
εφαρμόζεται από τα μνημόνια όλα αυτά τα χρόνια, εφόσον η προώθηση
της ελαστικότητας και της επισφάλειας και η συνεπαγόμενη γενικότερη
υποτίμηση της εργασίας ταιριάζει γάντι στις επιδιώξεις των ιθαγενών
αφεντικών, όχι μόνο μεγάλων αλλά και μικρομεσαίων.
Αντίθετα, οι λεγόμενες «δομικές μεταρρυθμίσεις», όσο κι αν
πολύ συχνά εκφράζουν απλώς τις φιλελεύθερες ιδεολογικές εμμονές των
ευρωπαίων και αμερικανών τεχνοκρατών26, κινούνται προς την κατεύθυνση ενός εκσυγχρονισμού της ελληνικής οικονομίας και του κράτους,
με σκοπό να μετατρέψουν τον λεγόμενο ελληνικό «κοινωνικό σχηματισμό» σ’ έναν πραγματικό καπιταλισμό. Κι αν μιλάμε για «πραγματικό
καπιταλισμό», το κάνουμε επειδή, όπως θα δούμε παρακάτω, η ελληνική
οικονομία και κοινωνία συνιστά ένα παρασιτικό, από οικονομική άποψη,
μόρφωμα, το οποίο μόνο επί τη βάση ενός πολύ βίαιου ξεχειλώματος των
όρων και των εννοιών μπορεί κανείς να χαρακτηρίζει ως καπιταλιστικό27.
Αυτό που κυριαρχεί στη νεοελληνική κοινωνία, η οποία από αυτήν -και
όχι μόνο, βέβαια- την άποψη ανήκει πολύ περισσότερο στην Ανατολή (ή,
έστω, στον βαλκανομεσόγειο Νότο) παρά στη Δύση, δεν είναι το αστικόκαπιταλιστικό στοιχείο της δημιουργίας πλούτου μέσω της οικονομικής
εφευρετικότητας και δημιουργικότητας, μέσω του εξορθολογισμού της
εργασίας, της υπαγωγής της τεχνικής στην παραγωγή και -τελικά- του
κυρίως οικονομικής φύσης ανταγωνισμού (στα πλαίσια της λεγόμενης
«ελεύθερης αγοράς»), αλλά, αντίθετα, η κρατικοδίαιτη άντληση προσόδου, που βασίζεται στη συναλλαγή μέσω «κουμπάρων», δικτύων επιρροής και κυκλωμάτων πάσης φύσεως. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας λογικής
της προσοδοθηρίας, για έναν δυτικό (όχι απαραιτήτως φιλελεύθερο ή
θιασώτη του καπιταλισμού) η νεοελληνική κοινωνία χαρακτηρίζεται από
26. Π.χ., πώς να εκπονήσεις μακρόπνοο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα με πετσοκομμένο
δημόσιο τομέα; Πρόκειται για παράδοξο που υπογραμμίζεται σε σχετική έκθεση του καθόλα φιλελεύθερου think tank Atlantic Council (“Has Greece Been Effective on Downsizing
Its Public Sector?”, Atlanticcouncil.org, 22/7/2015).
27. Μια πολύ ωραία σύνοψη του φαινομένου έχει κάνει ο Π. Κονδύλης, στο περίφημο κείμενό του, Οι αιτίες της παρακμής της σύγχρονης Ελλάδας. Η καχεξία του αστικού στοιχείου στη νεοελληνική κοινωνία και ιδεολογία, Αθήνα, Θεμέλιο, 2011 (αρχικά συντάχθηκε
ως πρόλογος στην ελληνική μετάφραση της Παρακμής του αστικού πολιτισμού, Θεμέλιο,
1995). Στην ίδια κατεύθυνση κινείται κι η εξαιρετική ανάλυση του Β. Φίλια, Κοινωνία και
εξουσία στην Ελλάδα. Η νόθα αστικοποίηση 1800-1864, Αθήνα, Gutenberg, 1985.
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μια σειρά εξόφθαλμων «ανορθολογισμών», οι οποίοι συνιστούν κεκτημένα και προνόμια που έχουν καταφέρει σε βάθος δεκαετιών να αποσπάσουν οι διάφορες ομάδες συμφερόντων από το κράτος. Από τα λεγόμενα
«κλειστά επαγγέλματα» και τα διάφορα ειδικά καθεστώτα πρόωρων και
«ιδιαίτερων» συνταξιοδοτήσεων, μέχρι την εκκλησιαστική και εφοπλιστική ατέλεια και τη διατήρηση ενός βαθιά διεφθαρμένου, ανοργάνωτου
και ανίκανου στρατού κληρωτών28, παντού έχουμε θύλακες παρασιτισμού
οι οποίοι, αν δε ζουν σχεδόν αποκλειστικά χάρις στο κρατικό χρήμα,
τουλάχιστον χρωστούν τα θεμέλια της ύπαρξής τους, τις εγγυήσεις της
αναπαραγωγής τους και την προνομιακή τους θέση, σε χατίρια που τους
έχει κάνει το κράτος για λόγους εντελώς άσχετους με την υποτιθέμενη
οικονομική ή κοινωνική τους λειτουργία και χρησιμότητα29.
Η αντιμετώπιση αυτής της «ελληνικής ιδιαιτερότητας» μέσω των
μνημονιακών μεταρρυθμίσεων είναι ωστόσο προβληματική τόσο από την
πλευρά των προτάσεων των δανειστών, όσο και από την τακτική των
ελληνικών κυβερνήσεων. Από τη μια, στις λεγόμενες «διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις» των δανειστών περιλαμβάνονται μέτρα ή προτάσεις (από
το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων μέχρι την φορολόγηση του εφοπλιστικού κεφαλαίου και την κάθετη μείωση των εξοπλιστικών δαπανών) που στοχεύουν στη διόρθωση αυτών των «ανορθολογισμών». Διόλου
τυχαίο δεν είναι φυσικά πως καμία από τις ως τώρα «μνημονιακές»
κυβερνήσεις δεν προσπάθησε στα σοβαρά να εφαρμόσει κάτι από όλα
αυτά, προτιμώντας, αντίθετα, να ρίχνει το βάρος όχι μόνο στην πλήρη
αποδιάρθρωση της αγοράς εργασίας και του κράτους πρόνοιας αλλά και
στην επιβολή παράλογων κι υπέρογκων φόρων που η οικονομία αδυνατεί
πλέον να σηκώσει. Διότι, φυσικά, η φορολόγηση κι οι περικοπές είναι ο
εύκολος τρόπος ν’ αντλείς χρήμα, όταν δε θες να συγκρουστείς με τα
ισχυρά λόμπι του εγχώριου παρασιτισμού. Όταν λοιπόν η μαντάμ Μέρ28. Βασικό χαρακτηριστικό του οποίου είναι ο πολύ μεγάλος αριθμός αξιωματικών σε
σχέση με το απλό στράτευμα. Την τελευταία φορά που συναντήσαμε παρόμοια φαινόμενα στον ευρωπαϊκό (με τη γεωγραφική έννοια του όρου) χώρο, ήταν στην Ισπανία πριν το
’36, όταν τα τέκνα της γαιοκτημονικής αριστοκρατίας πολύ συχνά επέλεγαν, για λόγους
γοήτρου, να κάνουν καριέρα ως αξιωματικοί στον στρατό. Επρόκειτο τότε για μια κοινωνία πλήρη «αρχαϊσμών», η οποία -ειδικά στις πιο φτωχές περιοχές της- βρισκόταν τότε
πιο κοντά στο μοντέλο μιας καθαρά αγροτικής κοινωνίας, δίχως ίχνος καπιταλιστικού εκσυγχρονισμού -πράγμα φυσικά που έγινε πασιφανές κατά τη διάρκεια της Επανάστασης
αλλά και των πολιτικών που εφάρμοσε ο Φράνκο μετά τη νίκη του.
29. Κι όλα αυτά, φυσικά, πλάι στα επιχειρηματικά συμφέροντα των μεγαλοεκδοτών, των
εργολάβων και των διαχειριστών δημοσίων έργων, στους οποίους δίνουμε συνήθως τα
πρωτεία της διαφθοράς.
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κελ επιμένει ότι ουσιαστικά σχεδόν καμία από τις μεταρρυθμίσεις δεν
έχει εφαρμοστεί εδώ και 5 χρόνια στην Ελλάδα, μπορεί μεν να προβαίνει σε εκδικητικό εκβιασμό με σκοπό να εξευτελίσει μια κυβέρνηση που
δεν της αρέσει, ωστόσο η ρητορική της αγγίζει ένα υπαρκτό πρόβλημα.
Από την άλλη, και η ίδια η ατζέντα των μεταρρυθμίσεων δεν είναι ούτε
ουδέτερη, ούτε καθαρά «τεχνοκρατική». Π.χ. κάτω από τις πιέσεις των
δανειστών ακυρώθηκαν οι έκτακτοι φόροι στα πολύ υψηλά εισοδήματα,
ενώ χαρακτηριστικό είναι το πέρασμα πολλών φορολογικών αρμοδιοτήτων από το ΣΔΟΕ στην Γ.Γ. εσόδων, μέσω της οποίας φαίνεται ότι οι
Ευρωπαίοι θα προσπαθούν να αποκτήσουν πλήρη επίβλεψη και έλεγχο
των πραγμάτων30.
Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο της επίσημης συμφωνίας, αυτό
που μας προσφέρουν οι δανειστές δεν είναι μόνο φρέσκο χρήμα για την
κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών μας (παλιά χρέη στην συντριπτική
τους πλειοψηφία) αλλά και τεχνογνωσία με σκοπό η ελληνική οικονομία
να καταστεί «βιώσιμη» και να μπει επιτέλους στον «δρόμο της ανάπτυξης» -να καταστεί, δηλαδή, πλέον μια γνησίως καπιταλιστική οικονομία31.
Φυσικά, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ένας τέτοιος μετασχηματισμός ουδόλως συνιστά απλώς και μόνο ζήτημα εφαρμογής μιας σειράς μεταρρυθμίσεων, όπως διατυμπανίζουν υστερικά οι εν Ελλάδι φιλελεύθεροι, οι
περισσότεροι εκ των οποίων συνιστούν απορροές αυτού του παρασιτικού συστήματος που μόνο στα λόγια κατακρίνουν. Αυτό, αντίθετα, που
πρέπει εδώ να συγκρατήσουμε, είναι η αρχική στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ,
αμέσως μετά την πρώτη εκλογική του νίκη, να παρουσιαστεί στους δανειστές ως κόμμα παρθένο, που δε δεσμεύεται από διαπλεκόμενα συμφέροντα και το οποίο θα εφαρμόσει επιτέλους αυτές τις μεταρρυθμίσεις,
εντάσσοντάς τις, όμως, σε ένα γενικότερο σοσιαλδημοκρατικό πλαίσιο,
που θα σταματά την πορεία κατεδάφισης του κοινωνικού κράτους και
γενικότερης υποτίμησης της εργασίας. Αυτό εννοούσε ο λάιτ κεϊνσιανός
Βαρουφάκης, όταν έλεγε πως «συμφωνούμε με το 70% του Μνημονίου».
30. Βλ. ενδεικτικά το άρθρο του Θ. Καμήλαλη «Το μνημόνιο προστατεύει τη φοροδιαφυγή», στο http://www.thepressproject.gr/article/81552/To-mnimonio-prostateuei-ti-forodiafugi.
31. Αυτός ήταν ο ρόλος της περίφημης Task Force του αείμνηστου Ράιχενμπαχ. Προφανώς
κι εδώ κάνουμε μια σχηματοποιημένη ανάλυση του όλου ζητήματος. Διότι, στο βαθμό που κάτι τέτοιο τους συμφέρει, οι «εκσυγχρονισμένοι» κι «ανεπτυγμένοι» δυτικοί
δε θα το σκεφτούν ιδιαίτερα προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τις παρασιτικές δομές
μη δυτικών χωρών προκειμένου να βγάλουν κέρδος. Πράγματα που μεγάλες εταιρίες,
όπως, π.χ., η Siemens, δε θα τ’ αποτολμούσαν εντός ενός δυτικού περιβάλλοντος, τα
εφαρμόζουν στην Ελλάδα.

25

26

EDITORIAL

β) Αριστερή παρένθεση ή αριστερά αποσιωπητικά;
Τελικά, όπως είδαμε, αυτή η στρατηγική δε δούλεψε. Κι έτσι, αρχής γενομένης από την επαύριον του δημοψηφίσματος, επίσημη γραμμή
έγινε πλέον μια πετσοκομμένη εκδοχή αυτού του αφηγήματος, από την
οποία επαλείφθηκε το κομμάτι το σχετικό με τα μέτρα κοινωνικής πρόνοιας κι έμεινε μόνο η ρητορική περί μεταρρυθμίσεων, που αποτέλεσε και βασικό προεκλογικό σύνθημα τον Σεπτέμβριο. Τι πιο εύκολο, λοιπόν, για την
ομάδα Τσίπρα, μέσα σε αυτό το κλίμα γενικής παραίτησης και πλήρους
μεταστροφής προς ένα «μεταρρυθμιστικό» κι «εκσυγχρονιστικό» προφίλ,
να εκπονήσει ένα σχέδιο πραγματικά χρήσιμων μεταρρυθμίσεων που έχει
ανάγκη η χώρα; Γιατί στις αρχικές ελληνικές προτάσεις που έστελνε τον
Ιούνιο στους δανειστές (π.χ. σε αυτή των περίφημων 47 σελίδων) δεν έθιξε
καν ζητήματα όπως ο Στρατός, η Εκκλησία ή η μη φορολόγηση του εφοπλιστικού κεφαλαίου; Πού καλύτερη ευκαιρία για τη ριζική μείωση των
στρατιωτικών δαπανών και φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας,
όταν μπορεί κανείς να απορροφήσει τις πιθανές συντηρητικές αντιδράσεις
λέγοντας πως πρόκειται για μέτρα «ισοδύναμα», με σκοπό τον περιορισμό των πιο ακραίων νεοφιλελεύθερων απαιτήσεων των δανειστών στο
εργασιακό πεδίο, π.χ.; Και τι μας εμποδίζει, τώρα που το οικονομικό πήρε
τον δρόμο του, να στραφούμε προς την επεξεργασία ενός σχεδίου για τον
πραγματικό διαχωρισμό Κράτους-Εκκλησίας; Αναφέρουμε εδώ μόνο δύο
-ίσως τα πιο χαρακτηριστικά- από αυτά τα ίδιας φύσης ζητήματα που
έχουν να κάνουν με τον παρασιτικό και προσοδοθηρικό χαρακτήρα της
νεοελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.
Για ποιο λόγο θα πρέπει πάση θυσία «να μην αφήσουμε να πραγματοποιηθεί το σενάριο της αριστερής παρένθεσης» -όπως μας έλεγαν
ο Τσίπρας και οι ακόλουθοί του- και να διατηρηθεί στην εξουσία μια
«αριστερή» κυβέρνηση η οποία, εφόσον αναγκάστηκε (δίχως, άλλωστε,
να είναι και εντελώς άμοιρη ευθυνών) να αποδεχτεί ένα διόλου αριστερό
οικονομικό πρόγραμμα, δεν κάνει την παραμικρή προσπάθεια χάραξης
αριστερής πολιτικής στους υπόλοιπους τομείς; Εκτός από το νομοσχέδιο
για τις φυλακές, το αντίστοιχο για την Ιθαγένεια και την υιοθέτηση μιας
πιο ανθρωπιστικής στάσης στο μεταναστευτικό, τίποτε άλλο δεν έχει να
παρουσιάσει ως αριστερή πολιτική παρέμβαση ο ΣΥΡΙΖΑ, κι εδώ αναφερόμαστε σε έργα και όχι στις περήφανες προγραμματικές δηλώσεις ή
τις τηλεοπτικές φλυαρίες των κομματαρχών του. Ακόμα κι η περίφημη
ρύθμιση του ζητήματος της αδειοδότησης των τηλεοπτικών καναλιών
έχει προς το παρόν «παγώσει». Η πολιτική ανικανότητα φωστήρων όπως
ο Φλαμπουράρης, ο Βούτσης, ο Δραγασάκης κι ο Παππάς έγκειται στο
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γεγονός πως έχουν ως σταθερή τους πολιτική γραμμή να κάνουν την
ανάγκη αρετή, με αποτέλεσμα όλες αυτές οι ανίερες συμμαχίες που
τους χρειάστηκαν (ή υποτίθεται πως τους χρειάστηκαν) προκειμένου να
διατηρήσουν στην εξουσία ένα κόμμα που δεν είχε ποτέ ξανά κυβερνήσει
και, κατά συνέπεια, δε διέθετε το παραμικρό έρεισμα στη διοίκηση ή
στον ευρύτερο κρατικό μηχανισμό, να μετατρέπονται σε δεσμά που τους
αλυσοδένουν ακόμα πιο σφιχτά στο παραδοσιακό παρασιτικό κατεστημένο. Από τον προσεταιρισμό πρώην πασοκικών στελεχών τύπου Μητρόπουλου και Κουρουμπλή και τη συγκυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ, μέχρι τη
σύναψη σχέσεων με την Εκκλησία32, προβληματικούς αν όχι περίεργους
διορισμούς υπουργών (σαν τον Πανούση και τον Κοτζιά) αλλά και διαπλεκόμενων στελεχών -με ένδοξο πρότερο βίο- σε διάφορα πόστα του
κρατικού μηχανισμού (τύπου Σαγιά33, Τσοτσορού ή Ταγματάρχη), μέχρι
και σχέσεις με συγκεκριμένα επιχειρηματικά και μιντιακά συμφέροντα,
η βαθιά πολιτική ανικανότητα όλων αυτών των μαστόρων της ίντριγκας
και των παρασκηνιακών μαχαιρωμάτων έγκειται στο ότι αδυνατούν να
χρησιμοποιήσουν όλα αυτά τα -προφανώς αντιφατικά και υπονομευτικά
της ίδιας της κεντρικής εξουσίας- στηρίγματα προκειμένου να εφαρμόσουν ένα κάποιο μίνιμουμ πρόγραμμα αλλαγών και διακυβέρνησης.
Από τη στιγμή που κατέρρευσαν οι διαπραγματεύσεις και επιλέχθηκε η οδός της άνευ όρων υπογραφής μιας συμφωνίας με τους δανειστές, φαίνεται πως αποκλειστικό πρόταγμα και πολιτικός ορίζοντας
αυτής της κλίκας είναι η διατήρηση της εξουσίας με κάθε μέσο. Δεν είναι
ν’ απορείς μετά με τον Φλαμπουράρη που σου λέει πως θ’ αυτοκτονήσει
αν μείνει εκτός κυβέρνησης34! Οι επιλογές κι οι χειρισμοί αυτής της κλίκας της από την επαύριον του δημοψηφίσματος μέχρι και τη νίκη στις
εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου συνιστούν τη σχετική θλιβερή ακολουθία:
πλήρης αγνόηση και διαστροφή του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος («Το “όχι” σε μια κακή συμφωνία, το έκανα “ναι” σε μια συμφωνία
32. Στην καλλιέργεια και διατήρηση των οποίων διαπρέπει ο ανεκδιήγητος Φίλης.
33. Ο οποίος αρχικά φαίνεται να μη συμμετέχει στη νέα κυβέρνηση όχι για λόγους αρχής,
αλλά εξαιτίας μικροπολιτικών ελιγμών που οδήγησαν άλλο πρόσωπο στη θέση του, προκειμένου να μη διαταραχθούν οι ισορροπίες εντός του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος.
34. «Ο κ. Τσίπρας αρχικώς είχε αποφασίσει να μη συμπεριλάβει στην κυβέρνηση τον κ.
Φλαμπουράρη και να αναθέσει τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου στον κ. Παππά.
Στη συνέχεια όμως πρόσωπα που επηρεάζουν τον Πρωθυπουργό τού άλλαξαν γνώμη.
Προηγήθηκε επίσης επικοινωνία του κ. Φλαμπουράρη με τον κ. Τσίπρα, κατά την οποία
ο υπουργός είπε στον Πρωθυπουργό: “Αν δεν μπω στην κυβέρνηση, είμαι για να πάω να
αυτοκτονήσω”!» (Β. Χιώτης, «Υπόγειος πόλεμος στο Μαξίμου», Το Βήμα, 11/10/2015).
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με προβλήματα, αλλά με προοπτική»35) και επίσημη σύναψη ειρήνης με
τα λεγόμενα «μνημονιακά» κόμματα, που υποστήριζαν το εξευτελιστικό
ΝΑΙ (διά της σύγκλισης του περίφημου εκείνου «συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών»), εκστρατεία σπίλωσης των ενδοκυβερνητικών κι εσωκομματικών διαφωνούντων (με χαρακτηριστικά δείγματα τους ΒαρουφάκηΚωνσταντοπούλου αλλά και τη Βαλαβάνη πριν απ’ αυτούς) και σύσφιξη
των σχέσεων με το μιντιακό κατεστημένο πάνω σε αυτήν ακριβώς τη
βάση36, χειρισμοί με σκοπό την έμμεση εκκαθάριση των λαφαζανικών
και λοιπών διαφωνούντων μέσω του τρικ των άμεσων πρόωρων εκλογών,
πλήρης στροφή στην «μεταρρυθμιστική» ρητορική. Το αποτέλεσμα είναι
το πέρασμα σ’ ένα εντελώς αρχηγικό μοντέλο λειτουργίας, στα πλαίσια
του οποίου η ηγεσία αποκόπτεται πλήρως απ’ την κομματική βάση και
τα όργανα, καθορίζοντας κατά το δοκούν την ιδεολογική γραμμή του
κόμματος, θυμίζοντάς μας πλέον ΠΑΣΟΚ επί Αντρέα. Με τη μόνη διαφορά πως στην προκειμένη περίπτωση την πραγματική εξουσία δεν την
ασκεί προσωποπαγώς και ως κάτοχος μιας απόλυτης αυθεντίας ο Τσίπρας αλλά ως εκπρόσωπος-βιτρίνα της ηγετικής ομάδας.
Κι ο λαός τι λέει για όλα αυτά;
α) Η αμφιθυμική στάση απέναντι στο Ευρώ
Όλα αυτά, βέβαια, είναι λίγο πολύ γνωστά. Μάλιστα η πολιτική ανικανότητα κι η κοντόθωρη εξουσιομανία αυτής της στενής ηγετικής
φράξιας, που κρύβεται πίσω από τον -τελικά άβουλο πολιτικά- Α. Τσίπρα,
είναι βούτυρο στο ψωμί για την ανάπτυξη αντισυριζαϊκών εμμονών και
μανιών από την πλευρά πολιτικών χώρων που έχουν παλιούς ανοιχτούς
λογαριασμούς με τη λεγόμενη Ανανεωτική Αριστερά37. Αυτό που συνήθως
35. «Τσίπρας: Το plan b ήταν το σχέδιο του αντιπάλου», ό. π..
36. Με τις περίφημες διαρροές του Παππά προς τα ΜΜΕ σχετικά με τον Βαρουφάκη,
εκείνη την περίοδο, αλλά και την όλο και πιο θερμή στήριξη από πλευράς Κουρή, διά της
Kontra News, η οποία κορυφώθηκε με τις επιθέσεις εναντίον της Κωνσταντοπούλου.
37. Όπως ο Γ. Καραμπελιάς που αναφέραμε προηγουμένως, ο οποίος, προκειμένου να
παρουσιάσει την ομάδα Τσίπρα ως προκεχωρημένο φυλάκιο του «εθνομηδενισμού», το
οποίο δε θα διστάσει να θυσιάσει τη χώρα προς όφελος των εξουσιαστικών της σχεδίων, την
ταυτίζει, εντελώς λανθασμένα, με τον ιδεολογικό ανθελληνισμό ορισμένων συνιστωσών του
αναρχικού χώρου. Είναι χαρακτηριστικό, εν προκειμένω, πως το σχετικό άρθρο («Viva la
Muerte, ή, να πεθάνει η Ελλάδα, να ζήσουμε εμείς», Άρδην, τ. 100, ό. π. -διαθέσιμο και στο
http://ardin-rixi.gr/archives/194207) όχι μόνο δανείζεται το δεύτερο ήμισυ του τίτλου του από
τρικάκι γνωστής «αντιφά» ομάδας αλλά και διανθίζεται με φωτογραφίες χαρακτηριστικών
«ανθελληνικών» αφισών και συνθημάτων του αναρχικού χώρου. Λες και χρειάζεται να ‘ναι
κανείς απαραιτήτως ιδεολόγος ανθέλληνας προκειμένου να προτάξει το προσωπικό του
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παραβλέπουν αυτές οι κριτικές (εξ ου κι ο εμμονικός, θα έλεγε κανείς,
χαρακτήρας τους κι η τάση να παρουσιάζουν, μαζί με το σύνολο της Δεξιάς -«λαϊκής» και νεοφιλελεύθερης-, τον Τσίπρα ως καταστροφέα μιας
ολόκληρης χώρας) είναι ο παθητικός ρόλος της ελληνικής κοινωνίας. Διότι, προφανώς, αν αυτή η μικρή ομάδα πολιτικάντηδων κάνει αυτά που
κάνει, είναι διότι έχει την ανοχή της κοινωνίας, με ό,τι μπορεί να σημαίνει
κάτι τέτοιο. Aυτό που έχει πάντοτε σημασία και σε μεγάλο βαθμό κρίνει
το αποτέλεσμα δεν είναι η εκάστοτε μετριότητα του πολιτικού προσωπικού αλλά το πώς αντιδρούν οι λαοί.
Πρωταθλητές όμως στην παράβλεψη αυτού του βασικού δεδομένου είναι οι ακροαριστεροί κριτικοί του ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται ότι για τους
αριστερούς εγκεφάλους είναι μάλλον αδύνατη η σκέψη ότι το βασικότερο πρόβλημα δεν είναι η «προδοτική» και ξεπουλημένη εξουσία και οι
πολιτικές κωλοτούμπες αλλά η στάση της κοινωνίας και οι επιλογές της.
Διότι πολλά ακούσαμε περί αθέτησης των «κόκκινων γραμμών» αλλά
ελάχιστα για την κοινωνία που είχε, υποτίθεται, ως βάση στήριξης ο ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διαπραγμάτευσή του. Ασκούμε κι εμείς κριτική εδώ στην
ενδοτικότητα και τις αυταπάτες της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και
κυρίως στα όρια της πολιτικής του στρατηγικής, όμως δεν πρέπει να παραβλέπουμε κάτι βασικό: Πως, ακόμη κι αν εντός αυτής της ομάδας κυριαρχούσε από την αρχή μια γραμμή πρόθυμη να προβεί σε ρήξη με τους
δανειστές, η κοινωνία όχι μόνο δεν ήταν έτοιμη για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, μα δήλωνε επανειλημμένως πως δεν το επιθυμούσε καθόλου. Γέμιζε
τα στρώματα με ευρώ αδειάζοντας τις τράπεζες, παρακολουθούσε τρώγοντας ποπ κορν τα επεισόδια των Eurogroups και τις διαπραγματεύσεις,
ενώ από κάποια στιγμή και μετά φάνηκε να υιοθετεί σχετικά μαζικά την
ποταμίσια γραμμή «Κάντε επιτέλους μια συμφωνία, όποια και να’ ναι!».
Πού να κάνεις, λοιπόν, σκληρή διαπραγμάτευση -ακόμα και να θες-, όταν
δεν έχεις πίσω σου ένα λαό με το μαχαίρι στα δόντια;
Αν κάτι λοιπόν πρέπει να μας προβληματίζει είναι ότι η ελληνική
κοινωνία είναι καθηλωμένη σε μια αμφιθυμική σχέση με την ΕΕ: Απ’ τη
μια συμπεριφέρεται σαν παιδί που φοβάται μη χάσει την ασφάλεια της
ευρωπαϊκής αγκαλιάς κι απ’ την άλλη φαίνεται ανά περιόδους έτοιμη
να πάρει τολμηρές αποφάσεις χωρίς να λογαριάζει συνέπειες. Η περίοδος του δημοψηφίσματος υπήρξε ενδεικτική αυτού που περιγράφουμε.
συμφέρον έναντι του εθνικού συμφέροντος! Οι χουντικοί μπαμπουίνοι κι ο κυπριακός ακροδεξιός εσμός το ’74 δεν ήταν σάμπως εθνικόφρονες μέχρι κοκκάλου; Με δική τους ευθύνη
όμως δεν προκάλεσαν την «εθνική τραγωδία» της Κύπρου; Και οι βασιλόφρονες το ’22;
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Δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι η κοινωνία είναι κατά συντριπτική πλειοψηφία υπέρ της παραμονής στο Ευρώ ενώ παράλληλα έβγαζε ένα 61,3%
ΌΧΙ στο δημοψήφισμα. Η αμφιθυμία αυτή εκφράζει από τη μια την ιδέα
ότι τουλάχιστον η Ευρώπη μας διασφαλίζει ένα βιοτικό επίπεδο, άρα η
αποχώρηση απ’ αυτή κρίνεται αρνητική και από την άλλη τη στοιχειώδη
αντίδραση απέναντι στον κυνισμό και την εκδικητικότητα της ευρωπαϊκής ολιγαρχίας απέναντι στη χώρα -στοιχεία που πολλαπλασιάστηκαν
σε νιοστό βαθμό με την προσπάθεια και μόνο να ψελλίσει η ελληνική
πλευρά τις θεωρίες για «λάθος συνταγή», «τέρμα στη λιτότητα» κ.λπ.
Το ενδιαφέρον είναι ότι η παραπάνω κοινωνική συμπεριφορά παραμένει
αμετάβλητη ακόμη και τώρα που το όνειρο επιστροφής στην προ κρίσης
εποχή -συναίσθημα κυρίαρχο ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια της κρίσης- έχει
σβήσει. Η κοινωνία, το περισσότερο διάστημα, φαίνεται ακινητοποιημένη
μέσα στις αντιφάσεις της με αποτέλεσμα να είναι περισσότερο διατεθειμένη να συμβιβαστεί με έναν άνωθεν άδικο και αδιέξοδο «λιτό βίο» των
δανειστών παρά να φανταστεί οτιδήποτε άλλο. Εν τέλει φαντάζει ανίκανη να σκεφτεί στοιχειωδώς πάνω στα πολιτικά διακυβεύματα, πόσο
μάλλον να πάρει πρωτοβουλίες για δράση.
Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε πως ποτέ κατά την ιστορία της
νεοελληνικής κοινωνίας ο λαός δεν κατάφερε να αποτελέσει αυτόνομο
πολιτικό υποκείμενο, ικανό να δράσει πολιτικά με τρόπο συνεκτικό, διαρκή και στοιχειωδώς συντεταγμένο με σκοπό τη χειραφέτησή του38.
Επιπλέον, μετά από τέσσερις σχεδόν δεκαετίες κοινωνίας της κατανάλωσης, ο νεοελληνικός ανθρωπολογικός τύπος φαντάζει σε τέτοιο βαθμό
φθαρμένος που ακόμη κι μερικές στιγμές έκλαμψης δεν μπορούν να θεωρηθούν επαρκείς. Η μαλθακοποίηση του ανθρώπινου όντος στην οποία
οδηγεί αυτή η πρωτόγνωρη υλική αφθονία περιβάλλει μ’ έναν βαθύ φόβο
κάθε προοπτική διακοπής της, κάτι που εν προκειμένω συμβαίνει με
την περίπτωση της ενδεχόμενης «εξόδου από την Ευρωζώνη». Όχι ότι
τα πράγματα θα είναι απλά, όπως θέλουν να πιστεύουν αριστεροί λαοπλάνοι τύπου Λαφαζάνη, Μηλιού και Λαπαβίτσα. Ωστόσο, αν ένας λαός
θέλει να είναι εθνικά, έστω, ανεξάρτητος, πρέπει να μπορεί να σκέφτεται
πως οι δυσκολίες ή ακόμα και οι κακουχίες που για ένα χρονικό διάστημα -τουλάχιστον- θα επέφερε μια τέτοια προοπτική ίσως να αξίζουν τον
κόπο στο όνομα ενός υψηλότερου σκοπού.
38. Σχετικά με αυτήν την ανικανότητα, βλ. και τη σχετική μας ανάλυση με αφορμή το
Κίνημα των Πλατειών του 2011, «Το Κίνημα των Πλατειών και οι δυσκολίες δημιουργίας
ενός δημοκρατικού κινήματος», Πρόταγμα, τ. 3, Δεκέμβριος, 2011.
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β) Μας έπιασε όντως μαλάκες ο Τσίπρας με το δημοψήφισμα;
Η εβδομάδα του δημοψηφίσματος στάθηκε ως η χαρακτηριστικότερη ίσως απ’ αυτές τις εκλάμψεις που αναφέραμε. Κρίναμε λοιπόν ως
ομάδα ότι πρέπει να τοποθετηθούμε υπέρ της συμμετοχής στο δημοψήφισμα και υπέρ βέβαια της επιλογής του ΟΧΙ, διαφωνώντας τόσο με τη
γραμμή που μιλούσε περί αποχής και προέκρινε την ιδεολογική καθαρότητα, όσο και με επιχειρήματα του τύπου: «το δημοψήφισμα δε βγάζει
κάπου πολιτικά» καθώς συνιστά μια παρασκηνιακή επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ
εν είδει απόδρασης από τις αντιφάσεις που γέννησε η λανθασμένη διαπραγματευτική του στρατηγική39. Όπως γράψαμε και τότε η διαπίστωση
περί εσωκομματικών μηχανορραφιών και εργαλειακής χρήσης της «γνώμης του λαού» μας βρίσκει σύμφωνους, ωστόσο η ουσία της εν λόγω παρέμβασης βρισκόταν αλλού. Επειδή δεχτήκαμε ορισμένα κριτικά σχόλια
γι’ αυτή μας την επιλογή, κυρίως με το επιχείρημα ότι παρασυρθήκαμε
απ’ τον ενθουσιασμό της στιγμής, παραβλέποντας παρασκηνιακές διεργασίες και πολιτικές στοχεύεις που ενδεχομένως έκρυβε η επιλογή του
δημοψηφίσματος, οφείλουμε μια ανταπάντηση.
Πρώτον πιστεύουμε ότι θα ήταν απλά ντροπή να ψήφιζε η κοινωνία ΝΑΙ και πως ένα τέτοιο αποτέλεσμα εξόφθαλμα θα είναι υπέρ
των δανειστών, δεν χρειάζεται καν επιχειρηματολογία ως προς αυτό.
Κρίνουμε μάλιστα θετική τη στάση διάφορων αναρχικών ομάδων που
προέκριναν το ΟΧΙ ως στοιχειώδη αντίσταση σε έναν ωμό εκβιασμό.
Δεύτερον, το γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία στην διάρκεια της κρίσης
είχε συναισθηματικά ξεσπάσματα με λειψά πολιτικά χαρακτηριστικά
και απουσία μακροπρόθεσμων στοχεύσεων δε σημαίνει ότι το πρόβλημα
έγκειται στον συναισθηματισμό αυτόν καθεαυτό, τον οποίον επιδεικνύει
η κοινωνία σε διάφορες φάσεις της. Αντιθέτως εμείς αντιλαμβανόμαστε
αυτές τις στιγμές ως μικρούς παφλασμούς στα λιμνάζοντα νερά της πολιτικής παθητικότητας που στοιχειωδώς επιτρέπουν την διάδοση ιδεών
και την πολιτική ενασχόληση. Η απογοήτευση που ακολούθησε την επομένη του δημοψηφίσματος, για παράδειγμα, δεν αναιρεί το γεγονός ότι
για μια βδομάδα ο κόσμος ήταν περήφανος και είχε διάθεση να συζητήσει πολιτικά. Μόνο ένας παρανοϊκός θα θεωρούσε κάτι τέτοιο αρνητικό.
Προφανώς η κοινωνία δεν αλλάζει μέσα σε μία βδομάδα, η αμφιθυμική
της στάση απέναντι στην ΕΕ, όπως αναφέραμε παραπάνω, είναι εξόφθαλμη και με πολλές αρνητικές συνέπειες στον τρόπο που σκέφτεται
39. Βλ. το κείμενό μας «ΟΧΙ μπας και πάρουμε μπρος» που δημοσιεύσαμε λίγες μέρες πριν
την Κυριακή του δημοψηφίσματος (στο μπλογκ της ομάδας, protagma.wordpress.com).
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και αντιδρά, αυτό όμως δε σημαίνει ότι τα άτομα που ασχολούμαστε πιο
στρατευμένα με την πολιτική δεν πρέπει να συμμετέχουμε κριτικά στις
στιγμές που η κοινωνικά έστω με ένα δημοψήφισμα βρίσκει την ευκαιρία
να εκφραστεί.
Επιπροσθέτως δε θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι πολιτική και
συναίσθημα είναι έννοιες αδιαχώριστες: Ποιος θα είχε το σθένος να συνεχίσει να επιδιώκει την ανατροπή, π.χ., του καπιταλισμού σε συνθήκες
σχεδόν απόλυτης κυριαρχίας του, αν δεν λειτουργούσε και με το συναίσθημα; Συν τοις άλλοις, πιστεύει κανείς σοβαρά ότι οι Έλληνες αν ήταν
πιο εγκρατείς συναισθηματικά θα ήταν και πιο σωστοί στις πολιτικές
τους επιλογές; Το πρόβλημα, εν προκειμένω, δεν είναι το συναίσθημα,
αλλά ο τρόπος διαχείρισής του. Η ελληνική κοινωνία είναι από ανθρωπολογική πλευρά εξπρεσιονιστική και αυτό, από ορισμένες πλευρές, είναι
θετικό καθότι ανακινεί πολιτικά ζητήματα, τεντώνει λίγο το σκοινί και
προκαλεί εξελίξεις. Το χρόνιο κι εγγενές, θα έλεγε κανείς, πρόβλημα της
νεοελληνικής ιστορίας έχει να κάνει ακριβώς με το γεγονός πως αυτή η
εξπρεσιονιστική φύση του Έλληνα τον κάνει να μη μπορεί να δράσει με
τρόπο ορθολογικό και συνεκτικό: Ενεργεί μόνο μ’ εκλάμψεις και ξεσπάσματα, με στιγμές έμπνευσης κι ηρωισμού, οι οποίες όμως σχεδόν ποτέ
δεν οδηγούν σε μια συνέχεια της προσπάθειας μέσω συντεταγμένης και
οργανωμένης δράσης. Ο λαός σχεδόν αμέσως αποσύρεται και κυριαρχούν πάλι η παθητικότητα, το φατριαστικό πνεύμα κι η χαρακτηριστική
μοιρολατρία του «αυτός ο τόπος δεν τιμονιάζεται με τίποτε» και του
«εγώ θα σώσω το ρωμέικο;». Κουμάντο κάνουν οι διάφοροι αρχηγοί
κάθε είδους κι ο λαός τη βγάζει με τη συμμετοχή του σε δίκτυα πατρωνίας και κυκλώματα κάθε είδους, βαυκαλιζόμενος με μια θυματική
εθνική ιδεολογία που τον εξυμνεί, ακριβώς, ως λαό ικανό ν’ αντέχει και
να υποφέρει. Εμείς μπορεί να τον κρίνουμε ως δυνάμει πολιτικό υποκείμενο, ωστόσο ο ελληνικός λαός διαφέρει ουσιωδώς από τους δυτικούς
του ομολόγους που έκαναν τις νεότερες επαναστάσεις κι ενσάρκωσαν το
χειραφετητικό κίνημα ήδη από τον 12ο αιώνα στις ευρωπαϊκές πόλεις.
Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο πολιτικής παθητικότητας και παράδοσης στη συναλλαγή και τη μικροδιαπλοκή, συναισθηματικές εξάρσεις
συλλογικού φιλότιμου και περηφάνιας κάθε άλλο παρά αρνητικές είναι.
Δείχνουν πως, αν μη τι άλλο, όσο κι αν βρίσκεται σε παρακμή, η νεοελληνική κοινωνία δεν έχει ακόμα πεθάνει. Μπορεί να πρόκειται για λεκτικούς
κολοκοτρωνισμούς και λόγια του αέρα -όπως θα ‘λεγε κάποιος κακεντρεχής-, ωστόσο εμείς πιστεύουμε ότι έχει μεγάλη σημασία η στάση που
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κράτησε η κοινωνία κατά τη βδομάδα με τις κλειστές τράπεζες: Ούτε στον
εκβιασμό μάσησε, ούτε καταβλήθηκε από πανικό, ούτε «κανιβαλικές» συμπεριφορές επέδειξε, ενώ παράλληλα προέταξε το αίσθημα αξιοπρέπειας
έναντι των ψυχρών συμφεροντολογικών υπολογισμών, σπάζοντας έστω
και για λίγες μέρες τον κυρίαρχο μικροαστισμό. Όταν έχεις απέναντί σου
τον Ντάισελμπλουμ, τον Άδωνι και τον Μπογδάνο, κάτι τέτοιο δεν πρέπει
διόλου να υποτιμάται κι ούτε να μηδενίζεται λόγω της παθητικότητας που
κυριάρχησε απ’ την επόμενη Δευτέρα.
Κι εσύ ΛΑΕ βασανισμένη, μην ξεχνάς τον Τσοτσορό40!
Είμαστε πρωτότυπο πείραμα δημοκρατίας, που πρωτοεμφανίστηκε από
το ΕΑΜ και την κυβέρνηση των βουνών.
Π. Λαφαζάνης

Το θλιβερό της υπόθεσης είναι πως, μέσα σε αυτά τα πλαίσια,
η μόνη δύναμη που υποτίθεται πως ενσαρκώνει με σοβαρούς όρους την
αντίθεση στην πλήρη μνημονιακή στροφή του ΣΥΡΙΖΑ είναι η ανεκδιήγητη ΛΑΕ, το νεοπαγές κόμμα της Αριστερής Πλατφόρμας, με ηγέτη τον
απίθανο Π. Λαφαζάνη κι ιδεολογικό καθοδηγητή τον Κ. Λαπαβίτσα, το
οποίο, όπως αναμενόταν, απέτυχε παταγωδώς να μπει στη Βουλή. Ακόμα
κι αν αφήσουμε στην άκρη την απολιθωμένη ρητορική και τις αντίστοιχες
συμβολικές αναφορές του ηγέτη της νέας παράταξης -ο οποίος μιλούσε
προεκλογικά με διάλεκτο μεσαίου στελέχους του ΚΚΕ41-, δεν μπορούμε
να μην αναφερθούμε στο γελοίο του διαβήματος αυτής της νέας παράταξης, της οποίας τα βασικά στελέχη είχαν στηρίξει εμπράκτως μέσα στον
πάλαι ποτέ ΣΥΝ την άνοδο Τσίπρα στην εξουσία και την ουσιαστική εκπαραθύρωση του Α. Αλαβάνου, προς τον οποίο και τελικά στράφηκαν
πέντε χρόνια μετά! Ανάλογο οπορτουνισμό (γαρνιρισμένο με μπόλικη βλακεία) επέδειξαν κι όλο το καλοκαίρι, καθώς τελικά αναγκάστηκαν από την
ομάδα Τσίπρα να αποχωρήσουν απ’ το κόμμα, μετά από μια ξεγυρισμένη
τρικλοποδιά, εφόσον οι ίδιοι δεν έδειχναν ικανοί να πάρουν από μόνοι
τους μια τέτοια απόφαση, προτιμώντας τα παροιμιώδη ήξεις-αφήξεις του
40. Τον πρόεδρο των ΕΛ.ΠΕ. και προσωπική επιλογή του Π. Λαφαζάνη για τη θέση αυτή,
ο οποίος αν και προχώρησε στην αύξηση του μισθού του κατά 110.000 ευρώ(!) τον Ιούλιο,
την ακύρωσε έπειτα από τις σχετικές καταγγελίες.
41. Και γι’ αυτό, κατά την καμπάνια του κόμματος, από ένα σημείο κι έπειτα εμφανιζόταν
περισσότερο η Ζ. Κωνσταντοπούλου παρά ο ίδιος ο ηγέτης του κόμματος!
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τύπου «στηρίζουμε την Κυβέρνηση αλλά καταψηφίζουμε τα νομοσχέδια
που αυτή καταθέτει».
Μην έχοντας τίποτε καταλάβει από την αμφιθυμική στάση του
μεγαλύτερου μέρους της κοινωνίας απέναντι στο Ευρώ, τα στελέχη
αυτής της παράταξης πίστευαν ότι θα κεφαλαιοποιούσαν το ΟΧΙ του
δημοψηφίσματος, λες κι αυτό υπήρξε μια απολύτως ορθολογική και ζυγισμένη πολιτική επιλογή, η οποία, επιπλέον, σήμαινε κι απόρριψη του
Ευρώ42. Τυφλωμένοι από την υπερδιογκωμένη «αντιστασιακή εικόνα
του λαού» με την οποία τους θρέφει ο αριστερισμός τους, στάθηκαν
ανίκανοι να συνειδητοποιήσουν πως ψηφοφόροι από όλο το πολιτικό
φάσμα ενώθηκαν σε αυτό το ΟΧΙ κατά βάση ως απάντηση στις δηλώσεις
των ευρωαξιωματούχων και στην πρωτοφανούς γελοιότητας προκλητική στάση των εγχώριων ΜΜΕ. Αυτή η ανικανότητα στοιχειώδους ανάλυσης της πραγματικότητας είναι ενδεικτική του πώς (δεν) σκέφτονται
οι αυτοαποκαλούμενοι αυτοί συνεχιστές του ΕΑΜ και της Κυβέρνησης
του Βουνού και πόσο ελαφρά τη καρδία κάνουν ό,τι κάνουν. Αν μιλήσαμε παραπάνω για υπεραισιόδοξο βολονταρισμό στην περίπτωση της
ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, στην περίπτωση της ΛΑΕ αυτά τα συμπτώματα εμφανίστηκαν στο δεκαπλάσιο. Ως μαθητευόμενος μάγος, ο
κομισάριος Λαφαζάνης πίστεψε ότι με τις καταγγελίες και τις διακηρύξεις του μπορεί ν’ αλλάζει κατά το δοκούν την πραγματικότητα.
Δυστυχώς, λόγω απουσίας κάποιου ισχυρού πολιτικού κινήματος
από τα κάτω αλλά και του βρώμικου παιχνιδιού των μεγάλων ΜΜΕ, η
ιδέα πως το Ευρώ δεν είναι απαραιτήτως μονόδρομος τείνει να ταυτιστεί με αυτήν την παράταξη η οποία δεν έχει κανένα από τα φόντα που
απαιτούνται για τον ρόλο που αντικειμενικά αναγκάστηκε να παίξει:
Να αμφισβητήσει, αφενός, τα εκβιαστικά επιχειρήματα περί της αναγκαιότητας ν’ αποτρέψουμε πάση θυσία το δήθεν ανά πάσα στιγμή επικείμενο Γκρέξιτ και, αφετέρου, ν’ ανοίξει τον περίφημο διάλογο για την
ορθολογική διαχείριση μιας εξόδου από το κοινό νόμισμα, είτε αυτή μας
επιβληθεί είτε την επιλέξουμε κάποια στιγμή από μόνοι μας. Πρόκειται
για έναν ρόλο που απαιτεί υψηλό αίσθημα ευθύνης και απόλυτη συναίσθηση της σοβαρότητας των διακυβευμάτων -το αντίθετο δηλαδή από
42. «Η ταξική συνείδηση των υποτελών κοινωνικών τάξεων έχει ανέβει τώρα πολύ πιο
ψηλά από τα χρόνια των μνημονίων 1 και 2. Αυτό συνένωσε τις υποτελείς κοινωνικές τάξεις σε ένα πρόπλασμα κοινωνικού μπλοκ εξουσίας της εργασίας που είναι αδιανόητο ότι
θα μπορούσε να εκπροσωπηθεί από τους αποστάτες της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
Επείγει τώρα, λοιπόν, να συγκροτήσουμε το νέο κόμμα που θα εκπροσωπήσει αυτό το
κοινωνικό μπλοκ δυνάμεων» (Η. Ιωακείμογλου, «Reload», rproject.gr, 24/7/2015).
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την καλλιέργεια μιας κίβδηλης και χαζοχαρούμενης αισιοδοξίας στην
οποία επιδόθηκαν τα στελέχη της ΛΑΕ, άλλοι λιγότερο (π.χ. Λαπαβίτσας) κι άλλοι περισσότερο χονδροειδώς και αστεία (Λαφαζάνης).
Το μη διακύβευμα των εκλογών
α) Βαγγέλα, είσαι σέξυ, σκίσε τον Αλέξη!
Όσο όμως τα ζητήματα δεν τίθενται στην πραγματική τους βάση
κι οι δυσκολίες τέτοιων εγχειρημάτων αποκρύπτονται, τόσο θα διαιωνίζεται η ανευθυνότητα ενός λαού που τείνει κατά κύριο λόγο να προτιμά
το βόλεμα και την ασφάλεια απ’ την ελευθερία του. Μια στάση που επικράτησε πλήρως κατά την προεκλογική περίοδο του Σεπτεμβρίου: αδυναμία στήριξης από τον κόσμο της επιλογής του ΟΧΙ και της αντίστασης
στα μνημόνια, έλλειψη σοβαρής συζήτησης γύρω από το οικονομικό διακύβευμα στο άμεσο μέλλον και εμπέδωση της λογικής των μονοδρόμων.
Όσο, επομένως, οι κοινωνικές αντιστάσεις υποχωρούν, παραχωρώντας
τη θέση τους σε ένα είδος μοιρολατρίας, τόσο ο πολιτικός διάλογος (που
εκφράζεται, είτε το θέλουμε είτε όχι, και μέσα από τις εκλογές) συμπιέζεται και χάνει το οποιοδήποτε νόημα σχετικά με την επιλογή μεταξύ
διαφορετικών πολιτικών λύσεων.
Υπό αυτήν την οπτική οι πρόσφατες εκλογές δεν έθεσαν το παραμικρό διακύβευμα εναλλακτικών (μέσα στο υπάρχον πολιτικό σύστημα)
λύσεων -και ειδικά στο οικονομικό ζήτημα. Και αυτό όχι μόνο γιατί, με τη
συμφωνία του Ιουλίου και την ψήφιση του τρίτου μνημονίου τον Αύγουστο,
έχει «μπει το νερό στο αυλάκι» όσον αφορά στη μεσοπρόθεσμη χάραξη
πολιτικής στην Ελλάδα, οδηγώντας τους κομματικούς διαξιφισμούς απλά
στη λογική της εύρεσης του καλύτερου διαχειριστή των μνημονίων. Αλλά
και διότι τα κόμματα εγκλωβίστηκαν στους παλιούς τους ρόλους, παρά το
νέο πολιτικό πλαίσιο που έχουν επιβάλει οι εξελίξεις του τελευταίου εξαμήνου. Με δεδομένο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων έχουν
ενταχθεί σε μια μνημονιακή (φιλο-ευρωζωνική) στρατηγική, λογικό ήταν
το διακύβευμα ως προς την όποια κυβερνητική αλλαγή να περιοριστεί στο
μικροπολιτικό παιχνίδι των συνεργασιών και στην ελεγχόμενη αλλαγή της
βουλευτικής σύνθεσης μέσω των εκλογικών λιστών.
Καθόλου τυχαίο δεν είναι ότι φτάσαμε στο σημείο οι εκλογικές κοκορομαχίες να αναλώνονται μόνο στην εντελώς κενή ρητορική
περί «παλιού» και «νέου», του μόνου, δηλαδή, στοιχείου που θα μπορούσε να διαφοροποιήσει δύο κόμματα με ίδιο, ουσιαστικά, πολιτικό
πρόγραμμα. Την περίοδο της ψυχολογικής ανάσας με τη βαρουφάκεια
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διαπραγμάτευση (που μέσα στον σουρρεαλισμό της έθεσε κάποια ζητήματα) αλλά και αυτήν της πολιτικής ζωντάνιας και ανάτασης στο δημοψήφισμα τις έχει διαδεχτεί μια τάση πλήρους τεχνοκρατικοποίησης
-αλλά στην πραγματικότητα σχεδόν ανοιχτής γελοιοποίησης- των πολιτικών ερωτημάτων. Η δεύτερη εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ έλαβε χώρα
μέσα στο κενό και οφείλεται κυρίως στη συμπάθεια που εμπνέει ο Τσίπρας σε μεγάλο μέρος του λαού αλλά και στον εντελώς «χομπίστικο»
τρόπο με τον οποίο κατέβηκε ο «Μεϊμαράκ» να τον χτυπήσει. Η κοινωνία
κουρασμένη ψήφισε –το περιορισμένο, έστω, κομμάτι της που πήγε στα
εκλογικά κέντρα- έχοντας ως βασική επιθυμία να τελειώνουμε μια ώρα
αρχύτερα με όλες αυτές τις εκτός κανονικότητας διαδικασίες (απανωτές
εκλογές, δημοψηφίσματα, διαπραγματεύσεις κ.λπ.).
β) Δημοκρατία και προσωπικό συμφέρον
Η σημαντικότερη, υπό αυτήν την έννοια, αρνητική συνέπεια των
εξελίξεων που ακολούθησαν την αρχική διαπραγμάτευση ήταν εξάπλωση και ισχυροποίηση της νοοτροπίας που θα μπορούσαμε ν’ αποκαλέσουμε μικροαστικό ρεαλισμό: η υιοθέτηση, από την πλευρά στρωμάτων
με καθαρά μικροαστική-νοικοκυραίικη νοοτροπία, της φιλελεύθερης
ρητορικής περί «υπευθυνότητας» κι «αισθήματος ευθύνης». Η οργή
ενάντια στον Τσίπρα και τον Βαρουφάκη, που «στέγνωσαν την οικονομία» και «κατέστρεψαν τις επιχειρήσεις με τα capital controls», συνιστά
χαρακτηριστικό δείγμα της μικροσυμφεροντολογικής νοοτροπίας μεγάλου μέρους όσων στήριξαν το ΝΑΙ στο δημοψήφισμα και συμμετείχαν, λίγο νωρίτερα, στο μπλοκ του «Μένουμε Ευρώπη». Είναι ιδιαίτερα
χαρακτηριστική, από αυτήν την άποψη, η μεγάλη πτώση της δημοτικότητας του Βαρουφάκη, τον οποίο ο Τσίπρας χρησιμοποίησε έξυπνα
ως αποδιοπομπαίο τράγο. Δεν αναφερόμαστε εδώ στους πλούσιους, οι
οποίοι έχουν βγάλει τα λεφτά τους έξω κι ετοιμάζονταν να φύγουν κι οι
ίδιοι, ανανεώνοντας τα διαβατήριά τους κι εκδίδοντας καινούργια για
τα παιδιά τους43. Αυτοί που μας ενδιαφέρουν είναι άνθρωποι όχι απαραίτητα «βρώμικοι», οι οποίοι, ωστόσο, σαγηνεύθηκαν από τη ρητορική
του ορθολογισμού και της υπευθυνότητας που υποτίθεται πως υποστήριζαν οι ταγοί του ΝΑΙ. Μιλάμε εδώ για όλους αυτούς τους πρώην
αριστερούς, τους δημαρίζοντες και λοιπούς μετέπειτα –δηλαδή μετά
το δημοψήφισμα- φανατικά τσιπρικούς οι οποίοι ασκούσαν κριτική σε
43. Καθώς λέγεται πως έγινε κατά τις κρίσιμες μέρες πριν το δημοψήφισμα με τις σχετικές ουρές στα ΑΤ των Νοτίων και των (πολύ) Βορείων Προαστίων της Αθήνας.
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κάθε απόπειρα πιο σκληρής διαπραγμάτευσης με βάση το επιχείρημα
πως με αυτούς τους τυχωδιωκτισμούς απλώς επιδεινώνουμε ακόμα περισσότερο την κατάσταση της οικονομίας.
Είναι βέβαια γνωστό πως, όταν κανείς διαπραγματεύεται σοβαρά, ρισκάρει να χάσει πολλά, προκειμένου να κερδίσει κάτι που κρίνει
συμφερότερο ή, έστω, λιγότερο κακό απ’ αυτό που ήδη έχει. Και γι’ αυτό
υποτίθεται πως μπαίνει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Άρα πιθανές «παράπλευρες απώλειες» ή και επαχθείς συνέπειες μιας διαπραγματευτικής ήττας, που ενδεχομένως να μας έφερναν σε μια κατάσταση
χειρότερη από την αρχική, θα πρέπει να θεωρούνται κομμάτι της αρχικής
εξίσωσης. Αν, με λίγα λόγια, δε θες να ρισκάρεις, δεν ψηφίζεις κάποιον
που σου υπόσχεται πως θα προσπαθήσει, υπό προϋποθέσεις έστω, να
αναδιαπραγματευτεί τους όρους που καθορίζουν τη συνθήκη εντός της
οποίας βρίσκεσαι. Και υπό αυτήν την έννοια, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορούσε σωστά ν’ απαντά πως κινείται εντός του καθορισμένου από την (πρώτη)
εκλογική του νίκη κοινωνικού συμβολαίου. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη
σημασία, εφόσον άπτεται της βαθύτερης στάσης μιας κοινωνίας απέναντι σε κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν το ίδιο της το μέλλον, είναι ένα
δεύτερο επιχείρημα. Το επιχείρημα που λέει ότι δεν είναι δυνατόν να
μιλά κάποιος για ελευθερία και δικαιοσύνη, όταν το βασικό του πολιτικό
κριτήριο είναι η υπεράσπιση των προσωπικών του συμφερόντων και του
άμεσου μέλλοντός του.
Συνιστά κοινό τόπο της κλασικής δημοκρατικής πολιτικής θεωρίας, από την εποχή του Αριστοτέλη ως τον Ρουσώ και τους φιλελεύθερους
του 19ου αιώνα (που ήταν ακόμη φορείς ενός χειραφετητικού προτάγματος κι όχι μνησίκακοι κι εμμονικοί γερογκρινιάρηδες, εχθροί κάθε κοινωνικής διεκδίκησης), η ιδέα πως η πραγματική δημοκρατία απαιτεί από
τα άτομα να υπερβούν την πρόσδεσή τους στις υλικές συνθήκες ύπαρξής
τους, προκειμένου να καταστούν ικανά να στοχάζονται αλλά και να προασπίζονται το δημόσιο καλό. Σε αντίθεση με τον ολιγαρχικό Πλάτωνα που
όριζε τη δικαιοσύνη ως «το να ασχολείται κανείς με τη δουλειά του και
να μην ανακατεύεται σε πολλά πράγματα»44, ο Αριστοτέλης αναφέρει στο
Ζ βιβλίο των Πολιτικών ένα πολύ χαρακτηριστικό ψήφισμα του αθηναϊκού
δήμου, σύμφωνα με το οποίο, «κάθε φορά που η συνέλευση του λαού
έπρεπε να αποφασίσει αν θα γίνει ή όχι πόλεμος ενάντια σε μια γείτονα πόλη, οι πολίτες που κατοικούσαν στις παραμεθόριες περιοχές δεν
44. Πολιτεία, 433a (μτφρ. Μ. Ν. Σκουτερόπουλος).

37

38

EDITORIAL

είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία» 45. Αν θέλει κανείς να έχει
δίκαιη, κατά το δυνατόν κρίση, πρέπει να μπορεί να δει τα πράγματα
κι υπό μια οπτική που υπερβαίνει εκείνη της προάσπισης του στενού
του ατομικού συμφέροντος. Όπως έλεγε κάμποσους αιώνες αργότερα
ο Ρουσώ, υπάρχει μια βασική διαφορά μεταξύ του ανθρωπολογικού
τύπου του «αστού» (bourgeois), δηλαδή του ανθρώπου που ενδιαφέρεται
για την οικονομική και υλική του ευημερία, και του «πολίτη» (citoyen),
δηλαδή του ανθρώπου που βάζει το δημόσιο καλό, το κοινό αγαθό και
το συμφέρον της πολιτικής κοινότητας, πάνω απ’ όλα. Πρόκειται για τη
θεμελιώδη διαφορά που εντόπιζε ο Μπενζαμέν Κονστάν ανάμεσα στις
δύο αντιλήψεις περί ελευθερίας –την Αρχαία και τη νεοτερική46: εκεί
που οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι αντιλαμβάνονταν την ελευθερία
ως δυνατότητα συμμετοχής στα πολιτικά πράγματα και, πιο συγκεκριμένα, στην άσκηση της εξουσίας, δηλαδή στη διακυβέρνηση, οι Νεότεροι, δηλαδή οι δυτικοί, αντιλαμβάνονται την ελευθερία ως ικανότητα ν’
αναθέτουν στο Κράτος την πολιτική τους διακυβέρνηση, προκειμένου
να μπορούν οι ίδιοι ν’ αφιερώνονται στην προάσπιση των ατομικών (δηλαδή οικονομικών) τους συμφερόντων και την αντίστοιχη καλλιέργεια
των χόμπι και των ενδιαφερόντων τους. Βλέπουμε εδώ τη θεμελιώδη
ιδέα του Χομπς, σύμφωνα με την οποία, προκειμένου ο νεότερος δυτικός να προασπίσει τα συμφέροντά του, δε διστάζει ν’ αναθέσει την
εξουσία σ’ έναν αυταρχικό και παντοδύναμο Λεβιάθαν.
Τις πολιτικές κι ανθρωπολογικές συνέπειες αυτής της πολιτικής
λογικής ανέλυσε εξαιρετικά ο Τοκβίλ, μιλώντας για το «προστατευτικό
κράτος» και τον «μαλακό δεσποτισμό», που έβλεπε ν’ αναδύονται στις
ΗΠΑ του 19ου αιώνα47. Αυτήν ακριβώς τη λογική είδαμε να θριαμβεύει
και σήμερα στις τάξεις των υπερμάχων του ΝΑΙ, εφόσον, διά της διάδοσης του μοντέλου της κοινωνίας της κατανάλωσης, ακόμα και χώρες όχι εντελώς δυτικές, όπως η Ελλάδα, μυούνται στα μυστήρια αυτής
της κεντρικής συνιστώσας του νεοτερικού πολιτικού φαντασιακού, το
οποίο τελικά θεωρεί πιο σημαντική την ασφάλεια από την ελευθερία.
45. Κ. Καστοριάδης, «Για την άμεση δημοκρατία και την αυτονομία», Πρόταγμα, τ. 3,
Δεκέμβριος 2011, σ. 104.
46. Βλ. το θεμελιώδες του κείμενο, «Η ελευθερία των αρχαίων εν συγκρίσει προς εκείνην
των νεοτέρων» (ελλ. μετάφραση στο B. Constant, Περί ελευθερίας και ελευθεριών, μτφρ.
Φ. Παιονίδης, Θεσ/νίκη, Ζήτρος, 2000).
47. Βλ. για τις σχετικές απόψεις του Τοκβίλ (που αναπτύσσονται στο τελευταίο κομμάτι
του Η δημοκρατία στην Αμερική) την ανάλυση του R. Simone, Το μειλίχιο τέρας. Γιατί η
Δύση δεν πηγαίνει προς τα αριστερά, μτφρ. Μ. Μητσός, Αθήνα, Πόλις, 2011.
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Δεν είναι, δα, διόλου δύσκολο γι’ αυτό το φαντασιακό να κουμπώσει με
την παραδοσιακή μικροαστική λογική μεγάλου μέρους της νεοελληνικής
κοινωνίας, η οποία το μόνο που επιδιώκει είναι η προάσπιση του στενού ατομικού-οικογενειακού συμφέροντος, αδιαφορώντας πλήρως για το
κοινό καλό, το οποίο, εντός αυτού του πλαισίου, σχεδόν δεν υφίσταται
ως έννοια κι ιδέα.
γ) Φόβος και φιλελεύθερη παράνοια στο Ελλάς Βέγκας
Υπαρξιακά διλήμματα άμεσης τακτικής
συναιρούνται με τη μακροχρόνια μοίρα του τόπου, τίθενται πλέον ταυτόχρονα και αλληλένδετα.
Απαντώντας στο ένα, απαντάμε μεμιάς και στα
υπόλοιπα. Συμφωνία ή χρεοκοπία. Ευρώ ή δραχμή.
Ευρωπαϊκή δημοκρατία ή εθνολαϊκιστικός αυταρχισμός. Ας μη θεωρηθεί υπερβολή το τρίτο δίλημμα.
Γ. Βούλγαρης48

Σε κάθε περίπτωση, αυτόν τον μικροαστικό δήθεν ρεαλισμό και
τους φόβους που τον τροφοδοτούν εκμεταλλεύεται το φιλελεύθερο και
μνημονιακό στρατόπεδο για να εντείνει το κλίμα πανικού και την τρομολαγνεία περί δήθεν κινδύνου απώλειας του «ευρωπαϊκού κεκτημένου
της χώρας». Αν εξαιρέσουμε τους κατσαπλιάδες της λαϊκής Δεξιάς, που
απλώς αναμασούν τέτοια σλόγκαν για μικροπολιτικούς λόγους, οι ποτάμιοι, παραποτάμιοι και λοιποί φιλελεύθεροι περιστέλλουν τεχνηέντως κάθε
συζήτηση περί «ευρωπαϊκής ταυτότητας» στη επισήμανση του κινδύνου
να πηδήξει η Ελλάδα απ’ το τρένο του «εκσυγχρονισμού», δηλαδή της
πορείας σύγκλισης με τη Δύση. Λες και το να ανήκει κανείς στη Δύση καθορίζεται απ’ το αν ανήκει στην Ευρωζώνη ή στην ΕΕ! Δηλαδή η Βρετανία,
η Νορβηγία, η Ελβετία ή οι ΗΠΑ δεν είναι δυτικές χώρες; Και είναι η Ελλάδα, απλώς επειδή, για γεωπολιτικούς και βραχυπρόθεσμα οικονομικούς
λόγους, μας έμπασαν από το παράθυρο στους «ευρωπαϊκούς θεσμούς»;
Η Βουλγαρία μήπως; Κι αν κάποτε μπει κι η Τουρκία στην ΕΕ, θα μετατραπεί αυτομάτως σε δυτική χώρα; Είναι η φαρσοκωμωδία της ΕΕ ο θεματοφύλακας των δυτικών ιδεωδών ή μήπως το «κοινό νόμισμα» συνιστά
κάποιο είδος φυλαχτού που μας προφυλάσσει από τη μάστιγα του τριτοκοσμισμού, όπως τόσο κουραστικά επαναλαμβάνει ο ινστρούχτορας του
48. Από το άρθρο του με τίτλο «Θέλουμε Ελλάδα ευρωπαϊκή ή τριτοκοσμική;», Τα Νέα,
06/06/2015.
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μεσαίου χώρου Γ. Βούλγαρης; Μήπως εδώ οι φιλελεύθεροι πολέμιοι του
ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουν μέσες άκρες στις ίδιες ψευδαισθήσεις με τον Τσίπρα
και τον Βαρουφάκη, που συγχέουν την ΕΕ με τον Διαφωτισμό;
Πάντως με κάτι τέτοιο έδειξε ότι τρέφεται ο θίασος που συγκεντρώθηκε στο Σύνταγμα και στο Καλλιμάρμαρο τη βδομάδα του δημοψηφίσματος, κάτω από την ομπρέλα του «Μένουμε Ευρώπη». Πλάι
στους οργανωμένους οννεδίτες του Σαμαρά είδαμε να διαδηλώνουν αριστερόφοβοι παππούδες και ευκατάστατες γιαγιάδες του Κολωνακίου,
φερέλπιδες νέοι της γενιάς των χίπστερς που φοβάται μήπως χαθεί κάτω
απ’ τα πόδια τους το «ευρωπαϊκό έδαφος», αλλά και επιχειρηματικός
κόσμος που «γονατίζει» και στη σκέψη ότι ο ελληνικός λαός θα πει ένα
ΟΧΙ. Τα τραγελαφικά πλακάτ του στυλ «όχι στον ελληνικό σταλινισμό»,
«ΕΑΜ: ευρωπαϊκό απελευθερωτικό μέτωπο», «όχι στις μονομερείς ενέργειες της κυβέρνησης» κ.λπ. συνοψίζουν ίσως με τον πιο σουρεαλιστικό
τρόπο την υστερία και την πλήρη έλλειψη χιούμορ των λεγόμενων ευρωλιγούρηδων στον τόπο αυτό. Εδώ, ο βιωματικός εκσυγχρονισμός του
Νεοέλληνα συναντά (και μάλιστα στο δρόμο!) μια αυτιστικού τύπου αριστεροφοβία, γεννώντας τελικά αυτήν την χαζοχαρούμενη ευρωλατρεία
με την οποία μας έχουν πάρει τ’ αυτιά οι Ψυχάρηδες και οι Μπογδάνοι.
Είναι σαν όλο αυτό το χιπστερο-διανοουμενίστικο μπλοκ των εν Ελλάδι φιλελεύθερων49 να απέκτησε -προσωρινά και στο δρόμο- μια «λαϊκή
βάση», μόνο και μόνο μπροστά στο φόβο του Γκρέξιτ.
Δυστυχώς αυτούς τους φόβους αντανακλά η στάση ακόμα και
σχολιαστών πολύ πιο «τίμιων» και μεγαλύτερης αναλυτικής διαύγειας,
όπως π.χ. του Ν. Σεβαστάκη. Ο τελευταίος, μολονότι είναι από τους πιο
αξιόλογους θεωρητικούς της Αριστεράς στην Ελλάδα, τώρα τελευταία
έχει μετοικήσει στις στήλες της Lifo απ’ όπου και έβαλλε, πριν τη διάσπαση του καλοκαιριού, κατά ενός φανταστικού και ολωσδιόλου λαφαζανοποιημένου ΣΥΡΙΖΑ, όταν είναι προφανές πως ο Τσίπρας, φορέας ενός
αφελούς φιλοευρωπαϊσμού, έχει προβεί σε πλήθος συμβιβασμών κι επ ουδενί εκφράζει κάποιο αριστερίστικο ή «αντιευρωπαϊκό» πνεύμα. Διότι όχι
μόνο τονίζει με κάθε τρόπο την προσήλωση του στην «ευρωπαϊκή πορεία
της χώρας», μα έχει ως υπουργό Οικονομικών έναν διακηρυγμένα σοσιαλφιλελεύθερο και «δυτικοποιημένο» οικονομολόγο, ο οποίος διακηρύττει
ανοιχτά, ευθύς εξ αρχής, πως «διαφωνούμε μόνο με το 30% του Μνημονί49. Για το μπλοκ αυτό βλ. το κείμενό μας «Το τέλος της Μεταπολίτευσης; Μια χαρτογράφηση του πεδίου σύγκλισης μεταξύ ακροδεξιάς και φιλελευθερισμού», ειδικά το κομμάτι
«Οι νέοι Φιλελεύθεροι και ο ιδεολογικός τους ρόλος», Πρόταγμα τ. 6, Δεκέμβριος 2013.
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ου». Προφανώς κι ο δημόσιος λόγος του ΣΥΡΙΖΑ δεν εξαντλείται στην τεχνοκρατική και «χίπστερ» ή «μεταμοντέρνα» αντίληψη του Βαρουφάκη ή
μεγάλου μέρους του λεγόμενου «περιβάλλοντος Τσίπρα»50. Κριτικές σαν
αυτή του Σεβαστάκη, ώστόσο, θα μπορούσαν να σταθούν στην περίπτωση
της ΛΑΕ, με τις αναφορές της στο ΕΑΜ και τις περίεργες πολιτικές φιλίες
ορισμένων στελεχών της51, αλλά, ακόμα και σ’ αυτήν την περίπτωση, θα
παρέμενε υστερόβουλη και παραμορφωτική της πραγματικότητας. Διότι
πυρήνας της δεν είναι απλώς η κριτική σε πιθανές λαϊκιστικές υπερβολές
του αριστερού ή και ελευθεριακού αντιμνημονιακού λόγου, αλλά η υπόρρητη ταύτιση κάθε κριτικής στο μνημόνιο με τον λαϊκισμό -η ιδέα πως η
κριτική στην τωρινή ΕΕ δεν μπορεί παρά να γίνεται από εθνικιστική σκοπιά, έστω κι αν δεν είναι αυτός ο διακηρυγμένος στόχος των φορέων της.
Ουσιαστικά πρόκειται για ανερυθρίαστη προσχώρηση στο φιλελεύθερο
εκείνο μπλοκ όσων κατακεραυνώνουν ως δείγμα «εθνολαϊκισμού» -άρα
ως πρόπλασμα φασιστικών τάσεων, για να λέμε τα πράγματα με τ’ όνομά
τους- την κριτική στον κοινοβουλευτισμό.
Περί φιλελεύθερης τυφλότητος
α) Ο θεωρητικός χυλός
Βέβαια για τους φιλελεύθερους το να λέει κανείς κυριολεκτικά
ό,τι του κατεβαίνει, κάνοντας την τρίχα τριχιά και το άσπρο μαύρο, είναι μια πολύ βολική επιλογή, ένας τέλειος αντιπερισπασμός που τους
επιτρέπει να κάνουν γαργάρα μερικά από τα πιο ουσιώδη μα και δυσεπίλυτα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Σ’ ένα χαρακτηριστικό
άρθρο της περιόδου των διαπραγματεύσεων, διαβάζαμε, π.χ. σχετικά με
την πορεία των τελευταίων τα εξής: «Είναι συνέπεια της διαχείρισης
της χρεοκοπίας. Αυτή η εγκληματική διαχείριση είναι η αιτία της μισής
τουλάχιστον ύφεσης. Απόδειξη ότι, ενώ μειώσαμε τα ελλείμματα και
φτάσαμε σε πλεονάσματα, ξαναγυρίσαμε το 2015 πάλι σε πρόβλημα. Το
παλιό πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να αλλάξει το οικονομικό μοντέλο
και το παλιό οικονομικό μοντέλο δεν μπορεί να ξαναπάρει μπρος, χρειάζεται ένα ισχυρό μεταρρυθμιστικό σοκ»52. Ως συνήθως, τα χρεώνουμε
50. Όπως πιστεύουν, εντελώς λανθασμένα, διάφοροι εθνοπατριωτικοί αντιμνημονιακοί
κύκλοι, προκειμένου να κλείσουν τα μάτια απέναντι στα αδιέξοδα του αντιμνημονιακού
πατριωτισμού.
51. Βλ. σχετικά το άρθρο του Δ. Ψαρρά, «Η “αριστερή” και η “δεξιά” δραχμή», Εφ Συν,
14/9/2015.
52. Φ. Γεωργελές, «Edito 529», Athens Voice, τ. 529, 3/6/2015.
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όλα στο διεφθαρμένο και ανίκανο πολιτικό προσωπικό, στο «παρασιτικό
κι ανίκανο δημόσιο», δίχως ποτέ ν’ αναρωτιόμαστε περί των δυνατοτήτων ανάπτυξης του περίφημου ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα. Η «αγορά» θεωρείται αμέμπτου ηθικής, έτοιμη πάντοτε ν’ απογειωθεί μόλις γίνουν οι σωστοί χειρισμοί απ’ την πλευρά του κράτους και του πολιτικού
προσωπικού. Είναι, δηλαδή, μόνο η πολυθρύλητη «γραφειοκρατία» και
το «δυσλειτουργικό κράτος» που καταπνίγουν τις καπιταλιστικές ορμές
του ελληνικού ιδιωτικού τομέα;
Ακούμε πράγματα απίστευτα. «Γραφειοκρατία» το ελληνικό μπάχαλο, όταν ακόμα κι ένας σχετικά μελετηρός πρωτοετής φοιτητής κοινωνιολογίας (που έχει ίσως ακούσει κάτι αμυδρά περί Μαξ Βέμπερ) ξέρει
πως γραφειοκρατία σημαίνει οργάνωση: «η γραφειοκρατία […] είναι το
κοινωνικό πλαίσιο το πιο πρόσφορο για την καπιταλιστική οργάνωση
της παραγωγής και για την οργάνωση μιας κοινωνίας προσαρμοσμένης
στους στόχους της παραγωγής αυτής. Η εξάλειψη, στα πλαίσιά της, των
προσωπικών σχέσεων, η υποταγή όλων των δραστηριοτήτων στην εφαρμογή μιας νόρμας που συνδέεται με μιαν αντικειμενική σκοπιμότητα,
την κάνουν πρότυπο της οικονομικής ορθολογικότητας που εγκαθιδρύει ο βιομηχανικός καπιταλισμός»53. Κάτι που ούτε κατά διάνοια δεν
υπάρχει στα καθ’ ημάς –προφανώς η γραφειοκρατία γεννά τους δικούς
της ανορθολογισμούς και αντιφάσεις και η «ορθολογικότητα» του καπιταλισμού μόνο εντός εισαγωγικών πρέπει να γράφεται. Ωστόσο άλλο
πράγμα αυτού του είδους οι ανορθολογισμοί κι άλλο πράγμα η ελληνική
κατάσταση. Πρόκειται για σημείο καίριο που η παράβλεψή του καθορίζει τη στάση των φιλελεύθερων ιδεολόγων απέναντι στο δημόσιο. Το
δημόσιο, λοιπόν, δεν ήταν «υπερτροφικό» προ των μνημονιακών περικοπών (αρκεί η σύγκριση με τα αντίστοιχα γαλλικά ή γερμανικά νούμερα
για να το καταλάβουμε), αλλά στραβά και ανορθολογικά στελεχωμένο,
εφόσον οι διορισμοί γίνονταν με πελατειακά κριτήρια. Η λύση των περικοπών προσωπικού απλώς επιδείνωσε το πρόβλημα, καθώς πετσόκοψε ένα ήδη κακοσχεδιασμένο και ανοργάνωτο κράτος. Ενδεχομένως,
άλλωστε, να ξέρει ο πρωτοετής μας φοιτητής -οι φιλελεύθεροί μας,
πάντως, σίγουρα αγνοούν- πως η δυτικού τύπου γραφειοκρατία -αυτό,
ντε, που οι ίδιοι ονειρεύονται ως «ορθολογική δημόσια διοίκηση δυτικού
τύπου»- συνιστά γέννημα του ίδιου πολιτισμού ο οποίος γεννά και τον
καπιταλισμό, δηλαδή αυτό το πρωτόγνωρο εργαλείο οικονομικής ανά53. Κ. Λεφόρ, «Τι είναι γραφειοκρατία;» (1960), Τι είναι γραφειοκρατία;, μτφρ. Β. Τομανάς, Εκδοτική Ομάδα, Θεσ/νίκη, 1985, σ. 16.

EDITORIAL

πτυξης. Πρόκειται για τον αστικό πολιτισμό που δημιουργείται σταδιακά εντός της Δύσης από τον 11ο-12ο αιώνα κι εξής54.
Αυτός ο πολιτισμός μόνο ξώφαλτσα κι ιδιαιτέρως επιφανειακά έφτασε στην Ελλάδα, ό,τι κι αν υποστηρίζουν εθνικιστές μαρξιστές
τύπου Σβορώνου55. Στην Ελλάδα ποτέ δεν υπήρξε πραγματική αστική
ανάπτυξη και γι’ αυτό το ελληνικό κεφάλαιο υπήρξε πάντοτε κυρίως
εφοπλιστικό (και κατ’ ουσίαν, σε πολύ μεγάλο βαθμό, λαθρεμπορικό),
τραπεζικό και κατασκευαστικό. Ελάχιστα όμως βιομηχανικό56. Το νεοελληνικό κράτος, που ιδρύεται ως κράτος-μαριονέτα για να εξυπηρετήσει τα βρετανικά γεωπολιτικά συμφέροντα, κατοικείται από έναν λαό
ανίκανο να φέρει εις πέρας ακόμα και τον ίδιο του τον απελευθερωτικό
αγώνα, εφόσον, ως γνωστόν, η περίφημη «Επανάσταση» του ’21 υπήρξε
από πολύ νωρίς το θέατρο ενός γενικευμένου εμφυλίου πολέμου57. Αυτή
λοιπόν η κοινωνία, που μέχρι τον 19ο αιώνα συνιστούσε μόρφωμα αγροτικό-κτηνοτροφικό/αλιευτικό και δευτερευόντως εμπορικό, ως προς την
οικονομική της διάρθρωση, και φυλετικό-πατριαρχικό, ως προς την πολιτική και κοινωνική του δομή (βασισμένη στα δίκτυα πατρωνίας μεσογειακού-βαλκάνιου τύπου και την κυριαρχία των τοπικών αρχόντων
κάθε είδους), κατάφερε να αποτελέσει κομμάτι του Πρώτου Κόσμου
όχι επειδή αναπτύχθηκε οικονομικά58, αλλά επειδή σχεδόν πάντοτε
54. Για τον αστό, ως ανθρωπολογικό τύπο, ο οποίος δημιούργησε κι ενσάρκωσε αυτόν
τον αστικό πολιτισμό, βλ. το κλασικό έργο του Β. Ζόμπαρτ, Ο Αστός. Πνευματικές προϋποθέσεις και ιστορική πορεία του δυτικού καπιταλισμού (1913 –μτφρ. Κ. Κουτσουρέλης,
Αθήνα, Νεφέλη, 1998), όπως επίσης και τη μελέτη του Ντ. Μπελ, Ο πολιτισμός της μεταβιομηχανικής Δύσης (1976 –μτφρ. Γ. Λυκιαρδόπουλος, Αθήνα, Νεφέλη, 1999).
55. Βλ. π.χ. το κεφάλαιο «Ο νεοελληνικός Διαφωτισμός και η εθνικοαπελευθερωτική ιδεολογία» του έργου του Το ελληνικό έθνος. Γένεση και διαμόρφωση του Νέου Ελληνισμού,
Αθήνα, Πόλις, 2004.
56. Σχετικά με τις εγγενείς δυσκολίες περάσματος της ελληνικής βιοτεχνίας στο καθεαυτό βιομηχανικό στάδιο, βλ. το βιβλίο του Στ. Τσοτσoρού, Η συγκρότηση του βιομηχανικού
κεφαλαίου στην Ελλάδα 1898-1939. Η αργόσυρτη εκβιομηχάνιση (Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1993),
που παραθέτει πλήθος αριθμών και στατιστικών στοιχείων τα οποία δίνουν πειστικά το
πορτραίτο της ελληνικής οικονομίας των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα. Η ανικανότητα του πατέρα του Εμπειρίκου να φτιάξει την υψικάμινο που σχεδίαζε κατά τη
δεκαετία του ’30, προκειμένου να περάσει από τον εφοπλιστικό στον βιομηχανικό τομέα
δείχνει, εν είδει ανεκδότου, τις δομικές αδυναμίες του ελληνικού «καπιταλισμού».
57. Οι αναλύσεις του Κωστή Παπαγιώργη επί του ζητήματος αυτού είναι αξεπέραστες.
Βλ. τα τρία βιβλία του τα αφιερωμένα στο ’21: Κανέλλος Δεληγιάνης (2002), Τα καπάκια.
Βαρνακιώτης, Καραϊσκάκης, Ανδρούτσος (2003) και Εμανουήλ Ξάνθος (2005).
58. Όπως θριαμβολογούσαν πριν λίγα χρόνια διάφοροι μετέπειτα θερμοί μνημονιολάτρες
σαν τον Γ. Βούλγαρη, που είδαμε προηγουμένως –βλ. το βιβλίο του Η Ελλάδα από τη
Μεταπολίτευση στην Παγκοσμιοποίηση, Αθήνα, Πόλις, 2008.
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απολάμβανε της οικονομικής στήριξης των δυτικών, η οποία, φυσικά,
παρεχόταν για την εξυπηρέτηση των δικών τους γεωπολιτικών σκοπών
και είχε ως τίμημα την εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας. Από μαγαζί
των Βρετανών γίναμε μαγαζί των Αμερικανών, με την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος που έλαβε χώρα, σε παγκόσμιο επίπεδο, μετά τον
Β’ Π. Π., και φτάσαμε τις τελευταίες δεκαετίες να απολαμβάνουμε τις
χρηματοδοτικές φροντίδες της Ενωμένης Ευρώπης, και δη του βορείου
(πλεονασματικών οικονομιών) κομματιού της. Η κοινωνία όμως ελάχιστα
άλλαξε ως προς τις βαθύτερες οικονομικές δομές και τη συνακόλουθη
νοοτροπία της. Το καθεαυτό καπιταλιστικό πνεύμα της οικονομικής δημιουργικότητας ελάχιστα άγγιξε τους κεφαλαιούχους και την οικονομική
ολιγαρχία. Περάσαμε από το αγροτικό στάδιο απευθείας στην κοινωνία
της κατανάλωσης και την κυριαρχία του τριτογενούς τομέα (δηλαδή στα
παρακμιακά προϊόντα του σήποντος δυτικού καπιταλισμού) δίχως να
περάσουμε από το ενδιάμεσο καπιταλιστικό-αστικό στάδιο59. Όπως έχει
παρατηρηθεί με αφορμή τη μελέτη άλλων μη καπιταλιστικών οικονομιών,
αυτή η «διόγκωση ενός τριτογενούς τομέα χαμηλής παραγωγικότητας»
πάει μαζί με την «στενότητα της εκβιομηχάνισης» και συνιστά ένα φαινόμενο χαρακτηριστικό της βιομηχανικής και γενικότερης οικονομικής
υπανάπτυξης: την «τριτογενή παραμόρφωση» της οικονομίας60.
Και γι’ αυτό «βαριά βιομηχανία» μας -όπως βλακωδώς λέγεταιείναι ένας τομέας καθαρά και βαθιά παρασιτικός, αυτός του τουρισμού.
Κατά τα άλλα, οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μακράν του να δίνουν έστω
και την ελάχιστη ώθηση σε παραγωγικού τύπου επενδύσεις μετουσιώνονται αρειμανίως σε τατουατζίδικα και frozen yogurt. Κι αν το 2014
πανηγυρίζαμε επειδή, για πρώτη φορά από το 1948 -δηλαδή για πρώτη
φορά από τότε που υπάρχουν επίσημα στοιχεία!- η χώρα παρουσιάζει
εμπορικό πλεόνασμα, αυτό δε συνέβη, επειδή, επιτέλους, αναπτύχθηκε
59. Σε πρόσφατη έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
παρατηρεί πως, «με μόνο 8,5% της οικονομίας της να αφιερώνεται στη βιομηχανική παραγωγή, η Ελλάδα είναι η λιγότερο βιομηχανοποιημένη χώρα της ηπειρωτικής Ευρώπης
(εκτός από το Λουξεμβούργο). Επιπλέον, η όποια βιομηχανία της σχετίζεται κυρίως με την
επεξεργασία τροφίμων, το πετρέλαιο και την επεξεργασία βασικών μετάλλων. Αντίθετα,
στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες με τις οποίες συνεργάζεται η ΕΤΑΑ (κυρίως τις
χώρες της Κεντρικής Ευρώπης), αναπτύσσεται βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας, η οποία
έχει ενταχθεί στην γερμανική αλυσίδα εφοδιασμού» (βλ. «Έκθεση της EBRD: Η Ελλάδα
πάσχει από “ισχνή” βιομηχανία και διογκωμένο δημόσιο τομέα», in.gr, 17/9/2014).
60. Βλ. σχετικά J.-L. Margolin, Singapour 1959-1987. Genèse d’un nouveau pays industriel
[Η Σιγκαπούρη μεταξύ 1959 και 1987: η γέννηση μιας νέας βιομηχανικής χώρας], Παρίσι,
L’Harmattan, 1989, σ. 22, 19.

EDITORIAL

η οικονομία, με αποτέλεσμα είτε να εξάγουμε περισσότερα απ’ όσα εισάγουμε είτε να παράγουμε αυτά που χρειαζόμαστε εμείς οι ίδιοι αντί
να τα εισάγουμε -όχι: Η επίτευξη πλεονάσματος στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών οφείλεται, πολύ απλά, στο γεγονός πως, λόγω της φτωχοποίησης της κοινωνίας και της μείωσης της αγοραστικής της δύναμης,
έπεσε αισθητά ο αριθμός των εισαγωγών, ο οποίος και είχε αγγίξει υψηλότατες τιμές κατά την περίοδο του μεγάλου «μπαμ» της δεκαετίας του
2000, όταν υπήρχε δυνατότητα κατανάλωσης61.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, ο παρασιτικός χαρακτήρας της πολιτικής ολιγαρχίας συνιστά αντανάκλαση του εξίσου παρασιτικού χαρακτήρα του ελληνικού κεφαλαίου, εφόσον συνιστούν προϊόν του ίδιου
ανθρωπολογικού μοντέλου. Δεν είναι τυχαίο, υπό αυτήν την άποψη, πως,
όποτε εκφράστηκαν αστικές και γνήσια φιλελεύθερες τάσεις στο πολιτικό επίπεδο γύρω τους συνασπίστηκαν και τα λιγότερο παρασιτικά
και πιο προοδευτικά κομμάτια της ελληνικής οικονομικής ολιγαρχίας.
Αυτό συνέβη, π.χ., επί Βενιζέλου, «την εποχή που οι μεγαλοαστοί, αντί
να παίζουν κουμ-καν, δημιουργούσανε την Ελλάδα» όπως έλεγε ο Ελύτης, μιλώντας για τον Εμπειρίκο 62, αμφότεροι οι πατεράδες των οποίων
υπήρξαν στρατευμένοι βενιζελικοί.
β) Υπάρχει σοβαρός «ιδιωτικός τομέας» στην Ελλάδα;
Είναι λοιπόν εντελώς γελοίο όλες αυτές οι λάβρες επιθέσεις ενάντια στον κρατισμό και το παρασιτικό κράτος -των οποίων οι φορείς έχουν
κυριολεκτικά ξεσαλώσει τώρα που το κράτος αυτό είναι κι επισήμως αριστερό- να μην αναφέρονται ποτέ στον εντελώς αστείο ελληνικό ψευτοκαπιταλισμό του κρατικοδίαιτου επιχειρείν, των κονέ με το κράτος, της
διαφθοράς και των σκανδάλων. O Μαξ Βέμπερ (που αποκαλούσε τον καθεαυτό, τον δυτικό καπιταλισμό ως «έλλογο» ή «αστικό» καπιταλισμό)
μιλούσε, στην περίπτωση, προκαπιταλιστικών ή ημικαπιταλιστικών μορφωμάτων του μη δυτικού κόσμου, για «πολιτικά προσδιορισμένο καπιτα61. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι εισαγωγές εμπορευμάτων μεταξύ 2004 και 2008 ανήλθαν από 37.434,1 σε 62.130,2 εκατ. Ευρώ (όταν τα
πρώτα χρόνια της δεκαετίας κινούνταν σταθερά γύρω στα 32 με 33 τρις) για ν’ αρχίσουν
να πέφτουν σταδιακά από το 2009 και το 2014 ν’ ανέρχονται πλέον σε 39.023,8 εκατομμύρια. (Για όλα τα σχετικά στοιχεία, βλ. την επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/externalsector/balance/commercial.aspx
αλλά και τους αντίστοιχους πίνακες που αναδημοσιεύει μπλογκ http://mitarola.blogspot.
gr/2013/07/14.html).
62. Ο. Ελύτης, Αναφορά στον Ανδρέα Εμπειρίκο, Αθήνα, Ύψιλον, 1980, σ. 23.
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λισμό» 63 , εννοώντας με αυτήν την έννοια ένα οικονομικό σύστημα εντός
του οποίου τα οικονομικά υποκείμενα δε βασίζουν την πλουτοθηρία τους
στις κινήσεις της αγοράς, αλλά χρησιμοποιούν πολιτικά -δηλαδή εξωοικονομικά- μέσα για να επιβάλουν τη βούλησή τους αλλά και να επωφεληθούν, δημιουργώντας προνομιακές συνθήκες για τη δραστηριότητα
και τις επενδύσεις τους. Με άλλα λόγια: Έχεις κονέ με το κράτος και
παίρνεις δουλειές. Αυτό που παραδοσιακά γίνεται στην Ελλάδα.
Το εν λόγω φαινόμενο καταδεικνύει με πολύ χαρακτηριστικό
τρόπο την ανικανότητα της ντόπιας οικονομικής ολιγαρχίας -η οποία,
ως εκ τούτου, δεν έχει χαρακτήρα αστικό και καπιταλιστικό- να ενεργήσει ως γνήσιο οικονομικό υποκείμενο και να προσπαθήσει να πλουτίσει κυρίως με καθαρά οικονομικά μέσα, καινοτομώντας, παίρνοντας
ρίσκα κ.λπ. Γι’ αυτό και ο μεταπρατισμός, όπως έχει σωστά αναλυθεί
από τους διαυγέστερους των νεοελλήνων μαρξιστών, συνιστά δομικό
χαρακτηριστικό της ελληνικής νοοτροπίας. Όχι όμως μόνο σε οικονομικό επίπεδο, μα και σε πολιτικό. Ο νεοέλλην ολιγάρχης δεν είναι
μεταπράτης μόνο στην οικονομία, όπου -στην καλύτερη περίπτωσησυνήθως συνιστά εισαγωγέα ξένων βιομηχανικών αγαθών –είναι και
πολιτικός μεταπράτης, εφόσον αυτό στο οποίο από καταβολής νεοελληνικού κράτους (και στην πραγματικότητα ήδη από την περίοδο της
Επανάστασης) διαπρέπει είναι η πώληση εκδούλευσης στον εκάστοτε
ξένο τοποτηρητή. Όπως ωραία το έθεταν οι Α. Λουριώτης και Ι. Ορλάνδος (μέλη της αντιπροσωπείας που είχε σταλεί στο Λονδίνο για
να διαπραγματευτεί το πρώτο επαναστατικό δάνειο, τον Ιανουάριο
του 1824), «αφού η Ελλάς στερωθή εσωτερικώς και ενδυναμωθεί όσον
χρειάζεται, εμπορεί να γίνει ώριμος σκέψις εις ποίαν από τας ευρωπαϊκάς δυνάμεις μας συμφέρει περισσότερον να προσκολληθώμεν» 64.
Αυτή η λογική επιβιώνει άθικτη μέχρι σήμερα: από τους κοτζαμπάσηδες που ήταν «μπροστινοί» (κατά τη σημερινή ορολογία της «νύχτας»)
των Οθωμανών και τους εκπροσώπους των περίφημων «εθνικών» κομμάτων (Αγγλικό, Γαλλικό, Ρώσικο) μέχρι τον ΣΥΡΙΖΑ που προσπαθεί
να βρει λιγότερο απαιτητικούς προστάτες απ’ τους Γερμανούς στο
πρόσωπο των Αμερικανών ή ακόμα και των Ρώσων (μέσω του ανεκδιήγητου Κοτζιά).
63. M. Weber, «Εισαγωγή», Η προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού,
μτφρ. Μ. Κυπραίος, Αθήνα, Gutenberg, 2000, σ. 22.
64. Παρατίθεται από τον Κ. Παπαγιώργη, Κανέλλος Δεληγιάννης, Αθήνα, Καστανιώτης,
2001, σ. 309.
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Βλέπουμε, λοιπόν, πως το πρόβλημα είναι πολύ βαθύτερο κι επ’
ουδενί έχει απλώς να κάνει με την ύπαρξη ενός υπερτροφικού κράτους,
δυσλειτουργικού κι ανοργάνωτου, που πνίγει τη σπαργώσα τάση της
κοινωνίας προς την οικονομική καινοτομία. Η οικονομική δημιουργικότητα, ως κομμάτι του καπιταλιστικού φαντασιακού, συνιστά γέννημα
κοινωνιών σε μεγάλο βαθμό χειραφετημένων, εντός των οποίων οι άνθρωποι επιζητούν από μόνοι τους νέους τρόπους πλουτισμού και δεν
αρκούνται στην είσπραξη προσόδου ή στο εμπόριο. Κάτι που δεν ίσχυσε
ποτέ στην Ελλάδα.
γ) Οι άεργοι σφουγγοκωλάριοι του νεοφιλελευθερισμού
Άντε τώρα να τα εξηγήσεις αυτά στους αντικρατιστές σταυροφόρους… Άντε να τους φέρεις το παράδειγμα της μετακομουνιστικής
Ρωσίας (άλλης μιας χώρας δίχως καπιταλιστική παράδοση και ισχυρή
αστική τάξη), τότε που η αυτοκατάργηση του κράτους (υπό τις ευλογίες μεγάλων νεοφιλελεύθερων φωστήρων της εποχής) όχι μόνο δεν έδωσε ώθηση στην άνθιση της οικονομικής δημιουργικότητας από πλευράς
ιδιωτικού τομέα, αλλά έθεσε ουσιαστικά τις βάσεις του πουτινισμού,
εμβαθύνοντας ακόμη περισσότερο απ’ ό,τι συνέβη επί Μπρέζνιεφ το καθεστώς κλεπτοκρατίας απ’ το οποίο αναδύθηκαν οι λεγόμενοι ολιγάρχες 65. Μπορεί στην Ελλάδα να μην έχουμε φτάσει σε ανάλογα επίπεδα,
καθώς, αφενός, δε βιώσαμε ποτέ συνθήκες τέτοιας ολικής κοινωνικής
κατάρρευσης και, αφετέρου, δεν αναπτύχθηκε ποτέ ένα τόσο ισχυρό
εγκληματικό δίκτυο (σαν τη ρώσικη μαφία), ικανό ν’ αμφισβητεί ανοιχτά την κυριαρχία του κράτους, όπως συμβαίνει στη Νότιο Ιταλία αλλά
και σε άλλες περιοχές με παράδοση στο ευρείας κλίμακας οργανωμένο
έγκλημα. Ωστόσο, η παράνομη οικονομία και το έγκλημα (λαθρεμπόριο,
ναρκωτικά κι εμπόριο λευκής σάρκας, πώληση προστασίας, έλεγχος
του ποδοσφαίρου κ.λπ.) συνιστούν βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, εφόσον εκφράζουν τη λογική προέκταση του προσοδοθηρικού
και παρασιτικού μοντέλου της νεοελληνικής οικονομικής συμπεριφοράς όπως επίσης και την έλλειψη σοβαρής κρατικής οργάνωσης που
χαρακτηρίζει τη χώρα. Εδώ μας πιάνει πλέον ανατριχίλα, καθώς το να
65. Με την ανθηρότατη ρωσική μαφία να ελέγχει το 40% της οικονομίας της χώρας σύμφωνα με παλαιότερα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, «ποσοστό που σε ορισμένους
τομείς της οικονομίας αυξάνεται ακόμα περισσότερο» (Louise I. Shelley, “The Price Tag
of Russia’s Organized Crime” [«Το κόστος του οργανωμένου εγκλήματος στη Ρωσία»],
Transition. The Newsletter about Reforming Economies, Φεβρουάριος 1997, σ. 7).
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μας κουνά το δάχτυλο ένας Φ. Γεωργελές, τολμούμε να πούμε ότι είναι κομματάκι υπερβολικό. Δηλαδή να μας κάνει μάθημα παραγωγικών
οικονομικών ο κατεξοχήν συνειδητός, στρατευμένος και διακηρυγμένος
εκπρόσωπος της πιο παρασιτικής και σπάταλης από τις παρασιτικές
ανθρώπινες δραστηριότητες -της κατανάλωσης; Ο αρχισυντάκτης του
εντύπου που, δίπλα στο άρθρο του που παραθέσαμε παραπάνω, σου
βγάζει ρεπορτάζ για τους παλλόμενους γλουτούς της Λιζ Χάρλεϊ66; Ο άνθρωπος που βγάζει λεφτά αποκλειστικά και μόνο από τη διαφημιστική
δαπάνη, δίχως να παράγει απολύτως τίποτε;
Θα πρέπει άλλωστε να είναι σαφές πως το επιχείρημα που χρεώνει όλες τις κακοδαιμονίες της ελληνικής οικονομίας στην κακοδιοίκηση
του δημοσίου και στην ανικανότητα κράτους και πολιτικού προσωπικού
συνιστά -είτε το γνωρίζουν οι υποστηρικτές του είτε όχι- το κυριλέ κι
εκλεπτυσμένο περίβλημα της πιο ωμής νεοφιλελεύθερης λογικής. Πρόκειται για τη λογική που βρίσκεται πίσω από τα διαδοχικά μνημόνια και
υποστηρίζει πως ένας από τους πιο βασικούς παράγοντες μιας μελλοντικής αύξησης της περίφημης ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας είναι η συμπίεση του μισθολογικού κόστος. Γιατί -σου λένε-, αν
μειωθούν οι μισθοί, θα μειωθεί το κόστος της παραγωγής κι έτσι τα ελληνικά εξαγωγικά προϊόντα θα γίνουν πιο φθηνά και πιο ανταγωνιστικά.
Κι έτσι θα μειωθεί το εμπορικό έλλειμμα, αφού θ’ αυξηθούν οι εξαγωγές,
ενώ παράλληλα θα προσελκύσουμε και πλήθος ξένων κεφαλαίων, που
θα έρθουν να επενδύσουν στο νέο Ελ Ντοράντο 67. Εκτός του ότι αυτές οι
λογικές βασίζονται σε πλήρη αγνόηση των εμπειρικών δεδομένων68, αναπαράγουν τη γνωστή νεοφιλελεύθερη εμμονή: Η «αγορά» είναι πάντοτε
66. «Η Λιζ Χάρλεϊ κάνει pole dancing και το Ιnstagram παθαίνει ντελίριο», athensvoice.gr,
3/6/2015.
67. Στην πραγματικότητα η μείωση των μισθών έχει το αντίθετο αποτέλεσμα! Η μείωση
της εσωτερικής ζήτησης αγαθών προκαλεί διατήρηση των ίδιων τιμών επί των προϊόντων
που θα εξαχθούν προκειμένου να αντισταθμιστεί η απώλεια κερδών και, κυρίως, κλείσιμο
επιχειρήσεων, δηλαδή αποεπένδυση, η οποία μειώνει την παραγωγή και άρα τον συνολικό
όγκο των εξαγωγών. Η εξέλιξη αυτή επιφέρει, με τη σειρά της, μείωση της συνολικής διαθέσιμης ποσότητας προϊόντων, δηλαδή σπάνη, άρα αύξηση της τιμής τους και ούτω καθ’
εξής. Όλα αυτά αποτελούν, προφανώς, στοιχειώδεις οικονομικούς συλλογισμούς, αλλά
μάλλον οι νεοφιλελεύθεροι εγκέφαλοι κρασάρουν εύκολα…
68. Βλ. σχετικά τα στοιχεία που παραθέτουν οι Γ. Δαφέρμος και Μ. Νικολαΐδη στο άρθρο
τους «Πώς μπορεί να βελτιωθεί το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας;», Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΣΕ, Κείμενα Πολιτικής/5, Δεκέμβριος 2012 (διαθέσιμο εδώ: http://www.inegsee.
gr/wp-content/uploads/2014/04/files/policy-brief-5.pdf). Βλ. ειδικά το Διάγραμμα 1, όπου
συγκρίνονται οι πορείες, αφενός, του λόγου εισαγωγών-εξαγωγών και, αφετέρου, του
μοναδιαίου κόστους εργασίας.
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ικανή να μεγαλουργήσει, αρκεί να αφαιρεθούν τα εξωγενή προς αυτήν
εμπόδια που την κρατούν δέσμια -το υπερτροφικό κράτος, οι διεκδικήσεις
των εργαζόμενων κ.ο.κ. Σε καμία περίπτωση δεν αναρωτιέται κανείς μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην ίδια τη μηχανή αυτής της «αγοράς»
και γι’ αυτό η οικονομία δεν παίρνει μπρος… Εξάγει μήπως η ελληνική
οικονομία τίποτε βιομηχανικά και καταναλωτικά αγαθά ικανά ν’ ανταγωνιστούν τα αντίστοιχα δυτικά και ιαπωνοκορεατικά ή έστω τα κινεζικά;
Με τέτοια μυαλά δεν είναι ν’ απορεί κανείς που τα πουλέν του Φ.
Γεωργελέ κάθονται και συντάσσουν «ύμνους στον ιδιωτικό υπάλληλο»
για τα δεινά του οποίου δεν φταίει πρωταρχικά το αφεντικό του, που
επωφελείται των Μνημονίων για να τον μετατρέψει σε κανονικό σκλάβο,
αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν καταφέρνει να τον προστατέψει!69 Δηλαδή ο
ιδιωτικός τομέας δεν ενεργεί μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι, είναι απλό
παίγνιο των συνθηκών. Άμα είναι έτσι όμως, να τον καταργήσουμε εντελώς, εφόσον είναι εξ ορισμού ανίκανος να παράγει έστω και την ελάχιστη ανάπτυξη –γιατί αυτός είναι ο επίσημος και διακηρυγμένος ρόλος
του στα πλαίσια του σημερινού καθεστώτος.
Η αδυναμία επίλυσης του προβλήματος του μη δυτικού κόσμου
α) Η αδυναμία εμφάνισης μη καπιταλιστικών μορφών ανάπτυξης
Είναι δείγμα αυτών που λέμε το γεγονός ότι στην Ελλάδα οι πιο
διαπρύσιοι κήρυκες του «αντικρατισμού» είναι άνθρωποι είτε εκτός παραγωγής (Σώτη Τριανταφύλλου, Π. Μανδραβέλης, Κ. Κουτσουρέλης, Τ.
Θεοδωρόπουλος) είτε εκπρόσωποι των πιο παρασιτικών κλάδων αυτής,
όπως, π.χ. η διαφήμιση και η showbiz (Τζήμερος, Γεωργελές, Στ. Θεοδωράκης70). Οι άνθρωποι αυτοί θα ήταν ιστορικές παρωνυχίδες και σε
καμία περίπτωση δε θ’ ασχολούμασταν μαζί τους, αν οι ψευδαισθήσεις
τους δεν έθεταν, έστω και δίχως να έχουν επίγνωση του γεγονότος, το
δάχτυλο επί τον τύπον των ήλων. Ουσιαστικά η αδυναμία να στοχαστούμε σοβαρά επί των δομικών προβλημάτων της νεοελληνικής κοινωνίας
69. Βλ. το κείμενο της Λ. Παπαδάκη, «Ύμνος στον ιδιωτικό υπάλληλο», http://m.
athensvoice.gr/index.php?r=site%2Fpage&view=article&id=98785&cat=politics. Φυσικά στο
σάιτ της Athens Voice τα περισσότερα σχόλια αναγνωστών εξυμνούν το κείμενο. Τα σχόλια
των αναγνωστών του αθλητικού –κι ως εκ τούτου λαϊκού και μη χίπστερ- Gazzetta.gr, κατά
την αναδημοσίευση του άρθρου, είναι πολύ πιο σωστά κι επικριτικά (http://www.gazzetta.
gr/plus/article/753712/umnos-ston-idiotiko-ypallilo).
70. Με τον τελευταίο να αποτελεί τρανό παράδειγμα συνεργασίας με επιχειρηματίες
βουτηγμένους στην κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα, την οποία με κραυγές απόγνωσης
κατά τ’ άλλα καταγγέλλει.
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και οικονομίας, των οποίων οι συνέπειες τώρα με την κρίση, βοηθούσης της παγκόσμιας συγκυρίας, ξεσπάνε με τρόπο ανεξέλεγκτο, συνιστά αντανάκλαση της σοβαρότητας και του ιδιαίτερα περιπεπλεγμένου
χαρακτήρα του ζητήματος. Για να το πούμε ωμά: Η ελληνική οικονομία
δεν τραβάει γιατρειά. Όπως δεν τραβάει γιατρειά η οικονομία του μη
δυτικού κόσμου γενικώς.
Διότι, από τη στιγμή που εμφανίζεται στον πλανήτη ο καπιταλισμός, ο κόσμος χωρίζεται με τον πιο κάθετο κι εμφατικό τρόπο σε δύο
ζώνες: στον καπιταλιστικό/δυτικό κόσμο και στον προκαπιταλιστικό/μη
δυτικό κόσμο. Αν και πολύ πιο προηγμένος οικονομικά και πολιτιστικά
σε σχέση με τον πρώτο κατά τις απαρχές του (ας σκεφτούμε, π.χ., την
αυτοκρατορική Κίνα του 16ου αιώνα), ο δεύτερος γρήγορα θα πέσει θύμα
των ορέξεων και των κατακτητικών ορμών του. Κατά τρόπον ώστε να
καταδικαστεί πολύ γρήγορα σε μια μόνιμη σχέση εξάρτησης, βάση και θεμέλιο της οποίας είναι η θεμελιώδης ανικανότητά του να δημιουργήσει μια
οικονομία καπιταλιστικού τύπου και, ως εκ τούτου, να μπορέσει να ανταγωνιστεί στα ίσια τους Δυτικούς. Με την εξαίρεση της Ιαπωνίας, η οποία
συνιστά τη μόνη μη δυτική χώρα που κατάφερε να εισέλθει δίχως δυτική
βοήθεια στο τεχνικο-οικονομικό σκέλος της νεωτερικότητας (καθώς στο
πολιτιστικό και πνευματικό επίπεδο παρέμεινε, ως το 1945, μια κοινωνία
αυτοκρατορική και αριστοκρατική), η μόνη ελπίδα που μένει στον υπόλοιπο μη δυτικό κόσμο προκειμένου να καταφέρει ν’ αντισταθεί στη δυτική
επέλαση είναι αυτή που σκιαγράφησε ο Παπαϊωάννου στη Γένεση του
ολοκληρωτισμού (1958): Ένα μαρξιστικό κόμμα αναλαμβάνει την εξουσία
και, μετατρεπόμενο σε Κόμμα/Κράτος, αναλαμβάνει, ως γραφειοκρατικός
οργανισμός, να παίξει τον πολιτικό και οικονομικό ρόλο που παίζει εντός
των δυτικών κοινωνιών η αστική τάξη, ο δημιουργός του καπιταλισμού.
Σε πολιτικό επίπεδο αναλαμβάνει τη δημιουργία ενός συγκεντρωτικού
έθνους-κράτους, διά της πάταξης των τοπικισμών, της ενοποίησης του νομοθετικού πλαισίου και της ομιλούμενης γλώσσας. Σε οικονομικό επίπεδο
αναλαμβάνει να «αναπτύξει» την οικονομία και να οδηγήσει τις ουσιωδώς αγροτικές αυτές κοινωνίες στην εκβιομηχάνιση. Φυσικά, επειδή εδώ
λείπουν τα φιλελεύθερα στοιχεία της αστικής τάξης, όλα αυτά γίνονται με
τρόπο αυταρχικό και συχνά θηριώδη: Το συγκεντρωτικό κράτος παίρνει
τη μορφή δικτατορίας ολοκληρωτικού τύπου κι η εκβιομηχανοποίηση βασίζεται σε μια κρατικά οργανωμένη, τεχνητή «πρωταρχική συσσώρευση»,
η οποία μετατρέπει την κοινωνία σ’ ένα τεράστιο στρατόπεδο εργασίας.
Ο Παπαϊωάννου μιλούσε βέβαια για το παράδειγμα της Ρωσίας. Ένα αντί-
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στοιχο, όμως, σχήμα που σκιαγράφησε λίγο αργότερα ο Καστοριάδης71
μας επιτρέπει να επεκτείνουμε αυτό το μοντέλο στο σύνολο των «μαρξιστικών», τριτοκοσμιστικών και λοιπών μη δυτικών εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων, τα οποία υπήρξαν πάντοτε εθνικιστικά -είτε πρόκειται για
περιπτώσεις όπως οι τριτοκοσμιστές ψευτομαρξιστές τύπου Μάο και Τσε
Γκεβάρα είτε για περιπτώσεις όπως αυτές των καθεστώτων του αραβικού
εθνικισμού (όπως η νασερική Αίγυπτος, το μπααθικό Ιράκ κ.ο.κ.)72.
Προφανώς και ουδέποτε αυτά τα καθεστώτα καταφέρνουν να
φτάσουν τη Δύση στην κούρσα της εκβιομηχάνισης. Η όποια εκβιομηχάνιση
επιτυγχάνουν (πράγμα, άλλωστε, που δε συμβαίνει πάντοτε) παραμένει
μονοδιάστατη και περιορισμένη στην παραγωγή βασικών αγαθών και μέσων παραγωγής. Κανένα βάρος δε δίνεται στην προσπάθεια δημιουργίας
μεσαίας τάξης κι έτσι η οικονομία συντηρείται τεχνητά μέσω της κρατικής
καταστολής και του κεντρικού σχεδιασμού, εφόσον δεν υπάρχει μια αγορά
ικανή να απορροφήσει τα παραγόμενα προϊόντα, κατά τρόπον ώστε να
αποτελέσει κινητήρα της οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό το είχαν καταλάβει τόσο ο Χρουστσόφ, με την προσπάθειά του να στρέψει την οικονομία
της ΕΣΣΔ προς την παραγωγή καθαρά καταναλωτικών αγαθών, όσο κι
οι ίδιοι οι Αμερικανοί, που, αρχής γενομένης με την επίσκεψη του Νίξον
και τη διοργάνωση της περίφημης «Αμερικανικής Εθνικής Έκθεσης» στη
Μόσχα, το καλοκαίρι του 1959, παρουσίαζαν την καταναλωτική αφθονία
ως δείγμα της ανωτερότητας του καπιταλισμού επί του «σοσιαλισμού».
Όπως παρατήρησε πρόσφατα κι ένας ιστορικός, «Ο εκδημοκρατισμός
της κατανάλωσης είναι αυτό που επισφράγισε τη νίκη του καπιταλισμού.
Ορισμένες κομμουνιστικές οικονομίες κατόρθωσαν να εκβιομηχανιστούν,
αλλά καμιά από αυτές δεν κατόρθωσε να φτάσει στη μέγιστη κατάκτηση
του σύγχρονου καπιταλισμού: την καταναλωτική κοινωνία»73.
Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε εδώ, ωστόσο, είναι το εξής καίριο και θεμελιώδες σημείο: Ότι, μέχρι πριν κάποιες δεκαετίες, η δομική
και αγιάτρευτη ανισορροπία που παράγει η Δύση σε παγκόσμιο επίπεδο,
71. Στο κείμενό του «Η μπολσεβίκικη ιδεολογία και ο ρόλος της στη γέννηση της γραφειοκρατίας» (1964). Πρόκειται για εισαγωγή στη γαλλική μετάφραση της Εργατικής
Αντιπολίτευσης (1921) της Αλεξάνδρας Κολλοντάι. Βλ. σχετικά Κ. Καστοριάδης, Η πείρα
του εργατικού κινήματος, τ. 2, Προλεταριάτο και οργάνωση, μτφρ. Β. Ψιμούλη, Ζ. Χριστοφίδου, Αθήνα, Ύψιλον, 1984, ειδικά τις σελίδες 275-279.
72. Για μια επισκόπηση των βασικών χαρακτηριστικών του τριτοκοσμισμού και, γενικότερα, του αντιιμπεριαλιστικού εθνικισμού, βλ. την κριτική στις θέσεις του Α. Γαβριηλίδη
στο 6ο τεύχος του Προτάγματος (Δεκέμβριος 2013), σ. 239 κ. ε.
73. Ντ. Σασούν, «Οι αγωνίες του καπιταλισμού», Εφημερίδα των Συντακτών, 13/6/2015.
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από τη στιγμή που δημιουργεί τον καπιταλισμό, εξισορροπείται σε ένα
σημαντικό βαθμό χάρις στο χρήμα, την τεχνογνωσία και τις πολιτικές ιδεολογίες που η ίδια αυτή Δύση εξάγει προς τον μη δυτικό κόσμο. Δεν είναι
διόλου τυχαίο ότι οι ηγέτες, οι εμπνευστές και τα κεντρικά στελέχη των
«μαρξιστικών», τριτοκοσμιστικών και λοιπών εθνικιστικών κινημάτων στα
οποία αναφερθήκαμε είναι σχεδόν αποκλειστικά δυτικοσπουδαγμένοι, μη
δυτικοί αντιδυτικιστές, που ουσιαστικά προσπαθούν να πολεμήσουν τη
Δύση με τα ίδια της τα όπλα: Διά της απόπειρας, δηλαδή, να στήσουν ένα
ορθολογικό κράτος που θα προωθήσει την εκβιομηχάνιση της κοινωνίας74.
Ιδεολογίες όπως ο τριτοκοσμικός μαρξισμός είναι καθαρά δυτικής προέλευσης και συνιστούν παραλλαγές μιας από τις μεγαλύτερες δυτικές
ανακαλύψεις: Του εθνικισμού, ο οποίος φυσικά δεν υπάρχει εκτός Δύσης,
καθώς είναι αδύνατο να αναπτυχθεί μέσα σε περιοχές όπου κυριαρχεί
είτε ο αυτοκρατορικός και θρησκευτικός «διεθνισμός» (όπως, π.χ., στην
περίπτωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ή των διαδοχικών ισλαμικών
Χαλιφάτων) είτε διάφορες μορφές κλανικής-φυλετικής και πατριαρχικής,
τοπικιστικής οργάνωσης. Παράλληλα, δε, με την εξαγωγή αυτών των ιδεών, η Δύση εξήγαγε χρήμα και όπλα για να βοηθήσει τα εκάστοτε «σύμμαχα» καθεστώτα της εντός του μη δυτικού κόσμου -είτε επρόκειτο για το
αμερικανικό χρήμα στις λατινοαμερικάνικες δικτατορίες (τις περίφημες
«μπανανίες»), στην Ταϊβάν και χώρες όπως η Ελλάδα ή το Ιράν του Σάχη
είτε για το Ρώσικο χρήμα στους διάφορους αφρικανικούς «σοσιαλισμούς»
ή την Κούβα (η οποία με τη σειρά της έπαιζε αυτόν το ρόλο με πιο εξαθλιωμένα κράτη σαν την Αγκόλα)75. Οι αμερικανοί συνέχισαν σε ορισμένες
περιπτώσεις το ίδιο μοντέλο προκειμένου να καταπολεμήσουν τον ισλαμικό κίνδυνο, διατηρώντας πελατειακά κράτη όπως η Σαουδική Αραβία, η
Τυνησία του Μπεν Αλί και η Αίγυπτος του Μουμπάρακ.
β) Η διατάραξη των μεταπολεμικών ισορροπιών
Αυτό το πλαίσιο είχε καταφέρει να εγγυηθεί μια κάποια σταθερότητα, η οποία, ωστόσο, εξαφανίζεται με την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ. Το πρόβλημα όμως είναι βαθύτερο και σε καμία περίπτωση
74. Για την πολύ σωστή παρατήρηση πως ο αντιδυτικισμός συνιστά καθαρά δυτικής προέλευσης δημιούργημα, βλ. το βιβλίο των I. Buruma, A. Margalit, Δυτικισμός. Η Δύση στα
μάτια των άλλων, μτφρ. Ξ. Γιαταγάνας, Αθήνα, Κριτική, 2007.
75. Κι αν εδώ περιλαμβάνουμε τη Ρωσία στη Δύση, είναι γιατί αναφερόμαστε στην ΕΣΣΔ,
η οποία, ως μόρφωμα είχε, σε ό,τι εν προκειμένω μας απασχολεί, ως κυρίαρχη ιδεολογία
μια καθαρά δυτικά συστατικά: λατρεία της τεχνικής προόδου, εκβιομηχάνιση, αχαλίνωτο
παραγωγισμό.
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απλώς γεωπολιτικής φύσης. Αυτό που πραγματικά έκανε θρύψαλα αυτήν
την κατά κάποιον τρόπο «αναδιανεμητική» πολιτική, αυτόν τον γεωπολιτικό κεϊνσιανισμό, είναι η σταδιακή παρακμή και αποσύνθεση της ίδιας
της Δύσης ως πολιτιστικού μορφώματος. Αφενός είναι η ανικανότητα της
Δύσης να δημιουργήσει και να εξάγει θεωρίες κι ιδέες που κάνει μεγάλο
μέρος των μη δυτικών λαών να στρέφονται σε καθαρά προνεοτερικές
ιδεολογίες που θεωρούσαμε οριστικά παραγκωνισμένες. Χαρακτηριστικότερο, βέβαια, παράδειγμα είναι η αναζωπύρωση του ισλαμισμού που
σημειώνεται αρχής γενομένης τη δεκαετία του ’70 και την οποία συζητάμε σε επόμενες ενότητες αυτού του σημειώματος. Αφετέρου είναι η
ίδια η παρακμή του πολιτικο-οικονομικού μοντέλου που κυριάρχησε για
δύο και πλέον αιώνες στη Δύση: Η συστηματική αποβιομηχανοποίηση της
οικονομίας, η πλήρης κατίσχυση του μοντέλου της κοινωνίας της κατανάλωσης, που έχει ως οικονομική του βάση την κυριαρχία του τριτογενούς
τομέα αλλά κι η αυξανόμενη χρηματοπιστωτικοποίηση της οικονομίας
συμβάδισε με την εδραίωση του ανθρωπολογικού τύπου του καταναλωτή και υπερχρεωμένου ατόμου, στοιχεία που υιοθετήθηκαν «αναγκαστικά, μέσω της παγκοσμιοποίησης, από το μη δυτικό κόσμο.
Με την υποχώρηση, όμως, της δυτικής επιρροής, είτε πρόκειται για το στενά υλικό επίπεδο είτε για το πνευματικό/ιδεολογικό του
αντίστοιχο, αυτοί οι λαοί, που δεν κατάφεραν ως σήμερα να διαρρήξουν αποφασιστικά και ουσιαστικά την παραδοσιακή τους ετερονομία,
ξαναγλυστρούν πίσω σε πεπαλαιωμένες αντιλήψεις και κοινωνικές συμπεριφορές. Με την υποχώρηση του εθνικισμού κι αυτής της σχηματοποιημένης αντίληψης περί Διαφωτισμού που ενέπνεαν ως τώρα τους
αγώνες αυτών των λαών ενάντια στον δυτικό ιμπεριαλισμό, η αντίθεση
στη Δύση παίρνει μια μορφή βαθιά συντηρητική και αντιδραστική δίχως
ίχνος προοδευτικού στοιχείου (δεδομένου, άλλωστε, πως δεν υφίσταται
καν πλέον το αποικιοκρατικό σύστημα ενάντια στο οποίο αναπτύχθηκαν οι διάφορες εκδοχές τριτοκοσμισμού). Αντίστοιχα είναι περίπου τα
πράγματα και στο οικονομικό επίπεδο76. Στην καλύτερη περίπτωση θα
συνεχίσουν να διατηρούν μια κάποια θέση στην παγκόσμια οικονομία
μέσω της εκμετάλλευσης των πλουτοπαραγωγικών τους πηγών, όπως
76. Με χαρακτηριστικότερο, ίσως, παράδειγμα αυτό της Κούβας. Σε αντίθεση με τις αριστερές δημαγωγίες, για την πρωτόγνωρη φτώχεια που έπληξε το νησί κατά τη δεκαετία
του ’90 δεν ευθύνεται το αμερικανικό εμπάργκο (που είχε επιβληθεί σχεδόν την ίδια στιγμή με το καθεστώς Κάστρο), αλλά η κατάρρευση της σοβιετικής αυτοκρατορίας, η οποία
και χρηματοδοτούσε την κουβανική οικονομία.
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είναι το πετρέλαιο. Τίποτε όμως δε θα τις κάνει να βγουν από τον παραδοσιακό ραντιέρικο τύπο οικονομικής συμπεριφοράς: στήσιμο κρατικών
μονοπωλίων γύρω από την εκμετάλλευση του εθνικού υπεδάφους, ανάπτυξη μιας τερατώδους διαφθοράς κι ο λαός στην πείνα και στο φλόμωμα απ’ τα εθνικά ιδεώδη και τον τηλεοπτικό αντιδυτικισμό -είτε μιλάμε
για τη Βενεζουέλα, είτε για τη Ρωσία, είτε για το Ιράν, το συμπέρασμα
διατηρεί ακέραια την ισχύ του. Χώρες που δείχνουν να τα πηγαίνουν
καλύτερα (όπως, π.χ., οι υπόλοιπες BRICS ή η Τουρκία και μια ακόμα
σειρά χωρών, όπως αυτές της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής) συνιστούν απλώς τις πιο βελτιωμένες και λειτουργικές παραλλαγές αυτού
του μοντέλου, άλλοτε με έμφαση στο κρατικιστικό μοντέλο κι άλλοτε
ακολουθώντας ένα μοντέλο πιο νεοφιλελεύθερο. Ποτέ όμως, όσα κι αν
λέει κατά καιρούς ο Economist, δε θα καταφέρουν να φτιάξουν μια ισχυρή
μεσαία τάξη, ικανή να απορροφά τα καταναλωτικά προϊόντα μιας ανθηρής βιομηχανίας, έτσι ώστε να βγουν οι μεγάλες μάζες του πληθυσμού
τους απ’ τη φτώχεια77.
77. Είναι αναγκαία εδώ μια μακροσκελής παρένθεση, προκειμένου να ξεκαθαριστεί το
ζήτημα, καθώς η διατύπωσή μας μπορεί να φαντάζει απόλυτη και απλουστευτική σε
κάποιους. Σοβαρή, λοιπόν, και διαρκής στο χρόνο μεσαία τάξη δομείται: 1) Εκεί που
υπήρξε βιομηχανική παραγωγή για ένα ορισμένο, σχετικά μεγάλο, χρονικό διάστημα και
όπου, μέσω της ανόδου του βιοτικού επιπέδου των εργατών και των αγροτών, οι απόγονοι δεύτερης και τρίτης γενιάς αυτών κατάφεραν όχι μόνο να μορφωθούν αλλά και να
κληρονομήσουν/αποκτήσουν ακίνητη περιουσία. Εκεί δηλαδή η μεσαία τάξη δεν έχει μόνο
καλοπληρωμένες δουλειές αλλά και περιουσία σημαντικής αξίας, που της επιτρέπει να
αντέχει τους εκάστοτε κλυδωνισμούς· 2) Στις χώρες που ηγούνται του τριτογενούς τομέα
παραγωγής, δηλαδή ουσιαστικά στη Δύση και στην Ιαπωνία, όπου η μεσαία τάξη στελεχώνει τα πολυάριθμα σχετικά πόστα και έχει καλούς μισθούς.
Ευκαιριακή, τώρα, και συχνά βραχύβια μεσαία τάξη εμφανίζεται: 1) Σε όποιες από
τις χώρες εξασφαλίζουν σταθερές και γενναιόδωρες ροές ξένων κεφαλαίων ή επενδύσεων
στη βιομηχανική παραγωγή: Ελλάδα, χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ που πέρασαν
σε ΕΕ/ΟΝΕ και στις οποίες μετοίκισε μέρος των γερμανογαλλικών εργοστασίων ενώ ταυτόχρονα βρέχει λεφτά από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. 2) Κίνα, Ασιατικοί Δράκοι, Βραζιλία
για τους ίδιους, πάνω κάτω, λόγους. Αντιθέτως εκεί που υπάρχει πετρελαϊκή ή γεωπολιτική πρόσοδος αποκλειστικά, δε διαμορφώνεται σοβαρή μεσαία τάξη αλλά ολιγαρχία και,
κάτω απ’ αυτήν, ισχνά στρώματα κάτω από αυτήν που ζουν από τα ψίχουλά της.
Στους Ασιατικούς Δράκους, που ουσιαστικά είναι φορολογικοί παράδεισοι και εξαρτώνται από τις διεθνείς χρηματαγορές και την τιμή του δολαρίου, οι μεσαίες τάξεις είναι
ιδιαίτερα ασταθείς και με την παραμικρή αναταραχή στην Δύση βυθίζονται (μην ξεχνάμε
την κατάρρευσή τους κατά την οικονομική κρίση του 1997). Αντίστοιχα, η Κίνα πλήττεται
από χρηματοπιστωτική κρίση σε μια φάση που θα έπρεπε κανονικά να αρχίσει να αυτονομείται από τις δυτικές επενδύσεις, μετά από επανειλημμένες προσπάθειες του ΚΚΚ
να δημιουργήσει εγχώρια μεσαία τάξη ικανή να απορροφά τα κινεζικά προϊόντα. Αλλά
αδυνατεί να ολοκληρώσει αυτή την πορεία κυρίως γιατί υστερεί στην έρευνα και στην
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γ) Η Ελλάδα ως μέρος του γενικότερου προβλήματος
Αυτό που έχει σημασία να τονίσουμε είναι το εξής: Από τη στιγμή
που, εντός ενός κόσμου βαθύτατα διαμορφωμένου, σε παγκόσμιο επίπεδο, από την ανάδυση του καπιταλισμού, ο ίδιος αυτός ο καπιταλισμός
δείχνει να χάνει σταθερά τη δυναμική του κατά τις τέσσερις τελευταίες
δεκαετίες (μέσα στο πλαίσιο της γενικότερης αποσύνθεσης του δυτικού
πολιτισμού), το πρόβλημα της παγκόσμιας ανάπτυξης παραμένει δυνητικά άλυτο. Ο Πρώτος Κόσμος αδυνατεί να υπερβεί τις αντιφάσεις του,
των οποίων συγκάλυψη και κακού τύπου εκλογίκευση συνιστά ο νεοφιλελευθερισμός, ενώ ο Δεύτερος κι ο Τρίτος Κόσμος χάνουν πλέον οριστικά κάθε ελπίδα εξόδου από τη χρόνια υπανάπτυξη και τη φτώχεια. Το
ελληνικό πρόβλημα συνιστά απλώς κομμάτι αυτής της δεύτερης πτυχής
της διαπίστωσης και γι’ αυτό τονίσαμε παραπάνω πόσο εκτός θέματος
τεχνολογική καινοτομία, σε αντίθεση π.χ. με την Ιαπωνία, από την οποία διαφοροποιείται
στο εξής κρίσιμο ζήτημα: Η μεν πρώτη διαθέτει τεράστια πλεονάσματα και αγοράζει
αμερικάνικο χρέος, δηλαδή φούσκες, πληθωρισμένο χρήμα. Σπαταλά τον πλούτο της σε
μια καθαρά παρασιτική και αρκετά ρισκαδόρικη δραστηριότητα ή, στην καλύτερη περίπτωση, επεκτείνεται μέσω εταιρειών όπως η Cosco, δηλαδή με κατά βάση εμπορική
και μεταπρατική δραστηριότητα. Η Ιαπωνία, αντίθετα, μπορεί να είναι καταχρεωμένη
αλλά συνεχίζει να πρωτοπορεί στην τεχνολογία αιχμής και φυσικά να εξασφαλίζει υψηλά
επίπεδα ζωής στον πληθυσμό της. Έτσι η Κίνα αδυνατεί να περάσει στο επόμενο στάδιο
της καπιταλιστικής οικονομίας, κατά το οποίο πέφτουν μεν οι ρυθμοί ανάπτυξης αλλά
διατηρείται ψηλά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και η αγοραστική δύναμη του πληθυσμού, με
αποτέλεσμα να δημιουργείται βιώσιμη μεσαία τάξη.
Η Βραζιλία αντιμετωπίζει ανάλογα προβλήματα, καθότι έχει στηριχθεί στις ξένες
επενδύσεις και στο πετρέλαιο. Για παράδειγμα, τώρα με την πτώση των τιμών του πετρελαίου υπάρχει φόβος αντίστοιχης συρρίκνωσης της οικονομίας της χώρας, όπως και στη
Βενεζουέλα και βεβαίως στις αραβικές χώρες που εξάγουν πετρέλαιο και αέριο. Περίπου
τα ίδια ισχύουν και στη Ρωσία: Ο ισχυρός αντίκτυπος που είχαν οι δυτικές κυρώσεις στην
οικονομία της δείχνει πως και εκεί είναι εύθραυστη η μεσαία τάξη, με αποτέλεσμα να μην
αντισταθμιστούν οι επιπτώσεις των κυρώσεων στο εξωτερικό εμπόριο διά της εσωτερικής
κατανάλωσης. Κάτι που με τη σειρά του δείχνει πως, ουσιαστικά, δεν υπάρχει ισχυρή
παραγωγή ούτε στην βιομηχανία ούτε στον τριτογενή. Αντιθέτως η ρωσική οικονομία στηρίζεται στην ενέργεια, στις πωλήσεις όπλων και –όπως είδαμε παραπάνω- στα τεράστια
δίκτυα της παράνομης οικονομίας, που ευνοούν την εμφάνιση ισχυρής ολιγαρχίας και
τεράστιων ανισοτήτων. Η τέταρτη χώρα των BRICS, η Νότιος Αφρική, πάσχει επίσης από
έλλειψη ουσιαστικής βιομηχανικής ανάπτυξης (η οποία χρηματοδοτείται σχεδόν αποκλειστικά από δυτικά κεφάλαια, φτάνει με τα βίας το 15% του ΑΕΠ της χώρας και απασχολεί
λίγο πάνω απ’ το 10% του εργατικού της δυναμικού), με αποτέλεσμα η οικονομία της να
βασίζεται σ’ ένα μείγμα ραντιέρικης εκμετάλλευσης πρώτων υλών και μεταλλευμάτων
και τριτογενούς παρασιτισμού (τουρισμός, χρηματοοικονομία). Για την Ινδία, την τελευταία χώρα των BRICS, παρ’ όλο που η κατάσταση δε διαφοροποιείται δραματικά, ένα
υψηλότερο ποσοστό εκδυτικισμού των υποδομών (απότοκο της βρετανικής αποικιοκρατίας) ίσως να επιτρέψει κάποιες διαφοροποιήσεις τα επόμενα χρόνια.
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κι επιφανειακές είναι οι κουταμάρες των εγχώριων φιλελεύθερων ζουλού
που θεωρούν ότι το ελληνικό πρόβλημα έγκειται στον υπερτροφικό «κρατισμό». Εδώ καταρρέει ο κόσμος που αρχίζει να δημιουργείται τον 17ο αιώνα
κι οι τα μανδραβελοειδή ασχολούνται με τον Λαφαζάνη…
Αυτό, δε, που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι πως τις ίδιες ψευδαισθήσεις μοιράζονται κι οι θανάσιμοι αντίπαλοι αυτού του «εθνομηδενιστικού, μεταμοντέρνου κι ανερμάτιστου» -όπως θα τον χαρακτήριζαν- φιλελευθερισμού. Π.χ. σε μια ολομέτωπη κριτική του στον ΣΥΡΙΖΑ
ο Γ. Καραμπελιάς κατέληγε στα εξής: «Έτσι, λοιπόν, ο Τσίπρας και οι
σπεύδοντες της παρέας του έφθασαν να μην έχουν άλλη διέξοδο από την
εφαρμογή των μνημονίων με τις λιγότερες δυνατές απώλειες, εναποθέτοντας τις ελπίδες τους στους Αμερικανούς, που θέλουν να διατηρήσουν
την Ελλάδα στην ευρωζώνη για γεωπολιτικούς λόγους. Το καλύτερο που
έχουν να κάνουν λοιπόν, είναι, μεταβάλλοντας την ανάγκη σε φιλοτιμία,
να μιλήσουν ειλικρινά στον ελληνικό λαό, να οδηγηθούν σε άμεση ρήξη
με τις εθνομηδενιστικές αρλούμπες της ιδεολογίας τους, να προωθήσουν
την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και να καλέσουν όλους τους
Έλληνες σε συστράτευση»78. Ποιος όμως θα κάνει «παραγωγική ανασυγκρότηση» στην Ελλάδα; Ποιος θα τραβήξει το κάρο της ανάπτυξης;
Η ανύπαρκτη και παρασιτική «καπιταλιστική» τάξη; Ποιος θα οργανώσει το πέρασμα σε άλλα, ενδεχομένως, οικονομικά μοντέλα; Το εντελώς
ανοργάνωτο και ανίκανο κράτος; Και ποιος θα στηρίξει και θα εμψυχώσει μια τέτοια προσπάθεια, ο πολιτικά παθητικός λαός που είδαμε
προηγουμένως, σημαντικό κομμάτι του οποίου ζει ακόμη με το όνειρο
της υλικοτεχνολογικής αφθονίας και της μετατροπής της Ελλάδας σε μια
ολοκληρωμένη κοινωνία της κατανάλωσης όπως οι καθεαυτό δυτικές ή τα
ασιατικά τους κακέκτυπα σαν τους λεγόμενους «Τέσσερις Δράκους» (Ν.
Κορέα, Χονγκ Κονγκ, Ταϊβάν, Σιγκαπούρη); Είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να ξεμπερδεύουμε με το πρόβλημα, τραυλίζοντας υπέρ μιας «εθνικής
αναγέννησης» που περνά μέσα από την παραγωγική ανασυγκρότηση
γενικά κι αόριστα. Το ζήτημα είναι πολύ πιο βαθύ και περίπλοκο και ως
εκ τούτου η ανθρωπολογική διάσταση στη κουβέντα καθίσταται αναγκαία, προκειμένου να εντοπίσουμε τους παράγοντες για τους οποίους
η ελληνική οικονομία είναι αυτή που είναι αλλά και να ψυχανεμιστούμε
τους δρόμους διά των οποίων θα μπορούσαμε, ενδεχομένως, να βγούμε
από το σημερινό αδιέξοδο.
78. Γ. Καραμπελιάς, «Τακτικός θρίαμβος, στρατηγικό Βατερλώ», http://ardin-rixi.gr/
archives/159638, 23/2/2015.
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Αποανάπτυξη: η μόνη δυνατή διέξοδος
Δεδομένων των συνθηκών λύση οριστική στο πρόβλημα δεν υπάρχει: Συνέχιση των μνημονιακών πολιτικών απλώς θα επιδεινώσει την αργή
παρακμή της χώρας, εντείνοντας την διάλυση της κοινωνίας σε επίπεδο
«λειτουργικό» (οικονομικό, διοικητικό, τεχνικό)· έξοδος απ’ το Ευρώ δίχως
λαϊκή υποστήριξη, θα οδηγήσει μάλλον σε άνοδο της Χρυσής Αυγής, καθώς
οι μάζες των «εξαπατημένων» από τον ΣΥΡΙΖΑ μικροαστών θα ψάχνουν
έκφραση σε αυτόν που θα τους υπόσχεται περισσότερες κρεμάλες στο
Σύνταγμα και τουφεκισμούς στο Γουδή ή υλική προστασία μέσω τοπικών
μαφιών. Άλλωστε, εδώ θα πρέπει να ξεκαθαριστεί και το εξής: Η αποτυχία
του ΣΥΡΙΖΑ δεν εντοπίζεται μόνο στη λανθασμένη διαπραγματευτική του
στρατηγική, αλλά ήταν κατά κάποιον τρόπο προδιαγεγραμμένη, προτού
ακόμα πάρει για πρώτη φορά την εξουσία, τον περασμένο Ιανουάριο. Μια
συνεκτική σοσιαλδημοκρατική πολιτική είναι πλέον ανεφάρμοστη. Ακόμα
και αυτή η νερωμένη σοσιαλδημοκρατία, που θα ήθελε να εφαρμόσει ο
ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να αποτελέσει πλέον εφικτό πρόγραμμα, και αυτό
όχι απλώς επειδή ο συσχετισμός δυνάμεων στην Ευρώπη είναι συντριπτικά εναντίον της. Η βασική αιτία βρίσκεται στην ιστορική συγκυρία, η
οποία αποτελείται από μια ταυτόχρονη διάλυση κάποιων βαθιών δομών
του ίδιου του καπιταλισμού, στα πλαίσια των οποίων εφαρμόζονται οι
κεϊνσιανές πολιτικές, μαζί με την σταδιακή εξάντληση των ορυκτών πηγών ενέργειας και ορισμένων μεταλλευτικών κοιτασμάτων αλλά και την
περιβαλλοντική κρίση: Έχουμε μπει, με άλλα λόγια, σε μια διαδικασία
ανεπανόρθωτης φθοράς κι εξάντλησης των υλικών και οικονομικών θεμελίων μιας σοσιαλδημοκρατικού τύπου διαχείρισης του καπιταλισμού. Το
πιο περίλαμπρο τέκνο αυτής της διαχείρισης, η μεταπολεμική κοινωνία
της αφθονίας δεν εξαφανίζεται απλώς γιατί το θέλουν οι νεοφιλελεύθεροι, αλλά γιατί αυτή είναι κατά κάποιον τρόπο η αναπόδραστη εξέλιξη
των πραγμάτων. Ακόμα, με άλλα λόγια, και να γέμιζε η Ευρώπη με Λαφαζάνηδες και Μελανσόν, θα έσπαγαν τα μούτρα τους όλοι μαζί αργά ή
γρήγορα, εφόσον οι φιλόδοξες πολιτικές τους θα προσέκρουαν βίαια στις
πραγματικότητες της σημερινής κοινωνικοϊστορικής συγκυρίας.
Η μόνη λύση την οποία εμείς μπορούμε να φανταστούμε, δεδομένων όλων αυτών των εξελίξεων, είναι μια λύση μακροπρόθεσμη και
μάλλον απίθανη, βάσει των σημερινών ιστορικών δεδομένων. Πρόκειται,
επιπλέον, για μια λύση αναγκαστικά διεθνούς φύσης, καθώς δε γίνεται
να αναδυθεί και να ριζώσει μέσα στο πλαίσιο ενός μόνο έθνους -και δη
ενός τόσο μικρού όσο η Ελλάδα. Μιλάμε, φυσικά, για την υπόθεση μιας
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ευρείας πολιτιστικής και ανθρωπολογικής αλλαγής, μιας αλλαγής αξιών
και παραδείγματος, η οποία θα μας επιτρέψει να εξέλθουμε από το σύνολο της παρακμιακής εκδοχής των ετερόνομων και βλαβερών συνιστωσών της δυτικής νεωτερικότητας που έχουν εδώ και καιρό αναχθεί σε
παγκόσμιες και καθολικές προσταγές: λατρεία της «ανάπτυξης» και της
τεχνολογικής «προόδου», εθισμός στην κατανάλωση και προώθηση μιας
τουριστικής σχέσης με το παρελθόν και το περιβάλλον, διάδοση ενός χαρούμενου και αδαούς μηδενισμού πάνω στο έδαφος μιας υλοφροσύνης
που καταστρέφει κάθε ανάγκη πνευματικής αναζήτησης. Πρόκειται για
το πρόταγμα της αποανάπτυξης, που διεκδικεί την έξοδο όχι απλώς από
τον καπιταλισμό, αλλά από το παραγωγίστικο μοντέλο και τη λατρεία
της «Προόδου» που εμψυχώνουν τις διάφορες εκδοχές καπιταλισμού.
«Λιτός βίος», με άλλα λόγια, όπως διακηρύττει κι ο σύντροφος Βαρουφάκης -με τη μόνη διαφορά πως εμείς δεν εννοούμε τα κασκόλ Μπέρμπερι, τις φωτογραφήσεις στο Paris Match, τις μηχανές μεγάλου κυβισμού
και τη γενικότερη ζωάρα μεταξύ Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Αίγινας.
Εν πάση περιπτώσει, μόνο μια τέτοια κατακλυσμιαία και, επομένως,
επαναστατική αλλαγή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια θεμελιώδη τροποποίηση των όρων του προβλήματος.
Για εμάς το πρόταγμα της αποανάπτυξης δεν είναι στενά οικονομικό, μα συνολικά ανθρωπολογικό. Έχουμε κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι
δεν παίρνουμε ξεκάθαρη θέση ως προς το ζήτημα των επιθυμητών πολιτικών προκειμένου να επιτευχθεί η πολυπόθητη «έξοδος από την κρίση».
Κι όμως έχουμε επιμείνει να τονίζουμε πως διλήμματα του τύπου «ευρώ
ή δραχμή» είναι δευτερεύοντα και δυνάμει αποπροσανατολιστικά. Ελπίζουμε ότι, βάσει του κατεβατού που προηγήθηκε, η στάση μας αυτή γίνεται στοιχειωδώς κατανοητή. Δε θα μπούμε εδώ στη συζήτηση των υλικών
προϋποθέσεων της πιθανής πραγματοποίησης μιας τέτοιας αλλαγής, καθώς πρόκειται για ζήτημα τεράστιο και ιλιγγιώδες. Σκοπεύουμε όμως να
αρχίσουμε να το εξετάζουμε σιγά σιγά στα επόμενα τεύχη του περιοδικού.
Πρώτη φορά φασιστερά;
Αν αφήσουμε όμως αυτές τις θεωρητικές ονειροπολήσεις κι επιστρέψουμε στην πεζή πραγματικότητα, θα διαπιστώσουμε πως συνοδοιπόροι των εγχώριων φιλελεύθερων ζουλού στην προσπάθεια να παρουσιαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως μια σχεδόν ολοκληρωτικού τύπου κυβέρνηση είναι τα
μέλη ενός χώρου που κανονικά δε θα περιμέναμε, δηλαδή οι αναρχικοί.
Η μόνη διαφορά είναι η χρωματική προτίμηση: Οι μεν φιλελεύθεροι θεωρούν τον εν λόγω κρατικό αυταρχισμό κόκκινο ενώ οι αναρχικοί φαιό.
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Έτσι, οι φιλελεύθεροι κραυγάζουν για τον οικονομικό κρατισμό που ωθεί
τα πράγματα προς μια νέα Σοβιετία, την ώρα που ο αναρχικός χώρος,
για τους δικούς του, εντελώς διαφορετικούς λόγους, βλέπει παντού φαντάσματα αστυνομοκρατίας.
Σε κάθε περίπτωση, η δράση των αναρχικών υπήρξε αξιοσημείωτη
τους πρώτους μήνες της πρώτης «αριστερής διακυβέρνησης»: απεργίες
πείνας των πολιτικών κρατουμένων, θεαματικές καταλήψεις ραδιοφωνικών σταθμών και πανεπιστημίων, θεαματικοί βανδαλισμοί, ακτιβισμοί στη
Βουλή και «κρούζινγκ» έξω απ’ το σπίτι του Πρωθυπουργού. Αξιοπρόσεκτη υπερδραστηριότητα που είχε για κέντρο της την αλληλεγγύη στους
κρατούμενους απεργούς πείνας. Αξιοσημείωτη (έως παράδοξη), καθώς το
μεγαλύτερο μέρος των αιτημάτων των απεργών επρόκειτο ούτως ή άλλως να ικανοποιηθούν από τη νέα νομοθεσία. Προς τι λοιπόν όλη αυτή η
αναταραχή; Μα για να δείξουμε πως το «πρώτη φορά Αριστερά» είναι
στην πραγματικότητα «πρώτη φορά φασιστερά» -πως «και το Κράτος
της Αριστεράς, Κράτος είναι»79, πως τι Παπάγος, τι Πλαστήρας: «είτε
δεξιά είτε αριστερή, η κρατική καταστολή θα είναι πάντα η ίδια»80.
Αυτή η μανία να κάνουμε τον ΣΥΡΙΖΑ να δείχνει Χίτλερ και Χούντα μαζί αντανακλά προφανώς τον τρόπο με τον οποίο είναι ιδεολογικά
μεγαλωμένο το συντριπτικό ποσοστό των μελών του αναρχικού Χώρου
στην Ελλάδα: Αντανακλά αυτή τη βαθειά ροπή να θεωρούμε ως «ολοκληρωτικό» και «φασιστικό» οτιδήποτε δεν είναι υπέρ της αναρχίας,
της άμεσης δημοκρατίας, του ελευθεριακού σοσιαλισμού κι όπως αλλιώς
ονομάζει ο καθείς κι η καθεμιά το πολιτικό και κοινωνικό καθεστώς μιας
χειραφετημένης κοινωνίας. Εδώ εδράζονται όλες αυτές οι θεωρίες περί
του «φασισμού χωρίς σβάστικα», της «φασιστικοποίησης» και γενικώς
η αντίληψη ότι στη σημερινή κοινωνία είμαστε περιτριγυρισμένοι από
έναν «βόθρο», τον περίφημο «εθνικό κορμό», από τον οποίο πρέπει πάση
θυσία να μείνουμε αμόλυντοι.
Στην καλύτερη -και λιγότερο παραληρηματική κι ανορθολογικήεκδοχή του φαινομένου, έχουμε να κάνουμε με μια βαθιά ψυχική ανάγκη
να διαβάζουμε την κοινωνία υπό το σχήμα της «έντασης της καταστολής»,
η οποία πάει μακριά στο χρόνο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίφημη
συζήτηση-συνέντευξη της πάλαι ποτέ εφημερίδας Εκτός νόμου με τον Καστοριάδη, στην Τήνο, τον Αύγουστο του ’90, όταν οι αναρχικοί συντάκτες
79. Όπως μας υπενθύμιζε η ιστοσελίδα Provo.gr την επομένη της νίκης του ΣΥΡΙΖΑ.
80. Βλ. σχετικά την αφίσα των Αναρχικών για την κοινωνική απελευθέρωση, «Βρε πώς
έγινε έτσι ο Δένδιας…» με το πρόσωπο του Γ. Πανούση στο φόντο της αφίσας.
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της εφημερίδας έσπαγαν τα νεύρα στον φαλακρό φιλόσοφο, με την προσπάθειά τους να του εκμαιεύσουν δήλωση ότι, όντως, η ΕΕ προωθούσε,
τότε, ένα καθεστώς ημιολοκληρωτικού τύπου81. Ανάλογα φαινόμενα σύγχυσης των πόθων μας με την πραγματικότητα συναντούμε και σήμερα,
στα λεγόμενα και τα γραφόμενα ανθρώπων που έχουν, όπως λένε, διαβάσει τον Καστοριάδη αλλά υποστηρίζουν το εξής: «Μετά τον Καστοριάδη,
με μία φράση, το τέλος της ασημαντότητας. Τολμούμε να υποστηρίξουμε
πως η εποχή του γενικευμένου κονφορμισμού και της ασημαντότητας που
ο μεγάλος φιλόσοφος διέγνωσε ή εντόπισε κατά τα τέλη της ζωής του, έχει
πλέον παρέλθει»82. Άνθρωποι που ζουν και δραστηριοποιούνται πολιτικά μέσα στη νεοελληνική εκδοχή της σύγχρονης καταναλωτικής απάθειας
πιστεύουν ότι εισερχόμαστε σε «μια εποχή βίαιης υπέρβασης του υπνωτικού ατομικισμού» κατά την οποία γίνεται πλέον εμφανές πως «η κρίση
του ευρωδυτικού πολιτισμού που διεστάλη σε παγκόσμια κρίση δεν είναι
πλέον κρίση απάθειας και ξεθυμάσματος των πολιτικοκοινωνικών αγώνων,
αλλά κρίση θερμή, κρίση που εκφράζεται με ποικιλότροπες κοινωνικές,
σημασιακές και αξιακές συγκρούσεις»83. Λογικό κι επόμενο όταν έχεις
ανατραφεί με τις διανοητικές αγκυλώσεις και τις εμμονές του εγχώριου
αναρχικού χώρου να νιώθεις την ανάγκη να ξεμπερδεύεις γρήγορα με
κάθε ανάγνωση της κοινωνίας που δε θέτει ως κεντρικό στοιχείο το τι
κάνει το κράτος και τις περίφημες «αντιστάσεις» της κοινωνίες σε αυτό,
πραγματικές ή φανταστικές.
Κι αυτό στην καλύτερη περίπτωση. Διότι συνήθως οι αναρχικοί εκφράζουν καθαρά αντικοινωνικές τάσεις, υπό το μανδύα του
μαχητικού τους αντιμικροαστισμού. Βλέπουν τους εαυτούς τους ως
ασκητικούς σταυροφόρους που κρατούν ψηλά τα λάβαρα του «Κοινωνικού Πολέμου» και της Αναρχίας περιτριγυρισμένοι από έναν έξαλλο
«όχλο» και «συρφετό» φασιστών και ρατσιστών. Και τι μας μένει να
κάνουμε όταν αυτά τα «σκουλήκια οι μικροαστοί» γουστάρουν μαζικά
ΣΥΡΙΖΑ; Ε, εμείς θα σταθούμε απέναντι, με τον πιο εμφατικό κι επιδεικτικό τρόπο. Άλλωστε, σύμφωνα με τις Γραφές, δεν είναι δυνατόν
81. Η συγκεκριμένη συνέντευξη αναδημοσιεύθηκε πριν κάποια χρόνια στο περιοδικό
Contact, τ. 10, Νοέμβριος 2007 υπό τον τίτλο «Ο Κορνήλιος Καστοριάδης σε μια συζήτηση
με έλληνες αναρχικούς το 1990». Το επίμαχο σημείο βρίσκεται στις σελίδες 43-45.
82. Τάδε έφη Αλέξανδρος Σχισμένος, σε συνέντευξη για το βιβλίο που συνέγραψε με τον
Νίκο Ιωάννου, Μετά τον Καστοριάδη. Δρόμοι της αυτονομίας στον 21ο αιώνα (Αθήνα, εκδ.
Εξάρχεια, 2014). Βλ. σχετικά: «Μετά τον Καστοριάδη: συνέντευξη με τους Α. Σχισμένο
και Ν. Ιωάννου», http://kaboomzine.gr, 25/3/2015.
83. Ό. π.
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μια κυβέρνηση να διαφέρει από κάποια άλλη, έστω ως προς μεμονωμένα και μερικά ζητήματα (εν προκειμένω ως προς τη στάση της απέναντι
στην καταστολή και το νομικό καθεστώς των πολιτικών κρατουμένων).
Αν λοιπόν η πραγματικότητα δείχνει να ξεφεύγει έστω κι ελάχιστα απ’
το σχήμα, κακό δικό της –εμείς θα τη συμμορφώσουμε λίαν συντόμως!
Να τι έλεγε, π.χ., ο Ν. Ρωμανός μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου: «Μετά
την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ πολλοί σύντροφοι -μεταξύ των οποίων και
εγώ- πιστεύανε ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρξουν προβοκάτσιες από
αναρχική σκοπιά, ώστε να εξαναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να αποκαλύψει το
πραγματικό του πρόσωπο. Το πρόσωπο του καπιταλισμού, το πρόσωπο
του διαχειριστή των σύγχρονων εξουσιών, το πρόσωπο του υπηρέτη του
κεφαλαίου» (Εφημερίδα των Συντακτών, 15/3/2015). Δηλαδή πρέπει ο
ΣΥΡΙΖΑ να εξωθηθεί να γίνει ΝΔ κι ο Πανούσης Δένδιας, όπως είδαμε
πιο πάνω, ακόμα κι αν δεν το είχαν σκοπό! Και φυσικά όλα αυτά μέσα
σε μια λογική βεντέτας ανάμεσα στο κράτος και τις οργανωμένες μειοψηφίες. Η κοινωνία γίνεται θέατρο για τις κόνξες που κάνει ο αναρχικός
Χώρος στο φλερτ που του ασκεί ο κυβερνών ΣΥΡΙΖΑ84.
Όπως ίσως να έγινε αντιληπτό, συμπυκνώνουμε σε αυτό το σημείο μια σειρά ιδεών που δεν έχουμε τη δυνατότητα να εκθέσουμε
αναλυτικά. Σκοπός μας ήταν σε αυτό το τεύχος του περιοδικού να
φιλοξενήσουμε ένα μακροσκελές και αναλυτικό κείμενο ιστορικής αποτίμησης αλλά και συνολικής κριτικής του ελληνικού αναρχικού Χώρου,
καθώς αυτό το ζήτημα απασχολεί την ομάδα μας ήδη από την εποχή
της ίδρυσής της. Αρχίσαμε να συντάσσουμε το εν λόγω κείμενο, αλλά
στην πορεία αντιληφθήκαμε πως το μέγεθός του θα ξεπερνούσε τα όρια
ενός –έστω και μακροσκελούς- άρθρου περιοδικού και γι’ αυτό αποφασίσαμε να το εκδώσουμε υπό μορφή μπροσούρας85. Υπό αυτήν την
έννοια θα συνεχίζει και θα εμβαθύνει ορισμένα σημεία που εξετάζουμε
και στην πρώτη μπροσούρα της ομάδας, τη σχετική με τις επιθέσεις στο
84. Βέβαια δεν παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι ο Πανούσης κατέληξε να μην διαφέρει
και τόσο από τον Δένδια και στην ρητορική και το έργο, αφού ήταν πάντα έτοιμος να
δικαιολογήσει αστυνομικές αυθαιρεσίες και, πολύ περισσότερο, δεν έδειξε και ιδιαίτερο
ζήλο στο να διεξάγει κάποια έρευνα για εκκαθάριση του σώματος από ακροδεξιούς θύλακες. «Έχουμε από τις πιο δημοκρατικές αστυνομίες στον κόσμο» όπως μας ενημερώνει
ο υπουργός. Το γεγονός αυτό βέβαια δεν αναιρεί την παραπάνω θέση μας για την τάση
του αναρχικού χώρου να βλέπει στο πρόσωπο του κράτους τον ολοκληρωτισμό, ασχέτως
αν αυτή η θέση δικαιώνεται ή όχι από την πραγματικότητα.
85. Κατά πάσα πιθανότητα, αν καταφέρουμε να τηρήσουμε το πλάνο μας, μετά τα
Χριστούγεννα.
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Charlie Hebdo86. Θα συγκεντρώνει όμως και μια σειρά σχολίων που έχουμε
κάνει κατά καιρούς με αφορμή διάφορες εξελίξεις και περιστατικά (όπως
η κριτική στον αντιμικροαστισμό και στην τάση να ερμηνεύουμε κάθε
μορφή πολιτικής εκμετάλλευσης και καταπίεσης ως «φασιστική» κ.λπ.)
αλλά ποτέ υπό μορφή συγκροτημένη και αναλυτική. Το κείμενο αυτό θα
αποτελούσε θεματική ενότητα με τη μετάφραση του άρθρου της Μαρτίν Λεϊμποβισί, «Βιοπολιτική και κατανόηση του ολοκληρωτισμού: Φουκώ,
Αγκάμπεν, Άρεντ», που δημοσιεύουμε σε αυτό το τεύχος και ασκεί κριτική
στις υπερβολές μιας αγαπημένης θεωρητικής αναφοράς της μεταμοντέρνας και «χίπστερ» Αναρχίας –αλλά και Αριστεράς: του ιταλού Τζόρτζιο
Αγκάμπεν. Πρόκειται για ένα κείμενο που μας βοηθά να κατανοήσουμε
ορισμένες από τις θεωρητικές προϋποθέσεις του αναρχικού αντικοινωνισμού και της μανίας που τον διακρίνει να διαβάζει την πραγματικότητα
υπό το πρίσμα της διαρκώς επικείμενης «φασιστικοποίησης»: Της πεποίθησης, με άλλα λόγια, πως δεν υπάρχει ουδεμία ουσιώδης διαφορά μεταξύ των σύγχρονων φιλελεύθερων ολιγαρχιών και των ολοκληρωτισμών των
αρχών του περασμένου αιώνα.

2. Το Ισλάμ απέναντι στη Δύση
Το μεταναστευτικό κύμα και η αντιμετώπισή του
Το σχήμα αυτό, όπως έχουμε προσπαθήσει να δείξουμε και αλλού87,
βρίσκει ιδιαίτερη εφαρμογή και στην περίπτωση του μεταναστευτικού
ζητήματος. Οι δυτικές κοινωνίες παρουσιάζονται ως κοινωνίες ρατσιστικές, που καταπατούν βάναυσα τα δικαιώματα των νεοφερμένων μεταναστών και τους ασκούν γενικότερη πολιτιστική και θρησκευτική καταπίεση.
Μπορεί η αποικιοκρατία να συνιστά εδώ και δεκαετίες παρελθόν, ωστόσο
οι κοινωνικές σχέσεις και ιεραρχίες αποικιοκρατικού τύπου χρησιμοποιούνται ως σχήμα για την ανάλυση και την περιγραφή του τρόπου με τον
οποίο η Δύση αντιμετωπίζει τους μετανάστες. Όπως όμως προσπαθούμε
να δείξουμε και στο κείμενο της ομάδας μας που δημοσιεύουμε σε αυτό
το τεύχος («Για το μεταναστευτικό, την ιθαγένεια και την εθνική ταυτότητα»), όλη αυτή η ρητορική περί «νεοαποικιοκρατίας» απλώς συσκοτίζει
τις πιο καίριες πτυχές του μεταναστευτικού προβλήματος.
86. Πολιτική Ομάδα για την Αυτονομία, Για τις επιθέσεις στο Charlie Hebdo -ένα σχόλιο για
το ιστορικό τέλος της Αριστεράς ως χειραφετητικού κινήματος, Μάρτιος 2015.
87. Βλ. Για τις επιθέσεις στο Charlie Hebdo…, ό. π.
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Καταρχάς, όπως φάνηκε ειδικά τον πρώτο καιρό του ξεσπάσματος του προσφυγικού, οι δυτικές κοινωνίες έδειξαν, σε γενικές γραμμές
αξιοσημείωτη αυτοσυγκράτηση αλλά και μια διάθεση φιλοξενίας και
έμπρακτης αλληλεγγύης στους νεοφερμένους, η οποία πολύ συχνά ήρθε
σε αντίθεση με την αμηχανία, την έλλειψη αποφασιστικότητας και συνεννόησης ή ακόμα και την ανοιχτή εχθρότητα των ευρωπαϊκών -δήθενηγεσιών. Είναι ενδεικτικό πως ακόμη και σε περιοχές της Ελλάδας όπως
τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι δυνάμεις κι η
λαϊκή απήχηση της Χρυσής Αυγής αυξήθηκαν αλλά όχι σε ανησυχητικό
βαθμό. Η άνοδος ακροδεξιών δυνάμεων εντός της Ευρώπης, σαφώς πιο
μεγάλη και ανησυχητική, εμφανίζεται κυρίως σε περιοχές που ούτως ή
άλλως χαρακτηρίζονταν από τέτοιες πολιτικές τάσεις. Μόνο τον τελευταίο καιρό οι πολιτικές δυνάμεις που εκφράζουν ξενοφοβικά αισθήματα
κάνουν την εμφάνισή τους και εκτός των περιοχών αυτών (π.χ. η δημοσκοπική άνοδος του AfD σε πανγερμανικό επίπεδο). Είναι ιδιαίτερα, δε,
ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε πως οι χώρες που, σε επίπεδο κρατικής
πολιτικής, υπήρξαν οι πιο άτεγκτες και αρνητικές απέναντι στην αποδοχή και τη φιλοξενία των προσφύγων ήταν οι χώρες της Ανατολικής
Ευρώπης κι όχι ο σκληρός πυρήνας της δυτικής, ανεπτυγμένης και «καπιταλιστικής» πλευράς της ηπείρου, δηλαδή η καθεαυτό «Δύση».
Αυτή η κριτική είναι απαραίτητη αν θέλουμε να φωτίσουμε τις
πιο ουσιώδεις πλευρές του ζητήματος. Πρώτη και καλύτερη από τις οποίες είναι αυτή η πρωτοφανής ιστορική τάση που κάνει τόσες εκατοντάδες
χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείπουν τον τόπο τους προκειμένου να
περάσουν με κάθε κόστος στις δυτικές χώρες. Αν μέσα σ’ αυτές τις χώρες επικρατούν οι συνθήκες «νεοαποικιοκρατίας» που καταγγέλλουν οι
κατά τόπους αριστερίστικες κι αναρχικές ομάδες –αλλά και αντιδυτικές
οργανώσεις και καθεστώτα εντός του μη δυτικού κόσμου!-, τότε γιατί τόσοι άνθρωποι ρισκάρουν ακόμα και τη ζωή τους προκειμένου να έρθουν
να εγκατασταθούν σ’ αυτές; Προφανώς εδώ εκφράζεται μια ολόκληρη
κοινωνικοϊστορική τάση, η οποία θα καθορίσει σε ακόμα μεγαλύτερο
βαθμό τις μελλοντικές δεκαετίες τόσο εντός όσο και εκτός Δύσης. Η δυναμική και ο δομικός χαρακτήρας του μεταναστευτικού πάνε πολύ πιο
πέρα από την πιο πρόσφατη έξαρση του προσφυγικού προβλήματος που
έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια λόγω Συρίας και απλώς έφτασε στην
εκρηκτική του μορφή τους τελευταίους μήνες. Το βασικό ζήτημα προς
ανάλυση και διαύγαση είναι αυτό της οικονομικής μετανάστευσης, εφόσον είναι αυτή η τελευταία που συνιστά τη βασική αιτία μετανάστευσης
των πληθυσμών και καθορίζει τη διάρκεια και το εύρος του φαινομένου.
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Σύμφωνα με την ανάλυσή μας, αυτές οι τάσεις συνιστούν απότοκο της
θεμελιώδους αδυναμίας του μη δυτικού κόσμου να επιτύχει τα επίπεδα
εκείνα ανάπτυξης που ισχύουν εντός της Δύσης και τα οποία προωθούνται, διά της παγκοσμιοποιημένης μαζικής κουλτούρας, σε όλα τα μήκη
και τα πλάτη του πλανήτη ως το ιδεώδες πρότυπο προς μίμηση88.
Αν, λοιπόν, δε διαυγάσουμε τα αίτια και τις συνθήκες που γεννούν αυτό το φαινόμενο δεν μπορούμε να προβούμε ούτε σε σωστή κριτική των «δεξιών», με την ευρεία έννοια του όρου, απόψεων, που προσπαθούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να δικαιώσουν και να εκλογικεύσουν
είτε τη μισοξενία τους είτε τα εθνοκεντρικά τους άγχη και σύνδρομα.
Όταν, με άλλα λόγια, έχεις απέναντι σου αυτό το μαζικό κύμα, αυτήν την
βαθειά ιστορική τάση, το να ασχολείσαι μόνο με τη δική σου χώρα και το
πώς αυτή θα προστατευτεί –με ή χωρίς εισαγωγικά- από τις συνέπειες
αυτών των εξελίξεων, δείχνει απλώς πόσο κοντόθωρη και φοβική είναι
η πολιτική σου αντίληψη. Καλώς ή κακώς το μεταναστευτικό οδηγεί εκ
των πραγμάτων στην υπέρβαση αυτών των περιορισμένων οριζόντων και
σε ό,τι αφορά ειδικότερα στην Ελλάδα, μας δίνει μια πρώτης τάξης ευκαιρία για την εγκατάλειψη ορισμένων πεπαλαιωμένων αντιλήψεων και
πρακτικών οι οποίες συνιστούν κατάλοιπα του παθολογικού μας εθνικού
ναρκισσισμού και απλώς υπάρχουν για να διαιωνίζουν αυτόν τον βλακώδη εθνικισμό. Ορισμένα τέτοια παραδείγματα δίνουμε στο συλλογικό
μας κείμενο αυτού του τεύχους με αφορμή τη συζήτηση του καινούργιου
Κώδικα Ιθαγένειας.
Το σύγχρονο Ισλάμ απέναντι στην παρακμάζουσα Δύση
α) Είναι η Δύση ρατσιστική;
Φταίνε λοιπόν –για να επιστρέψουμε σ’ αυτό που είπαμε προηγουμένως- για όλα τα δεινά του μη δυτικού κόσμου ο δυτικός ιμπεριαλισμός κι η λαμπρότερη θυγατέρα του, η αποικιοκρατία, όπως τείνουν να
υποστηρίζουν πολλοί αριστεριστές κι αναρχικοί; Σήμερα βέβαια που τα
αποικιακά καθεστώτα δεν υπάρχουν πια, μιλάμε περισσότερο για «νεοαποικιοκρατία» και για «ρατσισμό», όπως είδαμε, θέλοντας έτσι να προωθήσουμε την ιδέα πως μέσα στις δυτικές χώρες οι προερχόμενοι από
τον Δεύτερο και τον Τρίτο Κόσμο μετανάστες αντιμετωπίζονται όπως
αντιμετωπίζονταν πριν πενήντα κι εξήντα χρόνια οι λαοί αυτοί από τους
δυτικούς αποίκους. Δεν μπορούμε να αναλύσουμε εδώ τον χονδροειδή
88. Βλ. παραπάνω, σε αυτό το σημείωμα, την ενότητα «Η αδυναμία επίλυσης του προβλήματος του μη δυτικού κόσμου».

EDITORIAL

τρόπο με τον οποίο συνήθως παρουσιάζεται ακόμα κι η ίδια η ιστορική
αποικιοκρατία από τους εκπροσώπους αυτών των απόψεων. Μπορούμε,
ωστόσο, να δώσουμε ορισμένα παραδείγματα ενδεικτικά του κλίματος
εντός των σημερινών δυτικών κοινωνιών, τα οποία μας επιτρέπουν να
προβούμε σε εκτιμήσεις σχετικά με την υποτιθέμενη αυτή ύπαρξη ή την
άνοδο του ρατσισμού μέσα στους κόλπους τους.
Πολλοί μας αντέτειναν, για παράδειγμα, με αφορμή την κυκλοφορία της μπροσούρας μας για το Charlie Hebdo, ότι ωραιοποιούμε την
κατάσταση εντός των δυτικών κοινωνιών, ότι δεν αντιλαμβανόμαστε
τον ρατσιστικό χαρακτήρα κρατών όπως το Γαλλικό και άλλα ανάλογα. Εμείς απαντούμε πως όσοι τα πιστεύουν αυτά, απλώς δε γνωρίζουν
τι συμβαίνει μέσα στις χώρες αυτές. Απλά καθημερινά παραδείγματα
μπορούν να μας δώσουν το στίγμα του κλίματος που επικρατεί. Διαβάζουμε π.χ. ότι προκλήθηκε σκάνδαλο στο Παρίσι επειδή ο τοπικός ΟΑΣΑ
έκρυψε κομμάτι από τις διαφημιστικές αφίσες της συναυλίας ενός συγκροτήματος παπάδων (ένα Καθολικό αντίστοιχο των Παπαροκάδων),
επειδή καλούσαν σε αλληλεγγύη προς τους Ορθόδοξους χριστιανούς που
σφαγιάζονται και διώκονται απ’ το Ισλαμικό Κράτος. Ο υπεύθυνος της
εταιρίας δικαιολόγησε την επιλογή αναφερόμενος «στην αρχή της ουδετερότητας του δημόσιου χώρου», η οποία απαγορεύει «κάθε διαφήμιση
που έχει πολιτικό ή θρησκευτικό χαρακτήρα» 89.
Αντίστοιχα, λίγο μετά τις επιθέσεις στην Κοπεγχάγη, το πρωτοσέλιδο της κεντροαριστερής Le Monde (17/03/2015) είχε μεγάλη διαφήμιση του βιβλίου του αραβοελβετού απατεώνα Tariq Ramadan, ισλαμιστή
θεολόγου, με τίτλο Για το Ισλάμ και τους μουσουλμάνους με λεζάντα
«Να κατανοήσουμε το μήνυμα του Ισλάμ για να τελειώνουμε με τις προκαταλήψεις». Σε ποια ρατσιστική κοινωνία μια από τις δύο μεγαλύτερες
σε κυκλοφορία εφημερίδες της, σε μια τέτοια κοινωνικοιστορική συγκυρία, θα έδινε τέτοια θέση στη φωνή του «εχθρού»; Και ποιανής χώρας ο
γνωστότερος και πιο αναγνώσιμος συγγραφέας θα έβγαζε βιβλίο όπου,
εν τέλει, θα πρότεινε τη μεταστροφή στο Ισλάμ ως μια πιθανή λύση στο
πρόβλημα της παρακμής του δυτικού ανθρώπου90;
89. «L’Histoire du jour : La RATP oppose “sa” neutralité au drame des chrétiens d’Orient»
[«Η ιστορία της ημέρας: η RATP αντιπαραθέτει την ουδετερότητά “της” στο δράμα των
Χριστιανών της Ανατολής», Le Monde, 7/4/2015.
90. Πρόκειται για τον Μισέλ Ουελμπέκ και το τελευταίο του μυθιστόρημα Soumission
(που σημαίνει «υποταγή» στα γαλλικά κι αποτελεί κατά λέξη μετάφραση του αραβικού
όρου «Ισλάμ»). Το μυθιστόρημα κυκλοφόρησε την ίδια μέρα με την επίθεση των αδερφών
Κουασί στο Σαρλί Εμπντό κι ενώ είχαν προηγηθεί οι γνωστές αριστερίστικες επιθέσεις
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Όλη αυτή η παραφιλολογία περί της «ρατσιστικής» Δύσης βασίζεται στην ιδέα της «ανόδου της ισλαμοφοβίας». Όπως όμως καθίσταται
σαφές από τη γαλλική περίπτωση, καμία ιδιαίτερη άνοδος τέτοιων αισθημάτων δεν παρατηρήθηκε μετά τις επιθέσεις του περασμένου Ιανουαρίου -μάλλον το αντίθετο! Σύμφωνα, λοιπόν, με μια δημοσκόπηση του
περασμένου Ιουνίου, το ποσοστό των Γάλλων που έχουν θετική άποψη
για τους μουσουλμάνους αυξήθηκε κατά 4% σε σχέση με το 2014, πηγαίνοντας από το 72% στο 76%. Αντίστοιχα, το ποσοστό όσων έχουν «πολύ
θετική άποψη για τους μουσουλμάνους» αυξήθηκε κατά 11 μονάδες, από
14% σε 25%. Σύμφωνα, δε, με το σχόλιο των αναλυτών, «οι θετικές απόψεις για τους μουσουλμάνους είναι υψηλότερες ανάμεσα στους ψηφοφόρους της Αριστεράς, αλλά οι τάσεις ανόδου χαρακτηρίζουν το σύνολο
του ιδεολογικού φάσματος»91. Αυτό που εδώ και καιρό βρίσκεται σε
ανοδική πορεία, αντίθετα, είναι ο αντισημιτισμός και σ’ αυτήν την αύξηση συμβάλλουν ενεργά οι Γάλλοι μουσουλμάνοι. Ανάλογη στάση απέναντι στους μουσουλμάνους είχαμε, άλλωστε, και στις ΗΠΑ: Εμφανίσθηκε
στη χώρα μετά τον Σεπτέμβριο του 2001 κανένα ρατσιστικό, αντιισλαμικό κίνημα; Άρχισε να διαδίδεται κάποιος ρατσισμός έστω και κατ’
ελάχιστον αντίστοιχος του παραδοσιακού αμερικανικού ρατσισμού ενάντια στους μαύρους; Δε νομίζουμε. Όπως τονίζουν κι οι συντάκτες της
έρευνας που αναφέραμε προηγουμένως, «το σχήμα που διαπιστώνουμε
στην περίπτωση της Γαλλίας είναι ανάλογο με ό,τι διαπιστώναμε στις
ΗΠΑ, αμέσως μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Η θετική άποψη
για τους μουσουλμάνους Αμερικανούς είχε ανέβει τότε από το 45% του
Μαρτίου του 2001 σε 59% το Νοέμβριο του ίδιου έτους. Η αύξηση χαραστον συγγραφέα, επειδή τολμά να φανταστεί την πιθανότητα κατάληψης της εξουσίας
στη Γαλλία από ένα ισλαμικό κόμμα. Του καταμαρτυρούσαν, τότε, οι σικ αριστεροί μεγαλοδημοσιογράφοι πως παίζει το παιχνίδι της Μαρίν Λεπέν, εφόσον ασχολείται μ’ ένα
ανύπαρκτο θέμα, το Ισλάμ. Προφανώς κι όλα αυτά είναι φαιδρά, μιας κι η κυκλοφορία
του συγκεκριμένου βιβλίου συνέπεσε, τελικά, μ’ ένα θέμα που σχετίζεται, όπως και να το
κάνουμε, με το Ισλάμ: την επίθεση στο Σαρλί, κατά την οποία, να σημειωθεί, πως πέθανε
κι ο Μπερνάρ Μαρίς, φίλος του Ουελμπέκ που συμμετείχε στη συντακτική ομάδα του
περιοδικού! Εκτός αυτού, όμως, οι αριστεροί κήνσορες ξεχνούν το βασικό: ότι στο συγκεκριμένο βιβλίο ο Ουελμπέκ -τον οποίο το τελευταίο τεύχος του Σαρλί Εμπντό σατίριζε
ως ακροδεξιό κι ισλαμοφοβικό!- παίρνει θέση όχι μόνο υπέρ του Ισλάμ, αλλά και υπέρ
της θρησκείας γενικότερα εφόσον, λέει, μια σειρά εξελίξεων στην προσωπική του ζωή τον
έκαναν να αναθεωρήσει τις παλιότερες αγνωστικιστικές του απόψεις.
91. R. Wike, “Ratings of Muslims rise in France after Charlie Hebdo, just as in U.S. after 9/11”
[«Η θετική αξιολόγηση των Μουσουλμάνων αυξάνεται στη Γαλλία μετά το Σαρλί Εμπντό,
όπως ακριβώς στις ΗΠΑ μετά την 11η Σεπτεμβρίου»], pewresearch.org, 3/6/2015.
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κτήρισε το σύνολο των ιδεολογικών ομάδων με τη μεγαλύτερη, μάλιστα,
βελτίωση της άποψης περί μουσουλμάνων να λαμβάνει χώρα στις τάξεις
των συντηρητικών Ρεπουμπλικάνων»92.
Το να παρουσιάζονται ως κρούσματα ρατσισμού οι ενέργειες
ακροδεξιών μειοψηφιών συνιστά καραμπινάτο σόφισμα, καθώς, αν θέλουμε να εκτιμήσουμε αν μια κοινωνία είναι ρατσιστική ή όχι, θα πρέπει να διερευνήσουμε τις κυρίαρχες τάσεις που τη διατρέχουν κι όχι ν’
ασχολούμαστε με τους πέντε-δέκα γραφικούς που ανέγραψαν συνθήματα με σπρέι εναντίον των Αράβων ή πέταξαν κεφάλια γουρουνιών
μπροστά από τζαμιά στην τάδε επαρχιακή πόλη της Γαλλίας -για να
μην αναφερθούμε καν σε περιπτώσεις όπως αυτή της ακροδεξιάς οργάνωσης που διοργάνωσε την εκδήλωση στο Ντάλας των ΗΠΑ, στις αρχές
Μαΐου, ή τα 75 άτομα που διαδήλωσαν έξω από Τζαμί του Φοίνιξ στα
τέλη του μήνα. Αυτοί οι άνθρωποι ούτως ή άλλως κινούνταν σε αυτές
τις απόψεις και η μόνη διαφορά είναι ότι -όπως τονίζουν κι οι δημοσκόποι που παραθέτουμε- μετά από περιστατικά όπως οι επιθέσεις στη
Νέα Υόρκη και το Παρίσι είναι πιο πιθανό να περάσουν απ’ τα λόγια
στην πράξη και να προβούν σε βίαιες ενέργειες (συνήθως συμβολικού
τύπου όμως).
β) Ισλάμ και ολοκληρωτικού τύπου ισλαμισμός
Σε κάθε περίπτωση, χωρίς σωστή ανάλυση του φαινομένου δεν
είναι δυνατόν να υπάρξει σωστή του αντιμετώπιση. Ο μόνος τρόπος να
αποφύγουμε τις όποιες τάσεις προς την περίφημη «ισλαμοφοβία» είναι
να δείξουμε ότι ο σύγχρονος σαλαφισμός, μολονότι προέρχεται από το
Ισλάμ και συνιστά μια από τις βασικές του ασθένειες, αποκτά σήμερα
στοιχεία ολοκληρωτικά, που τον διαφοροποιούν από τις παλιότερες
εκδοχές του –οι οποίες πάνε πίσω τουλάχιστον μέχρι τον 18ο αιώνα,
πριν δηλαδή από την ιμπεριαλιστική διείσδυση των Δυτικών. Είναι η
μείξη της καθαρά ισλαμικής επιθυμίας προς μια επιστροφή στην υποτιθέμενα «καθαρή» εκδοχή του Ισλάμ, από τη μια μεριά, με στοιχεία της
παρακμιακής εκδοχής της ετερόνομης κι εξουσιαστικής πλευράς της
δυτικής νεωτερικότητας, από την άλλη, που δίνει σε μορφώματα σαν το
Ισλαμικό Κράτος τον ειδεχθή τους χαρακτήρα. Προφανώς, βέβαια, και
οι πιο διαπρύσιοι αντίπαλοι της «ισλαμοφοβίας» δεν μπαίνουν ποτέ
στον κόπο τέτοιων διευκρινίσεων, καθώς γι’ αυτούς ισλαμικό ζήτημα
92. Ό. π. Τα στοιχεία εκείνης της παλιότερης έρευνας είναι διαθέσιμα εδώ: http://www.
people-press.org/2001/12/06/other-important-findings-and-analyses-7/.
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δεν υφίσταται σήμερα, εφόσον τα πάντα είναι προπαγάνδα της κακιάς
Δύσης και των μυστικών της υπηρεσιών93.
Αυτό το ολοκληρωτικό στοιχείο, εν πάση περιπτώσει, της προσπάθειας επιβολής μιας απόλυτης κυριαρχίας, όχι μόνο επί του παρόντος
(μέσω της παγκόσμιας επέκτασης) μα και του παρελθόντος του ίδιου (διά
της προσπάθειας εκ των υστέρων εξαφάνισης και αναδόμησης της ιστορίας) είναι που εμψυχώνει την τάση των τζιχαντιστών να επιτίθενται στις επιβιώσεις κάθε είδος προϊσλαμικού πολιτισμού στις αραβικές χώρες. Όπως
έχει τονίσει ένας γάλλος ιστορικός, σε ό,τι αφορά στην καταστροφή μνημείων και έργων τέχνης, τα γενειοφόρα ανθρωποειδή του Ισλαμικού Κράτους,
«είναι πολύ πιο ριζοσπαστικά, ως προς την εκδίκησή τους [απέναντι σ’
ένα συχνά φιλοδυτικό παρελθόν], από τους ναζί. Τα έργα της λεγόμενης
“παρακμιακής τέχνης” αποσύρθηκαν από τα ναζιστικά μουσεία, ωστόσο
ταξινομήθηκαν και συντηρήθηκαν με μεγάλη φροντίδα, στο μεγαλύτερο
μέρος των περιπτώσεων. Σήμερα, αντίθετα, οι απώλειες είναι κολοσσιαίες
και αμετάκλητες»94.
Συνεχίζοντας την προβληματική που αναπτύσσουμε στην μπροσούρα μας, δημοσιεύουμε σε αυτό το τεύχος το πρώτο μέρος ενός άρθρου του
αιγύπτιου κοσμικού φιλοσόφου, Φουάντ Ζακαριγιά («Ο οριενταλισμός και
η κρίση της σύγχρονης αραβικής κουλτούρας»). Πρόκειται για ένα κείμενο
στο οποίο ο συγγραφέας προσπαθεί να ερμηνεύσει την αναγέννηση του
ισλαμισμού εντός των αραβικών χωρών ως σύμπτωμα της αδυναμίας τους
93. Κοινός τόπος είναι για την Αριστερά και τους αναρχικούς είναι η ιδέα πως ο σημερινός τζιχαντισμός είναι δημιούργημα των δυτικών μυστικών υπηρεσιών. Μέχρι σήμερα
ως παράδειγμα τέτοιας πολιτικής παρουσιαζόταν η υποστήριξη των Μουτζαχεντίν, στο
Αφγανιστάν, με σκοπό την πάλη ενάντια στους Σοβιετικούς. Στη συνέχεια είχαμε τις
αναφορές στην αποσταθεροποίηση που προκάλεσε η καθαίρεση του Σαντάμ κι η ανάμειξη στον συριακό εμφύλιο, ενώ σήμερα το ζήτημα ανακινείται ξανά μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις για τις επαφές του γερουσιαστή Μακ Κέιν στη Συρία, το 2013, τότε
που υποσχέθηκε στρατιωτική ενίσχυση σε μέλη του τότε Μετώπου Αλ Νούσρα, που στη
συνέχεια μεταπήδησαν στο Ισλαμικό Κράτος (βλ. σχετικά Κ. Τσάβαλος, «Γιατί οι ΗΠΑ
ευθύνονται για την εξάπλωση της ISIS», in.gr, 16/9/2015). Όλα αυτά είναι αληθή. Ωστόσο
συνιστούν εξωτερικούς παράγοντες που απλώς βοηθούν, ευνοούν ή ακόμη και πυροδοτούν
ήδη υπάρχουσες βαθιές κοινωνικοϊστορικές τάσεις. Η ιστορία δεν είναι ποδοσφαιρικός
αγώνας για να μπορούν τόσο εύκολα να την «στήνουν» οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Η ανάδυση του ΙΚ αλλά και του σύγχρονου τζιχαντισμού, γενικότερα, εκφράζει
συγκεκριμένες τάσεις της εξέλιξης των ισλαμικών κοινωνιών από τη δεκαετία του ’70 κι
έπειτα. Κι είναι μόνο εντός αυτής της εξέλιξης που μπορούν να επηρεάζουν την πορεία
των πραγμάτων οι βλακώδεις και μυωπικοί χειρισμοί των Αμερικανών.
94. G. Martinez-Gros, «C’est un djihad mené contre le passé» [«Πρόκειται για την κήρυξη
Τζιχάντ ενάντια στο παρελθόν»], συνέντευξη στον Le Monde, 1-2/3/2015.
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να απαντήσουν στα προβλήματα που τους θέτει ο δυτικός επεκτατισμός
και οι προκλήσεις, γενικότερα, της νεωτερικότητας, όπως θα προσθέταμε
εμείς, εντάσσοντας τη συμβολή του Ζακαγιριά στην ευρύτερη προβληματική για την αδυναμία του μη δυτικού κόσμου ν’ ανταγωνιστεί, σε οποιονδήποτε τομέα, τον καπιταλιστικό κόσμο95. Ο Ζακαριγιά αναλύει ωραία αυτό
το θεμελιώδες αίσθημα μιας διαρκούς συνωμοσίας εναντίον μας που χαρακτηρίζει τη σχέση όλων των μη δυτικών λαών με τη Δύση. Όπως παρατηρεί
σωστά ο Ζ. Μαρτινέζ-Γκρο, «αυτό που εμείς δεν μπορούμε να αντέξουμε, η
επίθεση ενάντια σε εξαφανισμένους πλέον πολιτισμούς […] είναι γι’ αυτούς
μια επανεμπέδωση του Ισλάμ στην ίδια του την επικράτεια, μια μορφή εκδίκησης ενάντια σε δύο αιώνες παγκόσμιας ιστορίας διαμορφωμένης από
την Ευρώπη»96. Ουσιαστικά πρόκειται για την ακραία έκφραση αυτού που
ο Ζακαριγιά κατήγγελλε ως «χρονική αλλοτρίωση»: Την προσπάθεια των
μουσουλμάνων να πιστεύουν πως ζουν σύμφωνα με τις αρχές ενός εξιδανικευμένου μοντέλου του κλασικού Ισλάμ, λες και ζούμε ακόμα στη Μεδίνα
της εποχής του Μωάμεθ και των πρώτων χαλίφηδων.
γ) Το δυτικό αυτομαστίγωμα
Λόγω των δικών της ενοχικών συνδρόμων, η αριστερή δυτική ιντελλιγέντσια δίνει πλέον όλο και περισσότερο χώρο στην έκφραση αυτών των
εντελώς ετερόνομων τάσεων, αρνούμενη να αναγνωρίσει το θεμελιώδες
γεγονός πως ορισμένες αξίες που δημιουργούνται κατά τη δυτική νεωτερικότητα έχουν αξία καθολική και ως εκ τούτου είναι μόνο «συμπτωματικά» δυτικές. Αξίες όπως η εκκοσμίκευση, η ισότητα, η δημοκρατία
μπορούν να υιοθετηθούν από κάθε λαό και μάλιστα ως τέτοιες γεννιούνται
μέσα στη νεότερη Δύση97. Ο Ζακαριγιά δίνει μεγάλη σημασία σε αυτό το
95. Βλ. σχετικά την ενότητα «Η αδυναμία επίλυσης του προβλήματος του μη δυτικού
κόσμου» του παρόντος σημειώματος.
96. G. Martinez-Gros, «C’est un djihad mené contre le passé», ό. π.
97. Ο Καστοριάδης έχει επανειλημμένως επιμείνει στο εξής κρίσιμο και θεμελιώδες σημείο: Σε αντίθεση με την Αρχαία Ελλάδα, οπότε και πρωτοεμφανίζεται η ιδέα της δημοκρατίας και της ισότητας, μένοντας ωστόσο περιορισμένη κοινωνικά και πολιτισμικά, η
νεότερη Δύση επανεφευρίσκει το χειραφετητικό πρόταγμα, δίνοντάς του μια ουνιβερσαλιστική διάσταση –τόσο στο εσωτερικό κάθε κοινωνίας (όπου οι ελευθερίες διεκδικούνται
σταδιακά από το σύνολο των καταπιεζόμενων ή εκμεταλλευόμενων κοινωνικών ομάδων)
όσο και σε ό,τι αφορά στις σχέσεις των διαφορετικών κοινωνιών μεταξύ τους. Αυτός είναι
ο λόγος για τον οποίο, ενώ στην Αρχαία Ελλάδα οι κριτικές στη δουλεία ή τον αποκλεισμό των γυναικών από την πολιτική είναι από περιθωριακές έως ανύπαρκτες, στη Δύση
η ιμπεριαλιστική εξάπλωση προς τον μη δυτικό κόσμο συνοδεύεται από μια σταθερή
κριτική του τρόπου με τον οποίο οι δυτικοί άποικοι συμπεριφέρονταν στους εκάστοτε
ποδηγετούμενους λαούς.
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γεγονός και γι’ αυτό νιώθει την ανάγκη να ξιφουλκήσει εναντίον των
αντιδυτικών απόψεων (και πιο συγκεκριμένα των θεωριών του Έντουαρντ Σαΐντ περί οριενταλισμού) που παρουσιάζουν τη Δύση ως τίποτε
παραπάνω από ένα αχόρταγο χταπόδι που απλώς απλώνει τα πλοκάμια
του προς τον μη δυτικό κόσμο προκειμένου να τον καθυποτάξει και να
τον εξαφανίσει πολιτιστικά.
Δύσκολο βέβαια να ιδρώσουν τ’ αυτιά όλων αυτών που έχουν
γαλουχηθεί ιδεολογικά με τις παραληρηματικές ιδέες ενός Σαΐντ ή ενός
Αγκάμπεν αλλά και με τον αντι-ιμπεριαλιστικό τριτοκοσμισμό ο οποίος
θεωρεί τη Δύση ως το απόλυτο Κακό98. Η κρίση των δυτικών κοινωνιών
εκφράζεται εν προκειμένω διά της απροθυμίας τους να υπερασπιστούν
τις αξίες τους και μέσω της ευκολίας με την οποία ορισμένοι πολιτικοί
χώροι ενοχοποιούν τον εαυτό τους και υποκύπτουν, συχνά, στην πίεση
των αντιδυτικών ομάδων. Ο δανός αριστερός συγγραφέας Kare Bluitgen
γράφει το 2005 ένα βιβλίο για τον Μωάμεθ. Αλλά δε βρίσκει κανέναν
σκιτσογράφο για τις απαραίτητες γελοιογραφίες κι εκφράζει δημοσίως
την ανησυχία του γι’ αυτό. Τότε είναι που η συντηρητική εφημερίδα
Jyllands-Posten αποφάσισε να δοκιμάσει τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης της δανέζικης κοινωνίας, προσκαλώντας τους σκιτσογράφους να
της στείλουν τις γελοιογραφίες τους. Δώδεκα από αυτές δημοσιεύτηκαν
στις 30 Σεπτεμβρίου του 2005 με τα γνωστά αποτελέσματα. Ωστόσο
την επομένη της επίθεσης της 7ης Ιανουαρίου στο Παρίσι η ίδια εφημερίδα αρνήθηκε να αναδημοσιεύσει τα σκίτσα του Charlie Hebdo. Ευτυχώς
που υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Μπλούιτγκεν, ο οποίος δε δείχνει να
μετανιώνει για τίποτε, καθώς τον περασμένο Φεβρουάριο εξέδωσε ένα
ακόμα σατιρικό βιβλίο, το μυθιστόρημα Το καλύτερο βιβλίο, όπου εκπρόσωποι των τριών μονοθεϊσμών τσακώνονται στη Μέκκα της εποχής του
Μωάμεθ για το ποιος διαθέτει το καλύτερο Ιερό Βιβλίο. Όπως δηλώνει
ο συγγραφέας, συμπεριφορές του τύπου «είμαστε υπέρ της ελευθερίας
της έκφρασης, αυτό όμως δε σημαίνει πως είμαστε υποχρεωμένοι και να
μιλάμε» τον εκνευρίζουν αφάνταστα. Πρόκειται για «μαλακίες», λέει:
«είμαστε μερικοί που κρατάμε ακόμη τη σημαία του δικαιώματος να
γελάμε με όλα και πιστεύω πως κι ένας αριθμός άλλων ανθρώπων, ίσως
και πλειοψηφικός, γελούν μαζί μας έστω σιωπηρά»99.
98. Βλ. σχετικά με αυτό το σημείο τη μπροσούρα μας, Για τις επιθέσεις στο Charlie
Hebdo…, ό. π.
99. O. Truc, «En dix ans, le Danemark s’est converti à l’autocensure» [«Μέσα σε δέκα χρόνια
η Δανία στράφηκε στην αυτολογοκρισία»], Le Monde, 17/2/2015.
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Ο θυματικός εθνικισμός ως αντανάκλαση του αδιεξόδου
Όπως προσπαθούμε πάντοτε να τονίζουμε, τα συλλογικά σύνδρομα καταδίωξης, σύμφωνα με τα οποία η Δύση συνωμοτεί διαρκώς
για να μας κρατήσει υπόδουλους και υπανάπτυκτους, συνιστούν βασικό
κομμάτι του αποτυχημένου τρόπου με τον οποίο προσπαθούν να αντιταχθούν στη δυτική ισχύ οι μη δυτικοί λαοί. Πρόκειται για την προσφυγή
σε μια αυτοθυματοποιητική ρητορεία που χρεώνει στους δυτικούς όλα
τα κακά της ίδιας μας της κατάστασης. Η πιο διανοούμενη έκφραση
αυτού του συνδρόμου παίρνει τη μορφή ενός παράπονου για τη δήθεν
συσκότιση από πλευράς Δύσης του ρόλου μας στην παγκόσμια πνευματική προσπάθεια. Τέτοια παραληρήματα μεγαλείου βρίσκουμε άφθονα
στους εγχώριους εθνικιστικούς κύκλους που θέλουν να μας πείσουν, π.χ.,
ότι η ιταλική Αναγέννηση είναι προϊόν της μετοίκησης βυζαντινών λογίων
στα ιταλικά κρατίδια μετά την Άλωση. Ωστόσο δεν πρόκειται για ίδιον
της Φυλής, εφόσον ανάλογα παράπονα βρίσκουμε και σ’ άλλους πολιτισμούς με αντίστοιχα εθνικά συμπλέγματα κατωτερότητας απέναντι στη
Δύση –χαρακτηριστικό παράδειγμα ορισμένοι άραβες διανοούμενοι που
θεωρούν πως ο νεότερος δυτικός πολιτισμός είναι αραβικό δημιούργημα,
επειδή οι θεολόγοι κι οι επιστήμονες του δυτικού Μεσαίωνα διάβαζαν
Αβικέννα και Αβερρόη και στράφηκαν στην αρχαιοελληνική γραμματεία
μέσω των αραβικών μεταφράσεων.
Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο ο πιο σοβαρός
εκπρόσωπος του εγχώριου πατριωτισμού προσπαθεί να σπρώξει την
ανάλυση των σχέσεων Βυζαντίου-Δύσης κατά τον κρίσιμο 13ο αιώνα
της Φραγκοκρατίας προς αυτή την κατεύθυνση. Γράφει λοιπόν ο Γ.
Καραμπελιάς τα εξής: «Κατ’ αυτόν τον τρόπο, στο οικονομικό πεδίο,
επί παραδείγματι, η υπανάπτυξη και η καχεξία της εγχώριας αστικής
τάξης αποσυνδέεται από την αποικιοποίηση της βυζαντινής οικονομίας
από τους Ιταλούς εμπόρους. Στο πνευματικό, η στροφή της ορθοδοξίας
προς τον ησυχασμό αντιμετωπίζεται μόνον ως εσωτερική διαπάλη και
υποβαθμίζονται τα στοιχεία της αντιπαλότητας με τη δυτική θεολογία,
η οποία, μάλιστα, με τη λατινική κατάκτηση, εμφανίζεται ως ένοπλη
Κατοχή επί της ορθοδοξίας. Τέλος, η επικράτηση, μετά τα μέσα του
14ου αι., της “Κρητικής Σχολής” στην αγιογραφία, που σημαδεύει την
“επιστροφή” σε μια αυστηρότερη προσήλωση στην παράδοση, έναντι
της Κομνήνειας Αναγέννησης και της Παλαιολόγειας “Μακεδονικής
Σχολής”, αποδίδεται συχνά σε τάσεις “συντηρητισμού” του ύστερου Βυζαντίου. Και όμως, συναρτάται άμεσα με το αποφασιστικό γεγονός της
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εισόδου του ελληνισμού σε μια περίοδο αμετάκλητης υποταγής, όπου
η κυριότερη μέριμνα καθίσταται πλέον όχι η ανανέωση της παράδοσης
αλλά ακριβώς η συντήρησή της. Όταν διαβάζει κανείς, επί παραδείγματι, την περιγραφή της επανάστασης των Ζηλωτών στη Θεσσαλονίκη,
ή τις ιδεολογικές και φιλοσοφικές αναζητήσεις του Πλήθωνα, έχει την
παράδοξη αίσθηση πως ζει εκτός τόπου και χρόνου, πως η εσωτερική
δυναμική και μόνη καθορίζει την εξέλιξη αυτών των αντιπαραθέσεων,
ενώ, αντίθετα, υπερκαθορίζονται σε μεγάλη έκταση από την εξωτερική δυναμική»100. Παρατηρούμε εδώ μια προσπάθεια του συγγραφέα να
δικαιολογήσει, εμμέσως, τις κακοτοπιές και την πορεία της βυζαντινής
κοινωνίας προς την παρακμή με αναφορές στις παρεμβάσεις του ξένου
παράγοντα, που, σύμφωνα με την οπτική του, την έσπρωξαν άμεσα ή
έμμεσα προς την οπισθοδρόμηση. Eντούτοις, αυτό που καταλήγει να λέει
ο Καραμπελιάς είναι απλώς πως υπήρξε αλληλεπίδραση μεταξύ Βυζαντινών και Λατίνων. Μακράν όμως του να επηρεάστηκαν έστω και στο
ελάχιστο οι δεύτεροι από τους πρώτους, αυτό που παρατηρούμε είναι
η πλήρης ανικανότητα της βυζαντινής ιντελλιγκέντσιας της εποχής να
αντιπαρατεθεί στη λατινική κατοχή και οικονομική ή πολιτιστική διείσδυση με κάποιον δημιουργικό και ζωντανό τρόπο. Μόνο επιστροφή στην
παράδοση και υιοθέτηση θυματικών συνδρόμων, η οποία δεν επιτρέπει
στις βυζαντινές ελίτ να ακολουθήσουν τις συγκαιρινές τους εξελίξεις.
Όπως παρατηρεί ένας φιλόλογος, «το μεγάλο κανόνι του Ούγγρου κατασκευαστή Ουρβανού θα αποτελέσει για τον [ιστοριογράφο Μιχαήλ]
Δούκα την ανακάλυψη της νέας τεχνολογικής εποχής που εμφανίζεται
στην Ευρώπη και την οποία αδυνατούν πλέον να παρακολουθήσουν οι
άρχοντες της Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι εκδιώκουν ουσιαστικά τον
μηχανουργό»101. Αντίστοιχους συλλογισμούς έχει αναπτύξει κι ο μεγάλος βρετανός ισλαμολόγος, Μπερνάρ Λιούις -άλλος ένας πολέμιος του
Σαΐντ, με επιχειρήματα πολύ κοντινά, ορισμένες φορές, σε αυτά του
Ζακαριγιά-, ο οποίος έχει συγκρίνει τον διαφορετικό τρόπο αντίδρασης
των τριών βασικών ιστορικών μουσουλμανικών κοινωνιών (της αραβικής,
της περσικής και της οθωμανικής) απέναντι στη δυτική επέκταση και
100. Γ. Καραμπελιάς, Το 1204 και η διαμόρφωση του νεώτερου ελληνισμού, Αθήνα,
Εναλλακτικές Εκδόσεις, 2007.
101. Β. Καραλής, «Ερμηνευτική εισαγωγή στον ιστορικό Μιχαήλ Δούκα και το έργο του»,
στο Δούκας, Βυζαντινοτουρκική ιστορία, Αθήνα, Κανάκης, 1997, σ. 11. Βλ. επίσης τα σχόλια του συγγραφέα για τον οικονομικά συντηρητικό ρόλο της βυζαντινής αριστοκρατίας,
ό. π., σσ. 36-39.
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απειλή102. Τα συμπεράσματα που βγάζει μας επιτρέπουν να καταλάβουμε γιατί ορισμένες κοινωνίες είναι πιο ικανές από άλλες να απαντήσουν
στα διακυβεύματα που τους θέτει πιεστικά η δυτική επέκταση. Κι η
ικανότητα εξόδου από τις αυτοθυματοποιητικές λογικές είναι ένας από
αυτούς τους παράγοντες.
Σε ό,τι αφορά τώρα στο σύγχρονο Ισλάμ, αυτή η εκδοχή θυματοποίησης είναι ακόμα πιο ετερόνομη και βίαιη από τον παραδοσιακό
τριτοκοσμισμό, ο οποίος, στην περίπτωση των αραβικών χωρών, πήρε τη
μορφή του λεγόμενου αραβικού εθνικισμού. Ο αραβικός εθνικισμός, ως
μορφή εθνικισμού, εμπνεόταν από μια εκδοχή του δυτικού προτάγματος
της αυτονομίας, δηλαδή την διεκδίκηση της εθνικής αυτοδιάθεσης και
της πάλης ενάντια στην ξένη κυριαρχία. Προφανώς αυτά μεταγράφηκαν
στο αραβικό φαντασιακό υπό μια μορφή αρκετά παραμορφωμένη, όπως
το είχαν ήδη αντιληφθεί από το 1920 οι μπολσεβίκοι, τότε που προσπαθούσαν να πάρουν με το μέρος τους τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα
της Μέσης και Άπω Ανατολής. Ωστόσο, δικτάτορες όπως ο Μπουργκιμπά, ο Νάσερ ή ο Σαντάμ δεν έφτασαν ποτέ στα επίπεδα αντιδυτικού
μίσους και καταστροφικής λογικής που φτάνουν οι σύγχρονοι τζιχαντιστές: «κατά τη διάρκεια της λαφυραγώγησης του μουσείου της Βαγδάτης, το 2003, είχαμε ήδη αναρωτηθεί αν αυτό που βλέπαμε δεν ήταν,
τελικά, ένα κίνημα εκδίκησης του σιιτικού όχλου ενάντια σ’ ένα καταπιεστικό καθεστώς που διατηρούσε διαρκώς ως αναφορά του το προϊσλαμικό παρελθόν του Ιράκ. Ο Σαντάμ έφτασε μέχρι και να αναστυλώσει
τα τείχη της Νινευής, κάνοντας μάλιστα το λάθος ν’ αποκαλέσει αυτήν
την επαρχία της Μοσούλης “επαρχία της Νινευής”, ψάχνοντας το όνομα
αυτό στη Βίβλο. Υπό μια έννοια, λοιπόν, αυτά τα γεγονότα σηματοδοτούν
τον θάνατο του Μπααθικού καθεστώτος και του αραβικού εθνικισμού,
ο οποίος είχε πάντοτε ευνοήσει αυτό το προϊσλαμικό παρελθόν, από τη
δεκαετία του ’30 κι εδώθε»103. Όπως κάθε εθνικισμός, έτσι κι ο αραβικός
προσπάθησε να δημιουργήσει μια εθνική μυθολογία που συνέδεε σε μια
αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια τις διαδοχικές πολιτισμικές φάσεις των
εν λόγω περιοχών. Το «ριζοσπαστικό» Ισλάμ, αντίθετα, θέλει απλώς να
τις εξαφανίσει από προσώπου ιστορίας, προκειμένου να χρήσει το δικό
του μυθικό παρελθόν ως πραγματική ιστορία μιας αεθνικής και υπερεθνικής κρατικής οργάνωσης βασισμένης στο κοινό θρησκευτικό αίσθημα.
102. Βλ. B. Lewis, Τι πήγε στραβά; Δυτική επιρροή και μεσανατολική αντίδραση, μτφρ.
Σ. Παπαγεωργίου, Αθήνα, Παπαζήσης, 2002.
103. G. Martinez-Gros, «C’est un djihad mené contre le passé», ό. π.
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Στο πλαίσιο αυτό η Δύση θεωρείται ως ο υπ’ αριθμόν ένα εχθρός, εφόσον
της χρεώνεται η καθυστέρηση της διαδικασίας ισλαμικής αναγέννησης
που υποτίθεται πως θα οδηγήσει στην εγκαθίδρυση του Χαλιφάτου. Σε
κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ο βαθιά πολιτικός χαρακτήρας του σύγχρονου ισλαμισμού. Όπως το υπογράμμιζε
ο Ζακαριγιά, ουσιαστικά η σύγχρονη ισλαμική αναγέννηση έχει από την
αρχή μια βλέψη συνολικότερα πολιτική-πολιτιστική, η οποία υπερβαίνει το απλά θρησκευτικό, εφόσον συνιστά προσπάθεια απάντησης στα
βαθειά προβλήματα ταυτότητας που μαστίζουν τις αραβικές κοινωνίες.
Κάτι ανάλογο όμως, όπως είδαμε στην πρώτη ενότητα αυτού του σημειώματος, συμβαίνει λίγο πολύ στο σύνολο του μη δυτικού κόσμου, δίνοντας τον τόνο των μελλοντικών εξελίξεων.

3. Η ανάγκη μιας νέας πολιτιστικής δημιουργίας
σε παγκόσμιο επίπεδο
Η γενικευμένη εκρίζωση του ανθρώπου…
α) Η άνοδος του χιπστερισμού
Στο εσωτερικό του δυτικού κόσμου, ο οποίος βρίσκεται εδώ και
καιρό σε μια ανάλογη ταυτοτική περιδίνηση, ως κυρίαρχη περσόνα έχει
αναδυθεί μες απ’ τα συντρίμμια του παλιότερου αστικού πολιτισμού
ο τύπος ατόμου που συνηθίζουμε ν’ αποκαλούμε «χίπστερ». Όλοι λίγο
πολύ έχουν μια εικόνα του στο μυαλό, αλλά σπάνια αποπειράται κανείς
ν’ αναλύσει το φαινόμενο και να το θέσει στις πραγματικές του διαστάσεις. Αυτό έχουμε προσπαθήσει να ξεκινήσουμε μέσω του Προτάγματος, καθώς πιστεύουμε πως η άνοδος αυτού του τύπου ανθρώπου συνιστά αντανάκλαση των βαθιών κοινωνικοϊστορικών αλλαγών που έχουν
λάβει χώρα εντός της Δύσης αυτές τις τελευταίες δεκαετίες104. Εδώ
συνεχίζουμε αυτήν την προσπάθεια με πιο συστηματικό τρόπο, δημοσιεύοντας ένα κείμενο που προσπαθεί να ορίσει τον χιπστερισμό ως
κυρίαρχη, σήμερα, πολιτιστική τάση κι ως διεθνές στυλ και ρυθμό της
104. Βλ. σχετικά το δεύτερο μέρος του κειμένου μας «Το “τέλος της Μεταπολίτευσης”;
Μια χαρτογράφηση του πεδίου σύγκλισης μεταξύ Ακροδεξιάς και φιλελευθερισμού» και
ειδικότερα την ενότητα «Αντίσταση στη δικτατορία του Ομορφάντρα» και ό,τι ακολουθεί
(Πρόταγμα, τ. 6, Δεκέμβριος 2013, σσ. 76-89) όπως και το «Editorial» του προηγούμενου
τεύχους μας, ειδικά τις ενότητες «Η ανθρωπολογική σημασία του κιτς» και «Ένα νέο
ανθρωπολογικό μοντέλο: η δημοκρατική λαϊκότητα» (Πρόταγμα, τ. 7, Δεκέμβριος 2013,
σ. 43 κ. ε.)
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σύγχρονης κουλτούρας (Ν. Μάλλιαρης, «Εισαγωγή στον χιπστερισμό. Μια
ανθρωπολογική προοπτική των πρόσφατων μετασχηματισμών των δυτικών
κοινωνιών»). Πρόκειται για το πρώτο μέρος ενός μακροσκελούς άρθρου
-του οποίου η συνέχεια θα δημοσιευτεί στα επόμενα τεύχη- και κάνει μια
πρώτη απόπειρα ιστοριογραφικού εντοπισμού του φαινομένου, ξεκινώντας
από τα μέσα του 20ού αιώνα οπότε κι εμφανίζονται για πρώτη φορά οι
τάσεις που σήμερα εκφράζονται πλήρως μέσα απ’ τον χιπστερισμό.
Σε συνέχεια άλλων κειμένων που έχουμε δημοσιεύσει105 προσπαθούμε να εμβαθύνουμε την ανάλυση της σύγχρονης κουλτούρας από μια
ανθρωπολογική σκοπιά. Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι, σε αντίθεση με αυτό που δείχνουν συχνά να ισχυρίζονται πολλοί αναλυτές της
μαζικής κουλτούρας αυτών των τελευταίων δεκαετιών -αλλά και της διανοητικής της έκφρασης, που είναι ο μεταμοντερνισμός-, το πέρασμα από
την αστική και, ως εκ τούτου, «πειθαρχική» φάση, στην επιτρεπτική και
«ηδονοθηρική» φάση, της μετά τον Μάη του ’68 περιόδου, δε συνιστά σε
καμία περίπτωση δείγμα εκδημοκρατισμού των κοινωνιών. Χαλάρωση των
ηθών και πέρασμα στον «ηδονισμό» (όπως θα ‘λεγε ο Ντάνιελ Μπελ) και
στο «μαζικοδημοκρατικό» στάδιο (όπως έλεγε ο Κονδύλης) δε σημαίνει
και εκδημοκρατισμός ή περιορισμός των ανισοτήτων -μάλλον το αντίθετο
συμβαίνει. Παρά το παιγνιώδες και «cool» ύφος του, ο χιπστερισμός, ως αισθητικό στυλ αυτής της νέας κουλτούρας, εμψυχώνεται από τάσεις βαθιά
ολιγαρχικές, πράγμα που είχε ήδη διακρίνει ο Κρίστοφερ Λας, όταν μιλούσε για την «εξέγερση των ελίτ», όπως και ανθρωπολογικώς ευαίσθητοι
αναλυτές του νεοφιλελευθερισμού σαν τον Ρίτσαρντ Σένετ106. Αυτό που
εμείς θέλουμε να προσθέσουμε σε αυτές τις αναλύσεις είναι η προσπάθεια
διαύγασης της βαθύτερης πολιτιστικής λογικής του φαινομένου.
β) Οι πολιτιστικές όψεις της διαδικασίας ολιγαρχικοποίησης
Γι’ αυτό εντάσσουμε στην ίδια θεματική κι ένα ακόμα κείμενο
που δημοσιεύουμε σε αυτό το τεύχος: τη μετάφραση από ένα κομμάτι
του βιβλίου του γάλλου κοινωνιολόγου και γεωγράφου Κριστόφ Γκιλουί
105. Βλ. για παράδειγμα: Ν. Μάλλιαρης, «Με αφορμή τον θάνατο του Στιβ Τζομπς. Ιδέες
για μια ανθρωπολογική προσέγγιση της σύγχρονης καταναλωτικής τεχνολογίας», μέρος
Α’ (Πρόταγμα, τ. 6, Δεκέμβριος 2013) και Β’ (Πρόταγμα, τ. 7, Οκτώβριος 2014), Δ. Μαρκόπουλος, «Μια κριτική του φιλελεύθερου πλουραλισμού. Σκέψεις για την πολιτιστική
διάσταση του αδιεξόδου των δυτικών κοινωνιών» (Πρόταγμα, τ. 7, ό. π.)
106. Για το πώς αυτές οι ανθρωπολογικές μεταβολές επηρεάζουν τα σύγχρονα εργασιακά
ήθη και μοντέλα οργάνωσης, βλ. το κείμενο του Κρ. Ντεζούρ, «Οδύνη, εργασία, πράξη. Η
κοινοτοποποίηση της κοινωνικής αδικίας», Πρόταγμα, τ. 4, Ιούνιος, 2012.
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με τίτλο «“Ζώντας μαζί” ή χωριστά; Η πολυπολιτισμικότητα και η ρήξη
του κοινωνικού δεσμού». Πρόκειται για ένα κείμενο που αναλύει τη γαλλική εκδοχή ενός διεθνούς φαινομένου, της περίφημης gentrification, δηλαδή
του πολεοδομικού «εξευγενισμού» (όπως και αποδίδεται επισήμως ο όρος
στα ελληνικά) υποβαθμισμένων περιοχών των μεγάλων δυτικών πόλεων.
Φαινόμενα όπως η «αναβάθμιση» του Κεραμεικού ή του Μεταξουργείου
στην Αθήνα δε συνιστούν μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά διεθνή τάση,
που χαρακτηρίζει το σύνολο των δυτικών μεγαλουπόλεων με μεταναστευτικές κοινότητες, τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Βόρειο Αμερική.
Αυτές οι εξελίξεις μόνο τυχαίες δεν είναι, καθώς η σημασία του
πολεοδομικού «εξευγενισμού» για το χίπστερ φαντασιακό είναι κεντρική. Αν ο χίπστερ είναι ο πλούσιος που δεν αρκείται στον παραδοσιακό
τρόπο ζωής των πλουσίων, αλλά θέλει να διατηρεί και μια υποτυπώδη
κοινωνική συνείδηση ή, έστω, έναν εξωτισμό που συνιστά δυσδιάκριτο αντίλαλο του χιπισμού, θα επιδιώξει να κατοικήσει σε περιοχές πιο
«κουλ» και λιγότερο «μπουρζουάδικες» -δηλαδή σε περιοχές με πολυπολιτισμικό «χρώμα» και ζωντάνια. Άρα θα μετακομίσει προς φτωχές
συνοικίες, κατά προτίμηση με μπόλικο μεταναστευτικό πληθυσμό. Και
μαζί του θα φέρει το σύνολο των υποδομών που είναι απαραίτητες για
τον τρόπο ζωής του: μπαρ, δισκάδικα, μαγαζιά ρούχων, θέατρα και όλους
τους υπόλοιπους πυλώνες της εναλλακτικής κατανάλωσης. Αποτέλεσμα
είναι ένας πραγματικός αποικισμός αυτών των φτωχών περιοχών από το
νέο, εναλλακτικό χρήμα, που τελικά μετατρέπει όσους από τους κατοίκους τους παραμείνουν εκεί ως υπηρετικό προσωπικό της νέας, πρόσχαρης και «εναλλακτικής» ανερχόμενης ολιγαρχίας. Διότι, φυσικά, με την
άνοδο των αντικειμενικών αξιών που επιφέρουν αυτές οι μετακινήσεις
πληθυσμών, πολλοί από τους ντόπιους αναγκάζονται να φύγουν σε αναζήτηση φτηνότερων ενοικίων. Γι’ αυτό και δεν είναι άσχετα με αυτά που
συζητάμε ορισμένα περιστατικά αντίδρασης των παραδοσιακών κατοίκων ενάντια στους νεοφερμένους107.
Αυτό που ενδιαφέρει τον Κ. Γκιλουί είναι ακριβώς η μελέτη των
σχέσεων ανάμεσα στους ντόπιους και τους νεοφερμένους κατοίκους αυτών των περιοχών. Με αυτόν τον τρόπο αντλεί στοιχεία για τη γενικότερη
107. Με πιο πρόσφατους τους προπηλακισμούς και το λιντσάρισμα των εργαζομένων της
Google στο Σαν Φραντσίσκο, πριν από περίπου δύο χρόνια, όταν οι κάτοικοι απηύδησαν
με την άνοδο των ενοικίων που προκαλούν τα καλοπληρωμένα στελέχη της εταιρίας που
έρχονται κι αγοράζουν σπίτια μέσα στις γειτονιές τους, επειδή δεν τους φαίνονται αρκούντως κουλ οι παραδοσιακές πλούσιες συνοικίες της πόλης.
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κριτική αποτίμηση που επιφυλάσσει στην περίφημη ιδεολογία της «πολυπολιτισμικότητας». Μακράν του να τη θεωρεί εγγύηση της προώθησης
της ισότητας και της φιλίας ανάμεσα στις διάφορες εθνικές κοινότητες, ο
Γκιλουί δείχνει τις αντιφάσεις των οποίων ουσιαστικά αυτό το σύνθημα
συνιστά συγκάλυψη στα μάτια της αναδυόμενης, χίπστερ, μεταμοντέρνας-φιλελεύθερης ολιγαρχίας. Έγνοια του Γκιλουί είναι να καταδείξει
τις πολιτικές διαστάσεις του προβλήματος, ως πτυχές της διαδικασίας
ολιγαρχικοποίησης που πλήττει τη σύγχρονη Δύση εξαφανίζοντας λίγο
λίγο και αθόρυβα πολιτικές συνήθειες και κατακτήσεις δεκαετιών αν όχι
αιώνων. Η μετάλλαξη της Αριστεράς από πολιτική δύναμη που μαχόταν
για την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη σε μόρφωμα που θεοποιεί
την «πολιτιστική διαφορά» και ψάχνει παντού για «ρατσιστές» και «σεξιστές» συνιστά δομικό, κατά κάποιον τρόπο, χαρακτηριστικό του φαινομένου και γι’ αυτό η μεταμοντέρνα και χίπστερ Αριστερά εμφανίζεται
σε όλες τις δυτικές χώρες.
Όπως τονίζει ο δανός αριστερός συγγραφέας που παραθέσαμε και
παραπάνω, ο Kare Bluitgen, «Η δανέζικη κοινωνία έχει κάνει στροφή προς
τα δεξιά, επειδή εμείς, οι άνθρωποι της Αριστεράς, δεν πήραμε ποτέ στα
σοβαρά τις έγνοιες των απλών ανθρώπων. Πετούσαμε σ’ ένα σύννεφο ανθρωπιάς πολύ πάνω από τους ισλαμοφοβικούς, τους ρατσιστές κ.λπ. Κι οι
άνθρωποι απ’ τα κατώτερα στρώματα βρήκαν σ’ αυτούς κάποιον που να
παίρνει στα σοβαρά τα προβλήματά τους»108. Ωραίο το χίπστερ ιδεολόγημα της πολυπολιτισμικότητας αλλά, όπως αναλύει ο Κριστόφ Γκιλουί για
την περίπτωση της Μπελβίλ, στο βόρειο Παρίσι, έτσι και στην περίπτωση
του Νόρεμπρο (της γειτονιάς της Κοπεγχάγης όπου ζούσε ο δράστης των
επιθέσεων στη δανέζικη πρωτεύουσα, Omar Abdel Hamid El-Hussein), «ζω
κι εγώ, πλέον, όπως πολλοί ακόμη Δανοί της μεσαίας τάξης, οι οποίοι γράφουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία όπου πάνε μόνο παιδιά λευκών
κι έτσι βλέπουν μόνο τις θετικές πλευρές του πολυπολιτισμικού Νόρεμπρο,
χωρίς όμως να γνωρίζουν έστω και μία οικογένεια μεταναστών»109.
…και η ανάγκη για ρίζες
α) Το χαμένο κέντρο
Πριν κάμποσο καιρό, όταν ασχολούμασταν ακόμη με το αν ο
ακροδεξιός πρώην κολλητός του Σαμαρά, Τ. Μπαλτάκος, θα ίδρυε νέο
κόμμα, ο μεγάλος αυτός πολιτικός ανήρ είχε αφήσει να κυκλοφορήσει η
108. O. Truc, «En dix ans, le Danemark s’est converti à l’autocensure», ό. π.
109. Ό. π.
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φήμη πως θα ονόμαζε τον πολιτικό του σχηματισμό Ρίζες. Λογική επιλογή,
αν σκεφτεί κανείς πόσο αγαπητό είναι το μοτίβο της απώλειας του δεσμού μας με την παράδοση στις τάξεις των συντηρητικών ψηφοφόρων. Ως
συνήθως, η συντηρητική Δεξιά παρουσιάζεται πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα από την Αριστερά (σε όλες της τις μορφές) αλλά και από τις
ίδιες τις φιλελεύθερες εκδοχές της, την πολιτική μυωπία των οποίων εξετάσαμε και στο πρώτο μέρος αυτού του κειμένου. Κι έχει καταλάβει, έστω
διαισθητικά, ίσως λόγω της τάσης της να θεωρεί κάθε ιστορική εξέλιξη ως
περαιτέρω βήμα προς την παρακμή (δηλαδή προς την απομάκρυνση από
τη θρησκεία), πως σήμερα το πρόβλημα είναι και πρόβλημα αξιών και νοήματος. Πως λείπει, με άλλα λόγια, ένα υπαρξιακό πλαίσιο αναφορών που
θα παρείχε στα άτομα τους τελικούς σκοπούς και τα προτάγματα βάσει
των οποίων θα μπορούσαν να νοηματοδοτήσουν τη ζωή τους.
Τούτη η εξάντληση του μεταφυσικού μας στοκ, θέτει τον κόσμο αντικειμενικά σε μια φάση αναζήτησης κάποιας πυξίδας, υπό την
έννοια πως δεν μπορεί η κοινωνία να βαδίζει εσαεί στα τυφλά. Και το
θέμα είναι, ακριβώς, αν ο νέος μπούσουλας που θα πρέπει κάποτε να
φτιάξουμε, θα έχει πρόσημο αντιδημοκρατικό και σκοταδιστικό ή αν
θα εκφράζει τάσεις ελευθέριες και χειραφετητικές, τάσεις αυτονομίας,
με άλλα λόγια. Το βασικό ίσως πρόβλημα που έχουμε σήμερα ν’ αντιμετωπίσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο είναι αυτό της κατάρρευσης του
δυτικού πολιτισμού. Μιας κατάρρευσης όμως που συμπαρασύρει μαζί
της στο κενό τους πληθυσμούς του μη δυτικού κόσμου που πίστεψαν
και συνεχίζουν ακόμη να πιστεύουν στις πιο επιφανειακές του υποσχέσεις: στην τεχνική «πρόοδο» και στην οικονομική «ανάπτυξη», αμφότερες άνευ ορίων και άνευ όρων110. Η κατάσταση μας θυμίζει τον τρόπο
με τον οποίο διάβαζε κάποτε ο Ντ. Χ. Λώρενς τον μύθο του Μόμπυ
Ντίκ: Ο υβριστής Γιάνκης κάπτεν-Έιχαμπ τα βάζει με το μέγα Κήτος,
τη λευκή φάλαινα, με την ίδια τη φύση, και λόγω της αλαζονείας του
αυτής, πέφτει θύμα της μανίας του Κήτους και βυθίζεται στα μαύρα
βάθη της αβύσσου. Ναυαγώντας όμως το Πίκουοντ, το αμερικάνικο φαλαινοθηρικό που συμβολίζει τον «γιάνκικο πολιτισμό», συμπαρασύρει
το πολυεθνικό του πλήρωμα, που απαρτίζεται από ανθρώπους από τα
τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και σήμερα με
το καράβι της Δύσης που φαίνεται να βαδίζει δίχως πυξίδα στα τυφλά
110. Αν και τώρα τελευταία έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν ορισμένες ανησυχητικές φήμες σύμφωνα με τις οποίες «το διαδίκτυο ξεμένει από χωρητικότητα» μέσα στα επόμενα
χρόνια. Βλ. σχετικά το ομώνυμο άρθρο στο enikos.gr, 21/5/2015.
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με μόνο οδηγητικό μίτο την ίδια του την οίηση και την υπερβολή, ολοταχώς προς το όλο και πιο πολύ, προς το όλο και πιο γρήγορο, προς το
όλο και πιο εύκολο.
β) Η ανάγκη αλλαγής του θεωρητικού μας παραδείγματος
Σε προηγούμενα τεύχη του περιοδικού έχουμε προσπαθήσει να
δείξουμε πως αυτός ο εκτροχιασμός δεν είναι δυνατόν ούτε να αναλυθεί μα ούτε και να καταγγελθεί βάσει των παραδοσιακών μαρξιστικών
και αναρχικών σχημάτων. Τα βασικά σχήματα των παραδοσιακών επαναστατικών ιδεολογιών με τις οποίες όλοι και όλες έχουμε μεγαλώσει
συνιστούν προϊόντα της φιλελεύθερης και τεχνοφιλικής μήτρας της νεωτερικότητας και γι’ αυτό εκφράζουν τις δύο πυρηνικές ιδέες των οποίων
η παρηκμασμένη μορφή συνιστά τον κινητήρα της κοινωνίας της κατανάλωσης: η ιδέα της δυνατότητας μιας απεριόριστης Προόδου κι η ιδέα
πως ελευθερία σημαίνει κατάργηση όλων των φραγμών που περιορίζουν
το άτομο (και κατ’ επέκταση το κοινωνικό σώμα). Έλλειψη ορίων και
θεμελιώδης ατομικισμός: αυτοί είναι οι βασικοί πυλώνες της σημερινής,
μεταμοντέρνας αντίληψης πραγμάτων, που τη βλέπουμε να εκφράζεται
με διάφορες μορφές μέσω του χιπστερισμού ή ακόμα και μέσω του ελευθεριακού αντικοινωνισμού των ελλήνων αναρχικών, που σχολιάσαμε σε
προηγούμενη ενότητα του κειμένου.
Ο μόνος τρόπος να βγούμε από αυτό το ξεπερασμένο και βλαβερό, πλέον, παράδειγμα είναι η επεξεργασία μιας νέας απελευθερωτικής
σκέψης, βασικό κομμάτι της οποίας όμως θα είναι η αναγνώριση του γεγονότος πως αυτό που σήμερα μας χρειάζεται είναι ένα νέο σύνολο ορίων, ικανών να χαλιναγωγήσουν το παντοδύναμο –αλλά με πήλινα πόδιαάτομο και να δώσουν μια κατεύθυνση στο ακυβέρνητο και περιδινούμενο
πλοίο του σύγχρονου κόσμου. Ορισμένοι συγγραφείς τους οποίους προσπαθούμε να μεταφράζουμε, να προωθούμε ή να χρησιμοποιούμε στις
αναλύσεις μας έχουν κάνει βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση: η Χάνα
Άρεντ, ο Καστοριάδης, ο Κρίστοφερ Λας, ο Ζαν Κλωντ Μισεά, ο Ζαν
Μαρκ Μαντοζιό. Σε αυτό το τεύχος δημοσιεύουμε το πρώτο μέρος μιας
κριτικής παρουσίασης των ιδεών της μεγάλης γαλλίδας φιλοσόφου Σιμόν
Βέιλ (Simone Weil) με αφορμή την πρόσφατη κυκλοφορία στα ελληνικά
του έργου της Η ανάγκη για ρίζες111. Η Βέιλ είναι ιδιαιτέρως σημαντική,
καθώς, παρά τις επί μέρους θεωρητικές της παραξενιές ή θέσεις της με
111. S. Weil, Ανάγκη για ρίζες. Μια διακήρυξη καθηκόντων απέναντι στον άνθρωπο και
στην κοινωνία (1943), μτφρ. Μ. Μαλαφέκα, Αθήνα, Κέδρος, 2014.
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τις οποίες δε θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε (όπως, π.χ., η στάση της
απέναντι στη θρησκεία), προσπαθεί να επεξεργαστεί μια αντίληψη για
τον άνθρωπο ως ον που έχει ανάγκη μιας παράδοσης κι ενός ριζώματος στον κόσμο και του οποίου ο μεγαλύτερος φόβος πρέπει να είναι η
απώλεια κάθε ρίζας και, συνεπώς, κάθε νοήματος και πρόσδεσης με τον
κόσμο και την ιστορία. Αυτή η ιδέα για τον άνθρωπο μαζί με την πεποίθηση πως η πολιτική πρέπει να ανακαινιστεί εκ βάθρων και να πάψει να
βασίζεται στην έννοια των δικαιωμάτων συνιστούν ενοράσεις της Βέιλ
που μας φαίνονται εκ των ων ουκ άνευ σε κάθε προσπάθεια αναστοχασμού του χειραφετητικού προτάγματος.
γ) Η κριτική στις εθνικιστικές αυταπάτες
Ταυτόχρονα, έχοντας καταδείξει την εκρίζωση του ανθρώπινου
όντος ως βασικό πρόβλημα του 20ού αιώνα, η Βέιλ μας παρέχει τα μέσα
να πολεμήσουμε κι ενάντια στις λανθασμένες και αντιδραστικής ή συντηρητικής έμπνευσης προσπάθειες ν’ απαντήσουμε σε αυτή την καταστροφή. Διότι, όπως είδαμε με αφορμή απατεώνες σαν τον Μπαλτάκο (αλλά
και σοβαρούς ανθρώπους σαν τον Έλιοτ, τον Πάουντ και τόσους άλλους
καλλιτέχνες και στοχαστές του 20ού αιώνα), συνιστά χαρακτηριστική
τάση συντηρητικών και νεοσυντηρητικών φωνών να προτείνουν ως λύση
στη γενικευμένη εκρίζωση του σημερινού ανθρώπου την επιστροφή στις
παλιές καλές «ρίζες»: στη θρησκεία και στο έθνος. Πιο χαρακτηριστικό
παράδειγμα από την εθνικιστική κριτική στην παγκοσμιοποίηση και τον
«εθνομηδενισμό» δεν υπάρχει. Η ανάλυση όμως της Σιμόν Βέιλ για το
έθνος, τη σχέση του με το κράτος και τον τρόπο ιστορικής του ανάδυσης
μας επιτρέπει112 να απορρίψουμε ως στερούμενες ιστορικής θεμελίωσης
όλες αυτές τις προσπάθειες που, στο πλαίσιο διάφορων μορφών θυματικού εθνικισμού, προβάλλουν το έθνος ως ανάχωμα σε αυτήν την τάση
γενικής εκρίζωσης του ανθρώπου και καταστροφής κάθε παράδοσης.
Αυτό που μας χρειάζεται είναι μια δημοκρατική κριτική των αρνητικών
πλευρών της νεωτερικότητας που μας έχουν οδηγήσει στο σημερινό αδιέξοδο, μια κριτική, ως εκ τούτου, που θα εμπνέεται από τη δημοκρατική
και χειραφετητική σκοπιά αυτής της ίδιας της νεωτερικότητας, όπως
ακριβώς το επιχειρεί ο Μέλβιλ με τον μύθο του Μόμπυ Ντικ.
112. Όπως θα δούμε αναλυτικότερα στο δεύτερο μέρος αυτής της κριτικής παρουσίασης
των ιδεών της, που θα δημοσιευτεί στο επόμενο μέρος του Προτάγματος.
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Όπως είπαμε και παραπάνω, τα προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζει ο ουσιωδώς «ενοποιημένος» και «παγκοσμιοποιημένος» κόσμος
μας είναι ολοένα και περισσότερο παγκόσμιας φύσης. Κι είτε μιλάμε
για οικονομία είτε για τα οικολογικά αδιέξοδα είτε για την καταστροφή
της πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας -από την ίδια αυτή την
άφρονα ανθρωπότητα!-, τα διακυβεύματα είναι διεθνή κι οι όποιες πιθανές λύσεις δεν μπορούν παρά να αφορούν ολόκληρες γεωγραφικές ζώνες.
Όπως δεν μπορεί να υπάρξει ένα βιώσιμο πείραμα μιας δημοκρατικής
και αποαναπτυξιακής κοινωνίας που θα περιορίζεται σε ένα μόνο έθνος,
αντίστοιχα αδύνατον είναι να υπάρξει κάποια αλλαγή πολιτιστικού και
ανθρωπολογικού παραδείγματος -απολύτως αναγκαία για την πραγμάτωση και λειτουργία του πειράματος αυτού- περιοριζόμενη στα στενά
πλαίσια ενός μόνο έθνους. Ενοποιώντας τον κόσμο υπό την αιγίδα της,
η Δύση μετατρέπει τα προβλήματά της σε προβλήματα παγκόσμια, που
τρέφονται από τα εγγενή προβλήματα του μη δυτικού κόσμου μα και τα
οξύνουν, την ίδια στιγμή, ακόμη παραπάνω. Το να επιλέγουμε το κλείσιμο στα εθνικά μας όρια απέναντι σ’ αυτό το γιγάντιο ιστορικό ρεύμα
αποσύνθεσης και παρακμής ισοδυναμεί με το να χώνουμε το κεφάλι μας
μέσα στην άμμο σαν την στρουθοκάμηλο.
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Πολιτική Ομάδα για την Αυτονομία

Για το μεταναστευτικό, την ιθαγένεια και
την εθνική ταυτοτητα
1. Έκρηξη κι αδυναμία διαχείρισης του μεταναστευτικού
Το διακύβευμα της κρίσης
Οι σκληρές εικόνες των χιλιάδων μεταναστών που ταλαιπωρούνται και ρισκάρουν τη ζωή τους για να περάσουν μέσω της Μεσογείου
στον ευρωπαϊκό Βορρά, τις οποίες βλέπουμε εδώ και πολλούς μήνες,
αποτελούν την πιο τρανή απόδειξη των προβλημάτων και των αδιεξόδων
στα οποία έχει περιέλθει ο μη δυτικός κόσμος πέριξ της ευρωπαϊκής
ηπείρου, αδιέξοδα τα οποία ασφαλώς εξάγει σιγά σιγά και στις ευρωπαϊκές χώρες. Τόσο η όξυνση της προσφυγικής κρίσης λόγω των πολέμων
όσο και τα αδιάκοπα ρεύματα οικονομικής μετανάστευσης διαταράσσουν την σταθερότητα εντός των ευρωπαϊκών χωρών, αφενός λόγω των
ζητημάτων ανθρωπιστικής κρίσης και κοινωνικής ένταξης που ανακύπτουν από την απότομη και μαζική μετακίνηση των πληθυσμών και αφετέρου λόγω της γεωπολιτικής αστάθειας που επιφέρουν οι πολλαπλασιαζόμενοι πλέον ανοιχτοί εμφύλιοι πόλεμοι σε ασιατικές και αφρικανικές
χώρες, των οποίων αποτέλεσμα (και κατά κάποιον τρόπο συνέχεια) αποτελεί η διογκούμενη μετανάστευση.
Η σημασία του μεταναστευτικού, ειδικά με την οξυμένη μορφή
που έχει λάβει, δεν περιορίζεται φυσικά στις οικονομικές και τις ανθρωπιστικές του διαστάσεις. Ίσα ίσα οι πρόσφατες εξελίξεις και η δυσκολία
των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να διαχειριστούν τα ατελείωτα καραβάνια ανθρώπων που διασχίζουν πλέον μια ολόκληρη ήπειρο αναδεικνύουν
την πολιτική σημασία των διαταραγμένων σχέσεων μεταξύ της Ευρώ-
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πης και του γειτονικού της μη δυτικού κόσμου, υπερκεράζοντας κατά
πολύ σε θόρυβο ακόμα και την οικονομική κρίση της Ευρωζώνης ή τα
προβλήματα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας που τίθενται εκ των
πραγμάτων σήμερα. Στο βαθμό μάλιστα που οι ευρωπαϊκές ολιγαρχίες
και οι υπερεθνικοί οργανισμοί δείχνουν ότι κουτσά κουτσά μπορούν να
μεταθέτουν την οικονομική κατάρρευση, πιστεύουμε ότι το ζήτημα της
μετανάστευσης είναι αυτό που ίσως επηρεάσει με τον πιο καταλυτικό
τρόπο στο άμεσο μέλλον τις πολιτικές εξελίξεις αλλά και την κοινωνική
ευαισθησία των πληθυσμών στην Ευρώπη. Αυτήν ακριβώς την επίδραση
στην πολιτική στάση των λαών χρειάζεται να διερευνήσουμε, όπως επίσης να ανιχνεύσουμε προς τα που κατευθύνεται η τελευταία μεσοπρόθεσμα, βάσει και των έως τώρα δεδομένων.
Για παράδειγμα, το μεγάλο διακύβευμα της κοινωνικής ένταξης
των μεταναστών στις χώρες υποδοχής τους στο πλαίσιο ενός κοινού ευρωπαϊκού μοντέλου διαχείρισης επιδρά καθοριστικά στην ήδη αναπτυσσόμενη εθνική εσωστρέφεια και τον ευρωσκεπτικισμό μιας σημαντικής
μερίδας του ευρωπαϊκού πληθυσμού; Οδεύουμε μήπως σε μια περαιτέρω
έξαρση ή εμβάθυνση των εθνικιστικών και ακροδεξιών ρευμάτων; Σε τι
βαθμό; Και ποιά ποιοτικά χαρακτηριστικά τείνει να λάβει μια τέτοια
συντηρητική στροφή; Σηματοδοτεί μια ξενοφοβικών και ρατσιστικών
αποχρώσεων επαναχάραξη εθνικών ταυτοτήτων ή μήπως αποτελεί μια
συναισθηματική δίοδο για να εκφραστεί το γενικότερο αίσθημα δυσαρέσκειας και αγανάκτησης για την άνοδο των κοινωνικών ανισοτήτων
που σφραγίζει η νεοφιλελεύθερη διαχείριση από ολόκληρο το μπλοκ των
ευρωπαϊκών ολιγαρχιών; Πρόκειται για ερωτήματα κεφαλαιώδους σημασίας των οποίων η διερεύνηση μας οδηγεί εν τέλει στην συζήτηση του
πώς βλέπουμε εμείς ως Ευρωπαίοι τους μη δυτικούς λαούς και τη σχέση
μας με αυτούς.
Ειδικότερα στην Ελλάδα, αυτό το αιώνιο σταυροδρόμι μεταξύ
Ανατολής και Δύσης, η κοινωνική κρίση και η κατάρρευση των «ευρωπαϊκών ισορροπιών» στις οποίες είχαμε συνηθίσει να ζούμε, καθιστούν μια
τέτοια αναζήτηση πολιτιστικής και γεωπολιτικής ταυτότητας ως επείγουσας σημασίας αντικείμενο. Στο παρόν κείμενο προσπαθούμε να σκιαγραφήσουμε, μεταξύ άλλων, τον τρόπο με τον οποίο η παρούσα κρίση,
της οποίας ο δομικός χαρακτήρας πείθει και τους πιο άπιστους πως δεν
είναι κάτι που μπορούμε ν’ αγνοούμε διά μακρών, μπορεί να συνεισφέρει, υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις σ’ έναν πραγματικό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας, προς την κατεύθυνση μιας λιγότερο
ετερόνομης αντίληψης για την ταυτότητά μας ως έθνους.
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Ο εκρηκτικός βαθμός αύξησης των μεταναστευτικών ρευμάτων το
τελευταίο εξάμηνο σηματοδοτεί τη μαζικότερη προσφυγική κρίση μετά
το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Με κύριες πύλες εισόδου την Σικελία και τα νησιά του Αιγαίου, η μεν Ιταλία δέχεται πληθυσμούς κυρίως
από χώρες της Αφρικής, στη δε Ελλάδα καταφτάνουν άνθρωποι κυρίως
αραβικής και ασιατικής προέλευσης προσπαθώντας να ξεφύγουν είτε από
τα χρόνια αυταρχικά καθεστώτα των χωρών τους είτε από τις φατριακές
διαμάχες που οξύνονται το τελευταίο διάστημα1.
Οι εμφύλιοι πόλεμοι που διεξάγονται στην Μέση Ανατολή και σε
αφρικανικές χώρες καθώς και η πολιτική αποσταθεροποίηση που ακολούθησε την λεγόμενη Αραβική Άνοιξη έχουν οδηγήσει τεράστιους αριθμούς
ανθρώπων στην αναζήτηση καταφυγίου στην Ευρώπη. Η ένταση των πολεμικών συρράξεων, κορωνίδα των οποίων αποτελεί ο εμφύλιος στη Συρία2,
ευνοείται από ένα συνδυασμό ποικιλόμορφων γεωπολιτικών παραγόντων.
Στην στρατιωτική ανάμειξη της Δύσης και στις θρησκευτικού και τοπικού
χαρακτήρα αιώνιες διαμάχες που μαστίζουν τον γεωγραφικό χώρο της Μ.
Ανατολής, έρχεται να προστεθεί και η δράση των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους, οδηγώντας πλέον την κρίση σε παροξυσμό. Ταυτόχρονα, η
διαρκής επιδείνωση των συνθηκών ζωής των περίπου 4 εκατομμυρίων προσφύγων που βρίσκονται εκτός Συρίας, σε καταυλισμούς γειτονικών χωρών
(Τουρκία, Λίβανος, Ιορδανία) συνιστά βασικό παράγοντα που ευθύνεται
για τις εκατοντάδες χιλιάδες των προσφύγων από το Ιράκ και κυρίως τη
Συρία που φτάνουν στην Ευρώπη από την αρχή του χρόνου.
Η ευρωπαϊκή διαχείριση της κρίσης: μεταξύ ανθρωπισμού
και στρουθοκαμηλισμού
Τους πρώτους μήνες του 2015 η επίσημη στάση της Ευρώπης
ήταν από αμήχανη έως παθητική. Την ώρα που τα προσφυγικά κύματα
έφταναν στη Σικελία και στα ελληνικά νησιά, οι ευρωπαίοι ηγέτες σφύριζαν αδιάφορα οχυρωμένοι πίσω από τη συνθήκη του Δουβλίνου και το
1. Σύμφωνα με μια πρόσφατη καταμέτρηση από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης
310.000 πρόσφυγες έχουν φτάσει στην Ελλάδα και 121.000 στην Ιταλία. (http://tvxs.gr/
news/eyropi-eop/nea-tragodia-me-100-nekroys-prosfyges-anoixta-tis-libyis).
2. Σύμφωνα με διάφορες πηγές, ο μακροχρόνιος εμφύλιος πόλεμος στα εδάφη της Συρίας
υπολογίζεται ότι έχει προκαλέσει μέχρι σήμερα περίπου 250.000 νεκρούς, ένα εκατομμύριο τραυματίες και πάνω από τέσσερα εκατομμύρια πρόσφυγες σε άλλες χώρες. Πολλές
εκατοντάδες χιλιάδες εκ των τελευταίων αναμένεται να περάσουν στην Ευρώπη μέχρι το
τέλος του 2015, αποτελώντας το μεγαλύτερο κομμάτι του προσφυγικού κύματος και των
αιτούντων ασύλου στις χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά.
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Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, συμφωνίες
που οριοθετούσαν την κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση του φαινομένου.
Στο πλαίσιο αυτό, η ευθύνη για τις επαναπροωθήσεις ή την εξέταση
και τη χορήγηση ασύλου σε πρόσφυγες ανήκε αποκλειστικά στις χώρες
του Νότου, ενώ μέσω της Frontex και λοιπών επιχειρησιακών μεθόδων
γινόταν εφικτή μέχρι ενός σημείου η στρατιωτικού τύπου επίβλεψη
των ευρωπαϊκών συνόρων. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι μόνες κινήσεις
που έγιναν μέχρι τον Ιούνιο του 2015 είναι η υιοθέτηση ενός σχεδίου
για κυνηγητό και βύθιση βαρκών στη μεσόγειο εκτός των ευρωπαϊκών
συνόρων στο πλαίσιο των στρατιωτικοποιημένων δομών ελέγχου της
περιοχής3, όπως και οι επικοινωνιακές δηλώσεις περί χρηματοδότησης
του Νότου από τον σουρρεαλιστή μαέστρο της τεχνοκρατικής απραξίας
και αρμόδιο επίτροπο, Δ. Αβραμόπουλο.
Αυτή η «υπερπροστατευτική» στρατηγική εκφράζει την άρνηση
της Ευρώπης να αναγνωρίσει τις συνέπειες της ιμπεριαλιστικής της δράσης και παράλληλα λειτουργεί ως απάντηση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων στην άνοδο της ακροδεξιάς η οποία αμφισβητεί σε έναν βαθμό τις
παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις που κυβερνούν εδώ και δεκαετίες4.
Ορθώνοντας το θαλάσσιο τείχος της μεσογείου, η Ευρώπη κάνει πως εξασφαλίζει την ασφάλεια και την σταθερότητα στην επικράτειά της, τώρα
που η παρατεταμένη οικονομική κρίση αρχίζει να απειλεί τα κεκτημένα
των ευρωπαίων πολιτών. Γιατί μπορεί ο ευρωπαϊκός καπιταλισμός να
έχει οργανωθεί για δεκαετίες τώρα ώστε να εκμεταλλεύεται μεταναστευτικούς πληθυσμούς ως φτηνό εργατικό δυναμικό, ωστόσο στις σημερινές συνθήκες οικονομικής αβεβαιότητας, εργασιακής επισφάλειας και
διάλυσης του κοινωνικού ιστού, οι τεράστιες εισροές πληθυσμών καθίστανται και οικονομικά πλέον μη αφομοιώσιμες.
Με αυτά τα δεδομένα, το «δράμα» εκτυλίσσεται στο Νότο, δηλαδή μακριά από το κέντρο της Ευρώπης και μακριά από τη μέση ευρωπαϊκή οικογένεια. Εξ ου και ο εντελώς επιφανειακός τρόπος με τον
οποίο αντιμετωπίστηκε για μεγάλο διάστημα η όξυνση της μεταναστευτικής κρίσης. Οι εικόνες από τις εκατόμβες πνιγμένων στη θάλασσα της
3. Βλ. σχετικά την ευρωπαϊκή επιχείρηση της EUNAVFOR Med.
4. Με βασικότερα παραδείγματα αυτά της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Αυστρίας και της
Δανίας. Το μείζον εδώ δεν είναι κάποια απώλεια της εξουσίας από ακροδεξιά κόμματα,
αλλά η υιοθέτηση μιας πιο σκληρής ατζέντας από τις ολιγαρχίες ώστε να προσεταιριστούν
το κοινό που προσελκύουν αυτά τα κόμματα. Κάτι που είδαμε να γίνεται και στην Ελλάδα από το 2012 και μετά (π.χ. με την συγκυβέρνηση με ΛΑΟΣ ή το φλερτ του Σαμαρά και
της ομάδας του με τη Χρυσή Αυγή).
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Μεσογείου -όπως είδαμε να συμβαίνει με το πολύνεκρο ναυάγιο στη
Λαμπεντούζα- προκαλούν μια προσωρινή συναισθηματική έξαρση που
όμως εκτονώνεται μπροστά στην οθόνη της τηλεόρασης ή μέσω του σχολιασμού στα κοινωνικά δίκτυα. Ο θρήνος για τις χιλιάδες των θυμάτων
(υποκριτικός ή μη) παίζει συνήθως τον ρόλο ενός αντισταθμίσματος απέναντι στην κυνικότητα των ευρωπαϊκών ολιγαρχιών και την ολική πλέον
ανευθυνότητά τους απέναντι στα σοβαρά αυτά ζητήματα.
Κλείνοντας σταθερά τα μάτια απέναντι στο πρόβλημα, στο βαθμό που αυτό δεν οδηγούσε σε παροξυσμικές καταστάσεις όπως η σημερινή, η ευρωπαϊκή ολιγαρχία βολευόταν ως τώρα με ημίμετρα που στόχευαν σε μια ανεπίσημη κι εκ των πραγμάτων παρεμπόδιση της άφιξης
των μεταναστών (με τη Frontex και τη λογική της «Ευρώπης-φρούριου»
αλλά και τις συνθήκες του Δουβλίνου που μετέτρεπαν τις περιφερειακές χώρες σε ανάχωμα των κεντρωευρωπαϊκών και βορειοευρωπαϊκών
χωρών). Σήμερα όμως που, λόγω του συγκυριακού συριακού παράγοντα
αλλά και της πλήρους κατάρρευσης της Λιβύης, η κατάσταση διαλύει
εκ των πραγμάτων αυτό το πλαίσιο βραχυπρόθεσμης ημι-διαχείρισης
του φαινομένου. Η μαζική είσοδος μεταναστών στον Βορρά μέσω της
βαλκανικής οδού αλλάζει άρδην το σκηνικό θέτοντας τις ολιγαρχίες προ
τετελεσμένων γεγονότων και τεράστιων πιέσεων. Από το καλοκαίρι κι
έπειτα αναδύθηκαν οι γνωστές δύο στάσεις: από τη μια μεριά η προσπάθεια των -ανατολικών κυρίως- κρατών (Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία,
Πολωνία, Ρουμανία) να αποφύγουν κάθε ανάμειξη στη διαχείριση του
προβλήματος, κι από την άλλη ο Γιούνκερ που -στα πλαίσια ίσως μιας
απόπειρας να δείξει πως η ΕΕ συνιστά μόρφωμα με κάποια στοιχειώδη
συνοχή κι ικανότητα ουσιαστικής κοινής δράσης απέναντι σε κρίσιμες
καταστάσεις- προσπαθεί να περάσει ένα γενικό πλάνο διαχείρισης αυτών των ροών, με αφορμή τα έκτακτα μέτρα που πάρθηκαν σε ορισμένες
χώρες όπως η Γερμανία5. Ακόμα όμως κι ο ίδιος ο Γιούνκερ ή ίδια η
Γερμανία (και η Γαλλία που την ακολουθεί, εν προκειμένω, κατά πόδας)
δεν είναι σαφείς στη στάση τους, εφόσον αυτή η τελευταία συνιστά ένα
μείγμα καλής πρόθεσης σ’ επίπεδο αρχών αλλά και οικονομικού πραγματισμού. Αυτό φαίνεται με την μεγάλη επιμονή στη διάκριση μεταξύ
5. Αξιοσημείωτη είναι η διαφοροποίηση στη ρητορική και τον επίσημο κρατικό λόγο μεταξύ των «μεγάλων» χωρών του δυτικού πυρήνα της ΕΕ και των μικρότερων ανατολικών
κρατών όσον αφορά στην διαχείριση του ζητήματος της ένταξης των μεταναστών και της
υποτιθέμενης μη συμβατότητάς τους με τις υπάρχουσες εθνικές ή θρησκευτικές ταυτότητες. Μια διαφοροποίηση που οφείλεται στις ιστορικές και πολιτικές παραδόσεις του κάθε
λαού, στον οποίον απευθύνεται η εκάστοτε κυβέρνηση.
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προσφύγων και μεταναστών, τον πολύ μικρό αριθμό προσφύγων που
πρότειναν να δεχτεί η ΕΕ (συγκριτικά με τον συνολικό πληθυσμό των
χωρών-μελών της6) και με την υποστήριξη μιας καλύτερης οργάνωσης
κι επιτήρησης των ευρωπαϊκών συνόρων. Μπορεί, δηλαδή, κομμάτια της
γερμανικής οικονομικής ολιγαρχίας να δέχτηκαν με χαρά τις πρωτοβουλίες της Μέρκελ (μιας κι η Γερμανία έχει έναν από τους πιο γηρασμένους πληθυσμούς στην Ευρώπη)7, ωστόσο μακροπρόθεσμα αυτά τα κατ’
εξαίρεση μέτρα δεν αντιστοιχούν στη γενικότερη ευρωπαϊκή οικονομική
συνθήκη και γι’ αυτό γρήγορα η αρχική αλλαγή προσανατολισμού ακυρώθηκε ακόμα και στη Γερμανία, η οποία συνεχίζει να έχει μια ασαφή κι
επαμφοτερίζουσα στάση.

6. Ειδικά αν αναλογιστεί κανείς την κατάσταση χωρών όπως ο Λίβανος, ο οποίος, λόγω
της εγγύτητάς του με τη Συρία, αν κι έχει μόνο 6 εκατομμύρια πληθυσμό έχει δεχτεί περί
το 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες.
7. Το 2014, με 430.000 ανθρώπους, η Γερμανία γνώρισε τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση από
το 1992. «Η αύξηση, η οποία οφείλεται κυρίως στους μετανάστες, αναστρέφει την προηγούμενη
τάση μείωσης του πληθυσμού, η οποία υπήρξε σταθερή κατά την τελευταία δεκαετία» («Κατά
430.000 ανθρώπους η πληθυσμιακή αύξηση στη Γερμανία το 2014», Kathimerini.gr, 24/9/2014).
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Η ελληνική περίπτωση
Σε ό,τι αφορά στα της Ελλάδας, η έκρηξη του μεταναστευτικού κύματος βρήκε τη χώρα στον απόηχο της «σκληρής», ακροδεξιάς γραμμής της
κυβέρνησης Σαμαρά, κατά τη διάρκεια της οποίας πολιτική υποδοχής των
μεταναστών ήταν η αστυνομική αυθαιρεσία, οι απάνθρωπες συνθήκες των
στρατοπέδων κράτησης και η γενική τακτική απώθησης με κάθε μέσο (φράκτης στο Έβρο, κυνηγητό από το λιμενικό, αστυνομική δράση της Frontex
κ.λπ.). Αυτή η στρατηγική είναι φυσικά κεντρικά σχεδιασμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ενσαρκώνει το πνεύμα της περίφημης «στρατιωτικοποίησης
της διαχείρισης του μεταναστευτικού» που έχει υιοθετηθεί, μιας στρατηγικής συνεχώς αναπτυσσόμενης μέσω διαφόρων think tanks και της πολεμικής
βιομηχανίας8. Ωστόσο, η προηγούμενη κυβέρνηση των «συνομιλητών του
Θεού» της προσέδωσε όσο μπορούσε το πρόσημο της ακροδεξιάς ρητορικής,
προσπαθώντας να προπαγανδίσει το περίφημο αφήγημα της εθνικής ασφάλειας και της έννομης τάξης και να χαϊδέψει τα αυτιά του πιο ακροδεξιού
ακροατηρίου. Παράλληλα η διαχείριση των πληθυσμών αυτών μέσω των
κέντρων κράτησης συντηρεί ένα ολόκληρο δίκτυο επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών: φύλαξη, αστυνόμευση, catering, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
κ.λπ. Κι όλα αυτά μέσω της απορρόφησης των αντίστοιχων ευρωπαϊκών
κονδυλίων, μια υπό άνθηση ευρω-κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα. Στο
πλαίσιο αυτό ανθεί και η μεθοδική συνεργασία κρατικών υπαλλήλων, όπως
τα όργανα και οι αξιωματικοί της αστυνομίας και του λιμενικού, με τα κυκλώματα αναγκαστικής πορνείας ή αυτά των διακινητών που μεταφέρουν
στο Αιγαίο τους μετανάστες, πνίγοντάς τους πολλές φορές.
Πώς τα διαχειρίστηκε όλα αυτά από το Φλεβάρη και μετά η νέα
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ; Ας θυμηθούμε ότι η πρώτη κρίση εκδηλώθηκε
γύρω από το ζήτημα της Αμυγδαλέζας με τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης -η οποία σε αρκετές περιπτώσεις ήταν και παράνομη- των μεταναστών και τις επαναλαμβανόμενες αυτοκτονίες και εξεγέρσεις. Οι άμεσες
εξαγγελίες υπουργών για απελευθέρωση κρατουμένων και κλείσιμο του
κέντρου έγιναν εν μέρει μόνο πράξη (με απελευθέρωση αρκετών κρατούμενων, σταμάτημα της πέραν του εξαμήνου κράτησης κ.λπ.), ενώ ως
προς το θέμα της σύγκρουσης με τις δομές και τα οικονομικά συμφέροντα
που έχουν αναπτυχθεί και που αναφέραμε παραπάνω, μάλλον δεν έγινε
8. Μια αναλυτική μελέτη (σε ένα κάθαρα περιγραφικό επίπεδο) των διαφόρων φάσεων της
στρατηγικής της Ευρώπης απέναντι στο μεταναστευτικό ζήτημα μπορεί κανείς να βρει στο
βιβλίο του δημοσιογράφου Αποστόλη Φωτιάδη, Έμποροι των συνόρων (Η νέα ευρωπαϊκή
αρχιτεκτονική επιτήρησης), Αθήνα, Ποταμός, 2015.
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τίποτα από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ βέβαια έχουμε να κάνουμε και με
το φαινόμενο των προσωπικών ενδοκυβερνητικών συγκρούσεων και της
έλλειψης μιας ενιαίας πολιτικής τακτικής με στοιχειώδη αποτελεσματικότητα. Χαρακτηριστικό από την άποψη αυτή είναι ότι ενώ η αρμόδια
υπουργός Χριστοδουλοπούλου έθετε σωστά το όλο ζήτημα στις ανθρωπιστικές του διαστάσεις, σπάζοντας το τείχος της σκληρής δεξιάς και ξενοφοβικής ρητορικής που είχε χτιστεί επί ημερών Δένδια και Κικίλια, ο
ανεκδιήγητος Πανούσης έτρεχε με δηλώσεις του και άρθρα να συμπαρασταθεί στους αστυνομικούς(!) επανατοποθετώντας το θέμα στη ρητορική
της εξασφάλισης της δημόσιας ασφάλειας και της βελτίωσης της «εικόνας
της αστυνομίας». Λες και το διακύβευμα μετά την κυβερνητική αλλαγή
δεν ήταν η στροφή προς μια πιο φιλο-μεταναστευτική πολιτική και το ξεκίνημα -έστω- ενός στοιχειώδους μαζέματος των ακροδεξιών κυκλωμάτων
μέσα στην ΕΛΑΣ, αλλά κάποιος αριστερίστικων και παλαιοκομμουνιστικών
προδιαγραφών κυβερνητικός κίνδυνος, τον οποίον εφευρίσκει για να επιχειρηματολογήσει υπέρ της μετριοπάθειας και της «αστικής δημοκρατίας»(!)
ο πρώην δημαρίτης, «τεχνοκράτης» καθηγητής.
Οι άνευ προηγουμένου διαστάσεις που έλαβε το κύμα εισροών
μέσω των νησιών του Αιγαίου κατέστησε τα πράγματα ακόμα πιο εκρηκτικά. Μάλιστα, τόσο ο δεξιός χώρος όσο και κομμάτι των πιο κεντρώωνφιλελεύθερων ακολούθησαν τις φωνασκίες του Σαμαρά και, υιοθετώνας
σχεδόν τη ρητορική της Χρυσή Αυγή, έτρεξαν να ρίξουν την ευθύνη στην
«τακτική των ανοιχτών συνόρων» που ακολουθούσε ο ΣΥΡΙΖΑ από την
επόμενη των εκλογών. Έτσι ο παλαίμαχος Ν. Κακλαμάνης ανέγνωσε το
προσφυγικό κύμα ως απλώς μια «κατευθυνόμενη απόβαση ισλαμιστών»
ενώ για το ποταμίσιο βουλευτικό πουλέν Ν. Ορφανό «δεν μπορεί να εξαρτάται η εισροή από το πώς πηγαίνουν οι εμπόλεμες ζώνες». Τυπικά δείγματα αμφότερα του πρόσφατου φλερτ του φιλελεύθερου χώρου με ξενοφοβικές και ακροδεξιές απόψεις, έκφραση είτε της εντελώς επιφανειακής
ανάγνωσης της πραγματικότητας είτε του μικροπολιτικού ψαρέματος σε
θολά πατριωτικά νερά στους καιρούς της οικονομικής κρίσης.
Σε κάθε περίπτωση η αντιμετώπιση της όξυνσης του μεταναστευτικού από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στάθηκε προβληματική και ανεπαρκής, παρόλο που προφανώς δε θα μπορούσε να δώσει κάποια λύση απέναντι στον πολλαπλασιασμό των αφιχθέντων μεταναστών9. Η κυβερνητική
9. Το γεγονός π.χ. ότι το πρώτο οκτάμηνο στην Λέσβο και την Κω έφτασαν 95.000 και
28.000 μετανάστες αντίστοιχα, είναι ενδεικτικό του αδιεξόδου. Βλ. το ρεπορτάζ του
Έθνους, «Αυτά είναι τα νησιά που δέχονται το μεγαλύτερο κύμα μεταναστών», 03/09/2015.
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μέριμνα ήταν προβληματική όχι γιατί δεν υπήρχε μια αριστερόστροφη
πολιτική αντιμετώπιση ή μια ανθρωπιστική διάθεση εκ μέρους της, αλλά
γιατί στο εξάμηνο που πρόλαβε να κυβερνήσει, και με τα μάτια στραμμένα συνεχώς στην περίφημη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς, διοχέτευσε
κάθε δυναμική της σε ένα επικοινωνιακό αλλαλούμ, χωρίς τελικά να δώσει
την ουσία που ενδεχομένως θα μπορούσε να δώσει. Η παύση των επαναπροωθήσεων, η οργάνωση έστω και λίγων χώρων φιλοξενίας σε νησιά υποδοχής, καθώς και η σχετική βοήθεια στη μεταφορά των πληθυσμών προς
τα σύνορα ώστε αυτοί να συνεχίσουν την πορεία τους (όπως το επιθυμούν)
σηματοδοτούν μια ποιοτική διαφορά σε σχέση με τα λόγια και τα έργα
της προηγούμενης κυβέρνησης. Ωστόσο, πώς να βελτιωθούν οι συνθήκες
καταγραφής και προσωρινής φιλοξενίας όταν αναλωνόμαστε ως πολιτικό
σύστημα στην αναζήτηση ευρω-κονδυλίων και νέων επιχορηγήσεων, καθιστώντας εν τέλει επικοινωνιακή φούσκα την «ευρω-λύση» που θα πρέπει
να περιμένουμε; Διότι όσο καλοδεχούμενες κι αν είναι οι καλές προθέσεις,
τα λόγια κι οι αναλύσεις, -εν προκειμένω μάλιστα έχουν τεράστια σημασία σε ιδεολογικό επίπεδο, εφόσον επηρεάζουν την κοινή γνώμη επί ενός
τόσο ευαίσθητου ζητήματος- οι πράξεις και τα αποτελέσματά τους αποτελούν πάντοτε το ύστατο κριτήριο.
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2. Η στάση των κοινωνιών εντός κι εκτός της Δύσης
Η υποδοχή των προσφύγων από τον κόσμο
Πέρα από την κρατική πολιτική, το δεύτερο εξίσου σημαντικό
σημείο που πρέπει να δούμε αφορά στην αντίδραση του ντόπιου πληθυσμού και στα αντανακλαστικά που επέδειξε όλο αυτό το διάστημα. Η πολύμηνη εμπειρία που έχουμε πλέον από την αντιμετώπιση της
έκρηξης του μεταναστευτικού μας βοηθά να βγάλουμε κάποια πρώτα
συμπεράσματα. Με πρώτο και βασικότερο ότι οι θεωρίες περί εθνικού
κορμού και ρατσισμού των Ελλήνων, που αναπαράγονται κυρίως από
τον ακροαριστερό και αναρχικό χώρο, δε φαίνεται να επαληθεύονται
στην παρούσα φάση και παρά την πρωτοφανή έξαρση του προβλήματος.
Περισσότερο ανταποκρίνονται σε μια υπαρκτή αλλά μειοψηφούσα τάση
ενός ξενοφοβικού και εθνικιστικού ακτιβισμού, του οποίου στιγμιότυπα είδαμε σε μερικά νησιά το καλοκαίρι με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό στην Κω. Ωστόσο, οι επιθέσεις σε μετανάστες δε φαίνεται
να απέκτησαν ποτέ ευρύτερη κοινωνική νομιμοποίηση και αποδοχή και
κατά βάση αποτέλεσαν έκφραση των τοπικών φασιστικών κύκλων της
Χρυσής Αυγής10 ή των ακροδεξιών θυλάκων σε αστυνομία και λιμενικό.
Σε αντίθεση, λοιπόν, με την απλουστευτική ανάλυση περί ενός εκτρεφόμενου νεοελληνικού ρατσισμού, αλλά και χωρίς διάθεση για ωραιοποίηση
των γεγονότων, πιστεύουμε ότι πράγματα είναι κάπως πιο σύνθετα.
Αν, όπως έγραψε το φιλελεύθερο Time, «οι πρόσφυγες θα συνεχίσουν να αποκαλύπτουν τις αξίες των κοινωνιών προς τις οποίες καταφεύγουν»11, τότε ένα πολύ ενδιαφέρον συμπέρασμα γεννάται: οι πιο
ξενόφοβες και «ρατσιστικές» χώρες δεν είναι οι καθεαυτό δυτικές, τις
οποίες συνήθως συνδέουμε με τον ιμπεριαλισμό, τις «ανθρωπιστικές
επεμβάσεις» κι όλα τα υπόλοιπα που συνιστούν κόκκινο πανί για τους
αριστεριστές, αλλά οι μικρές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης -η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Σλοβακία, η Πολωνία, οι οποίες υπέφεραν από τα σταλινικά καθεστώτα που τους επιβλήθηκαν (και των οποίων οπαδοί υπήρξαν
ή παραμένουν πολλοί αριστεροί και αριστεριστές!). Κατά τα άλλα, στο
μεγαλύτερο μέρος των δυτικοευρωπαϊκών χωρών, υπήρξε θερμό κύμα
αλληλεγγύης στους μετανάστες -και πιο συγκεκριμένα στους πρόσφυγεςαπό σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας: από εθελοντές που έφτασαν μέχρι
10. Είναι χαρακτηριστική η προσπάθεια παρέμβασης της ΧΑ στις τοπικές κοινωνίες μερικών νησιών με την παρουσία βουλευτών και πρωτοπαλίκαρων της συμμορίας.
11. M. Calabresi, “A wave of the world’s displaced crashed on Europe’s shores”, Time, 21/9/2015.
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τα ελληνικά νησιά και κόσμο που περίμενε τους μετανάστες στους σταθμούς των τρένων για να τους βοηθήσει, μέχρι τη διοργάνωση διαδηλώσεων αλληλεγγύης, το στήσιμο καταυλισμών, την ανάρτηση αλληλέγγυων
πανό στις εξέδρες ποδοσφαιρικών γηπέδων ή ακόμη και χρηματικές δωρεές από την πλευρά των ίδιων των αθλητικών σωματείων, όπως συνέβη
με το ποδοσφαιρικό τμήμα της Μπάγερν Μονάχου. Είναι προφανές πως
η ευαισθησία του σύγχρονου δυτικού -και δη των Ευρωπαίων- απέναντι
σε ζητήματα «ανθρώπινων δικαιωμάτων», στα πλαίσια της γενικότερης
πασιφιστικής λογικής που κυριαρχεί τις τελευταίες δεκαετίες, τους έκαναν να νιώσουν συμπόνια κι αλληλεγγύη για τους πρόσφυγες, δηλαδή
θύματα της «βίας» του πολέμου, πράγμα που δεν ισχύει απαραίτητα για
τους απλούς οικονομικούς μετανάστες, οι οποίοι δεν εγκαταλείπουν τις
πατρίδες τους ως θύματα κάποιας «βίας». Αυτός ο απολίτικος ανθρωπισμός είναι φαινόμενο που έχει εμφανιστεί πολλές φορές τα τελευταία
χρόνια, με διάφορες αφορμές, τελευταία εκ των οποίων ήταν οι μαζικές
διαδηλώσεις στο Παρίσι και σε άλλες γαλλικές πόλεις μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Σαρλί Εμπντό.
Επιθέσεις σε προσφυγικούς καταυλισμούς (όπως στη Γερμανία)
αλλά και εμφάνιση ξενοφοβικών αντανακλαστικών παρουσιάστηκαν
εκεί όπου αυτές οι τάσεις ήδη υπήρχαν και δε φαίνεται να διαδίδονται
στον κυρίως όγκο των πληθυσμών, παρά τη σταδιακή αλλαγή της κοινής
γνώμης απέναντι στη Μέρκελ και τη «φιλομεταναστευτική» της στάση.
Για παράδειγμα παρουσιάστηκε άνοδος του PEGIDA και άλλων ακροδεξιών σχηματισμών, όπως η AfD, σε παραδοσιακά συντηρητικές περιοχές
της Γερμανίας όπως η Βαυαρία και τα ανατολικά κρατίδια. Αντίστοιχα,
για την ελληνική περίπτωση, είναι ενδιαφέρον μάλιστα να παρατηρήσει
κανείς ότι τα ελληνικά νησιά που δέχθηκαν το μεγαλύτερο βάρος του φαινομένου, αύξησαν μεν τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής, χωρίς όμως να της δώσουν
κάτι παραπάνω από τον εθνικό μέσο όρο της12. Παράλληλα, η φιλόξενη στάση
των Ελλήνων απέναντι στους μετανάστες έχει φτάσει μέχρι και να εντάσσεται
στο οπλοστάσιο του εγχώριου εθνικισμού, ως πηγή περηφάνιας, κατά
τη διάρκεια συγκρίσεων με χώρες όπως η Ουγγαρία13.
12. Με εξαίρεση τον Δήμο Κω, στο ανατολικό μέρος του νησιού, όπου παρατηρήθηκε αύξηση 5%, στα υπόλοιπα Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου η όποια αύξηση
κινήθηκε γύρω στο 2,5%, με αποτέλεσμα η ΧΑ να μείνει τέταρτο κόμμα.
13. Όπως διαβάζουμε, π.χ., σε άρθρο του χαρακτηριστικά εθνικιστικού Πρώτου θέματος,
«Οι 300 - όχι του Λεωνίδα και ούτε καν πάνοπλοι και με άρτια εκπαίδευση Σπαρτιάτες - της Τήλου έδειξαν σε όλον τον κόσμο και δη στην Ευρώπη, ποιο θα έπρεπε να είναι
το πραγματικό πρόσωπο της ανθρωπότητας και ειδικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
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Σχετικά με την στάση αυτή, θα πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε
ότι αναπτύχθηκε σε ένα σημαντικό βαθμό μια κινητοποίηση αλληλεγγύης και βοήθειας προς τους ταλαιπωρημένους αφιχθέντες μετανάστες στις
παραλίες των νησιών. Ήδη από τον περασμένο Απρίλιο οι ντόπιοι έτρεξαν
να παράσχουν βοήθεια, τρόφιμα και προστασία όπου υπήρξαν ναυάγια
και ανθρωπιστική ανάγκη -με χαρακτηριστικές τις περιπτώσεις της Γαύδου
και της Ρόδου. Αλλά και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου είναι συνεχής
η δουλειά αλληλεγγύης που γίνεται από τοπικούς φορείς, πρωτοβουλίες
κατοίκων και φιλομεταναστευτικές κινήσεις: παροχή πρώτων βοηθειών σε
όσους φτάνουν στις παραλίες με φουσκωτά, διανομή νερού, φαγητού, παιδική φροντίδα στα ανήλικα, εθελοντική οργάνωση της μετακίνησης των μεταναστών προς τα λιμάνια14. Πρόκειται για μια κινητοποίηση που δείχνει να
ξεπερνά τον στενό πυρήνα των πολιτικών οργανώσεων και των ΜΚΟ, καθώς
εμπλέκονται σε αυτήν απλοί άνθρωποι των τοπικών κοινωνιών. Αντίστοιχης
αυτενέργειας βοήθεια προσφέρθηκε στον πρόχειρο «καταυλισμό» των αφγανικών οικογενειών που είχαν καταφύγει στο Πεδίο του Άρεως τον Ιούλιο.
Από την άλλη πλευρά εκρηκτικές διαστάσεις φαίνεται να έχει πάρει και το κύμα εκμετάλλευσης των προσφύγων από μερίδα του ντόπιου
πληθυσμού στα νησιά. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με τα γνωστά
κυκλώματα διακινητών ή των συνεργαζόμενων λιμενικών που φροντίζουν
για το «πήγαινε-έλα» των απελπισμένων μεταναστών με το αζημείωτο.
Η αναγκαστική συνύπαρξη με τεράστια πλήθη προσφύγων έδωσε νέες
ευκαιρίες στην αισχροκέρδεια και την εκμετάλλευση: πλιάτσικο στις υπό
οποία δημιουργήθηκε πάνω στη βάση των ανθρώπινων αξιών και της αλληλεγγύης. Με τις
ελάχιστες δυνατότητές τους, οι κάτοικοι του νησιού πρόσφεραν κατάλυμα, ζεστά ρούχα
και περισσότερες από 10.000 μερίδες σπιτικού φαγητού. Αν μη τι άλλο, πρόκειται για μία
εκ διαμέτρου αντίθετη εικόνα από τα δακρυγόνα, τα γκλομπς, τους συρμάτινους φράκτες
και το κλείσιμο των συνόρων που παρακολουθεί η υφήλιος από τις χώρες της - κατά τα
άλλα - πολιτισμένης κεντρικής Ευρώπης» («Οι 300 κάτοικοι της Τήλου φιλοξένησαν περισσότερους από 4.600 πρόσφυγες», www.protothema.gr, 22/9/2015).
14. Διαβάζουμε σε μια μίνι ανταπόκριση από τη Σάμο στο http://www.provo.gr/samosol/:
«Ολοένα και μεγαλύτερη είναι η ανταπόκριση των πολιτών που προσφέρουν είδη πρώτης
ανάγκης: φούρνοι προσφέρουν το ψωμί που δεν έχει πουληθεί, πολίτες προσφέρουν ρούχα, παιχνίδια, γάλα, πάνες, παπούτσια κλπ. Αυτά σε συνδυασμό με πολλές, μικρές και
μεγαλύτερες πρωτοβουλίες φορέων και ομάδες πολιτών από διάφορες περιοχές του νησιού, αλλά και εθελοντές γιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους, δίνουν μία μικρή
ανάσα σε πρόσφυγες που έχουν πραγματική ανάγκη». Όπως τονίζει μια συνεργάτης της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σχετικά με την κατάσταση στη Λέσβο
διαβάζουμε ότι «...μαζική απάντηση δίνεται από εθελοντές κατοίκους, που ζουν σε μικρά χωριά, με περιορισμένους πόρους αλλά τεράστια γενναιοδωρία», L. Padoan “Lesvos:
where holiday paradise and refugee crisis converge”, The Guardian, 21/07/2015.
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βύθιση φουσκωτές βάρκες, υπερκοστολογημένες διαδρομές με ταξί, εισιτήρια με «καπέλο» από ταξιδιωτικά πρακτορεία, πώληση τροφών, σκηνών και
λοιπών αγαθών από εμπόρους σε πανάκριβες τιμές, ερασιτεχνικά ανταλλακτήρια νομισμάτων, ενοικίαση ηλ. ρεύματος για φόρτιση κινητών(!). Τα
σωσίβια και οι βάρκες πωλούνται από τους δικούς μας τους νησιώτες απέναντι στους γείτονες Τούρκους κι εκεί μεταπωλούνται σε τριπλάσιες τιμές
στους Σύρους και λοιπούς μετανάστες, ενώ μέσω του νυχτερινού θαλάσσιου
περάσματος κλείνει ο κύκλος. Όταν γυαλίζει το μάτι για «άμεσο και εύκολο
χρήμα», το αθάνατο ελληνικό δαιμόνιο βρίσκεται εν δράση! Οι τσέπες των
σχετικά ευκατάστατων Σύρων προσφύγων μοιάζει για κάποιους λεία εξίσου
ελκυστική με αυτήν των τουριστών που κατακλύζουν κάθε χρόνο τα νησιά.
Διότι πράγματι, αυτή η υπερδραστηριότητα εκμετάλλευσης των
μεταναστών θα πρέπει να ειδωθεί κατά βάση ως έκφανση του μικροαστικού οράματος «να βγάλουμε εύκολα χρήμα!». Κάτι αντίστοιχο με την τουριστική αισχροκέρδεια στα ελληνικά καλοκαίρια, με τη διαφορά βεβαίως
ότι το «γδύσιμο» των προσφύγων γίνεται με εντελώς ανήθικο τρόπο, αφού
οι τελευταίοι βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, μην έχοντας
καμία άλλη επιλογή. Εν τέλει ο μικροέμπορος στην Λέσβο ή ο ταξιτζής στην
Κω συμπεριφέρεται αντίστοιχα με τους έλληνες τσιφλικάδες που στα χέρια
των μεταναστών βλέπουν τον φτηνό τρόπο να βγάζουν τον πλούτο τους.
Αυτό όμως επουδενί δε θα πρέπει να μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η εν
λόγω εκμετάλλευση εκφράζει κάποιον βαθύτερο ρατσισμό του πληθυσμού.
Μια τέτοια αναλυτική υπεραπλούστευση το μόνο που κάνει τελικά είναι να
μπλέκει περισσότερο τα πράγματα, καθώς, «μας κάνει να μην μπορούμε,
πλέον, να διακρίνουμε μεταξύ οικονομικής εκμετάλλευσης και ρατσισμού,
επί παραδείγματι. Μας κάνει, δηλαδή, να πιστεύουμε πως οι τραμπούκοι
αγρότες της Μανωλάδας έχουν τη στάση που έχουν απέναντι στους μετανάστες, όχι επειδή είναι μαφιόζοι που κατά βάση τους αντιμετωπίζουν ως
φτηνό εργατικό δυναμικό δίχως το παραμικρό δικαίωμα, αλλά επειδή είναι
απαραίτητα και δεδηλωμένα ιδεολόγοι ρατσιστές και ισλαμοφοβικοί. Έτσι
έχουμε φτάσει να μη μπορούμε να αντιληφθούμε βασικά πράγματα: Ότι
επόμενο είναι οι μετανάστες σήμερα στη Δύση, ακόμα κι όταν έχουν πλήρη δικαιώματα, να είναι μέσα στις πιο φτωχές κοινωνικές ομάδες, εφόσον
έρχονται από φτωχότερες χώρες ως ανειδίκευτοι, πολύ συχνά, εργάτες»15.
15. Βλ. την μπροσούρα μας Για τις επιθέσεις στο Charlie Hebdo. Ένα σχόλιο για το ιστορικό
τέλος της Αριστεράς ως χειραφετητικού κινήματος, Αθήνα, Μάρτιος 2015, σ. 46, όπως και
γενικότερα την παράγραφο «Εκμετάλλευση ή ρατσισμός; Η φυλετικοποίηση του κοινωνικού ζητήματος», σσ. 43-47.
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Αντί επομένως να αποτελούν μια ρατσιστικών κινήτρων εκμετάλλευση, οι συντονισμένες μικροαπάτες των νησιωτών θα πρέπει καλύτερα
να ειδωθούν ως έκφραση της διάλυσης κάθε κοινωνικού ιστού και της
παρασιτικής λογικής που χαρακτηρίζει την πλειοψηφία των Νεοελλήνων,
παρά τα όποια διδάγματα της οικονομικής κρίσης. Δεν είναι ελλάσσον
άλλωστε που με την εξαίρεση των τραμπούκων της ΧΑ και της σπασμωδικής επίδειξης καταστολής σε κάποιες περιπτώσεις από το λιμενικό, δεν
έχουμε παρατηρήσει επιθέσεις σε μετανάστες, ούτε κάποιο ρατσιστικό
πογκρόμ. Οι πιο αρνητικές αντιδράσεις της κοινωνίας περιορίζονται στις
φωνές γκρίνιας προς την πολιτεία, την κυβέρνηση και το δήμο ή αγανάκτησης για την «επιβάρυνση» των μικρών νησιών και τη ζημιά που
γίνεται στην τουριστική τους εικόνα.
Θα μπορούσε κάποιος να αντιτείνει ότι η πλειοψηφία του κόσμου βλέπει τη μετανάστευση μόνο ως δικό του, προσωπικό πρόβλημα
αποστρέφοντας το βλέμμα του από την κοινωνική διάσταση του αδιεξόδου. και αποδοκιμάζει δημοσκοπικά με ξεκάθαρο τρόπο τις επιλογές
της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για πιο «χαλαρή» αντιμετώπιση των νέων
προσφύγων (π.χ. φρένο στις βίαιες επαναπροωθήσεις, επανεξέταση της
χορήγησης ασύλου και ταξιδιωτικών εγγράφων, προώθηση ανθρώπων
από τα νησιά προς την Αθήνα) ή τις εξαγγελίες της για κλείσιμο των χώρων κράτησης και στροφή προς ανοιχτές δομές φιλοξενίας. Αυτό είναι
εν μέρει σωστό ως δεδομένο αλλά δε θα πρέπει να εξηγείται επί μιας
ιδεολογικής βάσης. Ως γνωστόν ο Έλληνας αρέσκεται να αντιμετωπίζει
το κράτος είτε ως «εχθρό» του είτε ως προστάτη των συντεχνιακών
του επιδιώξεων16. Εκεί εγγράφεται και η προσμονή του για κρατική
«προστασία» από την «απειλή» της μαζικής μετανάστευσης, όπως και
η αποδοχή της ρητορικής περί «Ευρώπης-φρούριο», ειδικά μέσα στις
συνθήκες γεωπολιτικού αναβρασμού που έχουν επιφέρει οι εξελίξεις
στις αραβικές χώρες. Επομένως το «καθεστώς ασφάλειας» ή «ομαλότητας» προς το οποίο τείνουν νεφελωδώς να στρέφονται οι Έλληνες
εξυπηρετεί μάλλον την ψυχολογική ανάγκη τους να προστατέψουν τα
κεκτημένα και το όποιο επίπεδο διαβίωσης τους έχει απομείνει, παρά
την έκφραση μιας συμπαγούς ιδεολογικής τάσης να φυλετικοποιήσουν
16. Νοοτροπία που εκφράζεται και γύρω από το ευρύτερο ζήτημα των οικονομικών και
της «ευρωπαϊκής οικογένειας», αφού με τον τρόπο αυτόν οικοδομείται η πολιτική του
στάση του Νεοέλληνα όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων: πανικός μπροστά στην αβεβαιότητα, αδυναμία στοιχειώδους πολιτικής κρίσης και ανάλυσης, εγκατάλειψη κάθε είδους οικονομικο-πολιτικού κριτηρίου για χάρη της ασφάλειας του κοινού,
ισχυρού νομίσματος ή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων κ.λπ.
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τα προβλήματά τους17. Και αποτελεί κυρίως την επιλογή να συνεχίσουν
την κανονικότητά τους μέσω μιας φυγής από τα επείγοντα κοινωνικά
προβλήματα και μιας αποστασιοποίησης που «δεν απαιτεί προφίλ αποκτηνωμένου ρατσιστή, αλλά απλώς έναν ψύχραιμο νοικοκύρη που δεν
θέλει να του χαλάν τη ζαχαρένια»18. Συμπερασματικά, είναι μικροαστικής, και όχι ακροδεξιάς ή ρατσίζουσας, φύσης η προσφυγή στην άμεση
αντιμετώπιση του μεταναστευτικού με προτεραιότητα στην εξασφάλιση
μιας αξιοπρεπούς υλικής προστασίας από το κράτος.

Μια «καλύτερη ζωή» ή μια «δυτικού τύπου ζωή»;
Για να πραγματοποιηθεί το πέρασμα από
τον Μεσαίωνα στον 21ο αιώνα χρειάστηκαν 500
χρόνια και τεράστιες προσπάθειες εκ μέρους εκατομμυρίων ανθρώπων για τη δημιουργία των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών δομών που το
κατέστησαν δυνατό. Αυτοί εδώ οι άνθρωποι θέλουν
να το πετύχουν μέσα σε μια νύχτα.19

Αυτό που σχεδόν ποτέ κανείς δε βρίσκει στις αναλύσεις περί μετανάστευσης είναι η προσπάθεια διαύγασης των κινήτρων που κάνουν
τους μετανάστες να επιχειρήσουν το πολύ δύσκολο ταξίδι τους προς τις
χώρες του Πρώτου Κόσμου και ειδικότερα της Δύσης. Θ’ ακούσουμε
εκεί τα γνωστά αριστερά τσιτάτα περί των παράπλευρων συνεπειών
του δυτικού ιμπεριαλισμού. Φυσικά αυτές οι απελπισμένες προσπάθειες να παρουσιαστεί η Δύση ως το Απόλυτο Κακό, υπεύθυνη για όλες
τις συμφορές του κόσμου, ελάχιστη επαφή έχουν με την πραγματικότητα. Όπως θα δούμε και στο τελευταίο μέρος αυτού του κειμένου, οι
μεγάλες μάζες των μεταναστευτικών πληθυσμών δεν είναι πρόσφυγες
πολέμων και δη πολέμων που έχουν προκαλέσει οι δυτικές «ανθρωπιστικές» επεμβάσεις, αλλά οικονομικοί μετανάστες. Ακόμα όμως και
17. Όπως οι ξενοδόχοι της Κω που είχαν στείλει επιστολή στον Ν. Βούτση, αρχές του περασμένου Ιουνίου, διαμαρτυρόμενοι για το ότι η διαρκής άφιξη μεταναστών απειλούσε
τον τζίρο τους, καθώς υπήρχε ο φόβος ακυρώσεων κρατήσεων κ.λπ. Δεν πρόκειται εδώ για
ακροδεξιά αντανακλαστικά, αλλά για στοιχειώδη οικονομική-συμφεροντολογική λογική.
18. Κ. Πουλής, «Πηγαίνετε αλλού να πεθάνετε!», www.thepressproject.gr, 1/9/2015.
19. Σχόλιο αναγνώστη κάτω από το άρθρο του D. Hinshaw, “Allure of Wealth Drives
Deadly Track. Young Men in Senegal Join Migrant Wave Despite Growing Prosperity at
Home”, The Wall Street Journal, 12/6/2015.
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στην περίπτωση που κανείς δεχθεί αυτή τη διαπίστωση, η ανάλυση
του φαινομένου περιορίζεται σε διαπιστώσεις του τύπου: «αφήνουν
την πατρίδα τους, για να γλυτώσουν απ’ τη φτώχεια και να βρουν μια
καλύτερη ζωή».
Αν το θέσει κανείς το ζήτημα τόσο γενικά, προφανώς και θα
πέσει μέσα, λίγο πολύ. Εντούτοις, τα πράγματα δεν είναι σε καμία περίπτωση τόσο απλά. Διότι το ζήτημα που τίθεται είναι, ακριβώς, να δούμε
τι σηματοδοτεί για τους μεταναστευτικούς αυτούς πληθυσμούς η έκφραση «μια καλύτερη ζωή». Μήπως η ταύτιση αυτής της «καλύτερης
ζωής» με τη δουλική μίμηση των δυτικών κοινωνιών της κατανάλωσης
θα πρέπει να μας προβληματίσει; Διότι τι άλλο παρά μια τέτοια δουλική
μίμηση είναι η μετατροπή ολόκληρων χωρών σε οικονομίες που ζουν από
τα εμβάσματα των ξενιτεμένων τους κατοίκων, παρά μια έμμεση προσπάθεια να απολαύσουμε τα «καλά» της Δύσης, δίχως να περάσουμε
από τις ιστορικές και κοινωνικοοικονομικές εκείνες διαδικασίες που τα
κατέστησαν δυνατά μέσα στην ίδια τη Δύση; Σκοπός μας εδώ δεν είναι,
προφανώς, να παίξουμε με τον πόνο αυτών των ανθρώπων που ρισκάρουν τη ζωή τους υπό απάνθρωπες συνθήκες κι ούτε μιλάμε αφ υψηλού.
Ωστόσο, είναι κάποια πράγματα που πρέπει να ειπωθούν, μιας και κανείς δεν είναι υπεράνω κριτικής.
Αυτό, με άλλα λόγια, που κανείς δε φαίνεται να αντιλαμβάνεται
είναι πως, το στοιχείο εκείνο που δίνει την ιδιαιτερότητα του σημερινού
μεταναστευτικού φαινομένου δεν είναι μόνο ο όγκος των ροών ούτε ίσως
το ίδιο το γεγονός πως η μετανάστευση αυτή είναι σχεδόν αποκλειστικά
μίας κατευθύνσεως: από τον μη δυτικό κόσμο προς τη Δύση. Το στοιχείο
που δίνει το στίγμα της εποχής συνίσταται στην ασυνείδητη ιδέα πως τα
προβλήματα ολόκληρων κρατών, ολόκληρων γεωγραφικών και πολιτιστικών ζωνών θα λυθούν διά της μαζικής μετανάστευσης του πληθυσμού τους
προς άλλες χώρες ή ακόμα και ηπείρους. Αυτή η πεποίθηση ότι η μαζική
μετανάστευση συνιστά τη λύση σε κατά τα άλλα δυσεπίλυτα κοινωνικά
προβλήματα δεν είναι καθόλου αυτονόητη κι αρκεί το εξής επιχείρημα
για να καταδείξει την παραδοξότητά της: θα είχαν ποτέ ανατρέψει τη
δυτική αποικιοκρατία όλες αυτές οι αφρικανικές χώρες, αν ο πληθυσμός
τους, αντί να πολεμήσει ενάντια στους αποικιοκράτες, απλώς παραπονιόταν για τη μοίρα του κι αποχωρούσε μαζικά από την πατρίδα του για ν’
αναζητήσει μια καλύτερη τύχη εντός της Δύσης; Το παράδοξο της κατάστασης αυτής σκιαγραφείται με τον καλύτερο τρόπο, όχι μόνο από χώρες
με μια σχετική -για τα δεδομένα της Αφρικής- άνεση και σταθερότητα,
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όπως η Σενεγάλη, που βλέπουν, ωστόσο, τον νεανικό τους πληθυσμό να τις
εγκαταλείπει μαζικά· ίσως ακόμα καλύτερο να είναι το παράδειγμα της
Αλγερίας: Μετά από έναν αιματηρότατο πόλεμο, κατά τον οποίο οι Γάλλοι προέβησαν σε εξαιρετικές βιαιότητες και με τη νίκη τους στον οποίο
οι Αλγερινοί πέτυχαν τελικά την εθνική τους απελευθέρωση, θα περίμενε
κανείς πως θα θελήσουν επιτέλους να χαρούν τη νεοκατακτηθείσα ελευθερία τους. Κι όμως, οι Αλγερινοί συνεχίζουν τις τελευταίες δεκαετίες να
μεταναστεύουν στη χώρα του μισητού πρώην κατακτητή.
Μήπως, με άλλα λόγια, η Δύση δεν είναι ο ρατσιστικός Μολώχ
τον οποίο φαντασιώνονται, τόσο οι αριστεροί κι οι αναρχικοί εντός κι
εκτός Δύσης, όσο κι οι εκτός Δύσης εθνικιστές και θρησκόληπτοι αντιδυτικιστές; Μήπως, δηλαδή, αυτό που ψάχνουν οι μετανάστες που συρρέουν στη Δύση δεν είναι απλώς «μια καλύτερη ζωή», μα ο εντελώς συγκεκριμένος τύπος ζωής που, μέσω της κοινωνίας της κατανάλωσης και
της παγκοσμιοποίησής της, έχει καταστεί σε υπέρτατο παράδειγμα προς
μίμηση σε ολόκληρο τον πλανήτη; Και μήπως δεν είναι προφανές πως,
αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, δεν είναι δυνατόν,
από τη μια μεριά να κατακεραυνώνουμε τον καπιταλισμό, αλλά, την ίδια
στιγμή, από την άλλη, να θεωρούμε αυτονόητο πως οι μετανάστες σαγηνεύονται από τα πιο ποταπά παράγωγα της παρακμιακής φάσης αυτού
του συστήματος; Η αφελής ηρωοποίηση των μεταναστών, εκ μέρους των
αριστερών και αναρχικών πολιτικών χώρων, δεν κάνει τίποτε άλλο από
το να συγκαλύπτει αυτά τα θεμελιώδη πολιτικά ερωτήματα20.
20. Για την ηρωοποίηση αυτή, βλ. τη μπροσούρα της ομάδας μας, Για τις επιθέσεις στο
Charlie Hebdo..., ό. π.
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3. Κοινωνική ένταξη, ιθαγένεια και νεοελληνική ταυτότητα
Το μόνο ίσως καλό που πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ στην διάρκειας επτά
μηνών κυβέρνηση υπήρξε η ψήφιση του περίφημου «νομοσχεδίου για την
Ιθαγένεια». Το εν λόγω νομοθέτημα συνιστά περαιτέρω επεξεργασία
του προηγούμενου νόμου Ραγκούση (του 2012), του οποίο την εφαρμογή
είχε «παγώσει» ο Σαμαράς (με πρόσχημα τις αποφάσεις του ΣτΕ), και
παρ’ όλο που δεν στηρίχτηκε από τους ΑΝΕΛ και προκάλεσε τις γνωστές αλυτρωτικές συνωμοσιολογίες κι υπερπατριωτικές υστερίες, τελικά
έγινε νόμος του κράτους. Πόρρω απέχει απ’ το να εξαντλεί το πρόβλημα, εφόσον υφίσταται, μεταξύ άλλων, τους περιορισμούς του ΣτΕ περί
συνταγματικότητας, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να έχει χειρότερη πολιτική ένταξης από άλλες χώρες υποδοχής σαν την Ιταλία ή την Ισπανία21.
Πιστεύουμε, εντούτοις, πως ο νόμος αυτός συνιστά ένα βήμα προς την
σωστή κατεύθυνση, μόνο και μόνο από το γεγονός πως επιτρέπει την
εν μέρει αναγνώριση και νομική κάλυψη μιας ντε φάκτο κατάστασης:
Του γεγονότος πως ένας αριθμός μεταναστών δεύτερης γενιάς έχουν
γεννηθεί και μεγαλώσει στην Ελλάδα, μετέχοντας, έτσι, της «ελληνικής
παιδείας», δίχως όμως να έχουν ίδια δικαιώματα με τους «γηγενείς» ή
ιθαγενείς συμπολίτες και, εν τέλει, συμπατριώτες τους.
Η κριτική που του έχουν ασκήσει οι γνωστοί τηλεβιβλιοπώλες
και λοιποί έμποροι πατριωτικής μιζέριας βασίζεται εξ ολοκλήρου σε σοφίσματα και ψευδείς παρουσιάσεις του περιεχομένου του, πράγμα που
ισχύει ακόμη και στην περίπτωση των πιο συγκροτημένων κριτικών που
έχουν εκφραστεί για το θέμα. Μια λεπτομερή ανασκευή των αντεπιχειρημάτων αυτών δεν έχει ιδιαίτερο νόημα, εφόσον, άλλωστε, σκοπός μας
δεν είναι η υπεράσπιση του νομοσχεδίου αυτού καθεαυτού. Εκείνο που
αντίθετα μας ενδιαφέρει εν προκειμένω, είναι να πάρουμε αφορμή από
τους βασικούς άξονες των αναλύσεων αυτών, προκειμένου να θίξουμε
κάποια βασικά ερωτήματα που εγείρει κάθε προσπάθεια οργανωμένης
διευθέτησης της ένταξης των μεταναστών στη χώρα υποδοχής τους.

21. Σύμφωνα μάλιστα με την περυσινή έκδοση του Migrant Integration Policy Index, η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά χαμηλά, κατατασσόμενη ως 27η σε σύνολο 38 χωρών απ’ όλο τον
κόσμο. Βλ. τα σχετικά στοιχεία για το 2014: http://www.mipex.eu/greece.
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Μεταξύ εθνοπατριωτισμού και αφελούς ανθρωπισμού
Όπως υπονοήσαμε στις προηγούμενες ενότητες του κειμένου, η
διαμόρφωση μιας θέσης ταυτόχρονα δημοκρατικής μα και όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικής (ή, πιο σωστά, όσο το δυνατόν λιγότερο ουτοπικής)
σχετικά με το μεταναστευτικό περνά μόνο μέσα από την προσπάθεια
να συνδυαστούν και να εξισορροπηθούν οι δύο βασικές παράμετροι του
προβλήματος: ο σεβασμός των ανθρωπιστικών αξιών, από τη μια πλευρά, και η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, στο εσωτερικό των χωρών
υποδοχής, από την άλλη. Η Δεξιά σε όλες της τις εκδοχές, ακόμα κι όταν
ενδιαφέρεται ειλικρινά για την εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα, ασχολείται μόνο με το δεύτερο αυτό ζήτημα, παραβλέποντας πλήρως την πρώτη
παράμετρο. Η Αριστερά, από την άλλη, αγκιστρώνεται φανατικά γύρω
από την υπεράσπιση των ανθρωπιστικών αξιών, λησμονώντας πλήρως
τη δεύτερη παράμετρο. Οι μεν εθνικιστές και πατριώτες κατηγορούν ως
εθνομηδενιστή όποιον ενδιαφέρεται για τη μοίρα των μεταναστών, οι δε
αριστεροί και αναρχικοί απορρίπτουν ως εθνικιστική ή ακόμα και «ρατσιστική» την ίδια την ενασχόληση με την εξεύρεση των λύσεων εκείνων
που θα εγγυώνται μια όσο το δυνατόν πιο ομαλή ένταξη των όποιων
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μεταναστευτικών ροών, με σκοπό τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής
(δηλαδή με την αποφυγή φαινομένων Αγίου Παντελεήμονα και περιοχών
του κέντρου της Αθήνας όπως η Ομόνοια ή η Πλατεία Θεάτρου: γκετοποίηση, κυριαρχία των διάφορων εθνικών μαφιών, οι οποίες χρησιμοποιούν τους φτωχούς μετανάστες για τις δουλειές τους, και συνεπώς
διάδοση της παρανομίας κι εμφάνιση της Ακροδεξιάς που υποτίθεται
πως κόπτεται για την πάταξη του φαινομένου, σπέκουλα με την πτώση
των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων κ.λπ.).
Πιστεύουμε πως αυτή η διπλή κριτική πρέπει να καθορίζει και
τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε μια πιθανή διευθέτηση του
ζητήματος της ένταξης των μεταναστών που επιλέγουν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα. Αυτή την αντίληψη θα προσπαθήσουμε εδώ να σκιαγραφήσουμε σε επίπεδο γενικών κατευθυντήριων γραμμών.
Ο δομικός χαρακτήρας του μεταναστευτικού προβλήματος
Ο κόσμος δε φεύγει επειδή δεν έχει τίποτε, αλλά επειδή επιθυμεί το καλύτερο και το
περισσότερο. […] Αυτό που συμβαίνει σήμερα
ελάχιστα διαφέρει από την εποχή της δουλείας.
Χάνουμε τα χέρια που έχουμε ανάγκη για να
χτίσουμε τη χώρα μας.
Σουλεϊμάν Ζυλ Ντιόπ
(Υπουργός Μετανάστευσης της Σενεγάλης)22

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα με τα οποία η εθνοπατριωτική πλευρά ξιφουλκεί εναντίον κάθε σκέψης νομικής ένταξης μελλοντικών μεταναστευτικών ροών, είναι η επαναλαμβανόμενη αναφορά
στο πρόβλημα της μεγάλης υπογεννητικότητας που πλήττει τη χώρα,
το οποίο επιπλέον επιδεινώνεται από τα κύματα των γηγενών νεομεταναστών που εγκαταλείπουν τη χώρα εξαιτίας της κρίσης. Αντί να
θεωρούν τον ερχομό των μεταναστών ως εξέλιξη που, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, θα μπορούσε να ανανεώσει τον γηράσκοντα πληθυσμό της χώρας, οι πολέμιοι του νέου Κώδικα Ιθαγένειας φοβούνται
πως αυτές οι ροές των νεοφερμένων θα αλλοιώσουν την πολιτιστική
ταυτότητα του Νεοέλληνα, επιτείνοντας, έτσι, κι επισφραγίζοντας την
αργή εξαφάνιση της νεοελληνικής κοινωνίας, που βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν
εξαιτίας του δημογραφικού.
22. Παρατίθεται από τον D. Hinshaw, “Allure of Wealth Drives Deadly Track…”, ό. π.
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Ακόμα κι αν στην ελληνική περίπτωση το ζήτημα εμφανίζεται
υπό μια ιδιαίτερα οξεία μορφή, η πτώση της γεννητικότητας είναι φαινόμενο διεθνές, καθώς αποτελεί εξέλιξη σύμφυτη με την ένταξη μιας
κοινωνίας στον Πρώτο Κόσμο. Με την εξαίρεση κυρίως της Ιρλανδίας
και στη συνέχεια της Βρετανίας, της Γαλλίας και των Σκανδιναβικών
χωρών, όλες ανεξαιρέτως οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν γνωρίσει αυτή
τη μακροχρόνια τάση μείωσης των γεννήσεων και σήμερα βρίσκονται
στις χαμηλότερες θέσεις παγκοσμίως. Οι υπόλοιπες «ανεπτυγμένες»
χώρες κινούνται στα επίπεδα των ευρωπαϊκών αυτών εξαιρέσεων, είτε
πρόκειται για δυτικές χώρες (Καναδάς, ΗΠΑ, Αυστραλία), είτε για
μη δυτικές (Ν. Κορέα, Ιαπωνία κ.λπ.) με μόνη εξαίρεση την «αναδυόμενη» Ταϊλάνδη. Αντίθετα, ο μη δυτικός κόσμος συνεχίζει ακόμη
να τεκνοποιεί και μάλιστα με ραγδαίους ρυθμούς σε ό,τι αφορά σε
συγκεκριμένες του περιοχές όπως η Αφρική (με χαρακτηριστικότερο
παράδειγμα τη Νιγηρία) ή ορισμένες ασιατικές χώρες (όπως το Μπαγκλαντές). Σύμφωνα με προ τριετίας στοιχεία του ΟΗΕ, ο μη δυτικός
κόσμος αυξάνει τον πληθυσμό του κατά ποσοστό ανώτερο του δυτικού: 2,5% η Αφρική, 1,2% η Λ. Αμερική κι 1,1% η Ασία, έναντι 0,9%
για τη Β. Αμερική και μόνο 0,2% για την Ευρώπη.
Θα πρέπει, κατά συνέπεια, να είναι προφανές, πως οι μεταναστευτικές ροές μόνο δευτερευόντως έχουν χαρακτήρα προσφυγικό. Η
ιδέα πως η μαζική μετανάστευση προς τη Δύση οφείλεται σε στρατιωτικά αίτια κι είναι απότοκο των στρατιωτικών παρεμβάσεων της τελευταίας στα εσωτερικά μη δυτικών χωρών (Ιράκ, Αφγανιστάν κ.λπ.)
συνιστά έκφραση του αριστερίστικου αντιιμπεριαλισμού για τον
οποίο μιλήσαμε προηγουμένως. Η κρίση στη Συρία συνιστά εξαίρεση
και συγκυριακό φαινόμενο, όπως συνέβη συχνά στο παρελθόν κατά τη
διάρκεια ή μετά τη λήξη πολέμων23. Οι καθεαυτό πρόσφυγες, αν και
συνιστούν τη συντριπτική πλειονότητα όσων φτάνουν στην Ευρώπη τα
τελευταία δύο χρόνια, συνοδεύονται σταθερά από Πακιστανούς (στην
Ελλάδα) και Σομαλούς ή άλλους υποσαχάριους Αφρικανούς (στην Ιτα-

23. Αυτό συνέβη στην Ευρώπη κατά τη σταδιακή κατάρρευση της Ρωσικής και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ή μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (οπότε και εισάγεται από τον
ΟΗΕ το σύστημα διαχείρισης αιτήσεων ασύλου που ισχύει ως σήμερα) αλλά και σε άλλες
περιοχές του κόσμου, όπως, π.χ., η πρώην Ινδοκίνα, μετά την κατάρρευση της γαλλικής αποικιοκρατίας και την επικράτηση κομουνιστικών καθεστώτων, όταν την περιοχή
εγκατέλειψαν γύρω στα 3 εκατομμύρια ανθρώπων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων με
κατεύθυνση τη Δύση.
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λία, μέσω Λιβύης) οικονομικούς μετανάστες24. Στην πραγματικότητα
πυρήνας του μεταναστευτικού προβλήματος είναι η αδυναμία του μη
δυτικού κόσμου να φτάσει τα επίπεδα εκείνα «ανάπτυξης» που θα
του επέτρεπαν να δημιουργήσει κοινωνίες της κατανάλωσης σαν αυτές του δυτικού κόσμου 25. Η συνεχιζόμενη, δε, και σταθερή αύξηση του
πληθυσμού των πιο φτωχών χωρών του πλανήτη και η συνεπαγόμενη
εκτόξευση του αριθμού των νέων26 δημιουργούν μια δημογραφική πίεση
άνευ προηγουμένου, η οποία οξύνει ακόμη περισσότερο τις συνέπειες
του οικονομικού μαρασμού που πλήττει τις υπό συζήτηση χώρες. Μοιραίο είναι, λοιπόν, όσοι από τους κατοίκους των χωρών αυτών έχουν
την οικονομική δυνατότητα ν’ ανταποκριθούν στα έξοδα ενός τέτοιου
ταξιδιού, ν’ αποπειραθούν να περάσουν στη Δύση –δεδομένης άλλωστε
και της πρωτοφανούς προβολής της καταναλωτικής κουλτούρας σε όλα
τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη μέσω των «νέων τεχνολογιών», η
οποία δημιουργεί την εικόνα ενός Παραδείσου ελευθερίας κι ευημερίας27. Αν ευσταθούν οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες «διεθνείς
σφυγμομετρήσεις δείχνουν ότι 700 εκατομμύρια άνθρωποι θα ήθελαν
να εγκαταλείψουν τη χώρα τους»28, καταλαβαίνει κανείς την έκταση
και τον δομικό χαρακτήρα του φαινομένου –«Σε κάθε γάμο, σε όλα τα
βαφτίσια, σε κάθε κηδεία παίρνω το μικρόφωνο και λέω σ’ αυτούς τους
νέους ανθρώπους να μη φύγουν για τη Λιβύη» δηλώνει ένας γέροντας
κάτοικος ενός χωριού της σενεγαλέζικης ενδοχώρας29.
Στο βαθμό όμως που ο δυτικός καπιταλισμός βρίσκεται σταθερά
τις τελευταίες δεκαετίες σε κατάσταση οικονομικού μαρασμού (με τη
24. Η Διεθνής Οργάνωση Μετανάστευσης υπολογίζει πως μέχρι το τέλος του χρόνου γύρω
στα 120.000 άτομα θα περάσουν τα σύνορα του Νίγηρα με κατεύθυνση τη Λιβύη, προκειμένου, στη συνέχεια, να πλεύσουν προς την Ευρώπη. Πολλοί από αυτούς προέρχονται
από χώρες που δεν υποφέρουν ούτε από πολέμους ούτε από θρησκευτικές και άλλες
συγκρούσεις, όπως, π.χ., η Σενεγάλη.
25. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, μια κοινωνία θεωρείται
ανεπτυγμένη, όταν το μέσο της εισόδημα ξεπερνά το όριο των 12.000 δολαρίων. Ουσιαστικά πρόκειται για τις κοινωνίες που δύνανται να διατηρούν και ν’ αναπαράγουν μια
μεσαία τάξη ικανή να καταναλώνει τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες στα πλαίσια
του συστήματος της κοινωνίας της κατανάλωσης που γνωρίζουμε στη Δύση, συνιστώντας,
έτσι, τον κύριο μοχλό της οικονομίας. Πέραν του δυτικού κόσμου, στην κατηγορία των
ανεπτυγμένων οικονομιών συνήθως εντάσσονται χώρες όπως η Ιαπωνία, η Ν. Κορέα, η
Ταϊβάν, το Χονγκ Κογκ κι η Σιγκαπούρη.
26. Όπως στην Αφρική, όπου ο μισός σχεδόν πληθυσμός της ηπείρου είναι κάτω των 19 ετών.
27. Παρατίθεται από τον D. Hinshaw, “Allure of Wealth Drives Deadly Track…”, ό. π.
28. K. Vick, “The migrant crisis is a major test for European identity –and unity”, Time, 28/9/2015.
29. Βλ. D. Hinshaw, “Allure of Wealth Drives Deadly Track…”, ό. π.
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βιομηχανία, ως κινητήρα της οικονομίας, να έχει αντικατασταθεί από τον
τριτογενή τομέα και τη χρηματοοικονομία), αδυνατεί πλέον ν’ απορροφήσει τις μάζες αυτές που έρχονται κατά κύματα. Λείπει η οικονομική
δυναμική που θα του επέτρεπε να εντάξει τις εφεδρείες αυτές των ανειδίκευτων, όπως συνέβη με τους Ιρλανδούς και τους νοτιοευρωπαίους
μετανάστες στις ΗΠΑ των αρχών του 20ού αιώνα ή με τους Τούρκους
στη Γερμανία και τους Άραβες ή τους υποσαχάριους Αφρικανούς στη
Γαλλία κατά την μεταπολεμική περίοδο 30. Η επαμφοτερίζουσα στάση
της Ευρώπης απέναντι στο θέμα της διαχείρισης των προσφυγικών
ροών, την οποία είδαμε προηγουμένως, συνιστά αντανάκλαση αυτής
ακριβώς της κατάστασης και χαρακτηριστικό δείγμα της ανικανότητας της ΕΕ να λάβει κρίσιμες αποφάσεις πάνω σε καίρια ζητήματα,
ενεργώντας ως πολιτικό μόρφωμα με στοιχειώδη συνοχή και ενιαία
βούληση.
Η νεοελληνική ταυτότητα και το διακύβευμα της ένταξης
α) Η σύγχρονη Ελλάδα ως πολιτιστική οντότητα
Αν, λοιπόν, αποδεχτεί κανείς τον αναπόδραστο και δομικό χαρακτήρα αυτής της κατάστασης, αλλάζει αίφνης ο τρόπος με τον οποίο
αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Μοιραία, η πολιτική της περιφρούρησης και της καταστολής, ακόμα κι αν δεν είχε κανείς ενστάσεις εναντίον τους σε επίπεδο αρχών, ελάχιστα μπορούν να κάνουν απέναντι
σ’ αυτή τη διαρκή αιμορραγία του μη δυτικού κόσμου. Αντίστοιχα, θα
πρέπει να υπενθυμίζουμε στους αριστερούς θιασώτες της ιδέας πως,
εφόσον η Δύση προκαλεί το πρόβλημα, αυτή θα πρέπει να παρέμβει
για να εξαλείψει τις ρίζες του, ότι έχουν πλέον περάσει οι εποχές
κατά τις οποίες ο δυτικός κόσμος ήταν σε θέση να βοηθά οικονομικά
αλλά και ιδεολογικά τον μη δυτικό του ομόλογο 31. Αυτά όλα σημαίνουν πως η ικανότητα απορρόφησης και ένταξης ενός κομματιού των
συνεχιζόμενων και πολλαπλασιαζόμενων μεταναστευτικών ροών θα
αποτελέσει βασική προϋπόθεση της μελλοντικής ομαλής λειτουργίας
των δυτικών κρατών αλλά και χωρών της άμεσης δυτικής περιφέρειας
30. Κακέκτυπο αυτού του σχήματος είναι, φυσικά, η απορρόφηση των αλβανών μεταναστών της δεκαετίας του ’90 από τη φούσκα της ελληνικής οικονομίας, η οποία κατέρρευσε
επισήμως το 2009.
31. Βλ. σχετικά και την ανάλυση του «Εντιτόριαλ» αυτού του τεύχους και συγκεκριμένα
την ενότητα «Η αδυναμία επίλυσης του προβλήματος του μη δυτικού κόσμου».
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σαν την Ελλάδα, εξ αιτίας των γνωστών της γεωγραφικών αλλά και
γεωπολιτικών ιδιαιτεροτήτων.
Πρόκειται για μια διαπίστωση που προκαλεί άγχος σε ορισμένους, οι οποίοι φοβούνται, όπως είδαμε, ότι μια ολιγάνθρωπη χώρα,
με σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα, θ’ «αλλοιωθεί» πληθυσμιακά και
πολιτιστικά από τις ορμητικές μάζες που θα έρθουν να την κατακλύσουν.Προφανώς και κάτι τέτοιο δεν ισχύει, εφόσον το νομοσχέδιο δεν
προβλέπει την άνευ προϋποθέσεων απόδοση ιθαγένειας σ’ όποιον μετανάστη κατορθώσει να πατήσει ελληνικό έδαφος. Το γεγονός πως το
νομοσχέδιο παρουσιάζεται με τέτοιον τρόπο από τους επικριτές του,
αν μη τι άλλο, δείχνει τον φόβο και τη βαθιά καχυποψία με την οποία
αυτοί αντιμετωπίζουν την εκ των πραγμάτων είσοδο της Ελλάδας σ’
έναν κόσμο «πολυπολιτισμικό». Διότι, δεδομένου του ρόλου της Ελλάδας στις διαδρομές των μεταναστευτικών δικτύων, υπάρχει πλήθος
μεταναστών που ήδη ζουν στη χώρα κι είναι ντε φάκτο ενταγμένοι,
με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, δίχως, μολοντούτο, να δικαιούνται,
νομικά και τυπικά, την ελληνική ιθαγένεια. Έχει, λοιπόν, παρατηρηθεί καμία «αλλοίωση» του ελληνικού χαρακτήρα προς το καλύτερο ή
το χειρότερο; Έχουν βάση οι φόβοι πως θα σταλούν ορδές Αλβανών
να πολιτογραφηθούν Έλληνες, προκειμένου να προωθηθούν τα σχέδια
των αλβανών εθνικιστών περί της «Μεγάλης Αλβανίας», όταν οι ίδιοι
οι εγκατεστημένοι Αλβανοί μετανάστες γυρνάνε πλέον στην πατρίδα
τους, καθώς δε βρίσκουν πια δουλειές λόγω της κρίσης; Έχει ανάγκη
η Τουρκία να στείλει αντίστοιχες ορδές μουσουλμάνων να πολιτογραφηθούν Έλληνες, προκειμένου να εξυπηρετήσει τα γεωπολιτικά της
συμφέροντα, τα οποία, προς το παρόν, περνούν από τη σύναψη σχέσεων καλής γειτονίας με την Ελλάδα, στα πλαίσια της προσπάθειας να
πιέσουμε προς την κατεύθυνση της ένταξης της χώρας στην ΕΕ;
Αυτός όμως ο φόβος απέναντι στο μέλλον της χώρας, που τείνει να βλέπει τη νεοελληνική ταυτότητα ως κάτι το τόσο εύθραυστο,
που δήθεν θα χάσει κάθε οντότητα με την παραμικρή επαφή με το
αλλότριο στοιχείο, συνιστά χαρακτηριστική κι ιδιαιτέρως εύγλωττη
έκφραση των κλασικών νεοελληνικών εθνικιστικών συνδρόμων περί
της Ελλάδας ως ενός ηρωικού και κατατρεγμένου Έθνους που βάλλεται από παντού. Εν προκειμένω, το επιχείρημα που διαδίδεται παντού, από την Ακροδεξιά και τις παραεκκλησιαστικές οργανώσεις,
μέχρι πιο σοβαρούς διαφωνούντες με τον νέο νόμο, είναι το εξής: Το
νομοσχέδιο κατατέθηκε επίτηδες πάνω στην αναμπουμπούλα της δι-
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απραγμάτευσης32 , προκειμένου να περάσει χωρίς να το πάρει κανείς
χαμπάρι 33. Γιατί; Διότι συνιστά το πολιτιστικό αντίστοιχο του οικονομικού αφανισμού στον οποίον μας καταδικάζουν οι κακοί Δυτικοί!
Ταυτόχρονα εκφράζει και την παραδοσιακή αλλεργία του εθνικισμού (γενικώς αλλά και νεοελληνικού ειδικότερα) απέναντι στην
αποδοχή βασικών ιστορικών αληθειών. Εν προκειμένω συγκαλύπτεται
το γεγονός πως η νεότερη Ελλάδα υπήρξε πάντοτε μια κοινωνία ντε
φάκτο πολυπολιτισμική, η οποία, εντούτοις, λόγω του κυρίαρχου εθνικισμού, προσπάθησε πάντοτε να κρύψει από τον εαυτό της το γεγονός
πως συνιστά ένα από τα πιο «μπάσταρδα» έθνη αν όχι του κόσμου,
τουλάχιστον σίγουρα της Ευρώπης, ακολουθώντας το κλασικό βαλκανικό μοντέλο της επιμειξίας αλλοεθνών πληθυσμών. Ειδικά οι πολιτικές
που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια αλλά κι αμέσως μετά από τους
δύο Βαλκανικούς Πολέμους, με την προσπάθεια άνωθεν εθνικής ομογενοποίησης των νεοκατακτηθεισών περιοχών, συνιστούν χαρακτηριστικό
παράδειγμα αυτής της διαρκούς προσπάθειας συγκάλυψης του πραγματικού στάτους της νεοελληνικής κοινωνίας αλλά και παραδειγματική
εφαρμογή της βασικής ιδέας του νεοελληνικού εθνικισμού: του μύθου
της εθνικής συνέχειας και του «Τρίτου Ελληνικού Πολιτισμού» (κατά
τον Μεταξά), της ιδέας, με άλλα λόγια, πως υπάρχει μια οντότητα με το
όνομα «ελληνισμός», η οποία ξεκινά από την αρχαία Ελλάδα και διαμέσου του Βυζαντίου εκβάλλει σήμερα στον «νεότερο Ελληνισμό». Είναι
προφανές πως μια τέτοια αντίληψη της ιστορίας του έθνους προϋποθέτει την ιδέα μιας διαρκούς «ομοιογένειας», η οποία και συνιστά το
συγχρονικό, κατά κάποιον τρόπο, υπόστρωμα της περίφημης διαχρονικής και ιστορικής συνέχειας. Μια ματιά, ωστόσο, στα διάφορα επίπεδα
της νεοελληνικής γλώσσας αρκεί για να μας πείσει για το αντίθετο:
στοιχεία αρχαιοελληνικά και βυζαντινά, ιταλοφραγκικά και τούρκικα,
32. «Το νομοσχέδιο για την ιθαγένεια, που συζητείται και ψηφίζεται αυτές τις μέρες
στο ελληνικό Κοινοβούλιο, μέσα στη σύγχυση της διαπραγμάτευσης για το χρέος και τα
μνημόνια –γεγονός που είναι προσχεδιασμένο»-…» (Κίνηση Πολιτών Άρδην, «Συλλογή
υπογραφών για την απόσυρση του εθνομηδενιστικού νομοσχεδίου για την Ιθαγένεια»,
περ. Άρδην, τ. 100, Απρίλιος-Ιούνιος 2015, σ. 32.).
33. «Μέσα στην αναμπουμπούλα του εάν θα έχουμε ή όχι χρεωκοπία και έξοδο από το
Ευρώ και μέσα από την τρομοκράτηση του κόσμου, που σχημάτιζε ουρές στα αυτόματα
μηχανήματα των τραπεζών για να πάρει τη σύνταξή του, πέρασε “στο ντούκου” το εθνοκτόνο νομοσχέδιο, με το οποίο δίδεται ελληνική ιθαγένεια (sic!) με συνοπτικές διαδικασίες
στους λαθρομετανάστες, που μας έρχονται με καταιγιστικούς ρυθμούς […] με τη συνέργεια της Τουρκίας» («Και συ, λαέ μου προδομένε, πρόσεξε μη διχασθείς!», εφ. Παρακαταθήκη, τ. 102, Μάιος-Ιούνιος 2015).
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βλάχικα και αλβανικά, αντανακλούν μια κοινωνία σε διαρκή επαφή κι
αλληλεπίδραση με το ξένο στοιχείο, τις περισσότερες, μάλιστα φορές,
από θέση αδυναμίας, άρα υποχρεωμένη να υποστεί την επιβολή αλλότριων πολιτιστικών επιδράσεων.
β) Περί ένταξης: φιλελεύθερο ή ρεπουμπλικανικό μοντέλο;
Προφανώς και τα πιο πρόσφατα μεταναστευτικά ρεύματα που η
νεοελληνική κοινωνία κατάφερε να ενσωματώσει και να εντάξει επιτυχώς,
όπως οι μικρασιάτες «τουρκόσποροι» (όπως αποκαλούσαν, μεταξύ άλλων,
οι ελλαδίτες Έλληνες τους νεοφερμένους του 1922), κατά τη δεκαετία του
’30, και οι Αλβανοί και λοιποί ανατολικοευρωπαίοι, κατά τη δεκαετία του
’90, διακρίνονταν ήδη από πολιτισμικές συγγένειες. Το γεγονός, ωστόσο,
πως η Ελλάδα ουδέποτε ενεπλάκη σε αποικιοκρατικού τύπου περιπέτειες
της επιτρέπει να μην έχει ν’ αντιμετωπίσει ρεβανσιστικά σύνδρομα, όπως,
π.χ., η σχεδόν αντιφατική στάση μεγάλου μέρους των αράβων μεταναστών
στη Γαλλία, οι οποίοι, μολονότι γάλλοι πολίτες, συχνά εμφορούνται από
πραγματική περιφρόνηση αν όχι απέχθεια για τη χώρα στην οποία έχουν
γεννηθεί ή/και μεγαλώσει. Εξάλλου, σε αντίθεση με τις καθεαυτό δυτικές
κοινωνίες, η Ελλάδα διασώζει ακόμη σημαντικό μέρος αυτής της πρωταρχικής κοινωνικότητας διά της συμμετοχής στην οποία εντάσσονται ευκολότερα οι νεοφερμένοι στο νέο τους τόπο, έστω στην φθαρμένη, λόγω της
κατίσχυσης της κοινωνίας της κατανάλωσης, εκδοχή της: από το γηπεδάκι
του μπάσκετ της γειτονιάς και το «άραγμα» στις πλατείες, μέχρι το γήπεδο, το καφενείο, που παραμένει ακόμη ζωντανό, τις λαϊκές και τόσα άλλα
μέρη καθημερινής τριβής. Έτσι εντάσσεται όλα αυτά τα χρόνια η αλβανικής,
αφρικανικής, φιλιππινέζικης κ.λπ. καταγωγής νεολαία στο κέντρο της Αθήνας και των επαρχιακών πόλεων.
Ο μόνος παράγοντας που μπορεί πραγματικά να δημιουργήσει
προβλήματα ένταξης, είναι η άνοδος του λεγόμενου «ριζοσπαστικού» Ισλάμ
στις τάξεις πολλών αφρικανικών (μαγκρεμπίνικων κι υποσαχάριων) και ασιατικών κοινωνιών. Εντούτοις, πρόκειται εδώ για ένα πρόβλημα που αφορά
τη Δύση στο σύνολο της και σε καμία περίπτωση μόνο την Ελλάδα. Ακόμη
κι αν παραβλέψουμε το γεγονός πως οι τζιχαντιστές που δρουν εντός της
Ευρώπης έχουν ως στόχο τους τα αστικά κέντρα των μεγάλων δυτικών
χωρών (που συμμετέχουν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις εντός του μουσουλμανικού κόσμου) κι όχι την Ελλάδα, οφείλουμε ν’ αναγνωρίσουμε πως
η άνοδος του τζιχαντισμού είναι ένα πρόβλημα με το οποίο ο σύγχρονος κόσμος είναι αναγκασμένος να παλέψει σε παγκόσμιο επίπεδο και απέναντι
στο οποίο δεν μπορούμε εμείς να κλείνουμε τα μάτια. Στο βαθμό που το
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πρόβλημα μας αφορά κι εμάς, θα πρέπει να βρούμε τρόπους αντιμετώπισής
του, μιας και πρόκειται για πρόβλημα όχι εθνικό μα βαθιά πολιτικό.
Γενική μας ιδέα είναι η διαπίστωση πως, διά των ζητημάτων που
αναγκαστικά θα εγείρει, η διαδικασία προώθησης και περαιτέρω συστηματοποίησης της νόμιμης κι επίσημης ένταξης των μεταναστών στη
χώρα, έχει τη δυνατότητα να μετατρέψει την Ελλάδα σε μια πραγματικά
πολιτική κοινωνία, στο μέτρο πάντοτε του δυνατού. Για να γίνει βέβαια
αυτό -ή, εν πάση περιπτώσει, για να υπάρξουν οι προϋποθέσεις που θα
μπορούσαν να το καταστήσουν δυνατό, χρειάζεται να επιλέξουμε ένα ρεπουμπλικανικό σκεπτικό ένταξης, σαν αυτό που υιοθετούν χώρες όπως η
Γαλλία. Η φιλελεύθερη λογική κινήθηκε ιστορικά ανάμεσα στα εξής δύο
μοντέλα: αρχικά στις ΗΠΑ εμφανίστηκε η ιδέα του «κοινωνικού χωνευτηρίου» (του περίφημου melting-pot), σύμφωνα με την οποία η ένταξη των
νεοφερμένων πληθυσμών απαιτούσε την απέκδυση κάθε ιδιαίτερου πολιτιστικού χαρακτηριστικού εκ μέρους τους· στη συνέχεια όμως αναδύθηκε
και η ιδέα του «πολιτιστικού μωσαϊκού» (cultural mosaic), σύμφωνα με την
οποία δεν υπάρχει ανάγκη πραγματικής μείξης των διαφορετικών πολιτιστικών παραδόσεων, παρά μόνο συμπερίληψής τους, ως έχουν, στην
κοινωνία υποδοχής, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα συστατικά μιας σαλάτας34. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις παρατηρείται μια υποτίμηση του
πολιτιστικού παράγοντα και προωθείται μια αντίληψη η οποία εξαντλεί
την ενσωμάτωση των νεοφερμένων στο εντελώς λειτουργικό της κομμάτι
(ένταξη στον οικονομικό μηχανισμό της κοινωνίας, διασφάλιση μιας δυνατότητας κοινωνικής ανόδου κ.λπ.).
Αντίθετα, η ρεπουμπλικανική λογική πιστεύει πως τα νεοφερμένα
μέλη της εκάστοτε κοινωνίας οφείλουν να εντάσσονται πιο ενεργά στις
αξίες και τις πολιτιστικές πρακτικές της. Και τούτο δε σημαίνει βίαιη ενσωμάτωσή τους στα εκάστοτε πάτρια ήθη, αλλά προσπάθεια να τους μεταδώσουμε κάποιες αξίες τις οποίες κι οι ίδιοι εμείς αποδεχόμαστε, όχι
απαραίτητα επειδή είμαστε Γάλλοι, Έλληνες ή Αμερικανοί, αλλά επειδή τις κρίνουμε πολιτικά ορθές και δημοκρατικές. Αναφερόμαστε εδώ
σε συνήθειες και πρακτικές όχι εγγεγραμμένες σε κάποιο δήθεν εθνικό
DNA αλλά επεξεργασμένες σε κάποιο βάθος χρόνου και αποδεκτές ως
τέτοιες, όπως, λόγου χάριν, είναι η ιδέα του κοσμικού κράτους και της
κριτικής στη θρησκεία. Σε αντίθεση με τον φιλελευθερισμό, ο ρεπουμπλικανισμός δεν πιστεύει πως θεμέλιο της κοινωνίας μπορεί να αποτελέσει
ο «αυθόρμητος» συντονισμός που υποτίθεται πως προκύπτει όταν κάθε
34. Γι’ αυτό και στις ΗΠΑ το εν λόγω μοντέλο αποκαλείται «salad-bowl».
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μέλος της κοινωνίας αφήνεται στην επιδίωξη της εξυπηρέτησης των οικονομικών του συμφερόντων. Αυτή είναι η λογική που οδηγεί στην ιδέα
του «χωνευτηρίου», στην ιδέα, δηλαδή, πως αρκεί η εξασφάλιση μιας κάποιας δυνατότητας κοινωνικής ανόδου προκειμένου να ενταχθούν ομαλά
οι νεοφερμένοι στην κοινωνία. Κάτι τέτοιο όμως διόλου δεν ισχύει, όπως
αποδεικνύεται καθημερινά στην περίπτωση, π.χ., των Ελλήνων των ΗΠΑ
ή του Καναδά, οι οποίοι, αν και συχνά έχουν κάνει περιουσία στις νέες
τους πατρίδες, ελάχιστα έχουν επηρεαστεί από αυτές σε πολιτιστικό επίπεδο. Σε αντίθεση με τον φιλελευθερισμό, ο ρεπουμπλικανισμός πιστεύει
πως η πολιτική κοινότητα οφείλει να διαμορφώνει τους πολίτες με γνώμονα το κοινό καλό και την πνευματική τους χειραφέτηση. Πρόκειται για
το διαφωτιστικό ιδεώδες του οποίου κακέκτυπη προσπάθεια εφαρμογής
συνιστά, όπως ήδη αναφέραμε, η σημερινή Γαλλία, όπου την έννοια της
πολιτικής κοινότητας έχει εξ ολοκλήρου σφετεριστεί ένα παντοδύναμο
και γραφειοκρατικό κράτος. Σε κάθε περίπτωση, αν είμαστε υπέρμαχοι
των δημοκρατικών αξιών, το ρεπουμπλικανικό μοντέλο είναι αυτό που
ταιριάζει περισσότερο με τις πολιτικές μας αρχές, καθώς θέτει ως βάση
της κοινωνικής συμβίωσης όχι το παντοδύναμο κι εγωιστικό άτομο, μα
την αυτοοργανωμένη κοινότητα.
Στα πλαίσια της διαχείρισης του μεταναστευτικού προβλήματος, μια ρεπουμπλικανική πολιτική συνίσταται στις εξής δύο βασικές
παραδοχές: α) Ότι ένταξη ενός νέου μέλους στην κοινωνία σημαίνει αναγκαστικά και αποδοχή ενός μέρους των αξιών ή των πολιτιστικών πρακτικών της χώρας υποδοχής· β) Ότι η νομιμοποίηση των νεοφερμένων
θα πρέπει, ως εκ τούτου, να γίνεται βάσει ποσοστών και ορίων που
καθορίζονται, κάθε φορά, από την ικανότητα της κοινωνίας ν’ απορροφά
και να εντάσσει ομαλά τα νέα μέλη. Αν αυτό το τελευταίο κριτήριο δεν
εξασφαλίζεται, τότε μοιραία οι νεοφερμένοι θα βρεθούν σε μια κατάσταση «δομικού» αποκλεισμού στα κατώτερα κλιμάκια της κοινωνικής
ιεραρχίας, αναγκασμένοι να στραφούν προς τη μικροπαρανομία και την
οικονομία του εγκλήματος για να τα βγάλουν πέρα, όντας, ταυτόχρονα,
πολύ πιο ευάλωτοι σε διακρίσεις και ρατσιστικές συμπεριφορές, λόγω
της κατάστασής τους. Πιστεύουμε πως οι βασικές αυτές γραμμές εξασφαλίζουν ένα βιώσιμο (στο βαθμό που μπορούμε να χρησιμοποιούμε
αυτόν τον όρο δεδομένης της έκτασης του προβλήματος) πρόταγμα, το
οποίο, εξασφαλίζει μεν, τις αξίες της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και
του διεθνισμού απέναντι στην εθνικιστική μισοξενία και τα σχετικά κυκλοθυμικά σύνδρομα αυτοοικτιρμού και μεγαλείου, ενώ, την ίδια στιγμή,
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αποφεύγει τις πολύ σοβαρές συνέπειες του ουτοπικού και ανεύθυνου
διεθνισμού της γραμμής «χαρτιά σε όλους, χωρίς προϋποθέσεις»35. Διότι
δεν πρέπει να ξεχνάμε πως είναι η φιλελεύθερη αλλά και ελευθεριακή
λογική του κοινωνικού χωνευτηρίου που οδηγεί στις αφελείς και χίπστερ
εμμονές με την «πολυπολιτισμικότητα», όντας ανίκανη να διακρίνει τα
φαινόμενα κομινοταρισμού και πολιτιστικής ή εθνοφυλετικής γκετοποίησης στα οποία οδηγεί αυτή η υπερφίαλη κι επιφανειακή διαχείριση του
φαινομένου36.
Μπορεί η Ελλάδα να γίνει πολιτική κοινωνία;
Άλλωστε, μόνο ένα ρεπουμπλικανικό πλαίσιο ένταξης μπορεί να
βοηθήσει τη νεοελληνική κοινωνία να κάνει επιτέλους τα πρώτα βήματα
του περάσματος προς μια πραγματικά πολιτική κοινότητα. Αν θεωρούμε
πως το κράτος (καθώς, δυστυχώς, προς το παρόν αυτό κυρίως ενσαρκώνει την πολιτική κοινότητα) αλλά και η κοινωνία γενικότερα οφείλουν να
διαπαιδαγωγούν τα άτομα, τότε, μοιραία, ο τρόπος μετάδοσης ορισμένων
από τις «νεοελληνικές» αλλά και δυτικές αξίες (στο βαθμό που έχουν
περάσει στην ελληνική κοινωνία) στους νεοφερμένους, θα θέσουν το ζήτημα του αναστοχασμού πάνω σε ορισμένα βασικά ζητήματα, όπως, για
παράδειγμα, ο τρόπος με τον οποίο διδασκόμαστε την ιστορία μας στο
σχολείο και, κατ’ επέκταση, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το
παρελθόν μας και τελικά, το ίδιο το έθνος. Καιρός είναι, για παράδειγμα,
ο ελληνικός εθνικισμός –στο βαθμό που συνεχίζει, δυστυχώς, να υφίσταται-, ν’ αρχίσει να απογαλακτίζεται από τα ρομαντικά-αντιδραστικά του
πρότυπα (που χρησιμοποιούν ως κριτήριο ύπαρξης του Έθνους το φυλετικό και πολιτιστικό στοιχείο) και να περάσει προς ένα είδος πολιτικού
πατριωτισμού, σαν αυτόν που δημιούργησαν οι δυτικοί λαοί κατά τις λεγόμενες αστικές επαναστάσεις του 17ου και 18ου αιώνα.
Αυτό που οι εχθροί του Κώδικα Ιθαγένειας καταγγέλλουν ως
«αποεθνικοποίηση της έννοιας του πολίτη»37 στην πραγματικότητα είναι
35. Με αυτό δεν εννοούμε ασφαλώς ότι δε θα πρέπει οι δυτικές κοινωνίες να συμπεριφέρονται στοιχειωδώς ανθρωπιστικά και αλληλέγγυα στους ταλαιπωρημένους μετανάστες
που τις περισσότερες φορές ρισκάρουν πολλαπλώς τη ζωή τους στο δρόμο προς τη Δύση.
Άλλο αυτό, και άλλο η ανυπαρξία στοιχειωδών κριτηρίων για την ένταξη μεγάλων πληθυσμών σε κάθε χώρα.
36. Σχετικά με αυτά τα φαινόμενα, βλ. και το κείμενο του Κριστόφ Γκιλουί, «“Ζώντας
μαζί” ή χωριστά; Η πολυπολιτισμικότητα και η ρήξη του κοινωνικού δεσμού», που δημοσιεύουμε στο παρόν τεύχος.
37. Κίνηση Πολιτών Άρδην, «Συλλογή υπογραφών…», ό. π.
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ένας επανορισμός της ιδέας του Έθνους και των στοιχείων που θεωρούμε ως πυλώνες του και κριτήρια της ένταξης κάποιου σε αυτό: Από τον
ρομαντικής καταγωγής παραδοσιακό νεοελληνικό εθνικισμό που ορίζεται
πολιτιστικά-θρησκευτικά (οδηγώντας, προφανώς, στα γνωστά θυματικά
σύνδρομα), περνάμε σ’ έναν εθνικισμό που έχει περισσότερο τη μορφή
πολιτικού πατριωτισμού. Το έθνος, με άλλα λόγια, τείνει να συνδέεται
με τους πολιτικούς θεσμούς της κοινωνίας και να μην περιστέλλεται στην
πολιτιστική ταυτότητα του Νεοέλληνα. Άλλωστε, όταν μιλάμε για ένταξη
κάποιου ξένου σε μια κατεστημένη κοινωνία, αυτό που μπορούμε ν’ απαιτούμε ως προϋπόθεση, είναι η αποδοχή, από την πλευρά του, των βασικών
πολιτικών θεσμών της κοινωνίας αυτής. Η προσχώρηση στο πολιτιστικό
μοντέλο γίνεται με τον χρόνο κι εκ των πραγμάτων και δύσκολα μπορεί
να διαπιστωθεί και να ελεγχθεί μέσω επίσημων διαδικασιών, ακόμα κι
αν εφαρμοστεί με εξονυχιστικό τρόπο το μοντέλο της «εξατομικευμένης
κρίσης»38. Η ιδέα πως «Έλληνας» δεν είναι πλέον μόνο ο λογιζόμενος ως
38. Γι’ αυτό, προφανώς, το εξής επιχείρημα ενάντια στον Κώδικα Ιθαγένειας είναι καθαρά
προσχηματικό: το νομοσχέδιο «εμφορείται από έναν “θεσμικό εθνομηδενισμό”, υπό την έννοια ότι καθιερώνει μια διαδικασία απόδοσης της ιθαγένειας βάσει τυπικών γραφειοκρατικών προσόντων, αφαιρώντας έτσι το εθνικό και πολιτιστικό της βάθος» (Κίνηση Πολιτών
Άρδην, «Συλλογή υπογραφών…», ό. π.). Ένα κράτος μόνο «τυπικά γραφειοκρατικά προσόντα» μπορεί να αναγνωρίσει και να ελέγξει, εκ των πραγμάτων! Άλλωστε, το κριτήριο της
απαραίτητης γνώσης της γλώσσας αλλά και μιας ελάχιστης περιόδου φοίτησης σε σχολείο
της χώρας έχει σχεδιαστεί ακριβώς για να παρέχει τις απαραίτητες αντικειμενικές βάσεις
για την «πολιτιστική» ένταξη του νεοφερμένου.
Όταν, λοιπόν, κάνει κανείς κριτική στον νέο νόμο υπό το σκεπτικό πως τα κριτήρια ένταξης που αναγνωρίζει, στα πλαίσιά του, το κράτος είναι «τυπικά» και «γραφειοκρατικά»,
δύο τινά μπορεί να εννοεί: είτε ότι, εν τέλει, δεν πρέπει να δεχόμαστε κανέναν νεοφερμένο,
καθώς η «ελληνικότητα» είναι ένα χαρακτηριστικό υπό μορφήν ουσίας, μια ιδιότητα που
ή την έχει κανείς ή δεν την έχει, δίχως να μπορεί, ποτέ, να την αποκτήσει μέσω σταδιακής
και προοδευτικής προσπάθειας· είτε ότι, στην περίπτωση που αυτή η «ελληνικότητα» είναι
τελικά μεταγγίσιμη, οι νεοφερμένοι που δεν την έχουν ακόμη «πλήρως» αφομοιώσει, πρέπει να παραμένουν σε καθεστώς πολιτών β’ διαλογής. Τι σημαίνει όμως «πλήρης» αφομοίωση; Και τα ελληνόπουλα, που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει πνευματικά, δε θα πρέπει, τότε,
να παίρνουν την ιθαγένεια στα 18, μαζί με το δικαίωμα ψήφου; Γνωρίζουν, μήπως αυτά
καλύτερα τι είναι «ελληνικότητα» από τους συνομηλίκους τους, γόνους μεταναστών, που
έχουν πάει στο ίδιο σχολείο κι έχουν ζήσει στις ίδιες γειτονιές; Εξάλλου, ποιος θα κρίνει
αν κανείς έχει πράγματι αφομοιώσει την ελληνικότητα; Οι γραικύλοι που δε δέχονταν ως
σημαιοφόρους αλβανούς μαθητές, επειδή ζήλευαν που οι βλαστοί τους δε μπορούσαν να
έχουν τόσο καλούς βαθμούς; Αυτοί που ελληνοποιούν τον Αντετοκούμπο, τον Κουφό και
τον Καλάθη κι εξυμνούν τον Πύρρο Δήμα, ενώ, την ίδια στιγμή, βρίζουν τους Αλβανούς
και τα «αμερικανάκια»; Κι εν τέλει, τι είναι αυτή η περίφημη ελληνικότητα; Τι σημαίνει
η απόφανση πως «ο Έλληνας είναι βίωμα» (Β. Τσεκούρας, «Για την απονομή ιθαγένειας»,
Άρδην, ό. π.) –ποιος μπορεί να μετρήσει και ν’ αξιολογήσει βιώματα; Υπάρχουν μέθοδοι
καθαρά υποκειμενικής αξιολόγησης;
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εθνοφυλετικά «καθαρός» τέτοιος, ίσως μας βοηθήσει να σπάσουμε το
κουκούλι του ευνουχιστικού μας εθνικού ναρκισσισμού, αυτής της πολιτιστικής διαιώνισης του υπερπροστατευτικού πλαισίου στο οποίο μας
καταδικάζει η μεσογειακή μητριαρχία. Ίσως να καταλάβουμε τότε πως
η Ελλάδα δεν έχει κανένα ιστορικό προνόμιο στη δυστυχία του κόσμου,
πως είναι ένα έθνος ανάμεσα στ’ άλλα κι όχι κάποιος μουσαντένιος επιούσιος λαός, απομίμηση των Εβραίων39.
Ταυτόχρονα, το ζήτημα όχι μόνο του «ριζοσπαστικού» Ισλάμ
αλλά και η απλή ύπαρξη προς ένταξη (δηλαδή μη υποκείμενων σε εθιμικού τύπου ρυθμίσεις όπως αυτές που καθορίζουν το στάτους των μουσουλμάνων της Θράκης ή των συριανών και άλλων Καθολικών) μη Ορθόδοξων και μη χριστιανών Ελλήνων, θα θέσει αναγκαστικά το ζήτημα της
σχέσης πολιτείας/Κράτους-Εκκλησίας40. Ο θρησκευτικός εμπλουτισμός
του ελληνικού πληθυσμού θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να στείλει
κι επισήμως πλέον στα χρονοντούλαπα της Ιστορίας το επάρατο ιδεολόγημα της ελληνορθοδοξίας, που τόσα κακά έχει προκαλέσει στη χώρα.
Ίσως επιτέλους να δούμε την ελληνική κοινωνία να παύει να ορίζεται με
χαρακτηριστικά θρησκευτικά-πολιτιστικά, και να προσπαθεί να επεξεργαστεί μια ταυτότητα κατά κύριο λόγο πολιτική, όπως είναι ο κανόνας
εντός της Δύσης.
Δεν πιστεύουμε πως κάτι τέτοιο θα είναι εύκολο, όπως εύκολο
πράγμα δεν είναι ούτε η προσπάθεια εφαρμογής ενός ρεπουμπλικανικού μοντέλου ένταξης –περιπτώσεις χωρών σαν τη Γαλλία, δείχνουν
τη δυσκολία αυτής της πορείας, ως προς το δεύτερο αυτό σημείο·
39. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η ελληνορθοδοξία, η επίσημη, δηλαδή ιδεολογία του νεοελληνικού Έθνους-Κράτους αλλά και της ίδιας της κοινωνίας, εν πολλοίς, συνιστά μια
προσπάθεια να μετατραπεί η Ορθοδοξία σ’ ένα χριστιανικό αντίστοιχο του ιουδαϊσμού,
δηλαδή σε μια θρησκεία με καθαρά εθνικά χαρακτηριστικά, η οποία δεν αναφέρεται στο
σύνολο του ανθρώπινου γένους, αλλά σ’ έναν μόνο λαό, ο οποίος λογίζεται ως ο Επιούσιος
κι ο προνομιακός συνομιλητής του Θεού. Παρά τον αντισημιτισμό, που πολύ συχνά τους
διακρίνει, οι οπαδοί της ελληνορθοδοξίας μάλλον δεν αντιλαμβάνονται πως με την υποταγή της θρησκείας στον εθνικισμό ουσιαστικά καταργούν ολόκληρη τη διδασκαλία του
Ιησού και το στοιχείο που έκανε τον χριστιανισμό να ξεχωρίσει από τα παραδοσιακά ιουδαϊκά δόγματα. Αν δεν ήταν έτσι τα πράγματα, δε θ’ αποκαλούσαμε τον Απόστολο Παύλο
«απόστολο των Εθνικών» και θα ‘πρεπε να καταργήσουμε τις «εθνικές» του επιστολές
απ’ την Καινή Διαθήκη. Για μια ιστορικά τεκμηριωμένη πολεμική ενάντια στον Χ. Γιανναρά, διατυπωμένη από μιαν ανάλογη σκοπιά, βλ. το βιβλίο του αρχαιολόγου και καθηγητή
Βυζαντινής Αρχαιολογίας, Δ. Ι. Πάλλα, Ορθοδοξία και παράδοση. Δοκιμή αυτοβιογραφίας,
Ηράκλειο, Παν/κές Εκδόσεις Κρήτης, 2005.
40. Πράγμα που ήδη συνέβη με τα τελευταία χρόνια, έστω και σε βαθμό περιορισμένο κι
επιδερμικό, με το ζήτημα της ανέγερσης επίσημα αναγνωρισμένου τζαμιού στην Αττική.
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πιστεύουμε, ωστόσο, πως είναι ο μόνος τρόπος, σε ό,τι αφορά στο εξεταζόμενο πρόβλημα, για να βγει η χώρα από την ιστορική της αδράνεια και
τον κοινωνικό μαρασμό προς τον οποίο βαδίζει σταθερά τις τελευταίες
δεκαετίες, του οποίου επακόλουθο κι επισφράγισμα συνιστά ο πληθυσμιακός της μαρασμός. Άλλωστε, εκτός από μάταιο, είναι κι εντελώς
γελοίο να προσπαθεί να χώσει κανείς το κεφάλι του ως στρουθοκάμηλος
μες στο βραχώδες ελληνικό έδαφος, όταν πίσω του φτάνουν ορμητικά
τα κύματα της Ιστορίας. Όσο και να χτυπιόμαστε, δεν μπορούμε εκ των
πραγμάτων «να αποτρέψουμε αυτά που μας φέρνει η νομοτέλεια των
γεγονότων»41. Ίσα ίσα που χρειάζεται να εκμεταλλευτούμε τις νέες συνθήκες, προκειμένου να επιτελέσουμε τους μετασχηματισμούς εκείνους
που θα κάνουν την Ελλάδα μια κοινωνία ικανή να επιβιώσει, στο μέτρο
του δυνατού, των συνεπειών της συγκυρίας.

41. Α. Λαυρέντζος, «Δημογραφία και μετανάστευση. Η Ελλάδα σε παγίδα χαμηλής
γονιμότητας», περ. Άρδην, τ. 100, ό. π., σ. 31.

Κριστόφ Γκιλουί

«Ζώντας μαζί» ή χωριστά;

Η πολυπολιτισμικότητα και η ρήξη του κοινωνικού δεσμoύ*
μετάφραση: Ν. Γιαννίκας

Το ζήτημα της εθνικής συνοχής είναι ένα θέμα ευαίσθητο, καθώς
θα μπορούσε ν’ αποβεί καταστροφικό για τη ρεπουμπλικανική μυθολογία1. Αυτός είναι κι ο λόγος για τον οποίον είναι τόσο δύσκολο ν’ αποτιμήσει κανείς, στη σημερινή Γαλλία, το επίπεδο της λεγόμενης «κοινωνικής και πολιτισμικής συνύπαρξης2». Οι πολιτικοί συνήθως αποφεύγουν
το ζήτημα πιστεύοντας ότι το ρεπουμπλικανικό μοντέλο χαρίζει στη
Γαλλία κάποιου είδους ανοσία απέναντι στις αρνητικές συνέπειες της
παγκοσμιοποίησης και της πολυπολιτισμικότητας. Υποτίθεται πως οι
κοινωνικές ανισότητες περιορίζονται χάρις στην αποτελεσματικότητα
του αναδιανεμητικού συστήματος ενώ, ταυτόχρονα, ο ρεπουμπλικανικός εξισωτισμός αποκλείει οποιαδήποτε κομινοταριστική παρεκτροπή3.
* Το κείμενο συνιστά συρραφή του 9ου («Vivre ensemble, disent-ils») και 10ου («Vivre
ensemble séparés?») κεφαλαίου του βιβλίου του C. Guilluy, Fractures françaises, (Οι κοινωνικοί
διαχωρισμοί στη Γαλλία) Παρίσι, Flammarion, 2013. Ο τίτλος κι ο υπότιτλος είναι δικοί μας.
1. Σ.τ.Μ: Ο συγγραφέας αναφέρεται εδώ στη λεγόμενη ρεπουμπλικανική ιδέα που συνιστά, κατά κάποιον τρόπο, την κυρίαρχη ιδεολογία του γαλλικού κράτους. Πρόκειται για
την ιδέα πως, παρά τις όποιες κοινωνικές, φυλετικές, εθνοτικές και άλλες τους διαφορές,
οι πολίτες της Ρεπουμπλίκ (του αβασίλευτου καθεστώτος) είναι όλοι ίσοι απέναντι στο
νόμο, καθώς αποτελούν εξίσου μέλη της πολιτικής κοινότητας και –ως εκ τούτου- απολαμβάνουν εξίσου της κοινωνικής προστασίας από την πλευρά του κράτους.
2. Σ.τ.Μ: Ως «πολιτισμική και κοινωνική συνύπαρξη» μεταφράζουμε τον όρο «vivre
ensemble» ο οποίος δεν αντιστοιχεί απλά στους λεγόμενους «όρους καλής γειτνίασης»
αλλά ουσιαστικά στη ρεπουμπλικανική ιδέα του κοινού πεπρωμένου του λαού, πέρα από
τις όποιες πολιτισμικές ή κοινωνικές διαιρέσεις υπάρχουν στο εσωτερικό του.
3. Σ.τ.Μ: Να σημειωθεί πως στο συγκεκριμένο κείμενο ο όρος «κοινοτισμός» και τα παράγωγά του (communautariste, communautaire κ.λπ.) χρησιμοποιούνται με μια έννοια εντελώς
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Αποτελώντας το τσιμέντο της εθνικής συνοχής, η Ρεπουμπλίκ υποτίθεται, κατά συνέπεια, πως ενθαρρύνει την επιμειξία. Μια τέτοια «μιγάδα
Ρεπουμπλίκ» μετατρέπεται, σύμφωνα με το σενάριο, σε προϋπόθεση
της συνοχής.
Προσοχή: ναρκοθετημένο πεδίο!
Αυτή η προσέγγιση της κατάστασης προσφέρει δύο πλεονεκτήματα. Αφενός θεμελιώνει την εθνική συνοχή σε κριτήρια όχι πλέον
κοινωνικά αλλά πολιτισμικά και, αφετέρου, απαγορεύει κάθε διερώτηση σχετικά με τις συνέπειες της κοινωνικής και δημογραφικής ανασύνθεσης πολλών περιοχών της χώρας. Εντούτοις, μια νέα κοινωνική
γεωγραφία συντείνει στην εμβάθυνση των νέων γραμμών κοινωνικής
και πολιτισμικής ρήξης που ελάχιστα συμβαδίζουν με τη διατήρησή της
εθνικής συνοχής. Υπό αυτές τις συνθήκες, η πίστη μας στις αξίες της
ρεπουμπλικανικής ισότητας ή η προώθηση της ιδέας μιας «μιγάδας Ρεπουμπλίκ» δεν πρέπει επ ουδενί να συγκαλύψουν την πραγματικότητα
μιας κοινωνίας που κατατρώγεται από την ανάπτυξη ενός απομονωτισμού όχι μόνο κοινωνικού αλλά και πολιτισμικού. Με βάση ορισμένες
κοινωνικές και γεωγραφικές δυναμικές, αναπτύσσεται ένας πολιτισμικός απομονωτισμός ο οποίος είναι ικανός να απειλήσει την «κοινωνική
και πολιτισμική συνύπαρξη».
Στις βορειοευρωπαϊκές και αγγλοσαξωνικές χώρες γίνονται εδώ
και πολλά χρόνια μελέτες πάνω σ’ αυτό το ζήτημα. Η Ολλανδία για
παράδειγμα χρησιμοποιεί την κατάταξη του πληθυσμού ως «γηγενή»
ή μεταναστευτικού4. Αυτές οι μελέτες, οι οποίες αποσκοπούν στο να
φωτίσουν την πραγματικότητα των πολυπολιτισμικών κοινωνιών, δεν
μπορούν να εφαρμοστούν αυτόματα, μηχανικά στην περίπτωση της
Γαλλίας, αλλά μας επιτρέπουν ν’ αναδείξουμε την πραγματική φύση
των προβληματικών και των διακυβευμάτων που συνδέονται με την
εμφάνιση τέτοιων κοινωνιών.
διαφορετική από την καθιερωμένη στα ελληνικά. Στη Γαλλία, αλλά και στη Δύση γενικώς,
κοινοτισμός είναι το φαινόμενο της πολιτιστικής, θρησκευτικής και φυλετικής αναδίπλωσης των μεταναστευτικών κοινοτήτων, οι οποίες αναμειγνύονται όλο και λιγότερο με τους
γηγενείς πληθυσμούς (αλλά και με τις υπόλοιπες μη ιθαγενείς κοινότητες), συστήνοντας
ομογενοποιημένες πολιτιστικά, θρησκευτικά και φυλετικά μικροκοινότητες, διακριτές
από το κοινωνικό σώμα. Γι’ αυτό κι επιλέγουμε να αποδώσουμε το φαινόμενο με τον όρο
«κομινοταρισμός» και τα παράγωγά του.
4. Γηγενείς θεωρούνται οι Ολλανδοί των οποίων οι δύο γονείς έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία.
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Ο αμερικανός κοινωνιολόγος και πολιτειολόγος Ρόμπερτ Πούτναμ5,
ερευνητής που ανήκει στην αμερικανική Αριστερά, αναλύει τον ξεκάθαρο μαρασμό του «κοινωνικού κεφαλαίου», δηλαδή όλων των πλευρών
της κοινωνικής ζωής μέσα στις πολυπολιτισμικές πόλεις. Τα συμπεράσματά του, αν και σχολιάστηκαν αρκετά στο εξωτερικό, δεν προκάλεσαν παραδόξως καμία αντίδραση στη Γαλλία. Πρέπει να πούμε ότι
τα συμπεράσματα αυτά, θεμελιωμένα σε μια πλατιά έρευνα με δείγμα
τριάντα χιλιάδων ατόμων περίπου, φωτίζουν ορισμένα σοβαρά προβλήματα, τη στιγμή μάλιστα που η πολυπολιτισμικότητα εμφανίζεται στις
ευρωπαϊκές χώρες. Πολλά σημεία της έρευνας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα.
Το πρώτο από αυτά είναι η υπόθεση ότι όσο αυξάνεται η εθνοτική και
πολιτισμική ποικιλία τόσο αποδυναμώνεται η εμπιστοσύνη μεταξύ των
ατόμων· ακόμα χειρότερα, ο Πούτναμ αποδεικνύει ότι στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες οι άνθρωποι έχουν λιγότερη εμπιστοσύνη στον γείτονά
τους. Ακόμα πιο σοκαριστικό, δε, είναι το γεγονός ότι στην περίπτωση
αυτών των κοινωνιών, τόσο η εμπιστοσύνη μεταξύ εθνοτήτων όσο και η
εμπιστοσύνη στο εσωτερικό της ίδιας της κοινότητας είναι πιο περιορισμένη απ’ ό,τι σε άλλες κοινωνίες. Ο αμερικανός κοινωνιολόγος κλείνει
την έρευνά του συμπεραίνοντας πως η εθνοτική ποικιλία οδηγεί γενικά
στην ανομία και την κοινωνική απομόνωση. Συνοψίζοντας, φαίνεται πως
από τις πολυπολιτισμικές κοινωνίες λείπει όλο και περισσότερο αυτό
που ο κοινωνιολογος Ζακ Ντονζελό6 αποκαλεί «χαλαρούς δεσμούς», δηλαδή οι δεσμοί που αναπτύσσουμε περιστασιακά με άτομα προερχόμενα
από διαφορετικούς κοινωνικούς ή πολιτισμικούς χώρους7. Ο πεσιμισμός
αυτής της ανάλυσης εξηγεί το γεγονός ότι ο Πούτναμ διαφημίστηκε ελάχιστα στη Γαλλία. Ωστόσο, τα συμπεράσματά του, τα οποία θα πρέπει
να συσχετιστούν με το αμερικάνικο πλαίσιο όπου επικρατεί το κομινοταριστικό μοντέλο, περιγράφουν ορισμένες από τις συνέπειες της πολυπολιτισμικότητας πάνω στην κοινωνική οργάνωση για πρώτη φορά.
5. Jean-Louis Thiebault, «Les travaux de Robert D. Putnam sur la confiance, le capital social,
l’engagement civique et la politique comparée» («Οι έρευνες του Ρόμπερτ Πούτναμ πάνω
στην εμπιστοσύνη, το κοινωνικό κεφάλαιο, την ενασχόληση με τα κοινά και την συγκριτική
πολιτική»), Revue internationale de politique comparée, 2003/3 (τόμος 10).
Robert Putnam, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, (Παίζοντας μπόουλινγκ μόνος. Η κατάρρευση και η αναγέννηση της Αμερικάνικης Κοινότητας)
Simon &Schuster, 2000.
6. Jacques Donzelot, La ville à trois vitesses (Πόλη τριών ταχυτήτων), Editions de la Vilette, 2009.
7. Οι «ισχυροί δεσμοί» είναι «αυτοί που αφορούν στην οικογένεια, στην κοινότητα, σ’
αυτούς με τους οποίους μοιάζουμε».
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Η άνοδος του απομονωτισμού στη Γαλλία θα πρέπει να μας κάνει ν’ αναρωτηθούμε σχετικά με την δυναμική αυτών των εν ενεργεία
τάσεων. Για παράδειγμα, ο κοινωνιολόγος Ερίκ Μορέν8 έχει αποδείξει
την ύπαρξη μιας αγελαίας συμπεριφοράς στο εσωτερικό κάθε κοινωνικής
τάξης, εφόσον τα νοικοκυριά κάθε τάξης προσπαθούν ν’ αποφύγουν την
επαφή μ’ εκείνα της αμέσως κατώτερης. Προφανώς αυτός ο κοινωνικός
απομονωτισμός είναι ανησυχητικός. Ωστόσο περιγράφει μόνο εν μέρει
μια δυναμική πολύ πιο επικίνδυνη για την εθνική συνοχή: τον απομονωτισμό στο εσωτερικό των λαϊκών στρωμάτων και μάλιστα με κριτήριο
την καταγωγή.
Η καινούρια κοινωνική γεωγραφία και η ανάλυση της κοινωνικής
και δημογραφικής ανασύνθεσης διαφόρων περιοχών της επικράτειας,
επιτρέπουν την κατανόηση της δυναμικής αυτού του «πολιτισμικού απομονωτισμού» ο οποίος παραπέμπει κατά κύριο λόγο, και σε αντίθεση με
την κατάσταση που επικρατεί στις Η.Π.Α., σε λογικές κομινοταριστικού
και εθνοτικού απομονωτισμού. Αρχικά, λόγοι οικονομικοί ή σχετικοί με
τις τιμές των ακινήτων συνέβαλλαν στον διαχωρισμό των λαϊκών στρωμάτων με κριτήριο την καταγωγή τους. Η οικονομική και κοινωνική ανασύνθεση πολλών περιοχών της επικράτειας ευνόησε τον εκτοπισμό των
λαϊκών στρωμάτων γαλλικής ή ευρωπαϊκής καταγωγής από τις μεγάλες
πόλεις και, ταυτόχρονα, την συγκέντρωση των νέων λαϊκών στρωμάτων,
αποτελούμενων από μετανάστες, στις μητροπόλεις. Αυτή η «παράλληλη μετακίνηση» εξηγεί τον, «εκ των πραγμάτων», διαχωρισμό των λαϊκών στρωμάτων με βάση την καταγωγή τους. Η «μητροπολιτοποίηση», η
οποία συμβάλλει στην ανάδυση της πολυπολιτισμικής κοινωνίας, ευνοεί ταυτόχρονα, στο εσωτερικό των λαϊκών στρωμάτων, τον πολιτισμικό
απομονωτισμό. Αυτή η παράδοξη διαπίστωση επιβεβαιώνει την ιδέα ότι
ο παγκοσμιοποιημένος νεοφιλελευθερισμός, αν και υποστηρίζει την διαφορετικότητα, οργανώνει ταυτόχρονα τον εδαφικό απομονωτισμό των
λαϊκών στρωμάτων.
Δομούμενος από την κοινωνική και δημογραφική ανασύνθεση της
χώρας, ο κοινωνικός και πολιτισμικός απομονωτισμός ενισχύεται από
την γενίκευση πρακτικών αποφυγής λίγο ως πολύ αποδεκτών. Αυτές οι
πρακτικές αντιφάσκουν έντονα με τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, τα οποία τονίζουν την επικρατούσα επιθυμία «κοινωνικής και πολιτισμικής συνύπαρξης». Αυτό το χάσμα μεταξύ της έκφρασης ενός είδους
ανοικτότητας και της ανάπτυξης πρακτικών αποφυγής αποκαλύπτει την
8. Eric Maurin, Le Ghetto français (To γαλλικό γκέτο), Seuil, 2004.
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ανισορροπία μεταξύ ενός διακυρηγμένου ρεπουμπλικανικού ιδεώδους
και μιας θρυμματισμένης κοινωνίας. Απ’ αυτή την άποψη, η εξέλιξη του
εκλογικού χάρτη επιβεβαιώνει την παγίωση ενός πολιτισμικού απομονωτισμού ο οποίος δε συμβαδίζει με το ρεπουμπλικανικό ιδεώδες.
Ανάμιξη και επιμειξία: η Γαλλία πρωτοπόρα;
Σύμφωνα με τα μίντια, τις αντιρατσιστικές οργανώσεις, μια στρατιά
από ερευνητές και διανοούμενους και -για να μην ξεχνιόμαστε- πολιτικούς,
η Γαλλία τα καταφέρνει καλύτερα από άλλες χώρες στην μετάβαση προς
την πολυπολιτισμική κοινωνία. Σε αντίθεση με την κατάσταση που επικρατεί στις περισσότερες χώρες, η Γαλλία υποτίθεται πως τα καταφέρνει καλύτερα στην «ανάμιξη» και την «επιμειξία» μεταξύ των διαφόρων πληθυσμών
που ζουν στο έδαφός της, αποφεύγοντας την «κλασική» κομινοταριστική
εκτροπή. Υποτίθεται πως αυτή η επιτυχία βασίζεται στην ρεπουμπλικανική
αντίληψη για τον πολίτη, η οποία αγνοεί την εθνοπολιτισμική του προέλευση, καθώς και σε μια ιδιότυπη προσκόλληση στην αξία της ισότητας. Μια
πραγματική γαλλική ιδιαιτερότητα δηλαδή, οφειλόμενη στην δυναμική της
ρεπουμπλικανικής κοσμικότητας. Αυτή η εξιδανικευμένη αντίληψη για την
κατασκευή μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας «α λα γαλλικά» έρχεται ωστόσο σε αντίφαση με τη διαπίστωση της υποχώρησης της ανάμιξης και με
δημόσιες τοποθετήσεις που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου παρομοιάζοντας την Γαλλία με τις κοινωνίες του απαρτχάϊντ9. Τέτοιες τοποθετήσεις, αν
και είναι βεβαίως υπερβολικές, επιβεβαιώνουν ωστόσο κάτι το προφανές:
Οι καινούριες κοινωνικές και δημογραφικές δυναμικές μετέχουν μιας σταδιακής εξαφάνισης του «γαλλικού μοντέλου».
Από τότε που το ζήτημα της μικτής κοινωνίας εμφανίστηκε στο
δημόσιο διάλογο, εκφράστηκαν σχετικά πολλές και αντιφατικές μεταξύ
τους απόψεις. Δίχως να είναι ποτέ ξεκάθαρο αν μιλάμε για ανάμιξη ή για
επιμειξία, γι’ ανάμιξη με όρους κοινωνικούς ή εθνοτικούς, οι αρχές ανησυχούν σχετικά με την υποχώρηση της εν λόγω μικτής κοινωνίας. Ωστόσο
οι πολιτικοί δεν παύουν να μας υπενθυμίζουν οτι η Γαλλία είναι μια χώρα
ανάμιξης και επιμειξίας, με τους σταθερά αυξανόμενους μικτούς γάμους ν’
αποδεικνύουν την πραγματικότητα μιας «μιγάδας χώρας». Πώς εξηγείται
ωστόσο το γεγονός ότι, ενώ η σύνθεση είναι μια γαλλική ιδιαιτερότητα, ο
στόχος της διαμόρφωσης μιας μικτής κοινωνίας περιλαμβάνεται ρητά στην
κρατική πολιτική;
9. Yazid Sabeg, «La France est sur la voie de l’apartheid» («Η Γαλλία στα χνάρια του απαρτχάϊντ»), Le Parisien, 21/01/2009.
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Η ανάλυση της φύσης και της εξέλιξης των μικτών γάμων επιτρέπει την κατανόηση αυτής της αντίφασης και την διαλεύκανση της
πραγματικότητας της επιμειξίας «α λα γαλλικά». Εφόσον, καθώς ξέρουμε, δεν υπάρχουν στατιστικές ανά εθνοτική ομάδα, οι δημογράφοι
μελετούν την εξέλιξη των μικτών γάμων μεταξύ Γάλλων και αλλοεθνών,
καθώς και την εξέλιξη του ποσοστού εξωγαμίας. Η έρευνα του ΜGIS το
199210, με υπεύθυνη την Μισέλ Τριμπαλά, αποκάλυψε την συχνότητα της
εξωγαμίας, των γάμων δηλαδή μεταξύ μελών διαφορετικών κοινοτήτων.
Η συχνότητα της εξωγαμίας μεταξύ των απογόνων μεταναστών, και ειδικά των μαγκρεμπίνων11, υποτίθεται πως επικύρωνε την ισχύ του ρεπουμπλικανικού μοντέλου. Αυτή η έρευνα συνέβαλε για μεγάλο διάστημα
στην απόκρυψη της υποχώρησης της μικτής κοινωνίας, υπερτονίζοντας
την υποτιθέμενη αποτελεσματικότητα του γαλλικού μοντέλου. Όπως άλλωστε διαπίστωσε και η ίδια η Τριμπαλά, η έρευνα της παρερμηνεύθηκε. Στην πραγματικότητα, η έρευνα βασίστηκε στην ανάλυση ελεύθερων
γενικά ενώσεων, γεγονός που δυσκολεύει οποιαδήποτε αξιόπιστη γενίκευση σχετικά με την συχνότητα της εξωγαμίας για κάθε κοινότητα. Άλλωστε, η έρευνα έγινε πριν από περίπου είκοσι χρόνια, στιγμή κατά την
οποία οι μη ευρωπαϊκοί πληθυσμοί, και κυρίως οι προερχόμενοι από το
Μαγκρέμπ, την Αφρική και την Ασία, ήταν πολύ μικρότεροι από σήμερα.
Στα τέλη της δεκαετίας του ’80, η συγκέντρωση των πληθυσμών με βάση
την καταγωγή ήταν έντονη και η πληθυσμιακή ανάμιξη αποτελούσε κανόνα σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων και των περιοχών όπου
υπάρχουν δημόσιες κατοικίες. Παραδόξως, αν και η εν λόγω έρευνα μας
μαθαίνει λίγα πράγματα σχετικά με την «επιμειξία α λα γαλλικά», χρησιμεύει ωστόσο ως σημείο αναφοράς για το συγκεκριμένο θέμα.
Υπήρξαν και άλλες έρευνες που επίσης παρερμηνεύθηκαν. Όπως
για παράδειγμα η έρευνα Οικογένεια 1999, τα συμπεράσματα της οποίας έδειχναν μια αισθητή αύξηση των μικτών γάμων στους οποίους ο ένας
σύζυγος είναι «γεννημένος στο εξωτερικό» -κυρίως στο Μαγκρέμπ- και
ο άλλος είναι «γεννημένος στη Γαλλία». Ωστόσο, η διαπίστωση αυτή
δεν μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα μιας αύξησης της εξωγαμίας,
10. «Mobilité géographique et insertion sociale» («Γεωγραφική κινητικότητα και κοινωνική
ένταξη»), έρευνα του Insee (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία) με τη συνδρομή του Ιned (Εθνικό Ινστιτούτο δημογραφικών ερευνών), 1992.
11. Σ.τ.Μ: Με τον όρο αυτό περιγράφονται οι πληθυσμοί που προέρχονται από τις χώρες
του Μαγκρέμπ, δηλαδή της βόρειας Αφρικής, και συγκεκριμένα από το Μαρόκο, την Αλγερία και την Τυνησία. Το «μεγάλο Μαγκρέμπ» περιλαμβάνει επίσης την Δυτική Σαχάρα,
την Μαυριτανία και τη Λιβύη.
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καθότι οι επαναπατρισμένοι12, πολλοί εκ των οποίων ήταν παντρεμένοι
με Γάλλους πολίτες, αποτελούσαν σημαντικό κομμάτι των εν λόγω μαγκρεμπίνων. Η κακή ερμηνεία αυτών των ερευνών συνέβαλε για μεγάλο
διάστημα στην εξιδανίκευση του γαλλικού μοντέλου κοινωνικής αφομοίωσης και καταδεικνύει από αυτή την άποψη μια ορισμένη πολιτική
εργαλειοποίηση των στατιστικών ερευνών.
Η απατηλή ιδέα περί μικτών γάμων
Το 2010 ο υπουργός μετανάστευσης καυχιόταν για την επιτυχία
της «α λα γαλλικά» μικτής κοινωνίας, βασιζόμενος στην συχνότητα των
μικτών γάμων στη Γαλλία: 27% των επί γαλλικού εδάφους γάμων το 2009
αφορούσαν σε ενώσεις Γάλλων με αλλοεθνείς. Για τον υπουργό, αυτή η
τάση καταδείκνυε την μιγαδική φύση της γαλλικής κοινωνίας. Ωστόσο
αυτό δεν είναι και τόσο σίγουρο. Αντιθέτως, η ανάλυση του φαινομένου
φανερώνει περισσότερο μια τάση προς τον κομινοταρισμό. Η πλειοψηφία
αυτών των γάμων τελούνται στο εξωτερικό. Αν επικεντρωθούμε στους
γάμους που τελούνται μόνο στο γαλλικό έδαφος, τότε οι μικτοί γάμοι δεν
αποτελούν παρά το 13% του συνόλου των γάμων. Η έκθεση Στεφανίνι13 διευκρινίζει επίσης πως το 60% αυτών των γάμων τελούνται σε μια από τις
χώρες του Μαγκρέμπ, της γαλλόφωνης Αφρικής ή στην Τουρκία. Άλλωστε,
ο αριθμός των Γάλλων πολιτών που παντρεύτηκαν στην Τουρκία και στις
χώρες του Μαγκρέμπ σημείωσε την μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ του 1994
και του 2005: +731%. Η έκθεση διευκρινίζει επίσης πως «η πιο εντυπωσιακή εξέλιξη είναι εκείνη των πολιτών της Αλγερίας που παντρεύονται Γάλλους πολίτες στο έδαφος της χώρας τους· ο αριθμός τους στο διάστημα
μεταξύ 1994 και 2005 είναι έντεκα φορές μεγαλύτερος».
Οι εργασίες της δημογράφου Μισέλ Τριμπαλά14 επιβεβαιώνουν
την υπόθεση ότι οι μικτοί γάμοι μεταξύ Γάλλων και αλλοεθνών δεν οφείλονται σε καμία περίπτωση στην εθνο-πολιτισμική ανάμιξη. Αντιθέτως,
η ανάλυση της καταγωγής των έγγαμων τονίζει την επιβίωση της ενδογαμίας. Η δημογραφική ανάλυση φανερώνει πως οι Γάλλοι πολίτες που
12. Σ.τ.Μ: Επαναπατρισμένοι (rapatriés) αποκαλούνται όσοι Γάλλοι πολίτες εγκατέλειψαν
την Αλγερία μετά την ανεξαρτητοποίησή της.
13. Secrétariat général du Comité Interministériel de contrôle de l’immigration: «Les
orientations de la politique de l’immigration» (Γενική γραμματεία της διυπουργικής επιτροπής ελέγχου της μετανάστευσης: «Οι προσανατολισμοί της πολιτικής της μετανάστευσης»), έκθεση προς το Κοινοβούλιο, Δεκέμβριος 2008.
14. «Parcours et profil des migrants» («Ιστορία και προφίλ των μεταναστών»), Διεύθυνση
έρευνας, μελέτης, εκτίμησης και στατιστικής, υπουργείο Εργασίας, 2006.
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παντρεύονται αλλοεθνείς (στο πλαίσιο της νομοθεσίας της σχετικής με
«τους συζύγους των Γάλλων πολιτών15») είναι κατά 60% ξένης καταγωγής. Το φαινόμενο αυτό αφορά σε γάμους που τελούνται είτε στην
Γαλλία είτε στο εξωτερικό. Η ερευνήτρια τονίζει πως το φαινόμενο αυτό
αφορά κατεξοχήν στους μαγκρεμπίνους. Πολλές έρευνες πάνω στα κίνητρα αυτής της συμπεριφοράς συμπληρώνουν τις ποσοτικές έρευνες και
τονίζουν το γεγονός ότι η θρησκεία και η κουλτούρα αποτελούν εμπόδια
στην εξωγαμία. Το Cevipof16 τονίζει για παράδειγμα το γεγονός ότι οι
Γάλλοι που είναι απόγονοι μεταναστών είναι πολύ πιο συντηρητικοί σε
ζητήματα ηθικής. Αυτή η αυστηρότητα, η οποία εκφράζεται κυρίως από
τους νεαρούς μουσουλμάνους άνδρες, εξηγεί το γιατί οι μουσουλμανικές
οικογένειες συχνά δεν επιτρέπουν την εξωγαμία στις κόρες τους.
Η υποχώρηση της μικτής κοινωνίας
Οι οικιστικές δυναμικές και η αλλαγή της φύσης της μετανάστευσης συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό σ’ αυτήν την υποχώρηση της μικτής
κοινωνίας. Μέχρι την δεκαετία του ’70 η μετανάστευση αφορούσε στους
νεαρούς άγαμους άνδρες. Η δημιουργία οικογένειας περνούσε μέσα από
την ένωση του μετανάστη με μια Γαλλίδα. Αντιθέτως, το πέρασμα από
τη μετανάστευση εργασίας στην οικογενειακή μετανάστευση ενίσχυσε
την ενδογαμία. Στη συνέχεια, η πληθυσμιακή ομογενοποίηση ορισμένων
περιοχών μέσα από την εντατικοποίηση/ενίσχυση των μεταναστευτικών
ρευμάτων, τον μεγάλο βαθμό συγκέντρωσης μεταναστών στις περιοχές
αυτές και την αποχώρηση του γαλλικής καταγωγής πληθυσμού, περιόρισε μηχανικά την επαφή μεταξύ Γάλλων και ξένων.
Η ανάλυση της εξέλιξης της πληθυσμιακής σύνθεσης των γειτονιών όπου ζουν παιδιά μεταναστών μεταξύ του 1968 και του 199917
δείχνει ότι, ενώ η πιθανότητα τα παιδιά με καταγωγή από χώρες του
Ευρωπαϊκού Νότου να συναναστραφούν παιδιά με γαλλική καταγωγή
αυξανόταν συνεχώς, για τα παιδιά μεταναστών με καταγωγή από χώρες εκτός Ευρώπης ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Αυτό αφορά κυρίως σε
15. Σ.τ.Μ: Οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις δίνουν την δυνατότητα στον/στην σύζυγο να
αποκτήσει αυτομάτως κάρτα παραμονής στην Γαλλία.
16. Sylvain Brouard, Vincent Tiberj, Français comme les autres? Enquête sur les citoyens d’origine
maghrébine, africaine et turque (Γάλλοι σαν όλους τους άλλους; Έρευνα σχετικά με την θέση
των πολιτών με καταγωγή από το Μαγκρέμπ, την υποσαχάρια Αφρική και την Τουρκία),
Presses de Sciences Po., 2005.
17. Bernard Aubry (Insee) et Michèle Tribalat (Ined), «Les voisins des jeunes d’origine
étrangère en France» («Οι γείτονες των νέων ξένης καταγωγής στη Γαλλία»), 2009.
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παιδιά με καταγωγή από το Μαρόκο, την υποσαχάρια Αφρική και την
Τουρκία, στη γειτονιά των οποίων τα παιδιά με καταγωγή από τη Γαλλία
αποτελούν το 40% του συνόλου των παιδιών. Η διαπίστωση αυτή είναι
ακόμα πιο ανησυχητική στο βαθμό που, όπως τονίζει ο Ερίκ Μορέν, οι
συναναστροφές του παιδιού παίζουν σημαντικό ρόλο στην σχολική του
σταδιοδρομία. Αυτή η εξέλιξη δεν μπορεί παρά να μας προβληματίσει
σχετικά με τον βαθμό εθνικής συνοχής της κοινωνίας. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν διαπιστώνουμε πως, κατά την ίδια περίοδο, οι συναναστροφές των παιδιών των οποίων και οι δύο γονείς έχουν γεννηθεί
στη Γαλλία αποτελούνται κατά 80% από παιδιά ίδιας προέλευσης. Με
άλλα λόγια, στο διάστημα 1968-1999 και παρά την αύξηση από 11,7% σε
16,9% του αριθμού των νέων μη γαλλικής καταγωγής, οι νεαροί Γάλλοι
με γαλλική καταγωγή συνεχίζουν να κατοικούν στις ίδιες γειτονιές με
τους ομοεθνείς τους. Αυτή η διαπίστωση δεν καταδεικνύει μόνο μιαν
υποχώρηση της μικτής κοινωνίας αλλά και μια δυναμική απομονωτισμού
στο εσωτερικό των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων.
Στην πραγματικότητα, όπου δεν ευνοείται από την πολιτική των
αρχών, η μικτή κοινωνία υποχωρεί ταχύτατα. Αυτή η κατάσταση είναι
ιδιαίτερα εμφανής στην περίπτωση της κατοικίας όπου, αντίθετα από
τις καθιερωμένες αντιλήψεις, ο βαθμός ανάμιξης είναι πολύ μεγαλύτερος
στις περιοχές όπου υπάρχουν δημόσιες κατοικίες απ’ ό,τι στις υπόλοιπες.
Το αποτέλεσμα αυτό πρέπει να πιστωθεί στην πολιτική των διαχειριστών
των δημόσιων κατοικιών, οι πιο πολλοί απ’ τους οποίους προσπάθησαν
να διατηρήσουν ένα καλό επίπεδο κοινωνικής και πολιτισμικής ανάμιξης.
Αντιθέτως, στις περιοχές των οποίων η πληθυσμιακή σύνθεση δεν καθορίζεται από το κράτος, παρατηρούμε συγκεντρώσεις πληθυσμών με βάση
την κοινωνική θέση αλλά και την εθνικότητα και την καταγωγή. Αυτό το
φαινόμενο παρατηρείται στις ιδιωτικές κατοικίες των ακριβών περιοχών
των μεγαλουπόλεων ή των πλούσιων δήμων, αλλά και στις ιδιωτικές κατοικίες φτωχών προαστίων όπως το Κλισύ-σου-Μπουά18. Το ίδιο ισχύει
και για τις περιοχές εκείνες των προαστίων όπου υπάρχουν συγκεντρωμένες ιδιωτικές μονοκατοικίες19.
18. Σ.τ.Μ: Φτωχό προάστιο στα βορειοανατολικά του Παρισιού, το οποίο εμφανίζει υψηλή
συγκέντρωση πληθυσμών από το Μαγκρέμπ αλλά και από την υποσαχάρια Αφρική. Σ’
αυτό το προάστιο κατοικούσαν οι δύο έφηβοι που σκοτώθηκαν το φθινόπωρο του 2005
κατά την καταδίωξή τους από αστυνομικούς, γεγονός που πυροδότησε την γνωστή εξέγερση των γαλλικών προαστίων.
19. Σ.τ.Μ: Πρόκειται για τις περίφημες zones pavillonnaires. Στις περιοχές αυτές, που τις
συναντάμε τόσο εντός των φτωχών προαστίων όπως το Σεν-Σαιντ-Ντενί αλλά και εντός
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Η διατήρηση της ανάμιξης στα γυμνάσια των μεγάλων πόλεων
εμπίπτει στην ίδια λογική. Ο απολογισμός της χαλάρωσης των κανόνων
σχετικά με τις σχολικές περιφέρειες20, η οποία αποφασίστηκε το 2007
και αφορούσε κατά προτεραιότητα τους μαθητές με αναπηρία και αυτούς που ελάμβαναν υποτροφία από το κράτος, έδειξε πως σε τρία χρόνια, 186 από τα 224 σχολεία στα οποία οι νέες αλλαγές εφαρμόστηκαν
με επιτυχία έχασαν το ένα τρίτο των μαθητών τους. Σύμφωνα με τους
διευθυντές των σχολείων αυτών, υπάρχει ξεκάθαρη σχέση μεταξύ αυτών
των νέων μέτρων και της μείωσης του αριθμού των μαθητών τους. Η
έκθεση σημειώνει επίσης ότι η χαλάρωση των εν λόγω κανόνων αυξάνει
την κινητικότητα όχι μόνο από το ένα δημόσιο σχολείο προς το άλλο
(+18,9%) αλλά και από το δημόσιο σχολείο στο ιδιωτικό (+9,5%).
Είναι συνεπώς προφανές πως, δίχως την ενεργό πολιτική των αρχών η οποία εκφράζεται, σε ό,τι αφορά στο σχολείο, μέσα από την άρνηση
της κατ’ εξαίρεση εγγραφής σε άλλο σχολείο και, στον τομέα της κατοικίας, μέσα από μια ορισμένη πολιτική ενθάρρυνσης της πληθυσμιακής ανάμιξης, η μικτή κοινωνία υποχωρεί ταχύτατα και αφήνει το πεδίο ελεύθερο
στον κομινοταρισμό. Ο στόχος της μικτής κοινωνίας προβάλλεται κυρίως
από τα ανώτερα στρώματα21, δηλαδή από εκείνους που εφαρμόζουν περισσότερο τις τακτικές αποφυγής. Έτσι, επιβάλλουν έμμεσα στα λαϊκά
στρώματα ένα μοντέλο μικτής κοινωνίας που αυτοί οι ίδιοι αποφεύγουν
και στην περίπτωση του σχολείου και σε εκείνη της κατοικίας. Αλλά αφού
στα μάτια των ανώτερων στρωμάτων ο λαός είναι εγγενώς ρατσιστής22,
πρέπει να του επιβάλουμε ένα είδος «εκπαιδευτικής συνύπαρξης». Όντας
από τη φύση τους προστατευμένα απέναντι σ’ αυτά τα ποταπά ένστικτα,
πιο εύπορων προαστίων, κατοικούν κατά κανόνα τα μικρομεσαία στρώματα. Πρόκειται
για ζώνες εντός των προαστίων όπου βρίσκονται μονοκατοικίες χτισμένες κατά κανόνα
«στη σειρά» και περιβαλλόμενες από μικρες λωρίδες πρασίνου, ή κάποιο πάρκο.
20. «Enquête sur l’assouplissement de la carte scolaire: premiers résultats» («Έρευνα σχετικά με των κανόνων που ρυθμίζουν τις σχολικές περιφέρειες: Τα πρώτα αποτελέσματα»),
Εθνικό συνδικάτο του διοικητικού προσωπικού της δημόσιας εκπαίδευσης, Education et
pédagogie, τ. 178, 2010.
Σ.τ.Μ: Αυτές οι αλλαγές στη νομοθεσία επιτρέπουν ουσιαστικά είτε την αποφυγή των
πιο υποβαθμισμένων σχολείων των φτωχών περιοχών των μεγαλουπόλεων (προσφέροντας,
για όσους καταφέρουν να εξασφαλίσουν κατ’εξαίρεση εγγραφή σε άλλο σχολείο, καλύτερο επίπεδο μορφωσης και καλύτερες συναναστροφές) είτε την εγγραφή των μαθητών σε
σχολεία όπου κυριαρχεί η κοινότητα προέλευσής τους.
21. Δημοσκόπηση σχετικά με την κοινωνική ανάμιξη, υπουργείο Ενέργειας και Πράσινης
Ανάπτυξης, 1999.
22. Michel Wieviorka, La France raciste (Η ρατσιστική Γαλλία), Seuil 1992, Bernard HenryLévy, L’idéologie française (H γαλλική ιδεολογία), Grasset, 1981.
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τα ανώτερα στρώματα προπαγανδίζουν την μικτή πόλη ενώ ταυτόχρονα φροντίζουν να μένουν μακριά της.
Η αναπαράσταση ενός λαού εκ των προτέρων ρατσιστή βρίσκεται στο επίκεντρο μιας συνεχώς διογκούμενης παρεξήγησης. Σε
αντίθεση με την εικόνα που δίνει η ταινία Dupont Lajoie, τα λαϊκά
στρώματα έδειξαν μια αξιοσημείωτη ψυχραιμία απέναντι στο ζήτημα
της μετανάστευσης και μια άψογη προσκόλληση στις ρεπουμπλικανικές αξίες23. Σε αντίθεση με τον αγγλοσαξωνικό κόσμο, τα γαλλικά
λαϊκά στρώματα δεν έχουν φυλετιστικές ιδέες. Ο λαός σπάνια αντιτίθεται στους μικτούς γάμους (μικτούς είτε από εθνοτική είτε από πολιτισμική άποψη) για λόγους αρχής, θεωρώντας τους ατομική επιλογή24.
Η απόσταση που τον χωρίζει από τα ανώτερα στρώματα είναι μεγάλη,
καθότι για αυτά η εθνοτική και πολιτισμική ανάμιξη είναι επίσης ζήτημα ιδεολογικό. Αυτό βέβαια δεν εμποδίζει τους «ιδεολόγους» της
μικτής κοινωνίας (που όμως δεν την ζουν στην πράξη) καθώς και τους
«εφαρμοστές» της (που πλέον δεν την θέλουν) να συμβάλλουν στην
ανάπτυξη πρακτικών διαχωρισμού.
Μικτή κοινωνία και κομινοταρισμός
Το μοντέλο της μεικτής κοινωνίας θεωρείται γενικά ως η πιο
αποτελεσματική θωράκιση μιας κοινωνίας απέναντι στον κομινοταρισμό. Ωστόσο, η κατάσταση που επικρατεί στο 19ο δημοτικό διαμέρισμα
του Παρισιού, μια από τις περιοχές της Γαλλίας όπου παρατηρείται ο
πιο μεγάλος βαθμός κοινωνικής, πολιτισμικής και οικιστικής ανάμιξης,
τείνει να σχετικοποιήσει αυτή την ιδέα. Εκτιμάται πως αυτό το διαμέρισμα φιλοξενεί σε περίπου ίσες αναλογίες Ευρωπαίους, Ασιάτες, Μαγκρεμπίνους και Αφρικανούς, ενώ η αντίστοιχη θρησκευτική σύνθεση
περιλαμβάνει -πάλι σε ίσες αναλογίες- χριστιανούς, εβραίους και μουσουλμάνους. Θεωρητικά, στην περίπτωση που αυτές οι αναλογίες μπορούσαν να εξακριβωθούν -πράγμα ανέφικτο, καθώς δεν υπάρχει ούτε
εθνοτική ούτε θρησκευτική απογραφή του πληθυσμού-, το συγκεκριμένο δημοτικό διαμέρισμα αντιπροσωπεύει την ιδανική «μικτή πόλη».
23. Η εθνική συμβουλευτική επιτροπή για τα δικαιώματα του ανθρώπου επιβεβαιώνει τον
σχετικά χαμηλό αριθμό πράξεων ρατσιστικής βίας.
24. Δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η εταιρεία Ifop, για λογαριασμό του καθολικού
διαδικτυακού τόπου ενημέρωσης La Vie και του καθολικού ραδιοφώνου RCF έδειξε πως
μόνο το 27% των Γάλλων ήταν αντίθετη στο γάμο με πρόσωπο μαγκρεμπίνικης καταγωγής, 21% για τον γάμο με πρόσωπο αφρικανικής καταγωγής και 14% για πρόσωπο
ασιατικής καταγωγής.
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Ο βαθμός κοινωνικής ανάμιξης αυτού του διαμερίσματος βασίζεται στην σημαντική οικιστική του διαφοροποίηση. Οι ιδιωτικές κατοικίες γειτονεύουν μ’ έναν σημαντικό αριθμό δημόσιων κατοικιών. Από την
αρχή της δεκαετίας του ’90 οι ιδιωτικές κατοικίες αναβαθμίστηκαν, ενώ
οι δημόσιες κατοικίες υποβαθμίστηκαν. Αυτή η κοινωνική κατανομή του
χώρου συνοδεύτηκε από μια αντίστοιχη συγκέντρωση των πληθυσμών με
βάση την καταγωγή τους. Η εβραϊκή κοινότητα των Λουμπαβίτς στράφηκε
προς ένα μέρος των ιδιωτικών κατοικιών ενώ οι μεταναστευτικοί πληθυσμοί από το Μαγκρέμπ και την υποσαχάρια Αφρική συγκεντρώθηκαν
στις υποβαθμισμένες δημόσιες κατοικίες. Πολύ σύντομα, οι γειτονιές των
Εβραίων θεωρήθηκαν ως εύπορες απέναντι στα φτωχά συγκροτήματα των
δημόσιων κατοικιών. Αυτή η χονδροειδής προσέγγιση αντανακλά μόνον εν
μέρει μια πολύ πιο σύνθετη κοινωνική πραγματικότητα, αφού τα φτωχά
εβραϊκά νοικοκυριά είναι πολυάριθμα, ενώ από την άλλη αναδύεται μια
μαγκρεμπίνικη μικροαστική τάξη.
Ο πολλαπλασιασμός των κομινοταριστικών καταστημάτων -εβραϊκών, ασιατικών, μαγκρεμπίνικων, αφρικανικών- είχε ως αποτέλεσμα την
ενίσχυση της εθνοπολιτισμικής διαίρεσης του χώρου, στο επίπεδο μάλιστα
του δρόμου, του τετραγώνου, ακόμα και της πολυκατοικίας. Παράλληλα,
η παρουσία της εβραϊκής και, αργότερα, της μουσουλμανικής κοινότητας
έφερε τη θρησκεία στη δημόσια σφαίρα. Η δημόσια εκδήλωση της ύπαρξης μιας κοινότητας είναι κεντρικό ζήτημα. Στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες, η καταγωγή, η εθνικότητα και η θρησκεία κραδαίνονται σαν λάβαρα.
Η πολυπολιτισμική ανάμιξη συνδυάζεται με την δημόσια εκδήλωση της
καταγωγής και εκτραχύνει τις εντάσεις. Το 25% των αντισημιτικών πράξεων στο Παρίσι έλαβαν χώρα στο 19ο δημοτικό διαμέρισμα.
Σήμερα φαίνεται πως ο διαχωρισμός των κοινοτήτων εμπεδώνεται σταδιακά. Ζουν στο ίδιο δημοτικό διαμέρισμα αλλά χωριστά, τόσο
στο επίπεδο της κατοικίας όσο και σε εκείνο του σχολείου. Τα δημόσια
σχολεία αποφεύγονται τόσο από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα όσο
και από την εβραϊκή κοινότητα. Παρόλο που για καιρό διαφημιζόταν ως
υπόδειγμα μικτής πόλης, το συγκεκριμένο δημοτικό διαμέρισμα βρίσκεται σήμερα σε δύσκολη κατάσταση. Ο δήμαρχος, ο οποίος δημιούργησε
τις «επιτροπές συνύπαρξης», διαπιστώνει ότι «ο διττός χαρακτήρας του
19ου διαμερίσματος είναι μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία θα μπορούσε
να τροφοδοτήσει το αίσθημα του θυμού25». Θυμός ο οποίος εκφράστη25. Cecilia Gabizon, «Inquiétante montée de la violence dans le XIXe» («Ανησυχητική αύξηση της βίας στο 19ο δημοτικό διαμέρισμα»), Le Figaro, 27 Οκτωβρίου 2008.
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κε στις 20 Ιουνίου του 2010 σε ένα γειτονικό δημοτικό διαμέρισμα, το
20ό, και πιο συγκεκριμένα στην πολυπολιτισμική και μπομποποιημένη26
γειτονιά της Μπελβίλ. Όπως λέγαμε και στην αρχή αυτού του βιβλίου, η πιο μεγάλη διαδήλωση27 της ασιατικής κοινότητας στη Γαλλία
κατέληξε σε σοβαρές βιαιότητες κομινοταριστικού χαρακτήρα28. Στη
Μπελβίλ, όπως και στις περισσότερες μικτές γειτονιές των μεγάλων
πόλεων, η ρητορική περί «συνύπαρξης» δεν καταφέρνει ν’ αποκρύψει
την ταυτόχρονη άνοδο του κομινοταρισμού και των εντάσεων.
Ζώντας μαζί αλλά χωριστά;
Σε μια δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε το 201029, 77%
των Γάλλων δηλώνουν ευχαριστημένοι με το ότι ζουν σε μια κοινωνία
που περιλαμβάνει πληθυσμούς με διαφορετική καταγωγή και κουλτούρα. Μάλιστα, το 27% χαρακτηρίζει την κατάσταση αυτή ως «πολύ
καλή» και το 50% ως «καλή». Αντιθέτως, μόνο το 17% των Γάλλων
διαφωνεί. Αυτή η ομοφωνία δεν καταφέρνει ωστόσο να κρύψει μια
άλλη πραγματικότητα: τον διαχωρισμό, ο οποίος γενικεύεται και αφορά στο σύνολο των κοινωνικών κατηγοριών. Είναι σαν να δεχόμαστε
την αρχή της «συνύπαρξης» αλλά χωριστά, σε διαφορετικές περιοχές
της επικράτειας. Ωστόσο, οι δυναμικές του διαχωρισμού και οι ακολουθούμενες πρακτικές διαφέρουν ανάλογα με την ταξική καταγωγή
του καθενός.

26. Βλέπε παρακάτω, υποσημείωση 32.
27. Emilie Brouze, «Manif de Belleville : Cinq personnes toujours en garde à vue» («Διαδήλωση στη Μπελβίλ: Πέντε άτομα παραμένουν υπό κράτηση»), Libération, 22/06/2010.
28. Σ.τ.Μ: Η διαδήλωση της Μπελβίλ της 20ής Ιουνίου 2010 έλαβε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στο πλαίσιο των κομινοταριστικών εντάσεων που απασχολούν τη γαλλική κοινωνία. Τη μέρα εκείνη οι προερχόμενοι από την Κίνα και άλλες χώρες της Άπω Ανατολής
κάτοικοι της Μπελβίλ (περιοχή στην οποία κατοικούν επίσης πολλοί μαγκρεμπίνοι και
Αφρικανοί), διαδηλώνουν ζητώντας την προστασία τους από το Κράτος ενάντια στην
ανασφάλεια και κυρίως στη βία που δέχονται από «Άραβες και Μαύρους»: Κλοπές,
διαρρήξεις, βιασμοί κλπ. Το γεγονός οτι πολλοί απ’ όσους προέρχονται από αυτές τις
χώρες δεν έχουν χαρτιά τους αναγκάζει να κουβαλούν μεγάλες ποσότητες ρευστού
μαζί τους και δεν τους επιτρέπει να κάνουν μήνυση. Αποτελούν δηλαδή εύκολη λεία. Η
πορεία παραμένει ειρηνική, ώσπου νεαροί άραβες κλέβουν την τσάντα μιας γυναίκας
που βρισκόταν μέσα στη διαδήλωση. Ξεσπούν άγριες συγκρούσεις μεταξύ κινέζων και
αραβο-αφρικανών οι οποίες συνεχίζονται όλη τη μέρα παρα τις διαδοχικές επεμβάσεις
της αστυνομίας.
29. Δημοσκόπηση της εταιρείας TNS/Sofres, με τίτλο «Les Français et la diversité» («Οι
Γάλλοι και η διαφορετικότητα»), Φεβρουάριος 2010.
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Ο «ρεπουμπλικανικός» διαχωρισμός των ανώτερων στρωμάτων.
Ο διαχωρισμός των ανώτερων στρωμάτων δεν αποτελεί καινούριο φαινόμενο. Οι χλιδάτες γειτονιές των μεγάλων πόλεων καταδεικνύουν την παραδοσιακά αγελαία συμπεριφορά των αστών, οι οποίοι,
παρόλο που διαφημίζουν την κινητικότητα για τις άλλες κατηγορίες,
ενδιαφέρονται μόνο για τη φωλιά τους. Με την εξάπλωση του αστικού
τοπίου και τον εξευγενισμό των μητροπόλεων30, νέοι θύλακες της αστικής
τάξης αναδύθηκαν έξω από τις πυκνοκατοικημένες πόλεις. Τα πρώτα
οχυρωμένα οικοδομικά τετράγωνα εμφανίστηκαν την δεκαετία του ’90
στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού και της Τουλούζ. Προερχόμενο από
τις Η.Π.Α., αυτό το μοντέλο απομονωτιστικής αστικής ανάπτυξης έλαβε περιορισμένη έκταση στη Γαλλία. Και αυτό γιατί, αντίθετα με την
κατάσταση που επικρατεί στις Η.Π.Α., στη Γαλλία είναι πιο δύσκολο
ν’ αναπτύξει κανείς οικιστικές πρακτικές που να δηλώνουν ξεκάθαρα
την επιθυμία του να ζήσει μακριά από τον «άλλο» (μην ξεχνάμε πως η
συντριπτική πλειοψηφία των Γάλλων «δηλώνουν ευχαριστήμενοι με το
ότι ζουν σε μια κοινωνία που περιλαμβάνει πληθυσμούς με διαφορετική
καταγωγή και κουλτούρα»). Άλλωστε, εξαιρουμένων των πλούσιων περιοχών των μεγάλων πόλεων, ο απομονωτισμός των ανώτερων στρωμάτων
στη Γαλλία γίνεται σπάνια έκδηλος.
Για παράδειγμα, η αγελαία συμπεριφορά της αστικής τάξης εκδηλώνεται, διακριτικά, με τη συγκέντρωσή της σε ορισμένα μικρά χωριά,
εκείνα που οι σχετικές με την ακίνητη περιουσία επιθεωρήσεις ονομάζουν «τα όμορφα χωριά της Γαλλίας». Σ’ αυτά τα παραδοσιακά χωριά
συγκεντρώνονται νοικοκυριά με πολύ υψηλά εισοδήματα. Και δεν είναι
η αίγλη των εν λόγω χωριών που προκαλεί αυτή την τάση. Είναι γεγονός
ότι ορισμένα από αυτά τα χωριά είναι πιο δημοφιλή από άλλα, κυρίως
αυτά που βρίσκονται κοντά στις μεγάλες μητροπόλεις. Η συγκέντρωση
νοικοκυριών με υψηλά εισοδήματα σε αυτές τις μικρές κοινότητες είναι
ένα από τα αποτελέσματα της ανάδυσης των μητροπόλεων και μιας καινούριας αστικής τάξης. Η τελευταία, αποτελούμενη κυρίως από στελέχη
των πιο δυναμικών τομέων της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, διακρίνεται από την παραδοσιακή αστική τάξη που κατέχει μεγάλη κληρονο30. Σ.τ.Μ.: Με τον όρο «εξευγενισμός» αποδίδεται τα τελευταία χρόνια στα ελληνικά ο
αγγλικός όρος gentrification. Πρόκειται για το φαινόμενο κατά το οποίο ανώτερα ή ανερχόμενα κοινωνικά στρώματα αγοράζουν ακίνητη περιουσία ή μετακομίζουν σε φτωχές περιοχές, ανεβάζοντας έτσι την αξία τους. Στα ελληνικά μιλάμε συνήθως και για «αναβάθμιση» μιας περιοχής. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα περιοχών όπως ο Κεραμεικός ή
το Μεταξουργείο στην Αθήνα.
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μιά, ενώ ευθύνεται και για την εξέλιξη της «γεωγραφίας του πλούτου».
Η γεωγραφία αυτή, προερχόμενη εν μέρει από τον 19ο αιώνα, εξελίσσεται με την εμφάνιση των μητροπόλεων. Το σύνορο του απομονωτισμού
δεν περνά πλέον μόνο από το Νεϊγί31 αλλά και από τα «σικ χωριά» στην
περιφέρεια των μητροπόλεων.
Η σύγκριση ανάμεσα στον χάρτη της αστικής τάξης με κληρονομική περιουσία και εκείνης με πολύ υψηλά εισοδήματα καταδεικνύει
αυτή την εξέλιξη. Ο εντοπισμός των περιοχών όπου τα νοικοκυριά πληρώνουν τον πιο υψηλό φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας μας επιτρέπει να συνθέσουμε τον χάρτη της κληρονομικής αστικής τάξης, δηλαδή
της «παραδοσιακής» αστικής τάξης που γεννήθηκε με την βιομηχανική
επανάσταση. Όπως ήταν αναμενόμενο, βρίσκουμε στον χάρτη αυτό τις
κοινότητες που συνορεύουν με τα παλιά βιομηχανικά κέντρα. Μετά το
Παρίσι, ακολουθούν οι περιοχές του Βορρά και του Ροδανού. Στην περιοχή του Ροδανού, η Λυόν, η Σεν-Φουά-Λε-Λυόν, η Καλουίρ-ε-Κουίρ συγκεντρώνουν τα περισσότερα νοικοκυριά που πληρώνουν φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Στον Βορρά, πρόκειται για τις κοινότητες της Κρουά
και της Μαρκ-εν-Μπαρέλ, που βρίσκονται κοντά στη Λιλ. Επίσης, στον
χάρτη περιλαμβάνονται και οι παραδοσιακές περιοχές συγκέντρωσης
της αστικής τάξης. Η ακτή της Μεσογείου, πιο συγκεκριμένα οι πόλεις
Μεντόν, Ιερ, Νίκαια και Αντίμπ συγκεντρώνουν ένα σημαντικό αριθμό
νοικοκυριών που πληρώνουν τον εν λόγω φόρο.
Αυτή η γεωγραφία, η οποία καταδεικνύει το παραδοσιακά αγελαίο πνεύμα της αστικής τάξης, δε μας λέει τίποτα σχετικά με τις πρόσφατες δυναμικές. Η γεωγραφία των μικρών κοινοτήτων στις οποίες
συγκεντρώνονται τα νοικοκυριά με τα πιο υψηλά εισοδήματα (και όχι
εκείνα που πληρώνουν τον φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας) επιτρέπει τον εντοπισμό των περιοχών όπου συγκεντρώνεται μια καινούργια
αστική τάξη, η περιουσία της οποίας είναι ακόμη σε διαδικασία συγκρότησης. Πέρα από ορισμένα «σικ χωριά» που βρίσκονται στα δυτικά και
νότια του Παρισιού, αυτό το φαινόμενο παρατηρείται σε ορισμένες κοινότητες κοντά σε μεγάλες πόλεις, όπως η Γκρενόμπλ, η Λυόν, το Ανεσί,
η Τουλούζ, το Μονπελιέ, η Ντιζόν και η Λιλ. Όλες αυτές οι κοινότητες
προσφέρουν την γειτνίαση με μια αγορά εργασίας υψηλής εξειδίκευσης
και ταυτόχρονα ένα προστατευτικό «μεταξύ μας», μακριά από την μικτή μεγαλούπολη. Σε αντίθεση με τα οχυρωμένα οικοδομικά τετράγωνα
ή με τις χλιδάτες γειτονιές, η συγκεκριμένη οικιστική επιλογή δεν είναι
31. Σ.τ.Μ: Πλούσιο προάστιο στα δυτικά του Παρισιού.
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επιδεικτική και ανταποκρίνεται στις επιταγές του πολιτικά ορθού. Άλλωστε, αυτή η επιλογή παρέχει και ένα άλλο πλεονέκτημα: Προστατεύει
από τον νόμο SRU. H επιλογή μιας μικρής κοινότητας προστατεύει, θεωρητικά, από τον νόμο αυτόν, ο οποίος επιβάλλει την κατασκευή 20%
κοινωνικών κατοικιών, επί του συνόλου των κατοικιών μιας κοινότητας,
όταν η κοινότητα αυτή ανήκει σε μια πολεοδομική ζώνη που ξεπερνά
τους 1500 κατοίκους για την περιοχή του Παρισιού και τους 3500 κατοίκους για την υπόλοιπη χώρα.
Χλιδάτες γειτονιές, οχυρωμένα οικοδομικά τετράγωνα ή χωριά
για πλούσιους. Ο απομονωτισμός της αστικής τάξης μπορεί να πάρει διάφορες μορφές αλλά σε κάθε περίπτωση μεταφράζει την επιθυμία της να
μην συναναστρέφεται στην καθημερινή της ζωή την εθνοτική ή κοινωνική
διαφορετικότητα. Ωστόσο αυτή η «παραδοσιακή» αγελαία συμπεριφορά της αστικής τάξης δεν καταδεικνύει παρά μία μόνο από τις διαστάσεις που μπορεί να λάβει ο απομονωτισμός των ανώτερων στρωμάτων. Η
ανάδυση μιας νέας εύπορης τάξης, συγκεντρωμένης στα αστικά κέντρα,
νεώτερης σε ηλικία, με λιγότερο υψηλά εισοδήματα αλλά περισσότερο κοσμοπολίτικης, συνέβαλε στην ανάπτυξη πρακτικών αποφυγής στο
εσωτερικό της μικτής πόλης. Αυτές οι πρακτικές, κρυμμένες κάτω από
το μανδύα της Ρεπουμπλίκ και της ανάμιξης, γεννούν έναν νέου είδους
απομονωτισμό, τον «ρεπουμπλικανικό απομονωτισμό».
Αυτός ο «ρεπουμπλικανικός απομονωτισμός» ασκείται από την
καινούρια μεσοαστική τάξη, η οποία εγκαταστάθηκε στις παλιές λαϊκές
γειτονιές των μεγάλων πόλεων: πρόκειται για τους περίφημους μποέμ
αστούς.32 Παρόλο που οι μπομπό δεν θέλουν να συγχέονται με την παραδοσιακή αστική τάξη, την οποία άλλωστε κατηγορούν για την αγελαία
συμπεριφορά της, αποτελούν ωστόσο τα ανώτερα στρώματα των λαϊκών
32. Σ.τ.Μ: Bourgeois bohème. Κρατώντας την πρώτη συλλαβή των δύο λέξεων διαμορφώνεται
το πλέον περίφημο στη Γαλλία bobo (μπομπό). Συνώνυμο μιας νεόκοπης φιγούρας των μεγαλουπόλεων, μετεξέλιξη του παλιότερου hippie ή yuppie της δεκαετίας του ’60 και του ‘80,
ο μπομπό συνδυάζει τα καλοπληρωμένα επαγγέλματα του τριτογενούς τομέα με τον
αριστερό πολιτιστικό φιλελευθερισμό και με έναν ωστόσο πιο διακριτικό ατομισμό. Οικολογία, προοδευτισμός, ανθρώπινα δικαιώματα και πολυπολιτισμικότητα συμπληρώνουν
το μενού. Κακομαθημένο παιδί της δυτικής σοσιαλδημοκρατίας, της περίφημης αριστεράς
του χαβιαριού (gauche-caviar), ο μπομπό αντικατέστησε τον άγριο νεολαίο των παλαιότερων δεκαετιών. Στην καθημερινή ζωή ενσαρκώνει έναν τρόπο ζωής που περιλαμβάνει έναν
μοναδικό αχταρμά ραφιναρισμένου καταναλωτισμού, τεχνοφιλίας, επιδειξιομανίας, αισθητικής στειρότητας και πνευματικής ρηχότητας κρυμμένης πίσω από μια επιφανειακή
-καθότι ουσιωδώς τεχνοκρατική- μόρφωση. Αντίστοιχα χαρακτηριστικά -παρά τις όποιες
ενδυματολογικές διαφορές- βρίσκουμε στον χίπστερ και στον εν Ελλάδι «εναλλακτικό».
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γειτονιών. Κατέχοντας λιγότερο πλούτο αλλά περισσότερη μόρφωση, οι
μπομπό δεν έχουν ακόμα την ίδια περιουσία με τους πραγματικά πλούσιους. Η ακίνητη περιουσία τους είναι σε φάση συγκρότησης, χάρη στην
μαζική απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που ανήκαν μέχρι πρότινος
σε ιδιοκτήτες με μικρά εισοδήματα. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή
αστική τάξη, οι μπομπό ζουν σε γειτονιές εθνοτικά και κοινωνικά μικτές.
Αυτή η οικιστική επιλογή, συχνά επιβεβλημένη από τις ευκαιρίες της
αγοράς ακινήτων, μεταφράζει, θεωρητικά, μια πιο μεγάλη ανεκτικότητα
στην κοινωνική και πολιτισμική διαφορετικότητα. Οι μπομπό προβάλλουν έντονα την επιχειρηματολογία του «ζώντας μαζί».
Σ’ αυτές τις γειτονιές, η ιδεολογία της «κοινής συμβίωσης» κρύβει την κοινωνική βία που ασκείται από την ιδιοποίηση κατοικιών και γειτονιών που μέχρι πρόσφατα ήταν λαϊκές. Επιτρέπει επίσης την απόκρυψη της, ωστόσο προφανούς, ταξικού τύπου σχέσης που υπάρχει μεταξύ
μπομπό και λαϊκών στρωμάτων. Από την άλλη, παρόλο που ο «ρεπουμπλικανικός» απομονωτισμός των μπομπό είναι ιδεολογικά αντίθετος
με τον παραδοσιακό και πιο έκδηλο απομονωτισμό της αστικής τάξης,
αποτελεί ωστόσο κινητήριο δύναμη οικιστικών και σχολικών διακρίσεων.
Διακρίσεων που είναι λιγότερο ορατές αλλά που μας υπενθυμίζουν ότι η
αγελαία συμπεριφορά είναι βασικό χαρακτηριστικό της αστικής τάξης.
Από αυτή την άποψη, οι μπομπό δεν αποτελούν εξαίρεση.
Μπομπολάντ
Η εμβριθής ανάλυση των μικτών γειτονιών των μεγάλων πόλεων
αναδεικνύει τον πολύ μεγάλο οικιστικό τεμαχισμό τους. Σ’ αυτές τις γειτονιές που βρίσκονται σε διαδικασία πολεοδομικού εξευγενισμού, συναντάμε, ακόμα και μέσα στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο, ιδιωτικές κατοικίες, κοινωνικές κατοικίες, ή ακόμα και ιδιωτικές πολυκατοικίες σε κακή
κατάσταση. Αυτός ο κοινωνικός και χωρικός κατατεμαχισμός, που φέρνει
στο νου τις διαφορετικές κηλίδες στο τρίχωμα της λεοπάρδαλης, αντιστοιχεί και σε έναν αντίστοιχο εθνοπολιτισμικό κατατεμαχισμό. Στις βόρειες
και ανατολικές γειτονιές του Παρισιού, σ’ εκείνες που αστικοποιήθηκαν
πιο γρήγορα από τη δεκαετία του ’90 και έπειτα, βρίσκουμε συχνά πολυκατοικίες στις οποίες ζουν αποκλειστικά μπομπό, «λευκοί», δίπλα ακριβώς από πολυκατοικίες στις οποίες ζουν κατά πλειοψηφία φτωχά νοικοκυριά με καταγωγή από το Μαγκρέμπ ή από την υποσαχάρια Αφρική. Αυτές
οι ιδιωτικές κατοικίες, που μπορεί να είναι είτε παλιές πολυκατοικίες είτε
αναμορφωμένα παλιά εργοστάσια ή εργαστήρια, είτε ακόμα και νεόδμητες κατοικίες, πολλαπλασιάζονται στο εσωτερικό των παλιών λαϊκών γει-
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τονιών. Όντας συχνά εξοπλισμένες με συστήματα ασφαλείας, αποτελούν
ταυτόχρονα και κοινωνικούς θύλακες. Ως χώροι με μεγάλη κοινωνική και
πολιτισμική ομοιογένεια, καταδεικνύουν τα όρια της «μικτής πόλης».
Κοιτώντας τες από ψηλά, αυτές οι περιοχές ενσαρκώνουν προφανώς το ιδανικό της μικτής πόλης, καθότι η κοινωνική και πολιτισμική ποικιλία τους είναι μια πραγματικότητα αισθητή στον δημόσιο χώρο. Αν την
κοιτάξουμε από κοντά, ωστόσο, η πόλη-«ουράνιο τόξο» αντικαθίσταται
από ένα κατατεμαχισμένο οικιστικό τοπίο που θυμίζει περισσότερο την
Νότια Αφρική της εποχής του Απαρτχάιντ. Και αυτή η κατάσταση πιθανόν
να διαρκέσει εξαιτίας της ανόδου των τιμών των ακινήτων. Πράγματι, η
πρόσβαση των νέων μεταναστευτικών πληθυσμών στην ιδιωτική κατοικία
γίνεται όλο και πιο δύσκολη, καθότι η τελευταία ακριβαίνει όλο και περισσότερο και ελκύει πιο εύπορες κατηγορίες. Ταυτόχρονα, οι κρατικές
κατοικίες προορίζονται σχεδόν αποκλειστικά στην υποδοχή φτωχών και
μεταναστευτικών πληθυσμών.
Συνηθίζουμε ν’ αντιπαραθέτουμε την ανοικτότητα της μικτής
πόλης στο ξενοφοβικό «μεταξύ μας» των Γάλλων που μένουν σε βίλες,
μακριά από τα κέντρα των μεγαλουπόλεων. Η ανάλυση των οικιστικών
στρατηγικών στο εσωτερικό των ετερογενών και «μπομποποιημένων» γειτονιών δείχνει ότι το «μεταξύ μας» των ανώτερων στρωμάτων επιβιώνει
και στις πολυπολιτισμικές γειτονιές. Η αγελαία συμπεριφορά των μπομπό,
που ζουν σε κατοικίες εξοπλισμένες με συστήματα ασφαλείας (θυροτηλέφωνο, κωδικός για την κεντρική είσοδο), δε διαφέρει και πολύ, ως προς την
οριοθέτηση ενός ιδιωτικού χώρου, από τα οχυρωμένα οικοδομικά τετράγωνα των μεγαλοαστών33.
Σχολικός απομονωτισμός
Οι μικτές γειτονιές χαρακτηρίζονται επίσης, όπως είπαμε νωρίτερα, από την ευρύτητα των πρακτικών του σχολικού απομονωτισμού.
Για το σύνολο των περιοχών σε διαδικασία εξευγενισμού, η αύξηση του
αριθμού των στελεχών και αυτών που ασκούν πνευματική εργασία δε
συνοδεύτηκε, στο γυμνάσιο, από μια αντίστοιχη αύξηση των μαθητών που
προέρχονται από αυτά τα ανώτερα στρώματα. Οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στις γειτονιές του Παρισιού34 αποκαλύπτουν, αντιθέτως,
33. Vincent Casanova, Joseph Confavreux, «La France pavillonnaire» («H Γαλλία των μονοκατοικιών»), Vacarme, τ. 42, χειμώνας 2007-2008.
34. Christophe Guilluy, Christophe Noyé, Atlas des nouvelles fractures sociales en France (Άτλας
των νέων κοινωνικών διαχωρισμών στην Γαλλία), Autrement, 2004.
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μια διαδικασία αποκοπής των γυμνασίων από το κοινωνιολογικό τους
περιβάλλον. Παρόλο που τα δημοτικά ευνοούνται από τον εξαστισμό
των περιοχών αυτών, φαίνεται πως αυτή η διαδικασία δεν επηρεάζει τα
γυμνάσια. Οι μπομπό παίζουν το παιχνίδι της σχολικής ανάμιξης στο δημοτικό, αλλά διστάζουν να στείλουν τα παιδιά τους στα πολυπολιτισμικά
γυμνάσια των μεγάλων πόλεων.
Όπως και στην περίπτωση της κατοικίας, ο σχολικός απομονωτισμός λαμβάνει επίσης μια εθνοπολιτισμική διάσταση. Κατά τον ερευνητή Γιώργο Φελούζη35, αυτό είναι και το πιο καθοριστικό κριτήριο της
διαδικασίας των σχολικών διακρίσεων. Ο εν λόγω ερευνητής τονίζει πως
ενώ τα ανώτερα στρώματα προβάλλουν ως αιτία για να αποφύγουν ένα
γυμνάσιο το επίπεδο των μαθητών του, στην πραγματικότητα το καθοριστικό στοιχείο είναι η καταγωγή των μαθητών αυτών και κυρίως το
χρώμα του δέρματος. Τα γυμνάσια όπου συγκεντρώνονται μαγκρεμπίνοι ή αφρικανοί μαθητές είναι εκείνα που αποφεύγονται κατά κύριο
λόγο. Ο Γιώργος Φελούζης μας υπενθυμίζει επίσης πως πρακτικές αποφυγής αναπτύσσονται και στο εσωτερικό των γυμνασίων. «Σε ορισμένα
σχολεία, λίγα σε αριθμό, οι διευθυντές εφαρμόζουν πρακτικές εσωτερικών διακρίσεων προκειμένου να κρατήσουν τα παιδιά των μπομπό στο
σχολείο τους. Είναι μια μορφή συμβιβασμού που παράγει εσωτερικoύς
διαχωρισμούς οι οποίοι έχουν πολύ αρνητικές συνέπειες στην σχολική
σταδιοδρομία των μαθητών». Αυτές οι διακρίσεις περνούν μέσα από
τη εισαγωγή σπάνιων μαθημάτων επιλογής στα σχολεία. Πρόκειται για
παράδειγμα για τις λεγόμενες «ευρωπαϊκές» τάξεις36, ή για τις τάξεις
αποτελούμενες από μαθητές που μαθαίνουν μουσική, ή ακόμα και για
τάξεις στις οποίες διδάσκονται σπάνιες ξένες γλώσσες.
Αναπόφευκτα αυτή η τακτική διαχωρίζει τον πληθυσμό του σχολείου σε σχέση με τις σχολικές επιδόσεις και, κατά τρόπο σχεδόν «φυσικό», παράγει εθνοτικές και κοινωνικές διακρίσεις. Αυτή η ανάλυση
επιβεβαιώνεται από την παρατήρηση ορισμένων γυμνασίων των πολεοδομικώς εξευγενισμένων περιοχών όπου οι τάξεις των κατά πλειοψηφία
«μπομπό/μεσαίων στρωμάτων» (βλέπε λευκών) βρίσκονται δίπλα ακριβώς από τάξεις κατά πλειοψηφία «μεταναστών» (βλέπε μαγκρεμπίνων
35. Georges Felouzis, Francoise Liot et Joelle Perroton, L’Apartheid scolaire (Το σχολικό
απαρτχάϊντ), Παρίσι, Seuil, 2007.
36. Σ.τ.Μ: Τάξεις στις οποίες διδάσκονται ευρωπαϊκές γλώσσες (εκτός των αγγλικών) και η
πρόσβαση στις οποίες εξαρτάται από τους βαθμούς του μαθητή. Αντίστοιχες τάξεις υπάρχουν και για τους μαθητές που επιθυμούν να μάθουν κάποια από τις ασιατικές γλώσσες.
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και μαύρων). Τα παιδιά των μπομπό βρίσκονται στις καλύτερες τάξεις,
ενώ εκείνα των μεταναστών συγκεντρώνονται σε τάξεις με χαμηλές επιδόσεις και στρέφονται έπειτα κατά κανόνα στο επαγγελματικό λύκειο.
Λογικές κοινωνικού και εθνοπολιτισμικού διαχωρισμού παρατηρούνται
ακόμα και στο εσωτερικό των τάξεων. Παρόλο που αυτές οι οικιστικές
και σχολικές τακτικές δεν αποκλείουν εκφάνσεις πραγματικής αλληλεγγύης (ενισχυτική διδασκαλία, υπεράσπιση οικογενειών «χωρίς χαρτιά»),
φαίνεται πως ο διακριτικός απομονωτισμός των ανώτερων στρωμάτων
επεκτείνεται και στο σύνολο των λεγόμενων «μικτών» γειτονιών.
Ο απομονωτισμός των λαϊκών στρωμάτων
Ο κοινωνικός απομονωτισμός των «από πάνω» δεν είναι καινούριο
φαινόμενο. Από τους εύπορους κατοίκους των χλιδάτων γειτονιών των
μεγαλουπόλεων ή των ακριβών χωριών, μέχρι τους μπομπό των μικτών
γειτονιών, τα ανώτερα στρώματα προσπαθούσαν πάντοτε να κρατούν σε
απόσταση τις κατώτερες κοινωνικές κατηγορίες. Το καινούριο φαινόμενο
συνίσταται στην ανάδυση ενός «απομονωτισμού των από κάτω», ακόμα
πιο ανησυχητικού για την εθνική συνοχή.
Σε αντίθεση με την κατάσταση που επικρατεί στις αγγλοσαξωνικές
χώρες και ιδίως στις Η.Π.Α., η δυναμική αυτή δεν εξηγείται από φυλετικού
χαρακτήρα διαχωρισμούς. Eνώ η φυλετικοποίηση των κοινωνικών σχέσεων
εξηγεί εν μέρει την γεωγραφική κατανομή των κοινοτήτων επί του αμερικανικού εδάφους, στη Γαλλία, οι τάσεις της αστικής και δημογραφικής
ανάπτυξης είναι εκείνες που ευνόησαν καταρχήν τον απομονωτισμό στο
εσωτερικό των λαϊκών στρωμάτων. Και μόνο σε δεύτερο χρόνο ενισχύθηκαν αυτές οι πρακτικές αποφυγής πάνω σε μιαν «εθνοπολιτισμική» βάση.
Η μεγάλη παράλληλη μετακίνηση
Παρόλο που δεν το ομολογούν ποτέ «επίσημα», όλοι οι πολιτικοί
ζουν με το φόβο της σταθεροποίησης μιας εθνοπολιτισμικής γεωγραφίας
η οποία θ’ άντιπαρέθετε τα εθνοτικά κατακερματισμένα προάστια των
μεγαλουπόλεων με την περιαστική και αγροτική λευκή Γαλλία. Αυτή
η εικόνα είναι προφανώς γραφική, αφού καμία περιοχή της χώρας δεν
είναι κοινωνικά και πολιτισμικά ομοιογενής, αλλά είναι σημαντική γιατί
τονίζει το ότι ο απομονωτισμός δεν έχει μόνο «κοινωνικά» κίνητρα. Το
γεγονός αυτό θέτει μια σειρά από ευαίσθητα ερωτήματα τα οποία δε
θα μπορούμε ν’αποφεύγουμε για πολύ καιρό ακόμα. Ποιά είναι λοιπόν
τα κίνητρα αυτού του απομονωτισμού; Πώς εξηγείται το ότι ο εργάτης
με γαλλική ή ευρωπαϊκή καταγωγή δεν ζει πια στην ίδια περιοχή με τον
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εργαζόμενο με μη ευρωπαϊκή καταγωγή; Γιατί οι νέοι μετανάστες δεν
εγκαθίστανται πια εκεί όπου ζουν τα λαϊκά στρώματα; Αν και η τακτική
της οικιστικής αποφυγής, κυρίως στις γειτονιές με εθνοτική ποικιλία, συνέβαλε προφανώς στην ενδυνάμωση του απομονωτισμού στο εσωτερικό
των λαϊκών στρωμάτων, δεν αρκεί ωστόσο για να εξηγήσει την έκταση
του φαινομένου και, κυρίως, δεν αποτελεί την αιτία του. Στην πραγματικότητα, ο γεωγραφικός απομονωτισμός είναι καταρχήν συνέπεια λογικών
σχετικών με την οικονομία και τις τιμές των ακινήτων, οι οποίες συνέβαλαν
στην εμφάνιση μιας μεγάλης κινητικότητας στο εσωτερικό των λαϊκών
στρωμάτων. Αυτή η κινητικότητα ξεκίνησε τη δεκαετία του ’70 και του
’80 και επιταχύνθηκε κατά τις αντίστοιχες του ’90 και του 2000. Αυτή
η δημογραφική ανασύνθεση της χώρας ανάγκασε τη πλειοψηφία των
εργαζομένων και εργατών (εν ενεργεία ή σε σύνταξη) να εγκαταλείψουν
τις λαϊκές γειτονιές των μεγάλων πόλεων ενώ, ταυτόχρονα, σε αυτές τις
γειτονιές συγκεντρώνονταν μετανάστες από χώρες εκτός Ευρώπης.
Η αποχώρηση των λαϊκών στρωμάτων από τις μεγάλες πόλεις
προκλήθηκε αρχικά από την αναδιάταξη της βιομηχανίας και επιταχύνθηκε με την άνοδο των τιμών των ακινήτων. Αυτή η φυγή από τα αστικά
κέντρα με κατεύθυνση την περιφερειακή Γαλλία αφορούσε τόσο στα
λαϊκά στρώματα με γαλλική καταγωγή όσο και σ’ εκείνα που προέρχονται από παλαιότερα μεταναστευτικά ρεύματα. Η οικιστική ιστορία
των Γάλλων με ιταλική, ισπανική ή πορτογαλική καταγωγή, οι οποίοι
ξεκίνησαν από τις δημόσιες κατοικίες των μεγαλουπόλεων και κατέληξαν
σε περιαστικές ή αγροτικές περιοχές, συμπίπτει με εκείνη των Γάλλων
με γαλλική καταγωγή37. Σήμερα, όπως είδαμε, η πλειοψηφία των λαϊκών
στρωμάτων με γαλλική ή ευρωπαϊκή καταγωγή κατοικεί στην λεγόμενη
περιφερειακή Γαλλία (France périphérique)38.
37. Γάλλοι των οποίων και οι δύο γονείς έχουν γεννηθεί στη Γαλλία.
38. Σ.τ.Μ: Με τον όρο αυτό ο Γκιλουί περιγράφει τις περιαστικές και αγροτικές περιοχές
της Γαλλίας στις οποίες κατοικούν κατά κανόνα γαλλικής ή ευρωπαϊκής καταγωγής πληθυσμοί (οι λεγόμενοι «λευκούληδες»). Είτε είναι γηγενείς είτε μετεγκαταστάθηκαν εκεί
μετά τη φυγή τους από τις χαώδεις μητροπόλεις, σήμερα οι πληθυσμοί αυτοί αποκόβονται από το υπόλοιπο κοινωνικό σώμα, με όρους πρώτα-πρώτα οικονομικούς: Πρόκειται
για περιοχές που εγκαταλείπονται σταδιακά από το Κράτος καθότι δεν παρουσιάζουν
κανένα ενδιαφέρον για την παγκοσμιοποιημένη οικονομία και των οποίων ο μαρασμός
οξύνεται από την διάλυση του βιομηχανικού ιστού της Γαλλίας. Η ανεργία, η ανασφάλεια
και η ιδιότυπη κατάσταση της λεγόμενης νεοφτώχειας έχουν καταστήσει την περιφερειακή Γαλλία προνομιακό πεδίο δράσης της Ακροδεξιάς, επιβεβαιώνοντας έτσι την πολιτική
τους αποκοπή από τους πληθυσμούς των μητροπόλεων, στις οποίες κυριαρχούν τα κόμματα του κέντρου.

"ΖΩΝΤΑΣ ΜΑΖΙ" Ή ΧΩΡΙΣΤΑ;

Παράλληλα με αυτή την τάση από τα τέλη του ’70, οι μετανάστες
προερχόμενοι από χώρες εκτός Ευρώπης ακολούθησαν την αντίστροφη πορεία, συγκεντρωνόμενοι στις γειτονιές των μεγάλων πόλεων όπου
υπάρχουν δημόσιες κατοικίες. Για πρώτη φορά στην ιστορία οι μετανάστες εγκαταστάθηκαν σε περιοχές όπου τα λαϊκά στρώματα γαλλικής
καταγωγής δεν ήταν πλειοψηφικά. Σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε ως
τότε, ο γαλλικής καταγωγής πληθυσμός των περιοχών αυτών μειωνόταν
συνεχώς. Η μετάβαση από την μετανάστευση εργασίας στην οικογενειακή μετανάστευση ενίσχυσε σταδιακά αυτή τη νέα κατάσταση στις περιοχές όπου συγκεντρώνονταν μετανάστες.
Κατά τις δεκαετίες του ’90 και του 2000, η συνέχιση των ανακατατάξεων στην οικονομία και της ανόδου των τιμών των ακινήτων
συνέβαλαν στην υποχώρηση της παραδοσιακής γειτνίασης μεταξύ λαϊκών στρωμάτων προερχόμενων από την Ευρώπη και εκείνων που προέρχονταν από χώρες εκτός Ευρώπης. Η διαδικασία αυτή επιταχύνθηκε
με την γενίκευση των τακτικών αποφυγής. Τα λαϊκά στρώματα γαλλικής ή ευρωπαϊκής καταγωγής αποφεύγουν πλέον σε μεγάλο βαθμό τις
γειτονιές όπου υπάρχει μεγάλη εθνοτική ποικιλία, ενώ η οικογενειακή
μετανάστευση ευνοεί την συγκέντρωση εθνικών μειονοτήτων. Αυτές οι
τάσεις δεν εξαντλούν βεβαίως το σύνολο των περιπτώσεων. Η αποφυγή
των δύσκολων γειτονιών μπορεί να αφορά και νοικοκυριά προερχόμενα
από χώρες εκτός Ευρώπης.
Η μοίρα του αυτόχθονα
Παρόλο που ο απομονωτισμός στο εσωτερικό των λαϊκών στρωμάτων εξηγείται από τις κοινωνικές και δημογραφικές δυναμικές, οφείλεται επίσης και σε μια μοναδική σχέση με την γειτονιά, με τον τόπο διαμονής. Η υπονόμευση της προσκόλλησης στον τόπο διαμονής αποτελεί
μια από τις κύριες αιτίες ανάπτυξης του απομονωτισμού στο εσωτερικό
των λαϊκών στρωμάτων.
Για να το καταλάβουμε αυτό πρέπει ν’ αναφερθούμε σε μια έννοια που έχει πλέον εγκαταλειφθεί: την έννοια του «αυτόχθονα». Ενώ
η αναφορά στην ύπαρξή του δε γίνεται εύκολα αποδεκτή στη Γαλλία,
οι αγγλοσαξωνικές χώρες καθώς και εκείνες του ευρωπαϊκού Bορρά
χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο χωρίς πρόβλημα. Στην πραγματικότητα,
δεν αναφερόμαστε στους αυτόχθονες για να μιλήσουμε για τους απογόνους ενός γηγενούς λαού, μήτε για τους εκπροσώπους της «λευκής
Γαλλίας», αλλά για να καταλάβουμε τη σχέση ανάμεσα «σ’ αυτούς
που γεννήθηκαν εδώ» και «σ’ εκείνους που έρχονται και εγκαθίστανται
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εδώ». Όλα γίνονται σα να έπρεπε, την εποχή της παγκοσμιοποίησης, να
εξαφανιστεί η έννοια του «ντόπιου» και κυρίως του «μόνιμου κατοίκου». Σε μια κοινωνία στην οποία η κινητικότητα αποτελεί αξεπέραστο
ορίζοντα, έχει γίνει αδύνατο να μιλήσει κανείς «για εκείνους που ζουν
στον τόπο που γεννήθηκαν». Ο αυτόχθονας είναι λοιπόν ασύμβατος με
την κυρίαρχη ιδεολογία. Αδρανής, προσκολλημένος στον τόπο του, ο αυτόχθονας αντιτάσσεται καταρχήν στη μικτή κοινωνία. Σε μια κοινωνία
που εξιδανικεύει όσο καμία άλλη τον αλλογενή, η προσκόλληση στον
τόπο καταγωγής αποκλείει οριστικά τον ντόπιο από την μιντιακή και πολιτική ατζέντα. Ο αυτόχθονας πρέπει λοιπόν να φύγει από το προσκήνιο.
Στην πραγματικότητα, η παρουσίαση του «ντόπιου» ως φασίστα
δεν έχει ως σκοπό να εμποδίσει την υποτιθέμενη ανάδυση του εθνικισμού ή του μωρασιανισμού39. Εγγράφεται αντιθέτως σ’ ένα ιδεολογικό
και οικονομικό πρόταγμα το οποίο αποσκοπεί στην νομιμοποίηση της
κοινωνικής και δημογραφικής ανασύνθεσης. Η εξαφάνιση του αυτόχθονα
ως κοινωνικού τύπου μας επιτρέπει να παρουσιάσουμε την κοινωνικοδημογραφική μεταμόρφωση ορισμένων περιοχών ως μια φυσιολογική και
θετική διαδικασία. Αυτό ισχύει στην περίπτωση της μετανάστευσης, η
οποία παρουσιάζεται πάντοτε «από τη σκοπιά του μετανάστη», αλλά
και για την αστικοποίηση των μητροπόλεων, η οποία παρουσιάζεται
πάντα «από τη σκοπιά του φορέα του πολεοδομικού εξευγενισμού»,
δηλαδή των ανώτερων στρωμάτων. Πάντα προβάλλονται οι εντυπώσεις
«αυτού που μόλις εγκαταστάθηκε εδώ» και σχεδόν ποτέ εκείνες του
ντόπιου. Η εγκατάσταση των μπομπό στις λαϊκές γειτονιές έγινε αντικείμενο πολλών ερευνών και ρεπορτάζ, τα οποία δεν λαμβάνουν ποτέ
υπόψιν τη γνώμη των αυτοχθόνων. Σ’ αυτές τις περιοχές, οι ντόπιοι, από
τον συνταξιούχο εργάτη γαλλικής καταγωγής μέχρι τον νεαρό με γονείς
μετανάστες, δεν έχουν λόγο στο τι συμβαίνει στη γειτονιά τους. Το μόνο
που μετρά είναι η άφιξη αυτών των νέων κοινωνικών κατηγοριών, οι
οποίες ανυπομονούν να ζήσουν στις μικτές γειτονιές.
Για τους ίδιους λόγους, το ζήτημα της μετανάστευσης σπανίως
αναλύεται ως μια διπλή ιστορία, εκείνη του μετανάστη αλλά και εκείνη
του ντόπιου που τον υποδέχεται. Η δημογραφική ανασύνθεση ορισμένων
περιοχών λαμβάνει χώρα σε εδάφη που φαίνεται να μην έχουν καμία ιστορία. Από αυτή την άποψη, διαπιστώνουμε με έκπληξη πως η ιστορία των
λαϊκών γειτονιών σήμερα συνοψίζεται στην ιστορία της μετανάστευσης.
39. Σ.τ.Μ.: Αναφορά στον εθνικιστή, φιλομοναρχικό αντισημίτη Σαρλ Μωρά (Charles
Maurras, 1868-1952) και στη θεωρία του περί «μετοίκων».

"ΖΩΝΤΑΣ ΜΑΖΙ" Ή ΧΩΡΙΣΤΑ;

Ωστόσο, μέχρι πριν μερικές δεκαετίες, τα προάστια και οι λαϊκές γειτονιές των μεγάλων πόλεων κατοικούνταν κυρίως από «αυτόχθονες» και οι
μετανάστες αποτελούσαν μειοψηφία.
Τη στιγμή που η πολιτική αφάνεια των λαϊκών στρωμάτων συμβάλλει στο κουκούλωμα των κοινωνικών ανισοτήτων, η εξαφάνιση του
αυτόχθονα επιτρέπει την απόκρυψη της ιδιαίτερης σχέσης που αναπτύσσουν τα πιο φτωχά στρώματα με τον τόπο στον οποίο ζουν40. Αφού έχασαν το κοινωνικό και το πολιτικό τους κεφάλαιο, τα λαϊκά στρώματα
κινδυνεύουν να χάσουν και το κεφάλαιο της εντοπιότητας τους.
Ο Ζαν-Νοέλ Ρετιέρ41 αποδεικνύει την κεντρική θέση που κατέχει,
για τα λαϊκά στρώματα, το ρίζωμα σε έναν τόπο. Αυτό το ρίζωμα, πηγή
κοινωνικών σχέσεων, λειτουργεί ως ένα «κεφάλαιο εντοπιότητας». Στο
πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και της γενικότερης διαδικασίας αποσύνδεσης, ρήξης, το κεφάλαιο εντοπιότητας αποτελεί σημαντικό καταφύγιο
για τα λαϊκά στρώματα. Περισσότερο και από το αίσθημα του ταξικού
ανήκειν, αυτό το δίκτυο κοινωνικών σχέσεων αποτελεί το πραγματικό
«κεφάλαιο του φτωχού»42. Αυτή η προσκόλληση στον τόπο διαμονής δε
συναντάται μόνο στις αγροτικές περιοχές ή μεταξύ των εργατών, αλλά
και σε πολλές λαϊκές γειτονιές των πόλεων. Άλλωστε, η προβληματική
του «τόπου», του «ν’ ανήκεις σε μια γειτονιά», εμφανίστηκε και στα
προάστια. Η προσκόλληση σε έναν τόπο, σε μια γειτονιά, συμβάλλει
στην διαμόρφωση μιας ταυτότητας. Στις περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη
συγκέντρωση μεταναστών, η κομινοταριστική επανένωση συμβάλλει επίσης στην ανάπτυξη αυτού του κεφαλαίου εντοπιότητας.
Το πρόβλημα είναι ότι η ενίσχυση των κοινωνικών σχέσεων σε
μια κομινοταριστική βάση αποκλείει εκ των πραγμάτων εκείνους που
δεν ανήκουν στις καινούριες κοινότητες. Για τα κατώτερα στρώματα
με γαλλική καταγωγή ή προερχομενα από παλαιότερα μεταναστευτικά
ρεύματα, αυτή η απώλεια του κεφαλαίου εντοπιότητας είναι μια από τις
αιτίες της φυγής τους από αυτές τις γειτονιές και της επανασύνδεσής
τους σε περιοχές περιαστικές ή αγροτικές.

40. Σ.τ.Μ: Υποδειγματικές σχετικά μ’ αυτό το ζήτημα είναι οι αναλύσεις του Richard
Hoggart στο The Uses of Literacy, Penguin, 1957.
41. Jean-Noel Retiere, «Autour de l’autochtonie : Réflexions sur la notion de capital social
populaire» («Οι αυτόχθονες: Σκέψεις πάνω στην ιδέα του λαϊκού κοινωνικού κεφαλαίου»),
Politix, n.63, (vol 16), 2003.
42. Nicolas Réhany, Les Gars du coin. Enquête sur une jeunesse rurale, (Τα παιδιά της γειτονιάς.
Έρευνα πάνω στην αγροτική νεολαία), Παρίσι, La Découverte, 2005.
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Αλλαγή στάτους
Η όξυνση του απομονωτισμού στο εσωτερικό των λαϊκών στρωμάτων δεν οφείλεται τόσο σε μια φυλετιστικού τύπου εκτροπή όσο κυρίως στην εξέλιξη της σύνθετης σχέσης μεταξύ «αυτόχθονα» και «μετανάστη». Η εύθραυστη ισορροπία μεταξύ «εκείνου που υποδέχεται» και
«νεοαφιχθέντος» τέθηκε υπό αμφισβήτηση μέσα από την διατήρηση και
την τόνωση των μεταναστευτικών ρευμάτων, τα οποία μετέβαλαν την
ίδια την κοινωνική θέση του αυτόχθονα.
Αυτή η εξέλιξη είναι συνέπεια της αλλαγής της φύσης της μετανάστευσης. Μέχρι πρόσφατα, η μετανάστευση αφορούσε στην προσωπική
ιστορία του καθενός και η κατάληξή της ήταν η αφομοίωση του μετανάστη από τα λαϊκά στρώματα της χώρας υποδοχής, συνήθως μέσα από το
γάμο. Σ’αυτό το πλαίσιο, ο αυτόχθονας ήταν ένα πρότυπο «αναφοράς»
με το οποίο ο μετανάστης μπορούσε να ταυτιστεί. Αυτό το «στάτους
αναφοράς» επέτρεπε στον αυτόχθονα ν’ αποδέχεται την μετανάστευση
ως μια φυσιολογική διαδικασία η οποία δεν θέτει σε κίνδυνο την κυρίαρχη κουλτούρα. Ταυτόχρονα, ο μετανάστης προσαρμοζόταν λίγο-πολύ
γρήγορα σ’ αυτήν την κυρίαρχη κουλτούρα, ταυτιζόμενος με αυτούς που
την αντιπροσώπευαν. Αυτή η δυναμική ευνοούσε την αφομοίωση και
έδινε κύρος στον αυτόχθονα. Αυτή ακριβώς η ιδιότητα της «πολιτισμικής
αναφοράς» εξαφανίστηκε με το τέλος της μετανάστευσης με σκοπό την
εργασία και την ανάπτυξη της οικογενειακής μετανάστευσης κατά τις
δεκαετίες του ‘70 και του ‘80. Η εντατικοποίηση των μεταναστευτικών
ροών στέρησε από τον αυτόχθονα την ιδιότητά του ως «πολιτισμικής
πυξίδας». Ταυτόχρονα, και ενώ παρατηρεί σε ορισμένες περιοχές της
χώρας μια δημογραφική ανατροπή, καθώς οι μειοψηφίες γίνονται πλειοψηφίες, ο αυτόχθονας έρχεται αντιμέτωπος όχι μόνο με μια αλλαγή του
πλαισίου ζωής του αλλά και με μια αλλαγή του στάτους του: δεν είναι
πια αυτός στον οποίο πρέπει να μοιάσουμε, αλλά συνήθως αυτός που
πρέπει ν’ αποφύγουμε. Σ’αυτό το πλαίσιο, η μετανάστευση μοιάζει και
με μια αργή διαδικασία απώλειας της κοινωνικής θέσης αλλά και μ’ ένα
είδος πολιτισμικής αποδόμησης. Σε συνδυασμό με ένα τεταμένο οικονομικό κλίμα, η κατάσταση αυτή γίνεται δύσκολα αποδεκτή από τα λαϊκά
στρώματα τα οποία υποφέρουν και από την κοινωνική ανασφάλεια και
από την αλλαγή της θέσης τους στις περιοχές όπου ζουν.
Μια παράλληλη άφιξη πληθυσμών μη ευρωπαϊκής καταγωγής και
φυγή πληθυσμών με γαλλική ή ευρωπαϊκή καταγωγή λαμβάνει λοιπόν
χώρα, από τα τέλη της δεκαετίας του ’70, στην πλειοψηφία των λαϊκών
γειτονιών και κυρίως στις δημόσιες κατοικίες των μεγάλων πόλεων.

"ΖΩΝΤΑΣ ΜΑΖΙ" Ή ΧΩΡΙΣΤΑ;

Αυτή η κίνηση, που σκοπίμως συγχέεται με την φυγή των μεσαίων τάξεων, αφορούσε ουσιαστικά τα κατώτερα στρώματα, τους εργάτες και
τους εργαζόμενους.
Όσοι δεν μπόρεσαν να φύγουν -μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι, χαμηλοσυνταξιούχοι- αναπτύσσουν πρακτικές αποφυγής μέσα στις
γειτονιές των δημόσιων κατοικιών, ακόμα και στην κλίμακα της ίδιας
της πολυκατοικίας τους. Αυτές οι οικιστικές στρατηγικές καταλήγουν
ενίοτε σε συγκεντρώσεις πληθυσμών με κριτήριο την καταγωγή τους.
Κατηγορούμε συχνά τους διαχειριστές των δημόσιων κατοικιών για σκοπιμότητες πίσω από την πολιτική της κατανομής των πληθυσμών στις
δημόσιες κατοικίες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ωστόσο ότι αυτή η πολιτική ανταποκρινόταν επίσης στις απαιτήσεις των νοικοκυριών γαλλικής ή
ευρωπαϊκής καταγωγής. Από αυτή την άποψη, ο στιγματισμός από τα
μίντια των διαχειριστών δημόσιων κατοικιών και της πολιτικής τους είναι
ιδιαίτερα άδικος. Είναι σίγουρο ότι ορισμένοι δήμοι και ορισμένοι διαχειριστές κατοικιών άσκησαν πολιτική διακρίσεων και ότι ενίοτε οι πιο
υποβαθμισμένες κρατικές κατοικίες δόθηκαν κατά προτεραιότητα σε
μετανάστες. Ωστόσο αυτή είναι μόνο μία πλευρά της πραγματικότητας.
Οι διαχειριστές των δημόσιων κατοικιών περισσότερο προσαρμόστηκαν
στις πρακτικές αποφυγής και στην συγκέντρωση των πληθυσμών με κριτήριο την καταγωγή τους παρά την οργάνωσαν ηθελημένα. Αν πιστέψουμε ότι οργάνωσαν ένα είδος εθνοτικού απαρτχάϊντ, εθελοτυφλούμε
μπροστά στη δυναμική του απομονωτισμού και της επανεγκατάστασης
που πηγάζουν από τους ίδιους τους κατοίκους.
Οι πρακτικές αποφυγής στην περίπτωση των δημόσιων κατοικιών ενισχύθηκαν και από μια άλλη ακόμα πιο αποφασιστική τάση: την
συστηματική αποφυγή των γειτονιών ή των πολυκατοικιών όπου είναι
συγκεντρωμένες διάφορες εθνικές μειονότητες. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η εθνικοποίηση ορισμένων γειτονιών δεν οφείλεται στην φυγή
των πληθυσμών γαλλικής ή ευρωπαϊκής καταγωγής αλλά στην επιλογή
των λαϊκών νοικοκυριών -με γαλλική ή ευρωπαϊκή καταγωγή- να μην
εγκατασταθούν σε αυτές τις γειτονιές. Οι διαχειριστές και οι θυρωροί
των δημόσιων κατοικιών επιβεβαιώνουν το ότι τα νοικοκυριά γαλλικής
ή ευρωπαϊκής καταγωγής, ακόμα και αν είναι φτωχά, αρνούνται συστηματικά τα προσφερόμενα διαμερίσματα τα οποία βρίσκονται σε
πολυκατοικίες όπου κατοικούν άλλες εθνικές μειονότητες. Αυτές οι τακτικές αποφυγής, τις οποίες γνωρίζουν πολύ καλά και οι διαχειριστές
των δημόσιων κατοικιών αλλά και οι πολιτικοί, δεν καταδεικνύουν κάποιου είδους κοινωνικό απομονωτισμό μεταξύ μεσαίων και κατώτερων
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τάξεων, αλλά έναν «απομονωτισμό μεταξύ φτωχών» με κυρίαρχη την
πολιτισμική διάσταση. Ένα σημαντικό κομμάτι των λαϊκών στρωμάτων
αρνείται πλέον το «ζώντας μαζί». Αυτή η διαπίστωση θέτει υπό αμφισβήτηση την ιδέα ότι ο απομονωτισμός έχει μόνο ταξικές αιτίες.
Άρνηση του «ζώντας μαζί»: οι πολλαπλές αιτίες
Αποδίδουμε γενικά την επιθυμία του «να μην ζήσουμε μαζί»
στον υποτιθέμενο ρατσισμό των λαϊκών στρωμάτων. Αυτή η λανθασμένη
κατηγορία, η οποία πηγάζει στην πραγματικότητα από μια βαθιά παρεξήγηση από πλευράς των κυρίαρχων τάξεων σχετικά με τα λαϊκά στρώματα, καθιστά αδύνατη την ανάλυση των -συχνά ορθολογικών- αιτιών
που οδηγούν στον απομονωτισμό.
Από αυτή την άποψη, η ανάλυση του φαινομένου στις δύσκολες
γειτονιές, εκείνες που είτε εγκαταλείπονται είτε αποφεύγονται περισσότερο, μας επιτρέπει να φωτίσουμε καλύτερα την εν λόγω διαδικασία.
Συχνά ξεχνάμε να συνδέσουμε την ανάπτυξη του απομονωτισμού με την
εξάπλωση της παραβατικότητας και της βίας στις περιοχές όπου συγκεντρώνονται τα πιο πρόσφατα κύματα μετανάστευσης. Στην πραγματικότητα, είναι μάλλον λογικό να θέλει κανείς να εγκαταλείψει ή να αποφύγει
μια περιοχή στην οποία η ασφάλεια των αγαθών και των προσώπων δεν
είναι αρκετά εγγυημένη. Παρομοίως, μοιάζει αρκετά λογικό να θέλει κανείς ν’ αποφύγει τα γυμνάσια των περιοχών αυτών, γιατί σ’ αυτά συμβαίνουν τα περισσότερα περιστατικά βίας. Η φυλετική διάσταση δεν αποτελεί εδώ το βασικό κίνητρο του απομονωτισμού. Παρομοίως, η δημογραφική μεταβολή ορισμένων γειτονιών συνέβαλε στην φυγή πολλών κατοίκων.
Πρέπει άραγε να δούμε αυτό το φαινόμενο ως μια άνοδο του ρατσισμού ή
ως μια τυπική αντίδραση του αυτόχθονος πληθυσμού ο οποίος δεν μπορεί
ν’ αποδεχτεί την εξαφάνιση ενός κόσμου που του ήταν οικείος; Άλλωστε,
αντιλαμβανόμαστε ελάχιστα το πόσο σοκαριστική υπήρξε η εμφάνιση της
πολυπολιτισμικής κοινωνίας για τις λαϊκές γειτονιές, οι οποίες ήταν διαποτισμένες από την ρεπουμπλικανική ιδέα τις ισότητας και, συχνά, από
τις αξίες του κομμουνισμού. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών βίωσαν με
άσχημο τρόπο την εξάπλωση της πολιτισμικής διαφοροποίησης, η οποία
επιδοκιμάστηκε από τις κυρίαρχες τάξεις και συνέβαλε σε μια μορφή
φυλετικοποίησης των κοινωνικών σχέσεων.
Έτσι, εμφανίστηκαν εντάσεις νέου τύπου, μη αντιληπτές από τις
ελίτ, αλλά που στην καθημερινή ζωή καλλιεργούν τις ματαιώσεις και τις
απογοητεύσεις που οδηγούν στον απομονωτισμό. Ο λεγόμενος «πόλεμος
των ματιών» καταδεικνύει άψογα εκείνες τις άρρητες εντάσεις οι οποί-
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ες, στην καθημερινότητα, καταστρέφουν τις κοινωνικές σχέσεις. Αυτός
καθαυτός ο «πόλεμος των ματιών» δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο.
Οι μικροπαραβάτες προσπαθούσαν πάντα να οριοθετήσουν την περιοχή
τους επιβάλλοντας στον «ξένο» να χαμηλώσει το βλέμμα. Αλλά εξαπλώθηκε και έγινε πιο περίπλοκος με την αύξηση της παραβατικότητας και
την εμφάνιση της πολυπολιτισμικότητας. Το διακύβευμα του «πολέμου
των βλεμμάτων» δεν είναι ανώδυνο: Καθορίζει το ποιος κυριαρχεί και
ποιος υπακούει, ζήτημα καίριο για τα λαϊκά στρώματα, κυρίως για τους
νεαρούς άνδρες. Το ζήτημα της «εδαφικής κυριαρχίας» παραπέμπει
επίσης έμμεσα στο ζήτημα του κεφαλαίου αυτοχθονίας. Σ’ ένα πολυπολιτισμικό πλαίσιο, το ζήτημα αυτό γίνεται ακόμα πιο ευαίσθητο και
στον βαθμό που, εξαιτίας της δημογραφικής μετατόπισης, η ιεραρχία
ισχύος ανατρέπεται. Αυτή η ανατροπή εξηγεί εν μέρει την μνησικακία
ενός κομματιού των λαϊκών τάξεων, κυρίως των νεαρών ανδρών, οι οποίοι αποτελούν μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων του Εθνικού Μετώπου. Σε
πολλές γειτονιές, η νέα μειοψηφία, συνήθως «λευκή», αποτελούμενη από
εκείνους που δεν μπόρεσαν να φύγουν, προσαρμόζεται στην κυρίαρχη
κουλτούρα. Για τους συνταξιούχους γαλλικής ή ευρωπαϊκής καταγωγής,
που είναι ακόμα πολυάριθμοι σ’ αυτές τις γειτονιές, η προσαρμογή περνά μέσα από την όλο και μικρότερη παρουσία τους στον δημόσιο χώρο.
Η προσαρμογή αυτή οδηγεί ενίοτε ορισμένους νέους στην αφομοίωση
της κυρίαρχης κουλτούρας, μέσα από το ν’ ασπαστούν το Ισλάμ για
παράδειγμα. Ο προσηλυτισμός δίνει τη δυνατότητα εξόδου από την περιθωριακή «ανύπαρκτη κοινότητα» (την κοινότητα των λεγόμενων «λευκούληδων») και την ένταξη στην δομημένη κουλτούρα του πλειοψηφικού
και κυρίαρχου συνόλου.
Αυτές οι μικρές καθημερινές εντάσεις καταδεικνύουν την πολυπλοκότητα της πολυπολιτισμικότητας. Αυτή η «πολυπολιτισμικότητα
των από κάτω» δεν έχει και πολλά κοινά με την παιδαριώδη αντίληψη των ελίτ, για τις οποίες η πολυπολιτισμικότητα συνοψίζεται σ’
ένα είδος πολιτισμικής μίξης «στην κορυφή» και η οποία δεν μπορεί
προφανώς παρά να είναι κάτι το θετικό. Η συνάντηση όμως διαφορετικών πολιτισμών δεν οδηγεί σε κάποιο είδος «διαπραγμάτευσης και
μοιράσματος» αλλά σ’ έναν συσχετισμό ισχύος όπου τα πιο δομημένα
σύνολα επιβάλλονται. Οι διαπολιτισμικές επαφές και οι ήρεμες κοινωνικές σχέσεις προφανώς και δεν αποκλείονται. Ωστόσο η πολυπολιτισμικότητα καθιστά την συνύπαρξη ακόμα πιο περίπλοκη, πόσο μάλλον
όταν πρόκειται για εκείνα τα κομμάτια του πληθυσμού που υπονομεύονται και από την κοινωνική ανασφάλεια. Δηλαδή αφότου έριξαν το

141

142

ΚΡΙΣΤΟΦ ΓΚΙΛΟΥΙ

βάρος της παγκοσμιοποίησης στις πλάτες των πιο φτωχών, οι κυρίαρχες
τάξεις επιβάλλουν στα λαϊκά στρώματα, «αυτόχθονα» ή «μεταναστευτικά», την απτή πραγματικότητα της πολυπολιτισμικής κοινωνίας, ενώ
ταυτόχρονα... αυτές την αποφεύγουν. Φαίνεται λοιπόν πως ο λαός, ενώ
εγκαταλείφθηκε απέναντι στον οικονομικό φιλελευθερισμό και την κοινωνική αδικία, θα πρέπει μόνος του ν’ αντιμετωπίσει την ανάδυση της
πολυπολιτισμικής κοινωνίας.
Οι νέες περιοχές εγκατάστασης των οικογενειών γαλλικής ή
ευρωπαϊκής καταγωγής
Η ανάλυση των οικιστικών επιλογών των νοικοκυριών μας επιτρέπει ν’αποσαφηνίσουμε την πραγματική δυναμική του απομονωτισμού.
Ένας πρώτος δείκτης είναι το ποσοστό μεταναστών σε διάφορους νομούς.
Τα πιο πρόσφατα δεδομένα43 δείχνουν ότι οι νομοί που συγκεντρώνουν
τους περισσότερους μετανάστες είναι και εκείνοι που εγκαταλείπονται
περισσότερο (από τους αυτόχθονες κατοίκους τους). Αυτό ισχύει για το
σύνολο των νομών πλησίον του Παρισιού, για το ίδιο το Παρίσι, αλλά και,
για παράδειγμα, για νομούς όπως του Ροδανού. Αυτοί οι νομοί προσελκύουν όμως πολύ κόσμο, κυρίως στελέχη, νέους και μετανάστες. Αντιθέτως,
οι νομοί που προσελκύουν τους πληθυσμούς που φεύγουν από τα μεγάλα
αστικά κέντρα αντιστοιχούν στις περιοχές με μικρή συγκέντρωση νέων
μεταναστών. Αυτή η φυγή από τις πόλεις περιλαμβάνει τους συνταξιούχους αλλά και τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα.
Αυτές οι μετακινήσεις έχουν πολλαπλές αιτίες –συνταξιοδότηση,
επιθυμία φυγής από την πόλη, άνοδος των τιμών των ακινήτων- που δεν
μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως πρόκειται για ένα είδος white flight44
α λα γαλλικά. Απεναντίας, παρατηρούμε ότι για κάθε κοινωνική τάξη
ορισμένες περιοχές προσελκύουν κυρίως τους πληθυσμούς με ξένη καταγωγή ενώ άλλες τους πληθυσμούς που είτε έχουν γαλλική καταγωγή είτε
προέρχονται από παλαιότερα κύματα μετανάστευσης. Οι έρευνες σχετικά
με την εξέλιξη του αριθμού των νέων γαλλικής και ξένης καταγωγής ανά
δήμο45 μας επιτρέπουν να φωτίσουμε αυτές τις τάσεις. Ενώ ο αριθμός
43. «Recomposition du territoire. Les douze France» («Γεωγραφική ανασύνθεση. Οι
δώδεκα Γαλλίες»), με βάση δεδομένα του 2005, Population et avenir, τ. 694, ΣεπτέβρηςΟκτώβρης 2009.
44. Αυτή η αγγλοσαξωνική έκφραση περιγράφει την φυγή των λευκών πληθυσμών από τις
περιοχές όπου συγκεντρώνονται πληθυσμοί διαφόρων εθνοτήτων.
45. Michele Tribalat, «Les concentrations ethniques en France» («Οι περιοχές συγκέντρωσης
των διαφόρων εθνοτήτων στη Γαλλία»), Agir, revue générale de stratégie, τ. 29, Ιανουάριος 2009.
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των νέων γαλλικής καταγωγής για το σύνολο της επικράτειας46 δεν έχει
πάψει να μειώνεται εδώ και είκοσι χρόνια, φαίνεται πως σε πολλούς
δήμους οι οποίοι βρίσκονται σε περιαστικές και αγροτικές περιοχές αυξάνεται. Αυτή η κατάσταση είναι αποτέλεσμα της επανεγκατάστασης
των νοικοκυριών γαλλικής καταγωγής έξω από τις μεγάλες μητροπόλεις.
Η ίδια τάση παρατηρείται άλλωστε στην περιφέρεια όλων των μεγάλων
αστικών κέντρων, ακόμα και σε μερικούς δήμους της δεύτερης ή τρίτης
περιφερειακής ζώνης γύρω από το Παρίσι, όπου ωστόσο το ποσοστό των
νέων ξένης καταγωγής έχει αυξηθεί περισσότερο από αλλού.
Αυτή η διαδικασία είναι ιδιαίτερα έντονη στις περιφέρειες των
μεγάλων πόλεων του Νότου: Μέσα από το συνδυασμό της μείωσης των
μεταναστευτικών πληθυσμών με ευρωπαϊκή καταγωγή και της μεγάλης
φυγής των πληθυσμών γαλλικής καταγωγής από τις μεγάλες πόλεις, οι
περιαστικές και αγροτικές περιοχές κατέγραψαν μια αισθητή αύξηση του γαλλικής καταγωγής πληθυσμού τους και ιδιαιτέρως των νέων.
Αυτός ο «δυναμισμός των αυτοχθόνων», χαρακτηριστικός αυτών των
«περιφερειακών δήμων» διαφόρων περιοχών του Νότου, είναι ιδιαίτερα
εμφανής στην Γκαρντάν για παράδειγμα. Σ’ αυτήν την πόλη, η άνοδος
του αριθμού των νέων τα τελευταία τριάντα χρόνια δεν οφείλεται σε
καμία περίπτωση στην παρουσία παιδιών μεταναστών, των οποίων ο
αριθμός έχει αντιθέτως μειωθεί, αλλά αποκλειστικά στην αύξηση του
πληθυσμού γαλλικής καταγωγής, τα παιδιά του οποίου έχουν αυξηθεί
κατά 68%. Σημαντικός αριθμός χωριών και περιαστικών περιοχών καταγράφουν παρόμοια φαινόμενα, κυρίως στην περιφέρεια της Νίκαιας,
του Περπινιάν, του Μονπελιέ και της Μασσαλίας. Ο δημογραφικός δυναμισμός των χωριών και των περιαστικών περιοχών γύρω από τη Μασσαλία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εκεί εγκατάσταση οικογενειών
γαλλικής καταγωγής ή επαναπατρισμένων Γάλλων από την Αλγερία.
Και οι δύο αυτές κατηγορίες κατοικούσαν αρχικά στις βόρειες γειτονιές της Μασσαλίας, στις οποίες τώρα συγκεντρώνονται πληθυσμοί
που προέρχονται από την μετανάστευση. Σε εθνική κλίμακα, αυτές οι
εξελίξεις εξηγούν τον μεγάλο αριθμό νέων γαλλικής καταγωγής σε δήμους με πληθυσμό μέχρι 10.000 κατοίκους και, αντίστροφα, τον μεγάλο
αριθμό νέων ξένης καταγωγής μέσα στις μεγάλες πόλεις.
Από αυτή την άποψη, η εξέλιξη του νομού Λανγκεντόκ-Ρουσιγιόν
είναι χαρακτηριστική. Τα τελευταία σαράντα χρόνια, η αναλογία των νέων
ξένης καταγωγής μειώθηκε κατά 10% στους δήμους που συγκεντρώνουν
46. Νέοι κάτω των 18 ετών οι δύο γονείς των οποίων έχουν γεννηθεί στη Γαλλία.
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έως 10.000 κατοίκους47. Το μέγεθος αυτής της εξέλιξης εξηγείται εν μέρει από την γρήγορη μείωση του αριθμού των μεταναστών ευρωπαϊκής
καταγωγής, οι οποίοι συγκεντρώνονταν κυρίως σε αυτούς τους μικρούς
δήμους. Ωστόσο αυτή η τάση οξύνθηκε από την μετεγκατάσταση των
νοικοκυριών γαλλικής προέλευσης στους μικρούς αυτούς περιαστικούς
και αγροτικούς δήμους. Ταυτόχρονα, τα νοικοκυριά προερχόμενα από τα
πρόσφατα κύματα μετανάστευσης συγκεντρώνονται στις μεγάλες πόλεις. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι το 2005, το 68% των νέων γαλλικής
καταγωγής του νομού κατοικούσε σ’ ένα δήμο με λιγότερους από 10.000
κατοίκους, ενώ το 1968 το ποσοστό αυτό ήταν 56%. Αντιστρόφως, ενώ η
πλειοψηφία των νέων ξένης καταγωγής ζούσε σ’ αυτές τις κοινότητες το
1968, σήμερα οι αντίστοιχοι νέοι κατοικούν σε μεσαίες ή μεγάλες πόλεις.
Το ίδιο συνέβη και στον νομό της Μασσαλίας όπου, μεταξύ του 1968 και
του 2005, η αναλογία των νέων ξένης καταγωγής μειώνεται συνεχώς σε
όλους τους δήμους με πληθυσμό μέχρι 50.000 κατοίκους.
Αυτές οι εξελίξεις, ιδιαίτερα έντονες στο Νότο, αφορούν στην
πραγματικότητα όλες τις περιοχές στις οποίες υπάρχει σημαντικός αριθμός μεταναστών. Οι εν λόγω τάσεις απομόνωσης εξηγούν το γεγονός ότι
σήμερα, παρά την αύξηση του αριθμού των μεταναστών, κατά μέσο όρο,
οι γείτονες των νέων γαλλικής καταγωγής είναι κατά 80% νέοι ίδιας καταγωγής48 -ίδια δηλαδή αναλογία με εκείνη του 1968. Αυτή η διαπίστωση
καταδεικνύει την ένταση της δυναμικής του απομονωτισμού, η οποία
επηρεάζει την ανάπτυξη των αστικών κέντρων.
Απομονωτισμός και μορφή της αστικής ανάπτυξης
Η εγκατάσταση στις περιαστικές και αγροτικές περιοχές δεν
ανταποκρίνεται σε κανέναν οικονομικό ορθολογισμό. Εγκαταλείποντας
τις μητροπόλεις, τα νοικοκυριά απομακρύνονται από την πιο δυναμική
αγορά εργασίας, από τις δημόσιες υπηρεσίες και από τα καλύτερα σχολεία. Επίσης είναι γνωστό πως το κόστος της μετακίνησης επιβαρύνει
σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Όλες αυτές οι αρνητικές
πλευρές θα έπρεπε να είχαν από καιρό σταματήσει την μετανάστευση
προς την περιφερειακή Γαλλία. Παρά την επιβράδυνση της αστικής εξάπλωσης κοντά στις μεγάλες μητροπόλεις, η φυγή προς περιοχές όλο και
47. Στους δήμους αυτούς ζούσε το 25% των νέων ξένης καταγωγής το 1968. Το 2005 το
ποσοστό αυτό ήταν 15%.
48. Bernard Aubry (Insee) και Michèle Tribalat (Ined) «Les voisins des jeunes d’origine
étrangère en France» («Οι γείτονες των νέων ξένης καταγωγής στη Γαλλία»), 2009.
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πιο μακρινές συνεχίζεται. Έτσι, παρόλο που οι κρατικές αρχές και οι
πολεοδόμοι δεν παύουν να καταγγέλλουν το αδιέξοδο αυτής της τάσης,
φαίνεται πως για τα λαϊκά στρώματα η επιθυμία τους να φύγουν από την
πόλη είναι πιο ισχυρή από κάθε οικονομικό ορθολογισμό.
Η εξάπλωση των πόλεων και η πρόσβαση στην ιδιόκτητη κατοικία συμβόλιζαν μέχρι πρόσφατα την άνοδο της μεσαίας τάξης και
κατεδείκνυαν μια μεσοαστικοποίηση της γαλλικής κοινωνίας, στην οποία
βασιζόταν η εθνική συνοχή. Αντιθέτως, σήμερα, η συνέχιση της αστικής
εξάπλωσης αποκαλύπτει μια διαιρεμένη κοινωνία, στην οποία ο απομονωτισμός επικαθορίζει τα σχέδια ζωής των νοικοκυριών, συμπεριλαμβανομένων των πιο φτωχών.
Απομονωτισμός αντί για κατάρρευση;
Προφανώς ο απομονωτισμός δεν αποτελεί σημάδι κοινωνικής υγείας. Μπορεί κανείς ν’ αναρωτηθεί αν αυτές οι τάσεις φέρουν εντός τους μελλοντικά ξεσπάσματα βίας σε σπερματική μορφή, ή, αντιθέτως, αν για την
ώρα επιτρέπουν την αποφυγή των εντάσεων. Η ανάλυση των περιστατικών
ρατσιστικής βίας δείχνει ότι δεν έχουμε να κάνουμε με λογικές εμφυλίου
πολέμου. Το 2008 ο απολογισμός της Εθνικής συμβουλευτικής επιτροπής
για τα ανθρώπινα δικαιώματα49 περιελάμβανε, για το σύνολο της χώρας,
τριανταέξι περιστατικά βίας κατά της μαγκρεμπίνικης κοινότητας. Η σχετικά χαμηλή συχνότητα ρατσιστικής βίας, κυρίως σε σύγκριση με την κατάσταση που επικρατούσε την δεκαετία του 1970, διαψεύδει εκ των προτέρων
την ιδέα της ανόδου της εθνοτικής βίας. Σε κάθε περίπτωση, επιβεβαιώνεται, ακόμα μια φορά, η διατήρηση, εντός των λαϊκών στρωμάτων, της προσκόλλησης στις ρεπουμπλικανικές αξίες και στην άρνηση της βίας.
Μπορούμε επίσης να διακρίνουμε στη στάση αυτή μια από τις συνέπειες της κοινωνικής και δημογραφικής ανασύνθεσης διαφόρων περιοχών
και της ανάπτυξης τακτικών οικιστικής αποφυγής. Η ανάλυση της γεωγραφικής κατανομής των ξενοφοβικών πράξεων δείχνει ότι, με την εξαίρεση
του νομού του Παρισιού, το φαινόμενο αυτό αφορά μόνο στις βόρειες και
ανατολικές περιοχές. Η επιτροπή διευκρινίζει εξάλλου ότι αυτές οι περιοχές είναι και οι μόνες όπου εμφανίστηκε το ακροδεξιό κίνημα «Gabber»,
το οποίο προέρχεται από την Ολλανδία και στρατολογεί νέους κυρίως από
αγροτικές περιοχές. Η επιβίωση των εντάσεων σ’ αυτές τις βιομηχανικές
περιοχές δεν είναι τυχαία.
49. «La lutte contre le racisme et la xénophobie» («Ο αγώνας ενάντια στον ρατσισμό και
την ξενοφοβία»), Συμβουλευτική επιτροπή για τα δικαιώματα του ανθρώπου, 2008.
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Αντίθετα με ό,τι συμβαίνει σε άλλες περιοχές, στους βόρειους και
ανατολικούς νομούς τα λαϊκά στρώματα με γαλλική ή ευρωπαϊκή καταγωγή και εκείνα με καταγωγή από χώρες εκτός Ευρώπης ζουν ακόμα
μαζί. Η οικονομική κρίση και η αδυναμία κοινωνικής και, κυρίως, οικιστικής κινητικότητας σταμάτησαν τις απομονωτιστικές τάσεις. Αυτές οι
περιοχές «επαφής» δεν αποτελούν ευτυχώς περιοχές γενικευμένης βίας,
αλλά δημιουργούν εκ των πραγμάτων τις συνθήκες ανάπτυξης πολιτισμικών αγκυλώσεων. Πρόκειται κυρίως για τις γειτονιές όπου υπάρχουν
δημόσιες κατοικίες εντός των μικρών και μεσαίων βιομηχανικών πόλεων
των νομών Νορ-πα-ντε-καλαί, Πικαρντί, Σαμπαν-Αρντέν, και Λωρραίνης.
Τα ξεσπάσματα αστικής βίας στις πόλεις Βιτρί-λε-Φρανσουά το 2008
και Σεν-Ντιζιέ το 2007 αποκάλυψαν την σοβαρότητα αυτών των κομινοταριστικών εντάσεων. Πρόσφατα, τον Νοέμβριο του 2009, η μικρή βιομηχανική πόλη Σονί50 του νομού Eν υπήρξε το θέατρο βίαιων επεισοδίων
μεταξύ «νεαρών εθνικιστών» και «νεαρών μαγκρεμπίνων». Τον Απρίλιο
του 2010 μια διαδήλωση ενάντια στον ρατσισμό κατά των λευκών στην
πόλη Σαρλεβιλ-Μεζιέρ51 κατέληξε σε συγκρούσεις μεταξύ «νεαρών μαγκρεμπίνων» και «νεαρών σκίνχεντ». Μια τέτοια διαδήλωση δε θα μπορούσε ποτέ να λάβει χώρα σε μια μεγάλη μητρόπολη. Είναι πράγματι
εντυπωσιακή η αντίθεση ανάμεσα στην κατάσταση που επικρατεί στις
εν λόγω λαϊκές περιοχές και στις μεγάλες μητροπόλεις, όπου οι κοινωνικές και οικιστικές λογικές μείωσαν σε σημαντικό βαθμό τους «χώρους
επαφής» μεταξύ λαϊκών στρωμάτων γαλλικής ή ευρωπαϊκής καταγωγής
και λαϊκών στρωμάτων προερχόμενων από τα πρόσφατα κύματα μετανάστευσης. Στις μεγάλες πόλεις, οι φυλετικές εντάσεις παρατηρούνται
μόνο στα γήπεδα ποδοσφαίρου.
Η εξαφάνιση των λαϊκών στρωμάτων από τις μεγάλες πόλεις δεν
εξάλειψε ωστόσο τις εντάσεις. Οι τελευταίες δεν πηγάζουν από έναν ανταγωνισμό μεταξύ των λαϊκών κατηγοριών αλλά από τις κοινωνικές ανισότητες των μεγάλων πόλεων. Η ανάπτυξη της βίας κατά των Λευκών52 ,
όπως για παράδειγμα κατά τη διάρκεια των μαθητικών διαδηλώσεων
του 2005 και 2006, τρέφεται από την όξυνση των κοινωνικών και πολιτισμικών ανισοτήτων των μεγάλων πόλεων. Αυτές οι εντάσεις μεταξύ
νέων προερχόμενων από τον πολεοδομικό εξευγενισμό και νέων που
50. Gerald Andrieu, «La France en crise, modèle réduit : Bienvenue à Chauny» («Μια μικρογραφία της γαλλικής κρίσης: Η περίπτωση του Σονί»), Marianne 2, 30/11/2009.
51. «Heurts à Charleville-Mézières» («Συγκρούσεις στην Σαρλεβιλ-Μεζιέρ»), Le Figaro,
26/04/2010.
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προέρχονται από την μετανάστευση λαμβάνουν μεν μιαν εθνοτική διάσταση αλλά δεν πρέπει να συγχέονται με τις εντάσεις που σχετίζονται με την πολιτισμική ταυτότητα και που παρατηρούνται στις λαϊκές
γειτονιές. Δεν αποσκοπούν δηλαδή στο να επιβάλουν κάποιου είδους
εδαφική κυριαρχία, ούτε και στο να αμφισβητήσουν την κοινωνική κυριαρχία των ανώτερων στρωμάτων.
Η συμβίωση διαφορετικών κοινοτήτων ευνοεί τις εντάσεις που
συναντάμε στις μεγάλες πόλεις. Πρόκειται κυρίως για τις αντισημιτικές πράξεις, οι οποίες παρατηρούνται στο Παρίσι, στη Λυόν και στη
Μασσαλία. Η Εθνική συμβουλευτική επιτροπή για τα δικαιώματα του
ανθρώπου διευκρινίζει ότι αυτές οι πράξεις, οι οποίες αποτελούν τις
μισές απ’ όλες τις ρατσιστικές, ξενοφοβικές και αντισημιτικές53 πράξεις
στη Γαλλία συνολικά, διαπράττονται από «αραβο-μουσουλμάνους».
Αυτές οι πράξεις λαμβάνουν χώρα σε γειτονιές ή δήμους όπου συμβιώνουν Εβραίοι και μουσουλμάνοι και τις οποίες οι Εβραίοι αποφεύγουν
πλέον συστηματικά.
Από την άποψη της αξίωσης των ρεπουμπλικανικών αξιών για
καθολική ισχύ, η ανάπτυξη του απομονωτισμού σηματοδοτεί προφανώς
την αποτυχία τους. Αλλά το σχετικά χαμηλό ποσοστό διαπολιτισμικών
εντάσεων επιβεβαιώνει την βαθιά προσκόλληση στις ρεπουμπλικανικές αξίες. Στην πραγματικότητα, τα λαϊκά στρώματα υιοθέτησαν μια
γραμμή αναμονής απέναντι στην ανάδυση της πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Πρόκειται για μια πραγματιστική στάση που έρχεται σε πλήρη
αντίθεση με την αφελή και ηθικολογούσα οπτική των ελίτ, οι οποίες,
όντας εξασφαλισμένες, υποστηρίζουν τον υποτιθέμενα ευεργετικό χαρακτήρα του κομινοταρισμού και της πολυπολιτισμικότητας.

53. Τη στιγμή που η εβραϊκή κοινότητα αντιστοιχεί στο 0,8% του πληθυσμού της χώρας.
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Εισαγωγή στον χιπστερισμό
Μια ανθρωπολογική προοπτική των πρόσφατων μετασχηματισμών
των δυτικών κοινωνιών*

Ι. Το πρόβλημα που μας τίθεται
Η πολιτική σημασία του ζητήματος
Διάφορες εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν φέρει στο επίκεντρο μιας κάποιας συζήτησης τον εξωτικό όρο «χίπστερ» (hipster): ο
Γ. Μπουτάρης, οι Atenistas, τα σκηνοθετημένα καραγκιοζιλίκια του Κ.
Μπογδάνου, το σακίδιο του Σ. Θεοδωράκη κι εσχάτως το Ποτάμι του, οι
ενδυματολογικές επιλογές του Γ. Βαρουφάκη. Συνήθως ο όρος γίνεται
κατανοητός ως δηλωτικός μόνο ενός ενδυματολογικού στυλ ή έστω μιας
γενικότερης αισθητικής1, ενώ στην καλύτερη των περιπτώσεων έχουν γίνει μόνο περιορισμένες απόπειρες φωτισμού του φαινομένου στο οποίο
αναφέρεται2. Αυτό εντούτοις που παραβλέπεται κάθε φορά είναι το γεγονός πως ο χιπστερισμός συνιστά όψη ενός φαινομένου πολύ ευρύ* Σε αυτό το τεύχος δημοσιεύουμε το πρώτο μέρος του κειμένου. Το δεύτερο μέρος του,
που ανατρέχει λεπτομερέστερα σε ορισμένες κρίσιμες όψεις της ιστορίας της δυτικής
νεοτερικότητας, θα δημοσιευτεί στο επόμενο τεύχος του Προτάγματος, ενώ θ’ ακολουθήσει κι ένα τρίτο μέρος αφιερωμένο στον τρόπο με τον οποίο οι ιστορικές εξελίξεις που
συζητάμε σε αυτό το κομμάτι επηρεάζουν τη σύγχρονη Δύση.
1. Βλ. π.χ. άρθρα όπως της Ζ. Δημητρίου, «Hipsters: Κυκλοφορούν ανάμεσά μας», Πρώτο
Θέμα, 15/7/2010.
2. Ένα από τα ελάχιστα κείμενα που βρήκαμε σχετικά, είναι το άρθρο «Χιπστερισμός: το
ανώτατο στάδιο του μεταμοντερνισμού» από το μπλογκ Αγκάρρα (Agkarra.com, 15/9/2015).
Θα πρέπει να σημειώσουμε, ωστόσο, πως η στενά μαρξιστική προσέγγιση του συντάκτη
περιορίζει ιδιαίτερα τους αναλυτικούς του ορίζοντες.
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τερου, το οποίο αφορά στις θεμελιώδεις μεταβολές που γνώρισαν οι
δυτικές κοινωνίες κατά τις τελευταίες πέντε τουλάχιστον δεκαετίες. Αν
προσδίδουμε κύρος κοινωνιολογικής έννοιας σε αυτόν τον προφορικό και
διόλου εύηχο όρο (που στην αμερικανική του εκδοχή εμφανίστηκε στα
τέλη της δεκαετίας του ’50), είναι ακριβώς για να δώσουμε την αναγκαία
οντότητα σ’ ένα φαινόμενο που συχνά θεωρείται άνευ σημασίας3.
Σε δυτικές χώρες (με χαρακτηριστικότερα, ίσως, παραδείγματα
τις ΗΠΑ και τη Γαλλία) υπάρχει ολόκληρη φιλολογία γύρω από το ζήτημα και συχνά ο όρος ή τα εθνικά του αντίστοιχα (σαν τους bobo στη
Γαλλία) χρησιμοποιούνται ως κοινωνιολογικές ή ακόμα και πολιτικού
περιεχομένου έννοιες. Κάποιες πρώτες σχετικές νύξεις έγιναν σε προηγούμενα τεύχη του περιοδικού4. Ενδεχομένως ο αναγνώστης να θεωρήσει πως κάνουμε την τρίχα τριχιά, όταν δίνουμε τέτοια σημασία σ’
ένα τόσο δευτερεύον φαινόμενο. Θα προσπαθήσουμε, εντούτοις, να τον
πείσουμε για το αντίθετο, δείχνοντάς του πως, σύμφωνα με την ανάλυσή μας, το φαινόμενο της ανόδου του χιπστερισμού ως πολιτιστικής
ευαισθησίας όχι μόνο δεν είναι δευτερεύον μα συνδέεται, επιπλέον, με
εξελίξεις που καθορίζουν τη φυσιογνωμία της σημερινής Δύσης (συνεπώς και των μη δυτικών κοινωνιών που αυτή επηρεάζει), καθορίζοντας,
ταυτόχρονα, δύο απ’ τα βασικότερα αναλυτικά μας καθήκοντα: α) το
καίριο, από πολιτική και ανθρωπολογική άποψη, ζήτημα της αποτίμησης της κληρονομιάς των κινημάτων των δεκαετιών του ’60 και του
’70, των οποίων η γενιά μας είναι ο άμεσος πολιτικός κληρονόμος· β) την
ερμηνεία της γενικευμένης ανόδου της ευρωπαϊκής Ακροδεξιάς η οποία,
κατά την οπτική μας, είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα πεπραγμένα αυτών
3. Το 1957 δημοσιεύτηκε στο αμερικανικό περιοδικό Dissent μια ανταλλαγή απόψεων
ανάμεσα στους συγγραφείς Norman Meiler, Jean Malaquais και τον κοινωνιολόγο Ned
Polsky με τίτλο “Reflections on Hipsterism” [«Σκέψεις για τον χιπστερισμό»]. Πρόκειται
για συζήτηση του περίφημου άρθρου του Μέιλερ, “The White Negro. Superficial Reflections
on the Hipster” που είχε δημοσιευθεί την ίδια χρονιά (και θα εξετάσουμε στη συνέχεια του
κειμένου). Τελικά αναδημοσιεύθηκε από τον Μέιλερ ως “Reflections on Hip”. Να σημειωθεί
πως, σε μια χειρονομία ατόφιας χιπστεροσύνης, τα τεχνικά κλιμάκια του εγχώριου χιπστερισμού γράφουν τον όρο με «ψ» αντί για «πσ»: χίψτερ, χιψτερικά κ.λπ. Βλ. σχετικά
την ιστοσελίδα Grekamag.gr του αρχιερέα του είδους M. Hulot. Το ίδιο προσπάθησε να
κάνει κι η Athens Voice, υποπίπτοντας όμως σε γκάφα ολκής και γράφοντας τον όρο και
με «ψ» και με «σ»: βλ. το ανώνυμο άρθρο «Ο ωραίος χίψστερ της Apple με το κασκόλ»,
athensvoice.gr, 10/9/2014.
4. Βλ. σχετικά το κείμενο της ομάδας μας «Το “τέλος της Μεταπολίτευσης”;» (Πρόταγμα,
τ. 6, Δεκέμβριος 2013, ειδικά τις σελίδες 76-90) όπως επίσης και το «Editorial» του προηγούμενου τεύχους μας (Πρόταγμα, τ. 7, Οκτώβριος 2014, σσ. 43-49).
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των κινημάτων, στα οποία, ουσιαστικά, προσπαθεί να παρουσιαστεί
ως απάντηση.
Αν θέλουμε να υπερβούμε το στενά περιγραφικό ή στυλιστικό επίπεδο, ένας σύντομος κοινωνιολογικός ορισμός των χίπστερ, ως κοινωνικής
ομάδας, θα ήταν ο εξής: Πρόκειται για μέλη των δύο γενεών που ακολούθησαν εκείνη των baby-boomers (τουτέστιν της περίφημης Generation X
και της διαδόχου της) και ανήκουν στις ανώτερες μεσαίες και ανώτερες
τάξεις, καθώς συνήθως εργάζονται σε τομείς του τριτογενούς τομέα που
άπτονται του θεάματος, της κατανάλωσης αλλά και της χρηματοοικονομίας· έχουν ως βασική τους ιδεολογία τον πολιτιστικό φιλελευθερισμό και
στυλιστικά συνδυάζουν το «κυριλέ» με το «αλήτικο», δημιουργώντας την
αισθητική του λεγόμενου radical chic (-«ριζοσπαστικού σικ», κατά την περίφημη έκφραση του Tom Wolfe) ή chic aristo-bohème («αριστοκρατο-μποέμ
σικ», σύμφωνα με τη Madame Figaro5). Στα γαλλικά αποκαλούνται bobo
ακριβώς επειδή αναμειγνύουν στοιχεία της παλιάς αστικής (bourgeoise) και
μποέμ (bohème) κουλτούρας, ενώ διάφοροι τσαρλατάνοι και γκουρού του
σύγχρονου μάνατζμεντ τους αποκαλούν «δημιουργική τάξη» (creative class),
γιατί επιδιώκουν πάντοτε να δίνουν μια «καλλιτεχνική» επίφαση σε ό,τι
κάνουν6. Ουσιαστικά είναι οι σημερινοί «αστοί» (επιχειρηματίες αλλά και
διανοούμενοι), οι οποίοι, αντί να εμφορούνται από την παλιά αστική ηθική, έχουν ανατραφεί με τις «εξεγερσιακές» αξίες των κινημάτων της δεκαετίας του ’60, στα οποία συμμετείχαν οι γονείς τους. Όπως παρατηρεί
ο αμερικάνος δημοσιογράφος που συστηματοποίησε τη χρήση του όρου
bobo: «Ανακάλυψα πως, αν διερευνούσε κανείς τη στάση των ανθρώπων
απέναντι στο σεξ, την ηθική, τον ελεύθερο χρόνο και την εργασία, ήταν
όλο και πιο δύσκολο να διακρίνει τον αντικομφορμιστή αποστάτη από το
εταιρικό στέλεχος που υποστηρίζει την καθεστηκυία τάξη. Οι περισσότεροι –τουλάχιστον εντός των σπουδαγμένων- δείχνουν να αναμειγνύουν
μια πόζα εξέγερσης με στρατηγικές κοινωνικής ανόδου. Αψηφώντας τις
προβλέψεις κι ενδεχομένως ακόμα και την ίδια τη λογική, φαίνεται πως
αυτά τα άτομα συνδυάζουν, στα πλαίσια της ίδιας κοινωνικής λογικής,
5. P. Frey, «Manuel de la parfaite gypset girl [Εγχειρίδιο του απόλυτου gypset girl]»,
www.madame.lefigaro.fr, 21/7/2013. Ο όρος gypset είναι αποτέλεσμα της σύνθεσης των όρων
gypsy (τσιγγάνικος) και jetset και αναφέρεται σε μια στυλιστική υποκατηγορία του χιπστερισμού που συνίσταται, υποτίθεται, στη μείξη του τσιγγάνικου στυλ με τον ζάπλουτοκοσμοπολίτικο νομαδισμό.
6. Βλ. χαρακτηριστικά το βιβλίο του R. Florida, The Creative Class, Ν. Υόρκη, Basic Books,
2002. Παρεμφερούς έμπνευσης είναι κι ο όρος yuccie (που αποτελεί υποκοριστικό του αρκτικόλεξου Young Urban Creatives [Νεαροί «Δημιουργικοί» που ζουν στις μεγάλες πόλεις]).
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την Αντικουλτούρα του 1960 με την επιθυμία κοινωνικής και οικονομικής
επιτυχίας της δεκαετίας του ’80»7.
Είναι προφανές –και συνιστά μάλιστα βασική όψη του προβλήματος που συζητάμε- πως ο χιπστερισμός, ως πολιτιστική νοοτροπία και
στυλ, τείνει να ξεπερνά κατά πολύ τα όρια αυτών των νέων ανερχόμενων
και ανώτερων τάξεων, αποκτώντας μια ιδιάζουσα διαταξική απήχηση:
Πρωτοεμφανίζεται μεν στους κόλπους αυτής της νέας ολιγαρχίας, ωστόσο, υπό συνθήκες που δεν μπορούμε ν’ αναλύσουμε εδώ, μετατρέπεται σε κυρίαρχο στυλ της ουσιαστικά διαταξικής μαζικής κουλτούρας
των σημερινών κοινωνιών της κατανάλωσης. Βλέπουμε, αμέσως αμέσως,
πώς ακόμα κι η απλούστερη περιγραφή των εκπροσώπων του χιπστερισμού θέτει ευρύτερα πολιτικά και κοινωνιολογικά ερωτήματα. Για να τα
πραγματευτούμε, μας χρειάζεται καταρχάς μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην καταγωγή του όρου «χίπστερ».
7. D. Brooks, Bobos in Paradise. The New Upper Class and How They Got There [Οι μπομπό
στον Παράδεισο. Η νέα ανώτερη τάξη και η ανέλιξή της, 2000], αναδημοσιευμένο στον
τόμο The Paradise Suite, Νέα Υόρκη, Simon & Schuster, 2011, σ. 11. Ο όρος «yuccies», που
αναφέραμε σε προηγούμενη υποσημείωση, πλασάρεται από ορισμένους προκειμένου να
τονίσει τη μείξη του γιαπισμού με την «δημιουργικότητα» και λανσάρεται ως έννοια που
αναφέρεται στην κατεξοχήν ενδιαφερόμενη με τον πλουτισμό και την επιδίωξη κοινωνικής
ανόδου κατηγορία του χιπστερισμού (βλ. π.χ. το άρθρο της C. McGuire, “It’s time to ditch
the beard! Forget the Hipster, there’s a new crowd in town called the YUCCIES” [Καιρός να
παρατήσετε το μούσι! Ξεχάστε τον Χίπστερ, τώρα έχει έρθει μια νέα ομάδα στην πόλη, οι
YUCCIES], dailymail.co.uk, 7/7/2015). Ωστόσο όλα αυτά είναι δημοσιογραφικοί σχολαστικισμοί. Ακόμα κι οι πιο «μουσάτες» και στιγματογραφημένες εκδοχές χιπστερισμού έχουν
ως βασική τους συνιστώσα την επιθυμία κοινωνικής ανόδου, όπως θα δούμε.
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Προϊστορία και καταγωγή
Η Γενιά των Μπητ ήταν το όραμα που
είχαμε, στα τέλη της δεκαετίας του '40, ο John
Clellon Holmes, εγώ κι ο Άλεν Γκίνσμπεργκ, μιας
γενιάς τρελών, φωτισμένων χίπστερ να αναδύονται
άξαφνα και να τριγυρνάνε την Αμερική, σοβαροί,
περίεργοι, αλητεύοντας, πηγαίνοντας παντού με
οτοστόπ, κουρελιασμένοι, μακάριοι, όμορφοι μ'
έναν άσχημο μα κομψό νέο τρόπο.
Τζακ Κέρουακ8

α) Ο hipster ως κοινωνικό φαινόμενο
Ο αγγλικός όρος hipster προέρχεται από το αμερικανικό ουσιαστικό αλλά και επίθετο hip που κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα
χρησιμοποιούταν στους μαύρους τζαζ κύκλους για να αναφερθεί στο σύνολο των γνωρισμάτων που επέτρεπαν σε ορισμένα άτομα να «το έχουν»:
Να είναι, δηλαδή, μέσα στα πράγματα, ενημερωμένα για τις τελευταίες
μουσικές εξελίξεις, να έχουν στυλ και να ντύνονται κομψά και μοδάτα.
Ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα ως χιπ χαρακτηρίζεται ο «γνώστης» κι
ο «χωμένος». Διάφορες απόψεις ερίζουν για την ετυμολογική καταγωγή
του όρου, αλλά καμία τους δεν είναι ιδιαίτερα πειστική9. Το σίγουρο είναι
πως σχετίζεται –αν και δεν είναι σαφές πώς- με τους όρους hep, hepcat κ.λπ.
οι οποίοι επίσης προέρχονται από τη μαύρη λαϊκή διάλεκτο της εποχής.
Δεδομένης της λαϊκής καταγωγής και της αργκό φύσης της λέξης, το να
είναι κάποιος hip σήμαινε πως ήταν αυτό που στα νέα ελληνικά θα αποκαλούσαμε περπατημένος, «γάτα» ή αλάνι -ο σένιος και σερέτης στην παλιά
μάγκικη αργκό10. Σ’ ένα δεύτερο επίπεδο ο όρος «χίπστερ» αναφερόταν
στους λάτρεις της τζαζ (οι οποίοι, προφανώς, όφειλαν να διαθέτουν τα
παραπάνω χαρακτηριστικά, αν σέβονταν τον εαυτό τους)11.
8. J. Kerouac, “About the Beat Generation” (1957).
9. Στο άρθρο του J. Sheidlower, “Crying Wolof. Does the word hip really hail from a west African
language?” (www.slate.com, 8/12/2004) υπάρχει μια παρουσίαση των κυριότερων εξ αυτών.
10. Ο Paul Goodman σημείωνε πως «ο χίπστερ παινεύεται συχνά πως ξέρει τι παίζει (he
knows the score), ότι είναι πιο μπροστά απ’ τους άλλους (he is ahead of the game)» (παρατίθεται στο λήμμα hipster του Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, Οξφόρδη,
Oxford U. P., 2007, 6η έκδοση, τ. 1, σ. 1253).
11. Όπως διαβάζουμε, π.χ., στο εσώφυλλο του πρώτου δίσκου του πιανίστα Harry “The
Hipster” Gibson (βλ. επόμενη υποσημείωση) -σε μια λίστα όπου εκφράσεις της λαϊκής
μαύρης jive διαλέκτου, που χρησιμοποιεί ο συνθέτης στους στίχους του, εξηγούνται στο
λευκό κοινό-, χίπστερς είναι οι «Characters who like Hot Jazz». Φωτογραφία του εσωφύλλου
μπορεί να βρεθεί εδώ: http://hyzercreek.com/boogie_in_blue.htm.
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Ο όρος στη συνέχεια υιοθετήθηκε κατά τη δεκαετία του ‘40 από
τους λευκούς που σύχναζαν στους τζαζ κύκλους12 αλλά και τους μποέμ (όπως ο Κέρουακ κι οι υπόλοιποι Μπητ –που μιλούσαν συχνά για
«μπητ χίπστερς» και «χίπστερς ή μπήτστερς»13), ενώ παράλληλα είχε
αρχίσει να χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τους φορείς παραβατικών ή «ανατρεπτικών» τάσεων κάθε είδους: Ο Μάρλον Μπράντο δήλωνε πως με το γύρισμα του Ατίθασου (1954), στον οποίο ενσάρκωνε τον
αρχηγό μιας συμμορίας μηχανόβιων, ήθελε να «εξηγήσει την ψυχολογία
του χίπστερ»14, η Caroline Bird συζητούσε τον χίπστερ στα πλαίσια της
αναζήτησης των «εξεγερμένων της γενιάς μας», αναφέροντας τον Τζέιμς
Ντιν ως χαρακτηριστικό παράδειγμα15, ενώ ο Ζαν Μαλακέ χαρακτήριζε
το «χιπ ως απλώς ένα ακόμα όνομα του λούμπεν»16 κι ο Νεντ Πόλσκι
έχριζε τους «παρακμιακούς» μποέμ Σελίν και Ζαν Ζενέ ως «αρχί-χίπστερ της σύγχρονης ευρωπαϊκής λογοτεχνίας»17.
Σε κάθε περίπτωση, οι φορείς του hip στοιχείου, όπως κι αν τους
όριζε κανείς, είχαν ως θανάσιμους εχθρούς τους τούς λεγόμενους squares,
τους μετέπειτα «αστούς» ή «μικροαστούς»: τους συντηρητικούς φύλακες της ορθοδοξίας, τους οπαδούς των πάσης φύσεως κανόνων και της
κοινωνικής τάξης. Αν κατά την αρχική ανάδυση όλης αυτής της ορολογίας, οι μουσικοί και το κοινό της τζαζ θεωρούσαν square τους ντεμοντέ και
«ξεπερασμένους» ως προς τα μουσικά ή ενδυματολογικά και γενικότερα
στυλιστικά τους γούστα18, με την υιοθέτηση της χιπ ορολογίας από τους
λευκούς ο square μετατράπηκε σε ενσάρκωση όλων αυτών που ο χίπστερ12. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον λευκό πιανίστα και τραγουδιστή Harry “The
Hipster” Gibson (1915-1991) ο οποίος, πριν αποκτήσει το παρατσούκλι του, χρησιμοποιούσε τον όρο για να προσφωνεί το κοινό του (Gather 'round all you hipsters) και στη συνέχεια
τον χρησιμοποίησε σε τραγούδια όπως τα «The Hipster’s Blues» και «Handsome Harry, the
Hipster» που ηχογράφησε το 1944, για τον πρώτο του δίσκο, Boogie Woogie in Blue.
13. Βλ. Ann Charters, “Introduction”, The Portable Beat Reader, Ν. Υόρκη, Penguin, 1992,
σ. xxi.
14. Παρατίθεται από τον J. Stafford, “The Wild One (1954)”, στην ιστοσελίδα http://www.
tcm.com/tcmdb/title/26009/The-Wild-One/articles.html.
15. Στο άρθρο της “Born 1930: The Unlost Generation” (Harper’s Bazaar, Φεβρουάριος 1957)
που έθετε ως προμετωπίδα στον «Λευκό Νέγρο» ο Μέιλερ στις πρώτες επανεκδόσεις του
Advertisements for Myself.
16. Στη συζήτηση “Reflections on Hip”, που αναφέραμε σε προηγούμενο σχόλιο. Βλ. N.
Mailer, “Reflections on Hip”, Advertisements for Myself, Λονδίνο, Panther Books, 1972, σ. 291.
17. Ό. π., σ. 297.
18. Καθώς στη λαϊκή γλώσσα της εποχής –και, γενικώς, στα Αγγλικά από πολύ νωρίτεραsquare, δηλαδή «τετράγωνος» ήταν ο σωστός και «ξηγημένος» στους λογαριασμούς και τα
πάρε-δώσε του τύπος, ο ευθύς, φερέγγυος και μη απατεώνας.
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ως-αντάρτης σιχαινόταν: τους θεράποντες της συμβατικότητας, τους αυτοκαταπιεζόμενους, συντηρητικούς μικροαστούς, τους δίχως γούστο πιστούς του αμερικανικού ονείρου, που ξόδευαν τη ζωή τους δουλεύοντας
προκειμένου να αγοράσουν καλύτερο ψυγείο και ταχύτερο αυτοκίνητο.
Αν ο χίπστερ συνιστούσε την ανταρσία σε όλες της τις εκδοχές (στη λογοτεχνία, στην αισθητική, στο επίπεδο του τρόπου ζωής ή της σχέσης μας
με το νόμο), ο square ήταν ο φύλακας του κατεστημένου.
Κατά τη δεκαετία του ’60, όπως θα δούμε στο δεύτερο μέρος του
κειμένου, η χρήση του διπόλου hip-square γενικεύτηκε ακόμη περισσότερο
και πέρασε στην καθομιλουμένη, όταν το ιδιοποιήθηκαν, αφενός, η κρίσιμη μάζα της λευκής νεολαίας των μεσαίων και ανώτερων στρωμάτων που
συμμετείχε στα κινήματα της Αντικουλτούρας, και, αφετέρου, η νέα γενιά
διαφημιστών και μάνατζερ που εμφανίζεται εκείνα τα χρόνια και αλλάζει
άρδην τον τρόπο σκέψης και δράσης της αμερικανικής διαφημιστικής βιομηχανίας αλλά και άλλων κρίσιμων για την εμπέδωση της κοινωνίας της
κατανάλωσης κλάδων (όπως η βιομηχανία ρούχων –και δη των ανδρικών- ή
η αυτοκινητοβιομηχανία). Από την ίδια ρίζα προέρχεται, άλλωστε, κι ο όρος
«χίπης» (hippie), που συνιστά κατά κάποιον τρόπο το υποκοριστικό του χίπστερ. Τελικά, μέσω της μετέπειτα κοινωνικής εξέλιξης, ο όρος έχασε τις
αρχικές του λαϊκές συνηχήσεις και κατέληξε να περισταλεί στην έννοια του
cool και του «εναλλακτικού», μιας κι ήδη από την αρχή αυτή η νοηματική
διάσταση ενυπήρχε στην έννοια του χιπ: Ο «ψαγμένος», το «αλάνι» είναι
πάντοτε και «άνετο»19, καθώς ό,τι κάνει του βγαίνει αβίαστα κι αυθόρμητα,
σε αντίθεση με δυσκοίλιες μάζες των συμβατικών squares. Μέσω αυτής της
διαδρομής ο όρος κατέληξε να σημαίνει σήμερα την ιδιαίτερη ενδυματολογική υποκουλτούρα που συνήθως μας έρχεται στο νου όταν ακούμε τον όρο
χίπστερ, καθώς υποτίθεται πως τα μέλη της ενσαρκώνουν κατεξοχήν τις
αρετές του χιπ, όπως το κουλ και η «εναλλακτικότητα»-αντισυμβατικότητα
ως αντίθεση στους ομοιόμορφους και πεζούς «μικροαστούς».
β) Ο hipster ως πολιτιστικό και κοινωνικό πρόταγμα
Με ρητό τρόπο, στα πλαίσια ενός πολιτιστικού προτάγματος,
τον όρο χίπστερ χρησιμοποιεί, ίσως για πρώτη φορά τόσο δεδηλωμένα,
ο Νόρμαν Μέιλερ στο περίφημο άρθρο του, “The White Negro: Superficial
19. Σχολιάζοντας, π.χ., τη νεοθρησκευτική διάσταση της μπητ κουλτούρας, ένας από τους
βασικούς της εκπροσώπους χαρακτήριζε τους μπήτνικς ως ένα είδος «χιπ Άμις» (βλ. J.
Clellon Holmes, “The Game of the Name”, περιλαμβάνεται στο A. Charters, The Portable Beat
Reader, ό. π., 1992, σ. 616).
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Reflections on the Hipster” (1957). Στο κείμενο αυτό ο Μέιλερ, εμπνεόμενος από τους λευκούς λάτρεις της τζαζ, μιλά για τον χίπστερ ως
τύπο ανθρώπου ικανό να αντισταθεί στην κυριαρχία των ασφυκτικών
και τελικά απανθρωποποιητικών δομών της αμερικανικής –και δυτικής
γενικότερα- κοινωνίας της δεκαετίας του ’50. Ο χίπστερ είναι ο «αμερικανός υπαρξιστής»20 που, σαν τέτοιος, έχει αντιληφθεί το παράλογο
της ζωής μέσα σε μια κοινωνία που κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή ν’
αφανιστεί μέσα σ’ ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα, κι έτσι συγκεντρώνει τα
χαρακτηριστικά εκείνα που του επιτρέπουν να αντιστέκεται στην «κανονικοποιητική» επίδραση των δομών της τεχνοκρατίας και του δυτικού ορθολογισμού. Αναλαμβάνει ο ίδιος, με τρόπο συνειδητό, ορισμένα
από τα γνωρίσματα που (υποτίθεται πως) επιτρέπουν στους νέγρους
να παραμένουν αναφομοίωτοι από το σύστημα της μαζοποιητικής κοινωνίας της κατανάλωσης κι έτσι βαφτίζεται από τον Μέιλερ «λευκός
νέγρος». Εδώ βρίσκεται τελικά η υπαρξιακή και μεταφυσική, τρόπον
τινά, βάση της αντίθεσης μεταξύ hip και square: Αυτοί οι «αστικοί (urban)
εξερευνητές ενός νέου είδους»21 δεν υποτάσσονται στην κατεστημένη
ηθική, είναι σεξουαλικά απελευθερωμένοι, αντιστέκονται στην υπερβολική οργάνωση με τον αυθορμητισμό και την ενεργητικότητά τους. Ο
χίπστερ, ως λευκός νέγρος, είναι ένας «ψυχικός παράνομος», ένας «σεξουαλικός ριζοσπάστης»22 που ζει στο διαρκές κι εκστατικό «ηλεκτρικό
παρόν»23 και βρίσκει το νόημα της ύπαρξής του στον εκλεπτυσμένο κι
«ελεγχόμενο» μηδενισμό της με κάθε μέσο αναζήτησης του «αποκαλυψιακού οργασμού»24 -μέσω των ναρκωτικών, μέσω της τζαζ, μέσω της
έντονης νυχτερινής ζωής και φυσικά της σεξουαλικής υπερδραστηριότητας. Σύμφωνα με τον Μέιλερ η υιοθέτηση του χίπστερ τρόπου ζωής,
αυτής της «σκοτεινής, ρομαντικής κι εντούτοις αναμφίβολα δυναμικής
αντίληψης της ύπαρξης»25, δε συνιστά απλώς τον μοναδικό τρόπο ψυχικής επιβίωσης αλλά και αντίστασης στη «μερικώς ολοκληρωτική»26
ψυχροπολεμική κοινωνία, μα και τη μόνη δυνατή πηγή για την ανάδυση
κάποιου επαναστατικού κινήματος –της «δεύτερης επανάστασης του

20. N. Mailer, “The White Negro”, Advertisements for Myself, ό. π., σ. 271.
21. Ό. π., σ. 273.
22. Ό. π., σ. 287.
23. Ό. π., σ. 275.
24. Ό. π., σ. 281.
25. Ό. π., σ. 275.
26. Ό. π., σ. 272.
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αιώνα μας»27, η οποία θα προσπαθούσε να άρει το «διαζύγιο με τις
αισθήσεις»28 στο οποίο βασιζόταν ο αστικός κόσμος.
Φυσικά πίσω από αυτό το εξιδανικευμένο ανθρωπολογικό πορτραίτο (που θα συζητήσουμε στο τρίτο μέρος αυτού του κειμένου) βρίσκεται το παλιό μοτίβο της αναζήτησης της αυθεντικότητας και μιας
ζωής γνήσια βιωμένης, που επεξεργάστηκαν αρχικά ο Ρομαντισμός κι
εν συνεχεία ο καλλιτεχνικός μοντερνισμός. Η φιλοεξωτική, μάλιστα,
βάση των συλλογισμών του Μέιλερ έγκειται στο γεγονός πως ο Νέγρος
θεωρείται εξ ορισμού φορέας του «οργιώδους» στοιχείου που τόσο
λείπει απ’ τον Λευκό –μάλιστα ο ρατσισμός του Λευκού (ενός «σεξουαλικού σακάτη»29 ουσιαστικά) δεν είναι παρά η συνέπεια του φόβου
του για τη σεξουαλική δεινότητα του Νέγρου- και το οποίο προσπαθεί
να ενσωματώσει, προκειμένου να επιβιώσει μέσα στην τεχνοκρατική
και ψυχροπολεμική κοινωνία ο χίπστερ –ο λευκός νέγρος. Όχημα αυτής
της πολιτιστικής και αξιακής μετάγγισης είναι η τζαζ, καθαρός «οργασμός», με αποτέλεσμα «στον γάμο του Λευκού με το Νέγρο» να είναι
ο τελευταίος αυτός που παρέχει την «πολιτιστική προίκα» 30. Λιγότερο
εξωτερικοί παρατηρητές του φαινομένου, όπως ο Άλεν Γκίνσμπεργκ,
είχαν κατανοήσει καλύτερα τις εξελίξεις κι έδιναν μια λιγότερο ειδυλλιακή και περισσότερο αυτοκαταστροφική εκδοχή του φαινομένου,
όπως φαίνεται, π.χ., απ’ όσα μπορούμε να διαβάσουμε στο περίφημο
Ουρλιαχτό (1955): «[είδα] χίπστερς με αγγελικά κεφάλια να φλέγονται
για την αρχαία ουράνια ένωση/ με την αστρική γεννήτρια μέσα στη μηχανή της νύχτας,/ που φτωχοί κουρελιασμένοι με βαθουλωμένα μάτια
και φτιαγμένοι στάθηκαν/ καπνίζοντας μέσα στο υπερφυσικό σκοτάδι
τιποτένιων διαμερισμάτων αιωρούμενοι/ πάνω από τις κορυφές των
πόλεων βυθισμένοι στην τζαζ» 31.
Σε κάθε περίπτωση, για να καταλάβουμε πώς διαχύθηκαν στη
μεγάλη –ή, έστω, σε μια αποφασιστική- μάζα της δυτικής νεολαίας αυτές οι αντιλήψεις κι ο τρόπος ζωής, πρέπει να αναλογιστούμε ότι κατά
τη δεκαετία του ’60 παρατηρείται ένας πρωτόγνωρος εκδημοκρατισμός
της παλιάς μοντερνιστικής και κυρίως μποεμικής και δανδικής κριτικής
στην κατεστημένη κοινωνία και στον αστικό συντηρητισμό, πρωτεργάτες
27. N. Mailer, “Reflections on Hip”, ό. π., σ. 294.
28. N. Mailer, “Hip, Hell and the Navigator”(1958), Advertisements for Myself, ό. π., σ. 311.
29. N. Mailer, “The White Negro”, ό. π., σ. 281.
30. Ό. π., σ. 272.
31. Α. Γκίνσμπεργκ, Ουρλιαχτό, μτφρ. Γ. Λειβαδάς, Αθήνα, Ηριδανός, 2007, σ. 35.
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του οποίου υπήρξαν οι μπητ λογοτέχνες32. Για πρώτη φορά αυτές οι
ιδέες (με τις αντίστοιχες πρακτικές και συνήθειες: αισθητισμός, ευρεία
χρήση ναρκωτικών, ελεύθερες ερωτικές και σεξουαλικές σχέσεις κ.λπ.)
διαδίδονται έξω από τα όρια των στενών κύκλων των καλλιτεχνών και
των διανοούμενων, οδηγώντας στη δημιουργία ολόκληρων νεανικών υποκουλτουρών, όπως οι Beat κι εν συνεχεία οι Χίπηδες33. Τότε είναι που
πραγματοποιούνται τα πρώτα βήματα προς τη μετατροπή αυτών των
αξιών σε κυρίαρχα μοτίβα της μαζικής κουλτούρας αλλά και του φαντασιακού, γενικότερα, της μεταγενέστερης φάσης των δυτικών κοινωνιών.

Η σημασία της αισθητικής στη νεοτερική Δύση
α) Προς την αυτονομία του αισθητικού
Για να γίνει καλύτερα κατανοητή αυτή η εξέλιξη, είναι αναγκαία
μια ιστορική αναδρομή. Αν, λοιπόν, ακολουθούμε την ανάλυση του Καστοριάδη σύμφωνα με την οποία η νεότερη Δύση χαρακτηρίστηκε από μια
προοδευτική απελευθέρωση της δημιουργικής φαντασίας των κοινωνιών
σε πρωτόγνωρο βαθμό στην ιστορία (συγκρινόμενη μόνο με το αρχαιοελληνικό προηγούμενο), τότε θα πρέπει να εντάξουμε στο πνευματικό
σκέλος αυτού του προτάγματος της ανθρώπινης χειραφέτησης την προοδευτική αυτονόμηση της αισθητικής, ως πεδίο του σκεπτού, από κάθε
άλλη κοινωνική επιταγή. Θα πρέπει να δώσουμε σε αυτό το φαινόμενο την
απαραίτητη προσοχή, καθώς η δημιουργία μιας τέχνης που δεν έχει άλλο
σκοπό παρά την εμβάθυνση της αισθητικής ευχαρίστησης δημιουργού και
κοινού ή που, έστω -για να αποφύγουμε την ένσταση πως δεν πρέπει να
προβάλλουμε τις αρχές του αισθητισμού στο σύνολο των μοντερνιστικών
καλλιτεχνικών ρευμάτων-, θεωρεί τον εαυτό της ως αυτοσκοπό, έχοντας
απελευθερωθεί από κάθε άλλη θρησκευτική, πολιτική ή κοινωνική επιταγή και καταναγκασμό, συνιστά μάλλον μια δυτική ιδιαιτερότητα κι επ'
ουδενί μια πανανθρώπινη σταθερά. Αποτελεί κομμάτι της γενικότερης
32. Όχι μόνο επειδή τα έργα τους γνώρισαν μεγάλη επιτυχία αλλά κι επειδή επιδίωκαν οι
ίδιοι να απευθύνονται στο μεγαλύτερο δυνατό ακροατήριο, όποτε τους δινόταν η ευκαιρία, ήδη από τη δεκαετία του ‘50. Ο Τζον Κλέλον Χολμς είχε δημοσιεύσει άρθρα για τη
«Γενιά των Μπητ» στους New York Times, ενώ ο Κέρουακ δεν είχε διστάσει να δημοσιεύσει
αντίστοιχα κείμενα σε περιοδικά σαν το Esquire και το Playboy.
33. Σε ένα άρθρο του για την μπητ υποκουλτούρα ο Νεντ Πόλσκι υπολόγιζε τους μπητς
του Greenwich Village του Μανχάταν σε τουλάχιστον 2000 (N. Polsky, “The Village Beat
Scene: Summer 1960” [1961], Hustlers, Beats and Others, Penguin, 1971, σ. 176).
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εξόδου των δυτικών κοινωνιών από την κυριαρχία της θρησκείας και της
συμφυούς μ’ αυτήν ανόδου του ατομικισμού, εφόσον εκφράζει την ιδέα
πως η τέχνη δεν έχει πλέον για αποκλειστικό της σκοπό της να δοξάζει
τον Θεό και την πλάση του και να αναπαριστά με απλό και απτό, για
τον αγράμματο λαό, τρόπο τα μυστικά της πίστης, αλλά να εκφράζει
την υποκειμενικότητα του καλλιτέχνη (ο οποίος στο μεταξύ είχε πλήρως
διακριθεί από τον τεχνίτη). Γι’ αυτό άλλωστε, ακόμα κι εντός της ίδιας
της Δύσης αυτή η απελευθέρωση (που οδήγησε μέχρι και στις διάφορες
θεωρίες περί της έκλειψης του αισθητικού αντικειμένου και τέλους της
τέχνης –καθώς, αν η τέχνη δε διατηρεί, πλέον, καμία εξωκαλλιτεχνική
λειτουργία, δεν υπάρχει τίποτε που να εμποδίζει μια πιθανή αυτό-κατάργησή της!) υπήρξε σταδιακή και σε καμία περίπτωση δεν εμφανίστηκε ευθύς εξαρχής.
Τα διάφορα ιστορικά στάδια αυτής της απελευθέρωσης έχουν
περιγραφεί αλλού34. Αυτό που προέχει είναι να εξετάσουμε τη σημασία
αυτής της αυτονόμησης του αισθητικού. Την εποχή της νεότητάς του,
όταν ήταν ακόμα επηρεασμένος από συντηρητικούς κι αντιμοντερνιστές
φιλοσόφους, σαν τον Χάιντεγκερ και υπαρξιστές τύπου Μπερντιάεφ,
ο Κ. Παπαϊωάννου θεωρούσε το ξεκίνημα αυτής της καταξίωσης της
αυτονομίας του αισθητικού ως δείγμα του ανερχόμενου «ανθρωποκεντρισμού» του δυτικού πολιτισμού35. Ιστορία και Ομορφιά θεωρούνται
τα κατεξοχήν δημιουργήματα της νεοκατακτηθείσας αυτονομίας του
δυτικού υποκειμένου, του απελευθερωμένου πλέον απ’ την αιγίδα του
Θεού και αυτοχειροτονημένου σε κύριο και κτήτορα της πλάσης. Αν
αποκόψουμε αυτήν την πρόταση από τα συντηρητικά και αντινεοτερικά
της συμφραζόμενα, μπορούμε να εκτιμήσουμε την ορθότητά της. Όπως
και στην προηγούμενη περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας κατά την οποία
υπήρξε μια απόπειρα πραγμάτωσης του προτάγματος της αυτονομίας
(μιλάμε για την Αρχαία Ελλάδα μεταξύ του 7ου και του 4ου αιώνα
π.Χ.), έτσι και κατά τη νεοτερικότητα, παρατηρείται μια έκρηξη της
δημιουργικής φαντασίας σε όλα τα επίπεδα, καθώς, με το σπάσιμο της
υποταγής στις κληρονομημένες φόρμες που επέβαλλε η θρησκευτική
ετερονομία, η κοινωνία νιώθει να την κυριεύει μια άνευ προηγουμένου
εκφραστική ζέση.
34. Βλ. π.χ. το βιβλίο του Marc Jimenez, Τι είναι αισθητική;, μτφρ. Μ. Καρρά, Αθήνα,
Νεφέλη, 2014.
35. Βλ. Κ. Παπαϊωάννου, Ο άνθρωπος και ο ίσκιος του. Ιστορική συνείδηση και ανθρωπολογία στον 20ό αιώνα (1951), Αθήνα, Εναλλακτικές εκδόσεις, 1995.
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Και προφανώς, από ένα σημείο κι έπειτα, η αισθητική δημιουργία γίνεται αντιληπτή ως η κατεξοχήν έκφραση αυτής της νεοκατακτηθείσας δημιουργικής δύναμης, εφόσον πρόκειται για μια «καθαρή»
δημιουργία, απαλλαγμένη από κάθε πρακτική σκοπιμότητα. Ήδη από
την Αναγέννηση –και πιο συγκεκριμένα από την περίοδο του Μανιερισμού- ο καλλιτέχνης αρχίζει σιγά σιγά να καταξιώνεται στη συνείδηση
της δυτικής διανόησης ως η κατεξοχήν ενσάρκωση της δημιουργικής διάνοιας. Έτσι, από τις «καλές τέχνες» περνάμε σταδιακά στην «Τέχνη»
αλλά και στην καταξίωση της έννοιας της «ιδιοφυΐας», ως αναλυτικού
εργαλείου των μεγάλων έργων. Αυτή η τάση θα κορυφωθεί κατά τον
Ρομαντισμό, όταν η Τέχνη θα αναχθεί σε οχυρό ενάντια στην επέλαση
του πνευματικώς αποξηραντικού «τεχνικού πολιτισμού» και της φιλελεύθερης και ωφελιμιστικής λογικής του Διαφωτισμού.
Είχαμε τότε μια ρητή απόπειρα αισθητικοποίησης του ανθρώπινου πράττειν και σκέπτεσθαι, με την προσπάθεια των ρομαντικών
να αντιτάξουν στον ορθολογισμό του επιστημονικού πνεύματος και της
διαφωτιστικής φιλοσοφίας μια «ποιητική» αντίληψη των πραγμάτων
(«ο Θεός είναι ποιητής όχι μαθηματικός» σημείωνε ο Χάμαν, ασκώντας
κριτική στο Νέυτωνα). Είναι τότε που η τέχνη κι η αισθητική όχι μόνο
καθοσιώνονται πλέον απόλυτα χάριν του ίδιου τους του εαυτού κι όχι
πια στο όνομα επίτευξης εξωτερικών προς αυτές λειτουργιών, αλλά γίνονται, επιπλέον, αντιληπτές ως η κορωνίδα του ανθρώπινου πράττειν,
εφόσον θεωρούνται ικανές να δίνουν λύση σε προβλήματα της πολιτικής
ή της σκέψης. Ταυτόχρονα οι κατηγορίες, τα συνειδησιακά ενεργήματα
αλλά κι ο τρόπος θέασης των πραγμάτων που προσιδιάζουν στην τέχνη
ορθώνονται σε κριτήρια αλήθειας και ορθής συμπεριφοράς, η εφαρμογή
των οποίων μπορεί να προστατέψει το πνεύμα απ’ τη ρασιοναλιστική
αποξήρανση. Κορύφωση και συμπύκνωση, υπό αυτήν την έννοια, των
διδαχών του ρομαντισμού συνιστά η φιλοσοφία του Νίτσε, εντός της
οποίας η αισθητικοποίηση του βίου ανάγεται σε κεντρικό πρόταγμα και
προάγεται ως λύση στο πρόβλημα του μηδενισμού και της έκπτωσης
των αξιών.
Διά της μεσολάβησης του συμβολισμού, σε καλλιτεχνικό επίπεδο,
αλλά και του νιτσεϊσμού, σε φιλοσοφικό επίπεδο, ο μοντερνισμός36 υπήρξε
36. Σε αντίθεση με μια ορισμένη συνήθεια να χρησιμοποιείται ο συγκεκριμένος όρος
προκειμένου να εννοήσουμε μόνο την αγγλοσαξωνική πρωτοποριακή ποίηση των αρχών
του 20ού αιώνα, εμείς χρησιμοποιούμε τον όρο με ευρύτερη έννοια: εννοούμε το σύνολο
των μοντερνιστικών, δηλαδή «πρωτοποριακών» καλλιτεχνικών ρευμάτων, τόσο στη λογο-
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διάδοχος αυτής της ρομαντικής κριτικής στη χρησιμοθηρία, τον ωφελιμισμό και τον θετικιστικό ρασιοναλισμό, προσπαθώντας, πολύ συχνά,
να ανασυστήσει μια μυστικιστικής έμπνευσης μεταφυσική της οποίας
ενσαρκώσεις θεωρούσαν πολλοί μοντερνιστές τα έργα τους37. Μέσω της
ανανέωσης πολλών απ’ αυτά τα ρομαντικής καταγωγής μοτίβα εκ μέρους των μπητ ποιητών κι εν συνεχεία της μπητ υποκουλτούρας και των
χίπις (όπως βέβαια και της θεωρίας των καταστασιακών, σ’ ένα πιο στενά
πολιτικό επίπεδο, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού), ο χιπστερισμός μπορεί να θεωρηθεί ως μακρινός και παρακμιακός κληρονόμος ορισμένων
από αυτές τις μανιέρες. Εντούτοις, ως αισθητισμός στερούμενος κάθε
μεταφυσικού υποβάθρου, το μόνο που κρατά από αυτές είναι η μετατροπή τους σε «στυλ» με την επιφανειακότερη δυνατή έννοια του όρου.
β) Ο αβανγκαρτνισμός
Θα μπορούσαμε μάλιστα να πούμε ότι, αν ίδιον του χιπστερισμού
είναι μια τάση αισθητικοποίησης της ζωής, πρόκειται για μια αισθητικοποίηση στο τετράγωνο: Διότι ο εν λόγω αισθητισμός, αυτό το «ουσιωδώς αγνωστικιστικό δόγμα της λατρείας του στυλ»38, προκύπτει μέσα απ’ την ανάμειξη πολλών και διάφορων πολιτιστικών στοιχείων που, προκειμένου να
τεχνία όσο και στις υπόλοιπες τέχνες, τα οποία εμφανίζονται σταδιακά κατά το δεύτερο
μισό ή τα τέλη του 19ου αιώνα, μεσουρανούν τις πρώτες δεκαετίες του 20ού και φθίνουν
από το 1950 και μετά. Ως εκ τούτου δε δεχόμαστε διαχωρισμούς ανάμεσα σε μοντερνισμό
και σουρεαλισμό (όπως κάνει, π.χ., ο Νάνος Βαλαωρίτης στο Μοντερνισμός, πρωτοπορία
και Πάλι [Αθήνα, Καστανιώτης, 1997) ή σε μοντερνισμό και «πρωτοπορία» (όπως κάνει ο
Γ. Γιαννουλόπουλος στο πρόσφατο βιβλίο του Ο μοντερνισμός και οι Δοκιμές του Σεφέρη
[Αθήνα, Πόλις, 2011]). Τόσο ο σουρεαλισμός όσο κι ο εικονισμός (Imagism) ή ο φουτουρισμός συνιστούν υποκατηγορίας της «μοντέρνας», δηλαδή μοντερνιστικής ποίησης.
37. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εν προκειμένω οι συμπάθειες ενός Καντίνσκι κι ενός
Μοντριάν για τη θεοσοφία και η προσπάθειά τους –ειδικά του δεύτερου- να συστήσουν
ένα μεταφυσικό σύστημα εμπνεόμενο απ’ τις αρχές της.
Το καθαρά τεχνοφιλικό και προοδολάγνο κομμάτι του μοντερνισμού που εκφράστηκε
κυρίως στην αρχιτεκτονική δεν αναιρεί αυτά που λέμε εδώ. Διότι κατά τα άλλα ακόμα κι ο
φουτουρισμός, αυτό που αναζητούσε πίσω από τη δοξολογία των «σύγχρονων ρυθμών ζωής»,
της μηχανής ακόμα και της σύγχρονης πολεμικής σφαγής ήταν ένα εκστατικό στοιχείο, καθαρά ρομαντικής έμπνευσης. Με τα λόγια του Μαρινέτι: «Ανάγκη να ταρακουνήσουμε τις πύλες
της ζωής […]. Ας βγούμε απ’ αυτό το απαίσιο καύκαλο της σοφίας […]! Ο ποιητής πρέπει ν’
αφιερωθεί στο πάθος, τη μεγαλοπρέπεια και τη γενναιοδωρία, να συνδαυλίσει την ενθουσιώδη φλόγα των αρχέγονων στοιχείων» (Μανιφέστο του φουτουρισμού [1909], μτφρ. Γ. ΜπέηςΚ. Κουτσουρέλης, περ. Τα τετράδια του Ελπήνορα, τ. 1, χειμώνας 2009-2010, σ. 40, 41).
38. Κατά την έκφραση του κοινωνιολόγου Andrew Ross, όπως τον παραθέτει ο T. 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], Σικάγο, Chicago U. P., 1998, σ. 30.
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συνταιριαστούν, αισθητικοποιούνται κι ευτελίζονται σε απλά στυλιστικά
αξεσουάρ ενός συνόλου «πολιτιστικών στρατηγικών» (cultural strategies
που λεν κι οι διαφημιστές) σε διαρκή αναζήτηση ταυτότητας για ένα
υποκείμενο αβαθές κι αυτάρεσκα κενό πλην όμως πάντοτε καλοντυμένο.
Με τα λόγια ενός βετεράνου του αθλήματος: «Πολιτικά ήμασταν “αναρχοεγελιανοί”. Μας ενδιέφερε πιο πολύ ένας τρόπος ζωής. Ένα χαρακτηριστικό αξεσουάρ του ντυσίματος ήταν ο δίσκος ή το βιβλίο που έπαιρνες
μαζί σου»39. Αν η λογική του «ρετρό» συνιστά, τελικά, τον βαθύτερο πυρήνα της χίπστερ νοοτροπίας, αυτό δε συμβαίνει μόνο, όπως έχει σωστά
παρατηρηθεί, γιατί αποτελεί μια έξοχη εκλογίκευση του «ψαγμένου»
καταναλωτισμού και της οικονομίας της φθοράς που πλουτίζει από τις
διαδοχικές νεκραναστάσεις περασμένων στυλ40· συμβαίνει κι επειδή οι
κατηγορίες του «ρετρό» και του vintage μας επιτρέπουν να αδειάζουμε το
παρελθόν από κάθε βάρος και περιεχόμενο και να το μετατρέπουμε σε
απλό καλλωπιστικό στοιχείο, στεγνό κι αποκαθαρμένο από κάθε ουσία
και μεταφυσική –σαν τον Μπαμπασάκη που, σε μια βιβλιοπαρουσίαση
της πιο πρόσφατης ελληνικής μετάφρασης του Φάουστ, εγκωμίαζε το
σχήμα της έκδοσης που επιτρέπει στο βιβλίο να χωρά εύκολα στο «αμπέχονο ή στο Μοντγκόμερι»41.
Φτωχός όσο και μακρινότατος συγγενής της ρομαντικής αισθητικοποίησης, ο χιπστερισμός εγκολπώνεται τα χειρότερα και πιο «αντιδραστικά» (τόσο πλαστικώς/αισθητικώς όσο και κοινωνικώς/πολιτικώς)
στοιχεία όχι μόνο της ρομαντικής μα και της μοντερνιστικής παράδοσης,
ακριβώς επειδή τα αφομοιώνει ως απλά στυλιστικά αξεσουάρ κι ουδόλως
ως αποκρυσταλλώσεις κάποιας συγκεκριμένης υπαρξιακής αντίληψης και
στάσης ζωής (όπως συνέβαινε, π.χ., με τον ρομαντικό και νιτσεϊκό αισθητισμό). Διόλου τυχαία, αυτό που τελικά κρατά απ’ τον μοντερνισμό δεν είναι
39. Γ.-Ι. Μπαμπασάκης, συνέντευξη στην εφημερίδα Lifo, δημοσιευμένη στη στήλη της «Οι
Αθηναίοι» (17/10/2012).
40. Αυτό είναι το επιχείρημα του Τόμας Φρανκ, The Conquest of Cool…, ό. π., σ. 227.
41. «Η σαν τον φαιδρό Θ. Τάση -θεωρητικό της «φιλοσοφίας της τέχνης του βίου στην
εικονιστική κοινωνία», να μην το ξεχνάμε!- που διοργανώνει «συμπόσια» φιλοσοφικού
δήθεν περιεχομένου -με θέμα τον δύστυχο τον Αριστοτέλη- συνοδευόμενα από εδέσματα
που ετοιμάζει ο «κατεξοχήν σεφ των διασημοτήτων», Γιάννης Κατσανδρής. Να σημειωθεί
πως ο Τάσης (που έχει βέβαια νταραβεριστεί και με το Ποτάμι) μαζί με τον φίλο του και
συνδιοργανωτή των σεμιναρίων» Δ. Καπάνταη περιλαμβάνουν στο ενημερωτικό περί των
εν λόγω συμποσίων δελτίο διεύθυνση της κουτσομπολίστικης ιστοσελίδας Peoplegreece.
com με συνταγές για παρασκευή τούρτας σολωμού. Βλ. σχετικά την ιστοσελίδα του χώρου «ΎΛΗ[matter]HYLE», που, καθώς φαίνεται, έχει εισέλθει δυνατά στη διεκδίκηση των
σκήπτρων της εγχώριας χίπστερ ψευτοδιανόησης: http://hyle.gr/.»
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το πνεύμα της γνήσιας πρωτοπορίας αλλά ό,τι ο μοντερνιστής τεχνοκριτικός Clement Greenberg διέκρινε ως «αβανγκαρντισμό» (avant-gardism): «με
τον αβανγκαρντισμό το σκανδαλώδες, αυτό που ξαφνιάζει και προκαλεί
έκπληξη, αμηχανία και σύγχυση γίνεται πλέον αποδεκτό ως αυτοσκοπός
και παύει να θεωρείται ως ένα αρχικό αρνητικό παρεπόμενο της καλλιτεχνικής καινοτομίας, που θα ξεθωριάσει σταδιακά μέσω της εξοικείωσης
του κοινού με τα έργα. Πλέον αυτές οι παράπλευρες συνέπειες προάγονται σε εγγενή στοιχεία της τέχνης και η πρώτη, αμήχανη αντίδραση απέναντι στην καλλιτεχνική καινοτομία θεωρείται ως η μόνη όχι μόνο δυνατή
μα και προσήκουσα. […] Ταυτόχρονα, όλο και περισσότερο, ο αντίκτυπος
των έργων γίνεται αισθητός κυρίως στις πολιτιστικές μας συνήθειες και
βεβαιότητες παρά στη σφαίρα του γούστου και της αισθητικής»42. Πρόκειται για την μποέμ και δανδικής προέλευσης τάση να προκρίνουμε την
πόζα για την πόζα, στα πλαίσια της οποίας η καινοτομία ανάγεται σε
αυτοσκοπό, έχοντας για στόχο της όχι την αισθητική ανανέωση και το
πλαστικό προχώρημα, στα πλαίσια κάποιας επιδίωξης πληρέστερης καλλιτεχνικής εκφραστικότητας (όπως συμβαίνει στην περίπτωση της πραγματικής πρωτοπορίας43), αλλά τη ναρκισσιστική αυτοεπιβεβαίωση διά της
αναγωγής της πρόκλησης σε statement, όπως λέγεται. Ο Γκρίνμπεργκ χρίζει
τον Μαρσέλ Ντυσάν πατέρα του αβανγκαρντισμού ενώ το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε, σε ό,τι μας αφορά, για τον Γκι Ντεμπόρ (άλλον ένα μέτριο
καλλιτέχνη κι αυτάρεσκο ρήτορα) ή τον –νεονιτσεϊκό ουσιαστικά- Μισέλ
Φουκό, σε ό,τι αφορά στο επίπεδο της σκέψης και της θεωρίας.
Θεμέλιο, σε κάθε περίπτωση, του αβανγκαρντισμού είναι η διακηρυγμένη αρχή του ρομαντισμού –της οποίας τις ρίζες μπορούμε ν’
ακολουθήσουμε ως την ύστερη Αναγέννηση- πως η ζωή του καλλιτέχνη
έχει σημασία συχνά αντίστοιχη με το έργο του –πως, εν πάση περιπτώσει, ζωή και έργο είναι αξεδιάλυτα, πως η ίδια η ζωή κι ο τρόπος με τον
οποίο βιώνεται είναι κομμάτι του καλλιτεχνικού κι αισθητικού διαβήματος. Θεωρίες όπως εκείνη του τεχνοκριτικού Harold Rosenberg για τους
αφηρημένους εξπρεσιονιστές ζωγράφους ως action-painters –ως ζωγράφους, με άλλα λόγια, που ζωγραφίζουν κυρίως για να εκφραστούν κι
όχι για να επιτύχουν κάποιο αισθητικό αποτέλεσμα, κατά τρόπον ώστε
42. C. Greenberg, “Counter-Avant-Garde” [«Αντί-πρωτοπορία»] (1971), Late Writings, Μινεσότα, University of Minnesota Press, 2003, σ. 7.
43. Η οποία, κατά τον Γκρίνμπεργκ, καινοτομεί μόνο όταν νιώθει πως έχει εξαντλήσει τις
δυνατότητες του εκφραστικού της μέσου. Καινοτομεί δηλαδή «οργανικά», ωθούμενη σε
αυτό από τις ίδιες τις αναγκαιότητες της καλλιτεχνικής κι αισθητικής αναζήτησης κι όχι
«συνειδητά» κι επί τούτου, με σκοπό την πρόκληση για την πρόκληση.
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αυτό που κυρίως μετρά είναι η ζωγραφική ως «δράση» κι όχι το «προϊόν»
της44- αλλά και η αυτοαναφορική στάση των μπητ λογοτεχνών, που από
τα πρώτα τους έργα ανάγουν τον εαυτό, τους φίλους, και τα χούγια τους
σε λογοτεχνικές αναφορές και πρότυπα, βοήθησαν στην περαιτέρω διάδοση της αβανγκαρντίστικης λογικής.
Συνέπεια αυτών των μεταλλάξεων της αντίληψής μας περί τέχνης κι αισθητικής είναι εξής παράδοξη εξέλιξη: Το αισθητικό διανοητικοποιείται, εφόσον πλέον, για την «εννοιολογική» (conceptual) τέχνη
που εμφανίζεται εκείνη την εποχή και συνιστά πλέον τη μήτρα κάθε
περαιτέρω εξέλιξης, καλλιτεχνικό διάβημα δε θεωρείται η δημιουργία
έργων αλλά η παραγωγή θεωρίας, ο φλύαρος και ακατάσχετος σχολιασμός –η παραγωγή, εν πάση περιπτώσει, έργων που κάνουν «κοινωνική
κριτική»45- και η επιτέλεση συμβολικού χαρακτήρα «ενεργειών»· και την
ίδια στιγμή αισθητικοποιούνται τα υπόλοιπα συνειδησιακά ενεργήματα
(όπως η «έλλογη» [discursive] σκέψη) και δραστηριότητες (όπως η συγγραφή και η πολιτική δράση46). Καθώς θα δούμε σε επόμενο μέρος του
κειμένου, αυτές οι δύο φαινομενικά αντιφατικές τάσεις συνιστούν δομικά χαρακτηριστικά της χίπστερ συνείδησης.
Χίπστερ και μεταμοντέρνο
Αν, τώρα, ορίζουμε τον χιπστερισμό ως μακρινό αλλά ιδιαίτερα παρακμιακό συγγενή της παλιάς ρομαντικής και μοντερνιστικής
κληρονομιάς, το κάνουμε επειδή ουσιαστικά συνιστά δημιούργημα της
γενιάς η οποία πρωταγωνίστησε στα κινήματα της δεκαετίας του ’60
και του ’70 και βίωσε αυτήν την πρωτόγνωρη κοινωνική διάχυση των παλιών μοντερνιστικών και ρομαντικών δογμάτων, για την οποία μιλήσαμε
στην αρχή του κειμένου. O «χίπστερ» του Μέιλερ και των μπητ ποιητών
–όπως κι ίδιοι οι τελευταίοι εξάλλου- συνιστούν τους προπομπούς αυτής
της γενιάς, καθώς, όπως είδαμε, προετοιμάζουν το έδαφος γι’ αυτήν από
44. Βλ. το περίφημο άρθρο του Ρόζενμπεργκ, “The American Action Painters” που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 1952 στο περιοδικό Art News.
45. Οι λετριστές, ρεύμα προδρομικό αυτών των εξελίξεων, υπό μια έννοια, είχαν προτείνει
κάποτε τη δημιουργία ενός έργου «κενού», που θα προέτρεπε το κοινό να μιλήσει για το
τι θα μπορούσε να είναι ένα έργο, για το πιθανό του περιεχόμενο κ.λπ.
46. Είναι χαρακτηριστική υπό αυτή την έννοια η τάση των καταστασιακών, αρχής γενομένης, φυσικά, από τον φύλακα της Ορθοδοξίας, Ντεμπόρ, να μετατρέπουν τις στυλιστικές
τους ιδιοτροπίες σε πολιτικές και φιλοσοφικές αρχές, με τέτοιον τρόπο ώστε, τελικά,
το περιεχόμενο των ιδεών και των πολιτικών πρακτικών τους να ανάγεται στον τρόπο
γραφής τους και στο «στυλ» των δράσεών τους. Η πολιτική ως happening, με άλλα λόγια.
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πολλές απόψεις, ενσαρκώνοντας το ιστορικό τέλος της ρομαντικής παράδοσης και του μποεμισμού. Ο τύπος ανθρώπου, αντίθετα, που σήμερα
αποκαλείται χίπστερ –και τον οποίο προσπαθούμε εδώ να οριοθετήσουμε
και να περιγράψουμε- αποτελεί μετεξέλιξη αυτής της γενιάς. Κρισιμότερο
γνώρισμα του βαθύτερου φαντασιακού της εν λόγω γενιάς, που εύστοχα
έχει αποκληθεί λυρική γενιά (βλέπε παρακάτω), είναι η προσπάθεια των
μελών της να καταργήσουν κάθε έννοια ορίου, προκειμένου να αναθεμελιώσουν την κοινωνία πάνω σε μια εντελώς «μη καταναγκαστική» βάση,
όπου οι θεσμοί και οι κοινωνικές δομές θα έχουν αντικατασταθεί από μια
ζωή με τη μορφή διαρκούς εκστατικής και δημιουργικής ροής («να ζεις
δίχως νεκρό χρόνο και να απολαμβάνεις δίχως περιορισμούς» προέτρεπε ο καταστασιακός Μουσταφά Καγιατί47). Σχήμα άρθρωσης αυτού του
λυρισμού είναι μια αισθητικοποιημένη αντίληψη όχι μόνο της πολιτικής
μα και της ζωής, της ανθρώπινης ύπαρξης συνολικά. Πρόκειται για έναν
χίπικο νεορομαντισμό, που συνιστά ξεθωριασμένο κακέκτυπο των παλιών ρομαντικών και μοντερνιστικών ουτοπικών ρευμάτων. Ως τέτοιος
-για λόγους που αναλύουμε στη συνέχεια- ερμηνεύει τις διδαχές αυτών
των ρευμάτων με μια επιφανειακή μορφή η οποία τον κάνει να προκρίνει
μόνο τις πλευρές τους τις σχετικές με την αντίθεση σε κάθε είδος ορίου
και σταθεράς. Ο χιπστερισμός είναι γέννημα θρέμμα του κόσμου που
έφτιαξε πάνω σε αυτές τις βάσεις η λυρική γενιά.
Όπως τονίζει σωστά ο εισηγητής του όρου, Φρανσουά Ρικάρ, η
εν λόγω γενιά είναι προϊόν μιας μεταβατικής περιόδου, κατά την οποία
δεν είχε ακόμα καταρρεύσει πλήρως ο αστικός πολιτισμός. Αντίθετα, τα
στρώματα που θα δημιουργήσουν τη χίπστερ λογική προέρχονται από
τις δύο μεταγενέστερες ομολόγους της, που αναφέραμε στην αρχή του
κειμένου, και ως εκ τούτου φύονται και ανθούν μέσα σ’ έναν κόσμο που
οικοδομείται πάνω στην τάση της –κυρίαρχης πλέον- λυρικής γενιάς να
«θρέφει με κάθε τίμημα την ανάγκη της για ρήξη κι επανεκκίνηση» 48
διαρρηγνύοντας, ως πιστή οπαδός του αβανγκαρντισμού, τους δεσμούς
της με κάθε έννοια παράδοσης. Ο Μέιλερ τόνιζε πως ένα από τα βασικά
χαρακτηριστικά της πρωτο-λυρικής συνείδησης ήταν η έλλειψη ριζών κι
η τάση να βιώνουμε τον χρόνο ως «τεράστιο παρόν, δίχως παρελθόν ή
47. Στην περίφημη καταληκτική φράση της καταστασιακής μπροσούρας, Για την αθλιότητα των φοιτητικών κύκλων (1966), μτφρ. Ν. Αλεξίου, Δ. Χαλκιάς, Αθήνα, Ελεύθερος
Τύπος, 2004, σ. 40
48. F. Ricard, La Génération lyrique. Essai sur la vie et l’œuvre des premiers-nés du baby-boom [Η
λυρική γενιά. Δοκίμιο για τη ζωή και το έργο των πρωτογέννητων του baby-boom] (1992),
Καστελνό λε Λε, Editions Climats, 2001, σ. 72.
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μέλλον, δίχως μνήμη και σχεδιασμένη πρόθεση» 49, ενώ ο Γκρίνμπεργκ
παρατηρούσε πως «το πιο σταθερό, ενδεχομένως, μοτίβο της αβανγκαρντίστικης ρητορικής είναι η διακήρυξη, που ακολουθεί κάθε νέα φάση
της πρωτοποριακής –ή φαινομενικά πρωτοποριακής- τέχνης, πως το παρελθόν κλείνει πλέον οριστικά και μια ριζική μεταβολή της φύσης της
τέχνης λαμβάνει χώρα, μετά την ολοκλήρωση της οποίας η τελευταία δε
θα συμπεριφέρεται ποτέ ξανά όπως πρώτα»50. Φυσικά πρώτος διδάξας
υπήρξε κι εδώ ο Νίτσε, με την ιδέα του πως η πραγματική καινοτομία,
η πλαστική ζέση της ίδιας της «ζωής» (δηλαδή η ίδια η βούληση για
δύναμη ως καλλιτεχνικός οίστρος) απαιτεί ολοκληρωτική ρήξη με το
παρελθόν προκειμένου να εκφραστεί πραγματικά.
Σε αντίθεση, λοιπόν, με τους baby boomers της λυρικής γενιάς, ο
χίπστερ δεν είναι φορέας της αποσάθρωσης αλλά το εκριζωμένο τέκνο της
καταστροφής. Αυτό εξηγεί το πολύ χαμηλό πολιτιστικό του επίπεδο και
την έλλειψη κάθε σοβαρής κουλτούρας που τον χαρακτηρίζει: Είναι ο αμφίβολης ποιότητας βλαστός όχι μόνο της παγιωμένης, πλέον, κοινωνίας της
κατανάλωσης αλλά και αυτού του πολιτιστικά φιλελεύθερου και συχνά
αριστερής προέλευσης «εκδημοκρατισμού» της εκπαίδευσης που, υπό την
επιταγή της προσαρμογής των σχολείων των δυτικών χωρών στις «απαιτήσεις της εποχής»51, τα μετέτρεψε σε «οργουελιανά εργαστήρια όπου ο παιδαγωγικός εκδημοκρατισμός κι εκσυγχρονισμός αποτέλεσαν προκάλυμμα
της λατρείας της άγνοιας και της περιφρόνησης του παρελθόντος»52.
Ως κληρονόμος αυτής της κατάστασης, ο χίπστερ συνιστά τον καθεαυτό εκπρόσωπο του πολιτιστικού ρεύματος που συνηθίζουμε να αποκαλούμε μεταμοντερνισμό. Διότι τι είναι το μεταμοντέρνο; Όχι η ρήξη με
το μοντέρνο –δηλαδή με τη νεωτερικότητα-, αλλά η παρακμιακή του συνέχιση, η ταρίχευσή του, το άδειασμα του νεοτερικού προτάγματος από
κάθε περιεχόμενο και η μετατροπή των σχημάτων του σε αυτοσκοπούς
οι οποίοι, ως τέτοιοι, καταντούν κενά σχήματα που στρέφονται τελικά
ενάντια στον ίδιο τους τον εαυτό. Ουσιαστικά το μεταμοντέρνο είναι ένα
υπέρ-μοντέρνο, όπως έχει σωστά παρατηρηθεί53, που, εξαιτίας αυτής της
49. N. Mailer, “The White Negro”, ό. π., σ. 271.
50. C. Greenberg, “Counter-Avant-Garde”, ό. π., σ. 9.
51. Ένα θέμα που θίγει κι η Χάννα Άρεντ στο κείμενό της «Η κρίση της εκπαίδευσης»,
(Πρόταγμα, τ. 1, Δεκέμβριος 2010).
52. F. Ricard, La Génération lyrique…, ό. π., σ. 73.
53. Βλ. π.χ. τη σχετική ανάλυση του Ζ. Λιποβετσκί σχετικά με την οικονομική και κοινωνική πτυχή του φαινομένου στο βιβλίο του, Παγκοσμιοποίηση και υπερ-νεωτερικότητα:
Κοσμοπολιτισμός και δυτική κουλτούρα, μτφρ. Β. Τομανάς, Θεσ/νίκη, Νησίδες, 2013.
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παροξυσμικής συνέχισης ορισμένων τάσεων της νεοτερικότητας (παρόξυνση που επιτυγχάνει ο αβανγκαρντισμός κι ανάγει σε καθεστώς η λυρική
γενιά), οδηγείται τελικά στην άρνησή της και μετατρέπει τον χειραφετητικό ριζοσπαστισμό σε αισθητικίζοντα ακαδημαϊσμό και σε κενή περιεχομένου, αυτάρεσκη πρόκληση. Αυτή η πρόκληση για την πρόκληση τίθεται,
τελικά, στην υπηρεσία της διατήρησης αυτού του ανακαινισμένου στάτους
κβο εντός του οποίου «σικ θεωρείται πλέον το ρηξικέλευθο κι εκκεντρικό
στυλ», όπως παρατηρούσε ο Τζον Κλέλον Χολμς κατά την προσπάθειά του
να αναλύσει τις πολιτιστικές αλλαγές της αμερικανικής κοινωνίας μετά το
‘6054. Ουσιαστικά πρόκειται για την πλήρη επικράτηση του αβανγκαρντισμού και της λογικής της ψευτοπρωτοπορίας, για έναν αβαθή νιτσεϊσμό
που κρατά από τις διδαχές του μεγάλου φιλοσόφου μόνο το κομμάτι τους
που στρέφεται ενάντια σε κάθε μορφή συνοχής κι ιστορικής συνέχειας: τον
σχετικισμό, τον περσπεκτιβισμό, την αισθητικοποίηση του βίου.
Υπό αυτήν την έννοια ο χίπστερ, ον εκριζωμένο κι αποκομμένο
από κάθε παράδοση (ας θυμηθούμε εδώ το νιτσεϊκό εγκώμιο της λήθης
από τον Δεύτερο παράκαιρο στοχασμό [1874]55), είναι ο κατεξοχήν υπερασπιστής του αισθητικού εκλεκτικισμού και του ιδεολογικού σχετικισμού.
Η λογική του ρετρό και του vintage συνιστά γι’ αυτόν καθολικό συνειδησιακό κι αντιληπτικό σχήμα, όχι απλώς στυλιστική επιλογή. Ο πολιτιστικός
φιλελευθερισμός κι η προστασία της (ψευτο)ατομικότητάς του συνιστούν
τους υπέρτατους πολιτικούς ορίζοντες του χίπστερ, του ημιαναλφάβητου
αυτού μέλους των σημερινών ανώτερων μεσαίων στρωμάτων που εργάζεται σε κάποιον τομέα σχετικό με την παραγωγή «κουλτούρας» (από την
τηλεόραση και το ραδιόφωνο μέχρι τους εκδοτικούς οίκους, τις γκαλερί,
τα μουσεία και το πανεπιστήμιο), δίχως όμως να διαθέτει πραγματική παιδεία ή σοβαρή μόρφωση. Βασικό του χαρακτηριστικό είναι πως διατηρεί
μόνο τα πιο εξωτερικά και τυπικά γνωρίσματα του διανοούμενου ή του
καλλιτέχνη (ικανότητα σύνταξης κειμένων, μια γενική ενημέρωση κι ένα
επιφανειακώς κοσμοπολίτικο πνεύμα, μια κάποια επισκόπηση της ιστορίας του πνεύματος, ένα «καλό γούστο» κ.λπ.), δίχως όμως την παραμικρή
συγκρότηση κι ουσιαστική καλλιέργεια, δίχως την παραμικρή ικανότητα
αφιέρωσης σε κάποιο θεωρητικό ή αισθητικό πρόταγμα. Κι όλα τούτα βέβαια θεμελιωμένα στον γενικευμένο αισθητισμό που κληρονομεί από τους
λυρικούς του προγόνους.

54. J. Clellon Holmes, “The Game of the Name”, ό. π., σ. 617.
55. Φ. Νίτσε, Παράκαιροι στοχασμοί, μτφρ. Ζ. Σαρίκας, Θεσ/νίκη, Πανοπτικόν, 2014.
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Like a rolling stone: η λυρική γενιά κι η αντιαυταρχική ιδεολογία
Υπήρξα ένα κακομαθημένο παιδί που πάντοτε πίστευε πως ο κόσμος φτιάχτηκε για να του
προσφέρει ευχαρίστηση και δεν κατάφερα ποτέ να
νιώσω τα πράγματα με άλλον τρόπο πέραν αυτού
του συναισθηματικού παλιμπαιδισμού.
Γκι Ντεμπόρ56

α) Η ελαφρότητα του κόσμου κι η εξάχνωση του πραγματικού
Μιας και μέχρις εδώ έχουμε αναφερθεί επανειλημμένως στην
ανάλυση του Φρανσουά Ρικάρ περί «λυρισμού» και «λυρικής γενιάς»,
καλόν είναι να συγκεντρώσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά που, κατά
τον κεμπεκιανό συγγραφέα, χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη νοοτροπία.
Θα μας βοηθήσει αυτό στα επόμενα μέρη του κειμένου μας, κατά την
περαιτέρω μύησή μας στα μυστήρια του χιπστερισμού.
Ως εξέχων μελετητής του Μίλαν Κούντερα, ο Ρικάρ εμπνέεται την
ανάλυσή του από το έργο του τσέχου συγγραφέα, αλλά και από ομοτέχνους του σαν τον Χέρμαν Μπροχ (με το χαρακτηριστικό του αριστούργημα Οι υπνοβάτες [1932]), που αναφέρει ο Κούντερα ως βασικές του
επιρροές. Ο Ρικάρ είναι μελετητής της λογοτεχνίας, όχι συστηματικός
στοχαστής κι έτσι δεν παρουσιάζει λεπτομερώς τις πηγές του. Μπορούμε,
μολοντούτο, να τις αναζητήσουμε στο μυθιστόρημα του Κούντερα, Η ζωή
είναι αλλού (1973), το οποίο συνιστά προσπάθεια στοχασμού πάνω στο
επαναστατικό φαινόμενο. Όπως εξηγούσε ο Κούντερα, «το μυθιστόρημα
αυτό εδράζεται σε μερικά ερωτήματα: Τι είναι η λυρική συμπεριφορά; Τι
είναι η νεότητα ως λυρική ηλικία; Ποια είναι η έννοια του τριπλού γάμου:
λυρισμός-επανάσταση-νεότητα;»57. Διόλου τυχαία, το βιβλίο έχει για τίτλο την παραφθορά ενός στίχου του Ρεμπώ, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως
σύνθημα κατά τον Μάη του ’68 στο Παρίσι. Όπως, δε, εξομολογήθηκε στη
συνέχεια ο συγγραφέας, «ο αρχικός τίτλος του ήταν Η Λυρική Ηλικία. Τον
άλλαξα την τελευταία στιγμή υπό την πίεση φίλων»58. Μέσω της εξιστόρησης της ζωής του νεαρού ποιητή Γιαρομίλ, ο Κούντερα στήνει την αλληγορία της νεοτερικής ποίησης –κυρίως της ρομαντικής της εκδοχής- και
56. Παρατίθεται από τον βιογράφο του J.-M. Apostolidès, Guy Debord. Le naufrageur, Παρίσι,
Flammarion, 2015.
57. Μ. Κούντερα, Η τέχνη του μυθιστορήματος (1988), μτφρ., Φ. Δρακονταείδης, Αθήνα,
Εστία, 1996, σ. 44.
58. Ό. π., σ. 43.
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της σχέσης της με την επανάσταση και τον πολιτικό ουτοπισμό. Πηγή του
κακού είναι για τον τσέχο συγγραφέα ο «λυρισμός», αυτό το απότοκο της
ρομαντικής νοοτροπίας του οποίου την καταγγελία βρίσκει στον Μπροχ59.
Είναι η παθολογικά ευαίσθητη συναισθηματικότητα που, όντας παντελώς
ανίκανη να αντιμετωπίσει τη σχέση της με την πραγματικότητα, δραπετεύει σ’ έναν κίβδηλο και παραφουσκωμένο υποκειμενισμό, ο οποίος τελικά καταλήγει στην αφελή αισιοδοξία και τον παραληρηματικό ουτοπισμό.
Πρόκειται για την «αίσθηση της ελαφρότητας του κόσμου» 60,
όπως κωδικοποιεί το φαινόμενο ο Ρικάρ, χρησιμοποιώντας ακόμα μια
κεντρική ιδέα του Κούντερα61. Για τον λυρικό βολονταρισμό, «το πραγματικό, το “ήδη-εδώ”, δε βαρύνει πλέον, είναι σα να έχει εξαφανιστεί» 62.
Ο κόσμος γίνεται αντιληπτός «σα να στερείται βάρους, σα να είναι απείρως ανοιχτός κι ελεύθερος» 63, υπό την έννοια πως δεν αντιστέκεται πλέον διόλου στην παντοδύναμη δράση του λυρικού υποκειμένου, εφόσον
του ανήκει πλήρως. Η «αντίσταση του κόσμου»64 -την οποία ο Dilthay
έθετε στη βάση της αίσθησής μας του πραγματικού- μειώνεται στο ελάχιστο κι επιτρέπει στο υποκείμενο να θεωρεί όσο ποτέ άλλοτε «εύκολη
τη δράση επί του κόσμου»65.
Μιλώντας περί «λυρικής γενιάς», ο Ρικάρ βλέπει στους babyboomers την πρώτη γενιά η οποία ανήγαγε αυτή τη νοοτροπία σε μήτρα
ανθρωπολογικής συγκρότησης μιας ολόκληρης ηλικιακής τάξης. Από τον
μποέμ και τον περιορισμένο στον στενό του κύκλο μοντερνιστή καλλιτέχνη, περνάμε τώρα σε μια ολόκληρη γενιά η οποία, μάλιστα, λόγω
του πληθυσμιακού της βάρους66, καταφέρνει να ποδηγετεί πολιτιστικά
την κοινωνία και να την αναμορφώνει πλήρως βάσει των θεμελιωδών
της αρχών και νοοτροπιών. Όπως σωστά παρατηρεί κάπου ο Ρικάρ, ο
ουτοπισμός της λυρικής γενιάς δεν οδηγεί, καθώς έχει λανθασμένα υποστηριχθεί, στην κατάργηση της αυθεντίας (δηλαδή του στοιχείου εκείνου
59. «Ο Μπροχ είναι από στους συγγραφείς που κατήγγειλαν με τον πιο ριζικό τρόπο
τις λυρικές αυταπάτες που στοίχειωσαν τον αιώνα μας», σημείωνε ο Κούντερα (από το
οπισθόφυλλο της γαλλικής έκδοσης των Υπνοβατών, H. Broch, Les somnambules, Παρίσι,
Gallimard, «L’imaginaire», 1990).
60. F. Ricard, La Génération lyrique…, ό. π., σ. 100.
61. Βλ. π.χ. το πασίγνωστο μυθιστόρημά του, Η αβάσταχτη ελαφρότητα του Είναι (1984).
62. F. Ricard, La Génération lyrique…, ό. π., σ. 102.
63. Ό. π., σ. 104.
64. Ό. π., σ. 141.
65. Ό. π., σ. 110, η υπογράμμιση του συγγραφέα.
66. Ευτυχές αποτέλεσμα των μεταπολεμικών κοινωνικών, οικονομικών αλλά και πνευματικών συνθηκών.
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που κάνει κάποιον να υπακούει δίχως να χρησιμοποιηθεί ούτε βία αλλά
ούτε και πειθώ67), παρά μόνον στην αλλαγή του προσήμου της: Εκεί
που, για χιλιετίες, κάτοχοι της αυθεντίας ήταν οι γονείς και οι ενήλικες
και την ασκούσαν επί των παιδιών, με την λυρική γενιά αυτή η σχέση
αντιστρέφεται68. Η ηλικία που πλέον υποτάσσεται αυτόματα δεν είναι
οι νέοι, αλλά οι ενήλικες, οι οποίοι, από εδώ και στο εξής, ζουν σ’ έναν
κόσμο που ορίζεται βάσει των αξιών της νεολαίας και ανάγει σε υπέρτατο πρότυπο τη νεότητα. Το δημογραφικό βάρος αυτής της νέας εκδοχής
νεότητας, μεγαλωμένης μέσα σ’ ένα πρωτόγνωρο πλαίσιο, όχι μόνο υλικής αφθονίας μα και οικογενειακού και παιδαγωγικού υπερπροστατευτισμού, εκφράζεται μέσω ενός είδος ηλικιακού ιμπεριαλισμού, ο οποίος
δεν αναγνωρίζει κανέναν περιορισμό: «θέλουμε τον κόσμο και τον θέλουμε τώρα» (“We want the world and we want it now”) τραγούδαγε ο Jim
Morrison, εκφράζοντας πλήρως αυτό το λυρικό πνεύμα που δε σηκώνει
ούτε αναμονή μα ούτε και τον παραμικρό συμβιβασμό, αυτό το πνεύμα
που δήλωνε περήφανο «παίρνω τους πόθους μου για πραγματικότητα,
επειδή πιστεύω στην πραγματικότητα των πόθων μου», κατά το περίφημο σύνθημα του Μάη του ’68. Η ξαφνική και μαζική έλευση των λεγεώνων
των baby-boomers κατά τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια άλλαξε σε τέτοιο
βαθμό τον συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ παιδιών/νέων και ενηλίκων μέσα
στις δυτικές κοινωνίες, ώστε δικαιολογούμαστε να μιλάμε για πραγματική
εισβολή κι ένα είδος αποικιακής επιβολής της νεότητας επί της υπόλοιπης
κοινωνίας: «Συνέβη μια εισβολή, δηλαδή ιδιοποίηση της επικράτειας και
εκδίωξη των παλαιών της κατοίκων από μια νέα ομάδα, ανώτερη σε αριθμό
και ισχύ, η οποία δύναται πλέον να επιβάλει το νόμο της»69.
Νεϊσμός, υποχώρηση της αίσθησης της πραγματικότητας απέναντι στην παντοδυναμία της επιθυμίας και του «ονείρου», μετατροπή
της πολιτικής σε τυφλή –κι εν πολλοίς ατομικιστική- εξέγερση κατά των
πάντων, αποκοπή από κάθε πρόσδεση και φυγή προς το ουτοπικό παραλήρημα –προσπάθεια, με λίγα λόγια, να μετατραπεί η ίδια η ζωή σ’
έναν ανεμπόδιστο ηδονικό ρου είναι το έδαφος επί του οποίου η λυρική
γενιά οικοδομεί τον κόσμο μέσα στον οποίο θα εμπεδωθεί η κοινωνία της
κατανάλωσης και θα γεννηθεί ο κατεξοχήν προσιδιάζων σε αυτήν τύπος
ανθρώπου, ο χίπστερ. Η τάση του τελευταίου προς την αισθητικοποίηση
67. Για την έννοια της αυθεντίας, βλ. το κείμενο της Χάνα Άρεντ, «Τι είναι αυθεντία;»,
Μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος, μτφρ. Γ. Μερτίκας, Αθήνα, Λεβιάθαν, 1996.
68. Βλ., F. Ricard, La Génération lyrique…, ό. π., σ. 85.
69. Βλ., F. Ricard, La Génération lyrique…, ό. π., σ. 81.
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του βίου μόνο ως εξωτερικό κέλυφος αναπαράγει σχήματα που είχαν παλιότερα επεξεργαστεί οι ρομαντικοί, ο Νίτσε και οι μοντερνιστές. Εκείνο που
για αυτούς υπήρξε μια συνειδητή, γενικά, προσπάθεια αντίστασης σε ό,τι
εκλάμβαναν ως αποπνευματοποίηση της ζωής, στην περίπτωση των χίπστερ
συνιστά εκλογίκευση της λυρικής αδυναμίας να αποδεχτούμε την πραγματικότητα και να υποταχθούμε έστω και στα στοιχειώδη εκείνα όρια που
σε παλιότερες εποχές όριζαν την ίδια τη διαδικασία ένταξης του ατόμου
στο κοινωνικό σύνολο, προτού αυτή υποστεί από αυτό που έχει περιγραφεί –σωστά μα και παραδόξως, ταυτόχρονα- ως «θραύση του πειθαρχικού
εκκοινωνισμού»70. Όσο κι αν ο Ελύτης πίστευε πως «[με τη Μαρία Νεφέλη]
ψάχνουμε τα ίδια πράγματα αλλά από διαφορετικούς δρόμους»71, στο ομώνυμο ποίημά του έχει αναδείξει εξαίσια τις διαφορές μεταξύ του κλασικού,
ρομαντικής προέλευσης μοντερνισμού (που εκφράζει ο ίδιος), από τη μια
μεριά, και του ήθους της λυρικής νεολαίας της δεκαετίας του ’60, από την
άλλη. Η αναγωγή του «στυλ» και της «δημιουργικότητας» σε υπέρτατες
αξίες, από την πλευρά της τελευταίας, απλώς αντανακλά τούτη την εντελώς ρευστή υφή ενός τρόπου ζωής που αποφεύγει όπως ο διάολος το λιβάνι
την ταύτιση με οτιδήποτε «στέρεο», συνεκτικό, σαφές και μονοσήμαντο. Το
πολιτικό κι ιστορικό πορτραίτο της λυρικής γενιάς έχει δώσει –αντλώντας
απ’ το παράδειγμα του Κεμπέκ- ο κεμπεκιανός σκηνοθέτης Ντενί Αρκάν
με την εξαιρετική του τριλογία (Η πτώση της αμερικανικής αυτοκρατορίας
[1985], Η επέλαση των βαρβάρων [2003], Τα χρόνια της μαυρίλας [2007]), η
οποία μας δείχνει πώς ο λυρικός τρόπος ύπαρξης τελικά καταλήγει σχεδόν
νομοτελειακά στην απώλεια κάθε νοήματος και στη σταδιακή καταστροφή
του ανθρώπινου όντος72. Πρόκειται για το πέρασμα στην «ελαφρότητα»,
που για τον Κούντερα συνιστά λογική κατάληξη του λυρισμού.
Σε ανάλογο ύφος, ο γάλλος συγγραφέας και δοκιμιογράφος Φιλίπ
Μυρέ, που επίσης αναγνωρίζει, όπως κι ο Ρικάρ, την αξία του Ντενί Αρκάν
στην ανάλυση του φαινομένου73, κάνει λόγο περί «ρεμποϊσμού»74 προκειμέ70. Βλ., F. Ricard, La Génération lyrique…, ό. π., σ. 85.
71. Ο. Ελύτης, «Αναλογίες φωτός» (1975), Συν τοις άλλοις. 37 συνεντεύξεις του Ο. Ελύτη
(1942-1992), Αθήνα, Ύψιλον, 2011, σ. 122-123.
72. Ενδεχομένως το παράδειγμα του γαλλόφωνου Καναδά, με το εντυπωσιακό κι ιδιαίτερα σύντομο πέρασμά του (μέσω της Σιωπηρής Επανάστασης, της Révolution tranquille, της
δεκαετίας του ’60) από μια συντηρητική κι εκκλησιοκρατούμενη, ουσιαστικά, κοινωνία,
σε μια προωθημένη κοινωνία της κατανάλωσης και της διασκέδασης (με προπύργιο το
Μόντρεαλ) να καθιστά περισσότερο απτή και κατανοητή την ανάδυση του λυρικού πνεύματος, ευνοώντας αναλύσεις σαν εκείνες των Αρκάν και Ρικάρ.
73. Ph. Muray, Festivus festivus, Παρίσι, Flammarion, 2005, σσ. 474-475.
74. Ph. Muray, Chers djihadistes [Αγαπητοί τζιχαντιστές], Παρίσι, Mille et Une Nuits, 2002, σ. 105.
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νου ν’ αναφερθεί στα κυρίαρχα σήμερα, λυρικής καταγωγής, πολιτιστικά
πρότυπα, που εμπνέονται από αυτόν τον χαρακτηριστικά λυρικό συνδυασμό νεότητας κι ουτοπίας (που συνδύασε ή υποτίθεται πως συνδύασε ο
Ρεμπό). Μιλώντας σ’ ένα επίπεδο περισσότερο φιλοσοφικό, ο Μυρέ συγκεκριμενοποιεί ακόμα περισσότερο τη διαίσθηση του Ρικάρ. Για τον Μυρέ οι
σύγχρονες κοινωνίες, έχοντας αφομοιώσει τους κώδικες και τα ήθη της λυρικής γενιάς, βασίζονται πλέον σε μια πραγματική υποχώρηση της αρχής της
πραγματικότητας, σε μια «παιδικοποίηση» ή «νηπιοποίηση» (infantilisation)
της ανθρωπότητας, η οποία το μόνο που αναγνωρίζει ως υπέρτατη αξία της
είναι η ευχαρίστηση και ως ύψιστη αρχή η προάσπιση και ο «σεβασμός της
χαράς». Ήδη ο Κούντερα είχε συλλάβει το φαινόμενο, όταν μιλούσε για την
«παιδοκρατία: το ιδανικό της παιδικής ηλικίας επιβαλλόμενο στην ανθρωπότητα»75 κι ο Ρικάρ τον συμπλήρωνε μιλώντας περί μιας νεότητας που δεν
ενηλικιώνεται ποτέ, παραμένοντας έτσι μια «αιώνια νεότητα»76. Πρόκειται
για το νέο κοινωνικό συμβόλαιο που θεμελιώνει το «εορταστικό καθεστώς»
(régime festif) εντός του οποίου ζουν οι δύο διαδοχικές ενσαρκώσεις του σημερινού τύπου ανθρώπου: αρχικά ο homo festivus, ο άνθρωπος-εορτάζων, και
πλέον ο festivus festivus, ο εορτάζων-εορτάζων, δηλαδή η ακραία του πραγμάτωση, «το άτομο που γιορτάζει το γεγονός πως γιορτάζει»77.
β) Η γέννηση του χίπστερ νομαδισμού
Τα πάντα μέσα στις σύγχρονες κοινωνίες της κατανάλωσης ορίζονται από μια κυρίαρχη «εορταστική απαίτηση»78 και οφείλουν, ως εκ τούτου, να γίνονται αντιληπτά ως γιορτή, ως ανεπηρέαστη από κάθε εξωτερικό καταναγκασμό ροή ευχαρίστησης και χαράς. Πρόκειται για την πλήρη
κατίσχυση της «εποχής της ολικής εορταστικότητας»79, εντός της οποίας
το Πραγματικό, ως βαθύ σύμβολο της ίδιας της έννοιας της ύπαρξης ορίων
και περιορισμών, εξαχνώνεται, σε κάθε επίπεδο: Όχι μόνο στο γεωγραφικό,
όπου ο τουρισμός και τα σύγχρονα μέσα μεταφοράς κι επικοινωνίας δημιουργούν ένα καθεστώς γενικευμένου νομαδισμού, αλλά και στο χρονικό,
καθώς ο μόνος τύπος χρονικότητας που αναγνωρίζει το σύγχρονο άτομο είναι μια «πουαντιγιστική» (όπως τη χαρακτήριζε ο Ζύγκμουντ Μπάουμαν80)
75. Μ. Κούντερα, Η τέχνη του μυθιστορήματος, ό. π., σ. 156.
76. F. Ricard, La Génération lyrique…, ό. π., σ. 143.
77. Ph. Muray, Festivus festivus, ό. π., σ. 11.
78. Ph. Muray, Chers djihadistes, ό. π., σ. 49.
79. Ό. π., σ. 59.
80. Ζ. Μπάουμαν, Ζωή για κατανάλωση, μτφρ. Γ. Καράμπελας, Αθήνα, Πολύτροπον, 2008.
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διαδοχή ασύνδετων μεταξύ τους παρόντων, αποκομμένων από κάθε παρελθόν και μέλλον. Η ευρεία διάδοση διάφορων τύπων ναρκωτικών (από
διεγερτικά, σαν τις αμφεταμίνες ή την κοκαΐνη, μέχρι κατευναστικά, σαν
τα παραισθησιογόνα και το χασίς) συνιστά σάρκα από τη σάρκα αυτής
της κοινωνίας, εφόσον εκφράζει τις δύο διαφορετικές εκδοχές απόδρασης από το Πραγματικό προς μια νέα κατάσταση όπου «το όνειρο είναι
πραγματικότητα» 81: Είτε διά της διεγερτικής υπέρβασης κάθε φραγμού,
η οποία πραγματώνει, έστω για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, την
απόλυτη σολιψιστική παντοδυναμία, είτε διά της κατευναστικής αναζήτησης ενός ωκεάνιου αισθήματος με τη μορφή ενός trip μακριά από τους
καταναγκασμούς της πραγματικής ζωής.
Από εκεί που στον Μπομπ Ντύλαν (ο οποίος εκφράζει μια μεταιχμιακή κατάσταση ανάμεσα στην προλυρική και τη λυρική περίοδο) ο
νομαδισμός του να ‘ναι κανείς like a rolling stone εθεωρείτο κατάρα και δυστυχία, δείγμα έκπτωσης και ξεριζωμού, με το ομώνυμο γκρουπ αλλά και
το ομώνυμο περιοδικό αυτός ο τρόπος ζωής ανάγεται πλέον σε πρότυπο κι
υπέρτατη αξία. Αυτή είναι, ειρήσθω εν παρόδω, η υπαρξιακή σημασία του
ροκ: «Νεανικό και λυρικό, έχοντας ως βασικό του συναίσθημα την έκσταση, τη μέθη μιας ύπαρξης που δεν τη κρατά κανένας δεσμός, που δεν την
περιορίζει κανένα όριο και που χορεύει από χαρά μπροστά στο μέγεθος
της ισχύος και της ομορφιάς της, το ροκ είναι η μουσική της ελαφρότητας
του κόσμου»82. Μακράν του να αποτελεί, όπως συχνά πιστεύεται, κραυγή
διαμαρτυρίας μιας εξεγερμένης νεολαίας («αν ήταν έτσι, δε θα είχε λατρευτεί αλλά και αφομοιωθεί τόσο εύκολα από το λεγόμενο σύστημα»83),
συνιστά, αντίθετα, βασικό κομμάτι της υπαρξιακής αυτοκατάφασης μιας
γενιάς και σάουντρακ ενός ανερχόμενου, ακόμα, εκείνα τα χρόνια, τύπου
κοινωνίας, ο οποίος και εμπεδώθηκε λίγο αργότερα.
Κυρίαρχο ρόλο σε αυτόν τον πολιτισμό της γιορτής, της διασκέδασης και του ανθρωπολογικού νομαδισμού παίζει, φυσικά, η πανταχού
παρούσα νεοτεχνολογία, το έτερο τούτο –μαζί με τα ναρκωτικά- μέσο
συγκεκριμένης πραγμάτωσης της ουτοπίας στην οποία βασίζεται ο σύγχρονος «λυρισμός» 84. Υπό αυτήν την έννοια δεν πρέπει να μας ξαφνιάζει
81. Σύμφωνα μ’ ένα σύνθημα του Μάη του ’68 (βλ. τη συλλογή συνθημάτων του J. Besançon,
Les murs ont la parole. Mai 68, Παρίσι, Tchou, 1968, σ. 14).
82. F. Ricard, La Génération lyrique…, ό. π., σ. 108.
83. Ό. π.
84. Βλ. σχετικά με αυτό το σημείο το κείμενο του Ζαν-Μαρκ Μαντοζιό, «Το τέλος του ανθρώπινου είδους;», μέρος Α’, Πρόταγμα, τ. 6, Δεκέμβριος 2013, και μέρος Β’, Πρόταγμα, τ.
7, Οκτώβριος 2014, όπως επίσης και την ενότητα «Νεοτεχνολογία και μαζική κουλτούρα»
από το Editorial του 7ου τεύχους.
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το γεγονός πως οι εκπρόσωποι ενός ρεύματος τόσο προσκολλημένου στις
αξίες του στυλ, της αισθητικής και της «τέχνης», όπως ο χιπστερισμός,
είναι, ταυτόχρονα, βαθιά εθισμένοι στην πληροφορική –στο οχυρό, δηλαδή, της μαθηματικής ορθολογικότητας και της τεχνικής λειτουργικότητας, το οποίο οι ρομαντικοί και μοντερνιστές προπάτορες του χιπστερισμού θα απέφευγαν μετά βδελυγμίας. Όπως έχουμε προσπαθήσει να
δείξουμε αλλού, η σύγχρονη πληροφορική αλλά και ολόκληρο τούτο το
σύμπαν που αποκαλούμε νεοτεχνολογία συνιστά τη χίπστερ εκδοχή της
τεχνολογίας, δηλαδή τη «χίπικη» εκδοχή του τεχνικού συστήματος που
αναδύεται μέσα στη δυτική νεοτερικότητα85. Και το πέρασμα, ακριβώς,
από την τεχνολογία στη νεοτεχνολογία είναι ομοούσιο της υποχώρησης
του αστικού και καπιταλιστικού συστήματος αξιών κάτω από το βάρος
των λυρικών ηθών της κοινωνίας της κατανάλωσης, που επικρατούν κατά
τη δεκαετία του ’60. Τότε είναι που -διόλου τυχαία- αρχίζουν να γίνονται
τα πρώτα βήματα προς την «πληροφορική έκρηξη» που σημειώθηκε λίγα
χρόνια αργότερα, κατά τις δεκαετίες του ’70 και του ’80.
Ένα καίριο σημείο που θα πρέπει να συγκρατήσουμε είναι οι συνέπειες που είχαν αυτοί οι ανθρωπολογικοί μετασχηματισμοί στη διαμόρφωση της πολιτικής ευαισθησίας των δυτικών κοινωνιών μετά το ‘60.
Αυτό που σε παλιότερα τεύχη του Προτάγματος έχουμε προσπαθήσει ν’
αναλύσουμε ως αντιαυταρχικό φαντασιακό86 συνιστά την επίσημη πολιΑν κανείς έχει έστω και στο ελάχιστο ανθιστεί τι διακυβεύεται εν προκειμένω, δυσκολεύεται να μπει σε διαδικασία συζήτησης αφελών απόψεων σύμφωνα με τις οποίες το Ίντερνετ συνιστά απελευθερωτικό εργαλείο που προωθεί, δήθεν, χειραφετητικές
εξελίξεις, όπως πιστεύουν οι Α. Σχισμένος και Ν. Ιωάννου στο βιβλίο τους, Μετά τον
Καστοριάδη. Δρόμοι της Αυτονομίας στον 21ο αιώνα (Αθήνα, εκδ. Εξάρχεια, 2014). Η
τεχνική δεν είναι ποτέ ουδέτερη και το διαδίκτυο ουδόλως συνιστά απλώς και μόνον ένα
εργαλείο απρόσκοπτης μετάδοσης και διάδοσης πληροφοριών. Ακόμα και κάτι τέτοιο να
ίσχυε (που, φυσικά, δεν ισχύει, χάρις στις συντονισμένες φροντίδες ευαγών ιδρυμάτων
σαν την Google και την NSA), αυτό που μετρά είναι το κοινωνικοϊστορικό πλαίσιο εντός
του οποίου αναδύεται το διαδίκτυο, το τεχνικό σύστημα του οποίου συνιστά κομμάτι και
οι ανθρωπολογικές βλέψεις που το εν λόγω σύστημα ενσαρκώνει και προωθεί: άκρατος
ατομικισμός κι εμβάθυνση της κουλτούρας της κατανάλωσης, αντικατάσταση των βιωμένων κοινωνικών και διαπροσωπικών δεσμών από ψηφιακά κακέκτυπά τους, διαδικτυακό
«κάψιμο» με τις ώρες, πρόκληση εθισμών κ.λπ.
85. Για την ανάλυση αυτή, βλ. το κείμενό μας, «Με αφορμή τον θάνατο του Στιβ Τζομπς.
Ιδέες για μια ανθρωπολογική ανάλυση της σύγχρονης τεχνολογίας», μέρος Α’ και Β’
(στο 6ο και 7ο τεύχος του Προτάγματος αντίστοιχα). Για την ειδικότερη σχέση χιπισμού,
παραισθησιογόνων ναρκωτικών και νεοτεχνολογίας, βλ. το Α’ μέρος του κειμένου, Πρόταγμα, τ. 6, ό. π., σ. 165 κ. ε.
86. Βλ. π.χ. το «Editorial» του 7ου τεύχους μας (Οκτώβριος 2014), σσ. 23-27 κ. ε.
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τική ιδεολογία του λυρικού πνεύματος. Κωδικοποιημένη με τον καλύτερο
τρόπο στα πιο ουτοπικά απ’ τα συνθήματα του Μάη του ’68 και στη σχετική ρητορική των καταστασιακών (ο Ρικάρ παραθέτει την εξής αποστροφή
του Ραούλ Βανεγκέμ: «Γεννηθήκαμε για να μη γεράσουμε ποτέ, γεννηθήκαμε για να μην πεθάνουμε ποτέ»87), αυτή η ιδεολογία βασίζεται σε μια
σύγχυση της κοινωνικής καταπίεσης και της αδικίας με αυτό που η Σιμόν
Βέιλ αποκαλούσε «αναγκαιότητα που απορρέει από την ίδια τη φύση των
πραγμάτων»88: Με αυτά τα «ουσιώδη βάσανα»89 που είναι εξ ορισμού συνυφασμένα με ορισμένες πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης. Συγχέοντας την
κοινωνική καταπίεση με το ίδιο το Πραγματικό, δηλαδή με την Ανάγκη ως
το σύνολο εκείνο των ορίων και των περιορισμών που είναι συμφυή με την
ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη, η αντιαυταρχική ιδεολογία παρεκκλίνει προς
έναν ανεύθυνο ουτοπισμό και στρέφει τελικά τα πυρά της ενάντια στην ίδια
την πραγματικότητα. Δεν περιορίζεται στη διεκδίκηση της κατάργησης των
πλευρών αυτών ενός κοινωνικού συστήματος που το καθιστούν καταπιεστικό, άδικο κι εκμεταλλευτικό, αλλά απαιτεί, επιπλέον, την ανατροπή και καταστροφή της ίδιας της κοινωνικής θέσμισης ως συστήματος που επιτάσσει
έναν σημαντικό περιορισμό των ορμών και τον επιθυμιών του ατόμου, προκειμένου το τελευταίο να ενταχθεί ομαλά στο κοινωνικό σύνολο. Μοιραίο
είναι λοιπόν η αντιαυταρχική ιδεολογία να εστιάζει κυρίως στην καταπίεση,
ξεχνώντας την εκμετάλλευση και την αδικία. Κι εξίσου μοιραία είναι η τάση
της να μετατρέπεται σ’ εκλογίκευση ενός ατομικιστικού ηδονισμού, ο οποίος βλέπει την ίδια την ύπαρξη του κόσμου ως καταπίεση και περιορισμό
της ελευθερίας του υποκειμένου. Διότι μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο η ελευθερία
ταυτίζεται μ’ αυτό που αναλύσαμε παραπάνω ως αίσθηση της ελαφρότητας του κόσμου –με την ιδέα πως οτιδήποτε στέκεται εμπόδιο στο υποκείμενο συνιστά βάναυση καταπίεση. Από εκεί που, στον Μάη του ‘68, λέγαμε
«απαγορεύεται το απαγορεύεται» και καταγγέλλαμε την ορθογραφία («η
ορθογραφία είναι μια γραφειοκράτισσα»90, «μ’ αρέσι να γράφο στι φονιτικί
γραφί»91), έχουμε φτάσει σήμερα ν’ αρνούμαστε βασικές πραγματικότητες,
όπως π.χ. η ύπαρξη δύο διαφορετικών βιολογικών φύλων (από την πλευρά
των πιο ακραίων και «λυρικών» φεμινιστικών ρευμάτων).
87. F. Ricard, La Génération lyrique…, ό. π., σ. 233.
88. S. Weil, «La Condition ouvrière [Η εργατική κατάσταση]» (1937), La Condition ouvrière,
Παρίσι, Gallimard, 2002, σσ. 391-392.
89. S. Weil, «Condition première d’un travail non servile [Πρώτη συνθήκη μιας μη δουλοπρεπούς εργασίας]» (1942), La Condition ouvrière, ό. π., σ. 421.
90. J. Besançon, Les murs ont la parole…, ό. π., σ. 167.
91. Ό. π., σ. 79
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Η αντιαυταρχική ιδεολογία συνιστά την πιο προωθημένη εκδοχή
φιλελευθερισμού, καθώς αρθρώνεται γύρω από το βασικό σχήμα ενός
δυνάμει παντοδύναμου ατόμου που συνθλίβεται από τις αλλοτριωτικές
«μεσολαβήσεις» -δηλαδή τους κοινωνικούς θεσμούς κάθε είδους: Είτε
είναι καταπιεστικοί και πραγματικά αυταρχικοί είτε όχι. Βασική του
επιδίωξη είναι η υποταγή του εξωτερικού κόσμου στις επιταγές και
τις επιθυμίες του ατόμου. Γι’ αυτό, μολονότι αρχικά εμφανίζεται με
αριστερό πρόσημο, τελικά συνεισφέρει θεμελιωδώς στην άνοδο και την
κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού, συνιστώντας το φιλελεύθερο-ελευθεριακό πολιτιστικό στίγμα των νέων ολιγαρχιών.
Για να κατανοήσουμε όμως καλύτερα αυτές τις αλλαγές, πρέπει
να αρθούμε σε ένα επίπεδο περισσότερο ανθρωπολογικό, περνώντας πρώτα σε μια ιστορική αναδρομή της διαμόρφωσης της νεότερης Δύσης. Αυτό
θα γίνει στο επόμενο μέρος (το δεύτερο από τα συνολικά τρία) του κειμένου, που θα δημοσιευτεί στο επόμενο τεύχος του Προτάγματος.
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Βιοπολιτική και κατανόηση του ολοκληρωτισμού:
Φουκώ, Αγκάμπεν, Άρεντ*
μετάφραση: Αργύρης Φασούλας

Δεν προσπαθώ να πω ότι όλα είναι λάθος, αλλά ότι όλα είναι επικίνδυνα
-πράγμα που δεν είναι ακριβώς το ίδιο.
Εάν όλα είναι επικίνδυνα τότε υπάρχει
πάντα κάτι να κάνουμε. […] Πιστεύω πως
η πολιτικο-ηθική επιλογή που οφείλουμε
καθημερινά να κάνουμε αφόρα κυρίως τον
προσδιορισμού του βασικού κινδύνου.1

Είναι άραγε η έννοια της βιοπολιτικής μια «εστία» της οποίας ανακάλυψη μας επιτρέπει επιτέλους να φωτίσουμε τη «στενή και
βαθειά αλληλεγγύη μεταξύ δημοκρατίας και ολοκληρωτισμού»2; Οι
ιδεολογικοί ελιγμοί που αντιπαραθέτουν, δίχως καμία περαιτέρω διευκρίνιση, τη δημοκρατία στον ολοκληρωτισμό, προσπαθώντας απλώς να
την υπερασπιστούν, με εντελώς άκριτο τρόπο, απέναντι στον δεύτερο· η επιβίωση, στη συνέχεια, αλλά και μονιμοποίηση πρακτικών που,
αν και εμφανίζονται μέσα σε καθεστώτα μη ολοκληρωτικά, θυμίζουν
ωστόσο έντονα τις γενοκτονίες και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης· η
σύγχρονη, τέλος, ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας, είναι όλοι τους παράγοντες που μας οδηγούν στη διαπίστωση πως η κατάργηση των αρχών
του δημοκρατικού κράτους δικαίου από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα
* M. Leibovici, «Biopolitique et compréhension du totalitarisme. Foucault, Agamben,
Arendt», περ. TUMULTES, τ. 25, 2005. Η Μαρτίν Λεϊμποβισί είναι γαλλίδα καθηγήτρια
Φιλοσοφίας στο Παρίσι.
1. M. Foucault, Dits et écrits (στο εξής DE), τ. IV, Παρίσι, Gallimard, 1994, σ. 386.
2. Giorgio Agamben, Homo sacer, Κυρίαρχη εξουσία και γυμνή ζωή, μτφρ. Π. Τσιαμούρας,
επιμέλεια Γιάννης Σταυρακάκης, Αθήνα, Scripta, 2005, σ. 30. (Στο εξής HS).
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του 20ού αιώνα δεν σημαίνει καθόλου πως τα καθεστώτα αυτά δεν
εγκολπώθηκαν ορισμένους μηχανισμούς που προϋπήρχαν κι εξακολουθούν να υπάρχουν στα πλαίσια του κράτους αυτού του τύπου3. Σύμφωνα με τον Τζιόρτζιο Αγκάμπεν (Giorgio Agamben), αν κάτι τέτοιο έγινε
δυνατό, είναι επειδή «σε κάθε νεωτερικό κράτος, υπάρχει μια γραμμή
η οποία οριοθετεί το σημείο στο οποίο η απόφαση περί της ζωής μετασχηματίζεται σε απόφαση περί θανάτου και η βιοπολιτική δύναται έτσι
να αντιστραφεί σε θανατοπολιτική» 4. Όμως ο Μισέλ Φουκώ (Michel
Foucault), στον οποίο εξάλλου οφείλουμε την έννοια της βιοπολιτικής,
δεν κατόρθωσε να στοχαστεί τον κεντρικό χαρακτήρα του ναζιστικού
στρατοπέδου συγκέντρωσης, όπου αυτή η αντιστροφή, αυτή η ανατροπή, γίνεται φανερή. Σε αντίθεση με την Χάννα Άρεντ (Hannah Arendt),
ο Φουκώ μελέτησε ελάχιστα την «πολιτική των μεγάλων ολοκληρωτικών καθεστώτων του 20ού αιώνα»5. Είναι ακριβώς αυτή η βιοπολιτική
προοπτική που λείπει εξάλλου από την ανάλυση της Άρεντ για τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης, σύμφωνα πάντα με τον Αγκάμπεν. Ακόμα
και στην Ανθρώπινη κατάσταση όπου αφιερώνει αρκετό χώρο στην
εισβολή της νεωτερικότητας μέσω της διαδικασίας της ζωής, η Άρεντ
δεν προχωρά σε καμία ευρύτερη σύνδεση με τις αναλύσεις του Ολοκληρωτικού συστήματος. Αναπτύσσοντας τις έννοιες της «γυμνής» και
της «ιερής ζωής» σε συνάρτηση με την κυρίαρχη εξουσία –μιας ζωής
που αντιμετωπίζεται από την πολιτική ως εξαίρεση και αναλύεται ως
αποκλεισμός του κατώτερου-, ο Αγκάμπεν επιχειρεί να συνθέσει την
θεώρηση της Άρεντ με αυτή του Φουκώ, προκειμένου να ενισχύσει την
ιστορικο-φιλοσοφική άποψη πως μεταξύ της δημοκρατίας και του ολοκληρωτισμού –«του πιο λυσσαλέου εχθρού της» 6 - υπάρχει μια κρυφή
και ριζική συνέργια. Φαινομενική σύγκρουση / αντικειμενική συνέργεια: Αυτός είναι, σύμφωνα με τον Αγκάμπεν, ο κατάλληλος τρόπος
να σκεφτούμε τη μετάβαση από την δημοκρατία στον ολοκληρωτισμό,
μια μετάβαση που πραγματοποιήθηκε ήδη μια φορά και παραμένει
πάντοτε πιθανή.
3. Σ.τ.μ.: Με τον όρο «δημοκρατικό κράτος δικαίου» (ή «δημοκρατία») η συγγραφέας
δεν αναφέρεται σε κάποιο πραγματικά δημοκρατικό πολιτικό καθεστώς, αλλά στα φιλελεύθερα, κοινοβουλευτικά καθεστώτα, προκειμένου να τα διακρίνει από τον ολοκληρωτισμό και τις υπόλοιπες εκδοχές δικτατορικής εξουσίας εντός των οποίων καταργείται
το κράτος δικαίου.
4. HS, σ. 194.
5. HS, σσ. 189-190.
6. HS, σ. 30.
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Αφού εξετάσουμε πρώτα ορισμένες πλευρές της οπτικής του
Αγκάμπεν, θα αναλύσουμε, στη συνέχεια, τον τρόπο με τον οποίο επιχειρεί ν’ αναπτύξει τη σημασία της έννοιας της βιοπολιτικής (που υποτίθεται
πως ο Φουκώ δεν πρόλαβε να επεξεργαστεί εξαιτίας του πρόωρου θανάτου του) και τέλος θα συγκρίνουμε τις αναλύσεις αυτές με την οπτική
της Άρεντ. Στόχος μας δεν είναι απλώς μια συγκριτική αντιπαράθεση
των δυο συγγραφέων κι ούτε σκοπεύουμε να απορρίψουμε την σημασία της έννοιας της βιοπολιτικής που εισάγει ο Φουκώ, ένα εργαλείο
ιδιαιτέρως χρήσιμο στην ανάλυση ορισμένων πλευρών του «βιολογικού»
ρατσισμού και της ευγονικής των ναζί, αλλά και στη διασαφήνιση ορισμένων πρακτικών σημερινών κρατών. Αυτό που θέλουμε να εξετάσουμε
είναι η ιδέα σύμφωνα με την οποία οι βιοπολιτικές είναι το αντίθετο του
δημοκρατικού κράτους δικαίου: Το πέρασμα από την δημοκρατία στον
ολοκληρωτισμό, όπως αποκαλύπτεται στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, ερμηνεύτηκε από τον Αγκάμπεν κυρίως ως μετατροπή της πρώτης στον δεύτερο. Με άλλα λόγια, ανάμεσα, αφενός, στις πολιτικές ζωής7
που αντιμετωπίζουν τους πληθυσμούς ως ζωντανά σύνολα –είτε αυτές
εφαρμόζονται από ολοκληρωτικά είτε από δημοκρατικά κράτη- και στην
οργάνωση του θανάτου μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, αφετέρου,
υπάρχει μια σχέση όμοια με αυτή του φωτός και της σκιάς, σαν να είχαμε
να κάνουμε με τις δυο πλευρές του ίδιου και του αυτού φαινομένου. Η
σκιά λίγο-πολύ κρυμμένη μέσα στη δημοκρατία, ενεργοποιείται κατά το
πέρασμα στον ολοκληρωτισμό. Το στρατόπεδο συγκέντρωσης, κατά τον
Αγκάμπεν, αποτελεί «το νόμο της νεωτερικότητας […] την κρυφή μήτρα
[…] του πολιτικού χώρου εντός του οποίου εξακολουθούμε να ζούμε»8.
Αυτό που εγγυάται την μεταστροφή από τη μια κατάσταση στην άλλη
είναι η σταθερά του κυρίαρχου κράτους, η φύση του οποίου –κατά την
μετατροπή του από δημοκρατικό σε ολοκληρωτικό- παραμένει άθικτη9.
7. Σ.τ.μ.: Ως «πολιτικές ζωής» μεταφράζουμε τον όρο «politiques de la vie» ο οποίος αποτελεί μια περιφραστική εκδοχή του φουκωικού νεολογισμού «βιοπολιτική».
8. HS, σ. 256.
9. Σ.τ.μ.: Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητη μια εννοιολογική διευκρίνιση. Με την έκφραση
«κυρίαρχο κράτος» μεταφράζουμε, στην τελευταία πρόταση του κυρίως κειμένου, τον γαλλικό όρο Etat souverain. Το επίθετο souverain ως «κυρίαρχος» αποδίδεται στις πολιτικές οντότητες (εν προκειμένω στο κράτος) που έχουν τα χαρακτηριστικά που στα ελληνικά συνήθως
συμπυκνώνουμε στην έκφραση «εθνική κυριαρχία»: Πρόκειται για ένα κράτος που διατηρεί
το αδιαμφισβήτητο νόμιμο μονοπώλιο της εξουσίας (άρα και της βίας) στο εσωτερικό της
επικράτειάς του, όντας, παράλληλα, ανεξάρτητο και μη υποδουλωμένο σε ξένες δυνάμεις σε
εξωτερικό-διεθνές επίπεδο. Πρόκειται, με άλλα λόγια, για την ανώτερη αρχή μιας επικράτειας, η οποία, ως τέτοια, χαρακτηρίζεται και από τη νόμιμη ή νομιμοποιημένη άσκηση της
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εξουσίας, εξ ου κι η σύνδεσή της, στα πλαίσια των τελευταίων αιώνων της δυτικής ιστορίας,
με το κράτος δικαίου (και, σε ό,τι αφορά στο κείμενο της Μ. Λεϊμποβισί, με το δίκαιο γενικώς). Η κατάσταση αυτή στις λατινογενείς γλώσσες αποκαλείται sovereignty (στα αγγλικά),
souveraineté (στα γαλλικά) κ.λπ., καθώς προέρχεται από το μεσαιωνικό λατινικό superanus, δηλ.
«ανώτερος». Κατά τη φεουδαρχία, στα παλιά γαλλικά και αγγλικά suzerain αποκαλούνταν ο
ανώτερος φεουδάρχης κάθε περιοχής, ο ιδιοκτήτης γης που σύναπτε σχέσεις υποτέλειας με
τους βασάλους (vassaux)-υποτελείς του, παρέχοντάς τους γη.
Στα ελληνικά δημιουργείται αμέσως πρόβλημα, εφόσον ο όρος «κυριαρχία» έχει ευρύτερο
νόημα και αναφέρεται στο σύνολο των μορφών κυριαρχίας, τόσο πολιτικών όσο και γενικώς –δηλαδή στο ίδιο το φαινόμενο της κυριαρχίας κι όχι απλώς σε κάποιον τύπο εξουσίας.
Αναφέρεται, με άλλα λόγια, στην κατάσταση που στις λατινογενείς γλώσσες αποδίδεται ως
domination: κυριαρχία με την έννοια της άσκησης εξουσίας από κάποιον στον υποτελή του,
ανεξαρτήτως της μορφής της· κυριαρχία, δηλαδή, με την έννοια της καθυπόταξης ενός πληθυσμού ή μιας κοινωνικής ομάδας, της εγκαθίδρυσης ιεραρχικών κι εξουσιαστικών κοινωνικών
σχέσεων, ασχέτως αν υπάρχει νομιμοποίηση ή όχι, μιας κι εδώ τονίζεται το στοιχείο της ισχύος
και του καταναγκασμού, το οποίο και καθυποτάσσει τους εκάστοτε κυριαρχούμενους (δεν
πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε πως το domination προέρχεται από το λατινικό dominatio που, με
τη σειρά του, είναι ομόρριζο με το dominus, το αρχαιοελληνικό κύριος, που στα νέα ελληνικά
θα αποδιδόταν ως «αφέντης» και εκφράζει μια κοινωνική σχέση ανισότητας βασισμένη στη
βία, τον καταναγκασμό και στην ανισοκατανομή ισχύος, όπως, π.χ., στην περίπτωση του
δούλου με τον κύριον-dominum του. Με άλλα λόγια στα ελληνικά έχουμε μόνο έναν όρο προκειμένου να αποδώσουμε τις δύο περιγραφόμενες, στο κείμενό μας, διαφορετικές σημασίες
και γι’ αυτό συχνά παρατηρείται σύγχυση. Το φαινόμενο αυτό πλήττει και ορισμένες από τις
ελληνικές μεταφράσεις έργων του Φουκώ, όπως, για παράδειγμα, την πρώτη έκδοση του Α’
τόμου της Ιστορίας της σεξουαλικότητας, που θα μας απασχολήσει και σ’ αυτό το κείμενο,
(Μ. Φουκώ, Η δίψα της γνώσης, μτφρ. Γκ. Ροζάκη, Αθήνα, Ράππας, 1978): εκεί η μεταφράστρια απλώς δε διακρίνει ανάμεσα στις δύο σημασίες της έννοιας, μεταφράζοντας παντού ως
«κυριαρχία». Αντίθετα, στην πιο πρόσφατη μετάφραση του ίδιου έργου (M. Foucault, Η ιστορία της σεξουαλικότητας, τ. 1, Η βούληση για γνώση, μτφρ. Τ. Μπέτζελος, Αθήνα, Πλέθρον,
2011), ο μεταφραστής διακρίνει ανάμεσα στα δύο φαινόμενα, αποδίδοντας την souveraineté ως
«ανώτατη αρχή (του Κράτους)» και την domination ως «κυριαρχία». Ωστόσο, αυτή η απόδοση δυσχεραίνει την απόδοση των παράγωγων επιθέτων της souveraineté, ενώ καθιστά σχεδόν
αδύνατη την απόδοση του κλασικού όρου της νεοτερικής πολιτικής θεωρίας Souverain, του
«Κυρίαρχου», δηλαδή του υποκειμένου που κατέχει και ασκεί την souveraineté.
Για τους λόγους αυτούς, θ’ αποφύγουμε αυτή τη λύση. Ως εκ τούτου, όταν στο κείμενο
γίνεται λόγος για τη δεύτερη σημασία του όρου «κυριαρχία» (την domination), ο όρος θα
γράφεται με μικρό το αρχικό του «κ». Όταν, αντίθετα, αναφέρεται στην ιδιαίτερη μορφή
πολιτικής κυριαρχίας (ή στον «τύπο εξουσίας», κατά τον Φουκώ) που είναι η souveraineté, θα
γράφεται με κεφαλαίο το πρώτο του γράμμα, δηλ. «Κυριαρχία». Το ίδιο θα ισχύει και για τον
«Κυρίαρχο» (souverain), δηλαδή τον κάτοχο και φορέα της Κυριαρχίας. Προκειμένου να σταθεί
αυτό το μεταφραστικό σχήμα, έχουμε αποφύγει, κατά το δυνατόν, τη χρήση του επιθέτου
«κυρίαρχος, -η», αντικαθιστώντας το με το οικείο του ουσιαστικό, ώστε να γίνεται εμφανής η
συγκεκριμένη του, κάθε φορά, σημασιολογική απόχρωση. Στις περιπτώσεις που κάτι τέτοιο
δεν έγινε δυνατό, για συντακτικούς κι εκφραστικούς λόγους, το επίθετο «κυρίαρχος» έχει
πάντα την έννοια του souverain: Αναφέρεται σε καταστάσεις που εμπίπτουν στο φαινόμενο της
Κυριαρχίας (δηλ. της souveraineté), μιας και φέρουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.
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Τι εννοούσε άλλωστε ο Φράντς Νόυμαν (Franz Neumann) όταν
έγραφε πως «το εθνικοσοσιαλιστικό κράτος δεν είναι ένας Λεβιάθαν»10,
με την έννοια ότι δεν αποτελεί πια μια εξουσία με τη μορφή της Κυριαρχίας, με πιο καθαρή ένδειξη αυτής της μετάλλαξης, την ίδια την κατάργηση του δικαίου; Δε θα πρέπει, άραγε, να εξετάσουμε τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης μέσα στο πλαίσιο ενός τέτοιου μετασχηματισμού -και όχι
μόνο στο πλαίσιο της ανάλυσης περί βιοπολιτικής-, προκειμένου να κατανοήσουμε την εγκαθίδρυση τους; Ή πάλι, εάν θέλουμε να εξετάσουμε
τη βιοπολιτική διάσταση των ολοκληρωτικών καθεστώτων, των οποίων
το νευραλγικό κέντρο είναι πράγματι το στρατόπεδο συγκέντρωσης, δε
θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν και το ερώτημα που θέτει η Άρεντ «στο
τέλος του έργου της του 1951» και στο οποίο επιμένει ο Κλωντ Λεφόρ
(Claude Lefort): «Ποια η θέση του νόμου μέσα σ’ ένα ολοκληρωτικό καθεστώς;»11; Από το σημείο αυτό εξακτινώνεται πλήθος οδών που οδηγούν
στο σήμερα, καθώς είναι αλήθεια πως από τη στιγμή που η αρχική δομή
διαλύθηκε, τα στοιχεία που τη συνέθεταν, τα στοιχεία που συγκροτούσαν μέχρι πρότινος τον ολοκληρωτισμό, συνεχίζουν την πορεία τους και
συνενώνονται και πάλι στα πλαίσια άλλων σχηματισμών, οι οποίοι, αυτοί
καθαυτοί, δεν είναι απαραίτητα ολοκληρωτικοί. Αυτό που χρειάζεται
ωστόσο είναι να στοχαστούμε πάνω σ’ όλα αυτά, δίχως απ’ την άλλη
ν’ αρνούμαστε την ανάγκη διάκρισης μεταξύ των διαφορετικών τύπων
πολιτικών καθεστώτων.
Ο διαχωρισμός των εξουσιών σύμφωνα με τον Μισέλ Φουκώ
Ο Φουκώ υποστηρίζει ότι όταν εξετάζουμε το φαινόμενο της
εξουσίας, θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τη λογική του κράτους, δηλαδή
της Κυριαρχίας, του νόμου και της απαγόρευσης. Αν η Κυριαρχία βρίσκεται στον πυρήνα του δικαίου και της σύγχρονης πολιτικής φιλοσοφίας, αυτό συμβαίνει διότι, καθώς εμπεδωνόταν το απολυταρχικό κράτος,
οι μοναρχίες εμπιστεύτηκαν στους νομικούς το καθήκον της απόκρυψης,
της συγκάλυψης του γεγονότος της κυριαρχίας τους –η οποία προήλθε
μέσα από πολέμους- εστιάζοντας στα «νόμιμα δικαιώματα της υπέρτατης αρχής και […] τη σύννομη υποχρέωση υπακοής». Προκειμένου να
παρακάμψει την παραπάνω λογική που μας επιβάλλεται από το δίκαιο,
10. F. Neumann, Behemoth: The Structure and Practice of National Socialism, 1933–1944 [Βεεμώθ: Δομή και πρακτική του Εθνικοσοσιαλισμού] (1944) -γαλλ. έκδοση: Béhémoth, Structure
et pratique du national-socialisme, μτφρ. G. Dauvé, Παρίσι, Payot, 1987, σ. 429.
11. C. Lefort, La complication. Retour sur le communisme [Η παρεξήγηση. Επιστροφή στο ζήτημα του κομουνισμού], Παρίσι, Fayard, 1999, σ. 211.
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ο Φουκώ προσπάθησε να το προσεγγίσει –ήδη από την Επιτήρηση και
τιμωρία- από την σκοπιά «των διαδικασιών καθυπόταξης που θέτει σε
εφαρμογή»12. Κάποιος που θεωρεί την Κυριαρχία ως ανώτατη δύναμη
τιμωρίας, δεν μπορεί παρά να επιμένει σε ένα εκ των χαρακτηριστικών
που της αναγνωρίζει η νομική θεωρία: «το δικαίωμα του να κάνεις να
πεθαίνουν ή ν’ αφήνεις να ζουν». Τούτο το δικαίωμα δε σημαίνει βέβαια
ότι ο Κυρίαρχος μπορεί κατά βούληση να θανατώσει ή να επιτρέψει σε
κάποιον να ζήσει, αλλά ότι η δικαιοδοσία του επί της ζωής εκφράζεται
μόνο τη στιγμή όπου δύναται να θανατώσει. Το νομικό δικαίωμα του
Κυρίαρχου είναι πρώτα απ’ όλα δικαίωμα να θανατώνει, δεν έχει δηλαδή
δικαίωμα επί της ζωής παρά στο πλαίσιο αυτό. Πράγμα που κατ’ επέκταση σημαίνει πως δεν έχει κανένα άμεσο δικαίωμα επί της ζωής, ότι
με άλλα λόγια η ζωή δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Κυρίαρχου, ότι
στο πλαίσιο της σχέσης του κυρίαρχου και των υπηκόων του «η ζωή είναι
εκτός συμβολαίου», όπως παρατηρεί ο Φουκώ.
Παρ’ όλα αυτά, η προτροπή του φιλοσόφου να εγκαταλείψουμε
τη λογική της Κυριαρχίας, συνεπάγεται επίσης την αποκάλυψη ενός νέου
τύπου εξουσίας, που δεν περιστέλλεται σε αυτήν την παλιά Κυριαρχία
και αναπτύσσεται από τα τέλη του 18ου αιώνα: της βιοεξουσίας. Μακράν
του να είναι μια εξουσία επί του θανάτου, απ’ την οποία θα συνάγεται το
δικαίωμα του να επιτρέπεις τη ζωή, η βιοεξουσία είναι κατά κύριο λόγο
μια εξουσία επί της ζωής. Έτσι η διατύπωσή της καταλήγει να είναι η
«ακριβώς αντίθετη» απ’ το είδος εξουσίας που αντιστοιχεί στην Κυριαρχία: «να δίνεις τη ζωή ή να επιτρέπεις τον θάνατο». Και αναπτύσσεται
με δύο μορφές.
Η πρώτη είναι η πειθαρχική εξουσία που συνίσταται στην άμεση εκμετάλλευση του χρόνου και της εργασίας, χάρη σε μια επιτήρηση
και μια σφιχτή πλαισίωση, που συνεπιφέρει υποχρεώσεις. Η πειθαρχία
αποτελεί μια βιο-εξουσία στο βαθμό που επικεντρώνεται στο σώμα του
ατόμου, είναι μια «ανατομοπολιτική» που συνεπικουρεί την καπιταλιστική εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης. Παρ' ότι οι λεπτομέρειες
διαφεύγουν απ’ τον Κυρίαρχο, καθώς αυτός μένει σε σχετική απόσταση
από τους υπηκόους του, η πειθαρχική εξουσία διαμορφώνει τα σώματα
ένα προς ένα, τα καταπιέζει, τα επιτηρεί και τα πολιορκεί πανταχόθεν.
Στις φυλακές ή στα στρατόπεδα έρχεται ως βιοεξουσία, να συμπληρώσει
την Κυριαρχία. Η σωφρονιστική πειθαρχία που πλέον δεν ακολουθεί την
12. M. Foucault, Για την υπεράσπιση της κοινωνίας, μτφρ. Τ. Δημητρούλια, Αθήνα, Ψυχογιός, 2002, σ. 43.
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παλιά συνήθεια των δημόσιων παραδειγματισμών, στο εξής λαμβάνει
χώρα στη σκιά της Κυριαρχίας, αναπτυσσόμενη μολαταύτα με τον ίδιο
αμετάβλητο τρόπο, τόσο ως προς τους μηχανισμούς που χρησιμοποιεί
όσο κι ως προς τη ρητορική που τους συνοδεύει. Η πειθαρχία, παρούσα
τόσο στα εργαστήρια όσο και στα νοσοκομεία, σχηματίζει μικρο-εξουσίες
που δεν ασκούνται απαραιτήτως από το κράτος, αλλά από θεσμούς διασπαρμένους σ’ όλη την κοινωνία.
Είναι όμως μια άλλη μορφή βιοεξουσίας αυτή που πρέπει να
ονομάσουμε πραγματικά «βιοπολιτική». Διαφέρει τόσο από την Κυριαρχία όσο και από την πειθαρχική εξουσία, καθώς δεν λαμβάνει υπόψιν της άτομα, αλλά ολόκληρους πληθυσμούς, δηλαδή ένα συντεταγμένο
σύνολο όχι υποκειμένων δικαίου, αλλά έμβιων όντων του ίδιου είδους.
Οι πληροφορίες για έναν πληθυσμό, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την
δημογραφία, συλλέγονται με όρους στατιστικής (υπολογισμός γεννήσεων
και θανάτων, επιδημιολογικές μελέτες κ.λπ.) επιτρέποντας προγνώσεις ή
συντονισμένες παρεμβάσεις13. Η βιοπολιτική έχει πάντοτε την έγνοια της
συλλογικής ασφάλειας κι είναι γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο που τη διακρίνουμε εξαρχής ως εξουσία επί της ζωής, είτε πρόκειται να την προστατεύσει είτε να βοηθήσει στον πολλαπλασιασμό της. Εφόσον ασχολούνται με
τα έμβια όντα, οι κατεξοχήν εκπρόσωποι της βιοπολιτικής θα είναι ασφαλώς γιατροί και δημογράφοι.
Αυτό όμως που διαχωρίζει γενικά την βιοεξουσία –είτε πρόκειται
για «ανατομοπολιτική» είτε για «βιοπολιτική»- από το είδος εκείνο εξουσίας που αντιστοιχεί στην Κυριαρχία, είναι το γεγονός πως επιβάλλεται
στα σώματα κυρίως μέσω νορμών και όχι τόσο μέσω νόμων. Προκειμένου
να αναλάβει την διαχείριση της ζωής, είτε για να την πειθαρχήσει, για να
την κάνει δηλαδή παραγωγική, είτε για να την ρυθμίσει, να την διορθώσει
ή να την προστατεύσει, η βιοεξουσία πρέπει να χρησιμοποιεί ρυθμίσεις
ολοένα και πιο λεπτοδουλεμένες, πράγμα για το οποίο δεν αρκεί ο νόμος που έχει χαρακτήρα γενικό. Σε αντίθεση με τον νόμο, η νόρμα δεν
απαγορεύει ούτε διατάζει τίποτα: Διαπλάθει άμεσα την συμπεριφορά του
ατόμου και την εξομοιώνει με αυτή των άλλων. Υπ’ αυτό το πρίσμα, η
διάφορα ανάμεσα στη βιοπολιτική και στην ανατομοπολιτική έγκειται στο
13. Θα μπορούσαμε στο σημείο αυτό να επιχειρήσουμε μια σύγκριση της σκέψης του
Φουκώ και των αναλύσεων της Άρεντ για την κοινωνία στην Ανθρώπινη κατάσταση. «Η
κοινωνία αποτελεί την δημόσια οργάνωση της ίδιας της λειτουργίας της ζωής» και η
προνομιούχα της έκφραση είναι η σύγχρονη οικονομική επιστήμη με βασικό εργαλείο τη
στατιστική (Χ. Άρεντ, Η ανθρώπινη κατάσταση, μτφρ. Σ. Ροζάνης, Γ. Λυκιαρδόπουλος,
Γνώση, 1986, σ. 70).
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ότι μόνο η πρώτη προϋποθέτει το κράτος ως ρυθμιστικό όργανο. Όχι το
κυρίαρχο κράτος αλλά, σύμφωνα με μια έκφραση που πρωτοεμφανίστηκε
τον 17ο και 18ο αιώνα, το αστυνομικό κράτος του οποίου αντικείμενο είναι
«η κοινωνική ζωή των ζωντανών ατόμων»14. Είναι λοιπόν το αστυνομικό
κι όχι το κυρίαρχο κράτος που, εφοδιασμένο με μια βιοπολιτική εξουσία,
ενεργεί πλέον με βάση κυρίως τη νόρμα κι όχι τόσο τον νόμο.
Να υπογραμμιστεί εδώ πως ο Φουκώ αντιλαμβάνεται τα τρία
αυτά είδη εξουσίας ως ετερογενείς λογικές που δε συνιστούν η μια άμεση συνέχεια της άλλης. Καθώς η βιοεξουσία εμφανίστηκε μεταγενέστερα,
δεν αντικατέστησε μονομιάς την Κυριαρχία: αρχικά την συμπλήρωσε, κατόπιν την διαπότισε, την διαπέρασε και την μετέβαλε. Έτσι, οι βιοεξουσίες
μπόρεσαν να παράγουν νέες σύνθετες πραγματικότητες, όπως η λεγόμενη
«εργατική πόλη» του 19ου αιώνα15, συνδυάζοντας πειθαρχικούς μηχανισμούς ελέγχου των σωμάτων και μηχανισμούς ρύθμισης των πληθυσμών.
Με άλλα λόγια: Παρότι ο Φουκώ αναλύει ως επί το πλείστον την Κυριαρχία απ’ την άποψη της λειτουργίας της ως προσωπείο που αποκρύβει
τις άλλες μορφές εξουσίας –παράδειγμα η ιδεολογία του σύγχρονου δημοσίου δικαίου που λέει στον καθένα πως τάχα συμμετέχει στην εθνική
κυριαρχία, κρύβοντάς του την πειθαρχικού τύπου υποδούλωσή που υφίσταται μέσα στην παραγωγή-, αναγνωρίζει ωστόσο ότι το «τυπικό δίκαιο,
το δίκαιο της αστικής τάξης που είναι στην πραγματικότητα το δίκαιο
της Κυριαρχίας»16, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπο με τις εκδηλώσεις της
πειθαρχικής εξουσίας κι έτσι να έρθει σε γόνιμη αντιπαράθεση με αυτές.
Το γεγονός όμως ότι αυτοί οι τύποι εξουσίας μπορούν να συνδυαστούν ή
να αλληλεπιδράσουν, δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση πως θα πρέπει να
τους εντάξουμε στην ίδια πρωταρχική ενότητα. Η μέθοδος του Φουκώ είναι γενεαλογική ακριβώς ως προς αυτό. Η γενεαλογία καταλύει τις ταυτότητες: Αναζητώντας την καταγωγή, «θρυμματίζει αυτό που θεωρούσαμε
14. M. Foucault, «Omnes et singulatium : vers une critique de la raison politique», DE,
τ. IV, σ. 158.
15. Σ.τ.μ.: Με τον όρο αυτό αποδίδουμε το cité ouvrière του κειμένου. Πρόκειται για τους
πρώτους συνοικισμούς αποκλειστικά προορισμένους για τη στέγαση των εργατών και των
οικογενειών ενός εργοστασίου, που άρχισαν να χτίζονται στη Μεγάλη Βρετανία και τη
Γαλλία κατά τα μέσα του 19ου αιώνα. Χτίζονταν από την ιδιοκτησία του παρακείμενου
σε αυτές εργοστασίου και συχνά συνιστούσαν ιδιοκτησία της, εξ ου και ο αγγλικός όρος
company towns. Εξέφραζαν αφενός ένα πνεύμα «φιλανθρωπικού» και πατερναλιστικού καπιταλισμού, αλλά παράλληλα εξυπηρετούσαν και καθαρά πρακτικές σκοπιμότητες, όπως
η προσπάθεια προσέλκυσης ενός σταθερού εργατικού δυναμικού, αλλά και ο γενικότερος
έλεγχός του, μετά την εγκατάστασή του και μέσω αυτής.
16. M. Foucault, «Cours du 14 janvier 1976», DE, τ. III, σ. 189.
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ενιαίο και καταδεικνύει την ετερογένεια αυτού που αντιλαμβανόμασταν
ως ταυτόσημο με τον εαυτό του»17. Η πρώτη ταυτότητα που καταλύεται
από την γενεαλογική προσέγγιση της εξουσίας δεν είναι άλλη από το κράτος, που δεν είχε ποτέ, όπως σημειώνει ο φιλόσοφος, «αυτήν την ενότητα,
αυτήν την αυστηρή λειτουργικότητα και –θα τολμούσα να πω- αυτήν τη
σημασία που συνήθως του αποδίδουμε. Στο κάτω κάτω, το κράτος ίσως
να είναι απλώς μια σύνθετη πραγματικότητα, η σημασία της οποίας είναι
πολύ πιο περιορισμένη από ό,τι πιστεύουμε»18.
Ενώ, ωστόσο, η πειθαρχική εξουσία είναι μια καθαρή τεχνική που
ρυθμίζει την παραγωγικότητα των σωμάτων, οι βιοπολιτικές χαρακτηρίζονται από την τάση να μετατρέπονται σε θανατο-πολιτικές: «Στα τέλη
του 18ου αιώνα ο πληθυσμός καθίσταται το κατ’ εξοχήν αντικείμενο της
αστυνομίας. Με άλλα λόγια, το κράτος οφείλει, πλέον, να επιτηρεί τους
ανθρώπους ως πληθυσμό. Ασκεί την εξουσία του στα έμβια όντα ως
τέτοια και ως εκ τούτου η πολιτική που ασκεί είναι εκ των πραγμάτων
βιοπολιτική. Δεδομένου, βέβαια, πως το κράτος ασκεί αυτήν την επιτήρηση στα πλαίσια της προάσπισης όχι του πληθυσμού μα των δικών του
συμφερόντων, μπορεί, αν χρειαστεί, να προβεί σε σφαγή αυτού του πληθυσμού. Υπό αυτή την έννοια η θανατο-πολιτική συνιστά την πίσω όψη
της βιοπολιτικής»19.
Στο σημείο αυτό μου φαίνεται πως παρακολουθούμε μια σειρά
αμφιταλαντεύσεων στη σκέψη του Φουκώ. Διότι η αντιστροφή της διατύπωσης που εκφράζει τον τύπο εξουσίας της Κυριαρχίας: «να επιβάλλεις
τον θάνατο/ να επιτρέπεις τη ζωή» έπρεπε να γίνει «να δίνεις τη ζωή/
να επιτρέπεις τον θάνατο». Ωστόσο ο Φουκώ ταλαντεύεται μεταξύ ενός
«δικαιώματος του να επιτρέπεις τον θάνατο» κι ενός «δικαιώματος του
επιβάλλεις τον θάνατο», με τρόπο ώστε η διατύπωση της βιοπολιτικής
να είναι κατά περίπτωση «να δίνεις τη ζωή/ να επιτρέπεις τον θάνατο»
ή «να δίνεις τη ζωή/ να επιβάλλεις τον θάνατο». Από την πλευρά του
δικαιώματος «να επιτρέπεις τον θάνατο» συναντάμε την απαξίωση του
θανάτου και την απονέκρωση των τελετών που τον πλαισίωναν. Συναντάμε ακόμα την αλλαγή της έννοιας της «απειλής»: Διότι, εάν ρίξουμε
το βάρος στην έννοια του «ζειν», υπό την έννοια της διατήρησης του
είδους, τότε θα ήταν σαν να αντιλαμβανόμαστε τον πληθυσμό ως ένα
σύνολο υπό απειλή, όχι από κάποιον οπλισμένο εχθρό, αλλά από την μι17. M. Foucault, «Nietzsche, la généalogie, l’histoire», DE, τ. II, σ. 142, 154.
18. M. Foucault, «La gouvernementalité», DE, τ. III, σ. 656.
19. M. Foucault, «La généalogie politique des individus», DE, τ. IV, σ. 826.
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κροσκοπική κι ανώνυμη εισβολή μικροβίων και ιών. Έτσι προκύπτει, σύμφωνα πάντα με τον Φουκώ, ο ρατσισμός -δηλαδή η άρνηση ενός εσωτερικού βιολογικού συνεχούς, όχι ανάμεσα σε ανώτερα και κατώτερα άτομα,
αλλά ανάμεσα σε κατώτερες –καθότι μολυσματικές- και σε ανώτερες
–προς προστασία- ράτσες, ανάμεσα σε αυτό που πρέπει να ζήσει κι αυτό
που πρέπει να πεθάνει. Τα κατώτερα είδη, τα μη κανονικά άτομα, οι
εκφυλισμένοι, θα πρέπει να εξαφανιστούν. Για να προστατέψεις τη ζωή,
πρέπει να προειδοποιήσεις για τον βιολογικό κίνδυνο, να κινητοποιηθείς,
με άλλα λόγια, για την εξάλειψη αυτού του κινδύνου μέσω τεχνικών
που διασφαλίζουν τη σωστή διαχείριση και τον πολλαπλασιασμό της
ζωής. Το όργανο μιας τέτοιας επιχείρησης είναι το αστυνομικό κράτος.
Στην περίπτωση αυτή, η ενίσχυση της ζωής ενός πληθυσμού, η βελτίωση
της υγείας του, δεν συνιστά αποτέλεσμα στρατιωτικής αντιπαράθεσης
ή νίκης επί κάποιων πολιτικών αντιπάλων, αλλά εξασφαλίζεται «με τα
όργανα, την τεχνολογία της τυποποίησης»20. Έτσι, η πάλη δεν παίρνει εν
προκειμένω την μορφή του πολέμου –αυτής της κατεξοχήν έκφρασης της
κρατικής βίας- αλλά αποτελεί περισσότερο υπόθεση των υγιεινολόγων
και των γιατρών21.
Ο Αγκάμπεν απ’ την πλευρά του κάνει τέτοιου είδους αναλύσεις
στα κεφάλαια του Homo sacer που αναφέρονται στη ναζιστική ευγονική.
Θα μπορούσαμε να βασιστούμε σε αυτές προκειμένου να φωτίσουμε το
πλαίσιο στο οποίο οι ναζί οργάνωσαν την γενοκτονία των Εβραίων, ξεκινώντας απ’ τους πρώτους κινητούς θαλάμους αερίων στο στρατόπεδο
του Χέλμνο22. Παρότι το πρόσχημα της γενοκτονίας ήταν η δήθεν ευθύνη
των Εβραίων για το ξέσπασμα του πολέμου, η εξόντωση τους δεν έμοιαζε
20. Μ. Foucault, Για την υπεράσπιση της κοινωνίας, ό. π.
21. Αυτή η πλευρά του ναζισμού έχει αναλυθεί εξαιρετικά από τον Ζίγκμουντ Μπάουμαν
με όρους «κοινωνικής μηχανικής», στο πλαίσιο της οποίας «η αιώνια απέχθεια προς τους
Εβραίους παρουσιάστηκε ως μια επιχείρηση προστασίας της δημόσιας υγείας» (Zygmunt
Bauman, Modernity and the Holocaust [Η νεωτερικότητα και το Ολοκαύτωμα], γαλλ. έκδοση
Modérnité et holocauste, μτφρ. P. Guivarch, La Fabrique, Παρίσι, 2002, σ. 128).
22. Σ.τ.μ.: Η συγγραφέας αναφέρεται εδώ στα περίφημα Gaswagen (ή душегубка [dushegubka]
στα ρώσικα). Πρόκειται για ειδικά διαμορφωμένα φορτηγά, των οποίων το πίσω μέρος ήταν
ερμητικά κλεισμένο και συνδεδεμένο με τη μηχανή του οχήματος, κατά τρόπον ώστε τα καυσαέρια του οχήματος να διοχετεύονται μέσα στο κομμάτι αυτό του φορτηγού, το οποίο μετατρεπόταν, έτσι, σε μικρό θάλαμο αερίων. Τα θύματα πέθαιναν από το μονοξείδιο του άνθρακα και την ασφυξία. Τα οχήματα αυτά επινοήθηκαν, ως μέθοδος εξόντωσης, στην ΕΣΣΔ, κατά
τη διάρκεια των μεγάλων σταλινικών εκκαθαρίσεων του δευτέρου μισού της δεκαετίας του
’30 και στη συνέχεια πρωτοχρησιμοποιήθηκαν από τα SS, το 1939-1940, κατά την εξόντωση
πολωνών και άλλων ανατολικοευρωπαίων ατόμων με ειδικές ανάγκες και ψυχικές παθήσεις.
Στη συνέχεια αντικαταστάθηκαν από τους καθεαυτό θαλάμους αερίων.
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με την εξόντωση ενός λαού με τον οποίο βρίσκεται κανείς σε πόλεμο.
Όλη η υποδομή των θαλάμων αερίων δεν προέρχεται από ένα περιβάλλον
όμοιο μ’ εκείνο του στρατοπέδου συγκέντρωσης, αλλά αποτέλεσε περισσότερο μια προέκταση των φορτηγών αερίων τα οποία είχαν κατασκευαστεί αρχικά για να παρέχουν έναν «σπλαχνικό θάνατο» σε άτομα με
νοητική υστέρηση. Αφού όμως διαπιστώσαμε το φυλετικό-υγιεινιστικό
πλαίσιο μέσα στο οποίο οργανώθηκε η θανάτωση των Εβραίων, μένει
να εξηγήσουμε με ποιο τρόπο άντρες, γυναίκες και παιδιά μπόρεσαν να
θεωρηθούν ως παράσιτα ή ιοί προς εξολόθρευση. Πώς έγινε, άλλωστε,
δυνατό το πέρασμα από την παραπάνω αντίληψη στην οργάνωση της
σφαγής; Αρκεί η αντιστροφή του σχήματος που αναφέραμε πιο πάνω για
να εξηγήσει ένα τέτοιο πέρασμα; Με άλλα λόγια, εάν μπορούσαμε να
εξηγήσουμε τον υγιεινισμό με όρους ενός δικαιώματος «να δίνεις τη ζωή/
να επιτρέπεις τον θάνατο», δεν απαιτείται άραγε ένα επιπλέον βήμα
προκειμένου το δικαίωμα «να επιτρέπεις τον θάνατο», που αντιστοιχεί
στο αντίστοιχο «να δίνεις τη ζωή», να μετατραπεί σ’ ένα δικαίωμα «να
επιβάλλεις τον θάνατο» διαφορετικό από το αντίστοιχο της Κυριαρχίας;
Η πορεία σκέψης που ακολουθεί ο Φουκώ δεν του επιτρέπει να περάσει
από την έννοια της βιοπολιτικής στην ερμηνεία των θαλάμων αερίων. Αν
αναφέρει το ρατσιστικό πλαίσιο της αποικιοκρατίας, αυτό που ονομάζει
«αποικιοκρατική γενοκτονία», ουσιαστικά το αναλύει επανερχόμενος στο
σχήμα της εξουσίας ως Κυριαρχίας που εκφράζεται μέσω του πολέμου.
Έτσι, η ίδια η εξουσία που προορίζεται να διαχειριστεί τη ζωή μπορεί,
συμφωνά με τον γάλλο φιλόσοφο, να ωθήσει τον λαό της να κάνει πόλεμο
σ’ έναν άλλο λαό προκειμένου να διασφαλίσει την επιβίωσή του. Και σε
μια τέτοια αντιπαράθεση, η εξουσία στέλνει στον θάνατο το σύνολο των
μαζών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το ιδεώδες κάθε πολέμου θα ήταν η γενοκτονία, αλλά στον Φουκώ ο όρος αυτός αναφέρεται τόσο στον θάνατο
ενός άλλου πληθυσμού, όσο και στον μαζικό θάνατο των ίδιων των στρατιωτών που παλεύουν για την επιβίωσή τους: «Οι σφαγές απέκτησαν
ζωτικό χαρακτήρα. Τόσα καθεστώτα διεξήγαγαν τόσους πολέμους και
προκάλεσαν τον θάνατο τόσων ανθρώπων εμφανιζόμενα ως διαχειριστές
της ζωής και της επιβίωσης, των σωμάτων και της φυλής»23. Δε θα έπρεπε, άραγε, να θεωρήσουμε πως έχουμε εδώ ένα συνδυασμό της λογικής
της Κυριαρχίας με τη λογική της βιοπολιτικής, αν θέλουμε να αντιληφθούμε τους πολέμους του 20ού αιώνα με την οπτική του Φουκώ (καθώς
23. M. Foucault, Η ιστορία της σεξουαλικότητας, τ. 1, Η βούληση για γνώση, μτφρ.
Τ. Μπέτζελος, Αθήνα, Πλέθρον, 2011, σ. 159.
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το ανωτέρω απόσπασμα μας παραπέμπει ευθέως στον Α’ Παγκόσμιο
Πόλεμο); Η απόσταση όμως που χωρίζει τις σύγχρονες γενοκτονίες από
την λογική του πολέμου, συνιστά ακριβώς την ιδιαιτερότητά τους. Η
οπτική του Φουκώ δεν μας επιτρέπει να τη συλλάβουμε, καθώς ακόμα κι
αν παραμείνουμε σε μια βιοπολιτική λογική, θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας την μετατροπή του βιοπολιτικού «δικαιώματος να επιτρέπεις τη
ζωή» σε ένα «δικαίωμα να επιβάλλεις τον θάνατο» εντελώς διαφορετικό
από εκείνο της Κυριαρχίας.
Ο Αγκάμπεν υπογραμμίζει πολύ σωστά την ανεπάρκεια της φουκωικής έρευνας αναφορικά με τα «μεγάλα ολοκληρωτικά Κράτη του 20ού
αιώνα». Σε ορισμένα κείμενα της δεκαετίας του ’80 ο Φουκώ υιοθετεί με
τη σειρά του τη διάκριση μεταξύ δημοκρατικών και ολοκληρωτικών καθεστώτων και απορρίπτει το επιχείρημα ότι, λόγου χάριν, η Αγγλία (η οποία
εφηύρε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης) θα μπορούσε να θεωρηθεί ολοκληρωτικό κράτος, υπό το σκεπτικό πως οι τεχνικές εξουσίας μπορούν να μεταφερθούν από την μια ζώνη στην άλλη24. Η ίδια έγνοια διάκρισης μεταξύ
αυτών των δύο τύπων καθεστώτος τον κάνει επίσης να αρνείται αυτήν «την
ουνιβερσαλιστική κατάργηση του Γκουλάγκ στα πλαίσια μιας γενικής “καταγγελίας” όλων των δυνατών τύπων εγκλεισμού», η οποία θα μας ανάγκαζε να το αντιλαμβανόμαστε ως «κομμάτι μιας οικονομικο-πολιτικής λειτουργίας ενός σοσιαλιστικού κράτους»25. Ο ναζισμός αντιθέτως θα έπρεπε
να θεωρηθεί ως «η παροξυσμική ανάπτυξη των καινούργιων μηχανισμών
εξουσίας που οργανώνονται για πρώτη φορά τον 18ο αιώνα»: πειθαρχική
υπερεντατικοποίηση, απόδοση ολοένα και μεγαλύτερης σημασίας στις ρυθμίσεις βιολογικού τύπου και πλήρης αποχαλίνωση του «παλιού δικαιώματος της Κυριαρχίας να σκοτώνει». Ο ναζισμός δε δημιουργεί κάποιο ρήγμα
στην ιστορία: «Η διαπλοκή αυτή είναι εγγεγραμμένη στη λειτουργία όλων
των κρατών»26. Κατά τον ίδιο τρόπο, το πειθαρχικό πλαίσιο των σοβιετικών
στρατοπέδων συγκέντρωσης του φαίνεται το ίδιο με «εκείνο του στρατιωτικού στρατοπέδου, του νοσοκομείου, του εργοστασίου, πολλαπλασιασμένο

24. M. Foucault, «Συζήτηση με τον Μισέλ Φουκώ», Το μάτι της εξουσίας, μτφρ. Τ. Μπέτζελος,
Βάνιας, 2008.
25. M. Foucault, «Εξουσίες και στρατηγικές», Το μάτι της εξουσίας, ό. π.
26. M. Foucault, Για την υπεράσπιση της κοινωνίας, ό. π., σ. 321. Για μια προσέγγιση
που αρνείται να θεωρήσει τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης μόνο υπό το πρίσμα
της πειθαρχικής εξουσίας βλ. το βιβλίο του γερμανού κοινωνιολόγου Wolfgang Sofsky, Die
Ordnung des Terrors: Das Konzentrationslager [Η οργάνωση του τρόμου: το στρατόπεδο συγκέντρωσης], S. Ficher, Φραγκφούρτη, 1993.
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επί δέκα, επί εκατό, επί χίλια»27. Σε άλλο σημείο διαισθάνεται πως η ολοκληρωτική εξουσία διαφέρει από την «δολοφονική εξουσία, από αυτό το
παλιό είδος εξουσίας της Κυριαρχίας που δίνει στον εαυτό της το δικαίωμα
να σκοτώνει», καθώς μια τέτοια εξουσία δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο του κράτους, αλλά μιας σημαντικής μερίδας ατόμων κι έτσι μοιάζει
σαν η δολοφονική αυτή ισχύς να διαχέεται σ’ ολόκληρη την κοινωνία. Όμως
αυτή η διαφοροποίηση διαγράφεται άμεσα, αφού λίγο παρακάτω ο Φουκώ
αναφέρει πως «αυτή ήταν η κατάληξη της μηχανικής εκείνης, η οποία είναι
εγγεγραμμένη στη λειτουργία του σύγχρονου κράτους»28.
Όπως το έδειξε και ο Αλαίν Μπροσά (Alain Brossat), η ίδια αυτή
η «αποσυνδετική» προσέγγιση καθιστά από τη μια τον Φουκώ ένα στοχαστή της ασυνέχειας, ενώ απ’ την άλλη τον εμποδίζει να συλλάβει την
ιδιαιτερότητα του στρατοπέδου συγκέντρωσης στα ολοκληρωτικά καθεστώτα, εφόσον το αντιλαμβάνεται ως συνέχεια της πειθαρχικής εξουσίας29. Προκειμένου να διατηρήσει την συνέχεια των διάφορων τύπων
εξουσίας που διακρίνει, είναι υποχρεωμένος να σχετικοποιήσει την ίδια
την έννοια της θανάτωσης: «Με τον όρο θανάτωση, δεν εννοώ φυσικά
μόνο την άμεση δολοφονία, αλλά και όλες τις μορφές έμμεσης δολοφονίας: την έκθεση σε θανάσιμο κίνδυνο, τον πολλαπλασιασμό των θανάσιμων κινδύνων ή, πολύ απλά, τον πολιτικό θάνατο, τον εξοστρακισμό,
την απόρριψη»30. Εντούτοις, ακόμα κι αν διερευνήσουμε όλα τα πιθανά
περάσματα κι όλα τα ανοίγματα που οδηγούν στον φόνο, δε θα πρέπει
άραγε να προσέξουμε ώστε να εισάγουμε λεπτομερείς διακρίσεις ανάμεσα σε πρακτικές αποκλεισμού και απόρριψης, από τη μια μεριά, και
πράξεις σχεδιασμένης θανάτωσης, από την άλλη; Μπορούμε άραγε να
αρκεστούμε στη διαβεβαίωση πως η βιοπολιτική αντιστρέφεται σε θανατο-πολιτική; Τι είναι αυτό το κάτι παραπάνω που χρειάζεται ώστε το
δικαίωμα «να επιτρέπεις τον θάνατο» να γίνει δικαίωμα «να επιβάλλεις
τον θάνατο»; Ακόμα κι αν παραδεχθούμε ότι οι δραστηριότητες οργάνωσης της ζωής έχουν ως αντίβαρό τους ένα δικαίωμα «να επιτρέπεις
τον θάνατο», δεν είναι προφανές πως το πέρασμα σε μια πολιτική του
θανάτου μόνο εν μέρει ενυπάρχει ως τάση σε αυτές τις δραστηριότητες;
27. M. Foucault, «Εγκλήματα και τιμωρίες στην ΕΣΣΔ και αλλού», Εξουσία, γνώση και
ηθική, μτφρ. Ζήσης Σαρίκας, Ύψιλον, 1987.
28. M. Foucault, Για την υπεράσπιση της κοινωνίας, ό. π., σ. 321.
29. A. Brossat, L’Epreuve du désastre, Le XXe siècle et les camps [Η Δοκιμασία της καταστροφής, Ο 20ός αιώνας και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης], Albin Michel, 1996.
30. Michel Foucault, Για την υπεράσπιση της κοινωνίας, ό. π., σ. 316.
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Η επιβολή της ενότητας και η δραματοποίηση των εννοιών
στον Αγκάμπεν
Η έννοια της αντιστροφής βρίσκεται και αυτή στο κέντρο της
οπτικής του Αγκάμπεν αποτελώντας όχημα για την υιοθέτηση δυο κατευθύνσεων που ο ίδιος ο Φουκώ απέρριπτε. Ενώ η γενεαλογική μέθοδος
είναι μια μέθοδος που επιχειρεί να αποδομήσει τις παγιωμένες ενότητες,
ο Αγκάμπεν οικτίρει την απουσία μιας ενοποιητικής θεωρίας στον Φουκώ και ανασυνθέτει αυτές τις αποδομημένες ενότητες σ’ ένα ενιαίο
σχήμα. Σε ό,τι τον αφορά, πρόκειται για μια προσπάθεια να εντοπιστεί «το κεκαλυμμένο σημείο τομής μεταξύ δικαιικο-θεσμικού μοντέλου και βιοπολιτικού μοντέλου εξουσίας» 31. Ως προς την δεύτερη
κατεύθυνση, ας θυμηθούμε καταρχήν πως ο ίδιος ο Φουκώ διαχώριζε
σαφώς τον εαυτό του από έναν συγκεκριμένο τύπο φιλοσοφικής μεθόδου: «Τίποτα δε μου είναι πιο ξένο από την ιδέα πως η φιλοσοφία
κάποια στιγμή παρέκκλινε της πορείας της, πως κάτι λησμόνησε και
πως υπάρχει σε κάποιο σημείο της ιστορίας της μια αρχή, ένα βασικό
στοιχείο που οφείλουμε να επανανακαλύψουμε» 32 . Εάν η ανάγνωση
του Χάιντεγκερ (Heidegger) υπήρξε καθοριστική για τον Φουκώ, είναι
κατά κύριο λόγο επειδή χάρη σ’ αυτόν διάβασε τον Νίτσε. Ο Αγκάμπεν, από την πλευρά του, αναζητά ένα μυστικό θαμμένο ήδη απ’ τις
απαρχές τις δυτικής πολιτικής, που εγγράφεται στην ίδια τη δομή
της, η οποία δεν είναι άλλη από τη μεταφυσική. Μια αντιφατική δομή
της οποίας τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης αποτελούν, τελικά, την αποκάλυψη.
Από το Παιδική ηλικία και ιστορία ως το Απομεινάρια του
Άουσβιτς και περνώντας από το Homo Sacer, ο Αγκάμπεν στοχάζεται
πάνω στις τυπολογίες του Αριστοτέλη για τον άνθρωπο, ον ζων και
ομιλούν, κι επομένως ζώο πολιτικό. Όμως τι ακριβώς σημαίνει αυτό
για το έμβιο που «διαθέτει» τη γλώσσα; Με ποιόν τρόπο η σύνδεση μεταξύ γλώσσας και ομιλίας προϋποθέτει την διαρκώς απίθανη
υπέρβαση ενός χάσματος απ’ όπου αναδύεται το Εγώ, δηλαδή το
υποκείμενο της εκφοράς; Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα που θέτει ο Αγκάμπεν. Και ακριβώς σ’ αυτούς του συλλογισμούς βασίζεται
προκειμένου να τροποποιήσει τη φουκωική αντίληψη περί βιοπολιτικής και να μπορέσει να συλλάβει το διακύβευμα του στρατοπέδου
συγκέντρωσης. Στους τόπους αυτούς, δεν επρόκειτο τόσο για κάποιο
31. HS, σ. 25.
32. DE, τ. IV, σ. 723.
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δικαίωμα του ν’ αφήνεις να ζουν όσο του ν’ αφήνεις να επιβιώνουν,
και η επιβίωση αυτή σήμαινε ταυτόχρονα την ανάδυση ενός έμβιου όντος, μιας ζωής φυτικής και γυμνής, δια παντός διαχωρισμένης
από το ομιλούν. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης «δεν ήταν μόνο τόποι
θανάτου και εξόντωσης, αλλά ακόμα και κυρίως τόποι παραγωγής
του μουσουλμάνου, της απόλυτης βιοπολιτικής ουσίας, απομονώσιμης μέσα στο βιολογικό συνεχές» 33. Ξαναβρίσκουμε εδώ την αναφορά στον Αριστοτέλη και την αρχαιοελληνική διάκριση μεταξύ ζωής και
βίου, μεταξύ του έμβιου και του ομιλούντος στον Homo Sacer. Αλλά σε
αυτό το βιβλίο ο Αγκάμπεν επιμένει στην ύπαρξη μιας κοινής δομής
που χαρακτηρίζει την ίδια στιγμή το πέρασμα από το έμβιο στον λόγο
απ’ τη μια πλευρά κι από την άλλη το πέρασμα από το ζῆν στο εὖ ζῆν
μέσα στην πολιτική κοινότητα (πόλις). Έτσι, το έμβιο μιλά εισάγοντας
τη φωνή στη σημαίνουσα δομή της γλώσσας (έγκλειση), αποκλείοντας
ταυτόχρονα την καθαρή φωνή η οποία με τη σειρά της χαρακτηρίζεται
ως γυμνή ζωή. Η «έν-κλειση» είναι παράλληλα και «από-κλεισμός», ένας
τρόπος δηλαδή να διατηρήσουμε επαφή με το αποκλεισμένο. Με τον ίδιο
τρόπο, στην πόλη το ζῆν είναι πολιτικοποιημένο, δηλαδή «εν-κλείεται»,
παραμένοντας την ίδια στιγμή «από-κλεισμένο» ως καθαρή ή γυμνή ζωή.
Απ’ άκρη σ’ άκρη, σ’ όλο του το βιβλίο, ο Αγκάμπεν προσπαθεί
να αποκαλύψει δομικές αναλογίες αντιπαραβάλλοντας τομείς φαινομενικά άσχετους μεταξύ τους. Οδηγός του είναι ο προσδιορισμός της δομής
του ναζιστικού στρατοπέδου και ουσιαστικά πρόκειται για μια προσπάθεια να αποδειχθεί ότι η δομή αυτή είναι πανταχού παρούσα από τις
απαρχές κιόλας της δυτικής πολιτικής. Προκειμένου να τα καταφέρει,
ο Αγκάμπεν καταφεύγει σε αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε
ακραία δραματοποίηση των εννοιολογικών κατηγοριοποιήσεων. Έτσι,
όσον αφορά τη αριστοτελική σχέση μεταξύ έμβιου και ομιλούντος όντος,
ο Αγκάμπεν περιγράφοντας αυτή τη δομή –την «ουσιαστική, δηλαδή,
33. Βλ. Giorgio Agamben, Quel che resta di Auschwitz. L'archivio e il testimone, 1998 (γαλλ.
έκδοση, Ce qui reste d’Auschwitz [Αυτό που μένει από το Άουσβιτς], μτφρ. P. Alferi, Παρίσι,
Rivages, 1999, σ. 110). Για μια κριτική και λεπτομερή ανάλυση του Αυτό που μένει από το
Άουσβιτς, βλ. Philippe Mesnard, Claudine Kahan, Giorgio Agamben, à l’épreuve d’Auschwitz [Τζιόρτζιο Αγκάμπεν: η βάσανος του Άουσβιτς], Παρίσι, Kimé, 2001. Σ.τ.μ.: «Μουσουλμάνος»
ήταν μια έκφραση της στρατοπεδικής αργκό (και πιο συγκεκριμένα των εγκλείστων του
Άουσβιτς-Μπίρκεναου) που αναφερόταν στους πιο καταβεβλημένους από τους κρατουμένους, οι οποίοι πολύ συχνά ήταν πλέον τόσο αδύναμοι (πεινασμένοι και σκελετωμένοι
γαρ), που σχεδόν σέρνονταν κατά γης. Γι’ αυτό και πιθανολογείται πως το παρατσούκλι
τους κόλλησε, επειδή, όντας κατά γης, έφερναν στο νου προσευχόμενους μουσουλμάνους.
Ο όρος αναφέρεται και από τον Πρίμο Λέβι στο Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος.
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δομή της μεταφυσικής παράδοσης»- με όρους αποκλεισμού/εγκλεισμού,
συνδέει απευθείας τούτη την παράδοξη κατάσταση εξαίρεσης (όταν κάποιος δεν είναι ούτε «εν-κλεισμένος», ούτε «από-κλεισμένος», αλλά και
τα δύο ταυτόχρονα) με μια «δυνατότητα θανάτωσης». Αυτή η τελευταία
είναι συγκροτημένη με βάση τη μορφή του Homo Sacer, του ανθρώπου
εκείνου που το ρωμαϊκό δίκαιο όριζε ως κάποιον ο οποίος δεν μπορεί να θυσιαστεί με βάση το τελετουργικό, που μπορεί όμως, παρ’ όλα
αυτά, να θανατωθεί χωρίς η πράξη αυτή να θεωρείται φόνος. Ήδη από
την ανάλυση του γλωσσικού αποτυπώματος στη φωνή ξεπροβάλλει το
φάντασμα του αποκλεισμένου και απειλούμενου ανθρώπου, δηλαδή της
δομής που ξαναβρίσκουμε με ορισμένες τροποποιήσεις στα στρατόπεδα
συγκέντρωσης. Έτσι, εάν καταφέρουμε να αποδείξουμε πως η δομή της
βιοπολιτικής που εισήγαγε ο Φουκώ –όπου το σύγχρονο κράτος βάζει
στο κέντρο των υπολογισμών του την βιολογική ζωή- είναι η ίδια με
αυτή του αποκλεισμού/ εγκλεισμού από τη ζωή στη γλώσσα, από το ζῆν
στο εὖ ζῆν που έθεσε ο Αριστοτέλης, θα αποδεικνύαμε τότε πως «αναλαμβάνοντας [το βιοπολιτικό καθήκον] η νεωτερικότητα απλώς διατρανώνει την πίστη της στην ουσιώδη δομή της μεταφυσικής παράδοσης»34.
Η έννοια που μας επιτρέπει να παραδεχτούμε πως μια τέτοια
συνέχεια πράγματι υφίσταται, είναι η έννοια της Κυριαρχίας που ο
Αγκάμπεν επεξεργάζεται βασιζόμενος στις αναλύσεις του Καρλ Σμιτ
(Carl Schmitt). Η παρέμβαση του Αγκάμπεν έγκειται στην ρητή σύνδεση
της λογικής της Κυριαρχίας με την λογική της βιοπολιτικής, προκειμένου
να φωτιστεί η έννοια του «δικαιώματος να επιβάλλεις τον θάνατο» που
δεν είναι παρά ο αντίποδας του «δικαιώματος να δίνεις τη ζωή» της
βιοπολιτικής. Έτσι δύναται να εμπλουτίσει την έννοια της Kυριαρχίας
όπως την εννοούσε ο Φουκώ, με αυτή του αποκλεισμού, της οριοθέτησης
ενός πεδίου εξαίρεσης όπου η διάκριση ανάμεσα σε νόμιμο/παράνομο
αναιρείται και καθίσταται αδιάφορη. Η κυρίαρχη πράξη της υπαγόρευσης του νομικού κανόνα στη γενική της μορφή προϋποθέτει την πρότερη
θέσμιση μιας διάκρισης μεταξύ κανονικής κατάστασης και κατάστασης
εξαίρεσης, όπου η τελευταία αποτελεί τη αόρατη αλλά συγκροτητική
«φόδρα» ακόμα και της ίδιας της κανονικής κατάστασης. Συνεπώς το
νομικό πεδίο είναι αναγκασμένο διαρκώς να προσδιορίζεται βάσει ενός
άλλου πεδίου όπου ο νόμος δεν έχει ισχύ, μια ειδική περίπτωση μοναδική και μη συναγόμενη, στο πλαίσιο της οποίας εκφράζεται με όλη της
την ένταση η παντοδυναμία της Κυριαρχίας. Η παντοδυναμία αυτή δεν
34. Giorgio Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz, ό. π., σ. 16.
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είναι στο κάτω-κάτω της γραφής παρά η εξουσία να σκοτώνεις χωρίς
εν προκειμένω ο φόνος να θεωρείται παράβαση του νόμου. Το παράδειγμα που φέρνει ο Αγκάμπεν συνοψίζει την ουσία της Κυριαρχίας:
«σε κάθε δικαιική νόρμα που επιβάλλει ή απαγορεύει κάτι (όπως, για
παράδειγμα, η απαγόρευση της ανθρωποκτονίας) εγγράφεται, ως προϋποτιθέμενη εξαίρεση, η καθαρή και μη κολάσιμη μορφή της ειδικής
περίπτωσης η οποία, υπό συνθήκες κανονικότητας, πραγματοποιεί την
παραβίασή της –εν προκειμένω τον φόνο ενός ανθρώπου όχι ως προϊόν
φυσικής βίας αλλά στα πλαίσια βίας που ασκεί η Κυριαρχία μέσα στο
πλαίσιο της κατάστασης εξαίρεσης».
Πρόκειται ουσιαστικά για την προσπάθεια να δειχθεί πως από
την ίδια της τη φύση η θέσπιση του νόμου από τον Κυρίαρχο εξαρτάται
από ένα πεδίο απόλυτης βίας στο οποίο, αν κανείς εισχωρήσει, δύναται να θανατωθεί δίχως αυτό να χαρακτηρίζεται φόνος. Ωστόσο, χωρίς
ν’ αρνούμαστε ότι το δικαίωμα ζωής και θανάτου είναι, όπως λέει κι ο
Ζαν Μποντέν (Jean Bodin), ένα απ’ τα διακριτικά γνωρίσματα της Κυριαρχίας35, είναι παρ’ όλα αυτά το μοναδικό που λαμβάνει υπόψιν του
ο Αγκάμπεν. Συνεπώς η έννοια της Κυριαρχίας διευρύνεται τόσο πολύ,
ώστε τελικά να ταυτίζεται με την εξουσία κάποιου να σκοτώνει –εξ ου κι
η απόλυτη ελαστικότητά της ως έννοιας. Έτσι, ο homo sacer του ρωμαϊκού
δικαίου αναδεικνύει πως η σφαίρα της Κυριαρχίας αποτελεί ουσιαστικά
μια σφαίρα στο πλαίσιο της οποίας μπορεί κανείς να σκοτώσει χωρίς
ωστόσο να διαπράξει ανθρωποκτονία, μια σφαίρα που δεν υπάγεται στην
θρησκεία, καθώς η εν λόγω ζωή δεν μπορεί να θυσιαστεί, δηλαδή δε δύναται να προσφερθεί ως σφάγιο σε κάποιον θεό. Ή ακόμα, θα μπορούσαμε
να φανταστούμε τον Κυρίαρχο σαν έναν ήρωα του μαρκησίου Ντε Σαντ
35. Όπως μας δείχνει ο Ετιέν Μπαλιμπάρ εδώ ο Αγκάμπεν ακολουθεί τον Καρλ Σμιτ αναφορικά με τον Μποντέν: Στο πλαίσιο των «συμβόλων εξουσίας», ο Αγκάμπεν απομονώνει
την αναστολή της νομιμότητας προκειμένου να εντοπίσει και σε αυτήν την περίπτωση
την πρωτοκαθεδρία της εξαίρεσης «η οποία διαψεύδει κάθε αρχή των Les Six Livres de
la République [Έξι βιβλίων περί Πολιτείας] του Μποντέν» (E. Balibar, «Prolégomènes à la
souveraineté : la frontière, l’Etat, le peuple» [«Προλεγόμενα στην κυριαρχία: τα σύνορα, το
Κράτος, ο λαός»], Les Temps modernes, τ. 610, φθινόπωρο 2000, σ. 58). Η σημερινή τάση να
αναφερόμαστε αυτόματα στον Καρλ Σμιτ προκειμένου να στοχαστούμε το ζήτημα της
Κυριαρχίας έχει δεχθεί σφοδρή κριτική από τον Ζεράρ Μαιρέ ο οποίος δείχνει με ποιον
τρόπο ο γερμανός φιλόσοφος «παραχαράσσει την έννοια της Κυριαρχίας», παραλείποντας την «κυρίαρχη εξουσία» έτσι όπως την είχε επεξεργαστεί ο Μποντέν, «προκειμένου
να δικαιώσει την πολιτική δράση δικτατορικού τύπου» (Gérard Mairet, La Fable du monde.
Enquête philosophique sur la liberté de notre temps [Ο μύθος του κόσμου. Φιλοσοφική έρευνα
περί της ελευθερίας στην εποχής μας], Παρίσι, Gallimard, 2005, σ. 69-70).
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που εξαγγέλλει: «δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που δεν επιθυμεί να
είναι δεσπότης πάνω στην καύλα του». Αντίθετα, όπου γίνεται λόγος για
την ισχύ ξέχωρα απ’ την πράξη –σύμφωνα με την αριστοτελική ανάλυση- η μη άμεση άσκηση αυτής της ισχύος μεταφράζεται ως υπόρρητη
απειλή. Η δυνατότητα του Κυρίαρχου να επιλέξει να μην ενεργήσει, περιστέλλεται και τελικά ταυτίζεται με μία μόνον εκδοχή: την δυνατότητα του κατόχου της εξουσίας να μη σκοτώνει. Κάθε δυνατότητα λοιπόν
αυτού του κατόχου να μην κάνει κάτι, θεωρείται ως δείγμα ενός τύπου
εξουσίας της Κυριαρχίας, η ουσία της οποίας είναι να σκοτώνει, εφόσον
μπορεί να μην το κάνει.
Έχοντας εντοπίσει την Κυριαρχία ήδη από το ξεκίνημα της δυτικής παράδοσης, ο Αγκάμπεν μπορεί επιτέλους ν’ αποδείξει ότι η ιστορική κορύφωση της δεύτερης δεν είναι παρά η πιο αποτελεσματική έκφραση της πρώτης. Η νομική βάση του Γ’ Ράιχ που συνοψίζεται στη φράση
«ο λόγος του Φύρερ είναι η πηγή του νόμου», θολώνοντας πράγματι τα
όρια μεταξύ του κανόνα και της εξαίρεσης, του δικαίου και του γεγονότος, υποτίθεται πως εξέφραζε την αληθινή φύση της Κυριαρχίας. Υπό τις
συνθήκες αυτές, το στρατόπεδο συγκέντρωσης, ένας κατεξοχήν τόπος
όπου δίκαιο και γεγονός συγχέονται, αποκαλύπτει τελικά τις λανθάνουσες τάσεις που ενυπήρχαν στη δυτική πολιτική ήδη από την αρχή: ο homo
sacer καταλήγει να συγχέεται με τον πολίτη36.
Τελικά, ο Φουκώ διατηρούσε διακριτές τις δύο μορφές εξουσίας, αυτή του νόμου ενός κυρίαρχου κράτους κι εκείνη της νόρμας του
αστυνομικού κράτους, δείχνοντας μάλιστα, όχι μόνο την αλληλοσυμπλοκή τους αλλά και την «μόλυνση» του νόμου από την νόρμα κατά την
μετέπειτα εξέλιξη του κράτους πρόνοιας. Αντίθετα ο Αγκάμπεν υποστηρίζει ότι, στο πλαίσιο της ναζιστικής βιοπολιτικής, η αστυνομία με την
δεδομένη της μέριμνα για την ανάπτυξη της ζωής των πολιτών, αποκτά
πολιτικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι «η μέριμνα για την ζωή ταυτίζεται
36. Εδώ υπάρχει κι ένα ακόμη πρόβλημα: Από την μια πλευρά η δομή της Κυριαρχίας
υπάρχει ήδη από τη γέννηση της δυτικής μεταφυσικής, δηλαδή στην αρχαία Ελλάδα.
Από την άλλη, η αρχή της πολιτικής σημειώνεται στη Ρώμη όπου ο Αγκάμπεν εντοπίζει
μια συνέχεια μεταξύ του δικαιώματος ζωής και θανάτου του πατέρα επί των αρσενικών
παιδιών του και του imperium του άρχοντα. Ωστόσο, οι έλληνες άρχοντες δεν είχαν τέτοιο
χαρακτήρα. Μπορούμε άραγε να προβάλουμε σε αυτούς το σχήμα της Κυριαρχίας, όταν
γνωρίζουμε πως η εξουσία τους θεμελιωνόταν στην ισονομία και στην ισηγορία, με άλλα
λόγια δηλαδή στην σύνδεση του ζώντος με το ομιλούν; Βλ. Claude Nicolet, Le Métier de
citoyen dans la Rome républicaine [Το επάγγελμα του πολίτη στην δημοκρατική Ρώμη], Παρίσι,
Gallimard, 1995, σ. 427 κ. ε.
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στο εξής με την πάλη ενάντια στον εχθρό». Είναι στο σημείο αυτό λοιπόν
που η βιοπολιτική μετατρέπεται σε θανατοπολιτική, εφόσον η Κυριαρχία
μεταμορφώνεται σε «εξουσία να αποφασίζεις πότε μια ζωή είναι πολιτικά χρήσιμη». Όμως πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή
σύνδεση, διότι ο Αγκάμπεν έδειξε παραπάνω πως η ίδια η μορφή του
νόμου, που υποτίθεται ότι δεν αφορά άμεσα τα έμβια όντα, ταυτίζεται
εξαρχής με την γυμνή ζωή. Οι αλληγορίες του Κάφκα, που παρουσιάζει
έναν νόμο κενό οποιουδήποτε περιεχομένου, καταλήγουν να θολώσουν
τα όρια μεταξύ νόμου και ζωής. Η κατάσταση εξαίρεσης -εν ολίγοις το
στρατόπεδο, εντός του οποίου «η πιο αθώα χειρονομία ή η ελάχιστη
παράλειψη μπορούν να επιφέρουν τις πιο ακραίες συνέπειες»37- γίνεται
αντιληπτό ως το αποκορύφωμα, η ίδια η τελική κατάληξη του νόμου, η
καταραμένη του πίσω όψη. Απ’ το σημείο αυτό ο Αγκάμπεν ανασύρει την
8η απ’ τις Θέσεις για τη φιλοσοφία της ιστορίας όπου ο Βάλτερ Μπένγιαμιν (Walter Benjamin) διακρίνει δύο καταστάσεις εξαίρεσης: Αυτή στην
οποία ζούμε, που συνιστά τον κανόνα για τις καταπιεσμένες τάξεις, και
την «πραγματική» (wirklich), την οποία οφείλουμε εμείς να πραγματώσουμε. Να περάσουμε δηλαδή από την πρώτη στην δεύτερη με μια θετική αυτή τη φορά αντιστροφή: Απ’ την κατάσταση εξαίρεσης όπου «δεν
μπορούμε να ξεχωρίσουμε την παραβίαση του νόμου από την εκτέλεσή
του, με συνέπεια αυτό που είναι σύμφωνο προς τον κανόνα και αυτό
που τον παραβιάζει να ταυτίζονται σε αυτή δίχως κανένα υπόλειμμα»38,
προς μια κατάσταση εξαίρεσης που θα σήμαινε «την ολοκλήρωση και
την πλήρη απονέκρωση του νόμου», διαδικασία την οποία ο Αγκάμπεν
ταυτίζει με τον μεσσιανισμό. Επομένως τα στρατόπεδα συγκέντρωσης
μπορούν ν’ αποτελέσουν την ακραία αυτή εμπειρία με εφαλτήριο την
οποία μπορούμε να στοχαστούμε «μια πολιτική απαλλαγμένη από κάθε
ανάθεμα»39. Μέσω μιας αντιστροφής της αντιστροφής θα μπορούσαμε
λοιπόν να περάσουμε από το στρατόπεδο συγκέντρωσης –την τελική,
δηλαδή, αποκάλυψη αυτού που ήταν εξαρχής η δυτική πολιτική- στην
πραγματική κατάσταση εξαίρεσης. Θα ξαναβρίσκαμε έτσι ένα είδος θεοδικίας, στα πλαίσια της οποίας θα εναπόκειτο σ’ εμάς να στοχαστούμε
την εγκατάλειψη ως τέτοια, απελευθερώνοντάς την από κάθε ιδέα νόμου
και πεπρωμένου. Ο στοχαστής –εν προκειμένω ο Αγκάμπεν- θα οριζόταν
επομένως ως εκείνος που δύναται να συλλάβει το μεσσιανικό της νόημα.
37. HS, σ. 93.
38. HS, σ. 100.
39. ΗS., σ. 103.
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Να φτάσει δηλαδή στα όρια της σκέψης, ως τη στιγμή της τελικής αντιστροφής. Μπορούν άραγε τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης ν’
αποτελέσουν την βάση ενός τέτοιου προτάγματος;
Ο τρόμος και η κατάργηση του νόμου ως προϋπόθεση για την
εγκαθίδρυση των «εργαστηρίων ολοκληρωτικής κυριαρχίας»
Στόχος μας εδώ δεν είναι ν’ απορρίψουμε συνολικά τις αναλύσεις
του Αγκάμπεν. Αυτές διατηρούν την αξία τους στο βαθμό που καταδεικνύουν την βιοπολιτική διάσταση των στρατοπέδων συγκέντρωσης και περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίον πραγματώνεται η κατάσταση εξαίρεσης.
Στα υπέρ τους οφείλουμε, επιπλέον, να αναγνωρίσουμε ότι καταδεικνύουν
πως η εξαίρεση δεν είναι κάτι διακριτό από τον κανόνα, αλλά συνιστά,
αντίθετα, το έτερο κομμάτι ενός κοινού συστήματος. Το θέμα, λοιπόν, είναι
εάν και κατά πόσο μπορούμε να θεωρήσουμε τον ναζισμό ως το τελευταίο
στάδιο της Κυριαρχίας της οποίας η ιστορία υποτίθεται ότι ταυτίζεται με
αυτή της μεταφυσικής.
Πρώτα απ’ όλα, δικαιούται άραγε ο Αγκάμπεν να ισχυρίζεται πως η
αρεντιανή ανάλυση του ολοκληρωτισμού δε λαμβάνει υπόψιν της την βιοπολιτική προοπτική; Θα μπορούσαμε κάλλιστα να αποδείξουμε ότι αντιθέτως
αυτή η διάσταση βρίσκεται στο κέντρο του Ολοκληρωτικού συστήματος.
Στον Ιμπεριαλισμό40 η Άρεντ αφιερώνει μακροσκελείς αναλύσεις στη γέννηση της έννοιας της ράτσας ξεκινώντας απ’ τις θέσεις του Μπουλαινβιγιέ
(Boullainvilliers) και του κόμη Γκομπινώ (compte de Gobineau), φτάνοντας
ως και τον δαρβινισμό. Παρατηρεί πώς «στο τέλος του αιώνα, οι συγγραφείς πραγματεύονται με κάθε φυσικότητα τα πολιτικά θέματα με όρους
βιολογίας και ζωολογίας»41. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι αναλύσεις περί φυλετικοποίησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις αντίστοιχες περί ιμπεριαλιστικής εξάπλωσης κ.λπ. Ο ίδιος ο Αγκάμπεν, άλλωστε, παραθέτει ένα
απόσπασμα του Ολοκληρωτικού συστήματος που αναφέρεται σ’ ένα σχέδιο
εξολόθρευσης γερμανών υπηκόων με νεφρικές ή καρδιακές παθήσεις.
Όμως η Άρεντ, που στο σημείο αυτό προσεγγίζει τον Φραντς
Νόυμαν, δεν επικαλείται αυτήν την διάσταση για ν’ αποδείξει πως βρίσκεται στην ίδια γενεαλογία με το έθνος-κράτος: Την αντιλαμβάνεται
40. Σ.τ.μ.: Ο Ιμπεριαλισμός είναι το δεύτερο μέρος του θεμελιώδους έργου της Άρεντ, Οι
πηγές του ολοκληρωτισμού (The Origins of Totalitarianism, 1951). Το πρώτο μέρος έχει τον
τίτλο Αντισημιτισμός, ενώ στα ελληνικά έχει μεταφραστεί μόνο το τρίτο μέρος του έργου
υπό τον τίτλο Το ολοκληρωτικό σύστημα (μτφρ. Γ. Λάμψας, Αθήνα, Ευρύαλος, 1988).
41. H. Arendt, The Origins of Totalitarianism, B’ μέρος, Imperialism (γαλλ. έκδοση, Les Origines
du totalitarisme, μτφρ. M. Leiris, Παρίσι, Gallimard, Quarto, 2002, σ. 442.)
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περισσότερο ως μια διαστροφή του. Από τη στιγμή που ο καθοριστικός
παράγοντας του ιμπεριαλιστικού επεκτατισμού είναι η ζωή, ανατρέπεται
η ίδια η έννοια του χώρου και της επικράτειας, για την οποία ο Καρλ Σμιτ
έγραφε πως η οριοθέτησή της μέσω σαφών συνόρων αποτελεί το κεντρικό
διακύβευμα της Κυριαρχίας. Αντιθέτως, η ζωή –και πολύ περισσότερο η
ράτσα οριζόμενη ως «μια ομάδα ανθρώπινων υπάρξεων που εμφανίζουν
έναν συγκεκριμένο συνδυασμό ομοζυγωτικών γονιδίων που απουσιάζουν
από άλλες ομάδες»42, σύμφωνα με την διατύπωση του Αγκάμπεν- ξεφεύγει απ’ αυτά τα σύνορα. Η κριτική των αδιεξόδων του έθνους-κράτους
στην οποία προβαίνει η Άρεντ δεν πρέπει να μας κάνει να ξεχνούμε πως
το τελευταίο θεωρείται από τη γερμανίδα φιλόσοφο ως αντίβαρο στον
επεκτατισμό. Εάν οφείλουμε ν’ ασκήσουμε κριτική στο έθνος-κράτος και
να το αναστοχαστούμε ως δομή πολιτικής οργάνωσης, τούτο δεν οφείλεται στο γεγονός πως συνιστά πρόπλασμα του ολοκληρωτισμού, αλλά
αντίθετα διότι η δομή του φάνηκε, ακριβώς, ανίκανη να θέσει εμπόδια
στην ολοκληρωτική εξάπλωση. Όσον αφορά τώρα την ανιθαγένεια43 ή την
εθνική επέκταση που πραγματοποιείται μέσα στο πλαίσιο του εθνικού
κράτους, η βασική γραμμή της επιχειρηματολογίας της Άρεντ συνίσταται
στην επισήμανση του γεγονότος ότι, μπροστά σε τέτοιου είδους φαινόμενα, το έθνος-κράτος είναι καταδικασμένο να λειτουργεί με τρόπο που
αντιβαίνει προς τις ίδιες του τις αρχές, αναθέτοντας τον χειρισμό των καταστάσεων στον διοικητικό μηχανισμό, στην γραφειοκρατία ή ακόμα και
στην ίδια την αστυνομία. Επομένως, η Άρεντ πιστεύει πως το έθνος-κράτος –και εν γένει τα μη ολοκληρωτικά κράτη- υπονομεύονται εκ των έσω
απ’ την «διάδοση ολοκληρωτικών μεθόδων»44. Σαφώς λοιπόν υπάρχουν
δίοδοι που οδηγούν από το δημοκρατικό έθνος-κράτος στο ολοκληρωτικό
κράτος. Ωστόσο η Άρεντ δείχνει επίσης ότι, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει
στον ολοκληρωτισμό, το κράτος δεν είναι απλώς ένας φερετζές ο οποίος αποκρύπτει την πραγματική άσκηση εξουσίας που έχει παραδοθεί
42. HS, σ. 228.
43. Σ.τ.μ.: Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, «Τουλάχιστον 10 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως δεν έχουν ιθαγένεια. Ο αριθμός αυτός είναι
ίσος με το άθροισμα των πληθυσμών της Νορβηγίας και της Δανίας. Επιπλέον, οι περισσότεροι από αυτούς τους 10 εκατομμύρια ανθρώπους είναι ανιθαγενείς χωρίς να φταίνε οι
ίδιοι. Η ανιθαγένεια –η κατάσταση του να μην έχει κάποιος ιθαγένεια – προκύπτει λόγω
διακρίσεων σε βάρος συγκεκριμένων ομάδων, ή επαναχάραξης συνόρων, ή κενών στη νομοθεσία για την ιθαγένεια» (https://www.unhcr.gr/prostasia/anithageneis.html).
44. H. Arendt, «Projet de recherche sur les camps de concentration» [«Σχέδιο έρευνας πάνω
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης»], στον τόμο La Nature du totalitarisme, μτφρ. M. I. B. de
Launay, Παρίσι, Payot, 1990, σ. 176.
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στο κόμμα και την μυστική αστυνομία. Προς επίρρωσιν αυτού, η Άρεντ
αναφέρεται στην παρεμπόδιση απ’ την πλευρά της βρετανικής μητρόπολης των σχεδίων για «διοικητικές σφαγές»45 που πρότεινε ο Λώρενς της
Αραβίας, με βάση την εμπειρία του στην Εγγύς Ανατολή, με σκοπό την
«ειρήνευση» της περιοχής.
Ίσως το ερώτημα να αφορά και πάλι τις ασφαλιστικές δικλείδες. Από τη στιγμή που ορισμένες σπάσουν, οι προϋπάρχουσες τάσεις
απελευθερώνονται. Ωστόσο η καινούργια πραγματικότητα που διαμορφώνεται δεν περιστέλλεται στο προϋπάρχον περιεχόμενο αυτών των τάσεων. Πράγμα που συμβαίνει και στην περίπτωση του ολοκληρωτισμού,
του οποίου τα στρατόπεδα συγκέντρωσης αποτελούν το «εργαστήριο».
Ο όρος «εργαστήριο» υποδηλώνει μια κάποια ημι-επιστημονική μέθοδο
που τίθεται σ’ εφαρμογή, με στόχο «τη δημιουργία ενός πράγματος που
δεν υπάρχει». Αυτό το πράγμα δεν είναι ακριβώς ανθρώπινο, αλλά «ένα
ανθρώπινο είδος που […] μοιάζει με τ’ άλλα ζωικά είδη και […] έχει σαν
μοναδική “ελευθερία” την “διαιώνιση του είδους”»46. Με άλλα λόγια η
ανθρωπότητα, έτσι όπως την ξέρουμε, αντιμετωπίζεται ως πρώτη ύλη
απ’ την οποία θα πλαστεί ένας γιγάντιος άνθρωπος που θα συγκροτεί
ένα μόνο άτομο και θα καθιστά τους επιμέρους ανθρώπους άνευ αξίας. Πρόκειται για ένα σχέδιο μετατροπής της ανθρώπινης ποικιλίας σε
ανθρώπινο είδος. Ακριβώς ένα τέτοιου είδους σχέδιο είχε διατυπώσει ο
Χίτλερ, όταν διακήρυττε ότι παλεύει «ώστε να γνωρίζει κάθε άτομο πως
ζει και πεθαίνει για την διατήρηση του είδους και μόνο»- μια κατάσταση
δηλαδή κοντά σ’ αυτή της μύγας: «Μια μύγα γεννά εκατομμύρια αυγά,
που όλα καταστρέφονται. Αλλά οι μύγες εξακολουθούν να υπάρχουν»47.
Το διακύβευμα λοιπόν αφορά έναν ζωντανό πληθυσμό θεωρούμενο ως σύνολο και η πολιτική η οποία τον αναλαμβάνει δεν μπορεί παρά
να είναι βιοπολιτική. Για να γίνει όμως σταδιακά αυτή η πολιτική μια
πολιτική θανάτου48, και μάλιστα όχι γενικά και αφηρημένα αλλά μέσα
45. Σ.τ.μ.: Administrative massacres, όρος που εισάγει η Άρεντ στο υστερόγραφο του βιβλίου της Ο Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ. Έκθεση για την κοινοτοπία του κακού (ελλ. μτφρ, Β.
Τομανας, Νησίδες, 2009) και αναφέρεται σε κρατικά οργανωμένες μαζικές δολοφονίες,
οι οποίες πραγματοποιούνται και εκτελούνται από τον ίδιο τον κρατικό μηχανισμό, με
τη συμμετοχή τομέων του διοικητικού προσωπικού.
46. H. Arendt, Το ολοκληρωτικό σύστημα, μτφρ. Γ. Λάμψα, Αθήνα, Ευρύαλος, 1988, σ. 219.
47. Αποστροφή του Χίτλερ που παραθέτει η Άρεντ, Το ολοκληρωτικό σύστημα, ό. π.,
σ. 220, υποσημ. 126.
48. Εάν και εφόσον βεβαίως μπορούμε να μιλήσουμε για πολιτική σε μια τέτοια περίπτωση -πράγμα που η Άρεντ δεν κάνει ποτέ. Θα έπρεπε λοιπόν να κατασκευάσουμε τον όρο
«βιοκυριαρχία» [biodomination].
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στο πλαίσιο των στρατοπέδων συγκέντρωσης, πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις: Πρέπει οι ασφαλιστικές δικλείδες, για τις οποίες
μιλήσαμε προηγουμένως, να έχουν σπάσει. Έτσι, η Άρεντ επισημαίνει
ότι ένα τέτοιο σχέδιο δε μπορεί να υλοποιηθεί μέσα σ’ ένα πλαίσιο κανονικότητας, εφόσον «ο αυθορμητισμός δε μπορεί ποτέ να εξαφανιστεί
τελείως, στο μέτρο που δεν σχετίζεται μόνο με την ανθρώπινη ελευθερία,
αλλά και με την ανθρώπινη ζωή, με την έννοια της απλής επιβίωσης»49.
Μόνο αν ένα καθεστώς καταφέρει να παρεμποδίσει πλήρως την έκφραση
της ζωής, δηλαδή, εν προκειμένω, του αυθορμητισμού, μπορεί να οργανώσει την άπειρη ποικιλομορφία των ανθρώπινων όντων σα να επρόκειτο
για ένα μόνο άτομο50. Με άλλα λόγια, η «βιοπολιτική» μετατρέπεται σε
«θανατοπολιτική» μόνο απ’ τη στιγμή που ο τρόμος γίνεται η βαθύτερη
ουσία του καθεστώτος. Αυτό συμβαίνει ήδη στις ολοκληρωτικές κοινωνίες, αλλά στα στρατόπεδα συγκέντρωσης αυτή η τάση δεν συναντά
πλέον κανένα εμπόδιο, με αποτέλεσμα η τρομοκρατία να αποτελεί την
βασική αρχή οργάνωσης. Η ναζιστική εκδοχή του στρατοπέδου συγκέντρωσης δεν αποτελεί πραγμάτωση της αληθινής φύσης της νεωτερικότητας, αλλά των ολοκληρωτικών καθεστώτων. Και από αυτήν ακριβώς
την άποψη πρόκειται, πράγματι, για την πίσω όψη αυτού του είδους των
καθεστώτων: Επιτελεί τη λειτουργία ενός πειραματικού πεδίου πραγμάτωσης της ολοκληρωτικής κυριαρχίας προς την οποία τείνουν αυτά
τα καθεστώτα. Μπορεί κανείς να αντιτείνει την ύπαρξη στρατοπέδων
συγκέντρωσης πολύ πριν των αντίστοιχων ναζιστικών, όπως και την διατήρησή τους μετά από αυτά. Από τον πόλεμο των Μπόερς έως τον Α’
Παγκόσμιο Πόλεμο, από τον εγκλεισμό στα γαλλικά στρατόπεδα «ξένων
ανεπιθύμητων» (υπό το καθεστώς του Βισύ) ως τα κέντρα κράτησης
Ιαπώνων στις Η.Π.Α. (μετά το Περλ Χάρμπορ), δεν φαίνεται άραγε να
βρισκόμαστε μπροστά σε μια πρακτική που αφορά τόσο τα ολοκληρωτικά όσο και τα μη ολοκληρωτικά κράτη; Εάν ακολουθήσουμε την Άρεντ,
θα δούμε πως υπερασπίζεται την ύπαρξη μιας διαφοράς μεταξύ, αφενός,
ενός καθεστώτος που δημιουργεί ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης μέσα
σ’ ένα πλαίσιο πολέμου και ανοιχτής σύγκρουσης, δηλαδή ένα στρατόπεδο που στήθηκε για να περιορίσει τους πρόσφυγες και τους ανιθαγενείς,
49. H. Arendt, Το ολοκληρωτικό σύστημα, ό. π., σ. 220.
50. Παρατηρούμε λοιπόν μια πολυσημία στη χρήση του όρου «ζωή» στην Άρεντ. Εδώ ζωή
είναι αυτό που αντιστέκεται στην ολοκληρωτική κυριαρχία: όχι η ζωή του είδους, με τη
βιολογική έννοια του όρου, αλλά η ζωή καθενός από εμάς, ως ατόμου. Η ζωή μετατρέπεται σε επικίνδυνη δύναμη μόνο όταν μετατρέπεται σε ζωή ενός ολόκληρου πληθυσμού ο
οποίος αντιμετωπίζεται ως όλον.
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και, αφετέρου, του κεντρικού ρόλου που παίζουν τα αντίστοιχα στρατόπεδα ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος –ενός ρόλου «που τα μεταλλάσσει»51.
Με άλλα λόγια, οι «ολοκληρωτικές μέθοδοι κυριαρχίας» δεν πραγματώνουν αυτό που υποτίθεται πως ήδη από τις απαρχές μας απέκρυβε η
Κυριαρχία. Ασφαλώς χρησιμοποιούν υλικά τα οποία βρίσκουμε ήδη στην
πρώτη κατηγορία στρατοπέδων συγκέντρωσης, όμως «τα αναπτύσσουν
και τα αποκρυσταλλώνουν στη βάση της μηδενιστικής αρχής “όλα επιτρέπονται”. […] Αλλά παντού όπου αυτές οι μορφές κυριαρχίας αποκτούν την
πραγματικά ολοκληρωτική δομή τους, υπερβαίνουν αυτή την αρχή […] και
εξερευνούν έναν τομέα που ήταν μέχρι σήμερα άγνωστος σε όλους: τον
τομέα του “όλα είναι δυνατά”»52.
Αντίστοιχα, όταν η Άρεντ διακρίνει μεταξύ στρατοπέδου και «κανονικών» συνθηκών, δε δίνει στη λέξη «κανονικές» την έννοια που της
αποδίδει ο Αγκάμπεν όταν γράφει πως η εξαίρεση, την οποία ενσαρκώνει
το στρατόπεδο συγκέντρωσης, «μένει έξω από το πλαίσιο ελέγχου της δικαιοσύνης και από κάθε αναφορά στο κανονικό (normal) νομικό σύστημα».
Βεβαίως και υπάρχει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στο νομικό σύστημα που
εφαρμόζεται στην εκτός στρατοπέδων κοινωνία και στο «όλα είναι δυνατά» των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Δε θα πρέπει όμως να θεωρήσουμε
ότι στον εθνικοσοσιαλισμό συνεχίζουμε να έχουμε ένα κάποιο «κανονικό»
(normal) δίκαιο. Διότι όλες οι αναλύσεις της Άρεντ, ακολουθώντας εν προκειμένω τον Νόυμαν, επιχειρούν ν’ αποδείξουν ότι ακόμα και εντός των
«κανονικών» συνθηκών, μέσα στα ολοκληρωτικά καθεστώτα συντελείται
μια κατάργηση του δικαίου και του νόμου. Ο ολοκληρωτισμός κρατάει από τον νόμο μόνο τον καταναγκασμό και περιστέλλει το δίκαιο σε
απλό φορμαλισμό. Ωστόσο, παρά τις επιθέσεις που δέχεται από όσους
διαμαρτύρονται για την αφηρημένη και γενικευτική αντιμετώπιση των συγκεκριμένων περιπτώσεων, το δίκαιο συνίσταται ακριβώς στην διατήρηση
μιας απόστασης μεταξύ των γενικών κατηγοριών και των αναρίθμητων και
απρόβλεπτων περιπτώσεων. Οι γενικές νομικές κατηγορίες δε φροντίζουν
μόνο για την ύπαρξη μιας κάποιας σταθερότητας, αλλά παράλληλα δηλώνουν με σαφήνεια την απόσταση μεταξύ του επιπέδου του νόμου και του
επιπέδου της ζώσας κοινωνικής πραγματικότητας. Είναι μέσω και χάρις
ακριβώς σε αυτήν την απόσταση που προστατεύεται η ύπαρξη μιας ζώνης
δραστηριοτήτων που δεν εμπίπτει σε καμία ρύθμιση. Αντίθετα, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης απετέλεσαν εργαστήρια ολοκληρωτικής κυριαρχί51. H. Arendt, «Projet de recherche sur les camps de concentration», ό. π., σ. 176.
52. H. Arendt, Το ολοκληρωτικό σύστημα, ό. π., σ. 223.
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ας στον βαθμό που –όπως υποστηρίζει κι ο ίδιος ο Αγκάμπεν- κατήργησαν
πλήρως την απόσταση που χωρίζει τη νόρμα από την κοινωνική πραγματικότητα. Εδώ στηρίζεται το σχέδιο για μια αδιάλειπτη επιβολή πάνω στο
σώμα, που το μετατρέπει σε θνήσκουσα ζωή, μέχρι το σημείο όπου το να
ζει κανείς σημαίνει απλώς και μόνο να διατηρεί αυτό το ελάχιστο της ζωής
που του επιτρέπει να μην έχει ακόμα πεθάνει.
Πρόκειται λοιπόν για μια σκέτη επιβίωση που έχει ως προϋπόθεση
την πλήρη εκμηδένιση του αυθορμητισμού του ατόμου, της ικανότητάς του
δηλαδή να αυτενεργεί και να συνάπτει κοινωνικές σχέσεις. Η κατάσταση
αυτή σκιαγραφεί τα όρια μιας γενικευμένης «διαστροφής»53 του νόμου
μέσα στο πλαίσιο της ολοκληρωτικής κοινωνίας θεωρούμενης στο σύνολό
της. Υπαγορεύοντας στους δικαστές να δικάζουν σύμφωνα με «το υγιές
φυλετικό τους αίσθημα», ζητώντας τους να θεωρούν τους εαυτούς τους
άμεσα συνδεδεμένους με την θέληση του Φύρερ ο οποίος θεωρείται ως η
πηγή του νόμου, το εθνικοσοσιαλιστικό «δίκαιο» καταστρέφει την γενικότητα και τη σταθερότητα του ίδιου του νόμου –όσο σχετική ή μη ικανοποιητική κι αν είναι αυτή η τελευταία. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, η έκφραση «ο
Φύρερ είναι η πηγή του δικαίου» δεν αποτελεί έκφραση ενός κράτους που
επιτέλους πετυχαίνει το πιο ολοκληρωμένο επίπεδο Κυριαρχίας, αλλά,
αντίθετα, δείγμα ενός κράτους που καταποντίζεται. Ο Αγκάμπεν –και
μαζί του ο Φουκώ- θεωρώντας την Κυριαρχία μόνο απ’ τη σκοπιά της
απειλής και του θανάτου (χαρακτηριστικό, εξάλλου, και του ίδιου του νόμου), παραβλέπουν ότι, ταυτόχρονα, αυτή η Κυριαρχία εγγυάται γενικώς
την ισχύ του νόμου στις κοινωνίες μας. Μια εγγύηση ωστόσο αμφίσημη,
εφόσον η ανάδυση της Κυριαρχίας στη Δύση βασίστηκε στην απόρριψη
μιας εξωκοινωνικής, θεϊκής νομιμοποίησής της και σε μια εκκοσμίκευση,
παράλληλα, των βασικών της χαρακτηριστικών. Από εδώ απορρέει και ο
ντεσιζιονιστικός χαρακτήρας κάθε Κυριαρχίας, καθότι το δίκαιο αποτελεί
έκφραση της θέλησής της. Να σημειώσουμε όμως ότι αυτή της η θέληση
παίρνει τη μορφή ενός νόμου, διότι αυτό επιβάλλει στην Κυριαρχία να
κινείται στα πλαίσια μιας γενικότητας σε απόσταση από τα γεγονότα,
διασφαλίζοντας έτσι την διατήρηση μιας απόστασης από το κοινωνικό
σώμα54. Η τάση προς την κατάργηση αυτής της απόστασης που διασφα53. Claude Lefort, La Complication, ό. π.., σ. 220.
54. Βλ. στο σημείο αυτό Neumann, Béhémoth…, ό.π., σσ. 413- 428. Όπως επίσης και
Danièle Lochak, «Droit et non-droit dans les institutions totalitaires. Le droit à l’épreuve du
totalitarisme» [«Δίκαιο και μη-δίκαιο στους ολοκληρωτικούς θεσμούς. Το δίκαιο στη βάσανο του ολοκληρωτισμού»], L’Institution, Centre Universitaire de Recherches Administratives
et Politiques de Picardie, 1981.
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λίζει μιαν ακαθοριστία, δηλαδή μια ενδεχόμενη ελευθερία, σαφώς κι ενυπάρχει ήδη στις γραφειοκρατικές τεχνικές διοίκησης. Παρ’ όλα αυτά, όσο
διαβρωτικές κι αν είναι οι τελευταίες, έχει σημασία το ότι εγγράφονται
στο πλαίσιο ενός κράτους δικαίου55. Όπως, επίσης, έχει ιδιαίτερη σημασία
το ότι το πρώτο βήμα προς το πέρασμα στην ολοκληρωτική κυριαρχία
ήταν η κατάργηση της νομικής προσωπικότητας, της προστασίας δηλαδή
που χαίρει ένα άτομο απ’ τη στιγμή που διαθέτει την ιδιότητα του υποκειμένου του δικαίου. Εάν μια τέτοια κατάσταση δεν αποτελούσε εμπόδιο,
γιατί τότε χρειάστηκε να ανατραπεί;
Ωστόσο, η Κυριαρχία –με τη σημερινή μορφή του εθνικού κράτουςείναι μια μορφή άσκησης εξουσίας που δείχνει διαρκώς τα όριά της, ειδικά
σ’ ό,τι αφορά τους πρόσφυγες και τους ανιθαγενείς. Είναι οι πρώτοι που
υφίστανται όσες μεθοδεύσεις της αστυνομίας παραβιάζουν την εγγύηση
ισότητας πάνω στην οποία θεμελιώνεται η έννοια του πολίτη. Είναι οι
πρώτοι που κινδυνεύουν να εκπέσουν σε μια κατάσταση απλού έμβιου οργανισμού, γυμνής ζωής, σύμφωνα με την γλαφυρή έκφραση του Αγκάμπεν.
Αλλά ακόμα και αν φτάναμε σε τρόπους άσκησης εξουσίας απαλλαγμένες
απ’ την λογική της Κυριαρχίας, το ζήτημα του νόμου και όχι της κατάργησής του θα παρέμενε. Και θα παρέμενε διότι θα είχαμε να κάνουμε με ένα
κοινωνικό σώμα που δεν εγκλείεται στον εαυτό του, παρόλο που η θέση
της εξωτερικής ως προς αυτό αρχής θα έμενε πλέον κενή.
Η επιχειρηματολογία μου στο συγκεκριμένο κείμενο στρεφόταν
πρώτα και κύρια εναντίον οποιασδήποτε ανάλυσης θέλει να μας κάνει να
πιστέψουμε ότι σήμερα βιώνουμε έναν «μαλακό ή soft ολοκληρωτισμό».
Λες και για να είμαστε σίγουροι πως ασκούμε μια σωστή και «ριζοσπαστική» κριτική, θα πρέπει υποχρεωτικά να υποστηρίζουμε πως η κοινωνία
στην οποία ζούμε είναι εξίσου κακή με μια φασιστική ή ολοκληρωτική
κοινωνία. Αυτό, ασφαλώς, δεν σημαίνει πως «οι λεγόμενες φιλελεύθερες
κοινωνίες δεν κινδυνεύουν […] από έναν εκφυλισμό του δικαίου κι απ’ την
παρεπόμενη μετάλλαξη των μεθόδων άσκησης της εξουσίας», όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε η Ντανιέλ Λοσάκ (Danièle Lochak). Ούτε, βεβαίως,
πως οι εν λόγω κοινωνίες δεν εμπεριέχουν «ολοκληρωτικά σπέρματα απο
τα οποία κανενός είδους φράχτης, κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να αποτρέψει μια ενδεχόμενη μόλυνση του συνόλου του κοινωνικού σώματος»56.
Ωστόσο, σε καμιά περίπτωση δεν είναι αμελητέα η διαφορά μεταξύ της
55. Αυτήν την πλευρά φαίνεται να αγνοεί επίσης ο Ζίγκμουντ Μπάουμαν.
56. D. Lochak, «Droit et non-droit…», ό. π., σσ. 183- 184.
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τρομοκρατίας και του φόβου ή της απειλής, από τη μια μεριά, μεταξύ
ενός καθεστώτος θεμελιωμένου στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, δηλαδή,
και ενός καθεστώτος, από την άλλη πλευρά, που θα μπορούσε να υπάρξει και δίχως αυτά, πολλώ δε μάλλον που μας προσφέρει τη δυνατότητα
όχι μόνο να το αντιμαχόμαστε μα και να το καταγγέλλουμε ανοιχτά στο
όνομα μάλιστα των αρχών που το ίδιο αυτό το καθεστώς χρησιμοποιεί
για την νομιμοποίησή του.

Φουάντ Ζακαριγιά

Ο οριενταλισμός και η κρίση της σύγχρονης
αραβικής κουλτούρας*
μετάφραση: Ν. Μάλλιαρης

Εδώ και πολύ καιρό μέσα στον αραβομουσουλμανικό κόσμο, ο
οριενταλισμός αποτελεί στόχο μιας θρησκευτικού τύπου κριτικής, η οποία
αναλαμβάνει να υπερασπιστεί το Ισλάμ ενάντια στον συκοφαντικό τρόπο
με τον οποίο το παρουσιάζουν αρκετά οριενταλιστικά κείμενα1. Ωστόσο,
πολύ συχνά, αυτού του είδους η κριτική συγχέει, στα πλαίσια του ίδιου
αναθεματισμού, οριενταλιστές, «άθεους» και «εχθρούς του αραβικού
έθνους». Αυτή η κριτική, τόσο κλασική πια όσο κι η έκφραση «ψέματα
και συκοφαντίες των οριενταλιστών και των άθεων», αποτελεί πλέον
* Fouad Zakariyya, «Orientalisme et crise de la culture arabe contemporaine». Πρόκειται για
το έβδομο κεφάλαιο της γαλλικής έκδοσης του βιβλίου του αιγύπτιου συγγραφέα, Laïcité
ou islamisme. Les Arabes à l’heure du choix [Εκκοσμίκευση ή ισλαμισμός; Η ώρα των επιλογών
για τους Άραβες], μτφρ. R. Jacquemond, Κάιρο και Παρίσι, Al-Fikr-La Découverte, 1991, σσ.
119-142. Ο Ζακαριγιά (1927-2010) υπήρξε αιγύπτιος στοχαστής, διακηρυγμένος πολέμιος
του ισλαμισμού και υπερασπιστής της κοσμικότητας. Πρόκειται για το πρώτο μέρος του
κειμένου, η συνέχεια του οποίου θα δημοσιευθεί στο επόμενο τεύχος του Προτάγματος.
1. Σ.τ.μ.: Προκειμένου να γίνουν καλύτερα κατανοητά όσα λέει ο συγγραφέας στο κείμενό
του, είναι απαραίτητη μια προκαταρκτική διευκρινιστική παρατήρηση. Ο όρος «οριενταλισμός» χρησιμοποιείται στο κείμενο αυτό με μια διπλή έννοια. Αρχικά και κυρίως αναφέρεται στον γνωστικό κλάδο που ασχολείται με τη μελέτη των κοινωνιών της Ανατολής
και, ως εκ τούτου, με το Ισλάμ και τον ισλαμικό πολιτισμό. Στον βαθμό που συμβαίνει
αυτό, ο όρος χρησιμοποιείται με τρόπο περιγραφικό και ουδέτερο. Στον βαθμό όμως που
ο Ζακαριγιά συζητά απόψεις συγγραφέων σαν τον Έντουαρντ Σαΐντ, ο όρος λαμβάνει κι
ένα επιπλέον περιεχόμενο: Νοείται, κατά τον τρόπο του Σαΐντ, και ως η δυτική ιδεολογία περί Ανατολής που συχνά προωθήθηκε από τον υπό συζήτηση γνωστικό κλάδο. Έχει
σημασία όμως να τονιστεί πως για τον Ζακαριγιά η πρώτη σημασία του όρου δεν οδηγεί
αναγκαστικά στη δεύτερη κι αυτή ακριβώς είναι η κριτική του σ’ όσους χρησιμοποιούν
τον όρο μόνο με αυτήν τη δεύτερη έννοια.
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κοινό τόπο στις χώρες μας. Ορισμένες από αυτές τις θρησκευτικής κατεύθυνσης κριτικές έχουν αντιληφθεί σωστά ότι ο οριενταλιστής έδρασε
σε σύμπραξη με τον αποικιοκράτη· έχουν συνειδητοποιήσει, δηλαδή, την
πολιτική διάσταση του ζητήματος. Ωστόσο πάντοτε κράτησαν αυτή τη
διάσταση σε δεύτερο πλάνο. Για τους τους εκπροσώπους αυτής της κριτικής βασική αλήθεια υπήρξε πάντοτε η ιδέα πως οι οριενταλιστές υπήρξαν
συνεργοί σε μια τεράστια συνωμοσία σπίλωσης του Ισλάμ, που στόχο έχει
να παραχαράξει το δόγμα και να ενσπείρει την αμφιβολία στα μυαλά των
πιστών. Αυτή η συνωμοσία γίνεται αντιληπτή ταυτοχρόνως ως συνέχιση
των Σταυροφοριών, μορφή εκδίκησης της χριστιανικής Ευρώπης ενάντια
στο οθωμανικό Ισλάμ -τη δύναμη που τελικά επικράτησε στη Μέση Ανατολή- και ως απόπειρα παρεμπόδισης της ισλαμικής αναγέννησης, η οποία
υποτίθεται πως απειλείται από τη Δύση. Αυτού του είδους την κριτική τη
συναντάμε σε όλους τους μεγάλους μεταρρυθμιστές ή φονταμενταλιστές
συγγραφείς της λεγόμενης Αραβικής Αναγέννησης (Nahda)2: Ο Jamâl aldîn Al-Afghânî (1839-1897), ο Muhammad Abduh (1844-1905), ο Rashîd
Ridâ (1865-1935), ο Muhammad Farîd Wagdî (1878-1954) και τόσοι άλλοι
αφιέρωσαν όλοι τους ένα διόλου αμελητέο κομμάτι της ενέργειάς τους
στον αγώνα ενάντια στις οριενταλιστικές αναπαραστάσεις του Ισλάμ. Δεν
υπάρχει ούτε ένας μουσουλμάνος στοχαστής, από τη γενιά του al-Afghânî
ως εκείνη του Al-Aqqâd (1880-1965), που να μην συνέταξε σε κάποιο απ’
τα κείμενά του μια ανασκευή –και μάλιστα σε έντονο ύφος- των «ψευδών
ισχυρισμών των οριενταλιστών», στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας να
ξαναβρεί το Ισλάμ «την αυθεντική του εικόνα», τόσο στο εσωτερικό όσο
και στο εξωτερικό των ισλαμικών χωρών.
Όπως βλέπουμε, η κριτική του οριενταλισμού αποτέλεσε κομμάτι της νεότερης διανοητικής αναγέννησης του μουσουλμανικού κόσμου
ωστόσο πήρε ουσιωδώς τη μορφή θρησκευτικής πολεμικής και καταδείχθηκε. Έτσι η πολιτική διάσταση του ζητήματος, ακόμα κι όταν θίχτηκε,
2. Σ.τ.μ.: Πρόκειται για πολιτικό αλλά και πνευματικό και θρησκευτικό κίνημα που εμφανίζεται αρχικά στην Αίγυπτο κι εν συνεχεία διαδίδεται και σε άλλες περιοχές της τότε
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όπως η Συρία κι ο Λίβανος και συνδέεται με μια προσπάθεια
ορισμού της ταυτότητας του αραβικού κόσμου. Συνδέεται άμεσα με τις ανακατατάξεις που
προκάλεσε στη χώρα η βραχύβια κατάκτησή της από το Ναπολέοντα (1798-1801), ωστόσο οι
ιστορικοί τη συνδέουν και με ενδογενείς εξελίξεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπως,
για παράδειγμα, οι τάσεις που εκφράστηκαν μέσω των μεταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ. Σε
κάθε περίπτωση, προϊόν αυτών των εξελίξεων ήταν η εισαγωγή δυτικών ιδεών και γνώσης
στον μουσουλμανικό κόσμο, μέσω μεταφράσεων που εκπόνησαν άραβες διανοούμενοι που
στάλθηκαν ή μετοίκησαν στη Γαλλία για να γνωρίσουν καλύτερα τη χώρα.
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χρησίμευσε μόνο ως στήριγμα του γενικότερου θρησκευτικού στόχου.
Κατά συνέπεια η σημερινή εκστρατεία ενάντια στον οριενταλισμό, η
οποία εκφράζεται κυρίως μέσα από το πασίγνωστο έργο του Έντουαρντ
Σαΐντ, δε συνιστά, αυτή καθεαυτή, κάτι καινούργιο. Το καινούργιο της
υπόθεσης εντοπίζεται στο γεγονός πως η θρησκευτική διάσταση θεωρείται πλέον ένα μόνο από τα στοιχεία ενός πολύ ευρύτερου πολιτικοπολιτιστικού σχεδίου που αποδίδεται από τους αντιοριενταλιστές στον οριενταλισμό: Πιστεύεται πως ο τελευταίος συνεισφέρει στην προσπάθεια
του δυτικού κόσμου να επεκτείνει την ηγεμονία του επί της «Ανατολής»,
με την ευρύτερη δυνατή έννοια του όρου. Πρόκειται για μια αλλαγή
οπτικής που δεν πρέπει να μας εκπλήσσει, αν λάβουμε υπ’ όψη μας
την προσωπικότητα των εν λόγω συγγραφέων: Δεν πρόκειται πλέον για
θρησκευτικούς κήρυκες αλλά για κοσμικούς διανοούμενους. Αν μάλιστα
συνυπολογίσουμε το γεγονός πως οι πιο σημαντικοί εξ αυτών, δηλαδή ο
Anouar Abdel-Malek κι ο Έντουαρντ Σαΐντ, είναι γόνοι χριστιανικών οικογενειών, καταλαβαίνουμε ότι το Ισλάμ γίνεται πλέον αντιληπτό όχι με
θρησκευτικούς αλλά με πολιτικούς και πολιτιστικούς όρους.
Καθένας από αυτούς τους δύο τύπους κριτικής στον οριενταλισμό έχει τα καλά και τα κακά του. Σε ό,τι αφορά στους θρησκευτικής
έμπνευσης κατηγόρους του οριενταλισμού, μπορούμε να τους αναγνωρίσουμε μια πρωτογενή γνώση του Ισλάμ και τη θρησκευτική τους ζέση.
Ωστόσο, κάνουν το λάθος να προσεγγίζουν πολύ συχνά τα κείμενα των
οριενταλιστών με έναν τρόπο επιφανειακό, ο οποίος ρίχνει το βάρος μόνο
στο θρησκευτικό περιεχόμενο αυτών των γραπτών, κάτι που τους οδηγεί σε βιαστικές και αμφίβολα τεκμηριωμένες κρίσεις. Αυτό που κυρίως
τους λείπει είναι η γνώση μιας ξένης κουλτούρας που θα τους επέτρεπε
να διαβάσουν τους οριενταλιστές στο πρωτότυπο και κυρίως να αφομοιώσουν το σύγχρονο επιστημονικό πνεύμα.
Σε ό,τι αφορά στους νεοτερικούς συγγραφείς, αυτοί είναι φορείς
της δυτικής επιστημονικής κουλτούρας, έχουν άμεση πρόσβαση στα πρωτότυπα έργα των οριενταλιστών κι έτσι είναι σε θέση να τους αντιπαλέψουν επί ίσοις όροις. Ωστόσο οι γνώσεις τους γύρω από αυτήν την κλασική
«ανατολική» κουλτούρα, της οποίας, κατά τα άλλα, παρουσιάζονται ως
υπερασπιστές, είναι πολύ συχνά ιδιαίτερα περιορισμένες κι ως εκ τούτου
κατώτερες όχι μόνο από τις αντίστοιχες των μουσουλμάνων απολογητών
αλλά ακόμα και από αυτές των ίδιων των οριενταλιστών.
Βλέπουμε λοιπόν ότι οι συγγραφείς που βρίσκονται πίσω από αυτούς τους δύο τύπους κριτικής εκκινούν από εντελώς διαφορετικές προκείμενες κι ακολουθούν διαδρομές που ποτέ δε συμπίπτουν. Μολονότι
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θεωρητικά πολεμούν τον ίδιο εχθρό, αγνοούν πλήρως οι μεν τους δε. Θα
στοιχηματίζαμε δε –με μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας μάλιστα- ότι,
αν τύχαινε και ανακάλυπταν οι μεν τους δε, δε θα έβρισκαν τίποτε που
θα μπορούσε να τους φανεί χρήσιμο για τον αγώνα τους. Θα κατηγορούσαν μάλιστα ο ένας τον άλλον πως παίζει το παιχνίδι του εχθρού: Ο
θρησκευόμενος θα έβρισκε στον κοσμικό τα ίδια μειονεκτήματα για τα
οποία καταγγέλλει τους οριενταλιστές –έναν υπερβολικό ρασιοναλισμό,
συνέπεια της επίδρασης των δυτικών τρόπων σκέψης, και, γενικότερα,
την υποταγή στην ορολογία και τη μεθοδολογία των δυτικών· ο κοσμικός, από την πλευρά του, θα θεωρούσε την εικόνα περί Ανατολής που
μας δίνουν οι θρησκευτικοί συγγραφείς ακόμα πιο παραμορφωτική από
τις αντίστοιχες αναπαραστάσεις των οριενταλιστών, καθώς στα έργα
των πρώτων η απολογητικού τύπου υπεράσπιση αντικαθιστά απλώς την
έλλειψη ανεκτικότητας.
Οτιδήποτε έχει γραφεί τα τελευταία χρόνια γύρω από τον οριενταλισμό εντάσσεται σε μια από αυτές τις δύο κατηγορίες. Αυτός είναι
ο λόγος που με ωθεί να καταθέσω μια νέα οπτική επί του θέματος, η
οποία ευελπιστώ πως θα είναι πολυσήμαντη: Θα προσπαθήσει, από τη
μια μεριά, να εντάξει στο ιστορικό τους πλαίσιο τους δύο αυτούς τύπους κριτικής στον οριενταλισμό· ενώ από την άλλη –κι αυτό είναι το
μείζον διακύβευμα- θα επιχειρήσει μια συγκριτική εξέταση των λαθών
και των προκαταλήψεων που ενυπάρχουν, αφενός, στις οριενταλιστικές
αναπαραστάσεις των Αράβων, και, αφετέρου, στον τρόπο με τον οποίο
βλέπουμε εμείς οι Άραβες τη Δύση. Αυτό θα μας επιτρέψει να κάνουμε,
επί τη ευκαιρία, ακόμα έναν παραλληλισμό, ανάμεσα, τούτη τη φορά,
στον τρόπο με τον οποίο μας βλέπει η Δύση και στον τρόπο με τον οποίο
αντιλαμβανόμαστε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας. Για να ολοκληρωθεί,
δε, η συμμετρία, θα πρέπει να προσθέσουμε και μια τέταρτη διάσταση:
τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται η Δύση τον εαυτό της. Για λόγους σαφήνειας αλλά και για να μην απομακρυνθώ ιδιαίτερα από τον
αρχικό μου πλάνο, θα περιοριστώ εδώ στις τρεις πρώτες διαστάσεις.
Αρκούν για να τοποθετήσουν ξανά το ερώτημα περί οριενταλισμού στο
ευρύτερο πλαίσιο της προβληματικής σχετικά με την διαπολιτισμικότητα (interculturalité).
Η θρησκευτικού τύπου κριτική
Η εχθρότητα που επιδεικνύουν ορισμένοι θρησκευόμενοι διανοούμενοι απέναντι στον οριενταλισμό εκφράζει την αντίδρασή τους
σε μια μακρά διαδικασία συκοφάντησης του Ισλάμ από τη χριστιανική
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Δύση, που υποτίθεται πως βαστά από τον Μεσαίωνα και συνεχίζεται
ως τις μέρες μας. Πρόκειται για μια ερμηνεία η οποία διαθέτει έστω
το πλεονέκτημα πως προσπαθεί να κατανοήσει τα ιστορικά αίτια των
σημερινών δυτικών λαθών. Ωστόσο το κυρίαρχο ρεύμα της προσπαθεί
να εξηγήσει τα πράγματα βάσει της κεντρικής ιδέας της «συνωμοσίας
ενάντια στο Ισλάμ». Σύμφωνα με το σχήμα αυτό, οι οριενταλιστές
παραχαράσσουν συνειδητά το Ισλάμ, κάποιοι από αυτούς ανοιχτά,
μέσω μετωπικών επιθέσεων και ψευδών ερμηνειών των θεμελιωδών
του θρησκευτικών δογμάτων, ενώ κάποιοι άλλοι με τρόπο πιο ύπουλο,
αφήνοντας να παρεισφρήσει εδώ κι εκεί κάποιο εγκωμιαστικό σχόλιο
για το τάδε ή το δείνα σημείο ή κάποια παρότρυνση αμοιβαίας κατανόησης, προκειμένου να δώσουν ένα επίχρισμα αντικειμενικότητας
στα ψεύδη που κατά τα άλλα υποστηρίζουν.
Πρόκειται για έναν αγώνα ουσιωδώς αμυντικό. Ο μουσουλμάνος απολογητής πολεμά ενάντια σ’ έναν «εχθρό του Ισλάμ» στον
οποίο προσπαθεί να δείξει πως έχει διαπράξει (συνειδητά ή όχι) σοβαρά λάθη, ενώ ταυτόχρονα καταγίνεται με την αποκατάσταση της
εικόνας ενός Ισλάμ αγνού στα μάτια του ευσεβούς πιστού, εκλαμβάνοντας κάθε επίθεση στο δόγμα ως κομμάτι της εν λόγω «συνωμοσίας». Δεδομένου, ωστόσο, πως η πολεμική αυτή αντιπαραθέτει τον
θρησκευτικό απολογητή σε έναν κατά κανόνα αλλόθρησκο επιστήμονα, ο οποίος δε θεωρεί αναγκαίο τον σεβασμό του ισλαμικού δόγματος, γρήγορα αποκτά ευρύτερες διαστάσεις. Οδηγεί σε κριτική των
οριενταλιστικών θέσεων για τη σημασία της θεότητας στο Ισλάμ, για
το Κοράνι και τη σχέση του με τα υπόλοιπα ιερά βιβλία, για τη φύση
της Αποκάλυψης, για τις βιογραφίες του Προφήτη, των συντρόφων του
και των πρώτων χαλίφηδων κ.λπ. Τελικά καταλήγει να περιλαμβάνει
τις οριενταλιστικές ερμηνείες της ιστορίας του Ισλάμ και τις αποτιμήσεις των οριενταλιστών αναφορικά προς την ιστορική συμβολή του
μουσουλμανικού πολιτισμού.
Θεμελιώδες, λοιπόν, αν όχι μοναδικό κριτήριο, γι’ αυτήν την
κριτική απολογητικού τύπου είναι η μεγάλη, συνήθως, απόσταση που
χωρίζει τον οριενταλιστή από το μουσουλμανικό δόγμα, δίχως να λαμβάνεται ποτέ υπόψη η επιστημονική αξία των εργασιών του. Αυτό
που τίθεται υπόρρητα ως αξίωμα είναι η εξής ιδέα: Αν ο οριενταλιστής ήταν αμερόληπτος, θα είχε, λογικά, οδηγηθεί να ασπαστεί τη
μουσουλμανική πίστη. Με άλλα λόγια, υποδειγματικός οριενταλιστής
είναι αυτός που τελικά ασπάζεται το Ισλάμ.
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Ένα καλό παράδειγμα της κριτικής αυτού του είδους μας προσφέρει ο Muhammad ‘Abd al-Fattâh ‘Ulyân στο βιβλίο του Ξεσκεπάζοντας τον οριενταλισμό 3 , που αν δε συνιστά το καλύτερο του είδους,
αποτελεί σίγουρα ένα από τα πιο πρόσφατα. Οι καλύτεροι οριενταλιστές, σύμφωνα με τον συγγραφέα, είναι όσοι μεταστράφηκαν στο
Ισλάμ, ενώ ως οι πιο επικίνδυνοι θεωρούνται «οι εβραίοι, οι μαρξιστές
και οι ιεραπόστολοι». Στην καλύτερη περίπτωση η επιστημονική αξία
των έργων τους του είναι παντελώς αδιάφορη, ενώ, στη χειρότερη
–όπως συμβαίνει για τους Goldziher, Margoliouth και Gibb4- στοιχειοθετεί αδίκημα, εφόσον ενδυναμώνει την αξιοπιστία τους ως συγγραφέων. Ο συγγραφέας μάλιστα καταγγέλλει ακόμα και οριενταλιστές
των οποίων η «ακριβοδίκαιη» προσέγγιση –δηλαδή η προσέγγιση που
συμφωνεί με την ισλαμική οπτική- τους έχει χαρίσει ένα μεγάλο κοινό
στις τάξεις της αραβικής διανόησης. Ασκεί κριτική στον Toynbee, για
παράδειγμα (του οποίου ο δεδηλωμένος αντισημιτισμός εκτιμάται ιδιαίτερα από το αραβικό κοινό), για τις μη θρησκευτικές ερμηνείες που
δίνει σε αρκετά σημεία της ιστορίας του Ισλάμ 5. Με ανάλογο τρόπο
επιτίθεται στην Sigrid Hunke, τη συγγραφέα του βιβλίου Ο ήλιος του
Αλλάχ λάμπει πάνω από τη Δύση 6 , στην οποία καταμαρτυρεί πως
συνδέει το Ισλάμ με αρχαίες θρησκείες και ότι αποδίδει αιρετικές
θέσεις στον επιστήμονα και φιλόσοφο Ibn Zakariya al-Râzî (865-925),
δίχως να ενδιαφέρεται να ελέγξει αν αυτός πράγματι τις υποστήριξε.
Και τελικά κατατάσσει τη γερμανίδα συγγραφέα στην κατηγορία των
3. Muhammad ‘Abd al-Fattâh ‘Ulyân, Adwâ’ ‘alâ l-istishrâq, Dâr al-Buhûth al-‘Ilmiyya,
Κουβέιτ, 1980.
4. Σ.τ.μ.: O Ignác Goldziher (1850-1921) ήταν ούγγρος, εβραϊκής καταγωγής, ιστορικός
και μελετητής του Ισλάμ, που θεωρείται ως ένας εκ των θεμελιωτών του σύγχρονου
οριενταλισμού ως γνωστικού κλάδου· ο David Samuel Margoliouth (1858-1940) υπήρξε
άγγλος, εβραϊκής καταγωγής, καθηγητής αραβικής γλώσσας στην Οξφόρδη, ιστορικός
του μουσουλμανικού κόσμου και μεταφραστής κλασικών αραβικών κειμένων· ο Hamilton
Alexander Rosskeen Gibb (1895-1971) υπήρξε σκωτσέζος ιστορικός του ισλαμικού πολιτισμού και διαδέχθηκε τον Margoliouth ως καθηγητής αραβικών στην Οξφόρδη.
5. Muhammad ‘Abd al-Fattâh ‘Ulyân, ό. π., σσ. 71-74. Αυτές οι διατυπώσεις πρέπει να συνεξεταστούν με το γεγονός πως Muhammad Al-Bahi πιστεύει ότι είναι ακριβώς η αντικειμενικότητα του Τόινμπι που τον καθιστά «ιδιαίτερα επικίνδυνο» ως ιστορικό του Ισλάμ
(al-islâmi al-hadîth wa-silatuhu bi-l-isti ‘mâr [Η σύγχρονη ισλαμική σκέψη και οι σχέσεις της με
την αποικιοκρατία], Κάιρο, 1981, σ. 435).
6. Allahs Sonne über dem Abendland - Unser arabisches Erbe, Στουτγάρδη, 1960. Πρόκειται για
ένα έργο που οι άραβες συγγραφείς θεωρούν ως την επίσημη αναγνώριση, από πλευράς
Δύσης, του χρέους της απέναντι στον ισλαμικό πολιτισμό. Ως εκ τούτου, δεν έχουν σταματήσει να παραθέτουν μακροσκελή χωρία του τα τελευταία χρόνια.
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οριενταλιστών που καταφεύγουν στη χρήση ενός παραπετάσματος
αμεροληψίας και αντικειμενικότητας προκειμένου «να εγχύσουν πιο
αποτελεσματικά το δηλητήριό τους»7.
Στην ίδια λογική κινείται και το βιβλίο του Zakariyâ Hâshim, Οι
οριενταλιστές και το Ισλάμ, μολονότι δε διακρίνεται από ανάλογο μακιαβελισμό. Ο συγγραφέας παραδέχεται πως δίπλα στην πλειονότητα
των οριενταλιστών, που «συνωμοτούν ενάντια στο Ισλάμ με τις ευλογίες
της αποικιοκρατίας και των ιεραποστόλων» (προσέξτε την ανάμειξη θρησκευτικών και πολιτικών στοιχείων), υπάρχει και μια μικρή «αμερόληπτη»
μειοψηφία, άξια σεβασμού, στην οποία σπεύδει να εντάξει τον άγγλο οριενταλιστή John Philby, ο οποίος ασπάστηκε το Ισλάμ8. Μπορεί κανείς να
εκτιμήσει τη διανοητική ένδεια και την απύθμενη αφέλεια όλων αυτών των
συγγραφέων που κρίνουν τους οριενταλιστές βάσει αυτών των ψευτοπροσηλυτισμών. Ο Χασίμ, επί παραδείγματι, αφού πρώτα μας διαβεβαιώνει
πως οι αποικιοκράτες συνωμοτούν ενάντια στο Ισλάμ, στη συνέχεια δε
διστάζει να γίνει υμνωδός ενός βρετανού πράκτορα που μεταστράφηκε,
καθ’ όλες τις ενδείξεις, στο Ισλάμ προκειμένου να γίνει καλύτερα αποδεκτός από τους μουσουλμάνους, δηλαδή για να μπορέσει να φέρει καλύτερα εις πέρας την αποστολή του. Αρκεί εδώ να θυμίσουμε τον υποτιθέμενο
προσηλυτισμό του Ναπολέοντα στο Ισλάμ κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του στην Αίγυπτο, για να καταλάβουμε ότι αυτό το παλιό τέχνασμα
έχει πολύ συχνά εξυπηρετήσει τα σχέδια των αποικιοκρατών καλύτερα
από ό,τι η ανοιχτή εχθρότητα.
Η χριστιανική Δύση, που βρισκόταν σε κατάσταση κατωτερότητας
απέναντι στο νεαρό ισλαμικό πολιτισμό από τον 8ο αιώνα ως τις Σταυροφορίες ή ακόμη κι ως την οθωμανική κατάκτηση, υπέπεσε κι αυτή σε σοβαρά
λάθη εκτίμησης. Λογικό ήταν η αστραπιαία επέκταση του Ισλάμ μέχρι την
καρδιά της Ευρώπης να γίνει αντιληπτή από τη χριστιανοσύνη ως μια ιδιαίτερα σοβαρή απειλή. Η τελευταία αντέδρασε σ’ αυτήν την απειλή οικοδομώντας μια αναπαράσταση της καινούργιας θρησκείας, του Προφήτη και του
ιερού της βιβλίου που δεν είχε καμία σχέση με την πιο στοιχειώδη ιστορική
7. Την ίδια κρίση, διατυπωμένη μάλιστα κατά λέξη, τη βρίσκουμε και στον Abû l-Hasan
Al-Nadawi, στο βιβλίο του al-Islâmiyyât bayna kitâbât al-mustashiriqîn wa-l-bâhithîn al-muslimîn
[Η ισλαμολογία μεταξύ οριενταλισμού και μουσουλμανικών ερευνών], Βηρυτός, 1983, σσ.
17-18.
8. Ο Harry Saint John Bridger Philby (1885-1960) υπήρξε βρετανός πράκτορας στο Ιράκ
και στη συνέχεια στη Σαουδική Αραβία που εγκαταστάθηκε στη Τζέντα, ασπάστηκε το
Ισλάμ και έγινε σύμβουλος του βασιλιά Αμντ αλ-Αζίν Ιμπν Σαούντ. (Σχόλιο του γάλλου
μεταφραστή).
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αλήθεια και η οποία διαδόθηκε, εν συνεχεία, σε ολόκληρο τον μεσαιωνικό χριστιανικό κόσμο. Αυτήν την ετεροβαρή εικόνα, που θεμελιώθηκε σ’ ένα μείγμα
φόβου, εχθρότητας και φανατισμού, την κατήγγειλαν αρκετοί δυτικοί ιστορικοί, από τον Norman Daniel9 ως τον Edward Saïd και τον Maxime Rodinson10.
Στο συγκεκριμένο σημείο της επιχειρηματολογίας μας πρέπει να
υπενθυμίσουμε δίχως υπεκφυγές δύο βασικές αλήθειες. Η πρώτη συνίσταται στη διαπίστωση πως αμφότερα τα στρατόπεδα κατέφυγαν στην ιδέα
της συνωμοσίας: Για τη μεσαιωνική Δύση το Ισλάμ υπήρξε μια συνωμοσία
ενάντια στον χριστιανισμό, πεποίθηση που εμπόδισε τους δυτικούς να
διακρίνουν μεταξύ γνώσης του Ισλάμ και αντίστασης σε αυτό· με ανάλογο τρόπο οι μουσουλμάνοι απολογητές θεωρούν τον οριενταλισμό προϊόν
μιας συνωμοσίας των χριστιανών ή εβραίων επιστημόνων με σκοπό τη συκοφάντηση του Ισλάμ και τον κλονισμό της πίστης των μουσουλμάνων. Το
σχήμα της συνωμοσίας τείνει να επικρατεί ιδιαίτερα στις ιστορικές περιόδους κατά τις οποίες κυριαρχεί η θρησκευτική αντίληψη του κόσμου (χριστιανικός Μεσαίωνας, εποχές θρησκευτικής αφύπνισης εντός του ισλαμικού κόσμου κ.λπ.). Επιπλέον, όπως είναι φυσικό, τείνει να επιβάλλεται
στον πιο αδύναμο, προσφέροντάς του ένα εύκολο μέσο άμυνας: Κυριάρχησε στη Δύση όσο αυτή βρισκόταν σε καθεστώς κατωτερότητας απέναντι
στον μουσουλμανικό κόσμο και σήμερα επιβάλλεται στον τελευταίο, ο
οποίος έχει πέσει, με τη σειρά του, θύμα μιας αντίστοιχης κατωτερότητας.
Η δεύτερη αλήθεια συνίσταται στη διαπίστωση πως η παραμόρφωση της εικόνας του άλλου είναι αμοιβαία. Οι θεοσεβούμενοι χριστιανοί
μπορούν με το δίκιο τους να απαριθμήσουν τις «παραμορφώσεις» στις
οποίες υπέβαλε το Ισλάμ τα χριστιανικά δόγματα: Οι μουσουλμάνοι πιστεύουν γενικά ότι για τους χριστιανούς ο Χριστός είναι υιός του Θεού με
την υλική έννοια του όρου, ότι η σχέση της Παναγίας με τον Θεό υπήρξε
σχέση σαρκική και ότι τα Ευαγγέλια είναι ψευδή αντίγραφα που αντικατέστησαν τη μόνη αυθεντική εκδοχή των κειμένων, η οποία «αποκρύφτηκε» επειδή προφητεύει την έλευση του Μωάμεθ.
Όπως βλέπουμε, αυτή η αμοιβαία έλλειψη κατανόησης του Άλλου
πρέπει να αναλυθεί μέσα σε ένα πλαίσιο πολύ ευρύτερο από την απλή
κριτική στον οριενταλισμό. Το γεγονός πως επηρεάζει με αυτόν τον τρόπο αμφότερες τις πλευρές δείχνει πως πρόκειται για ένα φαινόμενο που
9. N. Daniel, Islam and the West [Το Ισλάμ και η Δύση], Εδιμβούργο, 1960.
10. M. Rodinson, “The Western Image and Western Studies of Islam” [«Η δυτική εικόνα
και οι δυτικές ισλαμικές σπουδές»], στο J. Schacht, C. E. Bosworth, The Legacy of Islam [Η
κληρονομιά του Ισλάμ], Οξφόρδη, 1979, σσ. 9-62.
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ξεπερνά κατά πολύ τον δυτικό εθνοκεντρισμό. Πριν φτάσουμε όμως εκεί,
θα ήθελα να υπογραμμίσω ορισμένα μεθοδολογικά λάθη στα οποία υποπίπτει η θρησκευτικού τύπου κριτική του οριενταλισμού, τα οποία μας
βολεύει, πολύ συχνά, ν’ αποσιωπούμε.
Τα μεθοδολογικά λάθη της θρησκευτικού τύπου κριτικής
1) Όπως δυστυχώς αποδεικνύεται, πολλοί από τους θρησκευτικούς
πολέμιους του οριενταλισμού αγνοούν ακόμα και τους πιο στοιχειώδεις
κανόνες της επιστημονικής μεθοδολογίας. Το γεγονός αυτό αποδυναμώνει ιδιαίτερα την επιχειρηματολογία τους. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα
μας προσφέρει το βιβλίο του Anwar Al-Jindî, Τα ψευδή επιχειρήματα του
εκδυτικισμού11. Ο συγγραφέας δεν παραθέτει σχεδόν ποτέ τις πηγές του,
ενώ τις λίγες φορές που το κάνει, δεν προσδιορίζει ούτε τις σελίδες, ούτε
τον εκδότη, ούτε καν την ημερομηνία έκδοσης των παρατιθέμενων έργων.
Μακράν του να είναι ακαδημαϊκής φύσης, το ζήτημα που θίγουμε αγγίζει,
αντιθέτως, τον πυρήνα του προβλήματος. Διαβάζοντας παραθέσεις που
δε συνοδεύονται από καμία συγκεκριμένη αναφορά ή που απλώς εισάγονται με τη διατύπωση «Κάποιος είπε», δίχως κανέναν προσδιορισμό των
εκάστοτε συμφραζομένων, ο σώφρων αναγνώστης μοιραία θα αμφισβητήσει τη φερεγγυότητα τέτοιων ολωσδιόλου ατεκμηρίωτων αποφάνσεων12.
Έτσι, με μια γενναία δόση διανοητικής αφέλειας, ο Anwar Al-Jindî μας
παρουσιάζει ένα άρθρο του αμερικανικού περιοδικού Time ως «ένα από
τα μείζονα ντοκουμέντα που ξεσκεπάζουν τις βλέψεις της εκστρατείας
ενάντια στο Ισλάμ»13, δίχως όμως να αναφέρει ούτε τον συντάκτη του άρθρου, ούτε τον τίτλο του, ούτε καν την ημερομηνία κυκλοφορίας του, ενώ,
ταυτόχρονα, παρεμβάλλει στις παραθέσεις του μακροσκελείς επεξηγήσεις
και προσωπικά του σχόλια. Άλλο παράδειγμα, ακόμα πιο χαρακτηριστικό,
διαλεγμένο από το καταληκτικό κομμάτι του βιβλίου του:
Γνωρίζουμε πολύ καλά πως ένα σημαντικό συνέδριο, που διοργανώθηκε στην Αγγλία στις αρχές του 19ου αιώνα, κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο
δυτικός πολιτισμός ήταν ετοιμοθάνατος και για να διαιωνιστεί το ψυχορράγημά
του (sic) θα έπρεπε να εξαλείψει τον κληρονόμο του, την κοινότητα των πιστών
του Ισλάμ (Umma) μαζί με τη θρησκεία της, την πολιτιστική της κληρονομιά και
11. Anwar Al-Jindî, Shubuhât al-taghrîb, al-Maktab al-Islâmî, Δαμασκός, 1978.
12. Το ίδιο ισχύει και για τον Zakariya Hâshim, al-Mustashriqûn wa-l-islâm (Οι οριενταλιστές και το Ισλάμ), al-Maglis al-A ‘lâ li-l-Shu’ ûn al-Islâmiyya, Κάιρο, 1960: ούτε μια ολοκληρωμένη αναφορά σε πηγή, ούτε ένα θέμα σωστά ντουκουμενταρισμένο.
13. A. Al-Jindî, ό. π., σσ. 207-208.
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τη στρατηγική της κατάσταση. Έτσι, βάλθηκαν να αποψιλώσουν την κοινότητά
(Umma) μας, με σκοπό να επιμηκύνουν το ψυχορράγημά τους και να καθυστερήσουν την πτώση του πολιτισμού τους. Όταν όμως φτάνει το όριο που έχει θέσει
ο Θεός, κανείς δε μπορεί να το αναβάλει –μακάρι να ξέρατε14!

Ας σταθεί λιγάκι ο αναγνώστης σ’ αυτό το παράθεμα που αποκτά
παραδειγματική αξία χάρις στην έλλειψη μεθόδου και τη διανοητική ένδεια που το διακρίνουν. Ο συγγραφέας ξεκινά, λέγοντάς μας «γνωρίζουμε
καλά»: από ποια πηγή όμως; Άγνωστο. Στη συνέχεια αναφέρεται σ’ «ένα
σημαντικό συνέδριο, που διοργανώθηκε στην Αγγλία στις αρχές του 19ου
αιώνα»: Επικρατεί σχεδόν απόλυτη ασάφεια. Ποιος το οργάνωσε, που και
πότε ακριβώς και με ποιον σκοπό; Ερωτήματα που θα μείνουν αναπάντητα. Ακόμα πιο χαρακτηριστικό όμως είναι το ίδιο το περιεχόμενο της
πληροφορίας: Πώς είναι δυνατόν να φανταστεί κανείς ότι εν μέσω βιομηχανικής επανάστασης, σε μια χώρα που ετοιμάζεται να πλημμυρίσει τον
κόσμο με τα προϊόντα, τα πλοία και τους στρατιώτες της, ένα συνέδριο
θα ήταν δυνατόν να διαπιστώσει το ψυχορράγημα του δυτικού πολιτισμού
και -ακόμα χειρότερα!- την αναγέννηση της ισλαμικής Umma που ήταν
τότε βυθισμένη στη λήθη και την οπισθοδρόμηση;
Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί πως το κάνω εδώ μέγα ζήτημα για
ένα κείμενο που δεν το αξίζει και τόσο. Εντούτοις -και επιμένω σε τούτο
το σημείο- αυτός ο τύπος ρητορικής έχει σήμερα ιδιαίτερο βάρος. Στο
εσωτερικό των ισλαμικών ομάδων συνιστά το βασικό εργαλείο μεταβίβασης πληροφοριών και γνώσης. Τα μέλη αυτών των ομάδων έχουν κυριολεκτικά γαλουχηθεί με έργα και θεωρίες αυτού του είδους, που βασίζονται
σε πρόχειρες κρίσεις και γρήγορα μετατρέπονται σε προκάτ διατυπώσεις
για να τις μηρυκάζει μια νεολαία που χειραγωγείται από τους διάφορους
γκουρού. Μια τέτοια φιλολογία, αποτελούμενη από φήμες και ψευδείς μα
εντυπωσιοθηρικές ειδήσεις, πωλείται με τη σέσουλα και κάνει θραύση στις
μάζες των ανενημέρωτων αναγνωστών. Αρκεί, για να πειστούμε σχετικά,
να ανατρέξουμε στη λίστα των τίτλων που πουλάνε πιο πολύ στα σαλόνια
βιβλίου που διοργανώνονται κάθε χρόνο στις αραβικές πρωτεύουσες.
2) Φτάνουμε λοιπόν να διερωτηθούμε: Πώς γίνεται και γνωρίζει
τέτοια επιτυχία μια μέθοδος τόσο πασιφανώς βλακώδης; Γιατί το μεγάλο
κοινό θέλγεται περισσότερο από τέτοιες κενολογίες κι όχι από έναν καλά
τεκμηριωμένο λόγο, με αναφορές και αποδείξεις; Για να το εξηγήσουμε
14. Ό. π., σ. 426. (Η τελευταία φράση είναι παράθεση απ’ το Κοράνι: LXXI, 4).
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πρέπει να αναλογιστούμε την ίδια τη φύση των θρησκευτικών ομάδων
στων οποίων τις τάξεις αυτή η μέθοδος έχει τη μεγαλύτερη επιτυχία: Ο
κεντρικός χαρακτήρας της πίστης και η οφειλόμενη υπακοή στον πνευματικό ηγέτη κάνουν τα μέλη τους να πιστεύουν ανεξέταστα ό,τι τους
παρουσιάζεται ως αληθές. Και φυσικά οι πνευματικοί τους δάσκαλοι,
που εκμεταλλεύονται στο έπακρο αυτήν την «υπακοή», προσπαθούν να
την καλλιεργούν και να πνίγουν κάθε τάση κριτικής σκέψης.
Αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης είναι το ασταμάτητο
αναμάσημα αυτών των ετοιματζίδικων φράσεων, δίχως ποτέ οι εκπρόσωποι της θρησκευτικού τύπου κριτικής του οριενταλισμού να αναζητούν την πηγή τους ή να κόπτονται να επαληθεύσουν τη γνησιότητά
τους. Εκπαιδευμένοι να σέβονται και να υποτάσσονται στην αυθεντία,
παίρνουν τοις μετρητοίς κάθε ιδέα που μπορεί να αραδιάζεται σε
οποιοδήποτε άρθρο ή βιβλίο περί των «συνωμοσιών» των οριενταλιστών ή σχετικά με τις προκαταλήψεις και τα ελαττώματα της δυτικής
σκέψης, όπως βέβαια και την κατωτερότητά της σε σχέση με την εναλλακτική σκέψη που οι ίδιοι υποστηρίζουν.
Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, καλύτερα ότι η εκστρατεία που διεξήγαν πριν από πενήντα χρόνια οι συντηρητικοί κύκλοι του πανεπιστημίου Al-Azhar του Καΐρου ενάντια στον Taha Hussein –και την
οποία πρόσφατα επανέφεραν διάφορα ισλαμικά ρεύματα-, κατηγορώντας τον για εκδυτικισμό, υπό το σκεπτικό πως ο τελευταίος υιοθέτησε την «καρτεσιανή μέθοδο», στην πραγματικότητα είχε ως μόνο της
σκοπό την υπεράσπιση του σχήματος της αυθεντίας, στο οποίο και
στηρίζεται ένα ολόκληρο σύστημα μετάδοσης της γνώσης15. Η καρτεσιανή μέθοδος υπήρξε στόχος αυτής της πολεμικής λιγότερο για τη
δυτική της καταγωγή και περισσότερο επειδή ενθαρρύνει την αμφιβολία, την κριτική και την επαλήθευση των αξιωμάτων και των γενικών
αρχών –επειδή ενθαρρύνει, με άλλα λόγια, πνευματικές συνήθειες που
15. Ο Τάχα Χουσεΐν (1889-1973) υπήρξε ο πρώτος άραβας συγγραφέας που, ακολουθώντας τους οριενταλιστές δασκάλους της εποχής του, αμφισβήτησε τη γνησιότητα της
προϊσλαμικής ποίησης στο έργο του Fî l-shi ‘r al-jâhilî (Για την προϊσλαμική ποίηση). Το
έργο αυτό, που εκδόθηκε το 1926, προκάλεσε σκάνδαλο, όπως ακριβώς είχε συμβεί και
την προηγούμενη χρονιά με το έργο al-Islâm wa-usûl al-hukm (Το Ισλάμ και τα θεμέλια
της πολιτικής εξουσίας), στο οποίο ο σεΐχης ‘Alî ‘Abd al-Râziq επιβεβαίωνε την έλλειψη
πολιτικής θεωρίας στο Ισλάμ και την αναγκαιότητα ενός ριζικού διαχωρισμού θρησκείας
και Κράτους (Σχόλιο του γάλλου μεταφραστή). Σ.τ.μ.: Ο σάλος που προκλήθηκε από τη
δημοσίευση του Για την προϊσλαμική ποίηση στοίχησε τελικά στον Χουσεΐν τη θέση του
στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου.
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υπερβαίνουν τον Ντεκάρτ αλλά και τον ίδιο τον δυτικό πολιτισμό και
θα όφειλαν, στην πραγματικότητα, να κυριαρχούν στην ανθρώπινη σκέψη γενικώς. Οι συντηρητικοί του Αλ Αζάρ φοβούνταν πως, αν γενικευόταν, η μέθοδος των συγγραφέων του Περί της προϊσλαμικής ποίησης και
του Το Ισλάμ και τα θεμέλια της πολιτικής εξουσίας, θα οδηγούσε σε
ακόμα πιο επικίνδυνα αποτελέσματα, κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο που
η Καθολική Εκκλησία πολέμησε την καρτεσιανή φιλοσοφία όχι τόσο για
το περιεχόμενό της όσο για τη μέθοδό της, η οποία, αν διαδιδόταν, θα
μπορούσε να θίξει τις πιο ευαίσθητες πλευρές της πίστης16.
3) Οι θρησκευτικής έμπνευσης κατήγοροι του οριενταλισμού
χρησιμοποιούν συνήθως δύο μέτρα και δύο σταθμά: Ένα για τον δυτικό
πολιτισμό κι ένα για τον ισλαμικό. Ιδού ορισμένα παραδείγματα.
α) Ο Zakariya Hâshim ξεκινά το δοκίμιό του Οι οριενταλιστές
και το Ισλάμ με ένα διακηρυγμένο εγκώμιο της Δύσης-που-μπόρεσενα-αφομοιώσει-τη-συμβολή-του-Ισλάμ. Παραθέτοντας τον ολλανδό
οριενταλιστή Reinhart Dozy (1820-1883), ο οποίος εξιστορεί πώς οι
ισπανοί διανοούμενοι, γοητευμένοι από τη μουσικότητα των αραβικών, κατέληξαν να περιφρονούν τα λατινικά και να γράφουν πλέον
στη γλώσσα των κατακτητών τους, σχολιάζει: «Ναι, ο δυτικός πολιτισμός, ιδιαίτερα κατά τον χρυσούν αιώνα της μουσουλμανικής Ισπανίας, υπήρξε τέκνο του αραβικού πολιτισμού»17, ενώ στη συνέχεια χαρακτηρίζει τους εξαραβισμένους χριστιανούς της Ισπανίας ως «σοφούς
Ισπανούς»18.
Εν ονόματι ποιας μεθόδου μπορούμε, από τη μια μεριά, να
επικροτούμε την επίδραση της αραβικής κουλτούρας επί της Δύσης
ενώ την ίδια στιγμή, από την άλλη, καταδικάζουμε την επιρροή που
ασκούν οι δυτικές ιδέες στην ερευνητική μέθοδο των σημερινών αράβων συγγραφέων; Είτε η άσκηση επιρροής μιας κουλτούρας σε μια
άλλη είναι κάτι θετικό είτε θεωρείται ως φαινόμενο αρνητικό. Δε γίνεται όμως να χρησιμοποιούμε αντιθετικά κριτήρια για την αποτίμηση
ενός και του αυτού φαινομένου. Στα πλαίσια του ίδιου παιχνιδιού,
16. Αυτή η σύγκριση ανάμεσα στον Ντεκάρτ και τον Ταχά Χουσεΐν μας δείχνει πως οι
πνευματικοί αγώνες μέσα στις αραβικές κοινωνίες δεν έχουν ξεπεράσει, όταν πρόκειται
για τη θρησκεία, το επίπεδο της ευρωπαϊκής Αναγέννησης. Και οι πρόσφατες πολεμικές
γύρω από τα έργα του Χουσεΐν και του ‘Alî ‘Abd al-Râziq μαρτυρούν πως τα τελευταία
πενήντα χρόνια όχι μόνο δεν προχωρήσαμε ούτε σπιθαμή αλλά μάλλον οπισθοχωρήσαμε.
17. Z. Hâshim, al-Mustashriqûn wa-l-islâm (Οι οριενταλιστές και το Ισλάμ), ό. π., σ. 17.
18. Ό. π., σ. 18.
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ένας ισπανός χριστιανός θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτήριζε την
αραβική επίδραση ως πολιτιστική εισβολή και να καταμαρτυρούσε,
επιπλέον, στους «σοφούς Ισπανούς» πως έπεσαν στην παγίδα της
αραβικής «αποικιοκρατίας», αφήνοντας την ταυτότητά τους να αφομοιωθεί από τον αραβικό πολιτισμό.
β) Η συνήθεια να αποτιμούμε τη συμβολή κάθε οριενταλιστή βάσει του βαθμού εγγύτητάς του προς το μουσουλμανικό δόγμα ουσιαστικά ισοδυναμεί με μια προσπάθεια να τον κάνουμε να εγκαταλείψει την
ταυτότητά του προκειμένου να τύχει ευνοϊκότερης αποδοχής από τους
μουσουλμάνους. Με άλλα λόγια, ο θρησκευόμενος που υπερασπίζεται
την πίστη του, προσκαλεί τους άλλους να απαρνηθούν τη δική τους προκειμένου να γίνουν αποδεχτοί. Για παράδειγμα ο ‘A. ‘Ulyân, στο βιβλίο
του Ξεσκεπάζοντας τον οριενταλισμό, επιδαψιλεύει εγκώμια σε κάποιον
Isaac René, οριενταλιστή που υποτίθεται πως προσηλυτίστηκε στο Ισλάμ,
αμφισβήτησε το αλάθητο του Πάπα, την εκπόρευση του Χριστού απ’ τον
Θεό και εντόπισε ανορθολογικά στοιχεία στα Ευαγγέλια19. Ας έχουμε
όμως μια συνοχή σε αυτά που λέμε: Αν επιτρέπουμε στον εαυτό μας
να κρίνουμε ως «αδέκαστο» έναν χριστιανό αποστάτη που ελέγχει τον
χριστιανισμό ως ανορθολογικό, είμαστε υποχρεωμένοι να δεχτούμε πως
κάποιος άλλος θα μπορούσε να εφαρμόσει την ίδια κριτική μέθοδο επί
της δικής μας θρησκείας. Οφείλουμε βέβαια να αναγνωρίσουμε στους
μουσουλμάνους ένα ελαφρυντικό: Ότι αυτό το ατόπημα συναντάται σε
ορισμένους δυτικούς οριενταλιστές που παραμένουν προσκολλημένοι
στη θρησκεία τους, αρνούμενοι να την υποβάλουν σε μια εξέταση βάσει της νεοτερικής μεθοδολογίας που χρησιμοποιούν στις εργασίες τους
πάνω στο Ισλάμ, λες κι αυτού του τύπου η εξέταση είχε ισχύ μόνο για
τους άλλους κι όχι για εμάς τους ίδιους.
γ) Τελευταίο παράδειγμα, ενδεχομένως πιο δυσδιάκριτο, μιας
τέτοιας λογικής δύο μέτρων και δύο σταθμών: Οι ισλαμιστές επικριτές
της Δύσης την παρουσιάζουν διαρκώς ως κατακτητική, ανήθικη, αλλοτριωμένη από τον υλισμό κ.ο.κ., την ίδια στιγμή που το Ισλάμ παρουσιάζεται ως ο τέλειος πολιτισμός, που συνενώνει την ύλη και το πνεύμα
μέσα στην πιο απόλυτη αρμονία, δίχως να γνωρίζει ούτε αμφισβήτηση,
ούτε εσωτερικές έριδες…
Ακόμα κι αν υποθέταμε πως αυτή η ιδιαιτέρως αμφισβητήσιμη
περιγραφή ήταν σωστή, βλέπουμε αμέσως πως οι υποστηρικτές της
19. A. ‘Ulyân, Adwâ’ ‘alâ l-istishrâq, ό. π., σ. 76.

215

216

ΦΟΥΑΝΤ ΖΑΚΑΡΙΓΙΑ

κρίνουν μεν τον δυτικό πολιτισμό βάσει της ιστορικής του πραγματικότητας, ενώ, την ίδια στιγμή, αποτιμούν το Ισλάμ βάσει του ιδεώδους
που μας παρουσιάζουν το Κοράνι και οι αφηγήσεις περί του χρυσού
αιώνα του Προφήτη και των Συντρόφων του. Και παρ’ όλο που οι
συγκεκριμένοι επικριτές της Δύσης θα αναγνώριζαν ευχαρίστως πως
αυτό το ιδεώδες διαφέρει αρκετά από την πραγματικότητα, δε βλέπουν καμία αντίφαση στην τάση τους να συγκρίνουν τη Δύση όπως
είναι σήμερα όχι με το σημερινό και ιστορικό, γενικότερα, Ισλάμ, αλλά
με το Ισλάμ όπως θα έπρεπε να είναι. Αδιαφορούν πλήρως για την
πραγματικότητα του μουσουλμανικού κόσμου, την οποία θεωρούν
πως αντιβαίνει στο πραγματικό Ισλάμ. Αν ήθελαν ωστόσο να ρίξουν
μια πιο προσεκτική ματιά, θα έβρισκαν εκεί τα πιο αποκρουστικά
παραδείγματα υλισμού κι εγωισμού, μια οξεία ψυχολογική, κοινωνική
και οικονομική κρίση και την διαιώνιση των πιο απαράδεκτων πολιτικών πρακτικών. Αν διατηρούσαμε, κατά συνέπεια, το κριτήριο της
σημερινής ιστορικής πραγματικότητας και για τις δύο περιπτώσεις,
ο μουσουλμανικός κόσμος θα έχανε αναμφισβήτητα την υποτιθέμενη
ανωτερότητά του σε σχέση με τη Δύση. Κι αν εφαρμόζαμε, αντίστοιχα, σε αμφότερους τους πολιτισμούς την κατηγορία του ιδεώδους,
τότε δε θα δυσκολευόμασταν να βρούμε στη δυτική διανοητική παραγωγή στιγμές ηθικής και πνευματικής ανύψωσης που, αν μη τι άλλο,
δύνανται κάλλιστα να σταθούν σε οποιαδήποτε σύγκριση της Δύσης
μ’ ένα ιδεατό Ισλάμ.
4) Κατά την εξέταση του μουσουλμανικού πολιτισμού, οι εν
λόγω κριτικές απωθούν καθετί που δεν εμπίπτει στο πλαίσιο του
«επίσημου Ισλάμ». Όπως, λόγου χάριν, σημειώνει ο Anwar Al-Jindî,
«δύο είναι τα αγαπημένα θέματα του οριενταλισμού, ως εργαλείου
εκδυτικισμού και προσηλυτισμού: Ο σουφισμός κι ο πανθεϊσμός όπως
και οι αντιισλαμικές εξεγέρσεις, σαν αυτές των Καρματών20 και των

20. Σ.τ.μ.: Qarmates στα γαλλικά, Qarmatians στα αγγλικά. Χιλιαστικό και ουτοπικό κίνημα
του 10ου αιώνα, μείγμα μιας εκδοχής σιιτικού Ισλάμ και ρευμάτων περσικού μυστικισμού.
Με εξισωτικές τάσεις στο κοινωνικό επίπεδο, στράφηκε ενάντια στην εξουσία του χαλιφάτου των Αββασιδών (750-1258) και το 899 ίδρυσε το δικό του κράτος στην περιοχή του
σημερινού Ομάν. Το 930 μέλη του επέδραμαν εναντίον της Μεδίνας και της Μέκκας κι
έκλεψαν τον περίφημο Μαύρο Λίθο από την Κάαμπα, το μαύρο κυβικό κτήριο που βρίσκεται στην εσωτερική αυλή του τζαμιού Μασγίντ αλ-Χαράμ (το λεγόμενο Μεγάλο Τζαμί
της Μέκκας), του ιερότερου των ιερών τόπων των μουσουλμάνων.
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Ζανζ21, τις οποίες χαρακτηρίζει ως ισλαμικές»22.
Όπως μπορεί κανείς να φανταστεί, ουδέποτε οι οριενταλιστές
αγνόησαν τις υπόλοιπες πλευρές του Ισλάμ. Αρκεί, ωστόσο, να αναφερθούν σ’ ό,τι εξέρχεται από το πλαίσιο του επίσημου Ισλάμ, αυτό των
χαλίφηδων και των θεολόγων τους, προκειμένου να γίνουν στόχοι βίαιων
επιθέσεων. Αυτό, εν τέλει, που επιθυμούν οι απολογητές μας, είναι να
αποκλείσουν κάθε μη θρησκευτική αφήγηση της μουσουλμανικής ιστορίας, με τις μεγάλες της στιγμές αλλά και με τις αθλιότητές της, προς όφελος μιας αγιογραφικής ιστορίας η οποία, επειδή ακριβώς είναι ιστορία
του Ισλάμ, θα πρέπει να τοποθετείται επέκεινα του κόσμου των θνητών
και να προστατεύεται από κάθε αναφορά στις αδικίες που προκαλούσαν, κάθε φορά, τις λαϊκές εξεγέρσεις που αναφέραμε προηγουμένως.
Αλλά κι ο σουφισμός, εφόσον, αποστασιοποιούμενος από τις εξωτερικές θρησκευτικές ερμηνείες της πίστης υπερβαίνει την επίσημη γραμμή,
οφείλει επίσης να παραμεριστεί.
Υπό αυτές τις συνθήκες, καθίσταται αδύνατο να γράψει κανείς την
ιστορία των λαών και των ανθρώπων, γενικότερα, που δημιούργησαν το
Ισλάμ. Κάθε απόπειρα να μελετήσουμε τα κινήματα που την καθιστούν
ιστορία ανθρώπινη, εξίσου με αυτές όλων των υπόλοιπων λαών, αντιμετωπίζεται με αρνήσεις και κατηγορίες περί αίρεσης. Έτσι η ιστορία στερείται μιας ουσιώδους της διάστασης, της διάστασης της σύγκρουσης.
Εν τέλει, η θρησκευτικής έμπνευσης κριτική του οριενταλισμού
θεμελιώνεται, κατά τους εκπροσώπους της, στο υπόρρητο αξίωμα
σύμφωνα με το οποίο οι ίδιοι κατέχουν την απόλυτη αλήθεια και ότι,
ως εκ τούτου, ο κόσμος χωρίζεται ανάμεσα στους σωστούς, που σκέφτονται όπως οι ίδιοι, και στους πεπλανημένους, που σκέφτονται διαφορετικά. Σ’ όποιον τους πει πως χρησιμοποιούν δύο μέτρα και δύο
σταθμά, απαντούν, απλούστατα, πως δεν μπορούμε να βάζουμε στο
21. Σ.τ.μ.: Σημαίνει στα αραβικά «χώρα/ακτή των μαύρων». Με αυτήν την περσικής καταγωγής λέξη (από την οποία προέρχεται και το όνομα της Ζανζιβάρης) οι άραβες γεωγράφοι
του Μεσαίωνα αποκαλούσαν τη νοτιοανατολική ακτή της υποσαχάριας Αφρικής. Με τον όρο
«εξέγερση των Ζανζ» έχει περάσει στην ιστορία η δεκαπενταετία (869-883) εξεγέρσεων των
μαύρων σκλάβων ενάντια στο χαλιφάτο των Αββασιδών, στην περιοχή του σημερινού Ιράκ.
22. Α. Al-Jindî, ό. π., σ. 44. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι τον ίδιο αυτόν τύπο κριτικής
τον ξαναβρίσκουμε στα γραπτά του Husayn Mu’nis, αιγύπτιου ιστορικού με στέρεη δυτική
παιδεία, σε μια κριτική του στο έργο του Gaston Wiet, Grandeur de l’islam (Το μεγαλείο του
Ισλάμ, Παρίσι, 1961), η οποία εκδόθηκε ως παράρτημα στο βιβλίο του Muhammad Al-Bahi,
al-Fikr al-islâmî…, ό. π., σσ. 468-478.
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ίδιο επίπεδο την αλήθεια και το ψεύδος. Κι έτσι η μουσουλμανική επίδραση επί της Δύσης επικροτείται ως φωτισμός του Ψευδούς απ’ το Αληθές,
ενώ η αντίστροφη επιρροή καταγγέλλεται ως μίανση του Αληθούς απ’ το
Ψευδές. Πράγμα, προφανώς, που φράσσει το δρόμο προς κάθε συζήτηση.
Με άλλα λόγια, η περί ου ο λόγος κριτική θεμελιώνεται ουσιωδώς όχι σε
μια μέθοδο ορθολογική μα στη λογική της εξ αποκαλύψεως αλήθειας –με
αποτέλεσμα ν’ αγγίζει πολύ γρήγορα τα όριά της.
Αυτό το θρησκευτικό παράδειγμα, καθώς θεμελιώνεται στην άρνηση του Άλλου, κάνει τους πολιτισμούς να κλείνονται ο καθένας στον
εαυτό του. Λογικό είναι λοιπόν να καταλήγει σε μια γενική απόρριψη του
οριενταλισμού αλλά και της νεότερης ιστορικής μεθόδου συνολικότερα:
Η ηθική, η δεοντολογία και η ισλαμική παράδοση, γενικότερα, όλα όσα,
με άλλα λόγια, κάνουν το Ισλάμ αυτό που είναι, συνιστούν το μόνο δυνατό θεμέλιο κάθε καταγραφής της ιστορίας των ανθρώπων του Ισλάμ, σε αντίθεση με κάθε
άλλη μεθοδολογία κι ειδικότερα αυτήν των Νεότερων Χρόνων23.

Η πολιτική-πολιτιστική κριτική
Η σχετικά πρόσφατη εμφάνιση μιας κριτικής του οριενταλισμού
που στοχεύει στην καταγγελία των πολιτικών του βλέψεων και των πολιτιστικών του προκαταλήψεων, που απορρέουν από τη φύση του ως εργαλείου
πνευματικής ηγεμονίας της Δύσης επί της Ανατολής, συνιστά αναμφισβήτητα δείγμα ωρίμανσης του αραβικού πολιτισμού: Έχει περάσει πλέον η εποχή κατά την οποία ο δυτικός πολιτισμός ασκούσε μια ακατανίκητη γοητεία
στους εκδυτικισμένους άραβες διανοούμενους κι έτσι πλέον αυτοί του επιφυλάσσουν μια στέρεη και συνεκτική κριτική. Ωστόσο, η κριτική αυτή δεν
προτείνει καμία εναλλακτική ικανή να μας επιτρέψει να προχωρήσουμε σε
μια λεπτομερή εξέταση της μελέτης της ίδιας μας της κουλτούρας, ώστε να
την απαλλάξουμε από τα λάθη και τις προκαταλήψεις των οριενταλιστών.
Δεν έχει ξεπεράσει, με άλλα λόγια, το στάδιο της απλής αντίδρασης και της
λείπει ακόμα μια φιλοσοφία της δράσης.
Κατά πόσον όμως αυτή η κριτική προχωράει πέρα από τη δυτική
οπτική που κατά τα άλλα αποκηρύττει; Μπορεί να είναι ριζική, όταν ολόκληρο το εννοιολογικό και μεθοδολογικό της οπλοστάσιο είναι δάνειο από
τον ίδιον αυτό δυτικό πολιτισμό που έχει παράξει και τον οριενταλισμό;
23. Mahmûd Muhammad Shakir, «Ta’rîkh bi-lâ îmân» («Μια ιστορία δίχως πίστη»), περιοδικό al-Muslimûn, τ. 2, Ιανουάριος 1952 (αναδημοσίευση στην al-Watan του Κουβέιτ,
1/3/1985).
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Μπορεί να αποτελέσει όπλο για μια πραγματική πνευματική αντιπαράθεση
με τη Δύση, αν δεν εξέλθει, τόσο σε γενικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο των
ειδικότερων λεπτομερειών, από την τροχιά του δυτικού πολιτισμού; Πώς
είναι δυνατόν, τέλος, για τους άραβες διανοούμενους των οποίων ο διανοητικός ορίζοντας περιορίζεται από τη δυτική κουλτούρα να αποφύγουν τη
μομφή πως, σε τελική ανάλυση, με το έργο τους απλά προσφέρουν μια εκδοχή δυτικής αυτοκριτικής; Πρόκειται για δύσκολα ερωτήματα στα οποία
αξίζει, εντούτοις, να προσπαθήσουμε ν’ απαντήσουμε.
Ο Έντουαρντ Σαΐντ ορίζει τον οριενταλισμό ως εξής:
Ο Οριενταλισμός, λοιπόν, δεν είναι ένα απλό πολιτικό αντικείμενο ή πεδίο
που αντανακλάται παθητικά από την κουλτούρα, τη διανόηση ή τους θεσμούς·
ούτε είναι μια μεγάλη και συγκεχυμένη συλλογή κειμένων για την Ανατολή, ούτε η
έκφραση κάποιας ανόσιας «δυτικής» συνωμοσίας για να κρατά δέσμιο τον κόσμο
της Ανατολής. Είναι μάλλον μια κατανομή της γεωπολιτικής συνείδησης σε κείμενα αισθητικά, θεωρητικά, οικονομικά, κοινωνιολογικά, ιστορικά και φιλολογικά·
είναι η επεξεργασία όχι μόνο μιας βασικής γεωγραφικής διάκρισης (ο κόσμος
αποτελείται από δύο άνισα ημισφαίρια, το δυτικό και το ανατολικό) αλλά επίσης
μιας ολόκληρης σειράς από «συμφέροντα» τα οποία, με μέσα όπως η θεωρητική
έρευνα, η φιλολογική ανασυγκρότηση, η ψυχολογική ανάλυση, η γεωγραφική και
κοινωνιολογική περιγραφή, όχι μόνο παράγει αλλά και συντηρεί. […] Αυτό που
υποστηρίζω είναι πως ο Oριενταλισμός είναι –κι όχι μόνο αναπαριστά- μια σημαντική διάσταση της σύγχρονης πολιτικής και πνευματικής κουλτούρας, και ως
τέτοιος έχει να κάνει λιγότερο με την Ανατολή απ’ ό,τι με τον «δικό» μας κόσμο24.

Μάλιστα διευκρινίζει ως εξής το τελευταίο σημείο:
Ο Οριενταλισμός ανταποκρινόταν περισσότερο στην κουλτούρα που τον
είχε δημιουργήσει παρά στο υποθετικό αντικείμενό του, το οποίο επίσης παρήχθη στη Δύση. Έτσι η ιστορία του Οριενταλισμού έχει τόσο μια εσωτερική συνεκτικότητα όσο κι ένα εξαιρετικά αρθρωμένο σύνολο δεσμών με την κυρίαρχη
κουλτούρα που την περιβάλλει25.

Δε θα ήταν υπερβολή αν υποστήριζε κανείς πως πάνω σ’ αυτές τις
γραμμές στήθηκε μια ολόκληρη σχολή κριτικής στον οριενταλισμό. Η μέθοδος του Σαΐντ συνίσταται στην αποσυναρμολόγηση της οριενταλιστικής
24. Ε. W. Said, Οριενταλισμός, μτφρ. Φ. Τερζάκης, Αθήνα, Νεφέλη, 1996, σ. 34.
25. Ό. π., σσ. 35-36.
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γνώσης με σκοπό να έρθουν στο φως τα υπόρρητα αξιώματά της, οι προκαταλήψεις της αλλά κι η ολοφάνερη έλλειψη επιστημονικής αντικειμενικότητας που υποτίθεται πως τη χαρακτηρίζει. Σύμφωνα με τον συγγραφέα ο οριενταλισμός έχει υποστεί την επιρροή της παλιάς αντιισλαμικής
κληρονομιάς της μεσαιωνικής Ευρώπης, η οποία φτάνει μέχρι την εποχή
των Σταυροφοριών και από την οποία, αν δεν αδυνατεί πλήρως, τουλάχιστον δυσκολεύεται ιδιαίτερα ν’ απελευθερωθεί. Φέρει δε σε τέτοιο βαθμό
το στίγμα της ηγεμονικής δυτικής βούλησης, ώστε καταλήγει εν τέλει να
συνιστά απλή έκφραση του υποτιμητικού βλέμματος που ρίχνει η «ισχυρή» Δύση στην «ανίσχυρη» Ανατολή. Συνεπώς οι κατηγορίες και οι έννοιες
που χρησιμοποιεί ο οριενταλισμός είναι ουσιωδώς εθνοκεντρικές: Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται συνολικά την Ανατολή προκύπτει από
μια υποτιθέμενη σχέση της τελευταίας με τη Δύση, κατά τέτοιον τρόπο
ώστε να καθίσταται αδύνατη κάθε αναπαράσταση της Ανατολής ως μιας
ιδιαίτερης οντότητας με τη δική της ιστορία. Το αποτέλεσμα είναι πως με
τις έννοιες «Ανατολή» και «Ισλάμ» ο οριενταλισμός καταλήγει να εννοεί
μια ακινητοποιημένη οντότητα, δίχως ιστορία και δική της δυναμική. Παραβλέποντας την ποικιλία και την πολλαπλότητά των εν λόγω οντοτήτων,
τις μετατρέπει σε μια ουσία ανίκανη να εξελιχθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Αυτή η κριτική του Σαΐντ παίρνει δύο μορφές: Η πρώτη στοχεύει
τη μεθοδολογία και την επιστημολογία του οριενταλισμού ενώ η δεύτερη
το περιεχόμενό του.
Μεθοδολογικά κι επιστημολογικά ζητήματα
Το ζήτημα που τίθεται δεν είναι άλλο από την αντικειμενικότητα
των κοινωνικών επιστημών. Σύμφωνα με τον Σαΐντ, ο οριενταλισμός υπερκαθορίζεται διαρκώς, όχι μόνο από το φαντασιακό και τα στερεότυπα που
μας κληροδότησε ο Μεσαίωνας, αλλά και από το αίσθημα υπεροχής, τη
βούληση για δύναμη και τον εθνοκεντρισμό της Δύσης. Γι’ αυτόν ακριβώς
το λόγο «ο Οριενταλισμός έχει πολύ μεγαλύτερη αξία ως σημείο της ευρωατλαντικής κυριαρχίας πάνω στην Ανατολή απ’ ό,τι ως λόγος αλήθειας
σχετικά με την Ανατολή (το οποίο ο ίδιος, στην ακαδημαϊκή ή λόγια μορφή
του, αξιώνει να είναι)»26. Πρόκειται, δηλαδή, για μια προσπάθεια, από την
πλευρά επιστημόνων που ανήκουν σε δυνάμεις με ισχυρά συμφέροντα
στην περιοχή, να κατανοήσουν έναν κόσμο διαφορετικό απ’ τον δικό τους
με σκοπό να μπορέσουν καλύτερα να τον κυριαρχήσουν. Εξ ου κι αυτή
η διασύνδεση πολύπλοκων πολιτικών και πολιτιστικών παραγόντων που
26. Ε. W. Said, Οριενταλισμός, ό. π., σ. 17.
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εκφράζουν τόσο ο οριενταλισμός όσο κι οι κοινωνικοί, οικονομικοί και
πολιτικοί θεσμοί που εγγυώνται την επιβίωσή του αλλά και την ενότητα
των διαφορετικών στιγμών της ιστορίας του. Αυτή η κριτική στηρίζεται σε
έναν αριθμό αξιωμάτων που δεν αντέχουν σε λογική εξέταση.
1) Προϋποθέτει, υπόρρητα, πως οι ανθρώπινες επιστήμες μπορούν να επιτύχουν μιαν απόλυτη αντικειμενικότητα. Ωστόσο η κοινωνιολογία της γνώσης κι η ιστορία των επιστημών υποστηρίζουν πλέον πως
κάθε ανθρώπινη γνώση υφίσταται πάντοτε, άλλοτε λιγότερο κι άλλοτε
περισσότερο, την επιρροή της ιδεολογίας. Αν μια τέτοια παρατήρηση
είναι συζητήσιμη σε ό,τι αφορά στις φυσικές επιστήμες, δεν υπάρχει
καμία αμφιβολία πως οι κοινωνικές επιστήμες περιλαμβάνουν πάντοτε
ένα κομμάτι ιδεολογίας που δεν είναι δυνατό να αφαιρεθεί. Από καιρό
οι ιστορικοί έχουν παραδεχτεί πως ο τρόπος με τον οποίο διαβάζουν
την ιστορία φέρει αναπόφευκτα τη σφραγίδα της ιδιαίτερής τους, κάθε
φορά, οπτικής γωνίας και ότι, σε τελική ανάλυση, η ιστοριογραφία συνιστά έναν τρόπο να βλέπουμε τα γεγονότα κι επ ουδενί μια πιστή και
απολύτως αμερόληπτη σχέση προς αυτά.
Στην πραγματικότητα, το είδος της κριτικής που εν προκειμένω
ασκεί ο Σαΐντ στον οριενταλισμό ισχύει για το σύνολο των γνωστικών
κλάδων που έχουν σαν αντικείμενό τους τον άνθρωπο. Δικαιοδοτούμαστε, λοιπόν, σε ένα πρώτο επίπεδο, να ισχυριστούμε πως ο οριενταλισμός παρουσιάζει μια παραμορφωμένη εικόνα της Ανατολής, που είναι
ακριβώς προϊόν της έλλειψης ανεκτικότητας και της επιθυμίας κυριάρχησης. Ωστόσο, σε ένα δεύτερο επίπεδο, χρειάζεται να προτείνουμε μια
εναλλακτική, χρειάζεται, δηλαδή, να δείξουμε τι θα μπορούσε να είναι
μια περισσότερο «αντικειμενική» γνώση σχετικά με τις κοινωνίες της
Ανατολής. Εντούτοις, αν αναζητήσουμε στοιχεία μιας τέτοιας πιθανής
εναλλακτικής στο έργο του Σαΐντ, το μόνο που βρίσκουμε είναι απαντήσεις τις οποίες θα χαρακτηρίζαμε ως διόλου πειστικές. Εκλαμβάνει,
λοιπόν, ο Σαΐντ την Περιγραφή της Αιγύπτου, έργο των επιστημόνων
που συνόδευσαν τον Ναπολέοντα κατά την εκστρατεία του στην Αίγυπτο, ως το υπόδειγμα κάθε οριενταλιστικού έργου, υπό την έννοια πως
το κείμενο αυτό είχε για στόχο του να καταστήσει κατανοητή την Ανατολή στη Δύση και να καθησυχάσει τους φόβους της τελευταίας σχετικά
με το Ισλάμ. «Γιατί», όπως προσθέτει, «η ισλαμική Ανατολή από εδώ
και στο εξής θα εμφανίζεται ως μια κατηγορία που υποδηλώνει τη δύναμη του Οριενταλιστή και όχι τους ισλαμικούς λαούς ως ανθρώπους
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ή την ιστορία τους ως ιστορία»27. Ο επιστήμονας, κατά συνέπεια, που
επιλέγει την Ανατολή για αντικείμενο μελέτης οφείλει να απεκδυθεί του
παρελθόντος και της κουλτούρας του, προκειμένου να γίνει κοινωνός της
ζωής ενός άλλου λαού και να τον αναπαραστήσει ακριβώς όπως αυτός
εμφανίζεται –πρόκειται προφανώς για μια απαίτηση που δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθεί. Παρ’ όλα αυτά, ο Σαΐντ θα φτάσει να χαρακτηρίσει τις νεοτερικές επιστημονικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην
Περιγραφή ως εργαλεία της δυτικής εξουσίας. Μήπως αυτό σημαίνει ότι
θα πρέπει εθελουσίως να εγκαταλείψουμε ένα ορισμένο επίπεδο γνώσης
που αποκομίσαμε χάρις στην πρόοδο της επιστημονικής έρευνας, προκειμένου να απομακρύνουμε κάθε υποψία περί βλέψεων κυριαρχίας;
Το θεωρητικό πρόταγμα του Σαΐντ φαίνεται πιο καθαρά εκεί που
ο συγγραφέας μας υποστηρίζει πως η οριενταλιστική εικόνα της Ανατολής μας προσφέρει πάντοτε «μια “γνώση” που δεν είναι ποτέ ακατέργαστη, αδιαμεσολάβητη ή απλώς αντικειμενική»28. Πώς θα μπορούσε όμως
να μην ισχύει κάτι τέτοιο; Ο ίδιος ο Σαΐντ εξηγεί αλλού πως είναι αδύνατο να σχηματίσουμε μια απολύτως αμερόληπτη εικόνα της οποιασδήποτε ανθρώπινης πραγματικότητας, καθώς η αναπαράσταση που έχουμε
γι’ αυτήν είναι «ριζωμένη κατ’ αρχήν στη γλώσσα κι εν συνεχεία στην
κουλτούρα, στους θεσμούς και στο πολιτικό περιβάλλον αυτού που τη διενεργεί» και καταλαμβάνει «ένα ορισμένο πεδίο καθορισμένο γι’ αυτήν,
όχι μόνο από κάποιο κοινό θεματικό υλικό, αλλά και από κάποια κοινή
ιστορία, παράδοση, σύμπαν λόγου. Μέσα σε αυτό το πεδίο, το οποίο
κανένας μεμονωμένος διανοούμενος δεν μπορεί να δημιουργήσει αλλά
το οποίο καθένας παραλαμβάνει κι εκεί μέσα τότε βρίσκει μια θέση για
τον εαυτό του, ο ατομικός ερευνητής πραγματοποιεί τη συμβολή του. […]
Έτσι κάθε ατομική συμβολή πρώτα προκαλεί αλλαγές μέσα στο πεδίο
και ύστερα προωθεί μια καινούργια σταθερότητα»29.
Αυτή η ξαφνική έκρηξη σχετικισμού αρκεί για να μετριάσει κατά
πολύ τις υπερβολικές κρίσεις στις οποίες προβαίνει κατά τα άλλα ο συγγραφέας. Ιδωμένος με τέτοιον τρόπο, ο οριενταλιστής βρίσκεται αντιμέτωπος με τους ίδιους περιορισμούς που υφίστανται ο κοινωνιολόγος,
ο κριτικός της λογοτεχνίας ή ο ιστορικός. Ο Sâdiq Jalâl Al-‘Azm παρατηρεί δικαιολογημένα ότι η αποδοχή ενός τέτοιου σχετικισμού οριακά
απαλλάσσει τον δυτικό ερευνητή από κάθε ευθύνη απέναντι σε πιθα27. Ό. π., σ. 111.
28. Ό. π., σ. 330.
29. Ό. π., σ. 328-329.
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νές εσκεμμένες παραμορφώσεις της εικόνας της Ανατολής, καθώς, σε
μια τέτοια περίπτωση, ο τελευταίος απλώς θα ακολουθούσε τη φυσική
τάση του ανθρώπινου νου να υποτάσσει κάθε καινούργιο αντιληπτικό
του αντικείμενο στα προϋπάρχοντα διανοητικά του σχήματα30. Θα πρέπει επίσης να προσθέσουμε σε αυτήν την παρατήρηση –κι ελπίζω να το
δείξω στη συνέχεια αυτού του κειμένου- ότι η οπτική ενός διανοούμενου
που ανήκει σε κάποιο διαφορετικό πολιτισμό διαμορφώνεται κι ενεργεί
υπό ιδιαίτερα περίπλοκες συνθήκες και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί διόλου
να περισταλεί στο ένα και μοναδικό μοντέλο στο οποίο θέλει ο Σαΐντ να
στριμώξει την οριενταλιστική οπτική: Το μοντέλο μιας αναπαράστασης
της πραγματικότητας που καταλήγει να παραμορφώνεται εξαιτίας του
γεγονότος πως καθορίζεται εξ ολοκλήρου από το αίσθημα ανωτερότητας
και την βούληση για δύναμη.
2) Άλλωστε η κριτική του Σαΐντ πάσχει από το ομολογημένο
μειονέκτημα πως έχει χαρακτήρα εκλεκτικό: Ήδη, από την εισαγωγή του
βιβλίου του, ο Σαΐντ παραδέχεται πως η σχέση που εντοπίζει ανάμεσα
στον οριενταλισμό και τον ιμπεριαλισμό ισχύει μόνο για τη γαλλική,
την αγγλική και –σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόσφατη περίοδο- την
αμερικανική περίπτωση. Οι μόνες δύο περιπτώσεις κατά τις οποίες ο
οριενταλισμός συνένωσε στο ίδιο σύμπλεγμα πολιτιστικά, εμπορικά,
αποικιακά και φαντασιακά στοιχεία ήταν η αγγλική και η γαλλική: «ο
Οριενταλισμός πηγάζει από μια ιδιαίτερη εγγύτητα την οποία βιώνει η
Βρετανία και η Γαλλία προς την Ανατολή»31. Ενώ, από τη μια πλευρά,
αναγνωρίζει τη σημασία του γερμανικού, ρωσικού, ιταλικού, ολλανδικού
κ.ο.κ. οριενταλισμού, ο Σαΐντ εν τέλει εκτιμά ότι τα συμπεράσματά του
δεν ισχύουν στην περίπτωσή τους και πως, ως εκ τούτου, θα πρέπει να
τους εξετάζουμε ξεχωριστά.
Θα μπορούσαμε να συζητάμε διά μακρών για το αν έχει βάση
αυτή η προτεραιότητα που δίνει ο Σαΐντ στον αγγλικό και γαλλικό οριενταλισμό. Η ουσία, ωστόσο, δεν είναι εκεί. Το ζήτημα, αντίθετα, είναι να
αναγνωρίσουμε ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός γέννησε έναν άλλο τύπο οριενταλισμού, του οποίου η επιστημονική παραγωγή δεν είναι –ή, σε κάθε
περίπτωση, δεν είναι κατά κύριο λόγο- υποταγμένη στις απαιτήσεις μιας
ανώτερης και κυρίαρχης κοινωνίας. Πράγμα που συνεπάγεται πως είναι
δυνατό να φανταστεί κανείς έναν οριενταλισμό απαλλαγμένο από κάθε
30. S. J. Al-‘Azm, «al-Istishrâq wa-l-istishrâq ma ‘kûsan» («Οριενταλισμός και ανεστραμμένος οριενταλισμός»), στο περιοδικό al-Hayât al-jadîda, τ. 3, 1981, σσ. 10-14.
31. E. W. Said, Οριενταλισμός, ό. π., σ. 14.
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ηγεμονική βλέψη. Ακριβώς όμως το γεγονός πως ο Σαΐντ παραβλέπει μια
τέτοια δυνατότητα, θέτει αμέσως υπό αμφισβήτηση το σύνολο της θέσης
του. Η υποταγή στον ιμπεριαλισμό δε συνιστά ίδιον του οριενταλισμού ως
επιστημονικού κλάδου, αλλά χαρακτηριστικό που προσιδιάζει σε ορισμένες κοινωνίες οι οποίες του απέδωσαν μια ιδιαίτερη σημασία προκειμένου
να πραγματοποιήσουν τις ηγεμονικές τους βλέψεις.
3) Οι άραβες διανοούμενοι που ασκούν κριτική στον οριενταλισμό υποπίπτουν, πολύ συχνά, σε μια απαράδεκτη σύγχυση ανάμεσα στην
πρωταρχική κατάσταση του γνωστικού αυτού κλάδου, από τη μια πλευρά,
και τη σημερινή του εξέλιξη, από την άλλη. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί, επί
παραδείγματι, το γεγονός πως ο οριενταλισμός γεννήθηκε σε ορισμένες
χώρες προκειμένου να εξυπηρετήσει αποικιακές βλέψεις, πρέπει να τον
καθορίζει ες αεί. Ξέρουμε πως, παρ’ όλο που η επιστήμη είναι στενά δεμένη με τις κοινωνικές συνθήκες παραγωγής της, είναι εξίσου αληθές ότι
διαθέτει και μια σχετική αυτονομία χάρις στην οποία μπορεί σταδιακά
να αποκοπεί από τις συνθήκες που τη γέννησαν, ακόμα και να τις αμφισβητήσει ριζικά. Το γεγονός πως η σύγχρονη αστρονομία και χημεία
είναι κόρες της μεσαιωνικής αστρολογίας και αλχημείας, αντίστοιχα, δε
σημαίνει ότι πρέπει, εξ αιτίας αυτής τους της καταγωγής, να αμφισβητούμε τα επιτεύγματά τους. Αντίστοιχα –κι εδώ ο παραλληλισμός με τον
οριενταλισμό είναι ακόμη πιο χτυπητός- η ανθρωπολογία υπήρξε κατά τις
απαρχές της στενά συνδεδεμένη με την αποικιακή υπόθεση· είναι, ωστόσο,
αδιαμφισβήτητο πως από τότε κι έπειτα αναπτύχθηκε αυτόνομα και πως,
ως εκ τούτου, δεν μπορεί πλέον να αποκηρύσσεται, εν ονόματι κάποιου
υποτιθέμενου προπατορικού αμαρτήματος, ως «αποικιακή επιστήμη».
4) Εξάλλου είναι λιγάκι αντιφατικό να ισχυρίζεται κανείς πως ο
οριενταλισμός υπήρξε, ταυτοχρόνως, ένα όπλο που χρησιμοποίησε η ανώτερη Δύση προκειμένου να κυριαρχήσει την Ανατολή αλλά και μια ψευδής
επιστήμη, διόλου χειραφετητική και ανεπίδεκτη κάθε αντικειμενικότητας:
Πώς είναι δυνατόν, με άλλα λόγια, αυτό το υποτιθέμενο όπλο να έχει
τέτοια αποτελεσματικότητα, αν μας παρέχει τελικά μια εικόνα της πραγματικότητας τόσο παραμορφωμένη από τις προκαταλήψεις που τη γέννησαν; Αυτή η αντίφαση είναι εμφανής στο ακόλουθο κείμενο ενός άραβα
επικριτή του οριενταλισμού:
Γιατί οι δυτικοί επιθυμούν να γνωρίσουν τα πάντα για τους ανατολίτες
και τους μουσουλμάνους; Κατά τη γνώμη μου, η απάντηση συνίσταται στις εξής
δύο προτάσεις: Καταρχάς, αναπτύσσοντας η Δύση μια τέλεια γνώση του Άλλου,
μαθαίνει πώς να συναλλάσσεται μαζί του, σε επίπεδο πολιτισμικό, πολιτικό, στρα-
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τιωτικό, οικονομικό κ.ο.κ. Εντάσσοντας, επιπλέον, τη μελέτη του ισλαμικού πολιτισμού στο πολιτιστικό της πρόταγμα, με τις έννοιες και τις μεθόδους της αλλά
και με τις προκαταλήψεις και την υποκρισία της, η αποικιοκρατική Δύση βρίσκει
τα μέσα για να προβάλει στους μουσουλμάνους την δική της εικόνα σχετικά με
τον πολιτισμό τους32.

Πώς είναι δυνατόν ο οριενταλισμός να επιτυγχάνει αυτήν την τέλεια
γνώση του αντικειμένου του που έχει ανάγκη, αν οι οριενταλιστές εξαπατούν όχι μόνο τους εαυτούς τους μα και τους αναγνώστες τους; Αν πρόκειται πράγματι για ένα από τα πολιτιστικά εργαλεία της αποικιοκρατικής κυριαρχίας, τότε επόμενο είναι ο οριενταλισμός να έχει, ως προς τα ουσιώδη,
μια ορθή οπτική των πραγμάτων. Αυτό το σημείο το επισημαίνει με ωραίο
τρόπο ο Ghassan Salameh, όταν μας υπενθυμίζει πως οι οριενταλιστές δεν
προέβησαν μόνο στην κατασκευή μιας πλαστής Ανατολής, καθώς, αν είχαν
έτσι τα πράγματα, οι δυτικοί δε θα είχαν μπορέσει να μας κατανοήσουν και,
στη συνέχεια, να μας κατακτήσουν33.
Ακόμα όμως κι αν ο οριενταλισμός ήταν μια γνώση-για-εξουσία, δεν
πρόκειται, τελικά, εδώ για το σύνθημα της δυτικής επιστήμης συνολικά, η
οποία, από την εποχή του Μπέικον και του Ντεκάρτ, προωθούσε μια γνώση
που θα μας καθιστούσε «κύριους και κτήτορες της φύσης»; Ελάχιστα ενδιαφέρει, σε τελική ανάλυση, αν ο οριενταλισμός στοχεύει να καταστήσει
τους δυτικούς κύριους και κτήτορες της Ανατολής. Ιστορικά η επιστήμη
υπήρξε «ψευδής» και «προϊόν προκαταλήψεων» στο βαθμό που παρέμενε
δέσμια της κυρίαρχης κατά τον Μεσαίωνα αντίληψης για τη γνώση ως «καθαρή» θεωρία, πρακτικώς «άχρηστη». Και γι’ αυτό άρχισε να προοδεύει
με τρόπο αποφασιστικό μόνο από τη στιγμή που διεκδίκησε ρητά την κυριάρχηση και την ιδιοποίηση του πραγματικού. Πρέπει να διακρίνουμε σε
αυτό το σημείο μεταξύ του σκοπού και του περιεχομένου της επιστήμης:
Μολονότι εξ ορισμού, οι σκοποί μιας έρευνας δεν μπορούν να είναι αντικειμενικοί, μπορούν ωστόσο κάλλιστα να την οδηγήσουν σε μια αληθή γνώση.
Όπως μας μαθαίνει, δυστυχώς, η σύγχρονη ιστορία, από την ατομική βόμβα
μέχρι την κατάκτηση του διαστήματος, τόσες αντικειμενικές γνώσεις έχουν
παραχθεί ως αποτέλεσμα πολιτικών και στρατιωτικών βλέψεων ηγεμονίας.

32. Hasan ‘Abd Al-Hamid, «al-Hadâra al-islâmiyya bayn al-wahm wa-l-haqîqa» («Ο μουσουλμανικός πολιτισμός μεταξύ αλήθειας και αυταπατών»), στην εφημερίδα του Κουβέιτ,
al-Watan, 17/12/1984.
33. Ghassan Salame, «‘Asab al-istishrâq» («Ο πυρήνας του οριενταλισμού»), περιοδικό alMustaqbal al-‘arabî, Ιανουάριος 1981, σ. 10.
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Η Σιμόν Βέιλ, το ξέρω πλέον καλύτερα από ποτέ,
είναι το μόνο μεγάλο πνεύμα των καιρών μας. […] Σε ό,τι με
αφορά, θα ένιωθα πλήρης ικανοποίησης αν μπορούσε κανείς
να πει πως, από τη θέση που κατέχω και με τα περιορισμένα
μέσα που διαθέτω, χρησίμευσα στο να γίνει γνωστό και να
διαδοθεί το έργο της, του οποίου δεν έχουμε ακόμη συλλάβει
το εύρος της επίδρασης. Θέλω να με πιστέψετε: Μιλώ εδώ
δίχως να θέλω να σας γίνω αρεστός –εκφράζω μόνο ένα μικρό μέρος της αναγνώρισής μου προς κάποια για την οποία
πάντοτε θα μετανιώνω πως δεν κατάφερα ποτέ να γνωρίσω.
Αλμπέρ Καμύ1

1. Η «αντιδραστική Αριστερά»
Μεταφραστικά παράδοξα
Μια εξέχουσα για μας διάσταση του καθεστώτος υπαρκτού σουρεαλισμού, που συνιστά ουσία της νεοελληνικής πραγματικότητας, είναι η
συνήθεια των ελλήνων εκδοτών να μεταφράζουν πολύ σημαντικά κείμενα,
τόσο λογοτεχνικά όσο και φιλοσοφικά ή γενικότερα δοκιμιακά, παρά το
* Πρόκειται για το πρώτο μέρος του κριτικού σημειώματος για τη Σιμόν Βέιλ. Το δεύτερο
μέρος θα δημοσιευτεί στο επόμενο τεύχος του Προτάγματος.
1. Επιστολή της 11/02/1951 στη μητέρα της Βέιλ, όπως παρατίθεται στον τόμο S. Weil,
Œuvres, Παρίσι, Gallimard, 2011, σ. 91. Ο Καμύ μιλά εδώ ως διευθυντής της σειράς «Espoir»
(«Ελπίδα») του εκδοτικού οίκου Γκαλιμάρ, στην οποία και εκδόθηκαν Η ανάγκη για ρίζες, Η εργατική κατάσταση κι άλλα βασικά έργα και συλλογές κειμένων της γαλλίδας
φιλοσόφου και τελικά οι τόμοι των Απάντων της.
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ιδιαίτερα περιορισμένο εύρος της αγοράς βιβλίου στη χώρα μας. Το γεγονός πως στην «Ελλάδα της κρίσης» μεταφράζονται συγγραφείς σαν τη
Σιμόν Βέιλ, τη Χάννα Άρεντ ή τον Ζακ Ελύλ, λόγου χάριν, αποτελεί ένα
ευτυχέστατο παράδοξο, το οποίο, ωστόσο, χρήζει πραγματικής κοινωνιολογικής διερεύνησης. Πέραν του γενικότερου ερωτήματος του σχετικού με
την κοινωνική ομάδα που διαβάζει τα έργα αυτών των συγγραφέων, εμείς
θα θέταμε και το εξής ειδικότερο: Αντιστοιχεί η μετάφραση έργων που
ξεφεύγουν από τον αριστερό κανόνα (τόσο στην κλασική μαρξογενή του
εκδοχή όσο και στο μεταμοντέρνο της κακέκτυπο, που ακολουθεί τη γραμμή Λακάν-Αλτουσέρ-Φουκό-Μπάτλερ-Αγκάμπεν) σε κάποια πραγματική
ζήτηση από την πλευρά ενός κοινού που έχει μεν πνευματικές ανησυχίες
και πολιτικούς προβληματισμούς, δίχως, μολοντούτο, να εγκλωβίζεται στην
κυρίαρχη, μέχρι πρόσφατα, αριστερή πολιτική ορθότητα; Ή συνιστά απλώς
έκφραση του ιδιαίτερου ζήλου και της ανιδιοτελούς αφοσίωσης μιας σειράς
μεταφραστών κι εκδοτών2;
Σε κάθε περίπτωση, η έκδοση τέτοιων έργων στην ελληνική γλώσσα
μας δίνει την ευκαιρία να προβούμε σε μια δουλειά που με μια πρώτη ματιά ίσως φαντάζει φιλολογική και βιβλιογραφική. Ωστόσο, η προσπάθεια να
παρουσιάσουμε θέσεις συγγραφέων που δεν εντάσσονται όχι απλώς στον
επίσημο αριστερό –ή και νεοσυντηρητικό, όπως θα δείξουμε εδώ με
αφορμή την περίπτωση της Σιμόν Βέιλ- κανόνα, αλλά σε καμία ιδιαίτερη σχολή σκέψης ή ιδεολογική εκκλησία γενικώς, έχει ύψιστη θεωρητική
και τελικά πολιτική σημασία. Το σχέδιο αυτό στοχεύει στην κατάδειξη
της κόκκινης γραμμής που διατρέχει μια σειρά στοχαστών οι οποίοι,
ενώ ουσιαστικά συνιστούν ό,τι σημαντικότερο έβγαλε ο 20ός αιώνας σε
επίπεδο χειραφετητικής σκέψης, τελικά έμειναν στο περιθώριο, καθώς
η Αριστερά, μετά τη γενική πνευματική και διανοητική ισοπέδωση που
επέφερε ο σταλινισμός3, προτίμησε να ασχοληθεί με τσαρλατάνους τύ2. Το ειδικότερο αυτό ερώτημα τίθεται, ασφαλώς, πρώτα και κύρια με αφορμή την άοκνη
μεταφραστική δραστηριότητα του εκδότη και μεταφραστή Βασίλη Τομανά, ο οποίος,
διά των εκδόσεων «Νησίδες» έχει μεταφράσει έναν πολύ σημαντικό όγκο μη ορθόδοξων
αριστερών συγγραφέων, όπως ο Λιούις Μάμφορντ, η Χάνα Άρεντ, o Ε. Π. Τόμσον, ο Ζαν
Μποντριγιάρ, ο Ζακ Ελύλ ή ο Κρίστοφερ Λας. Πρόκειται για συγγραφείς που –με την
εξαίρεση, ενδεχομένως, του διακηρυγμένα χριστιανού Ελίλ- δύσκολα θα διάβαζε ένας
νεοσυντηρητικός ή νεορθόδοξος αναγνώστης –όπως συμβαίνει, π.χ., με τη Σιμόν Βέιλ- κι
έτσι μπορούμε να συνεχίζουμε να ελπίζουμε πως υπάρχει ένας κόσμος που απηυδισμένος
από το ιδεολογικό κενό της Αριστεράς και των αναρχικών προσπαθεί ακόμη να διαμορφώσει μια κριτική και διαυγή ανάγνωση της σύγχρονης πραγματικότητας.
3. Και για την οποία πάντοτε είναι χρήσιμο να ανατρέχουμε στο βιβλίο του Κ. Παπαϊωάννου, Η ψυχρή ιδεολογία. Δοκίμιο για την απονέκρωση του μαρξισμού (1967), μτφρ.
Μ. Λυκούδης, Αθήνα, Ύψιλον, 1986.
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που Φουκό, Αγκάμπεν και Ζίζεκ, παρά να προσπαθήσει να αναστυλώσει
σε νέες βάσεις τη χειραφετητική σκέψη. Σε αυτήν τη δυστυχή εξέλιξη
συνέτεινε φυσικά και η πολιτική έκλειψη του εργατικού κινήματος και
της λαϊκής του κουλτούρας. Έτσι η νεόκοπη αριστερή ιντελλιγκέντσια
των φοιτητικών αμφιθεάτρων, των διδακτορικών και των κρατικών υποτροφιών, δεν αναζητούσε πλέον θεωρητικούς που θα τη βοηθούσαν να
αναλύσει με τρόπο διαυγή τη σύγχρονη πραγματικότητα, αλλά μάλλον
τους ψευτοεπαναστάτες ρήτορες που θα της επέτρεπαν να απαλύνει τις
ενοχές της για το γεγονός πως διήγε πλέον επίσημα έναν βίο που τίποτε
το επαναστατικό δεν είχε.
Αν λοιπόν πιστεύουμε πως τα παραδοσιακά απελευθερωτικά και
χειραφετητικά κινήματα έχουν εδώ και καιρό πεθάνει, χρέος μας, στο
θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο, είναι να εργαστούμε προς την ανασύσταση μιας κριτικής σκέψης που θα μας επιτρέπει να κατανοούμε με
διαύγεια αυτό που μας περιβάλλει κι αυτό, κατά συνέπεια, που έχουμε
ν’ αντιμετωπίσουμε. Ουσιαστικά πρόκειται γι’ αυτό που παλιά ονομάζαμε «επαναστατική θεωρία». Πάγια πεποίθησή μας είναι πως τα θεμέλια μιας τέτοιας εργασίας οφείλουν πρώτα και κύρια να αναζητηθούν
σ’ έναν αστερισμό –κι επ ουδενί αριστερισμό!- στοχαστών των οποίων
σπανίως ή ελάχιστα οι ιδέες κι οι εμπνεύσεις έχουν χρησιμοποιηθεί στα
πλαίσια συγκεκριμένων πολιτικών ή κοινωνικών αναλύσεων. Η Σιμόν
Βέιλ συνιστά εξέχον μέλος αυτής της ομάδας.
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Ο «τόρικος αναρχισμός»
Άλλη μια συγγραφέας που κατανόησε αυτά τα
προβλήματα πολύ διαυγέστερα από τους φοιτητές κοινωνιολογίας της μαζικής κουλτούρας (συμπεριλαμβανομένων και
όσων πρόσκεινται στην Αριστερά), αφού πρώτα εξέφρασε
την κατάπληξή της για το γεγονός ότι «ορισμένες περίοδοι
που στερούνταν σχεδόν απόλυτα μέσων επικοινωνίας ξεπερνούσαν τη δικιά μας σε ό,τι αφορά στον πλούτο, την
ποικιλία, τη γονιμότητα και τη ζωντάνια της ανταλλαγής
ιδεών ανάμεσα στις πιο μεγάλες επικράτειες», πρότεινε μια
αντίστοιχη ανάλυση της σχέσης ανάμεσα στην εκρίζωση και
τον επηρμένο επαρχιωτισμό, που συνιστά το θεμέλιο των
σύγχρονων διαδικασιών ισχυροποίησης του έθνους-κράτους.
«Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι μια ζωή δίχως πίστη και
αφοσίωση είναι κάτι απαίσιο», έγραφε η Σιμόν Βέιλ∙ μέσα
στο σύγχρονο κόσμο, όμως, «δεν υπάρχει τίποτε άλλο, έξω
από το κράτος, στο οποίο θα μπορούσαμε να επιδείξουμε
αφοσίωση». Η εξαφάνιση όλων σχεδόν των μορφών αυθόρμητων, λαϊκών κοινωνικών σχέσεων δεν καταστρέφει την επιθυμία σύναψης κοινωνικών σχέσεων. Η εκρίζωση ξεριζώνει
τα πάντα εκτός από την ανάγκη μας για ρίζες.
Κρίστοφερ Λας4

Πριν όμως προχωρήσουμε στη συζήτηση των ιδεών της γαλλίδας
φιλοσόφου (αλλά και μυστικίστριας, όπως ήθελε να αποκαλείται), σημαντικό είναι να τονίσουμε ένα γενικότερο σημείο. Στο βιβλίο του για
τον Τζωρτζ Όργουελ 5, ο Ζαν-Κλοντ Μισεά χαρακτηρίζει τον άγγλο
συγγραφέα ως «αναρχικό Τόρυ», χρησιμοποιώντας τον ίδιον αυτόν
παράδοξο όρο που ο ίδιος ο Όργουελ είχε προτείνει ορισμένες φορές
για να προσδιορίσει την πολιτική του ένταξη. Με την υιοθέτηση και
γενίκευση αυτής της προβοκατόρικης έκφρασης ο Μισεά θέλει ακριβώς να τονίσει την ιδιομορφία του Όργουελ, ενός συγγραφέα αριστερού και μάλιστα ελευθεριακού, ο οποίος, ωστόσο, ποτέ δεν εντάχθηκε
στον επίσημο Κανόνα, καθώς δε φοβόταν ν’ απορρίπτει την κυρίαρχη
στην Αριστερά –ειδικά κατά την εποχή του- λατρεία της Προόδου.
Πρόκειται γι’ αυτό που ένας άλλος σύγχρονος γάλλος συγγραφέας, ο

4. «Για μια νέα ερμηνεία της μαζικής κουλτούρας», περ. Μάγμα, τ., 6, Ιούνιος 2010,
σ. 116. Διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: https://protagma.files.wordpress.
com/2012/03/cebbceb1cf82-cebcceacceb3cebcceb1-6.pdf. Το χωρίο της φιλοσόφου που παραθέτει ο Λας είναι από την Ανάγκη για ρίζες, ό. π., σ. 130. Στο εξής θα συντομογραφούμε
το έργο ως ΑΡ, ακολουθούμενο από τον εκάστοτε αριθμό σελίδας.
5. J.-C. Michéa, Orwell, anarchiste Tory, Καστελνό-λε-Λε, Les Climats, 2008.
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Κριστόφ Γκιλουί6, αποκαλεί, με παιγνιώδη τρόπο, «αντιδραστική Αριστερά» (gauche réac), κατά την προσπάθειά του να υπερασπιστεί τον
εαυτό του από τις επιθέσεις της σύγχρονης, πολιτιστικά φιλελεύθερης
Αριστεράς7. Αυτή η «νεοτερική κριτική στη νεοτερικότητα», όπως ορίζει
ο Μισεά την τοποθέτηση που αναλύουμε, μοιράζεται πολλά στοιχεία
που παραδοσιακά μονοπωλούνταν –πέραν ελαχίστων εξαιρέσεων- από
τη συντηρητική σκέψη, εξ ου κι η αναφορά στους Τόρις, τους βρετανούς
συντηρητικούς. Είναι σαφές ότι στο συγκεκριμένο βιβλίο ο Μισεά σκιαγραφεί και τη δική του μετέπειτα πορεία, η οποία ακολουθεί τα ίδια
μονοπάτια, εμπνεόμενη, μεταξύ άλλων, από έναν ακόμη «συντηρητικό»
της μη ορθόδοξης Αριστεράς: τον μεγάλο αμερικανό κοινωνιολόγο κι
ιστορικό Κρίστοφερ Λας.
Η περίπτωση του Λας είναι χαρακτηριστική: Εμπνεόμενος, ταυτόχρονα, από την πολιτιστική κριτική της πρώτης γενιάς της Σχολής
της Φρανκφούρτης στις ετερόνομες πλευρές του Διαφωτισμού και στη
μαζική κουλτούρα των βιομηχανικών κοινωνιών του 20ού αιώνα (η οποία
θεωρείται, σωστά, ως η τελική τους απόληξη), όπως επίσης και από την
καθαρά αμερικάνικη πολιτική παράδοση του λεγόμενου ποπουλισμού,
προσπάθησε να αντιτάξει ένα χειραφετητικό πρόταγμα με λαϊκές ρίζες
στην ανερχόμενη Νέα Αριστερά της εποχής του, η οποία εξέφραζε το νεολαΐστικο πνεύμα της Αντικουλτούρας, με ό,τι κάτι τέτοιο συνεπάγεται
πολιτικά αλλά και πολιτιστικά. Την ίδια κριτική στην αφομοίωση της
Αριστεράς από τον πολιτιστικό φιλελευθερισμό και μια χιπστερογενή
πολιτιστική ευαισθησία συνεχίζει σε πιο φιλοσοφικό επίπεδο ο Μισεά κι
από αυτήν εμπνεόμαστε κι εμείς εδώ στο Πρόταγμα.
Αυτό για το οποίο πρόκειται, όπως θα δούμε και στη συνέχεια,
είναι η κριτική στην αντιαυταρχική ιδεολογία και η διαμόρφωση μιας
χειραφετητικής σκέψης που θα ξεφεύγει από τους κοινούς τόπους τούτης της ουσιαστικά φιλελεύθερης προέλευσης ιδεολογίας, που έχει σήμερα κυριαρχήσει στις τάξεις της Αριστεράς και των διάφορων ελευθεριακών χώρων. Και τα συμπεράσματα μιας τέτοιας εργασίας λογικό είναι να καταγγέλλονται συχνά ως «συντηρητικά», «πατριαρχικά»
ή ακόμα και «αντιδραστικά» από την πλευρά των εκπροσώπων του
αντιαυταρχικού ντελίριου, για τους οποίους οποιαδήποτε υπεράσπιση
6. Του οποίου δημοσιεύουμε ένα κείμενο στο ανά χείρας τεύχος: «“Ζώντας μαζί” ή χωριστά; Η πολυπολιτισμικότητα και η ρήξη του κοινωνικού δεσμού».
7. Βλ. τις σχετικές του δηλώσεις στο άρθρο της C. Daumas, «Guilluy, le Onfray de la
géographie», Libération, 16/9/2014.
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αξιών ή θεσμών που στοχεύουν στην υπαγωγή του ατόμου σε κάποιο
είδος ορίων, θεωρείται εξ ορισμού έγκλημα καθοσιώσεως και, ως τέτοιο,
δείγμα «φασιστικών» τάσεων.
Κεντρική έγνοια μιας νέας χειραφετητικής σκέψης σήμερα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση του μείζονος ζητήματος της υπαγωγής του
κυρίαρχου πλέον ατόμου σε ένα νέο είδος ορίων, μη συντηρητικού και
αυταρχικού τύπου. Απέναντι στη σημερινή αποσάθρωση των κοινωνιών,
η οποία είναι προϊόν, ακριβώς, της οριστικής κατίσχυσης ενός εκχυδαϊσμένου φιλελευθερισμού, που προκρίνει το Άτομο σε βασιλιά και κυρίαρχο του κόσμου, είναι όχι μόνο μυωπικό μα και πολιτικά καταστροφικό
να συνεχίζει κανείς ν’ αναμασά τα παραδοσιακά κλισέ που εντοπίζουν
το πολιτικό πρόβλημα σε μια υποτιθέμενη «καταπίεση» του ατόμου από
τους «πατριαρχικούς» θεσμούς. Η σημερινή ετερονομία –και πιο σωστά
η ασημαντότητα, η οποία συνιστά ένα καθεστώς ακόμα πιο βαθειά αλλοτριωτικό κι απανθρωποιητικό από κάθε παραδοσιακή ετερονομία, με την
εξαίρεση του ολοκληρωτισμού- συνίσταται ακριβώς σ’ αυτή την πλήρη
αυτονόμηση του ατόμου από κάθε είδους κοινωνική ένταξη κι έχει ως ουσία της την ιδεολογία της υπέρβασης των ορίων και της διαρκούς φυγής
προς τα εμπρός8. Κάθε προσπάθεια ανασύνταξης ενός χειραφετητικού
προτάγματος θα πρέπει να ξεκινά από μια διακηρυγμένη επίθεση σε
αυτό το φαντασιακό και από την προσπάθεια κριτικής αυτής της συνολικής και γενικευμένης αποξένωσης, της «βαθιάς εκρίζωσης (desarraigo) της
ψυχής» κατά τον συντηρητικό Μιγκέλ ντε Ουναμούνο9, που μετατρέπει
το άτομο σ’ έναν «ελάχιστο εαυτό», σ’ ένα αβαθές παίγνιο της μαζικής
κουλτούρας, της νεοτεχνολογίας κι όλων των υπολοίπων πλοκαμιών της
κοινωνίας της κατανάλωσης.
Άλλωστε ο πυρήνας της φιλοσοφικής συμβολής του Καστοριάδη
στο πεδίο της ανθρωπολογίας και της πολιτικής σκέψης είναι αυτός ακριβώς -η ιδέα πως η ανθρώπινη ελευθερία πρέπει πλέον να νοείται υπό το
πρίσμα της αυτονομίας: Όχι πλέον ως «απελευθέρωση» του ατόμου από
κάθε είδους θεσμό ή δομή (οι οποίοι θεωρούνται εξ ορισμού καταπιεστικοί)
–και ως εκ τούτου από κάθε όριο-, αλλά η ικανότητά του να δημιουργεί
ο ίδιος τους θεσμούς του και να θέτει ο ίδιος στον εαυτό του τα όριά του.
8. Βλ. σχετικά και την ενότητα «Like a rolling stone: η λυρική γενιά κι η αντιαυταρχική ιδεολογία» του κειμένου μας «Εισαγωγή στον χιπστερισμό. Μια ανθρωπολογική προοπτική
των πρόσφατων μετασχηματισμών των δυτικών κοινωνιών» στο παρόν τεύχος.
9. M. de Unamuno, Περί εξευρωπαϊσμού (1906), μτφρ. Δ. Σαραφείδου, επίμετρο Β.
Ιβάνοβιτς, Αθήνα, Ροές, σ. 49.
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Αυτός είναι ο πυρήνας της σκέψης του Καστοριάδη: η ελευθερία ως αυτοπεριορισμός. Κι αυτή η ιδέα είναι που τον συνδέει με τους στοχαστές που
συζητάμε σε αυτό το κείμενο, από συγκαιρινούς του συγγραφείς σαν τον
Λας ή ακόμα και τον –νεότερό του- Μισεά μέχρι τη Σιμόν Βέιλ10. Καθίσταται λοιπόν προφανής η σημασία μιας φιλοσόφου σαν την τελευταία,
η οποία καταπιάστηκε επανειλημμένα με το πρόβλημα της εκρίζωσης και
τη συνακόλουθη «ανάγκη για ρίζες», προσπαθώντας να εντάξει αυτήν την
καίρια προβληματική σ’ ένα πλαίσιο δημοκρατικό και χειραφετητικό.
Εξάλλου η γαλλίδα φιλόσοφος υπήρξε κατά κυριολεξίαν μια
«συντηρητική» αναρχική: Γόνος αστικής οικογένειας –με εξαίρετες επιδόσεις στο λύκειο κι επιτυχία σε καθαρά αστικούς διαγωνισμούς του
γαλλικού κράτους όπως η agrégation αλλά κι οι εισαγωγικές εξετάσεις
στην Ecole Normale Supérieure- πήγε, όπως θα δούμε, σε νεαρή ηλικία
(και πολύ πριν τους μαοϊκούς της δεκαετίας του ’70, σαν τον Ρομπέρ Λινάρ11) να δουλέψει σε εργοστάσιο ως ανειδίκευτη εργάτρια, προκειμένου
να μελετήσει από πρώτο χέρι τα προβλήματα της εργατικής τάξης. Παράλληλα, μέσω του ενδιαφέροντός της για τον συνδικαλισμό, συνάπτει
στενές σχέσεις με ελευθεριακές ομάδες και διαφωνούντες αριστερούς
ή μη ορθόδοξους μαρξιστές, ασκεί από νωρίς κριτική στον σταλινισμό,
τόσο ως ιδεολογία (την οποία θεωρεί μορφή ολοκληρωτισμού) όσο κι ως
καθεστώς (στο οποίο βλέπει μια νέα μορφή ταξικής κι εκμεταλλευτικής
κοινωνίας) και τελικά στον ίδιο τον μαρξισμό, καταλήγοντας στις τάξεις
της CNT και της Ταξιαρχίας Ντουρούτι στην επαναστατική Βαρκελώνη
(όσο της το επέτρεψε η εύθραυστη κράση της).
Από την κριτική του μαρξισμού στην κριτική της νεοτερικότητας
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο σπεύδουμε να τονίσουμε πως δε συνιστά σε καμία περίπτωση μονόδρομο η ένταξή της στο ρεπερτόριο της
νεοθρησκευτικής και γενικότερα νεοσυντηρητικής σκέψης, υπό τη δικαιολογία πως τελικά στράφηκε στον χριστιανισμό και έβλεπε τον εαυτό
10. Αυτό επίσης είναι που αδυνατεί να κατανοήσει μια διαυγής, κατά τα άλλα, κριτική των
υπερβολών και παραληρημάτων του εγχώριου αναρχικού χώρου, σαν εκείνη του Γ. Καλιόρη,
στο βιβλίο του Όλα ή τίποτα. Αντιεξουσιαστικός λόγος και συνείδηση των ορίων (Αθήνα,
Αρμός, 2014). Το να παρουσιάζεις τον Καστοριάδη ως ιδεολογική μήτρα του ελληνικού
αναρχισμού των τελευταίων δεκαετιών μόνο ως τρολάρισμα (ομολογουμένως πολύ επιτυχημένο!) στον Φώτη Τερζάκη –γνωστό καστοριαδοφάγο που παρουσιάζεται, σωστά, από
τον Καλιόρη ως χαρακτηριστικό δείγμα της νεοελληνικής αναρχικής κουλτούρας- μπορεί
κανείς να το εκλάβει.
11. Του οποίου ο περίφημος Εγκατεστημένος (1978) κυκλοφορεί στα ελληνικά από τη
Λέσχη Κατασκόπων του 21ου αιώνα.
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της ως μυστικίστρια –κάθε άλλο μάλιστα: Αλλού βρίσκεται το κέντρο
βάρους του στοχασμού της, αλλού, κατά συνέπεια, κι η συμβολή της
στην ιστορία της δυτικής σκέψης. Μολοντούτο, η χρήση των ιδεών της
από αντιδραστικούς σαν τον Τ. Σ. Έλιοτ (ο οποίος και υπογράφει τον
πρόλογο της αγγλικής έκδοσης που περιλαμβάνεται στην ελληνική μετάφραση της Ανάγκης για ρίζες) δεν πρέπει να μας εκπλήσσει, εφόσον,
γενικά, η γαλλίδα διανοήτρια θεωρείται συντηρητική φιλόσοφος. Μετά
από μια πρώτη μυστικιστική εμπειρία, εν είδει πνευματικής αφύπνισης,
στην Πορτογαλία νιώθει πλέον να έλκεται όλο και πιο πολύ από τον χριστιανισμό, τον οποίο αντιλαμβάνεται ως μια «θρησκεία των σκλάβων»,
δίχως όμως ποτέ να βαπτιστεί, καθώς αντιλαμβανόταν τις διάφορες θρησκείες ως διαφορετικές μόνον εκφράσεις της ίδιας Αποκάλυψης, δηλαδή
δόγματα που σε καμία περίπτωση δεν αποκλείουν το ένα το άλλο12. Αυτό
ίσως να επιτρέπει τον προσεταιρισμό της από την πλευρά ορισμένων ορθόδοξων φωνών, εδώ στην Ελλάδα, σαν τον νεορθόδοξο Σωτήρη Γουνελά,
ο οποίος, όχι μόνο την επικαλείται και την παραθέτει επανειλημμένως
στις αναλύσεις του13, αλλά έχει επιπλέον συνεργαστεί και στη μετάφραση και την παρουσίαση κειμένων της στα ελληνικά, μεταξύ των οποίων κι
ένα κομμάτι της Ανάγκης για ρίζες14. Παρά το γεγονός πως συνιστά τίμιο
και σοβαρό στοχαστή (σε αντίθεση με περιπτώσεις άλλων νεορθόδοξων
τύπου Γιανναρά και πρώιμου Ράμφου), ο Γουνελάς αδυνατεί να ξεφύγει
από τη δομική αντίφαση κάθε μη δυτικού νεοσυντηρητισμού: Από το
γεγονός, δηλαδή, πως βασίζει την κριτική του στη Δύση και τη νεοτερικότητα σε ιδέες και αναλύσεις ακραιφνώς κι εξόχως δυτικών και μάλιστα
νεοτερικών στοχαστών, όπως εν προκειμένω η Σιμόν Βέιλ κι η κριτική της
12. «Ήταν τότε που αντιλήφθηκα ότι ο Πλάτων ήταν ένας μυστικιστής, ότι ολόκληρη η Ιλιάδα λούζεται στο χριστιανικό φως και ότι ο Διόνυσος κι ο Οσίρις είναι, υπό μια έννοια, ο
ίδιος ο Χριστός» εξομολογούνταν στον Καθολικό πατέρα Περάν (S. Weil, « Autobiographie
spirituelle. Marseille, 14/5/1942 », Œuvres, σ. 771). Είναι γνωστό, άλλωστε, το ενδιαφέρον της
για το σύνολο της θρησκευτικής και μυστικής παράδοσης, από τον ταοϊσμό, τον ινδουισμό
και τον βουδισμό μέχρι τους γαλάτες δρουίδες και τους Πυθαγόρειους.
13. Βλ., π.χ., το κείμενό του, «Φρόυντ. Από τον Πατέρα της Πατριάς στον Ουράνιο Νυμφίο.
Ο πολιτισμός πηγή δυστυχίας. Ενοχή και ηδονή στον Καβάσιλα και τη Σιμόνη Βέιλ. Η
Αγάπη», Η κρίση του πολιτισμού. Κρίση του ανθρώπου-απώλεια νοήματος, Αθήνα, Αρμός,
1997, σ. 109 κ. ε.
14. Σ. Βέιλ, Εκλογή από το έργο της, μτφρ. Β. Τριανταφύλλου, επιμέλεια Σ. Γουνελάς,
Αθήνα, εκδ. Μήνυμα, χ.χ. Στη συγκεκριμένη συλλογή περιλαμβάνεται, υπό τον τίτλο «Ο
ξεριζωμός του εργάτη», η πρώτη ενότητα του δεύτερου κεφαλαίου της Ανάγκης για ρίζες.
Ο Γουνελάς έχει επίσης μεταφράσει και προλογίσει το κείμενο της Βέιλ, Για την κατάργηση των κομμάτων, Αθήνα, Αρμός, 2011.
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στη νεοτερικότητα. Από αυτήν την άποψη, το αν η γαλλίδα φιλόσοφος,
«διαφορίζει τη θέση της από τον Δυτικό Σχολαστικισμό και κυρίως τις
θέσεις του Ανσέλμου και του Αυγουστίνου, όπου η πορεία είναι ανάμεσα
πτώση-λύτρωση, με αποτέλεσμα να χάνεται η ενεργητική παρουσία του
Ακτίστου στη ζωή των ανθρώπων, να περιορίζεται ή να αλλοιώνεται η σημασία της Ενανθρώπισης και να διογκώνεται η σημασία του Σταυρού και
της ανθρώπινης αμαρτωλότητας»15 είναι άνευ σημασίας, καθώς δεν είναι
αυτή η ουσία της πνευματικής της συμβολής, ούτε, βέβαια, το αν προσεγγίζει «σχεδόν με Πατερικό τρόπο»16 ορισμένα θεολογικά ζητήματα.
Η κριτική της Βέιλ αλλά και πλήθους άλλων δυτικών στοχαστών καμία σχέση δεν έχει με την πολεμική της Ορθόδοξης –παλαμικής
και λοιπής- παράδοσης ενάντια στη Δύση ούτε, βέβαια, με την πατερική θεολογία, εφόσον προκύπτει από διακυβεύματα εντελώς διαφορετικού τύπου17. Επιπλέον, η στροφή της προς τον μυστικισμό συνιστά
μια λανθασμένη, προφανώς, προσπάθεια απάντησης στο σοκ που της
προκάλεσε η άνοδος των δύο ολοκληρωτισμών κατά τη δεκαετία του
’30, τότε που –με αφορμή μια σύντομη διαμονή της στη Γερμανία, το
1932- έρχεται σε σύγκρουση με αρκετούς της συντρόφους, καθώς αναγνωρίζει την έλλειψη κάθε επαναστατικής προοπτικής, αντλώντας, μεταξύ άλλων και από το άρθρο του μη-ορθόδοξου αυστριακού μαρξιστή
Julius Dickmann, «Το πραγματικό όριο της καπιταλιστικής παραγωγής»18. Η επιμονή της στο γερμανικό ζήτημα (ανικανότητα του γερμα15. Σ. Γουνελάς, «Φρόυντ. Από τον Πατέρα της Πατριάς στον Ουράνιο Νυμφίο…», ό. π., σ. 111.
16. Ό. π., σ. 110.
17. Διαπίστωση που δεν αναιρείται απ’ το γεγονός πως ορισμένοι εξ αυτών ανατρέχουν
σε αυτήν, όπως ο Έλιοτ, ο οποίος, ως διευθυντής του αγγλικού εκδοτικού οίκου Faber
and Faber «ἐντυπωσιάστηκε τόσο ἀπὸ τὴ διδασκαλία τῆς Φιλοκαλίας, ὥστε ἐπέμεινε νὰ
ἐκδοθεῖ πάσῃ θυσίᾳ ἂν καὶ ἦταν σχεδὸν βέβαιος ὅτι θὰ εἶχε σοβαρὸ οἰκονομικὸ κόστος»
(Κάλλιστος, επίσκοπος Διοκλείας, «Η εσωτερική ενότητα και η επίδραση της Φιλοκαλίας
σε Ανατολή και Δύση», στην ιστοσελίδα http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/kallistos_
filokalia3.html). Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τον «ἀείμνηστο Philip Sherrard [που] μοῦ
διηγήθηκε ὅτι κάποια μέρα βρισκόταν στὴ βιβλιοθήκη τοῦ Γιώργου Σεφέρη ὅταν πρόσεξε
σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ράφια τὸν ἀγγλικὸ τόμο Γραπτὰ ἀπὸ τὴ Φιλοκαλία. Τὸν πῆρε στὰ χέρια
του καὶ ἀνακάλυψε ὅτι εἶχε σταλεῖ στὸ Σεφέρη ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Eliot μὲ τὴν ἀφιέρωση:
“τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν”. Δὲν ξέρω ἂν ὁ Σεφέρης διάβασε τὸ βιβλίο, ἀλλὰ εἶμαι βέβαιος ὅτι ὁ
Eliot τὸ εἶχε διαβάσει μὲ προσοχή» (ό. π.).
18. «La véritable limite de la production capitaliste», στο περ. La Critique sociale, τ. 9, Σεπτέμβριος, 1933 (http://raumgegenzement.blogsport.de/2011/06/24/julius-dickmann-la-veritablelimite-de-la-production-capitaliste-1933/). Ο Ντίκμαν συνεργαζόταν με την La Critique sociale
που εξέδιδε εκείνη την εποχή ο Μπορίς Σουβάριν και στου οποίου τη συντακτική επιτροπή συμμετείχε η, φίλη του Σουβάριν, Βέιλ.
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νικού προλεταριάτου ν’ αντισταθεί στο ναζισμό, εντελώς λανθασμένη
ανάλυση του φαινομένου από την ΚΔ και το ΚΚ Γερμανίας και εντελώς ανεύθυνη κι οπορτουνιστική στάση των κομουνιστών απέναντι τον
Χίτλερ) είναι ενδεικτική και την ωθεί στη συγγραφή αρκετών κειμένων
με κυριότερο το «Προοπτικές: οδεύουμε άραγε προς την προλεταριακή επανάσταση;» (1933).
Σε αυτό το κεφαλαιώδες κείμενο η Βέιλ επεξεργάζεται πριν
από τον Μπρούνο Ρίτσι, τον Μπέρναμ και τον Καστοριάδη μια κριτική
του σταλινισμού, αλλά και του γραφειοκρατικού καπιταλισμού συνολικότερα, που στη συνέχεια θ’ αποτελέσει τη βάση κάθε αριστερής
κριτικής στον λενινισμό-σταλινισμό19: Η εκμετάλλευση αλλάζει πλέον
μορφή, καθώς περνάμε σε ένα «νέο σύστημα καταπίεσης»20, μια «καταπίεση νέου είδους, την καταπίεση που ασκείται στο όνομα της λειτουργίας (fonction)21». Εντός αυτής η βασική αντίθεση δεν εντοπίζεται
ανάμεσα στους κατέχοντες και τους μη κατέχοντες τα μέσα παραγωγής, αλλά ανάμεσα σε αυτούς που «διευθύνουν» (dirigent) την παραγωγική διαδικασία και σ’ εκείνους που «εκτελούν» (exécutent). Είναι
οι πρώτοι, οι μετέπειτα «μάνατζερς» του Μπάρναμ, αυτοί που πλέον
συνιστούν την ανερχόμενη άρχουσα τάξη, εφόσον έχουν παραγκωνίσει
τους παλιούς καπιταλιστές ιδιοκτήτες. Στα πλαίσια αυτής της γραφειοκρατικοποίησης, η διάκριση μεταξύ «διευθυνότων» κι «εκτελεστών»
(όπως θα το θέσει αργότερα ο Καστοριάδης) συνιστά τον βαθύτερο
πυρήνα της εκμετάλλευσης και γι’ αυτό ο σοσιαλισμός δεν μπορεί σα
καμία περίπτωση να νοείται ως η «εθνικοποίηση» (δηλαδή η κρατικοποίηση) των μέσων παραγωγής: οι πραγματικές σχέσεις παραγωγής
έχουν να κάνουν με τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας και γι’ αυτό
συνιστά αντίφαση στους όρους ένας «σοσιαλισμός» που υιοθετεί τις
πιο ακραίες καπιταλιστικές τεχνικές και μεθόδους οργάνωσης, όπως,
π.χ. ο τεϊλορισμός. Αυτή η ιδέα συνδέεται με δύο ακόμη: Πρώτον, ότι η
τεχνική δεν είναι ποτέ ουδέτερη, καθώς εκφράζει, κάθε φορά, τις κυρίαρχες βλέψεις του κοινωνικού καθεστώτος εντός του οποίου αναδύεται· δεύτερον, πως το σοβιετικό καθεστώς μόνο κατ’ όνομα ήταν τέτοιο
–στην πραγματικότητα δεν ήταν ούτε καν ένα «εκφυλισμένο εργατικό
19. Για μια ιστορική παρουσίαση αυτής της κριτικής, βλ. το άρθρο του Γ. Καρύτσα, «Από
τον Ρίτσι, τον Μπάρναμ και τον Καστοριάδη στη “Νέα Τάξη” του Τζίλας», περ. Ελευθεριακή Κίνηση, τ. 23, Φεβρουάριος 2014.
20. S. Weil, «Perspectives. Allons-nous vers la révolution prolétarienne?» (1933), Œuvres, ό.
π., σ. 259.
21. Ό. π.
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κράτος», όπως ισχυριζόταν ο Τρότσκι, μιας κι η εργατική τάξη παρέμενε, στα πλαίσιά του, αντικείμενο άγριας εκμετάλλευσης από μια νέα
κυρίαρχη τάξη, στα πλαίσια της «δικτατορίας μιας γραφειοκρατικής
κάστας»22. Το κείμενο αυτό, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε αρκετές
αντιδράσεις, εφόσον, εκτός των άλλων, κατέληγε σε έναν ριζικό πεσιμισμό σχετικά με τις πιθανότητες εμφάνισης μιας προλεταριακής επανάστασης υπό αυτές τις συνθήκες γενικής εκμετάλλευσης. Διαβάζοντας
τις «Προοπτικές», των οποίων τη σημασία αμέσως κατάλαβε ο Μπορίς
Σουβάριν (χαρακτηρίζοντας τη συντάκτη τους ως «το μόνο μυαλό που
έχει εμφανίσει εδώ και χρόνια το εργατικό κίνημα»23), ο Τρότσκι είχε
δηλώσει για τη Βέιλ: «τόσο στην ίδια όσο και στους ομοίους της θα
χρειάζονταν χρόνια ολόκληρα προκειμένου ν’ απελευθερωθούν από τις
πιο αντιδραστικές μικροαστικές τους προκαταλήψεις»24. Αυτή η ριζική
«απαισιοδοξία» της γαλλίδας φιλοσόφου θεωρητικοποιείται λίγο αργότερα στο έργο της Σκέψεις για τα αίτια της ελευθερίας και της κοινωνικής καταπίεσης, το οποίο περιγράφει ως εξής τον στόχο της επαναστατικής θεωρίας: «πρώτιστο καθήκον, που μας επιβάλλεται από
την τρέχουσα κατάσταση, είναι να βρούμε το διανοητικό θάρρος που
χρειάζεται για να αναρωτηθούμε μήπως η επανάσταση δεν είναι, τελικά, παρά μια λέξη, μήπως δεν έχει σαφές περιεχόμενο και δεν είναι,
απλούστατα, παρά ένα ακόμα από τα πολλά ψεύδη που προκάλεσε το
καπιταλιστικό καθεστώς κατά την ιστορική του άνοδο και που τώρα η
κρίση μας κάνει τη χάρη να διαλύσει»25.

22. S. Weil, «Perspectives. Allons-nous vers la révolution prolétarienne?», ό. π., σ. 263.
23. Παρατίθεται από τον επιμελητή της έκδοσης S. Weil, La condition ouvrière [Η εργατική
κατάσταση], Παρίσι, Gallimard, 2002, σ. 451.
24. Στο κείμενό του «Η Δ’ Διεθνής και η ΕΣΣΔ» της ίδιας χρονιάς. Η Βέιλ είχε δημοσίως καταγγείλει τον τροτσκισμό και τα επίσημα δόγματά του σχετικά με την κοινωνική
φύση του σοβιετικού καθεστώτος, καθώς πίστευε πως δεν επρόκειτο για «εκφυλισμένο
εργατικό κράτος» αλλά για την άνοδο μιας νέας εκμεταλλευτικής τάξης στην εξουσία.
Έτσι, όταν στο τέλος της χρονιάς οι γονείς της φιλοξένησαν παράνομα τον Τρότσκι στη
Γαλλία, στη διάρκεια μιας συζήτησης κατά την οποία ο τελευταίος της επιτέθηκε, η Βέιλ
του απάντησε: «εσύ είσαι ο ιδεαλιστής, που, μιλώντας για το προλεταριάτο, αποκαλείς
κυρίαρχη μια τάξη που στην πραγματικότητα είναι σκλαβωμένη» (παρατίθεται από την
επιμελήτρια της έκδοσης, S. Weil, Œuvres, ό. π., σ. 60).
25. S. Weil, Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale (1934), Œuvres, ό. π., σ. 277.
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2. Η οντολογική σημασία της εργασίας
Οι ρίζες του στοχασμού της Σιμόν Βέιλ
α) Η γαλλική κατάρρευση
Σε επιστολή προς τους γονείς της (22/5/1943) η Σιμόν Βέιλ μιλά
για τη δουλειά της πάνω σε «ένα δεύτερο “μεγάλο έργο”», μετά Σκέψεις για τα αίτια της ελευθερίας και της κοινωνικής καταπίεσης (1934),
το οποίο σκόπευε αρχικά να τιτλοφορήσει Πρελούδιο σε μια διακήρυξη
των καθηκόντων απέναντι στο ανθρώπινο ον (Prélude à une déclaration
des devoirs envers l’être humain). Η Ανάγκη για ρίζες (που στα γαλλικά
κυκλοφορεί με τον πολύ πιο κυριολεκτικό τίτλο Το ρίζωμα –L’enracinement26) είναι η ανολοκλήρωτη εκδοχή αυτού του έργου, που δημοσιεύτηκε, τελικά, το 1949, μετά θάνατον. Όπως φαίνεται από τον τίτλο που
προόριζε για το περί ου ο λόγος έργο της η Βέιλ, αυτό θα αποτελούσε
μια συνολική έκθεση της πολιτικής της φιλοσοφίας. Και όπως μπορεί
να κρίνει ο αναγνώστης από τα κομμάτια του που τελικά συντάχθηκαν,
επρόκειτο για μια προσπάθεια αναθεμελίωσης της πολιτικής σκέψης
πάνω σε νέες βάσεις, βάσει των ιδεών που είχε στο μεταξύ επεξεργαστεί η γαλλίδα φιλόσοφος κατά την έως τότε διανοητική της πορεία.
Ταυτόχρονα, οι συγκυρίες κάτω από τις οποίες άρχισε να γράφεται το
έργο παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του περιεχομένου του. Δεν είναι διόλου τυχαίο πως το έργο ξεκινά να γράφεται στο
Λονδίνο, όπου η Βέιλ δούλευε στους κόλπους της Ελεύθερης Γαλλίας
(France Libre), της οργάνωσης, δηλαδή, που συντόνιζε τις επιχειρήσεις
της γαλλικής Αντίστασης. Χαρακτηριστικό των αντιστασιακών κύκλων
του Λονδίνου ήταν πως αποτέλεσαν τον χώρο για την ανάδυση μιας
προβληματικής σχετικά με το παρελθόν και το πιθανό μέλλον της Γαλλίας, στα πλαίσια των συζητήσεων γύρω από την μεταπολεμική ανόρθωση της χώρας, μετά την απελευθέρωση από τους ναζί. Το έργο της
Βέιλ μάλιστα άρχισε να γράφεται ως πρόταση γι’ αυτήν τη νέα Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη που είχε ζητήσει
ο στρατηγός Ντε Γκωλ.
26. Η επιλογή του όρου από τη μεταφράστρια είναι, ωστόσο, εύστοχη, καθώς ο όρος «ρίζωμα» στα ελληνικά παραπέμπει σε κάτι ειδικότερο, ειδικά μετά την απόδοση, υπό την
ίδια λέξη, του ντελεζιανού όρου rhizome. Ουσιαστικά πρόκειται για τη κατάσταση του να
διαθέτει κανείς ρίζες. Γι’ αυτό και είναι κρίμα που στο κυρίως κείμενο χρησιμοποιούνται
οι όροι «ξερίζωμα» (déracinement) και «ρίζωμα» (enracinement).
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Η Βέιλ πίστευε πως ο Β΄ Π. Π. προκάλεσε μια πραγματική «κατάρρευση» της Γαλλίας, με αποτέλεσμα η χώρα να βρίσκεται πλέον
σε αναζήτηση μιας νέας «αυθεντικής έμπνευσης», έχοντας χάσει πια
την ψυχή της. Σε αυτές της τις σκέψεις δεν ήταν μόνη, καθώς εξέχοντα
πνεύματα της εποχής ανέπτυξαν παρόμοιους προβληματισμούς. Χαρακτηριστική περίπτωση ο μεγάλος ιστορικός Μαρκ Μπλοκ που αφιέρωσε το σύντομο βιβλίο του Η παράξενη ήττα (1940) στην αναζήτηση των
κοινωνικών και πολιτιστικών αιτίων της πανεύκολης νίκης των Ναζί επί
των Γάλλων, η οποία αποτέλεσε πραγματικό όνειδος για τη χώρα. Κι
αν ο Μπλοκ μόνο εμμέσως θίγει ζητήματα που αφορούν σε περιόδους
της γαλλικής ιστορίας που πήγαιναν μακρύτερα από τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, η εργασία της Βέιλ συνιστά, ουσιαστικά, έναν
στοχασμό επί του ιστορικού πεπρωμένου της Γαλλίας ως έθνους, από
τον Μεσαίωνα μέχρι τη δεκαετία του 1940, όπως θα δούμε στο δεύτερο
μέρος αυτού του κειμένου27. Για τη γαλλίδα φιλόσοφο βασική προτεραιότητα ήταν «να ξαναφτιάξουμε μια ψυχή για τη χώρα» (ΑΡ, 154),
επομένως διέγνωσε την ανάγκη κατάδυσης στις ιστορικές απαρχές της
γαλλικής κοινωνίας.
Καθώς όμως η Ανάγκη για ρίζες συνιστά φιλοσοφικό κι όχι
ιστοριογραφικό έργο, διαθέτει τα ιδιαίτερα εκείνα γνωρίσματα αλλά
και χαρίσματα, χαρακτηριστικά κάθε μεγάλου έργου, που επιτρέπουν
σ’ έναν στοχασμό ιστορικά και γεωγραφικά προσδιορισμένο να αποκτά
αξία καθολική. Εν προκειμένω, οι σκέψεις και τα σχήματα που επεξεργάζεται η γαλλίδα διανοήτρια προκειμένου να στοχαστεί την ιστορία
της χώρας της έχουν αξία για την ανθρώπινη ιστορία γενικώς ή, τουλάχιστον, για το σύνολο της δυτικής νεοτερικότητας. Αυτή είναι άλλωστε
και η θεμελιώδης «αντίφαση που είναι συνυφασμένη με τον γαλλικό
πατριωτισμό» (ΑΡ, 154): Ένα μείγμα εθνικής ιδιαιτερότητας και βλέψης
προς την καθολικότητα –μια εθνική ιδιαιτερότητα της οποίας το μείζον
χαρακτηριστικό έγκειται ακριβώς σε τούτη την «οικουμενική αποστολή
της Γαλλίας», στο γεγονός ότι το γαλλικό έθνος θέτει στον εαυτό του
το καθήκον να νομοθετεί και να στοχάζεται για την ανθρωπότητα, κατά
τρόπον ώστε, παραδοσιακά, «ο ρόλος της Γαλλίας είναι να σκέφτεται
αυτό που έχει ανάγκη ο κόσμος» (ΑΡ, 152).

27. Που θα δημοσιευτεί στο επόμενο τεύχος του Προτάγματος.
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β) Ισότητα και διαταξική ενσυναίσθηση
Έχω ξεχάσει πως είμαι μια καθηγήτρια
κάτοχος της agrégation που περιπλανιέται μες στην
εργατική τάξη.
Σιμόν Βέιλ

Υπό αυτήν την έννοια η ίδια η ανάπτυξη του στοχασμού της Σιμόν Βέιλ, όπως επίσης και η πολιτική της στράτευση μπορούν να γίνουν
αντιληπτά, μέχρις ενός βαθμού, και ως αγώνας ενάντια στις ολιγαρχικές
εκείνες τάσεις της γαλλικής παράδοσης που αναλύονται εξαιρετικά στο
δεύτερο κεφάλαιο της Ανάγκης για ρίζες. Μάλιστα ένα σημαντικό κομμάτι των αρνητικών στοιχείων που, στο τελευταίο κομμάτι του βιβλίου,
καταδεικνύονται ως βασικά χαρακτηριστικά της σκοτεινής πλευράς της
νεοτερικότητας γενικώς, θεωρούνται από τη γαλλίδα φιλόσοφο ως δημιουργίες κατεξοχήν γαλλικές, οι οποίες, μέσω του ρασιοναλισμού, σε
θεωρητικό επίπεδο, και της Απολυταρχίας, σε πολιτικό και κοινωνικό,
επηρέασαν δραματικά το σύνολο της δυτικής κοινωνικοϊστορικής δημιουργίας. Πρόκειται, π.χ., για την ιδέα μιας «λαθεμένης αντίληψης για το
μεγαλείο» (ΑΡ, 218) που χρεώνει η Βέιλ στη νεοτερικότητα και την οποία
θα εξετάσουμε στη συνέχεια του κειμένου.
Σε ό,τι αφορά τώρα στην πολιτική και κοινωνική δράση της Βέιλ,
είναι χαρακτηριστικό ότι, παρά την καθαρά αστική καταγωγή και παρισινή παιδεία της, η γαλλίδα φιλόσοφος όχι μόνο δεν ανέπτυξε ποτέ τα
αντανακλαστικά εκείνα που αντιστοιχούν στη νοοτροπία που θα αποκαλούσαμε «παριζιανισμό», μα υιοθέτησε, επιπλέον, έναν τρόπο ζωής
που αποτέλεσε έμπρακτη κριτική κάθε ανάλογης συμπεριφοράς. Πάντοτε διαπνεόταν από αυτό «το ένστικτο που την είχε φέρει στη μεριά των
απόκληρων», όπως αναγνώριζε μια παλιά της πολιτική συντρόφισσα28,
από ένα βαθύ αίσθημα ισότητας που της επέτρεπε να υπερβαίνει τους
ταξικούς φραγμούς29.
Στην εποχή της, επί παραδείγματι, ήταν τυπική η περίπτωση νεαρών αστών που μόλις είχαν περάσει τον πολύ δύσκολο αλλά και ιδιαίτερα ελιτίστικο κρατικό διαγωνισμό της αγκρεγκασιόν (agrégation) και πή28. Αlbertine Thévenon, « Avant-propos à la première édition » (1950), S. Weil, La condition
ouvrière, ό.π., σ. 451.
29. Και του οποίου, μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εκφράσεις στο θεωρητικό επίπεδο,
υπήρξε το ενδιαφέρον της για τους ηττημένους της ιστορίας, είτε επρόκειτο για τους
κατοίκους της Ιεριχούς και της Γάζας είτε για τους Τρώες, τους Γαλάτες και τους Καρχηδόνιους –βλ. σχετικά, ΑΡ, σσ. 219-220.
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γαιναν να διδάξουν σε λύκεια μικρών επαρχιακών πόλεων, οι οποίες τους
φαίνονταν καταθλιπτικές κι ασφυκτικές κι ενέτειναν, έτσι, τα σύνδρομα
παριζιάνικης υπεροψίας τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο αριστερός
κατά τα άλλα Σαρτρ, ο οποίος, «από τα βάθη του υπεροπτικού του παριζιανισμού αλλά και της αποστροφής του για τους κοινούς ανθρώπους
[στάθηκε ανίκανος] να μας δώσει ένα πορτραίτο των κατοίκων της Χάβρης, όπου πρωτοδιορίστηκε καθηγητής. Αυτήν ακριβώς τη Χάβρη προσπάθησε να εκδικηθεί στη Ναυτία του»30. Στη Σιμόν Βέιλ, η οποία, χάρις
στην καταγωγή της, είχε όλα τα φόντα ν’ ακολουθήσει ανάλογη πορεία,
όχι μόνο δε βρίσκουμε το παραμικρό ίχνος τέτοιων βαθειά ολιγαρχικών νοοτροπιών, μα παρατηρούμε κιόλας την εντελώς αντίθετη τάση:
Σε θεωρητικό επίπεδο, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της για την εκλαΐκευση
της γνώσης (ως συνέχεια της βαθιάς της πίστης, που εμφανίζεται στα
πρώτα της νεανικά κείμενα, στην ικανότητα κάθε ανθρώπου να φτάσει
την αλήθεια)· και σε πρακτικό επίπεδο, την επανειλημμένη επιθυμία της
φιλοσόφου να βρεθεί σε μια εργατική και φτωχή πόλη ακριβώς για να
έρθει σε επαφή «με την πραγματική ζωή» -σε φιλοσοφικό επίπεδο- αλλά
και για να συνάψει δεσμούς με το εργατικό κίνημα –σε επίπεδο πολιτικό.
Έτσι θα επιλέξει να αποσταλεί στην Puy, το 1931, και στην
Roanne, δύο χρόνια αργότερα, πράγμα που της επέτρεπε να συμμετέχει
στο εργατικό κίνημα και στις κινητοποιήσεις των ανέργων της κοντινής
Σεντ-Ετιέν (από τις γνωστότερες εργατουπόλεις της Γαλλίας), όπου και
γνωρίστηκε με τον κύκλο των «ελευθεριακών συνδικαλιστών-επαναστατών» που εξέδιδε το περιοδικό La Révolution prolétarienne. Ήταν τότε που
είχε επιλέξει να ζει με το ημερήσιο επίδομα των ανέργων της Puy, ώστε
να χρηματοδοτεί με το υπόλοιπο του μισθού της το ταμείο αλληλεγγύης
των ανθρακωρύχων, ενώ παράλληλα στήριζε τον «κύκλο μελέτης του
Σεντ-Ετιέν» με τον έξτρα μισθό που λάμβαναν οι καθηγητές κάτοχοι της
agrégation, τον οποίο η ίδια θεωρούσε «ανυπόφορο προνόμιο»31. Ήταν την
ίδια εκείνη εποχή που έκανε παρέα με τους ανθρακωρύχους συντρόφους
της, ζητώντας τους να την παίρνουν μαζί τους στα λαϊκά καφενεία, τις
30. R. Cobb, “Marseille”, Paris and Elswhere. Selected Writings (1980)· (γαλλική έκδοση,
Marseille, Παρίσι, Editions Allia, 2001, σ. 76).
31. Α. Thévenon, « Avant-propos… », ό. π., σ. 454. Μέχρι και σήμερα στη Γαλλία οι καθηγητές της δημόσιας εκπαίδευσης που έχουν πετύχει σ’ αυτόν τον πολύ δύσκολο και απαιτητικό διαγωνισμό πληρώνονται καλύτερα από τους συναδέλφους τους οι οποίοι έχουν
επιτύχει μόνο στον γαλλικό ΑΣΕΠ (που είναι κι ο μόνος αναγκαίος για να μονιμοποιηθεί
κανείς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση), ενώ έχουν ελαφρότερο πρόγραμμα (με τρεις
ώρες διδασκαλίας λιγότερες ανά βδομάδα περίπου).
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γιορτές και τα σινεμά, και τους ξάφνιαζε «που μια νέα κοπέλα, τόσο
μορφωμένη, ντυνόταν πιο απλά από τις ίδιες τους τις γυναίκες»32 και ζητούσε να της βρουν δουλειά στα ορυχεία. Στο ίδιο μήκος κύματος, μετά
την πρώτη της «εγκατάσταση» σε εργοστάσιο, το 193433, και μια αποτυχημένη απόπειρα να ξαναβρεί ανάλογη δουλειά τον επόμενο χρόνο,
τη σχολική χρονιά 1937-38 θα διοριστεί, μετά από δικό της αίτημα, στην
εργατούπολη της βορειοανατολικής Γαλλίας, Saint-Quentin. Σκεφτόταν
μάλιστα να πάει κι αγρότισσα (ζήτημα που την απασχόλησε και το 1941,
όταν είχε πλέον μετοικήσει στη Μασσαλία), όπως έκανε τα καλοκαίρια
της μαθητικής της ηλικίας οπότε και πήγαινε με τον αδερφό της34 να
δουλεύει στα χωράφια ή και μόνη της για ψάρεμα με τους ψαράδες στις
βάρκες τους, καθώς ήταν πεποίθησή της πως «δε γίνεται να γνωρίζεις το
εργοστάσιο και να αγνοείς την ύπαιθρο».
Προβάλλοντας αυτές τις πτυχές της ζωής της Βέιλ δεν έχουμε
σκοπούς αγιογραφικούς. Ούτε, φυσικά, παραβλέπουμε ότι αυτή «η κίνηση που την έσπρωχνε να θεωρεί και να συμπεριφέρεται στον εαυτό της
σα να ήταν η πιο απόκληρη των απόκληρων [και] αντιβαίνει στις κανονικές βλέψεις του καθημερινού ανθρώπου»35 έχει ορισμένα θρησκευτικά
χαρακτηριστικά, τα οποία εξηγούν τη μετέπειτα στροφή της προς τον
μυστικισμό και πιο συγκεκριμένα προς την «θρησκεία των σκλάβων»,
δηλαδή τον Χριστιανισμό («ο οποίος χάριζε στους σκλάβους μια υπερφυσική ελευθερία»36), φέρνοντάς μας στο νου τον Άγιο Φραγκίσκο της
Ασίζης37. Ωστόσο, ακόμα κι η απλή αναφορά σ’ αυτήν την «τολστοϊκού»
τύπου προσέγγιση, αυτού «του συναισθήματος απόλυτης δικαιοσύνης:
32. Ό. π., σ. 453.
33. Με τη μεσολάβηση του Μπορίς Σουβάριν, που γνώριζε τον μέλλοντα διευθυντή της.
34. Τον μετέπειτα μαθηματικό κι εξέχον μέλος της ομάδας Bourbaki, André Weil.
35. Ό. π., σ. 459.
36. Παρατίθεται απο την επιμελήτρια του τόμου S. Weil, Œuvres, ό. π., σ. 81.
37. Δεν είναι τυχαίο πως η δεύτερη από «τις τρεις επαφές με τον Καθολικισμό που πραγματικά μέτρησαν για μένα» (όπως έγραφε στον δομινικανό μοναχό Πατέρα Περάν) υπήρξε
η επίσκεψή της στην Ασίζη, το 1937. Επισκέφτηκε τότε το παρεκκλήσι της Σάντα Μαρία ντέλι Ανιέλι, όπου ο Άγιος Φραγκίσκος πήγαινε για να προσευχηθεί, και «κάτι πιο
ισχυρό από εμένα με υποχρέωσε, για πρώτη φορά στη ζωή μου, να γονατίσω» (S. Weil,
«Autobiographie spirituelle…», ό. π., 771). Η πρώτη από τις τρεις αυτές εμπειρίες έλαβε χώρα
έναν χρόνο νωρίτερα, σ’ ένα πάμφτωχο χωριό της Πορτογαλίας, κατά τη διάρκεια μιας
λιτανείας κατά τη γιορτή του πολιούχου αγίου. Το θέαμα των εξαθλιωμένων γυναικών των
ψαράδων του χωριού να ψάλλουν τραγούδια μιας «τέτοιας λύπης που σου ξέσκιζε την
ψυχή» έκανε την Βέιλ να συνειδητοποιήσει «αίφνης, με σιγουριά, ότι ο χριστιανισμός είναι
η κατεξοχήν θρησκεία των σκλάβων κι ότι αυτοί οι τελευταίοι δε γίνεται να μην προσχωρήσουν σ’ αυτόν και μαζί τους κι εγώ» (Ό. π.).
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δε δικαιούμαι τίποτε, όταν τόσοι άλλοι άνθρωποι δεν έχουν δικαίωμα σε
τίποτε»38, έχει μεγάλη σημασία σήμερα που το μεγαλύτερο μέρος της
Αριστεράς έχει πλήρως αφομοιωθεί κι αφεθεί στις σαγήνες της κοινωνικής ανόδου και στον γενικότερο «εκλεπτυσμένο» και χιπστεροειδούς
εμπνεύσεως τρόπο ζωής. Δεν υποστηρίζουμε εδώ την εθελούσια «αυτοϋποτίμηση» –που εφαρμόζουν, εξ όσων γνωρίζουμε, ορισμένες ομάδες
του εγχώριου εργατισμού-, ωστόσο υπερασπιζόμαστε τη θεμελιώδη ιδέα
πως κάποιος που θέλει να λέγεται αριστερός ή αναρχικός, οφείλει να
διαθέτει κι ένα ανάλογο ήθος: ένα δημοκρατικό ήθος ισότητας και «ταπεινότητας» ή «απλότητας», δίχως διανοουμενισμούς και μεγαλοπιασίματα, μια στάση έμπρακτης κριτικής και απόρριψης της κοινωνίας της
κατανάλωσης και των ανέσεων, η οποία θα έρχεται σε κάθετη αντίθεση
με αυτήν την τάση ζαμανφουτισμού και ψευτομποέμ τσογλανισμού που
μας έχουν κληροδοτήσει οι πιο παραληρηματικές πτυχές της «αντιαυταρχικής» λογικής των κινημάτων του ‘60. Μακράν του ν’ αναμασάμε
τσιτάτα του τύπου «το προσωπικό είναι πολιτικό» –αυτή είναι η παγίδα
στην οποία από καιρό έχει πέσει ο λεγόμενος lifestyle-αναρχισμός, που
παλεύει να περιστείλει την πολιτική στράτευση στην υιοθέτηση συγκεκριμένων τρόπων ζωής, κατανάλωσης, διασκέδασης-, αυτό που θέλουμε
να τονίσουμε είναι πως απλότητα και ταπεινότητα δεν πρέπει να συγχέονται με τον μαζοχισμό και την έλλειψη χαράς της ζωής39. Σημαίνουν,
38. Α. Thévenon, «Avant-propos… », σ. 459.
39. Όπως συνέβη, τελικά, στην περίπτωση της Βέιλ. Χαρακτηριστικό το περιστατικό που
περιγράφει ο Ρεϊμόν Αρόν στους Κήπους του Λουξεμβούργου, όταν έκανε περίπατο με
τη γυναίκα του κάτω από έναν λαμπρότατο ήλιο (πράγμα όχι ιδιαίτερα συνηθισμένο στο
Παρίσι και γι’ αυτό ο Αρόν τονίζει πως «ήταν σα ν' αναπνέαμε την ευτυχία»). Έρχεται
τότε προς αυτούς η Βέιλ με δάκρια στα μάτια να τους ανακοινώσει πως, κατά τη διάρκεια
μιας απεργίας στην Σαγκάη, ο στρατός πυροβόλησε τους εργάτες. Ο Αρόν σχολιάζει ως
εξής: «είπα τότε στη γυναίκα μου τη Σουζάν πως η Σιμόν μάλλον επιθυμεί να γίνει αγία.
Το να αναλαμβάνει κανείς όλη τη δυστυχία του κόσμου έχει νόημα μόνο για έναν πιστό ή,
πιο συγκεκριμένα, για έναν χριστιανό» (R. Aron, Mémoires: cinquante ans de réflexion politique,
Παρίσι, Juillard, 1983, σ. 79, παρατίθεται ως παράρτημα στα Œuvres, ό. π., σ. 1249). Μια
ανάλογη εμπειρία αναφέρει κι η συμφοιτήτρια της Βέιλ, Σιμόν ντε Μποβουάρ.
Έτερη μα εξίσου σημαντική διάσταση της ίδιας τάσης ήταν η σχεδόν ρητή αποκήρυξη
της ίδιας της τής σεξουαλικότητας από μέρους της γαλλίδας φιλοσόφου. Κατά τη δεκαετία του ’30 συμβούλευε μια παλιά της μαθήτρια να αποφεύγει τον έρωτα, καθώς «συνιστά ρίσκο και δέσμευση αντιφατική με την ελευθερία του ατόμου (βλ. «Lettre à Simone
Gibert», 9-17/03/1935 –S. Weil, La Condition ouvrière, ό. π., σσ. 69-70)». Γι’ αυτό κι, ενώ δεν
ήταν ιδιαίτερα άσχημη (όπως, τουλάχιστον προκύπτει απ’ τις διαθέσιμες φωτογραφίες
της), μάλλον επεδίωκε να δίνει την αντίθετη εντύπωση. Ο Μπατάιγ, που τη χαρακτήριζε
ως «ασεξουαλικό ον», σημείωνε πως διακρινόταν από μιαν «αναμφισβήτητη ασχήμια που
προκαλούσε τρόμο» (G. Bataille, «La Victoire militaire et la banqueroute de la morale qui
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αντίθετα, την προσπάθεια επιστροφής σε μια σχεδόν ξεχασμένη αντίληψη
περί δημοκρατίας, σε μιαν αντίληψη που δεν έχει αλλεργία σ’ οτιδήποτε λαϊκό, θεωρώντας την κοινωνία ως βόθρο μικροαστικών μιασμάτων,
αλλά πιστεύει πως βάση κάθε χειραφετητικού προτάγματος, αλλά και
κοινωνικής «προόδου», είναι η εμφάνιση κοινωνικών κινημάτων λαϊκών,
στα οποία συμμετέχουν, κατά τις πιο εμπνευσμένες στιγμές της ιστορίας, απλοί, καθημερινοί άνθρωποι, με τα καλά τους και τα στραβά τους.
Σημαίνει υιοθέτηση, με άλλα λόγια, ενός νέου «ποπουλισμού», όπως θα
έλεγε κι ο Κρίστοφερ Λας, και τρανταχτή απόρριψη του εστέτ και ψευτοαριστοκρατικού αντικοινωνισμού που συνιστά ουσία του χιπστερισμού40.
Σε κάθε περίπτωση, τούτη η αντίθεση της Σιμόν Βέιλ στον παριζιανισμό (δηλαδή σ’ αυτήν τη διανοουμενίστικη κι εστέτ ιδεολογία
που συνιστά ιστορική βάση της σημερινής χιπστερικής νοοτροπίας41)
έχει βαθιά θεωρητική θεμελίωση και την βρίσκουμε στα κεφάλαια της
Ανάγκης για ρίζες που τιτλοφορούνται «Το ξερίζωμα του αγρότη» και
«Ξερίζωμα και έθνος». Εκεί περιγράφεται, μ’ ένα σκεπτικό που μας
θυμίζει τον Τοκβίλ στο Παλαιό Καθεστώς και η Επανάσταση (1856)42 ,
ο τρόπος με τον οποίο το συγκεντρωτικό κράτος της Απολυταρχίας
-που η Βέιλ φτάνει μέχρι και να το χαρακτηρίσει ως «ολοκληρωτικό» 43ερημώνει τις μικρές επαρχιακές πόλεις, καταδικάζοντάς τες να ζουν σε
μια ατμόσφαιρα νοσηρής σχεδόν πλήξης, «που είχε φτάσει στο βαθμό
της ασφυξίας» (ΑΡ, 130). Και καθώς κέντρο και πρωτεύουσα του απολυταρχικού κράτους υπήρξε πάντοτε το Παρίσι, «σχεδόν πουθενά δεν
υπήρχε παλμός ζωής, εκτός από το Παρίσι· μόλις έφτανες στα προάστια
που περιέβαλλαν την πόλη, ο πνευματικός θάνατος άρχιζε να βαραίνει»
maudit», περ. Critique, τ. 40, Σεπτέμβριος 1949, παρατίθεται ως παράρτημα στα Œuvres,
ό. π., σ. 1252). Αυτή η αυτοϋποτίμηση κορυφωνόταν στην τάση της Βέιλ, όχι μόνο να υποφέρει δίχως λόγο, αλλά και να επιδιώκει τον κίνδυνο, καταπονώντας την αδύναμη κράση
της και ρισκάροντας, τελικά, την ίδια της τη ζωή. Έτσι πέθανε, άλλωστε, και στο Λονδίνο.
40. Ο Οποίος εκφράζεται τόσο από μεταμοντέρνους διανοούμενους τύπου Δημήτρη Δημητριάδη (βλ. π.χ. το εμβληματικά γελοίο και στομφώδες του παραλήρημα με τίτλο «Το
βδέλυγμα», Lifo, 30/09/15) όσο και από τις πιο προωθημένες (και λεγόμενες «ανθελληνικές») ομάδες του αναρχικού χώρου.
41. Αυτήν την ιστορική σύνδεση προσπαθούμε να τη φωτίσουμε στο δεύτερο μέρος του
κειμένου μας «Εισαγωγή στον χιπστερισμό. Μια ανθρωπολογική προοπτική των πρόσφατων μετασχηματισμών των δυτικών κοινωνιών», που θα δημοσιευτεί στο επόμενο τεύχος
του Προτάγματος, ως συνέχεια του ομώνυμου άρθρου του ανά χείρας τεύχους.
42. Α. ντε Τοκβίλ, Το Παλαιό Καθεστώς και η Επανάσταση, μτφρ. Α. Παππάς, Αθήνα,
Πόλις, 2012.
43. «Το καθεστώς του Λουδοβίκου ΙΔ’ ήταν πράγματι ήδη ολοκληρωτικό», ΑΡ, 125.
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(ΑΡ, 130). Αυτή υπήρξε η γεωγραφική εγγραφή της μοιραίας επικράτησης της μεγαλούπολης επί της υπαίθρου, τόσο χαρακτηριστικής της
νεοτερικότητας και των δυσανεξιών της. Μάλιστα, όπως ρητά τονίζεται
στην Ανάγκη για ρίζες (σσ. 94-97) μια σωστά οργανωμένη κοινωνία θα
όφειλε να δίνει ειδική εκπαίδευση στους καθηγητές που θα στέλνονται
σε σχολεία αγροτικών περιοχών, με σκοπό, ακριβώς, την υπέρβαση της
«αποικιακής» νοοτροπίας που διακρίνει τη στάση των κατοίκων των πόλεων απέναντι στους χωρικούς. Μέρος αυτής της εκπαίδευσης θα ήταν η
αποστολή των υποψήφιων καθηγητών για δουλειά σε κάποια φάρμα. Και
κάτι ανάλογο θα έπρεπε να περιλαμβάνει η εκπαίδευση των καθηγητών
που δουλεύουν στις εργατικές συνοικίες.
γ) Ο θεμελιώδης κοινωνικός της ρόλος μιας μη αλλοτριωτικής
εργασίας
Η επιμονή της Σιμόν Βέιλ να κάνει σωματική εργασία, εκτός του
ότι εξέφραζε το ασκητικό της ήθος, προέκυπτε και από την θεμελιώδη
πνευματική αξία που αναγνώριζε στην εργασία ως ανθρώπινη δραστηριότητα. Όπως διακήρυττε, «Ιδού το ιδανικό μου: ένας πολιτισμός όπου η
εργασία –και εννοώ εδώ τη σωματική εργασία- θα αποτελούσε το βασικό μέσο εκπαίδευσης. […] Υπάρχει στην εργασία ένα μεγαλείο του οποίου το αντίστοιχο δε βρίσκεται ούτε καν στις ανώτερες μορφές άεργου
βίου»44. Αν έχουμε αντιληφθεί το ήθος ισότητας και δημοκρατίας απ’ το
οποίο διαπνεόταν η γαλλίδα φιλόσοφος, εύκολα κατανοούμε τη σημασία
που απέδιδε στη χειρωνακτική εργασία ως κοινωνική δραστηριότητα κι
εξίσου εύκολα μαντεύουμε γιατί ο στοχασμός πάνω στην απελευθέρωση
της σωματικής εργασίας από τους κοινωνικούς καταναγκασμούς και τα
αποκτηνωτικά κι αλλοτριωτικά μοντέλα οργάνωσης στα οποία την ενέγραψε η δυτική νεοτερικότητα και δη η κορύφωσή της, ο βιομηχανικός
τρόπος παραγωγής, αποτέλεσαν ήδη από την αρχή βασική έγνοια της.
Ήδη από τις «Προοπτικές», το θεμελιώδες της κείμενο στο οποίο
εκτίθεται για πρώτη φορά η ανάλυσή της για τις νέες μορφές που έπαιρναν η εκμετάλλευση κι η αλλοτρίωση υπό καθεστώς γραφειοκρατικού
καπιταλισμού, η Βέιλ έθετε ρητά ως στόχο κάθε άξιου του ονόματός του
επαναστατικού κινήματος την κατάργηση της διάκρισης μεταξύ πνευματικής και χειρωνακτικής εργασίας: «Η μόνη ελπίδα πραγματοποίησης
του σοσιαλισμού εντοπίζεται σε όσους, ήδη από σήμερα, έχουν αντιληφθεί μέσα τους, και όσο κάτι τέτοιο είναι δυνατό μέσα στην τωρινή
44. S. Weil, « Variante d’une lettre à Victor Bernard » (1936), La Condition ouvruère, ό. π., σ. 449.
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κοινωνία, αυτήν την ενότητα της χειρωνακτικής με τη διανοητική εργασία που ορίζει το είδος κοινωνίας που εμείς υπερασπιζόμαστε»45. Διότι,
εν τέλει, για τη γαλλίδα φιλόσοφο αυτό ήταν τον έσχατο θεμέλιο κάθε
κοινωνικής ανισότητας και εκμετάλλευσης. Η οντολογική, θα λέγαμε,
βάση της διάκρισης ανάμεσα σε διευθύνοντες κι εκτελεστές, το θεμέλιο
της ταξικής ανισότητας που εκφράζεται διά της κυριαρχίας εκείνων που
διευθύνουν επί εκείνων που απλά εκτελούν εντολές, είναι η διάκριση
ανάμεσα σε είδη εργασίας που θεωρούνται πνευματικού χαρακτήρα και,
κατά συνέπεια, «ανώτερα», και στα είδη εκείνα που χαρακτηρίζονται ως
«χειρωνακτικά» και, ως εκ τούτου, λογίζονται ως υποδεέστερα.
Το γεγονός πως η ενασχόληση με το ζήτημα της εγκαθίδρυσης,
των κοινωνικοπολιτικών συνεπειών αλλά και των μορφών αναπαραγωγής, εμπέδωσης και διαιώνισης αυτής της κοινωνικής ιεράρχησης συνιστά τον βαθύτερο πυρήνα του στοχασμού της Βέιλ, το κουβάρι εκείνο, με
άλλα λόγια, απ’ το οποίο ξετυλίγονται οι διάφορες επιμέρους περιοχές
της θεωρητικής της παραγωγής, καταδεικνύεται και από μία ακόμη διαπίστωση: Η αναγνώριση του γεγονότος πως η τεχνική, μακράν του να
συνιστά κάτι ουδέτερο, αποτελεί, αντιθέτως, ενσάρκωση των κυρίαρχων, κάθε φορά, πολιτικών βλέψεων και κοινωνικών ιεραρχιών, συνδέεται
άμεσα με την προσπάθεια της φιλοσόφου ν’ αναλύσει τις νέες μορφές
κυριαρχίας και εκμετάλλευσης που αναδύονταν στα χρόνια της. Όπως
φαίνεται από το σύνολο των αναλύσεών της σχετικά με τον βιομηχανικό
τρόπο οργάνωσης της εργασίας (με χαρακτηριστικά της κείμενα όπως το
«Ημερολόγιο εργοστασίου» [«Journal d’usine», 1934]46 ή η ανάλυσή της
για τον Τέιλορ στη διάλεξή της «Ο εξορθολογισμός της εργασίας» [«La
rationalisation», 1937]), αυτό που καταδεικνύεται ως ουσία κάθε αλλοτρίωσης είναι η επιβολή εργασιακών μοντέλων που εξοβελίζουν κάθε «σκεπτόμενο» κομμάτι από την εργασιακή δραστηριότητα κι έτσι καθιστούν
αδύνατη την εμφάνιση «των υλικών βάσεων μιας διαυγούς σκέψης»47.
Πρόκειται, κατά την Βέιλ, για μια ευθεία υπονόμευση των ίδιων των
θεμελίων της ανθρώπινης ελευθερίας, μιας και το υποκείμενο αναγκάζεται να αρνείται τον εαυτό του ως σκεπτόμενο ον. Η τελευταία αυτή
διαπίστωση βρίσκεται στο κέντρο των παρατηρήσεων που γεμίζουν
45. S. Weil, « Perspectives. Allons-nous vers la révolution prolétarienne ? » (1933), Œuvres,
ό. π., σ. 271.
46. Που συνέταξε κατά τους μήνες που εργάστηκε ως ανειδίκευτη εργάτρια σε εργοστάσια του Παρισιού και των προαστίων του.
47. S. Weil, « Journal d’usine » (1934), La Condition ouvrière, ό. π., σ. 190.
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το Ημερολόγιο εργοστασίου και καθορίζει την αντίληψή της φιλοσόφου για τη βιομηχανική εργασία ως ένα είδος μόχθου που μετατρέπει
το ανθρώπινο υποκείμενο από σκεπτόμενο ον σε απλό εξάρτημα της
μηχανής. Το σύνολο του στοχασμού της πάνω στο θέμα της τεχνικής
καθορίστηκε από αυτήν την επιθυμία να αναζητηθεί ένα τεχνικό σύστημα που θα επέτρεπε στον εργάτη να διατηρεί μια κατά το δυνατόν
ισότιμη σχέση με τη μηχανή του, δίχως να υποτάσσεται σε ρυθμούς και
«τεχνικές» αναγκαιότητες έξωθεν επιβεβλημένες, μιας κι επρόκειτο
εδώ για ένα μόνο κομμάτι «ενός τεχνικού μετασχηματισμού που θα
άνοιγε τον δρόμο σ’ έναν νέο πολιτισμό», όπως έγραφε σε κάποιο από
τα «Τετράδιά» της. Άλλωστε, σύμφωνα με την ανάλυσή της για την
εξέλιξη των μορφών της εκμετάλλευσης υπό συνθήκες βιομηχανικού
και γραφειοκρατικού καπιταλισμού, η βασική πλέον αντίφαση μέσα
στην παραγωγή εντοπιζόταν «ανάμεσα σε αυτούς που κατέχουν τις
μηχανές και σε αυτούς που κατέχονται από τις μηχανές» 48 -αυτή είναι η υλική ενσάρκωση του διαχωρισμού ανάμεσα σε διευθύνοντες κι
εκτελεστές. Πρόκειται για την ιδέα των «μαλακών μηχανών» που η
Βέιλ συζητούσε ακόμα και με μηχανολόγους ή διευθυντές εργοστασίων με τους οποίους κατά καιρούς έτυχε να ‘ρθει σε επαφή.
Με αυτές της τις αναλύσεις η γαλλίδα φιλόσοφος συνεχίζει,
ακόμη κι αν δεν το παραδέχεται κάπου ρητά, την θεωρητική παράδοση του λεγόμενου ρομαντικού αντικαπιταλισμού και πιο συγκεκριμένα την κριτική συγγραφέων όπως ο Τζον Ράσκιν κι ο Γουίλιαμ
Μόρις ενάντια στον τρόπο με τον οποίο ο βιομηχανικός καπιταλισμός
κατέστρεφε την παραδοσιακή μαστοριά και απέκδυε την χειρωνακτική εργασία από κάθε νόημα κι ελευθερία, μετατρέποντάς την σε απλή
εκτέλεση. Η επέκταση της βιομηχανικής εργασίας συνιστά κατά την
Βέιλ έναν από τους βασικούς παράγοντες εκρίζωσης του ανθρώπινου
όντος και γι’ αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της Ανάγκης για ρίζες
είναι, ακριβώς, αφιερωμένο στο «Ξερίζωμα του εργάτη». Πρόκειται
εδώ για μια πολύ σημαντική διαπίστωση, εφόσον ξεπερνιέται η παραδοσιακή δυτική –και όχι μόνο- φιλοσοφική συνήθεια να μην αναγνωρίζεται στην εργασία η παραμικρή «πνευματική» σημασία και να θεωρείται αυτή ως το βασίλειο της «ανάγκης» και της καταπίεσης. Είτε
πρόκειται για αριστοκρατικές και, συχνά, φιλελεύθερες-συντηρητικές
τάσεις να παραβλέπουμε τη σημασία της εργασίας στη διαμόρφωση
της συνείδησης των υποκειμένων αλλά και τον ρόλο της ως κομματιού
48. S. Weil, « Perspectives… », ό. π., σ. 260.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ

της κοινωνικής ζωής εν γένει, είτε πρόκειται, από την άλλη πλευρά,
για τις μαρξιστικές και αναρχικές ουτοπικές βλέψεις περί μιας συνολικής κατάργησης της εργασίας, πάντοτε στη νεότερη φιλοσοφική μας
παράδοση κυριάρχησε η ιδέα πως η εργασία συνιστά μια σφαίρα της
κοινωνικής ζωής εξ ορισμού υποταγμένη στην ανάγκη, ένα πεδίο που
συνιστά αναγκαίο κακό για τον άνθρωπο, μειωτικό κι εξευτελιστικό 49. Το αν οι μεν (συντηρητικοί, φιλελεύθεροι κ.λπ.) αδιαφορούσαν
πλήρως για τη βελτίωση των συνθηκών οργάνωσής της –μιας και τους
φαινόταν ανάξια σημασίας-, ενώ οι δε (μαρξιστές και αναρχικοί) μάχονταν για την τελική της κατάργηση ελάχιστα αλλάζει το συμπέρασμα: Σε αμφότερες τις περιπτώσεις η εργασία θεωρείται το αντίθετο
της ελευθερίας, βασίλειο της αναγκαιότητας που, είτε ευτελίζει τον
άνθρωπο (όπως θεωρούσαν οι αριστοκράτες) και γι’ αυτό δεν πρέπει
να το αφήνουμε να μας μιαίνει, είτε τον αλλοτριώνει κι ως εκ τούτου
πρέπει να καταργηθεί. Απορροή της δεύτερης αυτής εκδοχής του σχήματος είναι οι ουτοπικές φαντασιώσεις περί του «ανώτερου σταδίου
της κομουνιστικής κοινωνίας» ή μετατροπής της ζωής σε «ποίησης»
(για να θυμηθούμε τους Καταστασιακούς).
Σε ό,τι μας αφορά, η προσέγγιση της Βέιλ έχει μεγάλη αξία,
διότι μας επιτρέπει να συνδέσουμε μ’ έναν οργανικό και όχι τεχνητό
και φτιαχτό τρόπο το καθεαυτό πολιτικό-οικονομικοκοινωνικό κομμάτι της κριτικής μας με το πολιτιστικό-ανθρωπολογικό του αντίστοιχο.
Έτσι ξεπερνιούνται οι δυο όψεις ενός σκουριασμένου νομίσματος: από
τη μια μεριά ο χυδαίος οικονομισμός, που θεωρεί ως δευτερεύοντα τα
ζητήματα πολιτιστικής κριτικής (θεωρώντας, ταυτόχρονα, πως μόνο οι
λεγόμενες «υλικές συνθήκες» καθορίζουν τη συμπεριφορά των ατόμων), και από την άλλη πλευρά μια νεοαριστοκρατική κι αισθητικίζουσα υπεροψία, που κοιτά αφ υψηλού κάθε ενασχόληση με ζητήματα
«υλικής» φύσης (και αντίστοιχα, σε επίπεδο ανάλυσης, εκμηδενίζει
τη σημασία τους σε ό,τι αφορά στον ρόλο τους στη διαμόρφωση της
κοινωνικής συνείδησης).

49. Μιλάμε, φυσικά, για όσους προσπάθησαν ν’ αντιπολιτευτούν και να πολεμήσουν την
ηθική της εργασίας του καπιταλισμού σε θεωρητικό επίπεδο. Πάντοτε αναγκάστηκαν
ν’ αρνηθούν την εργασία ως τέτοια κι όχι την ιδιαίτερη μορφή αλλά και τον ρόλο που
λαμβάνει εντός της καπιταλιστικής κοινωνίας αλλά και στα πλαίσια του καπιταλιστικού
φαντασιακού, γενικότερα.
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3. Μια δημοκρατική κριτική της νεοτερικότητας
Από τα καθήκοντα στα δικαιώματα: ο πολιτικός ηδονοθηρισμός
Πάνω από τους θεσμούς που προορίζονται να προστατεύουν το δίκαιο, τα άτομα και τις
δημοκρατικές ελευθερίες, πρέπει να επινοήσουμε
κάποιους άλλους, που σκοπό τους θα ‘χουν τον
εντοπισμό και την κατάργηση του καθετί που, στη
σύγχρονη ζωή, συνθλίβει τις ψυχές κάτω από την
αδικία, το ψέμα και την ασχήμια.
Σ. Βέιλ

Και μιας και περί Μαρξ ο λόγος προηγουμένως, δε θα πρέπει να
ξεχνάμε το εξής καίριο σημείο: Το γεγονός πως η Βέιλ αντιλαμβάνεται
την εργασία ως κοινωνική δραστηριότητα εντός της οποίας το υποκείμενο
μπορεί να εκφράσει τη θεμελιώδη του ελευθερία, διά της σκέψης και της
δημιουργικότητας, επ ουδενί λόγω δεν την έκανε να λησμονήσει πως η
εργασία θα διατηρεί πάντοτε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό «ανάγκης»
και «μόχθου», τα οποία ανήκουν στην ίδια την ουσία της. Γι’ αυτό και από
νωρίς κατήγγελλε «την τρελή ιδέα πως μια μέρα η εργασία θα μπορούσε
να καταστεί περιττή»50. Κι όχι μόνον αυτό, αλλά μια από τις ρίζες του
φιλοσοφικού της εγχειρήματος εντοπίζεται, ακριβώς, στην κριτική που η
γαλλίδα φιλόσοφος άσκησε σε ό,τι αντιλαμβανόταν ως ουτοπικό κομμάτι
του μαρξισμού. Μάλιστα στις Σκέψεις για τα αίτια της ελευθερίας και
της κοινωνικής καταπίεσης καταπιάνεται με την προσπάθεια οριοθέτησης
αυτού που συνιστά πράγματι κοινωνική καταπίεση, με σκοπό να τη διακρίνει από τις πτυχές εκείνες της υλικής ζωής των κοινωνιών που γεννούν
αναπόδραστους καταναγκασμούς οι οποίοι, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να
καταργηθούν. Άλλο πράγμα, με άλλα λόγια, οι υλικοί καταναγκασμοί της
ζωής και άλλο πράγμα η καταπίεση εκείνη που έχει αίτια κοινωνικά και
την οποία, ως εκ τούτου, μπορούμε και οφείλουμε να διορθώσουμε. Μόνο
οι ουτοπικές επαναστατικές ιδεολογίες συγχέουν αυτές τις δύο περιοχές
του πραγματικού, καταλήγοντας σε παραληρηματικές και «λυρικές»51 ιδέες
περί κατάργησης της εργασίας ή ακόμα και του συνόλου των κοινωνικών
50. S. Weil, Réflexions…, ό. π., σ. 290.
51. Βλ. σχετικά με τον «λυρισμό» ως ιδεολογία και πολιτικό αλλά και γενικότερο ήθος την
ενότητα «Like a rolling stone: η λυρική γενιά κι η αντιαυταρχική ιδεολογία» του κειμένου
μας «Εισαγωγή στον χιπστερισμό. Μια ανθρωπολογική προοπτική των πρόσφατων μετασχηματισμών των δυτικών κοινωνιών» στο παρόν τεύχος.
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θεσμών, οι οποίοι θεωρούνται ως αλλοτριωτικές «διαμεσολαβήσεις». Ουσία τους είναι, όπως το είχε ήδη αντιληφθεί η Σιμόν Βέιλ στην περίπτωση
του μαρξισμού από τη δεκαετία του ’30, μια τάση να στοχάζονται τον κόσμο υπό το σχήμα της έλλειψης ορίων: Ωσάν, με άλλα λόγια, το ανθρώπινο
πράττειν να είχε μπροστά του ένα πεδίο εκδίπλωσης των δυνατοτήτων του
απείρως ευρύ και απείρως δεκτικό. Είναι αυτή η βαθιά της ενόραση που
μας επιτρέπει να χρήσουμε τη γαλλίδα φιλόσοφο πρόδρομο του κινήματος
της αποανάπτυξης, μεταξύ άλλων, μιας και δήλωνε ήδη από τότε ρητά,
στα πλαίσια της κριτικής της στον μαρξισμό, ότι πρέπει ν’ απορρίψουμε
αυτήν τη «θρησκεία των παραγωγικών δυνάμεων»52, τις οποίες, εντελώς
αβάσιμα, ο Μαρξ θεωρούσε «ικανές για μια δίχως όρια ανάπτυξη»53.
Αν στα πρώτα σημαντικά βήματα της διανοητικής της προσπάθειας, όταν και ήταν ακόμη μαρξίστρια (έστω μη ορθόδοξη), η Βέιλ
έστρεφε αυτήν την «αντι-ουτοπική» κριτική κυρίως ενάντια στον μαρξισμό, στη συνέχεια το εν λόγω σχήμα απέκτησε κεντρική σημασία στη
σκέψη της και εξελίχθηκε σε βασικό κριτήριο αποτίμησης της δυτικής
νεοτερικότητας συνολικά. Το πρώτο κεφάλαιο της Ανάγκης για ρίζες, επί
παραδείγματι, είναι αφιερωμένο στην κριτική της αντίληψης περί πολιτικής που βασίζεται στην ιδέα των δικαιωμάτων και στην προσπάθεια
επεξεργασίας ενός σχήματος που την αντιλαμβάνεται με όρους καθηκόντων και υποχρεώσεων. Είναι σαφής η προσπάθεια εξόδου από το ατομικιστικό και φιλελεύθερο μοντέλο της νεοτερικότητας που αντιλαμβάνεται την πολιτική ως πεδίο δράσης των αυτοδημιούργητων ατομικοτήτων,
που είναι φορείς συμφερόντων και ως εκ τούτου απαιτούν δικαιώματα
από το Κράτος –πρόκειται για την κοσμοθεωρία που ο συντηρητικός
Λέο Στράους αποκαλούσε «πολιτικό ηδονισμό»54: Είναι η αντίληψη που
θέτει το άτομο ως κυρίαρχο έναντι της συλλογικότητας και θεωρεί πως
το συλλογικό υπάρχει για να εξυπηρετεί τα φυσικά και ως εκ τούτου
αναφαίρετα δικαιώματα του ατόμου. Για τη Βέιλ, αντίθετα, που αποκαλούσε αυτήν την πολιτική στάση «σύνδρομο επαιτείας» (ΑΡ, 161), το
ανθρώπινο ον χαρακτηρίζεται από μια σειρά αναγκών, όχι μόνο υλικών
μα και –κυρίως- πνευματικών ή «ηθικών» (εξ ου κι η πολύ συχνή χρήση
52. S. Weil, Réflexions…, ό. π., σ. 282.
53. Ό. π., σ. 281.
54. Βλ. σχετικά L. Strauss, Φυσικό δίκαιο και ιστορία (1953), μτφρ. Στ. Ροζάνης, Γ. Λυκιαρδόπουλος, Αθήνα, Γνώση, 1988. Σχετικά με τις ανθρωπολογικές προκείμενες της φιλελεύθερης αντίληψης περί πολιτικής, βλ. και το κείμενό του υπογράφοντος, «Στην υπεράσπιση
της πολιτικής. Μια κριτική του σύγχρονου μηδενισμού», Πρόταγμα, τ. 2, Ιούνιος 2011,
ειδικά σσ. 79-84.
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του δεύτερου επιθέτου στην Ανάγκη για ρίζες), τις οποίες δεν μπορεί
να ικανοποιήσει δίχως τη βοήθεια της κοινωνίας. Κι είναι γι’ αυτό που
χρειάζεται να δημιουργήσουμε ένα κοινωνικό σύστημα που θα επιτρέπει στο άτομο να ικανοποιεί τις βασικές του ανάγκες αλλά και να
εκπληρώνει τα βασικά του καθήκοντα απέναντι στο είδος. Η στέρηση
της δυνατότητας ικανοποίησης των βασικών αναγκών του ανθρώπινου
όντος, τόσο βιοτικών όσο και πνευματικών, συνιστά «έγκλημα», κατά
την Βέιλ, που εξευτελίζει και μειώνει τον άνθρωπο. Πράγμα που σημαίνει πως, σε τελική ανάλυση, το ζήτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης
δεν είναι απλώς ζήτημα πολιτικής-συνταγματικής ισότητας και αναδιανομής του πλούτου, αλλά πρόταγμα δημιουργίας μιας κοινωνίας ουσιαστικά ανθρώπινης, η οποία θα επιτρέπει στο άτομο να ολοκληρώνει
την πνευματική του προσωπικότητα, δίχως να το εξευτελίζει και να
το ακρωτηριάζει.
Τέτοιες αναλύσεις έχουμε ανάγκη σήμερα, υπό τις παρούσες
συνθήκες αποσύνθεσης της δυτικής νεοτερικότητας, οι οποίες θέτουν
ρητά το ζήτημα μιας συνολικής αναδόμησης των κοινωνιών. Το πρόβλημα δεν τίθεται πλέον ούτε κατ’ ελάχιστον με τους παραδοσιακούς
όρους της «απελευθέρωσης» των ατόμων από κάποιες καταπιεστικές
δομές. Το βασικό ερώτημα που θα πρέπει να μας απασχολεί από εδώ
και στο εξής είναι το πώς θα μπορούσε να οργανωθεί μια κοινωνία
που θα βλέπει πλέον το άτομο όχι ως φορέα δήθεν αναφαίρετων δικαιωμάτων, αλλά ως ον που έχει ρητές υποχρεώσεις και καθήκοντα
απέναντι στο σύνολο -που του εξασφαλίζει ελευθερία και πνευματική ολοκλήρωση- αλλά κι απέναντι στη φύση, που του εξασφαλίζει
τη ζωή. Μια ανάλυση σαν αυτή της Βέιλ μας βοηθά να δώσουμε και
την απαραίτητη φιλοσοφική θεμελίωση στον ριζοσπαστικό οικολογικό
μετασχηματισμό που πρέπει να πραγματοποιήσουμε, αν θέλουμε ν’
αποφύγουμε τις επερχόμενες καταστροφές. Κανένα πρόταγμα αποανάπτυξης, κανένα, με άλλα λόγια, πρόταγμα ριζικού και συνειδητού
αυτοπεριορισμού των ανθρώπινων αναγκών, δεν μπορεί να σταθεί δίχως μια νέα αντίληψη της πολιτικής που θα αρθρώνεται πλέον γύρω
από τις έννοιες της ανάγκης και της υποχρέωσης –τόσο σε σχέση με
την κοινωνία όσο κι εν σχέσει προς τη φύση, απέναντι δηλαδή σ’ αυτό
«το διπλό βάρος που βαραίνει πάνω στον άνθρωπο» 55.

55. S. Weil, Réflexions…, ό. π., σ. 291.
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Η δύναμη ενάντια στην τλημοσύνη: η σκέψη των ορίων
α) Η βούληση για δύναμη κι ο νεοτερικός εκτροχιασμός
Το ζήτημα του περάσματος σ’ έναν πολιτισμό όχι πια των δικαιωμάτων μα των καθηκόντων εξυπονοούνταν ήδη από τα γραπτά της
δεκαετίας του ’30, κατά την κριτική που ασκούσε η Βέιλ στην ιδέα της
απεριόριστης ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων και του δίχως όρια
ιστορικού προοδευτισμού. Αυτό που τελικά κυοφορούνταν σε αυτές τις
αναλύσεις, μέσω της κριτικής στον νεοτερικό ουτοπισμό, ήταν η προσπάθεια επεξεργασίας μιας νέας αντίληψης των ορίων. Αν ακόμα κι ο Μαρξ
υπέκυψε στη σαγήνη αυτής της ιδέας του απεριόριστου, του άνευ ορίων,
άνευ όρων –«συμπλέοντας έτσι βαθιά με το γενικό ρεύμα της καπιταλιστικής σκέψης»56-, είναι γιατί πρόκειται εδώ για το βασικό χαρακτηριστικό της δυτικής νεοτερικότητας, όπως θα δείξει η φιλόσοφος στο τρίτο
μέρος της Ανάγκης για ρίζες57.
Πρόκειται για πάγια θέση της φιλοσόφου ότι «είναι η έννοια
της δύναμης κι όχι αυτή των αναγκών, που μας δίνει το κλειδί για την
κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων»58. Σ’ ένα σημείο των Σκέψεων… τονίζεται το εξής: «Μπορεί η έννοια της δύναμης (force) να είναι
ιδιαίτερα σύνθετη, ωστόσο είναι η πρώτη που πρέπει να διαυγάσει
κανείς προκειμένου να μπορέσουμε να συζητήσουμε τα κοινωνικά προβλήματα»59. Αν και στο συγκεκριμένο κείμενο γρήγορα περνάμε από
την έννοια της δύναμης σ’ εκείνη της εξουσίας (pouvoir), είναι σαφές πως
οι δυο τους συνδέονται στενά στο μυαλό της Βέιλ, εφόσον, κατά τη φιλόσοφο είναι διά της δύναμης που ασκείται η κοινωνική καταπίεση, της
οποίας τη φύση προσπαθεί να ορίσει. Στο συγκεκριμένο κείμενο, ωστόσο, παρουσιάζεται η βασική ιδέα σύμφωνα με την οποία «η ουσιώδης
56. Ό. π., σ. 281.
57. Αν και ποτέ η Βέιλ δεν είναι ξεκάθαρη ως προς τη σαφή πολιτισμική και ιστορική
περιχάραξη των τάσεων που περιγράφει, η σκέψη της κινείται με βάση τον άξονα Αρχαιότητα-νεοτερικότητα. Κι αν η Αρχαία Ελλάδα θεωρείται φορέας πολιτιστικών αξιών και
φιλοσοφικών ή θεολογικών αντιλήψεων που βρίσκονται στον αντίποδα των αντίστοιχων
νεοτερικών, η Ρώμη αλλά κι ο ιουδαϊσμός χρήζονται ιστορικοί πρόδρομοι ορισμένων από
τα βασικά συστατικά των αρνητικών τάσεων της νεοτερικότητας. Σε κάθε περίπτωση, ο
πολιτισμός που περιγράφεται τόσο στις Σκέψεις… όσο και στην Ανάγκη για ρίζες είναι
σαφώς η δυτική νεοτερικότητα, δηλαδή ο πολιτισμός που δημιουργείται σταδιακά από
τον Μεσαίωνα κι εξής και του οποίου οι απαρχές εντοπίζονται, ορισμένες φορές, από τη
Βέιλ γύρω στον 12ο-13ο αιώνα.
58. S. Weil, «Méditation sur l’obéissance et la liberté» [«Στοχασμός γύρω από την υπακοή
και την ελευθερία»] (1937-1938), Œuvres, ό. π., σ. 490.
59. S. Weil, «Réflexions…», ό. π., σ. 297.
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συμφορά που πλήττει την ανθρωπότητα είναι η μετατροπή των μέσων
σε σκοπούς» 60. Μετατροπή που ευνοείται και προωθείται από την ίδια
τη φύση της εξουσίας, η οποία δε γνωρίζει όρια, κατά τρόπον ώστε
«δεν υπάρχει ποτέ εξουσία, παρά μόνον κούρσα προς την εξουσία, μια
κούρσα που είναι κι αυτή δίχως τέλος, δίχως όριο, δίχως μέτρο» 61.
Αυτή η «θεμελιώδης τρέλα» της ανθρωπότητας δεν είναι ίδιον
μόνο της δυτικής νεοτερικότητας. Εμφανίζεται, ως τάση τουλάχιστον, σε
όλες τις κοινωνίες και το ζήτημα που τίθεται είναι πώς η κάθε κοινωνία
τοποθετείται απέναντί της. Στην Ανάγκη για ρίζες βλέπουμε τον τρόπο
με τον οποίο η δυτική νεοτερικότητα, εμπνεόμενη ουσιαστικά από τη
ρωμαϊκή λατρεία της δύναμης κι από την ιουδαϊκή και ρωμαϊκή παραφθορά του αυθεντικού χριστιανικού πνεύματος (που το μετατρέπει σε
κρατική, «ιμπεριαλιστική» θρησκεία), βουλιάζει προς μια θεοποίηση του
στοιχείου της δύναμης και, άρα, της κυριαρχίας. Η δικαιοσύνη υποκαθίσταται από τη δύναμη, η οποία πλέον ασκείται έξω από κάθε όριο,
δίχως κανέναν σκοπό. Αυτό που στο δεύτερο μέρος του έργου, κατά
την εξέταση της γαλλικής ιστορίας, χαρακτηρίζεται ως «λανθασμένη
ιδέα περί μεγαλείου», ως «οίηση» που εξοβελίζει την «περηφάνεια»,
και θεωρείται ως βάση της Απολυταρχίας αλλά και νεότερων ιστορικών
εξελίξεων όπως ο εθνικισμός, ο ιμπεριαλισμός, η αποικιοκρατία κι ο φασισμός, τελικά συνιστούν τον πυρήνα του νεοτερικού πολιτισμού: Ενός
πολιτισμού που έχει λησμονήσει τη δικαιοσύνη κι έχει αφεθεί παίγνιο
στις ορέξεις της δύναμης. Διόλου τυχαίο που ένας τέτοιος πολιτισμός,
που δε γνωρίζει κανένα όριο και κανέναν τελικό σκοπό (η χριστιανή
Βέιλ μιλά περί «ειδωλολατρίας»), εκριζώνει το ανθρώπινο ον κι εγκληματεί εις βάρος του. Η δύναμη, όχι μόνο έχει τις ρίζες της στη φύση,
αλλά αποτελεί, επιπλέον, τον κατεξοχήν τρόπο με τον οποίο ενεργεί η
τελευταία. Παράδοση, λοιπόν, του ανθρώπου στις ορέξεις της τυφλής
δύναμης ισοδυναμεί με απανθρωποποίησή του, με προσπάθειά του να
εξομοιωθεί με την ανόργανη ύλη, με απόπειρα να μετατραπεί σε απλό
αντικείμενο, δίχως ψυχή και πνεύμα. Άλλωστε «δύναμη είναι αυτό που
μετατρέπει αυτόν που της υπόκειται σε πράγμα» 62 -τόσο με την κυριολεκτική έννοια του όρου (μιας και τον μετατρέπει σε κουφάρι) όσο και
με την μεταφορική.
60. Ό. π., σ. 301.
61. Ό. π., σσ. 300-301.
62. S. Weil, «L’Iliade ou le poème de la force» (1941), Œuvres, ό. π., σ. 529. (Ελληνική έκδοση:
Η Ιλιάδα ή το ποίημα της δύναμης, μτφρ. Μ. Φέλκερ-Καμαρινέα, Αθήνα, Βιβλιοφιλία, 1984).
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Μόνη λύση εξόδου απ’ αυτήν τη «φυσικοποίηση» και απανθρωποποίηση του ανθρώπου είναι το πέρασμα σε μια κοινωνία των ορίων, σε
μια νέα αντίληψη της πραγματικότητας σύμφωνα με την οποία ο κόσμος
υπόκεινται σε κάποια θεμελιώδη όρια, τα οποία απορρέουν από τους
τελικούς σκοπούς που ορίζει η ίδια η κοινωνία. Αυτή είναι η φιλοσοφική
βάση της αναθέσμισης της πολιτικής πάνω στη βάση του διπόλου ανάγκες-υποχρεώσεις. Αυτή, επίσης, είναι η έννοια της δικαιοσύνης, η οποία
τείνει ν’ αποκτά στη Βέιλ θέση κοσμικής δύναμης και συμπυκνώνει οτιδήποτε αντιτίθεται στην ωμή δύναμη. Το γεγονός πως η Βέιλ, που στο
μεταξύ είχε ασπαστεί τον χριστιανισμό, προσεγγίζει το ζήτημα υπό το
πρίσμα της θρησκείας είναι εδώ δευτερεύον. Αυτό που ενδιαφέρει είναι
η προσπάθειά της να στοχαστεί την έννοια των ορίων και, πιο συγκεκριμένα, να επανερμηνεύσει την έννοια της δικαιοσύνης σε σχέση, ακριβώς,
με αυτήν την ιδέα περί ορίων. Στην Ανάγκη για ρίζες αναφέρεται σ’
ένα ποίημα της ινδουιστικής παράδοσης (σ. 279) αλλά και στο περίφημο
απόσπασμα του Αναξίμανδρου (ό. π.). Σε παλιότερα κείμενά της, όπως
οι Σκέψεις…, έκανε αναφορά στην αρχαιοελληνική ιδέα της Νεμέσεως,
ενώ στο πολύ σημαντικό της κείμενο «Ιλιάδα, το ποίημα της δύναμης»
επιχειρεί μια ανάλυση του τρόπου με τον οποίο το ομηρικό έπος και στη
συνέχεια το κλασικό δράμα διαπαιδαγωγούσαν τους Αρχαίους Έλληνες
στην ιδέα της τραγικότητας της ανθρώπινης ύπαρξης: Στην ιδέα πως
είμαστε όλοι και όλες, ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης και καταγωγής,
θύματα αυτού του αέναου κύκλου της βίας και των σκοτωμών που προκαλεί η κυριαρχία της δύναμης στις ανθρώπινες υποθέσεις, αν δεν της
επιβληθούν περιορισμοί.
β) Ετερονομία, αυτονομία, μηδενισμός
Αυτή η αντίληψη, που κατά τη Βέιλ δεν υπάρχει στη νεότερη
Δύση 63, συνιστούσε το όπλο με το οποίο η αρχαιοελληνική κοινωνία προφύλασσε τα μέλη της από τη σαγήνη της δύναμης και τους εκτροχιασμούς
που η κυριαρχία της θα μπορούσε πολύ εύκολα να επιφέρει. Είναι αυτό
το αίσθημα της ανθρώπινης φθαρτότητας ή ακόμα και ταπεινότητας που
αναζητούσε η ίδια σε όλη της τη σύντομη ζωή προκειμένου να το αντιπαρατάξει σε κάθε είδους κοινωνική κυριαρχία και καταπίεση. Είναι αυτό
το αίσθημα που αρχικά το βρήκε στην προλεταριακή αλληλεγγύη, στη
συνέχεια στον χριστιανισμό –τη «θρησκεία των σκλάβων»- και τέλος σε
63. Κι επανεμφανίζεται στον χριστιανισμό, όπως εντελώς λανθασμένα ισχυρίζεται η φιλόσοφος στο τέλος του κειμένου της για την Ιλιάδα.
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φιλοσοφικό επίπεδο, στην αρχαιοελληνική γραμματεία. Εδώ εντοπίζεται,
ειρήσθω εν παρόδω, η βασική της αντίφαση αλλά κι η βασική της διαφορά
από τον Καστοριάδη, με τον οποίο, κατά τ’ άλλα τόσο θα συμφωνούσαν
ως προς την αποτίμηση της αρχαιοελληνικής δημιουργίας: Ο δεύτερος θα
έβγαζε μαλλιά αν προσπαθούσε κανείς να συνδέσει τη ριζικά «άθεη» αρχαιοελληνική κοσμοαντίληψη με την αντίστοιχη του χριστιανισμού, κατά
την οποία ο κόσμος προστατεύεται από έναν φιλεύσπλαχνο και πανάγαθο
Θεό, «οικτήρμονα κι ελεήμονα, μακρόθυμο και πολυέλεο» σύμφωνα με τον
Ψαλμό, που έχει τον άνθρωπο ως κέντρο και κορωνίδα της πλάσης του.
Αυτή η εντελώς αντιφατική προσπάθεια της Βέιλ να συνδυάσει
την Αρχαία Ελλάδα με τον χριστιανισμό προκύπτει από το γεγονός πως η
γαλλίδα φιλόσοφος δεν ενδιαφέρεται, εν τέλει, τόσο για τον τρόπο με τον
οποίο οι δύο αυτές παραδόσεις διευθετούν το ζήτημα της θνητότητας που
είναι κεντρικό στον Καστοριάδη, αλλά για την κατάδειξη αυτού του ήθους
ταπεινότητας που πρέπει ν’ αντιπαραθέσουμε στην οίηση του «ψευδούς
μεγαλείου», το οποίο είναι ουσιαστικά ρωμαϊκής προέλευσης. Ωστόσο,
καμία πρόοδος δε μπορεί να γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση αν δεν τεθεί
ανοιχτά το ζήτημα της θνητότητας (που αποτελεί και την πίσω όψη του
ζητήματος των ορίων). Υπό αυτήν την έννοια η προσπάθεια της Βέιλ να
στοχαστεί το ζήτημα των ορίων και της «δικαιοσύνης» μέσα στον ορίζοντα
της θρησκείας καταδεικνύει ωραία την πολυπλοκότητα του θέματος αλλά
και τον εξαιρετικά δύσκολο τρόπο να το θέσουμε εκτός πλαισίων αντιδραστικής ή συντηρητικής σκέψης –εκτός, δηλαδή, πλαισίων κάθε κοσμοαντίληψης που αντιλαμβάνεται τα όρια και τους τελικούς σκοπούς που θέτει
στον εαυτό της μια κοινωνία ως έξωθεν ή άνωθεν δοσμένα, απ’ τον Θεό, τη
«Φύση», το «Σύμπαν», μια καθαγιασμένη «Παράδοση» κ. ο. κ.
Σωστά η Βέιλ αντιλαμβάνεται τη διαφορά μεταξύ του αρχαιοελληνικού και του δυτικού τρόπου αντίληψης της ζωής. Πρόκειται γι’ αυτό το
«τραγικό αίσθημα της ζωής» που τόσο λείπει από τη δυτική νεοτερικότητα, για να χρησιμοποιήσουμε την περίφημη έκφραση του Ουναμούνο64, γι’
αυτή τη λήθη του θανάτου που τόσο καλά έχουν περιγράψει κι οι υπόλοιποι υπαρξιστές του β΄ μισού του 19ου και του α΄ μισού 20ού αιώνα. Το ζήτημα, εντούτοις, δεν είναι να επιστρέψουμε στον Πλάτωνα και στην ιδέα πως
η φιλοσοφία είναι «μελέτη θανάτου», υπό την έννοια πως στοχάζεται τον
θάνατο ως μεταβατικό στάδιο προς μια μεταθανάτια λύτρωση. Αυτή είναι
η ουσιαστικά θεολογική απάντηση στο ζήτημα της θνητότητας, η απάντη64. Βλ. σχετικά M. de Unamuno, Το τραγικό αίσθημα της ζωής (1912), μτφρ. Η. Π., Νικολούδης, Αθήνα, Printa, 1993.
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ση της θρησκείας: ο Θάνατος, ως υπέρτατο όριο της ζωής, ουσιαστικά δεν
υπάρχει, είναι μόνον ένα πέρασμα προς μια επόμενη φάση της ύπαρξης.
Με αυτήν την έννοια η θρησκεία συνιστά την πιο χαρακτηριστική εκδοχή
ετερονομίας: Δίνει στην κοινωνία ένα νόημα δημιουργημένο κι εγγυημένο από ένα ανώτερο Ον, το οποίο είναι αυτό που καθορίζει τα όρια που
ρυθμίζουν το ανθρώπινο πράττειν65. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο
πορεύθηκαν κατά κανόνα οι ανθρώπινες κοινωνίες ως σήμερα κι αυτός
είναι επίσης ο τρόπος με τον οποίο προσπαθεί η Βέιλ να διευθετήσει το
ζήτημα των ορίων. Είναι ο ένας εκ των δύο πιθανών τρόπων να διευθετηθεί
το ζήτημα της θνητότητας για μια κοινωνία που επιζητά κάποιο νόημα
στην ύπαρξή της. Ο δεύτερος είναι εκείνος της αυτονομίας: Ρητή παραδοχή πως ο Θάνατος συνιστά ανυπέρβλητο όριο της ζωής, μια μαύρη τρύπα
που όλους μας καταπίνει κάποια στιγμή, μετατρέποντάς μας σε τροφή για
το χώμα και τα σκουλήκια· και πως, για να μη βουλιάξουμε απ’ αυτήν την
επίγνωση πως η ζωή δεν έχει κανένα νόημα αφ εαυτής της, πρέπει να της
δώσουμε κάποιο εμείς. Αν πιστέψουμε τον Καστοριάδη (αλλά και τον Νίτσε πριν απ’ αυτόν), η μόνη κοινωνία στην ανθρώπινη ιστορία που ανέλαβε
ρητά μια τέτοια τραγική αντίληψη της ζωής υπήρξε η αρχαιοελληνική.
Η νεοτερική Δύση, ενώ σπάει την παραδοσιακή θρησκευτική ετερονομία και διανοίγει σε πρωτόγνωρο βαθμό μετά την ελληνική Αρχαιότητα το ζήτημα της ανθρώπινης δημιουργίας, γρήγορα απωθεί το ερώτημα
του θανάτου, πιστεύοντας στον μύθο του άνευ ορίων, άνευ όρων και της
δήθεν απεριόριστης Προόδου, τείνοντας να μετατρέψει την ιστορία σε εκδίπλωση των βουλών μιας εγκόσμιας Πρόνοιας. Αυτήν ακριβώς την κοσμική θρησκεία –και την αβαθή αισιοδοξία της που βασιζόταν στη λήθη του
Θανάτου- καταδίκασαν επανειλημμένως ως αναυθεντική ο Κίρκεγκωρ, ο
Ουναμούνο κι οι υπόλοιποι υπαρξιστές και αυτήν την κριτική αναπαράγει
στα γραπτά της κι η Βέιλ. Είναι μια κριτική που υπενθυμίζει τουλάχιστον
την κεντρικότητα του ζητήματος, μολονότι αδυνατεί να το θέσει εκτός των
παραδοσιακών πλαισίων. Στην κατάσταση που έχουμε φτάσει σήμερα,
ακόμα κι αυτές οι παραδοσιακές λύσεις φαντάζουν ριζοσπαστικές. Διότι
εδώ και κάποιον καιρό ζούμε σ’ έναν νέο τύπο κοινωνίας, ο οποίος διαφέρει τόσο από την ετερονομία όσο κι από την αυτονομία, αμφότερες εκ των
οποίων είναι έννοιες που περιγράφουν κοινωνίες που νιώθουν την ανάγκη
κάποιου νοήματος. Σήμερα, αντίθετα, έχει κανείς την εντύπωση πως ζούμε
σε κοινωνίες που έχουν απελευθερωθεί από την ανάγκη νοήματος κι έτσι
65. Βλ. σχετικά το κείμενο του Καστοριάδη, «Θέσμιση της κοινωνίας και θρησκεία»
(1982), Χώροι του ανθρώπου, μτφρ. Ζ. Σαρίκας, Αθήνα, Ύψιλον, 1995.»
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αυτό που ο Καστοριάδης αποκαλούσε ασημαντότητα αποδεικνύεται ως
ο πιο καθαρός και συνειδητός μηδενισμός –ως ένας μηδενισμός που έχει
καταστεί ρητό πολιτιστικό πρόταγμα: Η ζωή δεν έχει κανένα νόημα κι ο
μόνος τρόπος να το αντιμετωπίσουμε είναι η οργανωμένη και μαζικά αναπαραγόμενη λήθη –μέσω της κατανάλωσης και της διασκέδασης.
Αυτή είναι η υπαρξιακή βάση της κοινωνίας της κατανάλωσης, η
οντολογική αλήθεια του «λυρικού» πνεύματος, που έχουμε προσπαθήσει
να περιγράψουμε αλλού66: Ένας νομαδισμός που σκοπό έχει ν’ απωθεί
πάση θυσία το ζήτημα του Θανάτου. Γι’ αυτό και είναι η πρώτη φορά
που παρουσιάζεται ένας τύπος ανθρώπου που διακρίνεται από παντελή
έλλειψη ορίων στην καθημερινή του ζωή, ένας τύπος ανθρώπου που έχει
ως βασική του ενασχόληση να περνάει καλά –δηλαδή να απωθεί συνειδητά
το γεγονός πως δεν είναι κυρίαρχος του κόσμου, πως η πραγματικότητα
θέτει όρια στις επιθυμίες του και εμπόδια στην πραγματοποίησή τους.
Δεδομένου πως αυτή η κατάσταση συνιστά το παρακμιακό απότοκο της δυτικής νεοτερικότητας, θα πρέπει να στραφούμε στις ρίζες αυτής
και να δούμε πώς μπορούμε ν’ αποφύγουμε τ’ αρνητικά της στοιχεία, κρατώντας μόνο όσα μπορούν να συνεισφέρουν στην ανοικοδόμηση που έχει
ανάγκη ο κόσμος μας. Αυτό είναι το νόημα της φιλοσοφικής προσπάθειας
της Σιμόν Βέιλ, ανεξαρτήτως των αδιεξόδων στα οποία τελικά περιέπεσε.
Γι' αυτό και οι ιδέες κι οι ενοράσεις της πάντοτε θα διατηρούν ακέραιη
την αξία τους. Είναι, λόγου χάριν, περίεργο που μόνον ο Καστοριάδης έχει
αντιληφθεί πόσο άστοχη ήταν η προσπάθεια των Χορκχάιμερ και Αντόρνο
να παρουσιάσουν στη Διαλεκτική του Διαφωτισμού τον Οδυσσέα ως ένα
είδος προδρομικής ενσάρκωσης του δυτικού αστού67. Μεγαλύτερη παρανόηση της δυτικής ιδιαιτερότητας δε θα μπορούσε να υπάρξει. Αν κάτι
ενσαρκώνει κατεξοχήν ο Οδυσσέας, αυτή είναι η αρχαιοελληνική αρετή της
τλημοσύνης. Ο Οδυσσέας, σύμφωνα με τον Όμηρο, είναι τλάμων ή τλήμων:
Ικανός να αντέχει τα χτυπήματα της μοίρας και να υπομένει τα βάσανα
και τις μπόρες της ζωής, επιδεικνύοντας αυτό που στη συνέχεια ο Καστοριάδης θα αποκαλέσει «ήθος θνητότητας» -γνωρίζοντας, δηλαδή, πως δεν
έχει καμία επίγεια ή επουράνια Σωτηρία να περιμένει, τραβά τον δρόμο
του και προσπαθεί να παραμείνει πιστός στον στόχο του, αρνούμενος
ρητά –στην πρόταση της Καλυψώς- να εγκαταλείψει τη θνητότητά του.
66. Βλ. το τελευταίο μέρος του κειμένου μας «Εισαγωγή στον χιπστερισμό…», σε αυτό
το τεύχος.
67. Κ. Καστοριάδης, «Η τεχνοεπιστήμη», Οι ομιλίες στην Ελλάδα, Αθήνα, 1993, σ. 153.
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Πρόκειται για ένα ήθος που βρίσκεται σε κάθετη αντίθεση με το προοδολάγνο και μελλοντόφιλο ήθος του θεμελιωδώς αισιόδοξου δυτικού αστού,
η υπερδραστηριότητα του οποίου θεμελιώνεται στη λήθη του θανάτου68.
Είναι ακριβώς αυτός ο «ιστορικός προοδευτισμός [ο] εξωθημένος ως τον
παραλογισμό»69, το ιμπεριαλιστικό στοιχείο του «ψευδούς μεγαλείου»,
αυτή η ιστορική οίηση η αναχθείσα σε βασικό κίνητρο του ανθρώπινου
πράττειν, που δημιουργούν έναν άνθρωπο υβριστή, με την αρχαιοελληνική
έννοια του όρου, στον οποίο θα πρέπει, κάποια στιγμή, να ξαναμπεί χαλινάρι, προκειμένου ν’ αποφύγουμε τα χειρότερα. Και
το θέμα είναι τι είδους θα ‘ναι αυτό το «χαλινάρι»: Μια
νέα ή αναστημένη θρησκεία, που θ’ αποτελέσει ιδεολογικό προκάλυμμα μιας νέας μορφής θεοκρατίας ή ένα
δημοκρατικό και οικολογικό πρόταγμα που θα θέσει
στο κέντρο των επιδιώξεών του τη δημιουργία μιας
κοινωνίας που θα βασίζεται στην ιδέα πως η ελευθερία
μόνο ως αυτοπεριορισμός μπορεί να γίνεται αντιληπτή; Αν αυτή η δεύτερη ιστορική δυνατότητα αποκτήσει ποτέ πιθανότητες έστω και μερικής της πραγματοποίησης, είναι αδιαμφισβήτητο πως θα ‘χει ανάγκη
από ένα ήθος τλημοσύνης που θα επιτρέπει στα άτομα
να δέχονται τον κόσμο ως έχει και να δρουν με τον καλύτερο και δημοκρατικότερο τρόπο εντός αυτού, δίχως
να βαυκαλίζονται με χιλιαστικά και ουτοπικά οράματα εξόδου απο τους περιορισμούς του πραγματικού.

Ν.Μ.

68. Διαπίστωση που συνεπάγεται, προφανώς, πως οι κουβέντες σχετικά με το αν «είναι
το ομηρικό έπος η γενέθλια ώρα του ευρωπαϊκού ουμανισμού» (Κ. Κουτσουρέλης, «Ένας
δοκιμιογράφος», περ. Νέο Πλανόδιον, τ. 1, χειμώνας 2013-2014, σ. 92) είναι εξ ορισμού
εκτός θέματος. Η Βέιλ από την πλευρά της έχει καταστήσει αρκούντως σαφείς, όπως είδαμε, τις διαφορές μεταξύ αρχαιοελληνικού και νεότερου δυτικού πολιτισμού οι οποίες
ευθύνονται για το γεγονός πως η δυτική γραμματεία δεν κατάφερε ποτέ να εκφράσει το
αίσθημα της βαθιάς ανθρωπιστικής ισότητας –βασισμένης στην επίγνωση ότι «το αίσθημα της ανθρώπινης αθλιότητας συνιστά συνθήκη της δικαιοσύνης και της αγάπης»- που
βρίσκουμε στην Ιλιάδα –«το μόνο πραγματικό έπος που διαθέτει η Δύση». Βλ. σχετικά τις
τελευταίες σελίδες του Η Ιλιάδα ή το ποίημα της δύναμης.
69. Κ. Καστοριάδης, «Κοινωνικός μετασχηματισμός και πολιτισμική δημιουργία» (1978),
Το περιεχόμενο του σοσιαλισμού, μτφρ. Γ. Δ. Ιωαννίδης, Μ. Λαμπρίδης, Μ. ΠαπαντωνίουΦραγκούλη, Αθήνα, 1986. σ. 317.
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Κυκλοφορεί η πρώτη μπροσούρα της ομάδας μας:

Για τις επιθέσεις στο Charlie Hebdo

(Ένα σχόλιο για το ιστορικό τέλος της
Αριστεράς ως χειραφετητικού κινήματος)

“Οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης, 8ης και 9ης Ιανουαρίου στο Παρίσι έρχονται να
προστεθούν σε (αλλά και να προκαλέσουν) μια σειρά γεγονότων εντός κι εκτός Δύσης:
την επέλαση του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία και το Ιράκ και την αύξηση της επιρροής
του στη Λιβύη και το Πακιστάν, την αντίστοιχη επέλαση και τις πρόσφατες σφαγές του
Μπόκο Χαράμ στη Βόρειο Νιγηρία και το Καμερούν, την άνοδο του Pegida σε πόλεις της
Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, τις διαδηλώσεις ενάντια στο Σαρλί Εμπντό σε
αρκετές μουσουλμανικές χώρες και τους εμπρησμούς χριστιανικών εκκλησιών και περιουσιών στη Νιαμέι του Νίγηρα, στα πλαίσια τέτοιου είδους διαδηλώσεων, όπως βέβαια και
την πρόσφατη διπλή επίθεση στην Κοπεγχάγη. Πρόκειται για σημαντικές εξελίξεις που
θέτουν με τρόπο όλο και πιο οξύ το ζήτημα της στάσης που πρέπει να κρατά κάθε κίνημα
που θέλει να λέγεται χειραφετητικό και δημοκρατικό απέναντι σε αυτήν την αναγέννηση
του ισλαμικού νεοσυντηρητισμού και τις άμεσες ή έμμεσες συνέπειές της.”
[...]
“Το σύνθημα «δεν είμαι Σαρλί» έρχεται να προστεθεί ως ένα ακόμα ταυτοτικό συμπλήρωμα της σύγχρονης αριστεροσύνης, διαστρεβλώνοντας -στο όνομα της με κάθε τρόπο
διαφοροποίησης από την ολιγαρχία- όλη την ουσία του ζητήματος. Είναι πράγματι εντυπωσιακό πως όλη η ενέργεια και η πολιτική δραστηριότητα της ευρωπαϊκής Αριστεράς
πάνω στα γεγονότα του Παρισιού σχεδόν εξαντλείται στην καταδίκη της υποκρισίας
των δυτικών ηγετών. Πίσω όμως απ’ τις συνθηματικές ιαχές και τις ανέξοδες επιδείξεις
υπερεπαναστατικότητας, κρύβεται η βαθιά αναλυτική αμηχανία και η χρόνια ιδεολογική
ένδεια της Αριστεράς.”
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