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ΡΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
ή αλλιώς

Sic transit gloria mundi

Την προχθεσινή πρεμιέρα του Εθνικού με το έργο «Άννα Καρένινα» τίμησε διά 
της παρουσίας του ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Ν. Βούτσης, πάντα 
απλός και ευπροσήγορος σαν άνθρωπος του λαού, με το πουκάμισο ανοιχτό 
στον λαιμό και το σακάκι ξεκούμπωτο. Στο διάλειμμα, πολλοί επισκέφθηκαν 
τις τουαλέτες, μεταξύ αυτών και ο πρόεδρος. Οι τουαλέτες διαθέτουν περίπου 
τρεις καμπίνες με πόρτα που κλείνει, καθώς 
και πολλά ουρητήρια για ορθίους. Μου με-
ταφέρουν ότι ο πρόεδρος δεν περίμενε στην 
ουρά για τις καμπίνες, αλλά εξυπηρετήθηκε 
θαυμάσια σε ένα από τα ουρητήρια για ορ-
θίους. Κάποιοι βρήκαν το θέαμα αστείο και, 
πάντως, αταίριαστο με έναν πρόεδρο της 
Βουλής. (Θα έκανε ποτέ η Ζωή Κωνσταντο-
πούλου το ίδιο; Λάθος ερώτημα, διότι αυτή 
μπορεί και να το έκανε...). Αστοχες οι επικρί-
σεις τους, όμως, διότι αυτό που έκανε ο φι-
λότεχνος και σεμνός πρόεδρος (άλλο αν δεν 
το κατάλαβε κανείς) ήταν ένα «hommage à 
Marchel Duchamp».

Στ. Κασιμάτης
Καθημερινή, 17/03/2016

Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι το μεγαλύτερο κακό 
που έκανε η χούντα ήτανε η μεταπολίτευση.

                                        Στ. Ράμφος (ΣΚΑΪ)
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Το προσφυγικό είναι πρόβλημα καθολικό,
γι' αυτό ήρθε ο ηγέτης των Καθολικών.
                                                         Αλέξης Τσίπρας

Πρακτικές προνομιακών σχέσεων μέρους της 
επιχειρηματικής ελίτ με το πολιτικό σύστημα 
ανήκουν στο παρελθόν
                                         Κυριάκος Μητσοτάκης

Ως ιστορικός, φοβάμαι πως το Brexit μπορεί να είναι η 
αρχή της καταστροφής όχι μόνο της ΕΕ αλλά και του 
δυτικού πολιτικού πολιτισμού στο σύνολό του.

                                        Ντόναλντ Τουσκ

Για μένα το πιο σημαντικό πνευματικό επίτευγμα των χρόνων μας 
δεν είναι έργο τέχνης. Είναι το «έξυπνο» κινητό, στο οποίο συγκλί-
νουν όλες οι σύγχρονες επιστήμες και τεχνολογίες. Η ψηφιακή επανά-
σταση αλλάζει τον κόσμο όπως τον άλλαξε η ανακάλυψη της γραφής. 
Αποτέλεσμα αιχμής: το έξυπνο κινητό: όλη η επικοινωνία, όλη η γνώση 
και όλη η τέχνη στην τσέπη μας.

                                               Νίκος Δήμου
                   (περ. Νέο Πλανόδιον, τ. 3, σ. 181)



Editorial

Στο Editorial του προηγούμενου τεύχους είχαμε παρουσιάσει 
τις σκέψεις και τις απόψεις μας γύρω από τις εξελίξεις ολόκληρης της 
περασμένης χρονιάς, του 2015. Αφενός, εντός της εγχώριας πραγμα-
τικότητας, σχετικά με τα πολιτικά κατορθώματα της νεόκοπης τότε 
κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, την περίφημη διαπραγμάτευση, το δημοψή-
φισμα και το τρίτο μνημόνιο, αλλά και την όξυνση του προσφυγικού 
ζητήματος. Αφετέρου, σε διεθνές επίπεδο, σχετικά με τη σημασία του 
μεταναστευτικού προβλήματος ως σύμπτωμα του γενικότερου αδιε-
ξόδου που που δημιουργείται σήμερα μεταξύ δυτικού και μη δυτικού 
κόσμου, ενός αδιεξόδου που, μακράν του να περιορίζεται σε ένα οικο-
νομικο-γεωστρατηγικό πεδίο, λαμβάνει πρωτοφανείς κοινωνιολογικές 
και ανθρωπολογικές διαστάσεις. 

Οι εξελίξεις έκτοτε, κατά τη γνώμη μας, δικαιώνουν τη βασική 
γραμμή των αναλύσεών μας περί των σύγχρονων κοινωνικών αδιεξόδων, 
εντός των συνόρων αλλά και εκτός αυτών. Με το παρόν κείμενο επιχει-
ρούμε να συνεχίσουμε τη θεωρητική μας ανάλυση, έχοντας πλέον ως 
πειραματικά δεδομένα τη μετατροπή του ΣΥΡΙΖΑ σε μια κυβερνητική 
γκρούπα πολιτικάντηδων που προσπαθεί να κρατηθεί στην εξουσία με 
κάθε μέσο, την παγιωμένη εκκωφαντική σιωπή της κοινωνίας, αλλά και 
τις διεθνείς εξελίξεις που έχουν να κάνουν τόσο με τις συνεχιζόμενες 
επιθέσεις των τζιχαντιστών επί ευρωπαϊκού εδάφους όσο και με την 
ανεύθυνη, έως αποκρουστική και απάνθρωπη, στάση των περισσότερων 
ευρωπαϊκών κρατών στο προσφυγικό ζήτημα, κάτι που σχετίζεται με την 
ολοένα και αυξανόμενη άνοδο ακροδεξιών τάσεων εντός των κοινωνιών 
τους. Με αφορμή μάλιστα τις δύο ανοιχτές εκδηλώσεις που πραγματο-
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ποιήσαμε πρόσφατα σχετικά με τον τζιχαντισμό και τις σχέσεις μεταξύ 
δυτικού και μη δυτικού κόσμου, αλλά και ορισμένες κριτικές που μας 
έγιναν από άλλους πολιτικούς χώρους, δραττόμαστε της ευκαιρίας να 
δώσουμε κάποιες απαντήσεις και επεξηγήσεις, εμβαθύνοντας παράλλη-
λα την σκέψη και την επιχειρηματολογία μας. 

Ι. Ελλάδα

ΣΥΡΙΖΑ παντού, ελπίδα πουθενά...
α) Από τις κωλοτούμπες στην προσγείωση στην «ελληνική 

πραγματικότητα»
Όπως γράφαμε στο 8ο τεύχος, το δίλημμα του καλοκαιριού του ’15 

-εν μέσω της ούτως ή άλλως αδύναμης και καταφανώς υποχωρητικής 
διαπραγματευτικής γραμμής της ελληνικής κυβέρνησης- ήταν είτε η δι-
αφαινόμενη «συνθηκολόγηση» που μέσω νέων μνημονίων απλά θα συ-
νεχίσει να οδηγεί τη νεοελληνική κοινωνία στον αργό θάνατο είτε το 
περιβόητο γκρέξιτ (με σχέδιο του πολυπράγμονος Σόιμπλε), το οποίο 
-με δεδομένο ότι δεν το ήθελε και δεν το θέλει ο κόσμος- θα οδηγούσε 
πιθανότατα σε μια άτακτη χρεοκοπία και μια οξύτατη κοινωνική κρί-
ση. Ο Τσίπρας προφανώς δε δυσκολεύτηκε καθόλου να επιλέξει την πιο 
εύκολη για αυτόν λύση, κάνοντας τους κατάλληλους ελιγμούς και μετα-
τρέποντας, όχι απλά το ΟΧΙ σε ΝΑΙ, αλλά τη χρήση έκτοτε μιας χυδαίας 
μικροπολιτικής σε στρατηγικό πλεονέκτημα -που λένε και οι κάθε λογής 
λογογράφοι και επικοινωνιολόγοι. Και κάπως έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε το 
τρίτο μνημόνιο, έκανε εκλογές για να μπορεί να ελέγχει πλήρως την κοι-
νοβουλευτική του δύναμη, ενώ εφαρμόζει τώρα την πολιτική των δανει-
στών με περισσή προσήλωση και κυνισμό. 

Ωστόσο, το θέμα δεν είναι τόσο η στροφή προς την λιτότητα και 
τα αντιλαϊκά μέτρα, κάτι λίγο πολύ αναμενόμενο, τόσο λόγω της βασικής 
στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ μετά το 2012 με τις γενικόλογες υποσχέσεις 
περί τέλους της λιτότητας κι «εξόδου από την κρίση», όσο και λόγω της 
γενικότερης διαπραγματευτικής αδυναμίας της χώρας έναντι των δανει-
στών της. Με άλλα λόγια, πλην των αφελών και εύπιστων σε ευχολόγια 
και εύκολες διακηρύξεις, δύσκολα κάποιος μπορούσε να κρατάει μεγάλο 
καλάθι σχετικά με τα υποτιθέμενα οικονομικά κατορθώματα της κυβέρ-
νησης. Το γεγονός και μόνο ότι το πιο προωθημένο διαπραγματευτικό 
χαρτί το έπαιξε ο σοσιαλφιλελεύθερος Βαρουφάκης είναι ενδεικτικό του 

EDITORIAL
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τυχοδιωκτισμού και της πολιτικής ακαμψίας ενός κόμματος κληρονόμου 
της ανανεωτικής Αριστεράς (να ζήσουμε να την θυμόμαστε!), που είχε, 
μάλιστα, έως τότε στις τάξεις του ως πρωτοκλασάτα στελέχη κομμουνι-
στογενείς βετεράνους του κοινοβουλευτικού ή του συνδικαλιστικού βίου, 
όπως και μαρξιστές διανοούμενους. Άλλωστε ας μην ξεχνάμε ότι η βασι-
κή ρητορική του ήδη πριν τις εκλογές του Γενάρη του 2015 δεν ήταν κά-
ποια ρητή υπόσχεση για «αριστερή διακυβέρνηση», αλλά περισσότερο 
ένα νεφελώδες, φιλολαϊκό σχέδιο ανάπτυξης και εξόδου από την κρίση. 
Μια εναλλακτική δηλαδή, στημένη και διατυπωμένη απλά και μόνο ως 
αντιστάθμισμα στην αντίστοιχη των Σαμαράδων, των Μητσοτάκηδων και 
των Βενιζέλων, από τους οποίους θα αναλάμβανε να απαλλάξει τους 
έλληνες ψηφοφόρους. 

Το ζήτημα επομένως, για να επανέλθουμε, δεν είναι τόσο ο συμ-
βιβασμός με τη λιτότητα των μνημονίων ή η αποκαλούμενη προδοσία του 
Τσίπρα. Φυσικά ο μη γραβατωμένος ηγέτης μας έκανε ένα σωρό κωλο-
τούμπες και πολιτικές απατεωνιές έναντι του κόσμου, ωστόσο τα περί 
προδοσίας αφορούν μάλλον πιο πολύ στις ενδοκομματικές διαμάχες, δη-
λαδή την κόντρα της γραμμής Τσίπρα με την συνήθους αριστερίστικης 
αφέλειας των πάλαι ποτέ συντρόφων του (Λαφαζάνηδων και λοιπών 
συνιστωσών) που ονειρεύονται τη «διάσωση» ενός λαού μέσω της απλής 
εξαγγελίας ρήξης με την Ε.Ε., χωρίς μάλιστα να το θέλει αυτό ο ίδιος ο 
λαός. Το βασικό πρόβλημα είναι η πλήρης, πανηγυρική και αποδεδειγμέ-
νη με κάθε τρόπο αποκοπή του κυβερνώντος κόμματος από κάθε ψήγμα 
αριστερόστροφης (εννοείται, ρεφορμιστικής!) πολιτικής πρακτικής σε μη 
αμιγώς οικονομικά θέματα. Ζητήματα όπως η πλήρης και διαχρονική 
φορολογική ασυλία των εφοπλιστών, οι κάθε είδους συμβιβασμοί με την 
Εκκλησία, τα νταραβέρια με καναλάρχες και «εθνικούς εργολάβους», 
η προστασία συγκεκριμένων επιχειρηματιών, ή τέλος οι παλινωδίες σε 
διάφορες πτυχές της διαχείρισης του προσφυγικού, αποδεικνύουν με 
αφοπλιστικό τρόπο την ανικανότητα και την έλλειψη οποιασδήποτε βού-
λησης της «αριστερής» κυβέρνησης να προτάξει κάτι διαφορετικό στο 
πεδίο της πρακτικής πολιτικής σε σχέση με τις προκατόχους της, εντός 
του ήδη παρακμάζοντος πολιτικού συστήματος. 

β) Η ολοκλήρωση της παρακμής του πολιτικού συστήματος
Δεδομένης όλης αυτής της κατρακύλας δεν πρέπει να απορούμε και 

πολύ που οι πάλαι ποτέ κομματικές διαμάχες μεταξύ μνημονίου-αντιμνη-
μονίου έχουν εκφυλιστεί σε έναν υποκριτικό ψευδοδιάλογο πέρι της καλύ-
τερης ή αποτελεσματικότερης διαχείρισης των μνημονίων. Από τη στιγμή 

EDITORIAL
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που και ο κόσμος «δεν τραβάει», δηλαδή δε δείχνει κάποια διάθεση ή 
έμπνευση να αντιπαρατεθεί ενεργά με τις πολιτικές αυτές, μοιραία η 
πολιτική συζήτηση θα περιστρέφεται γύρω από την εφαρμογή των συ-
νταγών λιτότητας με επιχειρήματα είτε ηθικιστικά είτε σχετικά με την 
αξία και την ικανότητα των εκάστοτε αρχηγών να κυβερνούν. 

Μάλιστα, για να πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους, εδώ 
δεν έχουμε να κάνουμε με κάποιο διακύβευμα καλύτερης διαπραγμά-
τευσης της εντός του Ευρώ πορείας της χώρας ή κάποιου «παράλληλου 
προγράμματος» που τόσο φτηνά πουλήθηκε στο σώμα των ψηφοφόρων 
στις τελευταίες εκλογές. Το πολιτικό σκηνικό, στο πλαίσιο πάντα των 
κομματικών μηχανορραφιών και της ολιγαρχικής διαπλοκής, έχει απο-
κρυσταλλωθεί ως εξής: τα δύο «μπλοκ εξουσίας» κινούνται -πότε με 
αδεξιότητα και πότε με μαεστρία- στην απαραβίαστη γραμμή των πο-
λιτικών άγριας λιτότητας, με το καθένα να προσπαθεί να προωθήσει 
μια στρατηγική προστασίας του εκλογικού κοινού του. Έτσι, οι μεν του 
ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν με κάθε μέσο να εφαρμόσουν τα μνημόνια δίχως 
να περικόψουν ονομαστικά(!) μισθούς δημοσίου ή συντάξεις, ενώ οι δε 
του Μητσοτάκη (συν καλοθελητών σαν τον Θεοδωράκη και τον Λεβέντη) 
κραυγάζουν ενάντια στους φόρους και στο Δημόσιο, έχοντας ως εθνικό 
όραμα την περίφημη ανάπτυξη που θα φέρει η ελληνική επιχειρηματική 
τάξη. Και οι μεν και οι δε συνάπτουν συνεργασίες με τις φίλα προ-
σκείμενες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες ώστε να ελίσσονται 
ευκολότερα και να προωθούν το πρόγραμμά τους με τις μικρότερες προ-
στριβές1. Παράλληλα, το κάθε μπλοκ προσπαθεί να στηριχτεί στο (και 
να στηρίξει το) δικό του δίκτυο στα ΜΜΕ, μια διαμάχη που καθίσταται 
κομβική πλέον λόγω της επερχόμενης αναθεώρησης των αδειών λειτουρ-
γίας των καναλιών και τη γενικότερη ανακατάταξη του κλάδου αυτού2. 
Έχει βυθιστεί σε τέτοιο βάλτο ο πολιτικός διάλογος που τελικά αυτό 
που ξεχωρίζει στην ημερήσια ατζέντα είναι η απαράμιλλη ανικανότητα 

1. Είναι χαρακτηριστική η ευκολία με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ απέσπασε τη συναίνεση του 
πάλαι ποτέ δυναμικού κλάδου των φαρμακοποιών για να περάσει το «άνοιγμα» των πω-
λήσεων φαρμάκων κι εκτός φαρμακείων, ενώ αντίστοιχα εξώφθαλμη ήταν η υιοθέτηση από 
τις ομάδες των μηχανικών και των μεγαλοδικηγόρων του αντιπολιτευτικού λόγου της ΝΔ 
ως ρητορική ενάντια στις επιπτώσεις που έχει για αυτούς το νέο ασφαλιστικό.  
2. Με τον ΣΥΡΙΖΑ να θεωρεί ως μεγάλο όπλο την εχθρότητα και τον ανοιχτό πόλεμο των 
μεγάλων τηλεοπτικών ομίλων απέναντί του, προσπαθώντας να καρπωθεί ηθικά και πολι-
τικά τη σχέση μίσους που έχει αναπτύξει ένα μεγάλος μέρος της ελληνικής κοινωνίας με 
τα κλασικά «κανάλια της διαπλοκής» και τους μεγαλοδημοσιογράφους, κάτι που είδαμε 
χαρακτηριστικά να κορυφώνεται κατά την περίοδο του περσινού δημοψηφίσματος. 

EDITORIAL
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της πλειοψηφίας των κυβερνητικών στελεχών ακόμα και σε απλά δια-
χειριστικά ζητήματα, μια κατάσταση που αφήνει ακόμα και την μικρο-
πολιτική τέχνη της επικοινωνιολογίας στα χέρια του κλαυσίγελου τον 
οποίον απαρτίζουν περιπτώσεις σαν του Πολλάκη, του Φλαμπουράρη ή 
του Πάνου του Καμμένου. 

Όλα τα παραπάνω συμπυκνώνουν εν τέλει αυτήν την απερίγρα-
πτη σήψη του πολιτικού συστήματος στη χώρα. Τώρα που στον χορό 
συμμετέχουν ενεργά και δυνάμεις με αριστερές (ακόμα και κινηματικές) 
καταβολές, οι οποίες βρίσκονταν μέχρι πολύ πρόσφατα εκτός κυβερνη-
τικών ευθυνών, η παρακμή των κομματικών χώρων δείχνει να ολοκληρώ-
νεται και μάλιστα μέσω της εκκωφαντικής αποτυχίας της εναλλακτικής 
της «Αριστεράς». Στην ουσία, και με τη συναίνεση του κόσμου, έχει 
επικυρωθεί μια κατάσταση όπου κυβερνώντες και αντιπολιτευόμενοι θα 
ανταγωνίζονται στο ποιος θα βάλει τις δικές του μικρές πινελιές, σε 
προγράμματα και πολιτικές που αποφασίζονται από τους «δανειστές», 
στους οποίους έχει εκχωρηθεί η εξουσία. 

Η πλήρης παραίτηση της ελληνικής κοινωνίας

Εχει αλλοιωθεί η ελληνική κοινωνία. Όλα 
είναι υλισμός, πώς να δικαιολογήσουμε τα πράγ-
ματα όπως μας βολεύει... Όταν χαρίζεις κάτι 
επαναπαύεσαι. Μόνο ο φραπές έχει αλλάξει κι 
έχει γίνει φρέντο.

Αργύρης Πεδουλάκης

α) Η «διαπραγμάτευση» ως ανυπέρβλητος ορίζοντας της πολιτικής
Για εμάς ωστόσο, και στο πλαίσιο των αναλύσεων που προ-

σπαθούμε να προωθούμε, το πιο σημαντικό δεν είναι οι παλινωδίες 
του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Πίσω από αυτές βρίσκεται μια 
παράλληλη κίνηση της νεοελληνικής κοινωνίας, καθώς σχεδόν πάντα 
μέσα σε ένα ολιγαρχικό σύστημα (που στηρίζεται στην ανάθεση των 
εξουσιών σε επαγγελματίες) οι ηγεσίες λειτουργούν ως αντανάκλαση 
των αντίστοιχων κοινωνικών τάσεων και της θέλησης της πλειοψηφίας 
-ακόμα κι όταν από την εκλογική διαδικασία απέχει ένα μεγάλο κομ-
μάτι της κοινωνίας. Αυτό που θα πρέπει, λοιπόν, να αναλύσουμε είναι 
το γεγονός πως η παρακμή των θεσμών διαχείρησης και διακυβέρνησης 
συνοδεύεται ολοένα και περισσότερο από μια αντίστοιχη παρακμάζου-
σα πορεία «από τα κάτω», δηλαδή του απλού κόσμου, της ελληνικής 
κοινωνίας συνολικά. 
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Να σημειώσουμε εδώ ότι μιλώντας για κοινωνική παρακμή, δεν 
εννοούμε κάποια θεωρία περί «φασιστικοποίησης» της ελληνικής κοι-
νωνίας. Σε αντίθεση με την συνήθη αναρχική ρητορική, δε θεωρούμε 
ότι η στροφή κάποιου κόσμου στους ουρακοτάγκους του Νίκου Μιχα-
λολιάκου αποκτά χαρακτηριστικά σοβαρής ιδεολογικής μετατόπισης 
του εκλογικού σώματος, όπως έχουμε αναλύσει και αλλού3. Άλλωστε, 
με την ιστορία του προσφυγικού φάνηκε ότι ούτε σοβαρά ρατσιστικά 
αντανακλαστικά επιδεικνύουμε ως λαός, ούτε ζούμε σε κάποιο πολι-
τικό περιβάλλον σαν αυτό π.χ. της Ουκρανίας ή της Ουγγαρίας. Έτσι, 
μόνο δευτερευόντως και περισσότερο ως σύμπτωμα της γενικότερης 
έλλειψης κάποιας κοινωνικής δυναμικής, θα πρέπει να αναγνωσθεί η 
εκλογική παγίωση της ΧΑ, όπως και η διαφαινόμενη μικρή ενίσχυσή 
της στο προσεχές μέλλον εξαιτίας της κατάρρευσης του «αντιμνημο-
νιακού ΣΥΡΙΖΑ».  

Εάν, επομένως, κάνουμε λόγο για «παραίτηση» της νεοελληνικής 
κοινωνίας, αναφερόμαστε κατά βάση σε μια διαδικασία ανώμαλης προ-
σγείωσης, η οποία διαδέχεται την περίοδο των αντιστάσεων που, έστω και 
μέσω αντιφάσεων και της συνήθους κοινωνικής παραζάλης, αναπτύχθηκαν 
κατά τα πρώτα μνημονιακά χρόνια. Η κινηματική κάμψη των κάθε λογής 
αντιμνημονιακών αγώνων, ήδη από το 2012 κι έκτοτε, μετουσιώνεται πλέον 
σε μια συνολική πολιτική υποχώρηση σε βαθμό ρητού (σχετικά) συμβιβα-
σμού, θα λέγαμε, με το καθεστώς λιτότητας που εδραιώνεται και μονιμο-
ποιείται. Φαίνεται σαν η περσινή, εξάμηνη διαπραγματευτική περίοδος της 
πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (με όλες τις αντιφάσεις της) που κορυφώθηκε 
με το δημοψήφισμα, να αποτέλεσε ένα ταβάνι· ένα όριο για τον τρόπο με 
τον οποίο αντιλαμβάνεται ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας τη 
διαχείριση του χρέους, των οικονομικών εκβιασμών και την αντιπαράθεση 
με αυτό που αποκαλείται συνήθως ως «νεοφιλελεύθερη συνταγή». Στην 
ουσία για τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού η πολιτική, μακράν 
του να συνδέεται άμεσα με μια καθημερινή δράση ή την στήριξη κοινωνι-
κών κινημάτων, νοηματοδοτείται απλά ως υποστήριξη σε μια κυβερνητική 
ισορροπία ανάμεσα σε συμφέροντα και "συμβόλαια τιμής" μεταξύ Κράτους 
και κοινωνικών ομάδων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση των δημοσιονομικών 
πολιτικών, οι ασκήσεις «ισορροπίας» μεταξύ της υπερχρεωμένης χώρας μας 
και των δανειστών της μοιάζει να λειτουργεί σαν αυτό που στη σύγχρονη 
φυσική αποκαλείται «ορίζοντας γεγονότων», δηλαδή ένα όριο που μπαίνει 

3. Πολιτική Ομάδα για την Αυτονομία, «Η άνοδος της φασιστικής ακροδεξιάς και ο δημο-
κρατικός αντιφασισμός», Πρόταγμα τ. 5, Δεκέμβριος 2012, σσ. 22-80. 
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(από τους νόμους της Φύσης) στα ίδια τα γεγονότα και την αλληλεπίδρασή 
τους. Ακόμα και στο πιο μαζικό κίνημα, αυτό των πλατειών το 2011, η κυ-
ρίαρχη αυτή λογική της ανάθεσης σπανίως ξεπεράστηκε και μόνο από ένα 
μικρό κομμάτι των συμμετεχόντων σε αυτό. 

β) Η έλλειψη κοινωνικής δυναμικής
Υπό αυτήν την λογική είδαμε πέρυσι την αρχική δημοσκοπική απο-

θέωση (και μάλιστα υπερκομματική) της διαπραγμάτευσης Βαρουφάκη, 
που φυσικά λειτούργησε σε βάθος χρόνου ως άλλοθι για επανάπαυση. Κάτι 
αντίστοιχο συνέβη και με το δημοψήφισμα, όταν ο συναισθηματικός -σχε-
δόν σουρρεαλιστικός- πανηγυρισμός του νικηφόρου ΟΧΙ κατάφερε να βάλει 
κάτω από το χαλί την έλλειψη κάποιας περαιτέρω κοινωνικής κινητοποί-
ησης. Έτσι, η παροξυσμική κρίση του καλοκαιριού με την άμεση απειλή 
ενός Γκρέξιτ, κάτι που λειτουργεί πια ως αξεπέραστο ταμπού για τους 
Έλληνες, αποκάλυψε πλήρως τι θυσίες είναι διατεθειμένος να κάνει ή να 
μην κάνει αυτός ο λαός. Γιατί σήμερα δεν υπάρχει κανένα άλλοθι υποσχέ-
σεων ή ανάθεσης στον ΣΥΡΙΖΑ. Από τη στιγμή που ο τελευταίος άρχισε τις 
κολωτούμπες και κατέστρεψε κάθε ίχνος αντιμνημονιακής ρητορικής, γιατί 
ο περήφανος ελληνικός λαός δεν κινητοποιήθηκε να βγει μπροστά, να το 
πάρει πάνω του, να ανοίξει νέες διεξόδους; Αφού πήραμε το μάθημά μας, 
ότι η οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με το μπλοκ των περίφημων δανειστών 
δεν πρόκειται ποτέ να τραβήξει, γιατί ο κόσμος δε συζητά την επιλογή μιας 
ρήξης ή τον σχεδιασμό μιας άλλης οικονομικο-κοινωνικής στρατηγικής; 

Τα πράγματα βέβαια ούτε εύκολα είναι, ούτε λύνονται με μια λο-
γική άσπρου και μαύρου. Ωστόσο, αυτό που λαμβάνει πλέον διαστάσεις 
γενικού αξιώματος στην ελληνική κοινωνία είναι η σιωπή της μπροστά στη 
δυνατότητα να οραματιστεί κάποια άλλη πολιτική επιλογή. Και δε μιλάμε 
εδώ απαραιτήτως για κάποια επαναστατική προοπτική, αλλά για το απλό 
διακύβευμα της μετουσίωσης αυτού του διάχυτου «αντιμνημονιακού» αι-
σθήματος που εδώ και έξι χρόνια διατρέχει μεγάλο μέρος της κοινωνίας σε 
μια συγκροτημένη κοινωνική δυναμική. Όπως γράφαμε και στο προηγού-
μενο τεύχος: «Η κοινωνία, το περισσότερο διάστημα, φαίνεται ακινητοποιη-
μένη μέσα στις αντιφάσεις της με αποτέλεσμα να είναι περισσότερο διατε-
θειμένη 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»4. 

4. «Editorial», Πρόταγμα τ. 8, Νοέμβριος 2015, σ. 30. 
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γ) Το τέλος της χειραφετητικής παράδοσης;
Το πρόβλημα επομένως δεν είναι απλώς η απομαζικοποίηση των 

συλλαλητηρίων, ούτε οι εσχάτως άνευρες πορείες που δεν καταφέρνουν 
καν να δημιουργήσουν συνθήκες πίεσης στον Τσίπρα. Θα λέγαμε ότι έχει 
υποχωρήσει σε σημαντικότατο βαθμό το γενικότερο «αγωνιστικό φρό-
νημα» και η φαντασία ακόμα και στους απλούς μικρούς καθημερινούς 
αγώνες, καθώς έχει χαθεί η πίστη ότι μπορεί κάτι να κερδηθεί. Πέρα από 
την κούραση του ούτως ή άλλως πολιτικοποιημένου κόσμου που τρέχει 
σαν τον Βέγγο διαχρονικά, αυτό που δίνει τον τόνο είναι η απόσυρση 
του απλού κόσμου ακόμα κι από κινήματα και αγώνες που τον αφορούν 
άμεσα. Λαμπρό παράδειγμα αυτής της γενικής παραίτησης αποτελεί 
η σχεδόν πλήρης αδυναμία υπεράσπισης των εργασιακών δικαιωμάτων 
μπροστά στις συνεχείς μεταρρυθμίσεις και την πίεση των μικρών και 
μεγάλων αφεντικών. Η άνευ όρων παράδοση απέναντι στην απλήρωτη 
εργασία ή τα λουκέτα -δηλαδή τις καλοσχεδιασμένες «χρεωκοπίες» των 
εργοδοτών- ακόμα και μεγάλων επιχειρήσεων τείνει να λάβει διαστάσεις 
απαραβίαστου κανόνα στην Ελλάδα των τελευταίων ετών. Ούτε συλλο-
γική αυτενέργεια, ούτε πάθος για αγώνα, ούτε βέβαια κάποια σκέψη για 
αυτοδιαχείριση των πτωχευμένων επιχειρήσεων. Σαν να πέρασε η κρίση 
και να μην άφησε τίποτα στο συλλογικό φαντασιακό των εργαζομένων5. 

Βέβαια, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, παρόμοια είναι η κατά-
σταση σε όλη σχεδόν την Ευρώπη, όπου πολιτικές λιτότητας ή σχέδια 
απορρύθμισης της εργασίας εφαρμόζονται σε αρκετές χώρες, με ή χωρίς 
μνημόνια. Ακόμα και στην περίπτωση της Γαλλίας, όπου κατά τα φαι-
νόμενα έχουμε ένα κίνημα διαρκείας, η πραγματική κοινωνική δυναμι-
κή των κινητοποιήσεων είναι πολύ περιορισμένη, όπως θα δούμε στη 
συνέχεια. Όπως έχουμε αναλύσει και αλλού, το πρόβλημα είναι βαθύ 
και αφορά στο σύνολο του δυτικού κόσμου, τόσο σε επίπεδο μοντέλου 
ανάπτυξης και διαχείρισης του καπιταλισμού στους καιρούς της παγκο-
σμιοποίησης, όσο και στο επίπεδο της γενικής στροφής του μέσου πολίτη 
της Δύσης προς τον κομφορμισμό και την απάθεια. 

Εν τέλει μήπως βρισκόμαστε ενώπιον μιας δομικής εξέλιξης και 
μετατόπισης προς κάποιο νέου τύπου κοινωνικού «Μεσαίωνα» και μιας 

5. Για να κατανοήσουμε το μέγεθος του προβλήματος, υπάρχουν περιπτώσεις κλεισίματος 
μεγάλων εργασιακών χώρων στις οποίες όχι απλώς δεν καταφέρνουν οι απλήρωτοι και 
ξεκρέμαστοι εργαζόμενοι να διεκδικήσουν το αυτονόητο αίτημα για εξόφληση δεδουλευ-
μένων και κατοχύρωση αποζημιώσεων, αλλά ούτε καν προχωρούν σε μια κίνηση συννενό-
ησης ώστε να βγει ένα κείμενο δημοσιοποίησης του ζητήματος προς τα έξω! 
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διαφαινόμενης έκλειψης των κινημάτων, έτσι όπως τα ζήσαμε του τελευ-
ταίους αιώνες στην ιστορία της Δύσης; Μήπως η διαρκής υποχώρηση των 
κοινωνικών αντιστάσεων μπροστά στις οικονομικές εξελίξεις και τις νε-
οφιλελεύθερες πολιτικές εντός του δυτικού κόσμου δεν αποτελούν τόσο 
μια προσωρινή περίοδο κάμψης των ταξικών ανταγωνισμών, σύμφωνα με 
την περίφημη μαρξιστική θεωρία των εναλλασσόμενων περιόδων άμπω-
της και παλίρροιας του «κινήματος»; Μήπως εν τέλει αποτελεί έκφαν-
ση ενός γενικότερου μετασχηματισμού αυτού που αποκαλούμε «λαϊκός 
παράγοντας» εντός των κοινωνιών αυτών; Τεράστιο ερώτημα, που όμως 
θα πρέπει να το λαμβάνουμε υπ’ όψιν μας πλέον στην ανάλυση κάθε 
επιμέρους φαινομένου. 

Ο μικροσυμφεροντολογισμός ως πολιτική στάση

α) Η ασφαλής επιλογή της «σταθερότητας»
Εν τέλει, για να επιστρέψουμε στα της Ελλάδας, άλλαξαν μή-

πως τα πράγματα κι εξαφανίστηκε ως διά μαγείας κάθε διάθεση για 
αντίσταση στη λιτότητα και το νεοφιλελεύθερο μοντέλο διαχείρισης που 
προωθείται; Και ναι και όχι. Κατ’ αρχάς υπάρχει η απογοήτευση από 
τις συνεχείς κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών που δεν είχαν κάποιο 
αντίκρυσμα σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής σκηνής (π.χ. πτώση μιας 
κυβέρνησης ή αλλαγές έστω και σε συγκεκριμένα σημεία της εφαρμο-
ζόμενης πολιτικής). Το κομβικό γεγονός είναι ότι η απογοήτευση αυτή 
κατά κάποιον τρόπο επιβεβαιώθηκε και παγιώθηκε μετά την παταγώ-
δη αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ, λαμβάνοντας διαστάσεις γενικής κατάθλιψης, 
αντί να οδηγήσει σε κάποιο ξέσπασμα εναντίον του. Βέβαια η δημοφιλής 
θεωρία που θέλει το «συριζαίικο παιχνίδι» να έχει τον ρόλο ύπνωσης ή 
κατευνασμού του «Κινήματος» λέει μόνο τη μισή αλήθεια. Γιατί εάν ο 
κόσμος απλώς ξεγελάστηκε, τότε ένα χρόνο τώρα τι κάθεται και κάνει; 
Αν οι πολίτες απλώς «προδώθηκαν», τότε γιατί δεν κινητοποιούνται, 
στον τομέα του ο καθένας καθημερινά, πιέζοντας και ξεγυμνώνοντας 
πολιτικά την κυβέρνηση;

Από την άλλη, θεωρούμε ότι υπάρχουν κάποιοι αντικειμενικοί 
παράγοντες που επηρεάζουν σε ένα βαθμό τη στάση των Ελλήνων. Ανα-
φερόμαστε στις εντός της Ευρώπης οικονομικές και γεωπολιτικές εξε-
λίξεις των τελευταίων ετών καθώς και στις συνέπειες της κρίσης του 
προσφυγικού. Από τη μια οι ευρωπαϊκές οικονομίες συνεχίζουν να βαλ-
τώνουν χωρίς κάποιο πλάνο εξόδου από το αδιέξοδο της έλλειψης αντα-
γωνιστικότητας και των προβλημάτων κρατικού και τραπεζικού χρέους, 
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όπως αναπαράγουν νυχθημερόν τόσο αρχηγοί κρατών ή κεντρικοί τρα-
πεζίτες (προεξάρχοντος του Ντράγκι) όσο και αναλυτές εφημερίδων ή 
οίκων αξιολόγησης. Στο πλαίσιο αυτό η εφαρμογή και η εδραίωση της 
γενικευμένης λιτότητας και των νέων μοντέλων στα εργασιακά καθίστα-
ται σιγά σιγά ολοκληρωτική, τόσο εντός όσο κι εκτός μνημονίων, όπως 
βλέπουμε και με το παράδειγμα της πρόσφατης εργασιακής μεταρρύθ-
μισης στην Γαλλία. Από την άλλη η αυξανόμενη γεωπολιτική αποστα-
θεροποίηση που προκαλούν μια σειρά από παράγοντες -κρίση στην Ου-
κρανία, πολεμικές συρράξεις στις αραβικές χώρες, άνοδος τζιχαντισμού 
και επιθέσεις εντός ευρωπαϊκών μητροπόλεων, ρωσοτουρκικές διενέξεις, 
η σχετική αυτονόμηση των πρώην ανατολικών χωρών στη διαχείριση του 
προσφυγικού- προμηνύουν αξεπέραστα αδιέξοδα για το οικοδόμημα που 
λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απουσία σοβαρής γεωπολιτικής ατζέντας 
με μακροπρόθεσμη στρατηγική από πλευράς των ισχυρών συμμάχων μας 
στην Ευρώπη, αλλά και από πλευράς ΗΠΑ, στερεί από την Ελλάδα ένα 
πολύ σημαντικό στήριγμα ώστε να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη διαύ-
γεια αλλά και περισσότερο θάρρος ζητήματα που έχουν σημαδέψει την 
πορεία της μέσα στην ιστορία και έχουν οξύνει τα σημερινά της αδιέξο-
δα. Οι τακτικισμοί και οι απίστευτες αστοχίες της ευρωπαϊκής κυρίως 
ολιγαρχίας διαμορφώνουν μια δυσμενή ιστορική συγκυρία και σπρώ-
χνουν πιο βαθιά τον ελληνικό λαό στην παραίτηση.

Είναι ανάμεσα σε αυτές τις συμπληγάδες αστάθειας που προ-
σπαθεί κι ο Έλληνας από κάπου να πιαστεί. Ζώντας στη «θερμή» περιοχή 
της νοτιοανατολικής Μεσογείου και εν μέσω πρωτοφανούς προσφυγικής 
κρίσης, δεν είναι δύσκολο για τον μέσο Έλληνα να μπει στη διαδικασία 
να ξανασκεφτεί το ενδεχόμενο μιας «σκληρής» γραμμής για ρήξη με την 
Ε.Ε. Ο φόβος για το μέλλον αποκτά επιπλέον έδαφος και εσωτερικεύεται 
σε κάποιο βαθμό -ασυνείδητα συνήθως- λόγω των ανεγνωσμένων γεωπο-
λιτικών δυσκολιών της χώρας. Και η απεγνωσμένη αναζήτηση στηριγμά-
των και σταθερών εν μέσω του υπό κατάρρευση αισθήματος ασφάλειας 
οδηγεί ίσως στην επανεκτίμηση ορισμένων «κεκτημένων» που ακόμα 
διατηρούμε, σε σύγκριση π.χ. με γειτονικές χώρες, και χαρακτηρίζουν 
αυτήν την «πορεία προς τη Δύση» που μεταπολεμικά, και κυρίως μετα-
πολιτευτικά, υιοθετήθηκε από τη χώρα.  

Σε τούτο το σημείο βρίσκει και πατά ο εγχώριος φιλελεύθερος 
χώρος, κινδυλογώντας μάλιστα με περισσή χυδαιότητα περί της απώ-
λειας ενός δήθεν ευρωπαϊκού οράματος. Μπορεί η περσινή κινηματική 
έξαρση αυτού του δυτικοτραφούς ευρωλιγουρισμού να εκδηλώθηκε με 

EDITORIAL



17

τον γελοίο τρόπο της καρικατούρας που επαίρεται να αυτοαποκαλεί-
ται «Μένουμε Ευρώπη», ωστόσο η τάση αυτή ιδεολογικοποίησης του 
επιδιωκόμενου δυτικού προσανατολισμού της χώρας απηχεί σε ένα ση-
μαντικότατο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Δεν αναφερόμαστε μόνο 
σε τραπεζικά και επιχειρηματικά συμφέροντα ή στη συνομοταξία των 
στελεχών και μεσοαστικών στρωμάτων που έχουν κάθε λόγο να στη-
ρίζουν αυτό το φιλοδυτικό ρεύμα (ως αναγκαία συνθήκη διαιώνισης 
της οικονομικής τους κυριαρχίας), αλλά και σε μικροαστικά στρώματα 
της κοινωνίας που, έχοντας ανατραφεί με την σχετική ευημερία και 
το καταναλωτικό επίπεδο του δυτικού μοντέλου, στηρίζουν αυτό το 
κατεστημένο ευελπιστώντας στην κοινωνική τους άνοδο. Ακόμα και ο 
κόσμος που έχει συνειδητοποιήσει το αδιέξοδο της οικονομικής πορείας 
της χώρας και την παγίωση της διαδικασίας βαθιάς υποβάθμισης του 
βιοτικού του επιπέδου, δυσκολεύεται να μπει σε μια διαδικασία διακιν-
δύνευσης του σημερινού γεωστρατηγικού πλαισίου, εκφράζοντας ακρι-
βώς αυτήν την αμφιθυμική στάση έναντι της Ε.Ε.: από τη μια ενάντια 
στις πολιτικές λιτότητας και παραχώρησης εθνικής κυριαρχίας και από 
την άλλη υπέρ της διατήρησης της «ευρωπαϊκής πορείας» της χώρας, 
αφού αυτή «μας δίνει ψωμί». 

Ο φαντασιακός διχασμός μεταξύ Ανατολής και Δύσης, που ήδη 
από την συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους τον 19ο αιώνα μας στοι-
χειώνει, βρίσκεται τώρα και πάλι ενώπιόν μας την κρίσιμη στιγμή. Το 
αιώνιο δίλημμα, που εξαιτίας των ιστορικών συνθηκών (αλλά και λόγω 
πολιτικής γεωγραφίας) μας επιβλήθηκε, τίθεται πάλι αμείλικτο: πώς να 
παντρέψουμε τη βαλκανιο-ανατολική μας πολιτιστική συγκρότηση και 
παράδοση με τον δυτικόστροφο προσανατολισμό που εδώ και γενιές 
έχουμε επιλέξει. Δεν υπονoούμε εδώ ότι πρέπει κάποια στιγμή να επι-
λέξουμε το ένα από τα δύο, καθώς η έλλειψη μεγέθους και ισχύος μέσα 
στον παγκοσμιοποιημένο πλανήτη μάλλον καθιστούν τέτοιου είδους επι-
λογές μια ουτοπική πολυτέλεια. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι 
ο ελληνικός λαός έχει συνηθίσει να προσπαθεί να ελίσσεται μέσω των εν 
λόγω αντιφάσεων χωρίς να λογαριάζει τις συνέπειες ή το αδιέξοδο στο 
οποίο συχνά πυκνά χτυπάει το κεφάλι του. Όσο κι αν εμείς ευαγγελι-
ζόμαστε μια άλλη κοινωνία, από τη στιγμή που κινούμαστε εντός του 
καπιταλισμού (έστω αυτού του παραμορφωμένου και παρακμάζοντος), 
θα πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν μας το εξής: ότι κάθε σημαντική απόφαση 
έχει ένα «δούναι και λαβείν», κάποιο όφελος και κάποιο κόστος, και επο-
μένως θα πρέπει να είμαστε σε θέση και να διαθέτουμε την ωριμότητα 
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να διαυγάζουμε τις καταστάσεις και να αναλαμβάνουμε στοιχειωδώς την 
ευθύνη για αυτό που επιλέγουμε. Σε αυτήν την αναγκαία ανθρωπολογι-
κή συνθήκη θα πρέπει να βασιστεί και η όποια προσπάθεια σύγκρουσης 
με το φιλελεύθερο μπλοκ που, όπως θα δούμε, τείνει να καταστεί η μόνη 
αξιόπιστη λύση στο πεδίο της «αποτελεσματικότητας» και του «ρεαλι-
σμού». Αλλιώς, θα αρκεστούμε να βαυκαλιζόμαστε με μαγικές οικονο-
μικές συνταγές και με κενού επαναστατικού υποκειμένου θεωρίες περί 
του εκκολαπτόμενου άλλου κόσμου. 

β) Η «φιλελεύθερη» αντεπίθεση

Ναι ρε σφυριζαίε σκατόγερε, ρούφα τώρα 
την αξιοπρέπεια της σύνταξης που πήγε από τα 
600 στα 400 ευρώ και βγάλε τον σκασμό αρχι-
μαλάκα αμόρφωτε κουραδόψυχε μικροσαπιοτσού-
τσουνε πουροπανίβλακα σφυριζαίε. Το φχαριστιέ-
μαι σκατόγερε. Έτσι. Πάρε τα φλόκια του Σφύριζα 
στη μάπα σου βρωμερό μισοπεθαμένο γέρικο ζώο. 
Γαμώ τον σφυριζαϊσμό σου γαμώ. Σκατόγερε. Σκα-
τόγερε. Σκατόγερε.

Στάθης Στάικος6

Αυτό που έχει ενδιαφέρον να δούμε είναι το διακύβευμα από 
εδώ και πέρα, με βάση και τα όσα αναφέραμε παραπάνω σχετικά με 
την πλήρη παραίτηση της κοινωνίας από τους αγώνες. Εάν μας αφορά το 
συλλογικό φαντασιακό αυτής της κρίσιμης κοινωνικής μάζας -μιας και 
τελικά αυτή είναι που επηρεάζει και διαμορφώνει τις εξελίξεις ελλείψει 
άλλων κοινωνικών κινημάτων- τότε έχει σημασία να δούμε που πάει το 
πράγμα: Υπάρχει άραγε κάποιο πολιτικό δίλημμα, τώρα που και η τρο-
χιά του τρίτου μνημονίου (ή και των επόμενων) έχει κλειδώσει αλλά και 
ο κόσμος δείχνει σε γενικές γραμμές να έχει συμμορφωθεί με όλα αυτά; 

Θεωρούμε πως ακόμα και μέσα στη σημερινή ηττοπάθεια και 
το κοινωνικό λίμνασμα η κοινωνική αποδοχή των πολιτικών εξελίξεων 
δεν είναι μονοσήμαντα ορισμένη. Διότι είναι άλλο να παραδέχεσαι μια 
προσωρινή ήττα και άλλο να εσωτερικεύεις τη νέα οικονομική πραγμα-
τικότητα και να τη νομιμοποιείς προσδίδοντάς της ιδεολογικό περιεχό-
μενο. Είναι άλλο να συνειδητοποιείς ότι έχασες κάποια πράγματα αλλά 

6. Γνωστός κυρίως μέσω του τουιτεράδικου ψευδωνύμου του Iskár Azif, εκ των διοργανω-
τών της αποτυχημένης λαοσύναξης «Παραιτηθείτε». Τον είχε καλεσμένο σε εκπομπή του 
κι ο Μπογδάνος κι έτρεχε μετά να συμμαζέψει τ’ ασυμμάζευτα, όταν του γνωστοποίησαν 
το σχετικό τουίτ.
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πρέπει να σηκωθείς ξανά και να παλέψεις για αυτά στην καθημερινή σου 
ζωή και άλλο να υποστασιοποιείς την αδικία και τις ακραίες ανισότητες 
του νεοφιλελευθερισμού, προβάλλοντάς τες ως μονόδρομο για το μέλλον. 
Με άλλα λόγια, δεδομένου ότι δυστυχώς δε θα πρέπει να περιμένου-
με κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη στον τομέα των κοινωνικών συγκρούσεων 
στο άμεσο μέλλον, το επίδικο σχετικά με την κοινωνική ευαισθησία των 
Νεοελλήνων είναι εάν αυτοί θα προσχωρήσουν ή όχι στο κυνικό ιδεολό-
γημα, με το οποίο μας βομβαρδίζει καθημερινά ο σκληρός πυρήνας του 
φιλελευθερισμού7. Στο επόμενο χρονικό διάστημα αυτό ίσως να είναι το 
δίλημμα για τον μέσο, απαθή και απογοητευμένο πολίτη. Δίλημμα που 
δεν πρέπει να το υποτιμάμε καθώς η αντιπαράθεση με την τάση μιας 
πανηγυρικής ιδεολογικής επικράτησης του λεγόμενου «ευρωπαϊκού τό-
ξου» έχει πραγματική πολιτική αξία ακόμα και όσον αφορά στο παρόν 
και το μέλλον των κινημάτων και των κοινωνικών αγώνων, ασχέτως του 
πολιτικού σχεδίου των τσαρλατάνων επικοινωνιολόγων του ΣΥΡΙΖΑ8. 
Δεν προδιαθέτουμε εδώ κανέναν για κάποιου είδους υποχώρηση από τα 
προτάγματά μας. Αντιθέτως, πιστεύουμε ότι ακόμα και η μακρόπνοη 
επιλογή της Αποανάπτυξης, την οποία στηρίζουμε, θα χρειαστεί να στη-
ριχτεί σε έναν τύπο ανθρώπου με στοιχειώδη αίσθηση κοινωνικότητας 
και αγωνιστικότητας κι επουδενί κατακερματισμένο και ηττημένο από 
τα φιλελεύθερα ιδεώδη.  

Φυσικά, μιας και ζούμε στην Ελλάδα, θα πρέπει να είμαστε λι-
γάκι φειδωλοί όταν προσδίδουμε ιδεολογική σοβαρότητα και συνέπεια 
στις πολιτικές ταυτότητες ή τις κοινωνικές αντιθέσεις. Διότι συνήθως τα 
κοινωνικά φαινόμενα εξηγούνται περισσότερο με βάση τη συγκρότηση 
συντεχνιών κοινών συμφερόντων ή ομάδων πίεσης απέναντι στο Κράτος, 
παρά ως διαμάχη μεταξύ φορέων συνεκτικών ιδεολογιών και συνειδή-
σεων. Το περίφημο φιλοευρωπαϊκό τόξο με τις περσινές συγκεντρώσεις 
του αποτέλεσε περισσότερο έναν διακαή πόθο της συνομοταξίας των 
μανδραβελοειδών περί δημιουργίας ενός πόλου φιλελεύθερης συγκρό-
τησης παρά μια υπαρκτή κοινωνική δυναμική, όπως φάνηκε και από την 
ξεφούσκωτη επανεμφάνισή του στα μέσα του περασμένου Ιούνη. Οι προ 
ολίγων μηνών διαμαρτυρίες των επαγγελματικών ομάδων των δικηγό-
ρων, των μηχανικών και λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών λόγω του νέου 

7. Κάτι που ισχύει ως διακύβευμα και για τους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης, τώρα που 
οι πολιτικές λιτότητας γενικεύονται σε Βορρά και Νότο. 
8. Οι οποίοι έχουν κάνει τη συνταγή του «μη (φιλελεύθερον) χείρον, βέλτιστον» πατέντα 
για την πολιτική τους επιβίωση. 
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ασφαλιστικού αποτέλεσαν και την πιο συντεχνιακή έκφανσή του, καθώς 
αυτό που γελοιωδώς (αυτο)αποκλήθηκε «Κίνημα της γραβάτας» δε βγή-
κε στο δρόμο παρά για να προστατέψει τα εξόφθαλμα προνόμιά του, 
ενώ το ίδιο συνέβη και με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, οι οποίες έτυχαν 
συντονισμένης υποστήριξης από αυτό το ψευτοφιλελεύθερο μπλοκ ακρι-
βώς για λόγους αντι-ΣΥΡΙΖΑ ιδεολογικής εκμετάλλευσης. Είδαμε τότε 
τους πολέμιους του «αντιπαραγωγικού κρατισμού» να συντάσσονται με 
μια κοινωνική ομάδα η οποία επωφελήθηκε χαρακτηριστικά, στο παρελ-
θόν, από τις εύνοιες τούτου του κρατισμού!

Ωστόσο, εάν κάτι πρέπει να γίνει αντικείμενο προβληματισμού, 
αυτό είναι η πιο θεωρητική πλευρά του ζητήματος. Δηλαδή, η εδώ και 
χρόνια υποβόσκουσα και βαθύτερη φιλελευθερίζουσα τάση που τώρα με 
την κρίση -και ελλείψει αριστερών απαντήσεων ή άλλων χειραφετητικών 
προταγμάτων- προσπαθεί να επιβάλει τη δική της ατζέντα στη νεοελλη-
νική κοινωνία. Δεν είναι μόνο η αρθρογραφία ενός Τάκη Θεοδωρόπουλου, 
οι πύρινοι λόγοι του Πορτοσάλτε και του Μπάμπη στο ραδιόφωνο ή τα 
στοχευμένα ρεπορτάζ στα free press και στις εφημερίδες βιβλιοκριτικών, 
που βάλλουν κατά των αντιπαραγωγικών κοινωνικών παθογενειών, του 
τυρρανικού κρατισμού και του διάχυτου «εθνολαϊκισμού». Οι στρατευ-
μένες παρέες της φιλελεύθερης υστερίας, που εσχάτως έχουν αναγάγει 
το παράδειγμα της οικονομικής κατάρρευσης της Βενεζουέλας σε προ-
φητεία για την Ελλάδα του Τσίπρα, εξυπηρετούν εν πολλοίς συγκεκριμέ-
να μικροπολιτικά συμφέροντα, και είναι στο πλαίσιο αυτό που ξεσπαθώ-
νουν εναντίον της «παλιάς Ελλάδας» ως «τελευταίας Σοβιετίας». 

Φυσικά στο μεγαλύτερο μέρος τους, τα μέλη αυτής της ψευτοφι-
λελεύθερης συντεχνίας είναι άτομα που απλώς εκλογικεύουν τη μνησικα-
κία τους απέναντι στην κοινωνία ή σε ό,τι φαντάζονται ως «Αριστερά», 
εκφράζοντας συχνά εντελώς μισάνθρωπες κι αντικοινωνικές τάσεις -ο 
«anti-SYRIZA fighter» Στ. Στάικος σήμερα, ο παραληρών περί του λαού 
ως «βδελύγματος» Δημήτρης Δημητριάδης πέρυσι9, διάφορες ψυχοπαθο-
λογικές περιπτώσεις σαν τον Τζήμερο ή τον Κασιμάτη της Καθημερινής 
κ.ο.κ. Ωστόσο, το ζητούμενο είναι να δούμε τον αντίκτυπο που έχει μια 
τέτοια προπαγάνδα στο κοινωνικό σώμα, ακόμη κι αν πρόκειται για μια 
ανανεωμένη και πιο λάιτ εκδοχή παλιών αντικομμουνιστικών συνδρόμων 
και φοβιών. Μπορούμε να παρατηρήσουμε εδώ μια σειρά φαινομένων 

9. Βλ. το κωμικοτραγικά ψευτομισάνθρωπο κείμενό του «Το βδέλυγμα» που δημοσι-
εύθηκε στη Lifo (30/9/2015) κι έτυχε μεγάλης επιτυχίας στους κύκλους στους οποίους 
αναφερόμαστε εδώ. 

EDITORIAL



21

που αποτελούν ίσως ενδείξεις μιας, κατά κάποιον τρόπο υπόγειας, θετι-
κής αποδοχής αυτών των ιδεών: η κίνηση για «ανοιχτά ΜΜΕ» εναντίον 
της ΕΣΗΕΑ, οι αντίστοιχες φοιτητικές πρωτοβουλίες παλαιότερα για 
«ανοιχτές σχολές», η απήχηση στα social media των απόψεων του «Μένου-
με Ευρώπη», οι ιδιαίτερα υψηλές πωλήσεις βιβλίων των ενορχηστρωτών 
του είδους Καλύβα-Μαραντζίδη, η στροφή πολλών πάλαι ποτέ διανοού-
μενων στον μαχητικό φιλελευθερισμό (π.χ. Ράμφος), η υστερική αυτοενο-
χοποίηση για την «καταστροφή» της χώρας που λέγεται Μεταπολίτευση, 
η γενικότερη ευκολία με την οποία δαιμονοποιείται άκριτα το δημόσιο, 
η διάχυτη κούραση από τον αριστερό λόγο. Πρόκειται για ένα ευρύτερο 
κοινωνικό κλίμα το οποίο, αν και απέχει πολύ από την επίτευξη μιας 
κοινωνικής πλειοψηφίας, δε θα πρέπει να υποτιμάται καθόλου ως προς 
την ικανότητα να κυριαρχήσει στο προσεχές μέλλον στη συζήτηση για 
το πού θα πάει η χώρα. Πόσο μάλον όταν ευνοείται από τις πελατειακές 
παλινωδίες του ΣΥΡΙΖΑ και τις εκτός τόπου και χρόνου ιδεολογικές 
ασυναρτησίες της υπόλοιπης Αριστεράς. 

Οι ευθύνες των εναλλακτικών πολιτικών χώρων
α) Πρώτη γενιά χωρίς Αριστερά!
Η τραγωδία της πολιτικής δράσης σήμερα είναι ακριβώς αυτή η 

πλήρης αδυναμία τόσο της Αριστεράς, όσο και του χώρου των αναρχικών, 
να αναλύσουν τις νέες συνθήκες και να συζητήσουν γόνιμα τις προκλήσεις 
που εκ των πραγμάτων αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία. Μέσα στην όλη πα-
ραζάλη και τον αποπροσανατολισμό της κοινωνίας, οι πολιτικοποιημένοι 
χώροι είτε θα χάνονται στους λαβυρινθώδεις βάλτους παλαιοκομμουνιστι-
κών θεωρίων και μεταμοντέρνων ιδεολογημάτων (όπως κάνει η εν Ελλάδι 
Αριστερά) είτε θα κλείνονται στο καβούκι της καθαρότητας και της υπε-
ρεπαναστατικότητας (αναρχικοί). 

Έχουμε να κάνουμε με μια συμπεριφορά πλήρως αναντίστοιχη 
της κρισιμότητας της σημερινής πολιτικής κατάστασης. Το εκλογικό πα-
ράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ και η αντίστοιχη αφήγησή του τελείωσαν, οπότε ο 
ελληνικός λαός βρίσκεται κατά κάποιον τρόπο σε ένα σταυροδρόμι: ή θα 
συνεχίσει έτσι, νομιμοποιώντας και κοινωνικά αυτόν τον εφιαλτικό μονό-
δρομο, ή θα δοκιμάσει να οργανώσει κάτι διαφορετικό. Προς το παρόν τα 
πράγματα δείχνουν να παγιώνονται προς την πρώτη κατεύθυνση και οι 
πολιτικοί χώροι για τους οποίους κάνουμε λόγο δείχνουν να μην το κατα-
νοούν, έχοντας αποκοπεί πλήρως από τον απλό κόσμο. Αυτό το διαζύγιο 
μεταξύ «επαναστατικής πολιτικής» και «κοινωνίας», καρπός βαθύτερων 
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και σε βάθος χρόνου εξελίξεων σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο, εκφράζε-
ται με διαφορετικό τρόπο στην Αριστερά και στους αναρχικούς, προκα-
λώντας όμως μια παρόμοια, σχιζοφρενή κατάσταση. 

Όσον αφορά στην πρώτη, θα πρέπει να εξετάσουμε τη συνολικό-
τερη ιδεολογική (δια)στροφή που έκανε τις προηγούμενες δεκαετίες, στο 
όνομα του εμπλουτισμού της Επαναστατικής Θεωρίας με τα σχήματα 
του ακαδημαϊκού αριστερισμού και των μεταμοντέρνων ρευμάτων που 
κυριάρχησαν διεθνώς μετά το ’60, κάτω και από την επίδραση των νεο-
λαιίστικων κινημάτων της εποχής10. Σχετικιστικο-κομφουζιονιστικά σχή-
ματα σαν αυτά του Μισέλ Φουκό, της Τζούντιθ Μπάτλερ, του Σλαβόι Ζί-
ζεκ, εσχάτως του Τζόρτζιο Αγκάμπεν κ.λπ., στην ουσία οδήγησαν σε μια 
μετάλλαξη του ιδεολογικού κορμού της Αριστεράς προς μια κατεύθυνση 
οριοθέτησης του επαναστατικού προτάγματος γύρω από την πάλη υπέρ 
των δικαιωμάτων των μειοψηφιών και την υπεράσπιση των πολιτιστικών 
διαφορών11. Φαινόμενο που δημιουργεί μια σειρά από αδιέξοδα όταν 
πάμε να αναλύσουμε τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου, όπως είναι 
το ανθρωπολογικό αδιέξοδο του δυτικού ανθρώπου, τα γεωπολιτικά ζη-
τήματα και η κρίση μεταξύ δυτικού και μη δυτικού κόσμου, η επιθετική 
εισχώρηση του νέου τζιχαντισμού στη Δύση, τα αδιέξοδα της πολυπο-
λιτισμικότητας, η χιπστεροποίηση μεγάλου κομματιού των πληθυσμών, 
η άνοδος των εθνικισμών και της Ακροδεξιάς κ.λπ. Σε ό,τι μας αφορά, 
ετοιμάζουμε μια διεξοδική κριτική ανάλυση των θεωρητικών προκείμε-
νων τούτου του μεταμοντέρνου αριστερισμού, η οποία ελπίζουμε πως θα 
κυκλοφορήσει κάπου μετά τον προσεχή Σεπτέμβριο. 

Σε κάθε περίπτωση, εκτός από αυτήν τη θεωρητική κατακρήμνι-
ση, ζημιά γίνεται και στο επίπεδο της πρακτικής πολιτικής, καθώς την 
κατηφορική πορεία της νεοελληνικής κοινωνίας αδυνατούν να τη συ-
γκρατήσουν οι οργανώσεις της Αριστεράς. Οι τελευταίες, έχοντας στε-
γνώσει από κάθε ίχνος λαϊκότητας και αδυνατώντας να μιλήσουν με 
απλά και κατανοητά λόγια, αρκούνται να κάνουν ασκήσεις επί χάρτου, 
προσπαθώντας να φέρουν τον μεταμοντέρνο διανοουμενισμό στα μέτρα 
της ελληνικής πραγματικότητας, και μάλιστα εν μέσω οικονομικής και 
προσφυγικής κρίσης. Άντε, όμως, να διαπλάσεις επαναστατικά υποκεί-
μενα με την «επιτελεστικότητα», την «κατάσταση εξαίρεσης» και την 

10. Στην Ελλάδα η εν λογω στροφή πραγματοποιήθηκε σταδιακά και προφανώς με τη 
σχετική χρονική καθυστέρηση, κυρίως θα λέγαμε από τη δεκαετία του ’90 κι έκτοτε. 
11. Έχουμε αναλύσει την ιστορικής σημασίας εξέλιξη αυτή στην πρώτη μας μπροσούρα 
«Για τις επιθέσεις στο Charlie Hebdo», Μάρτιος 2015, και ειδικότερα στις σσ. 15 - 20. 
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«κοινωνία της επιτήρησης»... Ακόμα και η εξ αριστερών κριτική στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ γίνεται με τα ίδια αυτά ακατανόητα και άχρηστα εργαλεία, πολ-
λαπλασιάζοντας τη σύγχυση και απομακρύνοντας τον λαϊκό κόσμο από 
την όποια κινητοποίηση. Δε θέλει και πολύ να καταλάβει κανείς γιατί ένα 
σημαντικό κομμάτι των λεγόμενων λαϊκών και εργατικών γειτονιών έχει 
εγκαταλείψει τους κληρονόμους του μαρξισμού, του σοσιαλισμού, των 
μεγάλων επαναστάσεων ή έστω της σοσιαλδημοκρατίας και έχει προ-
σχωρήσει στο ακροατήριο της χρυσαυγίτικης συμμορίας, όπως βλέπουμε 
να γίνεται από το 2012 κι έκτοτε12. 

Ως εκ τούτου, και με την έλλειψη κάποιας άλλης θεωρητικής ή 
ιδεολογικής έμπνευσης, είναι από δύσκολο έως αδύνατο για τα πιο φτω-
χά ή υποβαθμισμένα στρώματα της κοινωνίας να δημιουργήσουν ένα 
συγκροτημένο κίνημα από τα κάτω. Σήμερα, μια οποιαδήποτε τέτοια 
προσπάθεια ή πρωτοβουλία λάμπει διά της απουσίας της. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι όλοι οι νεογέννητοι πολιτικοί σχηματισμοί που κάνουν 
κριτική εξ αριστερών στην κυβέρνηση (π.χ. το ευρωπαϊκό DIEM25 του 
Βαρουφάκη, ή η Πλεύση της Ζωής Κωνσταντοπούλου) είναι κινήσεις κα-
θαρά «από τα πάνω», στηριζόμενες συνήθως σε κάποια αστράπτουσα 
και επικοινωνιακή αρχηγική προσωπικότητα. Γεγονός που ευνουχίζει την 
όποια προοπτική να συνεισφέρουν με γόνιμο τρόπο στα πολιτικά δρώμε-
να, ακόμα κι αν στο μέλλον καταφέρουν να αποκτήσουν κάποια σχετική 
εκλογική μαζικότητα. 

β) Ο αναρχικός Χώρος απέναντι στην κοινωνία
Στην περίπτωση των αναρχικών η αποκοπή από την κοινωνία 

δεν αποτελεί τόσο σύμπτωμα μιας πορείας θεωρητικής κατάπτωσης, 
όσο μια ολοένα και πιο συνειδητή επιλογή αυτοπεριθωριοποίησης και 
με κάθε τρόπο διαχωρισμού από το μικροαστικό και «φασιστικό» κοι-
νωνικό σώμα. Άλλωστε ο «α/α χώρος» δε συνηθίζει να κάνει θεωρία, 
παρά να προωθεί κατά βάση μέσω της άμεσης δράσης τις ιδέες του, αν 
και εσχάτως έχει εγκολπωθεί μέρος από τις κομφουζιονιστικές θεωρίες 
που αναφέραμε παραπάνω, ως θεωρητικό μανδύα στην οπτική του περί 
«κρατικού ολοκληρωτισμού» και «κοινωνικού εκφασισμού». Με το κεί-
μενο του Δ. Μαρκόπουλου «Στη δίνη του περιθωρίου. Σχόλια πάνω σε 
ορισμένες παθογένειες του εγχώριου ελευθεριακού χώρου» στο παρόν 
τεύχος ανιχνεύουμε μια σειρά από σχετικά ζητήματα, όπως η χρονίζουσα 

12. Πρόκειται βέβαια για ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, αυτό της έντονης απήχησης λαϊ-
κιστικών και ακροδεξιών κομμάτων σε αυτά τα κομμάτια των πληθυσμών. 
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θεωρητική ένδεια, η απομάκρυνση από τον απλό κόσμο, ο εγκλεισμός στην 
εξαρχειώτικη υποκουλτούρα και στον τυχοδιωκτικό ακτιβισμό, η αποφυγή 
της καταγραφής και της ανάλυσης της πραγματικότητας, η λατρεία του 
«περιθωρίου» κ.α. -φαινόμενα που οριοθετούν μια κοινή συνισταμένη και 
καθορίζουν εν πολλοίς την κοινωνική παρουσία των αναρχικών ομάδων 
στην Ελλάδα ανεξαρτήτως των όποιων ιδεολογικών μικροδιαφορών τους. 

Πιστεύουμε ότι μια ανάλυση των βασικών παραμέτρων που συ-
γκροτούν τον αναρχικό Χώρο είναι απαραίτητη σήμερα, καθώς η αντίφα-
ση μεταξύ της ανάγκης για εφαρμογή νέων χειραφετητικών προταγμάτων 
και της έλλειψης κοινωνικής αποδοχής του είναι πλέον κραυγαλέα. Διότι 
δεν μπορεί, εν μέσω οξύτατης κοινωνικής κρίσης και απονομιμοποίησης 
του πολιτικού συστήματος να μη βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση να προω-
θήσει τις ιδέες του και το όραμά του, έστω σ’ ένα περιορισμένο επίπεδο. 
Δεν υπονοούμε, προφανώς, πως οι μάζες στην Ελλάδα είναι έτοιμες να 
εγκολπωθούν την αναρχική θεωρία. Φρονούμε, ωστόσο ότι ο ίδιος ο Χώρος 
συντηρεί και αναπαράγει μια σειρά παθογενειών που δρουν ανασταλτικά 
όσον αφορά στην ώσμωσή του με τον απλό κόσμο και στη δυνατότητα 
δημιουργίας κάποιου ισχυρού κοινωνικού κινήματος εντός ενός κοινωνι-
κού περιβάλλοντος που κάθε άλλο παρά αποτρεπτικό θα ήταν προς μια 
τέτοια εξέλιξη. 

Με άλλα λόγια, εάν μας απασχολεί η ανθρωπολογική διαύγαση 
του εν Ελλάδι αναρχικού χώρου, δεν είναι εξαιτίας κάποιας ιδεολογικής 
εμμονής ή για να λύσουμε παλιούς μας λογαριασμούς μαζί του, μιας και 
ποτέ δεν υπήρξαμε κομμάτι του. Αντίθετα, όσο κι αν έχουμε βασικές δια-
φωνίες με την αναρχική κοσμοθεώρηση, πιστεύουμε ότι είναι κρίμα να έχει 
περιπέσει σε αυτήν την κατάσταση ένας χώρος που ιστορικά έχει παίξει 
πρωταγωνιστικό ρόλο σε πλείστα χειραφετητικά κινήματα και σε διάφορα 
μήκη και πλάτη του πλανήτη. Φυσικά το ζήτημα δεν είναι τόσο απλό ώστε 
να κλείσει με την επισήμανση 2-3 παρατηρήσεων. Κατά καιρούς έχουμε 
συμπεριλάβει σε θεωρητικά μας κείμενα και κριτικές στους αναρχικούς, 
ανάλογα με τη θεματική που εξετάζαμε. Αυτόν τον καιρό ετοιμάζουμε 
μια ειδική έκδοση (με τη μορφή μπροσούρας) για το προσεχές φθινόπωρο, 
όπου θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια εμπεριστατωμένη κοινωνικο-πο-
λιτική ανάλυση του φαινομένου και των προεκτάσεών του σε ό,τι αφορά 
στην ελληνική περίπτωση. Για το παρόν τεύχος, εκτός του προαναφερθέ-
ντος κειμένου, αρκούμαστε στη συνέχεια σε κάποια κριτικά σχόλια επιμέ-
ρους ζητημάτων, στο πλαίσιο αναλύσεων που σχετίζονται με τη διεθνή -και 
πιο συγκεκριμένα τη γαλλική- επικαιρότητα. 
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ΙΙ. Δύση

Γαλλία: «στρατιωτικό κράτος» ή «νέος Μάης του ‘68»;

α) Το κίνημα ενάντια στο νόμο Ελ Κομρί
Αν μετά τον Δεκέμβρη του 2008 και, στη συνέχεια, με αφορμή την 

κρίση, η Ελλάδα έχει καταστεί σημείο αναφοράς εντός των αριστερών 
και αναρχικών χώρων αρκετών δυτικών χωρών, στα καθ’ ημάς η Γαλλία 
διατηρεί πάντοτε την αίγλη της ως παραδοσιακή πατρίδα της Επανά-
στασης. Κι έτσι, με κάθε ευκαιρία, διαβάζουμε στον αριστερό τύπο αλλά 
και σε αναρχικές ανταποκρίσεις και αναλύσεις για κάποιο «νέο Μάη του 
‘68», για «κοινωνική έκρηξη», για τα «προάστια που βράζουν» κ.ο.κ. 
Ανάλογα με την αφορμή, κάθε χώρος προβάλλει τις επιθυμίες του και 
τις φαντασιώσεις του: η Αριστερά στα «κοινωνικά κινήματα ενάντια στη 
λιτότητα» και οι αναρχικοί σε οτιδήποτε τους θυμίζει όσα συνέβησαν 
στα περίφημα προάστια των μεγάλων γαλλικών πόλεων το 2005. Θα 
έλεγε κανείς πως οι τρέχουσες κινητοποιήσεις ικανοποιούν πλήρως και 
τους δύο χώρους: από τη μια μεριά παραδοσιακού τύπου, γραφειοκρα-
τικές κινητοποιήσεις πλήρως ελεγχόμενες από τις ηγεσίες των γαλλικών 
συνδικάτων και ιδιαίτερα από την κομμουνιστική CGT (ένα μοντέλο που 
ανταποκρίνεται πλήρως στα κριτήρια της Αριστεράς) και από την άλλη 
ένα μάλλον πρωτόγνωρο για τα γαλλικά δεδομένα κύμα «μπαχάλων», 
του οποίου η αναπαραγωγή μέσω των ΜΜΕ θρέφει σε μεγάλο βαθμό 
τις ελπίδες των εκτός Γαλλίας θεατών (και εξάπτει ιδιαίτερα τις φαντα-
σιώσεις των αναρχικών). Ταυτόχρονα, η ανάδυση ενός κινήματος όπως 
το Nuit Debout (Ξάγρυπνοι) αναπτέρωσε τις ελπίδες όλου αυτού του κό-
σμου ο οποίος, πέρα, πολύ συχνά, από τους παραδοσιακούς πολιτικούς 
χώρους, είχε συμμετάσχει στο Κίνημα των Πλατειών του 2011, έχοντας 
-συχνά- ανδρωθεί πολιτικά μέσα από τις διαδικασίες του. 

Προφανώς κι είναι ελπιδοφόρο να βλέπει κανείς την κοινωνία 
ν’ αντιστέκεται στην προσπάθεια μιας κυβέρνησης να κατεδαφίσει κα-
τακτήσεις δεκαετιών ολόκληρων -ειδικά αν λάβουμε υπόψη την πλήρη 
παραίτηση έστω και των μειοψηφικών εκείνων κομματιών της ελληνι-
κής κοινωνίας που συνέχιζαν να συμμετέχουν στις όποιες κινητοποιήσεις 
ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές μέχρι -χονδρικά- και το 2012. Ωστό-
σο, όταν μιλάμε για πολιτικούς χώρους οι οποίοι επιδιώκουν να βρίσκο-
νται στην πρωτοπορία των όποιων κοινωνικών αγώνων, η σοβαρότητα κι 
η αίσθηση καθήκοντος επιτάσσουν μια προσπάθεια ψύχραιμης ανάλυσης 
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των όσων εκάστοτε συμβαίνουν. Αυτό που μας λείπει δεν είναι κάποια 
ελπίδα, δίχως την οποία γινόμαστε επαίτες που αναζητούμε, στα πλαί-
σια ενός ανεστραμμένου εξωτισμού, κάποια μυθολογική εκπλήρωση των 
βαθύτερων πόθων μας στα τεκταινόμενα άλλων χωρών· αυτό που μας 
λείπει, όλο και περισσότερο, είναι η ικανότητα ψύχραιμης ανάλυσης των 
εκάστοτε γεγονότων με σκοπό την αποκόμιση χρήσιμων συμπερασμάτων 
για το τι κάνουμε και που πάμε. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν δούμε τα πράγματα με μια 
τέτοια κατά το δυνατόν ψύχραιμη ματιά, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρ-
χει μεγάλη απόσταση μεταξύ της πραγματικότητας και της μηντιακής 
της απεικόνισης, στην οποία και βασίζονται οι αριστερές και αναρχικές 
ανταποκρίσεις και αναλύσεις. Είναι ενδεικτικό της παρακμής αυτών των 
πολιτικών χώρων, οι οποίοι βυθίζονται όλο και περισσότερο στην πλήρη 
ανυποληψία, το γεγονός πως, ενώ έχουν τόσα μέλη τους ως φοιτητές σε 
ευρωπαϊκές πόλεις -εν προκειμένω στο Παρίσι-, παραμένουν σταθερά 
εκτός τόπου και χρόνου κάθε φορά που προσπαθούν ν’ αναλύσουν κάτι 
που συμβαίνει σε μια από αυτές τις πόλεις ή στις αντίστοιχες χώρες. 
Προφανώς γι’ αυτό ευθύνεται το γεγονός πως οι νεαροί αυτοί κινηματί-
ες, αντί να προσπαθούν να γνωρίσουν όσο καλύτερα γίνεται τις κοινωνί-
ες που τους φιλοξενούν, απλώς διάγουν έναν τρόπο ζωής α λα Erasmus: 
χαλαρή φοιτητική ζωή -ακόμα κι όταν δεν είμαστε πια φοιτητές- και κυ-
ρίως συγχρωτισμός σχεδόν αποκλειστικά με Έλληνες ή, έστω, ιθαγενείς ή 
άλλους μη Έλληνες κινηματίες οι οποίοι όμως, ως τέτοιοι, αναπαράγουν 
τα γνωστά πολιτικά κλισέ.

Σε ό,τι αφορά τώρα στο γαλλικό κίνημα ενάντια στο νόμο της 
υπουργού Ελ Κομρί, μακράν του να μας γεμίζει ελπίδα, η εξέλιξη αυτή 
θα πρέπει να μας προβληματίσει, μιας και καταδεικνύει όλα εκείνα τα 
εμπόδια που έχει σήμερα να ξεπεράσει κάθε κοινωνικό κίνημα που θα 
ήθελε να έχει αξιώσεις ριζοσπαστικότητας. Καταρχάς, η συμμετοχή του 
κόσμου ήταν αρκετά μικρή, αν τη συγκρίνουμε, για παράδειγμα, με την 
αντίστοιχη στο κίνημα του 2010 ενάντια στην ασφαλιστική μεταρρύθμι-
ση που τελικά κατάφερε να περάσει ο Σαρκοζύ. Βασικό ρόλο σε αυτό 
παίζει φυσικά το γεγονός πως έχουμε «σοσιαλιστική» κυβέρνηση και 
παραδοσιακά στη Γαλλία ο κόσμος δεν κινητοποιείται ιδιαίτερα όταν 
στην εξουσία βρίσκεται το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Παρ’ όλα αυτά, ο Ολάντ 
είναι ο πιο αποτυχημένος Πρόεδρος της Πέμπτης Δημοκρατίας με όρους 
δημοτικότητας σε βαθμό που είτε θα είναι ο πρώτος που δε θα θέσει 
υποψηφιότητα για μια νέα πενταετία στις εκλογές του 2017 είτε, αν 
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τελικά κατέβει, θα αποτύχει καθ’ όλες τις ενδείξεις να περάσει στον 
δεύτερο γύρο. Κι όμως, μέσα σε αυτό το κλίμα γενικής απαξίωσης του 
Σοσιαλιστικού Κόμματος, που έχει χάσει όλα του τα κοινωνικά στηρίγ-
ματα, ο ιδιωτικός τομέας -τον οποίο και αφορά, σχεδόν αποκλειστικά, 
η επιβαλλόμενη μεταρρύθμιση- είναι σταθερά απών από τις κινητοποι-
ήσεις. Σε αυτές συμμετέχουν κυρίως εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα, 
από τους σιδηροδρομικούς και τους πιλότους της Air France, μέχρι τους 
σκουπιδιάρηδες και τους εργαζόμενους στην EDF, τη γαλλική ΔΕΗ. Εί-
ναι δε ενδεικτικό πως η συμμετοχή είναι υψηλότερη σε περιοχές που 
είχαν ψηφίσει τους Σοσιαλιστές στις εκλογές του 2012, πιστεύοντας στις 
υποσχέσεις του Ολάντ που μιλούσε τότε ενάντια στη λιτότητα και συ-
στηνόταν ως «εχθρός των χρηματοοικονομικών κύκλων».

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να έχουμε ένα κίνη-
μα πλήρως κυριαρχούμενο από τις συνδικαλιστικές γραφειοκρατίες, οι 
οποίες βρίσκουν αφορμή για να λύσουν τις διαφορές τους με τους Σο-
σιαλιστές. Ειδικά για την CGT, που είχε στηρίξει τον Ολάντ το 2012 
και βρίσκεται σε εσωτερική κρίση τα τρία τελευταία χρόνια, πρόκειται 
για μια πρώτης τάξης ευκαιρία να καταθέσει πιστοποιητικά αγωνιστι-
κότητας και μαχητικότητας μήπως και περιορίσει τη συρρίκωνση του 
αριθμού των μελών της που παρατηρείται τον εδώ και κάποιον καιρό. Οι 
πιο θεαματικές ενέργειες -αποκλεισμός δυιλιστηρίων κ.λπ.- οργανώνο-
νται από δραστήριες μειοψηφίες, δίχως να απολαμβάνουν κάποιας ιδι-
αίτερης ενεργής στήριξης από την πλευρά της κοινωνίας, όπως αντίθετα 
είχε συμβεί σε ένα βαθμό το 2010 κατά τους αντίστοιχους αποκλεισμούς 
διυλιστηρίων. Κι έτσι, μετά την σχετική κορύφωση -από άποψη συμμε-
τοχής- κατά τα τέλη του Μαρτίου, τα συνδικάτα δίνουν πλέον εντελώς 
παραληρηματικές εκδοχές της πραγματικότητας κατά τη γνωστή «μάχη 
των αριθμών» με την Αστυνομία σχετικά με τα επίπεδα συμμετοχής στην 
εκάστοτε διαδήλωση13. 

Μόνη, αρχικά, πραγματικά ελπιδοφόρα νότα μέσα σε αυτήν την 
κατάσταση υπήρξε το κίνημα Nuit Debout. Μια αυτόνομη κινητοποίηση, 
ανεξάρτητη από τα αριστερίστικα γκρουπούσκουλα που μόνο στη συνέ-
χεια ήρθαν να συμμετάσχουν προκειμένου, ως συνήθως, να καπελώσουν 

13. Κατά τις πορείες των πρώτων εβδομάδων του Ιουνίου, για παράδειγμα, τόσο στο Πα-
ρίσι όσο και στη Μασσαλία, η διαφορά μεταξύ της εκδοχής της Αστυνομίας, από τη μια 
πλευρά, κι εκείνης της CGT, από την άλλη, ήταν τόσο πρωτόγνωρα μεγάλη που η συνδι-
καλιστική ηγεσία σχεδόν γελοιοποιήθηκε για τα υπερβολικά «φουσκωμένα» νούμερα που 
παρουσίασε στην προσπάθειά της να πείσει ότι το κίνημα δεν φυλλοροεί.
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ό,τι μπορούν. Ως προς τη μορφή του, το κίνημα συνέχισε την παράδοση 
των ισπανών Αγανακτισμένων, του δικού μας Κινήματος των Πλατειών και 
του αμερικανικού Occupy, με τη μόνη διαφορά πως στη Γαλλία οι πλατείες 
δεν κατελήφθησαν, μιας και ο κόσμος αποχωρούσε από αυτές τη νύχτα, 
μετά το πέρας των διαδικασιών, ή είχε την άδεια της Αστυνομίας και των 
εκάστοτε δημοτικών αρχών.

β) Τα κινήματα-βέτο στη σημερινή συγκυρία
Από την άποψη του περιεχομένου και της πολιτικής του «ποιότη-

τας», ωστόσο, το κίνημα αυτό συγκέντρωσε μάλλον τα αρνητικά στοιχεία 
αυτών των τελευταίων κι ελάχιστα -ή ακόμη και κανένα- από τα θετικά 
τους. Κατά κύριο λόγο υπήρξε κίνημα των νεαρών διπλωματούχων με-
σαίων τάξεων τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα: καθηγη-
τές της δημόσιας εκπαίδευσης, μέλη του ΜΚΟ σύμπαντος, εργαζόμενοι 
σε συγκεκριμένες κατηγορίες του ιδιωτικού τομέα (πληροφορική, διαφή-
μιση κ.λπ.), φοιτητές κ.ο.κ. Ήδη η «ταξική» αυτή διάρθρωση μας βοηθά 
να καταλάβουμε το κυρίαρχο πολιτιστικό στυλ του κινήματος: εμμονή με 
τη μηντιακή και ιντερνετική του προβολή, κυριαρχία του -αφελούς- δι-
ακηρυκτικισμού εις βάρος της οποιασδήποτε προσπάθειας δημιουργίας 
στοιχειωδών δομών (όπως είχε, αντίθετα, συμβεί στο Σύνταγμα, με τις 
διάφορες θεματικές και ομάδες εργασίας) και μια αφελώς σοσιαλδη-
μοκρατική ατζέντα που φανέρωσε κι εδώ ότι κυρίαρχο στοιχείο ήταν οι 
απογοητευμένοι ψηφοφόροι των Σοσιαλιστών κατά τις προηγούμενες 
εκλογές. Ταυτόχρονα, η μικρή συμμετοχή λαϊκών στοιχείων (σε αντίθεση 
με ό,τι συνέβη στην Ελλάδα αλλά και στην Ισπανία) επέτρεψε την πλή-
ρη κυριαρχία αυτού του μεσοαστικού-«χίπικου» προσανατολισμού, του 
ιδιαιτέρως αποτρεπτικού προς κάθε ριζοσπαστικότερη ή έστω συγκρου-
σιακότερη εξέλιξη. Θα έλεγε κανείς πως, από ένα σημείο κι έπειτα, το κί-
νημα εξέφραζε σε μεγάλο βαθμό τις βλέψεις τούτων των πολιτικά ορθώς 
σκεπτόμενων τριαντάρηδων που νιώθουν προδομένοι από το κράτος που 
δεν μπορεί πλέον να τους προσφέρει υποτροφίες -σε ό,τι αφορά στους 
φοιτητές και τους ακαδημαϊκούς ερευνητές- και εγγυήσεις κοινωνικής 
σταθερότητας και ανόδου, σε επαγγελματικό επίπεδο.

Τουλάχιστον στο Παρίσι και στη Μασσαλία, όπου είχαμε άμεση 
πρόσβαση, το κίνημα δεν ξέφυγε από αυτά τα χαρακτηριστικά, οδηγού-
μενο, από ένα σημείο κι έπειτα, στην αιμορραγία. Ακόμη όμως κι αν είχε 
λάβει από την αρχή μια πιο ριζοσπαστική κατεύθυνση, δε θα απέφευγε 
την πρόσκρουση στους ανυπέρβλητους περιορισμούς που συναντά μέσα 
στην παρούσα κοινωνικοϊστορική συνθήκη κάθε αποκλειστικά «αρνητικό» 
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κίνημα, δηλαδή κάθε κίνημα-βέτο, που απλώς στοχεύει στο μπλοκάρισμα 
κάποιων επιβαλλόμενων πολιτικών. Όπως το είδαμε και στην περίπτω-
ση του ισπανικού, του ελληνικού και του αμερικανικού κινήματος αυτού 
του είδους οι κινητοποιήσεις, ακόμη κι όταν προσπαθήσουν να εκφράσουν 
μια ευρύτερη αμεσοδημοκρατική και, ως εκ τούτου, «θετική» πρόταση, 
γρήγορα προσκρούουν σε έναν οιωνεί ανυπέρβλητο σοσιαλδημοκρατικό 
ορίζοντα, ο οποίος πιστεύει ότι η ανατροπή των «μέτρων λιτότητας» συ-
νιστά απλώς και μόνο ζήτημα πολιτικής βούλησης κι επιλογής. Μπορεί 
στην ελληνική περίπτωση αυτοί που πίεζαν προς αυτήν την κατεύθυνση 
να ήταν κυρίως οι καπελωματικές αριστερίστικες γραφειοκρατίες -μετα-
ξύ των οποίων κι ο αντιπολιτευόμενος, τότε, ΣΥΡΙΖΑ14-, ωστόσο μεγάλο 
μέρος και του «τίμιου» πολιτικά κόσμου δυσκολευόταν να παραδεχτεί 
πως αυτή η στροφή στη λιτότητα δε συνιστά απλά προϊόν κάποιας κα-
κόβουλης συνωμοσίας του Σόιμπλε και άλλων ολιγαρχικών κύκλων, αλλά 
αναγκαστική εξέλιξη, που συνιστά συνέπεια κοινωνικών και οικονομικών 
μετασχηματισμών που πάνε πίσω στη δεκαετία του ’70 (συστηματική 
αποβιομηχανοποίηση της Δύσης, κατάργηση ρυθμιστικών μηχανισμών των 
κρατών, περιορισμός των φυσικών πόρων κ.λπ.) και στην πραγματικότητα 
αντανακλούν βαθύτερες εξελίξεις, όπως αυτές που προσπαθούμε κι εμείς 
να φωτίσουμε στο κείμενο που δημοσιεύουμε σχετικά με το αγροτικό 
ζήτημα15. Το γεγονός πως οι ευρωπαϊκές ηγεσίες και οι διάφοροι υπε-
ρεθνικοί θεσμοί, ελλείψει σοβαρών κοινωνικών κινημάτων, προχωρούν σε 
αυτό το δημοσιονομικό συμμάζεμα μέσω πολιτικών άγριας λιτότητας, επι-
βάρυνσης των φτωχών ή μεσαίων στρωμάτων, επωφελούμενες της κρίσης 
για να αναδιανείμουν τον πλούτο προς όφελος των πιο εύρωστων κοινω-
νικών τάξεων, μας κάνει συχνά να ξεχνάμε πως δεν πρόκειται εδώ απλώς 
για ταξική αντεκδίκηση των «από πάνω» και για την επιβολή μιας ακόμη 
«καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης». 

Εντός ενός τέτοιου πλαισίου, κάθε προσπάθεια αντίστασης στις 
επιβαλλόμενες πολιτικές που δεν προσπαθεί να επεξεργαστεί κάποια 
συνολική πρόταση εξόδου από τη σημερινή κατάσταση, δεν μπορεί παρά 
να οδηγείται σε συντριπτικές ήττες. Και φυσικά με «συνολική πρότα-
ση εξόδου» δεν εννοούμε φαντασιοκοπίες τύπου «κομμουνισμός» και 
«αναρχία», αλλά κάποιο απελευθερωτικό πρόταγμα που θα λαμβάνει 

14. Βλ. σχετικά και την ανάλυσή μας, «Το Κίνημα των Πλατειών και οι δυσκολίες δημιουρ-
γίας ενός δημοκρατικού κινήματος», Πρόταγμα, τ. 3, Δεκέμβριος 2011.
15. Βλ. "Το αγροτικό ζήτημα και οι ανθρωπολογικές διαστάσεις του στη σημερινή ιστορι-
κή συγκυρία", στο παρόν τεύχος.
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υπόψη το θεμελιώδες γεγονός της σπάνης των φυσικών πόρων και της συ-
νακόλουθης αδυναμίας του ανθρώπινου γένους ν’ αυξάνεται και να πληθύ-
νεται απεριόριστα -τόσο από στενά πληθυσμιακή άποψη όσο και (κυρίως) 
από την άποψη της μεγέθυνσης του οικολογικού του αποτυπώματος επί 
του πολύπαθου πλανήτη μας. Σε ό,τι μας αφορά, παίρνουμε αφορμή από 
τις πρόσφατες αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα -οι οποίες, ακόμη 
κι αν δεν ήταν στενά συντεχνιακές, πάλι θα εντάσσονταν πλήρως στο 
περιγραφόμενο σχήμα- προκειμένου να σκιαγραφήσουμε ορισμένες από 
αυτές τις παραμέτρους. Συνιστά το κείμενό μας «Το αγροτικό ζήτημα και 
οι ανθρωπολογικές διαστάσεις του στην σημερινή ιστορική συγκυρία» την 
αρχή μιας συστηματικότερης μας ενασχόλησης με το ζήτημα του ορισμού 
ενός απελευθερωτικού πολιτικού προτάγματος εντός των σημερινών συν-
θηκών, στα πλαίσια της γενικότερης γραμμής αποανάπτυξη-τοπικοποίηση. 

γ) Όξυνση της καταστολής ή γενικευμένα «μπάχαλα»;
Λογικό, λοιπόν, που μέσα σε αυτό το γενικότερο αδιέξοδο το 

μόνο ενδεχομένως πραγματικά καινοτόμο στοιχείο της τρέχουσας κα-
τάστασης στη Γαλλία είναι η δυναμική εμφάνιση μιας νέας γενιάς -κα-
ταπώς φαίνεται- νεαρών «μπάχαλων» οι οποίοι και πρωταγωνίστησαν 
στα επεισόδια και στους βανδαλισμούς που τόσο πολύ αναπαρήχθησαν 
από τα ΜΜΕ. Αν παραδοσιακά στη Γαλλία ο χώρος της «μπαχαλιάδας» 
κυριαρχείτο από τους «Αυτόνομους» (τους λεγόμενους Τοτό16), νεολαιί-
στικες ομάδες δηλαδή που κινούνται στα πλαίσια του μαρξιστικού «ερ-
γατισμού», πλέον πρέπει να έχει αναδυθεί μια νέα γενιά, πολύ λιγότερο 
πολιτικοποιημένη κι επηρεασμένη κυρίως από τη νεανική-οπαδική κουλ-
τούρα των Antifa ομάδων. Τούτος ο πολιτικά τυφλός φιλονεϊκός λαϊκι-
σμός αφαιρεί από τον «εξεγερσιακό» αυτό χώρο κάθε στοιχείο πολιτικού 
στοχασμού και κρίσης, οδηγώντας σε τούτα τα πρωτόγνωρα για τη (μη 
«προαστιακή») Γαλλία φαινόμενα: επιθέσεις σε κάθε είδους «κρατικό» 
στόχο (από το κτήριο ενός παιδικού νοσοκομείου στο Παρίσι μέχρι τα 
ποδήλατα και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα του δήμου που μπορούν να νοι-
κιάζουν οι πολίτες κ.ο.κ.) αλλά και σε μαγαζιά και άλλα σύμβολα της 
«εμπορευματικής-θεαματικής κοινωνίας». Προφανώς, μακράν του να εκ-
φράζουν κάποια «ριζοσπαστικοποίηση» της νεολαίας, αυτά τα φαινόμε-
να συνιστούν μέτρο της παρακμής του γαλλικού κοινωνικού κινήματος. 
Απ’ ό,τι φαίνεται, η αυτοεγκωμιαστική προπαγάνδα που κάνουν υπέρ 

16. Totos: χαϊδευτικό παρατσούκλι εκ του Autonomes (Οτονόμ) που σημαίνει «Αυτόνομοι» 
στα γαλλικά.
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του ελληνικού αναρχικού Χώρου και των γνωστών του πρακτικών οι δι-
άφοροι αναρχικοί έλληνες φοιτητές στο εξωτερικό έχει δώσει καρπούς. 
Στο εσωτερικό αυτών των «Αντιφά» ομάδων η Ελλάδα συνιστά ένα εί-
δος πρωτοπορίας, στα πλαίσια μιας εφηβικής αντίληψης περί πολιτικής 
που συνδέει τις εικόνες των «μπαχάλων» του Δεκεμβρίου του 2008 με 
την ιδέα περί της Ελλάδας-πειραματόζωου της λιτότητας και χώρας του 
αντιφασίστα «μάρτυρα» Παύλου Φύσσα. 

Κι όπως και στην περίπτωση του Nuit Debout, έτσι κι εδώ έχου-
με την ιδιαίτερα χαρακτηριστική σαγήνη που ασκεί η δημοσιότητα κι η 
μηντιοποίηση στους πρωταγωνιστές αυτών των επεισοδίων. Με ιστοσε-
λίδες όπως το αριστερίστικο Taranisnews.com, που ειδικεύονται στη δη-
μοσιοποίηση κινηματικών βίντεο με συγκρούσεις κι επεισόδια, δίχως τον 
παραμικρό σχολιασμό, ο ναρκισσισμός της αυτοπαρουσίασης φτάνει στο 
απόγειο του. Οριακά πλέον κάνει κανείς «μπάχαλα» προκειμένου να τα 
δει «ανεβασμένα» στο ίντερνετ, κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο που οι ορ-
γανωμένοι οπαδοί των αθλητικών σωματείων βιντεοσκοπούν κάθε φορά 
την κερκίδα κάθε αγώνα, προκειμένου να δημοσιοποιήσουν τα σχετικά 
πλάνα στις ιστοσελίδες τους. Ίσως να μην είναι τυχαίο, εν προκειμένω, 
το γεγονός πως τέτοιες πρακτικές των λεγόμενων Ultras17 είχαν αρχίσει 
εδώ και κάποια χρόνια να διαδίδονται στο «Αντιφά» κίνημα διά της συ-
νεργασίας με τις αντίστοιχες «Αντιφά» μερίδες οργανωμένων οπαδών. 
Βλέπουμε εδώ πώς οι πιο διαπρύσιοι κατήγοροι της «κοινωνίας του θε-
άματος» είναι πολύ συχνά βαθιά εμποτισμένοι από αυτή τη λογική που 
μετατρέπει κάθε πράξη και βίωμα σε «θέαμα».

Ειρήσθω εν παρόδω ότι όλος αυτός ο χαμός που έγινε σχετικά με 
τους «στρατιωτικούς νόμους στη Γαλλία» και την υποτιθέμενη προσπά-
θεια επιβολής ολοκληρωτισμού με αφορμή τα χτυπήματα, τόσο του Ια-
νουαρίου όσο και του Νοεμβρίου του 2015 -ας θυμηθούμε την αφίσα που 
είχαν κυκλοφορήσει μετά το Σαρλί οι «Αυτόνομοι»-, συνιστά φιάσκο ολ-
κής. Διότι η προσπάθεια του Ολάντ να μεταρρυθμίσει το Σύνταγμα εισά-
γοντας ένα άρθρο σχετικά με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης απέτυχε 
πανηγυρικά. Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση αποσκοπούσε στο να δώσει 
συνταγματική κατοχύρωση στις σχετικές αποφάσεις του Προέδρου και 
της κυβέρνησης. Μέχρι τώρα τις αποφάσεις αυτές τις υποστήριζαν μόνο 
μερικοί νόμοι, οι οποίοι δε διαθέτουν την αυξημένη ισχύ και το κύρος των 

17. Μια ιστορικοκοινωνιολογική προσέγγιση των οποίων μπορεί να βρει κανείς στο βιβλίο 
του S. Louis, Το φαινόμενο των Ultras στην Ιταλία, μτφρ. Β. Γιαννακοπούλου, Αθήνα, 
Απρόβλεπτες Εκδόσεις, 2011.
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συνταγματικών προβλέψεων. Με άλλα λόγια, η συνέχιση ή και, πιθανόν, η 
μακρόχρονη παγίωση του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης είναι εξαιρετικά 
δύσκολη και βασίζεται στην πολιτική βούληση του κυβερνώντος σχηματι-
σμού, στο γενικότερο πολιτικό κλίμα και στους συσχετισμους ισχύος μέσα 
στα όργανα κοινοβουλευτικού ελέγχου. Με μια σχετική συνταγματική κα-
τοχύρωση, η καθιέρωση και επιμύκηνσή του θα συνδεόταν με αρμοδιότη-
τες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το Σύνταγμα και θα αποκοβόταν 
από τα σχετικά με το πολιτικό κόστος ζητήματα.

Το ίδιο συνέβη και με την έτερη προσπάθεια του Ολάντ να καθι-
ερώσει την απώλεια της γαλλικής υπηκοότητας στους πολίτες που την 
κατέχουν λόγω του ότι γεννήθηκαν στη Γαλλία από μη γάλλους γονείς, 
στην περίπτωση που διαπράξουν σοβαρά εγκλήματα κατά του γαλλικού 
έθνους. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη ισχύει ήδη για όσους πολιτογραφή-
θηκαν Γάλλοι κάποια στιγμή στη ζωή τους (μπορεί να τους αφαιρεθεί αν 
διαπράξουν σοβαρά εγκλήματα κατά της Γαλλίας), καθώς και για τους 
Γάλλους που πήραν την υπηκοότητα ενός άλλου κράτους (επειδή προ-
φανώς δε θεωρούν πλέον ότι ανήκουν στο γαλλικό έθνος). Η υπουργός 
Δικαιοσύνης, Κριστίν Τομπιρά, παραιτήθηκε, η κοινοβουλευτική ομάδα 
του Σοσιαλιστικού Κόμματος διακήρυξε πως θα καταψήφιζε τα μέτρα, 
ενώ το ίδιο έκανε και η δεξιά πλειοψηφία της Γερουσίας. Πώς μπορεί να 
μιλά κανείς για ολοκληρωτισμό, όταν τις βουλές της εξουσίας τις μπλο-
κάρουν όχι ένα αλλά δύο ολόκληρα θεσμικά σώματα, αρχικά η Βουλή και 
στη συνέχεια η Γερουσία, η οποία στη Γαλλία φτιάχτηκε ακριβώς για να 
δρα ως παράγων συντήρησης και σταθερότητας, που μπλοκάρει κάθε 
ριζοσπαστική -είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά- νομοθετική 
παρεκτροπή της Βουλής; 

Πολιτική και θρησκευτική Ακροδεξιά στην Ευρώπη 

α) Ο ισλαμοφασισμός ως σύμπτωμα
Κι αν όλα αυτά τα θέματα συνιστούν περισσότερο υλικό για την 

εσωτερική κατανάλωση των διάφορων «ριζοσπαστικών» πολιτικών χώ-
ρων, το ζήτημα που στην πραγματικότητα καθορίζει την επικαιρότητα 
είναι το σχετικό με την επεκτατική πολιτική του ισλαμοφασισμού εντός 
της δυτικής επικράτειας. Από τα χτυπήματα στο Μπατακλάν και τους 
υπόλοιπους στόχους του περασμένου Νοεμβρίου στο Παρίσι μέχρι τις 
συλλήψεις υπόπτων για προετοιμασία νέων χτυπημάτων την τελευταία 
βδομάδα του Ιουνίου, έχουμε μια σταθερή πορεία επιθέσεων μέσα στις 
δυτικές χώρες: επίθεση στον Σαν Μπερναντίνο της Καλιφόρνια από ένα 
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ζευγάρι πακιστανών ισλαμιστών (Δεκέμβριος 2015), επίθεση ενός δεκα-
πεντάχρονου Τούρκου, κουρδικής καταγωγής, με ματσέτα ενάντια σε 
εβραίο καθηγητή στη Μασσαλία (Ιανουάριος 2016), τυφλές επιθέσεις 
στις Βρυξέλλες (Μάρτιος 2016), δολοφονία ενός αστυνομικού και της 
γυναίκας του, μέσα στο σπίτι τους, στη Μανιανβίλ της Γαλλίας από μα-
ροκινής καταγωγής τζιχαντιστή (Ιούνιος 2016), μακελειό στο γκέι μπαρ 
του Ορλάντο (Ιούνιος 2016). Το φαινόμενο έχει αποκτήσει μια σταθερά, 
από ό,τι φαίνεται, η οποία εξηγείται, σε πρακτικο-οργανωτικό επίπεδο, 
από το γεγονός πως οι δράστες όλων αυτών των επιθέσεων δε συνιστούν 
πάντοτε πυρήνες ή μέρος τέτοιων δομημένων τρομοκρατικών πυρήνων ή 
τζιχαντιστικών ομάδων -απλώς ενεργούν αυτόβουλα, δηλώνοντας πίστη 
στο Ισλαμικό Κράτος. Σε αυτήν την κατάσταση ανταποκρίνονται και τα 
γενικόλογα καλέσματα της οργάνωσης στους απανταχού της γης φανα-
τικούς ισλαμιστές να πλήξουν τη Δύση μέσα στο ίδιο της το έδαφος, από 
τη στιγμή που η ίδια φαίνεται να έχει στριμωχτεί και να υποχωρεί λόγω 
των βομβαρδισμών και των αντεπιθέσεων των αντίπαλων συνασπισμών 
δυνάμεων στα ίδια τα εδάφη της.

Σε επίπεδο κοινωνικό και ανθρωπολογικό, τα χτυπήματα αυτά 
συνιστούν έκφραση βαθιών τάσεων οι οποίες άπτονται της αδυναμίας 
μεγάλων περιοχών του μη δυτικού κόσμου -εν προκειμένω του ισλαμικού 
κόσμου- να διαχειριστούν τη σχέση τους με τη Δύση. Όπως δείχνει ο Φου-
άντ Ζακαριγιά, στο κείμενό του που δημοσιεύουμε σε αυτό το τεύχος18, 
το «ριζοσπαστικό» και τζιχαντιστικό Ισλάμ συνιστά έκφραση του ιστορι-
κού μπλοκαρίσματος αυτών των κοινωνιών και πιο συγκεκριμένα της συ-
νακόλουθης αδυναμίας τους να απαντήσουν με τον τρόπο που θα ήθελαν 
στη δυτική κυριαρχία. Όπως έχουμε προσπαθήσει να δείξουμε αλλού, 
τέτοιου είδους πολιτιστικές αναδιπλώσεις συνιστούν πάγιο φαινόμενο 
μέσα στον μη δυτικό κόσμο, μιας και αυτή η αδυναμία πραγματικού 
ανταγωνισμού της Δύσης αποτελεί καθολική σταθερά19. Είναι σε αυτό το 
πλαίσιο που και οι εξεγέρσεις της λεγόμενης Αραβικής Άνοιξης απέτυ-
χαν παταγωδώς να συνεισφέρουν με χειραφετητικό τρόπο στις εξελίξεις 
που ακολούθησαν είτε την πτώση δικτατόρων είτε το ξέσπασμα εμφύ-
λιων πολέμων. Στο κείμενο του Σ. Απέργη «Μετά την "Αραβική άνοιξη". 

18. Φ. Ζακαριγιά, «Ο οριενταλισμός και η κρίση της σύγχρονης αραβικής κουλτούρας». 
Πρόκειται για το δεύτερο μέρος του κειμένου. Το πρώτο μέρος δημοσιεύθηκε στο 8ο τεύ-
χος του Προτάγματος, σσ. 203-225.
19. Βλ. την ενότητα «Ο θυματικός εθνικισμός ως αντανάκλαση του αδιεξόδου» του Εντι-
τόριαλ του 8ου τεύχους μας, ό. π., σ. 71 κ. ε.
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Οι αραβικές κοινωνίες μεταξύ φατριαστικού και θεοκρατικού φαντασια-
κού» που δημοσιεύουμε, γίνεται μια επισκόπηση αυτών των γεγονότων 
και αναδεικνύεται ο κυρίαρχος φατριαστικός και έντονα θρησκευτικός 
πυρήνας του συλλογικού φαντασιακού στις χώρες αυτές. 

Στον μουσουλμανικό κόσμο, η κυριαρχία μιας θρησκείας με έναν 
βαθιά θεοκρατικό πυρήνα, δίνει σε αυτό το φαινόμενο μια εκδοχή ιδιαίτε-
ρα βίαιη και συγκρουσιακή. Σύμπασα, βέβαια, η Αριστερά θα σπεύσει να 
δηλώσει πως το Ισλάμ δεν έχει σχέση με όλες αυτές τις εξελίξεις, καθώς 
πρόκειται απλώς για τάσεις των δυτικών κοινωνιών που παλιότερα εκ-
φράζονταν μέσω της «κόκκινης» τρομοκρατίας η οποία σήμερα ενδύεται 
το πράσινο του ριζοσπαστικού Ισλάμ20. Όποιο κι αν είναι το επιχείρημα, 
η ουσία είναι πως συντασσόμαστε με τη θεμελιωδώς ανεύθυνη στάση του 
μέσου μουσουλμάνου ο οποίος επιδιώκει την με κάθε τρόπο αποποίηση 
κάθε σχέσης της θρησκείας του με τον τζιχαντισμό. Όπως χαρακτηριστικά 
μες στην αφέλειά του το έθεσε ο πατέρας του «μακελάρη του Ορλάντο»: 
«Ο πατέρας του, Μιρ Σεντίκε, μίλησε στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης 
μετά την επίθεση υποστηρίζοντας πάντως ότι το μακελειό “δεν έχει καμία 
σχέση με την θρησκεία”. Στην κάμερα του NBC, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι 
ο γιος του είχε εξοργιστεί όταν πριν λίγους μήνες είχε δει δύο άνδρες να 
φιλιούνται μπροστά στη γυναίκα και τον γιο του στο Μαϊάμι. Και θεωρεί 
ότι αυτό το περιστατικό σχετίζεται με την επίθεση»21.

Κατά τα άλλα, μια λιγότερο δολοφονική εκδοχή αυτής της κατά-
στασης είναι τα ποικίλα σύνδρομα θυματικού εθνικισμού από τα οποία 
τόσο υποφέρει η δυτική μεθόριος και περιφέρεια. Η Ελλάδα συνιστά 
χαρακτηριστική τάση αυτού του πολιτιστικού τριτοκοσμισμού και γι’ 
αυτό είχαμε συζητήσει παλιότερα τις σχετικές αναλύσεις ενός συγγρα-
φέα σαν τον Α. Γαβριηλίδη, προσπαθώντας να δείξουμε τα θετικά τους 
στοιχεία, ασκώντας κριτική στα -πολύ περισσότερα- αρνητικά τους22. Σε 
αυτό το τεύχος φωτίζουμε μερικές περαιτέρω πτυχές αυτής της συζή-

20. Αυτή είναι, λόγου χάριν, η ανάλυση του γάλλου Ολιβιέ Ρουά. Βλ. τη σχετική κριτική του 
συμπατριώτη του ισλαμολόγου, Ζιλ Κεπέλ, «“Ριζοσπαστικοποιήσεις” και “ισλαμοφοβία”: ο 
βασιλιάς είναι γυμνός». Διαθέσιμο στο μπλογκ της ομάδας μας, protagma.wordpress.com. Να 
σημειώσουμε εδώ ότι πρωτού γίνει αυθεντία σε θέματα ισλαμισμού, ο Ρουά ήταν στα νιά-
τα του μαοϊκός τριτοκοσμικός αριστεριστής που είχε πάει να πολεμήσει στο Αφγανιστάν 
ενάντια στους σοβιετικούς εισβολείς.
21. «Ποιος είναι ο μακελάρης του Ορλάντο που δήλωσε “πίστη” στο Ισλαμικό Κράτος», 
in.gr, 12/6/2016.
22. Βλ. Σχετικά τα δύο μέρη αυτής της κριτικής παρουσίασης των σχετικών βιβλίων του 
Γαβριηλίδη στο 6ο (Δεκέμβριος 2013) και 7ο (Οκτώβριος 2014) τεύχος του Προτάγματος.
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τησης, παρουσιάζοντας την κριτική της Σιμόν Βέιλ σε κάθε πολιτιστικό 
παρτικουλαρισμό, είτε αυτός παίρνει εθνική είτε φυλετική ή θρησκευτι-
κή μορφή, μέσα από ένα πανόραμα προλεταριακού εθνικισμού και μια 
προσπάθεια ανάλυσης της σχέσης του τελευταίου με την «υπερεθνική» 
μαζική κουλτούρα23. 

Αυτή η ανάλυση όμως ισχύει κατά έναν περίεργο τρόπο και για 
το εσωτερικό των δυτικών κοινωνιών, σε ό,τι αφορά στις μεταναστευ-
τικές κοινότητες με καταγωγή από περιοχές του μη δυτικού κόσμου. 
Αυτή η αδυναμία μιας «στα ίσα» αναμέτρησης με τη δυτική ισχύ γεν-
νά παθολογικά σύνδρομα στα πλαίσια ενός σχιζοφρενικού μείγματος 
αφελους σαγήνης και μνησικακίας: Από τη μια μεριά, κατατρυχόμαστε 
από σύνδρομα νεοπλουτισμού και κοινωνικής ανέλιξης, που συνιστούν 
έκφραση της βαθιάς γοητείας που μας ασκεί η δυτική ευμάρεια και η 
κουλτούρα της κατανάλωσης24, και από την άλλη χλευάζουμε τους δυτι-
κούς ως εκφυλισμένους και θυληπρεπείς προσπαθώντας με κάθε τρόπο 
να διακρινόμαστε από αυτούς, στρεφόμενοι στην παράδοση της χώρας 
ή του πολιτισμού καταγωγής μας και, εν τέλει, στη θρησκεία. Η βαθειά 
μουσουλμανική ομοφοβία συνιστά χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της τά-
σης και γι’ αυτό συνιστά σταθερά του πιο πρόσφατου τζιχαντισμού -από 
τις γνωστές βιαιότητες του Ισλαμικού Κράτους ενάντια στους ομοφυλό-
φιλους των εδαφών που ελέγχει μέχρι τη σφαγή στο Ορλάντο. 

Τόσο την «εξωτερική» διάσταση του ζητήματος όσο και αυτήν 
την «εσωτερική» της ομόλογο προσπαθήσαμε να τις φωτίσουμε στις ει-
σηγήσεις μας στις οποίες βασίστηκαν οι δύο εκδηλώσεις που διοργανώ-
σαμε τον προηγούμενο Μάρτιο σε Αθήνα και Ρέθυμνο (στο βιβλιοπωλείο 
των «Εκδόσεων των συναδέλφων» στα Εξάρχεια και στο συνεργατικό 
εργαστήρι-καφέ «Τζεπέτο», αντίστοιχα)25. Τα θέματα που άνοιξαν, τόσο 
κατά τις συζητήσεις που ακολούθησαν τις εισηγήσεις μας26 όσο και στο 

23. Στο δεύτερο μέρος της κριτικής παρουσίασης των ιδεών της γαλλίδας φιλοσόφου 
με αφορμή την ελληνική μετάφραση του έργου της Η ανάγκη για ρίζες. Το πρώτο μέρος 
αυτής της παρουσίασης δημοσιεύθηκε στο προηγούμενο, όγδοο τεύχος του Προτάγματος, 
σσ. 226-257.
24. Βλ. σχετικά την κριτική συζήτηση του βιβλίου του Α. Ντελ Ούμπρια, Racaille: Αν αυτοί 
είναι αποβράσματα... τότε είμαι κι εγώ. Εξεγέρσεις στα γκέτο των γαλλικών μητροπόλε-
ων στο Πρόταγμα, τ. 3, σσ. 189-199.
25. Τις δύο αυτές εισηγήσεις όπως και το ηχητικό αρχείο της κουβέντας που έγινε στην 
εκδήλωση της Αθήνα μπορεί κανείς να τις βρει στο μπλογκ μας, στην ανάρτηση: «Εκδή-
λωση για τον τζιχαντισμό: οι δύο εισηγήσεις και η συζήτηση» (21/4/2016).
26. Δυστυχώς λόγω τεχνικού προβλήματος δεν μπορέσαμε να ηχογραφήσουμε την πολύ 
ενδιαφέρουσα κουβέντα που έγινε στο Ρέθυμνο. 
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πλαίσιο της γενικότερης κριτικής που συχνά μας ασκήθηκε για τη συ-
νολική μας προσέγγιση επί του θέματος -ήδη από την εποχή της κυκλο-
φορίας της πρώτης μας μπροσούρας, Για τις επιθέσεις στο Charlie Hebdo. 
Ένα σχόλιο για το ιστορικό τέλος της Αριστεράς ως χειραφετητικού 
κινήματος (Μάρτιος 2015)- είναι τέτοια που δεν μπορούμε να τα πραγ-
ματευθούμε εδώ, όπως το επιθυμούσαμε αρχικά. Για τον λόγο αυτό προ-
γραμματίζουμε την έκδοση μιας δεύτερης μπροσούρας, όπου συζητάμε 
αυτές τις κριτικές και τα ζητήματα και συστηματοποιούμε τη θεωρητική 
μας κριτική σε αυτό που θα λέγαμε «φιλοσοφικό πυρήνα της αριστερί-
στικης-αναρχικής ιδεολογίας». Η μπροσούρα αυτή συνιστά, υπό αυτήν 
την έννοια, κομμάτι της ευρύτερης κριτικής στην οποία υποβάλλουμε τον 
αναρχικό Χώρο και θα πρέπει να διαβαστεί μαζί με την έτερη μπροσού-
ρα, πολιτικής και κοινωνιολογικής, αυτή τη φορά, κριτικής για την οποία 
μιλήσαμε παραπάνω κι η οποία επίσης θα κυκλοφορήσει κάποια στιγμή 
μετά τον Σεπτέμβριο. 

β) Η άνοδος του δεξιού λαϊκισμού
Πέρα από την αδυναμία πρόταξης κάποιας πειστικής απάντησης 

των μη δυτικών λαών απέναντι στη Δύση και τον πολιτισμό της, θα πρέπει 
να δούμε και το ανάποδο: την επίδραση του τζιχαντισμού στις δυτικές 
χώρες και ειδικά στην κοινωνική ευαισθησία των δυτικών λαών. Η τακτική 
επανεμφάνιση των τυφλών επιθέσεων και η ακραία σε πολλά ζητήμα-
τα ρητορική από πλευράς των τζιχαντιστικών πυρήνων (εντός κι εκτός 
της Δύσης) αναμφισβήτητα τροφοδοτεί συντηρητικά σύνδρομα και μια 
ακροδεξιά ρητορική που πλέον έχει εγκατασταθεί για τα καλά εντός των 
ευρωπαϊκών κοινωνιών. Φυσικά αυτό που αποκαλούμε «ακροδεξιό στρα-
τόπεδο» δεν προέκυψε από αυτήν την πολιτιστική αντιπαράθεση, η οποία 
εντάσσεται και ενδυναμώνει μια ήδη διαμορφωμένη κατάσταση.

 Αυτή η γενική άνοδος της Ακροδεξιάς αλλά και του δεξιού λαϊ-
κισμού, γενικότερα, εντός των δυτικών κοινωνιών εμφανίζεται ως σύνθεση 
διαφόρων παραγόντων και εξελίξεων των τελευταίων δεκαετιών: επιβρά-
δυνση της υλικής ευημερίας, εδραίωση καθεστώτος εργασιακής επισφά-
λειας, στροφή της Αριστεράς στον διανοουμενισμό και εγκατάλειψη της 
λαϊκότητάς της, παρακμή των οικονομικο-πολιτικών θεσμών της Ευρώπης, 
γεωπολιτική ανακατάταξη και μεταναστευτικά ρεύματα που αναπτύχθη-
καν με το πέρας του Ψυχρού πολέμου, εδραίωση του κενού νοήματος που 
αναπαράγει ο σύγχρονος καταναλωτικός και παρασιτικός καπιταλισμός 
κ.λπ. Τούτη η κατάσταση έχει διαμορφώσει μια νέα κοινωνική γεωγραφία 
εντός της Δύσης με βασικό της χαρακτηριστικό την εντελώς αντικοινωνική 
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στάση και συμπεριφορά των σύγχρονων, νεοφιλελεύθερων ολιγαρχιών, οι 
οποίες εγκλείονται πλέον στα χρυσά γκέτο των σύγχρονων «πλανητικών» 
μεγαλουπόλεων, διώχνοντας τον λαό προς την αχανή «περιφερειακή» 
ύπαιθρο των μικρομεσαίων πόλεων27. Ο «κοσμοπολιτικός» και νομαδικός 
τρόπος ζωής αυτών των ολιγαρχιών, που έχει εμμονή με την πολυπολιτι-
σμικότητα και βλέπει τη μεγάλη μάζα του εγχώριου πληθυσμού ως σύνολο 
άξεστων ρατσιστών, αποκρυσταλλώνεται στο πολιτιστικό ύφος που έχου-
με ξεκινήσει ν’ αναλύουμε ως «χιπστερισμό». Σε αυτό το τεύχος δημοσι-
εύουμε το δεύτερο μέρος του σχετικού άρθρου του Ν. Μάλλιαρη, «Εισα-
γωγή στον χιπστερισμό. Μια ανθρωπολογική προοπτική των σύγχρονων 
μετασχηματισμών των δυτικών κοινωνιών» με σκοπό να φωτίσουμε την 
ιστορική καταγωγή του φαινομένου. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέ-
πει να τονίσουμε είναι ότι εξελίξεις σαν το Μπρέξιτ και την απήχηση του 
Τραμπ στις ΗΠΑ καταδεικνύουν αυτήν ακριβώς την κατάσταση και συ-
νιστούν την απεγνωσμένη, θα έλεγε κανείς, αντίδραση των παρατημένων 
λαϊκών τάξεων28. Στην προσφυγή σε παραδοσιακές λύσεις, ως απάντηση 
σε αυτό το σοκ της γενικής αποσύνθεσης αλλά και ως αντίδραση στην 
περιφρονητική στάση των σύγχρονων «χίπστερ» ολιγαρχιών θα πρέπει να 
αναζητηθούν οι ρίζες της ανόδου της Ακροδεξιάς εδώ και λίγες δεκαετίες. 

Το θέμα είναι ότι η ριζοσπαστική αναδίπλωση του Ισλάμ και οι 
επεκτατικές του τάσεις εντός των ίδιων των δυτικών κοινωνιών έχουν ανα-
γάγει πλέον το χάσμα επικοινωνίας μεταξύ του θεοκρατικών αναφορών 
Ισλάμ και της εκκοσμικευμένης Δύσης σε μείζον πρόβλημα, πράγμα που 
εκμεταλλεύεται δεόντος η Ακροδεξιά. Από τον Φαήλο και τη Χρυσή Αυγή 
μέχρι τους φινλανδούς εθνικιστές κι από το γαλλικό Εθνικό Μέτωπο μέ-
χρι το στρατόπεδο του Brexit στην Αγγλία, οι κάθε λογής ηγετίσκοι, για 
λόγους είτε ιδεολογίας είτε καιροσκοπισμού, τοποθετούν στο κέντρο της 
πολιτικής τους γραμμής την απειλή της πολιτιστικής «εισβολής» του Ισλάμ 
στις χώρες τους. Κι όσο οι δυτικές κυβερνήσεις αδυνατούν να βρουν λύσεις 
και η Αριστερά δε βλέπει πέρα από τη μύτη της, ο δημόσιος διάλογος θα 
αναπτύσσεται γύρω από την περίφημη «σύγκρουση των πολιτισμών». 

Ωστόσο, ακόμα κι έτσι, απέχουμε πάρα πολύ από το να μπο-
ρούμε να χαρακτηρίσουμε τις δυτικές κοινωνίες σήμερα ως ρατσιστικές, 
κατηγορία που αποδίδεται με τρομερή επιπολαιότητα, βιασύνη και αφέ-

27. Βλ. σχετικά το κείμενο του Κριστόφ Γκιλουί, «“Ζώντας μαζί” ή χωριστά; Η πολυπολι-
τισμικότητα και η ρήξη του κοινωνικού δεσμού», Πρόταγμα, τ. 8, Νοέμβριος 2015.
28. Βλ. και το κείμενό μας σχετικά με το Μπρέξιτ, «Το Μπρέξιτ απο ανθρωπολογική και 
γεωπολιτική σκοπιά» (στο μπλογκ της ομάδας μας, protagma.wordpress.com).
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λεια από κομμάτι της Αριστεράς και τους περισσότερους αναρχικούς. 
Αφέλεια που αποτελεί αποτέλεσμα της αποφυγής μιας διαύγασης των 
κοινωνικών φαινομένων και της εύκολης προσφυγής σε έτοιμα σχήματα 
του παρελθόντος. Ο φασισμός υπήρξε στον 20ό αιώνα ευρωπαϊκή επινό-
ηση, ωστόσο ούτε οι γεωπολιτικές συνθήκες, ούτε η ιστορική συγκυρία, 
ούτε τα κοινωνικά υποκείμενα, μπορούν να δημιουργήσουν ξανά ένα 
αντίστοιχο φαινόμενο, όχι τουλάχιστον στο προσεχές ή μεσοπρόθεσμο 
χρονικό πλαίσιο. Όπως αναλύεται στο κείμενο του Ν. Κασφίκη «Σημειώ-
σεις πάνω στη σύγχρονη ευρωπαϊκή Ακροδεξιά», οι σημερινές πολιτικές 
δομές και ο κυρίαρχος ανθρωπολογικός τύπος δεν ευνοούν σε καμία πε-
ρίπτωση τάσεις εκφασισμού των κοινωνιών. Αν μπορούμε να κάνουμε μια 
εκτίμηση θα λέγαμε ότι ακόμα και σε περίπτωση εκλογικής επικράτησης 
σε μια δυτική χώρα ενός ακροδεξιού μορφώματος, το τελευταίο θα προ-
σπαθήσει απλώς να κινηθεί σε μια πορεία «εθνικής ανασυγκρότησης» 
με όρους λαϊκής Δεξιάς (ανεξαρτητοποίηση από μερικούς υπερθνικούς 
οργανισμούς, προστασία των λαϊκών στρωμάτων, άσκηση εθνικής πολιτι-
κής στην οικονομίας κ.λπ.), ενώ ακόμη και κάτι τέτοιο φαντάζει μάλλον 
ουτοπικό μέσα στον σημερινό παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό. 

Εκεί που πραγματικά παρατηρείται το πιο σοβαρό πρόβλημα 
είναι οι λεγόμενες πρώην ανατολικές χώρες -εσχάτως δυτικές κι εντός 
Ε.Ε.!-, στις οποίες η Ακροδεξιά στηρίζεται σε ένα φασίζον ιστορικά κοι-
νωνιολογικό υπόβαθρο. Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών σε Ουγγαρία, 
Ουκρανία, κι εν μέρει στην Πολωνία, είναι ενδεικτικές. Μπορεί μεν η 
πολιτική επικράτηση ρητά διακηρυγμένων φασιστών ή φανατικών εθνι-
κιστών να μην έχει οδηγήσει προς το παρόν σε κάποια σοβαρή αλλαγή 
σε πολιτειακό επίπεδο, όπως π.χ. μια αμφισβήτιση του κοινοβουλευτι-
σμού, στρέφεται όμως ρητά εναντίον των πολιτικών ελευθεριών (ελευθε-
ρία του τύπου, ανεξαρτησία δικαιοσύνης, συνδικαλιστική δράση κ.λπ.), 
ορισμένων κοινωνικών ομάδων και προς μια συμβολικού τύπου ποινι-
κοποίηση του κομμουνιστικού παρελθόντος των χωρών. Με την όξυνση 
του προσφυγικού επιταχύνθηκαν αντίστοιχες εξελίξεις και σε χώρες που 
παραδοσιακά ανήκουν στον στενό πυρήνα της Δύσης, οι οποίες τώρα κα-
λούνται να «συνεννοηθούν» και με τις πρώην ανατολικές χώρες που δέ-
χτηκαν ως εταίρους τους. Αμέσα σχετιζόμενη με την άφιξη εκατοντάδων 
χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών είναι ασφαλώς η δημόσια κριτική 
στη Μέρκελ και η αυξανόμενη αποδοχή του AFD στη Γερμανία, όπως βέ-
βαια και η παραλίγο επικράτηση του ακροδεξιού υποψήφιου προέδρου 
στην Αυστρία. Κάτι ανάλογο συμβαίνει δημοσκοπικά και με τη Λεπέν, η 
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οποία παίζει το χαρτί της υπεράσπισης ενός ισχυρού αλλά ταυτόχρονα 
προστατευτικού και εκκοσμικευμένου κράτους. 

Επομένως, μάλλον θα πρέπει να αρχίσει να θεωρείται και άξιο 
θαυμασμού του γεγονός ότι στην Ελλάδα, παρά την πρωτοφανή κρίση, 
το διαλυμένο κράτος, την απώλεια εθνικής κυριαρχίας ως προς τις βα-
σικές οικονομικο-πολιτικές αποφάσεις και τον εγκλωβισμό δεκάδων χι-
λιάδων προσφύγων υπό πολύ άσχημες υλικές συνθήκες, δεν έχει υπάρξει 
περαιτέρω άνοδος της Ακροδεξιάς. Ισως να αποτελεί κι αυτό μια ακόμη 
έκφανση του σουρρεαλιστικού ανθρωπολογικού στοιχείου του Νεοέλλη-
να, ο οποίος είναι ικανός, την ίδια στιγμή, από τη μια μεριά να ψηφίζει 
Χρυσή Αυγή «για να μπούνε οι κλέφτες φυλακή» και, από την άλλη, να 
δίνει τρόφιμα στους πρόσφυγες. Πράγμα, βέβαια, που επ’ ουδενί μπο-
ρούν να διανοηθούν οι ανθρωποφοβικοί πολιτικοί χώροι που μιλούν για 
«εκφασισμό», «κοινωνικό κανιβαλισμό» και όλα τα συναφή. 

ΙΙΙ. «Ανατολή»

Πρόσφυγες: τα νέα μας ταξικά αδέρφια;

α) Live your myth in Ειδομένη
Το γεγονός πως απέναντι σε αυτήν την πασιφανώς θετική στά-

ση της ελληνικής κοινωνίας η Αριστερά κι οι αναρχικοί συνεχίζουν να 
παίζουν την αντιφασιστική κασέτα περί μιας κοινωνίας ουσιωδώς ρα-
τσιστικής και ξενοφοβικής μόνο ως σύμπτωμα ιδεολογικής τύφλωσης 
θα πρέπει να θεωρείται, μιας και συνιστά εξόφθαλμη παραχάραξη της 
πιο στοιχειώδους πραγματικότητας. Σε ό,τι μας αφορά, πιστεύουμε ότι 
πίσω από τη συντήρηση του μύθου περί κοινωνικού εκφασισμού βρί-
σκεται μια απέλπιδα προσπάθεια ν’ αρνηθούμε κάποιες στοιχειώδεις 
μα πολύ ουσιαστικές παραδοχές σχετικά όχι τόσο με τις κοινωνίες υπο-
δοχής όσο με τους ίδιους τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. 

Αυτό που η Αριστερά κι οι αναρχικοί αρνούνται με κάθε δυνατό 
τρόπο είναι οι εξής δύο βασικές διαπιστώσεις: α) οι μη δυτικοί λαοί δεν 
είναι τα άμωμα και άσπιλα όντα που φαντάζονται, αλλά φορείς -κατά 
κανόνα- αντιδημοκρατικών και σεξιστικών αντιλήψεων, μιας και ζουν 
σε προνεοτερικές κοινωνίες θρησκευόμενες και βαθιά πατριαρχικές· β) 
η Δύση δεν είναι το βασίλειο της Πατριαρχίας και του ρατσισμού, αλλά 
μια περιοχή που ιστορικά χαρακτηρίστηκε από πλήθος χειραφετητικών 
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κινημάτων, τα οποία κατάφεραν να διαρρήξουν τόσο την πατριαρχία 
όσο και τη θρησκεία, καθιστώντας τις δυτικές κοινωνίες πολύ πιο δημο-
κρατικές από κάθε μη δυτική τους ομόλογο, έστω κι αν δεν πρόκειται 
για πραγματικές δημοκρατίες. Δε χρειάζεται, για παράδειγμα, και πολύ 
νιονιό -που θα ‘λεγε κι ο Οβελίξ- για να καταλάβουμε τι συμβαίνει σε 
περιπτώσεις όπως αυτή των σεξιστικών επιθέσεων της Κολωνίας, για 
τις οποίες τόσο μελάνι χύθηκε: «προφανώς κι υπάρχει ο σεξισμός· μόνο 
που πρέπει να τον καταδεικνύουμε εκεί όπου πραγματικά εμφανίζεται 
-εν προκειμένω στις κοινωνίες που έμειναν αεροστεγείς σε κάθε επί-
δραση από τις αξίες και τις νόρμες του φιλελεύθερου και εξισωτικού 
ατομικισμού και του αιτήματος εκκοσμίσκευσης της δημόσιας σφαίρας. 
Είναι όμως από αυτές τις θεοκρατικές και πατριαρχικές κοινωνίες που 
προέρχονται συνήθως οι μεταναστευτικοί πληθυσμοί που έρχονται στην 
Ευρώπη. Δε θα πρέπει να μας εκπλήσσει, ως εκ τούτου, το γεγονός πως 
οι εν λόγω μετανάστες δεν παραδίδουν στα σύνορα της ζώνης Σένγκεν 
τη σεξιστική τους κουλτούρα. Ωστόσο οι φεμινίστριες, τυφλωμένες κα-
θώς είναι από τις ιδεολογικές πεποιθήσεις που έχουν κληρονομήσει από 
τον αντιαποικιοκρατικό ρατσισμό, ούτε μπορούν, ούτε όμως και θέλουν 
να παραδεχτούν αυτό το γεγονός. Ό,τι κι αν κάνουν οι “μετανάστες”, στα 
μάτια τους θα παραμένουν πάντοτε τα κατεξοχήν θύματα του “ρατσι-
σμού” και, ως τέτοια, υπεράνω πάσης κριτικής»29.  

Για κακή μας τύχη, αυτή η εθελούσια τύφλωση δεν είναι προνό-
μιο των φεμινιστριών του λεγόμενου δεύτερου και τρίτου κύματος, αλλά 
χαρακτηρίζει το σύνολο του σύγχρονου αριστερισμού. Την απολαμβά-
νουμε σε όλο της το μεγαλείο όλον αυτόν τον τελευταίο χρόνο, καθώς 
καθορίζει τη στάση των αριστερών και αναρχικών οργανώσεων και ομά-
δων απέναντι στο προσφυγικό και, κατ’ επέκταση, στο μεταναστευτικό. 
Κόντρα σε κάθε συνειδητοποίηση της σοβαρότητας και της πολυπλοκό-
τητας του ζητήματος, αυτό που κυριαρχεί είναι μια ανέμελη κι εντελώς 
ανεύθυνη πολιτική συμπεριφορά, στην οποία, προφανώς, διαπρέπουν 
οι αναρχικοί, ανεξαρτήτως ειδικότερης ιδεολογικής τοποθέτησης (ερ-
γατιστές, «εξεγερσιακοί», Αντιφά, «ανθέλληνες», αναρχοσυνδικαλιστές 
κ.λπ.). Για άλλη μια φορά βλέπουμε ιδεολογικές εμμονές να βραχυκυ-
κλώνουν ακόμα και την πιο στοιχειώδη ικανότητα αποτίμησης καταστά-
σεων και συγκυριών. Εν προκειμένω είναι χαρακτηριστική η αμηχανία 
των αναρχικών ομάδων, που έχουν γαλουχηθεί με την ιδέα πως ζούμε 

29. P. A. Taguieff, «Sur la misandrie contemporainec: tous coupables, toutes victimesc[Σχετικά 
με τη σύγχρονη μισανδρία: όλοι ένοχοι, όλες θύματα]», www.hufftingtonpost.fr, 24/3/2016.
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μέσα σε μια κοινωνία «ρατσιστική» στην οποία η κρίση έχει επιφέρει 
μεταβολές προς την κατεύθυνση του «κοινωνικού εκφασισμού» και του 
«κανιβαλισμού», μπροστά στην γενικά πολύ θετική στάση που έχει ως 
σήμερα κρατήσει η ελληνική κοινωνία απέναντι στους πρόσφυγες, όπως 
είπαμε και παραπάνω.

Προσπαθώντας ν’ αρνηθούν οι αναρχικοί αυτήν την πολύ θετική 
στάση, θα σου αντιτείνουν πως έχουμε εδώ μετατροπή «της αλληλεγγύης 
σε φιλανθρωπικό χυλό, εύπεπτο για τη μεγάλη μάζα», όπως ειπώθηκε 
κάπου, εννοώντας πως η φιλοξενία οικογενειών προσφύγων σε σπίτια, 
οι έρανοι, η διανομή τροφίμων και ρούχων δεν αρκούν, καθώς συνιστούν 
απλώς δείγματα μικροαστικής «ευαισθησίας», ανάλογης εκείνης που εκ-
φράζεται, λόγου χάριν, κατά τις δενδροφυτεύσεις του ΣΚΑΪ στην Πεντέλη 
και στον Υμηττό. Αυτό που, επιπλέον, επιδιώκουν με τον (πολύ συχνά 
ανεύθυνο) ακτιβισμό τους είναι ακριβώς το πέρασμα από τη φιλανθρωπία 
και τον απολίτικο ανθρωπισμό σε μια πολύ πιο ενεργή υποστήριξη των 
προσφύγων και των μεταναστών, η οποία θα διαθέτει πολιτικά χαρακτηρι-
στικά, και μάλιστα «ριζοσπαστικά». Είναι ενδεικτικό ότι οι πιο «μαύρες» 
τάσεις του αναρχικού Χώρου έχουν κατηγορήσει για τέτοιες τάσεις «απο-
λίτικης φιλανθρωπίας» οποιαδήποτε πρωτοβουλία προσπαθεί να αποκτή-
σει δεσμούς με την κοινωνία.

Υπάρχει όμως -αναρωτιόμαστε εμείς- πιο απολίτικη στάση από 
εκείνη των αναρχικών αλλά και της Αριστεράς; Τι πιο απολίτικο, με άλλα 
λόγια, από τούτη τη θεοποίηση των προσφύγων και των μεταναστών, η 
οποία, μπρος στη συναισθηματική της έξαρση, απεμπολεί κάθε ικανότη-
τα πολιτικής ανάλυσης και αποτίμησης; Και σε τι διαφέρει αυτή η δίχως 
το παραμικρό πολιτικό κριτήριο φετιχοποίηση των μεταναστών από τη 
-δήθεν- αφελή και «μικροαστική» φιλανθρωπία του μέσου Έλληνα; Μι-
λάμε εδώ για απολίτικη στάση, καθώς, όταν πρόκειται για μετανάστες ή 
πρόσφυγες, οι αναρχικοί ξεχνούν μεμιάς την περιβόητη καχυποψία τους η 
οποία συνήθως τους κάνει να κοσκινίζουν και την παραμικρή λεπτομέρεια 
κάποιου κινήματος ή κοινωνικής ομάδας, πριν του παράσχουν την υποστή-
ριξή τους. Στην περίπτωση του μεταναστευτικού, κάθε πολιτική ανάλυση 
καταργείται: δε μας ενδιαφέρει ούτε η ταξική καταγωγή των προσφύγων, 
ούτε οι λόγοι που κάνουν, τόσο τους ίδιους όσο και τους μετανάστες, ν’ 
αποχωρούν τόσο μαζικά από τις πατρίδες τους και να επιθυμούν πάση θυ-
σία να μείνουν στη «ρατσιστική» Δύση και στο «ελληνικό απαρτχάιντ»30. 

30. «Κέντρο Αθήνας: θέατρο επιχειρήσεων του ελληνικού απαρτχάιντ», Provo.gr, 7/4/2016 
(με αφορμή την παρεμπόδιση, από πλευράς αστυνομίας, της πορείας μεταναστών και 
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Για να μη μιλήσουμε καν για τα ήθη, τη θρησκευτική πίστη αλλά και 
τις πολύ προβληματικές συμπεριφορές των μεταναστών και των προ-
σφύγων (παθητικότητα, εργαλειοποίηση των παιδιών ή ακόμη και των 
βρεφών τους μπροστά στις κάμερες -που είναι οι καταγγελίες περί του 
περίφημου «θεάματος» εδώ;-, αφελής πίστη σε κάθε ανυπόστατη φήμη, 
εσωτερικοί διαπληκτισμοί και βίαιες συγκρούσεις βάσει εθνικών, εθνο-
τικών και φυλετικών κριτηρίων, εκμετάλλευση των πιο αδύναμων από 
τις πιο ισχυρές ομάδες κ.ο.κ.). Αν αυτά οι αναρχικοί τα συναντούσαν 
στους κόλπους οποιασδήποτε άλλης κοινωνικής ομάδας, θα έσπευδαν 
να την απορρίψουν ως άντρο «μικροαστών» και «νοικοκυραίων», ως 
εστία «κοινωνικού κανιβαλισμού». Στην περίπτωση όμως «της γης των 
κολασμένων» όλα αυτά πάνε περίπατο, όπως επίσης και η κριτική στις 
«μαφίες», την οποία εδώ καταπίνουμε -στην περίπτωση των κυκλωμά-
των διακινητών- στο όνομα του ιερού και απαράγραπτου δικαιώματος 
στην ελεύθερη μετακίνηση. Αν στην Ελλάδα ξεσπούσε κάποια στιγμή 
εμφύλιος πόλεμος και μεγάλες μάζες των σημερινών «σκουληκιών μικρο-
αστών», οπαδών της πατριαρχίας και της ετεροκανονικότητας, τα σημε-
ρινά στηρίγματα του -κατά τους αναρχικούς- διαδιδόμενου «κοινωνικού 
εκφασισμού», μετανάστευαν στις δυτικές χώρες, τότε οι αναρχικοί πώς 
θα τους αντιμετώπιζαν; Όπως και σήμερα, δηλαδή ως «ρουφιάνους και 
προσκυνημένους» ή όπως τους σημερινούς άραβες και λοιπούς μη δυτι-
κούς μετανάστες και πρόσφυγες;

β) Η σημασία των εθνικών και θρησκευτικών προσδέσεων
Αν βέβαια θέλουμε να έχουμε συνοχή σε αυτά που λέμε, η πρώτη 

λογική αντίδραση -αν δούμε την κατάσταση με μια ματιά ψυχρά πολιτική 
και πέραν της αυτονόητης φιλοξενίας και ανθρωπιστικού τύπου αρωγής-, 
θα ήταν η καχυποψία απέναντι στους νεοφερμένους. Όχι, προφανώς, εξ 
αιτίας ξενοφοβικών ή ρατσιστικών συναισθημάτων και ανησυχιών, αλλά 
για τον απλούστατο λόγο πως, αν προσεγγίσουμε το πράγμα αντικειμενι-
κά, η άφιξη τόσων ανθρώπων, αφενός, είτε ξεριζωμένων (στην περίπτωση 
των προσφύγων), είτε στα όρια της εξαθλίωσης (για πολλούς από τους 
μετανάστες) και, αφετέρου, φορέων συντηρητικών και συχνά εντελώς 
αντιδραστικών αντιλήψεων (με πρώτο και καλύτερο το ισλαμικό δόγμα 
αλλά και τη γενικότερη πατριαρχική-φυλετική και βαθιά σεξιστική νοο-
τροπία), μόνο κακό θα μπορούσε να κάνει στον εγχώριο πολιτικό συσχετι-
σμό δυνάμεων, στρέφοντας την κοινωνία προς τα «δεξιά». Τόσο λόγω της 

προσφύγων από το λιμάνι του Πειραιά στο Σύνταγμα, τον περασμένο Απρίλιο).

EDITORIAL



43

απλής συμπερίληψης στο κοινωνικό σώμα ατόμων με πολύ συντηρητικές 
και αντιδημοκρατικές απόψεις όσο και, πιο έμμεσα, διά της αναδίπλωσης 
που θα μπορούσαν να προκαλέσουν στον εγχώριο πληθυσμό μια σειρά 
πρακτικών που αναπαράγονται από τις εν λόγω απόψεις. 

Δεν είναι τυχαίο που οι διεθνιστές Μαρξ και Ένγκελς έκαναν μια 
ανάλογη ανάλυση για τη θεμελιώδη συνεισφορά των πολιτικώς υπανά-
πτυκτων ιρλανδών μεταναστών στην κερδοφορία του αγγλικού καπι-
ταλισμού: «Εντελώς ανεξάρτητα από κάθε “διεθνιστική” και “ανθρωπι-
στική” φρασεολογία για “δικαιοσύνη στην Ιρλανδία” -γιατί αυτό είναι 
αυτονόητο στο Συμβούλιο της Διεθνούς- το άμεσο απόλυτο συμφέρον 
της εργατικής τάξης της Αγγλίας απαιτεί να κόψει τους σημερινούς δε-
σμούς της με την Ιρλανδία! Και αυτή είναι η πιο βαθιά πεποίθησή μου 
και στηρίζεται σε λόγους που εν μέρει δεν μπορώ να ανακοινώσω ούτε 
στους ίδιους τους Άγγλους εργάτες. […] Η αγγλική εργατική τάξη δε 
θα καταφέρει να κάνει τίποτα αν προηγούμενα δεν απαλλαγεί από την 
Ιρλανδία... Η αγγλική αντίδραση στην Αγγλία έχει τις ρίζες της στην 
υποδούλωση της Ιρλανδίας»31. 

Όπως παρατηρούσε ο Ένγκελς ήδη από το 1844 (στο νεανικό του 
έργο Η κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία), σε αντίθεση με 
το αγγλικό προλεταριάτο, που ήταν φορέας υψηλής ταξικής συνείδησης, 
οι ιρλανδοί μετανάστες, εξαθλιωμένοι και προερχόμενοι από μια χώρα 
υπανάπτυκτη και για αιώνες υπόδουλη, αφενός ήταν έτοιμοι για κάθε 
παραχώρηση απέναντι στην εργοδοσία και, αφετέρου, μετέφεραν τις συ-
ντηρητικές τους αξίες αλλά και τάσεις «αυτογκετοποίησης» στην Αγγλία. 
Αυτό το φαινόμενο έχει παρατηρηθεί επανειλημμένως στην ιστορία κι 
αρκεί εδώ ν’ αναφέρουμε τις περιπτώσεις των Ελλήνων της Αμερικής 
που υπήρξαν συχνά απεργοσπάστες. Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε ότι 
η επιβολή του τεϊλορισμού στις ΗΠΑ στηρίχθηκε ακριβώς στις μαζικές 
εισροές μεταναστευτικού πληθυσμού: από εκεί άντλησαν οι βιομηχανίες 
το πειθήνιο δυναμικό ανειδίκευτων εργατών που τόσο είχαν ανάγκη οι 
εργοδηγοί κι οι χρονομέτρες προκειμένου να εφαρμόσουν τις «επιστημο-
νικές» τους μεθόδους πειθαρχίας. Διότι, ως γνωστόν, η ντόπια αμερικανι-
κή εργατική τάξη προέβαλε την αντίσταση που προέβαλε στην επέλαση 
της «εξορθολόγισης» της παραγωγής ακριβώς χάρις στο γεγονός πως 
δεν ήταν ανειδίκευτη. Οι λεγόμενοι «μάστορες» ήταν κάτοχοι δεξιοτήτων 
απαραίτητων για τη λειτουργία της παραγωγής κι έτσι μπορούσαν να 
ελέγχουν τους ρυθμούς της εργασίας κατά το δοκούν, ασκώντας, ταυτό-

31. Γράμμα του Μαρξ στον Ένγκελς, 10/12/1869.
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χρονα πίεση στην εργοδοσία32. Με την έλευση όμως του μαζικού ανει-
δίκευτου εργάτη μεταναστευτικής προέλευσης, περνάμε στον περίφημο 
εργάτη-μάζα, το πειθήνιο τούτο υλικό των παρανοϊκών μηχανικών του 
τεϊλορικού ολοκληρωτισμού. 

γ) Φυλετισμός και ταξική συνείδηση
Η μαζική εισροή μεταναστών θέτει και προβλήματα ευρύτερα, που 

άπτονται της ανθρωπολογικής διάστασης του ζητήματος. Θα πρέπει να 
σταθούμε στην ιδιαίτερη εκείνη πτυχή του φαινομένου, που έχει να κάνει με 
τον τύπο κοινωνίας από τον οποίο προέρχονται συνήθως οι μεταναστευτι-
κοί πληθυσμοί: από μη δυτικές περιοχές, οικονομικά υποανάπτυκτες, εντός 
των οποίων κυριαρχούν ακόμη πατριαρχικά-φυλετικά μοντέλα κοινωνικής 
οργάνωσης. Ο συνδυασμός αυτών των δύο παραγόντων μετατρέπει, πολύ 
συχνά, τους μετανάστες στο ιδεατό υλικό εκμετάλλευσης από την πλευρά 
των πελατειακών κι εγκληματικών δικτύων που στήνουν οι ήδη εγκατεστη-
μένοι συμπατριώτες τους στις χώρες υποδοχής. Δε χρειάζεται εδώ ν’ ανα-
φερθούμε μόνο στους Σικελούς ή άλλους μετανάστες από ιταλικό Νότο οι 
οποίοι, πηγαίνοντας στις ΗΠΑ, αντί να κάνουν ταξικούς αγώνες, πήγαιναν 
να δουλέψουν για τη Μαφία και τα δίκτυα πατρωνίας που αυτή ήλεγχε33. 
Αρκεί να σκεφτούμε την εκμετάλλευση που υφίστανται οι έλληνες νεομε-
τανάστες, σήμερα, από τα ελληνικά μικροαφεντικά στη Γερμανία ή στην 
Αυστραλία με τα οποία συνδέονται σ’ ένα πλαίσιο πατερναλιστικής σχέσης 
αρθρωμένης γύρω από την κοινή εθνικότητα: όταν εξαρτάσαι πλήρως από 
το αφεντικό σου, το οποίο υποτίθεται πως σε βοηθά ν’ αντιμετωπίσεις την 
τοπική γραφειοκρατία ή ακόμη -σε ορισμένες περιπτώσεις- σου παρέχει και 
στέγαση, πού να πας μετά εσύ να κάνεις ταξική πάλη, όταν δε μιλάς καλά 
καλά τη γλώσσα της νέας σου πατρίδας, ακόμη κι αν δεν είσαι πλήρως αδι-
άφορος για τα πολιτικά; Πόσο μάλλον όταν προέρχεσαι από συντηρητικά 
περιβάλλοντα που σου έχουν μάθει την υπακοή στους εκάστοτε ανώτερούς 
σου. Χαρακτηριστικό είναι πάλι το παράδειγμα της επιρροής του Καθολι-
κισμού και των συντηρητικών, αντικομμουνιστικών (και ως εκ τούτου αντι-

32. Βλ. σχετικά με τους «μάστορες» το βιβλίο των Μ. R. Smith, C. Dew, D. Montgomery, 
Οι μάστορες. Ο εργατικός έλεγχος πριν τον φορτνισμό, Αθήνα, Λέσχη Κατασκόπων του 
21ου αιώνα, 2007.
33. Πράγμα που, ειρήσθω εν παρόδω, συνέβη για πρώτη φορά με τους Ιρλανδούς, οι οποί-
οι εγκατέλειπαν μαζικά τη χώρα τους κυριολεκτικά σε κατάσταση λιμοκτονίας (κατά τη 
διάρκεια του διαβόητου Λιμού της Πατάτας, κατά το β’ μισό της δεκαετίας του 1840), με 
αποτέλεσμα να συρρέουν στη Νέα Υόρκη και να στρατολογούνται είτε από τα πελατειακά 
δίκτυα της πόλης (όπως το περίφημο Tammany Hall που δείχνει κι ο Σκορσέζε στις Συμμο-
ρίες της Νέας Υόρκης) είτε, αργότερα, από τις ιρλανδικές συμμορίες.
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συνδικαλιστικών) ιδεολογημάτων που τον συνόδευαν, σε σημαντικό μέρος 
της ιρλανδικής εργατικής τάξης στην Αμερική. Όπως τονίζει, λόγου χάριν, 
ένας ιστορικός, ενώ οι λιμενεργάτες ήταν ανάμεσα στις τρεις κατηγορίες 
της εργατικής τάξης (μαζί με τους ναυτικούς και τους ανθρακωρύχους) με 
τις περισσότερες χαμένες εργατοώρες λόγω απεργιών στο πρώτο μισό του 
20ού αιώνα σε παγκόσμιο επίπεδο, στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, κυριαρχού-
μενο από συντηρητικούς Ιρλανδούς, δε σημειώθηκε ούτε μία απεργία για 
30 ολόκληρα χρόνια, μεταξύ 1916 και 194534!

Όπως τόνιζε ο Μαρξ, συχνά η εισαγωγή ξένου εργατικού δυναμικού 
αποτέλεσε επιλογή της εργοδοσίας, με σκοπό τη διάσπαση του εγχώριου 
εργατικού κινήματος στην Αγγλία. Ο Μαρξ μιλούσε για την προσπάθεια 
των βρετανών καπιταλιστών, επί παραδείγματι, να εισάγουν εργάτες από 
τη Γερμανία, το Βέλγιο ή τη Γαλλία. Από χώρες, με άλλα λόγια, εξίσου -ή 
αντιστοίχως, εν πάση περιπτώσει- ανεπτυγμένες, οικονομικά και πολιτικά, 
με την Αγγλία ή τη Σκωτία, όχι χώρες του μη δυτικού κόσμου. Πράγμα 
που σημαίνει πως, ακόμη κι όταν δεν πρόκειται για μετανάστες από χώρες 
εξαθλιωμένες, που χαρακτηρίζονται, επιπλέον, από προνεοτερικές μορφές 
κοινωνικής οργάνωσης, το γεγονός και μόνο το ότι βρίσκεται κανείς ξαφνι-
κά σε μια ξένη χώρα, της οποίας συχνά ούτε μιλά τη γλώσσα, τον καθιστά 
αυτομάτως πολύ πιο ευάλωτο στις εργοδοτικές πιέσεις από τον αντίστοιχο 
ιθαγενή εργαζόμενο, ο οποίος παίζει «στην έδρα του». Εξάλλου, σε αντί-
θεση με τον χαρίεντα κι αιθεροβάμονα διεθνισμό της Αριστεράς και των 
αναρχικών, το έθνος κι η εθνική συνείδηση είναι ένας παράγοντας ιδιαίτερα 
βαρύνων, που οξύνεται χαρακτηριστικά όταν κανείς βρίσκεται σε ξένο έδα-
φος. Αυτή η τάση εθνικού εγκλεισμού κι αναδίπλωσης που παρατηρείται 
εκεί όπου υπάρχει μαζική μετανάστευση από τις ίδιες περιοχές, θέτει ένα 
περαιτέρω εμπόδιο στην ανάπτυξη ταξικής συνείδησης, μιας κι αναπαράγει 
το προνεοτερικό τοπικιστικό πνεύμα και τις συντεχνιακές νοοτροπίες. 

Και να φανταστεί κανείς πως εδώ χρησιμοποιούμε τις αναλύσεις 
του Μαρξ και του Ένγκελς οι οποίοι αναφέρονταν στο βιομηχανικό προλε-
ταριάτο του 19ου αιώνα σε ανεπτυγμένες χώρες όπως η Αγγλία και οι ΗΠΑ. 
Εκεί, η μαζική παραγωγή, ακόμη και στο προτεϊλορικό της στάδιο, ανάγκα-
ζε τους εργάτες να εντάσσονται σε μαζικές δομές, να χρησιμοποιούν τις 
ίδιες τεχνικές και τα ίδια εργαλεία, καθώς και να συνεργάζονται στο πλαί-
σιο μεγάλων βιομηχανικών ή βιοτεχνικών συγκροτημάτων. Έτσι επέφερε 
μια κάποια ομογενοποίηση, έστω σε πρακτικό-λειτουργικό επίπεδο, μέσω 

34. Β. Nelson, Divided We Stand: American Workers and the Struggle for Black Equality, Πρίνστον, 
Princeton U. P., 2002, σ. 64 κ. ε.
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της ομοιομορφίας του εργασιακού περιβάλλοντος και της καθολικότητας 
των ρυθμών. Στη σημερινή Ελλάδα, αντίθετα, της μικρής και μεσαίας επι-
χείρησης του τριτογενούς τομέα και στην Ευρώπη της αποβιομηχανοποίη-
σης, όπου οι μετανάστες δουλεύουν όχι ως βιομηχανικοί εργάτες αλλά στην 
οικοδομή, ως υδραυλικοί και θυρωροί, μηχανικοί αυτοκινήτων, ως καθαρί-
στριες και οικιακές βοηθοί ή ακόμη και στον τομέα του τουρισμού δεν έχει 
καν νόημα να μιλάμε για πολυδιάσπαση μιας κοινής εργατικής τάξης. Στη 
σημερινή κατάσταση οι κλανικές-τοπικιστικές τάσεις κι οι συντεχνιακές 
λογικές κυριαρχούν πλήρως στις τάξεις των μεταναστευτικών πληθυσμών, 
όπως επανειλημμένως το έχουν διαπιστώσει ακόμη κι οι πιο φανατικά με-
ταναστολάγνοι αναρχικοί -ασχέτως αν δεν το παραδέχονται. 

Δε χρειάζεται εδώ ν’ αναφερθούμε μόνο στο πολύ διαδεδομένο φαι-
νόμενο των φυλετικού/εθνικού τύπου συγκρούσεων που λαμβάνουν κάθε 
τόσο χώρα μέσα σε καταυλισμούς προσφύγων ή στρατόπεδα μεταναστών, 
με την απλούστερη αφορμή -φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί επανειλημ-
μένως και συνιστά πλέον κοινωνιολογική σταθερά, από τη «Ζούγκλα» στο 
Καλαί της βόρειας Γαλλίας μέχρι τα «hot-spots» των νησιών του Ανατολικού 
Αιγαίου. Ακόμη όμως κι όταν οι μεταναστευτικοί ή μεταναστευτικής κατα-
γωγής πληθυσμοί ενταχθούν στην κοινωνία υποδοχής τους, δεν είναι σπάνιο 
το φαινόμενο ξεσπάσματος ανάλογων, φυλετικού τύπου συγκρούσεων με 
την πρώτη αφορμή: χαρακτηριστικά παραδείγματα οι τριήμερες συμπλοκές 
ανάμεσα σε Εβραίους και μαύρους (τόσο Αφροαμερικανούς όσο και προερ-
χόμενους από την Καραϊβική) στα Κράουν Χάιτς του Μπρούκλιν, το 1991, ή 
οι συγκρούσεις ανάμεσα σε Κινέζους και Άραβες στη Μπελβίλ του βόρειου 
Παρισιού το 2010. Ακόμα πιο ανησυχητική είναι η παγιωμένη τακτική της 
περιχαράκωσης των πληθυσμών αυτών που, όπως χαρακτηριστικά έλεγε 
και ο Κριστόφ Γκιλουί, επιμένουν να ζουν «μαζί και χωριστά». Οι φτωχές 
γειτονιές των προαστίων των δυτικών μεγαλουπόλεων αποκτούν εσωτερικά 
άτυπα σύνορα με βάσει την εθνική ή/και θρησκευτική ταυτότητα, πράγμα 
που οδηγεί σε υφέρπουσα ένταση και ένα γενικότερο συγκρουσιακό κλίμα. 

Ακόμη όμως κι αν λάβουμε υπόψη τις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
μεταναστευτικοί πληθυσμοί δείχνουν να κινητοποιούνται για την υπερά-
σπιση των δικαιωμάτων τους, συχνά βλέπουμε ν’ αναπαράγεται η ίδια 
προσκόλληση στην εθνική ή/και φυλετική καταγωγή. Τι να πρωτοθυμηθεί 
κανείς; Την περίφημη πορεία του 2004 στην Αθήνα ενάντια στα αντιαλβα-
νικά πογκρόμ, που μετατράπηκε σε πορεία διατράνωσης του αλβανικού 
εθνικισμού; Τις δύο διαδηλώσεις μουσουλμάνων μεταναστών του 2009, 
επίσης στην Αθήνα, με αφορμή το σκίσιμο ενός αντιτύπου του Κορανίου 
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από αστυνομικό, κατά τη διάρκεια ελέγχου, οι οποίες μετατράπηκαν σε 
πορείες διακήρυξης θρησκευτικής πίστης; Ή μήπως την συγκέντρωση της 
Πακιστανικής Κοινότητας Αθήνας, το 2011 στο Σύνταγμα, ενάντια στη 
Χρυσή Αυγή, όταν κυριαρχούσαν τα πλακάτ «να τιμωρηθούν οι φασίστες 
που προσβάλλουν τον Προφήτη» κι οι μαζικές προσευχές μετά γονυκλι-
σίας τράνταζαν τα μάρμαρα της πλατείας; Διότι δε νομίζουμε πως το ν’ 
«αράζουμε» για μπύρες ή να πετάμε πέτρες στους αστυνομικούς από την 
ΑΣΟΕΕ μαζί με αφρικανούς πλανόδιους μικροπωλητές35 συνιστά διαμόρ-
φωση ταξικής συνείδησης!

Έχει επανειλημμένως συμβεί να αναφερθούν τα κείμενα των Μαρξ 
κι Ένγκελς που εδώ παραθέτουμε από διάφορους εθνικιστές, οι οποίοι προ-
σπαθούν διά της αναφοράς τους αυτής να πικάρουν την Αριστερά και τους 
αναρχικούς. Διόλου όμως αυτό δε μειώνει την αξία τους, καθώς μπορεί κα-
νείς να καταλάβει με ποιο πνεύμα τα συνέταξαν ο Μαρξ κι ο Ένγκελς και 
γιατί, αντίθετα, τα επικαλούνται οι διάφοροι εθνικιστές και «πατριώτες». 
Σε ό,τι μας αφορά, δε, θα ήμασταν οι τελευταίοι που θα επικαλούμασταν 
έναν θεωρητικό σαν τον Γκυ Ντεμπόρ. Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να ξαναδιαβά-
σουμε το κείμενό του «Σημειώσεις πάνω στο “μεταναστευτικό ζήτημα”»36. 
Παρά το εκνευριστικό του ύφος αλλά και ορισμένες υπερβολές –απότοκα, 
αμφότερα, της καταστασιακής κοσμοαντίληψης- το συγκεκριμένο άρθρο 
θέτει σωστά ένα καίριο ζήτημα με το οποίο διόλου δεν ασχολούνται, ούτε 
οι ιδεολογικοί ακόλουθοι του Ντεμπόρ, ούτε κι οι υπόλοιποι αναρχικοί: το 
ακανθώδες και θεμελιώδες πρόβλημα της ένταξης των μεταναστευτικών 
πληθυσμών στην κοινωνία υποδοχής. Όποια θέση κι αν παίρνει, τελικά ο 
Ντεμπόρ, κι όσο κι αν βλέπει μόνο τη μία εκ των δύο διαστάσεων του προ-
βλήματος (δηλαδή τη σχετική με τη στάση του ιθαγενή πληθυσμού), δείχνει 
ωραία πως πρόκειται εδώ για ένα ζήτημα ουσιαστικά και βαθιά ανθρωπο-
λογικό, για ένα ζήτημα, με άλλα λόγια, που άπτεται των αξιακών προσανα-
τολισμών και της πολιτιστικής διαμόρφωσης, τόσο της κοινωνίας υποδοχής 
όσο και των εκάστοτε νεοφερμένων. Όλα αυτά βέβαια λογίζονται ως ψιλά 
γράμματα από τους οπαδούς του «κάψτε τα σύνορα» και «χαρτιά για 
όλους» -όταν δε θεωρούνται δείγματα ακροδεξιών συμπαθειών. 

35. Όπως κάνουν τα μέλη της ΣΚΥΑ. Βλ. σχετικά την περιγραφή των εμπειριών τους από 
την προσπάθεια να οργανώσουν ένα κίνημα των μικροπωλητών: «Βιώματα και σκέψεις 
από τον κοινό αγώνα ντόπιων και μεταναστών στην ΑΣΟΕΕ», Η σφήκα που γυρνάει και 
τσιμπάει, τ. 8, Ιούνιος 2015.
36. Ελληνική μετάφραση στο 10ο τεύχος του Πανοπτικόν (Ιούλιος 2007).
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Πολιτική Ομάδα για την Αυτονομία

Το αγροτικό ζήτημα και οι ανθρωπολογικές διαστάσεις 
του στη σημερινή ιστορική συγκυρία

Η ιδιαιτερότητα των συντεχνιακών κινημάτων της πρόσφατης 
περιόδου («Κίνημα της γραβάτας», αγρότες) έγκειται στο γεγονός πως 
δεν απαίτησαν απλώς την ικανοποίηση των συντεχνιακών τους αιτημάτων, 
όπως γίνεται συνήθως στην Ελλάδα, αλλά -σε πλήρη σύμπνοια με τα 
ΜΜΕ- εξέφρασαν μια «ιδεολογική» θα έλεγε κανείς αντίθεση στον 
ΣΥΡΙΖΑ, ανάλογης έμπνευσης με εκείνη των οργανωτών και των όποιων 
συμμετεχόντων σε πρωτοβουλίες όπως το «Μένουμε Ευρώπη» και το 
«Παραιτηθείτε». Διόλου τυχαίο, λοιπόν, που ειδικά στην περίπτωση των 
αγροτών είδαμε μια πρωτοφανή υποστήριξη από τα κανάλια, ακόμα και 
κατά τα «ντου» σε δημόσια κτήρια που έλαβαν χώρα κατά τη μεγάλη 
συγκέντρωση της 12ης Φλεβάρη στην Αθήνα. Χαρακτηριστικό είναι το 
στιγμιότυπο κατά το οποίο, πάνω στο αποκορύφωμα του τηλεοπτικού 
ξεκατινιάσματος των αγροτοπατέρων Β. Μπούτα και Γ. Παναγή, στις 
16/2, στην τηλεοπτική εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», παρενέβη κα-
τευναστικά ο Γ. Οικονομέας με την ατάκα, «σταματήστε, αυτό ακριβώς 
είναι που θέλει η Κυβέρνηση!». 

Ξαφνικά οι αγρότες μετατράπηκαν σε πολιορκητικό κριό 
ενάντια στη «χούντα του ΣΥΡΙΖΑ», με αποτέλεσμα ν’ ακούει κανείς 
ότι η ρητορική περί μεγαλοαγροτών-που-έχουν-πλουτίσει-από-τις-
επιδοτήσεις δεν είναι παρά συκοφαντίες του Τσίπρα για να λοιδορήσει 
τις κινητοποιήσεις ή ότι η στάση του κράτους απέναντι στις τελευταίες 
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είναι δείγμα της περιφρόνησης που τρέφει η «Αριστερά των Βορείων 
Προαστίων» για τους αγρότες και την ύπαιθρο γενικώς. Φτάσαμε να 
θεωρούμε ότι το να ασκεί κανείς κριτική στους αγρότες είναι ντε και 
σώνει έκφραση πρωτευουσιάνικης και γενικά αστεακής περιφρόνησης 
προς την ύπαιθρο. Έτσι παραμερίστηκαν όλα αυτά που έχουμε κατά 
καιρούς ακούσει και γνωρίζουμε, λίγο πολύ, σχετικά με την ιδιαίτερα 
προβληματική μορφή που έχει πάρει ό,τι συνήθως αποκαλείται «αγροτική 
ανάπτυξη» στην Ελλάδα.c

Σε ό,τι μας αφορά, σε αυτό το κείμενο παίρνουμε αφορμή από 
τις κινητοποιήσεις των αγροτών προκειμένου να κάνουμε μια πρώτη 
παρουσίαση μιας σειράς καίριων πολιτικών και κοινωνικοοικονομικών 
ερωτημάτων που εγείρονται όταν προσπαθεί κανείς να σκεφτεί σοβαρά 
το αγροτικό ζήτημα, ειδικά στην περίπτωση καθυστερημένων, από 
βιομηχανική άποψη, χωρών όπως η Ελλάδα. Αν λάβουμε υπόψη το γεγονός 
πως οι αγρότες συνιστούν τη μόνη από τις διάφορες διαμαρτυρόμενες 
κοινωνικές ομάδες η οποία κατέχει μέσα παραγωγής, τότε καταλαβαίνει 
κανείς αυτόματα πως καμία συζήτηση επί του θέματος δεν μπορεί να γίνει 
δίχως μια ευρύτερη ανάλυση ζητημάτων παραγωγής και κατανάλωσης 
και, τελικά, του παραγωγικού μοντέλου και της συνολικής οικονομικής 
οργάνωσης. Εξίσου προφανής θα πρέπει να είναι κι η διαπίστωση ότι το 
αγροτικό ζήτημα συνδέεται άμεσα με κάθε προσπάθεια να σκεφτούμε 
-και κάποια στιγμή στο απώτερο μέλλον ενδεχομένως να προσπαθήσουμε 
να δημιουργήσουμε- μια κοινωνία αποανάπτυξης. Στόχος μας εδώ είναι 
να εμπλουτίσουμε αυτές τις αναλύσεις καταδεικνύοντας ορισμένα από 
τα ευρύτερα κοινωνικοϊστορικά διακυβεύματα που θέτουν. 

Το πραγματικό διακύβευμα 
Σε ό,τι αφορά τώρα στα ειδικά νομοθετήματα που προκάλεσαν 

τις κοινητοποιήσεις των αγροτών, πρόκειται προφανώς για εισπρακτικά 
μέτρα, μνημονιακού χαρακτήρα με βραχυπρόθεσμη στόχευση και όχι 
κάποια πρόταση για σταθεροποίηση ή επίλυση χρόνιων και «δομικής» 
φύσης προβλημάτων. Κι αν ως προς το κομμάτι των εισφορών είναι 
σχετικά δίκαιη η κυβερνητική πρόταση, το πρόβλημα έγκειται στο κομμάτι 
της φορολογίας και των λειτουργικών εξόδων.c Τούτη η διάκριση θα 
πρέπει να τονίζεται, καθώς, ο φιλοαγροτικός λαϊκισμός που αναφέραμε 
προηγουμένως συσκοτίζει το βασικό και θεμελιώδες γεγονός πως το 
φορολογικό και το ευρύτερο ζήτημα του παραγωγικού μοντέλου της 
χώρας δεν ταυτίζονται, εφόσον πρόκειται για δύο διακριτά προβλήματα. 
Επομένως συνιστά λαϊκισμό ολκής αλλά και έμμεση προσχώρηση στο 
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συντεχνιακό πνεύμα των αγροτών -και ειδικότερα των μεγαλύτερων εξ 
αυτών- η απόκρυψη του δεύτερου βάσει της πρόταξης του πρώτου. Όσο κι 
αν λόγω της συγκυρίας τα δύο αυτά προβλήματα δείχνουν να συνδέονται 
εκ των πραγμάτων, το εαν ένα φορολογικό νομοσχέδιο είναι δίκαιο ή όχι 
δεν έχει να κάνει με τους τρόπους καλλιέργειας και γενικής πολιτικής του 
αγροτικού κόσμου. Κάλλιστα μπορεί ένα νομοσχέδιο να είναι άδικο, αλλά 
αυτοί που αντιδρούν στην εφαρμογή του να υπερασπίζονται λαθεμένα 
μοντέλα οργάνωσης, απαράδεκτες, από οικολογική και πολιτική άποψη, 
λογικές και να υιοθετούν έναν καταστροφικό τρόπο παραγωγής. Αυτό 
ακριβώς πιστεύουμε ότι συμβαίνει σήμερα.

Αυτό το σημείο είναι καίριο για μια χώρα όπως η Ελλάδα, 
της οποίας η όποια οικονομική ανάπτυξη βασίζεται ακόμη, κατά πολύ 
μεγάλο βαθμό, στην άμεση εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος. 
Δεν πρέπει να ξεχνάμε, επί παραδείγματι, πως, εκτός από τη γη υπάρχει 
και η θάλασσα και πως ο αλιευτικός τομέας υιοθετεί αντίστοιχες, σφόδρα 
αντιοικολογικές πρακτικές οι οποίες κατέστρεφαν και συνεχίζουν να 
καταστρέφουν ανέμελα τα οικοσυστήματα (από το ψάρεμα με δυναμίτη 
μέχρι τις τράτες και τη θεματική μείωση -σε βαθμό εξαφάνισης- 
ολόκληρων πληθυσμών ψαριών και άλλων οργανισμών). Η κτηνοτροφική 
παραγωγή συμμετέχει δυστυχώς ενεργότατα και αυτή στην μόλυνση με 
την άναρχη απόθεση αποβλήτων (όπως τα κοπρολύμματα) που οδηγούν 
σε υποβάθμιση του εδάφους, μόλυνση των επιφανειακών και υπογείων 
υδάτων, φαινόμενα ευτροφισμού κ.ο.κ. 

Εξάλλου, πέραν της επιχειρηματολογίας της σχετικής με το 
ποιο θα ήταν το πιο ενδεδειγμένο και αποδοτικό, βάσει των ελληνικών 
δεδομένων αλλά και των γενικότερων οικολογικών αναγκαιοτήτων, 
αγροτικό, αλιευτικό -και γενικότερα παραγωγικό- μοντέλο, εδώ 
τίθεται και το καθαρά πολιτικό ζήτημα, με τη στενότερη έννοια του 
όρου. Δεν μπορούμε, με άλλα λόγια, αν είμαστε υπέρμαχοι ενός 
κατά το δυνατόν δημοκρατικού, αυτοοργανωμένου παραδείγματος, 
ν’ αποδεχόμαστε ως αυτονόητα όσα σήμερα συμβαίνουν μέσα στον 
αγροτικό κόσμο, καταγγέλλοντας απλώς τις πιο ακραίες υπερβολές 
των νεοφιλελεύθερων μέτρων. Σύμφωνα με την οπτική μας, μια κριτική 
της μισθωτής εργασίας σήμερα θα πρέπει να παίρνει μάλλον τη μορφή 
υπεράσπισης των συνεταιριστικών μοντέλων οργάνωσης, μιας και εντός 
ενός τέτοιου πλαισίου αποφεύγεται κατά το δυνατόν η ιεραρχική κι 
εκμεταλλευτική διάκριση ανάμεσα σε μισθωτούς και αφεντικά. Στον 
αγροτικό χώρο, όπου κυριαρχεί το μοντέλο του ελεύθερου επαγγελματία 
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(με τη μορφή του ανεξάρτητου παραγωγού), η (επαν)εισαγωγή 
συνεταιριστικών πρακτικών πρέπει να θεωρείται ως βασική κατεύθυνση 
για την επίλυση των προβλημάτων που μαστίζουν τον χώρο (έλλειψη 
ισομερούς χρηματοδότησης και προστασίας, εκμετάλλευση από τους 
μεσάζοντες, διάθεση των προϊόντων κ.λπ.). Δεν είναι άλλωστε διόλου 
τυχαίο που η παρακμή της όποιας συνεταιριστικής παράδοσης στην 
Ελλάδα εδραιώνεται ακριβώς τη στιγμή που ρέει άφθονο το ευρωπαϊκό 
χρήμα και μπαίνουν οι βάσεις των εντελώς παρασιτικών λογικών που 
διαμόρφωσαν την αγροτική νοοτροπία αλλά και πρακτική κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες. Ήταν τότε που οι συνεταιρισμοί μετατράπηκαν 
σε απλά γρανάζια διαχείρισης και διανομής της κρατικά οργανωμένης 
διασπάθησης των ευρωπαϊκών κεφαλαίων. 

Ειδικά δε στην Ελλάδα, όπου η έλλειψη καπιταλιστικής 
παράδοσης διαμόρφωσε μια οικονομία με κυρίαρχη τη μικρομεσαία 
επιχείρηση και τους αυτοαπασχολούμενους, η στροφή προς την μισθωτή 
εργασία πήρε μεγαλύτερη ώθηση τα τελευταία χρονια με την εφαρμογή 
των μνημονιακών πολιτικών και την κατάρρευση της μεσαίας τάξης. 
Μέσα σ’ αυτή τη συγκυρία, όπου κυριαρχεί πλέον όλο και περισσότερο 
το δίπολο μισθωτή εργασία-ανεργία (οδηγώντας στην επικράτηση 
της χειρότερης και πιο εκμεταλλευτικής εκδοχής της πρώτης), έχουμε 
μια εξαιρετική ευκαιρία να δοκιμάσουμε ένα νέο μοντέλο εργασίας, 
βασισμένο στην κοινή παραγωγή. Μέχρι τώρα τέτοιες πρωτοβουλίες 
συνεργατικών εγχειρημάτων παραμένουν είτε περιθωριακές είτε 
περιορισμένες σε μη κρίσιμους κλάδους της παραγωγής οι οποίοι, 
επιπλέον, απευθύνονται σε μια στενή αριστερή και αναρχική πελατεία 
(αυτοδιαχειριζόμενα καφενεία και βιβλιοπωλεία κ.λπ.). Άλλωστε η 
ιδιαιτερότητα του αγροτικού κόσμου έχει να κάνει, όπως είδαμε, με το 
γεγονός ότι κατέχει μέσα παραγωγής και έτσι έχει πολύ μεγαλύτερα 
περιθώρια δράσης προς μια τέτοια κατεύθυνση.c

Στον βαθμό που δεν λαμβάνονται τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, 
ο οικονομικός μαρασμός θα επιτείνεται καθημερινά. Όσο κυριαρχεί η 
αντίληψη που περιμένει τα πάντα από το κράτος πιστεύοντας πως, αν έρθει 
στην εξουσία κάποια κυβέρνηση περισσότερο άξια κι ικανή, θα επιφέρει 
τον αναγκαίο «εκσυγχρονισμό» και την συνακόλουθη «παραγωγική 
ανασυγκρότητση» που θα απογειώσουν με κάποιον μεταφυσικό τρόπο την 
οικονομία, απλώς θα διαιωνίζουμε τις λογικές επαιτίας και συναλλαγής 
με την εξουσία που μας οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση. Δίχως 
προσπάθεια κινητοποίησης από τα κάτω, από ομάδες του πληθυσμού που 
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παράγουν οι ίδιες, για τον εαυτό τους, κι όχι για κάποιον τρίτο, δεν υπάρχει 
καμία πιθανότητα εξόδου από τη σημερινή κατάσταση. Πόσο μάλλον, αν 
αναλογιστεί κανείς πως ζητήματα όπως το τι θα καλλιεργούμε, πώς θα το 
διανέμουμε, τι θα αποταμιεύουμε, τι τεχνολογία θα χρησιμοποιούμε κ.ο.κ. 
θα έπρεπε να αφορούν και τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες συνολικά κι όχι 
απλώς τον κάθε αγρότη ή μικροπαραγωγό ατομικά. Υπό τις σημερινές 
συνθήκες, η μόνη οδός για την προώθηση ενός δημοκρατικού προτάγματος 
είναι μια τέτοια, από τα κάτω, προσπάθεια εφαρμογής ανάλογων 
συνεταιριστικών και οικολογικών πρακτικών, ξεκινώντας από τη μικρή 
κλίμακα και το τοπικό επίπεδο και φτάνοντας έως την πιο μεγάλη, πάντα 
υπό προϋποθέσεις.

Η φυσιογνωμία της αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα
Όπως ήδη υπονοήσαμε, οι αγροτικές κινητοποιήσεις έχουν 

ιδιαίτερη σημασία για μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οικονομία της οποίας 
μόνο με ένα υπερβολικό ξεχείλωμα των εννοιών μπορεί να χαρακτηριστεί 
ως καπιταλιστική1. Όπως και πολλές άλλες χώρες του μη δυτικού κό-
σμου ή της δυτικής μεθορίου και περιφέρειας, η Ελλάδα συνιστά κατά 
βάση ένα αγροτοκτηνοτροφικό μόρφωμα που δεν ξεπέρασε ποτέ το 
εμπορικό-εφοπλιστικό στάδιο προκειμένου να περάσει στην ουσιαστική 
βιοτεχνική κι εν συνεχεία βιομηχανική παραγωγή, με αποτέλεσμα ακόμη 
και σήμερα το ελληνικό κεφάλαιο παραμένει κατά βάση εφοπλιστικό-
λαθρεμπορικό, κατασκευαστικό, εμπορικό και τραπεζικό αλλά επ’ ουδενί 
βιομηχανικό2. Σε κάθε περίπτωση, για λόγους κυρίως γεωπολιτικούς, οι 
Μεγάλες Δυνάμεις των αρχών του 19ου αιώνα παρενέβησαν και έσωσαν 
μια αποτυχημένη «επανάσταση» (την ώρα που ο Ιμπραήμ ανακτούσε 
την Πελοπόννησο εκμεταλλευόμενος τις διαρκείς φαγωμάρες ανάμεσα 
σε καπεταναίους, κοτζαμπάζηδες, πολιτικούς και όλες τις υπόλοιπες 
φράξιες που ανταγωνίζονταν για τη νομή της εξουσίας), ιδρύοντας το 

1. Βλ. σχετικά το «Εντιτόριαλ», του προηγούμενου, 8ου τεύχους του Προτάγματος, σ. 41 
κ. ε.
2. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, «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).
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νεοελληνικό κρατίδιο που από τότε, κόντρα σε κάθε ανθρωπολογικό 
και μακροκοινωνικό δεδομένο, εντάσσεται στον δυτικό, «ανεπτυγμένο» 
κόσμο. Μέσω αυτής της ιδιαίτερης προστασίας από τις δυτικές δυνάμεις 
αλλά και άλλων παραγόντων, στην Ελλάδα συνέρρευσαν κεφάλαια 
που ελάχιστα αντιστοιχούσαν στις πραγματικές μας οικονομικές 
δυνατότητες. Λόγω της προκαπιταλιστικής όμως νοοτροπίας που 
κυριαρχεί ακόμη στη χώρα, το χρήμα αυτό στράφηκε προς ραντιέρικες 
ή ακόμη και καθαρά παρασιτικού τύπου επενδύσεις -μεταπρατικές στην 
καλύτερη των περιπτώσεων- που, αντί για την προσπάθεια δημιουργίας 
βιομηχανικού ιστού, οδήγησαν σε μια υπερδιόγκωση του τριτογενούς 
τομέα. Μια τέτοια στρεβλή ανάπτυξη σαρώθηκε εύκολα από την κρίση, 
συμπαρασύροντας όμως και κομμάτια του πρωτογενούς τομέα, όπως 
εν προκειμένω ο αγροτικός κόσμος, που είχαν πιστέψει ότι θα έλυναν 
το πρόβλημα της παραδοσιακής τους οικονομικής δυσπλασίας μέσω 
της διασύνδεσής τους με την οικονομία των υπηρεσιών (κυρίως μέσω 
του τουρισμού), και έχοντας σε κάθε περίπτωση ως δίχτυ ασφαλείας τις 
γενναίες κοινοτικές επιδοτήσεις. 

Ως προς τη σημερινή κατάσταση του αγροτικού προβλήματος 
στην Ελλάδα, τα πράγματα είναι λίγο πολύ γνωστά, έστω και υπό μια 
στερεοτυπική συχνά εκδοχή. Την αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα 
την κατέστρεψαν, με άλλα λόγια, τόσο η ΚΑΠ, όσο και η στενοκεφαλιά 
των αγροτών μαζί με το κομματικόcπαιχνίδι που στήθηκε γύρω από το 
ευρωπαϊκό χρήμα (και συμβολίζεται από το περίφημο σύνθημα «όλα 
τα κιλά όλα τα λεφτά»). Η κατάσταση διαφέρει, φυσικά, από περιοχή 
σε περιοχή και παρ’ όλο που δεν επωφελήθηκαν όλοι από αυτές τις 
κομπίνες, πολλοί αγρότες έβγαλαν λεφτά, διέλυσαν τους συνεταιρισμούς, 
απαξίωσαν τη γη και την εργασία, προσχωρώντας σε μια νοοτροπία 
εύκολου πλουτισμού που διέλυσε κάθε υπόλειμμα παραδοσιακής 
αγροτικής ηθικής και συνδέθηκε αβίαστα με τον μεταβιομηχανικό 
παρασιτισμό που ερχόταν πλέον εκ Δυσμάς για να κουμπώσει με τις 
εγχώριες νοοτροπίες κομπίνας και αρπαχτής που ακολουθούσαν σταθερά 
οι ολιγαρχίες μας. Κι αν το φαινόμενο πήρε τέτοια έκταση, είναι γιατί 
με τα χρήματα των επιδοτήσεων ζούσε το σύνολο της τοπικής κοινωνίας 
κι όχι μόνο οι μεγαλοαγρότες που είχαν τα «κονέ» προκειμένου να 
επωφελούνται άμεσα από τα εισερχόμενα κονδύλια3. Δεν είναι λοιπόν 

3. Όπως λέγεται χαρακτηριστικά σε ορισμένες περιοχές της επαρχίας, το πότε θα 
έρθουν οι επιδοτήσεις το μάθαιναν πρώτα οι ιερόδουλες και οι χορεύτριες των τοπικών 
«κωλάδικων» και μετά οι αγρότες!
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ν’ απορεί κανείς που, μέσα σε αυτό το πλαίσιο έστω και έμμεσης πρόσβα-
σης στην εύκολη χρηματοδότηση, κυριάρχησε μια λογική σπατάλης και πλή-
ρους ασέβειας απέναντι στη γη. Η λογική του εύκολου πλουτισμού καθόρισε 
αντιοικολογικές πρακτικές (από τη χρήση φυτοφαρμάκων μέχρι την εξά-
ντληση του καλλιεργήσιμου εδάφους), με αποτέλεσμα αυτή η ανυπαρξία 
οικολογικής συνείδησης να δρα ανασταλτικά και για την όποια ορθολογική 
και συμφέρουσα εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ας δούμε όμως 
εν τάχει πώς οδηγηθήκαμε, ιστορικά, σε αυτόν τον φαύλο κύκλο. 

Ένα βασικό στοιχείο από το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε είναι η 
διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας με βάση, ή κύτταρο που λένε και οι 
επαϊοντες, την οικογένεια. Σύμφωνα με στοιχεία της ΠΑΣΕΓΕΣ4, η αξία του 
μεγαλύτερου μέρους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων δεν ξεπερνά τις 15.000 
ευρώ. Το γεγονός αυτό συνδέεται με την εκτίμηση που έκανε το Υπουργείο 
Οικονομικών κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων, σύμφωνα με 
την οποία το 88% των αγροτών δηλώνει μεχρι 5000 ευρώ εισόδημα. Υπάρχει 
σίγουρα φοροδιαφυγή, αλλά δεν πρέπει να νομίζει κανείς οτι τα κέρδη τους 
είναι πολλαπλάσια των δηλωμένων. Η ουσία του ζητήματος είναι η ανεπάρκεια 
της γης και, κατά συνέπεια, ο περιορισμός του εισοδήματος, που ανάγκαζε την 
πλειοψηφία των αγροτών να διαφοροποιούν τις πηγές εισοδήματος. Η μέση 
έκταση εκμετάλλευσης της γης στην Ελλάδα είναι 45 στρέμματα περίπου, η 
οποία δεν μπορεί να δώσει πάνω από 7-8 χιλιάδες ευρώ καθαρό εισόδημα, 
στην καλύτερη χρονιά, ακόμα και αν καλλιεργηθούν προϊόντα υψηλότερης 
απόδοσης, όπως ελιές, πορτοκάλια, ροδάκινα, σταφίδα, σταφύλι κ.λπ. Κατά 
συνέπεια, η οικογένεια καλλιεργεί τα χωράφια, εκτρέφει και μερικά ζώα, 
μπορεί να συντηρεί και ένα μπακάλικο στο χωριό, μια ταβέρνα για μερικούς 
μήνες αν βρίσκεται σε τουριστική περιοχή ή ένα βενζινάδικο. Ταυτόχρονα, τα 
νεότερα μέλη μπορεί να έχουν και κάποια μισθωτή εργασία (συχνά αδήλωτη) 
μερικής απασχόλησης στην πιο κοντινή πόλη.c

Το οικογενειακό αυτό μοντέλο γνώρισε καιρούς μεγάλης δόξας 
κατά την περίοδο της πασοκοκρατίας. Συχνά οι νεότεροι διορίζονταν 
στο δημόσιο κι όλοι καμάρωναν που από την μια μέρα στην άλλη έγιναν, 
για παράδειγμα, και ΔΕΗτζήδες και αγρότες. Με μισθό από το δημόσιο 
και επιδότηση για τις καλλιέργειες είχαμε πρόσβαση σε ένα πολύ πιο 
εύκολο χρήμα, καθώς δεν υπήρχε πια λόγος να μας καίει το λιοπύρι 
για τρεις και εξήντα! Έτσι, οι γηραιότεροι παρέμεναν στα χωράφια ή 
στο στάβλο να επιβλέπουν την δουλειά των μεταναστών, οι γυναίκες 

4. Βλέπε την μελέτη Πρόσφατες εξελίξεις στην αγροτική οικονομία της Ελλάδος, Ιουλιος 
2013. Διαθέσιμη στο ίντερνετ.
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στο συσκευαστήριο ή την μονάδα μεταποίησης (που συχνά διοικούνταν 
από τον ντόπιο συνεταιρισμό, πριν τους διαλύσουν οι κομματικές 
φαγωμάρες και ξεπουληθούν σε επιχειρηματίες), ενώ όσο αναπτυσσόταν 
ο εγχώριος τουρισμός αγοράζαμε μια άδεια για αγοραίο ταξί, ανοίγαμε 
και μια ταβέρνα, ένα μπακάλικο, ακόμα και Rooms to let. Σταδιακά το 
συσσωρευμένο εισόδημα από επιδοτήσεις, φοροδιαφυγή και συντάξεις 
των παππούδων (σε συνδυασμό με τη μεγάλη διατροφική αυτάρκεια 
του νοικοκυριού) μετουσιωνόταν σε διαμερίσματα στην κοντινή πόλη, 
αυτοκίνητα κ.λπ. Και κάπως έτσι, οι περήφανοι αγρότες έγιναν από 
κολληγάδες  ραντιέρηδες! 

Ταυτόχρονα, η προώθηση του παραγόμενου προϊόντος δε γινόταν 
αποκλειστικά διά των μεσαζόντων αλλά, λόγω του γενικότερου ελληνικού 
νομικού χάους, υπήρχε και σε αυτό δυνατότητα διαφοροποίησης. Ο 
παραγωγός μπορούσε να πουλά όπου ήθελε, αν βέβαια είχε τα μέσα 
(φορτηγό, χώρος αποθήκευσης κ.λπ.): από πάγκους στις λαϊκές μέχρι 
εστιατόρια, ιδιώτες (στόμα με στόμα), ακόμα και σε αυτοσχέδιους 
πάγκους στους επαρχιακούς δρόμους. Παράλληλα, ο κλασικός πολιτικός 
εκβιασμός που όλες οι κοινωνικές κατηγορίες ασκούσαν στις κυβερνήσεις 
απέδιδε και εδώ τους καρπούς του (π.χ. να τους βρει αγοραστές για 
την πλεονάζουσα παραγωγή τους), συνδυαζόμενος με την διαφθορά, 
τη διαπλοκή με ντόπιους κομματικούς νταβατζήδες και το γενικότερο 
καθεστώς ανομίας που επικρατεί στην απίθανη ελληνική ύπαιθρο.c

Αυτό το δεδομένο περιπλέκει κάπως την σημερινή κατάσταση. 
Γιατί αυτός ο βαθμός διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων και του 
εισοδήματος δεν είναι πλέον εφικτός, όχι μόνο επειδή η Εφορία έχει 
εντείνει τους ελέγχους αλλά εξ αιτίας της συνολικής συρρίκνωσης 
της ελληνικής οικονομίας. Και στο βαθμό που οι μισθοί του δημοσίου 
μειώνονται, νέες θέσεις δεν ανοίγουν, ο εσωτερικός τουρισμός 
εξαφανίζεται και οι παππούδες μάς αποχαιρετούν ή μειώνεται δραματικά 
η σύνταξή τους, η σχεδιαζόμενη φορολόγηση του αγροτικού εισοδήματος 
κινδυνεύει όντως να ισοπεδώσει τους μικρούς αγρότες. Αντιθέτως, οι 
λίγοι που θα καταφέρουν να επιβιώσουν θα έχουν στη διάθεση τους 
ακόμα μεγαλύτερες εκτάσεις γης, τις οποίες θα νοικιάζουν για ψίχουλα, 
και έτσι ακόμα μεγαλύτερο μερίδιο της εγχώριας και ξένης αγοράς. 
Στα χέρια αυτών θα συγκεντρωθούν οι όποιες επιδοτήσεις απομείνουν, 
ενώ σίγουρα θα επεκτείνουν την πολιτική της μονοκαλλιέργειας και ό,τι 
αυτή συνεπάγεται.
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Η ιστορική εξέλιξη του αγροτικού ζητήματος στην Ελλάδα

α) Από το Κιλελέρ ως και την Κατοχή
Αν θέλουμε, πολύ σχηματικά, να σκιαγραφήσουμε την ιστορική 

εξέλιξη της ελληνικής υπαίθρου, ως προς ό,τι μας αφορά εν προκειμένω, 
πρέπει να τη χωρίσουμε σε τρεις φάσεις. Από το Κιλελέρ μέχρι την 
Κατοχή, από τη δεκαετία του ’50 μέχρι το 1980 και από την έλευση της 
«Αλλαγής» μέχρι σήμερα. 

Κατά την πρώτη φάση έχουμε, παράλληλα με την αναδιανομή 
των γαιών και την εγκατάσταση του προσφυγικού πληθυσμού στην 
ύπαιθρο, μια πιο δραστήρια και γενικά ορθή παρέμβαση του κράτους 
μέσω εγγειοβελτιωτικών έργων, παροχής δανείων, ψήφισης νομοθεσίας 
περί συνεταιρισμών, επέκτασης των φυτειών με στόχο το ξεπέρασμα 
της μικρής κλίμακας οικιακής παραγωγής και την επίτευξη εσωτερικής 
αυτάρκειας προϊόντων. Οι πολιτικές αυτές δίνουν ώθηση στην αγροτική 
οικονομία και οδηγούν σε αύξηση του αγροτικού πληθυσμού, παρ’ όλο 
που δεν προωθείται ακόμη η εκμηχάνιση της παραγωγής.

β) Η μετεμφυλιακή περίοδος και η Χούντα
Από το 1950 και μετά βασικό χαρακτηριστικό της υπαίθρου 

είναι η μείωση του αγροτικού πληθυσμού: ο ελληνικός πληθυσμός έχει 
αποδεκατιστεί ούτως ή άλλως από την Κατοχή και τον Εμφύλιο, ενώ 
η μετανάστευση και η ανάπτυξη της μεταποίησης στις μεγάλες πόλεις 
μειώνουν ακόμα περισσότερο τον καθεαυτό αγροτικό πληθυσμό της 
επαρχίας. Βασικό επίσης στοιχείο αυτής της περιόδου είναι η ανατροπή 
της κρατικής πολιτικής του προηγούμενου σταδίου, μιας και ο στόχος 
της προστασίας του αγροτικού πληθυσμού μέσα από τον έλεγχο των 
τιμών αντικαθίσταται, στις πολιτικές των μεταπολεμικών κυβερνήσεων, 
από την επιδίωξη εξασφάλισης φθηνής πρώτης ύλης για την ελληνική 
μεταποίηση. Οι αγρότες σε αυτό το στάδιο συντηρούν το ίδιο περίπου 
επίπεδο παραγωγής, μιας και η ανεπάρκεια εργατικών χεριών καλύπτεται 
από την σταδιακή εισαγωγή των μηχανών, των φυτοφαρμάκων και των 
λιπασμάτων από τα τέλη της δεκαετίας του ’50 και τα μέσα του ’60. 
Τα πράγματα, ωστόσο, είναι πολύ δύσκολα για τους μικρούς αγρότες, 
καθότι οι μεγαλοαγρότες (κάποιοι εκ των οποίων ήταν μαυραγορίτες που 
πλούτισαν κατά τη διάρκεια της Κατοχής) καταφέρνουν να συντηρούν 
μια κατά βάση κολληγάδικου τύπου σχέση με τους μικροιδιοκτήτες. Οι 
τελευταίοι δουλεύουν ως εργάτες γης στα χωράφια των μεγαλοιδιοκτητών 
για να συμπληρώσουν το δικό τους εισόδημα. Οι μεγαλοϊδιοκτήτες είναι 
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άλλωστε αυτοί που εισάγουν τις μηχανές στην παραγωγή ενώ προσπαθούν 
συστηματικά να αποτρέψουν την δημιουργία συνεταιρισμών, πράγμα 
άλλωστε που καταφέρνουν εύκολα, κυρίως μέσα από τις στενές τους 
σχέσεις με όλες τις μεταπολεμικές κυβερνήσεις (οι οποίες βασίζονταν σε 
αυτούς για τον πολιτικό έλεγχο του αγροτικού κόσμου και κυρίως για 
την εκδίωξη μέσω της μετανάστευσης όσων ανήκαν στην Αριστερά5). Άλ-
λες πηγές εισοδήματος μέχρι τα μέσα του ‘70 δεν υπάρχουν, ενώ πρέπει 
να συνυπολογιστεί το γεγονός ότι πολλοί μικρομεσαίοι αγρότες βρίσκο-
νται χρεωμένοι στην Αγροτική Τράπεζα κατά την προσπάθειά τους να 
αυξήσουν την ιδιοκτησία τους με την αγορά νέας γης ή να επεκτείνουν 
την κλίμακα παραγωγής, με προφανή σκοπό την απεξάρτησή τους από 
τους νεοτσιφλικάδες. Δεδομένου, μάλιστα, πως η σταθερότητα των τιμών 
δεν ήταν εξασφαλισμένη όπως κατά την προηγούμενη περίοδο, από τη 
μια χρονιά στην άλλη μπορούσαν να έρθουν τα πάνω κάτω στον προυπο-
λογισμό ενός μέσου αγρότη6.c

Από το τέλος της Χούντας και έπειτα αναπτύσσονται με 
εντυπωσιακό ρυθμό οι αγροτικοί συνεταιρισμοί. Η διαγραφή δανείων 
από τους Συνταγματάρχες ανεβάζει το βιοτικό επίπεδο του αγροτικού 
κόσμου και αυξάνει την ανεξαρτησία των μικρομεσαίων, οι οποίοι, με 
την ώθηση των κυβερνήσεων Καραμανλή κυρίως (επιχορηγήσεις, ευνοϊκή 
νομοθεσία κ.λπ.) δημιουργούν συνεταιρισμούς για να εξασφαλίσουν 
σταθερό εισόδημα και καλύτερη διαπραγμάτευση των τιμών αγοράς 
πρώτων υλών. Από αυτό το σημείο και μέχρι σήμερα η εκμηχάνιση 
και η χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων καθιερώνονται για όλους 
τους παραγωγούς. Το πρόβλημα είναι πως ξεκινά ταυτόχρονα και η 
διαφοροποίηση του εισοδήματος: Οι νεότερες γενιές δε δείχνουν πια 
τόση εμπιστοσύνη στην αγροτική παραγωγή και τις δυνατότητες των 
συνεταιρισμών, αναζητώντας μια παράλληλη δουλειά στις κοντινές 
πόλεις. Ταυτόχρονα, η εγκατάλειψη της υπαίθρου συνεχίζεται μέσω της 
απορρόφησης του εργατικού δυναμικού από τον αναπτυσσόμενο τομέα 
των υπηρεσιών στα αστικά κέντρα.c Η εξέλιξη αυτή ενδυναμώνει τη 

5. Οι νεοτσιφλικάδες αναλαμβάνουν για λογαριασμό του κράτους την οργάνωση τη φυγής 
των νέων για το εξωτερικό: προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων, έκδοση εισιτηρίων 
κ.λπ. Τη δεκαετία του ‘50 μάλιστα αυτό το σύστημα ήταν τόσο διαδεδομένο και σχεδόν 
επίσημα αναγνωρισμένο, που οι εν λόγω μεγαλοαγρότες κέρδιζαν ένα συγκεκριμένο ποσό 
για κάθε «κεφάλι» που έστελναν στο εξωτερικό.
6. Αυτή είναι, ειρήθσω εν παρόδω, η βασική αιτία της αποδοχής της Χούντας από τον 
αγροτικό κόσμο, αφού ο Παπαδόπουλος διέγραψε μεμιάς όλα τα δάνεια. Τα τρικούβερτα 
γλέντια την άνοιξη του ‘67 στην ελληνική ύπαιθρο τα θυμούνται ακόμα οι γηραιότεροι!
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νοοτροπία της μικρής κλίμακας παραγωγής, οικιακού προσανατολισμού, 
που στόχο της έχει κυρίως να στηρίξει διατροφικά το νοικοκυριό και 
μόνο δευτερευόντως να παράγει κάποιο πλεόνασμα σε ένα ή δύο από τα 
αγαθά που παράγονται με σκοπό την πώλησή του7. 

γ) Η πασοκοκρατία
Η άνοδος του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία εγκαινιάζει ένα νέο στάδιο. 

Το χάπι της παραμονής στην ΕΟΚ (για την παραμονή στην οποία ο 
Αντρέας είχε επανειλημμένως εξαγγείλει δημοψήφισμα που ποτέ δεν 
διοργάνωσε!) χρυσώθηκε με τις επιδοτήσεις και τα περίφημα ΜΟΠ8, ενώ 
οι συνεταιρισμοί ανέλαβαν σιωπηρά έναν νέο ρόλο: Από όργανο στα 
χέρια των παραγωγών έγιναν όργανο στα χέρια του κόμματος-κράτους 
για την άσκηση μιας -υποτυπώδους έστω- κοινωνικής πολιτικής. Αυτό 
επέτρεπε στο ΠΑΣΟΚ να εξοικονομεί κεφάλαια για να τα διοχετεύσει 
στην βασική του εκλογική πελατεία, τους εργαζόμενους των πόλεων 
και τους δημόσιους υπαλλήλους. Εντός αυτού του συστήματος, ο 
συνεταιρισμός αναλαμβάνει, λ.χ., να λειτουργήσει το συσκευαστήριο-
μονάδα μεταποίησης της κάθε περιοχής και έτσι προσλαμβάνει σε αυτό 
την εκλογική πελατεία εκείνων που ελέγχουν τον συνεταιρισμό. Όπως 
ήταν επόμενο, μέσα σε λίγα χρόνια η κακοδιαχείριση και οι κόντρες 
υποβάθμισαν ή και έκλεισαν πολλούς συνεταιρισμούς, ενώ οι μονάδες 
μεταποίησης πέρασαν στα χέρια ντόπιων επιχειρηματιών.c

Από την άλλη, στο βαθμό που οι μικρομεσαίοι διαφοροποιούν 
το εισόδημα και τις δραστηριότητές τους, αδιαφορώντας έτσι για τα 
ζητήματα της αγροτικής παραγωγής στη χώρα, η κάθε κυβέρνηση έχει 
πλέον να διαπραγματευτεί με την ολιγαρχία των μεγάλων αγροτών. 
Αυτοί είναι που αναδεικνύονται σε εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου 
και καθορίζουν ουσιαστικά την ατζέντα των διεκδικήσεων. Το αλισβερίσι 
στο εσωτερικό των αγροτών, μεταξύ των διαφόρων «τάξεων» ως εκ 
τούτου, γίνεται στη βάση δύο ζητημάτων: της φορολογίας, από τη μια 
μεριά, και των εισφορών και επιδοτήσεων, από την άλλη. Η τιμή του 
προϊόντος, οι μέθοδοι παραγωγής, το είδος των προϊόντων και τόσα άλλα 

7. Οι στρεβλώσεις της αγροτικής παραγωγής λοιπόν έκαναν και ένα καλό, αφού διατήρησαν 
ζωντανή τη κουλτούρα της πλουραλιστικής καλλιέργειας απέναντι στην επέκταση των 
μονοκαλλιεργιών.
8. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα. Πρόκειται για χρηματοδοτικό πλαίσιο της 
τότε Ευρωπαικής Οικονομικής Κοινότητας, που αποτελεί τον πρόγονο των σημερινών 
χρηματοδοτικών πλαισίων της Ευρωπαικής Ένωσης (ΕΣΠΑ). 
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θέματα δεν αφορούν τον μικρομεσαίο παραγωγό, αφού ουσιαστικά 
δεν ζει πλέον από την αγροτική δραστηριότητα. Ουσιαστικά, αν δεν 
υπήρχε η επιδότηση του προϊόντος και αν δεν έκανε το κράτος τα 
στραβά μάτια σε φορολογικό επίπεδο, το πιθανότερο είναι οτι πολλοί 
από αυτούς τους αγρότες θα εγκατέλειπαν πλήρως την παραγωγή. 
Αντίστοιχα, στο ανώτερο επίπεδο της ιεραρχίας του αγροτικού 
κόσμου, οι «επιτρεπτικές» κρατικές πολιτικές αύξαναν τα περιθώρια 
κέρδους των μεγάλων αγροτών, τη στιγμή που η ανάδειξή τους σε 
προνομιακούς συνομιλητές της κυβέρνησης τούς εξασφάλιζε και 
πολλά ακόμη προνόμια. Αλλά το βασικότερο ζήτημα μέσα σε όλα 
αυτά παρέμεινε η δυσκολία να τεθεί το ζήτημα με ξεκάθαρα ταξικούς 
όρους, καθώς η διαφοροποίηση του εισοδήματος δημιούργησε και 
στην ύπαιθρο εκείνες τις μάζες των «πολυτεχνιτών και ερημοσπιτών» 
που παρατηρούνται από το ’90 και έπειτα στις μεγάλες πόλεις. 

Η πραγματική φύση του προβλήματος

α) Μη δυτικός κόσμος και οικονομική καχεξία
Όπως προκύπτει από αυτή την περιγραφή, έχουμε να κάνουμε 

με μια αγροτική παραγωγή μικρής κλίμακας η οποία υποφέρει από 
οικονομική καχεξία. Δεν ευθύνεται όμως γι’ αυτό μόνο το γεγονός 
ότι, από γεωγραφική άποψη, ο αριθμός των καλλιεργήσιμων γαιών 
στην Ελλάδα είναι περιορισμένος, εξ αιτίας του (κατά 80%) ορεινού 
χαρακτήρα της χώρας. Κι άλλες χώρες έχουν την ίδια σχεδόν γεωμορφία, 
με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την ανεπτυγμένη Ιαπωνία, η 
οποία μάλιστα έχει μικρότερο ποσοστό καλλιεργήσιμων γαιών9 και 
δε διαθέτει σημαντικά ενεργειακά κοιτάσματα, όπως, λ.χ. η Νορβηγία, 
άλλη μια χώρα κατά 70% ορεινή και με ελάχιστες καλλιεργήσιμες 
γαίες (γύρω στο 3% της συνολικής της επιφάνειας). Το παράδειγμα της 
Ιαπωνίας είναι χαρακτηριστικό, καθώς μας δείχνει πως οι γεωγραφικοί, 
κλιματικοί και γενικώς υλικοί παράγοντες δεν αρκούν για να εξηγήσουν 
πλήρως οικονομικές συμπεριφορές και ανισορροπίες ανάπτυξης. Εν 
προκειμένω, πιστεύουμε πως το πρόβλημα της αγροτικής ανάπτυξης 
στην Ελλάδα άπτεται της γενικότερης οικονομικής δυσπλασίας που 
πλήττει το σύνολο σχεδόν των μη δυτικών οικονομιών και ειδικότερα 
όσων δε διαθέτουν ενεργειακούς πόρους. Η Ιαπωνία εν προκειμένω 
συνιστά την εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. 

9. 11,65% της συνολικής της επιφάνειας έναντι 19,71% για την Ελλάδα.
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Σε άλλο κείμενό μας μιλούσαμε για τη θεμελιώδη αδυναμία του 
μη δυτικού κόσμου να επιτύχει καπιταλιστικού τύπου ανάπτυξη και για 
τη σημασία που διαδραματίζουν εν προκειμένω παράγοντες πολιτιστικοί 
και τελικά ανθρωπολογικοί, οι οποίοι απορρέουν από τη συνολικότερη 
μορφή οργάνωσης αυτών των κοινωνιών10. Ουσιαστικά θα λέγαμε πως το 
αγροτικό πρόβλημα, που ταλανίζει μεγάλο μέρος των μη δυτικών, «υπο-
ανάπτυκτων» χωρών, έχει να κάνει -πέρα από το γεωπολιτικό ζήτημα 
των σχέσεών τους με τη Δύση (ιμπεριαλισμός, αποικιοκρατία κ.λπ.)- με 
την αδυναμία αστικής ανάπτυξης αυτών των χωρών, δηλαδή, με άλλα 
λόγια, με την αδυναμία τους να βγουν από την προνεωτερική, ραντιέ-
ρικη και προσοδοθηρική λογική, προκειμένου να καινοτομήσουν τεχνικά 
και επιστημονικά και να δημιουργήσουν μια καπιταλιστική οικονομία 
ικανή να τους επιτρέπει να επιτυγχάνουν επίπεδα κατανάλωσης ανάλο-
γα των ανεπτυγμένων τους ομολόγων. Η Ελλάδα κατάφερε να πετύχει 
τέτοια επίπεδα κυρίως για λόγους γεωπολιτικούς με αποτέλεσμα να 
δημιουργηθεί η γνωστή αντίφαση μεταξύ επιπέδου ζωής της κοινωνίας 
και πραγματικών δυνατοτήτων της οικονομίας, η οποία και εξεράγη με 
την τωρινή κρίση. Το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα μόνο εντός ενός τέ-
τοιου πλαισίου πρέπει να εξετάζεται, αν θέλουμε να έχουμε μια ιδέα για 
τα πραγματικά διακυβεύματα που τίθενται πίσω από τις κραυγές των 
αγροτοπατέρων και τον μηντιακό κουρνιαχτό.

β) Το πρόβλημα της οικονομικής διασύνδεσης υπαίθρου-πόλης
Όπως έχει, λοιπόν, σωστά παρατηρηθεί, «ο μηχανισμός της 

αγροτικής εξόδου, στην κλασική και αναγνωρίσιμη μορφή του, της 
διάλυσης, δηλαδή των αγροτικών ισορροπιών και της μετατροπής των 
κατεστραμμένων αγροτών σε βιομηχανικούς εργάτες στην πόλη δεν 
ελειτούργησε στην περίπτωση της ελληνικής οικονομίας»11. Αυτός 
ο μηχανισμός, που έχει πολύ σωστά αναλυθεί από τον Μαρξ -αλλά 
ανάχθηκε λανθασμένα σε καθολική σταθερά- συνιστά τον κλασικό 
δρόμο ανάπτυξης των καπιταλιστικών οικονομιών. Η σύνδεση μεταξύ 
υπαίθρου και πόλης επιτυγχάνεται «αυθόρμητα», από την ίδια τη δυ-

10. Βλ. την ενότητα «Η αδυναμία επίλυσης του προβλήματος του μη δυτικού κόσμου» του 
«Εντιτόριαλ» του 8ου τεύχους του Προτάγματος, ό. π., σ. 49 κ. ε.
11. Β. Παναγιωτόπουλος, «Αγροτική έξοδος και σχηματισμός της εργατικής δύναμης», 
πρακτικά του διεθνούς συμποσίου ιστορίας, Νεοελληνική πόλη, οθωμανικές κληρονομιές 
και ελληνικό κράτος, Αθήνα, 1985 (παρατίθεται από τον Στ. Τσοτσορό, Η συγκρότηση του 
βιομηχανικού κεφαλαίου στην Ελλάδα [1898-1939], τ. Α’, Η αργόσυρτη εκβιομηχάνιση, 
Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2008, σ. 264).

ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ



62

ναμική της οικονομίας, και οδηγεί σε μια σχέση συναλλαγών που οφε-
λούν τόσο την πρώτη όσο και τη δεύτερη. Η μεν πρώτη στέλνει στην 
πόλη το πληθυσμιακό της πλεόνασμα, το οποίο απορροφάται από την 
εκεί εδρεύουσα βιομηχανική παραγωγή, τη στιγμή που, παράλληλα, 
πουλά το αγροτικό της πλεόνασμα στον αυξανόμενο πληθυσμό των 
πόλεων. Έτσι, κάθε αγροτική μονάδα βρίσκει μια μόνιμη αγορά για 
την παραγωγή της και μπορεί να χρηματοδοτήσει μια λελογισμένη 
και σταδιακή επέκταση των παραγωγικών της δυνατοτήτων. Με 
τα κέρδη που αποκομίζονται η ύπαιθρος εισάγει από την πόλη 
καταναλωτικά (βιοτεχνικά και βιομηχανικά) αγαθά αλλά και -αυτό 
είναι το σημαντικότερο- μηχανές και τεχνογνωσία. Με αυτόν τον 
τρόπο -και παράλληλα με την αύξηση του πληθυσμού αλλά και την 
ανάπτυξη της βιομηχανίας- η ύπαιθρος αρχίζει, σιγά σιγά, να περνά 
σε μοντέλα «καπιταλιστικής», δηλαδή εξορθολογισμένης και μεγάλης 
κλίμακας παραγωγής, εντασσόμενη με τρόπο εγγενή στον συνολικό 
οικονομικό ιστό κάθε χώρας. Προφανώς το κράτος παρεμβαίνει όπου 
χρειάζεται με σκοπό τη διευκόλυνση αυτής της διασύνδεσης πόλης-
υπαίθρου, αλλά πρόκειται μόνο για υποβοηθητικές παρεμβάσεις, 
μιας κι η συνολικότερη οικονομική δυναμική αρκεί για να κινήσει τον 
παραγωγικό μηχανισμό.

Αντίστοιχα, όπως έχει δείξει λεπτομερώς ο Παπαϊωάννου (στη 
Γένεση του ολοκληρωτισμού), η έλλειψη μιας τέτοιας δυναμικής συ-
νιστά χαρακτηριστικό δείγμα οικονομικής υπανάπτυξης κατά τρόπον 
ώστε η ουσία της τελευταίας να μπορεί να συμπυκνωθεί ακριβώς σε αυ-
τήν την αδυναμία ομαλής σύνδεσης πόλης-υπαίθρου. Ο Παπαϊωάννου 
χρησιμοποίησε αυτό το σχήμα προκειμένου ν’ αναλύσει τους κομουνι-
στικούς ολοκληρωτισμούς του 20ού αιώνα12, όμως εμείς μπορούμε να το 
χρησιμοποιήσουμε ως γενικότερο κριτήριο προκειμένου για τον χαρα-
κτηρισμό μιας οικονομίας ως καπιταλιστικής-αστικής ή όχι. Η Ελλάδα 
εμπίπτει, προφανώς, σε αυτήν την κατηγορία και γι’ αυτό ο Β. Φίλιας 
έχει αφιερώσει σημαντικό κομμάτι της ανάλυσής του περί νεοελληνι-
κής κοινωνίας στον εντελώς παρασιτικό χαρακτήρα της διασύνδεσης 
πόλης-υπαίθρου που κυριαρχεί στην ελληνική περίπτωση13. 

12. Των οποίων οικονομικό θεμέλιο συνιστά, ακριβώς, μια άνωθεν προσπάθεια του κράτους 
να επιτύχει με τεχνητό τρόπο αυτή τη σύνδεση (μέσω βίαιων επιτάξεων της αγροτικής 
παραγωγής κι εν συνεχεία της πλήρους και βάναυσης κολλεκτιβοποίησης της αγροτιάς με 
σκοπό αυτή να μετατραπεί σε υπηρετικό προσωπικό των αστεακών πληθυσμών). 
13. Βλ. Β. Φίλιας, Κοινωνία και εξουσία στην Ελλάδα. Η νόθα αστικοποίηση 1800-1864, 
Αθήνα, Gutenberg, 1996.
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Επεκτείνοντας το σχήμα που προτείνει ο ίδιος, εμείς θα 
περιγράφαμε ως εξής τη νεοελληνική εκδοχή τούτης της διασύνδεσης: 
η αγροτική έξοδος δε γίνεται με σκοπό την απορρόφηση από κάποια 
ανθηρή βιομηχανία των πόλεων αλλά με σκοπό το «βόλεμα» είτε στο 
δημόσιο είτε σε τομείς του τριτογενούς τομέα πάνω στη βάση όχι 
οικονομικών αναγκαιοτήτων -μιας κι η αστεακή οικονομία δεν έχει 
ανάγκη εισαγωγής εργατικού δυναμικού- αλλά, πολύ συχνά, γνωριμιών 
και πολιτικής συναλλαγής14. Έτσι, το μόνο που η πόλη δίνει πίσω στην 
ύπαιθρο είναι είτε κάποια έξτρα εισοδήματα, που μπορούν να βοηθήσουν 
τη μικρή, οικογενειακού τύπου παραγωγική μονάδα15, είτε ένα σύστημα 
πολιτικής πατρωνίας που εξασφαλίζει παρασιτικού τύπου πρόσοδο -δη-
λαδή χρήματα που δεν προέρχονται από την ίδια την οικονομική από-
δοση των παραγωγικών υποκειμένων αλλά προκύπτουν από πολιτικές 
αναγκαιότητες. Με την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ και την άνοδο του 
ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, αυτό το αλισβερίσι πήρε τη μορφή της βιομηχανί-
ας των επιδοτήσεων. Κατά τα άλλα, το πέρασμα ακόμα και των, ούτως 
ή άλλων, προαστικού και προκαπιταλιστικού τύπου, ελληνικών πόλεων 
στην καθεαυτό, μετακαπιταλιστική φάση των υπηρεσιών και της κοινω-
νίας της κατανάλωσης, προσθέτει ένα ακόμη, επίσης παρασιτικού τύπου, 
ανταποδοτικό όφελος στην ύπαιθρο: την ευκαιρία να καρπωθεί τα οφέλη 
από τις όποιες δυνατότητες τουριστικής εκμετάλλευσης της περιοχής. 
Έτσι, η ύπαιθρος επωφελείται μόνο έμμεσα από τις καταναλωτικές δα-
πάνες της πόλης, όχι ως αγροτική παραγωγική δύναμη, αλλά ως τουρι-
στικό θέρετρο που φιλοξενεί -και τρέφει- παραθεριστές. 

Οι δυσκολίες κάθε εναλλακτικής οδού

α) Η αποανάπτυξη ως εθελούσια και εξισωτική λιτότητα
Μια τέτοια ανάλυση της κατάστασης μας οδηγεί αβίαστα 

στο συμπέρασμα πως μόνη πραγματική και μακροπρόθεσμη λύση 
του προβλήματος είναι η εθελούσια μείωση του μέσου επιπέδου 
κατανάλωσης  ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις πραγματικές 
οικονομικές δυνατότητες της κοινωνίας. Ουσιαστικά μια τέτοια μεί-

14. Μεγάλο μέρος της παραγωγής του κλασικού ελληνικού κινηματογράφου εμπνέεται 
από αυτήν ακριβώς την κοινωνιολογική πραγματικότητα που φέρνει έναν άξεστο και 
αφελή χωριάτη στην αθηναϊκή μεγαλούπολη σε αναζήτηση «βολέματος».
15. Και των οποίων χαρακτηριστικότερη εκδοχή είναι τα εμβάσματα των μεταναστών 
οι οποίοι, διόλου τυχαία, εντάσσονται στον οικονομικό μηχανισμό μεγαλουπόλεων του 
ανεπτυγμένου, δυτικού κόσμου. 
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ωση γίνεται και σήμερα, βιαίως όμως και με τρόπο εξόχως άδικο και 
αντιδημοκρατικό (μιας και δε θίγονται οι «βολεμένοι» και τα ανώτερα 
στρώματα της κοινωνίας) με τις μνημονιακές πολιτικές. Οι Δυτικοί 
κατάλαβαν ότι δεν έχουν κανένα λόγο να χρηματοδοτούν ένα βαρέλι δίχως 
πάτο σαν την Ελλάδα και ζητούν πλέον μια στοιχειώδη απόσβεση και 
εξασφάλιση πως η μελλοντική χρηματοδότηση δε θα οδηγήσει πάλι σε 
ανάλογους εκτροχιασμούς. Για εμάς, αντίθετα, το όλο ζήτημα συνοψίζεται 
στην ιδέα πως τούτη η παραδοχή της μη βιωσιμότητας του σημερινού -ή, 
ορθότερα, πρόσφατου- μοντέλου ευημερίας πρέπει να οδηγήσει σε μια 
άλλου τύπου, αποαναπτυξιακή, αυτή τη φορά, «λιτότητα», κατανεμημένη 
βάσει δημοκρατικών και εξισωτικών κριτηρίων, η οποία όμως θα εξασφαλίζει 
ένα επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους και όλες. 

Μια τέτοια αλλαγή ούτε απλή είναι, ούτε και πιθανή, καθώς, 
όπως θα δούμε στη συνέχεια, απαιτεί αλλαγή όχι μόνο στον τρόπο ζωής 
των πλούσιων ολιγαρχιών αλλά και της ίδιας της μεγάλης μάζας του 
κοινωνικού σώματος, δηλαδή των μεσαίων τάξεων οι οποίες βρίσκονται 
εδώ και χρόνια στο στόχαστρο του νεοφιλελευθερισμού. Πρόκειται για 
μια αλλαγή ταυτοχρόνως οικονομική-πολιτική μα και πολιτισμική, καθώς 
απαιτεί τη δημιουργία ενός νέου τύπου ανθρώπου, ικανού να θέτει όρια 
στις ανάγκες και στις επιθυμίες του. Είναι όμως προφανές πως μια τέ-
τοια βλέψη του ανθρώπινου όντος και της κοινωνίας, που αντιλαμβάνεται 
την ελευθερία ως αυτοπεριορισμό, έρχεται σε κάθετη και βαθειά αντίθε-
ση όχι μόνο με τέσσερις δεκαετίες εδραίωσης της κοινωνίας της κατα-
νάλωσης αλλά και με τρεις αιώνες νεωτερικής ιστορίας, μιας και αντι-
τίθεται μετωπικά στη θεμελιώδη νεωτερική ιδέα περί της δυνατότητας 
μιας απεριόριστης ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων (σε οικονομικό 
επίπεδο) και συνεχούς αύξησης των ατομικών ελευθεριών και ικανοποίησης 
των επιθυμιών (σε πολιτικό και πολιτιστικό επίπεδο). Αμφισβήτηση τούτου 
του παραγωγισμού και του αυτονόητου της ιδεολογίας της «αφθονίας» 
συνιστά για τον σημερινό μέσο άνθρωπο έγκλημα καθοσιώσεως. 

Λόγω έλλειψης χώρου αλλά και του ιλιγγιώδους εύρους των 
ζητημάτων που ανοίγονται, σε αυτό το κείμενο προβαίνουμε μόνο σε 
μια πρώτη πραγμάτευση των πιο βασικών διακυβευμάτων που θέτει η 
υποστήριξη ενός τέτοιου προτάγματος δημοκρατικού και οικολογικού 
επαναπροσδιορισμού των αναγκών και των επιθυμιών μας, εν όψει 
μελλοντικών πιο λεπτομερών και συγκεκριμένων αναλύσεων προς αυτή 
την κατέυθυνση, ξεκινώντας από το αγροτικό ζήτημα. Σε καμία περίπτωση 
δεν κατέχουμε τις γνώσεις και την εξειδίκευση που είναι απαραίτητες 
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για την πραγμάτευση ενός συνόλου τόσο διαφορετικών μα εξίσου στενά 
διασυνδεδεμένων προβλημάτων, από την οικονομία και την οργάνωση της 
παραγωγής μέχρι την πολεοδομία και το δημογραφικό ζήτημα. Στόχος 
μας είναι, κατά συνέπεια, να θίγουμε σταδιακά, μέσω διαδοχικών κειμέ-
νων και αναλύσεων, όλο και περισσότερες παραμέτρους της βασικής ιδέας 
που υποστηρίζουμε σ’ επίπεδο προτάγματος με σκοπό τον εμπλουτισμό 
της σχετικής δημόσιας συζήτησης. 

β) Ένα οικολογικό μοντέλο αγροτικής παραγωγής
Σύμφωνα με αυτήν την οπτική, μια αγροτική αναδιάρθρωση της 

παραγωγής σε αποαναπτυξιακά πλαίσια θα πρέπει να θέτει ως στόχο 
της όχι μόνο την υιοθέτηση ενός μη «διεφθαρμένου» αγροτικού ήθους, 
όμοιο με αυτό της προ της δεκαετίας του '80 νοοτροπίας αλλά και την 
αποδοχή μιας εθελούσιας πτώσης του βιοτικού επιπέδου, ειδικά όταν 
μιλάμε για μια χώρα με περιορισμένης έκτασης καλλιεργήσιμη γη και 
φυσικούς πόρους σαν την Ελλάδα. Ομοούσια αυτών των αλλαγών θα 
πρέπει να είναι και μια νέα, οικολογικότερη σχέση με τη γη. Θα πρέπει 
να τονίζεται με κάθε ευκαιρία αυτή η παράμετρος ενάντια στον εύκολο 
λαϊκισμό που ζητά -όπως σε κάθε άλλον τομέα- την επιστροφή στην προ 
κρίσης κατάσταση (λες και κάτι τέτοιο είναι δυνατό!).

Από την αναγνώριση όμως αυτών των αναγκαιοτήτων μέχρι την 
πρακτική επινόηση και εφαρμογή αποτελεσματικών και αποδοτικών 
μεθόδων καλλιέργειας που θα υιοθετούν έναν τέτοιο αποαναπτυξιακό 
προσανατολισμό υπάρχει μια τεράστια απόσταση που πρέπει να 
διανυθεί. Αυτή η διάσταση του ζητήματος συχνά παραβλέπεται, καθώς 
μεγάλη μερίδα των ατόμων που συμμετέχουν στις οργανώσεις και τις 
συλλογικότητες οι οποίες καταπιάνονται με τον αναγκαίο πειραματισμό 
με «εναλλακτικές» μορφές καλλιέργειας προέρχονται συχνά από τον 
νεολαιίστικο οικολογικό χώρο και διακατέχονται από μια «χίπικη» 
αισιοδοξία που τους αποτρέπει απ’ το να δουν το πραγματικό εύρος και 
τη δυσκολία ορισμένων προβλημάτων. Ίσως το πιο καίριο ζήτημα από 
αυτά που παραβλέπονται εν προκειμένω να είναι εκείνο της κλίμακας: 
πολύ ενδιαφέρουσες, με άλλα λόγια, οι μέθοδοι που αναπτύσσονται 
αλλά παραμένει ανοιχτό -ορθάνοιχτο για την ακρίβεια!- το ερώτημα 
κατά πόσον τέτοιες εναλλακτικές μέθοδοι καλλιέργειας είναι ή μπορεί 
να γίνουν φερέγγυες από την άποψη της παραγωγής μεγάλης κλίμακας 
και της διατροφικής ασφάλειας. 

Ας πάρουμε ως παράδειγμα το μείζον ζήτημα του ξεπεράσματος 
της χρήσης φυτοφαρμάκων και χημικών, βιομηχανικών λιπασμάτων. 
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Γρήγορα διαπιστώνει κάποιος πως τούτο το ξεπέρασμα δεν είναι σε 
καμία περίπτωση τόσο απλό όσο συνήθως παρουσιάζεται στα πλαίσια 
της εξ ορισμού μικρής κλίμακας παραγωγής των εναλλακτικών 
παραγωγών ή κοινοτήτων παραγωγών. Πιστεύουμε πως πρέπει εδώ ν’ 
αναγνωρίσουμε -δίχως τον φόβο πως τέτοιες παραδοχές προδίδουν τις 
οικολογικές κι αποαναπτυξιακές μας αξίες- ότι, παρά την υπερβολική 
και βλαβερή χρήση που μπορεί να τους έγινε τελικά από τους αγρότες, 
τα λιπάσματα (ή ακόμη και τα φυτοφάρμακα) στην πραγματικότητα 
έλυσαν αποτελεσματικά το πρόβλημα της παραγωγής μεγάλης κλίμακας, 
μιας κι εμφανίσθηκαν στα πλαίσια της «βιομηχανικού» τύπου γεωργίας 
που είχε για στόχο της τον εφοδιασμό των σύγχρονων μεγαλουπόλεων. 
Πρίν από τη μαζική χρήση τέτοιων σκευασμάτων, ο κόσμος ζούσε κοντά 
στη γη και την δούλευε μεν με πολύ πιο σεβάσμιο και οικολογικό τρόπο, 
ωστόσο η σπάνη και ενίοτε η έλλειψη παρέμενε μια μόνιμη κατάσταση. 
Πέραν, δηλαδή, του ζητήματος του φαντασιακού της αφθονίας και της 
ανάγκης να θρέψουμε τον αστικοποιημένο πληθυσμό, έδω έχουμε να 
κάνουμε με ένα πραγματικό πρόβλημα. 

Μεθόδους ήπιας-εναλλακτικής-οικολογικής καλλιέργειας μπορεί 
κανείς να βρει άπειρες, αρκεί να κάνει μια σχετικά αναζήτηση στο 
διαδίκτυο ή να ενδιαφερθεί για ανάλογους συλλόγους και οργανώσεις. 
Υπάρχουν μέχρι και γκουρού εναλλακτικών καλλιεργειών, όπως π.χ. 
της περμακουλτούρας (σαν τη η Βαντάνα Σίβα) με ακολούθους ανά τον 
κόσμο που έλκουν την καταγωγή τους απ› τα κινήματα της δεκαετίας 
του ’60 και του ‘70 και την συνεπακόλουθη νεο-μυστικιστική οπτική της 
σχέσης με τη γη και τη φύση. Πολύ συχνά, όπως είδαμε, ο εναλλακτικός 
αγροτικός κόσμος κινείται σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο.c Ωστόσο το ζήτημα 
του κατά πόσονc όλες αυτές οι πρακτικές μπορούν να συντηρήσουν 
μια παραγωγή μεγάλης κλίμακας, που τίθεται εκ των πραγμάτων αν 
συζητά κανείς μια ευρεία, «επαναστατική» αλλαγή των σύγχρονων 
κοινωνιών, συνήθως πάντοτε παραβλέπεται από τους εναλλακτικούς 
αγρότες. Παρά τις όποιες και πολύ σημαντικές εξαιρέσεις16, ο κύρι-

16. Όπως για παράδειγμα εκείνη των Γιώργου Κολέμπα και Γιάννη Μπίλλα. Η προσπάθειά 
τους είναι ιδιαίτερα αξιόλογη καθότι οι δύο αυτοί ακτιβιστές προσπαθούν να συνδέσουν το 
ζήτημα της αποανάπτυξης με ένα μοντέλο συνολικής οργάνωσης της κοινωνίας (και μέσα 
από αυτό να λύσουν το πρόβλημα της παραγωγής σε μεγάλη κλίμακα) με πυλώνες την 
τοπικοποίηση, τον κοινοτισμό, την συμβιωτικότητα και τις σύστοιχες με αυτήν αξίες, την 
αυτοδιαχείριση, την δραστική μείωση των -κυρίως επιπλαστων- αναγκών και την ανάδυση 
μιας νέας κουλτούρας που θα νοηματοδοτήσει ριζικά την ζωή μας και τη σχέση μας με τη 
φύση. Οι σκέψεις που ακολουθούν μπορούν να θεωρηθούν και ως μια σειρά θεμελιωδών 
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ος όγκος της επιχειρηματολογίας που συναντά κανείς σε αυτούς τους 
χώρους παραμένει δέσμιος του «αντιαυταρχικού» παραδείγματος των 
ιστορικών κινημάτων από τα οποία προήλθαν: ενάντια στις μεγάλες πο-
λυεθνικές, προώθηση της ιδέας πως τα φυτοφάρμακα και τα μεταλλαγ-
μένα επιβάλλονται μόνο και μόνο επειδή το απαιτούν τα σχετικά βιο-
μηχανικά λόμπι, «αποκάλυψη» των βλαβερών τους επιπτώσεων κ.ο.κ.17. 
Στην καλύτερη περίπτωση, τα επιχειρήματα των ακτιβιστών του χώρου 
αυτού παραμένουν υγιεινιστικού τύπου («να ξέρουμε τι τρώμε», «να 
μη δηλητηριάζουμε τους εαυτούς μας και τη γη») ή μας θυμίζουν την 
αντίστοιχη κριτική των οπαδών του ελεύθερου λογισμικού ενάντια στις 
μεγάλες εταιρείες πληροφορικής («να ελέγχουμε τον σπόρο», «να μην 
αφήσουμε τη Μοσάντο να πατεντάρει τα είδη» κλπ). Επιχειρήματα που 
έχουν φυσικά την αξία τους, αλλά που στη πράξη δε φαίνεται να έχουν 
κάποια απήχηση στον παραδοσιακό αγροτικό κόσμο, πράγμα που θα 
πρέπει να μας απασχολήσει συστηματικότερα: συμβαίνει άραγε κάτι 
τέτοιο μόνο και μόνο επειδή οι παραδοσιακού τύπου αγρότες είναι 
εκμαυλισμένοι από τη χυδαία λογική της ανάπτυξης με κάθε κόστος 
ή μήπως επειδή δεν δίνουν καμία χειροπιαστή απάντηση σε φλέγοντα 
ζητήματα μιας πιο μαζικού τύπου παραγωγής; 

Το ίδιο φυσικά ισχύει και για το αποκορύφωμα της βιομηχανικού 
τύπου γεωργίας, τους μεταλλαγμένους οργανισμούς18. Η λύση: όχι στα 
φυτοφάρμακα- όχι στα μεταλλαγμένα, είναι όμορφη ως σλόγκαν, αλλά 
συνεπισύρει την επιστροφή σε παραγωγές πιο επισφαλείς. Αυτό δεν ση-
μαίνει ότι δεν υπάρχουν μέθοδοι και αγροτικές τεχνικές λιγότερο βίαιες 
οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν εν προκειμένω ή ότι θα πρέπει να πα-
ραδοθούμε στη θρησκεία της Μάνας-Γης και να χορεύουμε γύρω από τη 
φωτιά για να ‘ρθει βροχή. Ωστόσο, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
παραβλέπουμε τη διαπίστωση πως, αν καταργήσουμε τα φυτοφάρμακα 
και τα μεταλλαγμένα αναγκαστικά επιστρέφουμε σε μια πολύ λιγότερο 

ερωτημάτων που μας απασχολούν στον βαθμό που και εμείς μοιραζόμαστε τις επιδιώξεις 
και τις αγωνίες τους. Βλ. Γ. Κολέμπας, Τοπικοποίηση, από το παγκόσμιο στο τοπικό 
(Αντιγόνη, 2009), Γ. Κολέμπας, Γ. Μπίλλας, Ο ανθρωπολογικός τύπος της αποανάπτυξης-
τοπικοποίησης (Αθήνα, Οι εκδόσεις των συναδέλφων, 2013) καθώς και τα άρθρα των δύο 
συγγραφέων στις ιστοσελίδες: http://www.topikopoiisi.eu/ και http://apokoinou.com/.
17. Για το «αντιαυταρχικό» παράδειγμα, βλ. την ενότητα «Παράδοση και Πρόοδος: 
το ζήτημα του ξεπεράσματος των ορίων» από το «Εντιτόριαλ» του 7ου τεύχους του 
Προτάγματος (Οκτώβριος 2014), σ. 18 κ. ε.
18. Οι οποίοι, υπό μια έννοια συνιστούν πολύ πιο σημαντικό και βαθύ πρόβλημα από τη χρήση 
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, για τον απλούστατο λόγο πως δεν τα έχουν πια ανάγκη.
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ελεγχόμενη παραγωγή, πράγμα που μας επαναφέρει σε άλλα προβλή-
ματα που είχαν ως τώρα ξεπεραστεί (αδυναμία αντιμετώπισης των συ-
νεπειών των φυσικών καταστροφών, λιμοί κ.λπ.). 

γ) Έξοδος από τη βιομηχανική κοινωνία;
Σε γενικές γραμμές, έχουμε την εντύπωση οτι οι εναλλακτικού 

τύπου καλλιέργειες συνήθως υιοθετούν εκ των πραγμάτων την ιδέα πως 
τα προϊόντα τους θα έχουν απλώς τη μορφή υγιεινού συμπληρώματος, 
δίπλα στα «βασικά» που μας παρέχει η παραδοσιακού τύπου ή/
και μεγάλης κλίμακας, βιομηχανική γεωργία. Η δυνατότητα ν’ 
αντικαταστήσουν αυτά τα «βασικά» σπάνια τίθεται.

Γι’ αυτό και το ζήτημα των φυτοφαρμάκων αλλά και των 
μεταλλαγμένων θυμίζει την αντίστοιχη κουβέντα περί εναλλακτικής 
ιατρικής, ομοιοπαθητικής κ.ο.κ. Καλά κι άγια, με άλλα λόγια, όλα αυτά 
(σε γενικές γραμμές, φυσικά, κι αρκεί να μη γίνονται ιδεολογίες σεχτών 
κι αντίστοιχων υποκουλτουρών), αλλά μέχρι τώρα όσοι τα υποστηρίζουν 
ή και τα εφαρμόζουν στην καθημερινή τους ζωή το κάνουν ως αξεσουάρ 
μιας ζωής βασισμένης στα εχέγγυα που προσφέρει η βιομηχανική 
κοινωνία. Διότι, σε τελική ανάλυση, αν θέτουμε ζήτημα «καθαρής» 
ιατρικής και γεωργίας, θέτουμε ουσιαστικά ζήτημα εξόδου (μερικής ή και 
συνολικότερης) από το μοντέλο της βιομηχανικής κοινωνίας. Όχι απλώς 
διότι -στην περίπτωση της αγροτικής παραγωγής- τα φυτοφάρμακα 
είναι κατεξοχήν δημιούργημα μιας βιομηχανοποιημένης παραγωγής, 
αλλά κι επειδή εκφράζουν το μοντέλο της «καπιταλιστικής» γεωργίας. 
Ακόμα βαθύτερα, το ζήτημα που συζητάμε συνδέεται άμεσα και βαθιά 
με το έτερο ζήτημα της αμφισβήτησης του βιομηχανικού μοντέλου, 
καθώς πλήρης «αποκάθαρση» της αγροτικής παραγωγής και επιστροφή 
σε πιο παραδοσιακά, δηλαδή λιγότερο εντατικά, αποδοτικά αλλά και 
«φερέγγυα» μοντέλα γεωργίας, σημαίνει επιστροφή στο προβιομηχανικό 
μοντέλο, κατά το οποίο ο άνθρωπος παρέμενε σε μεγάλο βαθμό αν όχι 
έρμαιο, τουλάχιστον βαθιά εξαρτημένος από τα καπρίτσια της φύσης, 
δεμένος μ’ έναν πολύ κοπιαστικότερο τρόπο ζωής κι εργασίας. Όχι μόνο 
τα επίπεδα κατανάλωσης ήταν πολύ πιο χαμηλά, αλλά δεν υπήρχε καμία 
εγγύηση διαρκούς και σταθερής ροής των τροφίμων που αντιστοιχούσαν 
σε αυτά τα επίπεδα κατανάλωσης. Κάτι ανάλογο συνέβαινε και με την 
παραδοσιακή ιατρική, η οποία ήταν πολύ λιγότερο αποδοτική και μας 
άφηνε σε μεγάλο βαθμό στο έλεος της φύσης.c Μιλώντας, λοιπόν, για 
γενίκευση ενός πιο ήπιου μοντέλου αγροτικής παραγωγής, συμβατού με 
τα αποαναπτυξιακά πρότυπα, δεν τίθεται μόνο ζήτημα ποσότητας (πώς 
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θα μαζικοποιηθεί ένα τέτοιο σύστημα παραγωγής;) αλλά και «ποιότητας»: 
προϋποτίθεται, δηλαδή, και απαιτείται μια βαθύτατη αλλαγή νοοτροπίας. 
Όχι όμως μόνο σε ιδεολογικό ή «θεωρητικό» επίπεδο, αλλά -κυρίως- σ’ 
επίπεδο καθημερινών βιορυθμών και υλικής διαβίωσης. Ουσιαστικά μιλάμε 
για επιστροφή σ' έναν κόσμο όπου η εξασφάλιση των όρων υλικής μας 
διαβίωσης δε θα είναι αυτονόητη και «αυτόματη» όπως σήμερα.

δ) Επιστήμη, τεχνική, πληθυσμός
Όπως ήδη υπονοήσαμε, μια τέτοια συζήτηση μπορεί να ειδωθεί 

και ως προκαταρκτική κουβέντα, ως ένα είδος φωτισμού του πεδίου εντός 
του οποίου πρέπει να κινηθούμε, στην προσπάθειά μας να ορίσουμε -στο 
προσεχές μέλλον- τις βασικές παραμέτρους ενός πιθανού και βιώσιμου 
μοντέλου δημοκρατικής και αποαναπτυξιακής κοινωνίας19. Κι αυτό, δι-
ότι τα ζητήματα που προσπαθούμε να προσπελάσουμε βρίσκονται σε 
διαρκή διασύνδεση μεταξύ τους. Παραδείγματος χάριν, το ερώτημα περί 
μιας πιθανής εξόδου από το βιομηχανικό μοντέλο συνδέεται άμεσα με το 
ζήτημα της τεχνικής και της επιστήμης, όπως επίσης και με το ειδικότερο 
και πολύ ιδιαίτερο πρόβλημα της στρατιωτικής τεχνολογίας: όπως τόνιζε 
ο Unabomber στο μανιφέστο του, μια αποαναπτυξιακή κοινωνία τοπικής 
εμβέλειας θα έχει μεγάλο πρόβλημα στο αμυντικό επίπεδο, καθώς οι 
αντίπαλοί της, που θα έχουν διατηρήσει τη βιομηχανική τεχνολογία και ως 
εκ τούτου τα σύγχρονου τύπου όπλα, θα μπορούν να την καθυποτάξουν 
σε κλάσματα του δευτερολέπτου20. 

Για αυτό ακριβώς πρέπει να δούμε ποιες πλευρές της σύγχρονης 
επιστήμης και τεχνολογίας θα πρέπει να κρατήσουμε και ποιες πρέπει 
να απορριφθούν. Πρέπει, με άλλα λόγια -όσο κι αν αυτό μας αναγκάσει, 
ενδεχομένως, να προβούμε σε «εκπτώσεις» σε επίπεδο αρχών και 
αξιών- να πούμε ξεκάθαρα σε ποιον βαθμό η αποανάπτυξη κινδυνεύει 

19. Ας σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για την κατάρτιση κάποιου «εγχειρίδιου αυτόνομης 
κοινωνίας», μια δηλαδή εκ των προτέρων σχεδίαση ενός «λειτουργικού μοντέλου», 
αλλά για την ανίχνευση ορισμένων βασικών επιλογών που θα πρέπει να γίνουν προς 
την κατεύθυνση ενός άλλου μοντέλου ζωής το οποίο στηρίζουμε. Χαρακτηρίζοντας ένα 
τέτοιο μοντέλο ως «πιθανό» και «βιώσιμο» δεν αναφερόμαστε τόσο στις πιθανότητες 
ιστορικής του πραγματοποίησης, οι οποίες φαίνονται μηδαμινές, αν κρίνουμε από τη 
σημερινή κατεύθυνση των κοινωνιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Αναφερόμαστε, αντίθετα, 
στη δυνατότητα ενός τέτοιου προσχεδίου να συνιστά όχι ουτοπιστικό παραλήρημα αλλά 
σχεδίασμα μιας κοινωνίας ικανής να σταθεί και να λειτουργήσει, αν ποτέ υπήρχε κάποιο 
κίνημα που θα κινούνταν προς την κατεύθυνση της πραγματοποίησής της.
20. Βλ. Th. Kaczynski, Industrial Society and Its Future [Το μέλλον της βιομηχανικής 
κοινωνίας], (1995).
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να πέσει στις αντιφάσεις του πρωτογονισμού. Και όλα αυτά μέσα σε 
μια γενικότερη οπτική σχετικά με το προς τα που πρέπει να στραφεί 
η επιστήμη, ποια νέα νοηματοδότηση πρέπει να λάβει και ποιο 
τεχνικό σύστημα θέλουμε να αντικαταστήσει ή να συνεχίσει, υπό μια 
παραλλαγμένη μορφή, το σημερινό21.

Εξίσου σύνθετο, ακανθώδες αλλά και δύσκολο να θιγεί από πολιτική 
σκοπιά είναι το ζήτημα της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού. Λόγω 
της ιστορίας του, το ζήτημα αυτό έχει ταυτιστεί με τις συντηρητικές και 
συχνά ακροδεξιές και ρατσίζουσες ή και ανοιχτά ρατσιστικές δυνάμεις 
που παραδοσιακά το ανακινούσαν, αρχής γενομένης από τον διαβόητο 
βρετανό οικονομολόγο Τόμας Ρόμπερτ Μάλθους22. Ωστόσο, αν στην επο-
χή του Μάλθους το να εγείρει κανείς ζήτημα ελέγχου του πληθυσμού 
ήταν πολιτικά ύποπτο, σήμερα, δύο αιώνες μετά σχεδόν, η εκρηκτική 
αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού θέτει ρητά προβλήματα οικολογικής 
και ενεργειακής ισορροπίας σε πλανητικό επίπεδο, ενώ είναι και άμεσα 
συνδεδεμένη με την ανισοκατανομή του παγκόσμιου πλούτου, όπως φαί-
νεται από το μείζον ζήτημα της οικονομικής μετανάστευσης. Σύμφωνα 
με την οπτική μας, η προοπτική εξόδου από την κοινωνία της αφθονίας 
και το παραγωγίστικο μοντέλο στην γεωργία αλλά και στην οικονομία 
γενικώς δεν μπορεί σε καμία περίπτωση ν’ αποσυνδέεται από το ζήτημα 
του ελέγχου της αύξησης του πληθυσμού. 

Πρώτα πρώτα γιατί ιστορικά η θεαματική και εκρηκτική αύξηση του 
παγκόσμιου πληθυσμού που μας έχει οδηγήσει να είμαστε σήμερα κοντά στα 
7 δις ψυχές συνιστά σάρκα από τη σάρκα του καπιταλιστικού και γενικότερα 
παραγωγιστικού φαντασιακού και της αναγωγής της επιδίωξης της υλικής 
αφθονίας σε κεντρική επιδίωξη του ανθρώπινου πολιτισμού -πράγμα που 
συνεπάγεται ότι, οποιαδήποτε κριτική σε αυτήν την εξέλιξη, θα πρέπει να 
στέκεται με αντίστοιχη κριτική διάθεση απέναντι -έστω- στο αυτονόητο 
της διαρκούς αύξησης του ανθρώπινου είδους. Ταυτόχρονα, η διατροφική 
επισφάλεια στην οποία ενδεχομένως να γυρίσουμε, έστω και σε ένα βαθμό, 
αν αμφισβητήσουμε βασικές δομές της βιομηχανικής κοινωνίας, αποτελεί 
μια πολύ παράξενη και δυνάμει επικίνδυνη κατάσταση σε πολιτικό επίπεδο, 
αν δεν επιβληθούν ορισμένοι σημαντικοί περιορισμοί με στόχο την αποφυγή 

21. Σχετικά με τη σημασία της κριτικής στον πρωτογονισμό και την τεχνοφοβία -από 
μη τεχνοφιλική σκοπιά-, βλ. την ανάλυση του Ζαν-Μαρκ Μαντοζιό, «Το “τέλος του 
ανθρώπινου είδους”;», μέρος β’, Πρόταγμα, τ. 7, ό.π., σσ. 129-148.
22. Βλ. σχετικά με το ζήτημα το κατατοπιστικό εισαγωγικό κεφάλαιο του κειμένου του 
Μάρεϊ Μπούκτσιν, Ο μύθος του υπερπληθυσμού, μτφρ. Σ. Κοτρώτσιος, Αθήνα, Ελ. Τύπος, 
1997.
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πιθανών παρεκτροπών. Μια συνθήκη όπου η διατροφική αλυσίδα δεν είναι 
εξασφαλισμένη είναι κάτι που δεν έχουμε δει μέσα στον "ανεπτυγμένο" 
κόσμο μετά τον Β΄ Π. Π. Και έκτοτε βλέπουμε τα αποτελέσματά της στην 
Αφρική, με τις διαρκείς συγκρούσεις και σφαγές, τη μετανάστευση, τη βίαιη 
μετακίνηση πληθυσμών κι όλα τα σχετικά φαινόμενα. 

Δεύτερον, τι σημαίνει η μόνιμη κατάσταση διατροφικής 
επισφάλειας για την πολιτική κατάσταση στο εσωτερικό μιας κοινότητας; 
Υπό το κράτος του φόβου, μια κοινότητα μπορεί να γίνει πιο ευάλωτη 
απέναντι στον σφετερισμό της εξουσίας, στην εγκαθίδρυση αυταρχικών 
καθεστώτων, στην ανάπτυξη ξενοφοβικών και ρατσιστικών συνδρόμων. 
Ποσο μαλλον όταν ο υπερπληθυσμός πιέζει περισσότερο τα πράγματα 
-κάτι που ήδη βλέπουμε να συμβαίνει σήμερα στην Ευρώπη επ’ αφορμή 
του προσφυγικού. Οι αρχαίοι Έλληνες, που αντιμετώπιζαν μόνιμα αυτό 
το ζήτημα (βλ. την περίφημη στενοχωρία), έστελναν ένα μέρος του 
πληθυσμού να αποικίσει νέα εδάφη. Σήμερα όμως που θα πάμε; Σε 
άλλους πλανήτες; 

Παρομοίως, το ζήτημα της παρέμβασης στην ίδια την παραγωγή 
είναι βασικό. Πιστεύουμε πως για μια προσέγγιση που προσπαθεί 
πραγματικά και με πλήρη θεωρητική τιμιότητα να συγκεράσει, κατά 
το δυνατόν, τη δημοκρατική με την οικολογική προοπτική, το ερώτημα 
πρέπει να είναι τι είδους παρεμβαση πρέπει να γίνει από την πλευρά 
του ανθρώπου και προς τα εκεί να στραφεί η επιστημονική έρευνα. Και 
μάλιστα το ζήτημα είναι ακόμα πιο περίπλοκο από αυτό που προτείνει 
η περμακουλτούρα και οι τεχνικές που περιλαμβάνουν παρέμβαση με 
άλλα απλά φυσικά προϊόντα (ενεργοί μικροοργανισμοί, φυσική λίπανση 
κ.λπ.). Όσο και αν αυξηθούν οι φυσικές άμυνες του εδάφους και του 
καλλιεργούμενου προϊόντος, ένας κάποιος βαθμός χημικής παρέμβασης 
θα είναι ίσως απαραίτητος, με βασικό στόχο να αποφευχθούν άλλες 
μεγαλύτερες τραγωδίες από τις όποιες επιπτώσεις στη φύση. Τις οποίες θα 
πρέπει βεβαίως να βρούμε τρόπους να μετριάζουμε ή να αντιμετωπίζουμε, 
στο βαθμό όμως που τα σχετικά μέτρα κι οι συνέπειές τους δε θέτουν 
μείζονα πολιτικά ζητήματα, σαν αυτά που προαναφέραμε23. 

23. Ουσιαστικά το ζήτημα που εδώ τίθεται, από φιλοσοφικής απόψεως, είναι αυτό της 
κριτικής στον οικολογικό αντιανθρωπισμό -είτε πρόκειται για ρεύματα όπως η «Βαθειά 
Οικολογία» του νορβηγού Άρνε Νες (Arne Naes), είτε για ορισμένες εκδοχές αποανάπτυ-
ξης που βλέπουν ως μόνη λύση για την επιστροφή σε πιο ήπιες μορφές εκμετάλλευσης 
της φύσης την αναγωγή της σ’ ένα είδος θεότητας, μέσω μια νεοθρησκευτικής συνείδησης 
που θα λατρεύει τη Μητέρα-Γη. Ο Μάρεϊ Μπούκτσιν και άλλοι έχουν ξεκινήσει τη σχετική 
κριτική σε τούτο τον «οικομυστικισμό» (βλ. τον συλλογικό τόμο Deep Ecology & Anarchism, 
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Για να γίνει κάπως πιο κατανοητή η σύνθετη φύση του ζητήματος, 
θα αναφερθούμε σε μερικά από τα συμπεράσματα μακροχρόνιων ερευνών 
στο ζήτημα της απόδοσης της οργανικής καλλιέργειας. Η αρθρογραφία 
και η βιβλιογραφία σχετικά με το ζήτημα είναι τεράστια, ωστόσο φαίνεται 
πως μεγάλο μέρος των ερευνών συγκλίνει προς μερικές βασικές θέσεις: 
Πρώτον, ότι η οργανική καλλιέργεια δίνει μια απόδοση η οποία, στην 
καλύτερη περίπτωση, υπολείπεται από 8% έως 20% της συμβατικής 
καλλιέργειας, με τη διακύμανση να οφείλεται, μεταξύ άλλων, και στον 
τύπο του προϊόντος. Θα μπορούσε να πει κανείς οτι η διαφορά δεν είναι 
μεγάλη, και πως η εξέλιξη των μεθόδων παραγωγής θα μπορούσε να την 
μειώσει. Ωστόσο, και εδώ βρίσκεται το δεύτερο στοιχείο, για να επιτευχθεί 
ένα υψηλότερο επίπεδο απόδοσης χρειάζεται η βελτίωση των συνολικών 
υποδομών παραγωγής, όπως τα εγγειοβελτιωτικά έργα, η άρδρευση 
και πολλά άλλα, τα οποία συνεπάγονται έναν βαθμό παρέμβασης του 
ανθρώπου στην μορφολογία του εδάφους και στη φύση γενικότερα που 
μόνο η βιομηχανική κοινωνία του τον έχει επιτρέψει24. Πολλές μελέτες σε 
αναπτυγμένες χώρες δείχνουν οτι η εξέλιξη της αγροτικής παραγωγής 
κατά τα δυτικά πρότυπα θα μπορούσε να επιτρέψει μεγαλύτερες απο-
δόσεις για τις οργανικές καλλιέργειες σε σχέση με τις τωρινές συμβατι-
κές καλλιέργειες και το τωρινό επίπεδο εξέλιξης. Κατά συνέπεια, όταν 
οι σύγχρονες δυτικές υποδομές συνδυάζονται με την χημική παρέμβαση 
στην παραγωγή το αποτέλεσμα φαίνεται να είναι -προς το παρόν- το 
βέλτιστο δυνατό. 

Βλέπουμε δηλαδή ότι το ζήτημα δεν περιπλέκεται μόνο από το ότι, 
αναμφισβήτητα, το σύνολο των μέσων που οι προηγμένες βιομηχανικές χώρες 
μπορούν να διαθέσουν στην αγροτική παραγωγή εξασφαλίζει μεγαλύτερη 
απόδοση από τις μεθόδους οργανικής καλλιέργειας· αλλά και από το ότι η 
οργανική καλλιέργεια απαιτεί ένα αρκετά υψηλότερο επίπεδο κατάρτισης 
από πλευράς παραγωγού, εξελιγμένα τεχνικά μέσα και όλες τις υποδομές 
που η επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη μας προσφέρει και που οι πιο 
πολλές χώρες του πλανήτη αυτή τη στιγμή δε διαθέτουν.

ΑΚ Press, 1997), ενώ σε ανάλογη ανασκευή των σχετικών επιχειρημάτων του πρωτογονι-
στή Τζον Ζέρζαν έχει προβεί ο Ζαν-Μαρκ Μαντοζιό (βλ. το κείμενό του που αναφέραμε 
σε προηγούμενη υποσημείωση). 
24. Ο αγγλομαθής αναγνώστης μπορεί ν’ ανατρέξει σχετικά στο συλλογικό άρθρο “Yield 
and Economic Performance of Organic and Conventional Cotton-Based Farming Systems –
Results from a Field Trial in India” (στην ιστοσελίδα http://journals.plos.org/plosone/) όπως 
και στην ανάλυση των T. de Ponti, B. Rijk, M. K. van Ittersum, “The crop yield gap between 
organic and conventional agriculture” (στην ιστοσελίδα, http://www.sciencedirect.com/).
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Στο σημείο αυτό αναδύονται πολλά άλλα ερωτήματα: Αν 
εγκαταλειφθεί η συμβατική καλλιέργεια στις δυτικές χώρες, θα 
πρέπει να επεκταθεί η οργανική καλλιέργεια στις αναπτυσσόμενες και 
υπανάπτυκτες προκειμένου να εξισορροπηθεί η συνολική παραγωγή. 
Πόσο εύκολο θα είναι για τους κατοίκους αυτών των χωρών να 
υιοθετήσουν τις τόσο περίπλοκες μεθόδους της οργανικής καλλιέργειας; 
Και δεν εννοούμε την πιστή εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου, όπως γίνεται 
λίγο ως πολύ σήμερα με την συμβατική καλλιέργεια (ακόμα και στις 
παραδοσιακές, «καθαρές» της μορφές), για την οποία δεν απαιτούνται 
ιδιαίτερες γνώσεις. Εννοούμε την βαθύτερη κατανόηση των μεθόδων και 
του πνεύματος που τις υποτείνει, προκειμένου να μπορούν να αντιμετω-
πισθούν, ελλείψει χημικών μέσων, όλες οι απρόβλεπτες δυσκολίες που θα 
προκύψουν -με άλλα λόγια, την προσέγγιση, αν όχι πλήρη προσχώρηση, 
στον δυτικό ορθολογισμό και τη σύστοιχη με αυτόν κουλτούρα.

Περαιτέρω, η οργανική καλλιέργεια αποτελεί ένα μοντέλο 
ουσιαστικά άγνωστο. Γιατί δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για 
μια αναβίωση μιας υποτιθέμενης αρμονίας μεταξύ παραγωγού και 
φύσης, αλλά για μια νέου τύπου σχέση με τη Φύση. Πολύ συνοπτικά, 
ο οργανικός παραγωγός μεγάλης κλίμακας χρειάζεται ένα άλλο 
επίπεδο προγραμματισμού: Πρέπει να έχει πετύχει την σωστή εναλλαγή 
καλλιεργειών ώστε η προηγούμενη να έχει ευεργετική επίδραση στην 
επόμενη. Θα πρέπει να διαθέτει γνώση υψηλού επιπέδου σχετικά με το 
οικοσύστημα μέσα στο οποίο δρά25 και μεγάλη δόση προνοητικότητας 
και επινοητικότητας προκειμένου να αντιμετωπίσει τα καπρίτσια της 
φύσης. Θα πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα μέσα φυσικής λίπανσης, αλλά 
κυρίως τα κατάλληλα εργαλεία που η πολυκαλλιέργεια (απαραίτητη στον 
εμπλουτισμό του εδάφους) απαιτεί (διαφορετικούς τύπους εργαλείων 
και μηχανημάτων προσαρμοσμένα στις ανάγκες διαφορετικών φυτών) 
και ούτω καθεξής. Ταυτόχρονα ολόκληρος ο τρόπος διαχείρισης της 
παραγόμενης ποσότητας θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Η αποθήκευση 
και σωστή συντήρηση τροφίμων λαμβάνει στο πλαίσιο αυτό μια πιο 
στρατηγική σημασία και, όπως είναι προφανές, καθιστά για ακόμα μια 

25. Η οποία πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη του μέσου σημερινού 
παραγωγού. Δεν απαιτείται δηλαδή να ξέρουμε μόνο, χονδρικά, ποιος τύπος εδάφους 
είναι κατάλληλος για ποιο είδος, αλλά και πώς αλληλεπιδρούν τα είδη μεταξύ τους, πώς 
μπορεί το ένα να εμπλουτίσει το άλλο, πώς μπορεί το ένα να «προστατεύσει» το άλλο 
κ.λπ. Είναι δηλαδή ξεκάθαρο πως, πέρα από την κατάρτιση του γεωργού, θα πρέπει ίσως 
ν› αναπροσανατολιστεί σε μεγάλο βαθμό και η ίδια η γεωπονική και γενικότερα ο τρόπος 
με τον οποίο μελετάμε το φυσικό μας περιβάλλον.
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φορά την ανάγκη για τα μέσα που μας παρέχει ο βιομηχανικός πολιτισμός 
πολύ πιο επιτακτική. Έπειτα, ας αναλογιστούμε τον τρόπο διαχείρισης 
καταστροφών στις καλλιέργειες, ο οποίος θα πρέπει να λάβει υπόψιν 
του το δεδομένο της πολύ πιο αργής αντίδρασης της παραγωγικής 
διαδικασίας σε σχέση με το σημερινό μοντέλο. Τέλος, έρχονται τα 
ζητήματα που αφορούν στην διαθέσιμη καλλιεργήσιμη έκταση που θα 
απαιτηθεί προκειμένου η εναλλαγή των καλλιεργειών και η μείωση της 
εντατικοποίησης να μην επιδράσουν σημαντικά στην απόδοση. Αν ωστόσο 
ο πληθυσμός και οι διατροφικές μας συνήθειες διατηρηθούν στα ίδια με 
τα σημερινά επίπεδα, τι θα συμβεί στα δάση και τις μη καλλιεργήσιμες 
ζώνες, αν υιοθετήσουμε το οργανικό μοντέλο παραγωγής;

Τα κύρια αντεπιχειρήματα
Η ιδιαιτερότητα του αποαναπτυξιακού προτάγματος μας 

αναγκάζει να λάβουμε σοβαρά υπόψη τον αντίλογο που συνήθως μας 
αντιτείνεται, στο βαθμό, μάλιστα, που έχουμε οδηγηθεί κι εμείς, στο 
εσωτερικό της ομάδας μας, πολύ συχνά, κατά τις σχετικές συζητήσεις, 
να αντιμετωπίζουμε ανάλογες αμφιβολίες και αντιρρήσεις. Για τον 
λόγο αυτό κάνουμε εδώ μια ανακεφαλαίωση αυτών που θεωρούμε 
ως τα βασικότερα αντεπιχειρήματα που έχουμε ως τώρα συναντήσει, 
με σκοπό να προσπαθήσουμε να τα συζητήσουμε στη συνέχεια του 
κειμένου. 

Πολύ συνηθισμένη είναι η εξής αντίρρηση, όταν κανείς ακούσει 
τα βασικά της αποαναπτυξιακής θεωριάς: Ωραία κι άγια αυτά που 
λέει η αποανάπτυξη, όμως το πιο εύκολο πράγμα πλέον είναι να 
κάνεις κριτική στον «Μύθο της Ανάπτυξης» και στην καπιταλιστική 
καταστροφή της φύσης· σε όποια μάζωξη οικολόγων και οπαδών 
των εναλλακτικών καλλιεργειών κι αν πας, όλοι τους αναμασούν τα 
ίδια πράγματα. Αυτό, ωστόσο, που εξακολουθεί να λάμπει δια τις 
απουσίας του, είναι συγκεκριμένες προτάσεις. Κι όσο κι αν ακούγεται 
ωραίο, υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες γύρω από το αν το σύνθημα 
«να επιστρέψουμε σ› έναν παλιότερο, πιο αυθεντικό, πιο κοντά στη 
φύση, τρόπο παραγωγής» μπορεί ν’ αποτελέσει πράγματι σοβαρή 
πολιτική πρόταση. Γενικά αυτή η επιστροφή σ' ένα -υποτίθεται- κατά 
κανόνα καλύτερο παρελθόν, σ’ ένα προηγούμενο μοντέλο, δεν μπορεί 
να συνιστά βασική πολιτική πρόταση -όχι λόγω κάποιας τεχνοφιλικής 
συναισθηματικής ψυχρότητας που αρνείται να νιώσει τούτη τη 
φυσιολογική νοσταλγία, όσο γιατί δεν ακούγεται ιδιαίτερα ρεαλιστικό. 
Ουδέποτε στην ιστορία της ανθρωπότητας ένας πολιτισμός εγκατέλειψε 
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αυτόβουλα έναν τρόπο παραγωγής τροφής (εργαλεία, οργάνωση εργασίας 
κ.λπ.) προκειμένου να γυρίσει σε κάτι παλιότερο. Για τον απλούστερο 
λόγο ότι το καινούργιο συνήθως λειτουργεί καλύτερα από αυτό που 
αντικαθιστά. Δεν εννοούμε ότι είναι βέλτιστο από κάθε άποψη, αλλά ότι 
είναι αποτελεσματικότερο. Κακά τα ψέματα, το τρακτέρ είναι πολύ πιο 
αποτελεσματικό από το άροτρο, όπως αντίστοιχα το άροτρο τύπου car-
rura ήταν αποτελεσματικότερο από το απλό, παραδοσιακό άροτρο κ.ο.κ. 

Αντίστοιχα, δε θα πρέπει να ξεχνάμε πως και πριν τον καπιταλισμό 
υπήρχε όχι μόνο τεχνική καινοτομία μα και ανάπτυξη, βελτιστοποίηση 
των τεχνικών και παραγωγικών μέσων, μόνο που αυτό συνήθως 
παραβλέπεται, μιας κι οι αλλαγές αυτές συνέβαιναν με έναν πολύ πιο 
αργό ρυθμό. Η εξέλιξη και η βελτίωση των αγροτικών εργαλείων και 
των τεχνικών καλλιέργιας ουδέποτε σταμάτησε, από το 7.500 π.Χ. εως 
και σήμερα. Δεν πρόκειται εδώ απλώς και μόνο για τον καπιταλισμό και 
τον μύθο της Προόδου, αλλά για κάτι ευρύτερο, για την ίδια την τάση 
του ανθρώπου ν’ αναζητά βέλτιστες λύσεις στα προβλήματά του -λες 
και οι παλιότεροι αγρότες δεν υιοθετούσαν μια λύση που τους φαινόταν 
καταλληλότερη, δεν επιθυμούσαν την αύξηση των καλλιεργήσιμων 
γαιών, δεν έκαναν εκχερσώσεις, δεν αναδιάρθωναν βαθιά ολόκληρα 
τοπία στα πλαίσια της πραγματοποίησης εγγειοβελτιωτικών έργων26. 
Ξεχνάμε -πάντα!-cότι την επιλογή υιοθέτησης των μηχανών (αρχικάcπ.χ. 
η πατόζαcγια τα δεμάτια σανού) την έκαναν οι ίδιοι οι «παραδοσιακοί» 
αγρότες, αυτοί που τόσο θαυμάζουμε για το ότι ζούσαν αρμονικά με τη 
φύση, δεμένοι με τον κύκλο της ζωής κ.ο.κ.cΩστόσο δεν πρέπει να υπήρξε 
κανείς που να είδε την θεριζοαλονιστική και να είπε: «χίλιες φορές 
δρεπάνι και παλαμαριά!».c Η παράμετρος της αποτελεσματικότητας, 
λοιπόν,c είτε μιλάμε για την ιατρική είτε μιλάμε για την γεωργία, την 
κτηνοτροφία ή την πολεμική βιομηχανία, είναι ένας παράγοντας που 
δεν πρέπει να λησμονιέται. Και τελικά, εάν η αποανάπτυξη δεν έχει 
να προτάξει παρά το «υιοθετήστε λιγότερο αποτελεσματικές λύσεις» 

26. Οι ίδιοι οι πρώτοι νεολιθικοί πολιτισμοί της Αιγύπτου, της Μεσοποταμίας κ.λπ., είναι 
γνωστοί ως «υδραυλικοί πολιτισμοί» λόγω της νέου τύπου χρήσης που έκαναν στους 
υδάτινους πόρους.cΜάλιστα, ο εισηγητής του όρου, γερμανός σινολόγος Καρλ Βιτφόγκελ 
(Karl Wittfogel), θεωρούσε τη δημιουγία και διαχείριση όλης αυτής της υποδομής 
(διάνοιξη καναλιών κ.λπ.) ως τεχνική βάση των μεγάλων αυτοκρατοριών του Ανατολικού 
Δεσποτισμού, ενώ ο Λιούις Μάμφορντ εντόπιζε σε αυτά τα γραφειοκρατικά κράτη μια 
χαρακτηριστική εκδοχή του τεχνικού συστήματος που αποκαλούσε «αυταρχική τεχνική». 
Βλ. σχετικά το κείμενό του, «Αυταρχικές και δημοκρατικές τεχνικές», Πρόταγμα, τ. 5, 
Δεκέμβριος 2012.
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από την καλή σας την καρδιά, τότε πολύ δύσκολα θα καταφέρει να 
ξεφύγει από τον χώρο της υποκουλτούρας στον οποίο κινείται, έχοντας 
ουσιωδώς τη μορφή κινήματος όχι πολιτικού μα ηθικολογικού (και γι’ 
αυτό, συχνά, νεοθρησκευτικού).c

Αντίστοιχα αμφισβητήσιμη είναι η ιδέα πως η νεωτερικότητα έκανε 
αυτοσκοπό την ανάπτυξη. Η πρόοδος αποσκοπούσε στη βελτίωση της 
ζωής, στην τελείωση της κοινωνίας, στην απελευθέρωση της ανθρωπότητας 
-με τη βοήθεια του λόγου- από την αβεβαιότητα, την καταπολέμηση 
των ασθενειών, των λιμών κ.λπ. Στο βάθος του ήθους της εργασίας των 
Προτεσταντών και των πρώτων καπιταλιστών βρισκόταν ο Θεός και 
οι άνθρωποι πίστευαν ότι μέσω της ανάπτυξης της επιστήμης και της 
εφαρμογής του Λόγου με τρόπο συντεταγμένο σ' όλες τις εκφάνσεις της 
ζωής, θα κατάφερναν να φτιάξουν τον επί γης Παράδεισο, να εξαλείψουν 
τη δυστυχία και να ζήσουν στην περίφημη «αιώνια άνοιξη» ελέγχοντας 
το κλίμα. Κατά συνέπεια ο μύθος της ανάπτυξης δεν είναι απλώς μια 
συνωμοσία των καπιταλιστών προκειμένου να βγάζουν εύκολο χρήμα, αλλά 
μια βαθιά πίστη, στην βελτίωση της ζωής μέσω της αύξησης των πόρων 
και του ελέγχου της φύσης. Πράγμα που συνεπάγεται ότι η επιθυμία για 
πόρους, για πλουτισμό και για ισχυροποίηση της κοινότητας συνιστά μια 
πανανθρώπινη σταθερά. Επομένως, το ξερίζωμα της ιδέας ότι ο πλούτος 
αγαθών και το δυνάμωμα της κοινότητας σημαίνει ευημερία, είναι πολύ 
βαθύτερο ιστορικά και ως εκ τούτου ένα πρόταγμα που βασίζεται σε 
αυτήν την ιδέα γίνεται επικίνδυνα ουτοπικό και ανεδαφικό. 

Αν, με άλλα λόγια, ακόμα κι ως ιστορικό παράδοξο, μια κοινότητα, 
ένα έθνος, μια γεωγραφική ζώνη αποφασίσει ότι ευημερία δε σημαίνει 
αύξηση υλικών αγαθών, αλλά μείωση, ότι η πρόοδος δεν ταυτίζεται με 
την προσπόριση πλούτου, αλλά με την εθελούσια λιτότητα και πως, 
τέλος, είναι προτιμότερο να αφήσεις το παιδί σου να πεθάνει, παρά να 
του κάνεις την εγχείρηση που χρειάζεται -πράγμα που θα πρέπει ήδη να 
θεωρείται ιστορικά ακατόρθωτο-, θα πρέπει μετά να αναρωτηθούμε τι 
ελπίδα θα είχε να επιβιώσει μια τέτοια κοινωνία.c

Τα βασικά σημεία του προβλήματος

α) Η εξάντληση των φυσικών πόρων
Ας πάρουμε, λοιπόν,  τα πράγματα με τη σειρά. Πολλοί γράφουν 

κατά καιρούς για το γεγονός ότι οι καλλιεργήσιμες γαίες έχουν φτάσει 
στα παραγωγικά τους όρια και για το ότι γίνεται όλο και πιο δύσκολο 
να τις αυξήσουμε παγκοσμίως, μέσα από τις αποψιλώσεις δασών και 
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τις λοιπές σχετικές μεθόδους. Έχουμε φτάσει να καταστρέφουμε δάση 
προκειμένου να αποκτήσουμε ακόμα και ημιορεινά εδάφη που δεν είναι 
αρκετά γόνιμα. Και όλα αυτά για να αυξήσουμε ακόμη περισσότερο την 
παραγωγικότητα και να θρέψουμε έναν διαρκώς αυξανόμενο πληθυσμό27. 
Δεν λέμε εδώ κάτι τρομερά καινούργιο. Πρόκειται απλώς για την 
αντίφαση που δημιουργείται ανάμεσα, από τη μια μεριά, στη θεμελιώδη 
πραγματικότητα της περατότητας των φυσικών κι ενεργειακών πόρων 
και, από την άλλη μεριά, στην τάση του παγκόσμιου πληθυσμού ν’ 
αυξάνεται με φρενήρεις ρυθμούς.

Δε θα πρέπει επίσης να ξεχνάμε πως στον σχεδιασμό σχετικά 
με την παραγωγική κλίμακα λαμβάνεται υπόψη το γενικό επιπεδο 
κατανάλωσης του πληθυσμού στη βάση της εξασφάλισης της σταθερής 
ροής τροφίμων. Επειδή όμως θα υπάρχει πάντα ένα φυσιολογικό ποσοστό 
απώλειας, στην πραγματικότητα πρέπει να παράγουμε παραπάνω 
τροφιμα για να είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχουν πάντοτε αρκετά.

Σε κάθε περίπτωση, το ζητούμενο για εμάς είναι να ζούμε 
ταυτόχρονα με το ελάχιστο δυνατό οικολογικό αποτύπωμα αλλά και σε 
ανθρώπινες συνθήκες -και μάλιστα σε συνθήκες που θα επιτρέπουν τη 
διατήρηση και την ομαλή λειτουργία ενός αμεσοδημοκρατικού πολιτικού 
συστήματος. Εντελώς προσεγγιστικά κι ενδεχομένως αυθαίρετα, ας 
δώσουμε ένα παράδειγμα για να πάρουμε μια ιδέα των μεγεθών. Το ζήτημα 
θα πρέπει στην πραγματικότητα να τύχει ενδελεχούς πραγμάτευσης, 
αλλά θα μπορούσαμε να υποθέσουμε σε ένα πρώτο επίπεδο -χάριν της 
συζήτησης- πως ένα ανεκτό επίπεδο διαβίωσης θα ήταν δυνατό να κινείται 
μεταξύ του 1/3 και του 1/4 του σημερινού επιπέδου κατανάλωσης της 
ευρωπαϊκής μεσαίας τάξης. Και αυτό για όλους. Εντούτοις, κάτι τέτοιο 
δεν είναι σε καμία περίπτωση εφικτό για τα 7 δισεκατομμύρια του 
σημερινού πληθυσμού του πλανήτη (πόσο μάλλον για τα 10 που μπορεί 
να έχουμε φτάσει μεχρι το 2050!) χωρίς να διατηρηθεί περίπου το ίδιο 
με το σημερινό μοντέλο στην αγροτική παραγωγή, καθώς και περίπου 
η ίδια με τη σημερινή συνολική κατανάλωση ενέργειας. Ας κάνουμε και 
κάποια χοντροκομμένα μαθηματικά. Η μεσαία τάξη της Δύσης και τα 
ανώτερα στρώματα των υπόλοιπων χωρών που έχουν ένα επίπεδο ζωής 

27. Ανεξάρτητα από τις ερμηνείες που θα δοθούν για το φαινόμενο, οι έρευνες και η 
σχετική βιβλιογραφία δύσκολα μπορούν πλέον να αρνηθούν την αδυναμία αύξησης 
της παραγωγής κάποιων βασικών αγαθών, όπως τα δημητριακά, που παρατηρείται τα 
τελευταία χρόνια. Βλ. σχετικά την έκθεση των (μελών της Διεθνούς Οργάνωσης Τροφίμων 
και Γεωργίας του ΟΗΕ) Nikos Alexandratos και Jelle Bruinsma, World Agriculture towards 
2030/2050. The 2012 revision.
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κοντά σε αυτό των δυτικών μεσαίων τάξεων είναι περίπου 1 δις ψυχές. 
Αν αυτό το επίπεδο ζωής το σπάσουμε στα τρία, τότε μπορούμε να το 
επεκτείνουμε σε 3 με 4 δις πληθυσμου. Αν το σπάσουμε στα 4, μπορούμε 
να περιλάβουμε αλλο ένα δις.cΗδη όμως και στην περίπτωση αυτή πιθανόν 
να είμαστε κοντά στα όρια αντοχών του οικοσυστήματος. 

Στην πολύ σημαντική μελέτη για τα όρια αντοχών του πλανήτη 
και τις δράσεις που θα έπρεπε να αναληφθούν με τίτλο Limits to growth (Τα 
όρια της ανάπτυξης), οι επιστήμονες που την πραγματοποίησαν κατέλη-
ξαν σε ένα μοντέλο βιώσιμης οικονομίας το οποίο θα περιλαμβάνει, μαζί 
με μια δραστική μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας (τροφή, 
ορυκτές πηγές ενέργειας κ.λ.π.) την συγκράτηση του πληθυσμού κάτω 
από το όριο των 6 δισεκατομμυρίων περίπου28. Εαν αυτή η προσπάθεια 
ξεκινούσε έστω και σήμερα, η επίδρασή της πάνω στο περιβάλλον θα ήταν 
τέτοια που οι επερχόμενες καταστροφές θα είχαν πολύ πιο περιορισμένες 
συνέπειες, παρόλο που δε θα μπορούσαν ν' αποφευχθούν. Και αυτό γιατί 
η σπατάλη φυσικών πόρων και οι συνέπειες του σημερινού μοντέλου 
ζωής έχουν ήδη οδηγήσει στο ξεπέρασμα των φυσικών αντοχών του 
οικοσυστήματος και ο σημερινός άνθρωπος έχει ανάγκη από τους πόρους 
μιάμισης Γης για να συνεχίσει να ζει όσο ανεύθυνα επιθυμεί29. 

Όποια κι αν είναι, σε κάθε περίπτωση, τα ακριβή νούμερα, η ουσία 
του ζητήματος έγκειται στη διαπίστωση πως η χρυσή τομή μεταξύ ενός 
διαχειρίσιμου οικολογικού αποτυπώματος και ενός ανεκτού επιπέδου 
διαβίωσης δεν μπορεί να βρεθεί δίχως συνδυασμό της ισοκατανομής των 
πόρων με συγκράτηση του πληθυσμού. Το ζήτημα δηλαδή δεν είναι να 
επεκτείνουμε την ισοκατανομή τόσο ώστε να κινδυνεύουμε να βρεθούμε 
στο ίδιο περίπου επίπεδο με τους πάμφτωχους πληθυσμούς της Αφρικής 
και της Ασίας. Η ισότητα μέσα στην ανέχεια δεν έχει κανένα νόημα. 
Ούτε από την άλλη θα είχε νόημα μια ζωή που θα ξοδευόταν μόνο στην 

28. Βλ. σχετικά, την ιστοσελίδα: http://donellameadows.org/archives/a-synopsis-limits-to-
growth-the-30-year-update/. Το κλαμπ της Ρώμης είναι ένα θινκ τάνκ που αποτελείται από 
οικονομολόγους, βιομήχανους, επιχειρηματίες, ανώτερους δημόσιους λειτουργους πολλών 
ανεπτυγμένων χωρών. Το 1970 παρήγγειλε μια έρευνα σε τρείς ερευνητές του ΜΙΤ, οι 
οποίοι δε δίστασαν να πουν τα πράγματα με το όνομά τους: Ότι ο πλανήτης είχε αρχίσει 
από τότε να εξαντλεί τα όρια των αντοχών του, ότι το δυτικό μοντέλο ζωής καταστρέφει 
το οικοσύστημα, ότι ο υπερπληθυσμός θα οδηγήσει σε χάος και πολλά άλλα. Παρόλο που 
από πολιτικής απόψεως η έρευνά τους δε φτάνει τα συμπεράσματά της μέχρι τα λογικά 
τους όρια, οι επιστήμονες κατανοούν πολύ ξεκάθαρα τη σχέση ανάμεσα στη διατήρηση 
ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης και τη συγκράτηση του πληθυσμού.
29. Βλ. σχετικά την ανάλυση: “World Footprint: do we fit on the planet?”, στην ιστοσελίδα  
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint/.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ



79

καλλιέργεια της γης και την εξασφάλιση της επιβίωσης. Αν θέλουμε να 
κάνουμε και άλλα πράγματα εκτός από το να μοχθούμε ολημερίς κι 
οληνυχτίς για να εξασφαλίσουμε τα προς το ζην, η συνολική κατανάλωση 
ενέργειας μπορεί να αυξάνεται και κατά συνέπεια άλλες μεταβλητές της 
εξίσωσης να πρέπει να μειωθούν. 

β) Οι ιδιομορφίες της νεωτερικότητας
Είδαμε προηγουμένως ότι ένα πρόταγμα που απαιτεί τόσο 

ριζικές αλλαγές στην καθημερινή ζωή της μεγάλης μάζας των σημερινών 
κοινωνιών εξορίζεται συχνά ως παντελώς ουτοπικό. Εξ ου κι η κριτική 
στις πιο «ουτοπικές» πτυχές του προτάγματός μας. Όσο σωστή όμως κι 
αν είναι η προσπάθειά μας να καταστήσουμε την αποανάπτυξη πρόταγμα 
βιώσιμο, αποκαθαίροντάς την από πριμιτιβιστικές παρεκτροπές και 
αφελείς ή νεοθρησκευτικούς ουτοπισμούς καιc lifestyleW αντιλήψεις, δε 
θα πρέπει να πηγαίνουμε στο άλλο άκρο. Κριτική στις υπερβολές του 
πριμιτιβισμού και της τεχνοφοβίας δεν πρέπει να μας κάνουν να ξεχάσουμε 
πως αναγκαστικά θα χρειαστεί ένας βαθμός «οπισδοθρόμησης». Το θέμα 
είναι αυτή να γίνει με τρόπο που θα θέτει τους ελάχιστους δυνατούς 
κινδύνους για τη δημοκρατικότητα του κινήματος, σεβόμενη, δηλαδή, 
αφενός την επιδίωξη της ισορροπίας μεταξύ οικολογίας και δημοκρατίας, 
που αναφέραμε στην προηγούμενη υποενότητα και, αφετέρου, τον 
βασικά ανθρωπιστικό χαρακτήρα της προσέγγισής μας -εμείς είμαστε 
«ανθρωποκεντρικοί», μιας και προτεραιότητά μας είναι ο δημοκρατικός 
χαρακτήρας του εγχειρήματος κι όχι ο σεβασμός της φύσης. Φυσικά 
εδώ θέτουμε το ζήτημα με άκρως χονδροειδή τρόπο, προκειμένου να 
γίνει κατανοητή η στάση μας. Στην πραγματικότητα μόνο σε κάποιες 
πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις ενδέχεται να εμφανίζεται με τόσο 
μανιχαϊστικό τρόπο. 

Ως προς το ζήτημα της εγγενούς, στις ανθρώπινες κοινωνίες, 
τάσης προς διακρή βελτίωση και αναβάθμιση των εργαλείων και των 
τεχνικών συστημάτων, γενικότερα, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι τα 
φυτοφάρμακα και τα μεταλλαγμένα δεν είναι της ίδιας τάξης αλλαγές 
και «βελτιώσεις» με τις εκχερσώσεις και τα εγγειοβελτιωτικά έργα (τόσο 
της Νεολιθικής Επανάστασης όσο και του Μεσαίωνα), ούτε, βέβαια, η 
Βιομηχανική Επανάσταση το ίδιο πράγμα με το πέρασμα από τον έναν 
τύπο αρότρου στο άλλο ή, ακόμα πιο εμφατικά -για ν’ αναφερθούμε σε 
μία ακόμη θεμελιώδη ανθρωπολογική «επανάσταση» της εξέλιξής μας-, 
με το πέρασμα από τον αρχικό νομαδισμό στη μόνιμη εγκατάσταση. Σε 
αμφότερες τις περιπτώσεις η αλλαγή ως προς το εύρος του οικολογικού 
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αποτυπώματος είναι πλέον ποιοτική κι όχι απλώς ποσοτική. Δηλαδή 
αλλάζουμε μοντέλο: περνάμε πλέον σε μια ικανότηταWκαταστροφήςWαπό 
πλευράς ανθρώπου. Αυτή είναι η διαφορά με την βιομηχανικού τύπου 
αποτελεσματικότητα σε οποιοδήποτε πεδίο -μηχανικό, πολεμικό, 
ιατρικό (βλ. τα χημικά και λοιπά όπλα, τους ιούς κ.λπ.), οικολογικό. Για 
πρώτη φορά ο άνθρωπος όχι μόνο έχει τέτοιες δυνατότητες συνειδητής 
καταστροφής (όπως π.χ. σε περιπτώσεις πολέμου), αλλά μεταχειρίζεται 
και στην καθημερινή του ζωή, δηλαδή εν καιρώ ειρήνης, τεχνικές που έχουν 
θανατηφόρες και περιβαλλοντοκτόνες συνέπειες σε μεσομακροπρόθεσμο 
και μακροπρόθεσμο επίπεδο: από τους καρκίνους και τις λευχαιμίες μέχρι 
το πρόβλημα της διαχείρισης των πυρηνικών αποβλήτων, τη διατάραξη 
ολόκληρων οικοσυστημάτων και την εξαφάνιση ζωικών ειδών. 

Πίσω από αυτήν την εξέλιξη, φυσικά, βρίσκεται η κατεξοχήν δυτική 
εμμονή με την άνευ ορίων και άνευ όρων επέκταση της «ορθολογικής» 
κυριαρχίας επί της φύσης, στα πλαίσια μιας αντίληψης που ταυτίζει την 
ελευθερία με την καθυπόταξη κάθε αντικειμενικής πραγματικότητας που 
θέτει εμπόδια στη δράση του ανθρώπινου υποκειμένου. Το τεχνικό σύστημα 
που απορρέει από μια τέτοια θέαση του κόσμου είναι ένα τεχνικό σύστημα 
ολοκληρωτικών τάσεων, καθώς συνιστά ταυτόχρονα και ιδεολογία: η 
τεχνολογία, το νεωτερικό τεχνικό σύστημα, δε γίνεται αντιληπτό απλώς 
ως σύνολο εργαλείων, μεθόδων και πρακτικών ικανών να μας διευκολύνουν 
τη ζωή, αλλά ως το κλειδί της πλήρους αναδιαμόρφωσης του κόσμου πάνω 
σε «ορθολογικές» βάσεις. Η ιδέα πως «όλα είναι δυνατά» φωλιάζει στον 
πυρήνα αυτού του συστήματος το οποίο, συνδυασμένο με τη νεωτερική 
επιστήμη, ως τεχνοεπιστημονικό σύμπαν πλέον, δείχνει να μην ορρωδεί προ 
τίποτε και ουδενός, ακριβώς όπως ο κάπτεν Έιχαμπ απέναντι στον Μόμπι 
Ντικ -εισχωρεί, αντίθετα, όπως είδαμε στην περίπτωση των μεταλλαγμένων, 
ακόμη και μέχρι τον πυρήνα του κυττάρου προκειμένου να τον αλλάξει. 
Βάσει αυτής της επεκτατικής του ορμής, το τεχνολογικό τεχνικό σύστημα 
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η κατεξοχήν «αυταρχική» τεχνική, αν 
θέλουμε ν’ αναφερθούμε σε μια καίρια διάκριση του Λιούις Μάμφορντ30.

Είναι προφανές ότι εντός αυτών των πλαισίων δεν τίθεται 
απλώς ζήτημα «χρηστικότητας» και «αποτελεσματικότητας» έτσι 
γενικά. Σε φιλοσοφικό επίπεδο αυτή ακριβώς είναι η καινοτομία της 

30. Βλ. Λ. Μάμφορντ, «Αυταρχικές και δημοκρατικές τεχνικές», ό. π. Για τη δυτική αντί-
ληψη περί ελευθερίας και την ομοούσιά της διαδικασία «εξορθολογισμού» του πραγματι-
κού, βλ. και το κείμενο του Ν. Μάλλιαρη, «Εισαγωγή στον χιπστερισμό», β’ μέρος, σε αυτό 
το τεύχος, ειδικά την υποενότητα «Νεωτερικός-αστικός εξορθολογισμός».
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νεωτερικότητας και του καπιταλισμού: η αναγωγή των δύο αυτών αξιών 
σε αυτοσκοπούς. Αυτή είναι η ουσία του παραγωγισμού και δεν πρέπει 
παραβλέπουμε κάτι τέτοιο, επειδή μπορεί ορισμένοι γραφικοί χίπηδες 
και πριμιτιβιστές να πηγαίνουν στο άλλο άκρο και να κηρύττουν πόλεμο 
στη χρηστικότητα γενικώς. Υπό αυτήν την έννοια, η διαπίστωση πως οι 
κοινωνίες έχουν εθιστεί τόσο πολύ στην ευκολία και την αφθονία είναι ένα 
πραγματικό πρόβλημα. Διότι όσο κι αν λέμε -και σωστά- πως δεν πρέπει 
να συγχέουμε την αποανάπτυξη με τον πριμιτιβισμό και πως πρέπει να 
την καταστήσουμε βιώσιμο πολιτικό πρόταγμα –πράγμα που σημαίνει 
πως θα πρέπει να κάνουμε κάποιες «εκπτώσεις» προκειμένου να μην 
ακούγονται οι προτάσεις μας ως πράγματα τρελά κι απραγματοποίητα-, 
ο πυρήνας αυτού του προτάγματος πάει ριζικά κόντρα στις βασικές 
επιθυμίες του σημερινού ανθρώπου –δυτικού ή μη δυτικού.c

Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στην ανθρώπινη 
ιστορία και θα πρέπει αυτό να μας προβληματίσει. Ποτέ ως τώρα 
στην ιστορία δεν τέθηκε ζήτημα να προπαγανδιστεί ένα δημοκρατικό 
πολιτικό πρόταγμα, δηλαδή ένα πρόταγμα που απευθύνεται στη μεγάλη 
μάζα των πληθυσμών, το οποίο όμως να βρίσκεται σε τέτοια αντίθεση 
με τις ελπίδες και τις βλέψεις αυτών των πληθυσμών. Έως τώρα αυτές 
τις καταστάσεις τις αντιμετώπιζαν μόνον οι ασκητές, οι θρησκευτικοί 
προφήτες διάφορων σεχτών κι ίσως ορισμένοι μποέμ και καλλιτέχνες. 
Σήμερα όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτήν την παράμετρο 
και να τη διαχειριστούμε με δημοκρατικό τρόπο –δίχως, δηλαδή, να 
τη χρησιμοποιούμε ως δικαιολογία για την ανάπτυξη αντικοινωνικών 
συνδρόμων. Αυτός είναι άλλωστε κι ο λόγος που, κατά πάσα πιθανότητα, 
για τις επόμενες δεκαετίες το πρόταγμα της ανθρώπινης χειραφέτησης 
θα πρέπει να θεωρείται, κατά πάσα πιθανότητα, νεκρό.

γ) Το πληθυσμιακό ζήτημα
Αυτές οι διαπιστώσεις σχετικά με τις ιδιομορφίες της νεωτερικής 

περιόδου μας βοηθούν να τοποθετηθούμε και επί του πληθυσμιακού 
ζητήματος. Όπως και προηγουμένως, έτσι κι εδώ πρέπει να ξέρουμε πως 
μιλάμε για ποιοτικό άλμα, μιας και η πληθυσμιακή έκρηξη που οδηγεί 
στη σημερινή ανεξέλεγκτη κατάσταση συνιστά προϊόν του πνεύματος και 
των ανακαλύψεων της δυτικής νεωτερικότητας, εκφράζοντας την ιδέα 
της δυνατότητας μιας απεριόριστης ανάπτυξης. Από άποψη ιστορική, 
τούτη η αύξηση ξεκινά αργά αλλά σταθερά μετά τον Μαύρο Θάνατο, 
δηλαδή στο δεύτερο μισό του 14ουc αιώνα και απογειώνεται κατά τον 
18οcαιώνα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από το 1700 ως το 2000 
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ο παγκόσμιος πληθυσμός σχεδόν δεκαπλασιάστηκε, καθώς περάσαμε 
από τα 682 εκατομμύρια στα σχεδόν 6,5 δις μέσα σε 3 μόνο αιώνες. 
Τέτοιοι φρενήρεις ρυθμοί δεν είχαν ξαναπαρατηρηθεί ούτε στην ιστορία 
ούτε στην προϊστορία. Ο προηγούμενος δεκαπλασιασμός του πληθυσμού 
(κάτι παραπάνω από δεκαπλασιασμός, για την ακρίβεια) χρειάστηκε 25 
αιώνες για να πραγματοποιηθεί, όταν από τα 50 εκατομμύρια (γύρω στο 
1000 π.Χ.) περάσαμε στα 580 εκατομμύρια του 1500 μ.Χ. Αν, εξάλλου, 
ισχύει ότι γύρω στο 10.000 π.Χ. ανεβήκαμε στα 4 εκατομμύρια, ενώ 
το 70.000 π.Χ. ήμασταν γύρω στις 15.000, σημειώθηκε αύξηση του 
πληθυσμού κατά 250 φορές περίπου, μόνο που χρειαστήκαμε γι’ αυτό 
60.000 χρόνια! 

Οι ρυθμοί αύξησης του πληθυσμού καθίστανται, δε, ακόμη πιο 
ιλιγγιώδεις μετά τη Βιομηχανική Επανάσταση. Έτσι, από τα 123 χρόνια 
που χρειάστηκαν για να περάσουμε από το πρώτο στο δεύτεροcδις (1804-
1927), για το πέρασμα από το πέμπτοcστο έκτοcδις χρειαστήκαμε μόλις 12 
χρόνια (1987-1999)! Κι αν αρχικά ήταν η Δύση αυτή που πρωταγωνίστησε 
σε τούτη την εξέλιξη, από τη δεκαετία του ’50 και εξής τη σκυτάλη παίρνει 
ο μη δυτικός κόσμος. Στη Δύση πλέον μόνον οι Γάλλοι, οι Ιρλανδοί κι ένας-
δυο ακόμα λαοί συνεχίζουν να τεκνοποιούν. Αντίθετα στην Ασία και στην 
Αφρική οι ρυθμοί κινούνται σε διπλάσια επίπεδα31. Άλλωστε δεν πρέπει 
να ξεχνάμε και τι είδους είναι ο τύπος ανθρώπου που παράγεται από αυ-
τήν την άνευ προηγουμένου πληθυσμιακή έκρηξη: είναι ένας τύπος ανθρώ-
που βαθιά αλλοτριωμένος από το μοντέλο της κοινωνίας της κατανάλωσης. 
Αυτό που θέλει και ονειρεύεται είναι κατά βάση η πρόσβαση στο δυτικό 
μοντέλο αφθονίας32. 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, δύσκολα μπορεί κανείς να φανταστεί 
την αποφυγή λύσεων που θα έχουν ως στόχο τους τον περιορισμό των 
τεκνοποιήσεων. Φυσικά μια τέτοια παρέμβαση της πολιτείας στην 
οικογενειακή ζωή -και, ακόμα χειρότερα: στην προσωπική επιλογή των 
επίδοξων γονέων ως ατόμων!- προκαλεί φρίκη στη σημερινή «αντιαυταρχική» 
νοοτροπία, η οποία έχει μάθει να θεωρεί ως «φασιστική» κάθε προσπάθεια 
επιβολής ορίων, ανεξαρτήτως του περιεχομένου και της βλέψης τους. 

31. Σύμφωνα με προ τριετίας στοιχεία του ΟΗΕ, το ποσοστό αύξησης του πληθυσμού 
εντός του δυτικού κόσμου είναι της τάξης του 0,9% για την Β. Αμερική και μόλις 0,2% για 
την Ευρώπη. Αντίθετα, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 2,5% για την Αφρική, 1,2% για τη Λ. 
Αμερική και 1,1% για την Ασία. 
32. Βλ. σχετικά και την ανάλυσή μας στο κείμενό μας «Για το μεταναστευτικό, την 
Ιθαγένεια και την εθνική ταυτότητα», Πρόταγμα, τ. 8, Νοέμβριος 2015, ειδικά την ενότητα 
«Μια “καλύτερη ζωή” ή μια “δυτικού τύπου ζωή”;». 
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Ωστόσο, αν θέλουμε να αποφύγουμε ολοκληρωτικού και οικοφασιστικού 
λύσεις όπως η άνωθεν επιβολή μέτρων σαν την περίφημη «πολιτική του ενός 
παιδιού» στην Κίνα, θα πρέπει να προτείνουμε δημοκρατικές και «από 
τα κάτω» λύσεις πριν να είναι πολύ αργά. Δεν πρέπει, επί τη ευκαιρία, 
να λησμονούμε ότι η κριτική στην τεκνοποιΐα συνιστά ίσως μια από τις 
βασικές κατακτήσεις του φεμινιστικού κινήματος στο επίπεδο της θεωρίας: 
η γυναίκα δε συνιστά αναπαραγωγική μηχανή κι είναι επιτέλους καιρός 
να εξετάσουμε με κριτική ματιά όλα αυτά τα προαιώνια πατριαρχικά 
«αυτονόητα», δεδομένης της κρισιμότητας της κατάστασης33. 

δ) Η παγίδα του ιστορικού σχετικισμού
Όπως προκύπτει από αυτήν την προσέγγιση, θα πρέπει πάντοτε 

να φυλαγόμαστε από τις ερμηνευτικές κακοτοπιές του ιστορικού 
σχετικισμού. Προφανώς και υπήρξαν πάντοτε αλλαγές μέσα στην 
ιστορία, μιας και ακόμη και η πιο «αρχαϊκή» κοινωνία δεν καταφέρνει 
ποτέ να καταργήσει την ιστορική εξέλιξη, παρά το γεγονός πως θέλει 
να πιστεύει ότι δεν παρεκκλίνει ποτέ από την καθαγιασμένη παράδοση 
που υποτίθεται πως καθοδηγεί εσαεί την πορεία της. Το κρίσιμο 
σημείο, ωστόσο, έγκειται στην ικανότητά μας να ερμηνεύουμε και ν’ 
αξιολογούμε την καθεμιά από αυτές τις ιστορικές αλλαγές και φυσικά 
να τις συγκρίνουμε. Το γεγονός ότι με τη Νεολιθική Επανάσταση άλλαξε, 
λόγου χάριν, το οικολογικό αποτύπωμα του ανθρώπου και αυξήθηκε ο 

33. Η σχέση της επιταγής τεκνοποιΐας, ως κοινωνικής πρακτικής, με τη νεωτερικότητα 
συνιστά σύνθετο ζήτημα. Θα μπροούσαμε ωστόσο να συμπυκνώσουμε το πρόβλημα ως 
εξής: Η σύνδεση αφθονίας-έκρηξης του πληθυσμού έχει να κάνει με το γεγονός ότι η 
πρόδος της ιατρικής κι η βιομηχανοποίηση της γεωργίας, που συνιστούν προϊόντα του 
νεωτερικού παραγωγισμού, μειώνουν δραματικά το ποσοστό θνησιμότητας. Έτσι, οι 
παραδοσιακές κοινωνίες που έχουν ως σταθερά τους την τάση να τεκνοποιούν για πρώτη 
φορά στην ιστορία δε βλέπουν τα παιδιά τους να πεθαίνουν (τουλάχιστον όσες εξ αυτών 
έχουν στοιχειώδη πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη: Ασία, Μέση Ανατολή, ένα 
κομμάτι της Αφρικής κ.λπ.). Ταυτόχρονα, αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής, με αποτέλεσμα 
οι άνθρωποι να πεθαίνουν πιο αργά.
     Έτσι, περισσότερα παιδιά+μακροβιότερη ζωή των ενηλίκωνhπληθυσμιακή έκρηξη. Δεν 
τίθεται δηλαδή ζήτημα αλλαγής ρυθμού τεκνοποιίας εντός των παραδοσιακών κοινωνιών, 
αλλά βελτίωσης των αντικειμενικών συνθηκών εντός των οποίων λαμβάνει πλέον χώρα 
αυτή η τεκνοποιία. Αντίθετα, εντός των δυτικών χωρών, ως τελική απόληξη του νεωτε-
ρικού ατομικισμού, οι άνθρωποι δεν τεκνοποιούν πλέον, καθώς αυτό που προέχει είναι 
να ζει κανείς τη ζωή του όπως θέλει, δίχως βάρη και ευθύνες, σε πλήρη αντίθεση με το 
παραδοσιακό μοντέλο εντός του οποίου η τεκνοποιία ήταν αυτονόητη, τόσο για ιδεολο-
γικούς-φαντασιακούς λόγους (να κάνει ο άντρας απογόνους, η γυναίκα να εκπληρώσει 
τον «φυσικό» της ρόλο) όσο και για λόγους υλικούς-αντικειμενικούς (για να βοηθούν τους 
γονείς στη δουλειά).c
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πληθυσμός δε λέει κάτι από μόνο του. Το θέμα είναι να δούμε τι συνέπειες 
είχε αυτό στη φύση και στον άνθρωπο, ούτως ώστε να το συγκρίνουμε 
με τις αντίστοιχες συνέπειες της Βιομηχανικής Επανάστασης. Δίχως 
να είμαστε ανθρωπολόγοι, τολμούμε να ισχυριστούμε πως όχι μόνο η 
εξημέρωση ζωικών ειδών αλλά ακόμη κι οι πιο θεαματικές παρεμβάσεις 
του νεολιθικού ανθρώπου δε συγκρίνονται σε καμία περίπτωση, ως προς 
το εύρος και το βάθος των επιδράσεών τους στο φυσικό περιβάλλον, με 
τις παρεμβάσεις του βιομηχανικού ανθρώπου, καθώς ποτέ η τεχνική δεν 
έφτασε τα επίπεδα αποτελεσματικότητας (άρα και καταστροφικότητας) 
που πέτυχε η βιομηχανική Δύση. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε πως και 
στο ανθρωπολογικό-πολιτιστικό επίπεδο η Δύση είναι μια κοινωνία που 
κατέστρεψε ή άλλαξε θεσμούς που ελάχιστες κοινωνίες στο παρελθόν 
τόλμησαν ν’ αγγίξουν -από τον ρόλο της θρησκείας και της γνώσης μέσα 
στην κοινωνία μέχρι τις σεξουαλικές και τις παιδαγωγικές σχέσεις. Αυτή 
η ιδιαιτερότητα της Δύσης εκφράζεται σε όλα τα πεδία, άρα και στο 
τεχνοεπιστημονικό-οικονομικό, όπως είδαμε προηγουμένως.

Μόνο και μόνο ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού συνιστά 
ένα πολύ ενδεικτικό στοιχείο αυτής της ιδιαιτερότητας και μας 
διαφωτίζει ως προς τις διαφορές των δύο αυτών αλλαγών, δηλαδή της 
Νεολιθικής και της Βιομηχανικής επανάστασης αντίστοιχα. Εξάλλου, 
αν πιστεύουμε πως ο πλανήτης έχει ορισμένα περιβαλλοντικά και 
ενεργειακά όρια, μοιραίο είναι να θεωρούμε πως από κάποιο σημείο κι 
έπειτα αυτά τα όρια αρχίζουν να προσεγγίζονται. Με αυτήν την έννοια 
είναι σαφές πως ακόμα και η κατά 250 φορές αύξηση του πληθυσμού 
μεταξύ 70.000 και 10.000 π.Χ. απείχε πολύ από το ν’ αγγίζει αυτά 
τα όρια, καθώς στην αρχή της Νεολιθικής Επανάστασης ήμασταν 
γύρω στα 4 εκατομμύρια και χρειάστηκαν επιπλέον γύρω στις 7 
χιλιετίες προκειμένου αυτό το νούμερο να τριπλασιαστεί. Πράγμα που 
καταδεικνύει την «ηπιότητα» του νεολιθικού τεχνικού συστήματος. 
Αντίθετα, τα 5,5 δις που προστέθηκαν στον ανθρώπινο πληθυσμό από 
το 1800 κι έπειτα μάλλον μας οδηγούν πολύ κοντά στα φυσικά όρια 
του πλανήτη και δείχνουν με πολύ εύγλωττο τρόπο τον «εντατικό» 
χαρακτήρα του νεωτερικού τεχνικού συστήματος. Προσεγγίζοντας το 
ζήτημα από μια τέτοια σκοπιά, αποφεύγουμε τις όποιες υπόνοιες ότι 
παλιά τα πράγματα ήταν ντε και σώνει καλύτερα και ότι, ως εκ τούτου, 
ασκούμε κριτική στον παραγωγισμό από τη οπτική μιας ρομαντικής 
εξιδανίκευσης του παρελθόντος. Αυτό που δείχνει η ιστορία είναι 
πως μέσα στους τελευταίους 3 αιώνες ο πληθυσμός της γης αυξήθηκε 
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5,5 φορές περισσότερο απ’ ό,τι είχε αυθηθεί μεταξύ της αυγής της 
Προϊστορίας και του 1700. Το θέμα είναι, λοιπόν, να δούμε τι οδήγησε, 
από κοινωνική άποψη, σ’ αυτήν την ιδιαιτέρως θεαματική, αν μη τι 
άλλο, κατάσταση. Εξ ου κι η ανάλυση περί της δυτικής ιδιαιτερότητας, 
περί του καπιταλιστικού παραγωγισμού κ.ο.κ.

ε) Η πρωτοτυπία της σημερινής ιστορικής συγκυρίας
Κατά τα άλλα, είναι πολύ πιθανό να βρισκόμαστε ενώπιον ενός 

πολιτικού και πολιτισμικού αδιεξόδου. Πρόκειται για τη διαπίστωση που 
με κάθε τρόπο προσπαθούν να αποφύγουν οι πιο διαπρύσιοι κύρηκες 
του «ρεαλισμού», οι οποίοι -στην περίπτωση της αποανάπτυξης- θα σου 
αντιτείνουν: «συμφωνώ πλήρως με την ανάλυση και το πρόταγμά σας, 
αλλά θεωρώ πως δεν έχει καμία απολύτως πιθανότητα πραγματοποίησης 
και ως εκ τούτου καταντά αποπροσανατολιστικό». Αυτό που παραβλέπει 
μια τέτοια άποψη είναι τα βαθιά αδιέξοδα της υπάρχουσας κατάστασης 
και ο καθαρά ουτοπικός χαρακτήρας της ιδέας πως «μπορεί ο σημερινός 
κόσμος να μην είναι Παράδεισος, ωστόσο θα συνεχίσει να λειτουργεί, με 
τον έναν ή τον άλλο τρόπο».

Ο κόσμος εντός του οποίου ζούμε χαρακτηρίζεται όλο και 
περισσότερο από μια δομικού τύπου αστάθεια, η οποία είναι προϊόν 
της αλληλοδιαπλοκής πλήθους παραγόντων διαφορετικής τάξης 
-ανθρωπολογικών, οικολογικών, οικονομικών κ.λπ.- όπως επίσης βέβαια 
και της διαρκώς οξυνόμενης αντίφασης μεταξύ, από τη μια μεριά, του 
πεπερασμένου χαρακτήρα των δυνατοτήτων και αντοχών του πλανήτη 
μας και, από την άλλη μεριά, της απεριόριστης επεκτατικότητας του 
νεωτερικού και μετανεωτερικού ανθρώπου. Εντός αυτών των πλαισίων, 
η αναζήτηση πιθανών εναλλακτικών διεξόδων δε συνιστά ουτοπικό 
παραλήρημα αλλά στάση ευθύνης και πρόταξη μιας απαίτησης διαύγειας 
απέναντι στον εφυσηχασμό της ιδέας πως ο κόσμος θα συνεχίσει να βαδίζει 
στον αυτόματο πιλότο. Δουλειά μας είναι να διαυγάσουμε, όσο μπορούμε, 
τις μελλοντικές προοπτικές, αρχικά, και μετά να δούμε τι μπορεί να γίνει 
από δημοκρατική σκοπιά εντός αυτών. Ενδεχομένως πολύ λίγα ή ακόμη και 
τίποτε. Ωστόσο, ακόμα και μια διαυγής κατάδειξη αυτής της κατάστασης 
είναι κεφαλαιώδους σημασίας από πολιτική άποψη, δεδομένου μάλιστα 
πως ελάχιστοι είναι αυτοί που θίγουν σήμερα αυτά τα θέματα.

Το πρώτο ζήτημα που πρέπει λοιπόν αυτή η προσπάθεια 
διαύγασης να θέσει είναι εκείνο του αυτοπεριορισμού. Η ανάπτυξη 
των υλικών δυνατοτήτων του ανθρώπου μπλέχτηκε μέσα στην πορεία 
της νεωτερικότητας με την ριζική βούληση για ισχύ, την φαντασίωση 
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της παντοδυναμίας. Είναι προφανές οτι ο νεωτερικός πολιτισμός είναι ο 
μόνος που έδωσε σε αυτή την φαντασίωση τα αποτελεσματικότερα μέσα 
πραγμάτωσης της. Με άλλα λόγια, η νεωτερικότητα κατέβασε τον Θεό στη 
Γη για πρώτη φορά. Όμως κατ’ αυτόν τον τρόπο σκότωσε ουσιαστικά τη 
θρησκεία και μας άφησε μόνους απέναντι στις καταστροφικές συνέπειες των 
δικών μας δυνατοτήτων, χωρίς ούτε καν εκείνα τα όρια και τις απαγορεύσεις 
(ετερόνομες ναι, αλλά που είχαν μια σημαντική κοινωνική λειτουργία) 
που έθετε η τελευταία.cΤο να θέσουμε όμως στα σοβαρά το ζήτημα του 
αυτοπεριορισμού σημαίνει να αμφισβητήσουμε όχι μόνο τις «αυτονόητες», 
-για την ώρα- αλήθειες του αντιαυταρχικού παραδείγματος (δηλαδή την εκ 
πεποιθήσεως απόρριψη κάθε είδους ορίου) αλλά και την εικόνα που έχουμε 
για τη δική μας θέση μέσα στον κόσμο, τα όρια της πράξης μας και, τώρα 
πια, με την εμπειρία της νεωτερικότητας στην πλάτη μας, την πολύ δύσκολη 
επίγνωση του ότι ουσιαστικά πρέπει -και θέλουμε- να αποκηρύξουμε πολλές 
από αυτές.cΟυσιαστικά πρόκειται για μια νεωτερικής έμπνευσης κριτική 
των πτυχών της νεωτερικότητας που θεωρούμε απαράδεκτες, τόσο από 
οικολογική όσο και από πολιτική και ανθρωπολογική άποψη. Μόνο μια τέτοια 
αυτοκριτική μπορεί να μας προστατεύσει από την ορμητική επανεμφάνιση 
νεοθρησκευτικών και, γενικότερα, νεοσυντηρητικών ιδεολογιών που θ’ 
αρχίσουν -κι έχουν ήδη αρχίσει- να κερδίζουν έδαφος μπρος στις συνέπειες 
του σημερινού αδιεξόδου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ



Δημήτρης Μαρκόπουλος

Στη δίνη του περιθωρίου
Σχόλια πάνω σε ορισμένες παθογένειες του εγχώριου

ελευθεριακού χώρου

Το ζήτημα του δημόσιου λόγου
Μέσα στο 2015 εκδόθηκαν δύο βιβλία που καταπιάνονται, το 

καθένα με τον δικό του τρόπο, με ορισμένες πολιτικές και πολιτιστι-
κές πτυχές αυτού που αποκαλούμε «ελευθεριακό» ή «αναρχικό/αντιε-
ξουσιαστικό» χώρο στην Ελλάδα, έτσι όπως αυτός συγκροτήθηκε και 
αναπτύχθηκε κατά τις δεκαετίες όλης αυτής της χρονικής περιόδου 
που συνηθίζουμε να αποκαλούμε Μεταπολίτευση. Αναφερόμαστε στο 
βιβλίο του Νίκου Σούζα, Σταμάτα να μιλάς για θάνατο μωρό μου. 
Πολιτική και κουλτούρα στο ανταγωνιστικό κίνημα στην Ελλάδα (από 
τις εκδόσεις Ναυτίλος) και σε αυτό του Γιάννη Κολοβού, Κοινωνικά 
απόβλητα; Η ιστορία της πανκ σκηνής στην Αθήνα 1979-2015 (από τις 
Απρόβλεπτες εκδόσεις)1. Πρόκειται για δύο εκδόσεις που προκάλεσαν 
μια σχετική συζήτηση γύρω από την ιστορία του λεγόμενου «Χώρου» 
στην Ελλάδα, υπερβαίνοντας σε έναν βαθμό τον μικρόκοσμο του «πε-
ριθωρίου» μέσα στον οποίο περιορίζονται κατά κανόνα οι αναλύσεις 
και οι κριτικές στα πεπραγμένα του. Ως εργασίες ιστορικής επισκό-
πησης τόσο του ελευθεριακού κινήματος όσο και της πανκ σκηνής, 
αποτελούν αξιόλογες προσπάθειες, των οποίων, όμως, τα όρια θα επι-
χειρήσουμε να διακρίνουμε παρακάτω. 

1. Αμφότερα αποτελούν προϊόν μιας πολυετούς εργασίας και έρευνας των συγγραφέων 
στο πλαίσιο των διδακτορικών διατριβών που εκπόνησαν. 
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Όπως αναφέρεται στο εισαγωγικό σημείωμα των εκδόσεων Ναυ-
τίλος, «Ποτέ ένα κίνημα δεν έχει μιλήσει τόσο λίγο για τον εαυτό του». 
Σωστή παρατήρηση αφού μια από τις πιο χαρακτηριστικές κακιές συ-
νήθειες του Χώρου είναι η μόνιμη περιχαράκωση πίσω από τη γενική 
σιωπή όσον αφορά στη δημόσια κριτική ή αυτοκριτική του. Εξ ου και η 
σημασία της έκδοσης τέτοιων βιβλίων που απευθύνονται σε ένα ευρύ-
τερο αναγνωστικό κοινό και όχι απλά στους μυημένους του κινήματος. 
Φυσικά θα βιαστούν να απαντήσουν ορισμένοι ότι σήμερα διανύουμε μια 
περίοδο πρωτοφανούς άνθισης της παραγωγής ελευθεριακού λόγου, κά-
νοντας επίκληση της πληθώρας κειμένων, εντύπων, προκηρύξεων ή αφι-
σών που κατακλύζουν το διαδίκτυο, τους τοίχους των Εξαρχείων ή των 
πανεπιστημίων, τα βιβλιοπωλεία και τα στέκια σε κάθε -πλέον- αστικό 
κέντρο της χώρας. Μάλιστα η προσφορά ξεπερνά κατά πολύ τη ζήτηση, 
σε μια χώρα όπου το διάβασμα ή οι θεωρητικές αναζητήσεις δεν ανήκουν 
στις κύριες ασχολίες του περισσότερου κόσμου. Ωστόσο, τα πράγματα 
δεν είναι τόσο απλά, καθώς αυτό που έχει σημασία είναι να εξετάσου-
με εάν η εν λόγω ελευθεριακή παραγωγή ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
μιας γόνιμης θεωρητικής επεξεργασίας νέων ιδεών και της συνεισφοράς 
στην κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων. Θεωρώντας ότι, δυστυχώς, 
απέχουμε αρκετά από τις συνθήκες μιας τέτοιας θετικής επίδρασης του 
ελευθεριακού χώρου, θα τολμούσαμε να απαντήσουμε σε αυτό το «επι-
χείρημα της ποσότητας», παραφράζοντας τα όσα σημειώνουν οι εκδόσεις 
Ναυτίλος ως εξής: Ποτέ ένα κίνημα δεν έχει φτάσει να φλυαρεί τόσο 
πολύ, λέγοντας τόσο λίγα πράγματα για τον εαυτό του αλλά και για την 
κοινωνία γύρω του. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, το πλεονέκτημα της 
ποσότητας πολλές φορές κρύβει ένα έλλειμμα ποιότητας, το οποίο είναι 
δυνατό να μπλοκάρει κάθε δυνατότητα διατύπωσης σοβαρής κοινωνικής 
κριτικής ή έκφρασης ενός ουσιώδους επαναστατικού λόγου, οδηγώντας 
τα πράγματα σε κινηματικό τέλμα. 

Η σημασία της κριτικής στα κινήματα
Παίρνουμε αφορμή, λοιπόν, από αυτές τις δυο εκδοτικές προ-

σπάθειες για να διατυπώσουμε ορισμένες σκέψεις πάνω στην ιστορία 
αλλά και το παρόν του ελευθεριακού χώρου. Φυσικά, τις πιο ουσιώ-
δεις αφορμές μας τις προσφέρει ο ίδιος ο Χώρος με τις ιδεολογικές 
και πρακτικές επιλογές του. Οι τελευταίες είναι που χρήζουν κριτικής 
και προσεκτικής ανάλυσης, η οποία έχει αξία όχι ως κάποιου είδους 
«επιστημονική» και ιστορική εργασία στο πλαίσιο μιας κινηματικής 
περιοδολόγησης, αλλά αφενός ως προσπάθεια ανάπτυξης ενός διαυ-
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γούς στοχασμού πάνω στο φαινόμενο «Χώρος» και αφετέρου ως δια-
δικασία εξαγωγής χρήσιμων πολιτικών συμπερασμάτων. Πρόκειται για 
μια εργασία κοπιαστική αλλά και χρήσιμη, ειδικά, μάλιστα, από τη 
στιγμή που ενδιαφερόμαστε πραγματικά για ό,τι θα αποκαλούσαμε 
δυνατότητα ανάδυσης ενός χειραφετητικού κινήματος στην εποχή μας, 
δίχως να στρουθοκαμηλίζουμε μέσα στα στενά όρια των κινηματικών 
μας στεγανών, επαναπαυόμενοι στις καθιερωμένες ιδεολογικές μας συ-
νταγές. Μια τέτοιου τύπου συστηματική μελέτη έχει κι έναν ακόμα 
σκοπό: να ανανεώσει τον δημόσιο διάλογο περί κοινωνικών κινημάτων, 
καθώς αυτός ξεπέφτει -ως συνήθως στην Ελλάδα- μεταξύ μιας άκριτης 
αποθεωτικής τους αποδοχής απο τη μια και ενός φτηνού υβρεολογίου 
ακροδεξιάς κι αντιαναρχικής απόχρωσης (στο πλαίσιο μικροπολιτικών 
στοχεύσεων) ή μιας υστερικής, φιλελεύθερης ρητορικής, έτσι όπως έχει 
συγκροτηθεί τα τελευταία χρόνια γύρω από το ιδεολόγημα του «υπεύ-
θυνου Κέντρου» και των τρισκατάρατων «Άκρων», από την άλλη. Όσο, 
όμως, κι αν η ανάγκη αποδόμησης αυτής της αντιδραστικής ιδεολογι-
κής εμπάθειας είναι αυτονόητη, δε θα πρέπει να παρασυρόμαστε στην 
κακή συνήθεια της απόκρυψης των ευθυνών των πολιτικών χώρων ή 
της αναζήτησης άλλοθι για την αποτυχία τους να κινητοποιήσουν τον 
κόσμο. 

Από τη μεριά μας, λοιπόν, δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε κά-
ποιου είδους επίθεση σε πολιτικούς χώρους, αλλά να προσανατολιστού-
με σε μια διαυγή και ψύχραιμη καταγραφή ορισμένων παθογενειών, οι 
οποίες κατά τη γνώμη μας επιδρούν αρνητικά στις κινηματικές διεργα-
σίες αλλά και τη δυνατότητα ώσμωσης αυτών με ευρύτερα κομμάτια 
της κοινωνίας. Όπως στο παρελθόν έχουμε ασκήσει κριτική σε άλλους 
πολιτικούς χώρους (φιλελεύθεροι, Αριστερά στις διάφορες εκφάνσεις 
της, Ακροδεξιά), έτσι και τώρα πιστεύουμε ότι κάποια πράγματα που 
σχετίζονται με τη δημόσια παρουσία του ελευθεριακού χώρου θα πρέ-
πει να ειπωθούν ανοιχτά. Άλλωστε, μόνο μια διαδικασία διαρκούς 
αναστοχασμού των κινημάτων μπορεί να συμβάλει θετικά στη βελτί-
ωση και την αναβάθμιση της όποιας θετικής πολιτικής τους επίδρασης 
στην υπόλοιπη κοινωνία. Υπό αυτήν ακριβώς τη λογική η κριτική στα 
πεπραγμένα του «α/α χώρου» καθίσταται κομβικό ζήτημα και ως εκ 
τούτου μας απασχολεί κατά κάποιον τρόπο συνεχώς από την αρχή της 
έκδοσης αυτού του περιοδικού και της δραστηριοποίησης της ομάδας 
μας, μιας και, παρά τις όποιες σημαντικές μας ιδεολογικές διαφορές, 
τοποθετούμαστε κι εμείς στην αμεσοδημοκρατική ελευθεριακή παρά-

ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ
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δοση. Αυτό δεν έχει να κάνει απλώς με το γεγονός ότι κάποιοι από 
εμάς προερχόμαστε πολιτικά από αυτόν τον χώρο, αλλά κυρίως με την 
πεποίθησή μας ότι η προσπάθεια υπέρβασης των αδιεξόδων των σύγ-
χρονων κινημάτων σχετίζεται άμεσα με ζητήματα που άπτονται των 
παθογενειών των πολιτικών συλλογικοτήτων που δραστηριοποιούνται 
σε αυτά. 

Η θεωρητική αυτή αναζήτησή μας πηγάζει ακριβώς από την απλή 
διαπίστωση ότι ο αντιεξουσιαστικός χώρος στερείται κάθε κοινωνικής 
αποδοχής παρά το αδιέξοδο της παρατεταμένης κοινωνικής κρίσης και τη 
ρευστότητα που επικρατεί λόγω της πλήρους κατάρρευσης του παραδο-
σιακού πολιτικού συστήματος. Εάν δηλαδή στα έξι χρόνια της κρίσης και 
μέσα στη γενικότερη απομυθοποίηση πολλών κοινωνικών αυταπατών, ο 
Χώρος δεν μπορεί να επηρεάσει την κοινωνία με την παρουσία του, πότε 
θα το κάνει; Η αντίφαση αυτή μεταξύ της ανάγκης ανάδυσης σοβαρών 
κινημάτων και της έλλειψης κάποιας σημαντικής απήχησης των πολιτικών 
χώρων που οραματίζονται τη χειραφέτηση, την ελευθερία και την ισότητα 
(καθώς αυτά που λέμε ισχύουν εν μέρει και για την Αριστερά), αποτελεί 
ένα μάλλον πρωτόγνωρο φαινόμενο για τη νεότερη ιστορική περίοδο, όχι 
μόνο της Ελλάδας, αλλά και γενικότερα των δυτικών κοινωνιών. Όσο και 
αν ισχύει ότι ο κόσμος δεν «τραβάει» ή ότι έχει παραιτηθεί των διεκδική-
σεών του, η ευθύνη των πολιτικών χώρων στην παρούσα φάση είναι κομβι-
κή και ιστορικών διαστάσεων σημασίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, και όπως οι αναγνώστες αυτού του περιοδικού θα 
έχουν παρατηρήσει, η κριτική στον Χώρο μπολιάζει τις γενικότερες αναλύ-
σεις της επικαιρότητας τις οποίες προσπαθούμε να κάνουμε στο Πρόταγμα, 
όπως για παράδειγμα η στάση του Χώρου κατά τις κινητοποιήσεις των πρώ-
των χρόνων των μνημονίων και κατά τη διάρκεια του Κινήματος των Πλατει-
ών το καλοκαίρι του 2011, τα αντανακλαστικά του απέναντι στην άνοδο της 
Ακροδεξιάς ή την κρίση του προσφυγικού πιο πρόσφατα. Καθώς, μάλιστα, 
ετοιμάζουμε μια ειδική έκδοση που φιλοδοξεί να κάνει μια συνολικότερη 
κριτική αποτίμηση του εν Ελλάδι ελευθεριακού χώρου, το παρόν κείμενο 
μπορεί να ειδωθεί ως μια μικρή εισαγωγή στον προβληματισμό με τον οποίο 
επιχειρούμε να εμπλουτίσουμε τον όποιο δημόσιο διάλογο σήμερα. Δε θα 
δώσουμε τόσο βάρος στην κριτική του γνωστού, «μπάχαλου» και τυχοδι-
ωκτικού ακτιβισμού, μιας και αυτή κατά καιρούς αναπτύσσεται ακόμα κι 
εντός του ίδιου του Χώρου. Θα σταθούμε, αντίθετα, σε ορισμένα στοιχεία 
που σχετίζονται με τη θεωρητική του συνεισφορά στη δημόσια συζήτηση και 
τις ιδεολογικές αντιπαραθέσεις. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Το σύνδρομο του περιθωρίου
Η δημόσια «σιωπή» του Χώρου στην οποία αναφερθήκαμε δεν 

αποτελεί απλά σύμπτωμα της θεωρητικής του αδυναμίας για επεξερ-
γασία νέων ιδεών, αδυναμία η οποία ούτως ή άλλως επισκιάζει εν πολ-
λοίς τη δράση του. Εκφράζει επίσης μια γενικότερη στρατηγική αυτο-
περιθωριοποίησης στην οποία επιδίδονται διαχρονικά -και ενίοτε από 
θέση αρχής, θα λέγαμε- οι σύντροφοι που δραστηριοποιούνται εντός 
του. Εδώ θα πρέπει να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση για να αποφύ-
γουμε τις παρεξηγήσεις: Είθισται στις ενδοκινηματικές συζητήσεις να 
υπερτονίζεται η -όντως υπαρκτή- πολυσυλλεκτικότητα και πολυμορφι-
κότητα του αναρχικού χώρου και να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για την 
αποφυγή ευθυνών, καθώς μια συνολική κριτική συχνά δαιμονοποιείται 
ως ύποπτη και ύπουλη προσπάθεια μιας εύκολης «γενίκευσης» τάσε-
ων και ιδεών. Αντιθέτως, εμείς είμαστε της άποψης ότι είναι δυνατό 
να αναγνωσθούν μέσα στον Χώρο χαρακτηριστικά και τάσεις που συ-
γκροτούν έναν, ας τον πούμε, ενιαίο κώδικα συμπεριφορών, στο φως 
του οποίου εξηγούνται πολλές από τις παθογένειές του. Χωρίς διάθεση 
κάποιων απλοϊκών γενικεύσεων, θα λέγαμε ότι η εν λόγω ομαδοποίηση 
συμπεριφορών αποτελεί θεμελιώδες και συγκροτητικό πλέον στοιχείο 
για την εντός του Χώρου προβληματική πολιτική δραστηριοποίηση, 
επισκιάζοντας μάλιστα -όταν δεν τα παρασύρει στο αδιέξοδό- και τα 
πιο υγιή και γόνιμα πολιτικά κομμάτια του. 

Η περίφημη, λοιπόν, κοινωνική απομόνωση του αναρχικού χώ-
ρου δεν αποτελεί κάποιο δικό μας θεωρητικό κατασκεύασμα, αλλά 
υπαρκτό φαινόμενο, και μάλιστα χρόνιο. Η «χύμα» διάρθρωσή του, 
οι μικρές και εφήμερες οργανωτικές ομαδοποιήσεις του, η επιφυλα-
κτικότητα απέναντι στη λογική μιας εξωστρεφούς τακτικής ως προς 
την κοινωνική απεύθυνση, η επιλογή της κοινωνικής και ιδεολογικής 
καθαρότητας με κάθε κόστος, ο αυτοεγκλεισμός στα στέκια και τις 
καταλήψεις, η αντιθεσμική υπερβολή που υπαγορεύει την αποφυγή του 
οτιδήποτε παραπέμπει σε κάποια «συστημική» ή ευρέως αναγνωρίσιμη 
δίοδο επικοινωνίας και δημόσιου διαλόγου, ακόμα και η χαρακτηριστι-
κή ιδιογλώσσα η οποία επιμελώς και με τόσο στόμφο χρησιμοποιείται, 
αποτελούν όλα τους χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε συναντήσει όλοι 
και όλες όσοι/ες έχουμε δραστηριοποιηθεί στους ελευθεριακούς χώρους 
ή στις παρυφές τους. Χαρακτηριστικά που δυστυχώς μοιάζουν παγι-
ωμένα και εμπεδωμένα στα άτομα που συμμετέχουν στο κίνημα, σε 
βαθμό που πλέον μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Θα μπορούσαμε 
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να συμπυκνώσουμε τις αντιλήψεις αυτές ως συμπτώματα κι εκφάνσεις 
ενός συνδρόμου περιθωρίου, το οποίο, ως φάντασμα που πλανιέται πάνω 
από τον Χώρο, επηρεάζοντας καταλυτικά τον τρόπο με τον οποίο αυτός 
αλλεπιδρά με την υπόλοιπη κοινωνία. 

Η δημόσια παρέμβαση του Χώρου: μεταξύ κραυγών και σιωπής
Υπό αυτό το πρίσμα θα πρέπει να ιδωθεί η σχεδόν παντελής 

έλλειψη δημόσιας κριτικής ή παρεμβάσεων αυτοκριτικής από συμμε-
τέχοντες στον Χώρο. Κι εδώ δεν αναφερόμαστε στο μοίρασμα κειμέ-
νων στις πορείες, ούτε στις επιμέρους κριτικές επί ζητημάτων επικαι-
ρότητας ή γύρω από «ενδοκινηματικές» διαφωνίες και προστριβές, 
τις οποίες κριτικές συναντάμε συχνά σε έντυπα περιοδικά ή διαδι-
κτυακά κείμενα, αλλά για τη δυνατότητα άρθρωσης ενός γενικότερου 
δημόσιου λόγου, κατανοητού από το ευρύ κοινό, κι ενός διαυγούς 
αναστοχασμού γύρω από την ιστορία, το παρόν και την προοπτική 
του κομματιού αυτού του κινήματος. Είναι χαρακτηριστικό μια τέ-
τοιου τύπου κριτική καθίσταται στην εποχή μας ολοένα και μεγα-
λύτερο ταμπού, αφού περιορίζεται σε διαμάχες εντός συνελεύσεων, 
στο indymedia, στις διάφορες «κλειστές» ηλεκτρονικές λίστες και στα 
κουτσομπολιά στα καφενεία των Εξαρχείων, χωρίς ποτέ να βγαίνει 
εκτός αυτών των πολύ συγκεκριμένων ορίων. Οι αναρχικοί βλέπουν 
με αδιαφορία αν όχι με καχυποψία και απαξίωση τη δημόσια έκθεσή 
τους, πέραν των στεγανών στα οποία έχουν συνηθίσει να κινούνται, 
φορώντας τη μάσκα του αντιδιανοουμενισμού, τον οποίο και υπερα-
σπίζονται με θέρμη. Ενδεικτικό όλων αυτών που λέμε είναι η ελαφρώς 
ειρωνική αντιμετώπιση των εργασιών του Σούζα και του Κολοβού από 
μέρος των συντρόφων-αναγνωστών εξαιτίας της σχετικά εξωστρεφούς 
παρουσίας των συγγραφέων και της επαφής τους με πιο «θεσμικούς» 
διαύλους επικοινωνίας και πληροφόρησης2. 

2. Σε μία από τις βιβλιοπαρουσιάσεις του βιβλίου του Σούζα, για παράδειγμα, τέθηκε 
ανοιχτά (και με γλαφυρό τρόπο) από έναν συμμετέχοντα η παρατήρηση-απορία πώς είναι 
δυνατόν να κυκλοφορεί μια τέτοια εργασία μέσω της συμμετοχής σε έναν «καθεστωτικό» 
θεσμό σαν αυτό του πανεπιστημίου, στο πλαίσιο μιας διδακτορικής διατριβής. Ενώ σε ένα 
κείμενο με τίτλο «Σταμάτα να μιλάς για τις ζωές άλλων μωρό μου…», που κυκλοφόρησε 
από συντρόφους στη Θεσσαλονίκη, τα πράγματα τίθενται με ακόμα πιο μεγάλη σαφήνεια 
αλλά και το γνωστό υπερεπαναστατικό αγωνιστικό ύφος: «Φτύνουμε τη διήγησή τους, 
κομμένη και ραμμένη στην πορεία τους, όπως φτύσαμε όλες εκείνες τις “επιλογές” τους. 
Η ιστορία μας δεν υπάρχει στα διδακτορικά τους» (στην ιστοσελίδα https://skya.espiv.
net/2015/12/25/stamata251215/). 
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Επομένως, η υπερπληθώρα κειμένων, προκηρύξεων, εντύπων 
κ.λπ. -η οποία καθίσταται σχεδόν εντυπωσιακή κατά την περίοδο που 
ακολουθεί τον Δεκέμβρη του ’08- κινείται στη λογική μιας εσωτερικής 
κατανάλωσης και δεν αποσκοπεί στη διεκδίκηση κάποιας σημαντικής 
κοινωνικής απεύθυνσης. Ακόμα και οι πιο ρητά και αναλυτικά διατυ-
πωμένες κριτικές παρεμβάσεις γίνονται από άτομα ή μικρές ομάδες 
που αποφασίζουν να αμφισβητήσουν κάποια πράγματα ανοιχτά, κά-
νοντάς το όμως με «κλειστό» τρόπο, μέσω διαύλων του Χώρου, σα 
να ενδιαφέρονται περισσότερο να προκαλέσουν μια πολεμική μεταξύ 
συγκεκριμένων τάσεων παρά να μοιραστούν την κριτική τους με ένα 
ευρύτερα πολιτικοποιημένο κοινό, το οποίο δεν αποτελεί απαραίτητα 
μέρος ή κομμάτι του Χώρου. Αδιαφορώντας, δηλαδή, για τη δυνατότη-
τα να γίνει όλος αυτός ο προβληματισμός αντικείμενο κοινωνικού δια-
λόγου3. Έτσι, αν το σκεφτεί λιγάκι κανείς, καθίσταται σχεδόν αδύνατον 
για τον μέσo άνθρωπο να έρθει σε επαφή με τις απόψεις του Χώρου 
δίχως να περάσει μπροστά από τις αφίσες των Εξαρχείων, τους τοίχους 
των πανεπιστημιακών σχολών, τα φεστιβάλ για «μυημένους» στο αμ-
φιθέατρο Γκίνη, ή τα αυτοαναφορικά κατεβατά στο indymedia. Ακόμη 
όμως κι αν το καταφέρει, θα πρέπει μετά να περάσει τον σκόπελο της 
επίπονης προσπάθειας κατανόησης των αναρχικών γλωσσικών ιδιομορ-
φιών ή της επιτηδευμένης αισθητικής του. Εδώ συμβαίνει το εξής κα-
ταπληκτικό: Ενώ σε επίπεδο κινηματικής παρέμβασης οι αντιεξουσια-
στές είναι πρώτοι στις κραυγές, στα καυστικά και φλογερά συνθήματα 
ή στην ακατάπαυστη κριτική στους κυρίαρχους του κόσμου ετούτου, 
όταν είναι να αναλύσουν τα κοινωνικά φαινόμενα, να διατυπώσουν κά-
ποιο στοχασμό ή να βγουν μπροστά και να μιλήσουν για το κίνημα δια-
δίδοντας τις ιδέες τους, τυλίγονται με το πέπλο της περήφανης σιωπής. 
Καμία αξιόλογη δημόσια παρέμβαση ή διάλογος δεν επιδιώκεται π.χ. 
σε εφημερίδες ή στον εκδοτικό χώρο. Ή, όταν συμβαίνει, γίνεται με 
όρους σέχτας και υποκουλτούρας: επικέντρωση στα Εξάρχεια, βέτο σε 
εκτός του α/α πλαισίου χώρους (π.χ. για βιβλιοπαρουσιάσεις), υπερβο-
λική αποφυγή κάθε «επίσημου» διαύλου επικοινωνίας κ.λπ. Εν τέλει, 
στο όνομα ενός «αδιαμεσολάβητου κόσμου» φτάνουμε να κόβουμε την 
επαφή με τον έξω κόσμο! 

3. Οι κριτικές αυτές ενίοτε λειτουργούν απλά ως πεδίο σύγκρουσης για ένα θεωρητικό 
ξεκαθάρισμα λογαριασμών ή για μια ηρωική έξοδο κάποιων από την καθημερινότητα του 
επαναστατικού μικρόκοσμου. 
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Ανάλυση τέλος, ζωή εξεγερσιακή!
α) Φτώχεια (θεωρητική) καταραμένη...

Όταν λοιπόν η τάξη μας συμπιέζεται ανά-
μεσα στις μυλόπετρες του φόβου και της εξαθλίω-
σης, η μόνη απάντηση είναι μπουρλότο και φωτιά. 

εφημερίδα Άπατρις, Μάρτιος 2016

Πέραν όλων αυτών, και με το ρίσκο να αδικήσουμε ορισμένες 
λιγοστές, πλην τίμιες και αξιόλογες περιπτώσεις εντός του Χώρου, θα 
πρέπει να δώσουμε τη δέουσα σημασία στην εκκωφαντική έλλειψη φρέ-
σκων ιδεών και πολιτικών κειμένων που να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους την 
κοινωνική πραγματικότητα και να μην επιδίδονται απλά σε έναν ανέ-
ξοδο και άγονο ανταγωνισμό εξεγερσιακών τσιτάτων. Διότι εάν κάνουν 
κατά κανόνα κάτι οι αναρχικές ομάδες σήμερα σε θεωρητικό επίπεδο -κι 
εδώ αναφερόμαστε κυρίως στις προκηρύξεις, τις αφίσες, τις μπροσούρες 
και γενικότερα το υλικό που διανέμεται χέρι-χέρι-, αυτό είναι να επιδί-
δονται σε μια ακατάσχετη αοριστολογία, διανθισμένη με κλισέ καταγ-
γελίες και εκφράσεις φετίχ: «γκρέμισμα του κόσμου», «ολοκληρωτικό 
κράτος», «μπουρλότο και φωτιά», «κοινωνία-φυλακή» κ.λπ. Αφήνουν, 
δηλαδή, στην άκρη την ανάγκη να κάνουν πολιτικο-κοινωνική κριτική και 
παρασύρονται στην προπαγάνδιση ενός πολιτικού συναισθηματισμού: 
τυφλό μίσος για οτιδήποτε μας περιβάλλει, αντίληψη της κοινωνίας ως 
φυλακής, συνθήματα περί φασιστικοποίησης της κοινωνίας και του Κρά-
τους, αποθέωση της «άγριας νεολαίας», προτροπή για «καταστροφή του 
υπάρχοντος», ρητορική περί της «εξέγερσης που έρχεται». 

Εδώ έχουμε να κάνουμε με τις συνέπειες της άκριτης υιοθέτησης 
από τον Χώρο της αντιαυταρχικής κριτικής που ανέπτυξαν τα κινήματα 
του ’60 στη Δύση και το ρεύμα της Αντικουλτούρας. Σύμφωνα με το αντι-
αυταρχικό φαντασιακό το βάρος στην πολιτική κριτική πρέπει να δοθεί 
στην κατακεραύνωση και αποδόμηση όλων των «καταπιεστικών θεσμών» 
της κοινωνίας, οι οποίοι αναπαράγουν την πατριαρχία, την αυστηρή εργα-
σιακή ηθική, την σεξουαλική καταπίεση, και γενικώς κάθε τύπο κοινωνικής 
πειθαρχίας που καταπιέζει -ή υποτίθεται πως καταπιέζει- το άτομο. Απο-
τέλεσμα αυτής της αντίληψης είναι να αντιλαμβανόμαστε κάθε θεσμό ως 
καταπιεστικό και «εξουσιαστικό» και να θεωρούμε την «καταπίεση» και 
την «καταστολή» ως βάση κάθε κοινωνίας. 

Και φαίνεται ότι για τον Χώρο ο χρόνος έχει παγώσει, καθώς, 
χωρίς καμμιά διάθεση ανανέωσης της πολιτικής του σκέψης, αρέσκεται 
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απλώς να μεταφέρει στο σήμερα αυτούσια τα ίδια με τα τότε θεωρη-
τικά σχήματα και συνθήματα. Σε ένα σχόλιο για τη σημερινή κατάστα-
ση, από το εισαγωγικό σημείωμα της πολιτικής επιθεώρησης Κοινωνικός 
Αναρχισμός, διαβάζουμε τα εξής: «Η εφιαλτική επαναφορά σεξουαλικών 
ταμπού και απαγορεύσεων, οι ενσώματες νέες περιφράξεις μέσα στις 
οικογένειες, είναι η άλλη όψη της ληστρικής επιδρομής των αφεντάδων»4. 
Έτσι, όμως, θα μας πάρει κανείς στα σοβαρά; Μήπως ζούμε ακόμα στο 
’60 και το ’70 όπου οι ροκ κραυγές και οι πανκ στίχοι έρχονται να 
γκρεμίσουν κάποιο στέρεο αστικό οικοδόμημα στη Δύση; Ή μήπως μας 
κυνηγούν ως φαντάσματα κάποια πατριαρχικά σύνδρομα που, ναι μεν 
στο παρελθόν νοηματοδοτούσαν τον κόσμο, αλλά στις μέρες μας έχουν 
σε πολύ μεγάλο βαθμό ξεπεραστεί υπό το βάρος της κοινωνίας της κα-
τανάλωσης; Έχουν, άραγε, καταλάβει οι σύντροφοι πού απευθύνονται; 
Και πού οδηγεί τελικά η άκρατη υιοθέτηση της λογικής του -τόσο δημο-
φιλούς και διαθέσιμου δια πάσαν χρήσιν- συνθήματος «μπουρλότο και 
φωτιά» μέσα στη σημερινή κοινωνία των αποπροσανατολισμένων και 
απογοητευμένων ατόμων και του περιβάλλοντος διάχυτου μηδενισμού 
που αυτά συγκροτούν και αναπαράγουν; 

 Αυτό το αντιαυταρχικό φαντασιακό αποτελεί τον νοηματικό 
πυρήνα γύρω από τον οποίο περιφέρονται -μάλλον άσκοπα- όλες οι 
προσπάθειες επικοινωνίας του Χώρου με τον έξω κόσμο. Οι πολιτικές 
του καταβολές από την λεγόμενη Αντικουλτούρα κατά τη συγκρότη-
σή του την πρώτη περίοδο της Μεταπολίτευσης συνεχίζουν να έχουν 
βαρύνουσα σημασία5. Θα λέγαμε, επομένως, ότι η εν λόγω πολιτιστι-
κή -κατά βάση- συγκρότησή του λειτουργεί τελικά ως κάποιου είδους 
προπατορικό αμάρτημα, το οποίο δε σταματά ποτέ να τροφοδοτεί ορι-
σμένες εμμονές του: την αναγωγή της περίφημης «αστυνομοκρατίας» 
σε καθημερινή τακτική του εχθρικού κράτους και της (πάσης φύσεως) 
καταστολής σε μέθοδο κοινωνικού ελέγχου. Και οδηγούμαστε έτσι στην 

4. Κοινωνικός Αναρχισμός, τ. 3, Θεσσαλονίκη, Ελευθεριακές Εκδόσεις Κουρσάλ, 2014, σ. 5. 
5. Προφανώς, στο πλαίσιο του παρόντος κειμένου, αναγκαζόμαστε να γίνουμε κάπως 
απλουστευτικοί. Η ουσία είναι πως στα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης η κυρίαρχη 
κινηματική δράση ήταν αυτή εντός των εργοστασιακών και συνδικαλιστικών αγώνων, οι 
οποίοι όμως αποτελούσαν προνομιακό πεδίο παρέμβασης για τον χώρο της παραδοσιακής 
Αριστεράς και όχι για τον νεαρό τότε χώρο των αναρχικών, ο οποίος άλλωστε δεν είχε 
ποτέ στην Ελλάδα κάποιου είδους λαϊκή/εργατική παράδοση. Ακριβώς ως απάντηση σε 
αυτό το αρτηριοσκληρωτικό και ήδη ξεφτισμένο από τα τέλη του ’70 αριστερό μοντέλο 
πολιτικής δράσης, οι αναρχικοί εμφανίζονται δυναμικά στο χώρο της νεολαίας και των 
φοιτητικών αγώνων, παραλαμβάνοντας τα ηνία της πιο προωθημένης και ριζοσπαστικής 
κριτικής στο «σύστημα». 
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παρανοϊκή κατάσταση να μετατρέπουμε την «αντικατασταλτική» ρη-
τορική σε ιδεολόγημα και στη βασική συνεισφορά μας στο πεδίο δια-
κίνησης των ιδεών. 

Έτσι, ενώ η Μεταπολίτευση χαρακτηρίστηκε από πρωτοφανείς 
(για τα μεταπολεμικά χρονικά) κοινωνικές ελευθερίες, καθώς και από ένα 
σχετικά χαλαρό, «ελληνικού στυλ», κρατικό μόρφωμα, ο αντιεξουσιαστι-
κός λόγος δεν παύει να επενδύει με επιμονή στο ιδεολόγημα της μόνιμης 
και σκληρής καταστολής. Πρόκειται για ένα στοιχείο το οποίο υποτιμά 
και ο Σούζας στη μελέτη του, όταν εμμένει κυρίως στην «ιδεολογική», 
πολεοδομική και αστυνομική καταστολή του «Κινήματος» (όπως ο ίδιος 
τις ονομάζει), αποφεύγοντας να εξετάσει τα γεγονότα στη σωστή τους 
βάση και κυρίως μέσα από μια συγκριτική ανάλυση τόσο με τα προ της 
Μεταπολίτευσης καθεστώτα, όσο και με τα αντίστοιχα δυτικά κράτη6. Η 
λεγόμενη ιδεολογική καταστολή, δηλαδή η προσπάθεια ενσωμάτωσης των 
νεολαιίστικων κινημάτων από το ΠΑΣΟΚ (του Λαλιώτη και της περίφημης 
Γραμματείας Νέας Γενιάς), καθώς και η αντιμετώπιση του κινήματος ως 
ένα συνοθύλευμα φρικιών και βανδάλων και ο ιδιότυπος πόλεμος μέσω 
των επιχειρήσεων «Αρετή» στα Εξάρχεια, σκιαγραφούν τη μισή μόνο αλή-
θεια. Η άλλη μισή μας λέει ότι το πολιτικό κλίμα της Μεταπολίτευσης 
δημιούργησε αντικειμενικές συνθήκες αρκετά ευνοϊκές για την ανάπτυξη 
κινημάτων και αγώνων: ελαστικοί συνδικαλιστικοί νόμοι, ανοχή σε κατα-
λήψεις, ανεκτικότητα στην κριτική της νεολαίας, κοινωνική νομιμοποίηση 
του ευρύτερου αριστερού λόγου κ.λπ. Και επομένως, η όποια αποτυχία 
μιας σημαντικής κοινωνικής παρέμβασης τόσα χρόνια βαρύνει κυρίως 
τους πολιτικούς χώρους και όχι τόσο κάποιο παντοδύναμο Κράτος ή κά-
ποια σιδηρά πειθαρχία της κυβερνητικής εξουσίας, όπως συνήθως ακούμε. 
Η πρόσφατη εμπειρία των όσων ακολούθησαν τον Δεκέμβρη του ’08, της 
οικονομικής κρίσης, αλλά και της εκδικητικής αντεπίθεσης (επί Σαμαρά) 
εναντίον των καταλήψεων, νομίζουμε ότι καταδεικνύουν πόσο υπερβολι-
κή είναι η αντίληψη που θεωρεί την αναρχία ή την «νεολαία» ως μόνιμο 
και διαχρονικό «εσωτερικό εχθρό» του ελληνικού Κράτους. Πόσο μάλλον 
όταν η πιο αυταρχική περίοδος, αυτήν του Φαήλου και των λοιπών φανα-
τικών υπερπατριωτών συμβούλων του Σαμαρά, αποτέλεσε μια παρένθεση 
ακροδεξιάς ρητορικής, καθώς επί ΣΥΡΙΖΑ έχουμε περάσει ξανά σε μια πιο 
χαλαρή στάση απέναντι στα κινήματα.  

6. Σούζας, Σταμάτα να μιλάς για θάνατο μωρό μου. Πολιτική και κουλτούρα στο αντα-
γωνιστικό κίνημα στην Ελλάδα, στο κεφάλαιο «Ο “ιδιότυπος πόλεμος” της δεκαετίας του 
‘80», Εκδόσεις Απρόβλεπτες, 2015, σσ. 77-104. 
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Δεν πρέπει εδώ να παρερμηνεύουμε τον χαρακτήρα βεντέτας 
που υπάρχει εδώ και χρόνια ανάμεσα στις δυνάμεις καταστολής και 
κομμάτι του δικαστικού μηχανισμού, από τη μια μεριά, και τους αναρ-
χικούς, από την άλλη. Φαινόμενα όπως η χουλιγκανίστικη συμπεριφορά 
των ΜΑΤ στις διαδηλώσεις ή οι εκδικητικές ποινές σε υπόπτους ή ακόμη 
και ενόχους μόνο και μόνο επειδή είναι αναρχικοί έχουν να κάνουν με την 
ύπαρξη μαφιών και ακροδεξιών θυλάκων μέσα στο κράτος. Καμία σχέση 
όμως δεν έχει αυτό με την ύπαρξη κάποιου «αστυνομικού κράτους» που 
παρακολουθεί και ελέγχει μαζικά τους πολίτες -δηλαδή την κοινωνία στο 
σύνολό της κι όχι μόνο μια μικρή μειοψηφία όπως ο αναρχικός Χώρος. Η 
στρατηγική της αυστηρότητας και της επιτήρησης των πιο «ατίθασων» 
ή παραβατικών χώρων αποτελεί λίγο-πολύ πραγματικότητα εντός κάθε 
οργανωμένου κράτους, ωστόσο, άλλο αυτό και άλλο να έχουμε εσωτερι-
κεύσει ότι το «καθεστώς» στηρίζεται κατ’ αρχήν σε αυτές τις μεθόδους 
αυταρχισμού, κάτι που παραπέμπει στην πολιτειακή κατηγορία ενός 
αστυνομικού κράτους ή μιας δικτατορίας7. 

Έχοντας, επομένως, με τα χρόνια παγιωθεί, σε βαθμό αρτηρι-
οσκληρωτικό πλέον, η αντιαυταρχική/αντικατασταλτική/αντιμπατσική 
οπτική λειτουργεί ως μαύρη τρύπα που ρουφά κάθε προσπάθεια ανανέ-
ωσης του θεωρητικού λόγου και επεξεργασίας των δεδομένων που μας 
προσφέρουν οι σύγχρονες εξελίξεις. Από τις εφημερίδες και τα έντυπα 
των ομάδων του Χώρου μέχρι τις αφίσες των καταλήψεων ή τις προκη-
ρύξεις των στεκιών, ο κοινός τόπος παραμένει πάντα ο ίδιος: το παντο-
δύναμο Κράτος-δυνάστης, το καθεστώς εξαίρεσης και ο ολοκληρωτισμός 
που έρχεται… και ξανάρχεται αλλά ποτέ δε φτάνει… Τόση ζημιά έχουν 
κάνει τελικά ο Φουκό κι ο Αγκάμπεν; 

Σύμφωνα με μια τέτοιου είδους ανάλυση τα πάντα προσανα-
τολίζονται σε έναν άξονα καλού-κακού. Η ερμηνεία των κοινωνικών 
φαινομένων εξαντλείται στην απεικόνηση των νέων μεθόδων άσκησης 

7. Το σύνηθες φαινόμενο στην Ελλάδα είναι να φορτώνουν οι δικαστικές αρχές πολλούς 
συλληφθέντες με αστήρικτες κατηγορίες και ενίοτε να εξαντλούν σε αυτούς την αυστη-
ρότητά τους προς παραδειγματισμό ή για επικοινωνιακούς λόγους. Στο πλαίσιο αυτό, 
η πρόσφατη καταδικαστική απόφαση για τους ληστές του Βελβεντού, όπου για πολλά 
άτομα αποφασίστηκαν εξοντωτικές ποινές, χωρίς να στοιχειοθετούνται από τη διαδικα-
σία, αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση (Βλ. Ι. Σωτήρχου, Α. Ψαρρά, "Ατομικός... τρο-
μοκράτης ο Ρωμανός ,̈ http://www.efsyn.gr/arthro/atomikos-tromokratis-o-romanos). Άλλο 
αυτό όμως και άλλο να μιλάμε για «χούντα» ή «ολοκληρωτισμό», δεδομένου μάλιστα πως 
αυτά τα φαινόμενα δεν αφορούν την κοινωνία γενικώς αλλά μόνο μια μικρή ομάδα που 
συχνά υιοθετεί και παραβατικές συμπεριφορές.
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«ολοκληρωτικής κυριαρχίας» από πλευράς κρατικών ή διακρατικών θε-
σμών, ενώ η θεωρητική προσπάθεια να εξετάσουμε σε βάθος τη δομική 
μετεξέλιξη του ίδιου του «συστήματος», καθώς και του ανθρωπολογικού 
υποβάθρου που το στηρίζει, θεωρείται λεπτολογία ή πολυτέλεια8. Ποιος 
ή ποια αλήθεια δεν έχει πιάσει στα χέρια του/της προκήρυξη ή έντυπο 
του «Χώρου» χωρίς να σκεφτεί ότι ξέρει από πριν τι θα διαβάσει σχεδόν 
από το Α ως το Ω; Αυτή η ατέρμονη επανάληψη ορισμένων θεωρητικών 
εμμονών μόνο αποστροφή μπορεί να προκαλέσει σε έναν κόσμο που 
ψάχνει μια πολιτική πυξίδα μέσα στο σημερινό χάος και προσπαθεί να 
ανανεώσει την θεωρητική του κατάρτιση και σκέψη. 

β) Το γραπτό ως «θέαμα»
Εν τέλει, μια τέτοιου είδους «θεωρία» δε χρησιμεύει ως δια-

δικασία αναστοχασμού που μπορεί να φιλτράρει τα γεγονότα και να 
διαυγάσει τα κοινωνικά φαινόμενα με στόχο να γονιμοποιήσει την πολι-
τική πράξη. Αντιθέτως είναι οι τυχοδιωκτικές πρακτικές του ακτιβισμού 
«εξαρχειώτικου στυλ» που μεταφέρονται στον γραπτό λόγο και πασά-
ρονται ως ευκολοχώνευτα επιχειρήματα, διαθέσιμα για εξεγερσιακή κα-
τανάλωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα κείμενα-αφιερώματα σε κοινω-
νικούς αγώνες, κινήματα ή εξεγέρσεις που εμφανίζονται ανά τον κόσμο 
αναλώνονται σε μια απλά περιγραφική καταγραφή τους -πολλές φορές 
με συναισθηματικό ύφος-, ενώ σπανίζει οποιαδήποτε σε βάθος ανάλυση 
και με την απαιτούμενη στοιχειώδη, διακριτική απόσταση της «θεωρί-
ας» από τα «γεγονότα». Λιγοστές είναι οι πρωτοβουλίες μιας σοβαρής 
ανάλυσης και θεωρητικής επεξεργασίας ιδεών, εφαρμοσμένων στα πιο 
σημαντικά γεγονότα των τελευταίων ετών (Δεκέμβρης, κίνημα Πλατει-
ών, μεγάλες απεργίες): Προσπάθειες όπως π.χ. η μπροσούρα «Remember 
December, Fight Now. Εμπειρίες και κριτική αποτίμηση μέσα από τις κοι-
νότητες αγώνα του Δεκέμβρη» της συλλογικότητας Σ.ΚΥ.Α (2010) και η 
έκδοση «Ιούνης 2011 - Η εκτροπή των εκδοχών» (εκδόσεις Κινούμενοι 

8. Πρόκειται για μια -δυστυχώς δημοφιλέστατη- νιοστού βαθμού αφέλεια κατά την ανά-
γνωση της πραγματικότητας, από την οποία δεν ξεφεύγει ούτε ο πιο μελετηρός και πο-
λυγραφότατος θεωρητικός του αναρχικού χώρου (με την ευρεία έννοια), ο Φ. Τερζάκης, ο 
οποίος σε άρθρο του αναφέρει σχετικά με το σήμερα ότι «...νιώθει κανείς την ανατριχίλα 
που του γεννούν μυθιστορήματα επιστημονικής φαντασίας τα οποία περιγράφουν ένα ολο-
κληρωτικό μέλλον (το Εμείς του Ζαμυάτιν, ο Θαυμαστός νέος κόσμος του Χάξλεϋ, το 1984 
του Όργουελ), πολλαπλασιασμένη στο έπακρον από την επίγνωση ότι πρόκειται όχι πλέ-
ον για μυθιστόρημα, αλλά για την πραγματικότητα που μας περιβάλλει...» (Φ. Τερζάκης, 
«Μακριά και ακατάληκτη συνομιλία με τον Γιάννη Καλιόρη», περιοδικό Σημειώσεις, τ. 79, 
Νοέμβριος 2014, σ. 14). 
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Τόποι), παρά τα προβλήματά τους, θα πρέπει να θεωρηθούν ως εξαιρέ-
σεις και όχι ως κάποιος κανόνας θεωρητικής παρέμβασης. 

Αντιθέτως, αυτό που τείνει πλέον να λάβει διαστάσεις ξέφρενου 
πληθωρισμού είναι η παραγωγή αισθητικά καλοστημένων και στυλιζαρι-
σμένων εντύπων, εν είδει αφιερώματος σε κάποιο σημαντικό κινηματικό 
γεγονός, στερούμενων ωστόσο αντίστοιχης κριτικής ματιάς κι εξαγω-
γής συμπερασμάτων. Αναφερόμαστε εδώ στην επικράτηση μιας λογικής 
«επαναστατικού λευκώματος» που έχει αντικαταστήσει το ίδιο το κεί-
μενο και την ανάλυση. Η εκδοτική αυτή μόδα έχει εδραιωθεί κυρίως από 
το 2000 και μετά, όταν μπήκαμε για τα καλά στη φαντασιακή σφαίρα 
του black block και εισάγαγαμε την τεχνική των ζωνών σύγκρουσης με τις 
δυνάμεις καταστολής. Στην ουσία, αυτού του είδους ο γραπτός λόγος 
καταλήγει να λειτουργεί μόνο ως όχημα για να βιωθεί ξανά το γεγονός 
από τον αναγνώστη (και από τον συντάκτη!), ως μια περιγραφική και 
εικονική αποτύπωση των εμπειριών του. Το κείμενο γίνεται αίσθηση και 
ο αναγνώστης θεατής. 

Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια εντυπωσιακή στροφή προς έναν 
αντιθεωρητισμό, που περιστέλλει την πολιτική στον ακτιβισμό ή το 
πολύ πολύ σε μια «διακήρυξη αρχών». Είναι χαρακτηριστικό ότι έχου-
με φτάσει στο σημείο ο πολιτικός διάλογος ανάμεσα σε ομάδες, τάσεις 
ή συνιστώσεις του ελευθεριακού φάσματος επί ιδεολογικών βάσεων ή 
επί διαφορών στη στρατηγική του κινήματος και στις θέσεις που παίρ-
νουμε απέναντι στα γεγονότα, να καθίσταται πρακτικά αδύνατος9. Στο 
πλαίσιο αυτής της απόλαυσης της δράσης το μόνο πράγμα που μετράει 
είναι η συγκρότηση ή η επανεπιβεβαίωση μιας κοινής ταυτότητας και 
μιας υποκουλτούρας. Εκ των πραγμάτων, επομένως, αναγκαζόμαστε  
κι εμέις να ασκήσουμε κριτική στον Χώρο ως ένα ενιαίο πολιτικο-πολι-
τιστικό μόρφωμα. 

Η παρουσία στον εκδοτικό χώρο
Μπορεί να φαίνεται σε κάποιους ότι στο σημείο αυτό υπερβάλ-

λουμε ή ότι παρασυρόμαστε σε γενικούς αφορισμούς, ωστόσο νομίζουμε 
πως αποτυπώνουμε μια υπαρκτή κατάσταση στον χώρο των κινημάτων. 
Σε επίπεδο ανάλυσης υπάρχουν φυσικά ορισμένες εξαιρέσεις, στις οποίες 
θα μπορούσαμε να εντάξουμε τη θεωρητική δουλειά ορισμένων ομάδων 

9. Πού να κάτσει κανείς, δηλαδή, να διαφωνήσει ή να αντιπαρατεθεί για την άμεση δημο-
κρατία, την αυτοδιαχείριση, τα συμβούλια ή την αποανάπτυξη, όταν η «σύγκρουση με το 
Κράτος» αποτελεί το μόνο επίδικο. 
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της λεγόμενης Αυτονομίας (π.χ. του περιοδικού Sarajevo ή των εκδόσεων 
antifa scripta), όπως και τις περιπτώσεις -με λιγότερο τακτικό τρόπο- της 
συλλογικότητας Σ.ΚΥ.Α. και του περιοδικού Ευτοπία. Ας σημειωθεί εδώ 
ότι είναι η μαρξιστικών επιρροών ιδεολογική συγκρότηση για τις πρώτες 
δύο περιπτώσεις που συμβάλλει καταλυτικά στην προσπάθεια για άρ-
θρωση ενός συγκροτημένου θεωρητικού λόγου. Ασχέτως εάν συμφωνεί 
ή διαφωνεί κανείς με τα ιδεολογικά σχήματα και τα επιχειρήματα που 
χρησιμοποιούν οι εν λόγω χώροι, είναι εμφανής η στοιχειώδης πολιτική 
σοβαρότητά τους να αναμετρώνται με την επικαιρότητα και τις δυσκο-
λίες της ανάλυσής της, συγκρινόμενη με την παροιμιώδη ελαφρότητα με 
την οποία αντιμετωπίζει τη συστηματική και κοπιαστική συγγραφική 
δουλειά ο κατ’ εξοχήν αναρχικός χώρος. 

Οι παραπάνω περιπτώσεις, ωστόσο, δεν ακυρώνουν τον γενικό 
κανόνα της επικρατούσας θεωρητικής ένδειας και της εξάντλησης του 
πολιτικού διαλόγου στο αναμάσημα παρωχημένων ιδεολογικών σχημά-
των. Αρκεί να δει κανείς την εκδοτική παραγωγή των εναλλακτικών και 
πολιτικοποιημένων μικρών εκδοτικών οίκων για να συλλάβει την έκτα-
ση του προβλήματος. Στους καιρούς της κρίσης, αντί να αρπάξουν την 
ευκαιρία για να διαγνώσουν με φρέσκια ματιά τις μεταλλάξεις του κα-
πιταλισμού και του ανθρωπολογικού τύπου στις δυτικές κοινωνίες των 
τελευταίων δεκαετιών, προτιμούν την εύκολη λύση της επαναστατικής 
παρελθοντολογίας: αφιερώματα στα αντιφασιστικά κατορθώματα του 
μεσοπολέμου, βιβλία για ιστορικά γεγονότα-ορόσημα της αναρχικής 
ιστορίας (Κροστάνδη, Κομμούνα του Παρισιού, διαμάχες μέσα στην 
πρώτη Διεθνή, Ισπανία του ’36), αναμάσημα κλασικών θεωρητικών κ.λπ. 
Είναι δυνατόν να συνεισφέρουν μόνο με αυτόν τον τρόπο θεωρητικά στα 
καυτά ζητήματα του παρόντος; Ή μήπως περιμένουν οι αναρχικοί με την 
πομπώδη και ατέρμονη φρασεολογία της επανάστασης να συγκινήσουν 
και να εμπνεύσουν τις μάζες σήμερα; 

Ακόμα και πολύ αξιόλογες και συμπαθείς κατά τ’ άλλα εκ-
δοτικές προσπάθειες (π.χ. Ελευθεριακή Κουλτούρα, Στάσει Εκπίπτο-
ντες), παρά την εργατικότητά τους, παρουσιάζουν μια πολύ ενδεικτική 
αδυναμία να εμπλουτίσουν το ρεπερτόριό τους με τίτλους που ασχο-
λούνται με την επικαιρότητα των κινημάτων και των πολιτικών χώρων 
στην σημερινή Ελλάδα ή κάνουν ανάλυση της κοινωνίας από αναρχική 
σκοπιά. Γι’ αυτό και συνήθως το εκδοτικό τους πρόγραμμα γεμίζει με 
μεταφράσεις είτε των διάφορων «κλασικών» (π.χ. Μπακούνιν, Μαλατέ-
στα, Μπένγιαμιν, Άρεντ, Φουκώ, Καστοριάδης) είτε κειμένων γενικής 
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φιλοσοφικο-πολιτικής αναζήτησης, ενώ ακόμη και στην περίπτωση που 
έχουμε κάποιο κείμενο επικαιρότητας συνήθως θα κινείται σε ένα εξί-
σου γενικόλογο και «φιλοσοφικό» επίπεδο (π.χ. Graeber)10. Αντιθέτως, 
σε μια πιο γειωμένη στην επικαιρότητα παρουσία αποσκοπούν συνή-
θως είτε πιο «ακαδημαϊκοί» συγγραφείς, όπως π.χ. ο Α. Σχισμένος με 
κείμενα στις εκδόσεις Εξάρχεια και την Βαβυλωνία είτε ακτιβιστές με 
αριστερές καταβολές, όπως ο Γ. Λιερός, ο Γ. Μπίλλας και ο Γ. Κολέμπας 
στις Εκδόσεις των Συναδέλφων11. 

Αυτή η έλλειψη κοινωνικής ανάλυσης και κυρίως θεωρητικής πα-
ρέμβασης σε ζητήματα επικαιρότητας καθίσταται ακόμα πιο τρανταχτή 
εάν συγκριθεί με την αντίστοιχη πολυλογία της Αριστεράς, μιας και η 
τελευταία, λόγω των σαφώς πιο λαϊκών καταβολών της, είναι πολύ πιο 
διαχυτική και εξωστρεφής στη δημόσια ανταλλαγή ιδεών, ακόμα κι αν 
αυτό γίνεται στο πλαίσιο των διασπάσεων και των ανταγωνισμών για 
την πρωτοκαθεδρία και την ηγεμονία ή ακόμα και την αναρρίχηση στην 
εξουσία12. Μπορούμε να καταλογήσουμε άπειρα κουσούρια στην Αρι-
στερά, από την ιδεολογική ακαμψία και τον καιροσκοπισμό της μέχρι 
την πολιτικάντικη ρητορεία της και την έλλειψη ανανεωμένων χειραφε-
τητικών προταγμάτων, ωστόσο θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι διατηρεί 
ακόμα -λόγω του πολιτικού παρελθόντος της- ένα κατάλοιπο «κοινωνι-
κότητας» και στοιχειώδους πολιτικού διαλόγου μεταξύ των διαφορετι-
κών τάσεών της. Μπορεί μεν στις σημερινές αριστερές συμπληγάδες της 
παλαιοκομμουνιστικής αγκύλωσης από τη μια και του μεταμοντέρνου 
διανοουμενίστικου κομφουζιονισμού από την άλλη, αυτός ο διάλογος να 
στερείται ανανεωμένων θεωρητικών σχημάτων ή κάποιας κοινωνιολογι-
κής εμβάθυνσης, ωστόσο η μέχρις ενός βαθμού διατήρηση των ιδεολο-
γικών και στρατηγικών αντιπαραθέσεων και αναλύσεων αποτελεί μια 
κατά κάποιον τρόπο αναγκαία (όχι ασφαλώς ικανή!) συνθήκη για ό,τι θα 
ονομάζαμε πολιτική σκέψη και κριτικό στοχασμό13. 

10. Με βασική ευθύνη βέβαια των ίδιων των συμμετεχόντων στους πολιτικούς χώρους, οι 
οποίοι απαξιώνουν ή θεωρούν ως πολυτέλεια το μεθοδικό γράψιμο και την προσπάθεια 
μια διαυγούς ανάλυσης της πραγματικότητας και των πολιτικών διακυβευμάτων σήμερα. 
11. Βλ. τους εξής τίτλους αντίστοιχα: Σκέψεις για την άμεση δημοκρατία (2011), Ο ανθρω-
πολογικός τύπος της αποανάπτυξης-τοπικοποίησης (2013), Ο σύγχρονος κοινοτισμός (2015)
12. Ας σκεφτούμε για παράδειγμα τη μεγάλη γκάμα βιβλίων και κειμένων - παρεμβάσεων 
σχετικά με το ζήτημα του προσανατολισμού της χώρας, της διαπραγμάτευσης του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, της αριστερής στρατηγικής, των αντικαπιταλιστικών επιλογώς διεθνώς κ.λπ. που 
απευθύνεται στο ευρύ κοινό. 
13. Κι εδώ, βέβαια, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, καθώς στη δίνη της παρελθοντολογίας 
έχει περιπέσει και μεγάλο μέρος του αριστερού χώρου, ελλείψει κάποιων φρέσκων απόψεων. 
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Το διακύβευμα σήμερα: εντός ή εκτός της κοινωνίας; 
Ο λανθάνων κοινωνικός απομονωτισμός που περιγράφουμε έχει πά-

ρει εσχάτως, τα τελευταία δηλαδή χρόνια, μια πιο σαφή μορφή, εκφραζό-
μενος μέσω μιας ολοένα και πιο ρητής αποστασιοποίησης του Χώρου από 
την υπόλοιπη κοινωνία. Αντί όμως η εν λόγω αποστασιοποίηση να αποτελεί 
προσπάθεια ή προϋπόθεση για μια γόνιμη πολιτική κριτική, λαμβάνει δια-
στάσεις μηδενιστικές, προς την κατεύθυνση μιας πλήρους ψυχικής ρήξης με 
την κοινωνία και με οτιδήποτε πηγάζει από αυτήν· μιας ρήξης ταυτοτικής 
που κυριαρχεί και επισκιάζει εντελώς την όποια ιδεολογική αντιπαράθεση. 
Στο πλαίσιο αυτό, το μόνο που μας νοιάζει πραγματικά είναι να ανακαλύ-
πτουμε διαρκώς μέσα στα κοινωνικά φαινόμενα τις νέες εκφάνσεις μικροα-
στισμού ή κοινωνικού εκφασισμού, να προσπαθούμε συνεχώς να επιβεβαιώ-
σουμε μέσω των γεγονότων τις θεωρίες περί «εθνικού κορμού», και γενικώς 
να χλευάσουμε την υπόλοιπη κοινωνία επειδή δέν εξεγείρεται14. 

Η εκ των υστέρων ανάλυση των πιο πρόσφατων σημαντικών γεγο-
νότων είναι χαρακτηριστική της αναλυτικής αμετροέπειας αλλά και ανε-
πάρκειας των συντρόφων. Από τον Δεκέμβρη του ’08, το κίνημα των Πλα-
τειών του ’11, και τη συμμετοχή του κόσμου στις απεργίες και τις μαζικές 
συγκεντρώσεις έξω από τη Βουλή, κρατάμε μόνο (ως ιερό δισκοπότηρο) τις 
μαχητικές ή θεαματικές συγκρούσεις και την όποια μειοψηφική «ταξική συ-
νείδηση», όπου αυτή εκδηλώθηκε, και πετάμε στον καιάδα της Επανάστα-
σης κάθε «ασαφή» κοινωνική διαμαρτυρία ή κάθε πρόσμειξη απολιτίκ λαϊ-
κότητας και μικροαστισμού. Η -αποδεδειγμένη πια- αδυναμία της κοινωνί-
ας να ορθώσει ανάστημα, να συγκροτήσει σοβαρές κοινωνικές αντιστάσεις 
ή ακόμα και να αυτοοργανωθεί, αντί να γίνεται αντικείμενο διερεύνησης 
κι εξονυχιστικής ανάλυσης, στοχοποιείται ως απόδειξη του μικροαστικού 
DNA του ελληνικού λαού ή ενός υφέρποντος εκφασισμού του. Ο κόσμος 
που δεν υιοθετεί ρητά τα προτάγματα του μαχητικού μαρξισμού, του αντι-
ιεραρχικού αναρχισμού, της αυτοδιαχείρισης ή της άμεσης δημοκρατίας, 
βαφτίζεται με παροιμιώδη τρόπο ως επικίνδυνος όχλος ή «αγανακτισμένο 
πλήθος». Τελικά, με αυτήν τη λογική του να ξεκινάμε από εκεί που θέλουμε 
να φτάσουμε θα προχωρήσουμε έστω και ελάχιστα πολιτικά; 

14. Την πιο πρόσφατη θεωρητική εφεύρεση αυτού του επαναστατικού ελιτισμού αποτελεί 
το ιδεολόγημα του «ανθελληνισμού», σύμφωνα με τις αναλύσεις των διάφορων ακραίων 
αντιφασιστικών ομάδων, όπως αυτές αποκρυσταλλώθηκαν στη μετά το 2008 περίοδο. 
Εδώ η αντιμικροαστική εμμονή φτάνει σε επίπεδα παροξυσμού και μετατρέπεται σε 
ιδεολογικό πυρήνα της σκέψης μας: οτιδήποτε παραπέμπει σε κάτι «ελληνικό» είναι άξιο 
κοροϊδίας, εχθρότητας και μίσους, αν όχι προθάλαμος του φασισμού. Η αντίσταση στο 
«ελληνικό» αποτελεί την ύψιστη διακήρυξη αρχών και πίστης. 
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Στην επικράτηση αυτής της εμμονικής εκδοχής πολιτικής ανάλυ-
σης βρίσκεται, κατά τη γνώμη μας, η ρίζα όλων των εκφάνσεων σεχταρι-
σμού και έλλειψης κοινωνικής αποδοχής του αναρχικού χώρου και των 
ιδεών του. Από τη στιγμή που ο τελευταίος εξ αρχής ξεγράφει από τους 
σκοπούς του την αλληλεπίδραση με τον απλό κόσμο γύρω του, μοιραία 
κλείνεται στο εξαρχειώτικο κέλυφός του. Και το μόνο για το οποίο δείχνει 
να ενδιαφέρεται είναι μια αγωνιώδης προσπάθεια για αυτοεπιβεβαίωση 
και αναγνώριση της ξεχωριστής του παρουσίας ως συλλογική ταυτότητα. 
Η κοινωνική δράση καθίσταται δευτερεύον διακύβευμα καθώς το πρωτεύ-
ον είναι η καθημερινή διακήρυξη επαναστατικών αρχών, η επίδειξη μιας 
«επαναστατικής καθαρότητας» και ο αγωνιώδης διαχωρισμός της μικροα-
στικής ήρας από το καθαρόαιμο εξεγερσιακό στάρι. Η επιτηδευμένη πόζα 
της αντίθεσης κοινωνίας-Χώρου αναπαρίσταται αδιάκοπα σε αφίσες, εξώ-
φυλλα εντύπων, προκηρύξεις και λοιπές αναλύσεις, μεταστρέφοντας την 
όποια δημόσια παρουσία σε μια επαναλαμβανόμενη εκδήλωση αυταρέ-
σκειας και αυτοαναφορικότητας. Πρόκειται για το ίδιο φαινόμενο που 
εκφράζεται στο δρόμο με τα τυχοδιωκτικά και άσκοπα (τις περισσότερες 
φορές) μπάχαλα κατά τη διάρκεια πορειών.

Το θέμα είναι ότι η μπάλα παίρνει τους πάντες, ακόμα κι έναν 
κόσμο που δραστηριοποιείται σοβαρά, χωρίς διάθεση σεχταρισμού 
ή επαναστατικού εγωισμού, εντός του αναρχικού χώρου αλλά και σε 
διάφορα κοινωνικά εγχειρήματα, όπως σε κινήματα γειτονιάς ή συνδι-
καλιστικούς αγώνες. Και αυτό διότι οι συγκεκριμένες παθογένειες των 
πολιτικών χώρων δεν αποτελούν απλά πρόσκαιρα συμπτώματα κάποιας 
κινηματικής υποχώρησης ή μια επιλογή στρατηγικής περιχαράκωσης που 
έρχεται κόντρα με μια πιο φιλική στην κοινωνία τάση, αλλά ένα μόνιμο 
και βαθειά ριζωμένο πολιτιστικό-ανθρωπολογικό σύμπλεγμα που νοη-
ματοδοτεί και καθορίζει την συντριπτική πλειοψηφία των δράσεων των 
αναρχικών συλλογικοτήτων ή ατόμων15. Γι’ αυτό και φοβούμαστε πως το 
δίλημμα «εντός ή εκτός της κοινωνίας» φαίνεται να έχει ήδη απαντηθεί. 

15. Η κινηματική φιλολογία αρέσκεται να απλοποιεί το πρόβλημα, οριοθετώντας το ως 
μια διαμάχη δύο βασικών αντίρροπων τάσεων: του μηδενιστικού αναρχισμού (και των 
lifestyle παραφυάδων του) και του λεγόμενου κοινωνικού αναρχισμού. Χωρίς να αρνούμα-
στε την ύπαρξη διαφορετικών οπτικών, ή έστω τη διαβάθμιση των αντικοινωνικών τάσεων, 
θα λέγαμε ότι το αδιέξοδο για το οποίο κάνουμε λόγο συμπλέκεται με την ίδια τη δομή 
και τη διάρθρωση του εν Ελλάδι αναρχικού χώρου. Δεν αποτελεί επιφαινόμενο, αλλά τον 
πυρήνα της ελευθεριακής παρουσίας. Κάτι που ο Σούζας δεν το σχολιάζει στο βιβλίο του ή 
δε δείχνει καν να το αντιλαμβάνεται, εμμένοντας σε μια συνθετικού τύπου σχέση μεταξύ 
«εξεγερσιακού» και ενός πιο «επιθυμητικού» φαντασιακού, όπως ο ίδιος γράφει. 
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Είναι τόσο βαθύ και θεμελιώδες το χάσμα που περιγράφουμε που μάλλον 
είναι αδύνατο να γεφυρωθεί υπό τις παρούσες συνθήκες και στο υπάρχον 
πλαίσιο ανάπτυξης και δραστηριοποίησης των κοινωνικών κινημάτων. 

Περί του κοινωνικού ακροατηρίου
Αυτό το αδιέξοδο και αυτές τις αφορμές βρίσκουν και εκμεταλ-

λεύονται (με πανηγυρικό τρόπο) οι πολιτικοί χώροι της Δεξιάς. Είτε στην 
πιο λαϊκού τύπου, παλαιοκομματική εκδοχή τους είτε στην αντίστοιχη 
του αλαλάζοντος εγχώριου φιλελευθερισμού, οι κύκλοι αυτοί δε χάνουν 
ευκαιρία να αντεπιτεθούν ιδεολογικά, επιδιώκοντας προφανώς να πά-
ρουν τη ρεβάνς από το κλίμα κοινωνικής «απονομιμοποίησης» στο οποίο 
είχαν περιέλθει για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη μακρά περίοδο 
της λεγόμενης Μεταπολίτευσης, της οποίας μάλιστα το τέλος με στόμ-
φο εξαγγέλουν και πανηγυρίζουν16. Κι όσο τα πολιτικοποιημένα άτομα 
που συμμετέχουν ενεργά στα κινήματα απαξιώνουν την ανάλυση της 
πραγματικότητας γύρω τους και αναλώνονται σε ατέρμονες ομφαλο-
σκοπήσεις για τα του οίκου τους, τόσο ένας κόσμος θα στρέφεται προς 
την κατεύθυνση φιλελεύθερων ιδεολογημάτων ή ακόμα και μιας πιο δε-
ξιάς αφήγησης περί «ευνομίας» ή «σοβαρού κράτους», τώρα που με 
την κρίση δεν έχει από που να πιαστεί. Η εύκολη εκκένωση ιστορικών 
καταλήψεων από την κυβέρνηση Σαμαρά και η απουσία κάθε κοινωνικής 
υποστήριξης στον Χώρο αποτελούν μια ενδεικτική εικόνα του κλίματος 
που με τα χρόνια έχει δημιουργηθεί. Και μπορεί η επιτηδευμένη ρητορι-
κή περί «κωλόπαιδων των βορείων προαστείων» ή «βολεμένων επανα-
στατών» να πλασάρεται χυδαία προς τέρψιν ενός συγκεκριμένου κοινού, 
ωστόσο αποτελεί μεγάλο λάθος να υποτιμάμε κάποιον λαϊκό κόσμο που 
αποστρέφεται και γυρίζει την πλάτη του στην παρακμάζουσα πραγμα-
τικότητα των Εξαρχείων. 

Δε βλέπουμε, άραγε, γύρω μας την πραγματικότητα, όπου σε 
σχέση με τη θεωρητική φλυαρία και τον τυχοδιωκτικό ακτιβισμό αριστε-
ρών και αναρχικών, πολύ κόσμος συνεχίζει να προτιμά την ανάθεση στα 
κόμματα, έστω και εντός του υπό αποσύνθεση πολιτικού συστήματος; 
Ή μήπως αδιαφορούμε για το γεγονός ότι ένα κομμάτι της «ανήσυχης» 
νεολαίας το έχει κερδίσει, όχι ο ακτιβισμός των Εξαρχείων, αλλά η Χρυ-

16. Για μια αναλυτική καταγραφή της σύγκλισης των δύο αυτών χώρων, βλ. Πολιτική 
Ομάδα για την Αυτονομία, «Το τέλος της Μεταπολίτευσης; Μια χαρτογράφηση του πεδίου 
σύγκλισης μεταξύ ακροδεξιάς και φιλελευθερισμού», Πρόταγμα, τ. 5, Δεκέμβριος 2012, 
σσ. 29-92. 
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σή Αυγή; Δεν είναι ορατή η στροφή ενός κόσμου προς μια κατεύθυνση 
συνολικής αποδόμησης ή δαιμονοποίησης της μεταπολιτευτικής περιό-
δου, μέσω -όμως- μιας καθαρά «αντιδραστικής», δεξιάς κριτικής και 
όχι εντός κάποιου κινήματος κριτικής από (αμεσο)δημοκρατική σκοπιά17; 
Δεν κατανοούμε, τέλος -για να πιάσουμε ένα άλλο φλέγον ζήτημα-, ότι 
πέραν της πολύ σωστής και αξιόλογης προσπάθειας αλληλεγγύης και βο-
ήθειας στο ζήτημα των προσφύγων, οι εύκολες διεθνιστικές διακηρύξεις 
σχετικά με το μεταναστευτικό («φωτιά στα σύνορα», «χαρτιά σε όλους» 
κ.λπ.) δεν καταφέρνουν κάτι άλλο παρά να αποφύγουν να δουν όλες τις 
διαστάσεις του ζητήματος, ταυτίζοντας έτσι στα μάτια ενός κόσμου τους 
ριζοσπαστικούς χώρους με την «αερολογία» και την ανευθυνότητα;

Φυσικά όλα αυτά ουδόλως απασχολούν τους αναρχικούς ή τον 
ακροαριστερό χώρο, που θεωρούν ότι τέτοιου είδους πολιτικές μετατο-
πίσεις αφορούν στις παραπλανημένες και βολεμένες (ή απλώς ηλίθιες) 
μάζες και σε καμία περίπτωση στο εν δυνάμει ακροατήριό τους. Για 
τους συγκεκριμένους χώρους το πολιτικό διακύβευμα είναι απλώς να 
μιλάμε με επαναστατική συνέπεια στους ομοϊδεάτες μας και να μην 
πέφτουμε στην παγίδα του ρεφορμισμού, του μικροαστισμού, ή εσχάτως 
του εναλλακτικού κυβερνητισμού (τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ). Δε θα διαφω-
νούσαμε (εντελώς), εάν αυτό δε γινόταν στο πλαίσιο του κινηματικού 
αυτισμού και του εκτρεφόμενου μίσους για την κοινωνία που περιγρά-
ψαμε παραπάνω. Αντιθέτως, για εμάς, η εν δυνάμει επαφή με ολόκληρο 
το κοινωνικό ακροατήριο (εξαιρουμένων ουρακοτάγκων και λοιπών ρητά 
δηλωμένων ακροδεξιών, όπως και της περήφανης επιχειρηματικής τάξης) 
είναι όχι απλά μη επιζήμια, αλλά και επιθυμητή, εάν έχουμε ως στόχο 
την ανάπτυξη ενός συνολικού χειραφετητικού κινήματος. Προφανώς, και 
προς αποφυγή παρεξηγήσεων, δεν αναφερόμαστε εδώ στο πεδίο των 
επίσημων κομματικών χώρων -άλλωστε ούτε η Αριστερά, πόσο μάλλον η 
Δεξιά, μπορεί να προσφέρει κάποια χειραφετητική προοπτική σήμερα-, 
αλλά στο πεδίο ενός κόσμου που μπορεί να έχει αντίστοιχες κομματικές 
καταβολές, αλλά μέσα στο αδιέξοδο της συνεχιζόμενης κρίσης δύναται 
υπό προϋποθέσεις να γίνει δεκτικό σε άλλα προτάγματα. 

17. Δεδομένα σαν την επελαύνουσα έκφραση αντιαριστερής ρητορικής από μεριάς ΜΜΕ 
και συνεργαζόμενων διανοούμενων, την απήχηση των βιβλίων των στρατευμένων αποδο-
μητών της «Μεταπολίτευσης», Καλύβα-Μαραντζίδη, την ανάδειξη της λεγόμενης «υγιούς 
επιχειρηματικότητας» ως νέο εθνικό σπορ που μπορεί να μας βγάλει από τη «μιζέρια» 
μας, το ιδεολογικό σπρώξιμο του επερχόμενου μητσοτακισμού-τζημερισμού, είναι ενδει-
κτικά του κοινωνικού κλίματος που πάει να στηθεί και που σε καμία περίπτωση δεν 
αφορά απλώς την εκλογική εναλλαγή στην εξουσία. 
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Άλλωστε, σε αντίθεση με την εικόνα περί δήθεν φασιστικοποί-
ησης του πληθυσμού, θεωρούμε ότι το πολιτικό παιχνίδι στην Ελλάδα 
είναι ακόμα ανοιχτό. Στο πλαίσιο διαχείρισης της κρίσης ασφαλώς και 
έχουμε ηττηθεί (κατά Κράτος!), αλλά σε ένα πιο θεωρητικό-ιδεολογικό 
επίπεδο τα πράγματα είναι ακόμα ρευστά. Μάλιστα, θα τολμούσαμε να 
πούμε ότι στη χώρα μας οι συνθήκες είναι ακόμα σχετικά ευνοϊκές όσον 
αφορά σε μια δημοκρατικού τύπου κοινωνική παρέμβαση. Την ώρα που 
σε δυτικές χώρες με σημαντική ιστορική επαναστατική παράδοση υπάρ-
χουν ακροδεξιά κόμματα που διεκδικούν ανοιχτά την εξουσία -από τη 
Γαλλία της Λεπέν μέχρι την Αυστρία του επίδοξου προέδρου Χόφερ- η 
Ελλάδα, όπως και οι χώρες της Ιβηρικής, παρά τα μνημόνια και την κα-
τακόρυφη αύξηση ανεργίας και κοινωνικών ανισοτήτων, αντέχει ακόμη, 
γεγονός αρκετά ελπιδοφόρο. Εν μέσω παροξυσμού του προσφυγικού 
(σε μια χώρα με ένα κράτος οργανωτικά μπάχαλο και όπου οι πρόσφυ-
γες δεν επιθυμούν να παραμείνουν μόνιμα, κάτι που καθιστά την όποια 
ένταξή τους ακόμα πιο δύσκολη) η ΧΑ παραμένει σε μονοψήφια ποσο-
στά, αφήνοντας το πεδίο ανοιχτό στην πολιτική μετακίνηση μιας μερίδας 
του κόσμου προς μια κατεύθυνση δημοκρατική. 

 Τι είδους κριτική χρειαζόμαστε; 
Σε αυτό το πλαίσιο ασκούμε την κριτική μας στον ελευθεριακό 

χώρο, καθώς στην παρούσα συγκυρία και στο άμεσο μέλλον κρίνουμε ότι 
η όποια ευκαιρία συμβολής στη δημιουργία σοβαρών κοινωνικών κινημά-
των χαραμίζεται πλήρως εξαιτίας των παθογενειών του σεχταρισμού, της 
ιδεολογικής «καθαρότητας» και της αντικοινωνικής αυτο-περιθωριοποίη-
σης, τις οποίες περιγράψαμε ήδη. Δεδομένων όλων αυτών, καθώς και της 
παγιωμένης υποχώρησης του «Κινήματος», τι θα μπορούσαμε άραγε να 
κάνουμε σε επίπεδο θεωρίας, σκέψης και πολιτικής ανάλυσης; 

α) Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου των πολιτικών ομάδων
Κατά τη γνώμη μας διαθέτουμε πλέον μια αξιόλογη εμπειρία 

μικρών ή μεγάλων αγώνων και ένα ευρύ φάσμα δεδομένων που αφορούν 
στον τρόπο συμμετοχής του ελευθεριακού χώρου μέσα στα κοινωνικά κι-
νήματα. Ασχέτως του εάν αυτές οι εμπειρίες ανανεώνονται και εμπλου-
τίζονται καθημερινά μέσω της δράσης μας, η στοιχειώδης επαναστατική 
τιμιότητα απαιτεί την παράλληλη ανάπτυξη ενός αναστοχασμού αυτής 
της δράσης στο πλαίσιο μιας όσο το δυνατόν πιο ψύχραιμης αυτοκριτι-
κής της κάθε πολιτικής ομάδας και της κάθε συλλογικότητας. Ζητήματα 
που άπτονται του αν πράττουμε καλά ή όχι ως πολιτικός χώρος με τις 
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επιλογές μας, του σημείου μέχρι το οποίο στέκεται θετική και γόνιμη η 
παρέμβασή μας ως ομάδα, της επιβεβαίωσης (έστω και σε έναν βαθμό) 
της θεωρίας από την πρακτική συμμετοχή μας, του πώς αλληλεπιδρούν 
οι πολιτικοί χώροι με τον απλό, ανένταχτο κόσμο που αποφασίζει να 
δραστηριοποιηθεί, των ορίων των σημερινών κινημάτων κ.λπ., πρέπει να 
αποτελούν αντικείμενο ενδελεχούς διερεύνησης και συνεχούς συζήτησης 
και αμφισβήτησης. Δυστυχώς, η παρούσα συγκυρία δεν ευνοεί την ανά-
πτυξη μιας διαυγούς και αποστασιοποιημένης απο συναισθηματισμούς 
διαδικασίας αναστοχασμού. Η οξυμένη κοινωνική κρίση και η αδιάκοπα 
οπισθοχωρούσα πορεία του όποιου κόσμου που αγωνίζεται, προκαλούν 
μάλλον σπασμωδικές αντιδράσεις είτε προς την κατεύθυνση της παραί-
τησης είτε προς αυτή ενός μηδενισμού, ο οποίος στρέφεται εναντίον της 
παθητικής κοινωνίας. 

Έχοντας ως δεδομένα για τη σημερινή πολιτική συγκυρία 
πως α) ό,τι ονομάζουμε ελευθεριακός χώρος έχει εγκλωβιστεί σε μια 
απομόνωση πίσω από την πολιτιστική του ταυτότητα και μια τάση 
αντικοινωνικότητας και β) η ίδια η κοινωνία έχει απωλέσει τα αντα-
νακλαστικά της, αλλά και τους δεσμούς που τη συνέχουν και που 
αποτελούν αναγκαία συνθήκη ανάπτυξης κινημάτων, νομίζουμε ότι 
αποτελεί πρώτη προτεραιότητα να επανορίσουμε και να επανανοημα-
τοδοτήσουμε τη θέση μιας πολιτικής ομάδας ή ενός χώρου μέσα στη 
δημόσια σφαίρα. Αφενός, λοιπόν, πρέπει να γίνει μια συνολική κριτι-
κή -δίχως μισόλογα- στο υπαρκτό αδιέξοδο των πολιτικών χώρων και 
αφετέρου να επανεξεταστεί και να προσδιοριστεί εκ νέου ο ρόλος που 
αυτοί χρειάζεται να παίξουν μέσα σε αυτήν την ιστορικά πρωτόγνωρη 
κατάσταση κοινωνικής απάθειας και γενικευμένου κομφορμισμού. Θα 
περιμένουμε την κοινωνία να βγει μπροστά δυναμικά για να τη στη-
ρίξουμε ή θα προσπαθήσουμε να αναμειχθούμε με κομμάτια της ώστε 
να τα επηρεάσουμε προς μια πιο χειραφετητική κατεύθυνση; Μέχρι 
στιγμής ακολουθείται μάλλον η συνταγή της «καθαρότητας», δηλαδή 
η συνήθεια να ακολουθούμε την κοινωνία μόνο εφόσον αυτή δείξει 
κατά περίπτωση μια συγκρουσιακή ή εξεγερσιακή διάθεση. Στις ση-
μερινές, όμως, συνθήκες κοινωνικής παραζάλης και θεωρητικού κομ-
φούζιου η στρατηγική αυτή δεν μπορεί να λειτουργήσει γόνιμα και 
το μόνο που καταφέρνει είναι να προσδίδει στην κοινωνία μια εικόνα 
«δουλοπρέπειας» και «μιζέριας», που διογκώνει το χάσμα μεταξύ 
αυτής και του Χώρου. Αυτό είδαμε πολύ χαρακτηριστικά να γίνε-
ται κατά την περίοδο του Κινήματος των Πλατειών και των μαζικών 
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συγκεντρώσεων στο Σύνταγμα. Εν τέλει, όσο το κομβικό και ύστατο 
κριτήριο για να υπερασπιστούμε κάποιον αγώνα είναι η εξ αρχής «ρι-
ζοσπαστικότητά» του ή κάποια ρητή «επαναστατικότητά» του, τότε το 
στοίχημα της συνεννόησης με τον απλό κόσμο μοιάζει χαμένο18. 

β) Η σημασία των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων
Το χάσμα το οποίο περιγράφουμε σχετίζεται όμως και με μια άλ-

λου είδους θεωρητική παρερμηνεία στην οποία επιδίδεται ο ελευθεριακός 
χώρος: την αφελή αποσύνδεση της εφαρμογής και υλοποίησης των επα-
ναστατικών προταγμάτων από τις εκάστοτε κοινωνικές και ανθρωπολο-
γικές συνθήκες εντός των οποίων πρόκειται αυτά να πραγματοποιηθούν. 
Με άλλα λόγια, για τις αναρχικές συλλογικότητες συνήθως τα πράγματα 
είναι λυμένα: η εξέγερση και η επανάσταση θα πραγματοποιηθούν πάνω 
κάτω με τον τρόπο που το έχουν φανταστεί, αρκεί να το αποφασίσει «η 
κοινωνία». Καμία διαφοροποίηση ως προς τις γεωπολιτικές συνθήκες, την 
ιστορική παράδοση ενός τόπου, το ανθρωπολογικό πλαίσιο που κυριαρχεί, 
τη θέση μιας χώρας στην παγκόσμια οικονομία, τη σχέση με τη θρησκεία 
ή τις σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων, τη φυλετική διάρθρωση και τη σχέση 
τοπικού και εθνικού σε μια χώρα, ή τέλος τον ρόλο της παράδοσης και το 
βάρος του παρελθόντος, δεν μπορεί να διαφοροποιήσει το αρχικό πλάνο. 

Εδώ δεν πάμε να κάνουμε την τρίχα τριχιά, αλλά προσπαθούμε 
να αναδείξουμε έναν ακόμη βασικό λόγο για τον οποίο τόσες εργατοώρες 
ασταμάτητης δράσης και ακτιβισμού του Χώρου δε συνοδεύονται από 
μια προσπάθεια συστηματικής ανάλυσης του κοινωνικού περιβάλλοντος 
εντός του οποίου δραστηριοποιούμαστε, των ιδιομορφιών της χώρας και 
του λαού της και της ιστορίας του. Ενάντια, επομένως, στις ελευθερια-
κές απλουστεύσεις, θεωρούμε ότι το όποιο επαναστατικό πρόταγμα (είτε 
π.χ. αυτό είναι η κοινωνία των συμβουλίων και της αυτοδιαχείρισης είτε 
κάποιος τύπος κομμουνισμού είτε η άμεση δημοκρατία) αναγκαστικά σε 
έναν βαθμό διαπλάθεται, αλλοιώνεται και προσαρμόζεται στις ιστορικές 
συνθήκες και τις τοπικές ιδιαιτερότητες εντός των οποίων πρόκειται να 
υλοποιηθεί. Στο πεδίο της ιστορίας δεν υπάρχει καθαρότητα στην επιλογή 
και τον τρόπο εφαρμογής των ιδεών και των προταγμάτων. 

18. Τέτοιου είδους κριτήρια και αντανακλαστικά διαθέτει ο Χώρος ακόμα κι εντός κινη-
τοποιήσεων τις οποίες εξ αρχής στηρίζει ή ακόμα και στήνει. Δίχως, φυσικά, να ακολουθεί 
τη γνωστή τακτική του αριστερού καπελώματος, φτάνει να περιπέφτει σε μια ανάλογη 
λογική όταν στο όνομα των ακραιφνών αντιιεραρχικών του προταγμάτων θέτει ρητά ή 
υπόρρητα βέτο συμμετοχής του (με αποτέλεσμα να λειτουργεί διαλυτικά) στην περίπτω-
ση που προκύψουν ασάφειες ή δυσλειτουργίες των αμεσοδημοκρατικών διαδικασιών. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ



109

Ως εκ τούτου είμαστε αναγκασμένοι να μην καθόμαστε με σταυ-
ρωμένα τα χέρια, αλλά να εξετάζουμε κάθε πεδίο κοινωνικής δραστηρι-
ότητας και κάθε παράμετρο που αδρανοποιεί ή επιταχύνει τους πολιτι-
κούς αγώνες. Είναι μια δραστηριότητα στην οποία κι εμείς προσπαθούμε 
να ανταποκριθούμε σε κάποιο βαθμό, έχοντας πάντα στο νου ότι ζητή-
ματα όπως η αποανάπτυξη, η άμεση δημοκρατία, ή κάποια «επιστροφή» 
σε κοινωνίες λαϊκότητας και αυτοπεριορισμού, για τα οποία μιλάμε σε 
αυτό το περιοδικό, θα πρέπει να διαθλώνται υπό το πρίσμα της εκάστοτε 
πολιτισμικής ιδιαιτερότητας -εν προκειμένω της ελληνικής, της οποίας 
η σχετική πολυπλοκότητα στέκεται συχνά εμπόδιο για την επιβεβαίω-
ση των πιο συνηθισμένων πολιτικών προβλέψεων. Αυτόν τον κοπιαστικό 
δρόμο θα πρέπει να τραβήξουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναμετρη-
θούμε πιο αποτελεσματικά με τις δυσκολίες ανάδυσης επαναστατικών 
αγώνων στην εποχή μας. Σε μια τέτοιου είδους θεωρητική εργασία δε 
χωρά κάποιος προσχηματικός «διεθνισμός», που θα μας δένει τα χέρια, 
ομογενοποιώντας κάθε διάκριση μεταξύ πολιτισμών και ιστορικών δι-
αφορών. Αλλιώς, ας βολευτούμε με την πικρή αλήθεια ότι οι πολιτικές 
εκτιμήσεις και οι προβλέψεις μας θα αποτελούν περισσότερο κάποιο 
αποκύημα της επαναστατικής μας φαντασίας και όχι τόσο απαύγασμα 
μιας συγκροτημένης ανάλυσης. 
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Νίκος Ν. Μάλλιαρης

Εισαγωγή στον χιπστερισμό
Μια ανθρωπολογική προοπτική των πρόσφατων μετασχηματισμών 

των δυτικών κοινωνιών*

ΙΙ. Φιλοσοφικές και ιστοριογραφικές διευκρινίσεις

Από τον Μαρξ στον Τοκβίλ
α) Τα όρια του μαρξισμού ως ανθρωπολογικού εργαλείου
Προκειμένου να εμβαθύνουμε την ανάλυση (που ξεκινήσαμε στο 

προηγούμενο μέρος του κειμένου) σχετικά με τη διάδοση και την κυρι-
αρχία του χιπστερικού ήθους –και τη μετατροπή των φορέων του στις 
«νέες ελίτ των δυτικών κοινωνιών»1-, κρίνουμε αναγκαία μια προκα-
ταρκτική συζήτηση φιλοσοφικού περιεχομένου. Φρονούμε ότι έχουμε 
την ανάγκη ενός νέου τρόπου σύγκρισης κοινωνιών και πολιτισμών δι-
αφορετικού τύπου, ο οποίος, ενώ, από τη μια μεριά, θα μας επιτρέπει 
να δίνουμε την απαραίτητη έμφαση στις εκάστοτε κοινωνικοϊστορικές 
ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες, αποφεύγοντας συσκοτιστικές κι ισοπε-
δωτικές γενικεύσεις φιλελεύθερου και μαρξιστο-στρουκτουραλιστικού 
τύπου, από την άλλη πλευρά, όχι μόνο δε θα μας εκθέτει στον πειρασμό 
και τον κίνδυνο του γενικευμένου νομιναλισμού, αλλά θα μας επιτρέπει, 

* Πρόκειται για το β’ μέρος του άρθρου που ξεκίνησε να δημοσιεύεται στο προηγούμενο 
τεύχος του περιοδικού: Πρόταγμα, τ. 8, Οκτώβριος 2015, σσ. 148-175. Το τρίτο και τελικό 
μέρος του κειμένου θα δημοσιευθεί στο επόμενο τεύχος. 
1. 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.



111

επιπλέον, να προβαίνουμε στις απαραίτητες κατηγοριοποιήσεις και γενι-
κεύσεις ενός άλλου είδους. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να αναζητήσουμε 
την κατευθυντήρια έμπνευση για κάτι τέτοιο στα θεωρητικά σχήματα 
που βλέπουμε να χρησιμοποιεί κατά τις αναλύσεις του ο Αλεξί ντε Τοκ-
βίλ, έστω κι αν κατά κανόνα δεν τα θεματοποιεί ως τέτοια.

 Με το πέρας των δεκαετιών, ένας σχηματικός μαρξισμός, ανα-
μεμειγμένος, πολύ συχνά, με αρκετά στοιχεία φιλελεύθερης προοδολα-
γνίας, έχει μετατραπεί στο θεωρητικό πασπαρτού με το οποίο αναλύ-
ουμε τις διαφορές ανάμεσα σε ποικίλους τύπους κοινωνιών: Η μια είναι 
«ανεπτυγμένη», η άλλη «καθυστερημένη», η τάδε ανήκει στο «κέντρο», 
η δείνα στην «περιφέρεια». Αυτές οι κατηγορίες ενέχουν αναμφισβήτητα 
δόσεις αλήθειας, ωστόσο δε μας επιτρέπουν να εμβαθύνουμε την ανάλυ-
ση πέραν ενός συγκεκριμένου σημείου. Αντίθετα, μια σειρά κατηγοριών 
που ρίχνουν το βάρος μάλλον στον τύπο πολιτικοκοινωνικής οργάνω-
σης παρά στην οικονομία μπορούν να αποδειχθούν πολύ πιο χρήσιμες. 
Πρόκειται για τη γνωστή κριτική του Μαξ Βέμπερ στον Μαρξ, όπως θα 
διαπιστώσουμε στη συνέχεια, με τη μόνη διαφορά πως εδώ προτείνουμε 
μια περισσότερο ανθρωπολογική της εκδοχή. 

Βέβαια αυτή η στροφή από τον Μαρξ στον Τοκβίλ δε συνιστά δα 
και καμιά καινοτομία. Πάνε κοντά τέσσερις δεκαετίες από τότε που μια 
σειρά γάλλων σταλινομαοϊκών και αριστεριστών διανοούμενων (όπως 
όπως οι Φρασνουά Φυρέ και Μπερνάρ-Ανρί Λεβί και οι Κλοντ Λεφόρ και 
Μαρσέλ Γκοσέ αντίστοιχα) βρήκαν στο πρόσωπο του Τοκβίλ τον αντι-
καταστάτη του μαρξισμού ως κύριου εργαλείου ανάλυσης της νεότερης 
Δύσης. Ωστόσο αυτή η άνοδος του τοκβιλιανισμού, αν και αρχικά είχε 
θεωρητικά ελατήρια και κινητοποιήθηκε από την ανάγκη να στοχαστού-
με με έναν ανανεωμένο τρόπο τη νεοτερικότητα, ως καθεστώς που γεννά 
τον ολοκληρωτισμό, τελικά πήρε χροιά κυρίως πολιτική. Χρησιμοποιήθη-
κε –εντελώς εσφαλμένα, αν θέλουμε να μείνουμε πιστοί στο πνεύμα του 
Τοκβίλ-, για να βαφτίσει «δημοκρατίες» τα φιλελεύθερα ολιγαρχικά κα-
θεστώτα της Δύσης, αντιπαραβάλλοντάς τα προς τις διάφορες εκδοχές 
ολοκληρωτισμού, δεξιού ή αριστερού. 

Για εμάς η αντικατάσταση των μαρξιστικών σχημάτων από ένα 
τοκβιλιανής έμπνευσης μοντέλο παραμένει θεωρητικής φύσης και νιώ-
θουμε να μας επιβάλλεται από τις αναγκαιότητες της προσπάθειας 
στοχασμού επί των ιδιαιτεροτήτων της Δύσης εν σχέσει προς πλήθος 
μη δυτικών κοινωνιών, στις οποίες η πρώτη προσπάθησε με ποικίλους 
τρόπους να διεισδύσει από την Εποχή των Μεγάλων Ανακαλύψεων κι 
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εδώθε –όπως επίσης, βέβαια, κι από την αντίστοιχη ανάγκη διαύγασης 
των πρόσφατων μετασχηματισμών της ίδιας της Δύσης. Πρόκειται για 
την ανθρωπολογικού τύπου κατανόηση της έννοιας της δημοκρατίας που 
βρίσκουμε στα κείμενα του γάλλου φιλοσόφου και ιδιαίτερα στο έργο 
του Η δημοκρατία στην Αμερική (1835-1840)2.

β) Κοινωνίες αριστοκρατικές και κοινωνίες «δημοκρατικές» 
Για τον Τοκβίλ η «δημοκρατία» (démocratie) δεν αναφέρεται σε 

κάποιο πολιτικό σύστημα αλλά στο κοινωνικό καθεστώς (régime social), 
δηλαδή στην ανθρωπολογική διάρθρωση μιας κοινωνίας εντός της οποίας 
δεν υφίστανται πλέον καστικού τύπου κοινωνικές ιεραρχίες –ιεραρχίες, 
με άλλα λόγια, που καθορίζονται «οντολογικά» βάσει κριτηρίων που δεν 
μπορούν ν’ αλλάξουν κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου (όπως το 
χρώμα του δέρματος, η καταγωγή, το φύλο, η φυλή κ.λπ.). Η περίφημη 
«δημοκρατική επανάσταση» (révolution démocratique) για την οποία μιλά 
ο Τοκβίλ (βλέποντάς την να ξεδιπλώνεται στην πιο καθαρή μορφή της 
στις ΗΠΑ) είναι αυτό το πέρασμα από κοινωνίες «ολιστικές»3, εντός 
των οποίων το άτομο είναι εκ γενετής κι αμετάκλητα προσδεμένο σε 
συγκεκριμένους θεσμούς και επίπεδα της κοινωνικής ιεραρχίας, στις νε-
οτερικές και «ατομικιστικές» κοινωνίες, εντός των οποίων το άτομο απο-
λαμβάνει μια πρωτόγνωρη ιστορικά ικανότητα κοινωνικής κινητικότητας 
κι όπου, ως εκ τούτου, ανεξαρτήτως κοινωνικής καταγωγής κι εντάξεων, 
όλοι οι άνθρωποι θεωρούνται κομμάτι του ίδιου είδους, φτιαγμένοι απ’ 
την ίδια στόφα –είναι κατώτεροι ή ανώτεροι μόνο νόμῳ και ποτέ φύσει, 
εφόσον, θεωρητικά τουλάχιστον, η κοινωνική τους κατάσταση μπορεί ν’ 
αλλάξει κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Διόλου τυχαία, η αμερικανική 
κοινωνικοϊστορική δημιουργία ενσάρκωσε με τον πιο διαυγή τρόπο αυτήν 
την καθαρά νεοτερική αντίληψη των πραγμάτων, απαλλαγμένη, καθώς 
υπήρξε ως Νέος Κόσμος, από τα βαρίδια και τις σκληρώσεις του Παλαι-
ού Καθεστώτος4. Εξ ου κι η ανάδυση αυτού του καθαρά αμερικάνικου 

2. A. ντε Τοκβίλ, Η δημοκρατία στην Αμερική, μτφρ. Μ. Λυκούδης, Αθήνα, Στοχαστής, 2008.
3. Όπως θα πει στη συνέχεια ο ανθρωπολόγος Λουί Ντυμόν (Louis Dumont) στο βιβλίο του 
Δοκίμια για τον ατομικισμό. Μια ανθρωπολογική προοπτική πάνω στη σύγχρονη ιδεολο-
γία (1983), μτφρ. Μ. Λυκούδης, Αθήνα, Ευρύαλος, 1988.
4. Προφανώς και αυτά που μόλις είπαμε αναφέρονται στα κατεξοχήν νεοτερικά στοιχεία 
της Δύσης. Όπως και παραπάνω, σε ολόκληρο το κείμενο ακολουθούμε το μεθοδολογικό 
παράδειγμα των ιδεοτύπων του Μαξ Βέμπερ. Έτσι, όταν περιγράφουμε τη λογική της 
«δημοκρατικής επανάστασης», ως ακρογωνιαίου πυλώνα της νεοτερικότητας, δεν υπο-
νοούμε πως η νεότερη Δύση, ως ιστορική περίοδος, υπήρξε μόνον αυτό. Ακόμα και στις 
ΗΠΑ, οι οποίες αποτέλεσαν την πιο καθαρή και απρόσμικτη από προνεοτερικά στοιχεία 
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στοιχείου που έγκειται στην εμμονή των ατόμων με την αυτό-δημιουργία 
τους και την ικανότητα ανά πάσα στιγμή επανεκκίνησης μιας ζωής που 
ενδεχομένως βασίστηκε αρχικά σε κάποιες λανθασμένες επιλογές. 

Η σημασία αυτής της δυνατότητας κοινωνικής κινητικότητας έχει 
οδηγήσει ορισμένους νεοτοκβιλιανούς φιλοσόφους να απλοποιήσουν ιδι-
αίτερα τα πράγματα, υποστηρίζοντας, λ.χ., πως «η αύξηση της κοινωνι-
κής κινητικότητας θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα καλό κριτήριο για 
την εκτίμηση του βαθμού εκδημοκρατισμού μιας κοινωνίας»5. Κι ο ίδιος 
ο Τοκβίλ, υποτιμώντας τη σημασία του πλούτου ως δύναμης εγκαθίδρυ-
σης και –κυρίως!- παγίωσης νέων κοινωνικών ιεραρχιών, επέμενε ιδιαίτε-
ρα στην υποτιθέμενη ευκολία με την οποία άλλαζε χέρια ο πλούτος στις 
ΗΠΑ του πρώτου μισού του 19ου αιώνα6. Όπως κι αν έχει το πράγμα, 
είναι αδιαμφισβήτητο πως, ως δομικό κομμάτι της νεοτερικότητας, ο κα-
πιταλισμός συνιστά ένα είδος μερικής πραγμάτωσης του προτάγματος 
της ανθρώπινης ισότητας. Διότι σε σχέση με μια καστική κοινωνία, όπου 
ο φτωχός γεννιέται και πεθαίνει σκλάβος, δουλοπάροικος ή παρίας (με 
την κυριολεκτική κι όχι απλώς μεταφορική έννοια των όρων!), ο καπιταλι-
σμός κατέστησε δυνατή μια πρωτόγνωρη διαδικασία κοινωνικής ανόδου 
για ένα σημαντικό κομμάτι των μη κυρίαρχων στρωμάτων των δυτικών 
–και όχι μόνο- κοινωνιών. Εξέλιξη που υπήρξε γέννημα της βαθιάς αλ-
λαγής στο επίπεδο των κοινωνικών αναπαραστάσεων, που αναφέραμε 
προηγουμένως: Στα πλαίσια μιας κοινωνίας όπου –κατά το κατεστημένο 
φαντασιακό- τα άτομα τοποθετούνται στις κοινωνικές θέσεις ανάλογα 
με τις ικανότητές τους ή έστω βάσει συγκυριών κι όχι επειδή έτσι το 
θέλησαν ο Θεός, η Παράδοση, η καταγωγή, το φύλο ή το χρώμα του 
δέρματός τους, προωθείται μια εξισωτική ανθρωπολογία, στα πλαίσια 
της οποίας οι διαφορές παραμένουν πάντοτε «εξωτερικές» ως προς την 

εκδοχή δυτικής κοινωνίας, βλέπουμε την επιβίωση του «νότιου» στοιχείου και του δουλο-
κτητικής, άρα προνεοτερικής, προέλευσης ρατσισμού. Σε ό,τι αφορά τώρα στον ευρωπαϊ-
κό ρατσισμό, όταν αυτός δε συνιστά παρεκτροπή του ουσιωδώς νεοτερικού θετικισμού κι 
επιστημονισμού, πολύ συχνά αποτέλεσε έκφραση τάσεων επιστροφής προς ένα προνεοτε-
ρικό παρελθόν, αρθρωμένο γύρω από μη αμφισβητήσιμες κοινωνικές ιεραρχίες καστικού 
τύπου. Βλ. σχετικά την ανάλυση του Λ. Ντυμόν στο 4o κεφάλαιο των Δοκιμίων για τον 
ατομικισμό με τίτλο «Η αρρώστια του ολοκληρωτισμού. Ατομικισμός και ρατσισμός στον 
Αδόλφο Χίτλερ». 
5. Cl. Lefort, «Pour une sociologie de la démocratiec[«Για μια κοινωνιολογία της δημοκρατί-
ας»]» (1966), Eléments d’une critique de la bureaucratie, Παρίσι, Gallimard, 1979, σ. 346.
6. Αυτός είναι κι ένας από τους βασικούς άξονες της κριτικής του Καστοριάδη στον Τοκ-
βίλ και –κυρίως- τους νεοτοκβιλιανούς: C. Castoriadis, «Quelle démocratie?» (1990), Figures 
du pensable, Παρίσι, Seuil, 1999, σ. 146 κ. ε. 
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ίδια την ουσία του εκάστοτε ατόμου. Πρόκειται γι’ αυτό που ο Χέρμαν 
Μέλβιλ αποκαλούσε «ανελέητη» ή «δίχως προϋποθέσεις δημοκρατία» 
(ruthless ή unconditional democracy), αναφερόμενος στην αμερικανική περί-
πτωση: Είναι η αντίληψη των πραγμάτων «που διακηρύττει ανοιχτά πως 
ένας φυλακισμένος κλέφτης είναι πρόσωπο εξίσου αξιοσέβαστο με τον 
Στρατηγό Τζωρτζ Ουάσινγκτον»7. 

Το γεγονός ότι αυτή «η αντιπάθεια απεναντι στην αριστοκρατία 
αποτέλεσε πάντοτε πρωταρχικό στοιχείο της εθνικής πίστης»8 εξηγεί 
γιατί, ήδη από την εποχή των κατηγοριών του Τζέφερσον ενάντια στην 
«αριστοκρατία του χρήματος» και μέχρι τουλάχιστον τα τέλη του 19ου 
αιώνα, η χρηματιστική ολιγαρχία της Γουόλ Στρητ ενέπνεε πάντοτε σ’ 
ένα κομμάτι της αμερικανικής κοινωνίας φόβους εξύφανσης μιας «αρι-
στοκρατικής αντεπανάστασης»9 η οποία θα επανέφερε σε ισχύ τα προ-
νόμια της προεπαναστατικής περιόδου. 

γ) Η πολιτική σημασία της αριστοκρατικής «εκλέπτυνσης»
Με αντίστοιχο τρόπο -και σε ανάλογο δημοκρατικό ύφος!-, οι 

αισθητικές και λογοτεχνικές επιλογές ενός ακόμα μεγάλου αμερικανού 
ρομαντικού, του Walt Whitman, μας βοηθούν να φωτίσουμε ένα μέρος 
της σημασίας της ανόδου του χιπστερισμού. Πίστευε λοιπόν ο Ουίτμαν 
πως οι νεαρές ΗΠΑ είχαν ανάγκη από τη δημιουργία μιας καινούργιας 
λογοτεχνίας, απελευθερωμένης από τα βαρίδια και τις συμβάσεις της 
ευρωπαϊκής παράδοσης, δηλαδή του φεουδαλικού και μοναρχικού Πα-
λαιού Κόσμου, ικανή, ως εκ τούτου, να εκφράσει το αμερικανικό δη-
μοκρατικό φαντασιακό. Και γι’ αυτό εισήγαγε μια ποίηση δίχως μέτρο 
και ομοιοκαταληξία, με μακροσκελείς, συχνά, ελεύθερους στίχους, που 
πολύ συχνά χρησιμοποιούσαν το λαϊκό και αργκό λεξιλόγιο της επο-
χής. Προσπαθώντας να γίνει ο εθνικός βάρδος των νεαρών ΗΠΑ, ο Ουί-
τμαν ουσιαστικά πραγματοποιούσε την προτροπή ενός άλλου μεγάλου 
αμερικανού ρομαντικού, του Ralph Waldo Emerson, από την διάλεξή 
του “The American Scholar [«Ο Αμερικανός Πνευματικός Άνθρωπος»]” 
(1837), σύμφωνα με την οποία η αμερικανική διανόηση και τέχνη θα 
έπρεπε επιτέλους να απελευθερωθούν από τις περίκομψες μούσες της 

7. Επιστολή της 1ης (;)/6/1851 προς τον Ναθάνιελ Χόθορν (παρατίθεται στο H. Melville, Moby 
Dick, Νέα Υόρκη, Bantam Classics, 2003, σ. 600).
8. S. Fraser, Wall Street. America’s Dream Palace [Γουόλ Στρητ: το παλάτι των ονείρων της 
Αμερικής], Νιου Χέηβεν, Yale U. P., 2008, σ. 4.
9. Ό. π., σ. 25.
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Ευρώπης, στις οποίες υπήρξαν για τόσο καιρό υποταγμένη10. Στο ση-
μείο αυτό είχε σταθεί πρωτύτερα κι ο Τοκβίλ, ο οποίος θεωρούσε αυ-
τήν την άρνηση της εκλέπτυνσης συνυφασμένη με την επικράτηση του 
αμερικανικού αβασίλευτου και «δημοκρατικού» καθεστώτος, ασχέτως 
αν έδινε στο φαινόμενο αρνητικό πρόσημο, πιστεύοντας πως επρόκειτο 
για δείγμα πολιτιστικής και καλλιτεχνικής έκπτωσης. Ταυτόχρονα, με-
ταγενέστεροι αμερικανοί τεχνοκριτικοί σαν τον Κλήμεντ Γκρίνμπεργκ 
έβρισκαν σε αυτήν την αισθητική της «τραχύτητας» τα στοιχεία ενός 
καθαρά αμερικανικού ρυθμού11. Προφανώς το ζήτημα της σχέσης μεταξυ 
της καλλιτεχνικής δημιουργίας και του ευρύτερου περιβάλλοντος μες 
στο οποίο εκάστοτε αναδύεται δεν είναι σε καμία περίπτωση τόσο απλό, 
ωστόσο εδώ σημασία έχει να συγκρατήσουμε δύο πράγματα: Αφενός, 
τη διάκριση μεταξύ μιας καλλιτεχνικής έκφρασης δεμένης με συμβάσεις 
και «πρωτόκολλα» ακόμη και στο πλαστικό/αισθητικό επίπεδο και μιας 
άλλης, η οποία νιώθει την ανάγκη ν’ απελευθερωθεί από αυτά, εφόσον 
πιστεύει πως αντανακλούν κι ενσαρκώνουν την καταπιεστική κοινωνία 
που τα γέννησε· αφετέρου τη σχέση αυτών των δύο αντιλήψεων με τους 
διαφορετικούς τύπους κοινωνίας εντός των οποίων αναδύονται.

Το γενικότερο θεωρητικό σχήμα που προκύπτει απ’ τις αναλύ-
σεις του Τοκβίλ μας επιτρέπει να εντάξουμε σε μια ευρύτερη, ανθρω-
πολογικού τύπου, προοπτική τις αναπτύξεις του Μαξ Βέμπερ σχετι-
κά με τη λεγόμενη διαδικασία «εξορθολογισμού» (Rationalisierung). Σε 
αυτό μας βοηθούν κι οι αναλύσεις συγγραφέων όπως ο Νόρμπερτ Ελίας 
(που κινείται σε μια κατεύθυνση πιο βεμπεριανή)12 και ο Λουί Ντυμόν 

10. Με τη λέξη «περίκομψες» αποδίδει ο έλληνας μεταφραστής το επίθετο courtly 
που χρησιμοποιεί ο Έμερσον («courtly muses of Europe» -βλ. R.-W. Emerson, Δοκίμια. 
τ. Β', μτφρ. Χ. Λαμπίδη, Αθήνα , Gutenberg, 1994, σ. 114). Δεν υπάρχει ακριβής όρος 
για την απόδοσή του στα ελληνικά, εφόσον σημαίνει ταυτόχρονα τον ανήκοντα (ή τον 
κατάλληλο να ανήκει) σε μια βασιλική ή αυτοκρατορική Αυλή, όπως επίσης και τον πολι-
τισμένο, τον ευγενή, τον εκλεπτυσμένο, τον κομψό κ.λπ. Για τη συζήτηση αυτού του όρου, 
βλ. παρακάτω, την ενότητα «Οι αριστοκρατικοί κώδικες τιμής και καλής συμπεριφοράς».
11. Μιλώντας για τη ζωγραφική του αφηρημένου εξπρεσιονισμού, ο Γκρίνμπεργκ σημείωνε 
πως, σε αντίθεση με την «γαλλική τέχνη», η οποία χαρακτηρίζεται από «χάρη, δεξιοτε-
χνική κατεργασία κι αποπεράτωση των έργων», η νέα αμερικανική τέχνη διακρινόταν από 
«βία, αυθορμητισμό και έλλειψη τελικής επεξεργασίας των έργων» (βλ. S. Guilbaut, “The 
New Adventures of the Avant-Garde in America: Greenberg, Pollock, or from Trotskyism to 
the New Liberalism of the «Vital Center»”, στον τόμο F. Frascina [επιμ.], Pollock and After: 
The Critical Debate, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, Rutledge, 2000, σ. 207.).
12. Βλ. το έργο του, Η διαδικασία του πολιτισμού, μτφρ. Θ. Λουπασάκης, Αθήνα, Αλε-
ξάνδρεια, 1997.
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(σε κατεύθυνση πιο τοκβιλιανή)13. Πιστεύουμε πως πρόκειται για ένα 
αναγκαίο βήμα προς την απελευθέρωση των αναλυτικών δυνατοτήτων 
αυτής της ιδέας, εφόσον μέχρι σήμερα οι πιο εμπνευσμένες προσπάθειες 
περαιτέρω εμβάθυνσης του εν λόγω σχήματος κινήθηκαν προς την κα-
τεύθυνση της ένταξής του στο θεωρητικό σύστημα του μαρξισμού (όπως 
στην περίπτωση της Σχολής της Φραγκφούρτης), περιορίζοντας, με αυ-
τόν τον τρόπο την αναλυτική του αποτελεσματικότητά. Βρίσκουμε έτσι 
ένα κριτήριο διάκρισης των κοινωνιών βάσει μιας τυπολογίας εμπνευ-
σμένης απ’ τη φιλοσοφική ανθρωπολογία. Πράγμα που, με τη σειρά του, 
μας επιτρέπει να βγούμε από τον μαρξιστικό και φιλελεύθερο οικονο-
μισμό και τη φιλοσοφία της Προόδου που μας αναγκάζουν να νοούμε 
τις ανθρωπολογικές διαφορές ανάμεσα στους πολιτισμούς –αλλά και 
ανάμεσα στις διαφορετικές ιστορικές φάσεις του ίδιου πολιτισμού- αυ-
στηρά «ποσοτικά», με όρους δηλαδή προόδου ή καθυστέρησης κατά την 
–υποτιθέμενη- κούρσα της οικονομικής ανάπτυξης και του περάσματος 
στον καπιταλισμό14. 

Ο «εξορθολογισμός» κι οι μεταμορφώσεις του
α) Η σημασία του φαινομένου
Αν λοιπόν ακολουθήσουμε αυτή την προσέγγιση, θα διαπιστώ-

σουμε ότι η «διαδικασία “εξορθολογισμού”» συνιστά μια μορφή ανθρω-
πολογικής συγκρότησης που συνιστά ίδιον όχι μόνο της δυτικής νεοτε-
ρικότητας μα και προνεοτερικών κοινωνικοϊστορικών μορφωμάτων και 
έχει ως βασικό της χαρακτηριστικό τον περιορισμό της εκφραστικότητας 
και του αυθορμητισμού του ατόμου και της επιβολής ορίων στην ικανο-
ποίηση των ορμών του, διά της σταδιακής δημιουργίας ενός πειθαρχικού 
υπερεγώ που λειτουργεί μέσω της επιβολής ενός διαρκούς αυτοελέγχου. 
Ο συγκαιρινός του Βέμπερ κοινωνιολόγος, Georg Simmel παρατηρούσε 
πως η ζωή στις μεγαλουπόλεις, όπου κυριαρχεί η «χρηματική οικονο-
μία», ωθεί τα άτομα προς την υιοθέτηση ενός όλο και λιγότερο συναι-

13. Βλ. το ήδη αναφερθέν έργο του. 
14. Ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα αυτών των διανοητικών αγκυλώσεων μας προσφέ-
ρεται από τον τίτλο ενός πολύ ενδιαφέροντος και χρήσιμου, κατά τα άλλα, βιβλίου που 
κυκλοφόρησε προ διετίας στην Ελλάδα: της μελέτης του E. C. Banfield για την κοινωνία 
της Νότιας Ιταλίας, Η ηθική βάση μιας καθυστερημένης κοινωνίας (μτφρ. Φ. Κοκαβέσης, 
Αθήνα, Επίκεντρο, 2014). Σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο μαρξισμός κι ο φιλελευθε-
ρισμός αντιλαμβάνονται τις διαφορές ανάμεσα στους διαφορετικούς πολιτισμούς και τα 
μοντέλα κοινωνίας που αυτοί γεννούν, βλ. και το δεύτερο μέρος της κριτικής μας στον Α. 
Γαβριηλίδη, Πρόταγμα, τ. 7, Οκτώβριος 2014, σ. 210 κ. ε.
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σθηματικού κι όλο και περισσότερου «διανοητικού» τρόπου αντίληψης 
των πραγμάτων. Αυτή η «διανοητικότητα του νεότερου βίου»15 ή «νοησι-
αρχική νοοτροπία»16 είναι βέβαια ίδιον της μεγαλούπολης δυτικού-νεο-
τερικού τύπου, εντός της οποίας κυριαρχεί όχι μια «χρηματική», γενικά 
κι αόριστα, οικονομία, αλλά η καπιταλιστική της εκδοχή, που προωθεί 
την «αυστηρή συνέπεια, την υπολογιστικότητα, την ακρίβεια»17 και ανα-
γκάζει, με αυτόν τον τρόπο, «το νεωτερικό πνεύμα [να] γίνεται ολοένα 
και πιο υπολογιστικό»18. Ωστόσο ο Ζίμμελ ορθώς διακρίνει ανάμεσα στο 
ήθος που καλλιεργείται στα χωριά και στις μικρές κωμοπόλεις, όπου 
κυριαρχεί η αγροτική οικονομία, και στα μεγάλα αστικά κέντρα, εφόσον 
η ροπή των κατοίκων των τελευταίων προς τη διανοητικότητα και την 
«εκλέπτυνση» των ηθών είναι καθολική και συναντάται παντού στον 
κόσμο κι επ’ ουδενί μόνο εντός της νεότερης, καπιταλιστικής Δύσης. Η 
ασάφεια, εντούτοις, των διακρίσεών του, θα μας βοηθήσει σε επόμενη 
ενότητα του κειμένου. Εδώ θα πρέπει, αντίθετα, να σταθούμε στο γε-
γονός ότι από μια τέτοια, λιγότερο ορθόδοξα βεμπεριανή αντίληψη του 
φαινομένου εμπνέεται κι ο Νόρμπερτ Ελίας κατά τις αναλύσεις του, όταν 
αντιλαμβάνεται τον «εξορθολογισμό» βάσει αυτού που ο ίδιος αποκαλεί 
«διαδικασία του πολιτισμού». Όπως σημειώνουν δύο ιταλίδες ιστορικοί 
σχετικά με τη δυτική περίπτωση: «πειθαρχία της ψυχής και του σώμα-
τος. Αυτή είναι η έκφραση με την οποία περιγράφουν ορισμένοι από τους 
εγκυρότερους ιστορικούς του χριστιανισμού και του δυτικού πολιτισμού 
την κατεύθυνση μιας ευρείας κίνησης δυνάμεων που, αρχής γενομένης 
από τους τελευταίους αιώνες του Μεσαίωνα, συνέπεσαν προς έναν πυ-
ρήνα ικανό να προσελκύσει και να οργανώσει τα μετέπειτα διακριτικά 
χαρακτηριστικά της νεοτερικής ατομικής συνείδησης: την εσωτερίκευση 
των ηθικών κανόνων και επιταγών, της αμαρτίας και της υπαιτιότητας, 
την απόκτηση μιας μύχιας και προσωπικής συνείδησης του καλού και 
του ηθικώς νόμιμου, του κοινωνικώς αλλά και ηθικώς αποδεκτού, υπό το 
βάρος της οποίας διαμορφώνονται οι επιλογές κι η συμπεριφορά του»19. 
Είναι προφανές πως ο όρος «εξορθολογισμός» έχει σημασία ουδέτερη 

15. G. Simmel, Πόλη και ψυχή (1903), μτφρ. Γ. Λυκιαρδόπουλου, Αθήνα, Έρασμος, 1993, 
σ. 18.
16. Ό. π., σ. 16.
17. Ό. π., σ. 18.
18. Ό. π., σ. 17.
19. M. Pelaja, L. Scaraffia, Due in une carne. Chiesa e sessualità nella storia [Δύο εις σάρκαν 
μίαν. Η στάση της Καθολικής Εκκλησίας απέναντι στη σεξουαλικότητα κατά την ιστορία], 
Laterza, Ρώμη-Μπάρι, 2008, σ. 124.
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και δεν αναφέρεται στην προώθηση ενός απαραιτήτως ορθολογικού μοντέ-
λου συμπεριφοράς αλλά στη δημιουργία ενός λειτουργικώς «ορθολογικού» 
ατόμου, ικανό να επιβάλλει στον εαυτό του μια αυστηρή, «διανοητική» πει-
θαρχία. Για λόγους, όμως, ελάφρυνσης του κειμένου από εδώ και στο εξής 
θα τον χρησιμοποιούμε χωρίς εισαγωγικά.

Εμβαθύνοντας, λοιπόν, ανθρωπολογικώς αυτές τις αναλύσεις, θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι, χονδρικά, εμφανίστηκαν στην ιστορία τριών ει-
δών τέτοιες διαδικασίες εξορθολογισμού κι ελέγχου των κοινωνικών συμπε-
ριφορών: Mια προνεοτερική, που φύεται στους κόλπους κοινωνιών όπου την 
εξουσία κατείχε η αριστοκρατία, μια δεύτερη επίσης προνεοτερικού τύπου 
τέτοια διαδικασία που αναπτύσσεται, όμως, στα πλαίσια μη δυτικών αυτο-
κρατορικών μορφωμάτων (με χαρακτηριστικότερα τα λεγόμενα καθεστώτα 
«ανατολικού δεσποτισμού»), όπου την εξουσία μονοπωλεί ένας μονάρχης 
που έχει καθυποτάξει την αριστοκρατία, και μια νεοτερική-δυτική, που έχει 
φορέα της την αστική τάξη και διαμορφώνεται σταδιακά κατά τη δυτική 
νεοτερικότητα (δηλαδή αρχής γενομένης κατά τον 12ο-13ο αιώνα). Η δυ-
τική Απολυταρχία, την ιστορική διαμόρφωση της οποίας μελετά ο Ελίας, 
συνιστά ένα, κατά κάποιον τρόπο, «ενδιάμεσο» μόρφωμα, που δανείζεται 
στοιχεία από αμφότερους τους δύο τελευταίους τύπους.

Αν εδώ προβαίνουμε σε μια, με πρώτη ματιά, σχολαστική και άσχε-
τη με τη ροή του κειμένου παρέκβαση, προκειμένου να αναλύσουμε εν τάχει 
τις διαφορές μεταξύ των τριών αυτών τύπων διαδικασίας εξορθολογισμού, 
το κάνουμε διότι, όπως θα δούμε στο τρίτο και καταληκτικό μέρος του 
κειμένου, η ερμηνεία που δίνουμε τελικά στην άνοδο του χιπστερισμού και 
των στρωμάτων που τον εκφράζουν έχει χαρακτηριστικά ανάλογα με το 
ιστορικό πέρασμα από τον έναν τύπο εξορθολογισμού στον άλλο. 

β) Οι αριστοκρατικοί κώδικες τιμής και καλής συμπεριφοράς
Κοινωνική ετερονομία είναι το ανθρωπολογικό εκείνο καθεστώς 

κατά το οποίο μια κοινωνία αγνοεί πως είναι η ίδια εκείνη που δημιουργεί 
τους θεσμούς και τα νοήματά της. Ή, πιο σωστά, το καθεστώς εκείνο εντός 
του οποίου η κοινωνία κάνει τα πάντα για να κρύψει αυτό το θεμελιώδες 
γεγονός από τον ίδιο της τον εαυτό. Και πώς αποπειράται, κατά κανόνα, 
μια κοινωνία να το πετύχει αυτό; Υφαίνοντας γύρω από το καθημερινό της 
πράττειν το βαρύ και στενό κουκούλι της παράδοσης.

Βασική συνέπεια της κοινωνικής ετερονομίας σε πρακτικό επίπε-
δο είναι η προσπάθεια να ακινητοποιηθούν οι κοινωνικές συμπεριφορές. 
Πιέζονται ώστε να ακολουθούν πιστά τις χιλιόχρονες παραδόσεις κάθε 
δοσμένης κοινωνίας, οι οποίες έχουν στο μεταξύ μετατραπεί –ή, πιο σω-
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στά- συμπυκνωθεί σ’ ένα πρωτόκολλο του οποίου η τήρηση οφείλει να συ-
νιστά βασική έγνοια των ατόμων. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ουσία της 
ετερονομίας είναι αυτή η τάση περιστολής του κοινωνικού πράττειν στην 
τήρηση ενός παμπεριεκτικού τελετουργικού, τόσο στο καθαρά πρακτικό 
επίπεδο όσο και σ’ εκείνο της σκέψης και των κοινωνικών αναπαραστά-
σεων (έθιμα, γιορτές, «παραδόσεις» κ.λπ.). Όσο, δε, αυξάνεται η πολυ-
πλοκότητα και ο βαθμός διαφοροποίησης των λειτουργιών μέσα σε κάθε 
κοινωνία, τόσο αυτό το τελετουργικό παίρνει ολοένα και πιο επίσημη και 
κωδικοποιημένη μορφή, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τα άρχοντα στρώ-
ματά της. Διόλου τυχαία δεν είναι, υπό αυτήν την έννοια, η διαπίστωση 
πως οι πρώτες προσπάθειες επεξεργασίας ενός τέτοιου εξορθολογισμού 
του κοινωνικού πράττειν εμφανίσθηκαν μέσα στα πλαίσια κοινωνιών «ιε-
ραρχικών» και «ολιστικών» (υπό την έννοια του Λουί Ντυμόν).

Χαρακτηριστικό αυτών των κοινωνιών, οι οποίες θα μπορούσαν 
να αποκληθούν και απλώς «αριστοκρατικές», είναι πως συνιστούν το 
αντίθετο των κοινωνιών που ο Τοκβίλ αποκαλούσε δημοκρατικές. Πρό-
κειται για κοινωνίες στις οποίες κάθε άτομο είναι από γεννησιμιού του 
ενταγμένο σε μια συγκεκριμένη θέση εντός του κοινωνικού όλου, δίχως 
να έχει την παραμικρή δυνατότητα ανόδου στην κοινωνική ιεραρχία, 
εφόσον η θέση του είναι καθορισμένη διά παντός από την καταγωγή 
του. Πρόκειται δηλαδή για κοινωνίες καστικού τύπου, εντός των οποίων 
οι τάξεις ή οι κοινωνικές συνομαδώσεις έχουν κληρονομικό χαρακτή-
ρα και πολιτιστικό ή «ανθρωπολογικό» αντί για οικονομικό υπόβαθρο. 
Η περίφημη φεουδαρχική κοινωνία των Τριών Τάξεων του ευρωπαϊκού 
Μεσαίωνα υπήρξε χαρακτηριστικό δείγμα τέτοιας κοινωνίας: Σύμφωνα 
με το επίσημο σχήμα, μεταξύ των «προσευχητών» (oratores) -δηλαδή του 
κλήρου- και των «πολεμιστών» (bellatores) -δηλαδή της ιπποσύνης-, από 
τη μια μεριά, και των «εργατών» (laboratores) –δηλαδή των δουλοπάροι-
κων-, από την άλλη, υπήρχε ανθρωπολογική άβυσσος, καθώς επρόκειτο, 
ουσιαστικά, για διαφορετικές στόφες ανθρώπου20. 

Πώς όμως αναπαράγεται αυτή η άβυσσος σε καθημερινό επί-
πεδο; Μέσω της υιοθέτησης, από την πλευρά των αριστοκρατών μια 
σειράς κωδίκων συμπεριφοράς, τόσο σε επίπεδο ηθικό και πολιτικό (σε 
ό,τι αφορά, δηλαδή, στην τιμή τους) όσο και σε επίπεδο «αισθητικό» 

20. Για την «κοινωνία των τριών τάξεων» βλ. τα έργα των μεγάλων γάλλων μεσαιωνολό-
γων Marc Bloch, Georges Duby και Jacques Le Goff. Ωραία σύνοψη των αναλύσεων αυτής 
της ιστοριογραφικής παράδοσης υπάρχει στον Πολιτισμό της μεσαιωνικής Δύσης του 
τελευταίου (μτφρ. Ρ. Μπενβενίστε, Θεσ/νίκη, Βάνιας, 1993). 
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και στυλιστικό (σε ό,τι αφορά, δηλαδή, στα γούστα και στον ευρύτερο 
τρόπο καθημερινής τους συμπεριφοράς), που στόχο είχαν να επιδει-
κνύουν τις ιεραρχικές τους διαφορές από τους κοινούς θνητούς –τους 
μη αριστοκράτες. Διόλου τυχαία, βασικό στοιχείο αυτών των κωδίκων 
συμπεριφοράς είναι η λογική της εκλέπτυνσης και του εξευγενισμού. 
Αν ο όρος «ευγενής» (gentilhomme και noble στα γαλλικά, gentleman στα 
Αγγλικά κ.λπ.) είναι συνώνυμος του μεταγενέστερου όρου «αριστοκρά-
της», αυτό συνέβη, ακριβώς, επειδή βασικό χαρακτηριστικό αυτής της 
κάστας υπήρξε το γεγονός πως διαπνεόταν –σύμφωνα με το φαντασια-
κό της- από «ευγενή» ήθη και συνήθειες που διακρίνονταν με εμφατικό 
τρόπο από τα τραχιά και χοντροκομμένα ήθη του vulgum pecus –από τον 
λεγόμενο χύδην όχλο. Ο όρος «ευγενικός» (ή «βγενικός») χρησιμοποι-
είται κατά κόρον στο περίφημο Χρονικόν του Μορέως, έργο του 14ου 
αιώνα γραμμένο στη δημώδη ελληνική από έναν μισέλληνα γασμούλο 
(δηλαδή μιγά γόνο φράγκου πατέρα κι ελληνίδας μητέρας), κάθε φορά 
που αναφέρεται στους φράγκους ιππότες που επέβαλαν το καθεστώς 
της Λατινοκρατίας στην Κωνσταντινούπολη και την Ελλάδα μετά την 
Δ’ Σταυροφορία. Παντού ο συγγραφέας αντιπαραβάλλει τους «ευγε-
νικούς, πλούσιους Φράγκους» στους «φτωχούς, τεχνίτες υποχέρους» 
(στ. 624-628) ή τους «πλούσιους κ’ ευγενικούς» στο «κοινόν» (στ. 981), 
δηλαδή στον απλό λαό.

Από τους ιπποτικούς κώδικες πολεμικής τιμής και διεξαγωγής μο-
νομαχίας μέχρι την ερωτική τελετουργία του λεγόμενου αυλικού έρωτα 
(που γεννιέται στη Γαλλία κατά τον 11ο αιώνα), η αρετή που πρέπει να 
χαρακτηρίζει την συμπεριφορά της αριστοκρατικής κάστας είναι η λε-
γόμενη courtoisie (cortesie στα γαλλικά της εποχής), ο «ιπποτισμός», ένα 
είδος ευγένειας, δηλαδή, που έχει τη μορφή προσήλωσης στους τύπους 
καλής συμπεριφοράς: «ήδη από την 11ο αιώνα, στο Άσμα του Ρολάνδου, 
το επίθετο curteis τονίζει επανειλημμένως το αριστοκρατικό γνώρισμα της 
γενναιότητας του ήρωα. Ο όρος courtoisie λοιπόν έχει διπλό νόημα, κοινω-
νιολογικό και ηθικό: Χαρακτηρίζει ταυτόχρονα ό,τι άπτεται του κόσμου 
της αριστοκρατίας αλλά και ό,τι συνδέεται με τα ιδιαίτερα γνωρίσματα 
ενός ατόμου. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, το να είναι κανείς “ευγενής 
[courtois]” αντιπαρατίθεται στο να είναι “αχρείος [villain]”, στο να κατάγε-
ται, δηλαδή, από την αγροτιά και να είναι αγροίκος στη συμπεριφορά»21. 

21. E. Doudet, L’amour courtois et la chevalerie. Des troubadours à Chretien de Troyes, une anthologie 
[Ο αυλικός έρωτας κι η ιπποσύνη. Από τους τροβαδούρους στον Χριστιανό της Τρουά 
–μια ανθολογία], Παρίσι, Librio, 2004, σ. 5.
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Όρος αμετάφραστος στα ελληνικά, ακριβώς λόγω της έλλειψης μιας αντί-
στοιχης κοινωνικής παράδοσης, το courtois είναι ομόρριζο με τη λέξη cours 
και τα παράγωγά του, τα οποία σημαίνουν αυλή, αυλικός κ.λπ. 

Δύο στοιχεία πρέπει εδώ να συγκρατήσουμε: Πρώτον, ότι αυτή 
η αριστοκρατική λογική δεν αφορά μόνο τη φεουδαλική Δύση, αλλά το 
σύνολο σχεδόν των πιο διαφοροποιημένων και «εξελιγμένων» από τις 
«ολιστικές» (σύμφωνα με την ορολογία του Λ. Ντυμόν) κοινωνίες, δη-
λαδή ένα μεγάλο μέρος των προνεοτερικών κοινωνιών· δεύτερον –και 
σημαντικότερον ως προς ό,τι εν προκειμένω μας απασχολεί- ότι αυτή η 
λογική του εξευγενισμού των ηθών λειτουργεί πάνω στη βάση μιας δια-
δικασίας «εξορθολογισμού» –δηλαδή μιας διαδικασίας επιβολής φραγ-
μών σε ορισμένες πτυχές του αυθορμητισμού και της εκφραστικότητας 
του ατόμου (οι οποίες θεωρούνται ίδιον της λαϊκής χοντροκοπιάς), που 
εσωτερικεύεται ως διαρκής αυτοέλεγχος και έχει ως σκοπό της να ανα-
πλάσει το άτομο βάσει των «καλών τρόπων» που θα του εξασφαλίσουν 
την ομαλή ένταξη στην θέση του εντός της κοινωνικής ιεραρχίας. 

γ) Προνεοτερικός-αυτοκρατορικός εξορθολογισμός
Αυτή η τάση, που συνιστά τον πολιτιστικό και ανθρωπολογικό 

πυρήνα κάθε αριστοκρατικής τάξης, εμφανίζεται πολλές φορές ανα-
μεμειγμένη με στοιχεία ενός εξορθολογισμού άλλου τύπου, ο οποίος, 
επίσης, συνιστά γέννημα του προνεοτερικού κόσμου. Πρόκειται για τη 
διαδικασία εξορθολογισμού που αναδύεται στην περίπτωση όπου ένας 
μονάρχης επιτυγχάνει να καθυποτάξει την αριστοκρατία και να κυρι-
αρχήσει επί των φυγόκεντρων τάσεων που προκαλούνται από το πο-
λεμοχαρές ήθος της ιπποσύνης, επιτυγχάνοντας την συγκέντρωση της 
εξουσίας υπό τη σκέπη του και τη συνακόλουθη ενοποίηση της κρατικής 
επικράτειας. Τέτοια παραδείγματα είχαμε άφθονα στην ιστορία. Χα-
ρακτηριστικότερα όμως υπήρξαν, αφενός, τα κοινωνικά συστήματα του 
λεγόμενου ανατολικού δεσποτισμού (κατά την περίφημη έκφραση του 
γερμανού σινολόγου, Καρλ Βιτφόγκελ) και, αφετέρου, η δυτική Απο-
λυταρχία, η οποία και διαδέχτηκε ακριβώς τον φεουδαλισμό, κατά τον 
οποίο την εξουσία κατείχε η αριστοκρατία. 

Αυτός ο δεύτερος τύπος μη δυτικού και προνεοτερικού εξορθο-
λογισμού αναπτύσσεται μέσα σε κοινωνίες όπου η λογική του πρωτο-
κόλλου μετατρέπεται εμψυχώνει μια διαδικασία γραφειοκρατικοποίη-
σης της κοινωνικής ζωής. Πρόκειται, δηλαδή, για τη συνέπεια της αρι-
στοκρατικού τύπου χρήσης της κοινωνικής διαφοροποίησης ως μέσου 
κυριαρχίας, όπως το έχει δείξει ο Ελίας στην περίπτωση της γαλλικής 
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Απολυταρχίας, με τη μόνη διαφορά πως, σε αυτήν την περίπτωση, τον 
έλεγχο αυτού του μηχανισμού κυριαρχίας δεν τον έχει η αριστοκρατία, 
αλλά ένας μονάρχης που έχει καταφέρει να αποδεσμευθεί από αυτήν 
και να την υποτάξει. Ο αυλικός εξορθολογισμός γαλλικού ή καστιγιά-
νικου τύπου (στην Ισπανία) συνιστούν χαρακτηριστικά δείγματα αυτής 
της τάσης εντός της Ευρώπης του Παλαιού Καθεστώτος, ενώ στο έργο 
που συνέγραψε –ή παρήγγειλε- ο Κωνσταντίνος Ζ’ Πορφυρογέννητος 
με τίτλο Περὶ τῆς Βασιλείου Τάξεως22 μπορεί κανείς να βρει μια ωραία 
περιγραφή της λειτουργίας μιας αυτοκρατορικής αυλής τέτοιου είδους 
στα βυζαντινά πλαίσια.

Ο κρατικός εξορθολογισμός αυτού του είδους εμφανίζεται ως 
προσπάθεια επιβολής σταθερότητας κατά τη διάρκεια περιόδων πολι-
τικής αστάθειας και διάλυσης. Ας δούμε τι λέει ένας άλλος σινολόγος 
για το πολιτικό και ιδεολογικό πλαίσιο που οδήγησε στη δημιουργία 
της πρώτης κινέζικης αυτοκρατορίας: «Κατά τη διάρκεια των αιώνων 
διαίρεσης και πολιτικοκοινωνικής κρίσης που σημάδεψαν τις περιόδους 
της Άνοιξης και του Φθινοπώρου (Chunquiu 春秋, 770-453 π. Χ.) και των 
Αντιμαχόμενων βασιλείων (Zhanguo c戰國, 453-221 π. Χ.), οι διανοούμε-
νοι κι οι πολιτικοί του κινέζικου κόσμου έψαξαν λύσεις που θα επέτρε-
παν την έξοδο από το χάος μες στο οποίο ζούσαν. Μέσα από λάθη και 
δοκιμές, επεξεργάστηκαν καλά καθορισμένους διοικητικούς και στρα-
τιωτικούς μηχανισμούς οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν αργότερα από τους 
δημιουργούς της Αυτοκρατορίας. Παράλληλα διαμόρφωσαν τα ιδεώδη, 
τις αξίες και τις έννοιες που έθεσαν τις διανοητικές βάσεις αυτής της 
αυτοκρατορικής ενοποίησης»23. Αυτός ο μετασχηματισμός έχει παρατη-
ρηθεί πολλάκις μέσα στην ιστορία και σε ανθρωπολογικό επίπεδο μπορεί 
να συμπυκνωθεί στο εξής σχήμα: Η ιπποτική αριστοκρατία που έχει ως 
βασική της ενασχόληση τον πόλεμο υποτάσσεται στην κεντρική εξουσία 
ενός μονάρχη ο οποίος οικοδομεί ένα συγκεντρωτικό κράτος που βασικό 
του στόχο έχει ακριβώς τον έλεγχο των αριστοκρατών και την υπερνίκη-
ση των τοπικιστικών τους τάσεων. Αυτό επιτυγχάνεται διά της επιβολής 
μιας νομοθεσίας κοινής για όλους τους κατοίκους της εκάστοτε ενδια-
φερόμενης κρατικής επικράτειας, η οποία υπερβαίνει κι εξοβελίζει το 

22. Ή Ἔκθεσις τῆς βασιλείου τάξεως, γνωστό επίσης κι υπό τον λατινικό τίτλο, De cerimoniis 
aulae Byzantinae (Περί των τελετουργιών της βυζαντινής Αυλής).
23. Y. Pines, Envisioning Eternal Empire; Chinese Political Thought of the Warring States Era (Το 
όραμα της αιώνιας αυτοκρατορίας. Η κινέζικη πολιτική σκέψη της περιόδου των Αντι-
μαχόμενων Βασιλείων -γαλλική μετάφραση υπό D. Chaussende, Παρίσι, Les Belles Lettres, 
2013, σσ. 12-13).
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εθιμικό δίκαιο αλλά και τα τοπικά προνόμια των αριστοκρατών. Για να 
επιτευχθεί κάτι τέτοιο, υπάρχει ανάγκη εξορθολογισμού της νομοθεσίας 
και των μηχανισμών εξουσίας, πράγμα που δημιουργεί την ανάγκη μιας 
κρατικής γραφειοκρατίας με το αντίστοιχο ήθος και νοοτροπία –από 
τους missi dominici του Καρλομάγνου μέχρι τους κινέζους μανδαρίνους.

Όπως είδαμε, το ευρωπαϊκό αντίστοιχο αυτού του μηχανισμού εί-
ναι η σταδιακή οικοδόμηση του απολυταρχικού κράτους, που αναδύεται 
μέσα από τον μεσαιωνικό πολιτικό θρυμματισμό, ως μακρινή συνέχεια 
της βραχύβιας προσπάθειας του Καρλομάγνου να επιτύχει μια ουσια-
στική συγκεντροποίηση της εξουσίας. Ο Ελίας έχει αναλύσει διεξοδικά 
τη γαλλική περίπτωση, αλλά και στην Ισπανία, το έτερο λίκνο της ευρω-
παϊκής Απολυταρχίας, τα πράγματα δεν ήταν πολύ διαφορετικά: «Αυτή 
η μανιώδης τάση προς τη συγκεντρωποίηση, τη σύνταξη κωδίκων και 
την ομογενοποίηση, που χαρακτήρισε το c βασίλειο της Καστίλλης και 
της οποίας την καθαρότερη έκφραση βρίσκουμε σ’ αυτή τη ροπή προς 
τη σύνταξη λεπτομερών κανονισμών –κι η οποία εμφανίζεται ακόμα και 
στην πολεοδομική χάραξη των αποικιακών πόλεων-, είναι προϊόν ενός 
εσωτερικά διασπασμένου λαού, που βρίσκεται διαρκώς υπό την απειλή 
της διάλυσης. Ενός λαού που βασανίστηκε, μέσα στα ίδια τα σύνορά του, 
με το πρόβλημα της Αραγονίας, της Καταλονίας, της Χώρας των Βάσκων 
αλλά και της αραβικής παρουσίας, όχι μόνο ως το 1492 αλλά μέχρι το 
1611»24. Αυτή η ορμή προς τη συγκεντροποίηση θεμελιώνεται στην «αυλι-
κοποίηση των πολεμιστών» (κατά την έκφραση του Ν. Ελίας): στη μετα-
τροπή των αριστοκρατών ιπποτών, των οποίων βασική ενασχόληση ήταν 
ο πόλεμος και η εξέγερση ενάντια στην αναδυόμενη κεντρική εξουσία, σε 
πειθαρχημένους κι εξημερωμένους αυλικούς, υποταγμένους στους κα-
λούς τρόπους του παλατιανού πρωτοκόλλου που ενσάρκωνε πρώτος απ’ 
όλους ο «πρώτος των ευγενών», ο ίδιος ο Βασιλιάς, ο οποίος επίσης υπο-
τασσόταν στην ίδια τελετουργικού τύπου λειτουργία, προσπαθώντας να 
ενσαρκώσει τις αξίες και τις νόρμες της με τον πιο υποδειγματικό τρόπο. 

Αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι πως σ’ όλες αυτές 
τις περιπτώσεις η διαδικασία εξορθολογισμού συνιστά παράγοντα όχι 
απλώς σταθερότητας αλλά και λιμνάσματος. Σκοπός της είναι να «πα-
γώσει» την ιστορία και να δημιουργήσει ένα σύστημα ικανό να διαρ-
κέσει εσαεί. Το πνεύμα που ενσαρκώνει αυτήν την προσπάθεια είναι 
μια «πρόθεση να ρυθμιστούν τα πάντα […] μέσω ενός είδους μηχανικού 

24. S. Buarque de Holanda, Racines du Brésil [Οι ρίζες της Βραζιλίας] (1936), μτφρ. M. Meyer, 
Παρίσι, Gallimard-UNESCO, 1998, σ. 183.
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τύπου ψυχαναγκασμού»25. Μια εξαιρετική ματιά στην εσώτερη λογική 
αυτού του συστήματος μας δίνει ο Μπερτολούτσι στον Τελευταίο Αυτο-
κράτορα (1987). Βλέπουμε εκεί πώς η τεχνητή διατήρηση της Αυλής των 
Τσινγκ από τον Σουν Γιατ-Σεν, για κάποια χρόνια μετά την ανακήρυξη 
του αβασίλευτου καθεστώτος, βυθίζει τον –έκπτωτο πλέον- Αυτοκράτο-
ρα και τους αυλικούς του στην πλήρη ιστορική λήθη. Βλέπουμε όμως και 
την τρομερή δυσκολία τους να προσαρμοστούν σ’ έναν μη «ολιστικό» 
τύπο κοινωνίας μετά την οριστική κατάργηση της Αυλής τους. 

Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειώσουμε ότι η ευρωπαϊκή Απολυταρ-
χία συνιστά κι ένα είδος μεταβατικού τύπου διαδικασίας εξορθολογι-
σμού, εφόσον όχι μόνο επηρεάζεται από στοιχεία του ανερχόμενου αστι-
κού πνεύματος –που αναλύουμε ευθύς παρακάτω- αλλά και τα βοηθά να 
αναπτυχθούν περαιτέρω. Ανάλογου τύπου μείξη του προνεοτερικού με 
το αστικό στοιχείο μπορούμε να διακρίνουμε και στη διαδικασία εξορ-
θολογισμού που προώθησε εντός της Δύσης η Καθολική Εκκλησία. Από 
την εποχή της επιβολής της λεγόμενης Ειρήνης του Θεού (Pax Dei, που 
εγκαινιάζεται επίσημα τον Ιούνιο του 989, με τη Σύνοδο του Charroux), 
με σκοπό την επιβολή ορίων στο εύρος και τη βία των εχθροπραξιών στις 
οποίες επιδίδονταν οι ιππότες της εποχής, μέχρι την Αντιμεταρρύθμιση 
και τη δημιουργία του τάγματος των Ιησουιτών, ο παπισμός προσπάθησε 
να επιβάλει τα δικά του όρια στη σκέψη και την πράξη των Ευρωπαί-
ων. Κι αν κατά την πρώτη φάση αυτής της διαδικασίας ο Πάπας –ως 
ανταγωνιστής του Αυτοκράτορα στη διεκδίκηση της κοσμικής εξουσίας 
επί της χριστιανοσύνης- προσπάθησε να περιορίσει τις συνέπειες του 
αριστοκρατικού πολιτικού θρυμματισμού, εκφράζοντας έτσι παλαιο-
καθεστωτικού τύπου λογικές, στη συνέχεια αναγκάστηκε να απαντή-
σει στα ερωτήματα που έθετε στη χριστιανική συνείδηση η άνοδος και 
επικράτηση των αστικών αξιών, με αποκορύφωμα, φυσικά, τη δημιουρ-
γία του Προτεσταντισμού, αυτής της «κατεξοχήν αστικής θρησκείας» 
(όπως τη χαρακτήριζε ο Μπακούνιν καμιά τριανταριά χρόνια πριν τον 
Βέμπερ26). Οι αυστηροί κανόνες και το αντίστοιχο σύστημα ηθικής και 
πνευματικής διαγωγής που εισάγεται με την Αντιμεταρρύθμιση (όπως 
αυτή κωδικοποιείται στις διαδοχικές φάσεις της Συνόδου του Τρέντο, 
μεταξύ 1545 και 1563) συνεισφέρουν με τον τρόπο τους στη δημιουργία 
ενός ολοένα και πιο νεοτερικού υποκειμένου, καθώς βάζουν στο κέντρο 
της νέας θρησκευτικότητας τον θεσμό της προσωπικής εξομολόγησης, με 

25. Ό. π.
26.  Μ. Μπακούνιν, Θεός και κράτος, μτφρ. Θ, Μιχαήλ, Αθήνα, Διεθνής Βιβλιοθήκη, 1999, σ. 90.
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τον εξομολόγο σε ρόλο δικαστή και ανακριτή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται: 
τη δημιουργία ενός «εξατομικευμένου» ατόμου που εσωτερικεύει τις 
νόρμες του ηθικώς σωστού σ’ ένα παντοδύναμο Υπερεγώ27. Ταυτόχρονα, 
η δημιουργία ενός τάγματος όπως αυτό των Ιησουιτών, με τη γραφει-
οκρατική του οργάνωση (της οποίας οι μέθοδοι η «σιδηρά πειθαρχία» 
-το περίφημο perinde ac cadaver –«να είσαι σαν πτώμα»- γοήτευαν τόσο 
τους Μπολσεβίκους όσο και τους Ναζί), αλλά και την ικανότητά του να 
οργανώνει ποικίλων τύπων επιχειρήσεις κι εκστρατείες σε ολόκληρο τον 
κόσμο28 εκφράζει έναν πολιτισμό σαφώς επηρεασμένο από την άνοδο της 
αστικής τάξης και του πολιτισμού της. Μπορεί ο Καθολικισμός να μην 
έφτασε ποτέ το επίπεδο εξορθολογισμού που επέβαλε στο άτομο ο Προ-
τεσταντισμός και γι’ αυτό ο Νόρμαν Μέιλερ σημείωνε ότι «απαιτείται 
μικρότερη αλλαγή στο διανοητικό στυλ ενός Καθολικού για να μυηθεί 
στο Χιπ στοιχείο απ’ ό,τι σ’ έναν Προτεστάντη»29· δεν πρέπει να παρα-
βλέπουμε, ωστόσο, την ύπαρξη και καθαρά νεοτερικών στοιχείων στον 
Καθολικού τύπου εξορθολογισμό. 

δ) Νεοτερικός-αστικός εξορθολογισμός
Από την άλλη πλευρά είδαμε ν’ αναδύεται ιστορικά η καθεαυτό 

αστική –και, ως εκ τούτου, δυτική και νεοτερική- διαδικασία εξορθολογι-
σμού30. Πρόκειται για έναν εξορθολογισμό που δεν προκύπτει τόσο από 
τη λογική της ανάδυσης του νεότερου απολυταρχικού κράτους και των 
προτεραιοτήτων παλαιοκαθεστωτικού και αριστοκρατικού τύπου που 

27. Φυσικά αυτός ο παράγοντας δεν αρκεί από μόνος του για να επιφέρει αλλαγές προς 
το νεοτερικότερον, όπως το βλέπουμε σε μεγάλο μέρος Καθολικών χωρών ή περιοχών του 
δυτικού κόσμου και της περιφέρειάς του (Πορτογαλία και μεσογειακός Νότος, Ανατολική 
Ευρώπη, Κεντρική και Λατινική Αμερική, Φιλιππίνες κ.λπ.).
28. Αρκεί να σκεφτούμε τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έπαιξαν οι Ιησουίτες (πολύ συχνά 
ως ιεραπόστολοι) στη δημιουργία και λειτουργία της πορτογαλικής αυτοκρατορίας, της 
πρώτης δηλαδή θαλασσοκρατίας των Νεότερων Χρόνων.
29. Ν. Mailer, “The Hip and the Square”, Advertisements for Myself, Λονδίνο, Panther Books, 
1972, σ. 311.
30. Να τονίσουμε επίσης πως σε αυτό το κομμάτι του κειμένου στεκόμαστε κυρίως στην 
καθαρά «αμερικανική» συνιστώσα του αστικού φαντασιακού, η οποία αρθρώνεται γύρω 
από την ηθική της εργασίας κι έχει την εργατικότητα ως κύρια και βασική αρετή. Αντί-
θετα, ως «ευρωπαϊκή» ή «γαλλική» συνιστώσα του αστικού φαντασιακού θα μπορούσε 
να χαρακτηριστεί η διάστασή του η σχετική με τους καλούς τρόπους, την προσπάθεια 
προβολής μιας εικόνας πολιτιστικής κι αισθητικής εκλέπτυνσης, την οποία οι αστοί του 
Παλαιού Κόσμου κληρονομούν από τους αριστοκράτες. Λόγω της φύσης της αυτής, η 
δεύτερη αυτή διάσταση του αστικού φαντασιακού δε μας επιτρέπει να καταλάβουμε τον 
βαθύτερο πυρήνα του, το στοιχείο, δηλαδή, που συνιστά την ιδιαιτερότητά του. 
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οδήγησαν στη σταδιακή του αποκρυστάλλωση, αλλά συνιστά, αντίθετα, 
τέκνο της καθαρά αστικής κοινωνικοϊστορικής δημιουργίας κι ως εκ τού-
του συνδέεται με εξελίξεις όπως η εμφάνιση της καπιταλιστικής οικο-
νομίας ή της νεότερης επιστήμης και τεχνικής (δηλαδή της τεχνολογίας), 
οι οποίες και σφυρηλατούν το «ολοένα και πιο υπολογιστικό πνεύμα» 
της νεοτερικότητας, που ανέλυε ο Ζίμελ31. Η βλέψη που ενσαρκώνεται 
σ’ αυτόν τον αστικού τύπου εξορθολογισμό δεν τείνει προς την αναζή-
τηση μιας σταθερότητας που θα μπορούσε να επιλύσει μια για πάντα το 
πρόβλημα των κοινωνικών συγκρούσεων, γεννώντας, κατά συνέπεια, ένα 
σύστημα που θα διαρκούσε αιώνια. Πρόκειται, αντίθετα, για μια δυνα-
μική κι επεκτατική αντίληψη του κόσμου, χαρακτηριστική του νεοτερι-
κού δυτικού φαντασιακού. Ο πειθαρχημένος και «ορθολογικός» τύπος 
ανθρώπου που δημιουργεί η αστική τάξη δεν προορίζεται να υπομένει μια 
ζωή αφιερωμένη στα δεινά και τις κακουχίες της μάχης, όπως συνέβαι-
νε, επί παραδείγματι, με τον παροαδοσιακού τύπου εξορθολογισμό, στον 
ιπποτικό Μεσαίωνα ή -ακόμη περισσότερο- με τον Ζεν βουδισμό στην 
περίπτωση των γιαπωνέζων σαμουράι. Συνιστά, αντίθετα, το ανθρώπινο 
υπόστρωμα μιας καινοτόμου κι επεκτατικής δράσης, σε διαρκή κίνηση, 
που απαιτεί εξαιρετικές ικανότητες εργατικότητας, οργανωτικότητας και 
συντονισμού, καθώς αρθρώνεται μέσα στα πλαίσια ενός περιβάλλοντος 
που κινείται βάσει ρυθμών ολοένα και πιο χρονικά ακριβών και γρήγορων, 
οι οποίοι ενσαρκώνουν το εντελώς ιδιαίτερο «δυτικό νόημα του χρόνου 
και της ταχύτητας»32. Η θεμελιώδης αρχή που εμψυχώνει και ταυτόχρο-
να εγγυάται τη λειτουργία αυτού του τύπου ανθρώπου (που καταλήγει, 
οριακά, να μας μεταμορφώνει σε «μηχανικούς στην ψυχή μας»33) είναι η 

31. Ακόμη κι αν αυτές οι δύο ιστορικές διαδικασίες δεν υπήρξαν διαχωρισμένες εντός της 
Δύσης από ένα χρονικό σημείο κι έπειτα, δεδομένου, π.χ., του ρόλου που έπαιξαν αρκετοί 
αστοί στην οργάνωση και τη λειτουργία του απολυταρχικού κράτους, αναλαμβάνοντας 
καίρια πόστα στη δημόσια διοίκηση και αγοράζοντας τίτλους ευγένειας (δημιουργώντας 
τη λεγόμενη «αριστοκρατία της τηβέννου», τη noblesse de robe), αλλά και της σημασίας του 
καθαρά αστικής προέλευσης φαντασιακού του εθνικισμού στη δημιουργία του Έθνους-
Κράτους, οι βάσεις του οποίου τίθενται από την Απολυταρχία.
32. G. Friedman, 7 études sur l’homme et la technique [7 μελέτες για τον άνθρωπο και την τε-
χνική], Παρίσι, Gonthier, 1966, σ. 23,cυπ. 1. Σχετικά με αυτήν την επικράτηση του ακριβούς 
χρόνου, βλ. το κλασικό κείμενο του Ε. Π. Τόμσον, Χρόνος, εργασιακή πειθαρχία και βιο-
μηχανικός καπιταλισμός (1967, μτφρ. Β. Τομανάς, Θεσ/νίκη, Νησίδες, 2008) όπως επίσης 
και το άρθρο του Α. Μεϊγιάρ, «Ε. Π. Τόμσον: αναζητώντας έναν άλλο κοινωνικό χρόνο», 
Πρόταγμα, τ. 1, Δεκέμβριος 2010.
33. Κατά την έκφραση που χρησιμοποίησε ο γάλλος θετικιστής και φιλελεύθερος μηχανι-
κός και οικονομολόγος,cMichel Chevalier, μιλώντας για τους Αμερικανούς των μέσων του 
19ου αιώνα (παρατίθεται από τον G. Seldes, The Stammering Century [1928], Νέα Υόρκη, New 
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ηθική της εργασίας κι επ’ ουδενί κάποιος δρακόντειος κώδικας τιμής ή 
ένα άτεγκτο πρωτόκολλο, όπως αντίθετα συμβαίνει στην περίπτωση των 
διάφορων προνεοτερικού τύπου διαδικασιών εξορθολογισμού. 

Η αστική διαδικασία εξορθολογισμού, λοιπόν, αποτελεί την καθε-
αυτό συμβολή της Δύσης στο υπό εξέταση φαινόμενο, εφόσον συνιστά ένα 
απ’ τα πιο χαρακτηριστικά κοινωνικοϊστορικά προϊόντα αυτού του αλλό-
κοτου μείγματος αυτονομίας και κυριαρχίας που φωλιάζει στον πυρήνα 
του δυτικού πολιτισμού34. Στα πλαίσια αυτού του φαντασιακού, η ελευ-
θερία γίνεται αντιληπτή ως «υπέρβαση της ίδιας μας της αυθαιρεσίας», 
όπως παρατηρούσε ο Καρλ Γιάσπερς (Überwindung des eigenes Willkürs): 
Ως πλήρης καθυπόταξη ή –ακριβέστερα- ως πλήρης πάταξη του «αυθαί-
ρετου», «του διπλού βάρους που ασκούν στον άνθρωπο η φύση κι η κοι-
νωνία»35, δηλαδή κάθε παράγοντα που ξεφεύγει από τον έλεγχό μας –
είτε είναι εσωτερικής φύσης (όπως το ασυνείδητο κι οι απορρέουσες από 
αυτό ενορμήσεις) είτε εξωτερικής (όπως οι συμβάσεις και οι περιορισμοί 
του κοινωνικού κόσμου ή τα όρια που μας επιβάλλει ο φυσικός κόσμος, 
συμπεριλαμβανομένης και της βιολογικής μας διάστασης ως ανθρώπινων 
όντων). Ο φιλελεύθερος «κτητικός ατομικισμός» για τον οποίο μιλούσε ο 
C. B. Macpherson, σύμφωνα με τον οποίον η ατομική ελευθερία ορίζεται 
ως κτήση ικανοτήτων και αγαθών που μπορούμε να διαθέτουμε ως προ-
ϊόντα στην αγορά, είναι μία μόνο από τις εκδοχές αυτής της αντίληψης 
περί ελευθερίας ως πλήρως ορθολογικού αυτοελέγχου, ενώ το ίδιο ισχύει 
και για το καρτεσιανό πρόταγμα δαμασμού και κατάκτησης της φύσης. 
Η οργάνωση της οικονομίας γύρω από το χρήμα ως γενικό ισοδύναμο και 
μέσο απρόσωπων συναλλαγών συνιστά, επίσης, όπως το είχε τονίσει ο 
Ζίμελ, ένα μέσο για να υπερβούμε «τους αστάθμητους παράγοντες των 
προσωπικών σχέσεων»36. Ολόκληρη, δε, η ανάλυση του Κλοντ Λεφόρ για 
τη «δημοκρατία» και τον ολοκληρωτισμό ως δύο συγγενείς εκδοχές της 

York Books Review Classics, 2012, σ. 38-39).
34. Γι’ αυτή την αλλόκοτη κι αντιφατική διφυΐα, βλ. τις σχετικές αναλύσεις του Καστο-
ριάδη. 
35. S. Weil, Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale [Σκέψεις πάνω στα 
αίτια της ελευθερίας και της κοινωνικής καταπίεσης] (1934), Œuvres, Παρίσι, Gallimard, 
«Quartoc», σ. 291.
36. G. Simmel, Πόλη και ψυχή, ό. π., σ. 16. Βλ. σχετικά στις σελίδες 15-16 του κειμένου τις 
αναλύσεις του Ζίμελ για την «τυποκρατική δικαιοσύνη», την «ψυχρή σκληρότητα» και 
την αδιαφορία «για κάθε αυθεντική ατομικότητα», όπως βέβαια και την αναγωγή των 
πάντων «σε λογικές λειτουργίες» που προωθούνται από την καπιταλιστική οικονομία, με 
στόχο την εγκαθίδρυση «ορθολογικών σχέσεων» που θα εγγυώνται την ομαλότητα των 
οικονομικών συναλλαγών. 
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προσπάθειας της Δύσης να αναδομηθεί βάσει μιας ολωσδιόλου ορθολο-
γικής και διαυγούς διαδικασίας συνιστά επέκταση αυτής της ανάλυσης 
στο συλλογικό επίπεδο37.

Παλαιό Καθεστώς εναντίον Νέου Κόσμου
α) Η διπλή ανθρωπολογική κληρονομιά της σύγχρονης Δύσης
Όσες διαφορές κι αν υφίστανται ανάμεσα σε αυτές τις τρεις, 

εντελώς διαφορετικής έμπνευσης μορφές εξορθολογισμού των κοινωνι-
κών συμπεριφορών, αυτό που συνιστά κοινό γνώρισμα είναι η τάση τους 
προς τον περιορισμό του αυθορμητισμού και της εκφραστικότητας, προς 
την περιστολή των ορμών του υποκειμένου, μέσω της κυριαρχίας της νό-
ησης επί των συναισθημάτων, προς την προώθηση μιας κωδικοποιημένης 
και «εξευγενισμένης» συμπεριφοράς, με την παράλληλη αποκρυστάλλω-
ση των αντίστοιχων ψυχικών ροπών και αντανακλαστικών από πλευράς 
του ατόμου. Στη δυτική περίπτωση αυτή η διαδικασία εξορθολογισμού 
άντλησε από πολλές διαφορετικές πηγές: από τον χριστιανικό μοναχισμό 
του πρώιμου Μεσαίωνα, από τη Μεταρρύθμιση και την Αντιμεταρρύθμι-
ση, από την εμφάνιση της Απολυταρχίας αλλά και την άνοδο της αστικής 
τάξης. Αποτέλεσμα αυτών των διαδικασιών είναι η εμφάνιση του καθαρά 
νεοτερικού τύπου ανθρώπου, ως «ορθολογικού» υποκειμένου, ικανού να 
εσωτερικεύει νόρμες περί του ηθικώς ορθού, να πειθαρχεί τον εαυτό του 
και να τον θέτει στην υπηρεσία «ορθολογικών» σκοπών, αναβάλλοντας 
-όπως έλεγε ο Μαξ Βέμπερ- την ικανοποίηση των επιθυμιών και απωθώ-
ντας –κατά τον Φρόιντ- τις ίδιες τις ορμές του. Αυτό που θα εξετάσουμε 
στο τρίτο μέρος του κειμένου μας είναι ο τρόπος με τον οποίο αυτό 
το παρελθόν επηρεάζει τις πιο πρόσφατες πολιτικές κι ανθρωπολογικές 
μεταβολές μέσα στον δυτικό κόσμο, με χαρακτηριστικότερη όλων την 
άνοδο της χίπστερ νοοτροπίας και κοσμοαντίληψης. 

Προκειμένου όμως να το κάνουμε αυτό με τρόπο κατά το δυνα-
τόν πιο κατανοητό, θα ήταν χρήσιμο να καταδείξουμε μια βασική πολι-
τική παράμετρο της διαφοράς ανάμεσα στους παραπάνω τύπους διαδι-
κασίας εξορθολογισμού. Ουσιαστικά πρόκειται για τους δύο πόλους που 
καθόρισαν το φάσμα εντός του οποίου κινήθηκε η Δύση κατά τη διαμόρ-
φωση της κοινωνικοϊστορικής και ανθρωπολογικής της φυσιογνωμίας. 
Από τη μια μεριά έχουμε διαδικασίες εξορθολογισμού αριστοκρατικού 

37. Για τις αναπτύξεις του Λεφόρ περί ων ο λόγος, βλ. το κείμενο του, «Η εικόνα του σώ-
ματος και ο ολοκληρωτισμός», περ. Ελευθεριακή Κίνηση, τ. 20. Σεπτέμβριος 2010. 
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τύπου και από την άλλη την καθαρά δυτική μορφή αστικού-καπιτα-
λιστικού εξορθολογισμού. Ως πολιτισμικό σύνολο η Δύση συνιστά ένα 
μείγμα των διαφορετικών νοοτροπιών που προκύπτουν από αυτά τα δύο 
είδη εξορθολογισμού κι ακόμα και σήμερα, ανάλογα με την οικεία τους 
ιστορική και πολιτιστική παράδοση, οι διάφορες χώρες ή πολιτιστικές 
της υποπεριοχές κλίνουν προς τον έναν ή τον άλλον πόλο του φάσματος, 
παράγοντας διαφορετικές ποικιλίες και κοινωνικοϊστορικές ενσαρκώσεις 
του είδους «Δύση». 

Για λόγους που θα εξηγήσουμε ευθύς αμέσως, επιλέγουμε να 
ονομάσουμε τους δύο αυτούς πόλους «Γαλλία» και «ΗΠΑ», εφόσον οι εν 
λόγω δύο χώρες ενσαρκώνουν, σε συμβολικό επίπεδο, τις δύο πιο καθα-
ρές (επ’ ουδενί όμως αποκλειστικές) ενσαρκώσεις των δύο τύπων εξορ-
θολογισμού που συζητάμε: Η Γαλλία, με επίκεντρο το Παρίσι, αποτέλε-
σε κέντρο του αυλικού πολιτισμού και της Απολυταρχίας, κουβαλώντας 
ακόμα και σήμερα αρκετά στοιχεία από την κληρονομιά της αριστοκρα-
τικής κοσμοαντίληψης, στα διαδοχικά της ιστορικά στάδια που είδαμε 
προηγουμένως· οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την άλλη μεριά, ως κοινωνία 
που δε γνώρισε ποτέ της τις δομές του Παλαιού Καθεστώτος, συνιστά 
την πληρέστερη, ιστορικά, ενσάρκωση όχι μόνο της δημοκρατικής συνι-
στώσας της νεοτερικότητας αλλά και, σε ό,τι εν προκειμένω μας αφο-
ρά, της διαδικασίας εξορθολογισμού αστικού-καπιταλιστικού τύπου38. 
Ουσιαστικά πρόκειται για τους δύο επιφανέστερους εκπροσώπους του 
Παλιού και του Νέου Κόσμου αντίστοιχα κυρίως ως προς το σημείο που 
μας απασχολεί: τη διάκριση μεταξύ μιας κουλτούρας της «εκλέπτυν-
σης», από τη μια πλευρά, κι ενός πολιτισμού της «αμεσότητας», από την 
άλλη. Κάλλιστα στη θέση του «γαλλισμού» θα μπορούσαμε να βάλουμε 
την ισπανική αυλική και αριστοκρατική παράδοση και στη θέση του 
«αμερικανισμού» κάποιον «ολλανδισμό».

Διότι, κατά τα άλλα, το ασφαλέστερο κριτήριο προκειμένου να 
διακρίνει κανείς σε ποιες περιοχές έχουν επικρατήσει οι καθαρά νε-
οτερικές τάσεις της Δύσης και σε ποιες δεν έχουν ριζώσει σημαντικά 
είναι το θρησκευτικό: όπως παρατηρούσε ο Μπακούνιν, το εμπόριο και 
η βιομηχανία αναπτύχθηκαν κυρίως στις προτεσταντικές χώρες39 -αυτές 

38. Παρά την ικανότητά της να επιτρέπει πιο ακριβείς και ορθολογικές μορφές έκφρασης 
(όπως, λ.χ., στο επίπεδο της νομικής ορολογίας). Σε κάθε περίπτωση, σε εποχές παρακμής 
όπως η σημερινή, αυτή η κυρίαρχη τάση προς την παχυλογία καταλήγει στην ασυναρτη-
σία και στον κομφουζιονισμό, όπως συμβαίνει με γίγαντες της σκέψης όπως οι μεταστρου-
κτουραλιστές, οι αποδομιστές κι οι ανά τον κόσμο θαυμαστές κι ακόλουθοί τους. 
39. Μ. Μπακούνιν, Θεός και κράτος, ό. π., σ. 90.
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είναι, με άλλα λόγια, οι πιο εξελιγμένες οικονομικά.Αντίθετα, η ιβηρική 
χερσόνησος, ο «μεσογειακός Νότος» ή η κεντρική και ανατολική Ευ-
ρώπη παραμένουν όχι μόνο οικονομικά υποδεέστερες σε σχέση με τη 
Γερμανία, την Ολανδία, τη Βρετανία, τον σκανδιναβικό Βορρά και τη Β. 
Αμερική μα και κοινωνικά πολύ περισσότερο προσκολλημένες σε προνε-
οτερικές και «ολιστικές» λογικές40. Η Γαλλία μαζί με τη Βόρειο Ιταλία 
κι ενδεχομένως την -εξίσου Καθολική- Αυστρία συνιστούν μια ενδιάμεση 
κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, το θέμα δεν είναι να ερευνήσουμε μόνο 
αν ο προτεσταντισμός ευνοεί, με οποιονδήποτε τρόπο την ανάπτυξη του 
καπιταλισμού (όπως έκανε ο Βέμπερ) -πράγμα αποδεδειγμένο ακόμη κι 
εμπειρικά- αλλά γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η απάντηση θα πρέπει να 
κινηθεί προς την κατεύθυνση της ιδέας ότι ο Προτεσταντισμός συνιστά 
μια πιο «ατομικιστική» (με την έννοια του Ντυμόν) εκδοχή Χριστιανι-
σμού, ο οποίος έρχεται σε ρήξη με τον Καθολικό «ολισμό», συνιστώντας, 
ως εκ τούτου, δείγμα κοινωνιών που έχουν κάνει σημαντικά βήματα εξό-
δου από το προνεοτερικό Παλαιό Καθεστώς. 

Κι αν εδώ δίνουμε το βάρος στον τύπο εξορθολογισμού που 
εκτρέφει καθεμία από αυτές τις δύο μορφές κοινωνικής οργάνωσης, αφή-
νοντας σε δεύτερο πλάνο τις πασιφανείς πολιτικές διαφορές μεταξύ αρι-
στοκρατικού και δημοκρατικού φαντασιακού, το κάνουμε προκειμένου 
να καταδείξουμε ορισμένες καίριες διαφοροποιήσεις που παρουσιάζουν 
οι δύο αυτές κοινωνικές παραδόσεις σε επίπεδο πολιτιστικής ευαισθησί-
ας. Η διάκριση μεταξύ πολιτικού και πολιτιστικού είναι θεμελιώδης ως 
προς ό,τι μας απασχολεί σε αυτό το σημείο, καθώς διαπιστώνουμε πως 
η πολιτική εξομοίωση δεν αποκλείει τη διαιώνιση βασικών πολιτιστικών 
διαφορών που κληρονομούνται από προηγούμενες κοινωνικοϊστορικές 
περιόδους. Μπορεί, με άλλα λόγια, η Γαλλία να πραγματοποιεί τη ση-
μαντικότερη επανάσταση της νεότερης Δύσης, ωστόσο η κατάργηση του 
Παλαιού Καθεστώτος και το πέρασμα στον φιλελευθερισμό -σε πολιτικό 
επίπεδο- και στη δημοκρατία -σε ανθρωπολογικό επίπεδο- διόλου δεν 
εμποδίζει την επιβίωση παλαιοκαθεστωτικού και αριστοκρατικού τύπου 
συμπεριφορών και αντανακλαστικών.  

Διαπίστωση καίρια, η οποία μας υπενθυμίζει πως Γαλλία και 
ΗΠΑ, ως κοινωνικοϊστορικά κι ανθρωπολογικά σύμβολα, δεν αντιπρο-
σωπεύουν ούτε δύο διαφορετικές ιστορικές φάσεις της δυτικής νεο-

40. Βλ. σχετικά με αυτό το σημείο, την κριτική παρουσίαση των ιδεών της Σιμόν Βέιλ 
στις βιβλιοκριτικές αυτού του τεύχους, ειδικά την ενότητα «Πανόραμα προλεταριακού 
εθνικισμού».
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τερικότητας, που μετά τη διαδοχή της μιας από την άλλη η δεύτερη 
παραμένει ιστορικά ανενεργή, ούτε όμως και δύο διακριτές γεωγρα-
φικές ζώνες, αυστηρά προσδιορισμένες τοπικά. Αυτό περί του οποίου 
πρόκειται, αντίθετα, είναι η ύπαρξη δύο ανθρωπολογικών προσανα-
τολισμών, δύο κοινωνικοϊστορικών τάσεων, των οποίων οι εκφράσεις 
μπορούν, μεν, να προσδιοριστούν ιστορικά και γεωγραφικά, δίχως όμως 
να περιορίζονται, ως προς την ιστορική τους επίδραση, από αυτούς 
τους προσδιορισμούς. Τουναντίον μάλιστα: Ανεξαρτήτως του πού και 
πότε εμφανίστηκαν, αναπτύχθηκαν και ρίζωσαν, οι μορφές ζωής, οι κο-
σμοαντιλήψεις και οι νοοτροπίες που απορρέουν από αυτές τις δύο 
τάσεις συνιστούν δομικά χαρακτηριστικά της Δύσης στο σύνολό της, 
διαμορφώνοντας, σύμφωνα με την αναλογία βάσει της οποίας κάθε 
φορά αναμειγνύονται μεταξύ τους, την ανθρωπολογική φυσιογνωμία 
της εκάστοτε χώρας ή ευρύτερης πολιτιστικής ζώνης εντός της γενικής 
ενότητας του δυτικού πολιτισμού41. 

Οι αναφορές που κάναμε προηγουμένως, αφενός, στις αναλύσεις 
του Τοκβίλ περί Αμερικής και Γαλλίας και, αφετέρου, στις αισθητικές 
και κοινωνικές αντιλήψεις των αμερικανών ρομαντικών (Έμερσον, Μέλ-
βιλ, Γουίτμαν) αλλά και του Κλήμεντ Γκρίνμπεργκ συνιστούν μια πρώτη 
νύξη βάσει της οποίας μπορούμε να κωδικοποιήσουμε σε μια πρόχειρη 
τυπολογία τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των δύο αυτών ανθρωπολογι-
κών τάσεων, δηλαδή του «γαλλικού» και του «αμερικανικού» στοιχείου. 
Υπενθυμίζουμε, σε αυτό το σημείο, ότι μιλάμε πάντοτε σε επίπεδο ιδε-
οτύπων, πράγμα που συνεπάγεται πως προσπαθούμε να περιγράψουμε 
τους δύο ανθρωπολογικούς προσανατολισμούς περί ων ο λόγος στην πιο 
καθαρή τους μορφή και, ως εκ τούτου, σχηματοποιώντας αναπόφευκτα 
σε κάποιο βαθμό τα πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν να είναι σαφές ότι δεν 
προβαίνουμε εδώ στο πορτραίτο της σημερινής Αμερικής ή Γαλλίας αλλά 
σε μια προσπάθεια να καταδείξουμε και να τονίσουμε τα ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά δύο βασικών συγκροτητικών τάσεων της νεοτερικότητας. 
Θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα αυτή η λεπτομέρεια προς αποφυγή 
παρεξηγήσεων, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τον «γαλλισμό», μιας κι η 
σύγχρονη Γαλλία σε καμία περίπτωση δε χαρακτηρίζεται μόνο από το 
αριστοκρατικό στοιχείο που αποπειρόμαστε εδώ ν’ αναλύσουμε. Αν ήταν 
έτσι τα πράγματα, θα λησμονούσαμε όλη τη δημοκρατική παράδοση που 

41. Διαπίστωση βέβαια που ισχύει κυρίως για τον παριζιανισμό, καθώς στα προπύργια 
του αμερικανισμού, και δη στις ίδιες τις ΗΠΑ, λείπει συχνά η ιστορική κληρονομιά που 
συνήθως αφήνει αριστοκρατικά και λοιπά παλαιοκαθεστωτικά κατάλοιπα.
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διαμόρφωσε τη γαλλική νεοτερικότητα -από την άνοδο της αστικής τά-
ξης, τον Διαφωτισμό και τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι το εργατικό και 
τα υπόλοιπα λαϊκά κινήματα- και ήρθε, ακριβώς, σε αντίθεση με την 
αριστοκρατική παράδοση του «γαλλισμού».

β) Ο γαλλισμός ή παριζιανισμός

Το πώς μετράει πολύ σε όλα τα πράγματα.
Baltasar Gracián

Πυρήνας του γαλλισμού (ή, ακριβέστερα, του παριζιανισμού) εί-
ναι μια ροπή προς την εκλέπτυνση και την αποστασιοποίηση. Πρόκειται 
για το στοιχείο εκείνο που συνιστά τη γενική μήτρα κάθε επί μέρους κι 
ειδικότερης συμπεριφοράς και στάσης απέναντι στους άλλους και στα 
πράγματα: από τις διαπροσωπικές σχέσεις κάθε είδους μέχρι τον τρόπο 
έκφρασης και γλωσσικού ύφους, την ηθική, τη σεξουαλική επιθυμία και 
τον ερωτισμό, την αισθητική και τις καλλιτεχνικές τεχνοτροπίες. Σε κάθε 
περίπτωση η αμεσότητα, η ευθύτητα, ο αυθορμητισμός αλλά κι η πρα-
κτική αντιμετώπιση των πραγμάτων απωθούνται από μια στάση απο-
στασιοποιημένη και συνάμα βαθιά ρητορική και πομπώδη, η οποία μας 
θυμίζει το στυλιζαρισμένο πάθος των ηρώων της γαλλικής τραγωδίας, με 
χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Κορνέιγ. Τα πάντα είναι υποταγμένα σ’ 
ένα τελετουργικό κι η αξία κάθε πράξης και ομιλίας βρίσκεται στο συμ-
βολικό κι όχι στο άμεσο ή πρακτικό επίπεδο. Τα πάντα, κατά συνέπεια, 
υποτάσσονται σε αναγκαιότητες αισθητικού τύπου: Αυτό που μετρά δεν 
είναι το τι θα γίνει ή θα ειπωθεί, αλλά το πώς θα γίνει και πώς θα ει-
πωθεί. Η ανθρώπινη δράση και σκέψη εκτρέπονται διαρκώς προς μια 
«τροπική» αντίληψη της ουσίας τους, κατά τρόπον ώστε το υποκείμενο 
να ενεργεί σαν ένας θεατρικός ηθοποιός που διάγει τη ζωή του ερμηνεύ-
οντας κάποιον αυστηρά καθορισμένο ρόλο. Η ανθρώπινη πράξη αισθη-
τικοποιείται και υποβιβάζεται σε μανιέρα. Το εγγενώς πομπώδες της 
νεότερης γαλλικής γλώσσας –που ρέπει εκ φύσεως προς την παχυλογία 
και το ρητορικό πυροτέχνημα42- συνιστά την πιο καθαρή έκφραση αυτού 
του τρόπου ζωής, ο οποίος αντιλαμβάνεται εαυτόν ως διαρκή ερμηνεία 
κι εντός του οποίου η συμβολική/ρητορική διάσταση βαραίνει συντριπτι-

42. Αλλά και σε εποχές παρακμής όπως η σημερινή προς την ασυναρτησία και τον κομ-
φουζιονισμό, όπως συμβαίνει με γίγαντες της σκέψης όπως οι μεταστρουκτουραλιστές, οι 
αποδομιστές κι οι ανά τον κόσμο θαυμαστές κι ακόλουθοί τους.
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κά επί της πρακτικής της ομολόγου. Οι περίφημοι «καλοί τρόποι» κι η 
παροιμιώδης αιδημοσύνη (οι bonnes manières και η pudeur) της λεγόμενης 
γαλλικής κουλτούρας συνιστούν, επίσης, τα θεμελιώδη αντανακλαστι-
κά μιας «εκλεπτυσμένης» συμπεριφοράς για την οποία ορθώς πράττειν 
σημαίνει με κάθε τρόπο αποκλεισμός της ευθύτητας και του αυθορμητι-
σμού, διά της υιοθέτησης ενός υπαινικτικού ύφους και μιας αποστασι-
οποιημένης στάσης απέναντι στους άλλους αλλά και στα πράγματα, η 
οποία υποτίθεται πως μας παρέχει την απαραίτητη ασφάλεια απέναντι 
στις συνέπειες μιας αμεσότερης επαφής με το άγνωστο και το απρόβλε-
πτο. Δεν είναι τυχαίο που η περίφημη Τέχνη της φρόνησης (1647) του 
-ιησουίτη- Μπαλταζάρ Γκραθιάν, το διάσημο αυτό εγχειρίδιο επιβίωσης 
στον «κόσμο», δηλαδή στην αριστοκρατική κοινωνία, ορίζει τη σύνεση 
ως αποφυγή της υπερβολής και της τρέλας («ο σοφός πάει πάντα με 
το χαλινάρι στο χέρι») και διαρκή άσκηση στην αποστασιοποίηση, κα-
ταλήγοντας να την ταυτίζει με την καλαισθησία και την αποφυγή του 
«χυδαίου»43.  Οι κωμωδίες του Μολιέριου και του Μαριβώ –αλλά και 
πολλά χωρία της Αναζήτησης του χαμένου χρόνου του Προυστ- μας 
δίνουν την κωμική διάσταση αυτής της κατάστασης που δημιουργείται 
μέσα σ’ ένα τέτοιο σύμπαν αυτοσυγκράτησης, κρυψίνοιας και μελετη-
μένης αποστασιοποίησης, ενώ οι Επικίνδυνες σχέσεις του Λακλό (Laclos) 
συνιστούν έναν βαθύτερο στοχασμό επί της επίδρασης αυτού του είδους 
της συμπεριφοράς στις ερωτικές σχέσεις. 

Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι τυχαίο που η αμεσότητα κι ο αυ-
θορμητισμός έχουν ολοκληρωτικά εξοριστεί από μια ηθική που ορίζει την 
ευγένεια ως politesse, δηλαδή ως «καλογυαλισμένη» συμπεριφορά44. Η 
βαθύτερη αισθητική του παριζιανισμού, που κωδικοποιείται ουσιαστικά 
κατά τον περίφημο Grand Siècle του γαλλικού Κλασικισμού, ερμηνεύει την 
ομορφιά με τρόπο καρτεσιανό, προκρίνοντας «τη διαύγεια, την τάξη και 
τη σταθερότητα»45. Πρόκειται για μια αισθητική της ευταξίας και της 
φροντισμένης κατεργασίας που σκοπό της έχει την επίτευξη του μέτρου 
και της χάρης, του στυλιζαρισμένου και «ραφινάτου» αποτελέσματος. 
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι καθ’ όλον τον 18ο αιώνα, στα κείμενα των 
Philosophes του Διαφωτισμού το επίθετο polis (που κατά κυριολεξία ση-

43. Βλ. Μπ. Γρασιάν, Χρησμολόγιο και τέχνη της φρόνησης, μτφρ. Φ. Δρακονταειδής, 
Αθήνα, Opera, 2006.
44. Εκ του ιταλικού politezza («καθαριότητα») που με τη σειρά του προέρχεται από το 
λατινικό politus («γυαλιστερός»).
45. M. Jimenez, Τι είναι αισθητική;, μτφρ. Μ. Καρρά, Αθήνα, Νεφέλη, 2014.
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μαίνει «γυαλισμένος») χρησιμοποιείται για ν’ αναφερθεί στους πολιτισμούς 
που θεωρούνται ανεπτυγμένοι και ανώτεροι –στους λαούς που θεωρούνται 
«πολιτισμένοι» και χαρακτηρίζονται, ως εκ τούτου, από χάρη και λεπτό-
τητα. Αλλά και, κατ’ επέκταση, το επίθετο αυτό χρησιμοποιείται για να 
σημάνει την έννοια του πολιτισμού γενικώς, σε αντίθεση με τα μη «εκπολιτι-
σμένα» μέρη του κόσμου που κατοικούνται από ιθαγενείς λαούς και «βάρ-
βαρους». Ο Τοκβίλ, λόγου χάριν, κατά την αφήγηση ενός ταξιδιού του στο 
Σάγκινοου του Μίτσιγκαν, τον Ιούλιο του 1831, μιλά για την Ευρώπη και τον 
δυτικό άνθρωπο ως «πολιτισμένο σύμπαν [univers policé]» και «πολιτισμένο 
άνθρωπο [homme policé]», αντιπαραβάλλοντάς την προς αυτό το αμερικανι-
κό Frontier, το κατοικούμενο –ακόμη τότε- από περιπλανώμενους ινδιάνους 
και μοναχικούς πιονιέρους, οι οποίοι διαβιούσαν μες στην απόλυτη ερημιά 
των παρθένων δασών46. Το ίδιο, όμως, επίθετο χρησιμοποιούνταν και όταν 
ήθελα κανείς ν’ αναφερθεί στους νόμους ενός μη αυταρχικού καθεστώτος, 
το οποίο, ως τέτοιο, ενεργεί δίχως να καταφεύγει στη βία και στον κατα-
ναγκασμό. Αυτό που πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να συγκρατήσουμε είναι 
η αρχική έμπνευση που συνδέει τον πολιτισμό με την ιδέα των «γυαλισμέ-
νων» συμπεριφορών47.

Εκλέπτυνση, έμφαση στη συμβολική και ρητορική διάσταση των 
πραγμάτων, αισθητισμός, προσπάθεια τήρησης ενός προκαθορισμένου τε-
λετουργικού και αποτίμηση της ανωτερότητας ενός πολιτισμού βάσει των 
κατηγοριών της χάρης και της λεπτότητας είναι οι πυλώνες μιας κουλτούρας 
η οποία βρίσκει στη μεγαλούπολη τον χώρο και τα μέσα της υψηλότερης 
πραγμάτωσής της όπως επίσης και τα παραδείγματα προς αποφυγήν, από 
τα οποία πρέπει με κάθε τρόπο να διαφέρει: τους σύγχρονους «αχρείους», 
το κοινόν των φτωχών και των μικροαστών, των οποίων η έλλειψη «καλλιέρ-

46. A. de Tocqueville, Quinze jours dans le désert américain [Δεκαπέντε μέρες στην αμερικανι-
κή έρημο] (1831), Παρίσι, Mille et une nuits, 1998, σ. 67, 72.
47. Το αγγλικό polite προέρχεται από το γαλλικό polis και αρχικά σήμαινε polished και bur-
nished, δηλαδή «γυαλισμένος». Εξ ου και η ύπαρξη της έκφρασης polished manners («καλοί/
πολιτισμένοι τρόποι»). Υπό μια ευρύτερη έννοια σημαίνει «μαλακός» και «ήρεμος», σε 
αντίθεση προς το «άγριο» και –κατά συνέπεια- το «απολίτιστο». Η –κάποτε διάσημη- 
αμερικανίδα βικτωριανή ποιήτρια Lydia Sigourney αποκαλούσε το Παρίσι της ναπολεό-
ντειας περιόδου «Earth’s most polish’d clime» (στο ποίημά της «Tomb of Josephine» [1825]): 
«την πιο πολιτισμένη ατμόσφαιρα της Γης». Αντίστοιχα, ένας αμερικανός φαλαινοθήρας, 
αποκλεισμένος -μετά από μια ανταρσία που έλαβε χώρα στο καράβι του- σε μια ατόλη 
των νησιών Μάρσαλ, στον Ειρηνικό Ωκεανό, σημείωνε πως οι ιθαγενείς νησιώτες στερού-
νταν «της πολυτέλειας ενός πιο πολιτισμένου κοινωνικού κλίματος» (the luxury of a more 
polished clime –βλ. G. Comstock, “Narrative”, στο T. F. Heffernan, Mutiny on the Globe. The 
Fatal Voyage of Samuel Comstock, Ν. Υόρκη, Penguin, 2002, σ. 234).
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γειας» και «κουλτούρας» προκαλεί ναυτία στα εκλεπτυσμένα και μπλαζέ 
ήθη των εκπροσώπων του παριζιανισμού. Προφανώς η περιφρόνηση προς 
τη λαϊκή ευθύτητα αλλά και «χοντροκοπιά» είναι αντίστοιχη της απέχθειας 
για την ύπαιθρο, η οποία πλέον κωδικοποιείται ως «επαρχία» και κηρύσσε-
ται ζώνη επισήμως ανύπαρκτη, στα πλαίσια μιας αντίληψης που περιστέλ-
λει πλέον ανοιχτά την ύπαρξη ενός έθνους και μιας κοινωνίας στα μεγάλα 
αστικά τους κέντρα, τους χώρους της «εκλέπτυνσης» και των «καλογυα-
λισμένων» ηθών, γύρω από τα οποία κατοικούν «βλάχοι» και «ρατσιστές». 

Είναι προφανές βέβαια ότι, αφημένη στον εαυτό της και δίχως την 
παραμικρή ανάμειξη με αλλότρια στοιχεία, αυτή η λογική καταλήγει, αργά 
ή γρήγορα, στην αποθέωση του επιφανειακού, του φευγαλέου και του ασή-
μαντου. Η τάση αισθητικοποίησης των πάντων και μετατροπής της ανθρώ-
πινης πράξης σε ρητορική πόζα και μανιέρα εύκολα καταλήγει στην εκζήτη-
ση, την εκκεντρικότητα και τον μανιερισμό, σ’ έναν εντελώς ροκοκό τρόπο 
αντίληψης της ανθρώπινης ύπαρξης, με άλλα λόγια, ο οποίος ενσαρκώνεται 
με τον καλύτερο τρόπο στη λογική της μόδας. Χάρη, φινέτσα, εκζήτηση, 
ραφινάρισμα είναι οι επιδιώξεις ενός πολιτισμού της υψηλής ραπτικής, της 
εξίσου υψηλής ζαχαροπλαστικής αλλά και της γκουρμέ μαγειρικής, εντός 
του οποίου τα πάντα πρέπει να γίνονται με μιαν επίφαση καλλιτεχνικό-
τητας –με «καλλιλογική μέριμναν», «φαιδρότητα» και «ελαφράν χάριν» 
όπως ωραία το έθετε κάποτε ο Ροΐδης48. 

γ) Ο αμερικανισμός

Η οικονομία του χρήματος και η κυριαρ-
χία της νόησης συνδέονται εσωτερικά. Έχουν την 
ίδια ρεαλιστική στάση απέναντι στους ανθρώπους 
και τα πράγματα· και στη στάση αυτή πολλές φο-
ρές μια τυποκρατική δικαιοσύνη συνδυάζεται με 
μια ψυχρή σκληρότητα.

Georg Simmel

Αν στραφούμε τώρα στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, θα διαπι-
στώσουμε πως ο αμερικανισμός συνιστά μια ηθική και γενικότερα υπαρξι-
ακή κοσμοαντίληψη όχι μόνο ολωσδιόλου διαφορετική μα και σχεδόν συμ-
μετρικά αντίθετη, σημείο προς σημείο, προς τον παριζιανισμό. Ο Έμερσον 

48. Κατά την κριτική του στις περί κωμωδίας αντιλήψεις του Α. Βλάχου, των οποίων 
στοιχεία εντόπιζε στη συγκεκριμένη γαλλική παράδοση. Βλ. Ε. Ροΐδης, «Αγγέλου Βλάχου 
Κωμωδίαι» (1871), όπως παρατίθεται από την Α. Γιώτη, «Επίμετρο» στο Α. Πόουπ, Περί 
βάθους, μτφρ. Θ. Δρίτσας, Κ. Σπαθαράκης, Αθήνα, Αντίποδες, 2015, σ. 149. 
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κι ο Γκρίνμπεργκ το έθεσαν εξαιρετικά στο επίπεδο της ποιητικής και 
πλαστικής αισθητικής: Από τη μια μεριά έχουμε την έγνοια της εκλέπτυν-
σης, της υπερβολικής κατεργασίας και της αποπεράτωσης του έργου, ενώ 
από την άλλη έχουμε μια λογική της «δράσης» -για να θυμηθούμε και τους 
actions painters του Χάρολντ Ρόζενμπεργκ-, που ενδιαφέρεται κυρίως για 
την εκφραστικότητα και την πράξη, δίχως να σκοτίζεται ιδιαίτερα για τα 
συχνά «τραχιά» της αποτελέσματα. Διόλου τυχαίο που την ίδια ακριβώς 
ανάλυση έχει κι ο διαφωτιστής Ντιντερό όταν, σκιαγραφώντας τη θεωρία 
της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας, βάλλει ενάντια στις αξίες του γαλλικού κλα-
σικισμού, δηλαδή της καθεαυτό αισθητικής του απολυταρχικού Παλαιού 
Καθεστώτος, που αποτέλεσε τη βάση του παριζιανισμού: «Οι κανόνες και 
οι νόμοι της αισθητικής προτίμησης θα μπορούσαν να αποτελούν πρό-
σκομμα για την ιδιοφυΐα. Τους καταλύει για να εκτιναχθεί στο υψηλό, το 
περιπαθές, το μεγάλο»49. Όπως σχολιάζει σχετικά ένας ιστορικός της αι-
σθητικής, «στις τέχνες, ο χαρακτήρας της ιδιοφυΐας έγκειται στη δύναμη, 
στον εκφραστικό πλούτο, στην τραχύτητα, στην έλλειψη κανονικότητας, 
στο υψηλό, στο περιπαθές, και με αυτόν τον τρόπο [κατά τον Ντιντερό] 
“ξαφνιάζει ακόμα και με τα λάθη της”»50.

Όπως είδαμε παραπάνω, η διαδικασία εξορθολογισμού αστικού 
τύπου έχει ως βασικό της γνώρισμα πως προετοιμάζει το άτομο για 
μια ζωή αφιερωμένη στην έντονη δράση υπό πιεστικούς και υψηλούς 
ρυθμούς, ενώ έχει ως βασική της αρετή την εργατικότητα. Μοιραίο 
είναι, λοιπόν, να προάγει ένα τραχύ ήθος πρακτικότητας και «λειτουρ-
γικότητας» το οποίο, ως τέτοιο, όχι μόνο αδιαφορεί για κάθε επιδίωξη 
εκζήτησης κι αισθητικής εκλέπτυνσης, μα απωθεί, επιπλέον, και απο-
στρέφεται τέτοιου είδους παρασιτικές και αποπροσανατολιστικές ενα-
σχολήσεις. Αντί για τη λεπτότητα και τα «καλογυαλισμένα» ήθη ενός 
αισθητικοποιημένου βίου έχουμε εδώ την τραχύτητα και την απλότητα 
του γιάνκη self-made man. Όπως παρατηρούσε ο καλής καταγωγής φα-
λαινοθήρας Robert Weir51 σχετικά με τους λαϊκούς του συντροφοναύτες: 
«και μόνο το άγγιγμά τους σε μόλυνε, η ελάχιστη παρουσία τους συ-
νιστούσε μόλυνση. […] Οι εκλεπτυσμένοι τρόποι (refinements) και η ευ-
γένειά (politeness) μου γρήγορα σκορπίστηκαν στα τέσσερα σημεία του 

49. Παρατίθεται από τον M. Jimenez, Τι είναι αισθητική;, ό. π., σ. 74.
50. M. Jimenez, ό. π.
51. Γιος του καταξιωμένου, εκείνη την εποχή, ζωγράφου Robert W. Weir (1803-1889), ο 
οποίος χρημάτισε μέλος της Ακαδημίας Σχεδίου και της στρατιωτικής της ομολόγου και 
διατηρούσε σχέσεις με τον στρατηγό του Εμφυλίου και μετέπειτα πρόεδρο Γκραντ. 
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ορίζοντα»52. Το υποκείμενο οφείλει να είναι αποτελεσματικό, όχι κα-
λαίσθητο και «καλλιεργημένο». Όταν πρέπει κανείς να κερδίσει μόνος 
του τα προς το ζην, δε νοιάζεται για τέτοια επιφανειακά φτιασιδώματα 
ούτε έχει χρόνο για ατέρμονες δολιχοδρομήσεις κι αυτάρεσκα τερτίπια 
με τους γύρω του. Αυτό που του ζητείται είναι πρακτική φερεγγυότητα 
κι ευθύτητα όχι αιδημοσύνη κι υπαινικτικότητα. 

Και υπό αυτήν την έννοια, ο αμερικανισμός καταπιέζει υπό 
έναν πιο ριζικό τρόπο την εκφραστικότητα του ατόμου, ειδικά αν λά-
βουμε υπόψη τις πουριτανικές του καταβολές και την αλλεργία των πιο 
ακραίων μορφών προτεσταντισμού απέναντι σε κάθε είδος εκζήτησης, 
όχι μόνο ενδυματολογικής μα ακόμα και εκφραστικής, η οποία οδηγού-
σε, συχνά, στη δημιουργία κοινοτήτων «εντός των οποίων η δημόσια 
έκφραση των συναισθημάτων αποτελούσε ταμπού»53. Πίσω όμως από 
αυτόν τον πουριτανισμό βρίσκεται κι ένα βαθιά δημοκρατικό πνεύμα, 
όπως η εμμονή των Κουάκερ στη χρήση του «ανυποχώρητα εξισωτικού 
β’ ενικού (thee και thy)»54, έκφραση της πίστης πως η λεκτική –αλλά 
κι ενδυματολογική- απλότητα συνιστά εγγύηση της ισότητας. Βρίσκε-
ται όμως και η πάλη του αυτοδημιούργητου και μπαρουτοκαπνισμένου 
πιονιέρου με τα στοιχεία της φύσης. Είναι η «στωική αυστηρότητα» 
για την οποία μιλούσε ο Τοκβίλ55, όταν περιέγραφε τη συνάντησή του 
μ’ έναν αγρότη που ζούσε μες στην ερημιά ενός δάσους του Μίσιγκαν: 
«θα σας τείνει το χέρι, ως είθισται, αλλά η φυσιογνωμία του δεν εκ-
φράζει ούτε προσήνεια ούτε χαρά. Θα μιλήσει μόνο για να σας ρωτή-
σει πράγματα –πρόκειται για την ικανοποίηση μιας ανάγκης όχι της 
καρδιάς, μα του μυαλού. Μόλις, λοιπόν, μάθει τις πληροφορίες που ζη-
τούσε, ξαναβυθίζεται στη σιωπή του»56. Γι’ αυτόν τον λόγο, όπως πολύ 
σωστά παρατηρούσε ο ιστορικός Ρίτσαρντ Χοφστάντερ, σε μια κλασική 
του μελέτη για τον «αμερικανικό αντιδιανοουμενισμό»57, αυτό που η 

52. Παρατίθεται από την M. S. Creighton, Rites and Passages. The Experience of American 
Whaling, 1830-1870 [Έθιμα και διαβατήριες τελετές. Η εμπειρία της αμερικανικής φαλαι-
νοθηρίας απ’ το 1830 ως το 1870], Κέιμπριτζ, Cambridge U. P., 1995, σ. 10.
53. N. Philbrick, Away Off Shore. Nantucket Island and its People, 1602-1890 [Μακριά από την 
ακτή: το Ναντάκετ και οι κάτοικοί του], Ν. Υόρκη, Penguin, 2011, σ. 172.
54. R. J. Leach, Peter Gow, Quaker Nantucket. The Religious Community behind the Whaling 
Empire [Οι Κουάκερ του Ναντάκετ. Η θρησκευτική κοινότητα πίσω από τη φαλαινοθηρική 
αυτοκρατορία], Ναντάκετ, Mill Hill Press, 2014, σ. xi.
55. A. de Tocqueville, Quinze jours dans le désert américain,cό. π., σ. 25.
56. Ό. π., σ. 26.
57. R. Hofstadter, Anti-intellectualism in American Life [Ο αντιδιανοουμενισμός στην αμερικα-
νική παράδοση], Ν. Υόρκη, Vintage Books, 1963.
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αμερικανική κοινή γνώμη εκτιμά ιδιαίτερα δεν είναι η διάνοια (intellect), 
αλλά η ευφυΐα (intelligence): «αυτή η διανοητική αρετή την οποία χρησιμο-
ποιούμε εντός μιας σχετικά στενής, άμεσης και προβλέψιμης εμβέλειας 
κι η οποία συνιστά μια προσαρμοστική και φερέγγυα πρακτική ιδιότητα, 
ικανή να διαχειρίζεται και να ελέγχει καταστάσεις. […] Η ευφυΐα ενεργεί 
εντός ενός πλαισίου περιορισμένων αλλά ξεκάθαρα τεθειμένων στόχων 
και είναι ικανή να παραμερίζει εκείνα τα ερωτήματα της σκέψης που 
δείχνουν να μας απομακρύνουν από την επίτευξη των εν λόγω στόχων»58. 
Πρόκειται, με άλλα λόγια, για μια πρακτική εξυπνάδα (για intelligence 
pratique έκανε λόγο ο Τοκβίλ), μια αντιληπτικότητα συνυφασμένη με την 
«επινοητικότητα» (inventive skill)59 του γιάνκη αυτοδημιούργητου επιχει-
ρηματία, η οποία ουδεμία σχέση έχει με τη διανοούμενη πόζα του παριζι-
ανισμού. Παράλληλα, στα πλαίσια του ταυτοχρόνως δημοκρατικού αλλά 
και καπιταλιστικού πλαισίου εντός του οποίου κινείται και πασχίζει να 
επιβιώσει, ο πρακτικά οξύνους Γιάνκης οφείλει να είναι ανοιχτός προς 
τους γύρω του –τους συμπολίτες του μα και τους πιθανούς του πελάτες 
ή οικονομικούς, σε κάθε περίπτωση, συμπαίκτες ή συνεργάτες. Βασική, 
ως εκ τούτου, αρετή στο επίπεδο των διαπροσωπικών σχέσεων είναι η 
αμεσότητα κι η –συχνά ωμή- ειλικρίνεια. 

Η αμερικανική γλώσσα συνιστά υπόδειγμα ενσάρκωσης αυτών 
των γνωρισμάτων, με τις ακριβόλογες, άμεσες και συμπυκνωμένες της 
εκφράσεις, οι οποίες λένε αυτό που θέλουν να πουν δίχως να κρύβονται 
πίσω από καλαίσθητα πλην όμως παραπλανητικά όπως και στερούμενα 
κάθε νοήματος ρητορικά αραβουργήματα των «δασκάλων του καλώς 
γράφειν»60. Αυτή η επίκληση της «γνήσιας ειλικρίνειας» (genuine sincerity) 
και η αποφυγή των «στολιδιών» (ornament) εμφανίζεται ήδη από την 
πρώτη μετεπαναστατική περίοδο, στον περίφημο πρόλογο της κωμωδίας 
του Royal Tyler, The Contrast (1787), ως χαρακτηριστικά αμερικανική αρε-
τή και αντιπαρατίθεται στις συνήθειες των κατοίκων εκείνων της νέας 
Πολιτείας που μιμούνταν ακόμη τα «εκλεπτυσμένα» ήθη των Βρετανών. 
Αυτή η αντιπαράθεση των ηθών και των «τρόπων» του Νέου και του 
Παλαιού κόσμου εξέφραζε το γενικότερο λαϊκό αίσθημα της εποχής και, 
όπως σωστά είχε παρατηρηθεί από μια μελετήτρια της αμερικανικής λα-

58. R. Hofstadter, Anti-intellectualism in American Life, ό. π., σ. 25.
59. Ό. π.
60. Ε. Ροΐδης, «Αγγέλου Βλάχου Κωμωδίαι», ό. π., σ. 150. Θα δούμε στο τρίτο μέρος του 
κειμένου πως η άνοδος του χιπστερισμού πλήττει ολοένα και περισσότερο αυτή τη βασική 
και θεμελιωδώς δημοκρατική αρετή των αμερικάνικων αγγλικών. 
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ϊκής κουλτούρας, ενσαρκώνεται στη λαϊκή περσόνα του Brother Jonathan 
(του μετέπειτα Θείου Σαμ): «Μισός ψευτονταής, μισός φαφλατάς, αυτός 
ο Γιάνκης αποκάλυπτε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που οι βρετανοί 
ταξιδιώτες θεωρούσαν απαράδεκτα: Ήταν αθεράπευτα χωριάτης, ετοι-
μόλογος, άξεστος, πνευματώδης. Ιδού τα νέα ήθη των Αμερικανών! Θα 
έλεγε κανείς πως εθνική μας ενασχόληση ήταν ν’ αλωνίζουμε τη χώρα ως 
γυρολόγοι πραματευτάδες και να σκαρώνουμε φάρσες»61.

 Σε μια κοινωνία όπου κριτήριο της κοινωνικής ανόδου είναι η ερ-
γατικότητα κι η πρακτική επινοητικότητα, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιες 
πολυτέλειες, εφόσον ο βίος δε γίνεται αντιληπτός ως προσπάθεια τήρη-
σης των υψηλής αισθητικής κανόνων ενός αυστηρού πρωτοκόλλου, αλλά 
ως αγώνας του ατόμου για την επιβίωση και το making money, που έχει ως 
βασικά του όπλα το πρακτικό πνεύμα και την επινοητικότητα –δηλαδή την 
ικανότητα να αντιμετωπίζει απρόβλεπτες καταστάσεις: τι πιο θεμελιωδώς 
αντίθετο από μια αντίληψη περί ζωής που έχει στο κέντρο της την έννοια 
του πρωτόκολλου; Μοιραίο είναι ο Γιάνκης να θεωρεί την ενασχόληση με 
την «κουλτούρα» ως ένα είδος θηλυπρεπούς κι άχρηστου πάρεργου, ως 
ένα είδος παραχώρησης στην τρυφηλότητα τεμπέλικων και παρασιτικών 
κοινωνικών ομάδων. Διότι από τη διάνοια λείπει αυτή η αντιληπτικότητα κι 
η ικανότητα άμεσης ανταπόκρισης στις αναγκαιότητες του πρακτικά προ-
σανατολισμένου βίου: «ενώ η ευφυΐα προσπαθεί να συλλάβει, να ελέγξει, 
να αναδιατάξει, να προσαρμόσει, η διάνοια εξετάζει, διερωτάται, απορεί, 
θεωρητικολογεί, ασκεί κριτική, εξασκεί τη φαντασία της. Η ευφυΐα θα συλ-
λάβει το άμεσο νόημα μιας κατάστασης και θα το αξιολογήσει. Η διάνοια, 
αντίθετα, αξιολογεί τις ίδιες τις αξιολογήσεις και αναζητεί το νόημα των 
καταστάσεων συνολικά»62. Τέτοιες θεωρητικές περιδιαβάσεις όμως όχι μό-
νον ελάχιστη σχέση έχουν με τις απαιτήσεις του πρακτικού πνεύματος, μα 
μπορούν, επιπλέον, να το βλάψουν, εφόσον εκφράζουν μια νοοτροπία νω-
θρότητας και μαλθακότητας, που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την ηθική 
της εργασίας και της επιχειρηματικής δημιουργικότητας. 

Αυτή η αρνητική στάση ενάντια στη διανόηση συνιστά τον περί-
φημο «αντιδιανοουμενισμό της αμερικανικής ζωής» που ανέλυε ο Χοφ-
στάντερ κι ο οποίος εξηγεί τη στάση σημαντικού μέρους της αμερικα-
νικής διανόησης του 20ού αιώνα. Οι Μπητ, που έζησαν κι έδρασαν στις 

61. C. Rourke, American Humor. A Study of the National Character [Το αμερικανικό χιούμορ. 
Μια μελέτη του εθνικού μας χαρακτήρα] (1931), N. Υόρκη, NY Review of Books, 2004, σ. 
25.
62. R. Hofstadter, Anti-intellectualism in American Life, ό. π., σ. 25.
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δύο ενδεχομένως πιο «εκλεπτυσμένες» και «διανοούμενες» πόλεις των 
ΗΠΑ (στη Νέα Υόρκη και το Σαν Φραντσίσκο), μπορεί μεν να συνδέθηκαν 
με την παράδοση του αμερικανικού ρομαντισμού, ωστόσο διάβαζαν συγ-
γραφείς όχι απλώς γάλλους μα καθαρά «παριζιάνους» (σαν τον Σαρτρ, 
π.χ.), ενώ είχαν ως σταθερό τους ορμητήριο την Πόλη του Φωτός. Πριν από 
αυτούς, οι δύο μεγαλύτεροι αμερικανοί ποιητές, ο Πάουντ κι ο Έλιοτ, εί-
χαν εγκαταλείψει τη χώρα τους, που τους φάνταζε αφόρητα αντιποιητική 
και «υλιστική», και μετοίκησαν στην «καλλιεργημένη» Ευρώπη. Μάλιστα 
αυτή η ιδέα μιας Ευρώπης ως τόπου «κουλτούρας» και διαρκούς συζήτη-
σης ανάμεσα σε μεγάλους διανοούμενους συνιστά ακόμη εμμονή πολλών 
Αμερικανών με πνευματικά ενδιαφέροντα και αποτελεί αντίδραση στον 
αντιδιανοουμενισμό εντός του οποίου έχουν μεγαλώσει.  

δ) Μεγαλούπολη εναντίον υπαίθρου
Σύμφωνα με την ανάλυση Γκέοργκ Ζίμελ που σχολιάσαμε σε προ-

ηγούμενη ενότητα, η καπιταλιστική οικονομία και οι ρυθμοί ζωής στη δυ-
τική μεγαλούπολη της καπιταλιστικής περιόδου οδηγούν εκ των πραγμά-
των τα άτομα να υιοθετούν μια εξορθολογισμένη συμπεριφορά, η οποία 
βασίζεται στην απώθηση της συναισθηματικότητας και στην κυριαρχία 
μιας «νοησιαρχικής νοοτροπίας»63. Πρόκειται για τον αστικού τύπου 
εξορθολογισμό, τον οποίο βλέπουμε στις δόξες του στην αμερικανική περί-
πτωση. Σταθήκαμε παραπάνω στη διαπίστωση πως η ανάλυση του Ζίμελ 
διακρίνεται από μια σχετική ασάφεια: Ενώ, από τη μια μεριά, υποστηρίζει 
πως η «διανοητικότητα του σύγχρονου βίου» είναι προϊόν της νεότερης 
χρηματικής οικονομίας (δηλαδή του καπιταλισμού), από την άλλη πλευρά, 
αφήνει να εννοηθεί πως το «διανοητικά εκλεπτυσμένο»64 άτομο συνιστά 
γέννημα του αστεακού πολιτισμού γενικώς, δηλαδή της μεγάλης πόλης 
γενικώς –είτε πρόκειται για την καπιταλιστική μεγαλούπολη είτε για τις 
αυτοκρατορικές μεγαλουπόλεις των διάφορων ανατολικών δεσποτισμών, 
λόγου χάριν, είτε για το μοναρχικό Παρίσι του γαλλικού Κλασικισμού- ως 
χώρου όπου κυριαρχούν οι χρηματικές συναλλαγές και χάνεται η άμεση, 
προσωπική σχέση μεταξύ των ατόμων. Η κατάδειξη αυτής της ασάφειας 
είναι σημαντική, καθώς μας επιτρέπει να διακρίνουμε μια γενικότερη ή ευ-
ρύτερη μορφή διανοητικής εκλέπτυνσης και του απορρέοντος από αυτήν 
ήθους:  Το ήθος του κατοίκου της μεγαλούπολης που εκφράζεται διά της 
υποτίμησης του «άξεστου» και «βλάχου» κατοίκου των μικρών πόλεων 

63. G. Simmel, Πόλη και ψυχή, ό. π., σ. 16.
64. Ό. π., σ. 15. 
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και της υπαίθρου. Αυτού του τύπου η «διανοητική εκλέπτυνση» δεν έχει 
καμία σχέση με την καπιταλιστικού τύπου νοησιαρχική νοοτροπία, εφόσον 
η τελευταία δεν οδηγεί σε καμία περίπτωση αναγκαστικά στην ανάπτυξη 
ελιτίστικων και αντι-επαρχιακών συνδρόμων (όπως φαίνεται ολοκάθαρα 
στην περίπτωση του αμερικανικού καπιταλισμού, του οποίου οι ιδεολογι-
κές βάσεις θα πρέπει να εντοπιστούν στον κόσμο των μικρών ανεξάρτητων 
αγροτών, φορέων της προτεσταντικής ηθικής, μέσα από τους κόλπους των 
οποίων αναδύονται ο γιάνκης γυρολόγος-χωρατατζής και ο επιχειρηματί-
ας-εφευρέτης-απατεώνας «βγαζολεφτάς» ως ανθρωπολογικοί τύποι). 

Η καπιταλιστικού τύπου διανοητική εκλέπτυνση είναι μια εκλέ-
πτυνση λειτουργικού και χρησιμοθηρικού, κατά κάποιον τρόπο, τύπου, 
εφόσον προκύπτει από τις ίδιες τις αναγκαιότητες της καπιταλιστικής 
οικονομίας. Αντιστοιχεί σε αυτό που ο Χοφστάντερ περιέγραφε ως «ευ-
φυΐα». Η νοοτροπία, αντίθετα, που γεννά τα σύνδρομα ελιτίστικης πε-
ριφρόνησης της υπαίθρου από πλευράς μεγαλούπολης βασίζεται σε μια 
διανοητική εκλέπτυνση που έχει άλλες βάσεις και κριτήρια διαφορετικού 
τύπου. Ως συνειδησιακό ενέργημα, συνιστά κομμάτι της (κατά Χοφστά-
ντερ) «διάνοιας», ενώ σε κοινωνικό επίπεδο πρόκειται για μια εκλέπτυνση 
αριστοκρατικού τύπου, η οποία δεν αντιστοιχεί σε καμία αναγκαιότητα 
της σύγχρονης οικονομικής ζωής και ως εκ τούτου έχει βάσεις αισθητικές. 
Πρόκειται για μια εκλέπτυνση στο επίπεδο των τρόπων και του στυλ, η 
οποία τρέφεται και διατηρείται χάρις στα αγαθά, τις υπηρεσίες αλλά και 
τις πληροφορίες που διακινούνται άφθονα στις μεγαλουπόλεις. Αυτό που 
κρατά απ’ τη μεγαλούπολη δεν είναι η άμεση εμπλοκή στις διαδικασίες 
της καπιταλιστικής οικονομίας αλλά ο «κοσμοπολίτικος» και «urban» τρό-
πος ζωής που προκύπτει από τη διαφοροποίηση της οικονομίας και την 
αφθονία των προσφερόμενων ερεθισμάτων, καταναλωτικών αγαθών και 
υπηρεσιών65. Είναι αυτά που παρέχουν τα εφόδια για την καλλιέργεια 
και την εμβάθυνση αυτής της «εκλέπτυνσης» που θα έρθει, εν συνεχεία, 
σε αντίθεση με την επαρχιώτικη «στενοκεφαλιά» και έλλειψη οριζόντων. 
Όπως παρατηρούσε ο Ομοιοπαθίξ, «πετυχημένος» μεγαλέμπορος της 

65. Διόλου τυχαίο, φυσικά, που το αγγλικό επίθετο urbane σημαίνει επίσης «πολιτισμένος», 
«εκλεπτυσμένος», «καλαίσθητος» κ.ο.κ. Με καταγωγή από το λατινικό urbs («πόλη») ση-
μαίνει τον σχετιζόμενο με/καταγώμενο από την πόλη -αυτόν που στα ελληνικά θα αποκα-
λούσαμε «αστεακός», για να τονιστεί η σύνδεση με το αρχαίο ἄστυ, μιας και το «αστικός» 
έχει καθιερωθεί για τη μετάφραση του bourgeois, δηλαδή του «αστικού» με την πολιτική, 
οικονομική και κοινωνιολογική έννοια του όρου. Ο σύγχρονος διαφημιστικός «εναλλα-
κτικισμός» και η αποθέωση του «ubran» και της «κουλτούρας της πόλης» (βλ. την Athens 
Voice) συνιστά απόμακρη ηχώ αυτής της ιδέας.
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Λουτετίας και χαρακτηριστικός εκφραστής των παριζιανικών ηθών, απευ-
θυνόμενος με περιφρόνηση προς τον κουνιάδο του τον Μαζεστίξ, «Μόνον 
στην Λουτετία μπορεί να ζήσει κανείς, ξέρεις. Η υπόλοιπη Γαλατία είναι 
καλή μόνον για τα αγριογούρουνα»66.

Η σύγχρονη ιστορική έκφραση αυτού του φαινομένου είναι ο χιπ-
στερισμός, ο οποίος είναι, όπως θα δούμε, θεμελιωδώς δεμένος με τις σύγ-
χρονες «μητροπόλεις» και εχθρικός προς την ύπαιθρο και την «επαρχία». 
Πρόκειται για μια εκλέπτυνση καλλιτεχνίζουσα και διανοούμενη, που βα-

σίζεται στην απόκτηση «κουλτούρας» και 
«καλλιέργειας», «πνευματικού κεφαλαί-
ου», όχι μόνο –κι όχι τόσο- στενά πνευμα-
τικής όσο ευρύτερα στυλιστικής. Από τη 
μια πλευρά έχουμε την «εκλέπτυνση» που 
αντιστοιχεί στον αμερικανισμό και από 
την άλλη την παριζιανική της ομόλογο. Η 
τελευταία συνιστά μια σνομπ και αριστο-
κρατικών ηθών εκδοχή διάνοιας (intelligence) 
και γι’ αυτό γρήγορα εκτροχιάζεται προς 
τον αισθητισμό, ακόμη κι όταν πρόκειται 
για την απλή, μη καλλιτεχνική διανόηση. 
Όπως θα δείξουμε στο τρίτο μέρος αυτού 
του κειμένου, η άνοδος του χιπστερισμού, 
ιδωμένη ανθρωπολογικά, δε συνιστά παρά 
μια αναδιευθέτηση των σχέσεων ανάμεσα 
στις δύο αυτές κοινωνικοϊστορικές τάσεις, 
ανάμεσα στο «γαλλικό»-αριστοκρατικό 
και το «αμερικανικό»-αστικό στοιχείο, η 
οποία διαμορφώνει την φυσιογνωμία της 
σύγχρονης Δύσης.

66. Uderzo-Goscinny, Asterix, Οι δάφνες του Καίσαρα, Μαμουθcomix, Αθήνα, 1991, σ. 8.
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Νίκος Κασφίκης

Σημειώσεις πάνω στη σύγχρονη
ευρωπαϊκή Ακροδεξιά

Ο φασισμός δεν έρχεται απ' το μέλλον
καινούργιο τάχα κάτι να μας φέρει.

Τι κρύβει μεσ' στα δόντια του το ξέρει,
καθώς μου δίνει γελαστός το χέρι1

Ως επί το πλείστον οι παραδοσιακές θεωρίες αναλύουν και ερ-
μηνεύουν τα κοινωνικά φαινόμενα ως απλές εκφάνσεις ενός ιστορικού 
προτσές, το οποίο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κατευθύνει την κοινωνική 
εξέλιξη προς μια συγκεκριμένη κάθε φορά κατεύθυνση. Έτσι, για τον χώρο 
της Αριστεράς, όπως και για τον αντίστοιχο των αναρχικών, η άνοδος της 
ευρωπαϊκής Ακροδεξιάς αποτελεί έκφραση μιας τάσης φασιστικοποίησης 
των δυτικών κοινωνιών, που έρχεται ως απάντηση του καπιταλιστικού 
συστήματος μπροστά στην βαθιά κρίση που αυτό βιώνει. Σύμφωνα με το 
απλοϊκό αυτό σχήμα η νέα Ακροδεξιά θα πρέπει να ιδωθεί σαν επανάλη-
ψη του φαινομένου που γέννησε ο Μεσοπόλεμος, δηλαδή του φασισμού 
και του ναζισμού. Είναι υπό αυτήν την λογική που τα τελευταία χρόνια 
ανθούν εκδοτικά τα αφιερώματα σε αυτό το κομμάτι της ευρωπαϊκής 
ιστορίας, ενώ αντίστοιχο είναι το ενδιαφέρον από τους πολιτικούς χώρους 
για την αντιφασιστική δράση της μακρινής εκείνης περιόδου. 

Για εμάς, ωστόσο, η πραγματικότητα είναι περισσότερο σύνθε-
τη απ’ όσο πολλές φορές αφελώς νομίζουμε, και ως εκ τούτου η προ-
σπάθεια αναγωγής του σημερινού φαινομένου στο παρελθόν και της 

1. Απο το τραγούδι «Ο φασισμός» σε στίχους Φ. Λάδη και μουσική Θ. Μικρούτσικου.
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επίλυσής του με έτοιμες επαναστατικές συνταγές, αποτελεί μια στρα-
τηγική, όχι μόνο ανεπαρκή, αλλά και πολιτικά επικίνδυνη. Γι’ αυτό και 
πάντα, ως ομάδα, προσπαθούμε να ανιχνεύουμε τις βαθύτερες όψεις 
των πολιτικών φαινομένων που αντικρίζουμε γύρω μας, να ξαναπιά-
νουμε τα ζητήματα απ’ την αρχή και να φωτίζουμε πλευρές που εν-
δεχομένως συσκοτίζονται μέσα στις αγκυλώσεις των πολιτικών χώρων. 
Ωθούμαστε λοιπόν, για ακόμη μια φορά, να αναφερθούμε στο ζήτημα της 
ανόδου των ακροδεξιών κομμάτων στη Δύση, όχι χάριν κάποιας θεωρητι-
κής λεπτολογίας αλλά διότι είμαστε πεπεισμένοι ότι οι σημερινές πολι-
τικές προκλήσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με μια τέτοιου είδους 
θεωρητική ομφαλοσκόπηση. Τα νέα δεδομένα που φέρνει η εποχή μας 
είναι πολλά για να καταλήξουμε στα ίδια συμπεράσματα. Πρόθεση μας 
λοιπόν είναι να απαντήσουμε στο ερώτημα: μπορεί να εμφανιστεί ξανά ο 
φασισμός στη Δύση; Κι αν όχι, τι είναι αυτή η Ακροδεξιά που προκαλεί 
τόσους τριγμούς στην Ευρώπη2; 

Η Ακροδεξιά ως δομικό πολιτικό φαινόμενο
Η ανάδυση της σύγχρονης Ακροδεξιάς όχι απλά εδραιώνεται 

στις δυτικές κοινωνίες, αλλά αποκτά και έναν συστηματικό χαρακτή-
ρα, καθώς και μια τάση ομογενοποίησης γύρω από το ζήτημα του 
περίφημου ευρωσκεπτικισμού. Από τις διαδηλώσεις κατά του γάμου 
ομοφυλοφίλων στην Γαλλία το 2013 και την μεγάλη άνοδο της Λεπέν· 
το πολυπληθές κίνημα Pegida στην Δρέσδη και τη δυναμική που επι-
δεικνύει τα τελευταία χρόνια η «σκανδιναβική ακροδεξιά»3, όπως το 
Κόμμα της Προόδου στην Νορβηγία· το Κόμμα της Ελευθερίας στην 
Αυστρία που τελευταία στιγμή έχασε πρόσφατα την εξουσία απ’ τον 
υποψήφιο των Πρασίνων με διαφορά 0,6%· έως την ισχύ που επέδειξε 
το βρετανικό Κόμμα Ανεξαρτησίας στις ευρωεκλογές του 2014 αλλά 
και τελευταία με το δημοψήφισμα για την έξοδο της χώρας απ’ την 
Ε.Ε., βλέπουμε πώς αρθρώνεται η εικόνα των πολλαπλών ρηγμάτων 
που έχουν εμφανιστεί στο εσωτερικό του δυτικού κόσμου. 

Βέβαια, ο συνδετικός κρίκος του ευρωσκεπτικισμού και των 
φυγόκεντρων καταστάσεων στις οποίες έχει περιπέσει το οικοδόμημα 

2. Για μια πρώτη πραγμάτευση αυτών των ερωτημάτων, με αφορμή τον ορισμό της πολιτι-
κής φυσιογνωμίας της Χρυσής Αυγής, βλ. το κείμενο της ομάδας μας, «Η άνοδος της φασι-
στικής ακροδεξιάς και ο δημοκρατικός αντιφασισμός», Πρόταγμα, τ. 5, Δεκέμβριος 2012.
3. «Το τρίτο κύμα της ακροδεξιάς», Ελευθεροτυπία, 31/07/2011: http://www.enet.
gr/?ihnews.el.article&idh297948. 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ανατρέπει την ποικιλόμορφη πορεία του 
λαϊκιστικού αυτού πολιτικού ρεύματος. Οι ακροδεξιές φωνές σε αμιγώς 
δυτικές χώρες μπορεί να εκφράζονται μέσω της αντιμεταναστευτικής 
ρητορικής μορφωμάτων σαν το γερμανικό Afd ή το γαλλικό Εθνικό Μέ-
τωπο, όπως και γελοίων κομματικών ηγετών, σαν τον Φάρατζ, την ώρα 
που η ακροδεξιά πυγμή μπορεί να εκδηλώνεται σε πρώην ανατολικές 
ή βαλκανικές χώρες με έντονο αντιμεταναστευτικό ακτιβισμό, ρητορι-
κή μίσους, ή κυνηγητό ολόκληρων κοινωνικών ομάδων. Πρόκειται για 
μια γενικότερη κοινωνική στροφή, που όμως έχει ασκήσει σοβαρή πίε-
ση στους θεσμούς εξουσίας, οδηγώντας τις εξελίξεις σε πολλές χώρες 
σχετικά με το ζήτημα της μετανάστευσης: σκλήρυνση της στάσης της 
κυβέρνησης στην Βρετανία απέναντι στους αλλογενείς πληθυσμούς 
(είτε του ευρωπαϊκού Νότου είτε μη ευρωπαϊκής προέλευσης), βάναυ-
ση πολιτική σε μια σειρά από μικρές και μικρομεσαίες χώρες για τη 
διαχείριση του προσφυγικού (με φράχτες, στρατό, καταστολή και βία), 
αυστηροποίηση συνοριακών ελέγχων ακόμα και σε χώρες του Βορρά 
(π.χ. σκανδιναβικές). Εσχάτως, δε, η δράση των εθνικιστών ή ακροδε-
ξιών χούλιγκανς σε διάφορες γαλλικές πόλεις κατά τη διεξαγωγή του 
ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, απασχόλησε αρκετά τη δι-
εθνή κοινή γνώμη4. 

Τελικά, πώς θα επεξεργαστούμε όλα αυτά τα γεγονότα; Σε 
ποια θεωρητικά σχήματα θα τα χωρέσουμε; Έχουμε να κάνουμε με 
έναν επιθετικό εθνικισμό που είναι έτοιμος να σαρώσει τις ευρωπαϊ-
κές κοινωνίες οδηγώντας στην εγκαθίδρυση φασιστικών καθεστώτων 
ή μήπως οι λαοί, μπροστά στη γενική κοινωνική παρακμή, και μέσα 
στον αποπροσανατολισμό και την παραζάλη τους, επιλέγουν μια κατά 
βάση εκλογική αντιπροσώπευση από αυτό το πολιτικό ρεύμα ως ασπί-
δα σωτηρίας και ασφάλειας απέναντι στη βαθειά κρίση ταυτότητας 
και νοήματος; 

4. Οι οδομαχίες αποτέλεσαν ένα άτυπο ραντεβού ανάμεσα σε ακροδεξιούς χούλιγκανς 
από όλη την Ευρώπη, σε ένα πλαίσιο αναβίωσης κατάλοιπων εθνικιστικού φανατισμού. Οι 
αναφορές για συγκρότηση ακροδεξιών πυρήνων στις τάξεις των χούλιγκανς επιβεβαιώνο-
νται όχι μόνο από το αμοιβαίο μίσος αλλά και από περιστατικά προπηλακισμού συγκε-
κριμένων κοινωνικών ή εθνοτικών ομάδων του πληθυσμού, όπως π.χ. στην περίπτωση των 
ούγγρων χούλιγκανς (Ultras), οι οποίοι, μετά τους ναζιστικούς χαιρετισμούς στο γήπεδο 
Βελοντρόμ της Μασσαλίας, λέγεται ότι προπηλάκισαν κατοίκους της εβραϊκής συνοικίας 
της Μασσαλίας. Βλ. «Now Ultra fans are caught doing NAZI salutes at Euro 2016»: http://
www.dailymail.co.uk/news/article-3648911/. 
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Οι νέες συνθήκες ανάδυσης της Ακροδεξιάς
Η θεωρία που βλέπει το φάντασμα του φασισμού να αιωρείται 

ξανά πάνω απ’ τον δυτικό κόσμο είναι άκρως προβληματική και κοντόθω-
ρη διότι παραβλέπει κάποιες αναγκαίες προϋποθέσεις που χρειάζονται 
προκειμένου να σταθεί ο φασισμός ως πολιτικό ρεύμα. Τέτοιες είναι η 
ανάπτυξη μαζικών κινημάτων, οι στέρεες κοινωνικές δομές, ο επιθετικός 
εθνικισμός, ο μιλιταρισμός κ.λπ. Οι σύγχρονες δυτικές κοινωνίες μπορεί, 
λόγω της οικονομικής και κοινωνικής ανασφάλειας που βιώνουν, να μοιά-
ζουν έτοιμες να πετάξουν στον κάλαθο των αχρήστων διάφορες φιλελεύ-
θερες και σοσιαλδημοκρατικές κατακτήσεις του παρελθόντος, ωστόσο, 
δύσκολα θα διακρίναμε σε αυτές μια γενική τάση απόρριψης των κοινο-
βουλευτικών συστημάτων και της φιλελεύθερης-συνταγματικής εξουσίας 
ή κάποιον μετασχηματισμό του κομφορμισμού και της ψευδο-ευημερίας, 
έτσι όπως συνεχίζει να θεσμίζεται σε φαντασιακό επίπεδο. Οι κοινωνικές 
και ψυχολογικές αντιφάσεις μέσω των οποίων προσπαθούν οι πληθυσμοί 
να δώσουν κάποια απάντηση ή να διαχειριστούν στοιχειωδώς την κρίση 
και τις συνέπειές της, είναι ενδεικτικές της απροθυμίας τους να απαγκι-
στρωθούν από το ατομικιστικό μοντέλο ζωής, που τόσες δεκαετίες τους 
πρόσφερε η Δύση μέσω των καταναλωτικών ηθών και της επικράτησης 
της κουλτούρας του ναρκισσισμού5. 

Σύμφωνα με την ανάλυσή μας ο σύγχρονος δυτικός πολίτης είναι 
πλέον τόσο αγκιστρωμένος στα ιδανικά των ατομικών δικαιωμάτων και 
στο κυνήγι της ατομικής ευδαιμονίας που δε θα δεχόταν, ούτε και θα επι-
θυμούσε, μπορούμε να πούμε, να δοθεί ολοκληρωτικά σε μία ανώτερη και 
συλλογική πολιτική ιδέα. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει το κάθε άτομο 
να βάλει στην άκρη τις προσωπικές του αξίες και φιλοδοξίες και να ακο-
λουθήσει το «ρίσκο» των πολιτικών οραμάτων. Πώς, όμως, είναι δυνατόν 
-μέσα στα σημερινά ανθρωπολογικά πλαίσια- να αποδεχτεί περιορισμούς 
σε ατομικό επίπεδο και εν δυνάμει θυσίες, όπως προστάζει ένα πολιτικό 
όραμα σαν αυτό που οριοθετεί ο φασισμός; Με άλλα λόγια, ένα τέτοιου 
τύπου, αυταρχικό πολιτικό πλαίσιο, όπως ο φασισμός, προϋποθέτει μια 
σημαντική περιστολή των ατομικών επιθυμιών και μια σημαντική ικανό-
τητα στράτευσης και δοσίματος στην κοινή Υπόθεση προκειμένου να φέ-
ρει εις πέρας τους στόχους του. Είναι πιθανό να συμβεί πλέον κάτι τέτοιο; 
Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι, με τα τωρινά δεδομένα, μια ενδε-

5. Σύμφωνα με την ανάλυση του Κρίστοφερ Λας στο ομώνυμο βιβλίο του: Κ. Λας, Η κουλ-
τούρα του ναρκισσισμού, μτφρ. Β. Τομανάς, Θεσσαλονίκη, Νησίδες, 2008. 
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χόμενη αυταρχική εκτροπή -ας φανταστούμε για παράδειγμα να εκλέ-
γεται πρόεδρος της Γαλλίας η αρχηγός του Εθνικού Μετώπου, Λεπέν- δε 
θα προχωρούσε σε κάποιον σοβαρό μετασχηματισμό του πολιτικού συ-
στήματος ή των κοινωνικών δομών. Περισσότερο, θα επέβαλε μια μορφή 
αυταρχισμού σε επιμέρους ζητήματα, όπως η μετανάστευση, η εθνική οι-
κονομία και η διατήρηση του γαλλικού πολιτισμού και της όποιας εθνικής 
κυριαρχίας, παρά θα επιδίωκε να δημιουργήσει έναν «νέο άνθρωπο» με 
άλλες αξίες και ιδανικά όπως συνέβη την περίοδο των ολοκληρωτισμών 
του μεσοπολέμου, π.χ. επί Χίτλερ και Στάλιν. 'Αλλωστε δεν πρέπει να ξε-
χνάμε πως ούτε κάτι τέτοιο αποτελεί στόχο του πολιτικού προγράμματος 
του Εθνικού Μετώπου (το οποίο συνιστά μάλλον μια αυταρχική εκδοχή 
λαϊκής Δεξιάς) ούτε όμως και είναι δυνατό δίχως την ύπαρξη ενός λαϊκού 
κινήματος "στον δρόμο", όπως συνέβη στην περίπτωση των κλασικών φα-
σιστικών κινημάτων, τα οποία πρώτα πήραν την εξουσία στο επίπεδο του 
"δρόμου", μέσω της βίας, και μετά μέσω εκλογών. 

Στο τελευταίο μυθιστόρημα του Μισέλ Ουελμπέκ, Υποταγή6, ένα 
ισλαμικό κόμμα κερδίζει τις γαλλικές εκλογές και οι αλλαγές που επι-
βάλλει στον τρόπο ζωής των Γάλλων είναι μετρημένες και επιφανειακές, 
όπως για παράδειγμα η επιβολή μιας μεγαλύτερης σεμνότητας στο γυ-
ναικείο ντύσιμο σε δημόσιους χώρους. Οι μη μουσουλμάνοι γάλλοι πο-
λίτες δεν αντιδρούν σε τίποτα, όλα βαίνουν καλώς, μιας και η κεντρική 
επιδίωξή τους -που είναι το χρήμα και η καριέρα- δεν πλήττεται με κα-
νέναν τρόπο από το ισλαμικό καθεστώς αλλά αντιθέτως ενισχύεται. Στο 
εν λόγω μυθιστόρημα οι θεσμοί και οι αξίες του γαλλικού διαφωτισμού 
είναι το τελευταίο πράγμα που απασχολεί τους Γάλλους· τι υπάρχουν 
τι δεν υπάρχουν είναι ένα και το αυτό. Εκείνο όμως που τους αφορά, 
δηλαδή η διατήρηση της προσωπικής τους ευζωίας, δεν πρόκειται να το 
αποχωριστούν κι αυτό το γνωρίζει καλά το κυβερνών κόμμα, κι επομένως 
συμβιβάζεται. Κάπως έτσι νομίζουμε θα είχε η κατάσταση κι αν κάποιο 
ακροδεξιό κόμμα παραλάμβανε την κυβερνητική σκυτάλη σε κάποιο δυ-
τικό κράτος. 

Μια νέα θέσμιση ή θεματική προπαγάνδα; 
Μπορεί να ακούγεται κάπως υπερβολικό αλλά, αν το σκεφτούμε 

καλύτερα, η σύγχρονη Ακροδεξιά έχει χάσει πλέον το συνολικό και ουτο-
πικό της όραμα και έχει περιοριστεί σε ορισμένες θεματικές, τις οποίες 

6. Μ. Ουελμπέκ, Υποταγή, μτφρ. Λ. Σιπητάνου, Αθήνα, Εστία, 2015. 
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και προωθεί με επικοινωνιακό τρόπο ως σημεία αιχμής και κριτικής στο 
«σύστημα»: το μεταναστευτικό ζήτημα, η προστασία της «δυτικής κουλ-
τούρας», η πιο κλειστού τύπου οικονομία απέναντι στην υπερκινητικότη-
τα κεφαλαίου και εργατικού δυναμικού, η εθνική κυριαρχία ως απάντη-
ση στην παγκοσμιοποίηση, εσχάτως η αξία της εκκοσμίκευσης απέναντι 
στις θεοκρατικές τάσεις του διεθνούς τζιχαντισμού. Τι σχέση έχει αυτό με 
την δεξιά επανάσταση που επεδίωξε ο Χίτλερ η οποία, όπως γνωρίζουμε, 
εκτείνονταν από την βιολογική εξέλιξη για την ανάδυση του «νέου αν-
θρώπου» και την πολεοδομική αναδόμηση για να γίνουν ξανά οι μεγάλες 
πόλεις, πόλεις λατρείας κι όχι απλώς χώροι οικονομικών συναλλαγών, έως 
την πλήρη υπαγωγή της οικονομίας στην υπηρεσία του Έθνους και της 
Φυλής; Τα νέα ακροδεξιά κόμματα προφανώς και δεν ψαρεύουν σε τέτοιο 
βάθος. Και πώς θα μπορούσε αλλιώς, αφού ο φασισμός του Μεσοπολέμου 
διαμορφώθηκε σε συνθήκες αλληλοδιαπλεκόμενων και αιματηρών πολέ-
μων και επαναστάσεων7 ενώ η σημερινή ακροδεξιά ρητορική αναδύεται σε 
συνθήκες όπου ο φιλελεύθερος πολιτισμός και η κοινωνία της κατανάλω-
σης παίζουν μόνοι τους στο γήπεδο, χωρίς κάποιον ουσιαστικό αντίπαλο.   

Η Ακροδεξιά, επομένως, δεν είναι πλέον αντικοινοβουλευτική 
-όπως ήταν τα φασιστικά κινήματα του Μεσοπολέμου-, αλλά αποτελεί 
κατά βάση ένα ακόμη ρεύμα του (παρακμάζοντος) πολιτικού συστήματος 
εντός της Δύσης, το οποίο, όμως, κάνει ισχυρή την παρουσία του μέσω 
ακριβώς της κριτικής του σε πλευρές κι εκφάνσεις αυτής της παρακμής 
και των γενικότερων αδιεξόδων στα οποία έχει εισέλθει για τα καλά η 
Ευρώπη. Έχει αντικαταστήσει τον επιθετικό ακτιβισμό με ένα «σοβαρό» 
απέναντι την κοινωνία πρόσωπο, ενώ δεν είναι φιλοπολεμική, ούτε υπέρ 
του επεκτατισμού, αλλά αντιθέτως υπερασπίζεται την εσωστρέφεια και 
το κλείσιμο στο «σπίτι μας»8. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσει τη λαϊκι-
στική της ρητορική, έχοντας ως αιχμή του δόρατος μια σκληρή αντιμε-
ταναστευτική πολιτική γραμμή, απέναντι στη διαφαινόμενη αποτυχία 
της εφαρμοζόμενης πολυπολιτισμικότητας από τις δυτικές κυβερνήσεις 

7. Βλ. ως προς αυτό το ζήτημα, το βιβλίο του Ε. Τραβέρσο, Διά πυρός και σιδήρου, μτφρ. 
Γ. Ευαγγέλου, Αθήνα, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 2013.
8. Οι τάσεις «απομονωτισμού» και επιστροφής στην «εθνική πολιτική» άπτονται βέβαια 
ζητημάτων πολύ ευρύτερων, όπως οι συνεχείς γεωπολιτικές ανακατατάξεις, η αστάθεια 
που φέρνουν οι ολοένα και αυξανόμενες πολεμικές συρράξεις, καθώς και η ανταγωνιστι-
κότητα (ως δυνατότητα επιβίωσης) στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Βέβαια, μακράν 
του να προσφέρει περιεκτικές απαντήσεις σε όλα αυτά τα επείγοντα προβλήματα, η 
Ακροδεξιά περισσότερο λειτουργεί ως ψυχολογικό ανάχωμα για τα αποπροσανατολι-
σμένα, ή ακόμα και υπό προσχώρηση στην πλήρη παραίτηση και τον μηδενισμό, άτομα. 
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των τελευταίων δεκαετιών. Εδώ βάζει το χεράκι της και η Αριστερά, η 
οποία αντί να μιλά και να αναλύει κοινωνικά ζητήματα και προβλήματα 
της καθημερινότητας, αρέσκεται τις περισσότερες φορές σε μια απλοϊκή 
υπεράσπιση των πολιτιστικών διαφορών και των ατομικών δικαιωμάτων 
των μεταναστών. 

Για αποφυγή παρεξηγήσεων έχει σημασία να τονίσουμε ότι η 
Ακροδεξιά που περιγράφουμε αντιστοιχεί περισσότερο στο κοινωνικό 
πλαίσιο των χωρών του πυρήνα της Δύσης, δηλαδή, των κεντρικών κρα-
τών σαν αυτά της Γαλλίας, της Αυστρίας, της Ολλανδίας ή της Αγγλίας, 
όπου τα κόμματα που την εκπροσωπούν έχουν σταδιακά εδραιωθεί ως 
δυνάμεις με κομβικό ρόλο στα τεκταινόμενα. Αντιθέτως, στις περιπτώ-
σεις των πρώην ανατολικών χωρών (π.χ. Πολωνία, Ουγγαρία, ή Ρουμανία) 
η Ακροδεξιά διατηρεί έναν πιο «παραδοσιακό» χαρακτήρα, πιο κοντά 
στα μεσοπολεμικά πρότυπα και σαφώς λιγότερο συμβιβαστική με τον 
φιλελευθερισμό ή τις συνταγματικές ελευθερίες που έχουν κατακτηθεί 
με κοινωνικούς αγώνες. Ο εθνικισμός της, για παράδειγμα, είναι σαφώς 
επιθετικός, έχει αντικοινοβουλευτική ρητορική ενώ χρησιμοποιεί σύμβο-
λα ευθέως επηρεασμένα απ’ τον ναζισμό. Παρ' ότι οι χώρες αυτές είναι 
σε έναν βαθμό προσανατολισμένες και ενταγμένες στο ευρωπαϊκό νο-
μικό πλαίσιο, οι ανθρωπολογικές βάσεις και το πολιτικό παρελθόν τους 
οδηγούν τον ακροδεξιό χώρο όχι τόσο σε ένα λαϊκιστικό και αντιελιτίστι-
κο προφίλ, όσο σε κοινωνικά συμπαγές και με κινηματικές διαστάσεις, 
σκληρό, συχνά με φασίζοντα στοιχεία, πρόσωπο. Εκεί είναι που αναβιώ-
νει εν μέρει η ιδεολογική έμπνευση από τις θεωρίες του βιολογικο-πολι-
τιστικού ρατσισμού, με στόχο την υπεράσπιση της «καθαρότητας» και 
της «αγνότητας» του παρελθόντος9. 

Η τακτική της συνωμοσιολογίας ως απάντηση;
Όποια προσπάθεια γίνεται για να ερμηνευτεί το φαινόμενο της 

ανόδου των ακροδεξιών κομμάτων διολισθαίνει τις περισσότερες φορές 
σε μια ανυπόφορη συνωμοσιολογία. Το πιο τρανταχτό παράδειγμα που 
μπορούμε να φέρουμε είναι ο τρόπος με τον οποίο στήθηκε η αντεπιχει-
ρηματολογία της ευρύτερης Αριστεράς απέναντι στις «εκσυγχρονισμέ-
νες» και πιο «πολιτισμένες» μεθόδους που επιδεικνύει η νέα Ακροδεξιά 

9. Χωρίς να μπορούμε να επεκταθούμε εδώ, θα λέγαμε ότι ιδιάζοντα παράγοντα αποτελεί 
και η σύζευξη ορθόδοξης παράδοσης και κομμουνιστικού παρελθόντος στις χώρες αυτές. 
Στο επόμενο τεύχος του περιοδικού έχουμε σκοπό να καταπιαστούμε εκτενώς με τις ιδι-
αιτερότητες της Ακροδεξιάς στην Ανατολική Ευρώπη. 
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κατά τη δράση της. Για τους αριστερούς κι αναρχικούς πίσω απ’ την όλη 
προσπάθεια εξευγενισμού της ακροδεξιάς πρακτικής υπάρχει πάντα ένα 
κρυφό πρόγραμμα, η ύπουλη μα μεθοδική φασιστικοποίηση της κοινωνίας. 
Αυτό το σχήμα είναι ο βασικός κορμός ερμηνείας της νέας Ακροδεξιάς 
από τους ενεργούς κινηματικά πολιτικούς χώρους, όπως χαρακτηριστικά 
παρατηρούμε στην Ελλάδα των τελευταίων ετών. Η λογική του «αποκα-
λύπτω το πραγματικό πρόσωπο του άλλου», μπορεί να έχει τα οφέλη της 
ως προς το στρίμωγμα και την αποδόμηση πολιτικών σκουπιδιών τύπου 
Βορίδη, όμως συγχρόνως έχει προσδώσει στην μάχη κατά της σύγχρονης 
Ακροδεξιάς έναν σχεδόν σκανδαλοθηρικό χαρακτήρα: φωτογραφίες που 
να αποδεικνύουν πως το Χ ή το Ψ μέλος του τάδε λαϊκίζοντος ή ακρο-
δεξιού κόμματος χαιρετά ναζιστικά, ο τάδε ακροδεξιός σε τηλεοπτική 
συνέντευξη στήριξε έμμεσα τον ναζισμό, στα νιάτα του ο τάδε κρατούσε 
τσεκούρι, οι γονείς του ήταν μέλη των ταγμάτων εφόδου κ.λπ. Με άλλα 
λόγια, σοβαρή ανάλυση πάνω στην σύγχρονη Ακροδεξιά δεν υπάρχει, έξω 
από τις αναλύσεις ενός ακαδημαϊκού επιπέδου, το οποίο ουσιαστικά δεν 
επηρεάζει τα κινηματικά τεκταινόμενα. Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί 
είναι ότι η παρατήρηση των νέων τακτικών της Ακροδεξιάς κατά τις τε-
λευταίες δεκαετίες είναι μια καλή αρχή για να δείξουμε ότι ο εν λόγω 
πολιτικός χώρος άλλαξε και αλλάζει καθότι δε συνιστά απλώς μια ιδέα 
που διασχίζει αναλλοίωτη τον χρόνο, αλλά αντιθέτως έχει δεχτεί μεγάλες 
αλλοιώσεις μετά την απομάκρυνση απ’ την φασιστική της μήτρα. 

Αυτή, λοιπόν η επιφανειακή αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς, ως 
απλό πρόσχημα ενός κρυμμένου φασισμού, αποτελεί το αγαπημένο σπορ 
για τον αριστερό (με την ευρεία έννοια) χώρο. Το γεγονός, για παράδειγ-
μα, ότι ο ακτιβισμός της Ακροδεξιάς έχει προ πολλού χαθεί και στην θέση 
του έχει επικρατήσει η λογική της «κοινωνικής διαμαρτυρίας» και της 
«αγανάκτησης» πάντα μέσω του κοινοβουλίου δεν φαίνεται να έχει κά-
ποια σημασία για πολλούς. Κόμματα σαν το Εθνικό Μέτωπο στη Γαλλία ή 
το Κόμμα των Ελευθερίας της Αυστρίας, θεωρείται ότι συμμετέχουν στην 
κοινοβουλευτική αρένα μόνο για λόγους εργαλειακούς. Το σχήμα αυτό με 
όλη την συνωμοσιολογική του επένδυση μπορεί να φανεί ξεκάθαρα σε μια 
σειρά άρθρων που είχε εκδώσει η δημοσιογραφική ομάδα του «Ιού» σχε-
τικά με την λεγόμενη Νέα Δεξιά και το ελληνικό «φαινόμενο» ΛΑΟΣ. Σε 
ένα άρθρο αναφέρεται το εξής: «...την ώρα που τελείωνε το συνέδριο του 
ΛΑΟΣ, το προηγούμενο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, και όλοι όρθιοι τρα-
γουδούσαν τον εθνικό ύμνο, η τηλεοπτική κάμερα συνέλαβε έναν σύνεδρο 
να υψώνει το δεξί του χέρι στον γνωστό φασιστικό χαιρετισμό. Αμέσως 
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φάνηκαν κάποια άλλα χέρια να τον εμποδίζουν. Το χέρι κατέβηκε, για να 
ξαναϋψωθεί και πάλι, αυτή τη φορά όμως με σφιγμένη γροθιά10». Όπως 
είπαμε και αλλού, αυτά τα ντοκουμέντα δεν είναι άνευ σημασίας, ωστόσο 
δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το απλό γεγονός ότι όλη η ανάλυση εμμέ-
νει στο επίπεδο της «διπροσωπίας»  της νέας Ακροδεξιάς. Φαίνεται πως 
για τον Ιό, όπως και για άλλους αναλυτές, η Ακροδεξιά δεν είναι ένα φαι-
νόμενο που επιβάλλεται να το αναλύσουμε εκ νέου, αλλά ένα μόρφωμα 
του οποίου τον πραγματικό εαυτό καλούμαστε απλώς να ξεσκεπάσουμε. 

Όταν η Ακροδεξιά είναι συγχρόνως παλιά και νέα
Κρατώντας επομένως, αποστάσεις από όλη αυτή τη φιλολογία 

περί επανάληψης των συνθηκών του Μεσοπολέμου (που είναι τόσο της 
μόδας), μπορούμε να αναρωτηθούμε: Τι είναι αυτό που επαναλαμβάνε-
ται απ’ τον Μεσοπόλεμο στις μέρες μας; Είναι μήπως οι ίδιες κοινωνι-
κές συνθήκες, το ανθρωπολογικό υπόστρωμα και το γενικότερο πολιτικό 
κλίμα που φαίνεται να μας ξαναφέρνουν σε εποχές σκοτεινές; Ή μήπως 
εάν κάτι είναι κοινό με τη δύσκολη αυτή περίοδο του 20ού αιώνα, αυτό 
είναι η αίσθηση κατάρρευσης του δυτικού πολιτισμού και η εσωτερίκευ-
ση μιας γενικής πολιτιστικής παρακμής; 

Τα τελευταία χρόνια η Δύση θυμίζει όλο και περισσότερο κά-
στρο φτιαγμένο από άμμο· αν δεν ρημαχτεί από κάποιο μικρό κύμα 
ή την απροσεξία κάποιου περαστικού τότε κάποια στιγμή θα το πα-
ρασύρει ο αέρας. Υπό αυτή την έννοια μιας, ας πούμε, «κατάρρευσης 
του πολιτισμού» μπορούμε να διδαχτούμε απ’ το παρελθόν και δη απ’ 
την περίοδο του Μεσοπολέμου, όπου η αίσθηση της κατάρρευσης των 
πάντων, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, συνέβαλε αποφασιστικά στην 
άνοδο του φασισμού/ναζισμού11. Αυτό το κλίμα διάλυσης των πάντων, 
προφανώς με πολύ λιγότερη εκρηκτικότητα απ’ ότι στον Μεσοπόλεμο, 
επαναλαμβάνεται τις τελευταίες δεκαετίες στην Δύση με αποτέλεσμα 
να αντιμετωπίζουμε φαινόμενα όπως η Ακροδεξιά. Από αυτή την σκο-
πιά η ιστορία επαναλαμβάνεται· από μια άλλη όμως τα πράγματα είναι 
τελείως διαφορετικά. Δηλαδή το φαινόμενο «Ακροδεξιά» προφανώς και 

10. Ιός, «Το τριώδιο της ακροδεξιάς», 26/02/06: http://www.iospress.gr/ios2006/ios20060226.
htm. Βλ. σχετικά όλα τα κείμενα της στήλης Περί ακροδεξιάς στην ιστοσελίδα του Ιού: 
http://www.iospress.gr/issues/extrem.htm.
11. Βλ. σχετικά: Νόρμπερτ Ελίας, Ναζισμός και γερμανικός χαρακτήρας - δοκίμιο πάνω 
στην κατάρρευση του πολιτισμού, μτφρ. Γ. Πεδιώτης - Γ. Θωμαδάκης, Αθήνα, Πανεπιστη-
μιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2015. 
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μπορεί να επαναληφθεί μέσα στην ιστορία12, πάντα όμως οι συνθήκες και 
οι ιδιαιτερότητες της εκάστοτε περιόδου επιβάλουν στο φαινόμενο νέες 
στοχεύσεις και προτεραιότητες, νέες κατευθύνσεις, διαφορετικές αρχές 
και βέβαια διαφορετικές απαιτήσεις απ’ τους συμμετέχοντες. 

Η τάση που χαρακτηρίζει πολλές επιφανειακές αναλύσεις για 
την Ακροδεξιά είναι να απομονώνουν ορισμένες πλευρές και χαρακτη-
ριστικά του Μεσοπολέμου, όπως για παράδειγμα η οικονομική κρίση, η 
αναζήτηση αποδιοπομπαίων τράγων, η απονομιμοποίηση των φιλελεύθε-
ρων θεσμών κ.ά. και να θεωρούν ότι αυτά τα δεδομένα είναι αρκετά από 
μόνα τους ώστε να γεννήσουν τα ίδια πολιτικά φαινόμενα13. Αυτός όμως 
ο τρόπος ανάλυσης ξεχνά να λάβει υπόψη του κάτι βασικό: την ουσία 
μιας κοινωνίας, αυτό που την χαρακτηρίζει μια εκάστοτε περίοδο. Με 
άλλα λόγια αυτή η μπακαλίστικη μέθοδος παραβλέπει τις ανθρωπολογι-
κές και πολιτιστικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί μέσα στην Δύση τα 
τελευταία 60-70 χρόνια και κυρίως τις δομικές εξελίξεις που γέννησε η 
παγκοσμιοποίηση σε επίπεδο πολιτικό και πολιτιστικό.

Αν επομένως ισχύουν αυτά που λέμε παραπάνω θα πρέπει να 
δούμε την Ακροδεξιά ως κομμάτι των αδιεξόδων που γεννά η σύγχρονη 
Δύση14, ως μια φοβική αντίδραση των δυτικών κοινωνιών σε ευρύτερα 
προβλήματα που εκτείνονται από την οικονομική ανασφάλεια και τη μα-
ζική μετανάστευση στις οποίες οδηγεί η παγκοσμιοποίηση και τα ταυτο-
τικά άγχη που γεννά αυτό το άνοστο πράγμα που λέμε μαζικός πολιτι-
σμός, μέχρι την αποδιοργάνωση του κοινωνικού ιστού μέσα στις δυτικές 
μητροπόλεις15, την απώλεια της αίσθησης του ανήκειν που βιώνουν πλέον 
οι άνθρωποι ελλείψει χώρων αναφοράς (όπως ήταν άλλοτε τα συνδικάτα, 

12. Εξάλλου το ιστορικό ρίζωμα της Ακροδεξιάς είναι πολύ μεγάλο μέσα στον δυτικό κό-
σμο. Βλ. John Weiss, Συντηρητισμός και ριζοσπαστική δεξιά, μτφρ. Σ. Μαρκέτος, Αθήνα, 
Θύραθεν, 2009. 
13. Σχετικά με τις μεθοδολογικές αστοχίες που κρύβει η σύγκριση της «Δημοκρατίας της 
Βαϊμάρης» με την σύγχρονη Ακροδεξιά, και ειδικότερα με την άνοδο της ΧΑ, δείτε το 
άρθρο: «Οι προβολές της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης στη σύγχρονη Ελλάδα της κρίσης: 
περί μεθόδων, αναλογιών και συγκρίσεων», Rednotebook, ηλ. διεύθυνση: http://rnbnet.gr/
details.php?idh7971.
14. Μια καλή ανάλυση σχετικά με τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης Ακροδεξιάς βρί-
σκεται στο Pierre Milza, Οι μελανοχίτωνες της Ευρώπης: η ευρωπαϊκή Ακροδεξιά από το 
1945 μέχρι σήμερα, μτφρ. Γ. Καυκιάς, Αθήνα, Scripta, 2004. Βλ. επίσης το Ralf Melzer & 
Sebastian Sarafin, Ο Δεξιός εξτρεμισμός στην Ευρώπη, μτφρ. Ε. Παπαδάκη, Πόλις,  2014. 
15. Όπως πολύ ωραία έχει αναλύσει ο Κριστόφ Γκιλουί στο κείμενό του «“Zώντας μαζί” 
ή χωριστά; - Η πολυπολιτισμικότητα και η ρήξη του κοινωνικού δεσμού», το οποίο μετα-
φράσαμε και δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο, 8ο τεύχος του Προτάγματος. 
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πολιτικά κόμματα, ιδεολογίες, καφενεία κ.λπ.), καθώς και την απομάκρυνση 
της ευρύτερης Αριστεράς απ’ τις λαϊκές της καταβολές και την προσχώρη-
σή της στον φιλελεύθερο κοσμοπολιτισμό. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η 
έννοια «έθνος» φαίνεται να αντέχει ακόμα ως αξία και στήριγμα. Μορφές 
πατριωτισμού - εθνικισμού είναι οι μόνες που μπορούν να προσφέρουν στα 
άτομα μια αίσθηση του ριζώματος, ώστε να τους επιτρέψουν να (ξανα)νοιώ-
σουν κάποια οικειότητα με τον τόπο τους και τον πολιτισμό τους, τον οποίο 
φαίνεται να χάνουν.

Όλες αυτές οι προ-πολιτικές αγωνίες των ανθρώπων, που δε σχετί-
ζονται άμεσα με όλα αυτά που βαφτίζονται από την Αριστερά ως εκμετάλ-
λευση και αλλοτρίωση, αλλά στοιχειοθετούν βαθύτερα αντανακλαστικά του 
ανθρώπου σχετικά με τον τόπο του, την καθημερινή ζωή και τις συνήθειές 
του, είναι υπαρκτές και πραγματικές. Άλλωστε, τα προ-πολιτικά αισθήματα 
είναι αυτά που μπορούν να κάνουν την ζωή να είναι ζωή κι όχι απλώς επι-
βίωση. Για λόγους που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε εδώ, αυτός ο «χώρος» 
που αφορά τη σχέση που αναπτύσσουν οι άνθρωποι με τον γενέθλιο τόπο 
τους φαίνεται πως έχει αφεθεί αποκλειστικά στο πεδίο δράσης της Ακροδε-
ξιάς, η οποία και τον στρέφει, όπως είναι φυσικό, προς τα συμφέροντά της. 
Όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί ο Ν. Σεβαστάκης: «ο δεξιός ριζοσπαστισμός 
(είτε ως "αντιπλουτοκρατικός" σωβινισμός είτε ως εθνοφυλετισμός) επενδύ-
ει περισσότερο στις εμπειρίες του ξεριζώματος, του αποπροσανατολισμού 
και της απώλειας του κόσμου[...] η Ακροδεξιά, επομένως, ορίζει ως έσχατο 
δεινό τον "ξεριζωμένο", όχι τον εκμεταλλευόμενο ή ταξικά δυναστευόμενο 
άνθρωπο. Η αντιμεταναστευτική ρητορεία βασίζεται άλλωστε στην ιδέα ότι 
ο Έλληνας έγινε ξένος στον τόπο του, ότι ο τόπος μας «έχει κατακτηθεί» 
από μια ξένη δύναμη»16. 

16. Νικόλας Σεβαστάκης, «Η ορατή Ακροδεξιά», Rednotebook, 30/08/12: http://rnbnet.gr/
details.php?idh6702.
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Φουάντ Ζακαριγιά

Ο οριενταλισμός και η κρίση
της σύγχρονης αραβικής κουλτούρας*

μετάφραση: Ν. Μάλλιαρης

Οριενταλισμός και διαπολιτισμικότητα
Αυτό που στην πραγματικότητα διακυβεύεται στην περίπτωση 

της κριτικής του οριενταλισμού είναι το ζήτημα των ορίων της δυνα-
τότητας επικοινωνίας ανάμεσα στους πολιτισμούς1. Σε ποιο βαθμό, με 
άλλα λόγια, ένας ερευνητής που επιχειρεί να μελετήσει έναν πολιτισμό 
διαφορετικό από τον δικό του δύναται να οικειοποιηθεί πλήρως τον υπό 
μελέτη πολιτισμό, έστω κι αν δοθεί ψυχή τε και σώματι σ’ αυτό το έργο, 
αφιερώνοντας τη ζωή του ολόκληρη κι επιδιώκοντας την υψηλότερη εξει-
δίκευση στον τομέα του; Σε ποιο βαθμό η αρχική του διαμόρφωση βάσει 

* Fouad Zakariya, «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; Οι Άραβες μπρος 
στην ώρα των επιλογών], μτφρ. R. Jacquemond, Κάιρο και Παρίσι, Al-Fikr-La Découverte, 
1991, σσ. 142-166. Ο Ζακαριγιά (1927-2010) υπήρξε αιγύπτιος στοχαστής, διακηρυγμένος 
κριτικός του ισλαμισμού και υπερασπιστής της κοσμικότητας. Πρόκειται εδώ για τη συ-
νέχεια ενός κειμένου του οποίου το πρώτο μέρος δημοσιεύθηκε στο προηγούμενο τεύχος 
του Προτάγματος (Νοέμβριος 2015, σσ. 203-225).
1. Σ.τ.μ.: Ας υπενθυμίσουμε ότι 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 τρό-
πο 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.



155

ενός διαφορετικού τρόπου σκέψης θέτει ανυπέρβλητα όρια στην ικανό-
τητά του να επικοινωνεί με διαφορετικούς πολιτισμούς; Αυτό είναι το θε-
μελιώδες πρόβλημα που μας θέτει ο οριενταλισμός κι όχι η βούληση για 
δύναμη και το αίσθημα υπεροχής της Δύσης. Αν λοιπόν εξετάσουμε την 
«παραμόρφωση» του Άλλου, για την οποία μιλούν οι επικριτές του οριε-
νταλισμού, υπό το φως αυτών των διαπιστώσεων, μπορούμε πλέον να τη 
θεωρούμε όχι ως μια κατάσταση που προκαλείται μονομερώς, από την 
πλευρά του κυρίαρχου, κάθε φορά, πολιτισμού, αλλά ως μια αμφίδρομη 
διαδικασία. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Σαΐντ απορρίπτει εξ υπαρχής 
τούτη την προσέγγιση: 

Τα μεθοδολογικά σφάλματα του Οριενταλισμού δεν πρέπει να τα ανα-
σκευάζουμε λέγοντας ότι η αληθινή Ανατολή είναι διαφορετική από την εικόνα 
που της φιλοτεχνεί ο Οριενταλιστής, ούτε λέγοντας πως οι Οριενταλιστές επειδή 
είναι ως επί το πλείστον δυτικοί δεν είναι σε θέση να έχουν μια από τα μέσα 
κατανόηση της Ανατολής. Και οι δύο αυτές προτάσεις είναι εσφαλμένες. Η θέση 
αυτού του βιβλίου δεν είναι να προτείνει ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως αυτό 
που θα λέγαμε πραγματική ή αληθινή Ανατολή (Ισλάμ, Άραβες ή οτιδήποτε 
άλλο)· ούτε θέλει να επιβεβαιώσει το αναγκαίο προνόμιο μιας «από τα μέσα» 
προοπτικής εις βάρος μιας «από τα έξω» […]. Αντιθέτως, έχω υποστηρίξει 
ότι «η Ανατολή» είναι από μόνη της μια τεχνητή οντότητα και ότι η ιδέα πως 
υπάρχουν γεωγραφικοί τόποι με αυτόχθονες, ριζικά «διαφορετικούς» κατοί-
κους οι οποίοι μπορούν να προσδιοριστούν με βάση κάποια θρησκεία, κουλ-
τούρα ή φυλετική ουσία κατάλληλη γι’ αυτόν τον γεωγραφικό τόπο είναι μια 
εξαιρετικά αμφισβητήσιμη ιδέα.2

Ας συγκρατήσουμε όλα όσα αρνείται εδώ ο συγγραφέας. Σε ό,τι 
αφορά δε στον καταληκτικό του ισχυρισμό, τούτος είναι πραγματικά 
εντυπωσιακός. Ούτε λίγο ούτε πολύ, διαγράφει πλήρως τις διαφορές που 
υφίστανται ανάμεσα στους εκάστοτε πολιτισμούς ή τις κοινωνίες, καθέ-
νας και καθεμιά εκ των οποίων συνιστά προϊόν μιας μακράς κι ιδιαίτερης 
ιστορίας. Μπορεί στο παρελθόν οι διαφορές αυτές να έτυχαν μιας παρα-
μορφωτικής ανάλυσης ή οι αιτίες τους να μην ερμηνεύθηκαν σωστά. Μια 
τέτοια διαπίστωση, ωστόσο, διόλου δε μας δικαιοδοτεί να αρνούμαστε 
πως τέτοιες διαφορές υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Εκκινώντας, 
από την πλευρά μου, από το αξίωμα πως έχουμε εδώ να κάνουμε με δύο 
αντιτιθέμενους πολιτισμούς, θα προχωρήσω στην πραγμάτευση του προ-
βλήματος βάσει του σχήματος της διαπολιτισμικότητας.

2. Ε. W. Said, Οριενταλισμός, μτφρ. Φ. Τερζάκης, Αθήνα, Νεφέλη, 1996, σσ. 387-388.

Ο ΟΡΙΕΝΤΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ
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1) Βλέπουμε, λοιπόν, πως ο Σαΐντ εκπλήσσεται από τούτη τη 
γεωγραφική διαίρεση του κόσμου βάσει της οποίας η Ανατολή παίρνει 
τη μορφή ενός ομοιογενούς μπλοκ. Επιμένει έτσι στην «αυθαιρεσία αυ-
τών των φαντασιακών γεωγραφιών», εξ αιτίας των οποίων «μια ομάδα 
ανθρώπων που ζει σε λίγα χιλιόμετρα γης φτιάχνει σύνορα ανάμεσα 
στη γη που θεωρεί δική της και στην ευρύτερη περιοχή, την οποία 
ονομάζει “χώρα των βαρβάρων”»3. Πρέπει, ωστόσο, ν’ αναγνωρίσου-
με πως η διπολική αυτή διαίρεση του κόσμου ανάμεσα σ’ «εμάς» και 
«τους άλλους» συνιστά καθολικό χαρακτηριστικό. Τη βρίσκουμε στον 
αρχαιοελληνικό, στον εβραϊκό και στον χριστιανικό πολιτισμό, ενώ και 
το Ισλάμ δεν πάει πίσω, καθώς διαιρεί τον κόσμο μ’ έναν τρόπο ακόμη 
πιο σαφώς ανταγωνιστικό, μεταξύ dâr al-islam («της γης του Ισλάμ») και 
dâr al-harb («της γης του πολέμου»)4.

2) Ο Σαΐντ πιστεύει πως θεμελιώνει καλύτερα τη θέση του εντοπί-
ζοντας στην Αρχαία Ελλάδα τις ρίζες αυτής της στρεβλής αναπαράστασης 
της Δύσης περί Ανατολής και παραθέτει μάλιστα στίχους του Αισχύλου 
και του Ευριπίδη προς επίρρωση του επιχειρήματός του5. Στην πραγμα-
τικότητα, ωστόσο, η σχέση των Αρχαίων Ελλήνων με την Ανατολή υπήρξε 
πολύ πιο περίπλοκη. Αρκεί για να το καταλάβουμε, ν’ αντιπαραθέσουμε 
τον Τίμαιο του Πλάτωνα στους στίχους των Τραγικών που παραθέτει ο 
Σαΐντ, όπου λέγεται πως η Ανατολή είναι η πηγή κάθε γνώσης και πως οι 
Έλληνες παραμένουν παιδιά σε σύγκριση με τους Ανατολίτες. Σχολιάζο-
ντας το συγκεκριμένο χωρίο, ο αμερικανός ιστορικός της επιστήμης Τζορτζ 
Σάρτον (George Sarton) εντοπίζει μια ενδιαφέρουσα αναλογία ανάμεσα 
στη σχέση των Ελλήνων με την Ανατολή και σ’ εκείνη των Αμερικανών με 
την Ευρώπη. Με αντίστοιχο τρόπο, οι αφηγήσεις που βρίσκουμε στους Βί-
ους των αρχαίων φιλοσόφων περιελάμβαναν παραδοσιακά κάποιο ταξίδι 
στην Ανατολή το οποίο παρουσιαζόταν ως μια πραγματική μύηση στον 
φιλοσοφικό βίο. Μια διαπίστωση που οδηγεί τον Suhayl Farah σ’ ένα συ-
μπέρασμα διαμετρικά αντίθετο από εκείνο στο οποίο καταλήγει ο Σαΐντ:

3. Ό. π., σ. 72.
4. Σ.τ.μ.: Ως «γη του Ισλάμ» θεωρούνται από τους μουσουλμάνους τα εδάφη στα οποία 
είτε εφαρμόζεται ένα θεοκρατικό σύστημα με βάση τη σαρία είτε το Ισλάμ είναι κυρίαρχη 
θρησκεία, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. «Γη του πολέμου», αντίθετα, είναι το σύνολο 
των εδαφών όπου η ισλαμική πίστη είτε είναι μειοψηφική είτε απουσιάζει πλήρως. Είναι 
τα εδάφη στα οποία θα πρέπει να κηρυχθεί πόλεμος, όχι όμως μόνο με τη στρατιωτική 
έννοια του όρου αλλά κυρίως ως αγώνας κατά της «άγνοιας της θείας καθοδήγησης» 
(Jahiliyyah), για τη διάδοση της ορθής πίστης. 
5. Βλ. Ε. W. Said, Οριενταλισμός, ό. π., σ. 74.

ΦΟΥΑΝΤ ΖΑΚΑΡΙΓΙΑ
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Ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός αποτέλεσε φυσική συνέχεια των μεσανα-
τολικών πολιτισμών. Ο Αριστοτέλης θεωρούσε πως, με την εξαίρεση της Αρχαίας 
Ελλάδας, η Ευρώπη ήταν ανίκανη για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη, εξ αιτίας 
του κλίματός της. Πίστευε πως ο ευρωπαϊκός νους είχε μουδιάσει από το κρύο 
και δεν μπορούσε να παραγάγει πολιτισμένες κοινωνίες. Αντίθετα, στους λαούς 
της Μέσης Ανατολής, που είχαν δημιουργήσει τους μεγάλους πολιτισμούς του 
παρελθόντος, έβρισκε το πρότυπο ενός μεγαλείου. Βλέπουμε πως οι Αρχαίοι 
Έλληνες αντιπαρέθεταν μια φωτισμένη και δυναμική Ανατολή σε μια ψυχρή και 
άγονη Δύση6.

3) Σύμφωνα με τον συλλογισμό του Σαΐντ, ο οριενταλισμός δη-
μιουργεί μια αναπαράσταση περί Ανατολής βάσει της οποίας η τελευ-
ταία διαφέρει αλλά και ταυτοχρόνως συγγενεύει με τη Δύση: Από τη 
μια πλευρά διαφέρει από τη Δύση, καθώς ο οριενταλισμός τη δομεί ως 
αντίθεση του δυτικού κόσμου αλλά και συγγενεύει μ’ αυτήν, μιας κι 
οι οριενταλιστές της επιβάλλουν τις απαραίτητες τροποποιήσεις προ-
κειμένου να την αφομοιώσουν μέσω της χρήσης δυτικών κατηγοριών7. 
Αυτή η προφανής αντίφαση παραπέμπει, σύμφωνα με τον συγγραφέα, 
σ’ ένα μοναδικό φαινόμενο, τον δυτικό εθνοκεντρισμό. Οι δυτικοί ερμη-
νεύουν την Ανατολή μέσω των δικών τους σχημάτων κι έτσι καταλήγουν 
να την αντιλαμβάνονται ως μια αντεστραμμένη ή ατελή Δύση. Εξ ου 
κι οι αναφορές τους στον «ανορθολογισμό», τη «συναισθηματικότητα» 
και την «ιστορική της αδράνεια» κάθε φορά που τη συγκρίνουν με την 
ορθολογική και δυναμική Δύση. 

Τέτοιον εθνοκεντρισμό βρίσκουμε και στον μαρξισμό. Ο Μαρξ 
ξεκινά από την υπόθεση πως η ιστορική εξέλιξη των κοινωνιών ακολου-
θεί τη μία και μοναδική οδό που είναι παντού η ίδια: πρόκειται για την 
ιστορική πορεία που οδήγησε την Ευρώπη από τη δουλοκτησία στη φε-
ουδαρχία και στη συνέχεια στον καπιταλισμό. Σύμφωνα με αυτήν την 
ανάγνωση της ιστορίας, η ανυπαρξία καπιταλιστικών σχέσεων παρα-
γωγής στις ανατολικές κοινωνίες είναι δείγμα ατελούς ανάπτυξης και 
καθυστέρησης σε σχέση με τη Δύση. Η εικασία σχετικά με την ύπαρξη 
ενός ασιατικού τρόπου παραγωγής μας δείχνει πως ο Μαρξ προσπά-
θησε να ξεφύγει από αυτήν τη μονομερή θέαση της ιστορίας, ακόμα κι 
αν εν τέλει δεν κατάφερε να επεξεργαστεί αυτήν την υπόθεση ως μια 

6. Suhayl Farah, «al-Istishrâq al-rûsî, nash’atuh wa-marâhiluh al-ta’rîkhiyya [Γέννηση κι 
ανάπτυξη του ρωσικού οριενταλισμού]», περ. al-Fikr al-‘arabî, τ. 31, 1983, σ. 220.
7. Βλ. E. Said, Οριενταλισμός, ό. π., σσ. 87-88. Βλ. επίσης A. Abdel-Malek, «cL’orientalisme 
en crisec[Η κρίση του οριενταλισμού]», περ. Diogène, τ. 44 (1964), σσ. 109-142. 
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παράλληλη εκδοχή ιστορικής ανάπτυξης, αντίστοιχη της ευρωπαϊκής. 
Μετά από αυτόν, ωστόσο, οι μαρξιστές συνέχισαν ν’ αντιλαμβάνονται 
την ιστορία της Ανατολής κατά τρόπο αρνητικό, ως μια σειρά ελλείψεων: 
έλλειψη αστικής τάξης, η οποία θα διασφάλιζε την πραγματοποίηση της 
πρωταρχικής συσσώρευσης, έλλειψη πολιτικών δικαιωμάτων και κοινω-
νικών επαναστάσεων με την «πραγματική» έννοια του όρου κ.ο.κ.8. Εκεί 
όπου ο παραδοσιακός οριενταλισμός θα εξηγήσει την καθυστέρηση των 
κοινωνιών της Ανατολής απαριθμώντας μια σειρά αρνητικών χαρακτη-
ριστικών, τα οποία έβλεπε ως εγγενή στην ουσία τους ως κοινωνιών, 
οι μαρξιστές θα την ανέλυαν ως αποτέλεσμα του παγκόσμιου καταμε-
ρισμού εργασίας ανάμεσα στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές κοινωνίες 
και την περιφέρεια. Σε τελική ανάλυση, όμως, οι δύο αυτές θέσεις συμπί-
πτουν ως προς το ότι εκλαμβάνουν αμφότερες τη Δύση ως μοντέλο, με 
αποτέλεσμα να μη μπορούν ν’ αντιληφθούν την Ανατολή παρά σε σχέση 
μ’ αυτό το μοντέλο. 

Σύμφωνοι -θα πρέπει να ξεσκεπάζουμε τον εθνοκεντρισμό όπου 
κι αν κρύβεται. Εντούτοις, η κριτική μας θα παραμένει λειψή όσο δε βλέ-
πουμε ότι αυτές οι ανεπάρκειες του οριενταλισμού στην πραγματικότητα 
συνιστούν ένδειξη ενός βαθύτερου φαινομένου: των ορίων που είναι εγγενή 
σε κάθε αλληλεπίδραση μεταξύ πολιτισμών. Αν οι κατήγοροι του οριενταλι-
σμού ανέλυαν τις ανατολικές αναπαραστάσεις περί Δύσης, θ’ ανακάλυπταν 
ανεπάρκειες αντίστοιχες μ’ εκείνες που καταγγέλλουν στην περίπτωση του 
οριενταλισμού, μιας κι ο δυτικός εθνοκεντρισμός βρίσκει το αντίστοιχό του 
σ’ έναν χαρακτηριστικότατο «ισλαμοκεντρισμό». Είδαμε, λόγου χάριν, σε 
προηγούμενο μέρος του κειμένου ότι οι μουσουλμάνοι αντιλαμβάνονται τον 
χριστιανισμό ως ένα ατελές Ισλάμ, αποτιμώντας, επιπλέον, τον οριενταλι-
σμό ανάλογα με τη στάση του απέναντι στο μουσουλμανικό δόγμα9.

4) Σύμφωνα με τον Σαΐντ, ο οριενταλισμός κατασκευάζει μια φα-
νταστική «ανατολίτικη φύση», λάγνα κι αισθησιακή, έτοιμη για κάθε ηδονή. 
Πρότυπό της θεωρεί την Κιουτσούκ Χανέμ, την αιγύπτια αυλικό που συ-
ναντά ο Φλομπέρ κατά το ταξίδι του στην Ανατολή10. Θα μπορούσε, ωστό-

8. Για τον Μαρξ και τον οριενταλισμό, βλ. το βιβλίο του B. S. Turner, Marx and the End of 
Orientalism [Ο Μαρξ και το τέλος του οριενταλισμού], 1978.
9. Βλ. το πρώτο μέρος του κειμένου, Πρόταγμα, τ. 8, ό. π., σσ. 207-209.
10. Σ.τ.μ.: «Κιουτσούκ Χανέμ» (που σημαίνει «μικρή κοπέλα» στα τούρκικα) ήταν το 
παρατσούκλι μιας αιγύπτιας χορεύτριας που θρυλείται πως έζησε κατά το δεύτερο μισό 
του 19ου αιώνα. Αναφέρεται τόσο από τον Φλομπέρ όσο και από τον αμερικανό δοκιμι-
ογράφο George William Curtis ο οποίος την επισκέφτηκε περίπου κατά το ίδιο διάστημα 
με τον γάλλο συγγραφέα.

ΦΟΥΑΝΤ ΖΑΚΑΡΙΓΙΑ



159

σο, κάλλιστα να ανασυστήσει κι ένα άλλο οριενταλιστικό αρχέτυπο, την 
«ανατολίτικη πνευματικότητα», η οποία πάντοτε γοήτευε τους Δυτικούς, 
ως συνέπεια της δυσφορίας που τους προκαλούσε ο υπερβολικός ορθο-
λογισμός της Δύσης -από τον Γκαίτε ως τον Ζακ Μπερκ11. Κάθε άλλο 
παρά αδιάφορο θα πρέπει να θεωρείται, ως εκ τούτου, το γεγονός πως 
κι οι ίδιοι οι Ανατολίτες (από τον Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ως τον Μοαμέντ 
Ικμπάλ στην Ινδία και από τον Ταουφίκ ελ-Χακίμ και τον Χουσεΐν Χα-
ϊκάλ την Αίγυπτο) ιδιοποιήθηκαν κατά κάποιον τρόπο αυτή την εικόνα 
περί του εαυτού τους12.

Εκείνο, βέβαια, που σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να προσθέ-
σει στην επιχειρηματολογία του ο Σαΐντ είναι η διαπίστωση πως κι η 
Ανατολή κατασκεύασε, με τη σειρά της, τη στερεοτυπική εικόνα μιας 
Δύσης βουτηγμένης στο σεξ και τις υλικές απολαύσεις παντός είδους. 

11. Σ.τ.μ.: Jacques Berque (1910-1995): γάλλος κοινωνιολόγος, αραβολόγος και μεταφρα-
στής, γεννημένος στην Αλγερία από γάλλους εποίκους γονείς. Ο πατέρας του Augustin 
Berque υπήρξε επίσης αραβιστής, ενώ ο ίδιος, μετά από ένα πέρασμα από την Ουνέσκο, 
δίδαξε ισλαμικό πολιτισμό και κοινωνιολογία του σύγχρονου Ισλάμ σε ανώτερες πανεπι-
στημιακές σχολές του Παρισιού. Παρ’ ότι δηλωμένος χριστιανός, μετέφρασε το Κοράνι 
και υπήρξε μελετητής του Ισλάμ, το οποίο θεωρούσε πως έδινε μια εκδοχή της αλήθειας 
του κόσμου. Ταυτόχρονα υπήρξε όχι μόνον αντίπαλος του αποικιοκρατικού καθεστώτος 
και υπέρμαχος της αλγερινής ανεξαρτησίας αλλά και υποστηρικτής ενός είδους αντιδυτι-
κού και ρομαντικού τριτοκοσμισμού, που τον καθιστά ιδιαίτερα αγαπητό στον αραβομου-
σουλμανικό κόσμο. Παρ’ όλα αυτά, έχει ασκήσει κριτική στον Οριενταλισμό του Σαΐντ -με 
αφορμή τη διαμάχη του τελευταίου με τον βρετανό ισλαμολόγο Bernard Lewis- ως έργο 
που δίνει μια εντελώς λανθασμένη εικόνα της δυτικής πνευματικής παραγωγής πάνω στις 
ισλαμικές κοινωνίες.
12. Σ.τ.μ.: Rabindranath Tagore (1861-1941): λογοτέχνης, μουσικός και καλλιτέχνης από τη 
Βεγγάλη της Ινδίας, από τους τελευταίους εκπροσώπους του νεωτεριστικού κινήματος 
της λεγόμενης Βεγγαλέζικης Αναγέννησης και πρώτος μη δυτικός λογοτέχνης που κέρδισε 
Βραβείο Νόμπελ (το 1913)· Muhammad ή Allama Iqbal (1877-1938): μουσουλμάνος ποιητής 
και φιλόσοφος από την Ινδία, θεωρείται ο «Πνευματικός Πατέρας του Πακιστάν» όπου 
και έχει επισήμως ανακηρυχθεί σ’ εθνικό ποιητή. Υπήρξε κριτικός απέναντι στη Δύση, 
καταγγέλλοντας τον ιμπεριαλισμό και τον καπιταλισμό· Tawfik El-Hakim (1898-1987): 
αιγύπτιος θεατρικός συγγραφέας, από τους πρωτεργάτες του αραβικού θεάτρου· Hussein 
Heikal (1888-1956): αιγύπτιος συγγραφέας και πολιτικός, που έγραψε τη Zaynab (1911), 
το πρώτο σύγχρονο μυθιστόρημα της αραβικής γλώσσας, στο οποίο περιλαμβάνονται και 
διάλογοι στην καθομιλούμενη αιγυπτιακή γλώσσα της εποχής, αποτελώντας, εν συνεχεία, 
τη βάση για την ομώνυμη βουβή ταινία, μια από τις πρώτες μεγάλου μήκους της αιγυπτι-
ακής ιστορίας (1930).

   Βασικό χαρακτηριστικό των τεσσάρων αυτών συγγραφέων –και κύριος λόγος για τον 
οποίο τους αναφέρει ο Ζακαριγιά- είναι η προσπάθειά τους να χρησιμοποιήσουν κομμά-
τια της νεοτερικής δυτικής κουλτούρας προκειμένου να ορίσουν την εθνική ή πολιτισμική 
ταυτότητα των χωρών ή των πολιτισμών τους.  
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Διαρκείς είναι οι παραινέσεις που δέχεται η νεολαία μας να φυλάγεται 
από τη φαυλότητα και την ανηθικότητα των Δυτικών, τόσο από τις εφη-
μερίδες όσο και από τους άμβωνες (τα μινμπάρ) των τζαμιών μας. Δεν 
υπάρχει νεαρός Άραβας που να ‘χει ταξιδέψει στη Δύση και να μην έχει 
μια ολόκληρη σειρά από ιστορίες να μας διηγηθεί –κατά το μάλλον ή 
το ήττον αληθοφανείς- γύρω από τις ερωτικές του περιπέτειές με δυτι-
κές γυναίκες. Αν πιστέψουμε τα θρυλούμενα, οι δυτικές δεν μπορούν ν’ 
αρνηθούν το παραμικρό στη γοητεία του εξωτικού Ανατολίτη. Σε κάθε 
τομέα, η Ανατολή ταυτίζει τις έννοιες «δυτικός» και «υλιστής», δίχως να 
σκέφτεται ούτε κατ’ ελάχιστον παραπέρα. Ιδού μία ακόμη απόδειξη της 
διαπίστωσης πως η δημιουργία παραμορφωτικών αναπαραστάσεων του 
Άλλου συνιστά αμοιβαία κι όχι μονής κατεύθυνσης διαδικασία. 

5) Για τους αντιοριενταλιστές κριτικούς, ο οριενταλισμός υιοθε-
τεί μια στατική οπτική των κοινωνιών της Ανατολής. Παρουσιάζονται οι 
τελευταίες ως βυθισμένες σε μια ιστορική ακινησία αιώνων, ανίκανες ν’ 
αφομοιώσουν την καινοτομία κι εκ των προτέρων εχθρικές στην αλλαγή. 
Σύμφωνα με τον Σαΐντ ο ισλαμίζων οριενταλισμός «αποδίδει στο Ισλάμ, 
ή έστω στο ιδεώδες Ισλάμ του 7ου αιώνα που περιγράφουν οι οριεντα-
λιστές, μια τέτοια εσωτερική συνοχή κι ενότητα, η οποία διαγράφει ολό-
κληρες τις κατοπινές πολιτικές εξελίξεις όπως επίσης και την επιρροή 
της αποικιοκρατίας και του ιμπεριαλισμού». Πιστός στη ροπή του προς 
μια ουσιοκρατική αντίληψη των πραγμάτων, ο οριενταλισμός ισχυρίζεται 
πως ο άνθρωπος της Ανατολής είναι πρώτα Ανατολίτης κι ύστερα άνθρω-
πος, μιας και «οι ανατολικοί Σημίτες είναι ο λαός στον οποίο μπορούμε, 
καλύτερα από κάθε άλλον, να δούμε μαζί, ταυτόχρονα, το παρόν και το 
παρελθόν. Είναι οι αρχαίες ρίζες [των Ανατολιτών] που εξηγούν το παρόν 
τους και το καθιστούν κατανοητό». Αυτόν τον «θεμέλιο λίθο του οριε-
νταλισμού» εκφράζει στην εντέλεια «ο Ρενάν [όταν] ισχυρίζεται πως οι 
Σημίτες συνιστούν περίπτωση σταματημένης ανάπτυξης».

Αυταπατώνται όμως, στην πραγματικότητα, τόσο πολύ οι οριε-
νταλιστές; Μάλλον όχι. Αν γνωρίζει κανείς την ιδεολογία των διάφορων 
εκδοχών ισλαμικού φονταμενταλισμού, μπορεί να καταλάβει πως η ιστο-
ρική ακινησία που προβάλλουν οι δυτικοί στον ισλαμικό κόσμο δεν εί-
ναι, τελικά, σκέτο προϊόν της φαντασίας τους. Πώς να τους καταλογίσει 
κανείς πως έχουν οι ίδιοι κατασκευάσει αντιλήψεις οι οποίες βρίσκονται 
στον πυρήνα της διδασκαλίας κάθε σύγχρονης αυθεντίας του ισλαμι-
σμού, από τον Αμπούλ Αλά Μαουντούντι και τον Χασάν αλ-Μπάνα μέχρι 
τον Σαγίντ Κουτμπ; Σάμπως το Ισλάμ του 7ου αιώνα δεν αποτελεί για 
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όλους τους το απόλυτο ιδεώδες; Σάμπως κι όλοι τους δε θεωρούν πως η 
ιστορία σταμάτησε σ’ αυτήν την κορύφωση, διαγράφοντας όλες τις κα-
τοπινές εξελίξεις που έλαβαν χώρα μεταξύ αυτού του «χρυσού αιώνα» 
και της σημερινής εποχής13;

Το ισλαμικό πρόταγμα βασίζεται στην εξής απλή ιδέα: «ό,τι ήταν 
καλό για το πρωταρχικό Ισλάμ [δηλ. για το Ισλάμ του 7ου αιώνα], θα 
είναι καλό και για το τελικό -και αποκατεστημένο στην αλήθεια του- 
Ισλάμ». Πρόκειται για ένα αξίωμα που δεν ισχύει μόνο για τους γενικούς 
θρησκευτικούς κανόνες αλλά και για το σύνολο των μικρών λεπτομερει-
ών της καθημερινής ζωής –αρκεί να προταθεί κάποιος νόμος προς την 
κατεύθυνση της εξίσωσης των νομικών δικαιωμάτων ανδρών και γυναι-
κών σχετικά με την αίτηση διαζυγίου ή ο οποιοσδήποτε περιορισμός 
στην πολυγαμία για να ξεσπάσουν μαζικές διαδηλώσεις, όπως είδαμε 
να συμβαίνει στην Αίγυπτο το 1979, με αφορμή τις μεταρρυθμίσεις που 
κινήθηκαν προς μια τέτοια βελτίωση της νομικής κατάστασης της γυ-
ναίκας. Τείνει κανείς να σκέφτεται πως δεν υπάρχει διαφορά ουσίας 
ανάμεσα στην ιδέα των ίδιων των μουσουλμάνων σύμφωνα με την οποία 
το Ισλάμ διατηρεί την αρχική του ισχύ σε όλες τις εποχές και σε όλους 
τους τόπους, από τη μια πλευρά, και στην οριενταλιστική αντίληψη, από 
την άλλη μεριά, σύμφωνα με την οποία η Ανατολή χαρακτηρίζεται από 
ένα πάγωμα της ιστορικής εξέλιξης. Τείνει επίσης να σκέφτεται πως, 
αν η τελευταία αυτή η ιδέα δεν αρκεί για να συμπυκνώσει πλήρως την 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ισλαμικός κόσμος, τουλάχιστον αντα-

13. Σ.τ.μ.: al’Mawdûdî (1903-1979): ινδοπακιστανός ισλαμιστής θεολόγος και ιμάμης υπέρ-
μαχος της επιστροφής σ’ ένα «αγνό» Ισλάμ. Υπήρξε από τους θεμελιωτές του λεγόμενου 
πολιτικού Ισλάμ και ιδρυτής της οργάνωσης Τζαμάατ-ε-Ισλάμ που έχει ως πρόγραμμά της 
την εγκαθίδρυση ισλαμικής θεοκρατίας στο Πακιστάν· Hasan al-Bannâ’ (1906-1949): αιγύ-
πτιος δάσκαλος και ιμάμης. Ιδρυτής των Αδελφών Μουσουλμάνων (το 1928), της γνωστής 
οργάνωσης-πολιτικού κόμματος που, πίσω από έναν σοσιαλίζοντα μανδύα, κηρύττει την 
εγκαθίδρυση της σαρία και τη διεθνή ισλαμική αντίσταση στον «ιμπεριαλισμό», με απώ-
τερο σκοπό την εγκαθίδρυση ενός ενιαίου ισλαμικού χαλιφάτου· Sayyid Qutb (1906-1966): 
ηγετικό στέλεχος και βασικός θεωρητικός των Αδελφών Μουσουλμάνων κατά τη δεκαετία 
του ’50 και ως το θάνατό του, αντιδυτικός κι αντισημίτης, κήρυκας της ένοπλης τζιχάντ, 
προσπάθησε να οργανώσει πραξικόπημα εναντίον του Νάσερ, το 1954, αλλά φυλακίστηκε 
και τελικά θανατώθηκε δια απαγχονισμού. Αποτελεί βασική θεωρητική επιρροή του σύγ-
χρονου τζιχαντισμού και ειδικά της Αλ Κάιντα, μιας και ο Μπιν Λάντεν ακολουθούσε τις 
διαλέξεις του αδελφού του, Μουαμάντ Κουτμπ, όταν ο τελευταίος μετέβη στη Σαουδική 
Αραβία, ενώ ο διάδοχός του Μπιν Λάντεν και νυν ηγέτης της οργάνωσης, ο αιγύπτιος Αϊ-
μάν αλ-Ζαουάκρι, υπήρξε μέλος των Αδελφών Μουσουλμάνων και μαθητής του Μουαμάντ 
Κουτμπ. Για περαιτέρω πληροφορίες γύρω από το θέμα, βλ. και το βιβλίο του Ζιλ Κεπέλ, 
Τζιχάντ, ο ιερός πόλεμος, μτφρ. Ε. Τσερεζόλε, Αθήνα, Καστανιώτης, 2001.
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νακλά μια θεμελιώδη πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση, η τρέχουσα 
ανάπτυξη ενός Ισλάμ που, πάνω στη ζέση του να επιβάλει την ηγεμονία 
του σ’ αυτόν όσο και στον άλλο κόσμο, τείνει να ρυθμίζει όλο το εύρος 
της συμπεριφοράς του ατόμου και να καθορίζει το σύνολο της σκέψης 
του, ρίχνει, αναμφίβολα, νερό στο μύλο της οριενταλιστικής αντίληψης 
περί μιας θρησκείας θεμελιωδώς «αρχαϊκής».

Η δολοφονία του αιγύπτιου προέδρου Σαντάτ μας δίνει ένα πολύ 
εύγλωττο παράδειγμα της ροπής της ισλαμικής ιδεολογίας προς τον αρ-
χαϊσμό. Όπως προκύπτει από τα πρακτικά της ανάκρισης, οι δολοφόνοι 
του Προέδρου αποφάσισαν πως του άξιζε ο θάνατος επειδή περιγέλασε 
τις μαντηλοφορούσες γυναίκες και δεν τήρησε την υπόσχεσή του για 
εφαρμογή της ισλαμικής σαρία, την οποία επιπλέον παραβίασε μέσω 
των μεταρρυθμίσεων που προώθησε προς την κατεύθυνση της βελτίωσης 
της νομικής θέσης της γυναίκας14. Στήριξαν μάλιστα την απόφασή τους 
σ’ έναν φετφά15 του πνευματικού τους ηγέτη ο οποίος, με τη σειρά του, 
δήλωσε πως εμπνεύστηκε από φετφάδες που είχε εκδώσει ο Ιμπν Τα-
μίγια ενάντια στους Μογγόλους16. Εν ολίγοις, δεν είχαν κανένα κίνητρο 

14. Σ.τ.μ: Ο Σαντάτ δολοφονήθηκε τον Οκτώβριο του 1981 από μέλη της ισλαμιστικής 
οργάνωσης Ισλαμική Αιγυπτιακή Τζιχάντ, η οποία είχε τις ρίζες της στους Αδελφούς Μου-
σουλμάνους, ενώ υπάρχει κι η φήμη πως τη δολοφονία οργάνωσε η Ισλαμική Ομάδα (αλ-
Τζαμάατ αλ-Ισλαμίγια), μέσω ενός ισλαμικού πυρήνα που διατηρούσε μέσα στον Στρατό. 
Αφορμή της δολοφονίας υπήρξε η στάση του Σαντάτ απέναντι στο Ισραήλ, που θεωρήθηκε 
ενδοτική και προδοτική απέναντι στους Παλαιστίνιους και επικυρώθηκε με τη συμφωνία 
ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών που υπογράφτηκε στην Ουάσινγκτον τον Μάρτιο του 
1979. Ως βαθύτερη αιτία της ενέργειας θα πρέπει όμως να θεωρήσουμε την αντίσταση 
του Σαντάτ στην πίεση των ισλαμιστών προς την εγκαθίδρυση ισλαμικής θεοκρατίας στην 
Αίγυπτο, η οποία ερχόταν σε αντίθεση με την αρχική υποστήριξη που τους παρείχε, όταν 
τους χρησιμοποίησε για την εκκαθάριση των αριστερών του αντιπάλων. 
15. Σ.τ.μ.: Φετφάς (εκ του αραβικού φάτουα [fatwā]) είναι η γνωμοδότηση που βγάζει 
κάποιος μουσουλμάνος νομοδιδάσκαλος σχετικά με νομικό ζήτημα που τίθεται σε κάποια 
ιδιαίτερη περίπτωση. Δεδομένου όμως πως το Ισλάμ είναι εγγενώς θεοκρατικό, καθώς δε 
διακρίνει ανάμεσα σε μια κοσμική και μια θρησκευτική διάσταση, φετφάδες εκδίδονται 
επί παντός επιστητού κι όχι μόνο για ζητήματα στενά νομικής φύσεως, μιας και, άλλωστε, 
στο Ισλάμ δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ κοσμικού και κανονικού δικαίου. Δεδομένης, επι-
πλέον, της έλλειψης οργανωμένου και ιεραρχικού κλήρου στην περίπτωση του σουνιτικού 
Ισλάμ, κάθε θεολόγος, ιμάμης ή μουφτής μπορεί να εκδίδει φετφάδες που θεωρούνται 
δεσμευτικοί για τους ακολούθους της ειδικής εκδοχής Ισλάμ που ο εν λόγω θεολόγος ή 
κληρικός πρεσβεύει. 
16. Σ.τ.μ.: Ibn Taymiyyah (1263-1328): Μουσουλμάνος θεολόγος και στοχαστής που θεω-
ρείται μεγάλη επιρροή για τα ουαχαμπιτικά, νεοσυντηρητικά κινήματα, αρχής γενομένης 
από τον ίδιο τον αλ-Ουαχάμπ (βλ. επόμενη υποσημείωση). Κατά τα τέλη της δεκαετίας 
του 1290 και στα πρώτα χρόνια του 14ου αιώνα ο Ιμπν Ταμίγια εξέδωσε τρεις φετφάδες 
ενάντια στους Μογγόλους εισβολείς και κατακτητές γενικά αλλά κι έναν τέταρτο, που 
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κοινωνικής ή πολιτικής φύσης, παρ’ όλο που τέτοια κίνητρα κάθε άλλο 
παρά εξέλιπαν, αν λάβει κανείς υπόψη του τα σοβαρά λάθη που διέπραξε 
ο Σαντάτ. Με άλλα λόγια, μια από τις πιο ικανές ισλαμικές οργανώσεις 
των ημερών μας αδυνατεί να στοχαστεί τα πιο κρίσιμα γεγονότα της επο-
χής της δίχως να βασίζεται σε ιστορικούς παραλληλισμούς με γεγονότα 
ενός περασμένου παρελθόντος: αποδεικνύεται ανίκανη να κατανοήσει το 
παρόν βάσει της δικής του δυναμικής. Και μακράν του ν’ αποτελεί μεμο-
νωμένο παράδειγμα, αυτός ο τρόπος σκέψης χαρακτηρίζει μεγάλο αριθμό 
ισλαμιστικών ομάδων, συχνά πολύ πιο σημαντικών από εκείνη των δολο-
φόνων του Σαντάτ, με τη μόνη διαφορά πως προτιμούν συνήθως το ειρη-
νικό κήρυγμα από την ένοπλη τζιχάντ και τη βία. Αν, όμως, δεν ταιριάζει 
να περιγράφουμε αυτήν την κατάσταση, κατά την οποία ο χρόνος και η 
επικαιρότητα υποτάσσονται στο ανιστορικό και το άχρονο, ως «σταμάτη-
μα της ιστορικής εξέλιξης», τότε πώς να την χαρακτηρίσουμε;

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι ο καλύτερος άραβας κατήγορος του ορι-
ενταλισμού οικτίρει τη δυτική αναπαράσταση του Ισλάμ για άγνοια 
της πολυπλοκότητας των μουσουλμανικών κοινωνιών, πράγμα που κατά 
τον Σαΐντ, την κάνει να τις περιστέλλει σε μια υποτιθέμενη «ουσία του 
Ισλάμ», εντελώς αφηρημένη και φτιαχτή17. Θα πρέπει, λοιπόν, να του 
αντιτείνουμε πως σημαντικά ιδεολογικά ρεύματα, των οποίων οι εκπρό-
σωποι αυτοανακηρύσσονται μοναδικοί εκπρόσωποι της ουσίας αυτής 
του Ισλάμ, καμαρώνουν που θεωρούν το Ισλάμ του χρυσού αιώνος ως 
το μοναδικό κριτήριο προόδου και το μόνο μέσο που μας επιτρέπει ν’ 
αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της εποχής μας. Εξάλλου οι εν λόγω 
ιδεολόγοι καταφέρνουν να γοητεύουν περισσότερο από κάθε άλλον τη 
νεολαία μέσα στον σημερινό ισλαμικό κόσμο. Το συμπέρασμα που προ-
κύπτει από όλα αυτά είναι το εξής: Η αντίληψη του Ε. Σαΐντ για τον 
ισλαμικό κόσμο παρουσιάζει ελλείψεις και είναι σε μεγάλο βαθμό προϊόν 
των συμπερασμάτων ενός εξωτερικού παρατηρητή.

αναφερόταν ειδικά στο Μαρντίν της νοτιοανατολικής Τουρκίας και καλούσε τους κατοί-
κους του σε εξέγερση ενάντια στους κατακτητές αλλά και τους συνεργάτες τους, με το 
βασικό επιχείρημα πως ο προσηλυτισμός τους στο Ισλάμ ήταν προσχηματικός: Από τη 
στιγμή που δεν ήταν πραγματικοί μουσουλμάνοι, θα έπρεπε να εφαρμοστεί η τζιχάντ 
εναντίον τους. Η ερμηνεία του συγκεκριμένου φετφά παραμένει ακόμη ανοιχτή, ωστόσο 
έτσι την εξέλαβαν οι δολοφόνοι του Σαντάτ, που αμφισβητούσαν την ισλαμική του πίστη. 
Ανάλογες ερμηνείες ακολουθούν κι οι υπόλοιποι τζιχαντιστές που εμπνέονται από τον 
Ιμπν Ταμίγια. 
17. Αυτή είναι η κεντρική θέση του δεύτερου βιβλίου του πάνω στο ζήτημα αυτό: E. Said, 
Covering Islam, Νέα Υόρκη, 1981.
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Σχολιάζοντας αυτό ακριβώς το σημείο, ο ‘Azîz al-‘Azmeh παρατη-
ρεί πως οι θέσεις του οριενταλισμού και του ισλαμικού φονταμεταλισμού 
συχνά συμπίπτουν18. Εντούτοις, δεν προβαίνει στο επιβαλλόμενο συμπέ-
ρασμα, που θα ήταν το εξής: οι οριενταλιστές δεν πρόβαλαν στον αραβι-
κό κόσμο τις δικές τους ιδέες περί Ισλάμ· μάλλον προέβησαν σε άντληση 
γενικών συμπερασμάτων, βάσει ελλιπούς πληροφόρησης, στηριζόμενοι 
πάντως σε ενδογενείς τάσεις των μουσουλμανικών κοινωνιών. Λίγο ενδι-
αφέρει, εν προκειμένω, αν τα κίνητρα κι οι στόχοι οριενταλιστών κι ισλα-
μιστών διαφέρουν ή αν οι κοσμικοί άραβες διανοούμενοι απορρίπτουν 
την αντίληψη που περιστέλλει το Ισλάμ σ’ αυτήν την «ουσία» που δήθεν 
ρυθμίζει όλες τις πτυχές της ζωής των σημερινών μουσουλμάνων. Αυτό 
που μετρά είναι η διαπίστωση πως οι σημερινοί μουσουλμάνοι πιστεύουν 
σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι υφίσταται πράγματι ένα αιώνιο Ισλάμ που 
οφείλει να ρυθμίζει όλες τις όψεις του βίου των πιστών.

Ο Sâdiq Jalâl al-‘Azm καταδεικνύει πολύ σωστά τούτη τη χτυπητή 
ομοιότητα ανάμεσα, από τη μια μεριά, στην οριενταλιστική αντίληψη 
περί ενός Ισλάμ αμετάβλητου στο χρόνο, που καθορίζει όλες τις πτυ-
χές της ζωής του πιστού, και στην αντίληψη, από την άλλη πλευρά, των 
ίδιων των σύγχρονων ισλαμικών ομάδων, οι οποίες βλέπουν το Ισλάμ ως 
μια κλειστή και απροσπέλαστη ολότητα. Παρατηρεί, μάλιστα, πως οι 
οριενταλιστές χρησιμοποιούν αυτό το χαρακτηριστικό για να δικαιολο-
γήσουν την υποτιμητική τους στάση απέναντί στο Ισλάμ, ενώ, αντίθετα, 
οι ισλαμιστές το βλέπουν ως πηγή περηφάνιας19. Πιστεύω, εντούτοις, ότι 
σφάλλει όταν θεωρεί αυτήν την ομοιότητα απλώς ως σύμπτωση και δε 
βλέπει πως στην πραγματικότητα υπάρχει εδώ μια σαφής αιτιώδης σχέ-
ση: δε βλέπει, δηλαδή, πως, αν οι οριενταλιστές περιγράφουν τον ισλαμι-
κό φονταμενταλισμό όπως τον περιγράφουν, το κάνουν ακριβώς επειδή 
είναι δομημένος μ’ έναν τέτοιον τρόπο. Το γεγονός πως παράλληλα προ-
βαίνουν και σε αξιολογικές κρίσεις, σύμφωνα με τις οποίες τα υπό συ-
ζήτηση χαρακτηριστικά συνιστούν δείγμα κοινωνικής υπανάπτυξης, δεν 
αναιρεί τη διαπίστωση. Για να το πούμε με άλλα λόγια: οι οριενταλιστές 
δεν αναφέρονται σ’ αυτήν την «ουσία του Ισλάμ» επειδή έχουν σκοπό 
–ή, εν πάση περιπτώσει, επειδή αυτός είναι ο μόνος τους σκοπός- να τη 
χρησιμοποιήσουν ως τεκμήριο της παρακμής του Ισλάμ και της αντίστοι-

18. ‘Azîz al-‘Azmeh, «Istishrâq al-asâla [Ο οριενταλισμός της αυθεντικότητας]», περ. al-
Karmal, τ. 2 (1981). 
19. S. J. al-‘Azm, «al-Istishrâq wa-l-istishrâq ma ‘kûsan [Οριενταλισμός και ανεστραμμένος 
οριενταλισμός]», στο περιοδικό al-Hayât al-jadîda, τ. 3, 1981, σ. 33 κ.ε.
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χης ανωτερότητας της Δύσης· αναφέρονται σ’ αυτήν πρώτα και κύρια, 
γιατί αναπαράγουν την ιδέα που έχουν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι πληθυ-
σμοί για τη θρησκεία τους. Θα πρέπει φυσικά να προσθέσουμε πως, αν ο 
οριενταλισμός γενικεύει αυτά τα χαρακτηριστικά σε βαθμό αυθαιρεσίας 
ή αν παρωθεί, με ιδεολογική υστεροβουλία, τους μουσουλμάνους προς τη 
διατήρηση αυτής της υποτιθέμενα αμετάβλητης στον χρόνο ουσίας τους, 
το κάνει ακριβώς επειδή μια τέτοιου είδους αδυναμία ιστορικής εξέλιξης 
εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Δύσης. 

Σφάλλει όμως ο al-‘Azm κι όταν αποκαλεί «ανεστραμμένο ορι-
ενταλισμό» τούτον τον ανιστορικό και τείνοντα προς την ακινησία χα-
ρακτήρα του ισλαμικού φονταμεταλισμού, καθώς μια τέτοια έκφραση 
υπονοεί πως τα εν λόγω χαρακτηριστικά συνιστούν αποτέλεσμα της επί-
δρασης του οριενταλισμού. Γνωρίζουμε, μολοντούτο, πως στην πραγμα-
τικότητα πρόκειται για ένα πολύ παλιότερο φαινόμενο το οποίο οι οριε-
νταλιστές απλώς κατέγραψαν. Όλα τα κινήματα θρησκευτικής μεταρρύθ-
μισης του Ισλάμ, από τον Ιμπν Ταμίγια ως τον Μουαμάντ αλ-Ουαχάμπ 
και τον αλ-Αφγκάνι είχαν ως βάση τους την επιθυμία επιστροφής σ’ 
αυτήν την υποτιθέμενα ιστορικώς αμετάβλητη ουσία της θρησκείας20.

Ας αντιστρέψουμε όμως, σ’ αυτό το σημείο, την προοπτική. Διότι 
κι η Ανατολή, από την πλευρά της, αντιλαμβάνεται τη Δύση ως οντότητα 
παγιωμένη και ιστορικά αμετάβλητη, καταλήγοντας, έτσι, σε μια εικόνα 
γι’ αυτήν, η οποία ελάχιστη σχέση έχει με την πραγματικότητα. Από τη 
μια μεριά, λοιπόν, οι ισλαμιστές, που αγνοούν στοιχειώδεις πραγματι-
κότητες του σύγχρονου κόσμου, συνεχίζουν να ερμηνεύουν τη στάση της 
σημερινής Δύσης απέναντι στον μουσουλμανικό κόσμο βάσει της συνω-
μοσιολογικής ιδέας περί της ύπαρξης μιας διαρκούς σταυροφορίας ενά-

20. Σ.τ.μ.: Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhab (1703-1792): θεολόγος και ιμάμης που έδρασε 
στην περιοχή της τωρινής Σαουδικής Αραβίας. Μέσω της συμμαχίας του με τον μετέπειτα  
ιδρυτή του πρώτου σαουδικού κράτους και της ομώνυμης βασιλικής δυναστείας, εμίρη 
Μουαμάντ ιμπν Σαούντ (που πεθαίνει το 1765), η διδασκαλία του μετατρέπεται σε επίση-
μο κρατικό δόγμα, εφόσον παρείχε τις ιδεολογικές βάσεις του νέου σαουδικού βασιλείου. 
Βασικό χαρακτηριστικό του ουαχαμπισμού είναι η προσπάθεια επιστροφής σ’ ένα αγνό κι 
ανόθευτο από αλλότριες επιδράσεις Ισλάμ, δηλαδή στο αρχικό πνεύμα της θρησκείας. Ως 
τέτοιος, ο ουαχαμπισμός συνιστά κομμάτι του λεγόμενου σαλαφισμού, δηλαδή της τάσης 
επιστροφής στους «προγόνους» (σαλάφ). Για τον λόγο αυτό ο αλ-Ουαχάμπ αρνείται να 
αναγνωρίσει διάφορες παραδοσιακές και καταξιωμένες στην εποχή του θρησκευτικές 
πρακτικές, ενώ το δόγμα του συνιστά τη μήτρα από την οποία ξεπήδησαν, αργότερα, όλες 
οι τζιχαντιστικές οργανώσεις και ομάδες. Ο Sayyid Jamāl al-Dīn al-Afghānī (1838-1897) 
υπήρξε πέρσης θεωρητικός του Ισλάμ που υποστήριζε την ανάγκη πανισλαμικής ένωσης 
ενάντια στον δυτικό ιμπεριαλισμό. 
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ντια στον μουσουλμανικό κόσμο· από την άλλη πλευρά, εκσυγχρονιστές 
διανοούμενοι, κριτικοί απέναντι στη Δύση, οδηγούνται σε μια διαφο-
ρετική, μεν, αλλά εξίσου ουσιοκρατική προσέγγιση, η οποία ταυτίζει 
τη Δύση της γνώσης, του ορθολογισμού και της κυριαρχίας της φύσης 
–ήτοι τη Δύση του Ντεκάρτ, του Νεύτωνα και του Δαρβίνου- με τη Δύση 
της αποικιοκρατίας και της κυριαρχίας και υποδούλωσης ανθρώπου σε 
άνθρωπο –τη Δύση του Ναπολέοντα, του Χίτλερ και του Σέσιλ Ροντς21. 
Αληθεύει, πράγματι, ότι η δεύτερη αυτή πτυχή του δυτικού πολιτισμού 
δε θα μπορούσε ποτέ να λάβει τις διαστάσεις που πήρε ιστορικά, αν 
δεν είχε υπάρξει η πρώτη. Είναι ωστόσο θεμελιώδους σημασίας να τις 
διαχωρίσουμε, τονίζοντας ρητά πως η σχέση τους είναι προϊόν ιστορι-
κών συγκυριών κι ουδόλως έκφραση κάποιας δομικής αναγκαιότητας.

Ωστόσο, οι κοσμικοί άραβες διανοούμενοι, μες στην φούρια 
τους να πολεμήσουν τη δυτική κυριαρχία σε όλες της τις μορφές, κα-
ταλήγουν να ταυτίζουν συνειδητά αυτές τις δύο πτυχές του δυτικού 
κόσμου, φτάνοντας μέχρι ν’ απορρίπτουν ακόμη και τον ίδιο τον ορθο-
λογισμό –λες κι ο ορθολογισμός αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο της 
Δύσης κι όχι προϊόν μιας μακράς ιστορικής διαδικασίας, στην οποία 
συνεισέφεραν όλοι οι μεγάλοι πολιτισμοί και ξεκινά πολύ πριν την εμ-
φάνιση της δυτικής κυριαρχίας22. Ενώ, από τη μια μεριά, ασκούν κριτι-
κή στις ουσιοκρατικές παρεκτροπές του οριενταλισμού, από την άλλη 
υποπίπτουν σε ανάλογο παράπτωμα, καθώς περιστέλλουν, με τη σειρά 
τους, τη Δύση σε μια και μοναδική ουσία: τη βούληση για δύναμη, υλι-
κή ή πνευματική. Κηρύττουν, έτσι, τη μέγιστη εγρήγορση, ούτως ώστε 
να μη μας σαγηνεύσει η γοητεία των δυτικών Σειρήνων. Θα πρέπει να 
σημειωθεί πως αυτού του τύπου την ουσιοκρατική οπτική τη συναντά-
με τόσο στους θρησκευτικούς όσο και στους κοσμικούς κατήγορους 
του οριενταλισμού. Κι αποτελεί απόδειξη της διαπίστωσης πως, πίσω 
από το ερώτημα της ηγεμονίας ενός πολιτισμού επί των ομολόγων του, 
έχουμε εδώ να κάνουμε, τελικά, με ένα από τα ανυπέρβλητα όρια κάθε 
διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

21. Σ.τ.μ.: Cecil Rhodes (1853-1902): βρετανός επιχειρηματίας στον κλάδο της εξόρυξης 
διαμαντιών που έδρασε στη μετέπειτα Νότιο Αφρική. Εξελέγη πρόεδρος της εκεί βρετα-
νικής αποικίας, ενώ, στα πλαίσια της ιμπεριαλιστικής του δράσης (που θεμελιωνόταν σε 
μια πίστη στην ανωτερότητα της «αγγλοσαξονικής φυλής») πρωτοστάτησε στην ίδρυση 
της Ροδεσίας, η οποία πήρε το όνομά του.
22. Βλ. σχετικά, F. Zakariya, «cal-‘Arab wa-l-thaqâfa wa-l-ta’rîkh fî munâqasha li-fikr ‘Abd 
Allâh al-‘Arwic[Οι Άραβες, η κουλτούρα κι η ιστορία: γύρω από τον στοχασμό του Αμπντα-
λά Λαρουί]», περ. al-‘Ulûm al-ijtimâ ‘iyya, τ. 12, τχ. 2 (1984), Παν/μιο του Κουβέιτ.
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Υπάρχει, συνεπώς, ένας «δυτικοκεντρισμός», του οποίου εμφα-
νέστατη έκφραση είναι ο οριενταλισμός. Ωστόσο αυτός ο εθνοκεντρι-
σμός, που γίνεται λίγο-πολύ αντιληπτός ανάλογα με την προσωπικό-
τητα και το κοινωνικό πλαίσιο εντός του οποίου πραγματοποιείται η 
δουλειά κάθε ερευνητή, εμφανίζεται αναπόφευκτα από τη στιγμή που ο 
εν λόγω ερευνητής θέτει ως αντικείμενο της μελέτης του έναν ξένο πο-
λιτισμό. Ακριβώς όπως, με άλλα λόγια, η Ανατολή δε θα μπορούσε ποτέ 
ν’ αποτελεί ουδέτερο αντικείμενο μελέτης και έρευνας για έναν Δυτικό, 
εξ αιτίας του κοινωνικοϊστορικού πλαισίου πολιτικής και οικονομικής 
κυριαρχίας, της παραδοσιακής εχθρότητας και άλλων ιστορικών παρα-
γόντων, έτσι κι η Δύση δε θα μπορούσε ποτέ, για τους αντίστροφους 
λόγους, ν’ αποτελέσει ουδέτερο αντικείμενο για έναν Ανατολίτη. Στον 
δυτικοκεντρισμό, για τον οποίο μιλήσαμε προηγουμένως, αντιστοιχεί 
ένας ισλαμοκεντρισμός, εμφανής σε όλα τα επίπεδα: στο θρησκευτι-
κό, όπου κυριαρχεί η ιδέα πως ένας οριενταλιστής μπορεί να είναι 
«αδέκαστος» μόνο αν μεταστραφεί στο μουσουλμανικό δόγμα, διά του 
προσηλυτισμού του στο Ισλάμ· σε πολιτιστικό επίπεδο, όταν, βάσει των 
δικών μας αξιών που –πλήρεις αντιφάσεων και αναχρονισμών- απο-
δίδουν υπερβολική σημασία στη σεξουαλική ζωή, κρίνουμε ανήθικους 
τους Δυτικούς· σε ιστοριογραφικό επίπεδο, όταν, λόγου χάριν, θεωρού-
με καταστροφή την απώλεια της μουσουλμανικής Ισπανίας, την οποία 
οι ίδιοι οι Ισπανοί αποκαλούν «ανάκτηση»· τέλος σε επίπεδο επιστημο-
λογικό, όταν, χρεώνουμε μεν στη δυτική επιστήμη πως μας περιστέλλει 
σε μια αιώνια κι απαράλλακτη ουσία αλλά λησμονούμε ότι υιοθετούμε 
την ίδια ακριβώς στάση απέναντι στη Δύση.

Η στρέβλωση της εικόνας του Άλλου –για να χρησιμοποιήσου-
με την έκφραση των πολέμιων του οριενταλισμού- είναι αμοιβαία. Θα 
πρέπει, ωστόσο, να προσθέσουμε και το εξής θεμελιώδες: Αν, από τη 
δυτική πλευρά, τούτη η παραμόρφωση συνιστά –κατά τους Σαΐντ και 
σία- προϊόν μιας «γνώσης για εξουσία» και μιας βούλησης για ηγεμό-
νευση, στη δεύτερη περίπτωση –δηλαδή στην περίπτωση του αραβικού 
κόσμου- συνιστά απόρροια ενός συναισθήματος κατωτερότητας ή ακόμη 
και μιας επιθυμίας εκδίκησης. Ως τέτοια, όμως, θα πρέπει να θεωρείται 
πολύ βαθύτερη: διότι, σε αντίθεση με την οριενταλιστική γνώση, που 
προϋποθέτει ένα μίνιμουμ ακρίβειας και ορθότητας σε ό,τι έχει να κάνει 
με την κατανόηση του Άλλου, στην περίπτωσή μας αυτή η στρέβλωση το 
μόνο που κάνει είναι ν’ ακρωτηριάζει ανεπανόρθωτα κάθε παραγόμενη 
γνώση. Πρόκειται εδώ για ένα ζήτημα που έχει ως τώρα παραβλεφθεί 
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και στο οποίο θ’ αφιερώσω το τελευταίο μέρος αυτού του δοκιμίου: 
την αντίληψη που σχηματίζει για τον οριενταλισμό μια κοινωνία που 
βρίσκεται σε θέση αδυναμίας.

Κοινωνιολογία του οριενταλισμού και της κριτικής του
Δείξαμε ως τώρα ότι το ιστορικό πλαίσιο της συνάντησης ανάμε-

σα στο Ισλάμ και τη Δύση, μακράν του να περιορίζεται στο μοντέλο της 
επιδίωξης μιας γνώσης με στόχο την ηγεμόνευση, στην πραγματικότητα 
υπήρξε πολύ πιο σύνθετο και προϊόν της δράσης πλείστων παραγόντων. 
Το ερώτημα που πρέπει τώρα να θέσουμε είναι το εξής θεμελιώδες: 
Γιατί οι σημερινοί άραβες κατήγοροι του οριενταλισμού –κι ειδικότερα 
μάλιστα οι κοσμικών βλέψεων- τονίζουν μόνο αυτή την πτυχή της διαπο-
λιτισμικής αυτής συνάντησης, παραβλέποντας όλες τις υπόλοιπες; Για ν’ 
απαντήσω στο ερώτημα θα προβώ σε μια ψυχοκοινωνιολογική ανάλυση 
και θα συντάξω –ας μου επιτραπεί η έκφραση- τη συμπτωματολογία 
του διανοητικού κινήματος που βρίσκεται πίσω από αυτού του είδους 
την κριτική. Η προσέγγισή μου, λοιπόν, που ως τώρα ήταν περιγραφική, 
θα γίνει πλέον ερμηνευτική. Ως τέτοια, ενδεχομένως να μην πείσει τον 
αναγνώστη. Πιστεύω, μολοντούτο, πως φωτίζει από μια νέα σκοπιά την 
κρίση της σύγχρονης αραβικής κουλτούρας. Ως αρμόζουσα εισαγωγή σε 
μια τέτοια προσέγγιση προτείνω, αρχικά, μια παρόμοια, αν και συνοπτι-
κή, ανάλυση του ίδιου του οριενταλισμού. 

Η ψυχοκοινωνιολογία του οριενταλισμού
Τα στοιχεία μιας τέτοιας ψυχοκοινωνιολογικής ανάλυσης είναι 

ιδιαίτερα περίπλοκα, οπότε θα προβώ εδώ μόνο σε μια αδρομερή περι-
γραφή τους. Δεν υπάρχει, για παράδειγμα, αμφιβολία πως η εμφάνιση 
του οριενταλισμού εξέφρασε ξενοφοβικές τάσεις ανθρώπων προερχό-
μενων από έναν πολιτισμό εχθρικό προς τους ομολόγους του αλλά και 
προς τις ξένες θρησκείες ή ακόμη και φυλές. Αντίστοιχα, ο οριενταλισμός 
θρέφεται από, αλλά και τρέφει με την σειρά του, τούτη την προδιάθεση 
προς την υπεροψία που χαρακτηρίζει κάθε κουλτούρα η οποία βρίσκεται 
σε θέση ισχύος.

Αυτή η ροπή προς την υπεροψία εκφράζεται, μεταξύ άλλων, και 
ως μια μορφή διανοητικού επεκτατισμού: στοχεύοντας την καθολικότη-
τα, ο Λόγος στρέφεται προς τον Άλλον και προσπαθεί να τον κατανοήσει 
εις βάθος. Ο επεκτατισμός μπορεί, κατά συνέπεια, να μετουσιωθεί, δίνο-
ντας τη θέση του σε μια ευρύτητα οριζόντων και σε μια ταπεινότητα χά-
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ρις στις οποίες ο οριενταλιστής θα μπορέσει, όταν χρειαστεί, να προβεί 
στο εγκώμιο του Άλλου και να βρει θετικά στοιχεία στη θρησκεία ή στον 
παραδοσιακό τρόπο ζωής του. Συχνά τούτος ο επεκτατισμός ενδέχεται 
να παρεκκλίνει προς τον επιστημονισμό: επιθυμώντας ν’ αγκαλιάσει όλες 
τις πτυχές του αντικειμένου της μελέτης του, ο οριενταλιστής χάνεται 
στις λεπτομέρειες και τις διευκρινίσεις, με αποτέλεσμα να καταβυθίζει 
το ουσιώδες σ’ έναν ωκεανό πληροφοριών και διαπολιτισμικών συγκρί-
σεων. Εξίσου συχνά ο εν λόγω επεκτατισμός μπορεί να οδηγήσει σ’ έναν 
ασκητισμό με στοιχεία μαζοχισμού, καθώς ο οριενταλιστής υιοθετεί έναν 
μοναστικό βίο (κυριολεκτικά και μεταφορικά), απορροφούμενος πλήρως 
από την πνευματική ζωή του ξένου πολιτισμού.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του οριενταλισμού είναι η ροπή του 
προς τον πατερναλισμό, που εκφράζεται στη συμπάθεια που νιώθει ο 
μελετητής για τον πολιτισμό που ερευνά, στις «φιλικές συμβουλές» που 
τους απευθύνει αλλά και σ’ ένα είδος κρυφής ειρωνείας. Σε όλες αυτές 
τις περιπτώσεις, τούτη η ροπή δικαιολογεί την προσπάθεια του οριεντα-
λιστή να μελετήσει τον Άλλο και τον αποζημιώνει σε ηθικό επίπεδο για 
τη θυσία στην οποία υποβάλλεται για να φέρει εις πέρας τις έρευνές του. 
Εξάλλου, σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαρκής συνύπαρξη με τον Άλλο, 
όποια κι αν ήταν τα αρχικά της κίνητρα, προκαλεί στον μελετητή μια 
γνήσια συμπάθεια για την υπό μελέτη κοινωνία. Τον βλέπουμε τότε να 
γίνεται ένα, σε πνευματικό επίπεδο, με τον ξένο πολιτισμό και μάλιστα 
ν’ αποκόπτεται πλήρως από τις δυτικές του ρίζες. 

Τελικά αυτήν την επεκτατική τάση τη συναντάμε στον τρόπο 
με τον οποίο λειτουργεί ο οριενταλισμός σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Σε 
αντίθεση με τα υπόλοιπα γνωστικά πεδία, που τείνουν διαρκώς προς μια 
όλο και μεγαλύτερη εξειδίκευση και διακλάδωση, ο οριενταλισμός επε-
κτείνει συστηματικά το πεδίο του, απορροφώντας όλες τις ειδικευμένες 
επιστήμες στο βαθμό που σχετίζονται με τη μελέτη της Ανατολής23. 

Η ψυχοκοινωνιολογία της κριτικής στον οριενταλισμό
1) Σε ποιον απευθύνεται η οριενταλιστική θεωρία; Λογικά τρεις 

απαντήσεις μπορεί κανείς να δώσει σ’ αυτό το ερώτημα: είτε απευ-
θύνεται στην ίδια τη Δύση, με σκοπό να παρουσιάσει την Ανατολή, 
με συστηματικό τρόπο, στη δυτική κουλτούρα· είτε απευθύνεται στην 
Ανατολή, με σκοπό να της προσφέρει μια κατανόηση του εαυτού της 

23. Shukrî al-Najjar, «Li-mâdhâ al-ihtimâm bi-l-istishrâq?c[Προς τι το ενδιαφέρον για τον 
οριενταλισμό;]», al-Fikr al-‘arabî, τ. 31, ό. π., σ. 63.
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διά της «μεσολάβησης» του δυτικού μελετητή· είτε, τέλος, απευθύνεται 
και στις δύο ταυτόχρονα. Σε ό,τι με αφορά, πιστεύω πως σωστή είναι 
μόνο η πρώτη απάντηση. Ακόμη κι αν, στην πραγματικότητα, εμείς οι 
Ανατολίτες οφελούμαστε σημαντικά από τα έργα των οριενταλιστών, 
δεν είναι αυτός ο σκοπός των τελευταίων. Δεν είναι μόνο ότι, αν «ο Ορι-
ενταλισμός έχει [έστω] κάποια σημασία εξαρτάται περισσότερο από τη 
Δύση παρά από την Ανατολή»24. Επιπλέον, κι αν το δούμε πιο βαθιά, ο 
οριενταλισμός συνιστά γνωστικό κλάδο αποκλειστικά δυτικό, καθώς στη 
Δύση απευθύνεται κι αυτήν επιθυμεί να υπηρετήσει. Η κατάσταση αυτή 
έχει ορισμένες συνέπειες καίριας σημασίας.

Κατ’ αρχάς, τίποτε δε μας υποχρεώνει ν’ αποδεχθούμε την εικό-
να που προωθεί ο οριενταλισμός για εμάς τους ίδιους. Θα μπορούσαμε 
κάλλιστα να λύσουμε μια και καλή το πρόβλημα, απλώς αγνοώντας τα 
κείμενα των οριενταλιστών κι αφήνοντάς τους πλήρη ευθύνη για τα ερμη-
νευτικά τους λάθη. Αυτό άλλωστε κάνουν κι οι ίδιοι οι Δυτικοί, που κατά 
κανόνα αγνοούν τις αξιολογικές κρίσεις που κάνουμε εμείς γι’ αυτούς.

Κατά δεύτερον, η θεωρία για την ύπαρξη κάποιας οριενταλιστι-
κής συνωμοσίας ενάντια στην Ανατολή –την οποία προωθούν, η καθεμιά 
με τον τρόπο της, τόσο η θρησκευτικής προέλευσης κριτική στον ορι-
ενταλισμό όσο κι η κοσμική της ομόλογος- χάνει κάθε νόημα, αν ανα-
λογιστεί κανείς πως οι θεωρίες των οριενταλιστών προορίζονται κατά 
βάση για το δυτικό κοινό. Προφανώς και κάτι τέτοιο δεν αποκλείει την 
προώθηση μιας στρεβλής αντίληψης για την ιστορία της Ανατολής –με 
τη μόνη, όμως, διαφορά πως δεν πρόκειται για συνειδητή παραχάραξη 
της πραγματικότητας με στόχο την εξαπάτηση των πληθυσμών της Ανα-
τολής. Άλλωστε η εν λόγω στρέβλωση δεν μπορεί, εκ των πραγμάτων, 
να είναι ιδιαίτερα ριζική, καθώς καμία κοινωνία δεν ωφελείται από την 
αυτοεξαπάτησή της, πόσο μάλλον μια κοινωνία που επιδιώκει να κα-
τανοήσει τον Άλλον προκειμένου να τον κυριαρχήσει. Αντίστοιχα, θα 
πρέπει επιτέλους να πάψουμε να κατηγορούμε τον οριενταλισμό για 
τη δήθεν χρήση κάποιας αποκλειστικά δυτικής μεθόδου. Πώς μπορεί, 
λόγου χάριν, ν’ ασκεί κανείς μια τέτοια κριτική στην αμφισβήτηση του 
μουσουλμανικού δόγματος από μια μέθοδο που δίνει έμφαση στην ιστο-
ρική του διαμόρφωση και εξέλιξη, όταν: α) αυτού του τύπου η ανάγνωση 
δεν απευθύνεται στους μουσουλμάνους και β) η συγκεκριμένη μέθοδος 
χρησιμοποιείται διαρκώς από τη δυτική επιστήμη, λόγου χάριν κατά την 
εξέταση του χριστιανισμού ή του ιουδαϊσμού;

24. E. Said, Οριενταλισμός, ό. π., σ. 35 (ελαφρώς παραλλαγμένη μετάφραση).
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Εν τέλει –κι εδώ προσεγγίζουμε ίσως το πιο κρίσιμο σημείο του 
ζητήματος- ο οριενταλισμός δε θα είχε ποτέ καταφέρει να φτάσει εδώ 
που έφτασε, αν δεν υπήρχε το επιστημονικό κενό της Ανατολής. Σε γενι-
κές γραμμές η Δύση θα είχε γλυτώσει από μεγάλο κόπο αν είχε τη δυνα-
τότητα να γνωρίσει την Ανατολή μέσα από τους καρπούς της δικής της 
δουλειάς πάνω στην ίδια της την ιστορία και την κουλτούρα. Δεν πρέπει 
ποτέ να μας διαφεύγει πως η επιτυχία του οριενταλισμού οφείλεται 
κατά κύριο λόγο στις σχετικές αδυναμίες της Ανατολής. Υπό αυτήν την 
έννοια, θα πρέπει να είναι σαφές πως τη μέρα που οι Δυτικοί θα νιώσουν 
αναγκασμένοι να μεταφράσουν τις δικές μας οικονομικές, πολιτικές και 
κοινωνικές μελέτες πάνω στις ίδιες μας τις χώρες, μιας και θα έχουν στο 
μεταξύ καταστεί οι καλύτερες αναφορές γύρω από το θέμα, τότε θα 
μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να σκάβουμε τον τάφο του οριενταλισμού. 
Τούτη η μέρα όμως δεν έχει ακόμη ανατείλει25.

Αφού λοιπόν είδαμε ότι ο οριενταλισμός συνιστά στην ουσία μια 
θεωρία που παράγεται στη Δύση και απευθύνεται στη Δύση, πρέπει, 
τώρα, να διερευνήσουμε γιατί εμείς οι Άραβες, κομμάτι του ισλαμικού 
πολιτισμού και της Ανατολής, γενικότερα, θεωρούμε πως οι οριεντα-
λιστικές θεωρίες απευθύνονται σ’ εμάς, με αποτέλεσμα, στη συνέχεια, 
να πασχίζουμε να τις απορρίψουμε –είτε ως κομμάτι μιας συνωμοσίας 
ενάντια στο Ισλάμ είτε ως έναν τύπο αυθαίρετης γνώσης, προϊόν προκα-
ταλήψεων και ωφελιμιστικών σκοπιμοτήτων.

2) Μέχρις ενός βαθμού, τουλάχιστον, τούτη η άρνηση προέρχεται 
από την αδυναμία μας ν’ αποδεχτούμε την οπτική του Άλλου και να δούμε 
τον εαυτό μας μέσα απ’ τα μάτια του. Η πραγματική σοφία, εντούτοις, 
έγκειται στο να μην ικανοποιείται κανείς μόνο με την αντίληψη που ο ίδιος 
σχηματίζει για τον εαυτό του, αλλά να επιδιώκει, αντίθετα, να επωφεληθεί 
από τη ματιά του Άλλου, ακόμη κι αν δεν πρόκειται για μια ματιά πλήρως 
αντικειμενική. Η σύγκριση με τον Άλλον μόνο να εμπλουτίσει μπορεί την 
κουλτούρα μας, ενώ, αντίθετα, η ξεροκέφαλη απόρριψη του αλλότριου 
βλέμματος –ή, έστω, η αποδοχή του υπό τον αποκλειστικό όρο της εγκα-
τάλειψης κάθε ετερότητάς και της προσχώρησης στη δική μας αντίληψη 
περί του πολιτισμού μας- συνιστά εξέχον δείγμα της ανωριμότητάς μας. 

Η αντιοριενταλιστική τάση αποτελεί μία μόνο από τις όψεις της 
κυριαρχίας που ασκεί στα καθ’ ημάς το αυταρχικό παράδειγμα. Διότι 
μέσα στον αραβικό κόσμο δεν είμαστε κάτοχοι της «μοναδικής» και 

25. Βλ. Gh. Salameh, «‘Asab al-istishrâq [Ο πυρήνας του οριενταλισμού]», περιοδικό al-
Mustaqbal al-‘arabî, Ιανουάριος 1981, σ. 11.
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«απόλυτης» αλήθειας μόνο στη θρησκεία, αλλά και στον τομέα της πο-
λιτικής και της ιδεολογίας. Κάθε μέρα που περνά περιορίζεται όλο και 
περισσότερο η ελευθερία των αντιπολιτευόμενων ομάδων και ατόμων κι 
ενδυναμώνεται η εξουσία καθεστώτων που ανέχονται μόνο τον δικό τους 
τρόπο σκέψης, κατηγορώντας για προδοσία όσους τους αντιτίθενται. 
Πλέον, τούτη η αυταρχική εκτροπή κυριαρχεί και στο πεδίο της κουλτού-
ρας: υπό μια έννοια, η κριτική που ασκούμε στον οριενταλισμό, δίχως να 
το αντιλαμβανόμαστε, συνιστά μία από τις όψεις του.

3) Η ιδεολογική εκστρατεία των ημερών μας ενάντια στον ορι-
ενταλισμό συνιστά δείγμα σπάνιας ματαιοδοξίας και αυτοϊκανοποίη-
σης. Απορρίπτουμε την οριενταλιστική ματιά, διότι, πριν από οτιδήποτε 
άλλο, αίρει το προστατευτικό πέπλο, τούτο το φύλλο συκής που το αξι-
ακό μας σύστημα θεωρεί ως ένα από τα μεγαλύτερα ευεργετήματα του 
Θεού προς τον άνθρωπο26. Ο μουσουλμάνος απολογητής αξιολογεί τους 
οριενταλιστές ανάλογα με το αν ενστερνίζονται ή όχι την ισλαμική πίστη, 
ενώ ο κοσμικός τους κατήγορος τούς αποτιμά ανάλογα με το αν συμπα-
θούν ή όχι τον αραβικό κόσμο. Ακόμη περιμένουμε, κατά συνέπεια, τη 
στιγμή που θ’ αξιολογήσει κανείς τη δουλειά τους βάσει αυστηρά επι-
στημονικών κριτηρίων. Είναι τέτοια, όμως, η στάση μας απέναντι στον 
οριενταλισμό, που είμαστε ανίκανοι ακόμη και ν’ αναρωτηθούμε μήπως 
οι αρνητικές του κρίσεις για τον πολιτισμό και την ιστορία μας θα μπο-
ρούσαν να περιέχουν κάποια δόση αλήθειας. Ελάχιστα απασχολεί, σε 
τούτη τη φάση, αν αυτή η δόση είναι μικρή ή ακόμη κι ελάχιστη: αυτό 
που, για εμένα, φανερώνει τη νοοτροπία βάσει της οποίας υποδεχόμαστε 
τις απόψεις των οριενταλιστών είναι το γεγονός πως το παραπάνω ερώ-
τημα δεν μπορεί καν να τεθεί. 

4) Η ματαιοδοξία που μας κάνει ν’ απορρίπτουμε κάθε αρνητική 
εικόνα για την κουλτούρα και την ιστορία μας μάς ωθεί στη διαρκή αυτο-
εξαπάτηση. Διότι, από τη στιγμή που θεωρούμε πως η αντίληψη που έχει 
για εμάς η Δύση συνιστά μια διαρκή συνωμοσία, η οποία πήρε διαφορε-
τικές μορφές κατά το πέρασμα των αιώνων και της οποίας τέκνο είναι η 
δυτική επιστημολογία, τότε κάθε κριτική άποψη για την κουλτούρα και 
την ιστορία μας κηρύσσεται αυτομάτως ψευδής. Φτάνουμε να πιστεύου-
με ότι τα χαρακτηριστικά που μας αποδίδουν οι δυτικοί (καθυστέρηση, 

26. Σ.τ.μ.: Ως «φύλλο συκής» αποδίδουμε την αραβική λέξη satr που επί τούτου χρησιμο-
ποιεί ο Ζακαριγιά κι η οποία αναφέρεται, εντός του Ισλάμ, σε αυτό που πρέπει να κρύ-
βεται, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα κομμάτια εκείνα του ανδρικού και γυναικείου 
σώματος που μόνο μεταξύ συζύγων μπορούν ν’ αποκαλύπτονται.  
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ανορθολογική νοοτροπία, προλήψεις) είναι αποκυήματα της φαντασίας 
τους, τα οποία καταφέρνουν να κερδίζουν ένα κομμάτι των δικών μας 
διανοούμενων ως απόρροια ενός σχεδίου παγίωσης της δυτικής κυριαρ-
χίας. Το πιο ολέθριο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει μια κοινωνία 
που δίνει τη δύσκολη μάχη της εξόδου από την υπανάπτυξη, είναι ν’ 
αφεθεί στη γοητεία τέτοιου είδους ψευδαισθήσεων. Όποια κι αν είναι τα 
κίνητρα όσων καταδεικνύουν τις αλήθειες που μόλις αναφέραμε κι όσο κι 
αν μας πονά η παραδοχή τους, δε θα μπορέσουμε ποτέ να ξανασταθούμε 
στα πόδια μας, αν συνεχίζουμε να τις αγνοούμε, υπό την πρόφαση πως 
αντιστεκόμαστε σε κάποια απόπειρα πολιτιστικής ηγεμόνευσης. 

   Αυτό για το οποίο πρέπει να εγκαλούμε τους οριενταλιστές 
δεν είναι πως μας αποδίδουν παραξενιές που στην πραγματικότητα δε 
μας χαρακτηρίζουν, αλλά ότι δεν τις ανάγουν στις πραγματικές τους 
αιτίες. Αντί, με άλλα λόγια, να τα αποδώσουν στις ιστορικές συνθή-
κες εντός των οποίων έζησαν οι Άραβες και οι Ανατολίτες, γενικότερα, 
τα μετατρέπουν σ’ «ενδημικά» ή «αμετάβλητα» χαρακτηριστικά. Μια 
θαρραλέα και ώριμη στάση θα απαιτούσε, εν προκειμένω, να αναγνω-
ρίσουμε τούτα τα χούγια μας, καταδεικνύοντας, όμως, παράλληλα ότι, 
μακράν του ν’ αποτελούν γονίδια κάποιας «ανατολίτικης φύσης», στην 
πραγματικότητα μπορούν ν’ αλλάξουν. Κι ότι εμείς μπορούμε ν’ απε-
λευθερωθούμε από αυτά, αρκεί να γνωρίζουμε πώς να υπερβούμε τις 
συνθήκες που τα γεννούν.

Πρέπει να κατανοήσουμε σωστά τι ξεχωρίζει, αφενός, μια θεωρη-
τική στάση απέναντι στον οριενταλισμό, η είναι καρπός ώριμου στοχα-
σμού, από μια υστερική κριτική, αφετέρου, η οποία συνιστά ουσιαστικά 
απότοκο μιας δίχως όρια αυτοϊκανοποίησης. Αρκεί γι’ αυτό να σταθούμε 
την κρίση που εκφέρει ένας πολιτολόγος, ο οποίος αποδίδει την επιτυχία 
του οριενταλισμού –μεταξύ άλλων και- στο γεγονός πως ο τελευταίος

κατάφερε τελικά, μέσω της καλά υπολογισμένης του επιδεξιότητας, να 
συνδέσει στο μυαλό των αραβικών ελίτ την πολιτιστική καθυστέρηση [σε σχέση 
με τη Δύση], που βίωσε το αραβικό έθνος κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα, με τον 
ισλαμικό πολιτισμό. Κυριάρχησε, έτσι, στις τάξεις αυτών των ελίτ η πεποίθηση 
πως η ισλαμική μας κληρονομιά συνιστά πηγή τούτης της υπανάπτυξής, από την 
οποία θα βγούμε μόνο αν απεκδυθούμε της ισλαμικής πολιτιστικής μας ταυτό-
τητας […]. Ίσως η πιο καθαρή έκφραση τούτης της επιτυχίας του οριενταλισμού 
είναι το γεγονός πως κατάφερε να καταστήσει την διανοητική μας ελίτ κήρυκα 
αυτού του «μίσους προς τον εαυτό μας»: κανένας αντικειμενικός ιστορικός δε 
θα αρνιόταν τον καταστροφικό ρόλο που διαδραμάτισαν πυλώνες της σύγχρονης 
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αραβικής κουλτούρας όπως ο Ταχά Χουσεΐν κι ο Ταουφίκ Ελ-Χακίμ –για να μην 
αναφέρουμε καν τους συρο-λιβανέζους λόγιους που υπήρξαν μέλη θρησκευτικών 
μειονοτήτων. Καλύτερα από όλους μας το έθεσε εκείνος ο άραβας ιστορικός που 
καθιέρωσε την έκφραση: ο πραγματικός εχθρός είναι εντός.27

Το γεγονός πως φτάνουμε να χαρακτηρίζουμε τους καλύτερους 
διανοούμενούς μας ως «εσωτερικούς εχθρούς», μόνο και μόνο επειδή προ-
σπάθησαν να αναζωογονήσουν λιγάκι την αραβική κουλτούρα καταδει-
κνύει το βάθος της τραγωδίας στην οποία μας οδηγούν το αίσθημα αυτο-
ϊκανοποίησης κι η παρανοϊκή περιφρόνησή μας για τον έξω κόσμο –τον 
οποίο θεωρούμε ως έναν ακατανίκητο εχθρό που κατάφερε να παρεισφρή-
σει στις γραμμές μας και να προσεταιριστεί τους καλύτερους εξ ημών. 

5) Αυτό που στην πραγματικότητα ενοχλεί περισσότερο από κα-
θετί τους αντιπάλους του –είτε το αντιλαμβάνονται είτε όχι- είναι το γε-
γονός πως ο οριενταλισμός απομαγεύει την ιστορία των μουσουλμανικών 
και γενικότερα ανατολικών κοινωνιών. Μετατρέπει, δηλαδή, την ισλαμική 
ιστορία σε ιστορία κοσμική, προϊόν της δράσης απλών θνητών, στα πλαίσια 
της οποίας η πολιτιστική ανάπτυξη συνιστά –όπως συμβαίνει και με όλους 
τους υπόλοιπους πολιτισμούς- προϊόν συγκεκριμένων κοινωνικών, οικονομι-
κών και πολιτικών συνθηκών. Με αυτόν τον τρόπο αμφισβητεί τη θεολογική 
ή μεταφυσική ανάγνωση της ισλαμικής ιστορίας και κοινωνίας εντός της 
οποίας ζήσαμε για αιώνες. Επαναφέροντας την ισλαμική ιστορία από τον 
ουρανό στη γη, ο οριενταλισμός διαπράττει για πολλούς έγκλημα καθοσι-
ώσεως: αφαιρεί το καθαγιαστικό φωτοστέφανο μιας ιστορίας που θεωρεί 
πως λούζεται απ’ άκρη σ’ άκρη στο φως της προφητείας και του επερχόμε-
νου χαλιφάτου. Είναι δυνατόν να μη βλέπουμε πως αυτή η νέα ματιά, έστω 
φορέας προκαταλήψεων ή ακόμη και προϊόν δολερών προθέσεων, έχει το 
πλεονέκτημα να προκαλεί ένα σωτήριο σοκ στους μουσουλμάνους; Ακόμη 
κι αν, με άλλα λόγια, ο οριενταλισμός δε χρησιμοποίησε πάντοτε τις πιο 
εκλεπτυσμένες μεθόδους -έχοντας μείνει πίσω σε σχέση με την εξέλιξη των 
κοινωνικών επιστημών-, αρκεί και μόνο το γεγονός πως αμφισβήτησε όλους 
όσους εντός της Ανατολής συνεχίζουν να υπερασπίζονται μια αγιογραφική 
αντίληψη περί ιστορίας, από φόβο μήπως η τελευταία αποκαλυφθεί εν τέλει 
σ’ όλη της τη γύμνια, «ανθρώπινη, πολύ ανθρώπινη» καθώς έλεγε ο Νίτσε.

27. Hâmid Rabi‘, al-Thaqâfa al-‘arabiyya bayn al-ghazw al-suhyûnî wa-irâdat al-takâmul al-qawmî 
[Η αραβική κουλτούρα ανάμεσα στη σιωνιστική εισβολή και την προσπάθεια εθνικής συ-
γκρότησης], Dâr al-Mawqif al-‘Arabî, Κάιρο 1983, σ. 17. (Σ.τ.μ.: για τον Taha Hussein, βλ. το 
προηγούμενο μέρος του κειμένου, Πρόταγμα, τ. 8, ό. π., σ. 213, υπ. 15. Για τους  «συρο-λι-
βανέζους λόγιους που υπήρξαν μέλη θρησκευτικών μειονοτήτων», βλ. παρακάτω, υπ. 29.)
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Ανάλυση της σύγχρονης κριτικής του οριενταλισμού
Σε αντίθεση με τους θρησκευτικούς κατήγορους του οριενταλι-

σμού, η πλειονότητα όσων του ασκούν κριτική σε επίπεδο πολιτικό και 
πολιτιστικό έχουν αφομοιώσει τη δυτική κουλτούρα. Οι πιο περίβλεπτοι 
εξ αυτών, ο Ανουάρ Αμπντέλ-Μαλέκ (Anouar Abdel-Malek) κι ο Έντου-
αρντ Σαΐντ, ζουν μόνιμα στη Δύση, ενώ κι οι περισσότεροι εκ των υπολοί-
πων μοιράζουν τον χρόνο τους ανάμεσα στη γενέθλια χώρα τους και σε 
κάποια δυτική της ομόλογο. Θα ήθελα εδώ να επιχειρήσω μια κοινωνιο-
ψυχολογική ανάλυση του εκδυτικισμένου και «αντιοριενταλιστή» άραβα 
διανοούμενου. Πρόκειται για εγχείρημα κατά μέγα μέρος βασιζόμενο 
στη διαίσθηση, πράγμα που σημαίνει πως τα συμπεράσματά στα οποία 
θα καταλήξω είναι ανοιχτά σε πιθανή ανασκευή. 

1) Τα πράγματα είναι απλά στην περίπτωση της θρησκευτικού 
τύπου κριτικής στον οριενταλισμό: Πρόκειται για την αντιπαράθεση 
ανάμεσα στην οπτική του πιστού κι εκείνη του ορθολογιστή, ανάμεσα 
στη θρησκευτική απολογητική και την ιστορική ανάλυση. Ο απολογητής 
παίζει εντός έδρας, καθώς μιλά τη γλώσσα του κι ακολουθεί τη μέθοδό 
του, σε αντίθεση με τον οριενταλιστή ο οποίος εισάγει μια ξένη κουλ-
τούρα στα καλούπια του δικού του πολιτισμού, με τα αποτελέσματα 
της προσπάθειάς του να έρχονται αναπόφευκτα σε σύγκρουση με την 
ενδογενή αυτοαναπαράσταση της μελετούμενης κουλτούρας. Τα πάντα 
περιπλέκονται, όμως, στην περίπτωση της νεοτερικού τύπου κριτικής, 
καθώς εδώ έχουμε την αντιπαράθεση εκδυτικισμένων Ανατολιτών με 
εξανατολισμένους Δυτικούς. Συγκρίνοντας τη θέση του μ’ εκείνη του 
οριενταλιστή, ο άραβας διανοούμενος ο εγκατεστημένος στη Δύση, που 
έχει πλήρως αφομοιώσει τη δυτική κουλτούρα, αδυνατεί να κατανοήσει 
γιατί ο οριενταλιστής, αντί ν’ αφήνεται ν’ «αφομοιωθεί» από την Ανα-
τολή, παραμένει, αντίθετα, εξωτερικός της παρατηρητής, διατηρώντας, 
επιπλέον, μια ματιά ταυτόχρονα υποτιμητική και συμπονετική προς το 
αντικείμενο της παρατήρησής του.

2) Παρ’ όλα αυτά, ο εκδυτικισμός του άραβα διανοούμενου συ-
ναντά εσωτερικές αντιστάσεις, καθώς προσκρούει σε μια βαθιά επιθυ-
μία αυτοεπιβεβαίωσης. Αντιμέτωπος με το ζήτημα της πολιτιστικής του 
ταυτότητας, ο εκδυτικισμένος άραβας διανοούμενος τείνει ως επί το 
πλείστον να καταφάσκει με περηφάνια την καταγωγή του, προκειμένου 
να μην αφομοιωθεί πλήρως από την υιοθετημένη του κουλτούρα. Απο-
τέλεσμα αυτής της διπλής ένταξης είναι η δημιουργία μιας φανταστικής 
Ανατολής η οποία είναι, με τον τρόπο της, εξίσου «εξωτική» με τη θαυ-
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μαστή Ανατολή των ρομαντικών δυτικών ταξιδιωτών αλλά κι εξίσου 
απομακρυσμένη από την πραγματική Ανατολή όσο μπορεί να ‘ναι και η 
Ανατολή των οριενταλιστών. Βασιζόμενος σ’ αυτή τη φαντασίωση περί 
Ανατολής, ο εκδυτικισμένος άραβας αντιοριενταλιστής αποκηρύττει 
την οριενταλιστική αναπαράσταση περί μιας Ανατολής υπανάπτυκτης 
κι ακινητοποιημένης σε μια ανιστορική και αχρονική ουσία. Αν του είχε 
δοθεί, ωστόσο, η ευκαιρία να ζήσει περισσότερο στην κοινωνία από την 
οποία κατάγεται, θα είχε μπορέσει να μελετήσει την ιδεολογία που 
προπαγανδίζουν όλες αυτές οι θρησκευτικές ομάδες από τις οποίες 
επηρεάζονται μεγάλα κομμάτια της αραβικής νεολαίας. Θα είχε μπο-
ρέσει τότε να διαπιστώσει πως οι ομάδες αυτές υπερασπίζονται ένα 
Ισλάμ ακινητοποιημένο στην πρώτη στιγμή της ιστορικής του ανάδυσης 
και ισχυρίζονται πως μπορούν να επιλύσουν τα σημερινά προβλήματα 
με λύσεις που εμφανίστηκαν πριν από δεκατέσσερις αιώνες. Ιδού πώς 
αντιλαμβάνονται την αραβική και ισλαμική πραγματικότητα εκείνοι 
που θεωρούν εαυτούς ως τους πραγματικούς υπερασπιστές του Ισλάμ.

3) Η εξιδανικευμένη εικόνα περί Ανατολής στην οποία καταλή-
γει να πιστεύει ο εκδυτικισμένος άραβας διανοούμενος συνιστά προϊόν 
της –ασυνείδητης, αναμφίβολα- προσπάθειάς του ν’ απενοχοποιηθεί 
αποκαθιστώντας, στα μάτια του, την κοινωνία μέσα στην οποία γεν-
νήθηκε και μεγάλωσε αλλά στη συνέχεια εγκατέλειψε για τη Δύση. 
Θα έλεγε κανείς ότι μέσω αυτής της διπλής πλειοδοσίας, σε επίπεδο 
αντιδυτικού αισθήματος αλλά και απολογητικής υπέρ του τόπου κατα-
γωγής του, ο εκδυτικισμένος άραβας κριτικός του οριενταλισμού προ-
σπαθεί να εξοφλήσει το χρέος του προς αυτόν τον τόπο. Δε θα πρέπει, 
ως εκ τούτου, να μας εκπλήσσει η τάση του να διαγράφει τις διαφορές 
που χωρίζουν τους πολιτισμούς, την οποία καταδεικνύουν θαυμάσια τα 
λόγια του Έντουαρντ Σαΐντ που ήδη παραθέσαμε: «έχω υποστηρίξει 
ότι “η Ανατολή” είναι από μόνη της μια τεχνητή οντότητα και ότι η 
ιδέα πως υπάρχουν γεωγραφικοί τόποι με αυτόχθονες, ριζικά “διαφο-
ρετικούς” κατοίκους οι οποίοι μπορούν να προσδιοριστούν με βάση 
κάποια θρησκεία, κουλτούρα ή φυλετική ουσία κατάλληλη γι’ αυτόν τον 
γεωγραφικό τόπο είναι μια εξαιρετικά αμφισβητήσιμη ιδέα»28. Πράγμα 
που ισοδυναμεί με το να έλεγε κανείς: «ο πολιτισμός στον οποίο έχω 
μετοικήσει ούτε αξίζει κάτι παραπάνω από αυτόν που εγκατέλειψα, 
ούτε και διαφέρει καθόλου από αυτόν».

28. E. Said, Οριενταλισμός, ό. π., σ. 388.
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Εν ολίγοις, όλος ο κόσμος δέχεται την ιδιαιτερότητα των κοι-
νωνιών της Ανατολής -τόσο οι δυτικοί μελετητές όσο κι εκείνοι εκ των 
κατοίκων τους που υπερασπίζονται την πολιτιστική τους ταυτότητά. Ο 
μόνος που αρνείται αυτήν την προφανή διαπίστωση είναι ο εκδυτικι-
σμένος άραβας διανοούμενος: διότι αν τη δεχόταν θα έπρεπε επίσης να 
δεχθεί πως είναι κι ο ίδιος σε ένα βαθμό διαφορετικός από την κουλ-
τούρα εντός της οποίας πλέον ζει ή ακόμη και πως είναι πολιτιστικά 
κατώτερος από τους αυτόχθονες κατοίκους της νέας του πατρίδας. Ο 
ίδιος πιστεύει πως με την άρνησή του αυτή βοηθά τον πολιτισμό κα-
ταγωγής του, ενώ στην πραγματικότητα μόνο τον εαυτό του ωφελεί. 
Εξάλλου, με το να μην παραδέχεται το βασικό δεδομένο της υποανά-
πτυξης του αραβικού κόσμου, του παρέχει τις χείριστες δυνατές υπηρε-
σίες και γι’ αυτόν τον λόγο, όσο κι αν κάτι τέτοιο δεν του αρέσει, δε θα 
καταφέρει ποτέ να γίνει ένας πραγματικός του εκπρόσωπος. Αυτό που 
εκφράζει δεν είναι τόσο ένας «ανεστραμμένος οριενταλισμός» (κατά 
την έκφραση του Al-‘Azm), όσο ένας ενδυναμωμένος οριενταλισμός, 
δηλαδή ένας οριενταλισμός διπλά διαμεσολαβημένος, μιας και η αντί-
ληψή του περί Ανατολής συνιστά αντίδραση στη δυτική ανάγνωση του 
αραβικού κόσμου. Εδώ έγκειται, άλλωστε, το αδιέξοδο αυτής της αντί-
ληψης περί Ανατολής, η οποία δεν είναι ούτε πλήρως δυτική ούτε πλή-
ρως ανατολική: βρίσκεται, αντίθετα, σ’ ένα είδος no man’s land, καθώς 
δεν είναι αποδεκτή ούτε από τους δυτικούς οριενταλιστές ούτε όμως 
–κι αυτό είναι το πιο σημαντικό- από τους παραδοσιακούς Ανατολίτες, 
εφόσον απορρίπτει ως προϊόν δυτικών παρερμηνειών την απολυτοποι-
ημένη, ιστορικώς παγιωμένη και στατική αντίληψη περί Ισλάμ που οι 
τελευταίοι υπερασπίζονται. 

4) Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σταθούμε σε μια σημαντική 
διαφορά. Ενώ, λοιπόν, οι δύο γνωστότεροι εκπρόσωποι της σύγχρονης 
κριτικής του οριενταλισμού (ο Ανουάρ Αμπντέλ-Μαλέκ και ο Έντουαρντ 
Σαΐντ) προέρχονται από χριστιανικές μειονότητες που ζουν σε ισλαμικά 
εδάφη, η στάση τους απέναντι στον δυτικό πολιτισμό ουδεμία σχέση 
έχει με την αντίστοιχη της προηγούμενης γενιάς χριστιανών αράβων δι-
ανοούμενων, εκείνης του Σιμπλί Σουμαγίλ και του Σαλαμά Μουσά29. Οι 

29. Σ.τ.μ.: Οι Shiblî Shumayyil (1850-1917) και Salâma Mûsâ (1887-1958) υπήρξαν μέλη 
μιας γενιάς διανοουμένων –η οποία περιελάμβανε επίσης ονόματα όπως οι Farah Antun 
(1874-1922), Georgie Zaidan (1861-1914) και Ya’qub Suruf (1852-1917)- που αφού έκαναν 
σπουδές στη Συρία (αρκετοί στο αμερικανικό Συριακό Προτεσταντικό Κολλέγιο της Βυ-
ρηττού) αλλά και στη Δύση, μετοίκησαν στην Αίγυπτο. Δυτικόφρονες και φιλελεύθεροι, 
θεωρούνται ως οι πατέρες της εκκοσμικευτικής παράδοσης εντός του αραβικού κόσμου, 
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τελευταίοι είχαν σε τέτοιο βαθμό αφομοιωθεί πολιτιστικά, που γίνονταν 
εύκολα στόχος κατηγοριών σύμφωνα με τις οποίες είχαν μετατραπεί σε 
υπερασπιστές της χριστιανικής Δύσης. Θα πρέπει, αντίθετα, να αναγνω-
ρίσουμε στη σημερινή γενιά πως βγάζει τη διαμάχη Ισλάμ-Δύση από το 
θρησκευτικό επίπεδο, τοποθετώντας την, με τρόπο πραγματικά αντικει-
μενικό, σ’ ένα επίπεδο κοινωνικό και πολιτιστικό.

Αυτές οι διαπιστώσεις μας οδηγούν σ’ ένα γενικότερο συμπέρα-
σμα που μας είναι απαραίτητο για την ερμηνεία του είδους της κριτικής 
που ασκούν στον οριενταλισμό οι εκδυτικισμένοι άραβες διανοούμενοι. 
Σε αντίθεση με την προηγούμενη γενιά εκσυγχρονιστών διανοούμενων, 
για την οποία θα έπρεπε να υιοθετήσουμε τον δυτικό τρόπο ζωής και σκέ-
ψης προκειμένου να φτάσουμε τη Δύση, η σημερινή γενιά έχει κατακτήσει 
την επιστημονική ωριμότητα που επιτρέπει στα μέλη της να κατανοούν 
τα εγγενή όρια του δυτικού παραδείγματος και να υποστηρίζουν, κατ’ 
επέκταση, πως έχει φτάσει πια η ώρα να σταματήσουμε να κοιταζόμαστε 
στον δυτικό καθρέφτη και να χειραφετηθούμε από το δυτικό παράδειγμα. 
Σε ό,τι με αφορά, πιστεύω ότι δεν έχει φτάσει ακόμη η ώρα για αυτήν τη 
χειραφέτηση και τούτο για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, οι συγκεκριμέ-
νοι διανοούμενοι, κατά και παρά την κριτική τους στη Δύση, παραμένουν 
έγκλειστοι του δυτικού εννοιολογικού κι επιστημολογικού πλαισίου, δίχως 
το οποίο δε θα είχαν ποτέ μπορέσει να την αρθρώσουν. Δεύτερον –και συ-
ναγόμενο από τα προηγούμενα-, πραγματική ανεξαρτησία σημαίνει πως 
η κριτική του οριενταλισμού θα πρέπει να πληρώσει το κενό που σήμερα 
καλύπτει ο τελευταίος με μια νέα, εναλλακτική επιστημολογία και μεθο-
δολογία, πράγμα όμως που μάλλον θα αργήσει πολύ ακόμη. Αυτός είναι 
κι ο λόγος για τον οποίο τούτη η κριτική του οριενταλισμού μοιάζει με τα 
όνειρα ωριμότητας ενός πολιτισμού που μόλις δείχνει να αποκτά συνείδη-
ση του εαυτού του. Θεωρώ πιο σώφρωνα, ως εκ τούτου, την αναγνώριση 
των ορίων της γνώσης μας και την επιτέλεση κάθε δυνατής προσπάθειας 
για την επέκτασή τους, με σκοπό, επιτέλους, να πλησιάσουμε στη μέρα 
εκείνη κατά την οποία θα είμαστε ικανοί να σχηματίζουμε τη δική μας 
αντίληψη για τον εαυτό μας, τόσο σε επίπεδο μεθοδολογίας όσο και ως 
προς το περιεχόμενο τούτης της αυτογνωσίας.

καθώς είχαν ως πολιτικό ιδεώδες τη δημιουργία ενός κοσμικού κράτους εντός του οποίου 
μουσουλμάνοι και χριστιανοί θα ζούσαν μαζί στη βάση της πλήρους ισότητας. Ο Σουμαν-
γίλ υπήρξε εισηγητής της σκέψης του Δαρβίνου στον αραβικό κόσμο, ενώ συχνά θεωρείται 
και ως ο πρώτος άραβας σοσιαλιστής. Ο Μουσά πίστευε πως η θρησκεία απότελούσε τρο-
χοπέδη της κοινωνικής εξέλιξης και πως οι αραβικές κοινωνίες θα έπρεπε να περιορίσουν 
δραστικά τον ρόλο της αν ήθελαν να επιτύχουν την πρόοδο. 

ΦΟΥΑΝΤ ΖΑΚΑΡΙΓΙΑ



179

Έχοντας χαρακτηρισθεί ως «περίπτωση σταματημένης ανάπτυ-
ξης», ο πολιτισμός μας δείχνει πλέον να έχει μπει για τα καλά στον γλι-
στερό δρόμο της επιταχυνθείσας ανάπτυξης σε πολλαπλά επίπεδα. Αρ-
χικά, σε επίπεδο επιστημολογικό, όταν παραχωρούμε μονοπωλιακά στη 
Δύση την ευθύνη της ιστορικής εξέλιξης των σύγχρονων ορθολογικών και 
πειραματικών μεθόδων που θέλουμε να υπερβούμε, ουσιαστικά υπερτι-
μούμε κατά πολύ τη συνεισφορά της. Στην πραγματικότητα η Δύση είναι 
ένας ύστερος –επ’ ουδενί όμως κι ο τελευταίος- κρίκος μιας μακράς 
ακολουθίας πολιτισμών που όλοι τους συνεισέφεραν ώστε να φτάσουμε 
στο σημερινό επίπεδο ανθρώπινης γνώσης. Άλλωστε, με το να ταυτίζου-
με υπερβολικά κάθε γνωστικό κλάδο (εν προκειμένω τον οριενταλισμό) 
με τις κοινωνικές συνθήκες παραγωγής του (εν προκειμένω, πάλι, τις 
ηγεμονικές βλέψεις των Ευρωπαίων), παραβλέπουμε την ικανότητα κάθε 
γνώσης ν’ αυτονομείται με την πάροδο του χρόνου. Πιο επικίνδυνη όλων 
είναι βέβαια η τάση μας να φτιάχνουμε μια εξιδανικευμένη εικόνα του 
εαυτού μας, η οποία είναι εξίσου παραμορφωτική με την εκ Δυσμάς 
προερχόμενη απεικόνισή μας στην οποία και αντιπαραθέτουμε τούτη 
την αυτοεξιδανίκευση. 

Όπως βλέπουμε, προσπαθώντας κανείς ν’ αποτιμήσει το αραβικό 
κίνημα κριτικής στον οριενταλισμό, συναντά όλες τις βασικές πτυχές της 
κρίσης που αντιμετωπίζει ο αραβικός πολιτισμός στο επίπεδο των σχέ-
σεών του με τη Δύση. Προκειμένου, κατά συνέπεια, να κατανοήσουμε τον 
οριενταλισμό, θα πρέπει να τον εξετάζουμε όχι ως ένα μονοσήμαντο φαι-
νόμενο (δηλαδή ως την αντίληψη της Δύσης περί Ανατολής), αλλά να τον 
εντάσσουμε στην πολυπολική προβληματική της διαπολιτισμικότητας.

Πριν κλείσω, θα ήθελα να τονίσω το γεγονός πως, κατά την κρι-
τική μας στην παραμορφωτική μας απεικόνιση που μας επιφυλάσσει ο 
οριενταλισμός, υιοθετούμε κι εμείς αντίστοιχα παραμορφωτικές απεικο-
νίσεις όχι μόνο του ίδιου μας του πολιτισμού αλλά και της σχέσης μας με 
τον Άλλο. Όποιος έχει παρακολουθήσει την εξέλιξη της αραβικής νοοτρο-
πίας κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, γνωρίζει καλά πως, αν εξε-
τάσουμε τις πιο ζωντανές και λαοφιλείς τους τάσεις, θα διαπιστώσουμε 
ότι οι αραβικές κοινωνίες συνεχίζουν ακόμη να πιστεύουν πως η σωτηρία 
τους μπορεί να έρθει μόνο διά της πίστης σ’ ένα απολυτοποιημένο θρη-
σκευτικό δόγμα, απρόσβλητο από την ιστορική εξέλιξη. Γνωρίζει επίσης 
ότι η νοοτροπία μας παραμένει ακόμη τόσο βαθειά προσκολλημένη στις 
προλήψεις, ώστε να μπορούν τα αιγυπτιακά δικαστήρια να επικυρώνουν 
τον γάμο μεταξύ ενός άντρα κι ενός γυναικείου τζίνι –όπως συνέβη σε δύο 

Ο ΟΡΙΕΝΤΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ
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περιπτώσεις τα δυο τελευταία χρόνια- αλλά κι ένα μεγάλο μέρος των φοι-
τητών μας –δηλαδή της μελλοντικής ελίτ της χώρας- να αντιτίθενται βίαια 
σε όσους τους καλούν να πάψουν να πιστεύουν στη μαγεία και το κακό 
μάτι –αντίστοιχα, ο συγγραφέας αυτών των γραμμών έπεσε θύμα μιας 
βίαιης εκστρατείας του τύπου, επειδή τόλμησε να ισχυριστεί πως δεν ήταν 
άγγελοι αυτοί που διέσχισαν τη διώρυγα του Σουέζ, κατά τον πόλεμο του 
Οκτωβρίου του 1973, αλλά καλά εκπαιδευμένοι στρατιώτες30.

Ενδεχομένως το πορτραίτο των αραβικών κοινωνιών που φιλο-
τέχνησα να δείχνει ζοφερό. Ωστόσο, δίπλα σ’ αυτές τις ανησυχητικές 
εικόνες μπορεί κανείς να εντοπίσει και θετικά στοιχεία, κυρίως προς τη 
μεριά των διαφωτιστών διανοούμενων που μας δίνουν λόγους για να συ-
νεχίζουμε να ελπίζουμε. Πρόθεσή μου σε αυτό το κείμενο ήταν απλώς να 
τονίσω τον κίνδυνο που συνιστά αυτή μας η τάση να αρνούμαστε τα μει-
ονεκτήματά μας μόνο και μόνο επειδή καταδεικνύονται –έστω με τρόπο 
μεροληπτικό- από κάποιους άλλους. Δεν αρνείται κανείς την αξία μιας 
κριτικής που στοχεύει να δείξει πως ο οριενταλισμός δε συνιστά έναν 
αθώο γνωστικό κλάδο· δεδομένου, ωστόσο, του βάθους της κοινωνικής 
μας καθυστέρησης, υπάρχουν άλλες προτεραιότητες, πολύ πιο επείγου-
σες από την κριτική των δυτικών απεικονίσεων της Ανατολής, με πρώτη 
και κύρια την αμφισβήτηση του ίδιου μας του τρόπου να αντιλαμβανό-
μαστε τον εαυτό μας. 

30. Βλ. το άρθρο μας «Ma‘rakatunâ wa-l-tafkîr al-lâ-‘aqlî [Ο πόλεμος του 1973 και η ανορ-
θολογική σκέψη]» (Al-Ahrâm, 19/11/1973) και τις αντιδράσεις που προκάλεσε στον αιγυπτι-
ακό τύπο τις μέρες που ακολούθησαν. 

ΦΟΥΑΝΤ ΖΑΚΑΡΙΓΙΑ



Σπύρος Απέργης

Μετά την «Αραβική άνοιξη»
Οι αραβικές κοινωνίες μεταξύ φατριαστικού και θεοκρατικού 

φαντασιακού

Το άρθρο αυτό αποτελεί συνέχεια, κατά κάποιον τρόπο, ενός 
άρθρου που είχε δημοσιευτεί σε παλαιότερο τεύχος του περιοδικού1. Με 
το παρόν κείμενο σκοπεύουμε να ανιχνεύσουμε τις εξελίξεις στις αραβι-
κές χώρες όσον αφορά στα γεγονότα της λεγόμενης «αραβικής άνοιξης» 
την περίοδο 2011-2012 αλλά και τα επόμενα χρόνια, προσπαθώντας να 
ανιχνεύσουμε τους αντικειμενικούς παράγοντες αλλά και τις ιστορικές 
δυσκολίες που παγιδεύουν αυτούς τους λαούς είτε στη διαιώνιση των 
πλήρως αυταρχικών καθεστώτων είτε στην περιδίνηση μέσα στον θρη-
σκευτικό φανατισμό και την θεοκρατική παράδοση. 

Αίγυπτος: διαιώνιση της κυριαρχίας του στρατού
Η Αίγυπτος αποτέλεσε ένα από τα σύμβολα των κινημάτων της 

αραβικής άνοιξης, από τη στιμή που ο πρόεδρος Χόσνι Μουμπάρακ, 
δικτάτορας της Αιγύπτου από το 1981, οδηγήθηκε γρήγορα σε παραί-
τηση τον Φεβρουάριο του 2011. Οι συγκρούσεις μεταξύ ισλαμιστών και 
υποστηρικτών του κοσμικού χαρακτήρα του κράτους για την εξουσία 
οδήγησαν σε εκλογές, χωρίς ωστόσο να εκτονωθεί η κατάσταση και με 
τον στρατό να έχει καταλάβει πραξικοπηματικά την εξουσία και -μέσω 
κήρυξης στρατιωτικού νόμου- να κυριαρχεί στη δημόσια ζωή. 

1. Σ. Απέργης, Δ. Μαρκόπουλος, «Όταν οι εξεγέρσεις παίζουν ντόμινο», Πρόταγμα, τ. 2, 
Ιούνιος 2011, σσ. 47-59. 
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Ας θυμηθούμε ότι για να φτάσουμε εκεί, ήδη από την άνοιξη 
του 2013, μια μικρή ομάδα ακτιβιστών, αυτοαποκαλούμενων Tamarrod 
("Εξέγερση") άρχισαν να οργανώνουν μια καμπάνια, μαζεύοντας υπο-
γραφές προκειμένου να ζητήσουν την απόσυρση της εμπιστοσύνης από 
την κυβέρνηση Morsi και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Η καμπά-
νια κλιμακώθηκε σε διαδηλώσεις με συμμετοχή εκατομμυρίων διαδηλω-
τών την 30ή Ιουνίου, επέτειο της ορκωμοσίας του Μόρσι. Η επέμβαση 
του Στρατού τον έθεσε υπό κράτηση στις 3 Ιουλίου, αναστέλλοντας την 
εφαρμογή του Συντάγματος και εγκαθιστώντας προσωρινή κυβέρνηση 
υπό την ηγεσία του Adli Mansour, προέδρου του Ανωτάτου Συνταγμα-
τικού Δικαστηρίου. 

Ένα νέο σχέδιο Συντάγματος που σχεδιάστηκε έδινε ενισχυμένες 
εξουσίες στον στρατό, το δικαστικό σώμα και την αστυνομία, μεταξύ 
άλλων αντιδημοκρατικών στοιχείων. Στο μεταξύ, οι οπαδοί του Μόρσι 
προχώρησαν σε συνεχείς διαδηλώσεις κατά της προσωρινής κυβέρνησης 
και αντιμετωπίστηκαν με ισχυρή καταστολή από της δυνάμεις ασφαλεί-
ας, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα περισσότερους από 1000 θανάτους. Οι 
αρχές προέβησαν σε μεθοδικές συλλήψεις και διώξεις της ηγεσίας των 
Αδελφών Μουσουλμάνων ενώ τα δικαστήρια τελικώς έθεσαν εκτός νόμου 
την οργάνωση. Οι επιθέσεις στην χριστιανοκοπτική μειονότητα, ένα ήδη 
μακροχρόνιο πρόβλημα, αυξήθηκαν δραματικά μετά το πραξικόπημα 
και τις επιθέσεις στους ισλαμιστές διαδηλωτές, καθώς πολλοί ισλαμιστές 
θεώρησαν ότι η κοπτική κοινότητα ήταν συνένοχη στην ανατροπή του 
Μόρσι και την καταπίεση της ισλαμικής κοινότητας. Ο τελευταίος παρα-
πέμφθηκε σε διαδοχικές δίκες μετά τον Νοέμβριο του 2013, ενώ η οργά-
νωση των Αδελφών Μουσουλμάνων ανακηρύχθηκε από την κυβέρνηση ως 
τρομοκρατική ομάδα και ποινικοποιήθηκαν όλες οι δραστηριότητές της, 
η χρηματοδότησή της και ακόμα και η ίδια η συμμετοχή στην οργάνωση2. 

Το σχέδιο Συντάγματος τέθηκε σε δημοψήφισμα στις 14 και 15 
Ιανουαρίου 2014 και εγκρίθηκε με το 98% των ψήφων, με περίπου 38% 
συμμετοχή του εκλογικού σώματος και με την οργάνωση των Αδελφών 
Μουσουλμάνων να κάλεί σε μποϋκοτάζ της ψηφοφορίας. Ως προς το 
περιεχόμενο του νέου συντάγματος είναι αναμφισβήτητο ότι -αν και βελ-
τιωμένο σε σχέση με αυτό του 2012- υπολείπεται στην εκπλήρωση των 
διεθνών υποχρεώσεων της Αιγύπτου ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα 

2. Αργότερα, ο Μόρσι καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση και, στη συνέχεια στις 
16/5/2015 σε θάνατο. Μετά την καταδίκη αυτή ο Μόρσι παραμένει στη φυλακή και, πα-
ράλληλα, καταδικάστηκε εκ νέου σε ισόβια κάθειρξη με την κατηγορία της κατασκοπείας. 

ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ
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ενώ παρέχει υπερβολική αυτονομία στον στρατό, επιτρέποντας τα στρα-
τοδικεία πολιτών, εισάγει διακρίσεις κατά των αλλοδαπών και αφήνει 
ανοιχτή την πόρτα για ανάρμοστους περιορισμούς στα δικαιώματα της 
έκφρασης και της συνάθροισης3. 

Τον Μάιο του 2014 διεξήχθησαν προεδρικές εκλογές, στις οποίες 
ο πρώην αρχηγός του στρατού Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι συγκέντρωσε το 
96,9% των ψήφων(!). Ωστόσο η απογοήτευση του κόσμου από τις εξελί-
ξεις ήταν παραπάνω από εμφανής4. Μετά την ανάληψη του αξιώματος 
του προέδρου, ο Αλ Σίσι πέτυχε την οικονομική στήριξη αρκετών αρα-
βικών χωρών προκειμένου να αντιμετωπίσει το οξυμένο χρηματοδοτι-
κό πρόβλημα της χώρας. Ωστόσο, έγκυρες μη κυβερνητικές οργανώσεις, 
όπως η Human Rights Watch, μιλούν για «τη χειρότερη επιδείνωση στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη σύγχρονη ιστορία της» υπό το 
νέο καθεστώς, ενώ έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται λαϊκές αντιδρά-
σεις στις πολιτικές του Αλ Σίσι με διαδηλώσεις, τις οποίες ο ίδιος αντι-
μετωπίζει με καταστολή και φυλακίσεις5.  

Συνοψίζοντας, γίνεται αντιληπτό ότι το κίνημα αμφισβήτησης 
της καθεστυκυίας τάξης του 2011 τελικά υποχώρησε, δεν μπόρεσε να 
συγκροτηθεί πολιτικά και, στην πορεία των πραγμάτων, ευνουχίστηκε 
από την κυριαρχία των Αδελφών Μουσουλμάνων, οι οποίοι ήταν η μόνη 
οργανωμένη δύναμη της αντιπολίτευσης την περίοδο του καθεστώτος 
Μουμπάρακ. Η επίδραση των Αδελφών Μουσουλμάνων επισκίασε τα 
κινήματα της Αριστεράς και τη φιλελεύθερων αντιλήψεων νεολαία που 
υπερασπιζόταν τον κοσμικό χαρακτήρα του κράτους και της κοινωνίας, 
με αποτέλεσμα να επικρατήσουν πολιτικά σε πρώτη φάση οι Αδελφοί 
Μουσουλμάνοι. Στη συνέχεια, μερίδες της αιγυπτιακής ελίτ με «αιχμή» 
τον στρατό κατάφεραν να επιβάλουν την παρουσία τους στα κοινωνι-
κά και πολιτικά πράγματα της χώρας, εκμεταλλευόμενες και τις νέες 
διαδηλώσεις μέρους του κινήματος του Ιανουαρίου 2011, το οποίο αντι-
δρούσε στην καταπιεστική πολιτική του Μόρσι και των Αδελφών Μου-
σουλμάνων. Ως απαύγασμα όλων αυτών έχουμε την παλινόρθωση ενός 
καθεστώτος, παρόμοιου ως προς τη συγκρότηση και τον αυταρχισμό με 
αυτό του Μουμπάρακ. 

3. Amnesty International, Egypt: Roadmap to Repression - No end in sight to human rights 
violations, 23.01.2014. 
4. Από τα 54 εκατομμύρια ψηφοφόρους της Αιγύπτου, ψήφισε μόλις το 47,45%, με την 
αποχή να είναι υψηλότερη από αυτή των εκλογών του 2012. 
5. Σε διαμαρτυρίες την 15η Απριλίου 2016, χιλιάδες άνθρωποι ζητούσαν να «πέσει το 
καθεστώς», κατά το σύνθημα της εξέγερσης του 2011. 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΑΒΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ
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Καθίσταται επομένως σαφές ότι τα όποια ψήγματα αυτονομίας 
διακρίναμε στο κίνημα της «Αραβικής Άνοιξης» σκόρπισαν στην πορεία 
των πραγμάτων λόγω του εγκλωβισμού στην ετερονομία που επιβάλλει 
το Ισλάμ ως θρησκεία και ως συνολικός τρόπος θέσμισης. Για ένα μεγάλο 
κομμάτι του αιγυπτιακού λαού, οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι, ως πολιτική 
έκφραση του Ισλάμ, διαφάνηκε ως η λύση σε μια περίοδο αβεβαιότητας 
και αστάθειας. Το κίνημα του Ιανουαρίου 2011 δεν κατάφερε να αναπτύξει 
διαδικασίες και θεσμούς οργάνωσής του ώστε να παρέμβει αποτελεσμα-
τικά στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της χώρας. Έτσι, τα αιτήματα 
για κοινωνική, πολιτική και οικονομική δημοκρατία που περιλαμβάνονταν 
στους κόλπους του κινήματος έμειναν μετέωρα και στην πορεία εξαφα-
νίστηκαν αρχικά κάτω από την καταπίεση των Αδελφών Μουσουλμάνων 
και στη συνέχεια από τον στρατό και τον Αλ Σίσι. Η αυτοπεποίθηση, το 
πάθος, η αυτοοργάνωση, όπως και η διάθεση του κόσμου των πλατειών να 
εκφράσει και να επιβάλει τις ανάγκες του υποχώρησαν και οι δυνάμεις 
του στρατιωτικού κατεστημένου πέτυχαν ουσιαστικά την παλινόρθωσή 
τους. Παράλληλα οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάρος των 
αντιφρονούντων είναι πλέον αυξημένες και οι μέρες της πλατείας Ταχρίρ 
θυμίζουν πια ένα σχετικά μακρινό όνειρο.

Τυνησία: μεταξύ κοσμικότητας και σαλαφισμού
Το Rassemblement Constitutionnel Démocratique (RCD), που ήταν 

επί δεκαετίες το κυβερνών κόμμα στην Τυνησία, έχασε τη δεσπόζουσα 
θέση που είχε, όταν ένα κύμα λαϊκών διαδηλώσεων ανάγκασαν τον ηγέ-
τη του, δικτάτορα Ben Ali να φύγει από την εξουσία. Οι διαδηλώσεις 
που ξεκίνησαν στην Τυνησία τον Δεκέμβριο του 2010, λόγω της υψηλής 
ανεργίας, της διαφθοράς, της εκτεταμένης φτώχειας και των υψηλών 
τιμών των τροφίμων, κλιμακώθηκαν τον Ιανουάριο του 2011, με απο-
κορύφωμα την εξέγερση που οδήγησε σε εκατοντάδες νεκρούς. Στις 
14 Ιανουαρίου 2011, ο Μπεν Άλι διέλυσε την Κυβέρνηση, έφυγε από 
τη χώρα, και από τα τέλη Ιανουαρίου 2011, σχηματίστηκε «Κυβέρνηση 
εθνικής ενότητας». Στον απόηχο της αναχώρησης του Μπεν Άλι, ορι-
σμένοι πολιτικοί του RCD έλαβαν θέσεις στην προσωρινή κυβέρνηση, 
εξοργίζοντας τους διαδηλωτές που ζητούσαν μια καθαρή ρήξη με το 
καθεστώς. Υπό την λαϊκή πίεση, ένας αριθμός ανώτερων αξιωματούχων, 
συμπεριλαμβανομένου του προσωρινού πρωθυπουργού, Mohammed 
Ghannouchi, παραιτήθηκε από το RCD, με τους διαδηλωτές να συνε-
χίζουν να απαιτούν την απαγόρευση του RCD στην Τυνησία. Τελικά η 
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λειτουργία του κόμματος ανεστάλη, ενώ στις 9 Μαρτίου 2011 το δικα-
στήριο αποφάσισε τη διάλυση του RCD, τη ρευστοποίηση των περιουσι-
ακών στοιχείων του κόμματος και τον αποκλεισμό των μελών του από 
υποψηφιότητα στις μελλοντικές εκλογές. 

Οι εκλογές για τη νέα Συνταγματική Συνέλευση διεξήχθησαν 
στα τέλη Οκτωβρίου του 2011, και τον Δεκέμβριο αυτή εξέλεξε ως προ-
σωρινό Πρόεδρο τον Moncef Marzouki, ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων. Η Συνέλευση άρχισε να εκπονεί νέο Σύνταγμα από το Φεβρου-
άριο του 2012 και μετά από αρκετές επαναλήψεις και μια πολύμηνη 
πολιτική κρίση που καθυστέρησαν τη μετάβαση, το Σύνταγμα επικυρώ-
θηκε τον Ιανουάριο του 2014. 

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Monde6, το Ισλαμιστικό κόμμα 
Ennahda ιδρύθηκε στις 6 Ιουνίου 1981 από τον Rached Ghannouchi με 
την ονομασία «Mouvement de la tendance islamique (MTI)» και μετονομά-
στηκε το Φεβρουάριο του 1989. Υπήρξε αντικείμενο σκληρής καταπίεσης 
από το καθεστώς του Μπεν Άλι και τα περισσότερα μέλη του βρέθηκαν 
στη φυλακή ή εξορίστηκαν. Για πολλά χρόνια ήταν απαγορευμένο, αλλά 
νομιμοποιήθηκε την 1η Μαρτίου 2011 από την Κυβέρνηση εθνικής ενότη-
τας. Μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου 2011 για την Εθνική Συνταγματική 
Κυβέρνηση, έγινε η πρώτη πολιτική δύναμη της χώρας. 

Παράλληλα, στην Τυνησία έχει δράση και μια ισλαμική παρα-
στρατιωτική οργάνωση. Σύμφωνα με μία πηγή7, η Ansar al-Shari’ah στην 
Τυνησία (AST), της οποίας ηγείται ο Abu Ayyad al-Tunisi, αυτοαποκα-
λείται ως «Salafi-jihadi» και στο παρελθόν συνδέθηκε με δραστηριότητες 
της Τζιχάντ στο εξωτερικό μιας και αποτελεί τον τυνήσιο βραχιώνα της 
ομώνυμης διεθνούς οργάνωσης, με δράση στη Λιβύη και άλλες χώρες της 
περιοχής. Μετά την επανάσταση, η Τυνησία γνώρισε την εμφάνιση των 
σκληροπυρηνικών σαλαφιστών, οι οποίοι ζήτησαν την εγκαθίδρυση ενός 
ισλαμικού Χαλιφάτου, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση της Τυνησίας 
ήταν πολύ ενδοτική προς τη Δύση, παρά την παρουσία του κυβερνώντος 
ισλαμιστικού κόμματος Ennahda στην κυβέρνηση. 

Ενώ η κυβέρνηση αρχικά ταλαντεύτηκε στην αντιμετώπιση των 
παρεκτροπών του κινήματος σαλαφιστών της Τυνησίας, εν τέλει με διά-
φορες αφορμές ανακήρυξε επισήμως την ASΤ ως τρομοκρατική οργάνω-
ση και εντατικοποίησε τις προσπάθειες για τη σύλληψη των μελών της 

6. Le Monde, Tunisie: qui sont les principaux partis politiques?, 13/02/2013. 
7. Jamestown Foundation, Missionary at Home, Jihadist Abroad: A Profile of Tunisia’s Abu Ayyad 
the Amir of Ansar al-Shari’ah, 30 April 2012,cVolume: 3 Issue: 4. c
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ομάδας. Η Ansar al-Shari’a μπορεί να οριστεί ως τζιχαντιστική, παρ' όλο 
που υπάρχουν ενδείξεις για τη δραστηριοποίηση πολύ πιο ριζοσπαστι-
κών πυρήνων και ομάδων στη χώρα. 

Σχετικά με την επίδραση του Ισλάμ στη δημόσια ζωή, θα λέ-
γαμε ότι οι υπερσυντηρητικοί Σαλαφιστές είναι περισσότερο ορατοί 
κατά την περιόδο μετά την πτώση του Μπεν Άλι, μιας και το καθεστώς 
ασκούσε καταστολή στις ισλαμιστικές ομάδες. Κάποιοι υποστηρίζουν 
τη δημιουργία ισλαμικού κράτους και κάποιοι έχουν αμφισβητήσει 
ανοιχτά την κυβέρνηση μέσω διαδηλώσεων, απειλών και βίας. Οι Σαλα-
φιστές αναφέρεται ότι ελέγχουν τζαμιά και έχουν εγκαθιδρύσει δίκτυα 
ασφάλειας και παροχής υπηρεσιών, ενώ τα φαινόμενα βίας από μεριάς 
τους, όπως και άλλα περιστατικά ασφάλειας, ορισμένα ανεπίλυτα, αύ-
ξησαν την πίεση στην κυβέρνηση να εξασφαλίσει τη δημόσια τάξη. Η 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης -που κηρύχθηκε ήδη από τα γεγονότα 
του ’11- άρθηκε με απόφαση του προέδρου της χώρας, Moncef Marzouki 
στις 6 Μαρτίου 2014. 

Τον Οκτώβριο 2014 πραγματοποιήθηκαν κοινοβουλευτικές εκλο-
γές στη χώρα, στις οποίες το κυβερνητικό ισλαμικό κόμμα Ennahda ητ-
τήθηκε από το κοσμικό κόμμα Nidaa Tounes. Ας σημειωθεί εδώ ότι το 
Ennahda είναι μεν προσκείμενο στις απόψεις των Αδελφών Μουσουλ-
μάνων της Αιγύπτου, αλλά είναι και αρκετά μετριοπαθές. Επιπλέον 
δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ευθύνεται ή συνδέεται με ορισμένες μεγάλες 
τρομοκρατικές ενέργειες που εκδηλώθηκαν τα τελευταία χρόνια στην 
Τυνησία. Η οικονομική κατάσταση του πληθυσμού παραμένει κακή8, 
ενώ αυξάνεται η «ριζοσπαστικοποίηση» πολλών νεαρών Τυνήσιων9. 

8. Σύμφωνα με αξιόπιστες αναλύσεις «ο εύθραυστος συμβιβασμός μεταξύ των μεγάλων 
δυνάμεων της χώρας -του κυβερνώντος κοσμικού Νιντάα Τουνές και του μετριοπαθούς 
ισλαμικού Ενάχντα- δεν αφήνει περιθώρια ελπίδας για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, ανα-
φέρει έκθεση του Ιδρύματος Επιστήμης και Πολιτικής του Βερολίνου (SWP). Την ίδια ώρα 
η οικονομία της χώρας έχει παραλύσει. Μετά από δυο τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον 
τουριστών, η σημαντικότερη πηγή εσόδων, ο τουρισμός, έχει καταρρεύσει. Μια σύντομη 
βόλτα στο Σιντί Μπουζίντ επιβεβαιώνει την εικόνα αυτή. Η πόλη δεν έχει να προσφέρει 
ευκαιρίες στους νέους της, ούτε στο εργασιακό, αλλά ούτε και για την ψυχαγωγία και 
γενικότερα την απασχόλησή τους. Καθημερινά οι δρόμοι και τα καφέ είναι γεμάτα με 
νεαρούς άνδρες που «σκοτώνουν» τον χρόνο τους πίνοντας τσάι, παίζοντας χαρτιά και 
καπνίζοντας ναργιλέ. Ο στόχος των περισσοτέρων; Η φυγή προς την Ευρώπη, ελπίζοντας 
σε ένα καλύτερο μέλλον για τους ίδιους και τις οικογένειές τους» (http://www.dw.com, 
14/1/2016). 
9. Σύμφωνα με τον ιστορικό Φαϊζέλ Σερίφ δυο είναι οι κύριοι λόγοι της στράτευσης των 
νεαρών Τυνήσιων. Ο πρώτος είναι ότι ήθελαν να εξάγουν το μοντέλο της «ισλαμικής 
επανάστασης» και σε χώρες που δεν είχε γίνει κάποια αλλαγή. Ο δεύτερος λόγος είναι 
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Παρότι η επίδραση του Ισλάμ, ως τρόπου ζωής, διαφέρει ανάλογα με 
τις πληθυσμιακές ομάδες της τυνησιακής κοινωνίας, φαίνεται ότι μια 
ήπια εκδοχή του κυριαρχεί στον περισσότερο κόσμο και μπορεί να συμ-
βιώνει ειρηνικά με τον κοσμικό τρόπο ζωής10.

Συνοψίζοντας, μετά την πτώση του Μπεν Άλι, το ισλαμικό κόμμα 
Ennahda, αν και κέρδισε τις πρώτες ελεύθερες εκλογές, δεν κατάφερε να 
εδραιωθεί στην εξουσία χάνοντας μάλιστα τις επόμενες, ενώ οι ένοπλες 
ισλαμικές ομάδες που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια δεν απειλούν 
ουσιαστικά το νέο πολίτευμα, ούτε φαίνεται να έχουν σοβαρή κοινωνική 
απήχηση, εν αντιθέσει π.χ. με τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Εν τέλει, 
οι λαϊκές κινητοποιήσεις του 2011 κατάφεραν να εκδιώξουν ένα δικτατο-
ρικό καθεστώς και να εγκαταστήσουν ένα νέο, κοινοβουλευτικού τύπου, 
με περισσότερες ελευθερίες και δικαιώματα, το οποίο παλεύει να σταθεί 
ανάμεσα στις συμπληγάδες του ισλαμισμού και της διαφθοράς των ελίτ 
της περιόδου του Μπεν Αλί.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην Τυνησία επικρατούσε ένα 
από τα πιο κοσμικά καθεστώτα τις τελευταίες δεκαετίες με αποτέ-
λεσμα η κοσμική κουλτούρα που επικρατούσε να μην επιτρέψει την 
ουσιαστική εξάπλωση των κάθε φύσεως ισλαμικών ομάδων που πλέον 
αναπτύσσονται στις διάφορες εκφάνσεις τους είτε σε επίπεδο ένο-
πλου αντάρτικου είτε με τη μορφή μετριοπαθών ισλαμικών κομμάτων 

ότι πολλοί από αυτούς που ριζοσπαστικοποιήθηκαν, την περίοδο της διακυβέρνησης του 
Μπεν Άλι βρίσκονταν στη φυλακή εκτίοντας μεγάλες ποινές. Με την αλλαγή και την 
επανάσταση απελευθερώθηκαν μαζί με πολιτικούς κρατούμενους όταν δόθηκε γενική 
αμνηστία, βλ. http://www.dw.com, 27/7/2015. 
10. Οι μπούργκες σε όλη την Τυνησία μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Μαντίλες, 
ναι. Όμως οι γυναίκες με καθαρά ευρωπαϊκή ενδυμασία, χωρίς μαντίλα, που δεν μπορείς 
δηλαδή να τις ξεχωρίζεις, αν είναι Ιταλίδες, Ελληνίδες ή Τυνήσιες, αποτελούσαν στην Τύ-
νιδα την πλειοψηφία. Αλλά κι απ’ αυτές που φορούσαν μαντίλα, οι περισσότερες κατά τα 
άλλα ήταν ντυμένες ευρωπαϊκά. Στις πόλεις και τα χωριά εκτός Τύνιδας υπερτερούσαν 
ελαφρά αυτές με μαντίλα. Κανένα εμπόδιο δεν υπάρχει για τις σπουδές τους. Όσον αφο-
ρά στις θέσεις απασχόλησης, υπερισχύουν σαφώς των ανδρών στα σούπερ μάρκετ, τους 
συναγωνίζονται στα ξενοδοχεία, υπάρχουν μέχρι και οδηγοί στα τραμ, αστυνομικίνες και 
στρατιωτικίνες. Σχετικά με τον γάμο, από την εποχή του Βourguiba και τα πρώτα χρόνια 
της ανεξαρτησίας, στον κάθε άνδρα μία και μόνο μία γυναίκα αντιστοιχεί. Αλκοολούχα 
ποτά υπάρχουν σε ελάχιστα σούπερ μάρκετ, σε ειδικούς χώρους, που κάποιες φορές απο-
μονώνονται με εσωτερικά ρολά. Υπάρχουν όμως και μπορεί να τα αγοράσει ο καθένας. 
Αρκετά είναι τα καταστήματα εστίασης με αλκοόλ, τα οποία τα βράδια είναι συνήθως 
γεμάτα από κόσμο. Βλ. περισσότερα στο άρθρο του Γιώργου Παγώνη στη διεύθυνση 
http://www.avgi.gr/article/6519275/tunisia-exinta-xronia-anexartisias-pente-xronia-arabikis-
anoixis-2-, 13/05/2016.
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τύπου Ennahda. Η «δημοκρατία του δρόμου» έχει υποχωρήσει και σ’ 
αυτή τη χώρα αφού οι μεταρρυθμίσεις των κυβερνήσεων, μετά την εκδί-
ωξη του διεφθαρμένου και πολιτικά αυταρχικού καθεστώτος Μπεν Άλι, 
λειτούργησαν κατευναστικά στις διαδηλώσεις και στις κινητοποιήσεις. 
Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι η Τυνησία είναι, ίσως, η μοναδική χώρα 
όπου το κίνημα της Αραβικής Άνοιξης συνέβαλε σε πιο δημοκρατικές 
εξελίξεις και προοπτικές απ’ ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα με αντί-
στοιχα κινήματα.

Η Συρία του ασταμάτητου εμφυλίου
Η κοινωνική αναταραχή στη Συρία εξαπλώθηκε σύντομα σε όλη 

τη χώρα και κλιμακώθηκε σε εξέγερση, τον Μάρτιο του 2011, με αίτημα 
συνακόλουθα τη καθεστωτική αλλαγή. Ο δικτάτορας της χώρας Bashar 
al-Assad, ο οποίος είχε διαδεχθεί τον πατέρα του στη διακυβέρνηση, προ-
χώρησε μετά από την αρχική αμφιταλάντευση προς την επιλογή κάποιων 
μεταρρυθμίσεων του καθεστώτος σε βίαιη καταστολή των διαδηλώσε-
ων από δυνάμεις του στρατού, γεγονός που κλιμάκωσε τη κατάσταση 
από ειρηνική διαμαρτυρία κατά του καθεστώτος σε ένοπλη εσωτερική 
σύγκρουση. Στρατιώτες αποσκίρτησαν από τις ένοπλες δυνάμεις και 
σχηματίσθηκε εκτός της χώρας αντι-καθεστωτική κυβέρνηση (Εθνικό 
Συμβούλιο της Συρίας) ενώ η κατάσταση οδηγήθηκε σε έναν σκληρό, 
πολύχρονο και ανελέητο εμφύλιο πόλεμο. Οι συριακές αντικαθεστωτικές 
δυνάμεις οργανώθηκαν σε ενιαίο συνασπισμό (Εθνική Συμμαχία Επανα-
στατικών και Αντιπολιτευτικών Δυνάμεων), με σκοπό να προκαλέσουν 
την αναγνώριση των διπλωματικών Αρχών, καθώς και την οικονομική και 
στρατιωτική υποστήριξη, της διεθνούς κοινότητας. Ως γνωστόν, από εκεί 
και πέρα επικράτησε ένα πρωτοφανές γαϊτανάκι γεωπολιτικής διαμάχης 
με μια σειρά χωρών (μεγάλης ή και μεσαίας ισχύος) να συμμετέχει ενερ-
γά με διπλωματικό ή (παρα)στρατιωτικό τρόπο. 

Η διεκδίκηση, με μαζικές διαδηλώσεις, απεργίες πείνας αλλά και 
τη γενικευμένη εξέγερση των πολιτών, ελευθερίας και εκδημοκρατισμού 
της χώρας, συμπεριλαμβανομένων ίσων δικαιωμάτων για τους Κούρδους, 
ελευθερίας έκφρασης και Τύπου, κατάργησης του κυβερνώντος κόμμα-
τος Μπάαθ ως του μοναδικού πολιτικού κόμματος -«ηγέτη του κράτους  
και της κοινωνίας» σύμφωνα με πρόβλεψη του Συντάγματος της Συρια-
κής Αραβικής Δημοκρατίας- καθώς και τα αιτήματα για τη αποχώρηση 
του Αλ Άσαντ από τη διακυβέρνηση κατέληξαν στην υιοθέτηση νέου Συ-
ντάγματος, τον Φεβρουάριο 2012, το οποίο επέτρεπε το σχηματισμό νέων 
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πολιτικών κομμάτων, καταργώντας την προαναφερθείσα συνταγματική 
πρόβλεψη, με πολυάριθμους ωστόσο περιορισμούς ως προς τη φύση και 
τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ τους. 

Στη Συρία βρίσκεται σε εξέλιξη μια φανερά σεχταριστική σύ-
γκρουση, η οποία προσέλκυσε μαχητές από όλη τη Μέση Ανατολή και 
τη Β. Αφρική, ενώ από ένα σημείο και μετά ενισχύθηκε -ως γνωστόν- 
και από ευρωπαίους πολίτες δυτικών μητροπόλεων, αραβικής καταγω-
γής και ισλαμικής επιρροής. Η κυριότερη θρησκευτική σύγκρουση είναι 
αυτή μεταξύ της σιιτικής σέχτας των Αλεβιτών, που αποτελεί μειονότητα 
στη Συρία και την υποστηρικτική βάση του καθεστώτος του Assad, και 
της σουνιτικής μουσουλμανικής πλειοψηφίας της χώρας που υποστηρίζει 
κατά κύριο λόγο τους αντικαθεστωτικούς. Η σύγκρουση, ωστόσο, επε-
κτάθηκε γρήγορα και στις υπόλοιπες μειονότητες, όπως τους Χριστια-
νούς, τους Αρμένιους, τους Κούρδους και τους Τουρκμένους. 

Ως προς την στάση των Κούρδων αυτή στάθηκε αρχικώς αμφίρ-
ροπη: δεν συμπαθούσαν το καθεστώς του Assad αλλά είχαν το φόβο ότι 
θα κατηγορηθούν για τάσεις απόσχισης. Στο παρελθόν, οι στενές σχέσεις 
που είχαν αναπτυχθεί μεταξύ της Τουρκίας και της Συρίας οδήγησαν 
στη καταστολή των δυνάμεων του κουρδικού κόμματος PKK από τις 
υπηρεσίες Ασφαλείας της Συρίας. Το PKK συγκρότησε στο εσωτερικό 
της χώρας -ως πολιτικό του τμήμα στη Συρία- το PYD. Καθώς η Τουρ-
κία μεταβλήθηκε από το 2011 σε έναν από τους βασικούς υποστηρικτές 
των αντικαθεστωτικών, ο Assad επεδίωξε τη συνεργασία του PYD με 
σκοπό τον περιορισμό των διαμαρτυριών αλλά κυρίως την ενδυνάμωση 
του PKK έναντι της Τουρκίας. Η μεταβαλλόμενη κατάσταση έδωσε στο 
PYD την ευκαιρία να ενισχύσει τη θέση του στη Συρία. Στη συνέχεια οι 
δυνάμεις του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ), στο οποίο αναφερόμαστε αμέσως 
παρακάτω, κατάφεραν να καταλάβουν περιοχές στο κέντρο και στα δυ-
τικά της Συρίας κατά τη διάρκεια του 2015 με αποτέλεσμα να ελέγχει 
μεγάλες εκτάσεις της χώρας και σχεδόν το σύνολο των πετρελαιοπηγών 
και κοιτασμάτων φυσικού αερίου της Συρίας11. Ωστόσο, παρά τις στρατι-
ωτικές ενέργειες των ΗΠΑ και των Ρώσων, οι οποίοι ενεπλάκησαν περισ-
σότερο στον πόλεμο κυρίως μέσω αεροπορικών βομβαρδισμών καταφέρ-

11. Ορόσημο σε αυτές τις εξελίξεις ήταν την κατάληψη της αρχίας πόλης της Παλμύρας. 
Με την κατάληψη της Παλμύρας, στο μέσο της μεγάλης συριακής ερήμου που συνορεύει 
με το Ιράκ, το ΙΚ έλεγχε «στο εξής περισσότερα από 95.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα 
στη Συρία, δηλαδή το 50% του εδάφους της χώρας». Βλ. http://www.protothema.gr/world/
article/477839/oi-tzihadistes-eleghoun-pleon-ti-misi-suria-/, 21/5/2015. 
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νοντας να περιορίσουν σημαντικά τα εδαφικά κέρδη του ΙΚ στη Συρία 
το 2016, οι συνέπειες του πολέμου στον πληθυσμό είναι τρομακτικές και 
ο πόλεμος στο έδαφος της Συρίας παραμένει εκτός κάθε ελέγχου παρά 
τις διάφορες εκεχειρίες που ανακοινώνονται κατά καιρούς12.

Στο διπλανό Ιράκ, οι εξελίξεις οδήγησαν στην ανάδυση ενός νέου 
ακραία ισλαμιστικού μορφώματος, του Ισλαμικού Κράτους, τον Απρίλιο 
του 2013. Το Ισλαμικό Κράτος δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε ως αποτέ-
λεσμα των συγκρούσεων μεταξύ της σουνιτικής μειονότητας του Ιράκ και 
της σιιτικής κυβέρνησης (Islamic State of Iraq and Syria), όπως μετεξελίχθη-
κε από την δράση της Αλ-Κάιντα στο Ιράκ. Στις 29 Ιουνίου 2014 ανακήρυ-
ξε μονομερώς την ίδρυση χαλιφάτου, σε μια έκταση που περιέχει περιοχές 
της Συρίας και του Ιράκ, ορίζοντας στην θέση του «χαλίφη» και «ηγέτη 
των απανταχού μουσουλμάνων» τον επικεφαλής της, Αμπού Μπακρ αλ-
Μπαγκντάντι (γνωστό έκτοτε ως «Χαλίφη Ιμπραήμ»). Σημειώνεται ότι ο 
όρος «χαλιφάτο» προέρχεται από τη λέξη «χαλίφης», που σημαίνει διάδο-
χος, και παραπέμπει σε μια κρατική υπόσταση με πολιτικό και θρησκευ-
τικό ηγέτη έναν εκ των επιγόνων του Προφήτη. Οι διαφωνίες μεταξύ των 
συντρόφων του Μωάμεθ για τη διαδοχή του οδήγησαν στο ιστορικό ρήγμα 
μεταξύ σουνιτών και σιιτών. Στον σουνιτικό κόσμο, το χαλιφάτο επέζησε 
για 13 αιώνες, μεταφέροντας την έδρα του από τη Δαμασκό στη Βαγδά-
τη κι από εκεί στην Κωνσταντινούπολη, μέχρι να καταργηθεί οριστικά 
από τον θεμελιωτή της σύγχρονης Τουρκίας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, 
την 3η Μαρτίου του 1924. Έκτοτε, η αναβίωση του χαλιφάτου υπήρξε 
φαντασίωση των φονταμενταλιστικών ρευμάτων του σουνιτικού κόσμου, 
με πρώτους τους Αδελφούς Μουσουλμάνους του Χασάν αλ Μπάνα, στην 
Αίγυπτο της δεκαετίας του 1920. Πιο πρόσφατα, ήταν η Αλ Κάιντα του 
Οσάμα μπιν Λάντεν η οργάνωση που επεδίωξε, ατελέσφορα, να κάνει 
αυτή τη φαντασίωση πραγματικότητα στο Αφγανιστάν13. Στους στόχους 
του Ισλαμικού κράτους είναι η περαιτέρω εξάπλωση του χαλιφάτου μελ-
λοντικά σε μια σειρά περιοχών σαν τον Λίβανο, το Ισραήλ, την Παλαιστίνη, 
το Κουβέιτ, την Τουρκία και την Κύπρο14.

12. Από την αρχή του πολέμου έχουν χάσει τη ζωή τους 271.138 άνθρωποι ενώ 4.815.868 
πολίτες της Συρίας αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους. Οι περισσότεροι 
βρίσκονται στην Τουρκία, τον Λίβανο και την Ιορδανία. Για μία συνοπτική αλλά αρκετά 
περιεκτική εικόνα της κατάστασης στη Συρία με χάρτες και στοιχεία για την κατάσταση 
των εσωτερικά εκτοπισμένων και των προσφύγων βλ., ενδεικτικά, δημοσίευμα στη δι-
εύθυνση http://www.huffingtonpost.gr/2016/03/15/story-polemos-syria_n_9467288.html στις 
15/3/2016. 
13. Καθημερινή, Ισλαμικό χαλιφάτο σε Ιράκ και Συρία αναβιώνει το ISIS, 01.07.2014. 
14. Wall Street Journal,  THE SHORT ANSWER: Islamic State of Iraq and al-Sham, 12.6.2014. 
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Εκκινώντας από την κατάληψη μεγάλων πόλεων στο Ιράκ (π.χ. 
Φαλούτζα και Μοσούλη), το ΙΚ έφτασε να έχει καταφέρει να ελέγχει 
σχεδόν ολοκληρωτικά το ανατολικό μέρος της Συρίας, σημαντικό μέρος 
των εδαφών του δυτικού Ιράκ και να αναπτύσσει ελεγχόμενους διαύλους 
υποστήριξης των δυνάμεών του στις κουρδικές περιοχές. Παράλληλα 
επέβαλε μια βάρβαρη μορφή θεοκρατικής διακυβέρνησης στις περιοχές 
που κατέλαβε μέσω της επιβολής του νόμου της Σαρία, προβαίνοντας σε 
μαζικές μαζικές δολοφονίες πολιτών καθώς και την συστηματική εθνο-
τική κάθαρση πληθυσμών του βορείου Ιράκ. Ωστόσο, οι πρόσφατες εξε-
λίξεις -όπως είδαμε και παραπάνω με τη διεθνή επέμβαση «Μεγάλων 
Δυνάμεων»- δείχνουν ότι το Ισλαμικό Κράτος έχει υποχωρήσει τόσο σε 
επίπεδο κατοχής εδαφών όσο και σε κοινωνική απήχηση. 

Περί Ισλαμικού Κράτους
Η εμφάνιση του Ισλαμικού Κράτους και η εξάπλωσή του στο 

Ιράκ και στη Συρία οφείλεται σ’ ένα βαθμό στις εσωτερικές εξελίξεις 
στο Ιράκ που ακολούθησαν την επέμβαση του ΝΑΤΟ στη χώρα (δυσα-
ρέσκεια σουνιτικής μειοψηφίας του πληθυσμού για την ελεγχόμενη από 
τους σιιίτες κυβέρνηση λόγω διώξεων σε βάρος της, αδύναμος και διε-
φθαρμένος ιρακινός στρατός παρά τα δισεκατομμύρια που ξόδεψαν γι’ 
αυτόν οι ΗΠΑ). Είναι γνωστό, για παράδειγμα, ότι παρατηρείται ανοχή 
φτωχών στρωμάτων του πληθυσμού στο ΙΚ λόγω χρηματοδότησης βα-
σικών αναγκών του απ’ αυτό στις περιοχές που ελέγχει ή που κατακτά. 

Εδώ, μια σύντομη αναδρομή στη δημιουργία του ΙΚ αξίζει τον 
κόπο: Όταν ο στρατός των ΗΠΑ φυλάκισε για πρώτη φορά τον ηγέτη του 
ΙΚ, Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι στη Φαλούτζα στις αρχές του 2004, 
αυτός θεωρήθηκε κάτι περισσότερο από ένας «κακοποιός του δρόμου». 
Σύμφωνα, όμως, με τον Hisham al-Hasimini, έναν ιρακινό διανοούμενο 
που μελέτησε το παρελθόν του Μπαγκντάντι για λογαριασμό της υπη-
ρεσίας πληροφοριών του Ιράκ, ο μετέπειτα ηγέτης της οργάνωσης ριζο-
σπαστικοποιήθηκε κατά την διάρκεια των πέντε ετώνc που φυλακίστηκε 
σε ένα κέντρο κράτησης των ΗΠΑ. Tα επόμενα χρόνια ο Μπαγκντά-
ντι περιστοιχίζεται από πρώην μέλη του κόμματος Μπάαθ του Σαντάμ 
Χουσεΐν, τα οποία, παρά την έλλειψη διαπιστευτηρίων ως ριζοσπάστες 
ισλαμιστές, αποτέλεσαν τους βασικούς συμμάχους στη δημιουργία της 
Αλ Κάιντα στο Ιράκ (η οποία υπήρξε ο άμεσος πρόγονος του ISIS). Το ΙΚ 
έδειξε τις πολεμικές διαθέσεις του, αποκτώντας στρατηγικά ερείσματα, 
περιθωριοποίησε τις cμετριοπαθείς ισλαμιστικές ομάδες, αύξησε σημα-
ντικά τον αριθμό των δικών του μελών, διέλυσε τον Ελεύθερο Συριακό 
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Στρατό, παρεμπόδισε την κουρδική αντίσταση και απέκτησε διάφορες 
επιπρόσθετες πηγές εσόδων που θα αποδειχθούν ζωτικής σημασίας για τις 
περαιτέρω εκστρατείες του και τις προσπάθειές του να εδραιωθεί ως ένα 
αυτοσυντηρούμενο ψευδοκράτος15. Κατάφερε να εξελιχθεί με συστηματι-
κή αμερικανική βοήθεια -κρυφή και φανερή, με χρήματα, εκπαίδευση και 
όπλα- και κατά βάση με τη βοήθεια των στενότερων συμμάχων των ΗΠΑ 
στον Κόλπο, δηλαδή του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και του Κουβέιτ, 
αλλά κυρίως μέσα από δωρέες ιδιωτών και όχι τόσο των κυβερνήσεων των 
χωρών αυτών. Όπως συμφωνούν οι περισσότεροι αναλυτές, το «χαλιφάτο» 
πολεμά με αμερικανικά όπλα και οχήματα, τα οποία άρπαξε χωρίς μάχη 
από τον διαλυμένο ιρακινό στρατό που εγκατέλειψε όπως όπως τη Μοσού-
λη και το βόρειο Ιράκ. Δίκτυα του εξτρεμιστικού Ισλάμ, κατευθυνόμενα 
από κράτη της Αραβικής Χερσονήσου, δραστηριοποιούνται σε Αλβανία, 
Κόσοβο, ΠΓΔΜ και Σερβία, δηλαδή σε χώρες με σημαντικούς μουσουλμα-
νικούς πληθυσμούς, παραδοσιακά ήπιους και μέχρι τώρα αρμονικά συμβι-
ούντες με το χριστιανικό στοιχείο. Φανατικοί ιμάμηδες, σπουδαγμένοι σε 
Σαουδική Αραβία, Υεμένη, Αίγυπτο, Κατάρ, κ.α., στρατολογούν σε τεμένη 
τζιχαντιστές που στη συνέχεια επανδρώνουν τον στρατό του ΙΚ. 

Το Ισλαμικό Κράτος συνδυάζει τον θρησκευτικό φανατισμό με τη 
στρατιωτική τεχνογνωσία. Από ιδεoλογική σκοπιά προέρχεται από το τζι-
χαντιστικό κίνημα, ένοπλη πτέρυγα του ισλαμικού φονταμενταλισμού και, 
στην πραγματικότητα, τα θρησκευτικά τους πιστεύω εμπνέονται από τον 
Σαλαφισμό. Ο Ουαχαμπισμός ή Σαλαφισμός, είναι θρησκευτικό κίνημα 
Σουνιτών που βασίζεται στην επιστροφή στις καταβολές του Ισλάμ και 
αποτελεί την ιδεολογική βάση του τζιχαντιστικού κινήματος. Οι οπαδοί 
του επικαλούνται τα ιερά κείμενα του Κορανίου και της Σούνα (παράδο-
ση του Μωάμεθ), δηλαδή, την παραλλαγή του Ισλάμ που πρακτικά αποτε-
λεί την επίσημη κρατική θρησκεία στη Σαουδική Αραβία. Έτσι αναδεικνύ-
εται ο ρόλος του ακραίου Ισλάμ και η επίδρασή του σε φτωχά στρώματα 
σουνιτικών πληθυσμών της Μέσης Ανατολής και της βόρειας Αφρικής. Μά-
λιστα η διάδοση αυτή ευνοείται από την παντελή έλλειψη δημοκρατικών 
παραδόσεων στις χώρες αυτές, οι οποίες είχαν για δεκαετίες αυταρχικά, 
δικτατορικά καθεστώτα και όπου η μόνη οργανωμένη κοινωνική δύναμη 
ήταν ισλαμικές συλλογικότητες τύπου Αδελφών Μουσουλμάνων. Όπου δεν 
υφίστανται τέτοιες, αναδύθηκαν έντονα μειοψηφικές αλλά επιδραστικές 
ριζοσπαστικές εκδοχές σαν την Αλ Κάιντα ή το Ισλαμικό Κράτος.

15. Για περισσότερα βλέπετε άρθρο του Jerome Roos, http://prismaprisma.net/?ph1089. 
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Η Λιβύη των φατριών
Στην περίπτωση της Λιβύης, η πτώση του καθεστώτος Καντάφι 

δεν επέφερε την παραμικρή δημοκρατική εξέλιξη στην περιοχή αλλά 
οδήγησε τη χώρα σ’ έναν φατριαστικό εμφύλιο πόλεμο και, ουσιαστικά, 
στο χάος. Όταν σημαντική μερίδα του λαού ξεσηκώθηκε ενάντια στον 
Καντάφι τον Φεβρουάριο του 2011, πολλοί έλπιζαν ότι οι μη βίαιες δια-
δηλώσεις θα ακολουθούσαν την επιτυχημένη πορεία παρόμοιων εξεγέρ-
σεων στην Τυνησία και την Αίγυπτο. Όμως η εξέγερση αυτή είχε περισ-
σότερο φυλετικά (tribal) χαρακτηριστικά και δε βασιζόταν στα στρώματα 
των μορφωμένων νέων και των εργαζομένων, όπως συνέβη στην Αίγυπτο 
και στην Τυνησία. Στους εξεγερμένους περιλαμβάνονταν, βεβαίως και 
μορφωμένοι νέοι, μεσοαστοί και λιποτάκτες από τον στρατό αλλά όλοι 
αυτοί είχαν κοινό χαρακτηριστικό και συγκολλητική ουσία την κοινή φυ-
λετική τους ένταξη και όχι κάποιο πολιτικό ή κοινωνικό πρόταγμα.

Η Λιβύη αποτελείται από 140 φυλές εκ των οποίων οι 30 εί-
ναι οι κυριάρχες και μία εξ αυτών, η Warfala, η πολυπληθέστερη (1 
εκατομμύριο επί συνολικού πληθυσμού 6,2 εκατομμυρίων). Παράλληλα, 
δεν υπήρχε η παραμικρή δημοκρατική παράδοση στη χώρα, έστω με 
τη μορφή της φιλελεύθερης ολιγαρχίας που συναντάμε στις δυτικές 
αστικές «δημοκρατίες», καθώς μετά την ανεξερτησία της από τους Ιτα-
λούς το 1951 επεκράτησε η μοναρχία με τον βασιλιά Ιντρίς, η οποία 
ανατράπηκε το 1969 με πραξικόπημα υπό τον τότε 27χρονο, Μουαμάρ 
Καντάφι. Καθόλη της διάρκεια της ανεξαρτησίας της Λιβύης τότε υπό 
τον βασιλιά Ιντρίς, όσο και υπό τον Καντάφι, η έννοια της πίστης προς 
το κράτος δεν υφίσταται, όπως δεν υπήρξαν ποτέ και πολιτικά κόμμα-
τα δυτικού τύπου, σύνταγμα ή εθνικά αποδεκτή κυριαρχία του νόμου, 
ή πρακτικοί μηχανισμοί λειτουργίας του κράτους σε περίπτωση κενού 
εξουσίας στην κορυφή της ιεραρχίας16. Μια άλλη διαφορά της εξέγερ-
σης στη Λιβύη ήταν ότι σε ελάχιστο χρονικό διάστημα οι συγκρούσεις 
έγιναν στρατιωτικές, μεταξύ ενόπλων τμημάτων και με ανταγωνισμό 
για τον έλεγχο εδαφών. Ο Καντάφι, αντί να αποχωρήσει από την εξου-
σία, όπως είχε γίνει με τους Μπεν Αλί και Μουμπάρακ, εξαπέλυσε μια 
άγρια, στρατιωτικού τύπου καταστολή. 

16. Βλ. περισσότερα στη διαφωτιστική ανάλυση στο http://histologion-gr.blogspot.
gr/2011/03/blog-post_22.html, στο άρθρο του Pepe Escobar, The tribes against the bunker 
στη διεύθυνση http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/MB26Ak05.html και στο άρθρο 
του Mustafa Fetouri, Libya’s tribal divisions are greater than Qaddafi στη διεύθυνση http://
www.alarabiya.net/views/2011/03/02/139859.html. 
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Θα μπορούσαμε να συνοψίσουσε τα γεγονότα που οδήγησαν στον 
θάνατο του Καντάφι και στο κυρίαρχο χάος ως εξής: Στα τέλη Φεβρουαρί-
ου 2011 το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επέβαλε κυρώσεις, εμπάργκο 
όπλων και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων της Λιβύης, και κατάγγειλε 
τα εγκλήματα του Καντάφι κατά της ανθρωπότητας στο Διεθνές Ποινικό 
Δικαστήριο της Χάγης. Λίγο αργότερα, ο Αραβικός Σύνδεσμος απέκλει-
σε τη Λιβύη από τις συνόδους του και στη συνέχεια κάλεσε την διεθνή 
κοινότητα να επιβάλει μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων. Στις 17 Μαρτίου 
2011, το Συμβούλιο Ασφαλείας έκανε δεκτή την αίτηση, εντέλλοντας τη 
λήψη «όλων των αναγκαίων μέτρων» για την προστασία των αμάχων. Οι 
ΗΠΑ διευκόλυναν αυτή την ταχεία διεθνή αντίδραση, καθώς στα τέλη 
Φεβρουαρίου 2011 η Ουάσιγκτον ήταν η πρώτη χώρα που διέκοψε τη χρη-
ματοδότηση του Καντάφι, παγώνοντας 32 δισεκατομμύρια δολάρια από 
τα περιουσιακά στοιχεία της Λιβύης και προτρέποντας άλλες χώρες να 
ακολουθήσουν το παράδειγμά της. Στις 19/03/2011, μετά την έγκριση του 
ΟΗΕ, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρωτοστάτησαν σε μια συμμαχία για έναρξη 
αεροπορικών και πυραυλικών επιθέσεων κατά των δυνάμεων της Λιβύ-
ης - καθώς και εναντίον μιας μεγάλης συγκέντρωσης τεθωρακισμένων 
οχημάτων που πλησίαζαν τη Βεγγάζη, πόλη 750.000 κατοίκων και έδρα 
της εξέγερσης, τους οποίους ο Καντάφι είχε χαρακτηρίσει «αρουραίους», 
όταν απείλησε να «αποκαθάρει κάθε σπίτι της Λιβύης». Η αρχική παρέμ-
βαση εξάλειψε το εναέριο αμυντικό σύστημα της Λιβύης εντός 72 ωρών 
και ανέπτυξε αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις για να επιβάλει το ψήφι-
σμα του ΟΗΕ. Με πολλές χώρες του ΝΑΤΟ, όπως το Βέλγιο, ο Καναδάς, η 
Δανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Ισπανία, το Ηνωμένο 
Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες να συμβάλλουν ήδη στην επέμβαση, 
το ΝΑΤΟ ήταν η λογική επιλογή για να αναλάβει τη διοίκηση και συμφώ-
νησε να το πράξει στις 27 Μαρτίου 2011. Υπό την ονομασία «Επιχείρηση 
Unified Protector», η αποστολή της συμμαχίας στη Λιβύη αποτελούνταν 
από τρεις ξεχωριστούς τομείς: την αστυνόμευση του εμπάργκο όπλων, 
την περιπολία στη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων και την «προστασία των 
αμάχων». Έως τα μέσα του Αυγούστου του 2011, ωστόσο, η αντιπολίτευση 
είχε αποκτήσει αρκετή δύναμη για να επιτεθεί στα οχυρά του Καντάφι, 
πρώτα στην Τρίπολη και στη συνέχεια στη Σύρτη. Μέσα σε δύο μήνες, το 
Λιβυκό Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο είχε εξασφαλίσει τον έλεγχο όλης 
της χώρας και οι αντάρτες είχαν συλλάβει και σκοτώσει τον Καντάφι. Η 
«Επιχείρηση Unified Protector» έληξε στις 31 Οκτωβρίου, 222 ημέρες αφό-
του είχε αρχίσει, ενώ ο Καντάφι είχε εκτελεστεί από αντικαθεστωτικούς 
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στις 22 Οκτωβρίου, προσπαθώντας με φύγει με κονβόι αυτοκινήτων από 
τη γενέτειρά του,  τη Σύρτη. Στη συνέχεια, παρά τις προσπάθειες της 
μεταβατικής κυβέρνησης να διοικήσει ένα κράτος υπό διάλυση, η Λιβύη 
βυθίστηκε και αυτή κατά τη διάρκεια των επομένων ετών σ’ ένα φατρι-
αστικό εμφύλιο πόλεμο με αντιμαχόμενες ισλαμικές ομάδες βασισμένες 
σε φυλετικά κριτήρια και στον εθνικό στρατό της Λιβύης. Ο λαϊκός ξεση-
κωμός κατά του Καντάφι υποχώρησε ως, δημοκρατικό κίνημα ανατροπής 
του και έδωσε τη θέση του σε καθαρά φατριαστικές-φυλετικές διαιρέσεις. 

Ο Αντρέας Ντίτμαν, ειδικός σε θέματα Λίβυης από το πανεπιστή-
μιο του Γκίσεν, έχει αναφερθεί στους λόγους που έχουν οδηγήσει σε αυτή 
την κατάσταση τη Λιβύη: «Ο λόγος είναι γνωστός εδώ και δύο χρόνια. Από 
την αρχή επισημάνθηκε ότι ήταν άμεση επιταγή μετά την επανάσταση να 
αφοπλιστούν όλες οι παραστρατιωτικές ομάδες. Και συνέβη ακριβώς το 
αντίθετο. Εξοπλίστηκαν ακόμα περισσότερο. Ο Καντάφι είχε γεμίσει τη 
χώρα με όπλα και αποθήκες όπλων και όλα αυτά εκλάπησαν. Ο αφοπλι-
σμός του πληθυσμού δεν συνέβη ποτέ». Ο Γερμανός επιστήμονας είναι 
σαφής ως προς το πού οδεύει η χώρα: «Στο χάος. Η Λιβύη είχε δύο χρόνια 
καιρό. Η Λιβύη δεν είναι καμία φτωχή χώρα ή χώρα με μεγάλο πληθυσμό. 
Με 6 εκατομμύρια κατοίκους είναι τόσο μεγάλη όσο το κρατίδιο της Έσ-
σης, αλλά έχει σπουδαίες πλουτοπαραγωγικές πηγές, όπως πετρέλαιο 
αλλά και πολλά χρήματα στο εξωτερικό. Κανονικά θα έπρεπε να μπορεί 
να λειτουργεί κανονικά το κράτος. Αλλά ανάμεσα στις παραστρατιωτικές 
ομάδες, οι οποίες ακολουθούν βασικά δύο κατευθύνσεις -μια ισλαμιστική 
και μια λιγότερο ισλαμιστική-, το κράτος διαρκώς αποδυναμώνεται»17. 

Οι βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2014 έκαναν ακόμα πιο 
δύσκολη την κατάσταση, καθώς εμφανίστηκαν τα πρώτα σημάδια επί-
σημης διχοτόμησης. Το ανώτατο δικαστήριο της Λιβύης έκρινε αντισυ-
νταγματική την εκλογή του Σώματος, με αποτέλεσμα η αντίπαλη ομάδα, 
που εμφανίστηκε ως διάδοχο σχήμα του προηγούμενου Γενικού Εθνικού 
Κογκρέσου, να σχηματίσει δική της κυβέρνηση με έδρα την Τρίπολη και 
πρωθυπουργό τον Ομάρ Αλ Χάσι. Το κυβερνητικό σχήμα υπό τον πρω-
θυπουργό Αλ Θίνι παρέμεινε στο προσκήνιο με την παρότρυνση δυτικών 
χωρών και μετακόμισε στο Τομπρούκ, απ’ όπου ασκεί τα καθήκοντα 
διακυβέρνησης. Αυτό, βεβαίως, ισχύει σε επίπεδο θεωρίας. Επί του πρα-
κτέου, ουδείς ελέγχει απόλυτα κάποιο τμήμα της χώρας και καμία από 
τις δύο κυβερνήσεις δεν αποτελεί αξιόπιστο συνομιλητή18.

17. Πηγή: http://www.dw.de, 30 Ιουλίου 2014. 
18. Περισσότερα βλ στο άρθρο του Π. Χαρίτου στη διεύθυνση http://www.avgi.gr/
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Την ίδια στιγμή, η σπαρασσόμενη Λιβύη αποτελεί πεδίο παρέμ-
βασης εξωτερικών παραγόντων. Τουρκία, Κατάρ και Σουδάν είναι υπέρ 
της πιο ισλαμιστικής ομάδας της Τρίπολης, ενώ Αίγυπτος και Ενωμένα 
Αραβικά Εμιράτα υπέρ της ευρύτερα αναγνωρισμένης ομάδας του Το-
μπρούκ. Η χαοτική εμφυλιακή κατάσταση που επικρατεί στη χώρα απο-
σταθεροποιεί κι άλλες περιοχές, αφού το πρόβλημα «εξάγεται», μέσω 
της ζώνης του Σαχέλ, σε Μάλι, Βόρεια Νιγηρία, Νίγηρα, Σουδάν, Σο-
μαλία, ακόμα και στην Αίγυπτο. Διάφορες αραβικές φατρίες στον νότο 
της χώρας επιδίδονται σε λαθρεμπόριο όπλων, trafficking ανθρώπων, ενώ 
προσφέρουν καταφύγιο σε τζιχαντιστές της Αλ Κάιντα και του Ισλαμι-
κού Κράτους. Ίσως μια από τις πιο επικίνδυνες διαστάσεις της κρίσης 
είναι ότι κάποια λιμάνια αρχίζουν να κηρύττουν αυτο-διακυβέρνηση και 
στήνουν τους δικούς τους συνοριακούς ελέγχους. Έτσι, η πόλη Ντέρνα, 
ένα μικρό λιμάνι στα ανατολικά, που έχει τη φήμη του μέρους που έχει 
στείλει σε Ιράκ και Συρία τους περισσότερους τζιχαντιστές στον κόσμο 
αναλογικά με τον πληθυσμό του, μετατρέπεται σε άντρο του Ισλαμικού 
Κράτους. Πολλοί έχουν δηλώσει την υποταγή τους στον Αλ Μπαγκντά-
ντι, τον ηγέτη του ΙΚ, ενώ το μέρος αυτό έχει μετατραπεί ολοκληρωτι-
κά σε στρατόπεδο εκπαίδευσης μαχητών19. Τον Ιανουάριο 2015, ο ΟΗΕ 
ξεκίνησε μια σειρά ειρηνευτικών συνομιλιών στην Γενεύη με στόχο τον 
τερματισμό της σύγκρουσης και τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής 
ενότητας χωρίς να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη επί του θέ-

article/5334523/libui-oi-akubernites-politeies-kai-to-islamiko-kratos, 22/2/2015. Σύμφωνα με 
τον Χαρίτο «Για να γίνουν κατανοητές οι διαφορές και ο βαθμός ελέγχου στη χώρα από 
τις κυρίαρχες δυνάμεις της Λιβύης, αξίζει να επισημανθεί πως ο χάρτης αυτής είναι διαι-
ρεμένος όχι σε δύο, αλλά σε πέντε τομείς. Τα δύο μεγαλύτερα τμήματα ελέγχονται από τη 
διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση του Αλ Θίνι (εκτείνεται από τα σύνορα της Αιγύπτου 
μέχρι και τη Βεγγάζη), ενώ το δεύτερο μέρος είναι εκείνο που ελέγχει η Συμμαχία της 
Αυγής της Λιβύης (στρατιωτικό τμήμα που στηρίζει ως πρωθυπουργό τον Ομάρ Αλ Χάσι 
στην Τρίπολη) ... Αν και το μεγαλύτερο μέρος των πετρελαιοπηγών της χώρας βρίσκεται 
εντός των εδαφών που ελέγχουν οι δύο προαναφερθείσες ομάδες, υπάρχουν επιπλέον 
τρεις σημαντικοί παράγοντες που διαμορφώνουν τις ισορροπίες στη χώρα. Πρόκειται για 
τους Τουαρέγκ, που ελέγχουν το δυτικό τμήμα των συνόρων με την Αλγερία και μερικώς 
με την Τυνησία, το ένοπλο τμήμα της φυλής των Τούμπου, που ελέγχουν τα σύνορα με 
τον Νίγηρα και μερικώς με την Αλγερία και, τέλος, υπάρχουν διάφορες ισλαμικές ομάδες, 
που έχουν μοιράσει τα εδάφη που συνορεύουν με το Τσαντ και τον Νίγηρα, ελέγχοντας 
το λαθρεμπόριο κάθε μορφής. Οι τρεις αυτοί παράγοντες συνολικά διατηρούν τον έλεγχο 
του 20% των εδαφών της Λιβύης. Σε αυτούς θα πρέπει να προστεθεί τώρα η Αλ Κάιντα, 
το Ισλαμικό Κράτος και άλλες ισλαμικές οργανώσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται εντός 
των εδαφών που θεωρητικά ελέγχουν η κυβέρνηση της Τρίπολης και του Τομπρούκ».
19. Πηγή: http://www.topontiki.gr/article/98462/aravikos-heimonas-sti-livyi, 3 Μαρτίου 2015. 
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ματος. Σύμφωνα με τις πρόσφατες εξελίξεις, η διεθνώς αναγνωρισμένη 
κυβέρνηση του Σαράτζ εξασφάλισε την υποστήριξη φυλών και φατριών 
της δυτικής Λιβύης γύρω από την πρωτεύουσα Τρίπολη, ελέγχει την κε-
ντρική τράπεζα και την εθνική εταιρεία πετρελαίων. Δεν έχει καταφέρει, 
ωστόσο, να εξασφαλίσει υποστήριξη από φυλές και οργανώσεις στην 
ανατολική και νότια Λιβύη, ούτε από τον στρατηγό Χάφταρ, ο οποίος, 
αμφισβητώντας την εξουσία του πρώτου εκλεγμένου Κοινοβουλίου, έχει 
διακηρύξει ότι σκοπεύει να ξεκινήσει με τον δικό του στρατό εκστρατεία 
για την απελευθέρωση της Σύρτης από το Ισλαμικό Κράτος, το οποίο 
έχει περιοριστεί πλέον στα νοτιοδυτικά της χώρας αλλά διατηρεί, επί-
σης, θύλακες στη Σύρτη, στη Βεγγάζη και στη Ντέρνα20. 

Υεμένη: βύθισμα στον εμφύλιο
Την πορεία της Λιβύης και της Συρίας ακολούθησε και η Υεμέ-

νη. Έχοντας εμπνευστεί αρχικά από τις εξεγέρσεις στην Τυνησία και 
την Αίγυπτο, φοιτητές και άλλοι διαδηλωτές άρχισαν να καταλαμβά-
νουν τους δρόμους σε όλη τη χώρα από τον Ιανουάριο 2011, απαιτώντας 
μεγαλύτερες δημοκρατικές ελευθερίες, ένα τέλος στη φτώχεια και τη 
διαφθορά και την παραίτηση του Σαλέχ , ο οποίος κυβερνούσε την Υε-
μένη από το 1978. 

Οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Σαουδική Αραβία αμφιταλαντεύ-
τηκαν, καθώς ο Σαλέχ προσποιήθηκε ότι θα μπορούσε να συμφωνή-
σει σε παραίτηση υπό όρους. Τον Ιούνιο 2011, όταν ο Σαλέχ τραυ-
ματίστηκε βαριά σε μια απόπειρα δολοφονίας και μεταφέρθηκε στη 
Σαουδική Αραβία για θεραπεία, η προσοχή του κόσμου είχε επικε-
ντρωθεί ήδη στις εξεγέρσεις στη Λιβύη, τη Συρία, το Μπαχρέιν και 
αλλού. Οι διαδηλώσεις για περισσότερη δημοκρατία στην Υεμένη 
επισκιάστηκαν από τον αγώνα επικράτησης μεταξύ των τριών πιο 
ισχυρών υποψηφίων να κυβερνήσουν τη χώρα: του στρατηγού Αλί 
Μουσίν αλ-Αχμάρ, έναν εξεγερμένο διοικητή του στρατού που κά-
ποτε ήταν έμπιστος του προέδρου, του Χαμίντ αλ-Αχμάρ (πρόκει-
ται για συνωνυμία), ενός δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία από 
την εξέχουσα φυλή των Χασίδ και του μεγαλύτερου γιου του Σα-
λέχ , Αχμέντ, ο οποίος ηγούνταν της επίλεκτης Προεδρικής Φρουράς. 

20. Για περισσότερα σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη καθώς και χάρτη με τις περι-
οχές ελέγχου της κυβέρνησης και των άλλων φατριαστικών ομάδων, βλ. το κατατοπιστικό 
ρεπορτάζ του Στρατή Αγγελή στη διεύθυνση http://www.avgi.gr/article/6546532/libui-oloi-
enantion-olon, 23/5/2016. 
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            Ο στρατηγός Αλ-Αχμάρ και ο Χαμίντ αλ-Αχμάρ υποστήριξαν τις 
λαϊκές εξεγέρσεις σχεδόν από την αρχή: ο στρατηγός με τους στρατιώτες 
του και ο επιχειρηματίας με το πορτοφόλι του. Πάντως πρέπει να ειπω-
θεί ότι και οι δύο άνδρες ήταν βαθιά ριζωμένοι στο σύστημα εξουσίας 
που οι διαδηλωτές ήλπιζαν να ανατρέψουν. Την προσπάθεια απόκρουσής 
τους ανέλαβε ο Αχμέντ Σαλέχ στη διάρκεια της τετράμηνης απουσίας 
του προέδρου: Η Προεδρική Φρουρά, της οποίας ηγούνταν, καθοδήγησε 
πολλές από τις επιθέσεις εναντίον των κατά κύριο λόγο ειρηνικών δια-
δηλώσεων. Αυτή η μάχη αλληλοεξόντωσης αυτών των προνομιούχων, δεν 
αποπροσανατόλισε μόνο τον λαϊκό συνασπισμό των νέων και των ακτι-
βιστών των οποίων οι διαδηλώσεις για πρώτη φορά πίεσαν τον Σαλέχ, 
αλλά ταυτόχρονα περιθωριοποίησε τα αδύναμα -αλλά πάντως λειτουρ-
γικά πολιτικά κόμματα-, καθώς και το κοινοβούλιο της χώρας. 

Τελικά, η εξέγερση κατάφερε να εκδιώξει τον Σαλέχ από την 
εξουσία, ο οποίος αποχώρησε επίσημα από τον προεδρία της Υεμένης 
στις 27 Φεβρουαρίου 2012, αφού πρώτα εξασφάλισε ασυλία από το κοι-
νοβούλιο της Υεμένης. Η επανάσταση έφερε στο προσκήνιο το αντάρτικο 
των σιιτών Χούθι και το κίνημα των κατοίκων της νότιας Υεμένης («Χι-
ράκ») που διεκδικεί από τερματισμό της εγκατάλειψης του νότου μέχρι 
διευρυμένη αυτονομία ή και ανεξαρτησία από την Υεμένη. Τόσο οι Χούθι 
όσο και το Χιράκ συμμετείχαν στην επανάσταση και ως εκ τούτου στο 
εσωτερικό των νεολαιίστικων οργανώσεων που πρωταγωνίστησαν στον 
αγώνα είχε ανοίξει η συζήτηση για την ανάγκη διαλόγου με τα δύο κινή-
ματα και την οικοδόμηση συμμαχίας που θα ικανοποιούσε τα αιτήματά 
τους. Η νίκη, όμως, των διαδηλωτών δεν οδήγησε σε δημοκρατικές εξελί-
ξεις, καθώς ο νέος ηγέτης της χώρας, Abd Rabbuh Mansur Hadi, αντιπρό-
εδρος της χώρας υπό τον Σαλέχ, ακολούθησε τα χνάρια του προκατό-
χου του και τα αιτήματα των διαδηλωτών δεν ικανοποιήθηκαν. Οι Χούθι 
αξιοποίησαν τη συγκυρία και, έχοντας επιπλέον μια δεκαετή και πλέον 
ένοπλη αντιπαράθεση με τα καθστώτα Σαλέχ και Χάντι, εξαπέλυσαν 
ισχυρότερη στρατιωτική επίθεση, ανέτρεψαν το Χάντι και κατέλαβαν 
την πρωτεύουσα Σαναά, πυροδοτώντας, ταυτόχρονα, τον Μάρτιο 2015, 
στρατιωτική επέμβαση της Σαουδικής Αραβίας και άλλων χωρών του 
Κόλπου, που αντιτίθενται στην ανάληψη της de facto εξουσίας από Σιίτες 
σε γειτονική τους χώρα. Παράλληλα, η Αλ Κάιντα της Υεμένης έχει κα-
ταλάβει σημαντικό έδαφος της χώρας και συνεπώς η χώρα βυθίζεται και 
αυτή σε εμφύλιο πόλεμο με πολλές αντιμαχόμενες πλευρές και με ταυ-
τόχρονη εξωτερική στρατιωτική επέμβαση. Οι εξελίξεις αυτές όχι μόνο 
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έχουν ακυρώσει τις λαϊκές κινητοποιήσεις του 2011 αλλά έχουν ρίξει τον 
πληθυσμό της χώρας σε τεράστια φτώχεια και πολιτικό αδιέξοδο, πέραν 
των οδυνηρών καθημερινών, πολεμικών εξελίξεων. Τον Μάιο του 2016 
ξεκίνησαν ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ στο Κουβέιτ 
αλλά ήδη η χώρα μετρά τουλάχιστον 6.000 νεκρούς.

Η περίπτωση του Μπαχρέιν
Στο Μπαχρέιν, το μικροσκοπικό αυτό κρατίδιο του Περσικού Κόλ-

που, οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 14 Φεβρουαρίου 2011 και γρήγορα μα-
ζικοποιήθηκαν. Αρχικά υπήρξε στάση αναμονής από το καθεστώς. Ομως, 
όταν χιλιάδες σιίτες κατέλαβαν την Πλατεια των Μαργαριταριών στην 
πρωτεύουσα Μανάμα και κατασκήνωσαν στο κέντρο της, κατά το πρό-
τυπο των Αιγυπτίων της πλατείας Ταχρίρ, η κυβέρνηση αποφάσισε να 
τους διαλύσει με τη βία, ενώ σύντομα ο στρατός κατέβασε άρματα μάχης 
και τεθωρακισμένα στους δρόμους και απαγόρευσε όλες τις διαδηλώσεις. 
Ετσι, ενώ αρχικά τα συνθήματα των εξεγερμένων ήταν ενωτικά και ζη-
τούσαν περισσότερη δημοκρατία («Είμαστε όλοι κάτοικοι του Μπαχρέ-
ιν», «Ούτε σιίτες, ούτε σουνίτες, εθνική ενότητα»), άρχισαν να επικρατούν 
συνθήματα κατά της μοναρχίας. Τα αρχικά αιτήματα των διαδηλωτών που 
υποστήριζαν τον σιιτικό πολιτικό συνασπισμό Αλ Ουεφάκ ήταν να γίνουν 
σεβαστές οι συνταγματικές ελευθερίες, να εκλέγεται κι όχι να διορίζεται 
ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, και να είναι η εκτελεστική εξουσία 
υπόλογη στο κοινοβούλιο. Επίσης, από την πρώτη στιγμή ζήτησαν την 
παραίτηση του (θείου του βασιλιά) πρωθυπουργού Μπιν Σαλμάν αλ Κα-
λίφα, που βρίσκεται στον θώκο του αδιαλείπτως τα τελευταία 40 χρόνια. 
Οι σιίτες κατηγόρησαν τον πρωθυπουργό ότι μηχανεύεται την πληθυσμι-
ακή αλλοίωση του Μπαχρέιν, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει εγκρίνει 
την απόδοση ιθαγένειας σε 50.000 σουνίτες (από τη Σαουδική Αραβία, 
το Πακιστάν, την Υεμένη και την Ιορδανία) με στόχο να μειωθεί η σιιτική 
πλειοψηφία. Σχεδόν στο σύνολό τους οι σουνίτες αυτοί στελεχώνουν τα 
σώματα ασφαλείας και τον στρατό και αποτελούν τους πραιτωριανούς 
του καθεστώτος21. 

Οι σιίτες, που αποτελούν το 65-70% του πληθυσμού της μικρής 
νησιωτικής χώρας του Περσικού Κόλπου, είναι στην πλειοψηφία τους πε-
ριθωριοποιημένοι, αποκλεισμένοι από τη διοίκηση και την εξουσία που 
νέμεται η σουνιτική μειοψηφία που κυβερνά τη χώρα από το 1783 μέσω 

21. Βλ. το άρθρο του Νικόλα Ζηργάνου στη διεύθυνση http://www.enet.gr/?ihnews.
el.article&idh253159.
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της βασιλικής δυναστείας των Αλ Καλίφα. Το καθεστώς υποστηρίζεται 
σθεναρά από τη γειτονική (επίσης σουνιτική) Σαουδική Αραβία, ενώ 
οι ακραίοι εθνικιστές της Τεχεράνης θεωρούν το Μπαχρέιν ως την 14η 
επαρχία του Ιράν, λόγω της ισχυρής σιιτικής πλειοψηφίας. Σύμφωνα με 
έγγραφα του WikiLeaks, ο βασιλιάς του Μπαχρέιν είχε πει στον τότε 
ανώτατο διοικητή των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, στρατηγό 
Πετρέους, «μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε στο έδαφος, στον αέρα και 
τη θάλασσά μας». Στο Μπαχρέιν έχει την έδρα του ο 5ος αμερικανι-
κός στόλος, που σκοπό έχει να αναχαιτίσει την ιρανική επιρροή και 
να διατηρήσει ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ στη διεθνή ναυσιπλοΐα. 
Για όλους αυτούς τους λόγους η Σαουδική Αραβία έστειλε χιλιάδες 
στρατιώτες και τανκς στο Μπαχρέιν που κατέπνιξαν με βίαιο τρόπο τις 
διαδηλώσεις αυτές. Ένα χρόνο μετά, το 2012, οι ρίψεις βομβών μολότοφ 
και ο κλεφτοπόλεμος νεαρών με τις δυνάμεις ασφαλείας ήταν συχνές 
συχνές σε πολλά σιιτικά χωριά του μικρού αυτού νησιού, ενώ από τους 
κόλπους των νεαρών αυτών έχει αναδειχθεί ένα κίνημα πιο μαχητικό 
από το κύριο κόμμα των σιιτών, το Ουεφάκ. Στη φετινή 5η επέτειο της 
εξέγερσης του 2011, σημειώθηκαν κάποια επεισόδια, αλλά η εξέγερση 
έχει προ πολλού σβήσει. 

Αντί επιλόγου
Μια συνοπτική προσέγγιση για τις εξεγέρσεις της «Αραβικής 

Άνοιξης» το 2011 μπορεί να μας οδηγήσει σε κάποιες χρήσιμες διαπι-
στώσεις. Παρά τις κατακτήσεις τους, ιδίως στην Τυνησία, οι δυνάμεις 
που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις και στα δημοκρατικά κινήματα δια-
φόρων αραβικών χωρών, συντρίφτηκαν στις συμπληγάδες των δυνά-
μεων του ισλαμικού φονταμενταλισμού και των ελίτ των αυταρχικών 
καθεστώτων της περιοχής. Τα δημοκρατικά κινήματα αντιμετώπισαν 
τεράστιες συστημικές δυνάμεις απέναντί τους που, σε κάποιες περι-
πτώσεις, καπηλεύτηκαν τα δημοκρατικά τους προτάγματα (οι Αδελφοί 
Μουσουλμάνοι στην Αίγυπτο και το διάδοχο στρατοκρατικό καθεστώς 
του Αλ Σίσι, το νέο καθεστώς του Χάντι στην Υεμένη). Σε άλλη περί-
πτωση αντιμετώπισαν την ανοικτή στρατιωτική επέμβαση (Μπαχρέιν) 
ενώ σε ορισμένες χώρες εκφυλίστηκαν αργά ή γρήγορα σε φατριαστικό 
εμφύλιο πόλεμο εθνοθρησκευτικού (Συρία, Μπαχρέιν) ή φυλετικού τύ-
που (Λιβύη) που συνοδεύτηκε από στρατιωτικές επεμβάσεις  δυτικών 
δυνάμεων και την ανάδειξη του μορφώματος του ΙΚ, το οποίο συνιστά 
μια ακραία εκδοχή βαρβαρότητας και πολιτισμικής οπισθοδρόμησης. 

ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ
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Θα πρέπει επίσης να διαπιστώσουμε ότι η ισχυρή παράδοση του 
Ισλάμ στη διαμόρφωση της πολιτικής και της κοινωνικής ζωής των χωρών 
της Μέσης Ανατολής και της βόρειας Αφρικής αποτέλεσε ανασχετικό 
παράγοντα στην αυτονόμηση και αυτοοργάνωση των μεγάλων τμημάτων 
πληθυσμών στις διάφορες χώρες αφού δεν απέτρεψε την καλλιέργεια 
μιας αλλαγής πολιτικής κουλτούρας για την πλειοψηφία των μαζών, η 
όποια εν τέλει έμεινε δέσμια των ετερόνομων θρησκευτικών και πολιτι-
κών νορμών. Έτσι οι δυνάμεις των εξεγερμένων ενώ, κατά περίπτωση, 
κατάφεραν περισσότερο (Αίγυπτος, Τυνησία) ή λιγότερο (Συρία, Υεμένη, 
Μπαχρέιν) να αυτοοργανωθούν, σε ένα πρώτο επίπεδο, δεν κατάφεραν 
να δημιουργήσουν πολιτικά και κοινωνικά υποκείμενα διαχείρισης του 
πάθους τους για δημοκρατία και ελευθερία κι έτσι η πολιτική αποτε-
λεσματικότητα των κινημάτων αυτών έσβησε αργά ή γρήγορα υπό τη, 
συχνά καταθλιπτική και βάρβαρη, επέμβαση εσωτερικών και εξωτερι-
κών αντίρροπων δυνάμεων. Έτσι, το γεγονός ότι στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων οδηγηθήκαμε σε πολιτική και κοινωνική οπισθοδρόμηση ή 
πολέμους, δείχνει ότι δύσκολα η πείρα των κινημάτων αυτών μπορεί να 
αποτελέσει τον οδηγό για πιθανές δημοκρατικές εξελίξεις στο μέλλον 
στις χώρες αυτές. 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΑΒΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ
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Ανάγκη για ρίζες
Μια διακήρυξη καθηκόντων απέναντι 
στον άνθρωπο και στην κοινωνία
Κέδρος, 2014*

3. Η κριτική στον εθνικισμό 

Οι φιλοσοφικές βάσεις της αντιεθνικιστικής κριτικής
α) Ο αδιαπραγμάτευτος οικουμενισμός
Ένας τρίτος μείζων άξονας της σκέψης της Σιμόν Βέιλ, που δεν 

τονίζεται όσο θα έπρεπε, είναι η ενασχόλησή της με το εθνικό ζήτημα. 
Όπως καθιστά σαφές η ανάγνωση της Ανάγκης για ρίζες (την οποία θα 
συντομογραφούμε εφεξής ως «ΑΡ», συνοδευόμενη από τον αριθμό της 
σελίδας του εκάστοτε παραθέματος), το ζήτημα αυτό συνδέεται βαθιά 
κι εγγενώς, για τη γαλλίδα φιλόσοφο, με την ευρύτερη προβληματική 
της εκρίζωσης και της «επαναρίζωσης». Διόλου τυχαίο δεν είναι, άλ-
λωστε, το γεγονός πως το συγκεκριμένο έργο ξεκινά να συντάσσεται 
στα πλαίσια των θεωρητικών συζητήσεων της Ελεύθερης Γαλλίας σχε-
τικά με τη μεταπολεμική αναδόμηση της χώρας. Στα πλαίσια αυτών 
της των αναπτύξεων η Βέιλ επεξεργάζεται μια εξαιρετικής σημασίας 
φιλοσοφική κριτική του εθνικισμού, βασισμένη στην αντίθεση μεταξύ, 

* Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μέρος της βιβλιοκριτικής παρουσίασης, της 
οποίας το προηγούμενο μέρος δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο τεύχος μας: Πρόταγμα, 
τ. 8, Οκτώβριος 2015, σ. 226-257.
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από τη μια πλευρά, της δικαιοσύνης, ως αρετής που βασίζεται στην 
καθολικότητα, και της προσκόλλησης, από την άλλη, στο ιδιαίτερο και 
στενό, κάθε φορά, εθνικό συμφέρον. Η ίδια της η ικανότητα να ανα-
δεικνύει, μέσα από την πραγμάτευση του ιστορικού πεπρωμένου μιας 
ιδιαίτερης χώρας -εν προκειμένω της Γαλλίας- ζητήματα που αφορούν 
την ανθρωπότητα συνολικά, συνιστά μια πρώτη έμπρακτη κριτική κάθε 
παρτικουλαρισμού, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον τρόπο με τον οποίον 
ορίζει, τελικά, την ίδια την ιδιαιτερότητα της γαλλικής πολιτιστικής 
δημιουργίας, όπως θα δούμε.

Η κριτική της στην αποικιοκρατία συνιστά μια πρώτη επεξερ-
γασία πολλών πτυχών αυτού του φιλοσοφικού της αντιεθνικισμού ή, 
πιο απλά, διεθνισμού, εφόσον εκεί φωτίζονται οι απαράδεκτες, για την 
Βέιλ, πτυχές του γαλλικού πνεύματος, όπως ξεκίνησαν να εκφράζονται 
ιστορικά με τη σταδιακή οικοδόμηση του γαλλικού κράτους. Ταυτόχρο-
να, ο θρησκευτικός συγκριτισμός της Βέιλ, με τη βαθιά του πεποίθηση 
πως η ανθρώπινη πνευματικότητα αποτελεί κάτι ενιαίο και πανανθρώ-
πινο («μια θρησκευτική σκέψη είναι αυθεντική, όταν είναι οικουμενική 
λόγω του προσανατολισμού της» -ΑΡ, 100), της δίνει τη φιλοσοφική 
υποδομή για την κριτική του εθνικισμού ως εγωιστικού παρτικουλαρι-
σμού. Οι εμπνεύσεις της Βέιλ σχετικά με το πρόβλημα του έθνους μας 
επιτρέπουν να επεξεργαστούμε σήμερα μια κριτική του εθνικισμού που 
ξεφεύγει από τον χίπστερ «εθνομηδενισμό» και την απόρριψη της έννοι-
ας της πατρίδας ως εγγενώς και απαραιτήτως εθνικιστικής1. Απέναντι 
σε αυτήν την αναγωγή της εκρίζωσης σε πολιτικό και ανθρωπολογικό 
πρόταγμα, είναι απαραίτητο να επιστρέψουμε στην ιδέα πως η «πίστη 
[fidélité]» συνιστά «στέρεα βάση της κοινωνικής ζωής» (ΑΡ, 132). Δίχως 
ικανότητα ταύτισης με θεσμούς, αξίες και ιδεώδη το άτομο, μακράν του 
ν’ «απελευθερώνεται», στην πραγματικότητα μένει απλώς φτερό στον 
άνεμο, ανίκανο για συγκροτημένη σκέψη και αποτίμηση προσώπων και 
καταστάσεων, χαμένο σε μια διαρκή ταυτοτική περιδίνηση. 

1. Σχετικά με την αναγκαιότητα ανανέωσης της αντιεθνικιστικής κριτικής, βλ. τις ενότη-
τες «Ο αντι-εθνικισμός ως ιδεολογία», «Εθνολαϊκισμός και ρατσισμός», «Ο φετιχισμός 
της σημαίας» και «Οι δύο όψεις του εθνικού ναρκισσισμού: λαϊκιστική αυτοθυματοποί-
ηση και εστέτ αυτολύπηση» του Εντιτόριαλ του 4ου τεύχους του Προτάγματος (Ιούνιος 
2012, σ. 13 κ. ε.) όπως επίσης και το κομμάτι «Παρέκβαση: Για την ανανέωση της κρι-
τικής στον εθνικισμό» από το Εντιτόριαλ του 7ου τεύχους του περιοδικού (Οκτώβριος 
2014, σ. 30 κ. ε.).
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β) Η τλημοσύνη απέναντι στον εθνικισμό
Μπορεί η Σιμόν Βέιλ να έβαλε λυτούς και δεμένους προκειμένου 

να φτάσει στο Λονδίνο και να ενταχθεί στη Γαλλική Αντίσταση με σκοπό 
να βρει ευκαιρία για να σταλεί στο μέτωπο, αλλά, σε ό,τι αφορά στην 
θεωρητική της ενασχόληση με το γαλλικό ζήτημα πίστευε πως ρόλος της 
Αντίστασης δεν ήταν απλώς η στρατιωτική απελευθέρωση της Γαλλίας 
αλλά και η προσπάθεια «να μορφοποιήσει την ψυχή της χώρας» (ΑΡ,  
201). Σύμφωνα με τη γαλλίδα διανοήτρια, η Γαλλία θα πρέπει να επιλέ-
ξει ανάμεσα στη διατήρηση της αποικιακής της αυτοκρατορίας, από την 
μια πλευρά, και στην ανάκτηση της ψυχής της –στην εκ νέου εξεύρεση 
μιας ψυχής, γενικώς-, από την άλλη (ΑΡ, 172). Για να καταστεί όμως κάτι 
τέτοιο δυνατό, οι Γάλλοι θα πρέπει «να αλλάξουμε τον τρόπο που αγα-
πάμε την πατρίδα» (ΑΡ, 175). 

Στα πλαίσια λοιπόν της «σημερινής σύγχυσης των σκέψεων και 
των συναισθημάτων γύρω από την ιδέα της πατρίδας» (ΑΡ, 172) που δια-
πιστώνει, η Βέιλ προσπαθεί να επεξεργαστεί μια νέα αντίληψη περί πα-
τρίδας, βασισμένη σε μια κριτική του εθνικισμού, τον οποίο θεωρεί –στην 
περίπτωση της Γαλλίας- τέκνο της «ρωμαϊκής και κορνεϊγικής αντίληψης 
του μεγαλείου» (ΑΡ, 171). Πρόκειται για μια αντίληψη που αντιλαμβάνε-
ται την αγάπη για την πατρίδα ως απόπειρα να δοξάσουμε την τελευταία 
μέσω της προίκισής της με αυτό το πομπώδες μεγαλείο που προκύπτει 
από την προσπάθεια να την επεκτείνουμε ως τα πέρατα της γης. Πρόκει-
ται για την ιμπεριαλιστική και μιλιταριστική αντίληψη περί εθνικού μεγα-
λείου, την οποία ο σύγχρονος κόσμος κληρονομεί από τους Ρωμαίους, των 
οποίων η κουλτούρα επηρέασε θεμελιωδώς τη δημιουργία του νεοτερικού 
εθνικισμού, κατά την περίοδο της Αναγέννησης. Τέκνα αυτής της αντίλη-
ψης περί έθνους –άρα και περί κράτους- υπήρξαν ο επαναστατικός ιμπε-
ριαλισμός της Γαλλικής Επανάστασης (κι εν συνεχεία του Ναπολέοντα), η 
γαλλική αποικιοκρατία, ο φασισμός κι ο ναζισμός. 

Στη θέση αυτής της παθολογικής αγάπης για την πατρίδα, που 
στηρίζεται σε αντιλήψεις περί ηρωικών μεγαλείων, η Βέιλ προτείνει να 
βάλουμε μια πρόσδεση με το έθνος που βασίζεται σε ό,τι η ίδια αποκαλεί 
«συμπόνια για την πατρίδα» (ΑΡ, 172). Πρόκειται για την αγάπη για μια 
πατρίδα που θεωρείται αδύναμη και εν κινδύνω. Αυτή η «συμπόνια για 
την ευθραυστότητα» (ΑΡ, 174) συνιστά μια «απόλυτα αγνή αγάπη για 
την πατρίδα» και «έχει μια συνάφεια με τα αισθήματα που εμπνέουν σ’ 
έναν άντρα τα νεαρά παιδιά του, οι γέροντες γονείς του, μια αγαπημένη 
γυναίκα» (ό. π.). Ουσιαστικά πρόκειται για ένα «συναίσθημα συγκινη-
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τικής τρυφερότητας για ένα πράγμα ωραίο, πολύτιμο, εύθραυστο και 
φθαρτό» το οποίο, ως τέτοιο, «έχει άλλη θέρμη από εκείνο του εθνικού 
μεγαλείου», δίχως να χάνει τίποτε από την «έντασή» του (ό. π.). Μακριά 
από θυματισμούς και μοιρολατρίες, αυτό το συναίσθημα δεν αποκλείει 
σε καμία περίπτωση τη μαχητικότητα και την «πολεμική ενέργεια» (ό. 
π.) κι ουδόλως «μπορεί να έχει ως αντικείμενο μόνο μια δυστυχή χώρα» 
(ό. π.). Διότι η Βέιλ δεν ήταν σε καμία περίπτωση πασιφίστρια όταν 
έγραφε αυτές τις γραμμές, καθώς είχε εγκαταλείψει τον παλαιότερο 
ντεφαιτιστικό της πασιφισμό από το 1939 («Δε μπορούμε και να διατη-
ρήσουμε το κοινωνικό καθεστώς που προέκυψε από τον Ιούνιο του ’36 
και να έχουμε μια ισχυρή Γαλλία. Πρέπει να διαλέξουμε. Αν θέλουμε μια 
ισχυρή Γαλλία, οι εργατικές ελευθερίες που κερδήθηκαν αναγκαστικά 
θα εξαφανιστούν κάποια στιγμή. […] Στη Γαλλία προέκυψε ένα νέο, σ’ 
ένα βαθμό, κοινωνικό καθεστώς, τη στιγμή που το κράτος διατηρεί την 
παραδοσιακή του εξωτερική πολιτική. Έχουμε εδώ μια αντίφαση η οποία 
δεν μπορεί να διαρκέσει αιώνια. […] Αυτές οι νέες αρχές συνεπάγονται, 
στην πραγματικότητα, την εγκατάλειψη κάθε έγνοιας διατήρησης του 
εθνικού μας κύρους»2). Με ταπεινότητα δεν εννοεί κάποια παθητικότητα 
απέναντι στη βαρβαρότητα, αλλά την ικανότητα να διακρινόμαστε από 
την «ταπεινότητα», την «αξιοπρέπεια» και την «απλότητα» τις οποίες 
απαιτεί η δυστυχία. Πρόκειται γι’ αυτό που αποκαλέσαμε στο προηγού-
μενο μέρος του κειμένου –κλείνοντας το μάτι στον Καστοριάδη-, ήθος 
θνητότητας: η συμπόνια είναι «η μόνη αγάπη σ’ αυτόν τον κόσμο που 
είναι πραγματική και δίκαιη» (ΑΡ, 175), επειδή εκφράζεται προς όντα 
«επίγεια, δηλαδή ατελή, εύθραυστα και παροδικά» (ΑΡ, 174). 

Είναι προφανές πως εδώ η Βέιλ εξετάζει το πρόβλημα του έθνους-
κράτους από τη σκοπιά της κριτικής της στο στοιχείο της δύναμης, του 
οποίου η απόλυτη και ανεξέλεγκτη κυριαρχία διαμόρφωσε την καθα-
ρά καταστροφική διάσταση της νεοτερικότητας. Και στο πολιτικό της 
αντίστοιχο, που είναι η ρωμαϊκής προέλευσης αντίληψη περί μεγαλείου, 
αντιπαραθέτει ένα είδος πατριωτισμού εμπνεόμενο από την ομηρική κο-
σμοαντίληψη η οποία έχει για κυρίαρχη αρετή της την τλημοσύνη3. Είναι 
ένας «πατριωτισμός εμπνεόμενος από τη συμπόνια» (ΑΡ, 177), τον οποίο 

2. S. Weil, «Les dangers de guerre et les conquêtes ouvrièresc[Οι κίνδυνοι του πολέμου και 
οι εργατικές κατακτήσεις]» (1937), La condition ouvrière [Η εργατική κατάσταση], Παρίσι, 
Gallimard, 2002, 439, 440. Σχετικά με την αυτοκριτική της γαλλίδας φιλοσόφου ως προς 
το ζήτημα του πασιφισμού, βλ. ΑΡ, 173.
3. Βλ. σχετικά το πρώτο μέρος του κειμένου: Πρόταγμα, τ. 8, ό. π., σ. 251 κ.ε.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ



206

η φιλόσοφος αντιπαραθέτει προς τον «ρωμαϊκού τύπου πατριωτισμό» 
(ΑΡ, 183) ο οποίος βασίζεται «στην αλαζονεία και τη λάμψη της δόξας» 
(ΑΡ, 178)4. Ουσιαστικά η αντίθεση στο αυτοκρατορικό μεγαλείο των 
Ρωμαίων και του Κορνέιγ (το οποίο αντί να βασίζεται στην «περηφά-
νια», προκρίνει, αντιθέτως, την «έπαρση») είναι η «ταπεινότητα» του 
γνήσιου Χριστιανισμού (ΑΡ, 174), ο οποίος θεωρείται ασύμβατος με το 
ρωμαϊκό πνεύμα. Εξ ου κι η πεποίθηση της Βέιλ πως οι Ρωμαίοι στην 
πραγματικότητα δεν κατάφεραν ν’ αφομοιώσουν τον χριστιανισμό, σε 
αντίθεση με τα γερμανικά φύλα που κατέλυσαν το δυτικό κομμάτι της 
ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

Είναι ακριβώς «η έπαρση και η βούληση εθνικής ισχύος» που 
εμπόδισαν τους Εβραίους και τους Ρωμαίους να δεχθούν το μήνυμα της 
«πραγματικής θρησκείας, της θρησκείας της αγάπης για την οποία ο Θεός, 
δεν είναι μόνο παντοδύναμος αφέντης αλλά και -την ίδια στιγμή- θυσια-
ζόμενο θύμα»5. Αυτό του το βασικό γνώρισμα ο Χριστιανισμός το αντλεί, 
κατά τη Βέιλ, από την αιγυπτιακή και την αρχαιοελληνική παράδοση: η 
πρώτη εκ των δύο ανακαλύπτει «τη σωτηρία διά της εξομοίωσης μ’ έναν 
Θεό που έζησε, υπέφερε και πέθανε με βίαιο θάνατο, για να καταστεί, 
στον άλλο κόσμο, ο κριτής και σωτήρας των ψυχών»6, ενώ η δεύτερη βίωσε 
την «αποκάλυψη της ανθρώπινης αθλιότητας»7. Είδαμε και στο προηγού-
μενο μέρος του κειμένου ότι η ανάλυση της γαλλίδας φιλοσόφου για τη 
σχέση Αρχαίας Ελλάδας (και Αρχαιότητας, εν γένει) και χριστιανισμού 
είναι προβληματική8. Αυτό, ωστόσο, που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι η 
προσπάθειά της να υπογραμμίσει τούτη την καθολική, «φριχτή πίκρα της 
δυστυχίας»9, το βασικό αυτό οντολογικό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης 

4. Η ελληνίδα μεταφράστρια της ΑΡ αποδίδει τον καίριο για την Βέιλ όρο orgueil με τρόπο 
μη συστηματικό, αναλόγως των ιδιαίτερων, κάθε φορά, συμφραζομένων, είτε ως «αλαζο-
νεία», είτε ως «εθνική υπερηφάνια» είτε ως «έπαρση». Ο όρος όμως συνιστά φιλοσοφι-
κή κατηγορία τον οποίο η γαλλίδα συγγραφέας χρησιμοποιεί αντιπαραθετικά προς την 
υπερηφάνεια του πατριωτισμού τον οποίο η ίδια υπερασπίζεται, της οποία υπερηφάνειας 
συνιστά την παραμορφωμένη, βάσει του ρωμαϊκού πνεύματος «ψευδούς μεγαλείου», εκ-
δοχή. Ως εκ τούτου εμείς εδώ αποδίδουμε παντού τον όρο ως «έπαρση».
5. S. Weil, «Lettre à un religieux [Επιστολή σ’ έναν ιερωμένο]» (1942), Œuvres [Έργα], Πα-
ρίσι, Gallimard, 2011, σ. 999.
6. S. Weil, «En quoi consiste l’inspiration occitanienne? [Σε τι συνίσταται η οξιτάνικη 
έμπνευση;]» (1942), Œuvres, ό. π., σ. 674.
7. Ό. π.
8. Βλ. Πρόταγμα, τ. 8, ό. π., σσ. 253-254. 
9. S. Weil, «Dernières pensées» (επιστολή στον Πατέρα Περάν, 26/5/1942), Œuvres, ό. 
π., σ. 782.
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κατάστασης που τόσο ωραία καταδεικνύει η Ιλιάδα –«η Ιλιάδα της οποίας 
η ομορφιά έγκειται ακριβώς σε αυτήν την πίκρα», όπως διαβάζουμε σε 
κάποια σημείωση των Τετραδίων της Μασσαλίας10. 

Κι εκεί συνίσταται ο φαινομενικά παράδοξος διεθνισμός της. Όχι 
μόνο στο διεθνιστικό πνεύμα του πρωταρχικού χριστιανισμού αλλά και 
στην ιδέα πως «ενώ η έπαρση του εθνικού μεγαλείου είναι από τη φύση 
της αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, η συμπόνια είναι οικουμενική από 
τη φύση της» (ΑΡ, 176). Κάτι σαν τον «πόνο της ψυχής και των πραγμά-
των» του Καρυωτάκη, σαν αυτό το αίσθημα παγκόσμιας αδερφοσύνης 
που βρίσκουμε στον Καββαδία, το βασισμένο στην επίγνωση πως όλοι οι 
λαοί κι όλα τα άτομα υποφέρουν ή έχουν, εν πάση περιπτώσει, υποφέ-
ρει κάποια στιγμή στο παρελθόν. Για λόγους που δεν μπορούμε εδώ ν’ 
αναλύσουμε –κι όπως το δείχνουν διάφορες επιλογές του βίου της που 
σκιαγραφήσαμε παραπάνω-, η Βέιλ ένιωθε μια βαθιά συμπάθεια προς 
αυτό το αίσθημα της καθολικής τρωτότητας –πρόκειται άλλωστε και για 
τη βάση της μεταστροφής της στον χριστιανισμό. Γι’ αυτό και μιλώντας 
για τις λαϊκές τάξεις, σημείωνε πως «ο λαός έχει το μονοπώλιο μιας 
γνώσης, ίσως της πιο σημαντικής όλων, τη γνώσης της πραγματικότητας 
της δυστυχίας» (ΑΡ, 178). Έχουμε εδώ τη φιλοσοφική αναδιατύπωση 
μιας άλλης βασικής αρχής της χριστιανικής περιόδου της σκέψης της, 
σύμφωνα με την οποία: «αν προορισμός του ανθρώπου είναι η κατάκτη-
ση της αγνής χαράς μέσα από την οδύνη, τότε οι χειρώνακτες εργάτες 
βρίσκονται σε καλύτερη θέση από όλους τους άλλους προκειμένου να 
πραγματοποιήσουν αυτήν την αποστολή με τον πιο αληθινό τρόπο»11.

Οι δύο αντιλήψεις περί έθνους κι οι δύο εκδοχές εθνικισμού
Για να εμβαθύνουμε έτι περαιτέρω στο φαινόμενο, θα ανατρέ-

ξουμε σε μια έμπνευση του Ερνέστ Ρενάν -μάλλον γι’ αυτήν πρόκειται 
όταν η Βέιλ διαμαρτύρεται -μιλώντας για το «πρόβλημα της πατρίδας» 
(ΑΡ, 110)- για το γεγονός πως «το μόνο που βρίσκουμε να αναφέρου-
με πάνω σ’ αυτό το θέμα είναι μια φτωχή σελίδα του Ρενάν» (ό. π.). 
Προκειμένου λοιπόν να ορίσει την ιδιομορφία του έθνους, ως κατεξοχήν 
νεοτερικής δημιουργίας, ο γάλλος ιστορικός καταρτίζει έναν κατάλογο 
«κοινωνικών μορφών» (formes sociales) ή «τύπων κοινωνικής συνάθροι-
σης» (modes de groupement) που εμφανίσθηκαν κατά τη διάρκεια της 

10. S. Weil, Cahiers de Marseille, «Cahier VI» (1941-1942), Œuvres, ό. π., σ. 881.
11. S. Weil, «Condition première d’un travail non servile» (1942), La condition ouvrière, ό. π., 
σ. 434.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ



208

ανθρώπινης ιστορίας (φυλή, αρχαιοελληνική πόλη-κράτος, θρησκευτικές 
εθνότητες, έθνη-κράτη, ομοσπονδιακά κράτη, εθνότητες δίχως κράτος, 
αυτοκρατορίες κ.λπ.). Μια από αυτές είναι και το έθνος, το οποίο, ως 
μορφή κοινωνικής συνάθροισης, αντιστοιχεί στα πολιτικά και κοινωνι-
κά χαρακτηριστικά της δυτικής νεοτερικότητας. Υπό αυτήν την έννοια 
–σύμφωνα με τον Ρενάν- το έθνος συνιστά μια «ενδιάμεση», τρόπον 
τινά, μορφή, μεταξύ της πόλεως της αρχαιότητας, από τη μια μεριά, και 
της μεταγενέστερης αυτοκρατορίας, από την άλλη. Με άλλα λόγια, το 
έθνος, ως μορφή πολιτικής κοινότητας, ισορροπεί, κάθε φορά, ανάμεσα 
σε δύο εντελώς διαφορετικούς τύπου πολιτικής συμπεριφοράς: στο ένα 
άκρο βρίσκεται το δημοκρατικό στοιχείο του έθνους ως αυτοκυβερνώ-
μενης κοινότητας και στο άλλο άκρο το ολιγαρχικό και κατακτητικό 
στοιχείο της εδαφικής επέκτασης με σκοπό την εκπλήρωση κάποιων 
προαιώνιων εθνικών πεπρωμένων. Διόλου τυχαία η συγκεκριμένη ανά-
λυση του Ρενάν έγινε στα πλαίσια της αντίθεσης του γάλλου ιστορικού 
στον ρομαντικής φύσεως γερμανικό εθνικισμό, στον οποίον ουσιαστικά 
αντιπαραθέτει το γαλλικό μοντέλο, πολιτικού πατριωτισμού. Γι’ αυτό 
και, μολονότι δεν το λέει ρητά, ο Ρενάν υπονοεί πως καθένας από 
αυτούς τους δύο τύπους συμπεριφοράς αντιστοιχεί και σε μια συγκε-
κριμένη αντίληψη περί του τι είναι το έθνος και τα θεμέλιά του. Κι αν 
το έθνος-ως-αυτοκρατορία βασίζεται σε μια μυθολογική αντίληψη περί 
παρελθόντος, στην οποία και εντάσσονται αυτομάτως, διά της πολιτι-
στικής ή/και φυλετικής τους ταυτότητας, όσοι θεωρούνται μέλη του, το 
έθνος-ως-πόλη συνιστά ένα «καθημερινό δημοψήφισμα»12, μιας και τα 
μέλη του επιλέγουν λίγο πολύ ρητά τη συμμετοχή τους στην πολιτική 
κοινότητα που συνιστά το εκάστοτε έθνος.

Ο Κοστάντσο Πρέβε (Costanzo Preve), άλλος ένας συγγραφέας 
που εντάσσεται σ’ ό,τι αποκαλέσαμε (στο πρώτο μέρος του κειμένου) 
«αντιδραστική Αριστερά»13, ενώ ασκεί πολύ σωστή κριτική στη χίπστερ 
στροφή της σημερινής Αριστεράς (για «ροκ κοσμοπολιτισμό» κάνει 
λόγο) και ειδικότερα στον επιφανειακό της διεθνισμό που την καθιστά 
εγγενώς ανίκανη να στοχαστεί το εθνικό ζήτημα, στην πραγματικότητα 
παραβλέπει κι ο ίδιος κάτι πολύ βασικό, μια θεμελιώδη, με άλλα λόγια, 
πτυχή του εθνικού ζητήματος: δεν αρκεί η αναγνώριση της «θεμιτής 

12. Ε. Renan, Qu’est-ce qu’une nationW? [Τι είναι το έθνος;] (1882), Παρίσι, Berg International, 
2015, σ. 46.
13. Βλ. Πρόταγμα, τ. 8, Νοέμβριος 2015, σ. 229 κ. ε.
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υπόστασης του εθνικού ζητήματος»14 προκειμένου αυτό να διευθετη-
θεί με δημοκρατικό και διεθνιστικό τρόπο –δηλαδή μ’ έναν τρόπο που 
δέχεται μεν τις εθνικές διαφορές αλλά επιζητά να τις διευθετήσει με 
βάση την αρχή της ισότητας ανάμεσα στα έθνη. Είναι εξαιρετικά αφε-
λής η άποψη σύμφωνα με την οποία «οι λεγόμενοι “εθνικοί” πόλεμοι 
θα μπορούσαν κάλλιστα να είχαν ήδη λυθεί, με τη σωστή εφαρμογή του 
διεθνούς δικαίου. Πράγμα όμως που προϋποθέτει ακριβώς την αναγνώ-
ριση του εθνικού ζητήματος ως νόμιμου και δίκαιου και όχι το αντίθετο, 
δηλαδή τη ρητορική του ροκ κοσμοπολιτισμού και του “ανθρωπιστικού” 
στρατιωτικού επεμβατισμού»15. Άπαντες οι μικροϊμπεριαλιστές -από 
τον Ίωνα Δραγούμη, τον Μουσολίνι και τους ιταλούς εθνικιστές του 
τέλους του Α’ Π. Π. μέχρι τους ισραηλινούς σιωνιστές, τον Μιλόσεβιτς 
και τους οπαδούς της «Μεγάλης Αλβανίας» πιστεύουν ότι εξυπηρετούν 
τα καταπατημένα ή επαπειλούμενα εθνικά δικαιώματα των λαών τους. 
Και στην περίπτωσή τους η παραδοχή της «νομιμότητα[ς] του εθνικού 
ζητήματος»16 διόλου δεν ευνοεί τούτο τον «διάλογο μεταξύ εθνών»17 
που σωστά, κατά τα άλλα, θέτει ο Πρέβε ως ουσία του γνήσιου οικου-
μενισμού –μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. 

Το έθνος, με άλλα λόγια, συνιστά παράγοντα διατήρησης ειρήνης 
και δημοκρατίας μόνο αν ερμηνευθεί μ’ έναν συγκεκριμένο τρόπο κι όχι 
έτσι, γενικά και αόριστα. Μόνο αν, με άλλα λόγια, γίνεται αντιληπτό ως 
έθνος-πόλις, δηλαδή ως ζωντανή πολιτική κοινότητα που ορίζεται βάσει της 
πίστης (με την έννοια της allegiance) σε ένα σύνολο θεσμών. Ειδάλλως, όταν 
το έθνος γίνεται αντιληπτό ως δυνάμει αυτοκρατορία, όταν, δηλαδή, έχει 
ως θεμέλιό του τη μνησίκακη μυθοποίηση ενός ανύπαρκτου κι υποτιθέμε-
να ένοδοξου παρελθόντος που δήθεν μας τοποθετεί σε προνομιακή θέση 
προς τους εκάστοτε γείτονές μας, τότε κανένα εθνικό δίκαιο δε φαίνεται 
ικανοποιητικό για το ασίγαστο πάθος εκδίκησης αλλά και κατάκτησης που 
εμψυχώνει τους διάφορους εθνικιστές. Μέσα στο θυματικό τους παραλήρη-
μα –το οποίο συνιστά απλώς την πληβειακή εκδοχή αυτού που η Σιμόν Βέιλ 
ανέλυε ως «έπαρση» και «ψευδή ιδέα περί μεγαλείου»-, νιώθουν πάντοτε 
επαπειλούμενοι και ριγμένοι. Πάντοτε έτοιμοι, ως εκ τούτου, να πάρουν τ’ 
άρματα για να υπερασπιστούν τα ιερά και τα όσια του Γένους. 

14. C. Preve, Το εθνικό ζήτημα στο κατώφλι του 21ου αιώνα. Εισαγωγικό σημείωμα γύρω 
από ένα λεπτό, γεμάτο προκαταλήψεις, ζήτημα, μτφρ. Γ. Βολακάκης, Αθήνα, Στάχυ, 2001, 
σ. 51.
15. Ό. π., σ. 27.
16. Ό. π., σ. 61.
17. Ό. π.
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Εβραία λόγω καταγωγής αλλά εκ πεποιθήσεως αντιιουδαία, η 
Βέιλ πίστευε πως «τίποτε θετικό δεν μπορούσε να προέλθει από τού-
τη την “Παντοδυναμία” [βάσει της οποία ο ιουδαϊσμός αντιλαμβάνεται 
το θείο]. Όλες οι συμφορές που κηλίδωσαν τον δυτικό πολιτισμό έχουν 
τη ρίζα τους σε αυτή τη θρησκεία που συνιστά απλώς μεταμφιεσμένο 
εθνικισμό: η Ιερά Εξέταση, ο καπιταλισμός, ακόμα κι η εξόντωση των 
αιρετικών»18. Όπως είδαμε στο πρώτο μέρος του σημειώματος αυτού19, 
το στοιχείο της δύναμης του οποίου η κατίσχυση συνιστά για τη Βέιλ 
θεμέλιο του δυτικού εκτροχιασμού, αναδύεται μέσα στην ιουδαϊκή και 
ρωμαϊκή δημιουργία: οι Ρωμαίοι, «μόνος λαός της Αρχαιότητας που δε 
γνώρισε κάποια θεία αποκάλυψη», καθαγιάζουν την πολεμική ισχύ και 
τη λατρεία του κράτους, ενώ οι Εβραίοι είναι έναςλαός που, όχι μόνο 
ταυτίζει το θείο με τη Δύναμη αντί του Αγαθού, αλλά δίνει, επιπλέον, 
στη θρησκεία διάσταση συλλογική, μετατρέποντάς την σε εθνική εσχα-
τολογία, δηλαδή σε «ειδωλολατρία». Πυρήνας αυτής της εσχατολογίας 
είναι ένα αίσθημα εκρίζωσης, που αναζητά –μέσω του μύθου της ιστορι-
κής Προόδου- την ιστορική του μελλοντική δικαίωση. Χωρίς να μπούμε 
εδώ στην κουβέντα σχετικά με το αν η ανάλυση του ιουδαϊσμού από 
την Βέιλ είναι εύστοχη ή προβληματική (προϊόν ελλιπούς γνώσης των 
ταλμουδικών κειμένων, όπως ισχυριζόταν ο Λεβινάς αλλά και μελετητές 
της φιλοσόφου20), οφείλουμε ν’ αναγνωρίσουμε ότι η γαλλίδα φιλόσοφος 
είχε σωστά αντιληφθεί πως το αίσθημα της δύναμης και του «ψευδούς 
μεγαλείου» μπορεί να εμφανίζεται και να καταλαμβάνει ακόμη και λα-
ούς κυνηγημένους, που αρέσκονται να παρουσιάζονται ως τα διαρκή 
θύματα της ιστορίας, ακόμη κι αν στην πραγματικότητα –προσθέτουμε 
εμείς- δεν υπήρξαν πάντοτε τέτοια. Πρόκειται γι’ αυτό το «πρεστίζ της 
νίκης που μας εξωθεί να μιμούμαστε τους νικητές»21 το οποίο ανέφερε 
τον Σεπτέμβριο του 1940 σε μια παλιά της μαθήτρια ως παράγοντα που 
θα έπρωχνε τους ηττημένους Γάλλους να συναινέσουν στα επιβαλλόμενα 
από τους ναζί μέτρα ενάντια στους Εβραίους. Οι επιφυλάξεις της όσον 
αφορά στην ίδρυση του κράτους του Ισραήλ συνιστούν, από αυτήν την 
άποψη, λογικό παρεπόμενο της ιδέας της σύμφωνα με την οποία μια από 
τις πολλές συμφορές που θα επέφερε εν τέλει η γαλλική αποικιοκρατία 

18. C. Rancé, Simone Weil. Le courage de l’impossible, Παρίσι, Seuil, 2009, σ. 173. 
19. Βλ. Πρόταγμα, τ. 8, ό. π., σ. 251 (υπ. 57) και 252.
20. Όπως, π.χ., η επιμελήτρια των Έργων της, Florence de Lussy, που θεωρεί αυτήν την 
αρνητική στάση της Βέιλ απέναντι στον ιουδαϊσμό ακραία συνέπεια της «επιτυχούς έντα-
ξής» της, ως Εβραίας, στις κοσμικές αξίες της γαλλικής République.
21. S. Weil, «Lettre à Huguette Baur», Œuvres, ό. π., σ. 969.
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θα ήταν η εμφάνιση ενός βίαιου εθνικιστικού φανατισμού στους κόλπους 
των καταπιεζόμενων λαών –πράγμα το οποίο φοβόταν η Βέιλ πως θα συ-
νέβαινε στην Παλαιστίνη και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και το οποίο 
είχε ήδη συμβεί μ’ έναν έμμεσο τρόπο στην περίπτωση της (κατακτημέ-
νης από τη Γαλλία) Κορσικής22.

Εμπλουτίζοντας την οπτική μας με αυτές τις σκέψεις της Βέιλ, 
μπορούμε άφοβα να ισχυριστούμε ότι ο θυματικός εθνικισμός, απώτερο 
στάδιο κάθε ρομαντικής αντίληψης περί έθνους, συνιστά πολιτισμικό σύ-
μπτωμα και ως εκ τούτου δε θα υπακούσει ποτέ σε καμία ορθολογική 
ρύθμιση, από τη στιγμή που συνεχίζουν να υφίστανται οι κοινωνικοϊστο-
ρικές συνθήκες των οποίων συνιστά προβληματική έκφραση. Αν, λόγου 
χάριν, ο Πρέβε αναλύει σωστά τον ισλαμικό φονταμεταλισμό και ως «ένα 
σύμπτωμα ουσιαστικού “μπλοκαρίσματος” των διαδικασιών εθνικής και 
κοινωνικής απελευθέρωσης στον αραβικό και ισλαμικό –άρα όχι μόνο 
αραβικό αλλά και τουρκικό και περσικό, πακιστανικό κ.λπ. κόσμο»23, 
τότε θα πρέπει να δούμε ότι και ο τύπος εθνικισμού βάσει του οποίου 
τίθεται το εθνικό και «πολιτιστικό» ζήτημα σε αυτές τις περιοχές συνι-
στά, όπως πολύ ωραία το δείχνει κι ο Φουάντ Ζακαριγιά24, σύμπτωμα 
ενός γενικότερου και συνολικού ιστορικού «μπλοκαρίσματος» αυτών των 
κοινωνιών, όπως επίσης και κατεξοχήν απόπειρα εκλογίκευσής αυτού 
του αδιεξόδου. Πράγμα, άλλωστε, που ισχύει, όπως θα δούμε, για το 
σύνολο των μη δυτικών κοινωνιών, οι οποίες βρίσκουν καταφύγιο σε ρο-
μαντικού τύπου, εθνοπολιτιστικές εκδοχές εθνικισμού, οι οποίες στερούν 
το έθνος από τα δημοκρατικά του χαρακτηριστικά και το ωθούν προς 
την αυτοκρατορία25.

22. «Η Κορσική είναι ένα παράδειγμα του κινδύνου μόλυνσης από την ασθένεια του ξερι-
ζώματος. Αφού η Γαλλία κατέκτησε, αποίκισε, διέφθειρε και εκμαύλισε τους ανθρώπους 
αυτού του νησιού, στη συνέχεια τούς υποστήκαμε ως αρχηγούς της αστυνομίας, αστυ-
νομικούς, επιλοχίες, θυρωρούς και άλλα επαγγέλματα αυτού του είδους, που τους επι-
τρέπουν να μεταχειρίζονται με τη σειρά τους τούς Γάλλους σαν έναν λαό, λίγο έως πολύ, 
υπό κατοχή. Συνέβαλαν, επίσης, στο να χαρίσουν στη Γαλλία για πολλούς αυτόχθονες των 
αποικιών, μια φήμη κτηνωδίας και απανθρωπιάς» (ΑΡ, 116).
23. C. Preve, Το εθνικό ζήτημα στο κατώφλι του 21ου αιώνα..., ό. π., σ. 51.
24. Βλ. το κείμενό του που δημοσιεύουμε σε αυτό το τεύχος: Φ. Ζακαριγιά, «Ο οριεντα-
λισμός και η κρίση της σύγχρονης αραβικής κουλτούρας».
25. Σχετικά με αυτήν τη ροπή, που συνιστά την ουσία του αντιιμπεριαλιστικού ενικισμού, 
βλ. και την ιστορική μας ανάλυση κατά την κριτική μας παρουσίαση των αναλύσεων του 
Α. Γαβριηλίδη στις «Βιβλιοκριτικές» του 6ου τεύχους του Προτάγματος (Δεκέμβριος 2013), 
σ. 242 κ. ε.
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Τα διακυβεύματα του ρεπουμπλικανικού πατριωτισμού 
α) Το πρόβλημα της αυτοθέσμισης
Αν η Βέιλ μπορούσε να διαβάσει το παρόν σημείωμα, θα είχε μια 

βασική διαφωνία με όσα προσπαθούμε εδώ να υποστηρίξουμε περί εθνι-
κισμού. Κατά πάσα πιθανότητα θ’ απέρριπτε αναφανδόν και μετά της 
σχετικής βδελυγμίας τη σύνδεση που κάνουμε ανάμεσα στις αναλύσεις 
της περί έθνους και πατριωτισμού με τις αντίστοιχες του Ερνέστ Ρενάν, 
υποννοώντας πως ο πατριωτισμός ο βασισμένος στη συμπόνια και τη βα-
θιά ενσυναίσθηση με την ανθρώπινη δυστυχία, που η ίδια προκρίνει, ουσι-
αστικά μόνο με τον πολιτικό πατριωτισμό μπορεί να συνδεθεί, σε επίπεδο 
πολιτικής δομής. Το πιο πιθανόν είναι να θεωρούσε τις σχετικές αναλύ-
σεις του Ρενάν αλλά και τη δική μας ερμηνεία δείγμα της προβληματικής 
αντίληψης περί έθνους που η ίδια καταγγέλλει στην Ανάγκη για ρίζες. Αν 
ανατρέξουμε στο κεφάλαιο «Ξερίζωμα και έθνος», θα διαπιστώσουμε ότι 
η γαλλίδα φιλόσοφος εντάσσει στον νεοτερικό εθνικισμό, τον εμπνεώμενο 
από τη ρωμαϊκή και απολυταρχική αντίληψη περί «δόξας» και «μεγα-
λείου», ακόμα και τον πολιτικό πατριωτισμό της Γαλλικής Επανάστασης, 
του οποίου απώτατη απόληξη θεωρεί τον ναπολεόντειο ιμπεριαλισμό -άλ-
λωστε η ίδια η προσπάθεια διάδοσης των επαναστατικών αρχών μπορεί 
να συνιστά μια μεταμφιεσμένη έκφραση της «ψευδούς αντίληψης περί 
μεγαλείου» που καταγγέλλει (βλ. ΑΡ, 120-121).

Πρόκειται για μια ιδέα που δεν στερείται βάσης, μιας και εχουμε 
δει επανειλημμένως στην ιστορία που οδηγούν τέτοιες προσπάθειες «εξα-
γωγής δημοκρατίας» -από τη σφαγή των Μηλίων από τους Αθηναίους, 
μέχρι τους επαναστατικούς πολέμους στη Γαλλία ή την εισβολή του Λένιν 
στην Πολωνία, το 1920, με σκοπό να βοηθήσει στο ξέσπασμα επανάστασης 
στη Γερμανία. Αν όμως διαβάσουμε προσεκτικότερα τις σχετικές αναπτύ-
ξεις της Βέιλ, θα διαπιστώσουμε πως ο συλλογισμός της δε βασίζεται σε 
αποκλειστικά ιστορικής φύσης επιχειρήματα. Αυτό που κατά βάση την 
οδηγεί ν' απορρίπτει τούτο τον «γιακωβίνικο» εθνικισμό είναι πως τον 
θεωρεί δείγμα της εκρίζωσης που επιφέρει στην κοινωνία -εν προκειμένω 
τη γαλλική- η άνοδος του έθνους-κράτους. Ο πολιτικός εθνικισμός της 
Γαλλικής Επανάστασης θεωρείται συνέχεια του «ρωμαϊκής» και «κορνεϊ-
γικής» έμπνευσης εθνικισμού που κυριαρχεί σταδιακά με την κηριάρχηση 
της γαλλικής επικράτειας από το κράτος της Απολυταρχίας.

Τούτη η ανάλυση δεν είναι εντελώς άστοχη. Μολοντούτο, θέτει 
κάποια ανυπέρβλητα προβλήματα -όχι τόσο για τη Βέιλ, η οποία μπορεί 
να υπερβαίνει τις αντιφάσεις των επιχειρημάτων της εντός του πλαισίου 
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της γενικής χριστιανικής της μεταφυσικής, όσο για εμάς. Κι αυτό φαίνε-
ται στην περίπτωση μη θρησκευόμενων στοχαστών όπως, λόγου χάριν, ο 
Κλοντ Λεφόρ, οι οποίοι κατέληξαν σε παρόμοια συμπεράσματα κατά την 
προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν τη νεοτερική πολιτική κληρονομιά. Τόσο 
στη Βέιλ όσο και στον Λεφόρ παρατηρούμε την ίδια καχυποψία απέναντι 
στο γεγονός ή στην πιθανότητα της ρητής αυτοθέσμισης μιας κοινωνίας 
-δηλαδή απέναντι στο ενδεχόμενο μια πολιτική κοινότητα να αποφασίσει 
ρητά και συνειδητά με ποιον τρόπο θέλει να οργανωθεί και ποιες δομές θα 
υιοθετήσει προκειμένου για τη διευθέτηση των εσωτερικών της ζητημάτων. 
Για τη μεν Βέιλ μια τέτοια κατάσταση προϋποθέτει συνολική αποκοπή 
από την παράδοση, άρα έκπτωση σε μια κατάσταση γενικής εκρίζωσης, 
ενώ για τον Λεφόρ συνιστά την ολοκληρωτική πίσω όψη της δημοκρατικής 
νεοτερικότητας: βγαίνοντας από τη θρησκεία, η κοινωνία αντιλαμβάνεται 
πως είναι η ίδια κι όχι κάποιος εξωγενής παράγοντας (η «παράδοση», η 
θεία βούληση κ.ο.κ.) που δημιουργεί τους θεσμούς της, με αποτέλεσμα 
να κυριεύεται από την εμμονή της απόλυτης ορθολογικής αναδόμησης 
του εαυτού της και της επιδίωξης επίτευξης μιας πλήρους διαύγειας σε 
ό,τι αφορά στους κανόνες και τους τρόπους της κοινωνικής συμβίωσης. 
Έτσι αυτή η ρασιοναλιστική ουτοπία μόνο σε ολοκληρωτικού τύπου δομές 
μπορεί να καταλήξει, μιας και κατατρύχεται από την ψευδαίσηση της δυ-
νατότητας μιας πλήρους εξορθολόγισης του κοινωνικού, η οποία παίρνει 
τη μορφή βίαιης, άνωθεν αναδόμησης και «εκσυγχρονισμού» της κοινωνί-
ας (με σκοπό το ξερίζωμα «αντιδραστικών» παραδόσεων, θρησκευτικών 
προλήψεων κ.ο.κ.). Μισό τσιγάρο δρόμος, δηλαδή, από την ανάλυση της 
Βέιλ, σύμφωνα με την οποία η νεοτερική εκρίζωση οδηγεί στην αποθέωση 
του κράτους και, ως εκ τούτου, στην ιμπεριαλιστική λατρεία της δύναμης 
με ό,τι κάτι τέτοιο συνεπάγεται26. 

Όπως και στην περίπτωση του επιχειρήματος της Βέιλ, ο συλ-
λογισμός του Λεφόρ δε στερείται σε καμία περίπτωση βάσης. Συνιστά, 
ωστόσο, εύκολη γενίκευση και, ως τέτοια, έκφραση των πολιτικών αδι-
εξόδων του συγγραφέα27. Διότι, για ποια αλλαγή της κοινωνίας προς 
κατεύθυνση δημοκρατικότερη και πιο δίκαιη γίνεται να μιλάμε, όταν 

26. Σχετικά με τη θεμελιώδη έννοια της δύναμης στη σκέψη της Βέιλ, βλ. το προηγούμενο 
μέρος του σημειώματός μας.
27. Ο οποίος από ελευθεριακός κριτικός του σταλινισμού κατέληξε φιλελεύθερος υποστη-
ρικτής μιας ασαφούς «δημοκρατικής ακαθοριστίας», μόνης, υποτίθεται, εγγύησης απέ-
ναντι στις ολοκληρωτικής κατεύθυνσης παρεκτροπές της νεοτερικότητας. Βλ. σχετικά τη 
σχετική συζήτηση με αφορμή ένα βιβλίο του Ρίτσαρντ Γουόλιν, Πρόταγμα, τ. 4, ό. π., σ. 
192 κ.ε.
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θεωρούμε πως κάθε προσπάθεια ρητής της αναδόμησης οδηγεί αναγκα-
στικά στην ανάδυση αυταρχικών και καταπιεστικών καθεστώτων; Κάθε 
προσπάθεια, με άλλα λόγια, να σκεφτούμε την ελευθερία ως αυτοπε-
ριορισμό απωθείται λόγω της αδυναμίας μας να σκεφτούμε την έννοια 
των ορίων με τρόπο μη ετερόνομο και «παραδοσιακό». Τόσο η Βέιλ όσο 
και ο Λεφόρ, παρ’ όλο που ξεκινούν από μια παράδοση ελευθεριακής 
κριτικής στον ολοκληρωτισμό, εν τέλει καταλήγουν να πιστεύουν πως 
η μόνη πραγματική και φερέγγυα ασφαλιστική δικλείδα απέναντι στον 
ολοκληρωτικό κίνδυνο είναι η αποκήρυξη του ίδιου του ελευθεριακού και 
δημοκρατικού στοιχείου της νεοτερικότητας.

β) Η διαπλοκή πολιτικού και πολιτιστικού
Είδαμε στο προηγούμενο μέρος τούτου του σημειώματος ότι ένα 

σημαντικό κομμάτι των αναπτύξεων της Βέιλ βασίζεται σε μια λανθα-
σμένη κατανόηση της Αρχαίας Ελλάδας, η οποία γίνεται αντιληπτή με 
τρόπο «αντινιτσεϊκό» και «αντικαστοριαδικό», ως το βασίλειο του Μέ-
τρου και της Αρμονίας. Λογικό είναι μια τέτοια ανάλυση, που ενδιαφέ-
ρεται να δείξει κυρίως πώς η «πυθαγόρεια» και «πλατωνική» αρχαιο-
ελληνική δημιουργία προετοιμάζει τη χριστιανική Αποκάλυψη, να μην 
ασχολείται με την περίπτωση των δημοκρατικών πόλεων της ελληνικής 
Αρχαιότητας. Ανάλογη απουσία, φυσικά, χαρακτηρίζει και το έργο του 
Λεφόρ (όπως και του συνεχιστή του, τού Μαρσέλ Γκοσέ28). Το αποτέ-
λεσμα είναι πως μας λείπει ένα σημαντικό μέτρο σύγκρισης για την 
αποτίμηση του νεοτερικού ρεπουμπλικανισμού: η αρχαιοελληνική -και 
σε ένα βαθμό ρωμαϊκή- δημοκρατική παράδοση. Στην περίπτωση αυτή 
έχουμε μια μορφή πολιτικού πρωτο-πατριωτισμού η οποία ούτε καταρ-
γεί την παράδοση ούτε όμως και οδηγείται σε ολοκληρωτικού τύπου πα-
ρεκτροπές. Εξάλλου, ακόμη κι αν θεωρήσει κανείς τον αρχαίο αθηναϊκό 
ιμπεριαλισμό ή τη ρωμαϊκή κατακτητική ορμή (όπως το κάνει η Βέιλ γι’ 
αυτή τη δεύτερη περίπτωση) ως δείγμα τέτοιων τάσεων πριν της ώρας 
τους ή, έστω, ως το αρχαίο αντίστοιχό τους, είναι σαφές πως δεν έχουν 
καμία εγγενή σύνδεση με την πολιτική συγκρότηση και την αντίστοιχη 
κοσμοαντίληψη των αρχαίων δημοκρατικών πολιτειών. 

28. Για την αρκετά «λεφοριανή» αντίληψη του Γκοσέ περί δημοκρατίας, βλ. το βιβλίο του, 
Η άνοδος της δημοκρατίας (3 τόμοι, 2009-2012, εκδ. Πόλις). Ειδικά για το ζήτημα της αρ-
χαιοελληνικής δημοκρατίας, βλ. την -όχι και τόσο σαφή- τοποθέτησή του στην επιστολή του 
προς τον Καστοριάδη (3/6/1975) που παραθέτει ο βιογράφος του τελευταίου, F. Dosse στο 
παράρτημα του βιβλίου του, Καστοριάδης. Μια ζωή (μτφρ. Α. Παππάς, εκδ. Πόλις, 2015).
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Άλλωστε ακόμη και μια τέτοια υπόθεση δε θα ήταν εντελώς 
σωστή, μιας κι ο ολοκληρωτισμός αλλά και η λογική της tabula rasa 
συνιστούν νεοτερικές ιδιαιτερότητες, εφόσον το ουτοπικό στοιχείο της 
υπέρβασης κάθε ορίου δεν υπάρχει στην Αρχαιότητα. Αυτός είναι και 
ο λόγος για τον οποίο, ως παράγοντες, δε βαρύνουν τη δημοκρατία 
γενικώς αλλά το νεοτερικό δημοκρατικό πρόταγμα που, ως τέτοιο, ανα-
δύεται μέσα σ’ έναν κόσμο θεμελιωμένο πάνω στην ιδέα της ελευθε-
ρίας ως εξαντλητικού αυτοελέγχου κι ο οποίος κατατρύχεται από την 
εμμονή της διαρκούς επέκτασης. Δεν μπορούμε εδώ να εξαντλήσουμε 
το ζήτημα, παρά μόνο να καταδείξουμε τη σύνδεσή του μ’ ένα ακό-
μη θεμελιώδες πρόβλημα που πρέπει ν’ απασχολήσει τη δημοκρατική 
σκέψη: τη σχέση του πολιτικού με το πολιτιστικό. Ζήτημα που τέθηκε 
με ρητό μα λανθασμένο τρόπο από τα κινήματα της δεκαετίας του 
’60 και εγείρεται ξανά με τρόπο αντικειμενικό σήμερα (αρκεί να σκε-
φτούμε το πρόταγμα της αποανάπτυξης29), βρίσκεται στο κέντρο κάθε 
ρεπουμπλικανικής και δημοκρατικής αντίληψης των πραγμάτων. Διότι 
στο βαθμό που το δημοκρατικό πρόταγμα θεωρεί πως η κοινωνία όχι 
μόνο διαμορφώνει εκ των πραγμάτων το άτομο μα και οφείλει να το 
κάνει και με τρόπο ρητό μέχρις ενός πολύ σημαντικού βαθμού -αυτή 
είναι άλλωστε μια από τις πιο καίριες διαφορές μεταξύ δημοκρατίας 
και φιλελευθερισμού-, τότε μοιραία το ζήτημα της κουλτούρας λαμ-
βάνει θεμελιώδη σημασία. Είναι μέσω της κουλτούρας που αρχίζει το 
άτομο να διαμορφώνεται στον ανθρωπολογικό τύπο του δημοκρατικού 
πολίτη, πριν ακόμη λάβει το δικαίωμα συμμετοχής στις πολιτικές δια-
δικασίες και την άσκηση της εξουσίας. Κι όπως εξαιρετικά το δείχνει ο 
Καστοριάδης με αφορμή την αρχαιοελληνική περίπτωση, ο αναγκαίος 
και εγγενής στη δημοκρατία αυτοπεριορισμός προάγεται ως κοσμοα-
ντίληψη μέσω των μεγάλων πολιτιστικών έργων που αναδύονται εντός 
μιας δημοκρατικής κοινωνίας -εν προκειμένω της τραγικής αλλά και 
της ομηρικής -όπως το είχε ψυχανεμιστεί κι η Βέιλ- ποίησης. Βλέπουμε 
εδώ ότι, μακράν του ν’ απορρίπτει κάθε παράδοση προκειμένου να 
προβεί σε μια συνολική αναδόμηση των πάντων, το δημοκρατικό κίνημα 
αναπτύσσεται όχι μόνο ερχόμενο σε διάλογο με την πολιτιστική κληρο-
νομιά της εκάστοτε ενδιαφερόμενης περιοχής ή χώρας, αλλά στηρίζεται 
κιόλας κατά μέγα μέρος σε αυτήν προκειμένου να λειτουργήσει. 

29. Βλ. σχετικά και τον πρόλογό μας στη β’ έκδοση του βιβλίου των Γ. Κολέμπα και Γ. 
Μπίλα, Ο ανθρωπολογικός τύπος της αποανάπτυξης-τοπικοποίησης, Αθήνα, Εκδόσεις των 
Συναδέλφων, 2013.
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Φυσικά στην αρχαιοελληνική περίπτωση έχουμε μια κληρονομιά 
συμβατή με τις δημοκρατικές αξίες, πράγμα που δε συνέβη στη νεότερη 
Δύση, όπου τα χειραφετητικά κινήματα χρειάστηκε να έρθουν σε ρητή 
σύγκρουση με τη θεοκρατία του πρώιμου Μεσαίωνα. Σε κάθε περίπτω-
ση, όμως, δε βλέπουμε γιατί, λόγου χάριν, μια δημοκρατική κοινωνία 
είναι ασύμβατη με τη διατήρηση ενός μεγάλου μέρους της λαϊκής πα-
ράδοσης και σοφίας. Ούτε ό,τι παράγεται εντός ετερόνομων κοινωνιών 
είναι απαραιτήτως και με τη στενή έννοια αλλοτριωτικό ούτε, φυσικά, 
είναι αδύνατη η μείξη νέων πολιτιστικών αξιών με τις ήδη υπάρχουσες. 
Το πρόβλημα εν προκειμένω δεν είναι η ίδια η δημοκρατία, αλλά, όπως 
το δείχνουν ο Κρίστοφερ Λας κι ο Ζαν-Κλοντ Μισεά, ο τρόπος με τον 
οποίο αυτή έγινε αντιληπτή από τη νεοτερικότητα, στα πλαίσια των 
εμμονών που προαναφέραμε. Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα, στον πολιτικού 
τυπου πατριωτισμό, δεν βλέπουμε γιατί δε μπορεί να γίνει νοητός με την 
έννοια που είχε στην Αρχαιότητα, ως ένας συνολικός, «ανθρωπολογικός» 
ρεπουμπλικανισμός. Στις απαρχές της νεοτερικότητας, πριν ακόμη κυ-
ριαρχήσουν οι καθαρά και πιο ακραιφνώς νεοτερικές ιστορικές τάσεις, 
αναδύθηκαν τέτοια μοντέλα πολιτικού πατριωτισμού που διόλου δεν 
οδήγησαν στις δυσανεξίες που αναλύει η Βέιλ -ας σκεφτούμε το παρά-
δειγμα των μεσαιωνικών πόλεων ή των αναγεννησιακών πόλεων-κρατών 
(λόγου χάριν στην Ιταλία). 

Ανάγκη για ρίζες και άρνηση του οικουμενισμού: η θεμελιώδης 
παρεξήγηση 

«Τρέφομαι μόνο με ρίζες, γιατί οι 
ρίζες είναι σημαντικές»30

α) Πανόραμα προλεταριακού εθνικισμού
Με αυτήν την αποστροφή ως προμετωπίδα ξεκινά το πρόσφατο 

βιβλίο του Το ναπολιτάνικο έθνος. Βουρβονικές αντι-ιστορίες και ταυτότη-
τα του Νότου ο ναπολιτάνος ιστορικός και δημοσιογράφος Gigi di Fiore31. 
Πρόκειται για έναν εκπρόσωπο του «ρεβιζιονιστικού» ρεύματος της πρό-
σφατης ιταλικής ιστοριογραφίας, το οποίο δε βλέπει πλέον το Risorgimen-
to ως απελευθερωτικό κίνημα, αλλά ως εκστρατεία αποικειοποίησης του 
φτωχού Νότου από το Πιεδεμόντιο και τον υπόλοιπο ανεπτυγμένο Βορρά 

30. Ατάκα της «μάντισσας» προς τον Τζεπ Γκαμπαρντέλα, πρωταγωνιστή της ταινίας του 
ναπολιτάνου Πάολο Σορεντίνο, La Grande bellezza (2013).
31. G. di Fiore, La nazione napoletana. Controstorie borboniche e identità suddista, Utet Libri, 
2015, σ. 9.
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–ή, στην καλύτερη περίπτωση, ως κίνημα που επέβαλε στο Νότο τους 
δικούς του όρους ενοποίησης, καταδικάζοντάς τον, έτσι, σε μια σχέση 
υποτέλειας και περιθωριοποίησης. Για τον συγκεκριμένο ιστορικό, επι-
πλέον, έχει σημασία να φέρουμε στο φως την ξεχασμένη σήμερα εθνική 
ταυτότητα του κράτους των Ισπανών Βουρβόνων, του περίφημου Βασι-
λείου των Δύο Σικελιών, για την υπεράσπιση του οποίου πολέμησαν οι 
ναπολιτάνοι εθνικιστές ενάντια στα στρατεύματα του Γκαριμπάλντι. Για 
τον συγγραφέα έχει μεγάλη σημασία η επιστροφή σε αυτά τα ξεχασμένα 
επεισόδια της ιταλικής ιστορίας, σε τούτες τις βουρβόνειες αντι-ιστορίες, 
καθώς έτσι μπορεί να αξιολογηθεί υπό νέο βλέμμα αυτό που ο ίδιος απο-
καλεί «ταυτότητα του Νότου» (identità suddista). Πρόκειται για ένα βήμα 
προς την επανασύνδεση των Ναπολιτάνων και των υπόλοιπων Ιταλών 
του Νότου με το παρελθόν και τις ρίζες τους. 

Η σχέση του ιταλικού Νότου με τον ανεπτυγμένο Βορρά εκφράζε-
ται με τον καλύτερο τρόπο μέσα απ’ το ποδόσφαιρο: Οι οπαδοί των ομά-
δων του Βορρά υποδέχονται τους ομολόγους τους της Νάπολι με πανό 
«Καλώς ήρθατε στην Ιταλία», ενώ ο Μαραντόνα δήλωνε, ως παίχτης της 
Νάπολι μετά από έναν εκτός έδρας αγώνα με τη Βερόνα, πως «Στις κερ-
κίδες ένα πανό: Καλώς ήρθατε στην Ιταλία. Με βοήθησε να καταλάβω 
πως ο αγώνας δεν ήταν μόνο ποδοσφαιρικός. Ήταν ο Νότος κόντρα στον 
Βορρά, οι φτωχοί κόντρα στους ρατσιστές» και γινόταν λαϊκό ίνδαλμα 
(όντας ταυτόχρονα φίλος με αρχηγούς φατριών της Καμόρρα!)32. Αυτή η 
πολιτιστική αντιπαλότητα εκφράζει τη βαθειά διαφορά των δύο νοοτρο-
πιών, η οποία, προφανώς, ενσαρκώνεται στα διαφορετικά ήδη κοινωνίας 
και οικονομίας με τα οποία έχουμε να κάνουμε: Στον Βορρά πρόκειται 
για μια βιομηχανοποιημένη, καθεαυτό δυτική κοινωνία –με το Μιλάνο 
μάλιστα να πρωτοστατεί, πλέον, στη διάδοση της μεταβιομηχανικής, χίπ-
στερ ευαισθησίας- ενώ στο Νότο έχουμε μια κοινωνία υπανάπτυκτη, εν 
πολλοίς αγροτική, όπου το κράτος αδυνατεί να επιβάλει τη βούλησή του, 
εφόσον την πραγματική εξουσία κατέχουν οι τρεις πολύ γνωστές ομάδες 
του οργανωμένου εγκλήματος: η Καμόρα στην Καμπανία (με κέντρο τη 
Νάπολη), η Ντραγκέτα στην Καλαβρία, η Σάκρα Κορόνα Ουνίτα στην 

32. Βλ. Λ. Δελβερούδη, «Ντιέγκο Μαραντόνα και Τζουζέπε Γκαριμπάλντι: οι ήρωες των 
δύο κόσμων και η συνάντησή τους στο Σαν Πάολο», www.humbazine.gr, 24/7/2015. Κι επειδή 
συχνά οι Βόρειοι αποκαλούν τους Νότιους «γάιδαρους», κατά την κατάκτηση του πρωτα-
θλήματος του 1987, οπαδοί της ομάδας «ντύθηκαν γάιδαροι και έσερναν λομβαρδούς και 
τοσκανέζους διαβόλους στα ρείθρα των δρόμων της πόλης» (J. Carter, «cMaradona brings 
succes to Napolic », http://www.espnfc.com/story/1033038/rewind-to-1987-maradona-brings-
success-to-napoli). 
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Απουλία και η Κόζα Νόστρα στη Σικελία (με την ανταγωνίστριά της, τη 
Στρίντα που αναπτύχθηκε για μια περίοδο στο νότο του νησιού). Είναι 
σαφές πως ο ιταλικός Νότος συνιστά περιοχή όπου η νεοτερικότητα δεν 
έχει πλήρως επικρατήσει ούτε σε οικονομικό αλλά ούτε και σε πολιτιστι-
κό κι ανθρωπολογικό επίπεδο. Διότι τι άλλο είναι οι «αδερφότητες» κι 
οι μυστικές εταιρίες του οργανωμένου εγκλήματος παρά μια διαιώνιση 
των πατριαρχικών και ημιφεουδαλικών κοινωνικών σχέσεων (σχέσεις εκ-
δούλευσης/προστασίας, κυριαρχία της «οικογένειας», παραδοσιοκρατία 
και σχέσεις βασισμένες σε όρκους, στον «σεβασμό» και την «τιμή»); 
Πώς αλλιώς εξηγείται η αδυναμία των διαφωτιστών διανοούμενων που 
επάνδρωσαν, συχνά, το κράτος των Βουρβόνων στη Νάπολη, κατά τον 18ο 
αιώνα, να μεταρρυθμίσουν τόσο το ίδιο όσο και την κοινωνία προς μια 
νεοτερική κατεύθυνση; Πώς εξηγείται η νίκη της αντεπανάστασης και η 
πανεύκολη συντριβή της επαναστατικής «Παρθενόπειας Δημοκρατίας» 
στο κράτος των Δύο Σικελιών, το 1799; Προφανώς από την ισχνή φύση 
της τοπικής αστικής τάξης, η οποία είχε χαρακτήρα κυρίως διανοούμενο-
διοικητικό και ελάχιστα οικονομικό-καπιταλιστικό, με αποτέλεσμα να μη 
νιώθει την ανάγκη να έρθει σε ρήξη με τη βουρβόνικη απολυταρχία και 
τη φεουδαρχική οικονομικοκοινωνική της βάση –πράγμα, προφανώς, που 
εξηγεί τη διαπίστωση πως, κατά τον 18ο αιώνα, «ελάχιστες ήταν οι περι-
πτώσεις πόλεων στην Ευρώπη όπου η εξουσία και το κύρος της αριστο-
κρατίας και του κλήρου ή η απόλυτη κυριαρχία της πρωτεύουσσας επί 
της υπαίθρου ήταν μεγαλύτερα από ό,τι στη Νάπολη»33. Το ίδιο, φυσικά, 
ισχύει και για τον φτωχό λαό, τους περίφημους lazzari της Νάπολης, που 
έμειναν προσκολλημένοι στον αγαπημένο τους μονάρχη, τον Φερδινάνδο 
τον Α’, και, σε αντίθεση με τους γάλλους Αβράκωτους, στράφηκαν κατά 
των επαναστατών34.

Η Ιταλία συνιστά παραδειγματική περίπτωση, καθώς στα πλαί-
σια της ίδιας χώρας συναντάμε δύο πολύ διαφορετικές μορφές κοινωνί-
ας. Σε καμία άλλη δυτική χώρα πέραν της Ιταλίας δεν υπάρχει τέτοιος 

33. J. Santore, Modern Naples. A Documentary History, 1799-1999, Ν. Υόρκη, Italica Press, 2001, 
σ. xxxvi.
34. Τη σικελική εκδοχή αυτής της λαϊκής προσκόλλησης στον μονάρχη αλλά και την 
αριστοκρατία έχει αποδώσει πολύ γλαφυρά ο μεγάλος σικελός συγγραφέας Λεονάρντο 
Σάσα (Leonardo Sciascia) στα μυθιστορήματά του. Ο Ρομπέρτο Σαβιάνο, από την πλευρά 
του, φροντίζει πάντοτε να τονίζει (στα περίφημα Γόμορρά του) τις διάφορες εκδοχές της 
αποδοχής της οποίας χαίρει η Καμόρα στις τάξεις του πληθυσμού της Καμπανίας (από 
τη σιωπηρή αποδοχή λόγω φτώχειας μέχρι την ενεργητική υποστήριξή της ως εγγυήτριας 
μιας δυνατότητας ταχείας κι ανέλπιστης, εκτός των πλαισίων της, κοινωνικής ανέλιξης).
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καθαρός διαχωρισμός (εφόσον ακόμη και στις ΗΠΑ η διάκριση Βορρά-
Νότου έχει πλέον σχεδόν αποκλειστικά ιδεολογικό χαρακτήρα και δε 
μεταφράζεται σε θεμελιώδεις διαφορές στην ικανότητα κρατικής οργά-
νωσης και καπιταλιστικής παραγωγικότητας). Αυτό, δε, που είναι πολύ 
ενδιαφέρον είναι πως, πριν την τέλεση του περίφημου μεταπολεμικού 
«Οικονομικού θαύματος», η Ιταλία συνιστούσε για την Ευρώπη ό,τι συ-
νιστά σήμερα ο Νότος της για την ίδια. Και φυσικά ακόμη και το ίδιο 
αυτό το θαύμα ή, εν πάση περιπτώσει, ο σημερινός ευημερών Βορράς, 
στηρίχθηκαν, σε πολύ σημαντικό βαθμό, σε κεφάλαια προερχόμενα από 
την οικονομία του εγκλήματος του Νότου35. Σε κάθε περίπτωση, αν εξε-
τάσουμε τα σχετικά στατιστικά και οικονομικά στοιχεία, θα διαπιστώ-
σουμε πως μέχρι την άνοδο του φασισμού –ο οποίος, πολύ σωστά, έχει 
αναλυθεί ως κίνημα «εκσυγχρονιστικό», που εξέφρασε τα ανερχόμενα 
μεσαία στρώματα («ο φασισμός αποτέλεσε την απόπειρα της μεσαίας 
τάξης, των ανερχόμενων -και όχι σε κρίση- μικροαστικών στρωμάτων να 
ανέβουν ως τάξη και νέα δύναμη στην κοινωνική ιεραρχία. Υπό αυτήν 
την έννοια ο φασισμός ως κίνημα υπήρξε μια απόπειρα προώθησης νέων, 
“σύγχρονων” και “πιο κατάλληλων” λύσεων»36)-, η Ιταλία δεν τα πήγαινε, 
στις σχετικές κατατάξεις, θεαματικά καλύτερα από χώρες όπως η Ελλά-
δα. Είναι επίσης γνωστό πως το βασικό, ίσως, πρόβλημα του Μουσολίνι, 
που καθόρισε τη μοίρα του φασιστικού καθεστώτος, υπήρξε η τεχνολο-
γική υπανάπτυξη της Ιταλίας, που δεν της επέτρεπε να προετοιμαστεί 
γρήγορα για τα ιμπεριαλιστικά και πολεμικά σχέδια του Άξονα (προς 
τα οποία πίεζε ο Χίτλερ), μετατρέποντάς την, έτσι, σταδιακά σε ενερ-
γούμενο της Γερμανίας. Η ανοργανωσιά και οι ελλείψεις του ιταλικού 
στρατού έγιναν εμφανείς και στο περίφημο φιάσκο του Ελληνοϊταλικού 
Πολέμου (με τον οποίο προσπάθησε ο Μουσολίνι να ανακτήσει την αξι-
οπρέπειά του ως συμμάχου στα μάτια του Χίτλερ), όταν «τα οχήματα 
και για τις δύο πλευρές ήταν σπάνια, παρά τις επιτακτικές ανάγκες των 
μεταφορών. Η κατάσταση αυτή ήταν κατανοητή για τους Έλληνες, αλλά 
απαράδεκτη για μια χώρα σαν τη δική μας, με βιομηχανίες αυτοκινή-
των, η οποία, εκτός από τις επιτάξεις ιδιωτικών οχημάτων, μπορούσε να 
χρησιμοποιήσει τα τεράστια αποθέματα τα οποία παρέμειναν αδιάθετα 

35. Γι’ αυτό και βουλευτές του Μπερλουσκόνι είχαν ασκήσει έντονη κριτική στον Σαβιάνο, 
κατηγορώντας τον πως δυσφημίζει την Ιταλία στο εξωτερικό με τις αποκαλύψεις του.
36. Renzo de Felice, Intervista sul fascismo [Συνέντευξη για τον φασισμό], Ρώμη, Ed. Laterza, 
1997, σ. 33. 
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στα εργοστάσια»37 –τότε που ο ανθυπολοχαγός Αλεπουδέλης συνέλεγε 
βιώματα για τον μετέπειτα εθνικό του μύθο, την πάλη των αθώων και 
αδύναμων ενάντια στους ισχυρούς (που να ‘ξερε ο καημένος ο Ντούτσε 
που φοβόταν τότε ακόμα και εισβολή του Χίτλερ στην Ιταλία!). Διόλου 
τυχαίο, υπό αυτήν την έννοια, πως ο Μουσολίνι μιλούσε για την «προλε-
ταριακή και φασιστική Ιταλία» η οποία όφειλε να αντιπαρατεθεί προς 
τις «πλουτοκρατικές» δυνάμεις, δηλαδή την Αγγλία και τη Γαλλία. 

Πρόκειται για μια ιδέα που δανείζεται από τον Ενρίκο Κοραντί-
νι, μιλιταριστή και θεωρητικού του προφασιστικού ιταλικού εθνικισμού, 
ο οποίος στη συνέχεια προσχωρεί στο φασιστικό κίνημα και μετέπειτα 
καθεστώς38. Σύμφωνα με τον Κοραντίνι, η ιταλική περίπτωση καθιστού-
σε αναγκαία τη δημιουργία της έννοιας του προλεταριακού εθνικισμού. 
Διότι, καθώς τόνιζε το 1919, «όπως υπάρχουν προλεταριακές τάξεις, έτσι 
υπάρχουν κι ολόκληρα προλεταριακά έθνη, δηλαδή έθνη που υφίστανται 
τον τρόπο ζωής άλλων εθνών, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που οι κατώ-
τερες τάξεις βλέπουν να τους επιβάλλονται οι όροι των συνθηκών ζωής 
τους από τις ανώτερες ομολόγους τους. Άπαξ και συνειδητοποιήσουμε 
αυτήν την κατάσταση, ο εθνικισμός θα πρέπει να επιμείνει σθεναρά σε 
τούτη την αλήθεια: τόσο από άποψη υλική όσο και από άποψη πνευμα-
τική, η Ιταλία συνιστά ένα προλεταριακό έθνος».

Φυσικά πρώτοι διδάξαντες ως προς αυτήν την αντίληψη των 
πραγμάτων υπήρξαν -σε φιλοσοφικό επίπεδο- οι γερμανοί ρομαντικοί 
και πιο συγκεκριμένα τα δύο τους θεωρητικά μυαλά, ο Χάμαν και κυ-
ρίως ο Χέρντερ. Η ρομαντική αφύπνιση ουσιαστικά συνιστά μια καταγ-
γελία του Διαφωτισμού ως ιμπεριαλιστικής πολιτιστικής πολιτικής της 
Γαλλίας, η οποία δήθεν δεν επιτρέπει στο γερμανικό πνεύμα ν’ ανθίσει. 
Αυτή είναι η ουσία της προτροπής του Χέρντερ προς τη δημιουργία μιας 
καθαρά γερμανικής λογοτεχνίας, προτροπή που θα ακολουθηθεί στη συ-
νέχεια από το σύνολο των μη δυτικών μοντερνισμών (με χαρακτηριστικό 
παράδειγμα στα καθ’ ημάς τη Γενιά του ’30). Γεννημένο εντός αυτού 
του κλίματος, το πολύ βασικό κείμενο-μανιφέστο του Γκαίτε, «Περί της 
γερμανικής αρχιτεκτονικής» συνιστά προϊόν της αποκάλυψης που βί-
ωσε ο ποιητής μπροστά στον καθεδρικό ναό του Στρασβούργου, όπου 

37. Β. Σ. Πράσκα, Εγώ εισέβαλα στην Ελλάδα, μτφρ. Ν. Κολόμβας, Αθήνα, Γκοβόστης, 
2000, σ. 170 (παρατίθεται από τον Η. Καφάογλου, Ελύτης εποχούμενος. Διαδρομές στην 
ειρήνη και στον πόλεμο, Αθήνα, Ύψιλον, 2014, σ. 76, υπ. 5).
38. Μιας και το κόμμα στου οποίου την ίδρυση είχε πρωταγωνιστήσει, ο Ιταλικός Εθνικι-
στικός Σύνδεσμος, απορροφάται από το Φασιστικό Κόμμα του Μουσολίνι.
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συνάντησε τον εν συνεχεία φίλο και μέντορά του, Χέρντερ. Σε αυτή 
την γερμανική πόλη υπό γαλλική κατοχή ο Γκαίτε κατάλαβε ότι «Μόνη 
πραγματική τέχνη είναι η προσιδιάζουσα τέχνη. Αν αναδύεται από ένα 
βαθύ, αρμονικό κι ανεξάρτητο αίσθημα, από ένα αίσθημα αντιπροσω-
πευτικό του εαυτό του δημιουργού της και ξεχωριστό, που ξεχνά, που 
αγνοεί οτιδήποτε ξένο, τότε διαθέτει πληρότητα και ζωντάνια, είτε είναι 
προϊόν χοντροκομμένης βαρβαρότητας είτε αποτέλεσμα καλλιεργημένης 
αίσθησης. Κι αυτό το βλέπουμε, αμέτρητες φορές, τόσο στην περίπτωση 
ολόκληρων εθνών όσο και σε αυτή μεμονωμένων ανθρώπων»39. 

Αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι πως η ρομαντική δη-
μιουργία υπήρξε το πρώτο ουσιαστικά «αντιιμπεριαλιστικό» θεωρητι-
κό ρεύμα. Τότε είναι που, για πρώτη φορά, κωδικοποιείται τόσο καλά 
αυτός ο ετεροκαθοριζόμενος εθνικισμός, που ανάγει σε μοντέλο εθνι-
κής συνειδητοποίησης την αφύπνιση καταπιεσμένων και ποδηγετημένων 
λαών κι ο οποίος, ως τέτοιος, διαφέρει ριζικά από τον αυτοκαθοριζό-
μενο φιλελεύθερο-ρεπουμπλικανικό εθνικισμό της αστικής τάξης. Ίσως 
δεν είναι, λοιπόν, καθόλου τυχαίο που ο Χέρντερ σκιαγραφεί μια θεωρία 
αυτού που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε θύλακες υπανάπτυξης και 
οπισθοδρόμησης εντός της Δύσης. Θέλοντας να περιγράψει τη θέση της 
Γερμανίας μέσα σε μια Δύση κυριαρχούμενη από τον γαλλικό αλλά και 
βρετανικό Διαφωτισμό, ο Χέρντερ αναφέρεται στη σχέση της Κορσικής 
προς τη Γαλλία και της Ιρλανδίας προς τη Βρετανία. 

Η επιλογή ίσως να μην είναι τόσο συνειδητή από πλευράς Χέρ-
ντερ. Είναι, εντούτοις, εξαιρετικά εύστοχη. Διότι, τόσο η Ιρλανδία όσο 
και η Κορσική συνιστούν κατεξοχήν «υπανάπτυκτα» και εθνικώς πο-
δηγετημένα έθνη με συμπλέγματα μωροπερηφάνειας/κατωτερότητας 
απέναντι στην «καθεαυτό» Δύση, ακριβώς όπως συμβαίνει και με τον 
ιταλικό Νότο. Όπως παρατηρούσε κάποτε ο ιρλανδός συγγραφέας (και 
μέλος του IRA) Brendan Behan, «Κάθε λαός έχει την εθνικότητά του. Η 
Ιρλανδοί κι οι Εβραίοι έχουν μια ψύχωση». Αρκεί για να το καταλάβου-
με αυτό να ρίξουμε μια ματιά στο έργο του Τζόυς, το οποίο, ιδωμένο 
από αυτή τη σκοπιά, συνιστά μια άοκνη και διαρκώς επανεκκινούμενη 
προσπάθεια ανάλυσης του προβλήματος της ιρλανδικής ταυτότητας. 
Όπως έλεγε ο Στήβεν Δαίδαλος, στο Πορτραίτο του καλλιτέχνη σε νε-
αρή ηλικία (1916), ήθελε «να σφυρηλατήσει στο εργαστήρι της ψυχής 

39. Goethe, «cVon Deutscher Baukunstc» (1770), στη –θεωρούμενη και ως μανιφέστο του 
κινήματος Θύελλα και Ορμή- ανθολογία: Herder, Goethe, Frisi, Möser, Von Deutscher Art und 
Kunst, Στουτγάρδη, Reklam Universal Bibliothek, 2014, σ. 104.
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του την αδημιούργητη συνείδηση της ράτσας του» («Δέξου με στην ψυχή 
της ψυχής σου και τότε θα γίνω στ’ αλήθεια ο ποιητής της φυλής μου» 
έγραφε ο ίδιος ο συγγραφέας στη γυναίκα του40). Στην προσπάθειά του 
να αναλύσει τον Τζόυς (και τον ιρλανδικό λογοτεχνικό μοντερνισμό, γε-
νικότερα), ένας μελετητής εισάγει την έννοια των «ανώμαλων καταστά-
σεων» (anomalous states)41: πρόκειται για έθνη-κράτη ή απλώς έθνη που για 
συγκεκριμένους ιστορικούς λόγους (αποικιακή ή αποικιακού τύπου υπο-
τέλεια, οικονομική υπανάπτυξη κ.λπ.) δεν ακολούθησαν την τυπική ιστο-
ρική πορεία των δυτικών εθνών-κρατών προς την πλήρη εθνική και πολι-
τική αυτοκατάφαση, με αποτέλεσμα η κουλτούρα τους να κυριαρχείται 
από έναν «αντιπολιτευτικό εθνικισμό» ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα «το 
ζήτημα της ταυτότητας να εξαντλεί το πεδίο του δημόσιου λόγου, εξο-
ρίζοντας τις όποιες άλλες κοινωνικές και πολιτιστικές δυνατότητες»42. Η 
Ιρλανδία συνιστά χαρακτηριστικό είδος τέτοιου έθνους, λόγω των σχέσε-
ών της με τον βρετανικό ιμπεριαλισμό και δεν είναι τυχαία η εμφάνιση 
σχετικών εθνικών κι εθνικιστικών συμπλεγμάτων. Κάτι ανάλογο ισχύει 
και στην περίπτωση της Κορσικής (περιοχής που νιώθει αποικία της Γαλ-
λίας κι είχε μέχρι πρόσφατα το δικό της ένοπλο εθνικοαπελευθερωτικό 
κίνημα), όπου μέχρι και στα σουβενίρ που μπορεί κανείς ν’ αγοράσει 
στα χωριά του νησιού βρίσκουμε το σύνθημα «Συχνά κατακτημένη, ποτέ 
υποταγμένη!» (Souvent conquise, jamais soumiseW!) με το οποίο οι Κορσικανοί 
αναφέρονται στη λατρεμένη τους πατρίδα. 

β) Η νεοελληνική περίπτωση: οι μύθοι του αντιδυτικισμού
Έχοντας στο νου όλα αυτά, μπορούμε να επανεκτιμήσουμε τη 

νεοελληνική περίπτωση και να την εντάξουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 
ανάλυσης, ως κομμάτι μιας γενικότερης κουλτούρας «αντιιμπεριαλι-
στικού» και «προλεταριακού» εθνικισμού, την οποία εκφράζει πολύ 
χαρακτηριστικά στην ελληνική εκδοχή του φαινομένου ο Ν. Σβορώνος, 
με τη θεωρία του περί της υποτιθέμενης «αντιστασιακής φύσης του 
ελληνισμού»43 και ανάγει –εσφαλμένα- σε καθολικό μοντέλο ο Ρένος 

40. Τζ. Τζόυς, Γράμματα στη Νόρα, εισαγωγή-μτφρ. Κ. Σχινά, Αθήνα, Πατάκης, 2013.
41. Βλ. το βιβλίο του David Lloyd, Anomalous States, Irish Writing and the Post-Colonial Moment, 
Ντέραμ, Duke U. P., 1993.
42. Ό. π., σ. 3.
43. Η συμβολή του Α. Γαβριηλίδη με την ιδέα του περί της ύπαρξης ενός θυματικού τύπου 
εθνικισμού στην περίπτωση της Ελλάδας έγκειται στον τονισμό ορισμένων από τα ψυχο-
λογικά χαρακτηριστικά του ρεύματος που προσπαθούμε να αναλύσουμε. Κατά τα άλλα, 
ο συγγραφέας αποτυγχάνει να προσδιορίσει το φαινόμενο κοινωνικοϊστορικά, παρουσιά-
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Αποστολίδης, όταν, συζητώντας –διόλου τυχαία- τον φραγκοκρατούμενο 
νεοελληνικό Μεσαίωνα, κατέληγε πως, «θα μπορούσε κανείς να πει πως 
δεν υπάρχει εθνική συνείδηση που να μη βλάστησε κάτω από ξενική κα-
τάκτηση και καταπίεση»44. Η σημασία που δίνει ο Γ. Καραμπελιάς στο 
1204 και στα επακόλουθα και τις συνέπειες της Λατινοκρατίας ως κομ-
βικό σημείο στην ανάπτυξη της νεοελληνικής εθνικής συνείδησης απλώς 
ακολουθεί και εμβαθύνει αυτήν την οπτική45. Το ίδιο ισχύει βέβαια και 
για τη σημασία που δίνει σε μια σημαδιακή χρονολογία της νεότερης 
ελληνικής ιστορίας, το 192246: όπως και για τη Γενιά του ’30 -και δη για 
τον Σεφέρη-, η Μικρασιατική Καταστροφή συνιστά αφετηριακό σημείο 
της εθνικής αφύπνισης που βρίσκει τον ιστορικό της αντίλαλο στα γεγο-
νότα της Κύπρου. Παντού το έθνος νοείται υπό μια θυματική εκδοχή και 
αυτοκαταφάσκεται μόνο αντιπαρατιθέμενο στον ψέυτη ντουνιά που το 
χτυπά και το ποδηγετεί. 

Μιας και αναφέραμε τη Γενιά του ’30, ας δούμε τι έγραφε κάπο-
τε ο Ελύτης για τη σχέση Ελλάδας-Δύσης: «Λαοί νέοι και μικροί, γεμάτοι 
από χυμούς και δυνάμεις ωστικές, εξαναγκάζονται, με τον έναν ή τον 
άλλο τρόπο, να ευθυγραμμιστούν με τους μεγάλους και ισχυρούς, που 
έχουνε χάσει κάθε ικμάδα, και συντηρούνται με προπαρασκευασμένους 
όρους πολιτισμού»47. Μιλώντας για τον «κίνδυνο της παγκοσμιοποίη-
σης», ο μακαρίτης ο Χριστόδουλος Παρασκευαΐδης δίδασκε, σε ανάλογο 
ύφος, ότι η παγκοσμιότητα συνιστά «μια κοινή αντίληψη και προοπτική 
που βασίζεται στις επιλογές των ισχυρών. Συνεπάγεται, ως εκ τούτου, 
την παρακμή κι ενδεχομένως ακόμα και την εξαφάνιση της τοπικότη-
τας»48. Αντίστοιχο είναι και το σκεπτικό πίσω από τις απόψεις που θε-
ωρούν ως «τελευταίο ανάχωμα στην επέλαση του θαυμαστού καινούρ-
γιου κόσμου το έθνος-κράτος»49. Αυτή η συλλογιστική, όπως θα δούμε 

ζοντάς το μάλλον ως μια ιδιοτροπία της μεταπολεμικής ελληνικής Αριστεράς. Βλ. σχετικά 
την κριτική μας στο Πρόταγμα, τ. 6, που αναφέραμε σε προηγούμενη υποσημείωση.
44. Ρ. Αποστολίδης, «Προλεγόμενα» στο Χρονικόν του Μορέως, εισ.-υποσ.-σχόλια Π. Π. 
Καλονάρος, Αθήνα, Εκάβη, χ.χ., σ. ΙΧ.
45. Βλ. Γ. Καραμπελιάς, Το 1204 και η διαμόρφωση του νεώτερου Ελληνισμού, Αθήνα, 
Εναλλακτικές Εκδόσεις, 2007.
46. Βλ. Γ. Καραμπελιάς, 1922 χιλιαεννιακόσιαεικοσιδύο. Δοκίμιο για τη νεοελληνική ιδεο-
λογία, Αθήνα, Εναλλακτικές Εκδόσεις, 2002.
47. Ο. Ελύτης, «Πρώτα - πρώτα…» (1974), Ανοιχτά χαρτιά, Αθήνα, Ίκαρος 1987, σ. 24.
48. Παρατίθεται από τον V. Roudometof, “Eastern Orthodox Christianity and the Uses of the 
Past in Contemporary Greece”, περ. Religions, 2011, τ. 2, σ. 104.
49. Σ. Κουτρούλης, «Ο Παναγιώτης Κονδύλης, ο νέος ελληνισμός και το εθνικό ζήτημα», 
περ. Ο νέος Ερμής ο λόγιος, τ. 10ο, καλοκαίρι 2014, σ. 98.
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στη συνέχεια, είναι κοινή τόσο στην Αριστερά όσο και στη συντηρητική 
Δεξιά, σε βαθμό που η αντίθεση μεταξύ παγκοσμιοποίησης-έθνους έχει 
καταστεί κοινός τόπος.

Εντούτοις το επιχείρημα αυτό είναι έωλο από τόσο από ιστορι-
κή όσο και από κοινωνιολογική άποψη, εφόσον συνιστά παραλλαγμένη 
αναπαραγωγή κι εκλογίκευση των προλεταριακού και θυματικού τύπου 
εθνικιστικών συνδρόμων που αναλύουμε. Πρώτα-πρώτα διότι μια από τις 
βασικές δυνάμεις που κατέστρεψαν, ιστορικώς, τις τοπικές παραδόσεις, 
υπήρξαν τα ίδια τα έθνη-κράτη. Ουσία του έθνους-κράτους είναι η υπέρ-
βαση των τοπικιστικών και οικογενειοκρατικών προσδέσεων και η ομο-
γενοποίηση της κρατικής επικράτειας, τόσο σε νομικό επίπεδο (διά της 
υπέρβασης των τοπικών εθιμικών δικαίων) όσο και σε πολιτιστικό (διά 
της επιβολής μιας κοινής ομιλούμενης γλώσσας και του παραγκωνισμού 
των διάφορων ντοπιολαλιών). Θα πρέπει, λοιπόν, να είμαστε προσεκτικοί 
και να μην ταυτίζουμε το Έθνος με τις «τοπικές παραδόσεις», εφόσον, σε 
αντίθεση με αυτά που λένε διάφοροι εθνικιστές ψευτονταήδες («Τα έθνη 
δεν τα δημιουργεί η προπαγάνδα, τα κλεμμένα σύμβολα και οι κλεμμένοι 
ήρωες, ούτε οι νόμοι, τα συντάγματα κι οι απαγορεύσεις. Η εθνογένεση 
είναι μια μακρά κι επίπονη διαδικασία αιώνων. Θέλει κοινότητα αίματος, 
θρησκείας, γλώσσας, κυρίως όμως μακρά ενσυναίσθηση κοινής ταυτότη-
τας, που μερικές φορές ξεπερνά και την γλώσσα»50), τα έθνη-κράτη –του-
λάχιστον στην εθνικώς «καθαρή» μορφή που ονειρεύονται οι εθνικιστές- 
είναι πάντοτε προϊόν άνωθεν συντονισμένων ενεργειών (βίαιων προσαρτή-
σεων, εθνοκαθάρσεων κ.λπ.) κι ουδόλως προκύπτουν εντελώς αυθόρμητα 
«από τα κάτω». «Η εθνική ενότητα είχε επιτευχθεί σχεδόν αποκλειστικά 
τις πιο βίαιες κατακτήσεις» τονίζει η Σιμόν Βέιλ (ΑΡ, 150) και περιγράφει 
ωραία τον τρόπο με τον οποίο περιοχές που σήμερα θεωρούνται κομμάτια 
της Γαλλίας, όπως η Βρετάνη, η Βουργουνδία, η Φρανς-Κοντέ, η Αλσατία 
ή η Κορσική, προσαρτήθηκαν στο γαλλικό κράτος με τρόπο βίαιο, που τις 
ανάγκασε να απαρνηθούν τη γλώσσα και τα ήθη τους, με αποτέλεσμα την 
πολιτιστική τους παρακμή (βλ. ΑΡ, σσ. 110-116)51. 

50. Φ. Κρανιδιώτης, «Η διάλυση των Σκοπίων και η ελληνική μειονότητα», Antinews.gr, 
13.5.2015. «Επιχείρημα» που στόχο έχει να αμφισβητήσει τη γνησιότητα του μακεδονικού 
έθνους, προκειμένου να προτείνει τη διάλυση του σκοπιανού κράτους μέσα από συντονι-
σμένες προσπάθειες ελλήνων, σέρβων και αλβανών εθνικιστών. 
51. Να σημειώσουμε επίσης τη λεπτή ειρωνεία της συγγραφέως, η οποία μιλά για τους 
«σαράντα βασιλιάδες που σε χίλια χρόνια έφτιαξαν τη Γαλλία». Πρόκειται για τον υπό-
τιτλο του περιοδικού της εθνικιστικής και φιλοβασιλικής γαλλικής οργάνωσης, Action 
Française, κορυφαία στελέχη της οποίας συνεργάστηκαν με το καθεστώς του Βισύ. 
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Πρόκειται για βασική αρχή της γαλλίδας φιλοσόφου ότι «η ανά-
πτυξη του κράτους εξαντλεί τη χώρα. Το κράτος τρώει την πνευματική 
ουσία της χώρας, ζει από αυτήν, παχαίνει από αυτήν, εωσότου η τροφή 
εξαντληθεί» (ΑΡ, 127). Το έθνος-κράτος τελικά είναι έννοια αντιφατική, 
καθώς η ύπαρξη του κράτους σκοτώνει το έθνος: «Η ίδια η λέξη έθνος έχει 
αλλάξει έννοια. Στον αιώνα μας, δεν υποδηλώνει πλέον τον κυρίαρχο λαό 
αλλά το σύνολο των πληθυσμών που αναγνωρίζουν την εξουσία του ίδιου 
κράτους. [...] Όταν μιλάμε σήμερα για κυριαρχία του έθνους, σήμερα, αυτό 
σημαίνει αποκλειστική κυριαρχία του κράτους» (ΑΡ, 135, 136). Η εκρίζωση 
μάλιστα θεωρείται από τη Βέιλ ως ευθέως ανάλογη του βαθμού ανάπτυ-
ξης ενός συγκεντρωτικού κράτους. Γι’ αυτό και στην προσπάθειά της να 
στοχαστεί πάνω στα βαθύτερα αίτια της επονείδιστης γαλλικής ήττας του 
1940 τονίζει πως, αν οι παράγοντες που –είδαμε σε προηγούμενο μέρος 
πως αναφέρει και- ευθύνονται για την ήττα εμφανίστηκαν μόνο στη Γαλ-
λία, «αυτό οφείλεται σ’ ένα μεγαλύτερο ξερίζωμα, που αντιστοιχεί σ’ έναν 
κρατικό συγκεντρωτισμό πολύ παλαιότερο και εντονότερο» (ΑΡ, 137).

Στο βαθμό, τώρα, που παραβλέπουμε αυτές τις βασικές αλήθειες 
και θεωρούμε την παγκοσμιοποίηση σαν έναν ολετήρα που αλέθει και 
συντρίβει τα επί μέρους Έθνη, οφείλουμε να ξαναδιαβάσουμε προσεκτι-
κότερα την ιστορία του 20ού αιώνα. Θα διαπιστώσουμε τότε πως οι πα-
ραδοσιακές, τοπικές κουλτούρες και οι διάφορες παραδόσεις –ο ανθρω-
πολογικός πλούτος, με άλλα λόγια, που κάνει να υπάρχουν τόσο πολλές 
διαφορετικές κοινωνίες κι όχι μόνο μία- δεν καταστρέφονται από την πα-
γκοσμιοποίηση, αλλά από τη μαζική κουλτούρα. Η οποία, όμως, μαζική 
κουλτούρα επιβάλλεται σταδιακά μέσα στα πλαίσια του καπιταλισμού 
κεϊνσιανού τύπου, δηλαδή μιας σοσιαλδημοκρατικού τύπου διαχείρισης 
του έθνους-κράτους. Η μαζική κουλτούρα και το «θεραπευτικό κράτος» 
είχαν καταφέρει να καταστρέψουν τις λαϊκές παραδόσεις πολύ πριν από 
την εμφάνιση της νεοφιλελεύθερης αντεπίθεσης που εξαπολύεται σταδι-
ακά από τα μέσα της δεκαετίας του ’70. Μάλιστα, όπως ορθά έχει παρα-
τηρήσει ο Καστοριάδης, αυτή η αντεπίθεση έγινε δυνατή ακριβώς επειδή, 
στο μεταξύ, τα κοινωνικά κινήματα κι οι λαϊκές αντιστάσεις –το σύνολο 
δηλαδή του ανθρωπολογικού πλούτου που διατηρεί μια κοινωνία ζωντα-
νή- είχαν υποχωρήσει, αφήνοντας, έτσι, το πεδίο ελεύθερο στις ολιγαρχίες. 
Άρα είχε ήδη διαβρωθεί κι εξαντληθεί ολόκληρος αυτός ο ανθρωπολογικός 
πλούτος που καθιστούσε δυνατή την ύπαρξη δομών, θεσμών και φαντασι-
ακών σημασιών που είχαν, ως τότε, επιτρέψει στους ανθρώπους να αγωνι-
στούν ενάντια στην επιβαλλόμενη κοινωνική λογική.  
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γ) Εθνικό αίσθημα και μαζική κουλτούρα
Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο εθνικισμός και η προ-

σκόλληση στο έθνος-κράτος δεν είναι διόλου ασύμβατη με την εμβάθυν-
ση της παγκοσμιοποίησης σε πολιτιστικό επίπεδο52. Θα λέγαμε μάλιστα 
πως είναι χαρακτηριστικό δείγμα της νοοτροπίας κάθε «περιθωριακής 
εθνότητας με πρόβλημα μακραίωνης ιστορίας, αντιφατικής και ακατα-
στάλαχτης ταυτότητας, σε σχέση με το παρελθόν και το παρόν»53 τούτη 
η διαιώνιση της μονοπώλησης της δημόσιας προβληματικής από το ζή-
τημα της εθνικής ταυτότητας. Άλλωστε η μαζική κουλτούρα, δηλαδή το 
πλέγμα αυτό των πολιτιστικών υποπροϊόντων που προωθούνται ως ο 
σύγχρονος «διεθνής ρυθμός» της κοινωνίας της κατανάλωσης, προσφέρει 
πλήθος αφορμών μα και οχημάτων για την άρθρωση της εθνικής μωρο-
περηφάνειας και του φαμφαρόνου πατριωτισμού λαών που νιώθουν ότι 
οι ισχυροί τούτου του ντουνιά τους έχουν του κλώτσου και του μπάτσου. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα ο σύγχρονος εμπορευματοποιημένος 
αθλητισμός ή διαγωνισμοί σαν τη Eurovision. Στην περίπτωση αυτή η πα-
τριωτική κι εθνικιστική εξαλλοσύνη του Νεοέλληνα όχι μόνο δεν έρχονται 
σε αντίφαση με τα μέσα διά των οποίων εκφράζονται, αλλά ανάγονται, 
επιπλέον, με την αρωγή τους, σ’ ένα ανώτερο επίπεδο διακηρυκτικής 
εκφραστικότητας, εφόσον εγκολπώνονται τα θαύματα του σύγχρονου 
θεάματος, που τόσο μοχθούσαν να τιθασεύσουν οι πρώτες φασιστικές 
δικτατορίες, με πρώτη και καλύτερη τη μουσολινική Ιταλία. Όχι μόνο η 
μαζική κουλτούρα δε διαβρώνει το εθνικό αίσθημα, μα το τονώνει και του 
επιτρέπει να εκφράζεται με πρωτοφανή ένταση. 

Τι είναι τελικά το «έθνος» ως ενεργή οντότητα μέσα στην τρέ-
χουσα ιστορία; Σύνολο αξιών, ηθών και πολιτιστικών παραδόσεων ή αυ-
τόνομη πολιτική κοινότητα με ικανότητα χάραξης ανεξάρτητης εξωτερι-
κής και λοιπής πολιτικής; Θέτουμε το ερώτημα, διότι αυτό το δεύτερο 
στοιχείο διόλου δεν έρχεται σε αντίθεση με την πλήρη πολιτιστική έκ-
πτωση μιας κοινωνίας. Ή, εν πάση περιπτώσει, η δεύτερη δεν οδηγεί 
αυτομάτως στην γεωπολιτική υποδούλωση της υπό ερώτηση κοινωνίας. 
Μακροπρόθεσμα είναι σαφές πως η εσωτερική παρακμή μιας κοινωνίας 

52. Παραβλέπουμε εδώ την οικονομική και γεωπολιτική πλευρά του ζητήματος, στην 
οποία έχουν επιμείνει αναλυτές όπως ο Κονδύλης (βλ. π.χ. το άρθρο του, «Το μέλλον του 
έθνους στην Ευρώπη του αύριο», Καθημερινή, 13/4/1996) δείχνοντας με πειστικά επιχει-
ρήματα πως η εμφάνιση υπερεθνικών οργανισμών και κέντρων εξουσίας δεν αφανίζει τα 
έθνη-κράτη ως πολιτικούς παίκτες.
53. Ν. Βαλαωρίτης, «Εισαγωγικό σημείωμα» στον τόμο των ποιημάτων της Μαντώς Αρα-
βαντινού, Γραφές Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Αθήνα, Μαραθίας, 1998, σ. 12.
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οδηγεί αργά ή γρήγορα στη φθορά αυτού που ο Κονδύλης αποκαλού-
σε «γεωπολιτικό δυναμικό» ενός έθνους. Διότι η ανθρωπολογική φθορά 
μιας κοινωνίας είναι αυτόματα και φθορά των διευθυντικών, διοικητικών, 
στρατιωτικών και λοιπών της μηχανισμών. Πώς, λοιπόν, να εκπονήσει μα-
κρόπνοα σχέδια υπεράσπισης κι επέκτασης της ισχύος της μια κοινωνία 
σε σήψη; Μολοντούτο, το άδειασμα της έννοιας του έθνους από κάθε 
ουσιαστικό πολιτιστικό περιεχόμενο κι η περιστολή του στις συνθετικές 
ίνες της μαζικά παραγόμενης σημαίας του κράτους του επ’ ουδενί συνε-
πάγεται την απώλεια της εθνικής του κυριαρχίας ή της θέσης του στην 
παγκόσμια γεωπολιτική σκακιέρα. Αντίστροφα, λαοί βαθιά πατριώτες, 
που κρατούν τα ήθη και τα έθιμά τους, διατηρώντας μάλιστα την εθνική 
υπερηφάνεια στο κέντρο της κουλτούρας τους, είναι πολύ συχνά όχι μόνο 
υποταγμένοι σε ισχυρές και διεθνείς εξουσίες, μα έχουν, ταυτόχρονα, εκ-
ποιήσει τις χώρες ή τις περιοχές τους στον τουρισμό, δηλαδή σ’ έναν από 
τους πιο χυδαίους κι επεκτατικούς τομείς της κοινωνίας της κατανάλω-
σης. Παραδείγματα της μεσογειακής μας γειτονιάς σαν την Κορσική, την 
Καταλονία (και ειδικά τη Βαρκελώνη), το Μαρόκο και την Τυνησία στο 
Μαγκρέμπ ή τη Βενετία και τη Σαρδηνία στην Ιταλία είναι ενδεικτικά 
αυτού που λέμε (για να μη μιλήσουμε καν για αντίστοιχους εν Ελλάδι 
τοπικισμούς ή –ακόμα χειρότερα για τον βαθύ εθνικισμό των κατοίκων 
της «μαρτυρικής Μεγαλονήσου»54). 

54. Αν έβλεπε σήμερα ο Σεφέρης το έκτρωμα στο οποίο έχει με τα χρόνια μετατραπεί η 
Άγια Νάπα (στην οποία κι αναφέρονται τα δύο ομώνυμα ποιήματα από το Ημερολόγιο 
καταστρώματος Γ’), θα πέθαινε από οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ το ίδιο ισχύει και για 
τον κυπριακό μοναχισμό που άλλοτε «πλούμιζε τις κολόκες» ενώ σήμερα κάνει μπίζνες. 
Οι Ελληνοκύπριοι συνιστούν ένα πολύ ενδεικτικό παράδειγμα όσων λέμε: Bαθιά εθνικι-
στές και συντηρητικοί, αρέσκονται να παρουσιάζονται ως τα αιώνια θύματα της ιστορίας, 
ενώ ταυτόχρονα επωφελούνται πλήρως από τα «καλά» της παγκοσμιοποίησης, καθώς 
έχουν μετατρέψει το νησί τους σε πλυντήριο μαύρου χρήματος, φορολογικό παράδεισο, 
έδρα μαφιόζικων οργανώσεων, παράδεισο του παράνομου ποδοσφαιρικού στοιχήματος 
και πόλο έλξης ενός χυδαίου κι αποχαλινωμένου τουρισμού (με την Άγια Νάπα, τα κωλά-
δικα της Λεμεσού κι όλα τα υπόλοιπα κομφόρ). 
     Στον αντίποδα αυτού του οπορτουνισμού υπάρχουν παραδείγματα όπως η ρητή και 
δεδηλωμένη αντίθεση ορισμένων (συχνά ένοπλων) εθνικιστικών κι αυτονομιστικών οργα-
νώσεων της Κορσικής στον τουρισμό και, πιο συγκεκριμένα, στην αγορά έγγειου περιου-
σίας από μη κορσικανούς στο νησί, με συνθήματα όπως «Ντροπή σ’ εσένα που ξεπουλάς 
τη γη σου!» (με κλείσιμο των ματιών, βέβαια, αν πρόκειται για φίλους μας ή για κορσι-
κανούς «νονούς»!). Θα μπορούσαμε επίσης ν’ αναφέρουμε τους κατοίκους των ανατολι-
κών περιοχών του Δήμου Αριστοτέλη, στη Χαλκιδική (Ουρανούπολη, Ιερισσός κ.λπ.), που 
μάχονται ενάντια στα μεταλλεία χρυσού και υπέρ της προστασίας του μεγάλου δάσους 
της περιοχής, παρ’ όλο που, την ίδια στιγμή, έχουν αφήσει σημαντικό κομμάτι του τόπου 
τους βορά στον τουρισμό. 
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Γιατί όμως το παιδεύουμε τόσο το πράγμα; Τι νόημα έχουν αυ-
τές οι σχολαστικές διακρίσεις κι υποθέσεις εργασίας; Το επιχείρημα που 
θέλουμε να προβάλουμε είναι το ακόλουθο: Είναι πλέον καιρός να σπρώ-
ξουμε προς τα λαίμαργα σαγόνια των σκουπιδοτενεκέδων της Ιστορί-
ας το πεπαλαιωμένο και ξεπερασμένο σχήμα του εθνικιστικού τριτοκο-
σμισμού που προσπαθήσαμε να αναλύσουμε σε αυτήν την ενότητα του 
κειμένου και το οποίο επανεμφανίζεται σήμερα στη ρητορική περί της 
αντίθεσης μεταξύ «παγκοσμιοποίησης» και «έθνους-κράτους». Διότι, αν 
οι υποστηρικτές της θεωρίας αυτής δεν ενεργούν εκ του πονηρού –αν, 
δηλαδή, δεν είναι ρεβανσιστές ακροδεξιοί τύπου Φ. Κρανιδιώτη-, οφεί-
λουν να παραδεχτούν πως αυτό που, ως κόρην οφθαλμού, θέλουν να 
προασπίσουν από το καταστροφικό βήμα των ερπυστριών της «παγκο-
σμιοποίησης» δεν είναι ποτέ κάτι στενά εθνικώς προσδιορισμένο, μα το 
σύνολο της ανθρώπινης δημιουργίας ολόκληρων αιώνων. Αυτό είναι που 
απειλείται σήμερα με εξαφάνιση από την επέλαση της μαζικής κουλτού-
ρας. Η μαζική κουλτούρα, ωστόσο, δεν ταυτίζεται σε καμία περίπτωση 
ούτε με τη «Δύση» ούτε με κάποια εκ δυσμάς εξαπολυόμενη «παγκοσμι-
οποίηση». Δημιουργείται, μεν, ιστορικά εντός της Δύσης, αλλά συνιστά, 
έκτοτε, το πιο επιζητούμενο προϊόν εντός του μη δυτικού κόσμου55, σε 
τέτοιο μάλιστα βαθμό που μπορούμε δίχως φόβο ιστορικών γενικεύσεων 
και παρερμηνειών να υποστηρίξουμε πως η μαζική κουλτούρα συνιστά 
πλέον ένα διεθνή πολιτιστικό ρυθμό, οι τύχες του οποίου δεν καθορί-
ζονται από κανένα γεωγραφικά προσδιορισμένο κέντρο ή «υπερεθνική 
ελίτ». Αντί να μιλάμε, λοιπόν, περί «παγκοσμιοποίησης» και «έθνους 
κράτους», καλό θα ήταν να περάσουμε στη χρήση κατηγοριών όπως 
«μαζική κουλτούρα» και «παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά». Διότι εί-
ναι η επέλαση της πρώτης που απειλεί τη δεύτερη κι αυτή η επέλαση 
συντελείται στο εσωτερικό κάθε έθνους και κάθε τοπικής κοινωνίας. Ου-
σιαστικά πρόκειται για μια μάχη που εκτυλίσσεται στο εσωτερικό κάθε 
επί μέρους κοινωνίας κι όχι για μια υποκινούμενη παγκόσμια συνωμοσία 
που εξυφαίνεται σ’ ένα «κέντρο» προκειμένου να εξαπολυθεί, στη συνέ-
χεια, ενάντια στο σύνολο της «περιφέρειας» -όπως πιστεύουν όσοι ισχυ-
ρίζονται πως «δεχόμαστε κατακλυσμό αμερικανικής κουλτούρας» στα 
πλαίσια μιας «πρόσφατη[ς] επέλαση[ς] αμερικανισμού παγκοσμίως»56. 

55. Βλ. ως προς το σημείο αυτό και το κείμενό μας, «Ο μη δυτικός κόσμος απέναντι στην 
παρακμή της Δύσης», Πρόταγμα, τ. 5, Δεκέμβριος 2012.
56. Σ. Γουνελάς, Αντίλογος στον Στέλιο Ράμφο, Αθήνα, Καστανιώτης, 2001, σ. 46, 45. 
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δ) Ενάντια στον αντιαμερικανισμό

Η πραγματικότητα τείνει παντού να γί-
νεται «μαφιόζικη». Η «γραμμή με τους φοίνικες» 
ανεβαίνει από την Αφρική προς την Ευρώπη κατά 
πενήντα εκατοστά κάθε χρόνο.

Λεονάρντο Σάσα

Θα πρέπει να είναι σαφές πως ο «αμερικανισμός» δε συνιστά 
εθνικό χαρακτηριστικό, αλλά την πληρέστερη, ενδεχομένως, εκδοχή κοινω-
νίας της κατανάλωσης, δηλαδή ενός κοινωνικού μορφώματος υπερεθνικού 
και υπερπολιτισμικού. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο που η μαζική κουλτούρα 
ουσιαστικά εμπεδώνεται μέσα στις ΗΠΑ, μέσα, δηλαδή, σε μια ουσιωδώς 
πολυπολιτισμική κοινωνία. Γι’ αυτό και βασικά συστατικά της (από τη 
σύγχρονη μουσική ως το χασίς, τα τατουάζ και τη μαφιόζικη κουλτού-
ρα) συνιστούν συμβολές της μαύρης, μεξικανικής, νοτιοϊταλικής και άλλων 
«εθνικών» κουλτούρων. Αυτό κυρίως εξάγεται ως «αμερικανισμός» κι όχι 
τόσο η κάντρι μουσική, τα καουμπόικα καπέλα ή στοιχεία της αγροτικής 
κουλτούρας των μεσοδυτικών πολιτειών. Ούτε το μπέιζμπολ ούτε το αμε-
ρικανικό ποδόσφαιρο, π.χ., έχουν καταφέρει να υπερκεράσουν το –αγ-
γλικής προέλευσης- ποδόσφαιρο, το οποίο μάλιστα έχουν τα τελευταία 
χρόνια εισαγάγει οι Αμερικανοί -για να μη μιλήσουμε καν για την κατεξο-
χήν δημιουργία του αμερικανικού έθνους, δηλαδή την πληρέστερη και πιο 
καθαρή, από ιστορικής άποψης, εκδοχή καπιταλισμού. Όπως έχουμε δείξει 
με άλλη αφορμή μέσα από το Πρόταγμα, ο καπιταλισμός ως πνεύμα και 
ζώσα οντότητα, ελάχιστα έχει καταφέρει να ριζώσει εκτός Δύσης57. Αυτό 
που εξάγεται ως «καπιταλισμός» είναι συνήθως κομμάτια του παραδο-
σιακού δυτικού τεχνικού συστήματος συν ορισμένα οργανωτικά μοντέλα 
κι οικονομικές δομές -ποτέ όμως ή πολύ σπάνια το πραγματικό καπιτα-
λιστικό πνεύμα, πράγμα, άλλωστε, που αποδεικνύεται από την αδυναμία 
της συντριπτικής πλειονότητας των μη δυτικών κοινωνιών ν’ απαλλαγούν 
από τη ραντιέρικη οικονομική λογική (κάτι, φυσικά, που συμβαίνει όπως 
είδαμε και σε κομμάτια του δυτικού κόσμου). 

Αυτό, αντίθετα, που κυριαρχεί σήμερα ως «αμερικανική κουλ-
τούρα» είναι ένα μείγμα παρακμιακών εκδοχών της νεοτερικής κληρο-
νομιάς (άρα και του αμερικανικού καπιταλισμού), από τη μια μεριά, και 
μη δυτικών αξιών και πρακτικών οι οποίες, εισαγόμενες στη Δύση (κι εν 

57. Βλ. σχετικά την ανάλυσή μας στην ενότητα «Περί φιλελεύθερης τυφλότητος» του 
Εντιτόριαλ του προηγούμενου τεύχους μας: Πρόταγμα, τ. 8, σ. 41 κ. ε.
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προκειμένω στις ΗΠΑ), συνέτειναν σε ουσιαστικό βαθμό στην αποσύνθε-
ση του αστικού-καπιταλιστικού πολιτισμού: πρόκειται για όλες αυτές τις 
αξίες και τις πρακτικές που δημιουργούν το σύγχρονο, μετααστικό και 
«χιπστερικό» στυλ και ήθος -από το οργανωμένο έγκλημα (νοτιοϊταλικού 
και κινεζικού τύπου), την τζαζ, τα μπλουζ και στη συνέχεια τη ντίσκο και 
το φανκ (αφροαμερικανικής γενικά προέλευσης) μέχρι τα ναρκωτικά (ασι-
ατικής και λατινοαμερικανικής προέλεσης) και τις διάφορες τεχνικές «αυ-
τοσυγκέντρωσης» και «ευεξίας» (ινδικής και μεσανατολικής προέλευσης). 

Ας εξετάσουμε, για του λόγου το αληθές. δύο πυλώνες της σύγ-
χρονης, παγκόσμιας μαζικής κουλτούρας: το σινεμά και τη μουσική βι-
ομηχανία, δύο τομείς χαρακτηριστικούς του υποτιθέμενου πολιτιστικού 
εξαμερικανισμού του πλανήτη. Ως προς τον κινηματογράφο, στην κορυ-
φή της λίστας με τις πιο επιτυχημένες ταινίες όλων των εποχών παγκο-
σμίως υπήρξαν για καιρό δύο ταινίες των οποίων η υπόθεση εκτυλίσσε-
ται κατά τον Αμερικανικό Εμφύλιο και την αμέσως επόμενή του περίοδο: 
το βουβό φιλμ Η Γέννηση ενός έθνους (1915) και φυσικά το Όσα παίρνει 
ο άνεμος (1939). Λογικό αν σκεφτεί κανείς πως μέχρι τη δεκαετία του 
’60 -ως την οποία περίπου διατηρεί το Όσα παίρνει ο άνεμος τα σχε-
τικά πρωτεία- βασικοί καταναλωτές των χολλυγουντιανών παραγωγών 
ήταν οι ίδιοι οι Αμερικανοί. Γι’ αυτό και με την πρόοδο της πολιτιστικής 
παγκοσμιοποίησης η θεματολογία των μεγαλύτερων εισπρακτικών επι-
τυχιών αλλάζει ριζικά. Έτσι, η σύγχρονη λίστα με τις σχετικές παραγω-
γές κυριαρχείται από ταινίες υπερηρώων, τον Πόλεμο των Άστρων και 
τις παραγωγές των Κάμερον και Σπίλμπεργκ. Προσαρμοσμένη βέβαια 
στον πληθωρισμό αυτή η λίστα αλλάζει, αλλά το επιχείρημά μας δεν 
επηρεάζεται. Η νέα αυτή λίστα έχει ως εξής: Avatar (2009), Πόλεμος 
των Άστρων: επεισόδιο 4 -Μια νέα ελπίδα (1977), Τιτανικός (1997), Η 
μελωδία της ευτυχίας (1965), Ε. Τ. Ο εξωγήινος (1982), Οι Δέκα Εντολές 
(1956), Δρ. Ζιβάγκο (1965), Τα σαγόνια του καρχαρία (1975), Η Χιονάτη 
και οι εφτά νάνοι (1937). Με την εξαίρεση, λοιπόν, του Όσα παίρνει ο 
άνεμος -που, πέραν της μεγάλης του καλλιτεχνικής αξίας, αρέσει τόσο 
πολύ στους θεατές όχι επειδή προάγει κάποιο είδος αμερικανικών αξιών, 
αλλά για την ιστορία και τις ερμηνείες των πρωταγωνιστών της-, καμία 
από τις υπόλοιπες ταινίες δεν έχει σχέση με το παραμικρό αμερικανικό 
ή αμερικανόφιλο πολιτιστικό συμφραζόμενο. Στο επίπεδο, δε, των πιο 
επιτυχημένων σειρών ταινιών, την πρώτη πεντάδα μονοπωλούν ήρωες 
σκαρωμένοι από βρετανούς συγγραφείς (Τζέημς Μποντ, Χάρρυ Πότερ, 
ιστορία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών) οι οποίοι ενσαρκώνουν μάλιστα 
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με ρητό τρόπο πτυχές της βρετανικής -ή υποτιθέμενα βρετανικής- κουλ-
τούρας58. Ως προς τη μουσική, στη λίστα με τους δεκαπέντε πρώτους 
καλλιτέχνες ή «καλλιτέχνες» με τις περισσότερες πωλήσεις δίσκων στην 
ιστορία59, έχουμε το εξής σκορ: 6 βρετανικά συγκροτήματα και μουσικοί 
(Beatles, Elton John, Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen, Rolling Stones), μία 
κεμπεκιανή (δηλαδή γαλλοκαναδή) τραγουδίστρια (η Celine Dion) και 
δύο συγκροτήματα από την Αυστραλία (AC/DC) και τη Σουηδία (ABBA). 
Είναι δε ενδεικτικό πως από τις έξι αμερικανικές συμμετοχές της λί-
στας μόνο ο Έλβις είναι «βέρος» Αμερικανός. Κατά τα άλλα έχουμε δύο 
αφροαμερικανούς (Michael Jackson, Whitney Houston), μία ιταλοαμερι-
κανίδα (Μαντόνα), μία τραγουδίστρια από την Καραϊβική (Ριάνα) και 
μία ακόμη με καταγωγή αφροβενεζουελανοϊρλανδική (Mariah Carrey).

Αντίστοιχα παραδείγματα μπορούμε να βρούμε πολλά, κατά τρό-
πον ώστε τα μόνα πραγματικά αμερικανοκεντρικά προϊόντα της αμερι-
κανικής πολιτιστικής βιομηχανίας να είναι ο σκωτσέζος Θείος Σκρουτζ, το 
Μικρό σπίτι στο λιβάδι60 και τα γουέστερν, πολλά εκ των οποίων γυρίστη-
καν από Ιταλούς σκηνοθέτες. Προφανώς και η χολυγουντιανή παραγωγή 
προάγει στοιχεία της καθημερινής ζωής και κουλτούρας των ΗΠΑ όπως 
και πολύ συχνά ένα είδος καθαρά αμερικανικού ήρωα (ο λαϊκός αντιήρω-
ας που πετυχαίνει ενάντια στα εμπόδια της τύχης και της κοινωνικής ιε-
ραρχίας)· ωστόσο έχουμε εδώ να κάνουμε με την «φυσική» αναπαραγωγή 
κάποιων πολιτιστικών χαρακτηριστικών δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες 
ταινίες προέρχονται σε αυτή τη συγκεκριμένη χώρα κι όχι με το εφιαλτικό 
σενάριο που έχουν στο νου τους οι απανταχού αντιαμερικανοί. 

Μπορεί εδώ ν’ αγγίζουμε την παραδοξολογία, ωστόσο αυτό που 
θέλουμε να τονίσουμε είναι το εξής: αυτό που παραβλέπουν όσοι μιλούν 
για εξαμερικανισμό του πλανήτη61 είναι το γεγονός ότι πίσω από την 

58. Την πεντάδα συμπληρώνουν το σύμπλεγμα υπερηρώων της Marvel (Iron Man, Hulk, 
Captain America κ.λπ.) και ο Πόλεμος των Άστρων.
59. Η οποία περιλαμβάνει κατά σειρά τους εξής μουσικούς και συγκροτήματα: Beatles, 
Elvis, Michael Jackson, Madonna, Elton John, Led Zeppelin, Pink Floyd, Rihanna, Mariah 
Carrey, Celine Dion, AC/DC, Whitney Houston, Queen, Rolling Stones, ABBA.
60. Βασισμένο στην ομώνυμη σειρά παιδικών βιβλίων της συντηρητικής «αναρχοφιλελεύ-
θερης» (libertarian) συγγραφέα, Laura Ingalls Wilder.
61. Ακόμη και όσοι εξ αυτών δεν κατατρύχονται από αντιαμερικανικά σύνδρομα όπως 
π.χ. ο Πρέβε (βλ. σχετικά το 7ο κεφάλαιο –«Το πρόβλημα του λεγόμενου αμερικανισμού 
και της αμερικανοποίησης του πλανήτη» από το βιβλίο του, Το εθνικό ζήτημα στο κατώφλι 
του 21ου αιώνα..., ό. π., σ. 39 κ. ε.) και υπό μία έννοια ο Ντεμπόρ (στο περίφημο κείμενό 
του, «Σημειώσεις πάνω στο “μεταναστευτικό ζήτημα”» -ελλ. μτφρ. στο Πανοπτικόν, τ. 10, 
Ιούλιος 2007- όπου οι ΗΠΑ αναλύονται ως «η καρδιά του Θεάματος»).
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τεράστια διάδοση της παραγώμενης στις ΗΠΑ μαζικής κουλτούρας δε 
βρίσκεται κάποια βούληση πόσο μάλλον συνωμοσία επιβολής κάποιων 
εθνικών αξιών, όσο η ουδέτερη εθνικά υπεροπλία του αμερικανικού κα-
πιταλισμού επί οποιουδήποτε αντιπάλου του. Τόσο από άποψη στενά οι-
κονομική και οργανωτική (διαθεσιμότητα και συγκέντρωση κεφαλαίων, 
αποτελεσματικότητα κ.ο.κ.) όσο και από άποψη ευρηματικότητας και 
σύλληψης: αν η αμερικανική πολιτιστική βιομηχανία είναι ικανή να δημι-
ουργεί ψευτο-μύθους που γοητεύουν τον κόσμο ολόκληρο είναι ακριβώς 
επειδή, εμφανιζόμενη μέσα σε μια χώρα μεταναστών, καταφέρνει να δη-
μιουργήσει ένα «διεθνές» και «υπερεθνικό» στυλ, ικανό ν’ αγκαλιάζεται 
σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Δεδομένου μάλιστα πως τόσο οι 
ΗΠΑ, γενικώς, όσο και ο αμερικανικός καπιταλισμός συνιστούν την κο-
ρύφωση της δυτικής νεοτερικότητας και την επίτευξη των έσχατων ιστο-
ρικών της δυνατοτήτων, αυτή η ικανότητα οικονομικής υπεροπλίας ακό-
μη και σε μια φάση πλήρους παρακμής (όπως είναι η σημερινή, διάδοχη 
του καπιταλισμού κατάσταση όπου κυριαρχούν τα ήθη της κοινωνίας της 
κατανάλωσης) θα πρέπει ν’ αποτελέσει αντικείμενο έρευνας και μελέτης 
-ταυτόχρονα με την αντίστοιχη αδυναμία του υπόλοιπου πλανήτη (δυτι-
κού και μη) να της αντιταχθεί με αξιώσεις.

Οικουμενισμός και κριτική στον «εθνομηδενισμό»
Στα γραφόμενα πολλών από τους πιο ένθερμους οπαδούς του 

αντιιμπεριαλιστικού εθνικισμού («πατριωτισμού» θα μας διορθώσουν, 
βέβαια, οι ίδιοι, παίζοντας με τις λέξεις) διεξάγεται μια μακράς πνοής 
πολεμική επιχείρηση ενάντια σ’ αυτό που αποκαλείται «εθνομηδενισμός» 
και διαδικασία «εθνοαποδόμησης»: Πρόκειται για την επιβολή ενός πολύ 
στενά νοημένου και, ως εκ τούτου, σχηματικού και αβαθούς «κοσμοπο-
λιτισμού» ή «διεθνισμού», ο οποίος θεωρεί κάθε «εθνική» πρόσδεση ως 
δείγμα εθνικισμού και τη μη συνολική και από θέση αρχών απόρριψη της 
παράδοσης ως δείγμα αντιδραστικών απόψεων. Κανείς δε θα μπορούσε 
να διαφωνήσει ως προς την περιγραφή του φαινομένου, αν και στα γρα-
πτά των εκπροσώπων του εν λόγο εθνικισμού ο «εθνομηδενισμός» ορί-
ζεται πολύ συχνά με καθαρά συνωμοσιολογικούς όρους ενός «οργανω-
μένου σχεδίου αφελληνισμού», ως ένα «φοβερό πλήγμα της δαιμονικής 
Νέας Εποχής στο σώμα του ευλογημένου Ορθοδόξου λαού μας» κατά τη 
ρήση ενός αγιορείτη ηγούμενου62 κ.ο.κ. 

62. Αρχ. Γεωργίου, «Οδηγός προς την Πανθρησκεία. Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το 
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Έχουμε άλλωστε κι εμείς επιμείνει στη σχέση αυτού του «ανθελ-
ληνικού» φαντασιακού που συναντάμε στους εγχώριους ελευθεριακούς 
χώρους με το ευρύτερο φιλελεύθερο-αντιαυταρχικό φαντασιακό63. Αν 
ορθώς απορρίπτουμε τον «εθνομηδενισμό» ως αυτοκτονικό ρεύμα που, 
στο όνομα της ανθρώπινης χειραφέτησης –διότι μιλάμε εδώ για τις εκ-
δοχές του που παρεπιδημούν σε τάξεις των ελευθεριακών χώρων- θέλει 
ν’ αποκόψει το υποκείμενο από κάθε κοινωνικό κι ιστορικό ρίζωμα, δεν 
το κάνουμε στο όνομα της υπεράσπισης του έθνους μας, εν προκειμένω 
της Ελλάδας, ως αυτοσκοπού, αλλά της ανθρώπινης ιστορικής δημιουρ-
γίας συνολικά στην οποία συμμετάσχει (όλο και λιγότερο βέβαια!) και 
η Ελλάδα, την οποία πλήττουν ταυτόχρονα οι διάφοροι τοπικοί εθνο-
μηδενισμοί. Ουσιαστικά αυτό που εμείς αντιμαχόμαστε έχει τη μορφή 
ενός «κουλτουρομηδενισμού», πρόκειται για τη συνολική, με άλλα λόγια, 
απόρριψη κάθε μορφής κουλτούρας, συνόλου θεσμών, ηθών κι εθίμων –
είτε είναι ελληνικά, είτε γερμανικά, είτε τούρκικα, αμερικανικά, αλβανι-
κά ή τυνήσια- υπό την πρόφαση πως όλα τους συνιστούν αλλοτριωτικές 
δομές που συνθλίβουν το άτομο και την αβίαστη έκφραση των ορμών και 
των επιθυμιών του. 

Αυτό είχε στο νου της η Σιμόν Βέιλ όταν διακήρυττε πως «η 
απώλεια του παρελθόντος, συλλογικού ή ατομικού, είναι η μεγάλη αν-
θρώπινη τραγωδία» (ΑΡ, 127). Το πρόβλημα, με άλλα λόγια, είναι καθο-
λικό κι όχι απλώς ελληνικό, τουρκικό ή γαλλικό. Αν κάτι μας μαθαίνει η 
γαλλίδα φιλόσοφος εν προκειμένω, είναι, όπως είδαμε, η βαθιά διαφορά 
μεταξύ της αγάπης κάποιου για τον τόπο του (αυτό που χαρακτηρίζει 
ως «αγάπη για την πατρίδα» ή «πατριωτισμό») και τον εθνικισμό, δηλα-
δή την αγάπη για το έθνος-κράτος, η οποία δεν είναι παρά λατρεία του 
κράτους και ως εκ τούτου «ειδωλολατρία». Διότι, καταστρέφοντας κάθε 
πατρίδα, το κράτος δημιουργεί μια εντελώς αφηρημένη ιδέα περί έθνους, 
ένα υπερβατικό απόλυτο που τίθεται «πέραν του καλού και του κακού» 
(ΑΡ, 137). Το έθνος δε δύναται να σφάλλει, πράγμα που σημαίνει, τελικά, 
ότι θεοποιείται64. Κι έτσι, για τον εθνικιστή, η έννοια της δικαιοσύνης 

μάθημα των θρησκευτικών», περ. Ο Όσιος Γρηγόριος, περ. Β’, 2012, τ. 37, σ. 18.
63. Βλ. σχετικά το «Editorial» του 4ου τεύχους του Προτάγματος που αναφέραμε σε προ-
ηγούμενη υποσημείωση.
64. Ως προς αυτό το σημείο η χριστιανή Βέιλ είναι λάβρα κατά των χριστιανών που θέτουν 
το εθνικό τους αίσθημα πάνω από τη θρησκεία και μας θυμίζει την πολύ σωστή κριτική 
του Σωτήρη Γουνελά στον ελληνορθόδοξο εθνικισμό του Χ. Γιανναρά. Αυτή είναι άλλω-
στε κι η αιτία του περίφημου «αντι-ιουδαϊσμού της»: Αυτό που δε μπορούσε με τίποτε 
να ανεχτεί ήταν η περιστολή της πνευματικότητας που κηρύσσει η θρησκεία στα στενά 
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παραγκωνίζεται από την έννοια του έθνους. Η «αγάπη για το δίκαιο» 
αντικαθίσταται απ’ την αγάπη για ένα υποτιθέμενα άμεμπτο και άμωμο 
έθνος, κατά τρόπον ώστε ο εθνικιστής υποτάσσει την πρώτη στη δεύτερη 
και οδηγείται να ταυτίζει το δίκαιο με το «εθνικό δίκαιο», δηλαδή με το 
συμφέρον του κράτους. Για τη Βέιλ, αντίθετα, η οποία πλέκει σε αυτό 
το σημείο το εγκώμιο του εργατικού κινήματος επειδή, όλως αντιθέτως, 
διατήρησε πάντοτε αυτήν τη βαθιά αγάπη για τη δικαιοσύνη, «η πατρί-
δα δεν αρκεί. Το ίδιο συμβαίνει παντού όπου καίει ακόμη μια φλόγα, μια 
σπίθα έστω και ανεπαίσθητη, πραγματικής πνευματικής ζωής» (ΑΡ, 141). 
Τι άλλο όμως είναι ο θυματικός, «προλεταριακός» εθνικισμός παρά η 
πιο ακραία εκδοχή υποταγής της αγάπης για τη δικαιοσύνη στις εθνικές 
επιδιώξεις; Τι άλλο παρά ταύτιση του Δίκαιου με το Εθνικό προς όφελος 
του δευτέρου; Τι άλλο παρά ένας «τυφλός εθνικός φανατισμός» (ό. π.) 
που θεωρεί εαυτόν το κέντρο του κόσμου;

Ο «εθνομηδενισμός» είναι κομμάτι του σύγχρονου, εκτροχιασμέ-
νου πολιτιστικού φιλελευθερισμού –του σύγχρονου χίπστερ μηδενισμού, 
εν ολίγοις- και συνιστά ψευδαίσθηση η προσπάθεια να του αντισταθούμε 
διά του αυτοεγκλεισμού στο μικρό γαλατικό χωριό μας, πόσο μάλλον 
όταν, πολύ συχνά, διογκώνουμε πέραν του πραγματικού τις διαστάσεις 
του65. Το μόνο που μπορεί να αντιπαρατεθεί σ’ αυτό το ρεύμα της συνο-
λικής κι εκ βάθρων εκρίζωσης των λαών είναι μια νέα, ρωμαλέα κοινω-

πλαίσια ενός μόνου λαού κι ενός μόνο έθνους. Η θρησκεία, ως υπέρτατη έκφραση του 
πανανθρώπινου και του καθολικού, δε μπορεί σε καμία περίπτωση να εθνικοποιείται κι 
έτσι τα ελληνορθόδοξα περάσματα από το «πάσαι αι φυλαί της γης» και το «αγάλλονται 
τα πέρατα της οικουμένης» των Τροπαρίων στα περί «ελληνορθόδοξου Γένους» μόνο ως 
προδοσία του αυθεντικού χριστιανικού πνεύματος θα πρέπει να λογίζονται. Όπως σωστά 
παρατηρεί ο Γουνελάς (στα πλαίσια μιας πιο γνήσιας Ορθόδοξης προοπτικής), «[α]αυτό 
δε σημαίνει είσοδο της ιστορίας και του κόσμου μέσα στην Εκκλησία σε σημείο που 
επέρχεται η αλλοίωση; […] Δεν έχουμε γύρω μας ορθόδοξες εθνικές εκκλησίες; Που το 
βρήκαν αυτό το εθνικές, αν όχι από την εθνικοκρατική ιδεολογία που άνθισε στην Ευρώ-
πη μετά την Γαλλική Επανάσταση;» (Αντίλογος στον Στέλιο Ράμφο, ό. π., σσ. 66-67, οι 
υπογραμμίσεις του συγγραφέα –βλ. σχετικά και το τελευταίο κείμενο του τόμου αυτού, 
«Για το βιβλίο Χρονικό ενός καινούργιου χρόνου»). Ανάλογη κριτική στο ιδεολόγημα της 
ελληνορθοδοξίας, με αφορμή πάλι σχετική αρθρογραφία του Γιανναρά. έχει ασκήσει κι 
ο Δ. Πάλλας στο Ορθοδοξία και παράδοση. Δοκιμή αυτοβιογραφίας, Ηράκλειο, Παν/κές 
Εκδόσεις Κρήτης, 2005.
65. Καθώς, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, μιλάμε για την Ελλάδα, όπου ο Παφίλης ξεφτιλίζει 
στη Βουλή τους χρυσαυγίτες με εθνοπατριωτικά επιχειρήματα ως ξενόδουλους γιαλαντζί 
εθνικιστές (11/2/2016), ο Φίλης δηλώνει πως «πρέπει να έχουν κεντρική θέση στα Θρησκευ-
τικά το πολιτισμικό κλίμα και η παράδοση της Ορθοδοξίας» (σε γραπτή ανακοίνωση του 
περασμένου Φεβρουαρίου), οι ΑΝΕΛ συγκυβερνούν, ο Τσίπρας προσκυνά το Άξιον Εστί 
στις Καρυές, ο Παυλόπουλος φωτογραφίζεται γονυπετής κ.ο.κ.
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νικοϊστορική δημιουργία η οποία, ως τέτοια, δεν μπορεί παρά να αφορά 
ολόκληρες γεωγραφικές ζώνες ενός σεβαστού βεληνεκούς και ουδόλως 
την περίπτωση μεμονωμένων εθνών. Ως γνωστόν, η ιστορία αναπτύσσε-
ται μέσα από τις προσμίξεις και τις υπόγειες ανταλλαγές και αλληλεπι-
δράσεις των λαών, ακόμα κι όταν αυτοί –φορείς, στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις, ετερόνομων κοσμοαντιλήψεων- θεωρούν πως δεν έχουν τίποτε 
να διδαχθούν από τον εκάστοτε «ξένο». Παράβλεψη αυτού του θεμελι-
ώδους γεγονότος σημαίνει ανικανότητα κατανόησης του τρόπου με τον 
οποίο γεννιούνται και πεθαίνουν οι πολιτισμοί και ηρωικές αποτυχίες 
ανακαίνισης της φιλοσοφίας της ιστορίας, σαν αυτή του Σπένγκλερ (με 
τη βαθιά της πεποίθηση πως οι πολιτισμοί αναπτύσσονται απρόσμει-
κτοι από αλλότριες επιδράσεις), δίνουν το εύρος της παρεξήγησης. Η 
ανικανότητα αυτή δε μας εκπλήσσει στην περίπτωση των εκριζωμένων, 
διανοητικά και πολιτιστικά, φορέων του σύγχρονου φιλελευθερισμού, 
ωστόσο μας ξαφνιάζει στην περίπτωση των διαπρυσίων, κατά τα άλλα, 
υποστηρικτών της «παράδοσης» και της «εθνικής κληρονομιάς». Η ιδέα 
πως ένα έθνος μπορεί από μόνο του να αποτελέσει λιμενοβραχίονα που 
θα εμποδίσει το τσουνάμι του σύγχρονου μηδενισμού συνιστά αφέλεια 
της ίδιας τάξης με τις φιλελεύθερες ελπίδες «εκσυγχρονισμού» (δηλαδή 
εκδυτικισμού) χωρών σαν την Ελλάδα, εντός του σημερινού πλαισίου 
παρακμής του δυτικού πολιτισμού66. 

Έγραφε ο Ελύτης σ’ ένα χαρακτηριστικό δείγμα «προλεταρια-
κού» κι «αντιιμπεριαλιστικού» εθνικισμού τα εξής: «Κι η πατρίδα/ μια 
τοιχογραφία μ’ επιστρώσεις διαδοχικές φράγκικες ή σλαβικές/ που αν 
τύχει και βαλθείς για να την αποκαταστήσεις πας αμέσως φυλακή/ και 
δίνεις λόγο// Σ’ ένα πλήθος Εξουσίες ξένες/ μέσω της δικής σου πά-
ντοτε»67. Τι σημαίνει «αποκατάσταση» της πατρίδας στη νεοελληνική 
περίπτωση; Έξω τα επτανησιώτικα δημοτικά και τα μισά ονόματα των 
αμέμων του «Δοξαστικού», έξω ο Κορνάρος, έξω ο Γκρέκο, έξω κι ο Σο-
λωμός με τον Κάλβο, τέκνα τους, όλοι, της μείξης νεοελληνικού και βε-
νετσιάνικου στοιχείου, αυτού του «βααρλαμισμού που εισχωρεί βάναυ-
σα στα σπλάγχνα του Γένους»68; Έξω ο Καραγκιόζης και τα ρεμπέτικα 
(τούρκικα γαρ), έξω και τα πωγωνίσια, τα μπεράτια, η μπαϊντούσκα και 

66. Βλ. ως προς αυτό το σημείο την κριτική μας στον Π. Κονδύλη, στις βιβλιοκριτικές του 
4ου τεύχους του Προτάγματος, ό. π., σ. 174 κ. ε. 
67. Ο. Ελύτης, «Δώρο ασημένιο ποίημα», Το φωτόδεντρο και η δέκατη τέταρτη ομορφιά 
(1971), Ποίηση, Αθήνα, Ίκαρος, 2008, σ. 231.
68. Αρχ. Γεωργίου, «Οδηγός προς την Πανθρησκεία…», ό. π., σ. 10.
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το ζεϊμπέκικο; Κι ο καπάτσος Έλλην που τα βάζει με τους κουτόφρα-
γκους; Να του αλλάξουμε κι αυτού επιθετικό προσδιορισμόcμήπως και 
δει ποτέ του χαΐρι; 

Πέραν του παραληρηματικού της όλης υπόθεσης69 –αλλά και της 
βαθιάς της αντιφατικότητας (εφόσον γνωρίζουμε, π.χ., πόσο αγαπούσε 
ο Ελύτης τον Σολωμό και τον Κάλβο)-, αυτό που πρέπει να τονίσουμε 
είναι το εξής: Κάθε προσπάθεια πολιτιστικής αντίστασης στο ρεύμα 
της σύγχρονης εκρίζωσης οφείλει πρώτα απ’ όλα ν’ αναγνωρίζει τις 
πραγματικές του ρίζες, δηλαδή το γεγονός πως το έθνος-κράτος συνι-
στά δημιουργία «τεχνητή», σε μεγάλο βαθμό, που βασίστηκε σε άνωθεν 
ενοποιητικές, αφομοιωτικές κι εθνοκαθαρτήριες επιχειρήσεις. Κι όσο 
κι αν σήμερα επικρατεί ακόμη η εντελώς ευτελισμένη εκδοχή εθνικής 
συνείδησης που αναφέραμε προηγουμένως, τίποτε δε μας εγγυάται 
πως το έθνος -ειδικά υπό τη ρομαντική, «αυτοκρατορική» του εκδοχή- 
οφείλει να συνιστά το έσχατο όριο κάθε προσπάθειας επανεκκίνησης 
της ανθρώπινης δημιουργίας. Ο διεθνισμός που εμείς πρεσβεύουμε δέ-
χεται τα εθνικά χαρακτηριστικά, δίχως όμως να φοβάται να τ’ αφήσει 
να εμβαπτισθούν στο πλήθος τοπικών, «ξένων» αλλά και υπερεθνικών 
τους συστατικών. Μόνο μέσα από έναν τονισμό των «διαδοχικών επι-
στρώσεων» ίσως να προκύψει ξανά το δημιουργικό χούμο απ’ το οποίο 
ξεπετιούνται οι πολιτισμοί.  

Δεν πρόκειται εδώ για κάποια μεταμοντέρνα αναγωγή του υβρι-
δισμού και του «μιγαδισμού» σε φετίχ, αλλά για συμπέρασμα που προ-
κύπτει από κάθε μη φοβική και ρεβανσιστική ανάγνωση της ιστορίας: 
«Αν η πατρίδα θεωρείται ένα ζωτικό περιβάλλον, δεν έχει ανάγκη να 
αποφεύγει τις εξωτερικές επιδράσεις παρά μόνο στο βαθμό που αυτό 
είναι απαραίτητο για να παραμείνει ένα ζωτικό περιβάλλον, και όχι απο-
λύτως. Το κράτος παύει να είναι ελέω Θεού ο απόλυτος άρχοντας των 
εδαφών των οποίων έχει την ευθύνη. [...]  Όσο περισσότερο είναι κανείς 
συνδεδεμένος με αυτά τα μη εθνικά περιβάλλοντα, τόσο θέλει να διατη-
ρήσει την εθνική ελευθερία, διότι αυτού του είδους οι σχέσεις πέρα από 
τα σύνορα δεν υπάρχουν για τους υπόδουλους πληθυσμούς» (ΑΡ, 166).

Ν. Μ.

69. Που, ως προς τη γλωσσική διάσταση του θέματος, τόνιζε κι ο Καστοριάδης: «Εισα-
γωγικό σημείωμα για το γλωσσάρι της μετάφρασης» (1976), Η φαντασιακή θέσμιση της 
κοινωνίας, μτφρ. Κ. Σπαντιδάκης, Γ. Σπαντιδάκη, Σ. Χαλικιάς, Αθήνα, Ράππας, 1981, σ. 
523 κ. ε.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ



   



“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 περιου-
σιών 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 συμπλή-
ρωμα της σύγχρονης αριστεροσύνης, διαστρεβλώνοντας -στο όνομα της με κάθε τρόπο 
διαφοροποίησης από την ολιγαρχία- όλη την ουσία του ζητήματος. Είναι πράγματι εντυ-
πωσιακό 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.”

Κυκλοφορεί η πρώτη μπροσούρα της ομάδας μας:

Για τις επιθέσεις στο Charlie Hebdo
(Ένα σχόλιο για το ιστορικό τέλος της 
Αριστεράς ως χειραφετητικού κινήματος)                    
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