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ΡΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
ή αλλιώς

Sic transit gloria mundi

Για την Ελληνίδα και τον Έλληνα, το νέο, μεγάλο και προοδευτικό δεν εί-
ναι απλώς το αντίθετο του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ. 
Η νέα, μεγάλη κι ενωμένη προοδευτική παράταξη δεν είναι το αντίθετο 
του δύο. 
Είναι το αντίθετο του δύω.
Είναι το ανατέλλω. 

Γ. Ραγκούσης (15/01/2017)

 Είναι καιρός η φιλελεύθερη παράταξη, σιγά-σιγά, να σπάσει το 
μονοπώλιο του αριστερού «έντεχνου» επιβάλλοντας τα δικά της πρότυ-
πα. Η περίπτωση των δύο αυτών καλλιτεχνών, ίσως είναι η πρώτη ευκαι-
ρία για να εκφρασθεί μια πλειοψηφία που δεν θέλει να μπει στα αριστε-
ρά καλούπια της Τέχνης. Ας το σκεφθούμε.

Σ. Μουμτζής (επιχειρηματολογώντας στο liberal.gr υπέρ 
της εκλογικής καθόδου των Α. Ρέμου και Σ. Ρουβά με τη 
Νέα Δημοκρατία)

O εσκεμμένος πρωτογονισμός γίνεται κα-
τάφωρος, όταν, μετά το σημιτικό ΠAΣOK, 
έρχεται και ο ΣYPIZA να βασίσει στον 
κ. Aντώνη Λιάκο τις φιλοδοξίες του για 
«ανανεωτική» εκπαιδευτική μεταρρύθμι-
ση. Δεν αξίζει σχολιασμό ή κρίσεις ούτε 
το πρόσωπο, ούτε οι εξαγγελίες του – 
το ευθέως ανάλογο θα ήταν, να ανα-
θέσει η όποια «Δεξιά» την προεδρία 
Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για 
την Παιδεία στον κ. Κασιδιάρη.

   Χ. Γιανναράς
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 Αυτός ο κόσμος ο μικρός. Το Mega. Aς μου συγχωρέσει ο ποιητής τη 
μικρή αυθαιρεσία. Όμως αν ήταν σήμερα παρών και ζούσε μαζί μας αυτή 
την απερίγραπτη πολιτική και κοινωνική κατάσταση θα δικαιολογούσε τη 
χειρονομία μου [...]. Μέτοχος του καναλιού δεν υπήρξα. Ούτε συνεργάτης. 
Και εξ όσων θυμάμαι ουδέποτε με κάλεσε κάποιος από τους αρμόδιους να 
εμφανιστώ καμαρωτός, όπως τόσοι άλλοι. Καλύτερα. Για ποιον άλλωστε 
λόγο; Ήμουν όμως και θα είμαι πιστός παρατηρητής των ειδήσεών του και 
των όποιων ενημερωτικών εκπομπών του, χωρίς ποτέ να ταυτιστώ με τους 
κατά καιρούς δημοσιογράφους και εκφωνητές του. Ταυτίστηκα με την ορ-
θοφροσύνη και την αταλάντευτη παρρησία του. [...] Η φωνή του Mega είναι 
φωνή πολλών ανθρώπων. Τόσων που οι υποκριτές ούτε καν διανοούνται. 
Το Mega είναι και θα είναι εδώ. Φωνή μικρή και εν ταυτώ μεγάλη. Η οποία 
είναι αδύνατον να φιμωθεί. Ουδέποτε αυτό θα συμβεί. Μέσα σε αυτόν τον 
ελληνικό κόσμο: τον μικρό και εν ταυτώ μεγάλο.

Γ. Γιατρομανωλάκης (καθηγητής Κλασσικής Φιλολογίας, φιλολο-
γικός επιμελητής έργων του Α. Εμπειρίκου), Το Βήμα, 24/7/2016.

 Λοιπόν, καθώς δεν θεωρώ πως υπήρξε 
ουσιαστική ήττα της Ελλάδας, θα πρέπει να ανα-
βιώσει η αρχική μαχητικότητα, να ανανεωθούν οι 
μηχανισμοί ενάντια στις έμπεδες δομές της εξου-
σίας, να οργανωθεί η κοινή κοινωνική δράση σε 
επίπεδο ομάδων. Η εμπειρία που αντλείται από 
την Ελλάδα σε τούτην την περίοδο της ανόδου 
του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε θαυμάσια εμπειρία απ’ όλες 
τις απόψεις και θα πρέπει να επαναληφθεί

Τόνι Νέγκρι (25/01/2017)

 Το smartphone έφερε στη ζωή των ανθρώπων το αδιανόητο, ακό-
μα και για τις εικασίες που κάναμε στα 90s. Αμεσότητα στην επικοινωνία, 
απεριόριστη πρόσβαση στη γνώση και στην πληροφόρηση, εργαλεία περι-
γραφής και εξωτερίκευσης συναισθημάτων. Δε δίνω σημασία σε εκείνους 
που βρίσκουν αποκρουστική την εικόνα των ανθρώπων με τις μικρές ή τις 
μεγάλες ταμπλέτες στο χέρι. Είναι ένα εργαλείο που βελτιώνει τις δυνα-
τότητες του είδους. Κάνει την ίδια -και μεγαλύτερη- δουλειά με τα γυαλιά 
οράσεως, τα τεχνητά μέλη,  τον βηματοδότη.

Κώστας Γιαννακίδης (protagon.gr)
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 Αυτή τη δύναμη που ήταν αδιανόητη έως και μια γενιά πριν έχουν 
σήμερα στη διάθεσή τους ο οδηγός που έχει χάσει τον δρόμο του, το ζευ-
γάρι που αναζητά ένα καλό εστιατόριο, ο ασθενής στην αίθουσα αναμο-
νής του ιατρείου που περιμένει τη σειρά του ψάχνοντας συμπτώματα και 
διαγνώσεις, ο οπαδός που αγωνιά για το σκορ, οι γονείς που μπορούν επι-
τέλους να κρατήσουν απασχολημένο το παιδί τους σε ένα τραπέζι. Α ναι, 
υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά. Η προσωπική μας αλλοτρίωση, η αποξέ-
νωση από τους οικείους μας, το κόλλημα με την οθόνη, η εξάρτηση από τις 
εφαρμογές, η γλώσσα που φτωχαίνει με τα emoji.
 Αλλά έτσι δεν ήταν πάντα; Δεν υπήρχε iPhone όταν οι υποψήφιοι 
των πανελλαδικών υποχρεώνονταν να γράψουν χίλιες λέξεις με θέμα το 
απόφθεγμα του Αντώνη Σαμαράκη για τις στέγες που ποτέ δεν ήταν τό-
σο κοντά και τους ανθρώπους που ήταν ποτέ δεν ήταν τόσο μακριά. Εκεί-
νη ήταν η εποχή της ασπρόμαυρης ΤV. Αυτή είναι η εποχή μιας αμφιλεγό-
μενης μετα-επικοινωνίας, της ξορκισμένης μετα-μοναξιάς, της επικίνδυνης 
μετα-αλήθειας, της αχαρτογράφητης μετα-πολιτικής. Κυρίως είναι η επο-
χή ενός i. Που μπορεί να σημαίνει information, internet, ή innovation. Αλλά 
τίποτε από αυτά δεν είναι κακό.

Δέκα χρόνια iPhone - υπηρέτης μας ή δυνάστης; (protagon.gr)



Editorial

Εφτά χρόνια επιτυχίες!
Μιας και αισίως το Πρόταγμα φτάνει τα δέκα τεύχη, το ανά 

χείρας τεύχος αποκτά αυτομάτως και μια κάποια επετειακή σημασία. 
Επιλέξαμε τούτη τη φορά να αυξήσουμε τον όγκο της ύλης του, δεδομένου 
και ότι σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε μέχρι το 5ο τεύχος μας (2012), 
τα τελευταία τέσσερα χρόνια εκδίδουμε μόνο ένα τεύχος τον χρόνο 
λόγω έλλειψης χρόνου και άλλων πρακτικών αναγκαιοτήτων. Αρχικά, 
σκοπεύαμε να μετριάσουμε τις συνέπειες αυτής της αδυναμίας διά της 
έκδοσης και της κυκλοφορίας μίας μπροσούρας τον χρόνο, η οποία θα 
πλαισίωνε το εκάστοτε τεύχος. Στο πλαίσιο αυτό κυκλοφόρησε η πρώτη 
μας μπροσούρα, σχετικά με τις τζιχαντιστικές επιθέσεις του 2015 στο 
Παρίσι1. Ταυτόχρονα, προσπαθούμε να ανανεώνουμε σχετικά τακτικά 
το περιεχόμενο του ιστολογίου μας με κείμενα και αναλύσεις γύρω από 
επιλεγμένα θέματα της εκάστοτε επικαιρότητας που θεωρούμε κάθε 
φορά ότι μας δίνουν την ευκαιρία να πούμε κάτι ενδιαφέρον.

Σε κάθε περίπτωση, λόγω της γεωγραφικής μας διασποράς σε 
διάφορες πόλεις της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, αναγκαστικά η 
ομάδα μας -που, εξάλλου ουδέποτε ξεπέρασε αριθμητικά τα όρια της 
μικρής σέχτας- περιορίστηκε στο θεωρητικό κομμάτι της δράσης της. 
Καθένα από τα μέλη μας προσπαθεί να συμμετέχει στους αγώνες του 
επαγγελματικού του κλάδου, της γειτονιάς ή της πόλης του, στον βαθμό 
που πιστεύει ότι εκφράζουν δημοκρατικές δυνατότητες, αλλά η ομάδα, ως 
σύνολο, ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με την επεξεργασία πολιτικών 
θέσεων και θεωρητικών αναλύσεων. Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται 
για ζήτημα αποκλειστικά πρακτικό, μιας και είμαστε της άποψης ότι 
μια δημοκρατική πολιτική ομάδα σήμερα δεν μπορεί να κάνει και πολύ 

1. Πολιτική Ομάδα για τη Αυτονομία, Για τις επιθέσεις στο Charlie Hebdo: ένα σχόλιο για 
το ιστορικό τέλος της Αριστεράς ως χειραφετητικού κινήματος, Μάρτιος 2015. 
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περισσότερα, ως ομάδα, από το να διατηρεί τον ρόλο ενός συλλογικού 
θεωρητικού -δηλαδή να επεξεργάζεται αναλύσεις και να διαδίδει ιδέες. 
Αυτό που σήμερα σπανίζει δεν είναι ο πρακτικός ακτιβισμός, αλλά η 
προσπάθεια ψύχραιμης και διαυγούς ανάλυσης της πραγματικότητας, 
πράγμα στο οποίο προσπαθούμε κι εμείς να συνεισφέρουμε στο μέτρο 
του δυνατού. Πόσο μάλλον που -όπως, εν πάση περιπτώσει, πιστεύουμε- 
βιώνουμε τη σταδιακή κατάρρευση του πολιτισμού ο οποίος γέννησε τα 
κινήματα και τις ιδέες των οποίων οι σημερινοί αριστεροί κι ελευθεριακοί 
χώροι συνιστούν μακρινό απόηχο. Δεδομένης, λοιπόν, της έκλειψης του 
χειραφετητικού προτάγματος, πρώτιστο καθήκον όσων πιστεύουν ακόμη 
στο όραμα της κοινωνικής απελευθέρωσης, είναι ο κριτικός αναστοχασμός 
πάνω στον ρόλο των παραδοσιακών επαναστατικών ιδεολογιών στη 
διαμόρφωση των σημερινών εξελίξεων -τουλάχιστον στον βαθμό που δεν 
κατάφεραν να τις αποτρέψουν. 

Ι. Περί του φαινομένου Τραμπ

Η γενικευμένη αμηχανία μπροστά στις εξελίξεις

α) Η εύκολη λύση της ακατάσχετης φασιστολογίας
Και ξαφνικά η 8η Νοεμβρίου 2016 σήμανε την έλευση της 

Απο  κάλυψης: αύξηση των ψυχολογικών περιστατικών, ανάγκη 
ψυχολογικής συνδρομής και συμβουλευτικής εντός των «φιλελεύθερων» 
αμερικανικών πανεπιστημίων τη βραδιά της καταμέτρησης των ψήφων, 
αύξηση πωλήσεων των δυστοπικών μυθιστορημάτων και γενικώς ένα 
άνευ προηγουμένου παραλήρημα σε επίπεδο εκτίμησης της κατάστασης. 
Αυτό συνέβη διότι ο νεοϋορκέζος μεγιστάνας με την επιδεικτική του 
περιφρόνηση προς κάθε μορφή πολιτικής ορθότητας γίνεται αντιληπτός 
από τους οπαδούς της τελευταίας ως η ενσάρκωση του απόλυτου Κακού: 
ρατσιστής, μισογύνης, εθνικιστής, αμόρφωτος, αυταρχικός, «φασίστας». 
Ειδικά η φασιστολογία γνώρισε μεγάλες στιγμές δόξας, μιας και παντού 
ακούμε και διαβάζουμε για τον φασίστα Τραμπ: τι ότι αντιπροσωπεύει 
μια νέα μορφή φασισμού2, τι ότι πάσχει από «σύνδρομο του Χίτλερ», τι 

2. «Ίσως είναι η στιγμή να διακρίνουμε μεταξύ παλαιών και νέων φασισμών. Βασικό σημείο 
αναφοράς παραμένουν οι μορφές ευρωπαϊκού φασισμού των μέσων του εικοστού αιώνα. 
Με τον Τραμπ έχουμε μια διαφορετική κατάσταση, την οποία όμως θα εξακολουθούσα να 
αποκαλώ φασιστική. Η φασιστική στιγμή έρχεται όταν ο Τραμπ επιφυλάσσει στον εαυτό 

EDITORIAL
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ότι είναι «ναζί» και «νεοφασίστας»3· και τι δεν ακούσαμε και είδαμε 
-μέχρι κι εξώφυλλο με αμφίεση τζιχαντιστή να αποκεφαλίζει το άγαλμα 
της Ελευθερίας4. 

Γιατί όμως ένας υποψήφιος της λαϊκής Δεξιάς (αλά αμερικανικά) 
να προκαλεί τέτοιες υπέρμετρες αντιδράσεις; Διότι η σημερινή 
Αριστερά, κατ’ ουσία νεολαιίστικη και ακαδημαϊκή, με «διανοούμενα» 
κι «εκλεπτυσμένα» γούστα έχει καταφέρει να υφάνει γύρω της, αρχής 
γενομένης απ’ τη δεκαετία του ’70, ένα αεροστεγές κουκούλι που της 
επέτρεπε, μέχρι πολύ πρόσφατα, ν’ αγνοεί πλήρως την πραγματικότητα. 
Εν προκειμένω το γεγονός πως υπάρχουν και λευκοί, αρσενικοί φτωχοί, 
θύματα εκμετάλλευσης και ανισότητας, οι οποίοι μάλιστα κάπου κάπου 
δεν αντέχουν άλλο να τους εμπαίζουν και αποφασίζουν να ψηφίσουν 
κάποιον θηλυκό ή αρσενικό ψευτόμαγκα για να «ανατρέψει το Σύστημα». 
Πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούμε πλέον να περιστέλλουμε την 
ισότητα στην πολυπολιτισμική ανοιχτότητα απέναντι στην «ετερότητα», 
όπως επίσης και στον αντιρατσισμό: η ανισότητα δεν έχει ούτε χρώμα, ού-
τε φυλή, ούτε θρησκεία, ούτε πατρίδα. Κι ούτε ο «λευκός, δυτικός άντρας» 
είναι η πηγή όλων των κακών, όπως για δεκαετίες ολόκληρες προσπαθούν 
να μας πείσουν τα διάφορα ρεύματα μεταμοντέρνου φεμινισμού. 

Το μόνο που έχουν καταφέρει όλες αυτές οι ιδεολογίες είναι 
να δημιουργήσουν μια φοβική νοοτροπία που κρύβεται πίσω από 
μεγαλόστομες εκφράσεις και ρητορείες. Στην πραγματικότητα, όμως, ο 
μεγάλος «προστατευόμενος χώρος» (κατά τα safe spaces των φεμινιστριών) 
της σύγχρονης Αριστεράς -δηλαδή των φορέων της «αντιπατριαρχικής» 
κι «αντιρατσιστικής» παράνοιας, που ξεκινά από τους διάφορους 
αντιφασίστες και φτάνει μέχρι τους πανεπιστημιακούς και τεχνοκράτες 
των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται γύρω από το προσφυγικό- δεν είναι 
παρά η μεγαλύτερη ένδειξη της αποτυχίας τούτης της Αριστεράς και των 
αντίστοιχων αναρχικών χώρων ως ριζοσπαστικών πολιτικών ρευμάτων 

του την εξουσία να απελάσει εκατομμύρια ανθρώπους ή να βάλει τη Χίλαρι στη φυλακή 
μόλις αναλάβει καθήκοντα (αυτό το πήρε πίσω τώρα), να σπάζει εμπορικές συμφωνίες 
κατά το δοκούν, να προσβάλλει την κυβέρνηση της Κίνας, να ζητά την επαναφορά του 
εικονικού πνιγμού και άλλων τρόπων βασανιστηρίων. [...] Κανείς δεν είναι σίγουρος ότι 
έχει διαβάσει το Σύνταγμα ή ότι ενδιαφέρεται καν γι’ αυτό. Η αλαζονική αυτή αδιαφορία 
είναι κάτι που ελκύει κόσμο προς αυτόν. Και αυτό είναι φασιστικό φαινόμενο. Αν κάνει 
πράξεις τα λόγια του, τότε θα έχουμε μια φασιστική κυβέρνηση» (Τζ. Μπάτλερ, «Γιατί ο 
Τραμπ αποτελεί φασιστικό φαινόμενο», www.nomadicuniversality.com, 23/1/2017).

3. J. Cowley, “In the age of reaction, a neo-fascist has taken the White House”, newstateman.
com, 9/11/2016.

4. Εξώφυλλο του γερμανικού Spiegel (4/2/2017).

EDITORIAL
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που υποτίθεται πως ευαγγελίζονται την κοινωνική αλλαγή. Η πολιτική 
ορθότητα, που αποτελεί όχι απλώς τρόπο έκφρασης μα και αντιληπτικό 
σχήμα όλων αυτών των ομάδων, συνιστά, μέσω των γλωσσικών 
διορθώσεων που διαρκώς επιβάλλει, μια γενικότερη προσπάθεια «εξευ-
γενισμού» της πραγματικότητας, άμβλυνσης των μυτερών της γωνιών 
και λείανση των προεξοχών της, ούτως ώστε να καταστεί πιο συμβατή 
με τις ιδέες της αντιαυταρχικής νοοτροπίας. Κι αν με αυτόν τον τρόπο 
η πραγματικότητα παρερμηνεύεται πλήρως, ας πάει και το παλιάμπε-
λο! Η Κρίστιν Ρόουζεν, στο κείμενό της αυτού του τεύχους («Το smarm 
και η ζημιά που προκαλεί: ένα σχόλιο πάνω στον σύγχρονο τρόπο ζωής») 
δείχνει πώς τούτη η λογική οδηγεί σε μια ευθυγράμμιση με τη δικτατορία 
της «αισιοδοξίας» και της «θετικής σκέψης» που χαρακτηρίζει τις 
σημερινές κοινωνίες της κατανάλωσης. Το άρθρο που μεταφράζουμε 
δημοσιεύεται στο νεοσυντηρητικό περιοδικό Commentary, ωστόσο η κριτι-
κή της είναι απολύτως σωστή. Τελικά χρειάζεται κανείς ν’ αποταθεί στους 
νεοσυντηρητικούς για ν’ ακούσει και να διαβάσει πράγματα που κατά τα 
άλλα θα όφειλε να υποστηρίζει με κάθε τρόπο η σημερινή Αριστερά!

β) Η ανθρωπολογική πόλωση εντός της Δύσης
Όταν όμως η τελευταία έχει αναπτύξει μια τέτοια, παιδικού 

τύπου, νοοτροπία, απορρίπτοντας οτιδήποτε το «ενήλικο» (την  ικανότητα 
να βλέπουμε την πραγματικότητα κατάματα, την ανοχή στην «ωμή» 
γλώσσα, την κοινή λογική, το ενδιαφέρον για το περιεχόμενο κι όχι για 
τη μορφή και τα «επιτελεστικά» καραγκιοζιλίκια), τότε έχει απολέσει 
κάθε πιθανότητα να απευθυνθεί στην κοινωνία. Κι έτσι περιορίζεται στο 
να μιλά μόνο και μόνο για να αντλεί ηδονή από το άκουσμα των ίδιων 
της των λόγων. 

Η παλιά αριστερή, λενινιστικού τύπου, απαξίωση των μαζών 
δεν οδήγησε ποτέ σε σύνδρομα ανθρωποφοβίας, καθώς τότε οι μάζες 
κρίνονταν μεν απαίδευτες κι ανίκανες να φτάσουν αφ εαυτών στην 
κατάκτηση της απαραίτητης επαναστατικής συνείδησης, ωστόσο όχι 
μόνο δε θεωρούνταν καταδικασμένες αλλά συνιστούσαν και στόχο 
προσηλυτισμού (ακριβώς επειδή ήταν οι «επαγγελματίες επαναστάτες» 
αυτοί που θα τους μεταβίβαζαν την επαναστατική συνείδηση). Αντίθετα, 
υπό την επίδραση της «αντιπατριαρχικής» ιδεολογίας των κινημάτων 
του ’60, ο σημερινός, μεταμοντέρνος αριστερισμός και αναρχισμός, 
περιφρονεί τις μάζες όχι απλώς για κάποια ανικανότητά τους ν’ 
απελευθερωθούν αλλά γι’ αυτό που είναι στην ίδια τους την ουσία. Κι 
έτσι από τον πατερναλισμό περνάμε στην απροκάλυπτη περιφρόνηση 
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που φτάνει συχνά στα όρια του μίσους ή/και της φοβίας για τους «ρα-
τσιστές» και τους «φασίστες» «μικροαστούς». 

Δεν πρόκειται εδώ μόνο για τα έντυπα των διάφορων «ανθελληνι-
κών» και λοιπών Αντιφά ομάδων του δύστυχου τούτου κόσμου, που βρίθουν 
εκφράσεων όπως «ελληνικός εμετός», «ρατσιστικός βόθρος» και διάφορα 
άλλα συναφή κι ωραία όταν αναφέρονται στην κοινωνία. Τέτοια ξεσπάσμα-
τα εφηβικής οργής συνιστούν απλώς τις πιο ακραίες εκδοχές όσων έχουν 
πιαστεί κατά καιρούς να λένε διαφόρων διαμετρημάτων αστέρες της πα-
γκόσμιας τεχνοφιλελεύθερης διεθνούς. Πιο πρόσφατο παράδειγμα η Χίλαρι 
Κλίντον, κατά την τελευταία προεκλογική εκστρατεία, που χαρακτήρισε 
τους μισούς οπαδούς του Τραμπ ως «ένα μάτσο απαράδεκτους: ρατσιστές, 
σεξιστές, ομοφοβικούς, ξενοβοβικούς, ισλαμοφοβικούς κι ό,τι άλλο θέλε-
τε»5. Αλλά κι οι γάλλοι Σοσιαλιστές δεν πάνε πίσω. Αρκεί να θυμηθούμε 
τον Ολάντ που αποκαλούσε «ξεδοντιάρηδες» τους φτωχούς κατοίκους των 
βορειοανατολικών νομών της χώρας αλλά κι έναν δήμαρχο του κόμματος, 
σε μια μικρή πόλη της περιοχής, ο οποίος, αμέσως μετά τον θρίαμβο του 
λεπενικού Εθνικού Μετώπου στην πόλη του, δήλωσε ότι θα παραιτηθεί 
-κάτι που έπραξε την επομένη- υπό το σκεπτικό ότι «δε θέλω ν’ αφιερώσω 
τη ζωή μου σε ηλίθιους»6. Αντίστοιχα, ο -προοδευτικών ιδεών (liberal)- κω-
μικός Μπιλ Μάερ απαντούσε προεκλογικά στην Κεϊλιάν Κόνγουεϊ, τη νυν 
εκπρόσωπο του Τραμπ, ότι ο τελευταίος ανέβαινε στις δημοσκοπήσεις, 
«επειδή ο κόσμος είναι ηλίθιος», ενώ ένα από τα συνθήματα της Πορείας 
των Γυναικών ενάντια στον Τραμπ ήταν το λογοπαίγνιο «να ξανακάνουμε 
την Αμερική έξυπνη (Make America Smart Again)».

Τα παραδείγματα μπορούν εύκολα να πολλαπλασιαστούν. Αυτό 
που δεν αλλάζει είναι η σημασία τους: η βαθιά κι ακομπλεξάριστη 
περιφρόνηση που νιώθουν πλέον οι σημερινές «κοσμοπολίτικες» και 
προοδευτικές ολιγαρχίες των μεγάλων πόλεων για τους λαούς των χωρών 
τους. Αρκεί, εξάλλου, να θυμηθούμε τα σχόλια των φιλοευρωπαϊστών κα-
τά την περίοδο του Μπρέξιτ, για να πεισθούμε ότι πρόκειται πλέον για 
φαινόμενο με καθολική ισχύ7. Ουσιαστικά πρόκειται για τις σύγχρονες 
«εξεγερμένες» ολιγαρχίες για τις οποίες μίλαγε ο Κρίστοφερ Λας: άρχο-
ντα στρώματα που δεν ενδιαφέρονται τόσο να διευθύνουν τις κοινωνίες, 
όσο ν’ αποκοπούν από αυτές προκειμένου να χαρούν τα προνόμιά τους. 

5. S. Mehta, “Campaign 2016 updates: Republicans pounce upon Clinton ‘deplorables’ 
remark. She apologizes. Sort of.”, www.latimes.com, 10/9/2016.

6. Πρόκειται για τον Daniel Delomez, δήμαρχο του Annezin (σύμφωνα με τον Canard 
Enchaîné της 26ης/4/2017).

7. Βλ. το «Μπρέξιτ από ανθρωπολογική και γεωπολιτική σκοπιά» (protagma.wordpress.com).
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Αυτό που αντίθετα πρέπει εδώ να τονιστεί είναι το γεγονός πως 
οι σημερινές «ταξικές» αντιθέσεις αποκτούν έναν συνολικότερο, σχεδόν 
ανθρωπολογικό χαρακτήρα. Όπως παρατηρούσαμε με αφορμή το Μπρέ-
ξιτ, πλέον παρατηρείται μια σαφής τάση διαχωρισμού των μεγάλων πό-
λεων κάθε χώρας από τις μικρομεσαίες πόλεις της ενδοχώρας και την 
επαρχία, γενικότερα. Η διάκριση αυτή, που τείνει να λάβει χαρακτηρι-
στικά ανοιχτής πόλωσης, έχει να κάνει με το γεγονός ότι στις πόλεις συ-
γκεντρώνονται πλέον οι εκπρόσωποι της παγκοσμιοποίησης και της νέ-
ας, μεταβιομηχανικής οικονομίας (σε οικονομικό επίπεδο) αλλά και της 
μεταμοντέρνας, χιπστερο-πολυπολιτισμικής ιδεολογίας (σε πολιτιστικό-
ανθρωπολογικό επίπεδο). Αντίθετα, στη φτωχή ενδοχώρα διαβιούν τα 
θύματα της νέας οικονομίας, οι στρατιές των ανέργων και όλων όσοι 
ζουν με τα προνοιακά επιδόματα κι είναι ακόμη φορείς λαϊκών ηθών αλ-
λά και αρετών που γεννήθηκαν εντός του αστικού κόσμου: πρόσδεση 
στον γενέθλιο τόπο, σεβασμός της συσσωρευμένης εμπειρίας, αγάπη για 
την πατρίδα κ.λπ. Πρόκειται για όλες αυτές τις μάζες των ξεχασμένων 
πρώην βιομηχανικών εργατών οι οποίοι, πέραν του ότι καταδικάστηκαν 
σταδιακά σε μια χρόνια και μόνιμη ανεργία, έχουν να υφίστανται την 
ανοιχτή περιφρόνηση των κοσμοπολίτικων ελίτ των πόλεων, οι οποίες 
τους χαρακτηρίζουν διαρκώς ως καθυστερημένους και ανίκανους για 
«καινοτομία», ως «ρατσιστές» και «φασίστες». 

γ) Το τεχνοφιλελεύθερο πρόταγμα
Τόσο στην περίπτωση του Μπρέξιτ (όπου υπέρ της εξόδου της 

Βρετανίας από την ΕΕ ψήφισε η ενδοχώρα και εναντίον το Λονδίνο με τις 
υπόλοιπες μεγάλες πόλεις) όσο και στην περίπτωση του Τραμπ (με τον 
θρίαμβο του τελευταίου στις μικρές και μεσαίες πόλεις) και της Λεπέν (με 
τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των γαλλικών Προεδρικών εκλογών 
να δείχνουν τις μεγάλες και οικονομικά ευημερούσες γαλλικές πόλεις 
να επιπλέουν σα νησίδες σε μια θάλασσα Εθνικού Μετώπου) έχουμε την 
επανάληψη του ίδιου σεναρίου: η ξεχασμένη ενδοχώρα εξεγείρεται ενάντια 
στην εκλεπτυσμένη και «ανοιχτόμυαλη» (δηλαδή τεχνοφιλελεύθερη) 
ολιγαρχία των μεγάλων αστικών κέντρων, ψηφίζοντας δεξιούς λαϊκιστές με 
πατριωτικό και αντιπαγκοσμιοποιητικό λόγο. Και από την άλλη πλευρά, 
οι μεγάλες πόλεις συνασπίζονται πίσω από υποψηφίους σαν τον Ομπάμα, 
τη Χίλαρι και τον Μακρόν οι οποίοι εκφράζουν την τεχνοφιλελεύθερη και 
προοδευτική γραμμή ενός νεοφιλελευθερισμού με ανθρώπινο πρόσωπο 
και οικολογικές ευαισθησίες: ώθηση στη μεταβιομηχανική οικονομία 
(δηλαδή στη Γουόλ Στριτ, τη Σίλικον Βάλεϊ και τα μεγάλα πανεπιστήμια) 
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η οποία -υποτίθεται πως- δε μολύνει το περιβάλλον, αντιρατσισμός και 
φιλανθρωπία. Κι όλα αυτά περασμένα μ’ ένα βερνίκι «αξιοκρατίας» και 
«γνώσης». Πρόκειται για έναν χίπστερ σοσιαλφιλελευθερισμό ο οποίος 
έχει ως πολιτικό του πρόγραμμα τη συμμαχία των εκλεπτυσμένων 
ολιγαρχών της «οικονομίας της γνώσης» με τις μειονότητες και 
τους μετανάστες, οι οποίοι συνιστούν το υπηρετικό της προσωπικό 
(καθαρίστριες, νοσοκόμες, υδραυλικοί, μάγειρες, ντελίβερι, ταξιτζήδες, 
νταντάδες κ.ο.κ.) εντός των μεγάλων, «global» αστικών κέντρων. Αυτή τη 
στρατηγική, όπως εξηγεί ο Τόμας Φρανκ (στο κείμενό του που μεταφρά-
ζουμε σε αυτό το τεύχους) οι Δημοκρατικοί «σύμβουλοι» την προωθούν 
σταθερά από τη δεκαετία του ’70, μιας και συνιστά αντανάκλαση των 
κινημάτων της δεκαετίας του ’60 από τα οποία προέρχεται αυτή η γενιά 
πολιτικών8: συμμαχία της σπουδάζουσας κι «εκλεπτυσμένης» λευκής νε-
ολαίας με τις μειονότητες, τις γυναίκες και τον ΛΟΑΤ κόσμο. Αυτό ακρι-
βώς που συνιστά σήμερα το πρόταγμα των Δημοκρατικών, του Σοσια-
λιστικού Κόμματος στη Γαλλία και φυσικά του Μακρόν. Με τη μόνη δι-
αφορά ότι οι πάλαι ποτέ «εξεγερμένοι» φοιτητές είναι πλέον βασικά 
γρανάζια της οικονομικής, πολιτικής και ακαδημαϊκής ολιγαρχίας. Πρό-
κειται για το πέρασμα της σοσιαλδημοκρατίας και του προοδευτισμού 
από μια «ταξική στρατηγική» σε μια «στρατηγική αξιών», όπως το έθε-
τε μια περίφημη έκθεση του επίσημου θινκ τανκ του γαλλικού ΣΚ, Terra 
Nova, καλώντας το κόμμα να κόψει τους παραδοσιακούς του δεσμούς με 
την εργατική τάξη9. Δεν πρέπει να λησμονούμε άλλωστε ότι ο σέξι και 
«χαρισματικός» Ομπάμα είχε απορρίψει μια υποψήφια για τη θέση της 
αρχισυμβούλου οικονομικής πολιτικής επειδή το 1992 είχε μιλήσει για 
«αναδιανομή» του πλούτου10. 

Το πρόταγμα των Δημοκρατικών θα πρέπει να λογίζεται ως 
το εξής: μια πολυπολιτισμική κεντρική εξουσία στα χέρια φωτισμένων 
λευκών τεχνοκρατών που θα στηρίζεται στις εθνικές και θρησκευτικές 
μειονότητες, τις οποίες θα χρησιμοποιεί ως πολιτική πελατεία πετώντας 
τους ξεροκόμματα (συμβολικού τύπου νομοθετήματα κατά κύριο λόγο 
συν ορισμένα μέτρα θετικών διακρίσεων). Και σε αυτή όμως, ακόμα, 

8. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Κλίντον κι ο Ομπάμα υπήρξαν οι πρώτοι Πρόεδροι προερχόμενοι 
από τους baby boomers, τη γενιά που πρωταγωνίστησε στα νεολαιίστικα κινήματα εκείνων 
των δεκαετιών. 

9. Βλ. το άρθρο του διευθυντή του εν λόγω θινκ τανκ, Olivier Ferrand, «Gauche: d’une 
stratégie de classe à une stratégie de valeurs», Le Monde, 9/6/2011.

10. Βλ. J. Harwood, “Don’t Dare Call the Health Law ‘Redistribution’”, The New York Times, 
23/11/2013.
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την περίπτωση φανερώνεται η ίδια αποστασιοποίηση και αποκοπή από 
την κοινωνία. Διότι οι διάφορες μειονότητες δε γίνονται αντιληπτές ως 
δυνάμει αυτόνομα υποκείμενα, ικανά να συμμετάσχουν εξίσου στην 
πολιτική ζωή της κοινωνίας, αλλά ως πελατειακές ομάδες που έχουν 
ανάγκη την προστασία και την αρωγή κάποιας φωτισμένης πρωτοπορίας 
-είτε πρόκειται για την τεχνο-γραφειοκρατική βοήθεια, στην περίπτωση 
της προοδευτικής ολιγαρχίας, είτε για «κινηματική» προστασία, στην 
περίπτωση της Αριστεράς και των αναρχικών. Εμείς με κάθε ευκαι-
ρία τονίζουμε τη σημασία του αντιμικροαστισμού των κινημάτων του 
’60 στη διαμόρφωση τούτης της φοβικής μα και ταυτόχρονα ελιτίστι-
κης στάσης απέναντι στην κοινωνία. Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη 
και τις σχετικές ενοράσεις του Τζορτζ Όργουελ και του Κρίστοφερ Λας 
σχετικά με τον εξίσου καίριο ρόλο που έπαιξε η «κοσμοπολίτικη» και 
«φωτισμένη» λογική των προοδευτικών και αριστερών διανοούμενων ήδη 
από αρκετά παλιότερα. Στο κείμενό του που μεταφράζουμε σε αυτό το 
τεύχος («Χίλαρι Κλίντον, η σωτήρας των παιδιών»), εξάλλου, ο Λας δεί-
χνει, με αφορμή την περίπτωση της Χίλαρι Κλίντον, πώς ο προοδευτισμός 
κι ο απορρέων από αυτόν τεχνοκρατισμός μπορεί χωρίς το παραμικρό 
πρόβλημα να μοιράζεται τις εμμονές του αντιαυταρχικού φαντασιακού. 
Αντίστοιχα, ο Ν. Κασφίκης παρουσιάζει και αναλύει την κριτική του 
Όργουελ στην αριστερή και προοδευτική διανόηση της εποχής του11. 

Τι είναι ο τραμπισμός;

α) Οι συμπληγάδες του κομματικού κατεστημένου
Οι αντιαυταρχικές εμμονές έχουν πολύ συχνά τη μορφή 

αυτοεκπληρούμενης προφητείας: διότι με αυτά που πράττουν και 
υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι αυτών των ιδεών δεν κάνουν τίποτε άλλο 
από το να προκαλούν τυφλές αντιδράσεις, τις οποίες στη συνέχεια 
χρησιμοποιούν για να δικαιολογήσουν τις ιδεοληψίες τους. Είναι πολύ 
χαρακτηριστικός, για παράδειγμα, ο τρόπος με τον οποίο η περιρρέουσα 
φασιστοφοβία συνέβαλε στο ν’ ανοίξει ο δρόμος για τον Τραμπ. Όπως 
σωστά παρατηρεί ένας σχολιαστής, μιλώντας για την κωλοτούμπα του 
Μπέρνι Σάντερς, «είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε 
αυτό που συνέβη μόνο βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 
προσωπικότητας ενός ατόμου. Αυτό που σήμερα μπορούμε να 
αποκαλέσουμε “συνθηκολόγηση της Φιλαδέλφεια” προετοιμάστηκε κατά 

11. Βλ. τις βιβλιοκριτικές αυτού του τεύχους. 

EDITORIAL



17

τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του Μπέρνι από αριστερούς 
διανοούμενους λιγότερο ή περισσότερο προσκείμενους σε αυτόν. Όλοι 
τους, από τον Τσόμσκι ως τον Μάικλ Μουρ, επαναλάμβαναν με μια φωνή 
ότι ο τσαμπουκαλής και ρατσιστής Τραμπ συνιστά τον βασικό κίνδυνο 
και ότι η στήριξη στην Χίλαρι είναι η μόνη οδός για να αποτρέψουμε 
την καταστροφή που θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση νίκης του 
Ρεπουμπλικανού υποψηφίου»12. 

Σε κάθε περίπτωση, η εκλογή Τραμπ καταδεικνύει θαυμάσια τα 
αδιέξοδα των παραδοσιακών ιδεολογιών και πολιτικών παρατάξεων: από 
τη μια πλευρά, η σημερινή «χίπστερ», πολυπολιτισμική και αντιρατσιστική 
Αριστερά βρίσκεται σε πανικό και παραληρεί, όπως είδαμε, ακατάπαυστα 
περί φασισμού, ενώ την ίδια στιγμή κομμάτια της πανηγυρίζουν για την 
επερχόμενη επανάσταση13· οι συντηρητικοί και λαϊκοί δεξιοί πολιτευτές 
και δημοσιολογούντες, όπως βέβαια κι η Ακροδεξιά, αποδεικνύονται 
ως τίποτε παραπάνω από -μισθοδοτούμενα, σε ορισμένες περιπτώσεις- 
ενεργούμενα του Πούτιν, έτοιμα, κατά τα άλλα, να υμνήσουν τον πρώτο 
διαθέσιμο απατεώνα μόνο και μόνο για να εκφράσουν το αντιαριστερό 
τους μίσους· οι φιλελεύθεροι δεξιοί, τέλος, σε αγαστή σύμπνοια με τα 
πιο τεχνοκρατικά κομμάτια των σοσιαλφιλελεύθερων, επαναφέρουν 
ζήτημα περιορισμού της λαϊκής ετυμηγορίας με πλατωνικού τύπου, 
«τεχνοκρατικά» επιχειρήματα14. Και κάπου στη μέση, οι δυτικοί λαοί 
που υφίστανται κατακέφαλα τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης αλλά 
και τη διαβρωτική επιρροή της σύγχρονης επιτρεπτικής και μεταμοντέρ-
νας κουλτούρας να προσπαθούν, με εντελώς ανορθολογικό και αφελή 
τρόπο, να προστατευθούν εκλέγοντας τον πρώτο τυχόντα απατεώνα που 

12.  Boris Kagarlitsky, “Paralysis of will: Bernie Sanders’s capitulation”, Platypus Review, τ. 
89, Σεπτέμβριος 2016.

13. «Οι διαδηλώσεις στις ΗΠΑ ενάντια στον Τραμπ, από εκατοντάδες χιλιάδες 
γυναίκες, μαύρους, γκέι, αλλά και λευκούς εργαζόμενους, αμέσως με την ορκωμοσία 
του, είναι μια εικόνα μεγάλης ελπίδας, αναμφίβολα η σημαντικότερη εικόνα ελπίδας 
στη Δύση τα τελευταία χρόνια. Γιατί έχουν χαρακτήρα ανάκτησης της έννοιας του 
συλλογικού υποκειμένου, που οργανώνεται ως τέτοιο, γιατί γίνεται μετεκλογικά, δηλαδή 
αποτελεί άρνηση ανοχής σε μια δεδηλωμένη στάση/πολιτική και όχι υπεράσπιση μιας 
άλλης “υποψηφιότητας” (άρα σηματοδοτεί την παρέμβαση των υποκειμένων ως τέτοιων 
μέσα στην κίνηση αλλαγής της σημερινής τάξης πραγμάτων) και γιατί έχει όλα αυτά τα 
πολλαπλά χαρακτηριστικά χωρίς τα οποία τα σημερινά κινήματα είναι καταδικασμένα 
όχι μόνο να χάσουν, αλλά να μη βγουν καν από την απομόνωση» (Γ. Ανδρουλιδάκης, 
Facebook, 21/1/2017).

14. Βλ. ως προς το ζήτημα αυτό το κείμενό μας που δημοσιεύουμε σε αυτό το τεύχος, 
«Ενάντια στην αριστο-κρατία: Σημειώσεις για το νέο κυρίαρχο αφήγημα».
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θα τους υποσχεθεί την επιβολή κάποιων ορίων, ικανών να προστατέψουν 
τον τρόπο ζωής τους -από τον κρετίνο Φαράτζ και τον κλόουν Μπόρις 
Τζόνσον μέχρι τον Τραμπ και την ανεκδιήγητη Λεπέν. Η Δύση βουλιάζει 
κάτω από το βάρος των ίδιων της των αδιεξόδων κι ο Τραμπ συνιστά την 
απάντηση που δίνει ορισμένες φορές μέσα στην ιστορία το στοιχείο του 
υπαρκτού σουρεαλισμού, όταν το εκάστοτε σύστημα λειτουργεί εν μέσω 
γενικής παρακμής.

β) Η γοητεία του πολιτικώς μη ορθού
Αυτό που -έστω ρητορικά- αντιπροσωπεύει ο Τραμπ σε επίπεδο 

προσωπικότητας και διακηρυγμένων πολιτικών είναι μια μορφή 
επιστροφής σε πιο κλασικές μορφές καπιταλισμού: εμπόριο, μεγάλα 
δημόσια έργα, εξορυκτική βιομηχανία, προσπάθεια νεκρανάστασης 
του θνήσκοντος βιομηχανικού τομέα, προσπάθεια αναίρεσης της 
παγκοσμιοποίησης διά της επιστροφής στα εθνικά πλαίσια (μέσω 
δασμών, προσπάθειας επανεγκατάστασης εργοστασίων, πολιτικής Amer-
ica First κ.ο.κ). Το να υποστηρίξει κανείς ότι ο Τραμπ συνιστά την εκ-
δίκηση που παίρνει το βιομηχανικό-κατασκευαστικό κεφάλαιο από το 
χρηματιστικό κεφάλαιο, που εκφράζουν οι Νέοι Δημοκρατικοί (και στη 
Γαλλία ο Μακρόν), εξορθολογίζει υπερβολικά την κατάσταση. Δεν παύ-
ει, ωστόσο, να περιέχει γενναίες δόσεις αλήθειας. Ο Τραμπ μπορεί μεν 
να συνιστά μια παρακμιακή εκδοχή αστού (καθώς ούτε αυτοδημιούρ-
γητος είναι, ούτε στον καθεαυτό βιομηχανικό τομέα δραστηριοποιείται, 
ενώ ακόμη κι η κατασκευαστική του δραστηριότητα εξαντλείται σε το-
μείς που άπτονται της οικονομίας της διασκέδασης -πολυτελή ξενοδο-
χεία, καζίνο, γήπεδα γκολφ κ.ο.κ.), ωστόσο έχει πολύ περισσότερα κοι-
νά με τους αστούς καπιταλιστές παρά με τη σημερινή, μετα-αστική ολι-
γαρχία της νέας οικονομίας (δηλαδή του ψηφιακού κλάδου, της χρημα-
τοοικονομίας και της σημερινής, «αναβαθμισμένης» εκδοχής εξειδικευ-
μένων επαγγελμάτων: μεγαλοδικηγόρων, μεγαλογιατρών, μεγαλοκαθη-
γητών πανεπιστημίου, συμβούλων εταιρειών κ.λπ. -της «ολιγαρχίας της 
γνώσης και του συμβολικού κεφαλαίου» σύμφωνα με την κριτική του 
Τόμας Φρανκ). Η αντίληψή του περί οικονομίας φαντάζει εντυπωσια-
κά εκτός εποχής ακριβώς επειδή βασίζεται σε μια κοσμοαντίληψη που 
αντιλαμβάνεται τον πλούτο ως συνέπεια της παραγωγής, της κατασκευ-
ής, της εξόρυξης και της εμπορίας «υλικών» πραγμάτων: δρόμων, ξενο-
δοχείων, ουρανοξυστών, πρώτων υλών, αυτοκινήτων, τειχών στα σύνορα 
των κρατών κ.ο.κ. Αντίστοιχη είναι, φυσικά, και η αντιοικολογική του λο-
γική, που βασίζεται σε μια παραδοσιακότερη αντίληψη περί οικονομί-
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ας, τότε που η παραγωγή υλικών πραγμάτων δεν είχε ακόμη ποινικοποιη-
θεί ως πηγή μόλυνσης του πλανήτη. Είναι προφανές ότι όλα αυτά τα στοι-
χεία περιλαμβάνουν και μια βαθιά καχυποψία απέναντι στην κατεξοχήν 
πηγή «άυλου» πλούτου -στη Γουόλ Στριτ. Μπορεί ο ίδιος ο Τραμπ να μην 
είναι τόσο σαφής εν προκειμένω, ωστόσο ο κοντινότερος σύμβουλός του, ο 
Στιβ Μπάνον προέρχεται από οικογένεια της ιρλανδικής εργατικής τάξης, 
ψηφοφόρους των Δημοκρατικών και βίωσε την πολιτική του Αναβάπτιση 
κατά την κρίση του 2007-2008, όταν ο πατέρας του έχασε τις οικονομίες 
του εξαιτίας των περίφημων «πειραματισμών» της Γουόλ Στριτ με την 
τιτλοποίηση επισφαλών δανείων. Ήταν τότε που μεταστράφηκε σε απηνή 
κατήγορο του «κατεστημένου» και θαυμαστή του Άντριου Τζάκσον, αλλά 
και του Λένιν. 

Αυτό που έχει όμως μεγαλύτερη σημασία είναι να διαυγάσουμε τη 
σημασία του τραμπισμού ως λαϊκού φαινομένου, τουτέστιν τη σημασία που 
είχε για τους ψηφοφόρους του η υποστήριξη του νεοϋορκέζου μεσίτη. Όπως 
και για τον Μπάνον, έτσι και για τα εκατομμύρια λευκών προλετάριων και 
μικροαστών ο Τραμπ συνιστά μια φιγούρα που φαίνεται ν’ αφουγκράζεται 
τα προβλήματά τους πολύ περισσότερο όχι μόνο από τους σημερινούς 
Δημοκρατικούς αλλά και από την επίσημη ηγεσία των Ρεπουμπλικανών, η 
οποία, επίσης, ουδέποτε έχει σκεφτεί ν’ αμφισβητήσει την παγκοσμιοποίηση 
και το ελεύθερο εμπόριο. Διότι θα πρέπει εδώ να σταθούμε σ’ ένα σημείο 
πολύ βασικό, το οποίο ελάχιστα τονίζεται: δεδομένης της χαλαρής δομής 
των αμερικανικών κομμάτων, η ικανότητα του Τραμπ να πάρει το χρίσμα 
του υποψηφίου κατεδαφίζοντας ουσιαστικά τους υπόλοιπους υποψήφιους, 
οι οποίοι προέρχονταν από τη νομενκλατούρα του κόμματος κι ήταν ενεργά 
και περίβλεπτα στελέχη του, συνιστά μια εξέγερση ενάντια και στο ίδιο 
το Ρεπουμπλικανικό κατεστημένο και τις πολιτικές του. Υπό αυτήν την 
άποψη, η ψήφος της εργατικής τάξης στον Τραμπ συνιστά επιλογή πολύ 
πιο ορθολογική από αυτό που έκανε μέχρι πολύ πρόσφατα αυτή η ίδια 
λευκή εργατική τάξη: δηλαδή να ψηφίζει σταθερά, τουλάχιστον από την 
εποχή του Ρήγκαν, υπέρ των Ρεπουμπλικανικών πολιτικών του πιο ακραίου 
νεοφιλελευθερισμού. Τουλάχιστον ο Τραμπ, ακόμη κι αν δεν εφαρμόσει όσα 
υποσχέθηκε, στήριξε την προεκλογική του εκστρατεία στην κριτική στη 
Γουόλ Στριτ και στο αίτημα για προστατευτισμό, αναίρεση των συμφωνιών 
ελεύθερου εμπορίου, ανάσταση του βιομηχανικού τομέα και εκπόνηση 
ευρείας κλίμακας δημόσιων έργων. Για τα εκατομμύρια ανέργων και 
νεόπτωχων της περίφημης «Ζώνης της Σκουριάς [Rust Belt]», της οποίας 
οι μεγάλες πόλεις έχουν σχεδόν καταρρεύσει μετά το σταμάτημα της 
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βιομηχανικής και εξορυκτικής δραστηριότητας, από τη δεκαετία του ’70 
κι έπειτα, για τους χρεωμένους με τα υποθηκευμένα σπίτια, η ρητορική 
ενάντια στην παγκοσμιοποίηση και τις τράπεζες αποτέλεσε βάλσαμο. Τι 
μπορούσαν να πουν σ’ αυτούς τους ανθρώπους οι ξερές και τεχνοκρατικές 
γενικολογίες της Χίλαρι; 

Αντίθετα, η επίθεση στο κατεστημένο της Ουάσινγκτον, στην πο-
λιτική ορθότητα, στους ιθύνοντες νόες μιας οικονομίας που καταστρέ-
φει σταθερά θέσεις εργασίας είναι πράγματα που μιλούν στον κόσμο που 
ζει έξω από τα μεγάλα αστικά κέντρα, μιας και αποτελούν σχόλια για 
υπαρκτά και πολύ σοβαρά προβλήματα. Το ίδιο, φυσικά, ισχύει και για 
το «χυδαίο» και χονδροειδές στυλ του ίδιου του Τραμπ: μπορεί να λέει 
συχνά ό,τι του κατεβαίνει και να μιλά υποτιμητικά για τις γυναίκες ή τους 
ομοφυλόφιλους, άλλα τουλάχιστον η γενική του στάση εμπνέει έναν κόσμο 
που στενάζει κάτω από το καθεστώς αποστείρωσης της γλώσσας και της 
έκφρασης που επιβάλλει η πολιτική ορθότητα, πολύ περισσότερο από τα 
ξερά λόγια των Δημοκρατικών. Ακόμα και τα πιο τσαρλατάνικα στοιχεία 
της προσωπικότητας του Τραμπ συνιστούν, υπό μια έννοια, κομμάτι της 
ποπουλιστικής του αντίληψης περί πολιτικής: πίστη στους καθημερινούς 
ανθρώπους και πλήρης έλλειψη σεβασμού προς τους τιτλούχους κάθε είδους. 

γ) Η αδύνατη έξοδος από την παγκοσμιοποίηση
Πέρα από την αντισυμβατική ρητορική του, ο Τραμπ θα πρέπει 

να ειδωθεί και ως ενσάρκωση της απέλπιδας προσπάθειας να ορθώσουμε 
ένα τείχος άρνησης της πραγματικότητας χρησιμοποιώντας σχήματα 
και εργαλεία του παρελθόντος και εθελοτυφλώντας όσον αφορά στην 
αποτελεσματικότητά τους. Είναι οφθαλμοφανές ότι ο πλανητάρχης με 
την εντυπωσιακή κόμη προσεγγίζει τη σύγχρονη οικονομία με όρους 
κτηματομεσιτικούς, δηλαδή με όρους του καλύτερου δυνατού «ντηλ». 
Μέσα στο μερκαντιλιστικό του σύμπαν βασικό σχήμα είναι ακόμη η 
παραδοσιακού τύπου εμπορικά συναλλαγή, εξ ου κι η σημασία που δίνει 
στη δυνατότητα διεξαγωγής «εμπορικών πολέμων», μέσω της όρθωσης 
δασμών, συνοριακών ελέγχων και λοιπών προστατευτικών εργαλείων. 
Πώς, όμως, θα κάνει πόλεμο με την Κίνα, όταν οι Κινέζοι είναι οι βασικοί 
χρηματοδότες του αμερικανικού χρέους; Όταν ακόμη κι ο ίδιος, ως 
επιχειρηματίας, είναι χρεωμένος σε κινεζικές τράπεζες15!

15. Ο γαλλομαθής αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει εδώ για τις σχετικές λεπτομέρειες: 
H. Thibault, B. Pedroletti, «La marque Trump prête à prospérer en Chine», lemonde.fr, 
5/4/2017.
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Σε κάθε περίπτωση, αυτό που παρακάμπτει η ρητορική Τραμπ 
είναι ότι οι πυλώνες της σύγχρονης οικονομίας δεν είναι το εμπόριο και 
η βιομηχανία αλλά ο νεοτεχνολογικός κλάδος και η χρηματοοικονομία. 
Αυτοί οι τομείς είναι που προωθούν ενεργά και εμπεδώνουν πρακτικά 
την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας πολύ περισσότερο από τη 
μετανάστευση των εργοστασιακών μονάδων σε χώρες του Δεύτερου 
Κόσμου. Αντίστοιχα, την πραγματική εμπέδωση της παγκοσμιοποίησης 
δεν την επιτυγχάνει το ελεύθερο εμπόριο, που έχει βάλει ως στόχο 
του να περιορίσει ο Τραμπ, αλλά οι διασυνδεδεμένες χρηματαγορές 
που επιτρέπουν τη διαρκή κι απρόσκοπτη μετακίνηση κεφαλαίων στις 
τέσσερις γωνιές του πλανήτη. Τι εμπορικά τείχη να υψώσει κανείς, 
μέσω δασμών κι άλλων αντίστοιχων απαρχαιωμένων εργαλείων, όταν 
οι τιμές των προϊόντων (εμπορικών και βιομηχανικών) καθορίζονται 
πλέον ουσιαστικά και σε καίριο βαθμό από τις χρηματαγορές; Τις οποίες 
χρηματαγορές ο Τραμπ θέλει να απελευθερώσει ακόμη περισσότερο, 
καταργώντας έστω και ημίμετρα που ελήφθησαν μετά την κρίση του 
2007-2008, όπως ο νόμος Dodd-Frank του 2010;

Αντίστοιχα, ο Τραμπ και οι ψηφοφόροι του δείχνουν να μην 
έχουν καταλάβει ότι τις θέσεις εργασίας δεν τις καταστρέφει η 
μετανάστευση των εργοστασιακών μονάδων, αλλά η αυτοματοποίηση 
της παραγωγής, η οποία, πλέον, πλήττει τον βιομηχανικό τομέα ακόμη 
και εκτός του ανεπτυγμένου κόσμου. Τα εργοστάσια δεν έρχονται 
πίσω τόσο εύκολα, μόνο και μόνο χάρις σε φοροαπαλλαγές, καθώς 
βασική παράμετρος είναι το μισθολογικό κόστος. Άλλωστε μονάδες 
παραγωγής των πιο τεχνολογικώς εξελιγμένων εξαρτημάτων των 
ηλεκτρονικών συσκευών συχνά παραμένουν εντός των ΗΠΑ, λόγω των 
υψηλών τους τεχνικών απαιτήσεων. Παράλληλα, όσες εταιρείες -κυρίως 
της αυτοκινητοβιομηχανίας- είπαν πως αλλάζουν τα σχέδιά τους μετά 
τις συναντήσεις των διευθυντών τους με τον Τραμπ, έκαναν κινήσεις 
κυρίως συμβολικού χαρακτήρα, όπως αποδεικνύεται από τον πενιχρό 
αριθμό θέσεων εργασίας που τελικά «σώθηκαν», εν συγκρίσει προς τον 
συνολικό αριθμό των εργαζόμενών τους16. Εξάλλου, ακόμη κι αν ορισμέ-
νες εταιρείες πεισθούν να επαναπατρίσουν μεγάλες μονάδες τους στην 
Αμερική, η διαφορά μισθολογικού κόστους θα μετακυληθεί προς τον 
καταναλωτή κι έτσι θα δημιουργηθούν άλλα προβλήματα.

16. Αναλυτικά στοιχεία παρέχονται στο συλλογικό άρθρο, “Should Trump Get Credit for 
All Those Jobs Saved?”, www.nytimes.com, 8/2/2017. 
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Κατά τα άλλα, μια τάση επαναπατρισμού ορισμένων μονάδων 
υφίσταται ούτως ή άλλως εδώ και κάποια χρόνια και διόλου δεν 
εξαρτάται από τις διακηρύξεις του εκάστοτε προέδρου. Αντίθετα, έχει 
να κάνει με τους εξής δύο παράγοντες: πρώτον, με τη διαρκή αύξηση 
των μισθών στην Κίνα συν τα μεταφορικά κόστη και, δεύτερον, με την 
περαιτέρω προώθηση της αυτοματοποίησης, εντός της αμερικανικής 
βιομηχανίας, χάρις στην εισαγωγή της ρομποτικής τεχνολογίας. 
Η αυτοματοποίηση επιτρέπει σε μονάδες να λειτουργούν με πολύ 
περιορισμένο αριθμό εργατών κι έτσι ν’ ανταγωνίζονται τα χαμηλά 
μεροκάματα της Κίνας ή του Μεξικού. Ωστόσο, μια τέτοια τάση 
μόνο βραχυπρόθεσμα μπορεί να δώσει την εντύπωση πως προκαλεί 
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον βιομηχανικό τομέα, 
όπως επίσης και στους περιφερειακούς του τομείς, που εξαρτώνται 
από αυτόν. Διότι μακροπρόθεσμα, η τελειοποίηση της ρομποτικής 
τεχνολογίας θα οδηγήσει σε μια σχεδόν απόλυτη αυτοματοποίηση, 
η οποία, φυσικά, θα έχει ως αποτέλεσμα την εξάλειψη των 
περιορισμένων θέσεων εργασίας που τώρα δημιουργούνται και οι 
οποίες, υπό αυτήν την έννοια, έχουν καθαρά προσωρινό χαρακτήρα, 
μιας και, ουσιαστικά, βοηθούν στο πέρασμα από τη μερική στην 
πλήρη αυτοματοποίηση. Και το ίδιο, φυσικά, συμβαίνει και με ένα 
μεγάλο μέρος των «εξωτερικών» τομέων που έχουν να κάνουν με τη 
μεταφορά και την αποθήκευση των βιομηχανικών προϊόντων: όπως 
η εισαγωγή της κοντεϊνεροποίησης μείωσε δραματικά τις θέσεις 
εργασίας στα λιμάνια, έτσι και η τεχνολογία αυτόματης οδήγησης 
μπορεί, μακροπρόθεσμα, να καταργήσει επαγγέλματα όπως αυτό του 
νταλικιέρη και του μηχανοδηγού. 

Ανάλογη επιχειρηματολογία μπορούμε ν’ ακολουθήσουμε κι 
ως προς τις διακηρύξεις του Τραμπ ότι η κατάργηση της οικολογικής 
νομοθεσίας του Ομπάμα και η στροφή προς τη συστηματική εκμετάλλευση 
του ορυκτού πλούτου της χώρας θα δημιουργήσουν εκατομμύρια νέες 
θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τον βασικό οικονομικό σύμβουλο της 
προεκλογικής του καμπάνιας, «χονδρικά, περίπου 2,7 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας θα μπορούσαν να προστεθούν στην αμερικανική οικονομία κατά 
τα επόμενα 30 χρόνια μέσω της απελευθέρωσης δημόσιων γαιών για 
εξόρυξη πετρελαίου και άνθρακα, στα πλαίσια της εκμετάλλευσης των 
αποθεμάτων άνθρακα που φτάνουν για 500 χρόνια»17. Όπως όμως έχει 

17. S. Moore, “The Trump Plan for Boom Times”, Time, 30/1/2017.
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επισημανθεί, η σύγχρονη εξορυκτική βιομηχανία έχει σε μεγάλο βαθμό 
ενσωματώσει πολύ προηγμένες νεοτεχνολογικές, ψηφιακές τεχνικές με 
αποτέλεσμα να περιορίζονται ριζικά οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό18. 
Η αυτοματοποίηση αυτή επιβάλλεται, μεταξύ άλλων, και από την απα-
ραίτητη μείωση του κόστους η οποία ενδεχομένως να επιτρέψει στην 
εξόρυξη άνθρακα να συνεχίσει ν’ ανταγωνίζεται άλλες πηγές ενέργειας 
όπως το φυσικό αέριο ή ακόμα κι ορισμένες ανανεώσιμες πηγές, οι οποί-
ες είναι πολύ φθηνότερες. Διόλου άσχετο με όλα αυτά δεν είναι το γε-
γονός πως «κατά την περασμένη δεκαετία έκλεισαν πάνω από 200 μο-
νάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έκαιγαν άνθρακα» και πως 
«για πρώτη φορά στα χρονικά πέρυσι το φυσικό αέριο εκθρόνισε τον άν-
θρακα ως κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ»19. 

Λαμβάνοντας υπόψη του κανείς όλα αυτά τα στοιχεία, εύκολα 
καταλαβαίνει ότι ο Τραμπ ελάχιστα θα κάνει από όλα αυτά που 
υποσχέθηκε -δηλαδή από αυτά για τα οποία τον ψήφισαν μεγάλες μάζες 
αμερικανών ψηφοφόρων. Πράγμα, φυσικά, που αφήνει όλα τα ζητήματα 
ανοιχτά και, κατά πάσα πιθανότητα, άλυτα. Σε αντίθεση, λοιπόν, με τους 
οπαδούς της λαϊκής Δεξιάς ανά τη Δύση, οι οποίοι φαντασιώνονται πως 
κάποιος δυνατός ηγέτης ή ηγέτιδα θα βγει μπροστά και μ’ ένα μαγικό 
ραβδί θα καταργήσει την παγκοσμιοποίηση, καλό είναι να τονίζουμε το 
εξής: η παγκοσμιοποίηση συνιστά προϊόν μιας εξέλιξης δεκαετιών -και, 
στην πραγματικότητα, ολόκληρης της νεωτερικότητας, υπό μια έννοια- 
κι έτσι δεν ανατρέπεται με νομοθετικά διατάγματα. Οι βάσεις της είναι 
οικονομικές, τεχνικές μα και ανθρωπολογικές, εφόσον ενσαρκώνει το 
πρόταγμα διαρκούς επέκτασης και πλανητικής κυριαρχίας που βρίσκεται 
στον πυρήνα της νεωτερικότητας και του καπιταλισμού. Πράγμα που 
σημαίνει πως, είτε θα ανατραπεί «από τα κάτω», ως συνέπεια μιας 
πραγματικής κινητοποίησης των κοινωνιών (πράγμα όχι ιδιαίτερα 
πιθανό), είτε θα καταρρεύσει κάτω από το βάρος των αντιφάσεων αλλά 
και των συνεπειών της (κοινωνικών, οικονομικών, οικολογικών).

18. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Πληροφοριών Ενέργειας 
αλλά κι ενός αμερικανικού θινκ τανκ, «το 1980 ο τομέας της εξόρυξης άνθρακα 
απασχολούσε γύρω στις 240.000 εργαζόμενους. Το 2015 ο αριθμός αυτός είχε μειωθεί 
κατά 60%, στους 100.000 εργαζόμενους, παρά το γεγονός ότι η παραγωγή άνθρακα 
είχε αυξηθεί κατά 8%. Βοηθούμενη από την αυτοματοποίηση, η παραγωγικότητα των 
εργαζόμενων είναι πλέον πάνω από τρεις φορές υψηλότερη» (H. Tabuchi, “Coal Mining 
Jobs Trump Would Bring Back No Longer Exist”, The New York Times, 29/3/2017).

19.  J. Worland, “Trump takes aim at Obama’s climate legacy”, Time, 10/4/2017.
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Η αφέλεια του αντιφασισμού

α) H αμετροέπεια της φασιστολογίας

Τι έχεις να πεις τώρα αρθρογράφε για τη 
νίκη του Τραμπ; Είδες λοιπόν που είχαν δίκιο οι 
αναρχικοί; Είδες που βαδίζουμε προς τον φασισμό; 
Αναρωτιέμαι εσύ σε ποια πλευρά της ιστορίας θα 
είσαι. Θα είσαι μαζί με αυτούς που διαδηλώνουν 
ενάντια στον Τραμπ ή θα λες πως και αυτοί είναι 
αναρχικοί και δεν ξέρουν τι τους γίνεται; Το άρθρο 
σου είναι η πιο καλή δικαιολόγηση στον φασισμό 
και όλη η σελίδα από τις πιο αντιδραστικές που 
έχω διαβάσει. Ντροπή σας.20

Όπως ήδη αναφέραμε η φασιστολογία/ρατσιστολογία συνιστά 
θεμελιώδες χαρακτηριστικό του σύγχρονου αναρχισμού. Λόγω της 
παραδοσιακής θεωρητικής ένδειας της αναρχικής παράδοσης, ο σύγχρονος 
αναρχισμός ουσιαστικά βασίζεται, θεωρητικά, στον μεταμοντέρνο 
αριστερισμό, δηλαδή στον ακαδημαϊκό ψευτομαρξισμό της δεκαετίας του 
’60 και του ’70. Ο τελευταίος προκύπτει από μια στρουκτουραλιστική 
και φουκωϊκή/αποδομιστική (σε φιλοσοφικό επίπεδο) και φεμινιστική/
τριτοκοσμιστική (σε πολιτικό επίπεδο) εκδοχή μαρξισμού. Ως εκ τούτου, 
βασική ιδέα αυτού του ρεύματος είναι πως ο δυτικός πολιτισμός είναι το 
απόλυτο Κακό, ένας πολιτισμός ολοκληρωτικής, μισογύνικης κυριαρχίας, 
που μόνο του στόχο έχει να καταστρέψει την «ετερότητα», τόσο στο 
εσωτερικό του όσο κι εκτός αυτού. Λογικό είναι, λοιπόν, οτιδήποτε συμβαίνει 
και υφίσταται εντός του ή υπό την αιγίδα του να θεωρείται «φασιστικό» 
και «ρατσιστικό» -από τον Φαράντζ ως τον Τραμπ. Ταυτόχρονα, όπως 
πολύ εύστοχα έχει δείξει ο Κ. Πουλής κατά την αντιπαράθεσή του με τον 
μύστη της φασιστολογίας Φ. Τερζάκη, το να αποκαλείς φασιστικό και 
αυταρχικό το υπάρχον καθεστώς καταλήγει να συνιστά ένα είδος ηθικού 
καθήκοντος, μιας και, αν δεν το περιγράψεις με τα μελανότερα δυνατά 
χρώματα, τότε, αυτόματα, «παίζεις το παιχνίδι του» και το δικαιολογείς21.

20. Οργίλο σχόλιο αναγνώστη («Cost(A)s») του ιστολογίου μας (www.protagma.wordpress.
com) κατατεθειμένο κάτω από τη διαδικτυακή αναδημοσίευση του κειμένου του Δ. Μαρ-
κόπουλου, «Για τη θεωρητική ένδεια του εγχώριου ελευθεριακού χώρου», Πρόταγμα, τ. 9, 
Ιούλιος 2016, σσ. 87 - 109. 

21. Βλ. Κ. Πουλής, «Απάντηση στον Φ. Τερζάκη», thepressproject.gr, 15/12/2014.
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Αυτή η τάση είναι τόσο κυρίαρχη, που πλέον οτιδήποτε κείται 
δεξιότερα του Καμμένου (ή ακόμη και της ΝΔ) λογίζεται αυτόματα ως 
«φασιστικό» -ακόμα κι ο ίδιος ο κοινοβουλευτισμός ορίζεται ως «χούντα» 
ή «ολοκληρωτισμός»22. Είναι χαρακτηριστικό πως παρά τη μαζική κι εμ-
μονική ενασχόληση με τη Χρυσή Αυγή, κατά το μεγάλο της εκλογικό 
μπαμ τούτα τα μνημονιακά χρόνια, δεν έχει υπάρξει ούτε μία ανάλυση 
από τους παραδοσιακούς επαναστατικούς χώρους που να προσπαθεί 
να δώσει την πραγματική της πολιτική φυσιογνωμία: παντού αρκεί η 
καραμέλα «νεοναζιστικό μόρφωμα», λες κι αν προσπαθήσει κανείς να 
δείξει πιο συγκεκριμένα περί τίνος πρόκειται θα πάψει να αντιτίθεται 
όσο σθεναρά χρειάζεται στην άνοδο της Ακροδεξιάς. 

Χαρακτηριστική είναι και η έλλειψη μελέτης της ανόδου και 
περαιτέρω πορείας του κόμματος μετά το 2012. Το ξέσπασμα του 
προσφυγικού τα τελευταία δύο χρόνια απομάκρυνε ακόμα περισσότερο 
έστω και τις όποιες ισχνές πιθανότητες εμφάνισης κάποιας τέτοιας 
μελέτης, μιας και στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων αλληλεγγύης προς τους 
πρόσφυγες ενεργοποιήθηκε ξανά το σενάριο της Ελλάδας ως «φασιστικού 
βόθρου». Κι έτσι πέρασε εντελώς απαρατήρητο το θεμελιώδες γεγονός 
ότι, αν δε βρίσκεται σε πτώση, η επιρροή της ΧΑ παραμένει σταθερή. 
Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη, στα καθ’ ημάς 
το «ναζιστικό μόρφωμα» διόλου δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει 
πολιτικά μια κατάσταση εκτός ελέγχου, η οποία, αν λάμβανε χώρα στα 
εδάφη ή έστω στην παραμεθόριο ζώνη κάποιας ευρωπαϊκής χώρας, το 
εκεί ακροδεξιό κόμμα θα βρισκόταν ήδη στην εξουσία και θα νομοθετούσε 
«έκτακτα μέτρα» για την πάταξη της «ισλαμοποίησης» της χώρας. Παρ’ 
όλα αυτά, η εμμονική φασιστολογία δε δείχνει να πτοείται: η ΧΑ είναι 
ναζιστική κι η ελληνική κοινωνία είναι μια κοινωνία βαθιά ρατσιστική και 
μισαλλόδοξη, μιας κι αυτό που -λέει- περιορίζει την άνοδο της επιρροής 
του κόμματος-συμμορίας είναι η δολοφονία του Π. Φύσσα.  Όσο όμως κι 
αν συνέβαλε σε αυτό η δολοφονία και η πολύκροτη δίκη που ακολούθησε, 
η αλήθεια είναι ότι η ΧΑ δε δείχνει να καταφέρνει να μπολιάζει την 
ελληνική κοινωνία με κάποιο δικό της «πρόταγμα» ή να εμπνέει κάποιο 
κομμάτι πέραν των παραδοσιακών ψηφοφόρων της Ακροδεξιάς.

β) Το παράδειγμα της Χρυσής Αυγής
Το καίριο σημείο εδώ είναι ότι η ΧΑ παρουσιάζει από το 2012 

κι έκτοτε σταθερά ποσοστά, με τον απόλυτο αριθμό των ψηφοφόρων 

22. Πρόπερσι, μάλιστα, ακόμη κι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε περιγραφεί γλαφυρά ως «φασιστερά»!
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να μειώνεται ελαφρώς. Ουσιαστικά αν έχει σταθεροποιηθεί κάπου 
στο 7% είναι γιατί έχει καταφέρει να πάρει τη θέση του ΛΑΟΣ και να 
εκφράζει την παραδοσιακή, αγροτική Ακροδεξιά της επαρχίας. Η ψήφος 
διαμαρτυρίας την οποία κέρδισε το '12 -διά της σημαντικής στήριξης 
στρωμάτων των πόλεων, κυρίως νεολαίας- έχει διαχυθεί αλλού, πράγμα 
που αποδεικνύει πως εκείνη η άνοδος υπήρξε καθαρά συγκυριακή. Αν 
δεν είχαν έτσι τα πράγματα τότε ούτε τα πολυθρύλητα συνδικάτα της 
οργάνωσης θα παρέμεναν απλές «σφραγίδες», ούτε οι μισές τοπικές 
οργανώσεις του κόμματος θα είχαν κλείσει, ούτε η ΕΜΠΡΟΣ, η εφημε-
ρίδα ευρύτερης κυκλοφορίας που άρχισε το τελευταίο να εκδίδει ακρι-
βώς για να προσδέσει τούτο το νέο ακροατήριο, θα είχε πατώσει23. Όπως 
πολύ εύστοχα επισημάνθηκε πρόσφατα, «Το μόνο σίγουρο είναι πως η 
επιχείρηση παραπαίει. Την προηγούμενη εβδομάδα έκλεισαν τα τοπικά 
γραφεία στη Μυτιλήνη. Με όρους πολιτικής αγοράς, λόγω προσφυγικού θα 
έπρεπε να είναι μαγαζί γωνία κι οι πελάτες να κάνουν ουρά»24. Αντίθετα, 
μια σειρά γεγονότα καταδεικνύουν την πολύ σημαντική της υποχώρηση: 
καταγγελία βάσει ψηφίσματος από το Δημοτικό Συμβούλιο της Λιβαδειάς 
(22/3/2017), το ντου σε σχολεία του Περάματος που φιλοξένησαν 
προσφυγόπουλα, τον περασμένο Ιανουάριο, προεξάρχοντος του Λαγού, 
κατέληξε σε φιάσκο, που ολοκληρώθηκε με τη γελοιοποίηση που υπέστη 
η οργάνωση από την αντιφασίστρια αγωνίστρια Τατιάνα Στεφανίδου, 
είχαμε ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών (όπως του Δ. Κουκούτση από 
τη Μεσσηνία), ενώ ακόμη και οι συνδικαλιστές της ΕΛΑΣ κράτησαν 
δημόσια αποστάσεις από την οργάνωση με χαρακτηριστικό τρόπο, όταν, 
σε συγκέντρωσή τους στο Σύνταγμα, κάλεσαν μέσω μικροφώνου τους 
βουλευτές της οργάνωσης ν’ αποχωρήσουν25.

Ο εμμονικός «αντιφασισμός» των αναρχικών, βέβαια, δε δείχνει 
να πτοείται. Όπως διαβάζουμε, λ.χ., σ’ ένα σχετικό άρθρο: «Πέρα όμως, 
από το παράδοξο του “φασισμού χωρίς φασίστες”, η θεώρηση αυτή 
έπασχε και από άλλα σοβαρά κενά και ασυνάφειες. Έτσι, η προσέγγιση 
αυτή, (ας την ονομάσουμε “κρίση-οργή-ακροδεξιός-εξτρεμισμός”) α) 
ερμήνευε την άνοδο του φασισμού ως συγκυριακή εκδήλωση αφροσύνης, 
υπό την πίεση ακραίων δυσχερειών μέσα σε ένα εξαιρετικά αντίξοο 

23. Βλ. σχετικά το πολύ τεκμηριωμένο και διαφωτιστικό άρθρο, «Η πολιτική και 
οργανωτική κατάσταση της Χρυσής Αυγής σήμερα», jailgoldendawn.com, 6/1/2017. 

24. Κ. Παπαϊωάννου, «Χρυσή Αυγή: Tο σκάφος μπάζει νερά!», tvxs.gr, 6/3/2017.
25. Βλ. Μ. Α. Κωνσταντόπουλος, «Όλοι μαζί και... οι Κασιδιάρηδες χώρια», efsyn.gr, 

23/2/2017.
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περιβάλλον, ενώ, την ίδια στιγμή, αδυνατούσε να εξηγήσει, γιατί και με 
ποιο τρόπο τα συναισθήματα οργής, απογοήτευσης και απελπισίας ενός, 
υποτίθεται, δημοκρατικού εκλογικού σώματος, οδηγούσαν ένα τμήμα του 
στο να απολέσει τα, προϋποτιθέμενα, δημοκρατικά και ανθρωπιστικά του 
χαρακτηριστικά, ως αποτέλεσμα της απώλειας εισοδημάτων και δικαιωμάτων, 
β) αδυνατούσε να εξηγήσει γιατί τα συναισθήματα οργής και απελπισίας 
οδηγούσαν ορισμένους από τους ψηφοφόρους στην εκλογική υποστήριξη του 
φασισμού, ενώ δεν είχαν το ίδιο αποτέλεσμα στους ψηφοφόρους των άλλων 
κομμάτων του, μέχρι πρόσφατα λεγόμενου, αντιμνημονιακού στρατοπέδου 
που, προφανώς, κι αυτοί διακατέχονταν από ανάλογα συναισθήματα οργής 
και απογοήτευσης και γ) αδυνατούσε να εξηγήσει την παντελή έλλειψη 
παρόμοιων εξελίξεων σε άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου (Πορτογαλία 
και Ισπανία), των οποίων οι πολίτες δοκιμάστηκαν, κι αυτοί, σκληρά από την 
κρίση, αλλά χωρίς αυτό να οδηγήσει στην εκλογική ενίσχυση φασιστικών ή 
ευρύτερα ακροδεξιών πολιτικών δυνάμεων»26. 

γ) Ο αντιφασισμός ως μίσος για τους απλούς ανθρώπους
Αφήνοντας στην άκρη την εντελώς καταχρηστική χρήση του 

όρου «φασισμός» και των παραγώγων του27, το κείμενο αυτό μας εκ-
πλήσσει με την αφέλειά του. Ας ξεκινήσουμε από το τέλος: το ότι δεν 
εμφανίστηκαν ακροδεξιά κόμματα στην Πορτογαλία και την Ισπανία δε 
σημαίνει απαραιτήτως ότι η εμφάνιση της ΧΑ δε συνδέεται με την κρί-
ση. Πέραν του ότι είναι ενδεχομένως πολύ πιο δύσκολο να επανεμφα-
νιστεί μια τόσο επιθετική Ακροδεξιά σε χώρες που υπέφεραν για δεκα-
ετίες από ακροδεξιές χούντες των οποίων οι μνήμες επιβιώνουν ακόμη, 
οι δύο αυτές χώρες μάλλον συνιστούν εξαίρεση, μιας και τα στρώματα 
που υφίστανται τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης ψηφίζουν σταθε-
ρά λαϊκή Δεξιά και Ακροδεξιά σε ένα μεγάλο μέρος της Δύσης: από τις 
ΗΠΑ, όπου η λευκή εργατική τάξη ψηφίζει σταθερά υπέρ των Ρεπου-
μπλικανών κατά τις τελευταίες δεκαετίες, μέχρι τη Γαλλία και την εκλο-
γική κυριαρχία της Λεπέν στις πρώην βιομηχανικές ζώνες των βορειοα-

26. Β. Λαγός, «Υπάρχουν φασίστες στην Ελλάδα; Το πρόβλημα της λαϊκής υποστήριξης 
στον φασισμό στις συνθήκες της κρίσης», www.babylonia.gr, 22/1/2017.

27. Για μια ανάλυση της πολιτικής φυσιογνωμίας της ΧΑ και για μια εξέταση της 
εγκυρότητας του χαρακτηρισμού της ως «φασιστικής», βλ. το κείμενο της ομάδας μας, 
«Η άνοδος της φασιστικής ακροδεξιάς και ο δημοκρατικός αντιφασισμός» (Πρόταγμα, τ. 5, 
Δεκέμβριος 2012). Βλ. επίσης, για το γενικότερο ζήτημα του αν υπήρξε ποτέ γνησίως 
φασιστική Ακροδεξιά στην Ελλάδα το κείμενο του Ν. Κασφίκη, «Φασισμός και ελληνική 
Ακροδεξιά: συγκλίσεις και αποκλίσεις» (Πρόταγμα τ. 7, Οκτώβριος 2014).
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νατολικών νομών της χώρας28. Το γεγονός πως αυτή η βουβή αγανάκτηση 
δεν εκφράζεται μέσω της Αριστεράς έχει επανειλημμένως αναλυθεί 
στη διεθνή βιβλιογραφία και δεν αποτελεί, ως εκ τούτου, ανεξήγητο 
φαινόμενο. Αντίστοιχα έχει καταδειχθεί ότι ένα πολύ σημαντικό μέρος 
των ψηφοφόρων της Λεπέν, λόγου χάριν, είναι πρώην ψηφοφόροι του 
ΚΚΓ οι οποίοι την ψηφίζουν κυρίως για το οικονομικό της πρόγραμμα 
και διόλου για τις εθνικιστικές και ταυτοτικές της εμμονές.  

Όμως, όπως και η Μπάτλερ, η οποία θεωρεί πως ο Τραμπ νίκησε 
επειδή οι ψηφοφόροι του γοητεύτηκαν από την ισχύ και την μάτσο πυγ-
μή του κι όχι για το οικονομικό του πρόγραμμα, έτσι κι ο αρθρογράφος 
μας πασχίζει να δείξει πως ο «φασισμός» συνιστά ένα είδος οντολογι-
κού κατηγορήματος: όποιος είναι «φασίστας» είναι 100% «φασίστας» 
κι ό,τι λέει και κάνει απορρέει 100% από την φασιστική του ουσία. Κι 
όπως σωστά παρατηρεί ένας γάλλος αριστεριστής, αναθεωρώντας την 
αρχική του στάση απέναντι στους ψηφοφόρους της Λεπέν, «δικαιούμα-
στε μάλιστα να αναρωτηθούμε αν η αίσθηση ηθικής ανωτερότητας όλων 
αυτών των “αγγέλων εξολοθρευτών”, που δε γνωρίζουν ούτε έναν ψηφο-
φόρο των Λεπέν, ούτε έναν οπαδό του Εθνικού Μετώπου, και φαντάζο-
νται όλον αυτόν τον κόσμο διακατεχόμενο από ταπεινά, βίαια και τρο-
μακτικά πάθη, δεν μαρτυρά κυρίως τον δικό τους “ταξικό ρατσισμό”»29. 
Να σημειώσουμε εδώ, ότι για «ξέπλυμα της φασίστριας/ρατσίστριας Λε-
πέν» κατηγορεί κι η Lifo όποιον τονίζει πως το κόμμα της εκφράζει πλέον 
τις λαϊκές τάξεις στη Γαλλία30.

28. Βλ., επί παραδείγματι, τις αναλύσεις του γάλλου Christophe Guilluy (του οποίου 
έχουμε δημοσιεύσει κι εμείς κάποια κεφάλαια στο 8ο τεύχος του Προτάγματος υπό τον 
τίτλο «“Zώντας” μαζί ή χωριστά; -Η πολυπολιτισμικότητα και η ρήξη του κοινωνικού 
δεσμού») ή τις αντίστοιχες του Τόμας Φράνκ για τις ΗΠΑ (στο χαρακτηριστικό του 
βιβλίο, What’s the Matter with Kansas? How Conservatives Won the Heart of America [2004]), 
όπως επίσης και το κείμενό μας «Το Μπρέξιτ από ανθρωπολογική και γεωπολιτική σκο-
πιά» (στο www.protagma.wordpress.com) όπου προσεγγίζουμε το Μπρέξιτ βάσει αυτού του 
σχήματος. Σε πιο θεωρητικό επίπεδο η ανάλυση που συζητάμε προκύπτει και από τα 
γραπτά συγγραφέων όπως ο Κρίστοφερ Λας κι ο Ζαν Κλωντ Μισεά. Ενδεικτική της 
νοοτροπίας που εδώ συζητάμε είναι η σφοδρή κι επίμονη κριτική που δεχθήκαμε γι’ αυτό 
μας το κείμενο από ορισμένους αναρχικούς σχολιαστές, οι οποίοι μας κατηγόρησαν για 
εθνολαϊκιστική παρεκτροπή, θεωρώντας πως για να μην απορρίπτει κανείς τους Άγγλους 
που ψήφισαν υπέρ του Μπρέξιτ ως «φασίστες» και «ρατσιστές» δεν μπορεί παρά να 
ρέπει κι ο ίδιος προς ανάλογες λογικές. 

29. W. Pelletier, «“Ο γείτονάς μου ψηφίζει Εθνικό Μέτωπο”», Η Αυγή, 12/3/2017 (στον 
ένθετο Monde diplomatique).

30. Βλ. Α. Δημοκίδης, «Ποιος εκπλήσσεται με το ξέπλυμα της Λεπέν από την ελληνική 
αριστερά;», lifo.gr, 24/4/2017.
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Βάσει των πρώτων εκλογικών στοιχείων είναι πλέον κάτι παραπάνω 
από σαφές ότι το Εθνικό Μέτωπο στη Γαλλία είναι το κόμμα των λαϊκών 
τάξεων που σταθερά ανεβαίνει και συγκρούεται με το κόμμα της 
πολυπολιτισμικής-χιπστεροτεχνοκρατικής ολιγαρχίας των πόλεων, 
δηλαδή με το «κίνημα» του Μακρόν. Κι όμως, οι εγχώριοι αναλυτές εί-
ναι σίγουροι πως το Εθνικό Μέτωπο είναι ένα κόμμα που προσπαθεί 
απεγνωσμένα και με κάθε τρόπο να το φορέσει καπέλο στην κοινωνία η 
γαλλική ολιγαρχία, μέσω της παρακρατικής οδού, δηλαδή διά της οδού 
της προβοκάτσιας: «Όταν ο Μελανσόν, τις τελευταίες προεκλογικές 
εβδομάδες, απείλησε στα σοβαρά να πετάξει την φασιστο-υποψήφια όχι 
απ’ την “πρώτη” θέση αλλά και απ’ την δεύτερη, ρίχνοντας κι αυτήν και 
τους διεθνείς υποστηρικτές της σε μια οικτρή ήττα, μπήκαν μπροστά τα 
μεγάλα μέσα: ο “isis” (λέμε τώρα…). Ο “isis” (λέμε τώρα…) κατάφερε να 
μαζέψει κάμποσες εκατοντάδες χιλιάδες κουκιά (1%; 2%; Δεν θα μάθου-
με ποτέ…) να τα σπρώξει στην φασιστοϋποψήφια, και να γλυτώσει τις 
εντυπώσεις: για δεύτερη φορά μετά από 15 χρόνια το φασιστοσόι Λεπέν 
θα έχει άλλες 15 ημέρες προεκλογικής προπαγάνδας· και προφανώς, 
στις 7 Μάη, ένα ποσοστό μεγαλύτερο απ’ το τωρινό. Απ’ το τίποτα, καλό 
είναι κι αυτό»31. Άτιμα μεγάλα μέσα, που χαλάσατε τη φαντασίωση ολό-
κληρης Πάμελα Άντερσον, η οποία πρόταξε τα στήθη της για τον Μελαν-
σόν (τούτον τον «σύντροφο στη σταυροφορία για τα δικαιώματα των ζώ-
ων, ενάντια στην κλιματική αλλαγή και την κοινωνική δικαιοσύνη»32)... 

Αν θέλουμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και δίχως 
περιστροφές, οφείλουμε να κατανοήσουμε πως η φασιστολογία των 
αναρχικών και της Αριστεράς δεν είναι τίποτε παραπάνω από μια «χίπικη» 
εκδοχή του κυρίαρχου φιλοπαγκοσμιοποιητικού φιλελευθερισμού. 
Ο αντιφασισμός πρέπει να θεωρείται πλέον σάρκα από τη σάρκα της 
κοσμοπολίτικης ιδεολογίας τούτων των global πόλεων, μιας και ταυτίζει τον 
λαό, δηλαδή το «περιφερειακό» εκείνο (κατά τον Κριστόφ Γκιλουί33) κομ-
μάτι των δυτικών πληθυσμών που υφίσταται τις συνέπειες της παγκοσμι-
οποίησης, με τον φασισμό. Όπως δείχνει ο Τζορτζ Όργουελ, η αποκοπή των 
αριστερών και αναρχικών διανοούμενων απ’ τον λαό συνιστά σταδιακό 
και μείζον φαινόμενο της ιστορίας του 20ού αιώνα με βαθιές ρίζες. Τις 

31. «Εκλογική Γαλλία», σημείωμα της 24ης Απριλίου στην ιστοσελίδα www.sarajevomag.gr.
32. P. Anderson, “Assange, Melenchon and the animals.”, pamelaandersonfoundation.org, 

17/4/2017.
33. Βλ. το κείμενό του «“Ζώντας μαζί” ή χωριστά; Η πολυπολιτισμικότητα και η ρήξη 

του κοινωνικού δεσμού», Πρόταγμα, τ. 8, Νοέμβριος 2015.
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ακραίες συνέπειες αυτής της τάσης βιώνουμε σήμερα, όταν, στο πλαίσιο 
του «αντιρατσισμού», κατακεραυνώνονται ως φασιστικές οι μεγάλες 
πλειοψηφίες των δυτικών πληθυσμών. Διόλου όμως δε δείχνουν ν’ 
αντιλαμβάνονται όλοι αυτοί οι ένθερμοι αντιρατσιστές κι αντιφασίστες 
ότι, αν δούμε τα πράγματα από μια αντικειμενική σκοπιά, βασισμένη στις 
σημερινές κοινωνικές διαιρέσεις, ο αντιφασισμός αποτελεί σίγουρα μια 
ιδεολογία που μοιράζεται τις ίδιες «κοσμοπολίτικες», πολυπολιτισμικές 
και global ευαισθησίες, όπως φυσικά και τις ίδιες εμμονές με ένα βασικό 
κομμάτι των σύγχρονων ολιγαρχιών: μίσος για τα έθνη, περιφρόνηση για 
τους «μικροαστούς», μισανδρία, φιλοεξωτισμός, φιλομεταναστευτικός/
προσφυγικός φετιχισμός, τεχνοφιλία κ.ο.κ. 

ΙΙ. Το έθνος-κράτος στον σημερινό κόσμο

Για την κατανόηση του έθνους και την ανανέωση της αντιεθνικι-
στικής κριτικής

α) Ο αντιεθνικισμός ως ανθελληνισμός

-Τι πιστεύεις ότι χρωστάς στην Ελλάδα, αφού αυτή 
δεν σου έχει προσφέρει τίποτα; Το μόνο που σου 
δώσαμε ήταν ένα διαβατήριο. Κι αυτό μόνο όταν 
φοβήθηκαν πως δεν θα συμμετάσχεις στην Εθνική.
-Η σχέση με τη χώρα σου ποτέ δεν μπορεί να βα-
σιστεί στο τι σου χρωστάει ή σε ό,τι της οφείλεις. 
Ούτε κρίνεται από ένα διαβατήριο ή τις δυσκολίες 
της καθημερινότητας».
-Ναι αλλά είναι γεγονός ότι σου έδωσε μόνο το 
διαβατήριο.

-Με ρωτάς τι σημαίνει η χώρα που έδωσε την ευ-
καιρία στους γονείς μου να γεννήσουν τέσσερα 
παιδιά, να πάνε στο σχολείο, να βρουν μια γειτο-
νιά και μια εκκλησία που τους αγκάλιασε. Επίσης, 
ανθρώπους που πίστεψαν σε μένα και τον αδελφό 
μου, πριν καν εμείς πιστέψουμε στον εαυτό μας, 
αλλά και φίλους που ήταν πάντα εκεί. Δεν νομίζω 
ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω.34

34.  Γ. Αντετοκούνμπο, συνέντευξη στον Ν. Παπαδογιάννη με τίτλο, «Οι σχέσεις μου με 
την Ελλάδα δεν κρίνονται από τις δυσκολίες που πέρασα», gazzetta.gr, 19/2/2017.
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Δε θα πρέπει να μας εκπλήσσει, κατόπιν όλων αυτών, η 
διαπίστωση πως τούτη η ανάγνωση της κοινωνίας αντιλαμβάνεται μ’ 
έναν εντελώς λανθασμένο και παραπλανητικό τρόπο το ζήτημα του 
εθνικισμού. Όπως τα πάντα γίνονται αντιληπτά ως «φασισμός» έτσι 
και οι εξουσιαστικές δομές μιας κοινωνίας γίνονται αντιληπτές ως 
παμπεριεκτικές και ολοκληρωτικές, ως ικανές να ποδηγετούν μα και ν’ 
απορροφούν ταυτόχρονα την κοινωνία. Κράτος και κοινωνία ταυτίζονται 
και οι εθνικές σημαίες δεν είναι τίποτε παραπάνω από «Κράτος», 
όπου «Κράτος», φυσικά, για την αναρχική κοσμοθεωρία είναι μόνο οι 
κατασταλτικοί μηχανισμοί και οι μυστικές υπηρεσίες. 

Ενδεικτικό όσων λέμε είναι και το γεγονός ότι άτομα που κατά 
τα άλλα αναφέρονται στον Καστοριάδη είναι τόσο ποτισμένα από τις 
φασιστοφοβικές εμμονές του εγχώριου αναρχισμού που αδυνατούν να 
κατανοήσουν τη στοιχειώδη ιδέα του φιλοσόφου: ότι η νεωτερικότητα 
υπήρξε ένα μείγμα τάσεων προς την επέκταση της κυριαρχίας, από τη 
μια μεριά, και απελευθερωτικών, χειραφετητικών ώσεων, από την άλλη. 
Συνεπώς, ότι και το έθνος, βασική δημιουργία της νεωτερικότητας στο 
πολιτικό επίπεδο, συνιστά μια αναλόγως διφυή κατασκευή, η οποία 
εκφράζει σε πολύ μεγάλο βαθμό το χειραφετητικό πρόταγμα της 
νεωτερικής Δύσης. Όχι, ακόμη κι όταν, σε κάποια σχετική κουβέντα, 
παραθέσει κανείς σχετικά χωρία του Δασκάλου, οι εμπύρετοι Σάντσο 
Πάντσα θα συνεχίζουν να μην κατανοούν35. Αυτό που έχει σημασία εί-
ναι ότι, βλέποντας το έθνος ως τίποτε άλλο πέραν των πολεμικών οπλο-
στασίων των κρατών, αυτή η αντίληψη ταυτίζει τον αντιεθνικισμό με τον 
εθνομηδενισμό και τον αντικοινωνισμό. Με άλλα λόγια, η παράβλεψη της 
καθαρά κοινωνικής πτυχής κάθε εθνικού φαντασιακού μετατρέπει τον 
αντικρατισμό και τον αντιεθνικισμό σε ανοιχτό μίσος για την κοινωνία 
την ίδια. Η πράξη που εκφράζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τούτη την 
περιφρόνηση για τον καθημερινό άνθρωπο είναι το κάψιμο της σημαίας, 
συνήθεια που κληρονομούμε από την αμερικανική Νέα Αριστερά. Όπως 
όμως διαπίστωνε με μεγάλη διαύγεια ο βετεράνος ακτιβιστής Julius Les-
ter, «η κοινή λογική θα ‘πρεπε να μας είχε διδάξει ότι είναι αδύνατο να 
αλλάξεις μια χώρα, αν τη μισείς»36.

35. Βλ. για του λόγου το αληθές τη σχετική μας κουβέντα μ’ έναν κάποιο Ν. Χριστόπουλο/Α. 
Θεοδωρίδη στο μπλογκ της ομάδας μας, κάτω από το κείμενό μας για το Μπρέξιτ, που 
αναφέραμε και παραπάνω.

36. Δήλωσή του σχετικά με τα κινήματα της δεκαετίας του ’60 που παρατίθεται από τον Κρίστοφερ 
Λας, The True and Only Heaven. Progress and its Critics, [Ο μόνος και πραγματικός Παράδεισος. Η ιδέα 
της Προόδου κι οι αντίπαλοί της], New York, W. W. Norton&Co, 1991, σ. 494.
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Σε κάθε περίπτωση, ο εθνικισμός θα πρέπει ορθότερα να γίνεται 
αντιληπτός ως αυτό που απάντησε η Λεπέν στο ζήτημα που προέκυψε 
μετά από ορισμένες δηλώσεις ανοιχτής καταδίκης της Αποικιοκρατίας εκ 
μέρους του Μακρόν, τον περασμένο Φεβρουάριο στο Αλγέρι: «εγώ αγαπώ 
τη Γαλλία δίχως την παραμικρή επιφύλαξη». Με άλλα λόγια, κάθε κριτική 
σε πτυχές κι επιλογές της ιστορίας ενός έθνους απαγορεύεται: ό,τι έχει 
κατά καιρούς διαπράξει το εν λόγω έθνος πρέπει να το αποδεχόμαστε 
και να το υπερασπιζόμαστε μόνο και μόνο επειδή τυγχάνει να ‘μαστε κι 
εμείς μέλη του. Αυτό ακριβώς είναι που διακρίνει τον εθνικισμό από τον 
πατριωτισμό: η αναγωγή της εθνικής ιστορίας σε ιερό τοτέμ, στο όνομα 
του οποίου δικαιολογούνται παρελθόντα εγκλήματα, προετοιμάζονται 
μελλοντικά και προωθείται ο κάθε είδους βλακώδης, εθνικός ναρκισσισμός. 
Όπως, όμως, θα έλεγε μια άλλη γαλλίδα, η Σιμόν Βέιλ, η αντίληψη που 
εκφράζει το γελοίο θηλυκό ενεργούμενο του Πούτιν που πλασάρεται 
ως νέα Ιωάννα της Λοραίνης δε συνιστά πατριωτισμό, δηλαδή αγάπη 
για την πατρίδα, αλλά μια εκδοχή της χαρακτηριστικά εθνικιστικής 
«οίησης του μεγαλείου», τούτης της στρεβλής υπερηφάνειας που αντί 
να ενδιαφέρεται να βελτιώσει την πατρίδα, μόνη της έγνοια είναι να 
την ανάγει διαρκώς σε τοτέμ και απόλυτο προκειμένου να εκτονώσει τα 
ναρκισσιστικά της σύνδρομα. 

Διόλου τυχαία που για τον μεταμοντέρνο αντιεθνικισμό κάθε 
κριτική, ας πούμε, των λαθών και των αστοχιών ή των απαράδεκτων 
επιλογών μιας κοινωνίας, εν προκειμένω της ελληνικής, δεν μπορεί παρά 
να γίνεται αντιληπτή ως «ανθελληνισμός». Όπως διαβάζουμε, λ.χ., σε μια 
πρόσφατη αφίσα, «Το 1992, ο Παναγιώτης Κονδύλης ξεσπαθώνει. Με 
έναν ανθελληνικό λίβελλο διεκτραγωδεί την ελληνική (γεωπολιτική και 
όχι μόνο) παρακμή. Και κάνει κάθε άλλο παρά αισιόδοξες προβλέψεις. 
Εικοσιπέντε χρόνια μετά πολλές απ’ αυτές αποδεικνύονται ακριβείς. 
Έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε την άποψη κάποιου που, 
απ’ την απέναντι σε σχέση με την δική μας πολιτική θέση, μπορεί να 
στριφογυρνάει στο μνήμα του, κάνοντας προς τους έλληνες την γνωστή 
άσεμνη χειρονομία: εγώ σας τα ‘λεγα!»37. Η κριτική, δηλαδή, ισούται με 
νεολαιίστικο κωλόχερο, με το «Έλληνα, Έλληνα, είσαι σκουλήκι» του ου-
σιωδώς εφηβικού αντιμικροαστισμού των Εξαρχείων. Κι έτσι στο όνομα 
της αντίθεσης στον εγχώριο εθνικισμό, συντασσόμαστε με την οποιαδή-
ποτε καγκουριά των αντίπαλων και γειτονικών εθνικισμών: του αλβανι-
κού και σκοπιανικού παλιότερα, του τουρκικού σήμερα. Φυσικά, αυτή η 

37. «Ο αναξιοπρεπής επαίτης...», αφίσα του περιοδικού Sarajevo, 26/2/2017.
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τακτική το μόνο που κάνει είναι να ρίχνει νερό στον μύλο των νεοελλήνων 
εθνικιστών, δίνοντας πάτημα στα συνωμοσιολογικά τους παραληρήματα. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίφημη αφίσα της συνέλευσης Autonome 
Antifa που παρουσιάζει εν πολλοίς την Τουρκία ως θύμα των μακιαβελικών 
σχεδιασμών περικύκλωσης από πλευράς Ελλάδας, δηλώνοντας ότι η 
τουρκική επιθετικότητα είναι συνέπεια αυτής ακριβώς της πολιτικής 
περικύκλωσης. Όπως ήταν αναμενόμενο, το θέμα έπαιξε στα κανάλια 
και βγήκαν διάφορα βαμπίρ του εθνικιστικού-μιλιταριστικού λόμπι 
(Καλεντερίδης, Κρανιδιώτης κ.λπ.) να μας πουν ότι πρόκειται για δάκτυλο 
των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών και για ενέργειες που «εμπίπτουν στα 
πλαίσια ψυχολογικών, υβριδικών και παραπληροφορικών επιχειρήσεων 
του τουρκικού Γενικού Επιτελείου και των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών 
σε βάρος της χώρας μας»38. Βέβαια, αν το μόνο που μας νοιάζει είναι να 
κάνουμε την πλάκα μας «τρολάροντας» τους εθνικιστές, ενδεχομένως τέ-
τοιοι ακτιβισμοί να έχουν κάποιο νόημα. Αν όχι, όμως, το μόνο που απο-
δεικνύουν είναι η αδυναμία μας να υπερβούμε την παιδική μας «δυστυχία 
να είμαστε Έλληνες», πλασάροντας τον ανθελληνισμό μας -δηλαδή το μί-
σος για τον εαυτό μας- ως αντιεθνικισμό.

β) Πολυπολιτισμικότητα, ανθελληνισμός, κοινωνία της κατανάλωσης
Όπως διαβάζουμε στην παρουσίαση ενός νέου αμερικανικού 

πολιτικού περιοδικού, μιας τραμπικής πτέρυγας της αμερικανικής 
Δεξιάς, καταπώς φαίνεται: «Καθώς λέγεται, ζούμε σ’ έναν 
“παγκοσμιοποιημένο” κόσμο. Εντούτοις, θα έλεγε κανείς ότι το πιο 
έντονο φαινόμενο παγκόσμιας κλίμακας είναι σήμερα η αναγέννηση 
του εθνικισμού, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη και την Ασία. 
Ποιο θα είναι το μέλλον των εθνών και του εθνικισμού και ποιες θα είναι 
οι συνέπειες του περαιτέρω διαχωρισμού της πολιτικής κυριαρχίας από 
την υπαρκτή, σήμερα, πολιτική κοινότητα του έθνους-κράτους; Είναι 
η περαιτέρω “παγκοσμιοποίηση” αναπόφευκτη αλλά και επιθυμητή; 
Μπορούμε, άραγε,να ξαναζωντανέψουμε τον εθνικισμό συνδέοντάς τον 
με το αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη, αντί να τον εγκαταλείπουμε 
στις χειρότερες εκδοχές του;»39. Πρόκειται για ερωτήματα που πρώτοι 
θα έπρεπε να θέτουν σήμερα η Αριστερά κι οι κατά τόπους αναρχικοί 

38. Βλ. σχετικό ρεπορτάζ του Star στο δελτίο ειδήσεων της 13ης Απριλίου 2017. Πρόκειται 
για ατάκα του «στρατιωτικού αναλυτή» Αθανάσιου Δρούγου. 

39. “Why a New Policy Journal? Our Mission Statement”, σημείωμα της σύνταξης, American 
Affairs, τ. 1, Άνοιξη 2017.
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χώροι, όχι οι διαυγέστεροι των δεξιών. Δυστυχώς όμως η μετά το 1960 
Αριστερά έχει τόσο πολύ χάσει την επαφή της με τις κοινωνίες και κυρί-
ως με τα λαϊκά τους στρώματα που κι η ίδια η έννοια «λαός» πλέον πα-
ρουσιάζεται από ορισμένους ως προοίμιο του φασισμού. Όπως είχε ειπω-
θεί κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης που διοργανώθηκε την παραμονή 
της διαδήλωσης ορισμένων νεοναζιστικών κομμάτων στην Φραγκφούρ-
τη, τον Απρίλιο του 2013, «Το ναζιστικό κίνημα δε θα είχε ποτέ μπορέσει 
να πετύχει δίχως τους Σοσιαλδημοκράτες και το ΚΚ Γερμανίας. Διότι, 
πόθεν προήλθαν οι εργάτες, οι οποίοι, ο ένας μετά τον άλλον, πέρασαν 
στις γραμμές των Ναζί; Πού έμαθαν να πειθαρχούν στην εξουσία; Στις 
οργανώσεις του εργατικού κινήματος! Εκεί διδάχτηκαν να αγαπούν τον 
“λαό” [Volk] και το έθνος-κράτος»40.

Είδαμε ότι θεμελιώδες στοιχείο της «γκλόμπαλ» νοοτροπίας των 
σύγχρονων πολυπολιτισμικών ολιγαρχιών είναι ένα υπόρρητο μίσος για τον 
«λευκό άνδρα» κι η αντίστοιχη εξύμνηση του οτιδήποτε ξεφεύγει από τον 
υποτιθέμενο «ετεροκανονικό» κανόνα. Αυτή η εμμονή με τον υβριδισμό 
ως «μόλυνση» της πρωτοκοσμικής «καθαρότητας» τη βρίσκουμε 
διαρκώς στα κείμενα τόσο των αναρχικών και Αντιφά ομάδων όσο και 
των θεωρητικών του μεταμοντέρνου φεμινισμού, αναρχοφεμινισμού και 
γενικότερου χιπστερο-ακαδημαϊκού αριστερισμού. Από την υπαρχηγό 
της Τζούντιθ Μπάτλερ και αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου Πουλαντζά, 
Α. Αθανασίου και τον Α. Γαβριηλίδη ως τη φεμινιστική ομάδα Μιγάδα, 
έχουμε παντού την ίδια εμμονή με τις «εναλλακτικές “ανθρωπότητες” 
(όπως τις “γυναίκες”, τους “ιθαγενείς”, τους φτωχούς, τους άστεγους, 
τους ομοφυλόφιλους, τους ξένους, τους απάτριδες, τους “χωρίς χαρτιά”, 
όλους όσοι έχουν ιστορικά χρωματιστεί ως “μη κανονικοί άνθρωποι”)»41. 
Όπως πρόσφατα το εξέφρασε ο νέος αστέρας της στρατευμένης ποίησης 
Γιάζρα, «Είμαι ένας γαμημένος μουσουλμάνος,/ γροθιά, κνήμη, πούτσος./ 
Δε θα γυρίσω πίσω στην πατρίδα μου (δεν έχω πατρίδα)./ Είμαι μια 
υγειονομική απειλή, ένα μίασμα, δεν ανήκω σε καμία πολιτισμένη 
φυλή»42. Πρόκειται για τον ίδιο Γιάζρα που «γράφει ποιήματα σα-
μπλάροντας φράσεις από χιπ χοπ ύμνους και σκόρπια κομμάτια από 
την έκδοση Πολεοδομία και δημόσια τάξη: Αθήνα οχυρωμένη πόλη της 

40. W. Wetzel, H. Mächerle, M. Kellner, J. Gerber, “Anti-fascism. A panel discussion on its 
problematic history and meaning”, The Platypus Review, τ. 63, Φεβρουάριος 2014, σ. 3.

41. «Κρίση, κριτική και οι δυνατότητες της πολιτικής. Συνέντευξη της Αθηνάς Αθανασίου 
και της Τζούντιθ Μπάτλερ στην Ειρήνη Αβραμοπούλου», στα «Ενθέματα» της Αυγής 
(26/1/2014).

42. Από τη συλλογή Γκρόζνι (εκδ. Υποκείμενο, 2016).
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Λέσχης κατασκόπων του 21ου αιώνα»43 και τον οποίο εξυμνεί η Lifo, ενώ, 
τις ίδιες «εθνομηδενιστικές» απόψεις εξέφρασε και ο καλεσμένος της 
χιπστερομεταμοντέρνας Documenta 14, Τόνι Νέγκρι. Ακριβώς όμως αυ-
τό είναι το κυρίαρχο, πλέον, πνεύμα: φετιχισμός της «ετερότητας» και 
καθετί του «τρανς» και του «κουίρ» και φυσικά μίσος για τον «εθνικό» 
κορμό κι οτιδήποτε «πρωτοκοσμικό» και «λευκό» -«Τ’ όνομά μου ήταν/ 
Παναγιώτης (τι σιχασιά!)·/ θέλησα να ξεπλύνω από πάνω μου τη ντροπή 
του λευκού αρσενικού» που λέει κι ο Γιάζρα. Πρόκειται, ακριβώς, για τη 
λογική που οδηγεί στη φασιστοφοβία που συζητήσαμε προηγουμένως. 

Στην πραγματικότητα, όμως ο «καπιταλισμός» είναι κάθε άλλο 
παρά «ρατσιστικός» και «πατριαρχικός»: όχι μόνο η παγκοσμιοποίηση 
βασίζεται στην κατάργηση των συνόρων και των φραγμών κάθε είδους 
αλλά και, σε πολιτιστικό επίπεδο, η λειτουργία της κοινωνίας της 
κατανάλωσης απαιτεί να μην υπάρχουν διακρίσεις που περιορίζουν την 
πρόσβαση των πιθανών πελατών στο εμπόρευμα, βασισμένες στο φύλο, τη 
φυλή, το θρήσκευμα και την εθνικότητά τους. Δε χρειάζεται κανείς να ‘χει 
διαβάσει τις αναλύσεις του Τοκβίλ για τη «δημοκρατική επανάσταση» 
προκειμένου ν’ αντιληφθεί πως, ως βασική συνιστώσα της νεωτερικότητας, 
ο καπιταλισμός προωθεί τη διάβρωση κάθε αξίας και κοινωνικής σύμβασης 
και, ως εκ τούτου, και των συντηρητικών και πατριαρχικών αντιλήψεων, 
προκειμένου να δημιουργήσει μια ομογενοποιημένη μάζα «ορθολογικών 
υποκειμένων». Η ίδια η δυναμική της «ελεύθερης» αγοράς αρκεί για να 
μας πείσει ότι αυτό που επιζητεί ο «καπιταλισμός» -δηλαδή η κοινωνία 
της κατανάλωσης της εποχής μας- είναι η απρόσκοπτη πρόσβαση του 
μεγαλύτερου δυνατού αριθμού ατόμων στο εμπόρευμα. Είναι ενδεικτική, 
εν προκειμένω, η «εξέγερση» του νεοτεχνολογικού κλάδου ενάντια στην 
αντιμεταναστευτική πολιτική του Τραμπ44 όπως κι ορισμένες από τις πιο 
πρόσφατες καμπάνιες των μεγαλύτερων πολυεθνικών: η Nike λανσάρει 
φουλάρια για τις μουσουλμάνες αθλήτριες, ενώ η Pepsi, στην πιο πρόσφα-
τη διαφήμισή της, με πρωταγωνίστρια μια από τις αδερφές της Κιμ Καρ-
ντάσιαν, παρουσιάζει μια πολυπολιτισμική διαδήλωση με μεγάλη συμ-
μετοχή μαύρων ανδρών και γυναικών, στην οποία πρωταγωνιστούν μια 
μουσουλμάνα φωτογράφος με το φουλάρι της κι ένας ασιάτης μουσικός. 

Οι «μειονότητες» και οι καταπιεσμένες -ή θεωρούμενες ως 
τέτοιες- ομάδες μετατρέπονται εύκολα σε αγορές προς κατάκτηση υπό 

43. M. Hulot, «Η περίπτωση Γιάζρα: Ποιήματα βουτηγμένα στη βενζίνη», lifo.gr, 1/8/2016.
44. Βλ. σχετικά το άρθρο «Google, Apple, Microsoft, Facebook σε κοινό μέτωπο κατά του 

Τραμπ», tvxs.gr, 30/1/2017. 
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τις ευλογίες της σύγχρονης πολυπολιτισμικής ολιγαρχίας η οποία, κατά το 
μοντέλο των αμερικανών Νέων Δημοκρατικών, τις χρησιμοποιεί ως βασική 
εκλογική της πελατεία. Όπως, για παράδειγμα, διαβάζουμε, οι πόλεις της 
-πραγματικά κι όχι μόνο κατ’ όνομα πατριαρχικής- Κίνας γίνονται όλο 
και περισσότερο ανεκτικές απέναντι στους ομοφυλόφιλους, μιας και «το 
μέγεθος της λεγόμενης “ροζ” οικονομίας της χώρας εκτιμάται σήμερα στα 
300 δις δολάρια, κατατάσσοντάς την στην τρίτη θέση παγκοσμίως, μετά 
την Ευρώπη και τις ΗΠΑ (σε παγκόσμιο, δε, επίπεδο εκτιμάται πως η ΛΟΑΤ 
κοινότητα δαπανά πάνω από 3 τρις δολάρια ετησίως)»45. Αντίστοιχα, τα 
«χαλάλ» προϊόντα που προωθούνται στους μουσουλμάνους καταναλωτές 
έχουν δημιουργήσει μια ολόκληρη βιομηχανία. Κυρίαρχη πολιτική του 
«συστήματος» είναι κι εδώ η τάση «αφομοίωσης» των μεταναστών κάθε 
είδους στην κοινωνία, τόσο σε ιδεολογικό επίπεδο (στα πλαίσια του 
μεταμοντέρνου, πολυπολιτισμικού και «γκλόμπαλ» φαντασιακού) όσο 
και σε επίπεδο οικονομικό (στα πλαίσια της προσπάθειας δημιουργίας 
νέων αγορών). Είναι, δε, ενδεικτικό, ότι αρνητική στάση απέναντι σε 
αυτήν την τάση (που κυμαίνεται από εύλογες ενστάσεις και απορίες σαν 
αυτές που εκφράζουμε κι εμείς ευθύς παρακάτω μέχρι την ισλαμοφοβία 
και την αντιμεταναστευτική υστερία) εκφράζουν τα λαϊκά στρώματα των 
δυτικών κοινωνιών, τα οποία εκφράζονται μέσω του δεξιού λαϊκισμού -από 
τον Τραμπ ως την Ακροδεξιά. Αντίθετα τα κράτη, που παρουσιάζονται 
δήθεν ως φασιστικά, ως «καθεστώτα εξαίρεσης» κ.ο.κ., κυβερνώνται 
από ολιγαρχίες πολυπολιτισμικές και γενικώς «φιλομεταναστευτικές». 
Στον βαθμό, δε, Στον βαθμό, δε, που φαντάζουν ως «φασιστικά» είναι, 
αφενός επειδή πρέπει με κάποιον τρόπο να διαχειριστούν τη μαζική έλευση 
μεταναστευτικών πληθυσμών και αφετέρου επειδή η κοινή γνώμη και δη οι 
λαϊκές τάξεις νιώθουν συχνά τούτη την έλευση ως εισβολή που πρέπει να 
περιοριστεί ή/και να ελεγχθεί αυστηρά.

Δυστυχώς, όπως φάνηκε και με την υπόθεση του περίφημου 
μπουρκίνι, το περασμένο καλοκαίρι στη Γαλλία, η συντριπτική 
πλειονότητα της Αριστεράς και των αναρχικών -μαζί με ορισμένες ΜΚΟ- 
δείχνει να ταυτίζεται με αυτήν την τάση, έστω υποστηρίζοντας μια 
πιο «εναλλακτική» εκδοχή της. Ωστόσο η βάση των θέσεών τους είναι 
ουσιαστικά η ίδια: σεβασμός της πολιτιστικής ιδιαιτερότητας δίχως την 
παραμικρή κριτική, ακόμη κι όταν πρόκειται για την υιοθέτηση βλακωδών 

45. Ch. Campbell, “China’s LGBT citizens are coming out as an economic force”, Time, 
20/3/2017.
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καταναλωτικών συνηθειών46. Και παράλληλα πλήρης αδιαφορία για την 
υπεράσπιση αξιών και θεσμών που, εντός της Δύσης, συνιστούν προϊόν 
της πάλης των κοινωνικών κινημάτων. Για τον λόγο αυτό δημοσιεύουμε 
σε αυτό το τεύχος το κείμενο των Μ. Θεοδοσιάδη και Σ. Ζήση σχετικά με 
τον θεσμό της γαλλικής laïcité, με σκοπό τη διασάφηση ορισμένων καίρι-
ων πτυχών του ζητήματος («Σημειώσεις για την κοσμικότητα»). Δυστυχώς, 
βέβαια, με την έκρηξη του προσφυγικού τα τελευταία δυο χρόνια, κάθε 
κριτική σ’ αυτήν την αφελή αντίληψη που θεοποιεί οτιδήποτε το μη δυτικό 
δε γίνεται καν ακουστή, μιας και ερμηνεύεται ως δείγμα απανθρωπιάς 
απέναντι στο δράμα ξεριζωμένων οικογενειών, θυμάτων πολέμου. 

Ο αφελής αντιεθνικισμός κι οι δυο εκδοχές εθνικής συνείδησης 

Τα έθνη υπήρξαν η χειρότερη επινόηση της 
ανθρώπινης ιστορίας.

Τόνι Νέγκρι47

α) Το διακύβευμα της ένταξης
Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε εδώ με το ζήτημα της συμβολής 

αυτού του σχηματιζόμενου γαλαξία -που κινείται από τις ΜΚΟ και το 
No Border κίνημα ως εγχώριους αναρχικούς, μέλη αναρχοφεμινιστικών 
οργανώσεων και παρατρεχάμενους της Ντοκουμέντα- στη δημιουργία 
μιας νέας κοινωνικής ομάδας χιποτεχνοκρατικού χαρακτήρα, που θα 
αποτελέσει φυτώριο για τις μελλοντικές πολυπολιτισμικές γραφειοκρατίες, 
γενικές γραμματείες και ανεξάρτητες αρχές. Αυτό που εδώ μας 
ενδιαφέρει είναι να καταδείξουμε πόσο λίγο καταλαβαίνουν όλα αυτά τα 
άτομα τα διακυβεύματα των ζητημάτων με τα οποία καταπιάνονται με 
τόσο πάθος και τέτοια θέρμη. Δύο είναι αυτά τα διακυβεύματα: Βασικό 
και πρωτεύον, είναι, όπως είδαμε, η κατανόηση του έθνους-κράτους ως 
θεσμού και, στη συνέχεια, ο στοχασμός πάνω στο ζήτημα του τι σημαίνει 
πραγματική ένταξη ξένων πληθυσμιακών ομάδων στην εκάστοτε κοινωνία 
υποδοχής.

46. Βλ. σχετικά με το μπουρκίνι το κείμενό μας, «Ορισμένες παρατηρήσεις περί 
Αριστεράς, θρησκείας και εκκοσμίκευσης με αφορμή το μπουρκίνι», στο www.protagma.
wordpress.com. 

47. «Τα έθνη υπήρξαν η χειρότερη επινόηση της ανθρώπινης ιστορίας», συνέντευξη στην 
Εφημερίδα των Συντακτών, 17/9/2016.
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Μοιραία και μόνο που θέτει κανείς αυτά τα ζητήματα εγείρει 
αυτόματα υποψίες αντιμεταναστευτικών απόψεων. Εντούτοις, στόχος 
μας εδώ δεν είναι να αποδείξουμε πως δεν πρέπει να δέχονται οι 
δυτικές χώρες πρόσφυγες και μετανάστες, αλλά να φωτίσουμε τα 
τεράστια διακυβεύματα που θέτει, σε πολιτικό αλλά και ανθρωπολογικό 
επίπεδο, το μεταναστευτικό, τόσο για τον δυτικό όσο και για τον μη 
δυτικό κόσμο48. Δεδομένης της βαρύτητας αυτών των ζητημάτων αλλά 
και της, μακροπρόθεσμα, αδιέξοδης κατάστασης που αυτά δημιουργούν, 
οποιαδήποτε προσπάθεια πολιτικοποίησης του μεταναστευτικού και 
κυρίως του προσφυγικού είναι καταδικασμένη να πέφτει στο κενό. 
Αναγκαστικά το θέμα χρήζει μιας πιο «ανθρωπιστικής» και φιλανθρωπικής 
προσέγγισης, η οποία έχει να κάνει με τη συμπαράσταση και την υλική 
και λοιπή αρωγή σε ανθρώπους ξεριζωμένους ή εξαθλιωμένους49. 

Κατά τα άλλα, το πολιτικό της υπόθεσης δεν έγκειται στον τρόπο 
με τον οποίο θα γίνεται αυτή η αρωγή -όπως λανθασμένα πιστεύουν 
οι αναρχικοί, που προσπαθούν να πολιτικοποιήσουν τον ανθρωπισμό 
(λες κι η «απλή» φιλανθρωπία είναι πράγμα κακό και μιαρό!)-, αλλά 
στην προσπάθεια να ρυθμιστεί το ζήτημα με τρόπο κατά το δυνατόν 
δημοκρατικότερο, δεδομένης της σοβαρότητας του προβλήματος. 
Και ως προς αυτό το ζήτημα, θα πρέπει να σκεφτούμε τι σημαίνει το 
μεταναστευτικό για το πρόταγμα που κατά τα άλλα υποστηρίζουμε: πώς 
συνδέεται με την κριτική στον εθνικισμό ή με την προώθηση του αιτήματος 

48. Βλ. σχετικά το κείμενό μας «Για το μεταναστευτικό, την Ιθαγένεια και την εθνική 
ταυτότητα» (Πρόταγμα, τ. 8, Νοέμβριος 2015).

49. Διαπίστωση που ισχύει και για όσους προσπαθούν να πολιτικοποιήσουν το θέμα 
από δεξιά σκοπιά. Φώναζαν όλοι αυτοί -προεξάρχοντος του γαυροράμπο Λοβέρδου- 
πως φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για την άφιξη τόσων πολλών προσφύγων, αφού όπως ανέφερε 
«Πόλεμος στη Συρία υπάρχει εδώ και χρόνια. Τώρα όμως η ψευδοαριστερά κάλεσε τους 
λαθρέμπορους να μεταφέρουν μετανάστες από παντού» (Twitter, 11/8/2015). Τα νούμερα, 
όμως, είχαν αρχίσει ν’ ανεβαίνουν κατακόρυφα ήδη από το ’14 και όχι μόνο στον εξ 
Ανατολάς δρόμο. Για παράδειγμα, ενώ το 2013 αποβιβάστηκαν στις ιταλικές ακτές 42.777 
μετανάστες, το 2014 αποβιβάστηκαν 170.000 και ήδη τους πρώτους τρεις μήνες του ’15 
είχαν αποβιβαστεί 23.556, δηλαδή περισσότεροι από τις ετήσιες αφίξεις κάθε χρονιάς, 
από το 2004 και μετά, με εξαίρεση το 2008, το 2011 και το 2013. Αλλά και σήμερα, μετά 
την αμφιλεγόμενη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας και τη συνακόλουθη κάθετη πτώση των αφίξεων 
από τις τουρκικές ακτές, βλέπουμε να επανενεργοποιείται η χερσαία δίοδος μέσω Έβρου 
αλλά κι ο ιταλικός δρόμος. Πράγμα που δείχνει πως πίσω από το μεταναστευτικό -που 
συνιστά και το πραγματικό, μόνιμο πρόβλημα, σε αντίθεση με το προσφυγικό που είναι 
κατά μεγάλο μέρος, όχι όμως και αποκλειστικά, συγκυριακής φύσης φαινόμενο- υπάρχει 
μια ολόκληρη οικονομική και δημογραφική δυναμική, η οποία δεν μπορεί να καμφθεί με 
κατασταλτικά μέτρα. 
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ενός αμεσοδημοκρατικού μετασχηματισμού της ελληνικής κοινωνίας 
αλλά και των δυτικών της ομολόγων; Τι έχουμε να πούμε, από αυτή τη 
σκοπιά, για παράδειγμα, για το γεγονός ότι νόμιμοι μετανάστες, που 
ζουν στις ευρωπαϊκές χώρες ως ευρωπαίοι πολίτες, συχνά γεννημένοι και 
μεγαλωμένοι στη Δύση, υποστηρίζουν την επιβολή της Σαρία ή ψηφίζουν 
μαζικά υπέρ του «ΝΑΙ» στο δημοψήφισμα του Ερντογάν; Και, τέλος, 
τι σημαίνει η ύπαρξη μεγάλων αριθμών μεταναστών εντός της Δύσης 
για την κοινωνία της κατανάλωσης; Μήπως κάποια πολιτισμική συμβολή 
εξ Ανατολών προς την αμφισβήτηση ή την υπέρβασή της ή μήπως την 
επιβεβαίωση της παντοδυναμίας του καταναλωτικού τρόπου ζωής σε 
όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη; 

Σχετικά με τη στάση των δυτικών κρατών, ας δούμε ποια είναι τα 
πιο «ακραία» μέτρα που συζητήθηκαν ή και πέρασαν μετά τα τρομοκρατικά 
χτυπήματα των Βρυξελλών. Στο ίδιο το Βέλγιο ψηφίστηκε νόμος σύμφωνα 
με τον οποίο οποιοσδήποτε μη Βέλγος επιθυμεί να πολιτογραφηθεί βέλγος 
πολίτης οφείλει να υπογράφει μια υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία 
αποδέχεται τις κυρίαρχες αξίες της βελγικής κοινωνίας και προσχωρεί στον 
επικρατούντα τρόπο ζωής. Και τι προβάλλεται ως τεκμήριο μιας τέτοιας 
προσχώρησης; Κατά βάση τρία πράγματα: η εκμάθηση της ντόπιας γλώσσας, 
η εξεύρεση δουλειάς και η μη χρήση βίας για την επίλυση ενδοοικογενειακών 
διαφορών. Οι δύο πρώτες προϋποθέσεις συμπεριλήφθηκαν και σε ανάλογης 
έμπνευσης σχέδιο νόμου που πρότεινε την επαύριο των επιθέσεων και η 
γερμανική Δεξιά. Σε κάθε περίπτωση, και οι τρεις αυτές συνθήκες έχουν 
ένα βασικό στόχο: την αντιμετώπιση των τάσεων αυτογκετοποίησης των 
μεταναστευτικών κοινοτήτων, οι οποίες, αν αφεθούν ανεξέλεγκτες, οδηγούν 
στη δημιουργία κλειστών μικροκοινωνιών, αποκομμένων από το υπόλοιπο 
κοινωνικό σώμα (οι οποίες, εν προκειμένω, μετατρέπονται συχνά σε 
φυτώρια τζιχαντισμού). Ταυτόχρονα και οι τρεις αυτές προϋποθέσεις έχουν 
ως στόχο τη βελτίωση της θέσης των γυναικών: Αν αναλογιστούμε πως οι 
μεταναστευτικοί πληθυσμοί προέρχονται σχεδόν εξ ορισμού από βαθιά 
πατριαρχικές, προνεωτερικές κοινωνίες, δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε 
γιατί το μοντέλο του πάτερ-φαμίλια αναπαράγεται αυτούσιο κι εντός των 
δυτικών μεταναστευτικών παροικιών50. Ο πατέρας μαθαίνει τη γλώσσα σ’ 
ένα λειτουργικό επίπεδο, ούτως ώστε να μπορεί να δουλεύει και να τρέφει 
την οικογένεια, ενώ η γυναίκα μένει στο σπίτι, να φροντίζει το νοικοκυριό, 

50. Σχετικά με την επιβίωση του φυλετισμού και της πατριαρχικής του λογικής εντός 
των μεταναστευτικών κοινοτήτων της Δύσης, βλ. και το «Εντιτόριαλ» του προηγούμενου 
τεύχους μας.

EDITORIAL



40

και, δεδομένου πως συγχρωτίζεται μόνο με ομοεθνείς της, συχνά δε μαθαί-
νει καν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής της. Είναι, δε, προφανές, πως μέ-
σα σ’ αυτά τα πραγματικά πατριαρχικά πλαίσια, η χρήση βίας, από πλευ-
ράς πάτερ-φαμίλια, είναι κάτι πολύ συνηθισμένο51. Το ίδιο ισχύει, φυσικά, 
και με την απαγόρευση της πολυγαμίας και των γάμων με ανήλικα κορί-
τσια, που θα επιβάλει η Γερμανία, μιας και «μόνο στο κρατίδιο της Βαυα-
ρίας επιβεβαιώθηκαν 550 κρούσματα γάμων με “νύφες” κάτω των 18 ετών 
και άλλες 161 περιπτώσεις με κορίτσια που δεν είχαν καν κλείσει τα 16, όλες 
ανάμεσα στις οικογένειες που έφθασαν στη Γερμανία με τα τελευταία με-
ταναστευτικά ρεύματα και ζητούν άσυλο. Ωστόσο, ανάλογες ποσοτικά είναι 
οι περιπτώσεις και σε ολόκληρη τη χώρα»52. 

Τι θα πούμε, λοιπόν, εμείς γι’ αυτήν την κατάσταση; Ότι η Γερμα-
νία είναι «ναζιστικό κράτος» (όπως έλεγε ο Ερντογάν) και πως το φασι-
στικό βελγικό κράτος προβαίνει σε βίαιη αφομοίωση των μεταναστευτι-
κών πληθυσμών μη αποδεχόμενο την πολιτιστική τους ιδιαιτερότητα; Που 
εν προκειμένω έγκειται σε μια καραμπινάτη πατριαρχία η οποία πολύ συ-
χνά κλειδαμπαρώνει τη γυναίκα μέσα στο σπίτι; Ή θα δεχτούμε πως, από 
τη στιγμή που υποστηρίζουμε αξίες δημοκρατικές και χειραφετητικές, θα 
πρέπει κι εμείς να αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα τέτοιας έμπνευσης 
νομοθετημάτων, η οποία δεν είναι προϊόν κάποιου υποτιθέμενου δυτικο-
κεντρισμού αλλά αντανακλά μια ζοφερή πραγματικότητα53; Υπάρχουν 
περιπτώσεις όπου κάποιες «εκ των άνω» λύσεις καθίστανται πολύ 
αποτελεσματικές και ωφέλιμες σε σύγκριση με την πλήρη αδυναμία των 
ίδιων των κοινωνιών να ανταποκριθούν στα εκάστοτε αδιέξοδα, όπως, εν 
προκειμένω, συμβαίνει με το ζήτημα της ένταξης των μεταναστευτικών 
πληθυσμών. Αντί να εθελοτυφλούμε προσμένοντας μια θεία φώτιση «από 

51. Δεδομένου, άλλωστε, πως σε τέτοιες περιπτώσεις μεταφύτευσης της οικογένειας 
εντός ενός νέου και άγνωστου περιβάλλοντος, διαφορετικού από αυτό εντός του οποίου 
αυτή αναπτύχθηκε, εκλείπουν τα παραδοσιακά αντίβαρα που περιόριζαν την απόλυτη 
εξουσία του πατριάρχη επί της γυναίκας του. Για παράδειγμα, εξαιτίας των γενναιόδωρων 
επιδομάτων που συχνά δίνουν τα δυτικά κράτη στις οικογένειες μεταναστών, η γυναίκα 
δεν είναι αναγκασμένη να βγει από το σπίτι προκειμένου να δουλέψει, με αποτέλεσμα να 
τελεί σχεδόν υπό κατ’ οίκον περιορισμό. 

52. «Τέλος στην πολυγαμία και στις ανήλικες νύφες των μουσουλμάνων βάζει η 
Γερμανία», Thepressproject.gr, 15/6/2016.

53. Όπως διαβάζουμε, π.χ., «κάθε αιτών άσυλο στη Νορβηγία πρέπει να παρακολουθήσει 
μαθήματα δικαιωμάτων και σεβασμού των γυναικών. Τα μαθήματα αυτά έγιναν 
υποχρεωτικά μετά από μια σειρά κρουσμάτων σεξουαλικής παρενόχλησης στην πόλη 
Σταβάνγκερ στα δυτικά της χώρας» (“Norway’s Muslim immigrants attend classes on 
western attitudes to women”, theguardian.com, 1/8/2016).
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τα κάτω», μήπως θα ήταν καλύτερο να εξετάζουμε ψύχραιμα και ανά 
περίπτωση την κάθε πρακτική λύση που θα μπορούσε να αποβεί εις 
όφελος και των ίδιων των μεταναστών; 

Εδώ τίθεται ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα, που διόλου δε λαμβάνουν 
υπόψη τους όλοι όσοι θεωρούν δείγμα «φασισμού» το γεγονός πως οι 
κοινωνίες υποδοχής θέτουν προαπαιτούμενα και ζητούν εγγυήσεις από 
τους προς ένταξη νεοφερμένους, προκειμένου να τους δεχτούν ως πολίτες 
τους. Αυτό που εδώ διακυβεύεται είναι η στάση που ένα χειραφετητικό 
κίνημα άξιο του ονόματός του πρέπει να κρατά απέναντι στο έθνος. 
Πρόκειται για ένα ζήτημα θεμελιώδες, το οποίο διαρκώς συγκαλύπτουν 
οι μαξιμαλιστικές κορόνες των αναρχικών και των «αντιφασιστών» περί 
της σημαίας που φαντάζει ωραία όταν καίγεται. 

Το βασικό, λοιπόν, μειονέκτημα τούτου του επιφανειακού 
διεθνισμού, που δυστυχώς κυριαρχεί στο κινηματικό επίπεδο, είναι η 
παραγνώριση της σημασίας του εθνικού παράγοντα και γενικότερα 
του παράγοντα της πρόσδεσης στην εκάστοτε (εθνική, πολιτιστική, 
φυλετική, θρησκευτική κ.λπ.) παράδοση. Πρόκειται για μια βασικότατη 
γενική διαπίστωση την οποία συνήθως απορρίπτουν ή αγνοούν και οι 
διανοούμενοι της εποχής μας. 

β) Το έθνος ως πόλις και ως αυτοκρατορία
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στο έθνος, τα πράγματα είναι σχετικά 

απλά. Το έθνος, ως μορφή κοινωνικής οργάνωσης, συνιστά δημιούργημα 
της δυτικής νεωτερικότητας και, ως τέτοιο, αντανακλά τα βασικά 
-και ιδιαιτέρως αντιφατικά- της χαρακτηριστικά: από τη μια μεριά το 
χειραφετητικό κι απελευθερωτικό πνεύμα της αυτοκυβέρνησης του λαού 
και, από την άλλη, μια βούληση για δύναμη και κυριαρχία που εκφράζεται, 
σε πολιτικό επίπεδο, ως γεωπολιτικός επεκτατισμός. Δεδομένης αυτής 
της αντιφατικής κατάστασης54, το έθνος, ως θεσμός, ακροβατεί μεταξύ 
δύο αντιτιθέμενων πόλων: ανάλογα με τις περιστάσεις, ρέπει είτε προς το 
ιδεώδες της αυτοκυβερνώμενης πολιτικής κοινότητας, είτε προς το ιδε-
ώδες της ιμπεριαλιστικής επέκτασης με στόχο τη μετατροπή του σε αυ-
τοκρατορία. Οι δύο μορφές εθνικισμού που χονδρικά εμφανίστηκαν στην 
Ευρώπη, τουτέστιν ο πολιτικός εθνικισμός αμερικανικού και γαλλικού 
τύπου (που αντιλαμβάνεται την εθνική ένταξη ως προσχώρηση στους 
πολιτικούς και πολιτειακούς θεσμούς της κοινωνίας), από τη μια μεριά, 

54. Ας θυμηθούμε εδώ την ανάλυση του Καστοριάδη για τη νεωτερικότητα ως ένα 
βαθιά αντινομικό μείγμα τάσεων αυτονομίας και κυριάρχησης. 
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και ο γερμανικός, ρομαντικός εθνικισμός «πολιτιστικού» και ταυτοτικού 
τύπου, από την άλλη (που ορίζει την εθνική ένταξη βάσει της συμμετο-
χής σε μια πολιτιστική παράδοση ή ακόμη και σε μια «φυλή», δίνοντας 
έμφαση στο αφήγημα της ιστορικής συνέχειας), συνιστούν τις δυο αντι-
λήψεις που αντιστοιχούν σε καθένα από αυτά τα δύο εντελώς διαφορε-
τικά εθνικά ιδεώδη.

Είναι προφανές πως, σε ό,τι αφορά στον δυτικό κόσμο, αυτά 
τα δύο ιδεώδη συνυπάρχουν παντού ως τάσεις, ασχέτως αν, λόγω των 
εκάστοτε ιστορικών ιδιομορφιών, η αναλογία με την οποία αναμειγνύονται 
κι ο μεταξύ τους συσχετισμός δυνάμεων ποικίλλει ανά χώρα ή περιοχή. 
Πράγμα που μας φέρει ενώπιον μιας αναγκαστικής επιλογής: δεδομένης 
της ανθεκτικότητας του έθνους ως σημείου αναφοράς και ένταξης των 
πληθυσμών, αν θέλουμε πραγματικά να επηρεάσουμε -στο μέτρο των 
ελάχιστων δυνατοτήτων μας, εν πάση περιπτώσει- τα πράγματα προς 
μια κατεύθυνση περισσότερο δημοκρατική και λιγότερο ετερόνομη, θα 
πρέπει να παραμερίσουμε τον κενό περιεχομένου και διακηρυκτικό 
διεθνισμό και να προτείνουμε πολιτικές που θα ευνοούν την επικράτηση 
ενός μοντέλου εθνικισμού που θ’ αντιλαμβάνεται το έθνος ως πόλιν, με 
την αρχαιοελληνική έννοια του όρου -ως δημοκρατική, κατά το δυνατόν, 
αυτοκυβερνώμενη κοινότητα -πολλώ δε μάλλον που αυτός ο κενός 
περιεχομένου «διεθνισμός» στην πραγματικότητα συνιστά προϊόν ενός 
βαθιά αντικοινωνικού μηδενισμού. Είναι ο μόνος τρόπος για να κάνου-
με πραγματικά βήματα προς την υπονόμευση της ισχύος του καθαρά 
ρομαντικής προέλευσης εθνικισμού που κυριαρχεί σε χώρες της δυτι-
κής περιφέρειας, όπως η Ελλάδα. Αν δεχθούμε, λοιπόν, πως το έθνος 
θα πρέπει να ορίζεται όχι με τρόπο εθνοπολιτιστικό και δήθεν «φυλετι-
κό», αλλά βάσει πολιτικών και πολιτειακών κριτηρίων· αν, με άλλα λό-
για, απορρίπτουμε τη στενά εθνικιστική αντίληψη περί έθνους και δεχό-
μαστε το τελευταίο ως μορφή αυτοπροσδιοριζόμενης -κατά το δυνατόν- 
πολιτικής κοινότητας, τότε μοιραίο είναι να θεωρούμε πως τα μέλη ενός 
έθνους ανήκουν σ’ αυτό όχι επειδή εντάσσονται σε δήθεν αντικειμενικά 
κριτήρια που αυτομάτως τα καθιστούν μέλη του εκάστοτε έθνους. Αυτή 
είναι ακριβώς η λογική κάθε (ρομαντικού) εθνικισμού: από την αναφορά 
στο αίμα, τη φυλετική συνέχεια και το «χώμα», μέχρι τη γλώσσα και την 
κουλτούρα ως υποστασιοποιημένες κατηγορίες τις οποίες δήθεν μπορούν 
να αφομοιώσουν μόνο οι εκάστοτε ιθαγενείς. 

Εμείς, αντίθετα, πιστεύουμε πως το έθνος -όπως έλεγε 
χαρακτηριστικά ο Ερνέστ Ρενάν- συνιστά μια μορφή διαρκούς 
δημοψηφίσματος, μιας κι η ένταξη σ’ αυτό θα πρέπει να συνιστά συνειδητή 
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πράξη από την πλευρά των κατοίκων της εκάστοτε επικράτειας: θέλουμε 
να ζούμε σ’ αυτήν την επικράτεια, διότι εγκρίνουμε τους πολιτικούς και 
πολιτειακούς της θεσμούς. Υπό αυτήν την έννοια, δεν είναι δυνατόν να 
εξαιρούμε και τους εκάστοτε νεοφερμένους από αυτή τη γενική λογική: 
πρέπει να τους ωθούμε να μετέχουν κατά το δυνατόν στους πολιτειακούς 
θεσμούς της κοινωνίας υποδοχής τους. Και προς αυτήν την κατεύθυν-
ση κινούνται νομοθετήματα όπως αυτά που σχολιάσαμε παραπάνω, 
τα οποία καθιστούν υποχρεωτική την αποδοχή ορισμένων «δομικών» 
και «λειτουργικών» αξιών ή πρακτικών της κοινωνίας υποδοχής. Εί-
δαμε πως δεν πρόκειται για κάποια «βελγοποίηση» -δε ζητήθηκε από 
τους νεοφερμένους ν’ αγαπήσουν τις τηγανιτές πατάτες και τον Τεν-
Τεν, ούτε να γίνουν οπαδοί της Άντερλεχτ και της Μπριζ, ούτε ασφαλώς 
να βαπτιστούν Καθολικοί ή να επιλέξουν τη βαλονική ή τη φλαμανδική 
ταυτότητα-, παρά για αποδοχή κάποιων βασικών πολιτειακών αξιών, 
οι οποίες θεωρούνται πυλώνες του τύπου κοινωνικού καθεστώτος που 
χαρακτηρίζει το Βέλγιο (εκκοσμίκευση, σπάσιμο της πατριαρχίας διά της 
ανεξαρτητοποίησης των γυναικών οι οποίες θα πρέπει να δουλεύουν και 
να συντηρούνται μόνες τους κ.λπ.).

Ακόμα και κάτι τέτοιο όμως θεωρείται μορφή βίαιης «αφο-
μοίωσης» από την πλευρά των οπαδών της πολυπολιτισμικότητας. 
Διότι ταυτίζουν την ελευθερία με την έλλειψη κάθε καταναγκασμού και 
περιορισμού σε ό,τι λογίζεται ως «αυθόρμητη έκφραση» της εκάστοτε 
κοινωνικής ομάδας. Δε γίνεται, εν προκειμένω, να ζητάς από τη 
μουσουλμάνα να βγάζει τη μαντίλα της ή από τον άντρα της να μη τη 
βαράει, καθώς έτσι επιβάλλεις καταναγκασμούς στην ελεύθερη έκφραση 
της θρησκευτικής τους συνείδησης. Όπως όμως έχει ορθά παρατηρηθεί, 
αυτό το δήθεν ελευθεριακό μοντέλο, που ταυτίζει την ανεκτικότητα με 
την έλλειψη κάθε κριτικής στα ετερόνομα ήθη των μη δυτικών λαών 
(δηλαδή στην περίφημη «ετερότητα»), στην πραγματικότητα μας πάει 
αιώνες πίσω, εφόσον οδηγεί στην καταστροφή της πολιτικής σημασίας 
του έθνους και στην επιστροφή στο πολυεθνικό μοντέλο των πάλαι 
ποτέ αυτοκρατοριών. Διότι, εν τέλει, η πολυπολιτισμική κοινωνία, η 
«κοινωνία» που συγκροτείται από πλήθος εθνοτικών και θρησκευτικών 
ομάδων οι οποίες αυτογκετοποιούνται και σχηματίζουν αεροστεγείς 
μικροκοινωνίες που δεν επικοινωνούν διόλου μεταξύ τους, εκτός του 
ότι δε συνιστά πραγματική κοινωνία, μας επαναφέρει και στο μοντέλο 
μιας απολυταρχικού τύπου κρατικής διοίκησης: οι διάφορες εθνότητες 
παραμένουν λίγο πολύ ανεκτές σε πολιτιστικό επίπεδο, αρκεί τα μέλη 
τους να συνιστούν πειθήνιους υπηκόους του Αυτοκράτορα. Έχουμε εδώ 
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ένα χαρακτηριστικό δείγμα του φαινομένου που ο Τοκβίλ αποκαλούσε 
«συλλογικό ατομικισμό» και αντιλαμβανόταν ως βασική συνέπεια των 
απολυταρχικών πολιτικών μοντέλων. Διόλου τυχαίο δε θα πρέπει να 
θεωρείται το γεγονός πως, μέσα στον ιστορικό τους αναλφαβητισμό, 
ορισμένοι αναρχικοί φτάνουν να κάνουν κριτική μέχρι και στη Γαλλική 
Επανάσταση, επειδή, λέει, «Η “Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και του Πολίτη” της γαλλικής εθνοσυνέλευσης του 1789, 
φρόντισε να ακυρώσει τον ίδιο της τον τίτλο ανακοινώνοντας: “Το Έθνος 
είναι η αποκλειστική πηγή κάθε εξουσίας. Καμία ομάδα ανθρώπων και 
κανένα άτομο δεν μπορεί να ασκεί εξουσία που δεν απορρέει από το 
Έθνος”. Εδώ παρατηρείται μία συντακτική αστοχία από τους πρώτους 
εθνοπατέρες της γαλλικής δημοκρατίας. Τα δικαιώματα, ως νομική 
κατοχύρωση, δεν ανήκουν τόσο “στον Άνθρωπο και στον Πολίτη”, αλλά 
περισσότερο στον “άνθρωπο-πολίτη”. Και από τη στιγμή που ο πολίτης 
προϋποθέτει την ανθρώπινη ύπαρξη, ενώ ένας άνθρωπος δεν χρειάζεται 
να είναι απαραίτητα και πολίτης, τότε η ιστορική διακήρυξη του 1789 
αναγνωρίζει και δικαιοδοτεί μόνο τον τελευταίο, αφήνοντας όποιον 
διαθέτει μόνο “την ιδιότητα του ανθρώπου” κυριολεκτικά έρμαιο των 
νομικών υπερβάσεων της κάθε εξουσίας»55.

Η υπεράσπιση μιας εντελώς απολίτικης μορφής δικαιωμάτων 
(«του ανθρώπου») όπως αυτή του 1948 έναντι μιας καθαρά πολιτικής («του 
ανθρώπου και του πολίτη») η οποία υπήρξε προϊόν μιας επανάστασης, 
δείχνει τη θεμελιωδώς απολίτικη στάση των αναρχικών, η οποία ουσιαστικά 
συνιστά προϊόν ενός φιλανθρωπικού ανθρωπισμού ο οποίος προσπαθεί 
να μετατραπεί σε πολιτική θέση. Το έθνος, αντίθετα, γέννημα θρέμμα 
του δημοκρατικού και χειραφετητικού προτάγματος που συνιστά τη μία 
εκ των βασικών συνιστωσών της δυτικής νεωτερικότητας, καταφέρνει ν’ 
αποτελέσει -όπως ωραία το έθετε ο Ρενάν- ταυτόχρονα ένα «συλλογικό 
άτομο» και μια «εξατομικευμένη συλλογικότητα»: από τη στιγμή που 
όλοι συμμετέχουν συνειδητά στην πολιτική ζωή της χώρας, το έθνος δε 
συνιστά κάτι απόμακρο, που επιβάλλεται στην κοινωνία αυτομάτως και 
λόγω παράδοσης, αλλά αποτελεί την ίδια αυτή την κοινωνία. Έτσι, κάθε 
άτομο είναι πολίτης της χώρας: όχι απλά «προπολιτικός» άνθρωπος, 
αλλά ενεργός μέτοχος της πολιτικής ζωής της κοινωνίας. Δηλαδή, με άλ-

55. Musaferat -ομάδα ενάντια στα κέντρα κράτησης, Πρωτοβουλία για την Ολική 
Άρνηση Στράτευσης, Πληθυσμοί στο στόχαστρο. Μιλιταρισμός, κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, πολεμικά δόγματα, ανθρωπισμός, μετανάστες-τριες, το παράδειγμα της 
Λέσβου, Αθήνα-Λέσβος, Ιούνιος 2016, σσ. 27-28.
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λα λόγια, της συνένωσης των ατόμων που συνιστά το έθνος ως πολιτική 
κοινότητα που προσπαθεί ν’ αυτοκυβερνηθεί. 

Στον μη δυτικό κόσμο, όμως, αλλά και στα κομμάτια εκείνα 
του δυτικού κόσμου όπου κυριαρχούν αντιδημοκρατικές παραδόσεις (η 
Γερμανία ως το τέλος του Β .́Π.Π., η Ανατολική Ευρώπη κ.λπ.), κυριαρχεί 
ο ρομαντικής προέλευσης εθνικισμός, που αγκιστρώνεται γύρω από τα 
πιο αντιδημοκρατικά χαρακτηριστικά του έθνους και το αντιλαμβάνεται 
ως αυτοκρατορία -δηλαδή ως ιμπεριαλιστική εξάπλωση με σκοπό την 
εκπλήρωση των εθνικών πεπρωμένων. Στην περίπτωση, δε, ανίσχυρων 
εθνών-κρατών τούτος ο ρομαντικής προέλευσης εθνικισμός αδυνατεί να 
μετατραπεί σε ιμπεριαλιστική ορμή και γι’ αυτό παίρνει μια θυματική 
τροπή, εκλογικεύοντας την έλλειψη κρατικής και γεωπολιτικής ισχύος 
μέσα από πτωχοπροδρομικά σύνδρομα και συνωμοσιολογικού τύπου 
αναγνώσεις της ιστορίας. Όλα όσα αναλύει σχετικά, αναφορικά προς την 
αραβική περίπτωση ο Φουάντ Ζακαριγιά56, ισχύουν ατόφια για το σύνο-
λο των μη δυτικών πολιτισμών που έχουν υποστεί τη δυτική διείσδυση ή 
κυριαρχία υπό οποιαδήποτε μορφή57. 

ΙΙΙ. Η νεοτεχνολογία και το νεοαριστοκρατικό
κοινωνικό καθεστώς που γεννά

Το σύγχρονο κυρίαρχο αφήγημα

α) Τεχνοκρατία και «αριστεία»
Η θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα στις σημερινές ολιγαρχίες, από 

τη μια μεριά, και τις αστικές τάξεις του παρελθόντος, από την άλλη, έχει 
να κάνει, ως προς το ζήτημα που εδώ εξετάζουμε, με το γεγονός ότι οι 

56. Φ. Ζακαριγιά, «Ο οριενταλισμός και η κρίση της σύγχρονης αραβικής κουλτούρας» 
(Πρόταγμα, τ. 8).

57. Στο δεύτερο μέρος της κριτικής παρουσίασης των ιδεών της Σιμόν Βέιλ, με αφορμή 
την κυκλοφορία της Ανάγκης για ρίζες, που δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο τεύχος του 
περιοδικού (Πρόταγμα, τ. 9, Ιούλιος 2016), γίνεται μια προσπάθεια συστηματοποίησης 
των βασικότερων χαρακτηριστικών αυτού του είδους του εθνικισμού, μέσω της συμπερί-
ληψης της νεοελληνικής περίπτωσης σε μια ευρύτερη κατηγορία εθνών και πολιτιστικών 
ζωνών.
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τελευταίες ήταν εθνικές: όχι μόνο πολιτιστικά, μιας και δημιουργούν, 
ουσιαστικά, το έθνος-Κράτος, αλλά και οικονομικά, μιας και ο κλασικός 
καπιταλισμός υπήρξε ουσιωδώς εθνικός. Πλέον, φορέας εθνικής συνείδησης 
είναι ο λαός, σε αντίθεση με τις ολιγαρχίες που είναι ουσιαστικά αεθνικές ή 
«υπερεθνικές». Επομένως, θα πρέπει να είναι σαφές ότι το βασικό πρόβλημα 
της σημερινής πολιτικής συγκυρίας εντός της Δύσης δεν είναι η ανάδυση του 
«φασισμού» αλλά η κυριαρχία ενός «φωτισμένου», «κοσμοπολίτικου» και 
πολυπολιτισμικού-αντιπατριαρχικού τεχνοκρατισμού, ο οποίος συνιστά τη 
θεσμική κατάληξη της αντιαυταρχικής ιδεολογίας της δεκαετίας του ’60. 

Σε κάθε περίπτωση, και με την εξαίρεση περιοχών με 
συγκεκριμένες πολιτιστικές και θρησκευτικής ιδιαιτερότητες, όπως 
είναι οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ο αναδυόμενος εθνολαϊκισμός 
συνιστά παράγωγο φαινόμενο, που προκαλείται ως αντίδραση στις 
υπερβολές της παγκοσμιοποίησης, τόσο σε οικονομικό όσο και σε 
πολιτιστικό επίπεδο. Το πρόβλημα, λοιπόν, δεν είναι τόσο ο ίδιος αυτός 
ο νεοπατριωτισμός-εθνικισμός, που είναι, συχνά, ιδιαίτερα ασαφής 
πολιτικά, όσο η συστηματική προσπάθεια της λαϊκής Δεξιάς και της 
Ακροδεξιάς να τον προσεταιριστεί και να τον καρπωθεί εκλογικά και 
πολιτικά. Αν δεχόμαστε, όμως, ότι πρόκειται εδώ για ένα παράγωγο 
φαινόμενο, προϊόν του πολιτικού αποπροσανατολισμού των σημερινών 
κοινωνιών, και πως η οργή κι η απογοήτευση που το θρέφει δεν οδηγεί 
απαραίτητα σε εθνολαϊκιστικά μονοπάτια, τότε μας χρειάζεται μια νέα 
ανάλυση όχι μόνο του εθνικισμού αλλά και των κυρίαρχων ιδεολογικών 
ρευμάτων της σημερινής εποχής, ως αντίδραση στα οποία αναδύεται 
αυτή η «λευκή αντεπίθεση» (όπως είναι γνωστό το φαινόμενο στις ΗΠΑ). 

Από την πλευρά μας επιλέγουμε να ασχοληθούμε, σε αυτό 
το τεύχος, με τον τρόπο διά του οποίου εγγράφεται το κυρίαρχο 
τεχνοκρατικό ιδεολόγημα στα καθ’ ημάς. Έτσι στο κείμενο της ομάδας 
μας «Ενάντια στην αριστο-κρατία» παίρνουμε αφορμή από το σύνθημα 
περί «αριστείας», που διακινείται εδώ και κάποιον καιρό από τον Κ. 
Μητσοτάκη αλλά και πλήθος φιλελεύθερων, εκσυγχρονιστών και λοιπών 
φετιχιστών της τεχνοκρατίας, προκειμένου να δείξουμε, αφενός τη 
βαθιά αντιδημοκρατική φύση κάθε τέτοιου φετιχισμού των «ειδικών» 
και των «αξίων» και, αφετέρου τα διακυβεύματα που μια τέτοια 
συζήτηση θέτει στο ιδιαίτερο πλαίσιο της νεοελληνικής νοοτροπίας και 
κοινωνικής οργάνωσης.

Φυσικά, όπως συνήθως γίνεται στην Ελλάδα, τα πραγματικά 
ζητήματα θάβονται πίσω από τόνους παραφιλολογίας και καλύπτονται 
από φωνασκίες άσχετες με το εκάστοτε θέμα. Εν προκειμένω, η 
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τεχνοκρατική ρητορική συνιστά απλώς εκλογίκευση των οιμωγών του 
κομματιού εκείνου της ελληνικής κοινωνίας που ήρθε σε επαφή με τη 
Δύση, μέσω σπουδών και κάποιας επαγγελματικής εμπειρίας, όλα αυτά 
τα χρόνια, και σήμερα νιώθει να χάνει τη γη κάτω απ’ τα πόδια του, μιας 
κι η κρίση αφαιρεί κάθε αξία από τα εχέγγυα που είχε ως σήμερα κερδίσει 
στο εξωτερικό. Πλέον όλα αυτά ελάχιστα μπορούν να αποδώσουν σ’ επί-
πεδο προοπτικών κοινωνικής ανόδου κι έτσι μοιραίο είναι όσα από τα 
«μυαλά» της χώρας -δηλαδή όσοι από τους σπουδαγμένους, «τεχνοκρά-
τες», «ειδικούς» κ.λ.π.- δε μεταναστεύουν προς άλλες πολιτείες, στο 
πλαίσιο του περίφημου brain-drain, να εκφράζουν πλέον μια νέα εκδο-
χή εκσυγχρονιστικής ιδεολογίας -τούτη τη φορά όχι θριαμβεύοντος μα 
απελπισμένου και συχνά μνησίκακου εκσυγχρονισμού. Κι έτσι έχουμε 
ένα μείγμα πικρόχολων σπουδαγμένων που νιώθουν «να τους τρώει 
η Ελλάδα» αλλά και οπαδών της σταρτ-απ επιχειρηματικότητας που 
βλέπουν τον εαυτό τους ως ένα είδος σταυροφόρων, οι οποίοι προωθούν 
το όραμα της «καινοτομίας» και της «δημιουργικότητας» ακόμη κι 
εντός του σημερινού οικονομικού μαρασμού. Έχοντας και τη στήριξη 
φιλελεύθερων-εκσυγχρονιστών διανοούμενων και καλαμαράδων, όπως 
βέβαια και της ΝΔ ή του Ποταμιού, τούτη η κρίσιμη μάζα έχει μετατρέψει 
το αφήγημα της τεχνοκρατοσύνης σε κυρίαρχο ιδεολόγημα, βάσει του 
οποίου ασκείται μια υστερικού τύπου κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ.

Εντούτοις, εξ αιτίας της ιδεολογικής τους υστερίας, όλοι αυτοί 
αδυνατούν να δουν ότι, στην πραγματικότητα, ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει, κατά 
μέγα μέρος, το ίδιο πνεύμα νεανικού τεχνοκρατισμού, μιας και, αρχής 
γενομένης με την «πρώτη φορά Αριστερά», έρχεται στην εξουσία το 
πάλαι ποτέ ΚΚΕ Εσωτερικού κι έτσι κυριαρχεί πλέον η Αριστερά των 
πτυχίων και των πανεπιστημιακών αμφιθεάτρων. Ταυτόχρονα, η άνο-
δος της οικονομίας των ΜΚΟ, με κύριο άξονα το προσφυγικό, δίνει πε-
ραιτέρω ώθηση σε αυτήν την τεχνοκρατικοποίηση ενός κομματιού όχι μόνο 
του αριστερού μα και του αναρχικού ακτιβισμού. Η κουβέντα που προέ-
κυψε στις τάξεις αυτών των χώρων σχετικά με την περίφημη έκθεση σύγ-
χρονης τέχνης «Ντοκουμέντα 14» -με την ανάπτυξη ενός κωμικοτραγικού 
κι εξόχως κομφουζιονιστικού λόγου σχετικά με το κατά πόσον η εν λόγω 
έκθεση τηρεί ή όχι τις «ριζοσπαστικές» της υποσχέσεις αλλά και με την 
εμφάνιση του δήθεν αντίπαλου δέους, της «6ης Μπιενάλε»-, δίνει τον 
τόνο της όλης κατάστασης, όπως επίσης, βέβαια, και η κεντρικότητα 
που της αποδόθηκε από την κυβέρνηση αλλά και αρχι-αξιοκράτες σαν 
τον Γ. Καμίνη. 

EDITORIAL



48

β) Τεχνοκρατισμός και νεοτεχνολογία
Αυτό που μπορούμε να εξαγάγουμε ως συμπέρασμα είναι η 

διαπίστωση ότι και στην Ελλάδα, πλέον, έχει αρχίσει να δημιουργείται 
σιγά σιγά μια νέα συμμαχία κοινωνικών στρωμάτων με δυτική παιδεία, 
«κοσμοπολίτικα» γούστα και φιλοδυτικό προσανατολισμό που κερδίζουν 
διαρκώς έδαφος στο επίπεδο της πολιτιστικής έκφρασης. Διότι, μέχρι 
στιγμής, βασικό ενοποιητικό τους στοιχείο δεν είναι τόσο η πολιτική τους 
τοποθέτηση (μιας και άλλοι είναι αριστεροί -από τον ΣΥΡΙΖΑ ως τα 
φοιτητικά γκρουπούσκουλα του εξωκοινοβουλευτικού αριστερισμού- ή 
αναρχικοί, άλλοι φιλελεύθεροι-εκσυγχρονιστές -κεντρώοι ή και Δεξιοί-, 
άλλοι απολίτικοι ή προερχόμενοι από το σύμπαν των ΜΚΟ κ.ο.κ.) αλλά 
η κοινή πολιτιστική τους ευαισθησία: επιφανειακή δυτική κουλτούρα, 
χρήση των νέων τεχνολογιών, αποστροφή για την «καθυστερημένη» 
Ελλάδα, τεχνοκρατική αντίληψη των πραγμάτων, προτίμηση μιας 
«εκλεπτυσμένης» κατανάλωσης με γερές δόσεις πολιτισμού κ.ο.κ. Το 
πολιτιστικό αποτύπωμα αυτών των στρωμάτων ενδυναμώνεται από το 
γεγονός πως η Ελλάδα -και ειδικά η Αθήνα- συνιστά αγαπημένο και 
προνομιακό προορισμό για μεγάλο μέρος του διεθνούς χιπστεριάτου 
-από «καλλιτέχνες» και «επιμελητές» εκθέσεων μέχρι νεαρά στελέχη, 
μουσικούς, τατουατζήδες και μέλη φιλομεταναστευτικών ΜΚΟ ή 
αναρχικών που έρχονται στη χώρα μας για να γνωρίσουν τα Εξάρχεια 
και να συμμετάσχουν στα περίφημα «μπάχαλα».

Όλα αυτά τα στρώματα, που στον έναν ή τον άλλο βαθμό είναι 
συνδεδεμένα με την παγκοσμιοποίηση, είτε οικονομικά είτε πολιτιστικά, 
προορίζονται να γίνουν η επόμενη κυρίαρχη τάξη, τουλάχιστον σε επίπεδο 
συμβολικού κεφαλαίου και καθορισμού της πολιτιστικής φυσιογνωμίας 
της χώρας (γιατί ως προς το οικονομικό επίπεδο το ζήτημα είναι πολύ 
πιο περίπλοκο), μιας και ελέγχουν τα κανάλια παραγωγής κουλτούρας, 
εξορίζοντας σταδιακά μέλη άλλων ηλικιακών ή πολιτιστικών ομάδων 
(λιγότερο «λόγιων» και περισσότερο λαϊκών). Καθώς δεν μπορούμε να 
θίξουμε εδώ όλα αυτά τα ζητήματα, αρκούμαστε να υπογραμμίσουμε το 
εξής βασικό: ότι, ως κατ’ εξοχήν φορείς της τεχνοκρατικής ιδεολογίας, 
τούτα τα στρώματα συνιστούν, πέραν όλων των άλλων, και τον κατ' εξοχήν 
φορέα χρήσης αλλά και ιδεολογικής και πολιτιστικής προπαγάνδισης 
του τεχνικού συστήματος που σε αυτό εδώ το περιοδικό αποκαλούμε 
νεοτεχνολογία. Δηλαδή του συνόλου των εφαρμογών της ψηφιακής 
τεχνολογίας -τόσο σε επίπεδο «μορφικών» δυνατοτήτων όσο και σε 
επίπεδο πολιτιστικού περιεχομένου που παράγεται και διακινείται από 
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το ίντερνετ και μέσω αυτού-, οι οποίες και συνιστούν το τεχνικό σύστημα 
της σημερινής, μετα-αστικής εποχής. Αν, λοιπόν, η τεχνολογία υπήρξε το 
τεχνικό σύστημα της αστικής, καπιταλιστικής εποχής, η νεοτεχνολογία 
συνιστά τον «χίπστερ» και «καλλιτεχνίζοντα» διάδοχό της. 

Η άρνηση να δούμε το αυτονόητο

α) Οθόνες, τα νέα καθρεφτάκια για τους ιθαγενείς
Η συμπλήρωση δέκα χρόνων από την κυκλοφορία του πρώτου 

iPhone έδωσε την ευκαιρία σε πλείστους εκπροσώπους αυτών των 
στρωμάτων να διατρανώσουν την πίστη τους στον θαυματουργό χαρακτήρα 
της νεοτεχνολογίας, καθιστώντας το ζήτημα της τεχνικής επάρκειας της 
ελληνικής κοινωνίας μείζον κριτήριο αποτίμησης της κοινωνικής εξέλιξης της 
χώρας. Έτσι, τ’ αρσενικά και θηλυκά τσόκαρα του εγχώριου φιλελευθερισμού 
θίγονται και μόνο στην υπόνοια πως κάποιος ενδεχομένως να τους θεωρεί 
(νεο)τεχνολογικώς αναλφάβητους, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για την Ap-
ple, τούτο το σύμβολο «καινοτομίας» και «πρωτοπορίας»: «Συμπέρασμα: 
ο Έλληνας της Apple είναι ένας γλυκός και αθώος αλλά απολίτιστος βλάχος, 
που τον θαμπώνει ένα προϊόν τεχνολογίας όπως θαμπώνει τον Ζουλού ένα 
κολιέ με πολύχρωμες χάντρες. Και προφανώς δεν είναι μόνο ο Έλληνας της 
Apple, αυτός είναι ο Έλληνας του κόσμου, η εικόνα που έχουν οι περισσότεροι 
για εμάς και τρέχει στον σκληρό τους δίσκο. Δεν είπα να μας δείχνουν και 
σαν Νεοϋορκέζους technology freaks αλλά και βλάχοι που δεν έχουν ξαναδεί 
iphone; Εσένα δεν σε χαλάει;»58. 

Αντί να χαιρόμαστε που, λόγω της υπανάπτυξής της σε επίπεδο 
υποδομών, η νεοελληνική κοινωνία διατηρεί ακόμη ένα ποσοστό τεχνικού 
αναλφαβητισμού, που έχει ως τώρα αποτρέψει τη νεοτεχνολογική μας 
λοβοτομή, θεωρούμε ξεπεσμό που δεν μπορούμε να καμαρώνουμε για την 
ουλή τούτης της λοβοτομής. Έτσι, ο αρχιερέας της εγχώριας τεχνοφιλίας 
δήλωνε πριν κάποιον καιρό τα εξής: «Για μένα το πιο σημαντικό πνευματικό 
επίτευγμα των χρόνων μας δεν είναι έργο τέχνης. Είναι το “έξυπνο” κινητό, 
στο οποίο συγκλίνουν όλες οι σύγχρονες επιστήμες και τεχνολογίες. Η 
ψηφιακή επανάσταση 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»59. 

58. Λ. Σταμπούλογλου, «Η Apple και μεις, οι… χωριάτες», Protagon.gr, 9/1/2017.
59. Ν. Δήμου, «“Φιλελευθερισμός χωρίς δικαιοσύνη είναι ασυδοσία”. Μια συνομιλία με 
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β) Καταστροφή της σκέψης, κατάργηση της ιδιωτικότητας
Ας αρχίσουμε από τη στοιχειώδη και βασική διαπίστωση 

πως τούτα τα θαυμαστά μαντζαφλάρια το μόνο που κάνουν είναι να 
προωθούν μια άνευ προηγουμένου διάβρωση των πιο στοιχειωδών 
λειτουργικών ικανοτήτων του ανθρώπινου μυαλού, σε τέτοιον μάλιστα 
βαθμό που οι ίδιοι οι κατασκευαστές τους, στην ηλιόλουστη Σίλικον 
Βάλεϊ, υποστηρίζουν το κίνημα της Mindfulness, το οποίο προσπαθεί να 
ξαναμάθει στους ανθρώπους την ικανότητα ν’ αφιερώνουν όπου επι-
θυμούν την αναπόσπαστη προσοχή τους, ανακτώντας τούτη τη θεμε-
λιώδη ικανότητα που συστηματικά καταστρέφει ο γεμάτος -φορητές- 
οθόνες κόσμος μας. Και, ω του θαύματος, μια από τις απαραίτητες 
δοκιμασίες στις οποίες υποβάλλει ο γκουρού του κινήματος αυτού τους 
ασθενείς του είναι η διαμονή σ’ έναν απομακρυσμένο ξενώνα δίχως την 
παραμικρή επαφή με οποιαδήποτε οθόνη για κάποιες μέρες60. Υπάρ-
χουν βέβαια και πιο απενοχοποιημένες μορφές άντλησης κέρδους βά-
σει ανάλογων μεθόδων: διαβάσαμε πρόσφατα, λ.χ., πως μια σταρτ-απ 
από την Τουλούζ (το νεοτεχνολογικό προπύργιο της Γαλλίας) οργανώνει 
γουικέντ δίχως σμάρτφοουν και ίντερνετ, μεταξύ αγνώστων, με σκοπό 
την απόκτηση αυθεντικών βιωμάτων μιας και -σύμφωνα μ’ έναν εκ των 
συνιδρυτών της εταιρείας: «η ιδέα της Keywe γεννήθηκε μέσα από τη 
διαπίστωση ότι δε βιώναμε πραγματικά τα πράγματα, καθώς τα πάντα 
μεσολαβούνταν από μια ενδιάμεση οθόνη, ακόμη κι όταν είμαστε με τους 
φίλους μας. [...] Δίχως wifi και σμάρτφοουν προκύπτει με φυσικό τρόπο η 
κοινωνική συνοχή. Εδώ κάνουμε “λάικ” ζωντανά, “κοινοποιούμε” άμεσα 
και σχολιάζουμε ενώπιος ενωπίω»61. Ταυτόχρονα, μεγάλες εταιρείες 
(όπως η Daimler και η Volkswagen) αλλά και ολόκληρα κράτη (όπως η 
Γαλλία κι η Ισπανία) προσπαθούν να βρουν λύση σε μια από τις βασικές 
συνέπειες των έξυπνων τηλεφώνων και της διαρκούς διασύνδεσης στον 
χώρο της δουλειάς: την κατάργηση κάθε ισορροπίας μεταξύ εργασιακού 
βίου και προσωπικής ζωής που προκαλείται μέσω της απορρόφησης της 
δεύτερης από τον πρώτο, εξαιτίας της δυνατότητας που παρέχουν τα 
διαβολικά μαντζαφλάρια στους εργαζόμενους να συμβουλεύονται την 
επαγγελματική τους ηλεκτρονική αλληλογραφία ανά πάσα στιγμή, ακόμα 

το Νέο Πλανόδιον», Νέο Πλανόδιον, τ. 3, καλοκαίρι-φθινόπωρο 2015, σ. 181.
60. Βλ. σχετικά για το κίνημα αυτό, Ν. Μάλλιαρης, «Με αφορμή τον θάνατο του 

Στιβ Τζομπς. Ιδέες για μια ανθρωπολογική προσέγγιση της σύγχρονης καταναλωτικής 
τεχνολογίας» (β΄ μέρος), Πρόταγμα, τ. 6, Δεκέμβριος 2013, σ. 94 κ. ε.

61. «Prêts pour des week-ends déconnectés? [Έτοιμοι για γουικέντ δίχως σύνδεση;]», Côté 
Toulouse, 30/3/2017.
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και εκτός δουλειάς. Σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, τούτη η κατάσταση 
όχι μόνο αυξάνει το στρες, «εξοντώνοντας συναισθηματικά» τους 
εργαζόμενους, αλλά περιορίζει και την παραγωγικότητά τους62. Οι δυο 
γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν προσπαθήσει να βρουν τεχνικού 
και οργανωτικού τύπου λύσεις, σε συνεργασία μάλιστα με τα συνδικάτα, 
ενώ το γαλλικό κράτος προωθεί το «δικαίωμα στην αποσύνδεση»63, απα-
γορεύοντας στους διευθυντές επιχειρήσεων που απασχολούν πάνω από 
έναν συγκεκριμένο αριθμό εργαζόμενων να τους ενοχλούν με ηλεκτρονι-
κή αλληλογραφία εκτός ωραρίου δουλειάς. Ανάλογο «δικαίωμα να είσαι 
offline μετά τη δουλειά» συζητιέται και στην Ισπανία64.

Ίδιον της νεοτεχνολογίας είναι ο ολοκληρωτικός της χαρακτήρας: 
δηλαδή η ικανότητά της να εισχωρεί παντού -από το σύνολο των τομέων 
της οικονομίας έως και τις πιο μύχιες πλευρές της καθημερινής ζωής 
του ανθρώπινου όντος, όπως είναι ο ύπνος, η ικανότητα να μένουμε 
μόνοι μας, να απορροφούμαστε αναπόσπαστα από μια δραστηριότη-
τα ή ν’ απομνημονεύουμε πληροφορίες65. Αυτό το πετυχαίνει μέσω της 
ψηφιοποίησης και της μετατροπής των πάντων σε «πληροφορίες», da-
ta, τις οποίες συλλέγει σε τεράστιους servers και κατόπιν χειρίζεται 
κατά βούληση, τοποθετώντας παντού αισθητήρες και πομπούς, διά 
της ικανότητας να νομαδοποιείται μέσω της χρήσης «προσωπικών» 
και φορητών συσκευών. Αυτό το παμπεριεκτικό σύστημα, φυσικά, που 
βασίζεται στη φορητότητα και την πανταχού παρουσία μπορεί και 
λειτουργεί επειδή βασίζεται, όπως θα δούμε, στην ενεργή κι ενθουσιώδη 
συμμετοχή των χρηστών των δικτύων και των συσκευών της, εφόσον, 
σε αντίθεση με την παραδοσιακή τεχνολογία, η νεοτεχνολογία -δηλαδή 
το τεχνικό σύστημα της σημερινής, μετα-αστικής εποχής- βασίζεται σε 
αυτήν την «αυτενέργεια» του χρήστη. 

 Κανένα άλλο τεχνικό σύστημα της ανθρώπινης ιστορίας δεν 
κατάφερε ποτέ να έχει μια τόσο πλήρη επιτήρηση του ατόμου από 
τη σημερινή ψηφιακή τεχνολογία -σε επίπεδο τεχνικής δυνατότητας-, 
ούτε καν η Γκεστάπο και η σταλινική Γκεπεού, καθώς, από τη στιγμή 

62. S. Schrobsdorff, “There is no right way to unplug from work”, Time, 23/1/2017.
63. Ό. π.
64. Βλ. «Το δικαίωμα να είσαι “offline” μετά τη δουλειά», efsyn.gr, 2/4/2017.
65. Βλ. σχετικά με τις επιπτώσεις της νεοτεχνολογικής κυριαρχίας στον ίδιο μας τον 

ύπνο το βιβλίο του J. Crary, 24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep [24 ώρες το εικο-
σιτετράωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Ο ύστερος καπιταλισμός και το τέλος του ύπνου], 
Λονδίνο, Verso, 2014.
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που επιτυγχάνεται τούτη η «πληροφοριοποίηση του κόσμου»66, τα πά-
ντα μπορούν, στη συνέχεια, να καταγράφονται και να παρακολουθού-
νται, από τη στιγμή που έχουν μετατραπεί σε data. Όπως διαβάζου-
με κάπου για ορισμένα νέα τραπεζικά μοντέλα που προωθούνται σή-
μερα, «σταρτ-απ σαν τη Zest-Finance ήδη βοηθούν τις τράπεζες στο 
φιλτράρισμα των διαδικτυακών αιτήσεων για δάνεια βάσει μιας λίστας 
εβδομήντα χιλιάδων κριτηρίων, μεταξύ των οποίων ο τρόπος με τον οποίο 
πληκτρολογεί κανείς ή χρησιμοποιεί το τηλέφωνό του. Στην Κολομβία, 
η νεαρή εταιρεία δανεισμού Lenddo καθορίζει την απόκτηση πιστωτικής 
κάρτας βάσει της συμπεριφοράς των αιτούντων στα κοινωνικά δίκτυα»67. 

Αντίστοιχα, καμία από τις εκδοχές της «αυταρχικής τεχνικής», για 
τις οποίες μιλούσε ο Μάμφορντ68, δεν έχει καταφέρει να εισχωρήσει τόσο 
βαθιά στην ίδια την καθημερινή ύπαρξη του υποκειμένου, καθώς ακόμα 
κι οι πιο αυταρχικές εκδοχές της τεχνολογίας, δηλαδή του νεωτερικού 
τεχνικού συστήματος της αστικής εποχής, δεν είχε παραβιάσει τόσο 
πολύ τα όρια του ανθρώπου, παρά τα γρανάζια ανάμεσα στα οποία 
τον συνέθλιβε. Ποτέ άλλοτε η ανθρώπινη προσωπικότητα δεν είχε τόσο 
πολύ διαβρωθεί, ποτέ άλλοτε ο κοινωνικός δεσμός δεν είχε πληγεί τόσο 
βάναυσα από τις επιπτώσεις ενός τεχνικού συστήματος, ποτέ άλλοτε 
δεν είχε σε τέτοιο βαθμό πληγεί η ικανότητα του ανθρώπινου όντος να 
μένει μόνο του και να μην έχει ανάγκη τη διαρκή παρουσία της μάζας 
και του περίγυρου. Όπως παρατηρεί μια καθηγήτρια μαθηματικών σ’ 
ένα γαλλικό γυμνάσιο, «αυτό που με ανησυχεί είναι το γεγονός πως 
οι μαθητές δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να μην είναι συνδεδεμένοι 
στα κοινωνικά δίκτυα, τη δυνατότητα να περνούν κάποιον χρόνο δίχως 
τον περίγυρό τους»69. Πώς όμως ν’ αναπτύξει ένα παιδί τη συνήθεια 
να σκέφτεται, όταν δε μένει ούτε λεπτό μόνο του με τις σκέψεις του; 
Όπως διαβάζουμε στην προ διετίας έκδοση του «Ψηφιακού βαρομέτρου» 
του γαλλικού Υπουργείου Οικονομικών, «17% των μαθητών της Δ΄ και Ε΄ 
δημοτικού ή ακόμα και 10% των μαθητών της Γ΄ είναι εγγεγραμμένοι 

66. K. Cukier, V. Mayer-Schönberger, «Mise en données du monde, le déluge numérique 
[Πληροφοριοποίηση του κόσμου, ο ψηφιακός κατακλυσμός]», Le Monde Diplomatique, 
Ιούλιος 2013.

67. E. Morozov, «De l’utopie numérique au choc social», Le Monde Diplomatique, Αύγουστος 2014.
68. Λ. Μάμφορντ, «Αυταρχικές και δημοκρατικές τεχνικές», Πρόταγμα, τ. 5, Δεκέμβριος 

2012, σσ. 133 - 144.  
69. C. Mordant, « Collège et lycée: peut-on et doit-on encore bannir les téléphones portables 

de l’école ? [Πρέπει και μπορούμε να απαγορεύσουμε τα κινητά τηλέφωνα στο σχολείο για 
το γυμνάσιο και το λύκειο;]», Le Monde, 2/4/2017.
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σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, με πρώτα να φιγουράρουν στη σχετική 
λίστα τα Snapchat, Skype και Instagram»70. Ταυτόχρονα, «η μερίδα 
των μαθητών μεταξύ 12 και 17 χρονών που κατέχουν σμάρτφοουν 
εκτοξεύθηκε από 59% το 2014 σε 87% το 2015, τη στιγμή που το 
ποσοστό αυτό έφτανε μόλις το 22% το 2011»71. Ο Προυστ έγραψε 
3000 σελίδες εμπνεόμενος από τις απορίες που του γεννούσε η μνή-
μη κι ο ρόλος της στη διαμόρφωση της ανθρώπινης προσωπικότητας, 
βασισμένος στη διαρκή του ενδοσκόπηση και τον στοχασμό πάνω στα 
βιώματα και τις αναμνήσεις της παιδικής του ηλικίας, τα οποία είχε 
καταγράψει κατά τις περιόδους στοχαστικής μοναξιάς της νιότης του. 
Τι θα μπορεί, όμως, να βγάλει από τα παιδικά του βιώματα ένας 
σημερινός νέος, όταν μεγαλώσει; Τι θα μπορεί να αντλεί από τα όνειρά 
του, όταν ακόμη κι ο ύπνος πλέον παρενοχλείται όλο και περισσότερο 
από τα σμάρτφοουν και τα κοινωνικά δίκτυα, όταν ακόμη κι η χαρά της 
εξερεύνησης και της περιπλάνησης εκλείπει, μιας κι «η συχνή χρήση 
της δορυφορικής πλοήγησης, για να βρει κανείς τον δρόμο του, έχει ως 
συνέπεια να αδρανούν περιοχές του εγκεφάλου που χρησιμοποιούνται 
για τον προσανατολισμό και τη νοητική επεξεργασία των εναλλακτικών 
διαδρομών. Έτσι, όσο περνάνε τα χρόνια, οι άνθρωποι θα γίνονται 
όλο και ανίκανοι να βρίσκουν μόνοι τους το δρόμο»72; Θα μπορεί, εν 
πάση περιπτώσει, να υπάρξει ένας νέος Προυστ υπό αυτές τις νέες 
συνθήκες, ή έχουμε φτάσει ν’ αγγίζουμε «το τέλος του ανθρώπινου 
είδους», όπως το γνωρίζαμε μέχρι και πολύ πρόσφατα73;

Διόλου τυχαίο, λοιπόν, που έχουμε φτάσει ν’ αναρωτιόμαστε 
πώς θα αποκλείσουμε τα σμάρτφοουν έξω από τα σχολεία, μπας και 
περισώσουμε ό,τι ακόμη απομένει από τη δυνατότητα των παιδιών 
μας να σκέφτονται και να επικοινωνούν, να βιώνουν με στοιχειώδη 
αυθεντικότητα την καθημερινότητά τους. Όποιος έχει δουλέψει σε 
σχολείο σήμερα, έχει αντιληφθεί τούτη την τάση μετατροπής των νέων σε 
προεκτάσεις των συσκευών τους και μόνο ένας ταλιμπάν της τεχνοφιλίας 
μπορεί να τα παραβλέπει όλα αυτά, στο όνομα κενών περιεχομένου 
φράσεων του τύπου «η ψηφιακή εποχή ήρθε για να αλλάξει δια παντός 

70. P. Santi, «Smartphones et tablettes, les ennemis du sommeil [Σμάρτφοουν και 
ταμπλέτες, οι εχθροί του ύπνου]», Le Monde, 16/3/2017.

71. Ό. π.
72. «Η συχνή χρήση GPS οδηγεί σε αδράνεια τον ανθρώπινο εγκέφαλο», tanea.gr, 

22/3/2017.
73. Βλ. σχετικά, Ζ.-Μ. Μαντοζιό, «Το “τέλος του ανθρώπινου είδους”;» (Α΄ μέρος), 

Πρόταγμα, τ. 6, Δεκέμβριος 2013, σσ. 112 - 137. 
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τον τρόπο που επικοινωνούμε, να καθορίσει εκ νέου τις καταναλωτικές 
συνήθειές μας, αλλά και να ξαναδώσει στο άτομο τη δύναμη της 
επιλογής»74. Ευτυχώς που υπάρχουν ακόμη ορισμένοι «αντιδραστικοί» 
και «συντηρητικοί» που ορθώνουν το ανάστημά τους ενάντια στην 
«καινοτομία» και ζητούν την απαγόρευση τούτων των μαραφετιών 
στα σχολεία ή οργανώνουν έρευνες που δείχνουν ότι «τα σχολεία που 
απαγορεύουν τα κινητά τηλέφωνα πετυχαίνουν καλύτερες ακαδημαϊκές 
επιδόσεις», μιας και «το αποτέλεσμα της απαγόρευσης αυτής προσθέτει 
περίπου μια βδομάδα παραπάνω χρόνου διδασκαλίας στη σχολική ζωή 
του μαθητή»75. 

Φυσικά, για τους τεχνοφιλικούς (τους περίφημους 
«τεχνομαλάκες [technodicks]», ενάντια στους οποίους ξεσπάθωνε κάπο-
τε ο μεγάλος Τζορτζ Κάρλιν) όλα αυτά δεν μπορούν να συνιστούν παρά 
κάποια τεχνοφοβικής έμπνευσης υστερία, προϊόν του γνωστού φόβου 
των «αντιδραστικών» κάθε είδους απέναντι στην «καινοτομία». Τι κι 
αν εμμένει κανείς στις εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες όλου αυτού του 
τεχνικού ιμπεριαλισμού; «Α ναι, υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά. Η 
προσωπική μας αλλοτρίωση, η αποξένωση από τους οικείους μας, το 
κόλλημα με την οθόνη, η εξάρτηση από τις εφαρμογές, η γλώσσα που 
φτωχαίνει με τα emoji. Αλλά έτσι δεν ήταν πάντα;»76. Άλλωστε, σε κά-
θε περίπτωση, η διαφορετική άποψη απαγορεύεται διά ροπάλου (ή, πιο 
σωστά, διά σέλφι-στικ): «Το smartphone έφερε στη ζωή των ανθρώπων το 
αδιανόητο, ακόμα και για τις εικασίες που κάναμε στα 90s. Αμεσότητα 
στην επικοινωνία, απεριόριστη πρόσβαση στη γνώση και στην 
πληροφόρηση, εργαλεία περιγραφής και εξωτερίκευσης συναισθημάτων. 
Δε δίνω σημασία σε εκείνους που βρίσκουν αποκρουστική την εικόνα 
των ανθρώπων με τις μικρές ή τις μεγάλες ταμπλέτες στο χέρι. Είναι 
ένα εργαλείο που βελτιώνει τις δυνατότητες του είδους. Κάνει την ίδια 
-και μεγαλύτερη- δουλειά με τα γυαλιά οράσεως, τα τεχνητά μέλη, τον 
βηματοδότη»77. Απλά πράγματα! 

74.  Α. Καραγεώργου, «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν το ηλεκτρονικό φιλί...», www.cnn.gr, 
4/1/2017.

75.  J. Doward, «Schools that ban mobile phones see better academic results», theguardian.
com, 16/5/2015 (παρουσίαση μιας έρευνας του London School of Economics).

76. «Δέκα χρόνια iPhone - υπηρέτης μας ή δυνάστης;», εντιτόριαλ του Protagon.gr, 
9/1/2017.

77. Κ. Γιαννακίδης, «Υπάρχει ζωή χωρίς smartphone;», Protagon.gr, 10/1/2017.
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Νεοτεχνολογία και διαδικασία ολιγαρχικοποίησης 

α) Αυτοματοποίηση, ελαστικοποίηση κι εκτίναξη των ανισοτήτων
Η χτυπητή και καραμπινάτη έλλειψη κριτικής στη νεοτεχνολογία και 

τις βλαβερές τις συνέπειες, από την πλευρά των διανοούμενων και γενικώς 
όλων όσοι  έχουν πρόσβαση στον δημόσιο λόγο, είναι χαρακτηριστικό 
δείγμα της σύμπλευσης τεχνοκρατισμού και νεοτεχνολογίας. Φρονούμε πως 
δεν είναι καθόλου τυχαία τούτη η παράλληλη διαδρομή του ιδεολογήματος 
της αξιοκρατίας με τη διάδοση του νεοτεχνολογικού φετιχισμού. Όπως 
το πρώτο καμώνεται ότι υπεραμύνεται ενός κοινωνικού μοντέλου που μας 
προστατεύει από τον λαϊκισμό και τον ανορθολογισμό, έτσι κι ο δεύτερος 
πιστεύει ότι προωθεί «καινοτόμες» κι «επαναστατικές» τεχνικές οι οποίες 
μας βοηθούν να ξεπεράσουμε τις προκαταλήψεις και τους αρχαϊσμούς 
μέσω «επαναστάσεων» στον τρόπο ζωής και εργασίας. Κοινή βάση των 
δύο αυτών λογικών είναι η τεχνοκρατική ιδέα πως ο λαός είναι εκ φύσεως 
συντηρητικός, πιασμένος στον βούρκο της παράδοσης και πως μόνο μια 
φωτισμένη, «προοδευτική» ολιγαρχία (είτε πρόκειται για πολιτικούς 
είτε για «καινοτόμους» επιχειρηματίες) μπορεί να τον βγάλει από το 
τέλμα. Υπό αυτήν την έννοια η νεοτεχνολογία είναι οργανικά δεμένη 
με τις βλέψεις τούτων των κοινωνικών στρωμάτων, μιας κι είναι αυτά 
που τη δημιούργησαν. Γι’ αυτό και, ενώ έχει επανειλημμένως αποδειχθεί 
-και το ‘χουν παραδεχτεί ακόμη κι οι ίδιες οι μεγαλοεταιρείες του 
νεοτεχνολογικού κλάδου- ότι το διαδίκτυο προωθεί τη συνωμοσιολογία 
και τη διάδοση ψευδών ειδήσεων, καμία ριζική κριτική της σύγχρονης 
τεχνικής δεν είναι δυνατόν να περάσει απ’ το μυαλό των αξιοκρατών 
-τούτων των υπερασπιστών της «γνώσης» και της «αριστείας»-, 
καθώς όλοι τους βλέπουν στη νεοτεχνολογία την πραγμάτωση της 
ίδιας της ανθρωπολογικής τους ουσίας: αφενός των αξιών τους 
(τεχνοπροοδευτισμός, νομαδισμός, «δημιουργικότητα», φετιχισμός της 
πληροφόρησης και των δικτύων) και αφετέρου του βαθύτερου πολιτικού 
τους προτάγματος (της δημιουργίας μιας ιεραρχίας της «γνώσης» και 
της «ευφυΐας», βασισμένης αποκλειστικά στην κατοχή πτυχίων και 
τεχνογνωσίας και, ως εκ τούτου, μιας κοινωνικής δομής θεμελιωμένης 
στην ανισότητα).

Γι’ αυτό και θα πρέπει πάντοτε να τονίζουμε με τον πιο 
κατηγορηματικό τρόπο πως η υλική βάση ή, πιο σωστά, βασική 
κινητήριος δύναμη της ολιγαρχικοποίησης που χαρακτηρίζει τις δυτικές 
κοινωνίες κατά τις τελευταίες δεκαετίες (και της οποίας οικονομική 
έκφραση είναι ο νεοφιλελευθερισμός) είναι και η ανάπτυξη και η ολοένα 
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και μεγαλύτερη κυριαρχία της νεοτεχνολογίας επί της οικονομικής και 
κοινωνικής ζωής εντός των ανεπτυγμένων χωρών. «Αντιφρονούντες» πα-
ράγοντες του νεοτεχνολογικού κλάδου μιλούν πλέον ανοιχτά για τον 
τρόπο με τον οποίον ο τομέας τους προωθεί κι εμβαθύνει ενεργητικά 
την ανισότητα. Μπορεί οι λύσεις που συχνά προτείνουν να εμφορού-
νται από διαφορετικούς βαθμούς τεχνοφιλικής αφέλειας κι αισιοδοξί-
ας -αναλόγως της εκάστοτε περίπτωσης-, ωστόσο οι διαπιστώσεις κι 
οι αναλύσεις τους, σε περιγραφικό επίπεδο, είναι σαφείς: «το ίντερνετ 
κατέστρεψε τη μεσαία τάξη» δηλώνει απερίφραστα ο προγραμματιστής 
Τζάρον Λέινιερ78, ενώ ο Μάρτιν Φορντ (προγραμματιστής κι αυτός και 
ιδρυτής μιας μικρής εταιρείας στη Σίλικον Βάλεϊ) έχει επανειλημμένως 
αναλύσει πώς η εισβολή της νεοτεχνολογίας σε ευρύτατους κλάδους 
της σύγχρονης οικονομίας μάς οδηγεί σ’ ένα κοινωνικό μοντέλο 19ου 

αιώνα, μιας και προωθεί διαρκώς μονοπωλιακού τύπου αγορές εξαιτίας 
«της τάσης της να δημιουργεί παντού καταστάσεις όπου “ο νικητής τα 
παίρνει όλα”»79, ενώ παράλληλα αφανίζει μαζικά κι οριστικά θέσεις ερ-
γασίας μέσω της ανεξέλεγκτης αυτοματοποίησης. Όπως διαβάζουμε, 
για παράδειγμα, σε μια βιβλιοπαρουσίαση, «“Η επανάσταση της 
κινητικότητας θα έχει επιπτώσεις στην προσωπική ζωή όλων μας και για 
πολλούς από εμάς θα επηρεάσει και τον επαγγελματικό βίο” δήλωνε ο 
Μπιλ Φορντ, διευθυντής της Φορντ [...]. Ενδεχομένως να είχε κατά νου 
τους πωλητές αυτοκινήτων, το επάγγελμα των οποίων είναι πολύ πιθανό 
να ξεπεραστεί –πριν όμως από αυτούς θα έχουμε τους οδηγούς ταξί και 
τους φορτηγατζήδες, οι οποίοι θα παραγκωνιστούν από αυτο-οδηγούμενα 
οχήματα. Παραδοσιακά, πρόκειται για τα επαγγέλματα που επιτρέπουν 
στους νεοαφιχθέντες μετανάστες και σε άτομα δίχως πανεπιστημιακά 
διπλώματα να έχουν ένα εισόδημα. Δίχως αυτά, εξαφανίζεται ακόμη μια 
δυνατότητα  πρόσβασης στη μεσαία τάξη»80. 

Ως τεχνοκράτες, αυτό αδυνατούν να το δουν οι περισσότεροι 
οικονομολόγοι, που αρκούνται στην -εσφαλμένη, άλλωστε- ιδέα πως η 
αυτοματοποίηση δεν είναι ο μπαμπούλας που φαντάζονταν οι Λουδίτες. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Γ. Βαρουφάκης ο οποίος, ενώ κατά τα 
άλλα καταγγέλλει την ανισότητα, σε πρόσφατο τηλεοπτικό του διάγγελμα 

78. “Jaron Lanier: The Internet destroyed the middle class”, συνέντευξη στο www.salon.
com, 12/5/2013.

79. M. Ford, Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future [Η άνοδος των 
ρομπότ: η τεχνολογία κι ο φόβος ενός μέλλοντος δίχως θέσεις εργασίας], Ν. Υόρκη, Basic 
Books, 2015.

80. S. Halpern, “Our Driverless Future”, The New York Review of Books, 24/11/2016.
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εκφράζει την πιο αφελή τεχνοφιλία: «Ο φόβος απέναντι στις μηχανές 
που μπορούν να μας απαλλάξουν από το μόχθο αποτελεί δείγμα μιας 
φοβισμένης και διαιρεμένης κοινωνίας. Οι Λουδίτες συγκαταλέγονται 
ανάμεσα στα πιο παρεξηγημένα ιστορικά πρόσωπα. Δε βανδάλιζαν τις 
μηχανές με σκοπό να διαμαρτυρηθούν ενάντια στην αυτοματοποίηση 
-όπως συνήθως πιστεύουμε. Αυτό που ήθελαν να καταγγείλουν, αντίθετα, 
ήταν οι κοινωνικοί διακανονισμοί που τους στερούσαν την προοπτική 
κοινωνικής ανόδου παρά την τεχνολογική καινοτομία. Οι κοινωνίες μας 
θα πρέπει να ενστερνιστούν την άνοδο των μηχανών, εξασφαλίζοντας, 
όμως, ότι αυτές συμβάλλουν στην κοινή ευημερία»81. Κανείς όμως δε 
φαίνεται να αντιλαμβάνεται την ποιοτική διάσταση της υπόθεσης, δηλαδή 
το γεγονός πως η αυτοματοποίηση εντείνει τις κοινωνικές ιεραρχίες, μιας 
και, μέσω της εξειδίκευσης που προκαλεί, ανεβάζει το επίπεδο τεχνικής 
και ακαδημαϊκής κατάρτισης, με αποτέλεσμα πλέον για να έχει κανείς 
μια στοιχειωδώς αξιοπρεπή εργασία, να πρέπει να αποτελεί μέρος της 
στελεχιακής-τεχνοκρατικής τάξης και, πιο συγκεκριμένα, των ανώτερων 
κλιμακίων της. Άλλωστε η ανεξέλεγκτη επέκταση της νεοτεχνολογίας 
θέτει σε κίνδυνο την επιβίωση και κρίσιμου αριθμού ακόμα και θέσεων 
εργασίας «λευκών κολάρων», ενώ, την ίδια στιγμή, σε ό,τι αφορά στις 
θέσεις εργασίας που δεν καταργεί, «ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα 
στις νέες τεχνολογίες και την προώθηση της επισφάλειας»82 είναι κάτι 
παραπάνω από προφανής. 

Εντούτοις, όπως έχει σωστά παρατηρηθεί, η κλασική αλ-
λεργία των οικονομολόγων απέναντι στην κριτική της τεχνολογικής 
εξέλιξης και, ειδικότερα, των πιθανών της συνεπειών επί των θέσεων 
εργασίας, σήμερα αποδεικνύεται για πρώτη φορά τόσο απόλυτα 
αστήρικτη. Κι αυτό διότι, λόγω της ικανότητάς της να εισχωρεί στο 
σύνολο των τομέων της οικονομίας, η ψηφιακή τεχνολογία δε δίνει τη 
δυνατότητα επανένταξης του αχρηστευμένου εργατικού δυναμικού 
σε άλλους τομείς της οικονομίας, όπως γινόταν παλιότερα, κατά τις 
περιόδους τεχνικής καινοτομίας και «δημιουργικής καταστροφής». Τότε 
η ανεργία αποτελούσε ακόμη προσωρινής φύσης φαινόμενο, είτε σε 
μακροοικονομικό επίπεδο (κατά τις περιόδους οικονομικών κρίσεων) είτε 
σε μικροοικονομικό επίπεδο (κατά τη διαδικασία τεχνικής αναθέσμισης 
κάποιου τομέα της οικονομίας). Συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι 

81. “Yanis Varoufakis: Western democracies need a New Deal”, BBC Newsnight, 31/1/2017.
82. E. Morozov, «Résister à l’uberisation du monde [Να αντισταθούμε στην ουμπεροποίηση 

του κόσμου]», Le Monde Diplomatique, Σεπτέμβριος 2015.
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ότι οι μηχανές παύουν να είναι απλά επιβοηθητικά εργαλεία και γίνονται 
πλέον ανταγωνιστές του εργαζόμενου ανθρώπου. 

Μέσω της νεοτεχνολογίας ένα τεράστιο ποσοστό τύπων εργασίας 
μπορούν πλέον να επιτελούνται από «έξυπνες» μηχανές οι οποίες θα 
λειτουργούν με ιδιαίτερα εξελιγμένους αλγόριθμους, ικανούς να μιμούνται 
την ανθρώπινη πράξη, όταν αυτή δεν είναι καθαρά δημιουργική. Σε 
παλιότερο τεύχος μας είχαμε δημοσιεύσει ένα σχετικό άρθρο για τον 
ρόλο αυτό της Google83, η οποία, στην ουσία, συνιστά μια τεράστια δεξα-
μενή τέτοιων πληροφοριών, το εύρος των οποίων της επιτρέπει να φιλο-
δοξεί ότι μπορεί να έχει την απάντηση σε προβλήματα που εκτείνονται 
από την υπέρβαση των πρακτικών δυσκολιών της αυτόματης οδήγησης 
μέχρι την επιμήκυνση της ανθρώπινης ζωής και -γιατί όχι;- τη νίκη επί 
του θανάτου84. Την ίδια δουλειά όμως κάνουν και άλλες εταιρείες του 
νεοτεχνολογικού κλάδου, όπως η περίφημη Uber, που συλλέγει δεδομένα 
από τις διαδρομές των πελατών της. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις εί-
ναι το ίδιο το κοινό που παρέχει αυτά τα υπερπολύτιμα δεδομένα που 
επιτρέπουν, σταδιακά, στους αλγόριθμους της νεοτεχνολογίας ν’ αρχί-
ζουν να μιμούνται όλο και περισσότερες καθημερινές μας δραστηριότη-
τες μέσω της ανάπτυξης της περίφημης ρομποτικής νέφους (cloud robot-
ing). Και το κάνει αυτό μέσω των διάφορων νεοτεχνολογικών του γκά-
τζετ, τα οποία πριν από οτιδήποτε άλλο συνιστούν κοριούς/αισθητήρες 
που στέλνουν, ανά πάσα στιγμή, το στίγμα του χρήστη τους στους κε-
ντρικούς servers των μεγάλων εταιρειών του νεοτεχνολογικού κλάδου (ή, 
αναλόγως της περίστασης, των κρατικών υπηρεσιών ασφαλείας). 

β) «Αναδιάρθρωση» ή κοινωνικοϊστορική δημιουργία;
Όπως και η μαζική παραγωγή πτυχιούχων, μετά τη δεκαετία 

του ’60, που αποτέλεσε την υλική βάση της ανόδου της σύγχρονης 
αξιοκρατικής ολιγαρχίας, έτσι κι η άνοδος του νεοτεχνολογικού τομέα 
δεν είναι προϊόν κάποιας συνωμοσίας ή «στρατηγικής του κεφαλαίου», 
δηλαδή μιας «αναδιάρθρωσης»85. Διότι -εκτός κι αν μας αρέσει απλώς 
να παίζουμε με τις λέξεις- τι νόημα έχει όλη αυτή η εξέλιξη, από τη 
σκοπιά της λειτουργικότητας του συστήματος, όταν δημιουργεί μαζική 
ανεργία, η οποία πλέον πλήττει και σημαντικά κομμάτια ακόμη και των 

83. Ντ. Σόουρ «Η Google γνωρίζει», Πρόταγμα, τ. 5, Δεκέμβριος 2013.
84. Σχετικά με αυτές τις ευγενείς βλέψεις, βλ. την ενότητα «Ενάντια στην τεχνοφιλική 

ετερονομία» του εντιτόριαλ του  7ου τεύχους του Προτάγματος (Σεπτέμβριος 2014, σσ. 32-34).
85. Βλ. π.χ. το άρθρο: «4η βιομηχανική επανάσταση; Εμείς το λέμε αναδιάρθρωση», περ. 

Sarajevo, τ. 103, Φεβρουάριος 2016.
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ανώτερων μεσοστρωμάτων; Όταν μιλάμε για «αναδιάρθρωση», υποτίθε-
ται πως εννοούμε την προώθηση μιας νέας «διάρθρωσης», ήτοι μιας νέ-
ας λειτουργικής δομής που έχει στόχο της τη λύση ορισμένων προβλη-
μάτων. Ακριβώς το αντίθετο απ’ ό,τι συμβαίνει σήμερα με την κυριαρ-
χία μιας ολιγαρχίας ανίκανης για οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη στόχευ-
ση και σχεδιασμό. Κατά βάση το σημερινό σύστημα φαίνεται να διάγει 
μια άκρως παρακμιακή φάση, βασική παράμετρος της οποίας είναι η 
μόνιμη κατάσταση υψηλής ανεργίας και η αδυναμία προστασίας των πιο 
αδύναμων στρωμάτων της κοινωνίας. 

Στην πραγματικότητα, τούτη η νεοτεχνολογική επέλαση αποτελεί 
συνέπεια των ανακατατάξεων που επέφερε η πολιτιστική επανάσταση 
του ’60, η οποία έφερε στον αφρό νέα κοινωνικά στρώματα με αντιλήψεις 
διαφορετικές από αυτές των αστών, οι οποίοι βρίσκονταν ήδη από καιρό 
σε παρακμή ως τάξη, υποσκελισμένοι από την άνοδο του τεϊλορικού, 
γραφειοκρατικού καπιταλισμού, πρωταγωνιστές του οποίου ήταν οι 
«διευθυντές» του Μπέρναμ86 και η «νέα τάξη» του Τζίλας87. Όπως 
προσπαθούμε να δείξουμε στο κείμενο της ομάδας μας που δημοσι-
εύουμε σε αυτό το τεύχος («Ενάντια στην αριστο-κρατία: Σημειώσεις 
για το νέο κυρίαρχο αφήγημα»), η σημερινή «αξιοκρατική» ολιγαρχία 
συνιστά την παρακμιακή εκδοχή τούτης της τεχνοκρατικής ελίτ που 
ουσιαστικά διαχειρίστηκε τον μεταπολεμικό καπιταλισμό, έχοντας ήδη 
από τη δεκαετία του ’30 εξοβελίσει τους παραδοσιακούς «ατομικούς» 
καπιταλιστές. Το πέρασμα από τον «άνθρωπο της οργάνωσης» (κατά 
την περίφημη έκφραση του αμερικανού κοινωνιολόγου Γουίλιαμ 
Γουάιτ88) στη σημερινή «δημιουργική τάξη» των πάσης φύσεως «cu-
rators» επιτελέστηκε κατά τη δεκαετία του ’60, διά της αγαστής, 
όπως τελικά αποδείχθηκε, συνεργασίας μεταξύ, από τη μια μεριά, 
των νεαρών και «ριζοσπαστών» μάνατζερς και διαφημιστών της 
εποχής και, από την άλλη, των κινημάτων πολιτικής και πολιτιστικής 
αμφισβήτησης που, εντελώς λανθασμένα, συνεχίζουμε να θεωρούμε ως 

86. Βλ. το κλασικό του έργο, Η επανάσταση των διευθυντών (1941), μτφρ. Π. Κονδύλης, 
Αθήνα, Κάλβος, 1990. 

87. Μ. Τζίλας, Η νέα τάξη (1957). Για την ανάλυση αυτή, που με διαφορετικές εκδοχές 
ξεκινά από τον Μπορίς Σουβάριν και φτάνει ως τον Καστοριάδη, τον Λεφόρ και τους 
Καταστασιακούς, βλ.: Γ. Καρύτσας, «Από τον Ρίτσι, τον Μπάρναμ και τον Καστοριάδη, 
στη “Νέα Τάξη” του Τζίλας» (Ελευθεριακή Κίνηση, τ. 23, Φεβρουάριος 2014) αλλά και το 
πρώτο μέρος της παρουσίασης της Ανάγκης για ρίζες της Σιμόν Βέιλ (Πρόταγμα, τ. 8, 
Νοέμβριος 2015, σ. 232 κ. ε.). 

88. Βλ. το κλασικό του βιβλίο, W. Whyte, The Organization Man (1956).
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«αντικαπιταλιστικά». Όπως πολύ ωραία το δείχνει ο Κρίστοφερ Λας με 
αφορμή τις παιδαγωγικές αντιλήψεις της Χίλαρι Κλίντον, ακόμα και οι 
μεγαλύτερες υπερβολές της αντι-αυταρχικής ιδεολογίας (εν προκειμένω 
η εξίσωση μεταξύ παιδιών κι ενηλίκων) πρέπει στην πραγματικότητα 
να γίνουν αντιληπτές ως κομμάτι της τεχνοκρατικής ιδεολογίας του 
Προοδευτισμού, βασικός εχθρός της οποίας δεν είναι η ανισότητα ή η 
εκμετάλλευση, αλλά η «πατριαρχία», ο σεξουαλικός πουριτανισμός των 
αστών και ο πολιτιστικός οπισθοδρομισμός. 

γ) Οι εξεγερμένες ολιγαρχίες και τα ήθη τους 
Η βασική διαφορά με τη Χρυσή Τριαντακονταετία έγκειται στο 

γεγονός ότι κατά τη διάρκειά της οι τεχνοκράτες δεν αποτελούσαν ακόμη 
όχι απλώς κυρίαρχη τάξη μα ούτε καν στρώμα με ενιαία συνείδηση, 
μιας και είχαν, κατά κάποιον τρόπο, ρόλο οικονομικού διαχειριστή της 
αστικής τάξης. Με την παγκοσμιοποίηση όμως, η οποία, σε οικονομικό 
επίπεδο, βασίζεται στην αποβιομηχάνιση της Δύσης και στο πέρασμα 
σε μια οικονομία του τριτογενούς τομέα με βασικούς της πυλώνες τη 
χρηματοοικονομία, την ψηφιακή τεχνολογία και το μηντιακό θέαμα, οι 
πρώην διαχειριστές μετατρέπονται σε μια νέα ολιγαρχία που εξοβελίζει 
οριστικά την αστική τάξη. Όπως δείχνει ο Ν. Μάλλιαρης στο τρίτο μέρος 
της ανάλυσής του για το φαινόμενο του «χιπστερισμού» («Εισαγωγή 
στον χιπστερισμό. Μια ανθρωπολογική προοπτική των πρόσφατων μετα-
σχηματισμών των δυτικών κοινωνιών» [μέρος γ΄]), αυτός ο θάνατος του 
καπιταλισμού αλλά και του αστικού πολιτισμού συνολικότερα, που, σε 
στενά οικονομικό επίπεδο, αποκαλείται συνήθως «νεοφιλελευθερισμός», 
συνιστά, στην πραγματικότητα, πέρασμα σε μια βαθύτατα ολιγαρχική 
μορφή κοινωνίας, η οποία ξεπερνά ακόμη και τον παλιό, καλό «άγριο 
καπιταλισμό» του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα. Πρόκειται για 
το φαινόμενο που σε αυτό το περιοδικό αποκαλούμε διαδικασία 
ολιγαρχικοποίησης: σε πολιτικό επίπεδο τον ολοένα και μεγαλύτερο πε-
ριορισμό της όποιας αντιπροσωπευτικότητας διέθετε μέχρι και πριν λί-
γες δεκαετίες το κοινοβουλευτικό σύστημα και, σε οικονομικό και κοινω-
νικό επίπεδο, την εκτίναξη των ανισοτήτων διά της αχρήστευσης των πα-
λιότερων διόδων κοινωνικής ανόδου που εξασφάλιζε, σε έναν σημαντικό 
βαθμό, ο μεταπολεμικός, κεϊνσιανός καπιταλισμός. Στο πλαίσιο αυτής 
της εξέλιξης περνάμε από το καπιταλιστικό-αστικό μοντέλο, εντός του 
οποίου η αστική τάξη διηύθυνε την κοινωνία ως κυρίαρχη τάξη, σ’ ένα 
νέο μοντέλο κοινωνίας και οικονομίας εντός του οποίου η άρχουσα τάξη 
μετατρέπεται σε ολιγαρχία: μια περίκλειστη ομάδα με νεοαριστοκρατικά 
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ήθη, πλήρως αποκομμένη από τα στρώματα επί των οποίων άρχει, η 
οποία δεν αποδέχεται την ύπαρξη μηχανισμών που διασφαλίζουν μια 
σταθερή κοινωνική κινητικότητα. 

Οι σημερινές, εξεγερμένες (σύμφωνα με τον Κρίστοφερ Λας) 
ελίτ, ουσιαστικά αντικοινωνικές (είδαμε στο πρώτο μέρος αυτού του 
σημειώματος με πόση περιφρόνηση εκφράζεται το πολιτικό προσωπικό 
τούτης της ολιγαρχίας για τις λαϊκές τάξεις), που χρησιμοποιούν 
τις «γκλόμπαλ» πόλεις ως γκέτο πλουσίων αποκομμένα από την 
εκάστοτε εθνική ενδοχώρα, δεν έχουν κανένα μακροπρόθεσμο σχέδιο 
άσκησης της εξουσίας τους κι είναι βαθύτατα αρπακτικές και, ως εκ 
τούτου, οικονομικά παρασιτικές89. Όπως κι οι αριστοκράτες του ευ-
ρωπαϊκού Παλαιού Καθεστώτος, τρέφουν βαθιά περιφρόνηση για τις 
λαϊκές τάξεις, την οποία εκφράζουν μέσω ενός αντιπατριαρχικού και 
αντιρατσιστικού λεξιλογίου που κληρονομούν από τα αριστερίστικα 
κινήματα της δεκαετίας του ’60 και του ’70. Παράλληλα, η οργανική 
τους σύνδεση με το νεοτεχνολογικό τεχνικό σύστημα, που πραγματώνει 
τις νομαδικές βλέψεις τούτων των ολιγαρχιών, τους επιτρέπει να 
αποκόπτονται σχεδόν ολοκληρωτικά από το κοινωνικό σώμα. Αφενός, 
διότι είναι ακριβώς χάρις στην ψηφιακή τεχνολογία που έγινε δυνατή η 
έκρηξη του χρηματοοικονομικού κλάδου και η ουσιαστική διασύνδεση 
των παγκόσμιων αγορών κεφαλαίου, δίνοντας υλική έκφραση στον global 
και νομαδικό τρόπο ζωής της σύγχρονης, άρριζης, ολιγαρχίας -η οποία, 
σε αντίθεση με την αστική τάξη, δεν έχει εθνικό χαρακτήρα. Αφετέρου, 
η νεοτεχνολογία προωθεί νέα μοντέλα κατανάλωσης και οργάνωσης της 
εργασίας, τα οποία σταδιακά τείνουν προς την πλήρη αχρήστευση του 
οικονομικού ρόλου των κατώτερων τάξεων αλλά και μεγάλου μέρους της 
μεσαίας τάξης -και, κατά συνέπεια, του διαπραγματευτικού τους ρόλου 
στη διεκδίκηση κομματιών του παραγόμενου πλούτου. 

Όπως ήδη το είδαμε με αφορμή το παράδειγμα των αυτόματων 
αυτοκινήτων, μεσοπρόθεσμα, η ρομποτοποίηση που προκύπτει από την 

89. Διότι δε θα πρέπει εδώ να ξεχνάμε ότι ακόμη κι οι πιο αρπακτικές και ληστρικές 
περίοδοι του λεγόμενου «άγριου καπιταλισμού» που αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ κατά τη 
λεγόμενη Επίχρυση Εποχή, τότε που κυριαρχούσαν οι περίφημοι «θηρευτές βαρόνοι 
[robber barons]», έθεσαν τις βάσεις της περαιτέρω οικονομικής ανάπτυξης: εκβιομηχάνισαν 
την κοινωνία, ολοκλήρωσαν το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας κ.ο.κ. Γι’ αυτό κι ο Πωλ 
Κρούγκμαν σφάλλει, όταν, παρουσιάζοντας τις θέσεις του Τομά Πικετί σχετικά με την 
εκτίναξη της ανισότητας, μιλά για «μια νέα Επίχρυση Εποχή» (βλ. P. Krugman, “Why 
We’re in a New Gilded Age”, The New York Times Review of Books, 8/5/2014) -σήμερα το κε-
φάλαιο δεν παράγει πραγματικό πλούτο, παρά αυγατίζει ως πρόσοδος. 
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ολοένα και πιο πολύπλευρη ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας, θα πλήξει 
ένα κρίσιμο μέρος θέσεων εργασίας που καταλαμβάνουν σήμερα όχι μόνον 
οι κατώτερες τάξεις αλλά και σημαντική μερίδα των μεσοστρωμάτων: «H 
αυτοματοποίηση στην αγορά εργασίας και στις οικονομικές δραστηριότητες 
δεν γνωρίζει ούτε σύνορα, ούτε προκαταλήψεις. Ρομπότ μπορούν να 
παραδίδουν πίτσες στην πόρτα σας, όπως συμβαίνει στην περίπτωση 
της αλυσίδας Domino’s Pizza, και ρομπότ μπορούν να αναλάβουν τις 
επενδύσεις σας, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της BlackRock, που είναι 
και ο μεγαλύτερος όμιλος διαχείρισης κεφαλαίων στον κόσμο»90. Ταυτό-
χρονα, η ολοένα και μεγαλύτερη στροφή της κατανάλωσης προς ένα νεο-
αριστοκρατικό μοντέλο casual χλιδής, που απευθύνεται στους πλούσιους, 
δείχνει πως η μεγάλη μάζα της κοινωνίας ενδεχομένως να μην είναι 
πλέον καν αναγκαία ως εσωτερική αγορά για τη λειτουργία αυτού του 
νεοαριστοκρατικού κοινωνικοοικονομικού συστήματος. Η κοινωνία πλέον 
γίνεται βάρος για τις σύγχρονες ολιγαρχίες, καθώς, πολύ σύντομα, δε θ’ 
αποτελεί καν αντικείμενο εκμετάλλευσης και πηγή άντλησης κέρδους: 
πλέον είναι το ίδιο το χρήμα που παράγει χρήμα κι όχι η εκμετάλλευση 
της εργασίας. Αρκεί κανείς να πουλήσει μια αμφιλεγόμενης χρησιμότη-
τας ή ακόμα και αποτελεσματικότητας «εφαρμογή» ή την start-up που την 
σχεδίασε σ’ έναν venture capitalist ή ν’ ασχοληθεί με τη χρηματοοικονομία 
ή τη μεταγραφική σπέκουλα στο ποδόσφαιρο ως μάνατζερ παικτών 
προκειμένου να βγάλει κέρδος. 

Νεοτεχνολογία και εθελοδουλία

α) Από τον καπιταλισμό στην κοινωνία της κατανάλωσης
Καίριο σημείο εδώ είναι η διαπίστωση της κεντρικής 

σημασίας που παίζει εδώ και ορισμένες δεκαετίες ο πολιτιστικός 
και ανθρωπολογικός παράγοντας στη διαμόρφωση των οικονομικών 
εξελίξεων. Φυσικά αυτό συνέβαινε ανέκαθεν, όπως μας το έχουν δείξει ο 
Πολάνυι και φυσικά ο Καστοριάδης, μιας κι η οικονομία δε συνιστά τη 
βάση της υπόλοιπης κοινωνικής ζωής, αλλά ένα κομμάτι της. Ωστόσο, τις 
τελευταίες δεκαετίες, με την εμπέδωση της κοινωνίας της κατανάλωσης, 
έχει δημιουργηθεί αυτό που ορισμένοι κοινωνιολόγοι, μες στην αμηχανία 

90. Κ. Καπερναράκου, «Τα ρομπότ βρίσκουν δουλειά σε τράπεζες μέχρι και πιτσαρίες», 
Η Καθημερινή, 30/3/2017.
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τους, αποκαλούν «καταναλωτικό καπιταλισμό»91: η μετατροπή της 
κατανάλωσης σε βασικό κινητήρα της οικονομίας και, ως εκ τούτου, η 
αναγωγή των καταναλωτικών γούστων (που φυσικά διαμορφώνονται 
υπό την αιγίδα της διαφήμισης και της μαζικής κουλτούρας) σε πηγές 
τεχνοοικονομικής «καινοτομίας». Κατά συνέπεια, όπως υποστηρίζει κι ο 
Δ. Μαρκόπουλος στο κείμενό του που δημοσιεύουμε σε αυτό το τεύχος 
(«Η νεοτεχνολογία και οι προεκτάσεις της»), το μαρξιστικό παράδειγμα 
αδυνατεί να αναλύσει την ιδιοτυπία του σημερινού, νεοτεχνολογικού 
τεχνικού συστήματος, το οποίο διόλου δεν υπακούει σε κάποια λογική 
αύξησης του «κοινωνικού ελέγχου» και «όξυνσης της εκμετάλλευσης», 
ασχέτως αν καθιστά τούτα τα δύο εφικτά -ιδιαιτέρως το πρώτο. Άλλες 
είναι οι κινητήριες δυνάμεις του και άλλες οι λογικές που καθορίζουν την 
ανάπτυξη και τη διάδοσή του διά της σύγχρονης οικονομίας. 

Για του λόγου το αληθές, το κύριο ποσοστό της ορμής προς 
την αυτοματοποίηση -ειδικά σε τομείς όπως το λιανικό εμπόριο ή 
ένα σημαντικό μέρος της εστίασης- προέρχεται όχι από πρακτικές 
αναγκαιότητες της παραγωγής (όπως συμβαίνει στον εξορυκτικό 
και βιομηχανικό τομέα) αλλά από τα καπρίτσια της κατανάλωσης: 
ταχύτητα στην εξυπηρέτηση, πολλαπλασιασμός των δυνατοτήτων cus-
tomization των προϊόντων, ευκολία αλλά και δυνατότητα επ’ άπειρον 
πολλαπλασιασμού των επιλογών του πελάτη, μετακύλιση των δαπανών 
από το εργασιακό κόστος στην «ποιοτική αναβάθμιση» του προϊόντος 
με στόχο τη μετατροπή του σε είδος πολυτελείας οικονομικά προσιτό 
στη μεσαία τάξη κ.ο.κ. Σε παλιότερο τεύχος μας είχαμε συζητήσει 
πώς η προσπάθεια της Amazon να επιτύχει τον περίφημο στόχο της 
παράδοσης των παραγγελιών εντός της ίδιας ημέρας οδηγεί στη 
δημιουργία αποθηκών-στρατοπέδων εργασίας92. Ενδεικτικό όσων λέ-
με είναι ότι η πίεση αυτή προς τη μείωση του χρόνου περνά από την 
αυξανόμενη ρομποτοποίηση τούτων των υπεραποθηκών, η οποία θα 
μετατρέψει τους πρώην κολίγους σε χρονίως ανέργους. Αντίστοιχα, 
μόνο τυχαίο δεν πρέπει να θεωρείται το γεγονός πως η προωθούμενη 
εμφύτευση μικροτσίπ σε εργαζόμενους -άλλη μια κεφαλαιώδης 
απόδειξη του «απελευθερωτικού» ρόλου της νεοτεχνολογίας!- 
προωθείται, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της σουηδικής 
σταρτ-απ Epicenter, που παράγει κι εγκαθιστά αυτούς τους μικροεπε-

91. Ζ. Λιποβετσκί, Ζ. Σερουά, «Το πνεύμα του καλλιτεχνικού καπιταλισμού. Δύναμη 
της κριτικής ή ισχύς της αγοράς;», περ. Κοινοί Τόποι, τ. 1, Ιούνιος 2016.

92. Βλ. «Editorial», Πρόταγμα, τ. 6. Δεκέμβριος 2013, σ. 21.   
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ξεργαστές, με τα εξής λόγια: «Το μεγαλύτερο όφελος, πιστεύω, είναι 
η ευκολία»93. Εν τέλει, είναι στο όνομα της ευκολίας που προωθείται 
η αυτοματοποίηση. 

Όπως προκύπτει από αυτά τα παραδείγματα, το κύριο μέρος της 
αυτοματοποίησης που λαμβάνει χώρα στον τριτογενή τομέα -και άρα 
στις δυτικές και ανεπτυγμένες χώρες- δεν έχει καμία λειτουργική λογική 
και είναι πέρα για πέρα καταχρηστική: παραγγελία μέσω μεγάλων 
ταμπλετών στα Μακ Ντόναλντς, γενίκευση των πωλήσεων «σελφ-σέρβις» 
μέσω μηχανών πώλησης κάθε είδους -από τους σταθμούς του μετρό και 
των τρένων μέχρι τα μηχανήματα των αεροδρομίων που επιτρέπουν στον 
επιβάτη να κάνει τσεκ ιν δίχως να περάσει απ’ το γκισέ, τα μηχανήματα 
αυτόματης πληρωμής γραμματοσήμων των ταχυδρομείων κ.ο.κ. Ως τέτοια, 
στον βαθμό που δεν εκφράζει απλώς την «“επιλυτική [solutionist]” ιδεολο-
γία της Σίλικον Βάλεϊ, η οποία συνίσταται στο να δίνουμε κατεπείγουσες 
και ψηφιακές λύσεις σε προβλήματα που είτε δεν υφίστανται είτε δεν 
τίθενται με τέτοιους όρους»94, ανταποκρίνεται στις ολοένα και μεγαλύ-
τερες απαιτήσεις του ναρκισσιστικού καταναλωτή της εποχής μας. Βα-
σικό χαρακτηριστικό του τελευταίου είναι πως δεν ανέχεται πλέον το 
τεϊλορικό παράδειγμα της «μαζικής» κατανάλωσης κι επιζητεί, αντίθε-
τα, μια κατανάλωση πιο «εκλεπτυσμένη», κομμένη και ραμμένη στα μέ-
τρα του (διάβαζε: στα βλακώδη καπρίτσια του), τόσο ως προς το περιε-
χόμενό της («προσωποποιημένα» και «ποιοτικά» προϊόντα) όσο και ως 
προς τη διαδικασία πραγμάτωσής της (μείωση του χρόνου προετοιμασί-
ας και παραλαβής του προϊόντος, κατάργηση κάθε περιορισμού ως προς 
τα ωράρια κατανάλωσης). Σύμφωνα με δυο κοινωνιολόγους, πρόκειται 
για μια «αντίδραση στον πολλαπλασιασµό άχρηστων και άσχηµων αντι-
κειµένων, στη δικτατορία του ποσοτικού, στη µεγιστοποίηση της µη αυ-
θεντικότητας και της τυποποίησης, η οποία ωθεί τον καπιταλισµό να 
εµπλακεί σε µια διαδικασία “εµπορευµατοποίησης της διαφοράς”, µέ-
σω της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών ποσοτικά λιγότερων, αλλά 
ταυτοχρόνως πιο ιδιαίτερων, που αποβλέπουν στον περιορισµό του αι-
σθήµατος δυσφορίας που προκαλείται από τη µαζική βιοµηχανική παρα-
γωγή. Εξ ου και η ανάπτυξη προϊόντων που χαρακτηρίζονται ως “αυθε-
ντικά” (τοπία, πολιτιστική κληρονοµιά, τυπικοί τόποι), καθώς και η τερά-
στια επένδυση στην πολιτιστική βιοµηχανία, στον τουρισµό, στην εστία-
ση, στη διατροφή, στη µόδα, στο design, στην εσωτερική διακόσµηση, ως 

93. «Η δυστοπία είναι εδώ: εμφυτεύματα μικροτσίπ σε εργάτες», tvxs.gr, 9/4/2017.
94. E. Morozov, «Résister à l’uberisation du monde», ό. π.
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τρόπος να απαντήσει κανείς στην κριτική περί µη αυθεντικότητας της 
καθηµερινής ζωής»95. 

Έχουμε εδώ την εφαρμογή στο επίπεδο των τρόπων κατα-
νάλωσης της αρχής που οι κοινωνιολόγοι αποκαλούν «διαδικασία 
προσωποποίησης». Καθόλου τυχαίο, λοιπόν που, όπως σωστά έχει 
παρατηρηθεί με αφορμή τη συζήτηση κάποιων ψηφιακών εφαρμογών, 
ότι «η καταγραφή κάθε οικονομικής συναλλαγής -διά της χρήσης 
πιστωτικής κάρτας και διαδικτυακών αγορών- αποτελεί ένα πολύ καλό 
μέσο για τη συλλογή δεδομένων που θα χρησιμεύσουν, στη συνέχεια, 
στην προσωποποίηση των διαφημίσεων»96. Δεδομένου πως η τεχνική δε 
συνιστά ένα ουδέτερο εργαλείο, αλλά, αντίθετα, ενσαρκώνει μα και προ-
ωθεί εμπράκτως μια λογική την οποία ενσταλλάσσει στον χρήστη, το 
σημερινό τεχνικό σύστημα εκτρέφει μια ναρκισσιστική προσωπικότητα, 
η οποία θεωρεί ως βάναυση καταπάτηση των εγγενών της δικαιωμάτων 
ακόμη και τον παραμικρό περιορισμό, ακόμη κι αν αυτός προκύπτει από 
τις ίδιες τις πρακτικές αναγκαιότητες και απαιτήσεις της λειτουργίας 
του εκάστοτε εργαλείου. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι έχουμε εδώ μια 
περαιτέρω εμβάθυνση της καταναλωτικής αποκτήνωσης του ατόμου, το 
οποίο πλέον δεν αρκείται στον παραδοσιακού τύπου, «μικροαστικό» 
καταναλωτισμό, τον προ της δεκαετίας του ’60. Πλέον η κατανάλωση 
δεν έρχεται ως εξαιρετική επιβράβευση της σκληρής δουλειάς, αλλά 
αποτελεί το καθημερινό ναρκωτικό δίχως το οποίο η προσωπικότητά 
μας απειλείται με άμεση κατάρρευση και θεωρείται ως η ενσάρκωση της 
ελευθερίας μας, το μέσο δόμησης της προσωπικής μας ταυτότητας.

β) Οι νέες μορφές cool εκμετάλλευσης
Θα πρέπει να είναι σαφές ότι δεν πρόκειται εδώ απλώς για το 

«μακροοικονομικό» επίπεδο κάποιας νεφελώδους και ενδεχομένως αμ-
φισβητήσιμης προσπάθειας εξαγωγής του τεχνικού από το πολιτιστικό 
και το ανθρωπολογικό. Αντίθετα, η ψηφιακή τεχνολογία επιδρά μ’ έναν 
άμεσο και αδιαμφισβήτητο τρόπο πάνω στην οικονομική ζωή. Μέσω του 
υπερναρκισσιστικού ήθους που καλλιεργεί, δημιουργεί τον ιδανικό κατα-
ναλωτή που θα επιτρέψει στους εκάστοτε εργοδότες να επιτηρούν και να 
εκμεταλλεύονται καλύτερα τους εργαζόμενούς τους -πριν τους στείλουν 
οριστικά στο ταμείο ανεργίας. Είναι χαρακτηριστική, εν προκειμένω, 
η τάση αξιολόγησης των προσφερόμενων υπηρεσιών, σε τομείς όπως η 

95. Ζ. Λιποβετσκί, Ζ. Σερουά, «Το πνεύμα του καλλιτεχνικού καπιταλισμού», ό. π., σ. 57.
96. E. Morozov, «Résister à l’uberisation du monde», ό. π.
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εστίαση κι ο τουρισμός, από την πλευρά των πελατών, η οποία καθίσταται 
εφικτή διά της σχετικής δυνατότητας που προσφέρουν «εφαρμογές» 
όπως το Trip Advisor και το Booking. Εκεί ο πελάτης μπορεί ν’ αφήσει σχό-
λια που θα οδηγήσουν στην άμεση απόλυση του εκάστοτε σερβιτόρου, 
ρεσεψιονίστ, γκρουμ κ.ο.κ., μόνο και μόνο επειδή δεν του άρεσε η φάτσα 
του. Κανείς δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον συκοφαντημένο εργαζόμενο 
μπρος σ’ ένα αφεντικό που ωρύεται πως τέτοιες δημοσιεύσεις -τις οποίες 
βλέπουν όλοι οι πιθανοί μελλοντικοί πελάτες- τού καταστρέφουν τη φήμη 
-ίσως μόνο η προσπάθεια κάποιου άλλου πελάτη να εκβιάσει και το ίδιο 
το αφεντικό, ζητώντας την προσφορά υπηρεσιών ακριβότερων από τις 
προβλεπόμενες βάσει της «κράτησής» του υπό την απειλή δημοσίευσης 
καταστροφικών κριτικών97. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με υπηρεσίες πα-
ροχής στοιχείων και διευθύνσεων σχετικά με επιχειρήσεις, όπως η σχε-
τική παράμετρος του Google Maps, η (αμερικανική) Yelp ή η (γαλλική) 
Mappy98. Τούτη η τάση, εξάλλου, βρίσκεται στη βάση της λογικής εται-
ρειών όπως η Uber κι η Deliveroo, οι οποίες λειτουργούν μέσω της χρή-
σης ψηφιακών εφαρμογών από πλευράς πελατών: ο χρήστης ενός τα-
ξί της πρώτης βαθμολογεί πάντοτε τον εκάστοτε οδηγό μετά την κούρ-
σα του κι ο τελευταίος αξιολογείται από την εταιρεία βάσει του μέσου 
όρου της βαθμολογίας του στη διάρκεια μιας χ περιόδου. Αντίστοιχα, 
ένας ποδηλάτης της δεύτερης παρακολουθείται σε «πραγματικό χρόνο» 
από τον ανυπόμονο πελάτη, μιας και το σμάρτφοουν του λειτουργεί ως 
κοριός που επιτρέπει στον δεύτερο να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τη θέση 
του. Έτσι, αν ο ταχυμεταφορέας δεν κριθεί αρκετά ταχύς -επειδή, για 
παράδειγμα, δεν ακολούθησε τη διαδρομή που ο πελάτης θεωρεί ως πιο 
σύντομη-, θα λάβει αρνητική βαθμολογία ή ακόμη και καταγγελία από 
τον δυσαρεστημένο πελάτη. 

Τα παραδείγματα αυτά αρκούν για να δείξουν ότι η γενίκευση 
της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας από την πλευρά των καταναλωτών, 
αρχικά μέσω του προσωπικού υπολογιστή κι εδώ και κάποιον καιρό μέ-
σω των σμάρτφοουν, μετατρέπει τους τελευταίους σε δρακόντειους -και 
κατά κανόνα άδικους κι αυθαίρετους- κριτές των εργαζομένων, οι οποίοι 

97. Πρόκειται για φαινόμενο που παρατηρείται όλο και περισσότερο και δημιουργεί 
προβλήματα κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα να 
αντιμετωπίσουν την πιθανή απώλεια πελατών εξαιτίας τέτοιας αρνητικής δημοσιότητας.

98. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως η Yelp έχει επανειλημμένως κατηγορηθεί για 
εκβιαστική χρήση υπαρκτών αρνητικών κριτικών ή και της δυνατότητας εμφάνισης τέτοιων 
προκειμένου να πουλά «προστασία» σε επιχειρήσεις, ζητώντας τους να πληρώσουν για 
θετική διαφήμιση.
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ρίχνονται πλέον βορά στα καπρίτσια του εκάστοτε κακομαθημένου 
νεόπλουτου ψευτοεστέτ, ο οποίος θέλει να κυκλοφορεί με τα «κυριλέ» 
αυτοκίνητα της Uber και να τρώει στα «γκουρμέ» εστιατόρια που είναι 
συμβεβλημένα με την Deliveroo. Ο Τέιλορ θα πρέπει να νιώθει περήφανος 
για τους χαμογελαστούς και cool του συνεχιστές, οι οποίοι, καθιστώντας 
εφικτή την ενεργή συνέργεια του καταναλωτή, έχουν πετύχει τη 
μετατροπή του σύγχρονου εργαζόμενου σ’ ένα είδος προσωπικού 
υπηρέτη του πελάτη.

Τι άλλο όμως είναι αυτή η «αντιαυταρχική», «προσωποποιημέ-
νη» και «χίπστερ» κατανάλωση παρά μια γενίκευση των τύπων κατα-
νάλωσης των ανώτερων τάξεων; Δεν είναι η προσπάθεια να γενικευτεί 
σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας ο τύπος του πλούσιου, vip πελάτη, ο 
οποίος απαιτεί τον σεβασμό των ατέλειωτων καπρίτσιων του; Και μήπως 
δεν είναι τυχαίο πως οι κυρίαρχες μορφές της χίπστερ κατανάλωσης 
παίρνουν ολοένα και περισσότερο νεόπλουτη και νεοαριστοκρατική 
μορφή, ακολουθώντας το παράδειγμα της μόδας και της υψηλής 
ζαχαροπλαστικής; Είναι τυχαίο πως η Apple έχει καταφέρει να καταστεί 
η μια από τις πλουσιότερες εταιρείες του πλανήτη, πουλώντας 
αποκλειστικά και μόνο προϊόντα που απαιτούν γερό πορτοφόλι; Και 
ότι, αν πλέον στρέφεται στην παραγωγή φθηνότερων εκδοχών των 
συσκευών της, το κάνει αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να χτυπήσει 
ακόμη περισσότερο τους ανταγωνιστές της, από τη θέση ισχύος της 
εταιρείας με τα μεγαλύτερα κεφαλαιακά αποθέματα, κι όχι ως κάποια 
απελπισμένη προσπάθεια να τους φτάσει; Είναι τυχαίο πως η Air Bnb 
μετατρέπεται σε εργαλείο εξοστρακισμού των λαϊκών τάξεων από τις 
δυτικές μητροπόλεις, μιας και κανείς πλέον δε θέλει να νοικιάσει το 
σπίτι του σε κάποια οικογένεια ή εργαζόμενο με μέσο ή χαμηλό μισθό, 
τη στιγμή που μπορεί να το νοικιάζει με πολύ πιο προσοδοφόρο τρόπο 
στους νομάδες της σύγχρονης, γκλόμπαλ ολιγαρχίας;

Δεν πρέπει, άλλωστε, να ξεχνάμε και το εξής, πολύ κρίσιμο ση-
μείο που αναδεικνύει ο Εβγκένι Μορόζοφ κατά τις αναλύσεις του για 
τη σύμπλευση νεοτεχνολογίας και νεοφιλελευθερισμού: έχοντας ουσι-
αστικά μετατρέψει τους εργαζόμενους σε «αυτοαπασχολούμενους», 
τα προωθούμενα από τη Σίλικον Βάλεϊ μοντέλα εργασίας δημιουρ-
γούν έναν εντελώς απροστάτευτο εργαζόμενο, «ριζικά εξατομικευμέ-
νο, που δε χαίρει της παραμικρής κοινωνικής προστασίας σε συμβο-
λικό επίπεδο, μιας και αναλαμβάνει τα ρίσκα που παλαιότερα βάραι-
ναν τους εργοδότες, με αποτέλεσμα οι δυνατότητές του για συλλογι-
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κή διαπραγμάτευση να εκμηδενίζονται»99. Το μόνο που καθορίζει πλέ-
ον τη μοίρα του είναι η «αγορά»: δηλαδή οι «ποσοτικές αξιολογήσεις 
που προσφέρονται αφειδώς από τα υποκείμενα της αγοράς: οι γνώμες 
και τα σχόλια των χρηστών»100, τα «πραγματικά αυτοδιορθούμενα συ-
στήματα» για τα οποία κάνει λόγω ο επενδυτής υψηλού ρίσκου Φρεντ 
Γουίλσον (Fred Wilson)101.

γ) Η τεχνοφιλία ποτέ δεν πεθαίνει
Πρέπει εδώ να γίνει σαφές ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 

επιτρέπουν στη νεοτεχνολογία να είναι πανταχού παρούσα (δηλαδή: 
η ικανότητά της να ψηφιοποιεί τα πάντα, μετατρέποντάς τα σε 
διαχειρίσιμες πληροφορίες και η ενσάρκωσή της σε φορητές συσκευές, 
που ευνοούν μια νομαδικού τύπου χρήση) προϋποθέτουν ένα ευρύτερα 
κοινωνιολογικό γνώρισμα, το οποίο, ταυτόχρονα, ευνοούν: την ενεργή 
συμμετοχή του χρήστη/καταναλωτή. Πρόκειται για μια συμμετοχή που 
επηρεάζει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τη λειτουργία της συσκευής 
από ό,τι συνέβαινε με τα μηχανήματα της τεχνολογικής εποχής -όπως 
το αυτοκίνητο ή μια μηχανή εργοστασίου. Η Σιμόν Βέιλ προσπαθούσε 
να επεξεργαστεί ένα σχέδιο δημιουργίας «μαλακών μηχανών» ικανών 
να προσαρμόζονται στον χρήστη δίχως να κυριαρχούν πάνω του. 
Ουσιαστικά η νεοτεχνολογία, ενσαρκώνοντας τις αντιαυταρχικές αξίες 
της δεκαετίας του ’60, δημιουργεί ένα τέτοιο είδος μηχανής, ευνοώντας 
τη «συμμετοχικότητα» του χρήστη. Προφανώς τούτη η συμμετοχή είναι 
περιορισμένη σε μια εξωτερική στιβάδα της λειτουργίας των μηχανών 
αυτών. Ωστόσο, από συμβολικής απόψεως η αλλαγή είναι ουσιαστική: 
πλέον χρησιμοποιούμε μηχανές πολύ πιο προσαρμοσμένες στα 
χαρακτηριστικά του εκάστοτε χρήστη, μηχανές «προσωποποιημένες», οι 
οποίες τρέφονται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ιδιοκτήτη 
τους: ρύθμιση παραμέτρων, κατέβασμα προγραμμάτων, επιλογή στυλ, 
διαμόρφωση προφίλ, συνοδευτικών ήχων και εικόνων.

Είναι ακριβώς μέσω αυτής της «προσωποποίησης» των μηχανών 
από τους χρήστες που οι μεγάλες εταιρείες του νεοτεχνολογικού 
κλάδου καταφέρνουν να εδραιώνουν την κυριαρχία τους, μέσω της 
πρόσβασής τους σ’ έναν ολοένα και αυξανόμενο όγκο πληροφοριών. 
Αυτή όμως η προσχώρηση του χρήστη, η οποία ευνοείται από τις ίδιες 

99. E. Morozov, «De l’utopie numérique au choc social», ό. π.
100.  Ό. π.
101.  Ό. π.
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τις νεοτεχνολογικές μηχανές, πέραν του ότι προκαλεί πραγματικό 
εθισμό -εμβαθύνοντας, έτσι, τα τεχνοφιλικά αισθήματα-, συνιστά και 
μια μικρογραφία της γενικότερης σχέσης μεταξύ ανθρώπου και τεχνικής 
που χαρακτηρίζει τη νεοτεχνολογική εποχή: δεδομένου πως το σημερινό 
τεχνικό σύστημα αρθρώνεται κατά μέγα μέρος μέσω εφαρμογών στο 
επίπεδο της κατανάλωσης, δίνει την αίσθηση πως δεν επιβάλλεται 
άνωθεν -όπως οι μηχανές που χρησιμοποιεί κανείς στη δουλειά του-, 
αλλά επιλέγεται/διαμορφώνεται ελεύθερα από τους καταναλωτές. Και 
γι’ αυτόν τον λόγο είναι τα ίδια τα άτομα που το επιζητούν και το βοηθούν 
να επεκτείνεται και να ενδυναμώνεται. Αυτή η πάνδημη προσχώρηση 
συνιστά απαραίτητο στοιχείο της λειτουργίας και της διαμόρφωσης 
της νεοτεχνολογίας και θα πρέπει να θεωρείται ως ένα από τα βασικά 
διακριτικά της γνωρίσματα. 

Όπως τονίζει κι ο Κρίστοφερ Λας, στο κείμενό του που 
δημοσιεύουμε σε αυτό το τεύχος («Χίλαρι Κλίντον, η σωτήρας των 
παιδιών»), η εθελούσια προσχώρηση στη λογική της καριέρας, που οδηγεί 
σε αύξηση του εργασιακού χρόνου, δεν επιβάλλεται από «τα αφεντικά» 
με σκοπό την περαιτέρω εκμετάλλευση του προσωπικού τους, μιας 
και τον τόνο τον δίνουν, εν προκειμένω, τα διευθυντικά στελέχη κι οι 
ελεύθεροι επαγγελματίες -δηλαδή οι κατεξοχήν εκπρόσωποι της λογικής 
της καριέρας. Στα πλαίσια της ατομικιστικής λογικής που επικράτησε 
μετά τη δεκαετία του ’60, όλοι θέλουν πλέον να βλέπουν τον εαυτό 
τους σαν ελεύθερο επαγγελματία, «αυτοεπιχειρηματία», ιδρυτή σταρτ-
απ κ.ο.κ. Διόλου τυχαίο που οι πιο προωθημένες εταιρείες της χίπστερ, 
νεοαριστοκρατικού τύπου κατανάλωσης εκμεταλλεύονται κι ακολουθούν 
τούτο το μοντέλο του freelance εργαζόμενου102. Είναι προφανές ότι αυτές 
οι ιδέες καλλιεργήθηκαν συστηματικά από το νεομάνατζμεντ της δε-
καετίας του ’80, το οποίο ενσωμάτωσε τα διδάγματα των κινημάτων 
των δύο προηγούμενων δεκαετιών: «δημιουργικότητα», «αυτονομία», 
«δικτύωση» κ.ο.κ. Βασικό χαρακτηριστικό της σημερινής συνθήκης, κα-
τά συνέπεια, είναι μια εθελοδουλία που εξαγοράζεται είτε -κατά την 
πιο αφελή εκδοχή του φαινομένου- διά της ψευδαίσθησης ότι είμαστε 
ελεύθεροι κι ανεξάρτητοι είτε -κατά την κυνική βερσιόν του αφηγήματος- 

102. Είναι χαρακτηριστική, για παράδειγμα, η πέραση που έχει η Uber στα περίφημα 
«προάστια» των γαλλικών μεγαλουπόλεων, με τα μέλη της έγχρωμης, μεταναστευτικής 
προέλευσης υποτάξης να νομίζουν πως γίνονται «επιχειρηματίες» κύρους, επειδή 
πληρώνουν για να πάρουν άδειες ως οδηγοί της εταιρείας. Διόλου δεν τους ενδιαφέρει 
που γίνονται οδηγοί της «λευκής» ολιγαρχίας των πόλεων, υφιστάμενοι τις συμπεριφορές 
που περιγράψαμε προηγουμένως.
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μέσω της παραδοχής πως, αν δε βρέξεις κώλο, ψάρι δεν τρως -πως αν, 
με άλλα λόγια, δεν κάτσεις να σε κάνουν λάστιχο οι διευθυντές, δε θα 
καταφέρεις ποτέ να κάνεις την καριέρα που ονειρεύεσαι και, κατά 
συνέπεια, ν’ ανέβεις κοινωνικά. Στο κείμενό του που δημοσιεύουμε («Μια 
σύντομη ιστορία του ελεύθερου χρόνου»), ο Ντανιέλ Μοτέ σκιαγραφεί 
ωραία τούτη τη θεμελιώδη ευθύνη του ανθρώπου-καταναλωτή στη 
διαμόρφωση αυτής της κατάστασης, βασιζόμενος στο παράδειγμα της 
γαλλικής εργατικής τάξης, την οποία γνώριζε εκ των ένδον, μιας κι 
υπήρξε κι ο ίδιος επί σειρά ετών φρεζαδόρος στα εργοστάσια της Ρενώ 
έξω απ’ το Παρίσι.

Ταυτόχρονα, όπως επίσης δείχνει ο Μοτέ, το ζήτημα, από την 
άποψη των δημοκρατικών διεκδικήσεων, δεν μπορεί να είναι πλέον 
απλά και μόνον η μείωση του εργάσιμου χρόνου με σκοπό την αύξηση 
του ελεύθερου χρόνου. Διότι απλούστατα εντός της κοινωνίας της 
κατανάλωσης ο ελεύθερος χρόνος γεμίζει με άχρηστες κι αλλοτριωτικές 
δραστηριότητες. Άλλωστε είναι οι παρασιτικές αυτές δραστηριότητες 
του σύγχρονου καταναλωτή που, προκειμένου να ικανοποιηθούν, όχι 
μόνο προωθούν την περαιτέρω αστυνόμευσή μας από το κράτος και τους 
ειδικούς παντός τύπου, όπως σημειώνει ο Μοτέ, αλλά συνιστούν και το 
όχημα για την προώθηση όλο και πιο εξοντωτικών συνθηκών εργασίας. 

Το ζήτημα μπορεί να φαίνεται απλό, ωστόσο μια ματιά στη 
σχετικής θεματολογίας φιλολογία ακόμη και των πιο ριζοσπαστικών 
αριστερών κι ελευθεριακών κριτικών στη σύγχρονη κατανάλωση αρκεί για 
να μας πείσει ότι χρειάζεται ακόμη αρκετή επεξεργασία. Η συντριπτική 
πλειονότητα του σύγχρονου αριστερισμού και αναρχισμού, αν δεν 
εκφράζει μια ρητή προσχώρηση στο φαντασιακό της νεοτεχνολογίας, 
στην καλύτερη περίπτωση απλώς ασκεί μια εντελώς επιδερμική κριτική, 
η οποία διόλου δε στοχεύει το περιεχόμενο του σύγχρονού μας τεχνικού 
συστήματος παρά αναφέρεται μόνο στο γεγονός πως στα χέρια των 
«καπιταλιστών» τούτο μετατρέπεται σε εργαλείο εκμετάλλευσης 
και ελέγχου. Κατά τα άλλα, επικρατεί μια γενική αμηχανία, η οποία, 
προφανώς, έχει να κάνει, αφενός με το γεγονός πως, το μεγαλύτερο 
μέρος των σημερινών αριστερών, αριστερίστικων κι αναρχικών κύκλων 
αποτελείται από σπουδαγμένους ή σπουδάζοντες νεολαίους, οι οποίοι 
είναι κατά το μάλλον ή το ήττον γκατζετόπληκτοι τεχνοφιλικοί (ειδικά 
εντός του καθεαυτό δυτικού κόσμου)· αφετέρου, με το ότι η νεοτεχνολογία 
συνιστά δημιούργημα της Αντικουλτούρας της δεκαετίας του ’60 και 
του ’70 και ως τέτοια, εκφράζει πολλά από τα «αντιπατριαρχικά» 
και αντιαυταρχικά στοιχεία που αποτελούν κομμάτι της τρέχουσας 
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αναρχικής και αριστερής ιδεολογίας. Η εμμονή πολλών ακόμα και 
από τους πιο «μαύρους» και «μπάχαλους» αναρχικούς με το ανοιχτό 
λογισμικό, τη διαρκή ενημέρωση μέσω του Ιντυμήντια, το στήσιμο 
διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθμών, με το «ανέβασμα» βίντεο 
με πορείες και «κινητοποιήσεις» στο Youtube αλλά και η συνήθεια 
που θα μπορούσαμε ν’ αποκαλέσουμε «γραφιστική μανία» (δηλαδή 
η εμμονή με τη χρήση λογισμικών προκειμένου να στήνουν αφίσες, 
αυτοκόλλητα, λογότυπα ομάδων και να μετατρέπουν τα έντυπά τους 
σε νεολαιίστικα fanzines), δείχνουν αυτή την υπόγεια σαγήνη που ασκεί 
η νεοτεχνολογία ακόμα και στους πιο δεδηλωμένους πολέμιους της 
σύγχρονης κοινωνίας. 

Αυτή όμως η ανικανότητα να ασκήσουμε κριτική στην 
ψηφιακή τεχνολογία μάς κάνει να κρίνουμε ακόμη με όρους τεχνικής 
και καπιταλισμού του πρώτου μισού του 20ού αιώνα103. Κι έτσι, ενώ 
εμείς κυνηγάμε εξαφανισμένους πλέον ανεμόμυλους, οι «σατανικοί 
μύλοι» -όπως θα ‘λεγε κι ο Γουίλιαμ Μπλέηκ- της νεοτεχνολογίας 
εμπεδώνουν όλο και καλύτερα την κυριαρχία τους, χρησιμοποιώντας, 
μεταξύ άλλων, και τη δική μας συμβολή, η οποία παρουσιάζει πτυ-
χές τούτης της προέλασης ως κομμάτι κάποιας δήθεν επαναστατι-
κής κι απελευθερωτικής κουλτούρας -έστω υπό μια «μετεστραμμένη» 
εκδοχή τους (ελεύθερο λογισμικό, «κινηματικοί» servers, ηλεκτρονικά 
φόρα, ιστοσελίδες ανάρτησης «κινηματικών» βίντεο κ.ο.κ.). 

Εν προκειμένω, το ζήτημα παραμένει, χονδρικά, η ριζική 
μείωση του εργάσιμου χρόνου, την οποία, πολύ συχνά, θεωρούμε 
πως θα επιτύχουμε όχι διά της προσπάθειας να περιορίσουμε την 
κυριαρχία της τεχνικής πάνω στη ζωή μας, αλλά, όλως αντιθέτως, 
μέσω της τεχνικής προόδου, η οποία υποτίθεται πως θα μας 
απελευθερώσει από τα βάρη της εργασίας. Αυτή η ιδέα, που μπορεί 
ν’ ακούγεται ανεπίτρεπτα αφελής, σε κάποιον που την διαβάζει τόσο 
απλοϊκά διατυπωμένη, αποτελεί, στην πραγματικότητα, μια από τις 
πιο θεμελιώδεις παραδοχές του μαρξισμού, καθώς βασίζεται στην 
έτερη βασική ψευδαίσθηση του Μαρξ: στην ιδέα πως η τεχνική είναι 
ουδέτερη και πως, ως εκ τούτου, το μόνο ζήτημα που έχουμε να 
θέσουμε σχετικά είναι οι τελικοί σκοποί στην υπηρεσία των οποίων 

103. Σχετικά με τούτη την αδυναμία, αφενός, να διακρίνουμε μεταξύ τεχνολογίας και 
νεοτεχνολογίας και, αφετέρου, ν’ ασκήσουμε την προσήκουσα κριτική στην τελευταία, βλ. 
και το κείμενο του Ν. Μάλλιαρη, «Απάντηση στους Α. Σχισμένο και Ν. Ιωάννου», ειδικά 
την ενότητα «Η νεοτεχνολογική σαγήνη» (www.protagma.wordpress.com).
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θα τη θέσουμε και -κατά συνέπεια- η κοινωνική τάξη στης οποίας τον 
έλεγχο θα βρίσκεται το εκάστοτε τεχνικό σύστημα104. 

Αντίστοιχα, δεν είναι σπάνιες οι προσπάθειες να παρουσιαστεί η 
αποανάπτυξη ως ένα κίνημα αύξησης του ελεύθερου χρόνου και τίποτε 
παραπάνω. Μια τέτοια προσπάθεια να καταστήσουμε την ιδέα της 
αποανάπτυξης πιο «εύπεπτη» για το ευρύ κοινό -στην οποία ειδικεύεται 
ο Σερζ Λατούς- είναι μεν κατανοητή, μιας και το σύνθημα της εθελούσιας 
λιτότητας δύσκολα μπορεί να εισακουσθεί σήμερα. Θα πρέπει, εντούτοις, 
να είναι σαφές πως με αυτόν τον τρόπο συγκαλύπτεται ό,τι καινούργιο 
έχει να κομίσει η αποαναπτυξιακή φιλοσοφία. Η τελευταία δεν έχει καμία 
σχέση με τον κλασικό αντιωφελιμισμό και τη γνωστή πολεμική ενάντια 
στη χρηστικότητα, που εκφράστηκε από ένα κομμάτι των Ρομαντικών 
αλλά και των πρωτοποριών του μοντερνισμού, μιας και δε θεωρεί ότι 
αυτό που μας χρειάζεται είναι η απελευθέρωση από την εργασία ως 
τέτοια (πράγμα αδύνατο, άλλωστε), αλλά ο αυτοπεριορισμός: η επεξερ-
γασία μιας σειράς ορίων, μέσω ενός ριζικού επανακαθορισμού των ανα-
γκών μας, τόσο στο επίπεδο της παραγωγής όσο και σ’ εκείνο της κα-
τανάλωσης. Αντίθετα, η προσπάθεια να παρουσιάσουμε το πρόταγμα 
της αποανάπτυξης ως μια ακόμα εκδοχή του παραδοσιακού νεωτερικού 
ουτοπισμού και της αντιαυταρχικής, αντι-εργασιακής ιδεολογίας, 
η οποία, ανέκαθεν, ασκούσε κριτική στο «εμπόρευμα» και την ηθική 
της εργασίας μέσω αναφορών στα χούγια των μποέμ, όπως η συλλογή 
αντικειμένων κι η άσκοπη περιπλάνηση (Μπένγιαμιν), οι -πραγματικές 
ή υποτιθέμενες- συνήθειες ορισμένων «πρωτόγονων» κοινωνιών (όπως η 
«δαπάνη» κατά τον Μπατάιγ ή το πότλατς για τους Καταστασιακούς), 
απλώς την αχρηστεύει, παρουσιάζοντάς την ως μία ακόμα εκδοχή 
νεοχίπικης οικολογίας. 

Αυτό που με κάθε τρόπο θα πρέπει να τονίζει η αποανάπτυξη 
είναι η ανάγκη διάπλασης ενός ήθους θνητότητας κι αυτοπεριορισμού, 
όπως θα έλεγε κι ο Καστοριάδης, επιδιώκοντας να συμβάλει στη 
διαμόρφωση τούτης της «αίσθησης των ορίων» (Λας) την οποία έχουμε 
τόσο ανάγκη. Αντίθετα, μέσω τούτου του νεοχιπισμού, ο οποίος αποσιωπά 
οτιδήποτε έχει να κάνει με την επιβολή κάποιου είδους περιορισμών κι 

104. Έτσι ο Λένιν δεν έβρισκε καθόλου προβληματικό το γεγονός πως, πολύ πριν πάρει 
την εξουσία, εγκωμίαζε τον τεϊλορισμό ως ορθολογική μέθοδο αύξησης της παραγωγής. Για 
τη στάση του Λένιν απέναντι στον τεϊλορισμό βλ. το αφιέρωμα του περιοδικού Μάγμα (τ. 4, 
Ιούνιος 2009) στην Αλεξάνδρα Κολοντάι και την Εργατική Αντιπολίτευση. Το τεύχος είναι 
διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο ιστολόγιο της ομάδας μας, protagma.wordpress.com.
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αυτοπειθαρχίας στο επίπεδο της κατανάλωσης απλώς αναπαράγουμε, έστω 
υπό μια πιο συμπαθή εκδοχή, την ίδια αυτιαυταρχική κι «αντιπειθαρχική» 
ιδεολογία η οποία είναι σήμερα κυρίαρχη και μας επιβάλλει τις πιο ακραίες 
μορφές αλλοτρίωσης. 

Έχουμε σημειώσει και αλλού πόσο λανθασμένη είναι, ούτως ή 
άλλως, η ιδέα πως άρση της αλλοτρίωσης σημαίνει ολική κατάργηση της 
εργασίας. Αυτή η ουσιαστικά αριστοκρατική αντίληψη καθίσταται σήμερα 
όχι απλώς εκτός τόπου και χρόνου μα κι επικίνδυνα αποπροσανατολιστική. 
Διότι, τι νόημα έχει πλέον μια τέτοια κριτική της εργασίας, όταν κυριαρχεί, 
από τη μια μεριά, η αντικατάσταση της ανθρώπινης εργασίας από τα 
ψηφιακά ρομπότ και δίκτυα και, από την άλλη μεριά, ο εξοβελισμός κάθε 
κινήτρου από το στενά οικονομικό, μέσω της γενικευμένης κυριαρχίας του 
καριερισμού; Πώς θ’ αντιπαλέψουμε τη Σκύλλα της αχρήστευσης ενός 
μεγάλου μέρους του εργατικού δυναμικού και τη Χάρυβδη της καταστροφής 
της επαγγελματικής συνείδησης και της συνακόλουθης έννοιας της τίμιας 
δουλειάς από τον καριερισμό; Δεν είναι η ίδια η κυρίαρχη ιδεολογία και 
τα οικονομικά μοντέλα που εκφράζει και προωθεί, που καταστρέφουν 
συστηματικά την εργασία, ως δραστηριότητα με νόημα, μέσα στη σύγχρονη 
κοινωνία, σε βαθμό μάλιστα πολύ ευρύτερο και βαθύτερο από εκείνον 
που είχε εντοπιστεί και καταγγελθεί από κριτικούς της καπιταλιστικής 
κοινωνίας του 19ου και του 20ού αιώνα, από τον Μαρξ και τον Γουίλιαμ 
Μόρις μέχρι τη Σιμόν Βέιλ και τον Καστοριάδη (μιας και πλέον χάνουν 
το νόημά τους ακόμη και μορφές διανοητικής εργασίας που κανονικά θα 
έπρεπε να είναι εγγενώς ενδιαφέρουσες και συναρπαστικές); Δεν είναι 
η εμμονή με την υπέρβαση των ορίων που οδηγεί στην καταστροφή κάθε 
δομής και κάθε περιορισμού; 
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Πολιτική Ομάδα για την Αυτονομία

Ενάντια στην αριστο-κρατία
Σημειώσεις για το νέο κυρίαρχο αφήγημα

Το αφήγημα που θα διαδεχθεί την «πρώτη φορά Αριστερά»
Αυτό στο οποίο συνήθως αναλώνονται οι αναλύσεις της εγχώριας 

επικαιρότητας είναι η ανηλεής κριτική των κομματικών μηχανισμών, των 
πολιτικών συμμαχιών και των μηχανορραφιών του εκάστοτε πολιτικού 
προσωπικού, ενώ παράλληλα αποφεύγουν να διαυγάσουν τις νέες 
κοινωνικές τάσεις και την εικόνα που σχηματίζει ο πληθυσμός απέναντι στα 
πράγματα. Έτσι, για την περίπτωση της διετούς διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, 
η διεισδυτικότητα των αναλύσεων σταματά είτε στις κωλοτούμπες, την 
«προδοσία» της ομάδας Τσίπρα και τη μνημονιακή μεταστροφή του 
κόμματος, όσον αφορά στην εξ αριστερών κριτική από τη μια μεριά, εί-
τε στην πλήρη διοικητική ανικανότητα, τον επικίνδυνο τυχοδιωκτισμό ή 
τον δηλητηριώδη για τα ιδεώδη της ελεύθερης αγοράς, βενεζουελάνικης 
κοπής «εθνικολαϊκισμό», όσον αφορά στη δεξιά και ακραιφνώς φιλελεύ-
θερη ανάλυση από την άλλη. 

Αν ξεπεράσουμε όλα αυτά τα ενδο-αριστερά ή αντι-αριστερά 
σύνδρομα, θέτοντας το ερώτημα «τι πραγματικά δείχνει να αλλάζει σε 
επίπεδο κοινωνικής ευαισθησίας τα τελευταία δύο χρόνια;», θα δούμε 
ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας κυοφορούμενης δομικής ιδεολογικής 
στροφής για ένα σημαντικό κομμάτι της νεοελληνικής κοινωνίας, προς 
την κατεύθυνση της υιοθέτησης ενός απολίτικου τεχνοκρατισμού και μιας 
αφελούς προσχώρησης στο ιδεολόγημα της αξιοκρατίας1. Τα ιδεολογικά 

1. Για τα διλήμματα της μετά του ΣΥΡΙΖΑ εποχής είχαμε κάνει μια πρώτη αναφορά 
στο προηγούμενο editorial. Βλ. το κομμάτι του editorial «Η φιλελεύθερη αντεπίθεση», 
Πρόταγμα τ. 9, Ιούλιος 2016, σσ. 18-21. 
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κομψοτεχνήματα που ακούν στα ονόματα «εκσυγχρονισμός» και 
«αριστεία», με τα οποία μας τρυπούν τα αυτιά νυχθημερόν οι διάφοροι 
υμνητές της Ευρώπης και των Αγορών, φαίνεται ότι -πέρα από ύστατη 
πολιτική επιλογή- λειτουργούν για ένα κομμάτι του πληθυσμού και ως 
μια πρόταση ψυχολογικής επιβίωσης στις γκρίζες μέρες της σκληρής 
λιτότητας που ολοένα και περισσότερο επιβάλλουν τα μνημονιακά 
μέτρα. Και όσο η Αριστερά αδυνατεί να προτάξει πρακτικές λύσεις, αν 
απλώς δεν παλιμπαιδίζει μεταξύ αόριστης επαναστατικής ρητορικής και 
ενδο-γκρουπουσκουλικών έριδων, τόσο η ρητορική του μονόδρομου μιας 
εκ των έξω (επιβαλλόμενης από τους δανειστές) εξυγίανσης των κακώς 
κειμένων της χώρας μας (βλ. Δημόσιο, διοίκηση του Κράτους, οργάνωση 
δομών εκπαίδευσης και υγείας κ.λπ.) θα καθίσταται γοητευτική 
ακόμα και για ένα κομμάτι της κοινωνίας που σε καμία περίπτωση 
δε θα το υποπτευόμασταν για νεο-φιλελεύθερες συμπάθειες ή τάσεις 
ευρωλιγουρισμού. Πρόκειται για μια αντιδραστικών αντανακλαστικών 
τάση αποδοχής κι εσωτερίκευσης της «ελληνικής ανημπόριας» η οποία 
μπορεί να θεραπευτεί μόνο αν καλωσορίσουμε τις θαυματουργές 
συνταγές των έμπειρων τεχνοκρατών του Βορρά -τις περίφημες, δηλαδή, 
μεταρρυθμίσεις στο άκουσμα των οποίων ηδονίζονται σαν ερεθισμένοι 
έφηβοι ο Μητσοτάκης, ο Θεοδωράκης και οι ακόλουθοί τους. 

Ό,τι ξεκίνησε με το ξέσπασμα της κρίσης ως αίσθημα συλλογικής 
αυτο-ενοχοποίησης και αποδοκιμασίας κάθε έκφρασης της πρόσφατης 
ελληνικής ιστορίας, μέσω της δαιμονοποίησης της τρισκατάρατης 
Μεταπολίτευσης, έχει μετουσιωθεί σε ένα «φιλο-μεταρρυθμιστικό» 
αφήγημα που προωθείται ως λύση πασπαρτού για κάθε αδυναμία 
και ιδιαιτερότητα της κουτοπόνηρης, διεφθαρμένης, βαλκανικής 
ή ανατολίτικης, ιδιοσυγκρασίας μας. Με άλλα λόγια, η κάμψη 
και υποχώρηση (ήδη από το 2012) κάθε αντι-μνημονιακού αγώνα 
και γενικότερα των κοινωνικών κινημάτων που για ένα διάστημα 
αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα της κρίσης, δεν εκφράζει μόνο την αφελή 
πίστη στα οποιαδήποτε κυβερνητικά κατορθώματα, αλλά συνιστά δείγμα 
και μιας βαθύτερης τάσης παράδοσης στον «εχθρό». Η εν λόγω τάση, 
μακράν του να περιορίζεται σε μια συλλογική κατάθλιψη ή παραίτηση, 
όπως πολλοί υποστηρίζουν2, πιστεύουμε ότι αρχίζει και εκφράζει όλο και 
πιο απενοχοποιημένα την κυνική άποψη που καθαγιάζει τη φιλελεύθερη 
ρητορική περί αριστείας και αξιοκρατίας, ακόμα κι αν στον βωμό της 
τελευταίας θυσιάζεται κάθε έννοια κοινωνικής συνοχής και προστασίας 

2. Βλ. ενδεικτικά τις αναλύσεις επικαιρότητας του Γ. Καραμπελιά. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
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των αδυνάμων. Και είναι ίσως αυτή η διάδοχη του ΣΥΡΙΖΑ κατάσταση 
εντός της οποίας θα κληθούμε να πορευτούμε την επόμενη περίοδο. 
Ετούτου, λοιπόν, του τεχνοκρατικού αφηγήματος την προέλευση, την 
κοινωνική σημασία και τις ιδεολογικές συνεπαγωγές θα προσπαθήσουμε 
να αναδείξουμε και να αναλύσουμε στο παρόν κείμενο. 

Ο υστερικός αντιτσιπρισμός

α) Η επέλαση των αγέλαστων 

Απορία μού προκαλεί πάντως 
και το τιμολόγιο: «Γενική είσοδος 10 
ευρώ· άνεργοι, φοιτητές, ΑμεΑ, 5 ευρώ». 
Υπό το πρίσμα της τελευταίας ιδιότητας, 
δεν θα έπρεπε η τιμή των 5 ευρώ να ισχύει 
για όλους τους θεατές ανεξαιρέτως;3

Πάντοτε στην Ελλάδα το επίπεδο τόσο της πολιτικής αντιπαράθεσης 
όσο και της όποιας δημόσιας διαβούλευσης ή, έστω, διαπάλης ιδεών ήταν 
κάτω του μετρίου. Με την αρχική εκλογική άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ, όμως, και 
τη διπλή του εκλογική νίκη, η κατάσταση έχει περάσει σ’ ένα πρωτόγνωρο 
επίπεδο. Η αρχή έγινε με τη σκληρή Δεξιά του Σαμαρά, και τις διάφορες 
φαιδρές προσωπικότητες τύπου Μουρούτη, Φαήλου, Μπαλτάκου, Λαζαρίδη 
κ.ο.κ. Δεν ήθελε και πολύ όμως τούτη η -από το 2008 κυοφορούμενη4- συσπεί-
ρωση ολόκληρου του φάσματος της Δεξιάς (από τον κεντρώο εκσυγχρονισμό 
ως την Ακροδεξιά και τον χώρο της λεγόμενης «πατριωτικής Αριστεράς» 
του Γ. Καραμπελιά) να καρποφορήσει, ωθούμενη από τις παλινωδίες και τις 
απογοητεύσεις της πρώτης-φοράς-Αριστερά5. Βασική παρακαταθήκη της 
διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, υπό αυτήν την άποψη, είναι η συνένωση του δεξιού 
τόξου, η οποία, με τη σειρά της, ανάγει την υστερία σε αποκλειστικό μέσο 
πολιτικής αντιπαράθεσης. 

Με τη μεσολάβηση καθαρά μεγαλομανών, στα όρια της παρά-
νοιας, καλαμαράδων όπως ο Η. Κανέλλης ή ο Τατσόπουλος, ο υστερικός 
λαϊκισμός του Άδωνη και των αρθρογράφων και γελοιογράφων της 

3.  Σ. Κασιμάτης, «“Παρατράγουδα”, αλλά με βάθος», Καθημερινή, 27/1/2016 (αναφορά 
σε θεατρική παράσταση του Θ. Πελεγρίνη).

4. Βλ. το κείμενό μας «Το “τέλος της Μεταπολίτευσης”»; Μια χαρτογράφηση του πεδίου 
σύγκλισης μεταξύ ακροδεξιάς και φιλελευθερισμού», Πρόταγμα, τ. 6, Δεκέμβριος 2013.

5. Για τα πολιτικά πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ και της ομάδας Τσίπρα βλ. τις αναλύσεις 
μας στα editorial του Προτάγματος (τ. 8, Νοέμβριος 2015 και τ. 9, Ιούλιος 2016). 

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΟ-ΚΡΑΤΙΑ
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Καθημερινής μετατρέπεται σε αποδεκτό είδος ιδεολογικής αντιπαράθεσης 
και μετατρέπει την κριτική σε θρησκευτική σταυροφορία. Έχει κανείς την 
εντύπωση ότι πρόκειται εδώ για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, μιας και 
η κριτική μετατρέπεται σε υστερία και μετά βίας μόνο καταφέρνει να 
εκλογικεύει ένα βαθύ αίσθημα μνησικακίας ή ακόμη και μίσους ενάντια 
σε οτιδήποτε δε χωρά στα ουσιαστικά νεοφιλελεύθερα σχήματα που οι 
απίθανοι αυτοί τύποι προωθούν.

Σ’ ένα παλιότερο βιβλίο του σχετικό με τους λόγους που μεγάλο 
μέρος της λευκής εργατικής τάξης και των μικρομεσαίων της Αμερικής 
ψηφίζουν σταθερά υπέρ των Ρεπουμπλικανών από την εποχή του 
Ρήγκαν, ο Τόμας Φρανκ αναφέρεται στην ψυχολογία του «πικρόχολου 
αυτοδημιούργητου επαγγελματία», ο οποίος βλέπει να καταστρέφεται 
από τις πολιτικές που προωθούν την παγκοσμιοποίηση (αντεργατικές 
νομοθεσίες, ελεύθερο εμπόριο, επέκταση των πολυκαταστημάτων εις 
βάρος των μικρομεσαίων μονάδων κ.λπ.) αλλά, αδυνατώντας να εντοπίσει 
τις πραγματικές αιτίες των συμφορών του, βάλλει εναντίον οτιδήποτε 
θεωρεί ως «αριστερό», προκειμένου να εκτονώσει την οργή του σε 
κάποιον εύκολο στόχο6. Μεταφέροντας το σχήμα αυτό στα καθ’ ημάς, 
θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο αντιτσιπρισμός συνιστά μια αντίστοιχη 
προσπάθεια να βγάλουμε την οργή για όλα αυτά που μας συμβαίνουν 
αυτά τα τελευταία χρόνια διά της επίθεσης σ’ έναν εύκολο και απτό 
στόχο: στα πουκάμισα του Βαρουφάκη, στα ελληνικά του Τσακαλώτου 
κ.ο.κ. Ξεχνώντας ότι η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει απλώς τις πολιτικές 
όλων των προηγούμενων -με τη μόνη διαφορά πως είναι πολύ στενότερα 
επιτηρούμενη από ό,τι εκείνες7-, μας είναι εύκολο να ξεσπαθώνουμε 
ενάντια στο «κωλόπαιδο τον Τσίπρα» και τον «καραγκιόζη Βαρουφάκη 
που κόστισε 80 δις στην πραγματική οικονομία».

Φυσικά αυτή η οργή, που πολύ συχνά χρεώνει δικές μας 
επιχειρηματικές και διαχειριστικές αστοχίες στα μνημονιακά μέτρα, 
ενδυναμώνεται και από την υστερική έκφραση των ματαιωμένων 
βλέψεων του νεοέλληνα ελεύθερου επαγγελματία να συνεχίσει να κλέβει 
το κράτος. Νόμισαν όλοι αυτοί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταφέρει να «σκίσει τα 
μνημόνια» και να μας επαναφέρει στο πρότερο καθεστώς γενικευμένης 

6. Βλ. Τ. Frank, What’s the Matter With Kansas? How Conservatives Won the Heart of America 
[Τι συμβαίνει στο Κάνσας; Πώς οι συντηρητικοί κέρδισαν την καρδιά της Αμερικής], 2005.

7. Για λόγους που κυρίως έχουν να κάνουν με τη διαπραγμάτευση του ’15, το 
δημοψήφισμα, τη ρητορική κόντρα με τους δανειστές, αλλά και την αντιπαράθεση μεταξύ 
των συντηρητικών και των πιο αριστερόστροφων πολιτικών κύκλων εντός της Ευρώπης. 
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ασυδοσίας, πράγμα που θα συνεπαγόταν επιστροφή στην περίοδο 
της οικονομικής ευημερίας διά της φοροδιαφυγής. Προφανώς αυτό δε 
συνέβη και η ματαιωμένη επιθυμία μετατρέπεται πλέον σε ανορθολογικό 
μένος απέναντι στον πρώην υποψήφιο ευεργέτη μας. Διόλου άσχετη 
δεν είναι με όλα αυτά η μαζική ίδρυση επιχειρήσεων-σφραγίδων στη 
Βουλγαρία κατά τα χρόνια της κρίσης («από τις τουλάχιστον 12.000 που 
έχουν εγγραφεί μέχρι σήμερα στο μητρώο του βουλγαρικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου, μόνο οι 2.000 εμφανίζονται να έχουν παραγωγή, να 
κάνουν κάποιο τζίρο και να απασχολούν έστω έναν εργαζόμενο. Δέκα 
χιλιάδες ΑΦΜ είναι απλώς “σφραγίδες”, δίχως την παραμικρή κίνηση 
στα βουλγαρικά μητρώα»8). Ο σκοπός των ελλήνων «επιχειρηματι-
ών» είναι καθαρά η φοροαποφυγή μέσω «τριγωνικών συναλλαγών», 
στην καλύτερη περίπτωση. Στον βαθμό, λοιπόν, που η κατάσταση 
δεν αλλάζει, όπως πίστεψαν όλοι αυτοί οι συγκυριακοί ψηφοφόροι 
του ΣΥΡΙΖΑ -με τις προεκλογικές ευλογίες και τα επικοινωνιακά 
τεχνάσματα, φυσικά, του ίδιου του κόμματος-, πλέον η μόνη εναλλα-
κτική είναι η εγκατάλειψη κάθε ορθολογικής πολιτικής κριτικής και η 
φυγή στην παράνοια. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να είναι σαφές ότι αυτό το 
μίσος καλλιεργείται και από όλους αυτούς τους παρατρεχάμενους του 
παραδοσιακού δικομματισμού, που σιτίζονταν κι ευεργετούνταν από το 
σύστημα αυτό, κι οι οποίοι παραγκωνίζονται τώρα που έρχονται νέοι 
παίκτες στο προσκήνιο. Έχουμε, με άλλα λόγια, ένα κοκτέιλ διαφορετικών 
μορφών και προέλευσης μνησικακίας, οι οποίες κυμαίνονται από την 
απλή και «αθώα» απογοήτευση και πικρία μέχρι τη βιτριολική κακία και 
το μίσος αυτών που -δικαιολογημένα ή όχι- νιώθουν να χάνουν πόντους 
στο παιχνίδι της εξουσίας.

Είναι απόλυτα λογικό, ως εκ τούτου, οι εκπρόσωποι αυτού 
του ιδεολογικοπολιτικού λόμπι να πάσχουν από καραμπινάτη έλλειψη 
χιούμορ. Και στεκόμαστε στο χιούμορ, καθώς η ακατάσχετη κι 
επιτηδευμένη ειρωνεία συνιστά βασικό όπλο στη φαρέτρα όλων αυτών 
των δημόσιων κατήγορων του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ιδιαίτερα ενδεικτικό αυτών 
που λέμε, όμως, ότι πρόκειται περί μιας ειρωνείας ανέμπνευστης και 
γεμάτης ψιλομύτικο διδακτισμό και μικροπρέπεια στο μεγαλύτερο μέρος 
των περιπτώσεων. Η χαιρεκακία αλλά κι η ανεκδιήγητη βλακεία των 
«χιουμοριστικών» παρεμβάσεων διάφορων Ταλιμπάν του «ΝΑΙ» κατά 
τη διάρκεια του δημοψηφίσματος του 2015 είναι πολύ χαρακτηριστική, 

8. Γ. Φιντικάκης, «Ο ανοιχτός βουλγαρικός διάδρομος των επιχειρήσεων», TheGreekReport, 
τ. 4, 8/4/2016.
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ειδικά αν τη συγκρίνουμε με την πανδαισία λαϊκού σουρεαλισμού που 
εκφράστηκε από την πλευρά του «ΟΧΙ»9. Κατά τα άλλα, το «χιούμορ» 
δεκαπεντάχρονου του ανεκδιήγητου Μπογδάνου συγκρίνεται μόνο με 
την εκπομπή Ό,τι να ‘ναι των Βουλαρίνου και Νικολάου στον ΣΚΑΪ. Σε 
αμφότερες τις περιπτώσεις το χιούμορ είναι κάτω του μετρίου για τον 
απλούστατο λόγο πως, αντί για κοινωνικό σχόλιο αποτελεί σταυροφορία 
ενάντια στη μισητή νεοελληνική κοινωνία και τους ανθρωπολογικούς 
της τύπους, τους οποίους οι συντελεστές της εκπομπής ή ο υπερφίαλος 
δημοσιογράφος-σόουμαν πασιφανώς βδελύσσονται. Ειδικά η περίπτωση 
των δύο εκπομπαρχών είναι χαρακτηριστική, καθώς το «χιούμορ» τους 
συνιστά απλώς και μόνον εκλογίκευση της (βλαχο)αριστοκρατικού τύπου 
περιφρόνησης που νιώθουν για τον λιγούρη, άξεστο, σεξιστή, μαμάκια, 
αμόρφωτο και δε συμμαζεύεται Νεοέλληνα. Έτσι όμως δε γίνεται να 
κάνεις χιούμορ και γι’ αυτό οι μόνοι που ενδεχομένως να γελούν με 
αυτά τα καραγκιοζιλίκια είναι όσοι πάσχουν από ανάλογα σύνδρομα 
ματαιωμένης φιλοδοξίας και θεωρούν ότι δε δικαιώθηκαν όσο θα όφειλαν 
στη ζωή τους, επειδή τους έφαγαν η «ελληνική μιζέρια»10 και οι στενοί 
ορίζοντες της αμόρφωτης, οπισθοδρομικής και διεφθαρμένης Ελλάδας, 
τούτης της «χώρας για τα μπάζα»11. 

Όπως, αντίθετα, μπορούμε να διδαχθούμε από την περίπτωση όλων 
των μεγάλων κωμικών, η πραγματική σάτιρα βγάζει γέλιο επειδή διαθέτει μια 
κάποια γενναιοδωρία απέναντι στο αντικείμενο της κριτικής της κι επειδή, 
ταυτόχρονα, σατιρίζει τον ίδιο της τον εαυτό, τον οποίο θεωρεί κομμάτι της 
κοινωνίας ή του λαού που στηλιτεύει -γι’ αυτό και χρησιμοποιεί σχεδόν 
πάντοτε α΄ πληθυντικό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον ακόμη κι οι πιο 
βιτριολικές αναφορές του Τζόρτζ Κάρλιν στον μέσο Αμερικανό ή του Πανούση 
στον Νεοέλληνα δε βγάζουν ουδέποτε τούτη την αίσθηση μικροψυχίας που 
αναδύεται κυρίαρχη μέσα απ’ τα κακής ποιότητας αστεία των αγέλαστων 
φιλελεύθερων ψευτοκωμικών. Αυτοί οι άνθρωποι -οι μανιχαϊστές «αγέλαστοι» 
κατά τον Κούντερα- κάνουν σταυροφορία και όχι σάτιρα, ενώ το χιούμορ 

9. Ήταν τότε που παρατηρήθηκε, μεταξύ άλλων, η ανάρτηση σημειωμάτων, πάνω σε 
ΑΤΜ χωρίς λεφτά, όπως: «Πρώτη φορά Αριστερά» ή «Χρήμα τέλος. Καιρός να μάθεις 
να ζεις με την “αξιοπρέπεια” που σου έταξαν!! Το ΟΧΙ την Κυριακή θα γίνει ο χειρότερος 
εφιάλτης σου…».

10. Σύμφωνα με μια ηλεκτρονική σχολιάστρια της Καθημερινής, που ασκεί κριτική σ’ 
ένα αντιδυτικό σχόλιο, αμφότερα στο άρθρο του Τ. Θεοδωρόπουλου, «Πολιτισμικός διχα-
σμός», 26/3/2017.

11. «Έπρεπε να φύγω, αυτή η χώρα είναι για τα μπάζα», συνέντευξη της μουσικού και 
συγγραφέα Α. Μίνου στη Lifo, 24/8/2016.
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τους είναι -στην καλύτερη περίπτωση- παντελώς υποταγμένο στην πολιτική 
τους ατζέντα -πρόκειται δηλαδή για χιούμορ ζντανωφικού τύπου. Στη 
χειρότερη, δε, περίπτωση, τούτη η αγελαστία συνιστά εκλογίκευση ενός 
ματαιωμένου μα πάντοτε υπερφίαλου ναρκισσισμού. Είναι το αντικοινωνικό 
και ψευτομισάνθρωπο χιούμορ της χίπστερ συνείδησης, η οποία μισεί και 
βδελύσσεται την κοινωνία εντός της οποίας ζει επειδή τη θεωρεί υπεύθυνη 
για τις ματαιώσεις και τις αποτυχίες των φορέων της. Κι έτσι οι τελευταίοι 
εκτονώνουν την οργή τους (η οποία, για να παραφράσουμε τους ψυχολόγους, 
είναι κατάθλιψη στραμμένη προς τα έξω) ειρωνευόμενοι επιδεικτικά μέσω 
ανούσιων και συνάμα τρομερά ανώριμων εξυπνακισμών τους υποτιθέμενους 
υπαίτιους της κακοδαιμονίας τους. 

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει, φυσικά, και στο στενότερα πολιτικό 
πεδίο. Δεν είναι μόνο παράφρονες σαν τον Τζήμερο, διάφοροι «αντι-ΣΥΡΙΖΑ 
fighters» του διαδικτύου και βαμπίρ του τύπου Στέφανου Κασιμάτη, με τις 
περίφημες επιθέσεις του σε όλες τις γυναίκες πολιτικούς του ΣΥΡΙΖΑ 
(Κωνσταντοπούλου, Χριστοδουλοπούλου, Βαλαβάνη κ.λπ.), ούτε οι 
αναλύσεις για το πώς κάθεται ο Τσίπρας, πώς μιλάει ο Τσακαλώτος και 
πώς ορισμένες φορές ο φακός πιάνει τον πρώτο σε αμηχανία. Ούτε είναι 
μόνο οι διάφοροι παπαρολόγοι του Facebook που σχολιάζουν μέχρι και 
το πώς στρώθηκε το επίσημο χαλί στο Ελ. Βενιζέλος κατά την επίσκεψη 
Ομπάμα. Είναι και διάφοροι κρατικοδίαιτοι φιλελεύθεροι όπως ο γιος του 
Στ. Ζούλα, Κωνσταντίνος (ΕΡΤ, Αθήνα 9.84), τρόφιμος του συγκροτήματος 
Αλαφούζου όπως κι ο πατέρας του, που έγραφε το εξής: «Σας χρωστώ όμως 
και τον πρακτικό τρόπο για να μην ξανακυλήσω, που μου πρότεινε, άθελά 
του, ο φίλος περιπτεράς δίπλα στην “Κ”. Τον είχα ρωτήσει, σε ανύποπτο 
χρόνο, αν όλες αυτές οι αισχρές φωτογραφίες (με τα χαλασμένα δόντια, 
τους καρκίνους κ.λπ.) έχουν περιορίσει την κατανάλωση, και αυθόρμητα 
μου απάντησε ότι “ο μόνος τρόπος να μειωθεί το τσιγάρο είναι να βάλουν 
πάνω στα πακέτα φωτογραφίες των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ”. Ε λοιπόν, αυτό έκανα. 
Πάνω στο τελευταίο μου πακέτο (το οποίο δεν κάπνισα όλο και το έχω 
πάντα μαζί μου για να ανθίσταμαι) κόλλησα μια φωτογραφία του Τσίπρα 
και από πίσω του τον Καρανίκα. Μέχρι στιγμής η ιδέα λειτουργεί θαυμάσια, 
ενώ και ένας φίλος που ακολούθησε την πρότασή μου με ενημέρωσε ότι 
το έκοψε πανεύκολα με μια φωτογραφία του Σκουρλέτη και άλλη μια 
του Κατρούγκαλου, την οποία κόλλησε πάνω στον γνωστό καλωδιωμένο 
κύριο που χαροπαλεύει στην εντατική»12. Ο Ζούλας που παραπονιέται 

12. Κ. Ζούλας, «“Το ’κοψα με Καρανίκα, εσύ;” “Με Σκουρλέτη”», Η Καθημερινή, 
14/1/2017.
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για τους φόρους και ζητά περαιτέρω περικοπή συντάξεων, επειδή, λέ-
ει, πρέπει πλέον να πληρώνει υψηλούς φόρους για το αξίας 30.000 ευρώ 
αυτοκίνητό του, 2.500 κυβικών13! 

Όπως φαίνεται εδώ πολύ γλαφυρά, το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μένος, μα-
κράν του να συνιστά πραγματική κι εποικοδομητική κριτική στα πε-
πραγμένα της ομάδας Τσίπρα, αποτελεί, ως προς την ουσία του, απλώς 
και μόνον έκφραση της εκδικητικότητας όλων αυτών των βολεμένων 
που βλέπουν πλέον να περιορίζονται -αντικειμενικά, λόγω της ανάγκης 
να εφαρμοστούν πλέον όλα αυτά που οι προηγούμενες κυβερνήσεις 
δεν εφάρμοζαν- οι δυνατότητές τους να τη βγάζουν στη Ζούλα. Μαζί 
μ’ αυτούς συντάσσονται και διάφοροι άλλοι υστερικοί, είτε πρώην 
σταλινικοί είτε πρώην αριστεριστές που κρατάνε ακόμη μανιάτικο στα 
στελέχη τα προερχόμενα από το ΚΚΕ-εσωτερικού (από τον Χ. Λαζαρίδη 
ως τον Σ. Μουμτζή, που θα δούμε παρακάτω). Αυτοί είναι πλέον που 
εκφράζουν τις μάζες των απογοητευμένων στους οποίους προσπαθούν 
να φορέσουν καπέλο τον Κ. Μητσοτάκη που απλώς υπόσχεται έναν 
ειλικρινή κι ακομπλεξάριστο νεοφιλελευθερισμό: λιγότερο κράτος, 
λιγότερο Δημόσιο κι όποιον πάρει ο Χάρος. 

β) Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει Δεξιά;
Αυτή η μετατροπή της μνησικακίας σε πολιτικό λόγο μάς λέει 

κάτι βασικό για το ποιόν της εγχώριας Δεξιάς. Η Δεξιά στην Ελλάδα 
είναι βαθιά ρεβανσιστική στο DNA της και γι’ αυτό είναι η πρώτη που, 
συνήθως, εξάρει τα πάθη και καλεί σε ταξικό πόλεμο, σε αντίθεση με την 
Αριστερά η οποία, στα πλαίσια του τριτοκοσμισμού της, κηρύττει την 
εθνική ενότητα ενάντια στις Μεγάλες Δυνάμεις και τους «ιμπεριαλιστές» 
(εν προκειμένω την ΕΕ και το ΔΝΤ). Λες και δεν της άρκεσε, ιστορικά, η 
ρεβάνς που πήρε για την κήρυξη του Εμφυλίου από τον Ζαχαριάδη μέσω 
της έμμεσης στήριξης και ανοχής στη Χούντα, λες και δεν της άρκεσε η 
παντοδυναμία της καθ’ όλη τη μεταπολεμική περίοδο, ξαφνικά ζητά πάλι 
τα ρέστα και μάλιστα με τόκο. Η τακτική της μετατροπής της ΝΔ σε κόμμα 
του «μεσαίου χώρου», δηλαδή η προσπάθεια μετατροπής της Δεξιάς από 
την αυταρχική ΕΡΕ σ’ ένα φιλελεύθερο κόμμα, ικανό ν’ απευθυνθεί και 

13. «Το 2007 είχα την ατυχέστατη έμπνευση να αγοράσω ένα Ι.Χ., 2.500 κ.ε. Προ έτους 
και απηυδισμένος με τα ληστρικά τέλη που συνέχιζαν να μου επιβάλλουν οι Τσακαλώτοι, 
έβγαλα τις πινακίδες και επιχείρησα να το πουλήσω. Για ένα αυτοκίνητο που καινούργιο 
κοστίζει περί τις 30.000 ευρώ, η “καλύτερη” προσφορά που έλαβα ήταν 1.300 ευρώ. 
Ξέρετε τον λόγο; Γιατί ακόμη και φέτος που κλείνει 10ετία, οι Τσακαλώτοι αξιώνουν να 
καταβάλλω ετήσια τέλη 920 ευρώ, τιμωρώντας με απλά επειδή το έχω» (ό. π.).
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σ’ ένα ακροατήριο δίχως αντικομμουνιστικές φοβίες, μάλλον απέτυχε 
κι έτσι, από την εποχή του Σαμαρά, έχουμε την επιστροφή στην παλιά, 
δοκιμασμένη συνταγή. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επιστροφή της 
ακροδεξιάς πτέρυγας του κόμματος, που είχε συσπειρωθεί γύρω από 
το ΛΑΟΣ, σηματοδοτεί μια βασική της ποιοτική αναβάθμιση, μιας και 
βασικά στελέχη της έχουνε πλέον αποκτήσει ερείσματα στον μηχανισμό 
του κόμματος, αναλαμβάνοντας καίρια πόστα.

Κι όσο κι αν ο Κ. Μητσοτάκης ενσαρκώνει το μοντέλο του 
μεταϊδεολογικού τεχνοκρατικού νεοφιλελευθερισμού, η βάση του ασκεί 
αντιπολίτευση με όρους ιδεολογικής σταυροφορίας ενάντια στους 
«αριστεριστές», «οπαδούς του λενινισμού», λες κι είναι στην εξουσία 
ο Λαφαζάνης ή κάποια εξωκοινοβουλευτική αριστερίστικη σέχτα. 
Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι χρησιμοποιείται επικοινωνιακά και 
αντιπολιτευτικά ακόμα και το χαρτί της Βενεζουέλας αναμοχλεύοντας 
συνεχώς γραφικές θεωρίες περί σύνδεσης της ομάδας Τσίπρα με το εκεί 
καθεστώς14. Προφανώς ακόμη και το ιδεολόγημα περί μιας «αριστερής» 
κυβέρνησης ηχεί ιδιαίτερα προσβλητικό στ’ αυτιά ορισμένων, μιας και 
ερεθίζει τη βαθιά κι ασυνείδητη κομμουνιστοφοβία της ελληνικής Δεξιάς. 
Για να το αντιληφθούμε αυτό, θα πρέπει να στραφούμε σε μια πολύ 
σωστή ανάλυση του αμερικανοτραφούς -και, ως εκ τούτου, γνήσια 
φιλελεύθερου- δημοσιογράφου Τάκη Μίχα: στην Ελλάδα η Δεξιά υπήρξε 
αντικομμουνιστική όχι από σκοπιά φιλελεύθερη κι αντιολοκληρωτική, 
αλλά λόγω των ελληνορθόδοξων πεποιθήσεών της15. Όπως, όμως, σημεί-
ωνε ο Δ. Ι. Πάλλας με αφορμή την ανάλυση της ελληνορθόδοξης ιδεολογί-
ας των Συνταγματαρχών, για τη μεταπολεμική Δεξιά ο αντικομουνισμός 
δεν ήταν πολιτική αλλά θρησκευτική, στην ουσία της, υπόθεση: «Κύριό 
του, λοιπόν, καθήκον στην αντίθεσή του προς τον κομμουνισμό θεωρεί [...] 
όχι τόσο την καταπολέμηση του οικονομικού και κοινωνικού προγράμ-
ματος του κομμουνισμού, όσο της κοσμοθεωρίας του· [...] τον θεωρεί ως 
θρησκευτικό αντίπαλο, έτσι που η αντίθεσή του να παίρνει χαρακτήρα 
ομολογιακό, να είναι διαδήλωση της χριστιανικής πίστης»16. 

Τέτοιου είδους είναι οι πηγές του αντισυριζισμού της σύγχρονης, 
φιλελεύθερης Δεξιάς, ακόμη κι αν συχνά αυτός ενδύεται αντιολοκληρωτικό 

14. Ας σημειωθεί ότι πρόσφατα προτάθηκε -και μάλιστα με υπερηφάνεια- από τον 
Μητσοτάκη η σύγκληση της επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικής Πολιτικής της Βουλής με 
αντικείμενο τις εξελίξεις στη λατινοαμερικάνικη χώρα. 

15. Τ. Μίχας, «Ο... αριστερισμός της Δεξιάς», Ελευθεροτυπία, 12/9/2003.
16. Δ. Ι. Πάλλας, Ορθοδοξία και παράδοση. Δοκιμή αυτοβιογραφίας, Ηράκλειο, 

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2005, σσ. 149-150.
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μανδύα. Το ρεβανσιστικό αίσθημα μιας τέτοιας σταυροφορίας ενάντια στο 
απόλυτο Κακό διαπερνά ακόμη και τις κριτικές της μη ελληνορθόδοξης 
Δεξιάς. Ουσιαστικά δεν πρόκειται για πολιτική κριτική και αντιπαράθεση, 
αλλά για πολιτιστική σταυροφορία με στόχο την προστασία της καρδιάς της 
κοινωνίας από τη μόλυνση του αριστερισμού. Γι’ αυτό κι η μη συντηρητική 
Δεξιά όχι μόνο δεν ασκεί σωστή φιλελεύθερη κριτική («ενωμένοι και 
σεβόμενοι πάντα την πίστη, την Ορθοδοξία, τους θεσμούς της πατρίδας, θα 
τα καταφέρουμε και θα βγάλουμε τη χώρα μας από την κρίση»17 δήλωνε 
στην τελευταία του επίσκεψη στο Άγιον Όρος ο Κ. Μητσοτάκης18) αλλά δε 
θα διστάσει να συμμαχήσει και με την πιο μαύρη αντίδραση προκειμένου 
να χτυπήσει τον ΣΥΡΙΖΑ -αρκεί να θυμηθούμε τις εκπομπές του ΣΚΑΪ με 
τον συντηρητικό και «σκληρό» επίσκοπο Μεσογαίας. 

Διόλου τυχαία οι διάφορες κωμικοτραγικές φιέστες της μνημονιακής-
φιλελεύθερης Δεξιάς («Μένουμε Ευρώπη», «Παραιτηθείτε!» κ.λπ.) -πέρα 
από ΟΝΝΕΔίτες που επιτελούσαν το κομματικό τους καθήκον- μάζεψαν 
κατά βάση ακροδεξιούς και χουντικούς αντικομμουνιστές γέροντες. Διότι, 
αν το καλοσκεφτεί κανείς, τι έχει να φοβηθεί η Δεξιά από μια δεδηλωμένα 
αμερικανόφιλη και φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση, η οποία εφαρμόζει σκληρή 
νεοφιλελεύθερη πολιτική (έστω για τα ελληνικά δεδομένα), έχοντας διαλύσει 
τον ΣΥΡΙΖΑ ως αριστερό κόμμα; Μήπως ότι θα χάσει τον παραδοσιακό της 
ρόλο; Όπως σωστά παρατηρεί ο γνήσια φιλελεύθερος -ως αμερικανοτραφής-, 
και συνεπώς πολύ πιο νηφάλιος, Α. Παπαχελάς, «Χρωστάμε νομίζω όλοι 
μαζί ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΣΥΡΙΖΑ και στη σημερινή κυβέρνηση. 
Στα χρόνια της μεταπολίτευσης το εκκρεμές πήγε πάρα πολύ αριστερά. 
Το τσουνάμι του λαϊκισμού και της ριζοσπαστικοποίησης της ελληνικής 
κοινωνίας δεν μπορούσε να συγκρατηθεί μετά τη δικτατορία. Χρειάστηκε 
μια “αριστερή” κυβέρνηση για να σπρώξει το εκκρεμές προς το Κέντρο, 
εκεί όπου έπρεπε να είναι εξαρχής. Κανείς μας, όσο και αν προσπάθησε, 
δεν μπόρεσε να το πετύχει αυτό τα τελευταία σαράντα και κάτι χρόνια»19.

17. «“Αρωγός για την ενίσχυση” του Άγιου Όρους δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, tvxs.
gr, 18/11/2016.

18. Για τον οποίο, επί πλέον, «δεν τίθεται κανένα απολύτως ζήτημα αλλαγής των 
άρθρων του Συντάγματος -στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης- που αφορούν 
στις σχέσεις Εκκλησίας-Πολιτείας, ούτε καν τίθεται ζήτημα κατάργησης για την ΝΔ 
του προοιμίου του Συντάγματος το οποίο πρέπει να διατηρηθεί για λόγους ιστορικούς 
αλλά και για λόγους που αφορούν στην πολύ στενή σχέση της Εκκλησίας με το ελληνικό 
κράτος από τη γέννησή του» (Ι. Χαραλαμποπούλου, «Τι είπαν Μητσοτάκης-Ιερώνυμος για 
χωρισμό κράτους-Εκκλησίας και για Θρησκευτικά», Πρώτο θέμα, 15/3/2017).

19. Α. Παπαχελάς, «Ενα μεγάλο ευχαριστώ στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ», Η Καθημερινή, 
19/3/2017.
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«Αριστεία» και εκσυγχρονισμός

α) Η πολιτική ως πεδίο της γνώσης;
Ο περίφημος μενουμεευρωπισμός, δηλαδή ο υπέρ βωμών κι εστιών 

αγώνας για την παραμονή της χώρας στο Ευρώ, δε συνιστά έκφραση 
του εκδυτικισμένου κομματιού της χώρας, που δήθεν αντιλαμβάνεται 
το «ευρωπαϊκό κεκτημένο» με ευρύτερα πολιτικούς και πολιτιστικούς/
αξιακούς όρους. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση των διανοούμενων και 
ορισμένων δημοσιογράφων. Ως προς τη λαϊκή, όμως, βάση αυτής της 
ιδεολογίας, έχουμε κάτι ανάλογο με την αμερικανοδουλεία της παρα-
δοσιακής, ελληνορθόδοξης Δεξιάς: «Ευρώπη» συνήθως σημαίνει, πέραν 
του ρέοντος χρήματος και της εγγυημένης καταναλωτικής ευμάρειας, 
προστασία από τους «κομμουνιστές που θέλουν να μας πάρουν τα 
σπίτια». Κι όλο αυτό απλώς ενδύεται τον φιλελεύθερο και τεχνοκρατικό 
μανδύα του «ευρωπαϊσμού» και -πλέον, στην πιο εξελιγμένη, μητσοτάκειο 
εκδοχή του ιδεολογήματος αυτού- της «αριστείας». 

Αυτή η γελοιότητα διακινείται ακριβώς πάνω στη βάση της 
ιδέας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ως μια νέα, συμπυκνωμένη εκδοχή των εφτά 
πληγών του Φαραώ, έχει «διαλύσει τη χώρα» με τις αριστερίστικες 
επιλογές του. Χαρακτηριστικότερη όλων η μείωση του αριθμού 
των πρότυπων λυκείων.  Μιας και δεν έχει υπάρξει ακόμη κάποια 
συνολική κριτική στο ιδεολόγημα αυτό, δραττόμαστε της ευκαιρίας 
(με αφορμή, μάλιστα, και τη μετάφραση μιας κριτικής ανάλυσης 
της τεχνοκρατικής ιδεολογίας εκ μέρους του Τόμας Φρανκ, που 
δημοσιεύουμε σε αυτό το τεύχος20), προκειμένου να πούμε δυο λόγια 
για την πολιτική σημασία της αξιοκρατίας -διότι, φυσικά, πίσω από 
τα περί «αριστείας» κρύβεται η παλιά κουβέντα περί αξιοκρατίας. 
Η σχέση της αξιοκρατίας, λοιπόν, ως μορφής «εκκοσμικευμένης» και 
«φυσικής» αριστοκρατίας, με την ανισότητα και την αναπαραγωγή της 
έχει πολλαπλώς κι επανειλημμένως περιγραφεί. Αυτό που εμείς θέλουμε 
εδώ να δείξουμε και να στηλιτεύσουμε δεν είναι απλά το γεγονός πως, 
στην πραγματικότητα, σε πολύ μεγάλο βαθμό τούτη η αξιοκρατία 
μόνο τύποις επιτρέπει την κοινωνική άνοδο των πραγματικά άξιων 
ανεξαρτήτως κοινωνικής καταγωγής -ότι, με άλλα λόγια, «οι “άριστοι”, 
με την έννοια των κατόχων υψηλότερου εκπαιδευτικού κεφαλαίου, δεν 
προέρχονται από τον τυχαίο πληθυσμό, αλλά από τα προνομιούχα κατά 

20. Τ. Φρανκ, «Οι χίπστερ και οι τραπεζίτες θα πρέπει να είναι φίλοι».
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κύριο λόγο στρώματα»21. Πρόκειται εν προκειμένω για την κλασική 
κριτική της αξιοκρατίας, την οποία μας έδωσε με χαρακτηριστικό τρόπο 
ο εισηγητής του αγγλικού όρου meritocracy, ο βρετανός σοσιαλιστής Μά-
ικλ Γιανγκ. Στο σατιρικό του μυθιστόρημα με τίτλο, ακριβώς, Η άνοδος 
της αξιοκρατίας22, ο Γιανγκ φανταζόταν τη δυστοπική μετατροπή ενός 
αυστηρά και στενά αξιοκρατικού καθεστώτος (όπου τα μέλη της ελίτ 
προάγονταν βάσει τεστ ευφυΐας και φοίτησης σε ειδικά σχολεία) σε 
κληρονομική αριστοκρατική κάστα, μέσω της διαρκούς ενδογαμίας.

Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να προχωρήσουμε την κριτική 
στον ίδιο τον πυρήνα του τεχνοκρατικού αφηγήματος που στηρίζει 
κάθε ιδεολόγημα περί αξιοκρατίας, όπως επίσης και στην ταύτιση της 
δημοκρατίας και της ισότητας με την «ισότητα ευκαιριών» και την 
κοινωνική κινητικότητα. Με άλλα λόγια, ακόμη κι αν με κάποιο τρικ, σαν 
αυτό που μας παρουσιάζει ο Πλάτων στην Πολιτεία του, γινόταν δυνατή 
μια πραγματική κοινωνική επιλογή των μελών των ελίτ αυστηρά και 
μόνο βάσει ταλέντου και ικανοτήτων, δίχως, με άλλα λόγια, να παίζει τον 
παραμικρό ρόλο η κοινωνική και ταξική καταγωγή, και πάλι το αξιοκρατικό 
και τεχνολογικό ιδεολόγημα είναι στρεβλό και μακροπρόθεσμα οδηγεί 
στο λίμνασμα και στην αναπαραγωγή μιας λογικής μανδαρινάτου. 
Το πολύ σωστό ερώτημα σχετικά με το «Πώς μπορεί να οριστεί με 
αξιοπιστία η “αξιοσύνη”, εν μέσω μάλιστα ιδιαιτέρως στρεβλών καιρών, 
όταν το “άξιο” ταυτίζεται μονοσήμαντα με το “εμπορικά άξιο”, αυτό 
δηλαδή που καταφέρνει να μεγιστοποιεί το κέρδος και να μειώνει τις 
απώλειες, χρημάτων βεβαίως και όχι ανθρώπων;»23 συνιστά παράμετρο 
ενός ευρύτερου προβλήματος.

Ας ξεκινήσουμε από την πολιτική διάσταση του ζητήματος, 
η οποία έχει να κάνει με την τεχνοκρατική ιδέα πως η πολιτική 
οφείλει να συνιστά το πεδίο αν όχι των ειδικών, με τη στενή έννοια 
του όρου, έστω των ειδικά καταρτισμένων στελεχών με «τεχνοκρατική 
επάρκεια» όπως έλεγε πέρυσι ο -σπουδαγμένος στο Χάρβαρντ- Κ. 
Μητσοτάκης. Στα πλαίσια, μάλιστα, της δημοσκοπικής κι εκλογικής 
ανόδου του δεξιού κι ακροδεξιού λαϊκισμού εντός της Δύσης, τούτος ο 
τεχνοκρατισμός θεωρείται ως εμπόδιο στην άνοδο του ανορθολογισμού. 
Για παράδειγμα, με αφορμή την εκλογή Τραμπ, ορισμένοι αμερικανοί 
πολιτολόγοι ανησυχούν πλέον ανοιχτά για το ότι «είναι η κοινωνία που 

21. «Το Ιδεολόγημα της Αξιοκρατίας», στο http://e-cynical.blogspot.com, 7/4/2009.
22. Michael Young, The Rise of Meritocracy, 1958.
23. «Το Ιδεολόγημα της Αξιοκρατίας», ό. π.
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εγκατέλειψε το πολιτικό κατεστημένο κι όχι το ανάποδο», καταλήγο-
ντας ότι θα πρέπει «να σώσουμε τη δημοκρατία από τον εαυτό της» μέ-
σω του περιορισμού του «αδιαμεσολάβητου» χαρακτήρα της έκφρασης 
της λαϊκής βούλησης24. Στο ίδιο μήκος κύματος, το προοδευτικό (liberal) 
περιοδικό Foreign Policy δημοσίευσε πρόσφατα ένα άρθρο-μανιφέστο με 
τον πολύ εύγλωττο τίτλο «Είναι ώρα οι ελίτ να ορθώσουν το ανάστημά 
τους απέναντι στις αδαείς μάζες»25.

Αυτό που -κάνουν πως- δεν καταλαβαίνουν όλοι αυτοί που ‘χουν 
φαγωθεί με τον Τσίπρα, που δε μιλά καλά Αγγλικά και δεν κάνει διακοπές 
με τον Χορν αλλά με τον λαϊκό Πολλάκη είναι ότι -ασχέτως της πολιτικής 
του ανικανότητας-, στην πολιτική δε μετρά το μορφωτικό επίπεδο 
των συμμετεχόντων, αλλά αρετές που έχουν χαρακτήρα περισσότερο 
πρακτικό και δεν έχουν σχέση με την κατοχή πτυχίων και μόρφωσης: 
πρακτική ευφυΐα, σύνεση, επινοητικότητα, οργανωτικές ικανότητες, 
διορατικότητα, ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε το πνεύμα των καιρών 
κ.ο.κ. Πρόκειται για αρετές που, στον βαθμό που αποκτώνται, κατακτώνται 
μέσω της ίδιας της συμμετοχής του ατόμου στις πολιτικές διαδικασίες 
κι όχι διά της φοίτησης σε ακριβά πανεπιστήμια και σχολές. Προφανώς 
και η διαχείριση των σημερινών κρατών έχει ανάγκη μεγάλου μέρους 
τεχνοκρατικής εξειδίκευσης, ωστόσο σε καμία περίπτωση η τελευταία 
δεν μπορεί να έχει τον πρώτο λόγο μιας κι ο ρόλος της είναι αυστηρά 
συμβουλευτικός -αυτοί που έχουν την τελευταία λέξη είναι οι πολίτες 
και οι πολιτικοί, καθώς η πολιτική δε συνιστά εξειδικευμένο ζήτημα ώστε 
να μπορεί κάποιος να αποκτήσει κάποια δήθεν τεχνοκρατική επάρκεια 
πολιτικού τύπου: οι πολιτικές αποφάσεις είναι ζήτημα γνώμης και κρίσης 
όχι γνώσης. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι η τεχνοκρατική εξειδίκευση το 
πρώτιστο που μας λείπει σήμερα, τόσο στα καθ’ ημάς όσο και διεθνώς. 

Αυτό που πρέπει εδώ να σημειώσουμε είναι ότι η τεχνοκρατική 
ιδεολογία, ό,τι κι αν κατά τα άλλα διατείνονται οι εκπρόσωποί της, 
εμφορείται από βαθιά απέχθεια για τη δημοκρατία, μιας κι η πραγματική 
δημοκρατία είναι το πολίτευμα εντός του οποίου κυβερνά ο «απλός 
λαός» κι οι «απαίδευτες μάζες» των αυτοδίδακτων. Διόλου τυχαίο, ως 
εκ τούτου, που οι πιο πιστοί εκφραστές του τεχνοκρατικού μίσους για τη 
δημοκρατία είναι οι πλείστοι τυχάρπαστοι φιλελεύθεροι πολιτευτάδες 
και δημοσιολόγοι, προεξάρχοντος του αποτυχημένου διαφημιστή 

24. Βλ. το σχετικό υλικό στο άρθρο του R. Westbrook, “Virtuous Reality. The politics of 
character in a post-liberal age”, The Baffler, τ. 33, χειμώνας 2016.

25. J. Traub, “It’s Time for The Elites to Rise Up Against the Ignorant Masses” (28/6/2016).
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Τζήμερου, ο οποίος έγραφε το εξής με αφορμή το Μπρέξιτ: «Πόσο λογικό 
είναι να ψηφίζουν οι επιβάτες ενός αεροπλάνου για τους χειρισμούς που 
πρέπει να κάνει ο πιλότος εν μέσω καταιγίδας; Πόσο λογικό είναι να 
ψηφίζουν οι συγγενείς του ασθενή για το τι θα κάνει ο καρδιοχειρουργός 
την ώρα της επέμβασης; Δημοκρατία δεν είναι να ρωτάς τον πολίτη για 
τα πάντα. Διότι είναι πολύ πιθανόν να μην ξέρει την απάντηση και να 
μην ξέρει ούτε πώς να τη βρει»26. Δεν ξέρει ο λαός, με άλλα λόγια, 
και ξέρει ο Τζήμερος, ο οποίος αγνοεί τη θεμελιώδη διάκριση ανάμεσα 
σε δραστηριότητες με εξειδικευμένο αντικειμένο (καρδιοχειρουργική, 
πιλοτάρισμα αεροπλάνων) και την πολιτική, το πεδίο του «γενικού»: 
«Ποιο λοιπόν το νόημα να ρωτάς την κυρά Μαριγούλα της Βρετανίας να 
αποφασίσει για το BREXIT ή το BREMAIN;». 

β) Η αντιδημοκρατική φύση της αξιοκρατίας
Ακόμη όμως κι αν αφήσουμε κατά μέρος το στενά πολιτικό 

κομμάτι της υπόθεσης, θα πρέπει να είναι σαφές πως μια κοινωνία 
αυστηρά αξιοκρατική, είναι μια κοινωνία βαθιά αντιδημοκρατική, 
κομφορμιστική και διεφθαρμένη. Ίδιον και ουσία κάθε αξιοκρατικού συ-
στήματος είναι η προσπάθεια να περισταλεί η αποτίμηση της αξιοσύ-
νης, σε οποιονδήποτε τομέα, στην κατάκτηση τίτλων και διπλωμάτων και 
στην επιτυχία σε διαγωνισμούς κι εξετάσεις. Υποτίθεται, δηλαδή, ότι η 
προώθηση αντικειμενικών μηχανισμών πιστοποίησης της γνώσης και των 
δεξιοτήτων μάς προστατεύουν από τη συναλλαγή και τις αυθαίρετες 
κρίσεις, προϊόν διαπραγμάτευσης ή ιδεολογικών, φυλετικών, έμφυλων 
και οποιουδήποτε άλλου τύπου διακρίσεων. Παρεπιμπτόντως, είναι 
αυτονόητο πως πρόκειται εδώ για έναν απόλυτα θεμιτό στόχο. Δε θα 
πρέπει να ξεχνάμε, άλλωστε, ότι το πέρασμα από τις προσωποπαγείς και 
πατριαρχικές μορφές κοινωνικής οργάνωσης σε συστήματα απρόσωπης 
διοίκησης, εντός των οποίων κυριαρχεί ο Νόμος, ως κοινά αποδεκτή, 
ορθολογική μορφή ρύθμισης των κοινωνικών υποθέσεων, αποτέλεσε τόσο 
στην ελληνορωμαϊκή Αρχαιότητα όσο και στη Δύση βασικό κομμάτι του 
θεμελιώδους εκδημοκρατισμού που πέτυχαν αυτές οι κοινωνίες. Διότι 
ακόμα και η κουτσουρεμένη μορφή ελευθερίας που μας εγγυώνται οι 
σημερινές φιλελεύθερες ολιγαρχίες βασίζεται σε αυτό το θεμελιώδες 
πέρασμα από την αυθαιρεσία των αριστοκρατών, των λογής λογής τοπικών 
αρχόντων και, στη συνέχεια, του μονάρχη στην αντικειμενικότητα του 
Νόμου και της «ορθολογικής» δημόσιας διοίκησης, εντός της οποίας το 

26. Θ. Τζήμερος, «Το δημοψήφισμα ως διαστροφή της Δημοκρατίας», www.dimiourgiaxana.gr.
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κράτος δεν είναι πια ντοβλέτι, το οποίο πρέπει να κλέψουμε κι εμείς με 
τη σειρά μας, ούτε οι κρατικοί λειτουργοί νταβαντζήδες του υπήκοου-
ραγιά, που απλώς εκμεταλλεύονται τη θέση τους για ίδιον όφελος, αλλά 
λειτουργοί στην υπηρεσία του πολίτη27. 

27. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον στον δυτικό κόσμο η διαφθορά εμφανίζεται 
κυρίως στα ανώτερα και ανώτατα κλιμάκια της κρατικής ιεραρχίας και, κυρίως, εκτός της 
δημόσιας διοίκησης, δηλαδή σε τομείς που σχετίζονται εκ των πραγμάτων με το έγκλημα 
(όπως η αστυνομία) ή στον χώρο της πολιτικής. Αντίθετα, στις μη δυτικές χώρες ή στις πιο 
καθυστερημένες περιοχές της Δύσης (μεσογειακός Νότος, ανατολική Ευρώπη) η διαφθορά 
συνιστά βασική διάσταση του κοινωνικού συστήματος και εμφανίζεται σε ολόκληρο το 
επίπεδο του κράτους: από τον εφοριακό της τοπικής ΔΟΥ και τον υπάλληλο της πολεοδο-
μίας μέχρι τον γιατρό και τη νοσοκόμα που θα ζητήσουν φακελάκι και από τον εξεταστή 
οδηγών μέχρι τους διοικητές ΔΕΚΟ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με στοιχεία του 2016 (Transparency International, 
“Corruption Perceptions Index 2016”) οι πιο διεφθαρμένες χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου 
είναι η Γαλλία, η Ιαπωνία και Ν. Κορέα. Μόνο η Πορτογαλία, η Ισπανία κι η Ιταλία βρίσκο-
νται σε χειρότερη μοίρα, όπως βέβαια, και οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, συμπερι-
λαμβανομένου και του βαλκανομεσόγειου Νότου –όλα αυτά τα κράτη, όμως, είναι χώρες 
με παραδοσιακά προβλήματα υπανάπτυξης, εντός των οποίων επιβιώνουν προνεωτερικές, 
«ανατολικές» λογικές συναλλαγής και των οποίων σημαντικά κομμάτια της οικονομίας 
ελέγχονται από το οργανωμένο έγκλημα (Ιταλία, Αλβανία, Μαυροβούνιο κ.λπ.). Είναι 
χαρακτηριστικό, λοιπόν, ότι μέσα σε ανεπτυγμένες οικονομίες, η διαφθορά προέρχεται 
από την επιβίωση προνεωτερικών/προκαπιταλιστικών λογικών, όπως για παράδειγμα η 
οικογενειοκρατικού-κλανικού τύπου συγκρότηση του κεφαλαίου σε Ιαπωνία και Ν. Κορέα 
(με τα περίφημα ζαϊμπάτσου και τσαεμπόλ αντίστοιχα) ή ο υπερβολικός συγκεντρωτισμός 
του γαλλικού κράτους και οι υπερεξουσίες που απολαμβάνει ο Προέδρους αλλά κι η 
πολιτική τάξη γενικώς εντός του συνταγματικού μοντέλου της λεγόμενης 5ης Δημοκρατίας. 
Όπως παρατηρεί σωστά ένας αμερικανός ιστορικός, «η διαφθορά στη Γαλλία χαρακτηρίζει 
ιδιαίτερα τις ελίτ: δεν πρόκειται για αστυνομικούς που ζητούν μπαχτσίσι ή για δημόσιους 
υπάλληλους που δωροδοκούνται από επιχειρηματίες. Εξαιτίας του χαρακτηριστικά 
γαλλικού μοντέλου ενός είδους ρεπουμπλικανικής “μοναρχίας”, η διαφθορά στη Γαλ-
λία αφορά πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά και εκδηλώνεται στα ανώτατα κλιμάκια του 
κράτους» (R. Zaretsky, «Le “Penelope-gate” et la corruption à la française expliqués aux 
étrangers [Εξηγώντας το Πενελόπ-γκέιτ και τη διαφθορά γαλλικού τύπου στους μη 
Γάλλους]», www.slate.fr, 2/2/2017).

Ο Ρομπέρτο Σαβιάνο, από την πλευρά του, ισχυρίζεται πως η πιο διεφθαρμένη χώρα 
της Δύσης είναι η Βρετανία, καθώς, λόγω της λειτουργίας της ως χρηματοοικονομικού 
κέντρου της Ευρώπης, το Λονδίνο έχει αντικαταστήσει τον Παναμά ως «παγκόσμια 
πρωτεύουσα ξεπλύματος μαύρου χρήματος». Εντούτοις, «κανένας Άγγλος δεν αντιλαμ-
βάνεται πως ζει στην πιο διεφθαρμένη χώρα του κόσμου, καθώς δεν μπορούν να δώ-
σουν μπαχτσίσι στον αστυνομικό ή να δωροδοκήσουν εύκολα τους πολιτικούς. Δε γνω-
ρίζουν, ωστόσο, ότι το χρηματοπιστωτικό τους σύστημα είναι εντελώς διεφθαρμένο» 
(“Mafia expert Roberto Saviano: European Leaders won’t admit to Mafia”, www.euronews.com, 
4/4/2017).
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Η κριτική μας στην αξιοκρατία δε συνιστά, κατά συνέπεια, κριτική 
στην ιδέα πως πρέπει να υπάρχουν «ορθολογικοί» μηχανισμοί και διαφανείς 
διαδικασίες –κάτι τέτοιο θα συνιστούσε παραδοξολογία, ειδικά για μια χώ-
ρα όπως η Ελλάδα. Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι το γεγονός πως, 
πολύ συχνά, τείνουμε να παραβλέπουμε το εξής θεμελιώδες: στα πλαίσια 
της γενικής κυριαρχίας του οικονομισμού, τόσο στην κυρίαρχη τεχνοφιλε-
λεύθερη εκδοχή του όσο και στη μαρξιστική της ομόλογο, ξεχνάμε αυτό 
που εμείς εδώ, στο Πρόταγμα, έχουμε ξελαρυγγιαστεί να υπενθυμίζουμε 
ως ανθρωπολογικό παράγοντα· δε βλέπουμε, με άλλα λόγια, ότι μέσα 
στις δυτικές κοινωνίες η έλλειψη γενικευμένης διαφθοράς στα μεσαία και 
κατώτερα κλιμάκια της κρατικής και λοιπής ιεραρχίας δεν είναι τόσο το 
προϊόν της ύπαρξης ορθολογικών μηχανισμών και διαφανών διαδικασιών 
–μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Επειδή, με άλλα λόγια, ο λαός, η ίδια η 
κοινωνία, έχει θεσμισθεί βάσει του ρεπουμπλικανικού πνεύματος που βλέπει 
το κράτος ως ένα εργαλείο εξυπηρέτησης των πολιτών κι όχι ως έναν 
εχθρικό νταβατζή, έτοιμο να την λαφυραγωγήσει και να την εξευτελίσει, 
ακριβώς γι’ αυτό μπορούν και λειτουργούν οι δομές που εξασφαλίζουν μια 
αξιοκρατικού τύπου κοινωνική κινητικότητα. Ακριβώς γι’ αυτό δουλεύουν 
πραγματικά και δε συνιστούν απλά προκαλύμματα.

Για να γίνει πλήρως κατανοητό αυτό που εδώ θέλουμε να 
τονίσουμε, αρκεί ν’ αναλογιστεί κανείς τι συμβαίνει σήμερα, στα πλαίσια 
της παρακμής τούτου του δημοκρατικού ήθους, όπου η συνείδηση του 
κοινού καλού υποκαθίσταται από τον κυνικό ανταγωνισμό μεταξύ 
των νέων τύπου ολιγαρχιών και συντεχνιών εις βάρος κάθε έννοιας 
κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Ο Τ. Φρανκ μιλάει, πολύ σω-
στά, για «εκμαυλισμό των εξειδικευμένων επαγγελμάτων», υπό την 
έννοια πως οι σημερινοί γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί κ.ο.κ. βλέπουν 
όλο και λιγότερο τα επαγγέλματά τους ως ένα είδος λειτουργήματος 
και όλο και περισσότερο ως ευκαιρίες φουσκώματος των τραπεζικών 
τους λογαριασμών. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση στο πεδίο της έρευνας, 
όπου η ανιδιοτελής, καθαρά θεωρητική δουλειά, έχει σχεδόν εκλείψει 
εντός του δυτικού πανεπιστημίου, μιας κι έχει εκλείψει κάθε έννοια κοι-
νωνικής προσφοράς28. 

28. Βλ. π.χ. το κείμενο του ελβετού φυσικού, Λ. Ζουπιρολί, «Η πανεπιστημιακή 
φούσκα. Σύντομη κριτική του παγκόσμιου πανεπιστημιακού και σχολικού συστήματος», 
Πρόταγμα, τ. 3, Δεκέμβριος 2011. Αντίστοιχα, ο προγραμματιστής και αναλυτής της 
ψηφιακής τεχνολογίας, Μάρτιν Φορντ τονίζει πόσο έχει βοηθηθεί η πληροφορική έρευνα 
από τα λεφτά των αμερικανών φορολογουμένων, μέσω των διάφορων κρατικών ή 
κρατικά υποστηριζόμενων ερευνητικών προγραμμάτων, και τονίζει πως πρόκειται εδώ, 
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Η υποχώρηση της αίσθησης «πολιτειακής ευθύνης» ή 
«καθήκοντος» (αυτού που στα αγγλικά καλείται civic duty) συνιστά χα-
ρακτηριστική ένδειξη της αποσύνθεσης του δημοκρατικού φαντασιακού 
των δυτικών κοινωνιών και εκφράζεται μέσω της ανόδου της λογικής 
του καριερισμού και της κυριαρχίας της σε όλα τα επίπεδα και τις 
σφαίρες της κοινωνικής ζωής. Αν η αμερικανική κοινωνική κριτική έχει 
αντιληφθεί και στηλιτεύσει επανειλημμένως αυτό το φαινόμενο (από τον 
Κρίστοφερ Λας29 και τον Τόμας Φρανκ μέχρι την εξαιρετική τηλεοπτική 
σειρά The Wire, η οποία -βασισμένη σε μια μη πιστολάδικη εκδοχή του 
σχήματος του μπάτσου-που-παίρνει-το-νόμο-στα-χέρια-του- δείχνει, 
ακριβώς, πώς ο καριερισμός των πάσης φύσεως γραφειοκρατών και 
διευθυντικών στελεχών -αστυνομικών, δημοτικών και παιδαγωγικών 
συμβούλων, πολιτικών, μελών επιτροπών, δημοσιογράφων κ.ο.κ.- 
εμποδίζει διαρκώς και συστηματικά τη λήψη πρωτοβουλιών για τη 
βελτίωση της ζωής των δημοτών μιας μεγάλης αμερικανικής πόλης), είναι 
γιατί μπορεί και αντλεί από την πολύ γόνιμη παράδοση του ποπουλισμού, 
ο οποίος υπήρξε πάντοτε καχύποπτος απέναντι στην κυριαρχία κάθε 
είδους ειδικών και τιτλούχων. Στο The Wire είναι διαρκής η αντίθεση 
μεταξύ από τη μια μεριά, των «τίμιων» ανθρώπων που είτε προσπαθούν 
να κάνουν σωστά τη δουλειά τους είτε, εν πάση περιπτώσει (σε ό,τι 
αφορά στους κακοποιούς), διαθέτουν ακόμη κάποιον ηθικό κώδικα, και 
στους career-minded mother fuckers (τους «καριερίστες καριόληδες»), από 
την άλλη μεριά, οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για την κοινωνική 
τους άνοδο. Αυτήν την αντίθεση τόνιζε κι ο Λας, όταν σημείωνε 
-μιλώντας για τον ρόλο της οικογένειας και της παιδαγωγικής- ότι 
«μεγαλώσαμε τα παιδιά μας για να κάνουν μια τίμια δουλειά κι όχι 
για να επιδιώκουν την κοινωνική άνοδο»30. Η αστική εποχή, εντός 
της οποίας η επίτευξη του δεύτερου ερχόταν γενικώς ως επιβράβευ-
ση του πρώτου, έχει παρέλθει προ πολλού. 

αν μη τι άλλο, για έναν εκ των βασικών λόγων, από πολιτικής άποψης, για τον οποίο ο 
οικονομικός αυτός κλάδος θα πρέπει αντί να προωθεί τη συγκέντρωση του πλούτου και 
της τεχνογνωσίας, να αναζητήσει πώς θα επιστρέψει στην κοινωνία ένα μέρος από τα 
χρωστούμενα (βλ. το βιβλίο του, Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future 
[Η άνοδος των ρομπότ: η τεχνολογία κι ο φόβος ενός μέλλοντος δίχως θέσεις εργασίας], 
Ν. Υόρκη, Basic Books, 2015, σσ. 80-81).

29. Βλ. εν προκειμένω το καίριο, 3ο, κεφάλαιο της Εξέγερσης των ελίτ.
30. C. Lasch, The True and Only Heaven. Progress and its Critics [Ο μόνος και πραγματικός 

Παράδεισος. Η ιδέα της Προόδου κι οι αντίπαλοί της], New York, W. W. Norton&Co, 1991, 
σ. 32.
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Μέσα, λοιπόν, στις σημερινές δυτικές κοινωνίες, οι οποίες 
αδειάζουν από το δημοκρατικό φαντασιακό που εμψύχωσε τη σταδιακή 
τους διαμόρφωση, βλέπουμε πως κυριαρχεί, όλο και πιο πολύ, όλο και 
πιο αμείλικτα, μια αξιοκρατία με τη στενότερη δυνατή έννοια του όρου: 
τα στελέχη κι οι ειδικοί πάσης φύσεως κυριαρχούν ιδεολογικά στην 
κοινωνία, καθορίζοντας, πλέον, πλήρως τα πολιτιστικά της γούστα και 
τη φιλοσοφική της κοσμοεικόνα. Ο θάνατος του εργατικού κινήματος κι 
η συνακόλουθη μετατροπή της Αριστεράς σε κίνημα των διπλωματούχων 
νέων του ανεπτυγμένου κόσμου -με τη συνακόλουθη εμμονή στο 
«επιστημονικό» και θετικιστικό κομμάτι του μαρξισμού- ενέτειναν τούτη 
την εξέλιξη31. Το ίδιο ισχύει, φυσικά, και για τα κινήματα ταυτότητας 
της δεκαετίας του ’60, που μετατράπηκαν σε πανεπιστημιακούς 
κλάδους («σπουδές κοινωνικού φύλου», «αφρικανικές σπουδές», 
«μετα-αποικιακές σπουδές» κ.ο.κ.). Πλέον, ακόμη κι οι υποτιθέμενοι 
αμφισβητίες του συστήματος είναι κάτοχοι διπλωμάτων και οργανικά 
ενταγμένοι στην κοινωνική ιεραρχία -δεν είναι ν’ απορούμε, λοιπόν, που, 
μαθαίνουν τα παιδιά τους όχι να κάνουν μια «τίμια» δουλειά, όπως 
έλεγε ο Λας, αλλά να πηγαίνουν διακοπές στο θέρετρο του Γκσταντ, και 
να δημοσιεύουν ενσταντανέ από τα σχετικά τους πάρτι στο Ίνσταγκραμ. 

Το πέρασμα από την τεχνοκρατία στον καριερισμό

α) Η αντιαυταρχική επίθεση στην αστική κοινωνία
Φυσικά δεν πρόκειται εδώ για κάποια συνωμοσία του «κεφαλαίου», 

το οποίο δήθεν προσπάθησε, μέσω της τεχνητής παραγωγής διπλωματούχων, 
να χτυπήσει το εργατικό κίνημα. Το τελευταίο είχε ήδη πεθάνει τη 
δεκαετία του ’60. Αντίθετα, αυτό που σε κάποιον ουδέτερο παρατηρητή 
της εποχής θα φάνταζε ως πολύ πιο απειλητικό για την καθεστηκύια τάξη 
ήταν ο ξεσηκωμός της νεολαίας. Στην πραγματικότητα, η «αριθμητική 
διόγκωση των μεσοστρωμάτων» αντανακλά κατά βάση το συντριπτικό 

31. Στην Ελλάδα τούτο το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα οξύ. Η κυριαρχία του αλτουσεριανού 
ψευτομαρξισμού αλλά και η ιδιαίτερη διάδοση του αριστερισμού στις πολυτεχνικές 
σχολές (χαρακτηριστικό παράδειγμα το Πολυτεχνείο της Αθήνας) δείχνει ότι η Αριστερά 
πλέον στρατολογεί όχι μόνον από τους φοιτητές κοινωνικών επιστημών αλλά και από 
τομείς καθαρά τεχνοκρατικούς, όπως είναι οι μηχανολόγοι, οι μηχανικοί, οι αρχιτέκτονες 
κ.ο.κ. Πιο πρόσφατο δείγμα τούτου του φετιχισμού της διπλωματοκρατίας και του επι-
στημονισμού είναι το περιοδικό Κρίση που ξεκίνησε να εκδίδεται πρόσφατα από τις 
εκδόσεις «Τόπος»: με υπότιτλο «εξαμηνιαία επιστημονική επιθεώρηση» δημοσιεύει μόνο 
άρθρα που είναι γραμμένα από καθηγητές πανεπιστημίου και διδακτορικούς φοιτητές, οι 
οποίοι μάλιστα μοστράρουν, κάθε φορά, σα γύφτικο σκεπάρνι, τον τίτλο τους. 
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βάρος των baby-boomers ως γενιάς σε δημογραφικό επίπεδο, αλλά και την 
ανοδική πορεία της παραγωγικότητας του μεταπολεμικού καπιταλισμού 
σε οικονομικό επίπεδο. Είναι ο συνδυασμός της υπερπροστατευτικότητας 
των γονέων τούτης της γενιάς, από τη μια μεριά, με τις δυνατότητες 
κοινωνικής ανόδου που εξασφάλιζε ο ευημερών καπιταλισμός της 
Χρυσής Τριαντακονταετίας, από την άλλη, που οδήγησαν στον λεγόμενο 
εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης και στην πρόσβαση ολοένα και 
μεγαλύτερων κοινωνικών στρωμάτων στο πανεπιστήμιο. Και ταυτόχρονα 
η ίδια η αυξανόμενη ανάγκη της τεϊλορικής-γραφειοκρατικής οικονομίας 
σε τεχνοκρατική εξειδίκευση και θέσεις εργασίας «χαρτογιακάδων» και 
«ανθρώπων της οργάνωσης» δημιουργούσε τον χώρο για την απορρόφηση 
τούτων των αναδυόμενων μεσοστρωμάτων.

Είναι στους κόλπους ακριβώς τούτων των σπουδαγμένων 
μεσοστρωμάτων που θα ανθίσουν οι ιδέες που προώθησαν την 
πολιτιστική επανάσταση της δεκαετίας του ’60, είτε πρόκειται για τους 
ίδιους τους μάνατζερ και τους διαφημιστές είτε για τους εξεγερμένους 
φοιτητές και τους χίπηδες. Ήταν τότε που, για πρώτη φορά μέσα 
στη Δύση, άρχισαν να αμφισβητούνται οι έννοιες της γνώσης και της 
αυθεντίας σε τόσο μεγάλο βαθμό από τους ίδιους τους διανοούμενους κι 
όχι από ποπουλιστικά λαϊκά κινήματα. Στα πλαίσια του αντιαυταρχικού 
και αντιαπαγορευτικού φαντασιακού της εποχής, οποιαδήποτε μορφή 
θεσμού εθεωρείτο ως καταπιεστική και «φασιστική» «διαμεσολάβηση», 
η οποία θα έπρεπε και να καταστραφεί: η «οργάνωση» κάθε είδους 
συνιστούσε ολοκληρωτισμό, η «γνώση» κάθε είδους δεν ήταν παρά 
το προκάλυμμα των διάφορων «συστημάτων κυριαρχίας», η εργασία 
ήταν εξ ορισμού αλλοτριωτική, η γλώσσα (με την ορθογραφία και τους 
κανόνες της!) καταπιεστική κ.ο.κ. Κι από εκεί που οι τεχνοκράτες, ως 
άνθρωποι της γνώσης, της τεχνικής και της οργάνωσης, ασχολούνταν 
με τη διατήρηση της τάξης και την εξασφάλιση της εύτακτης λειτουρ-
γίας του «συστήματος», μετά το ’60 άρχισε να αναδύεται μια νέα εκ-
δοχή «κριτικής» τεχνοκρατίας, η οποία αμφισβητούσε τους ίδιους τους 
θεσμούς που υπηρετούσε -αρχής γενομένης από το πανεπιστήμιο. 
Η ίδια όμως αυτή πολιτιστική κριτική αναδιάρθρωσε εκ βάθρων 
και την ίδια την οικονομία, δηλαδή το «εντός» του «συστήματος»: η 
αποβιομηχανοποίηση των δυτικών οικονομιών και το πέρασμά τους 
στον τριτογενή τομέα βρήκε το αντίστοιχό της, σε πολιτιστικό και 
ανθρωπολογικό επίπεδο, στην αντικατάσταση των παραδοσιακών 
καπιταλιστικών αρετών αστικού τύπου (αυτοπειθαρχία, αναβολή της 
ικανοποίησης, ηθική της εργασίας, σεξουαλική εγκράτεια κ.λπ.) από τις 
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νέες, «δημιουργικές» και αντιαυταρχικές αρετές της δεκαετίας του 
’60 και του ’70: δημιουργικότητα αντί σκληρής δουλειάς, έμπνευση 
αντί σχεδιασμού και οργάνωσης, «αυτονομία» αντί της πίστης 
στην εταιρεία κ.ο.κ. Είναι αυτές οι αξίες και το εμπνεόμενο από 
αυτές νεομάνατζμεντ της εποχής που κατεδάφισε τις παραδοσιακές 
δομές του γραφειοκρατικού και τεϊλορικού καπιταλισμού, οι οποίες 
βασίζονταν στη σταθερότητα και επιβράβευαν την πίστη και τη 
μακροχρόνια παραμονή στην ίδια εταιρεία ή θεσμό, δημιουργώντας 
σχήματα πιο «ευέλικτα», «ρευστά» και «ελαστικά»32. Το ίδιο, όμως, 
πνεύμα ατομικιστικής επιβεβαίωσης και αρπακτικότητας (η οποία 
προωθείται, από τότε, ως «δημιουργικότητα» και «καινοτομία») 
είναι που δημιουργεί τον λεγόμενο γιάπη, το «δυναμικό» στέλεχος 
που δεν ορρωδεί προ ουδενός και δικαιολογεί, ιδεολογικά, την 
αστείρευτη δίψα του για χρήμα και καριέρα διά του αντιαυταρχικού 
λεξιλογίου της δεκαετίας του ’60: διεκδίκηση «αυτονομίας» 
απέναντι στους γραφειοκρατικούς «δεινοσαύρους» της τεϊλορικής 
περιόδου, διεκδίκηση της «δημιουργικότητας» και της προσωπικής 
ολοκλήρωσης κατά το παράδειγμα των χίπηδων και των ριζοσπαστών 
καλλιτεχνών κ.ο.κ.

Όλες αυτές οι τάσεις μεταφέρουν στην καρδιά και στον 
πυρήνα του συστήματος αξίες καθαρά «αρνητικές» και «κριτικές», 
οι οποίες ως τότε ασκούνταν ως πολιτιστική κριτική από την πλευρά 
των αντιπάλων του συστήματος. Έτσι, η αντίφαση που εντόπιζε 
εκείνη την εποχή ο Ντάνιελ Μπελ ανάμεσα, αφενός, σε μια σφαίρα της 
κατανάλωσης, η οποία ενσάρκωνε τούτο το πνεύμα ευδαιμονίας και 
μια σφαίρα της οικονομίας, από την άλλη, που απαιτούσε την ύπαρξη 
αστικών και «ορθολογικών» αρετών προκειμένου να λειτουργήσει, 
παύει να υφίσταται. Αν δούμε τα πράγματα υπό αυτή τη σκοπιά, 
η πολιτιστική επανάσταση που επέφεραν τα κινήματα του ’60 
ουσιαστικά επέτρεψε στον καπιταλισμό να υπερβεί τις «πολιτιστικές 
αντιφάσεις» που περιέγραφε ο Μπελ33. Αυτή η εξέλιξη αλλάζει άρ-
δην τον ρόλο και τις αντιλήψεις της πάλαι ποτέ τεχνοκρατίας, η οποία 

32. Βλ. σχετικά με αυτές τις μεταβολές τις αναλύσεις του Ρίτσαρντ Σένετ (Η κουλτούρα 
του νέου καπιταλισμού, Ο ελαστικοποιημένος άνθρωπος) και του Ζίγκμουντ Μπάουμαν 
(Ζωή για κατανάλωση)

33. Βλ. Ντ. Μπελ, Ο πολιτισμός της μεταβιομηχανικής Δύσης, μτφρ. Γ. Λυκιαρδόπουλος, 
Στ. Ροζάνης, Αθήνα, Νεφέλη, 1998. Να σημειωθεί πως ο πραγματικός τίτλος του έργου 
είναι The Cultural Contradictions of Capitalism, «Οι πολιτιστικές αντιφάσεις του καπιταλι-
σμού».
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αντικαθίσταται, σταδιακά, από μια τάξη σπουδαγμένων και πτυχιού-
χων, «λόγιων» επιχειρηματιών, στελεχών και γραφειοκρατών, οι οποί-
οι εμφορούνται από αξίες ατομικιστικές κι ευδαιμονιστικές, αδιαφο-
ρώντας πλήρως για τη διαμόρφωση μιας τάξης πραγμάτων που θα 
ευνοεί τη σταθερότητα και τη συνοχή -οι οποίες θεωρούνται, φυσικά, 
ως «φασιστικές» και «πατριαρχικές». 

β) Ο φετιχισμός της «γνώσης» και της «εκπαίδευσης»
Ταυτόχρονα, αυτή η «πτυχιοποίηση» της κοινωνίας έχει και 

σαφέστατα ιδεολογικά ερείσματα που πρέπει να εντοπιστούν σε 
μια ανανεωμένη εκδοχή της προοδολάγνου πίστης του Διαφωτισμού 
στον απελευθερωτικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Τούτη η πίστη 
βρίσκεται στον πυρήνα του Διαφωτισμού και γι’ αυτό ο Ρουσώ την 
είχε ήδη καταγγείλει το 1750 με τον περίφημο λόγο του «Περί των 
τεχνών και των επιστημών», παρατηρώντας το αυτονόητο -μα και 
σκανδαλώδες, συνάμα, για τους εκπροσώπους αυτής της ιδεολογίας: 
ότι η πρόοδος της γνώσης και της επιστήμης δε συνιστά αυτομάτως 
και δείγμα κοινωνικής προόδου με τη βαθύτερη έννοια του όρου. 
Σε κάθε περίπτωση, ακόμα κι η πιο πρόσφατη εκδοχή τούτου του 
φετιχισμού της εκπαίδευσης, που συνιστά ίσως τη βάση της σύγχρονης 
τεχνοκρατικής-αξιοκρατικής ιδεολογίας34, δεν είναι χθεσινή μόδα. 
Η ιδεολογία του «γνωσιακού ελιτισμού»35 πάει πίσω στη δεκαετία 
του ’60, τότε που ακόμη κι ένας συντηρητικός Δημοκρατικός από 
το Τέξας, όπως ο πρόεδρος Τζόνσον, «έτρεφε έναν παράλογο, στα 
όρια της πρόληψης, σεβασμό για την εκπαίδευση», σύμφωνα μ’ έναν 
σύμβουλό του: «θεωρώ ότι πίστευε πως η εκπαίδευση μπορούσε να 
θεραπεύσει μέχρι και τις χιονίστρες»36. Τότε είναι που με τη «δημι-
ουργική» επανάσταση σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας, όπως η 
διαφήμιση, αρχίζει να προωθείται η ιδέα πως άξιος δεν είναι όποιος 
δουλεύει σκληρά αλλά ο «δημιουργικός» κι ο «ευφυής». Και παράλ-
ληλα, οι μετασχηματισμοί της οικονομίας, με την αποβιομηχανοποί-
ηση και την άνοδο της χρηματοοικονομίας και της ψηφιακής τεχνο-
λογίας, αναβάθμισαν θεμελιωδώς τον οικονομικό ρόλο των κατόχων 
πτυχίων, οι οποίοι από απλοί «τεχνικοί», «γραφειοκράτες» και/η 

34. Βλ. σχετικά την παράγραφο «Η εκπαίδευση ως πανάκεια» του κειμένου του 
Τ. Φρανκ που δημοσιεύουμε σε αυτό το τεύχος. 

35. R. Perlstein, “Outsmarted. On the liberal cult of the cognitive elite”, The Baffler, τ. 34, 
Άνοιξη 2017, σ. 64.

36. Παρατίθεται από τον Perlstein, “Outsmarted...”, ό. π.
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«τεχνοκράτες» μετατρέπονται, σταδιακά, σ’ ένα νέο είδος άρχου-
σας τάξης που εκτοπίζει τους παραδοσιακούς αστούς, στη θέση των 
οποίων διαχειρίζονταν, ήδη, όλο και περισσότερο τις καπιταλιστικές 
οικονομίες από τη δεκαετία του ’30 κι εξής37.

Τέκνα μιας κοινωνίας υπερπροστατευτικής, που πέτυχε ένα άνευ 
ιστορικού προηγουμένου επίπεδο υλικής ευμάρειας, τα συγκεκριμένα 
στρώματα εμφορούνται από μια νοοτροπία θεμελιωδώς διαφορετική από 
εκείνη τόσο των παλιών αστών καπιταλιστών όσο και της «κλασικής» 
τεχνοκρατίας που αναπτύσσεται στα πλαίσια του τεϊλορικού καπιταλισμού. 
Το «βεμπεριανό» στοιχείο του καπιταλιστικού φαντασιακού (ηθική της 
εργασίας, ικανότητα αναβολής της ικανοποίησης των επιθυμιών, προσπάθεια 
δημιουργίας ορθολογικών συστημάτων διοίκησης της κοινωνίας κ.ο.κ.) 
υποχωρεί χάριν μιας χίπικης εκδοχής του «ζομπαρτιανού» του αντίπαλου 
δέους (άκρατος ατομικισμός, αρπακτικό πνεύμα, κυνήγι του πλούτου, της 
χλιδής και της κοινωνικής ανόδου, ηδονοθηρία κ.ο.κ.)38. Σε αυτό το πλαί-
σιο, η «παρακμή του αστικού πολιτισμού» δε συνιστά απλώς μιαν αλλα-
γή παραδείγματος, όπως δείχνει να το υποννοεί ο (προσποιούμενος τον μη 
αξιολογικά ομιλούντα) Κονδύλης στο ομώνυμο έργο του, αλλά αποτελεί, 
αντίθετα, έκφραση της βαθιάς αποσύνθεσης της Δύσης. Με άλλα λόγια, η 
άνοδος της «αξιοκρατικής» και «δημιουργικής» τάξης συνιστά φαινόμε-
νο έκπτωσης και παρακμής, όχι αναγέννησης και προχωρήματος προς μια 
νέα κοινωνική κατάσταση, ικανή να δώσει λύση στα προβλήματα και τ’ 
αδιέξοδα που προκύπτουν από το ανθρωπολογικό ψυχορράγημα του δυ-
τικού κόσμου (όπως πιστεύουν, αντίθετα, οι μαρξιστικές αναλύσεις πε-
ρί «αναδιάρθρωσης»). Ουσιαστικά μια τάξη που διαχειριζόταν ένα σύ-
στημα δημιουργημένο από τους αστούς πλέον μετατρέπεται σε ενεργη-
τική παραγωγό πλούτου, δίχως όμως να διαθέτει τα φόντα και τις αρετές 
που επέτρεψαν στους αστούς να αποτελέσουν πραγματική άρχουσα τάξη 
κι όχι απλώς μια παρασιτική ολιγαρχία: πίστη στην Πρόοδο, πνευματική 
καλλιέργεια, ικανότητα μακροπρόθεσμης στόχευσης, οικονομικός δυναμι-
σμός και ικανότητα παραγωγής πλούτου για την κοινωνία, έγνοια για τη 
δημιουργία ενός συστήματος που θα μπορούσε να επιβραβεύει, σ’ έναν 
βαθμό, τα μέλη των μη κυρίαρχων τάξεων κ.ο.κ.

37. Βλ. περισσότερες λεπτομέρειες για τη μετάβαση στο κείμενο του Ν. Μάλλιαρη, 
«Εισαγωγή στον χιπστερισμό», σε αυτό το τεύχος.

38. Βλ. σχετικά με αυτή τη διάκριση των δύο συνιστωσών του καπιταλιστικού 
φαντασιακού αλλά και των σχετικών αναλύσεων του Μ. Βέμπερ και του Β. Ζόμπαρτ τον 
«Επίλογο» του έργου του Μπελ που παραθέσαμε προηγουμένως.
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Νέες μορφές, εκλεπτυσμένης διαφθοράς

α) Το λίμνασμα της σκέψης
Κι έτσι οι τίτλοι και τα διπλώματα κάθε είδους μετατρέπονται, 

από εργαλεία ενός δημοκρατικού κοινωνικού συστήματος, σε όπλα μιας 
ολιγαρχίας που τα χρησιμοποιεί προκειμένου να αποκλείει όποιον δεν 
τα διαθέτει39. Με αυτόν τον τρόπο, όμως, οι δυτικές κοινωνίες επα-
νέρχονται, σταδιακά, στο προνεωτερικό τους παρελθόν, μιας και η 
κοινωνική ζωή προσιδιάζει όλο και περισσότερο σε προκαπιταλιστικά 
μορφώματα όπως το γαλλικό -και λοιπό ευρωπαϊκό- Παλαιό Καθεστώς 
ή η αυτοκρατορική Κίνα. Εντός αυτών των συστημάτων η κατοχή τίτλου 
συνιστά το βασικό και θεμελιώδες εργαλείο κοινωνικών διαχωρισμών κι 
εγκαθίδρυσης και διατήρησης των κοινωνικών ιεραρχιών -είτε πρόκειται 
για τίτλους κληρονομικούς (όπως, λ.χ., οι αριστοκρατικοί τίτλοι ευγενείας) 
είτε για τίτλους που μπορεί κανείς να αγοράσει (όπως οι τίτλοι της 
λεγόμενης αριστοκρατίας της τηβέννου στη Γαλλία μετά τον 17ο αιώνα) 
ή να αποκτήσει μέσω της συμμετοχής σε κάποιον διαγωνισμό ή διά της 
φοίτησης σε κάποιο ίδρυμα ή ακόμη και μέσω της χειροτόνησης40.

Ο Τόμας Φρανκ τονίζει σωστά πόσο πολύ ένα τέτοιο σύστημα 
μακράν του να ευνοεί την καινοτομία και την κριτική σκέψη, ενθαρρύνει, 
αντίθετα, ένα ήθος μιμητισμού, μιας και κύρια επιδίωξη είναι, κάθε φορά, 
η επιτυχία στις διάφορες «δοκιμασίες» που καθορίζουν την κοινωνική μας 
άνοδο (διαγωνισμοί, απόκτηση διπλωμάτων κ.λπ.). Προκειμένου, όμως, να 
περάσουμε επιτυχώς τούτες τις δοκιμασίες, πρέπει να υιοθετήσουμε ένα 
καθαρά φορμαλιστικό τρόπο (μη) σκέψης, ο οποίος συνίσταται, αφενός, 
στην εκμάθηση του πώς πρέπει να συντάσσουμε και να παρουσιάζουμε 
τις εκάστοτε θέσεις μας και, αφ’ ετέρου, στη δουλική μίμηση των 
εκάστοτε κυρίαρχων σχημάτων ή ιδεολογιών -στην προσχώρηση, με 
άλλα λόγια, στην ιδεολογία των αρχών που διοργανώνουν τούτες τις 
δοκιμασίες αλλά και κρίνουν ποιος είναι άξιος να τις περάσει και ποιος 

39. Αλλά και να δικαιολογεί κάθε καπρίτσιο κι έκνομη ή, έστω, ηθικώς ύποπτη κι 
επιλήψιμη επιλογή της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η επιστολή της Μαρέβα Γκομπρόφσκι 
που για να δικαιολογήσει τη στάση της, μετά τις κατηγορίες περί μη δήλωσης πόθεν έσχες, 
ξεκινά αραδιάζοντάς μας τα πτυχία της από πρωτοκλασάτα αμερικανικά πανεπιστήμια 
και τα πόστα της σε μεγάλες εταιρείες (βλ. «Τι απαντά η Μαρέβα Μητσοτάκη για το 
πόθεν έσχες», in.gr, 7/2/2017).

40. Βλ. σχετικά με αυτό το σημείο, το κείμενο του Ν. Μάλλιαρη, «Εισαγωγή στον 
χιπστερισμό. Μια ανθρωπολογική προοπτική των πρόσφατων μετασχηματισμών των 
δυτικών κοινωνιών», μέρος Β΄ , Πρόταγμα, τ. 9, Ιούλιος 2016, σσ. 112-116.
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όχι. Όποιος έχει φοιτήσει σε κάποιο σημερινό δυτικό πανεπιστήμιο 
σε επίπεδο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, έχει διαπιστώσει με τα ίδια 
του τα μάτια ότι πλέον ουσία της λειτουργίας τους δεν είναι η έρευνα, 
αλλά η αναζήτηση χρηματοδότησης -στην καλύτερη περίπτωση- και 
η προσπάθεια σύστασης δικτύων γνωριμιών με σκοπό την εδραίωση 
και την εύρεση πόστων -στη χειρότερη. Ο μέσος «ερευνητής» σήμερα 
αφιερώνει πάνω από 70% του χρόνου και της εργασίας του στις ποικίλες 
δραστηριότητες που συνδέονται με τις δύο αυτές επιδιώξεις. Πού να 
μείνει, μετά, χρόνος για διάβασμα, ουσιαστική έρευνα και σκέψη; Μέσα 
σε αυτά τα πλαίσια η έρευνα απλώς μετατρέπεται σε προσπάθεια 
ευθυγράμμισης με τις κυρίαρχες ιδεολογικές νόρμες, προκειμένου να 
αποκομίσουμε συμμάχους και οφέλη σε τούτον τον καριερίστικο πόλεμο 
όλων εναντίον όλων. 

Κατά συνέπεια, αυτοί που προάγονται επαγγελματικά και κοι-
νωνικά είναι όλο και λιγότερο οι πραγματικά άξιοι και όλο και περισσότερο 
οι άξιοι στο να ελίσσονται εντός αυτού του νεογραφειοκρατικού σύμπαντος: 
αυτοί που έχουν μάθει πώς να περνούν διαγωνισμούς κι εξετάσεις, πώς 
να προσκολλώνται και να βρίσκουν χρηματοδότηση και πώς να γράφουν 
εργασίες οι οποίες μιμούνται τα καθορισμένα πρότυπα, τόσο μορφικώς 
όσο και περιεχομενικώς. Όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί ένας γάλλος 
κοινωνικός κριτικός, «αυτό που αποκαλούμε σήμερα επιστημονική εργασία 
είναι απλώς και μόνον μια εργασία δημοσιευμένη σε μια επιθεώρηση που 
θεωρείται επιστημονική, γραμμένη από ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων 
που είναι μέλη κάποιου αποκαλούμενου “ερευνητικού” ιδρύματος. 
Δε στηριζόμαστε στο περιεχόμενο της εν λόγω εργασίας, όταν τη 
χαρακτηρίζουμε ως επιστημονική, αλλά σε απολύτως εξωτερικά κριτήρια, 
τα οποία εντάσσονται στη λογική της επίκλησης της αυθεντίας»41.

Αυτό που έχει εδώ σημασία είναι πως αυτή η λογική καθαρά 
φορμαλιστικής «αξιολόγησης» κυριαρχεί στο σύνολο της κοινωνικής 
ζωής. Και μάλιστα, σήμερα που -μετά την εισαγωγή της μαζικής 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μετά το ’60- πρέπει όλοι να έχουν πάει 
πανεπιστήμιο προκειμένου να βρουν μια «καλή» δουλειά, η λογική 
του φορμαλισμού κυριαρχεί πλέον σε τέτοιο βαθμό, ώστε να φτάνει να 
είναι κανείς αρκούντως καπάτσος στην προσαρμογή στις νόρμες και τις 

41. J.-M. Mandosio, «Description sommaire de la faune intellectuelle et de la flore média-
tique de la région de Paris [Σύντομη περιγραφή της διανοητικής πανίδας και της μηντιακής 
χλωρίδας της περιοχής των Παρισίων]», Après l’effondrement. Notes sur l’utopie néotechnologique, 
Παρίσι, Editions de l’Encyclopédie des Nuisances, 2000, σ. 96. 
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απαιτήσεις των σύγχρονων μηχανισμών αξιολόγησης, προκειμένου να 
διαπρέψει. Ο Μαντοζιό έχει δει, πολύ σωστά, ότι η επικράτηση αυτού 
του φορμαλισμού -και της συνακόλουθης «θεσμικής και διανοητικής 
αποσύνθεσης»42- βαδίζει χέρι χέρι με την επικράτηση του φιλοσοφικού 
αλλά και επιστημονικού σχετικισμού που διαδίδεται σταθερά εδώ και 
σαράντα χρόνια και συνιστά το βασικό απότοκο της κυριαρχίας του 
χίπστερ και μεταμοντέρνου ήθους στον τομέα της έρευνας. Όπως ωραία 
το θέτει ο γάλλος συγγραφέας, «αρκεί ένας τσαρλατάνος που φέρει 
τον τίτλο του επιστήμονα να μιμηθεί τα κριτήρια επιστημονικότητας, 
παραθέτοντας έναν πάκο από στατιστικές, επινοώντας μια περίπλοκη 
ορολογία (όπως είχε κάνει ο Λακάν, με μεγάλη επιτυχία) ή παραθέτοντας 
διαρκώς ονόματα συγγραφέων και θεωριών [...] ώστε να περνιέται για 
μεγάλος στοχαστής»43. 

β) Η τεχνοκρατική φούσκα
Διόλου άσχετο με όλα αυτά δεν είναι το γεγονός πως το επίπεδο 

τεχνοκρατικής επάρκειας -στον βαθμό που ένα μίνιμουμ τέτοιας είναι 
πραγματικά απαραίτητο για τη λειτουργία των σύγχρονων κοινωνιών- 
βαδίζει σταθερά προς τα τάρταρα κατά τα τελευταία σαράντα 
χρόνια (είτε πρόκειται για τις πολιτικές ηγεσίες είτε για τα στελέχη 
ελεγκτικών μηχανισμών κάθε είδους είτε για τους πανεπιστημιακούς και 
ιδιαίτερα τους οικονομολόγους είτε για τους δημοσιογράφους και τους 
χρηματιστές). Όπως παρατηρούσε σ’ ένα παλιότερό του αφιέρωμα στο 
μέλλον της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής ο Economist, η «αυξανόμε-
νη έλλειψη ταλέντου» (growing shortage of talent) των αμερικανικών διοικη-
τικών μηχανισμών44 συνιστά ένα βασικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης 
συνθήκης. Δεν πρόκειται όμως για στενά εθνικό φαινόμενο, καθώς τούτη 
«η έλλειψη δεξιοτήτων είναι ένα πρόβλημα που χαρακτηρίζει όλες τις 
πλούσιες χώρες (όπως επίσης και πολλές απ’ τις αναπτυσσόμενες)»45. 
Πλείστα είναι τα παραδείγματα επικών -και, υπό κανονικές συνθήκες, 
εξευτελιστικών- αποτυχιών όλων αυτών των καλοσπουδαγμένων και 
παχυλά αμειβόμενων ειδικών και συμβούλων κάθε είδους: ο Τόμσεν 
παραδέχεται ότι τα νούμερα που χρησιμοποίησαν οι οικονομολόγοι του 
ΔΝΤ κατά τις υποθέσεις τους για την κατάσταση και την πορεία της 

42. J.-M. Mandosio, «Description sommaire…», ό. π., σ. 98.
43. Ό. π.
44. “A Special Report on America and the World”, Economist, 29/3/2008, σ. 12.
45. Ό. π.
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ελληνικής οικονομίας ήταν εξ αρχής λανθασμένα, οι μεγαλοχρηματιστές 
της Γουόλ Στριτ παίρνουν για πραγματικότητα τα μαθηματικά μοντέλα 
υπολογισμού κινδύνου κι έτσι οδηγούν το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό 
σύστημα σε κατάρρευση, εξ αιτίας των ριψοκίνδυνων επιλογών τους κ.ο.κ.

Δεδομένου ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις πρόκειται για 
διορισμένους τεχνοκράτες κι όχι για εκλεγμένους πολιτικούς, σπάνια 
αυτού του τύπου οι προχειρότητες κι οι αβλεψίες έχουν επιπτώσεις στην 
καριέρα των αυτουργών τους. Το πρόβλημα, όμως, δεν περιορίζεται στο 
ότι αυτή η τάξη των ειδικών δε δίνει ποτέ λόγο στην κοινωνία (όπως 
σωστά τονίζει ο Φρανκ), ακόμη κι όταν οι επιλογές της έχουν τρομερά 
επιβλαβείς συνέπειες για τα μέλη της τελευταίας. Αυτή η λογική του 
«χρυσού αλεξίπτωτου», την οποία έφτασαν στον κολοφώνα της δόξας 
και της τελειότητας τα μεγαλοστελέχη του χρηματοοικονομικού 
κλάδου, βασίζεται πρώτα και κυρία στη φαντασιακή κυριαρχία του 
ιδεολογήματος της αξιοκρατίας και της ειδημοσύνης. Είναι αυτή η 
κυριαρχία που παρέχει πλήρη ασυλία και αφήνει τους υπεύθυνους των 
εκάστοτε αποτυχημένων «πειραματισμών» να περνούν στο απυρόβλητο, 
τη στιγμή που οποιοσδήποτε άλλος εργαζόμενος από τη μέση και κάτω 
της ιεραρχίας μιας δημόσιας υπηρεσίας ή μιας ιδιωτικής εταιρείας 
θα είχε προ πολλού χάσει τη δουλειά του, αν υπέπεφτε σε ανάλογης 
εμβέλειας γκάφες και λάθη.

Διαβάζουμε, λόγου χάριν, ότι ο βασιλιάς της τεχνοκρατικής αφέ-
λειας Μπαράκ Ομπάμα («ο πρώτος χάι-τεκ Πρόεδρος»), υπερασπιζόταν 
ως εξής τον διευθυντή της JP Morgan Chase, όταν, το 2012, η τράπεζα έχα-
σε 2 δις δολάρια σε μία μόνο αγοροπωλησία: «είναι ένας από τους ευ-
φυέστερους τραπεζίτες που διαθέτουμε»46. Όλος αυτός ο φετιχισμός με 
την «καινοτομία» και τη «δημιουργικότητα», με την «ευφυΐα» και τη 
«νεανική επιχειρηματικότητα» που «μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο» 
-ειδικά, μάλιστα, όταν αυτές παίρνουν και μια εσάνς φιλανθρωπίας- δη-
μιουργεί το πιο τέλειο θερμοκήπιο απατεωνιάς και διασπάθισης πόρων. 
Μέσω των μηντιακο-μεγαλοπανεπιστημιακών κυκλωμάτων και αυτής της 
μάστιγας του σύγχρονου κόσμου που ακούει στο όνομα TEDx, κάθε ψευ-
τοτεχνοκράτης απατεωνίσκος ή/και απλώς ηλίθιος μπορεί να πουλά τον 
εαυτό του ως το next big thing της επιχειρηματικότητας, της επιστήμης 
και της «καινοτομίας», με τις τεχνοφιλικές μάζες των αξιοκρατών και 
τα αντίστοιχα μήντια να χειροκροτούν ενεοί. Ας θυμηθούμε τη διαβόητη 
απόφοιτο του πανεπιστημίου του Στάντφορντ, Ελίζαμπεθ Χολμς (Elisabeth 

46. Παρατίθεται από τον R. Perlstein, “Outsmarted...”, ό. π., σ. 63.
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Holmes), τούτη τη θηλυκή απομίμηση του Στιβ Τζομπς με το μαύρο ζι-
βάγκο, τη «νεότερη αμερικανίδα γυναίκα δισεκατομμυριούχο» (σύμφω-
να με το Forbes και το CNN) και «μια από τις γυναίκες με τη μεγαλύτερη 
επιρροή στον κόσμο για το 2015» (σύμφωνα με το Time), η οποία κατά-
φερε να βάλει μέχρι και «ονόματα» σαν τον Χένρι Κίσινγκερ και τον 
πρώην υπουργό επί Ρήγκαν και Νίξον, Τζορτζ Σουλτς (George Shultz) στο 
γεμάτο πρώην κυβερνητικά στελέχη και διπλωμάτες «all-star διοικητικό 
συμβούλιο»47 της ιατρικής start-up της με την ονομασία Theranos. Φυσικά, 
αυτή η εταιρεία παραγωγής μηχανημάτων εξετάσεων αίματος, που είχε 
σα σκοπό «τον “εκδημοκρατισμό της ιατρικής” διά της κατασκευής μιας 
συσκευής η οποία θα μπορούσε άμεσα να διαγνώσει ασθένειες μέσω μό-
νο μιας σταγόνας αίματος» αποδείχθηκε μεγαλειώδης απάτη, οδηγώντας 
σε σκάνδαλο κι επιβολή κυρώσεων από τις σχετικές ελεγκτικές αρχές των 
ΗΠΑ το 2016. Χρειάστηκε, βέβαια, να βγει ο 27χρονος εγγονός του Σουλτς, 
υπάλληλος της εταιρείας, και να καταγγείλει τις σχετικές δυσλειτουργίες 
των μηχανημάτων της εταιρείας προκειμένου να αποκαλυφθεί η απάτη. 
Δεδομένης της συσσωρευμένης αριστείας που, αφενός, συμμετείχε στο ΔΣ 
της εταιρείας αλλά και, αφετέρου, επιδαψίλεψε με τόσους επαίνους και 
βραβεία τη νεαρή «πρωτοπόρο της ιατρικής φροντίδας» και «οικοδόμο 
μιας βιοτεχνολογικής αυτοκρατορίας» (CBS), δίχως όμως να ‘χει ψιλια-
στεί το παραμικρό, δικαιολογείται κανείς να παραμένει σκεπτικός για το 
κατά πόσο η απάτη θα αποκαλυπτόταν δίχως μια τέτοια πρωτοβουλία 
-το πιθανότερο είναι πως θα την περιφέρανε ακόμη σε περίβλεπτα 
φόρα (όπως το ίδρυμα Κλίντον -σε συζήτηση με τον ίδιο τον Μπιλ-, 
το TEDx κ.λπ.), τηλεοπτικά πλατό (για αγιογραφικές συνεντεύξεις) και 
βραβεύσεις κάθε είδους...

Ανάλογα κρούσματα, κυμαινόμενης σοβαρότητας κι απατεωνιάς, 
μπορούμε να βρούμε πολλά. Αυτό που έχει σημασία είναι να τονίσουμε, 
κατ’ αρχάς, ότι δεν πρόκειται μόνο για τέτοια εντυπωσιακά κρούσματα, 
αλλά για μια ολόκληρη λογική, καθώς πλέον ολόκληροι τομείς της 
οικονομίας (όπως η χρηματοοικονομία ή η ηλεκτρονική διαφήμιση) λει-
τουργούν με όρους ελεγχόμενης αυτοεξαπάτησης, πράγμα που έχει σο-
βαρότατες συνέπειες στο επίπεδο της διαμορφούμενης τεχνοκρατικής νο-
οτροπίας. Αυτή η πρωτόγνωρη υποχώρηση της τεχνοκρατοσύνης συνιστά 
αμείλικτη συνέπεια των τάσεων που αναλύουμε σε αυτό το κείμενο. Η 
περιγραφή της θα πρέπει να πείσει τα αφελή και καλοπροαίρετα θύματα 

47. R. Leuty, “Theranos adds Kovacevich to all-star board”, San Francisco Business Times, 
2/8/2013.
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της αξιοκρατικής-τεχνοκρατικής ιδεολογίας -δε μιλάμε εδώ για τα κυνικά 
στελέχη και τους λογής καριερίστες άρπαγες που ωφελούνται από αυτήν 
την κατάσταση- για το εξής θεμελιώδες: η διατήρηση υψηλών κριτηρίων 
εγκυρότητας, κατάρτισης και αξιοσύνης είναι ασυμβίβαστη με την 
απόλυτη κυριαρχία αντικειμενικών μηχανισμών αξιολόγησης και με τον 
εξοβελισμό άλλων μορφών, «έργω» αποτίμησης, όπως είναι η κοινωνική 
κριτική, η διαπάλη των ιδεών αλλά και η ίδια η καθημερινή εμπειρία 
(στον εργασιακό τομέα, λόγου χάριν). Στον βαθμό, με άλλα λόγια, που 
η λογική της αντικειμενικής αξιολόγησης αυτονομείται από την ολότητα 
της κοινωνικής ζωής και εξοβελίζει κάθε δυνατότητα «υποκειμενικής» 
και συγκεκριμένης, ανά περίπτωση, αποτίμησης της αξιοσύνης και των 
ικανοτήτων κάποιου ατόμου, μοιραίο είναι, από ένα σημείο κι έπειτα, να 
μετατρέπεται σε τυφλοσούρτη ο οποίος οδηγεί σε πτώση των κριτηρίων 
και γενίκευση μιας, νέου τύπου, «εξευγενισμένης» διαφθοράς.

Η αξιοκρατία της μπανανίας

Οι φιλόπονοι, οι μορφωμένοι και οι αξιοκράτες 
παραγκωνίστηκαν από τους αυθαίρετους, τους κομμα-
τικούς και τους τοπικούς παράγοντες. Σε ένα σύστημα 
χωρίς αξιοκρατικούς κανόνες διαδοχής, ο μέτριος φέρνει 
τον κακό και εκείνος τον χειρότερο. Βαδίζουμε έτσι πλη-
σίστιοι προς τον αρπακτικό τριτοκοσμισμό.

Θ. Βερέμης48

Άλλωστε, όπως σωστά έχει παρατηρηθεί, «ο έντονος 
ανταγωνισμός που είναι εγγενής σε κάθε σύστημα αξιοκρατίας 
δημιουργεί πολύ ισχυρά κίνητρα απάτης και ενθαρρύνει την ιδέα πως, 
ό,τι γίνεται στα πλαίσια του κυνηγιού της κυριαρχίας, είναι αποδεκτό 
από τη στιγμή που καταφέρνει κανείς να κερδίζει και να επικρατεί»49. 
Διόλου τυχαίο δεν είναι, μετά από όλα αυτά, το γεγονός ότι μεγάλο 
μέρος των κατά τόπους «εκσυγχρονιστών» και λοιπών φανατικών της 
αξιοκρατίας είναι συχνά, είτε άσχετοι ακόμα και στον ίδιο τον τομέα της 
εξειδίκευσής τους είτε φαιδρές πολιτικές προσωπικότητες με ελάχιστη 
πραγματική μόρφωση, που, στον βαθμό που κατέχουν αντικειμενικού 
τύπου credentials, έχουν καταφέρει και βρίσκονται εκεί που βρίσκονται 
στην κοινωνική ιεραρχία όχι χάρις σε αυτό που υποτίθεται πως πι-

48. «Συντηρητικές κομματικές δυνάμεις», Η Καθημερινή, 4/1/2015.
49. C. Friedersdorf, “The Cult of Smartness: How Meritocracy Is Failing America”, 

theatlantic.com, 14/6/2012.
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στοποιούν τούτες οι περγαμηνές (που συχνά αποκτώνται με δόλια ή 
«περιφερειακά» μέσα), αλλά, όλως αντιθέτως, χάρις στις γνωριμίες 
και τα «κονέ» τους50. Ως συνήθως, η ασθμαίνουσα Ελλαδάρα παρέ-
χει καθαρά κωμικές εκδοχές του εκάστοτε φαινομένου. Εν προκειμέ-
νω έναν Κυριάκο Μητσοτάκη, ύψιστο προϊόν της εγχώριας παράδοσης 
πολιτικής οικογενειοκρατίας, ο οποίος κηρύττει Ανένδοτο υπέρ της 
«αριστείας», της «δημιουργικής επιχειρηματικότητας» και της ιδιωτικής 
προβατοβουλίας, ακολουθούμενος από ένα πλήθος αργόμισθων, 
διπλοθεσιτών και λοιπών παρασίτων -με την οικονομική έννοια του 
όρου-, με χαρακτηριστικότερους όλων τους διάφορους δημοσιογράφους 
«γνώμης» της Καθημερινής -τα περίφημα μανδραβελοειδή, που 
πληρώνονται παχυλά για να γράφουν με ύφος εκατό καρδιναλίων τις 
περισπούδαστες κοινοτοπίες τους51. Τουλάχιστον η Χίλαρι ή ο Ομπάμα, 
στους οποίους αναφέρεται ο Φρανκ, είναι, πράγματι, μέχρις ενός βαθμού 
προϊόντα μιας ανοδικής κοινωνικής πορείας για την οποία δούλεψαν 
και πάλεψαν -ο πρώτος μέσω της δουλειάς του στις μαύρες γειτονιές 
του Σικάγο ως «οργανωτής κοινότητας» κι η δεύτερη μέσω του νομικού 
της ακτιβισμού, ως φοιτήτριας, και στη συνέχεια της καριέρας της-, δεν 
είναι παραφυάδες ενός οικογενειοκρατικού πολιτικού συστήματος. 

Χαρακτηριστικό του καθαρά ολιγαρχικού χαρακτήρα του 
ιδεολογήματος της αξιοκρατίας και ειδικά της νεοελληνικής του εκδοχής 
είναι το θράσος με το οποίο συμπεριφέρονται όλοι αυτοί οι τυχάρπαστοι 
και απίθανοι τύποι, κάθε φορά που εγκαλούνται για τις διάφορες «λαδιές» 
τους. Θεωρούν, προφανώς, πως τα πτυχία και οι θέσεις τους συνιστούν εγγύ-
ηση ηθικής ακεραιότητας που καθιστά περιττή αλλά και προσβλητική κάθε 

50. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο «νέος και ταλαντούχος» πρώην υπουργός Οικονομικών 
της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν. Ταλιμπάν του εκσυγχρονισμού και του μεταρρυθμισμού, 
εκφραστής ενός νεοφιλελευθερισμού με ανθρώπινο πρόσωπο, αποτελεί είδωλο των νεαρών 
στελεχών και των «σταρταπάδων», πουλώντας -ακριβώς- το παραμύθι ενός success story 
βασισμένου στις σπουδές του και στις ικανότητές του (εξαιτίας του γεγονότος πως, ως 
φοιτητής, είχε υπάρξει βοηθός του φιλοσόφου Πωλ Ρικέρ). Στην πραγματικότητα, όμως, 
πρόκειται για έναν προστατευόμενο του «οικονομολόγου»-«φιλοσόφου» και γενικώς 
πολυπράγμονος απατεώνα Ζακ Αταλί, ενός είδους Μίμη Ανδρουλάκη της Γαλλίας με 
πολλά «κονέ» (τέκνο του μιτερανισμού), ο οποίος τον προώθησε στην οικογένεια Ρότσιλντ 
που τον έβαλε στέλεχος σε μια εκ των τραπεζών της. 

51. Οι οποίες κατά κανόνα βασίζονται σε ειρωνικές αποδομήσεις των αριστερίστικων 
παραληρημάτων που οι εν λόγω κηφήνες αλιεύουν εδώ κι εκεί κάθε τόσο. Όταν όμως ο 
πολιτικός χώρος που κάποτε γεννούσε τον Μαρξ, τη Ρόζα Λούξεμπουργκ και τον Στίνα, 
σήμερα γεννά Μπαντιού, Μηλιούς και Μπαλασόπουλους, οι μανδραβέληδες του κόσμου 
τούτου θα μεσουρανούν κι εμείς θα τους υφιστάμεθα στωικά, προσδοκώντας ανάστασιν 
νεκρών. 
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περαιτέρω εξέταση. Χαρακτηριστική η περίπτωση του Κ. Μποτόπουλου 
(«συνταγματολόγου, πρώην Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 
πρώην ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ»), ο οποίος βγήκε με το γνωστό 
εκσυγχρονιστικό-φιλελεύθερο ύφος είρωνος κήνσορα να καταδικάσει 
τον Γ. Κιμούλη, επειδή λέει δεν πρόλαβε καλά-καλά ν’ αναλάβει 
καθήκοντα προέδρου του Κέντρου Πολιτισμού «Στ. Νιάρχος» (προ της 
παραίτησής του), κι ήδη διόρισε 236 «ημέτερους» κηπουρούς. Φυσικά 
όλα τα πτυχία κι η συσσωρευμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις 
ευθύνης διόλου απέτρεψαν τον ήρωά μας απ’ το να καταπιεί αμάσητο 
το πασιφανές -λόγου του τεράστιου αριθμού των δήθεν διορισμένων!- 
παραμύθι, που διακινήθηκε ιντερνετικώς από διάφορους ακροδεξιούς 
ή/και συνωμοσιολογικούς κύκλους. Κι αφού λοιπόν γελοιοποιήθηκε, 
αντί να αρκεστεί στην απαραίτητη συγγνώμη και δημόσια αυτοκριτική, 
επιδιώκει να βγει κι από πάνω, παραδίδοντας μαθήματα για το πώς 
όλοι μας συμμετέχουμε, λέει, στη διάδοση τέτοιων ψευδών ειδήσεων52. 
Όπως σωστά του γράφει ένας ιντερνετικός σχολιαστής, «πες ότι το μίσος 
σε τύφλωσε τόσο που δεν μπορείς να καταλάβεις κάτι που και ένα μι-
κρό παιδί καταλαβαίνει και φτάνει!». Αντίστοιχα παραδείγματα έχουμε 
και στον τομέα της λογοκλοπής, άλλο ένα σπορ στο οποίο επιδίδονται 
με μεγάλη σπουδή πολλοί αξιοκράτες, δεδομένου πως η προσπάθεια 
εμπλουτισμού του βιογραφικού μας με πρωτότυπες πανεπιστημιακές 
εργασίες ή λογοτεχνικά κείμενα συνιστά βασικό εργαλείο υποστήριξης 
του κύριου στόχου της ζωής κάθε αξιοκράτη: της επιδίωξης καριέρας53. 
Κι όπως το θέτει ο Νίκος Σαραντάκος, μιλώντας περί Μποτόπουλου: 
«γι' αυτό είναι ακαταμάχητοι οι εκσυγχρονιστές: όταν τους πιάνεις με 
τη γίδα στην πλάτη, αντί να ζητήσουν ταπεινά συγγνώμη και να μην 
πουν τίποτε άλλο, σε βάζουν να πληρώσεις τα έξοδα επιστροφής της 
γίδας στον κάτοχό της και καταφέρνουν να ιδρυθεί ανεξάρτητη αρχή 
παρακολούθησης των περιπλανώμενων αιγοπροβάτων -στην οποία 
βέβαια διορίζονται πρόεδροι»54.  

Άλλη μια εθνική μας ιδιαιτερότητα, σε σχέση με το δυτικό 
πρωτότυπο που καμωνόμαστε πως αντιγράφουμε, είναι το γεγονός 

52. Βλ. το σχετικό του άρθρο: Κ. Μποτόπουλος, «Όλα “φέικ”», metarithmisi.gr, 14/3/2017.
53. Βλ. το αφιέρωμα του περιοδικού Νέο Πλανόδιον, «Φάκελος λογοκλοπή», (τ. 1, χει-

μώνας 2013-2014). Για ένα κρούσμα που είχε ως θύμα το Πρόταγμα, βλ. το κείμενό μας, 
«Ανοιχτή επιστολή στον Ν. Άγουρο, διευθυντή σύνταξης της The Huffington Post Greece», 
δημοσιευμένο στο μπλογκ της ομάδας μας, protagma.wordpress.com, 15/2/2016. Στα σχόλια 
που ακολουθούν τη δημοσίευση υπάρχει και η απάντηση του λογοκλόπου, Ν. Άγουρου.

54. Ανάρτηση στο Facebook, 14/3/2017.
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πως στα καθ’ ημάς η τεχνοκρατική φενάκη έχει δεξιό πρόσημο, σε 
αντίθεση με ό,τι συμβαίνει εντός του καθεαυτό δυτικού κόσμου όπου, 
ως ιδεολογία, προωθείται κατά κανόνα από κοινωνικά στρώματα με 
«αριστερή» και «προοδευτική» λογική, δηλαδή από τα στρώματα 
που άρχισαν να κυριαρχούν μετά την πολιτιστική επανάσταση της 
δεκαετίας του ’60 και εκπροσωπούν την ολιγαρχία της «αξίας» και 
του «συμβολικού κεφαλαίου», για να το θέσουμε με τους όρους του Τ. 
Φρανκ (καθηγητές πανεπιστημίων, δάσκαλοι, επιστήμονες και ερευνη-
τές, μεγαλοδημοσιογράφοι κ.λπ.). Εδώ στην Ελλάδα, αντίθετα, η αποθέ-
ωση της τεχνοκρατοσύνης συνιστά θεμελιώδες χαρακτηριστικό της Δε-
ξιάς -δηλαδή της ολιγαρχίας του χρήματος-, παρά το γεγονός πως την 
προωθεί κι ο «αριστερός» εκσυγχρονισμός, από το σημιτικό ΠΑΣΟΚ ως 
τη ΔΗΜΑΡ. Την κάνουνε, βέβαια, σημαία τους οι πιο εκσυγχρονιστικές-
νεοφιλελεύθερες εκδοχές Δεξιάς, όπως ο Κ. Μητσοτάκης, ωστόσο, μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως ιδεολογικό εργαλείο και από πιο «μετριοπαθείς» 
ή και συντηρητικές εκδοχές Δεξιάς, ειδικά υπό το περίφημο αφήγημα 
περί «αριστείας».

Γι’ αυτό κι ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύονται δεν έχει την 
παραμικρή σχέση με την αφελή διαλλακτικότητα και την κεντρώα 
αναζήτηση της συναίνεσης με κάθε τρόπο που χαρακτηρίζει τους 
δυτικούς τεχνοκράτες, όπως, π.χ. ο Ομπάμα. Αντίθετα, η τυφλή λογική 
του να ζητούν πρόωρες εκλογές με κάθε ευκαιρία, ακόμη κι αν έχουν 
ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα με την εκάστοτε κυβέρνηση (ουσιαστικά 
«εκλέξτε μας για να εφαρμόσουμε καλύτερα τα μέτρα» λέει σήμερα 
η ΝΔ), θυμίζει απλώς το κοινοβουλευτικό αντάρτικο και τη σκληρή 
κομματική αδιαλλαξία των αμερικανών Ρεπουμπλικανών, τόσο επί 
Κλίντον όσο κι επί Ομπάμα (όταν δε δίστασαν να ζητήσουν τη δίωξη 
του πρώτου και να οδηγήσουν για δυο-τρεις φορές σε παράλυση του 
κράτους με τα βέτο τους στην ψηφοφορία του προϋπολογισμού). Μέσα 
σε αυτό το κλίμα, το τεχνοκρατικό αφήγημα εκπίπτει γρήγορα σ’ ένα 
αφελές εγκώμιο του «ιδιωτικού τομέα» και σε μια αντίστοιχη υστερία 
ενάντια στο Δημόσιο. Βασικό αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι 
να συγκαλύπτονται, στο όνομα των γνωστών δυσλειτουργιών του ελληνι-
κού Δημοσίου, όλα αυτά από τα οποία πάσχει ο εγχώριος ιδιωτικός το-
μέας: παρασιτική και κρατικοδίαιτη λογική, διπλοθεσιτισμός, διαφθορά, 
αεριτζήδικος και -στην καλύτερη περίπτωση- μεταπρατικός χαρακτήρας, 
μαζική φοροδιαφυγή, γενικότερη έλλειψη καπιταλιστικών στοιχείων της 
ελληνικής οικονομίας κ.ο.κ. Κι έτσι διαβάσαμε και ακούσαμε άπειρες 
φορές για τα «χιουμοριστικά» tweets και τις οιμωγές των φιλελεύθερων 
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φεϊσμπουκοειδών σχετικά με την παράδοση του «Κέντρου Πολιτισμού» 
του Ιδρύματος Νιάρχου στο Δημόσιο, τον περασμένο Φεβρουάριο, επειδή, 
λέει, το Κράτος θα το οδηγήσει σε σίγουρη χρεωκοπία. Λες και το Μέγαρο 
Μουσικής, του οποίου τα χρέη πληρώνουν ακόμα οι φορολογούμενοι, το 
διαχειρίζονταν κρατικοί λειτουργοί και όχι ιδιωτικοί μάνατζερ διορισμένοι 
από τον Λαμπράκη! Λες και τον ΔΟΛ, που δήθεν φαγώθηκε ο Τσίπρας να 
τον κλείσει, τον χρεοκόπησαν τίποτε διοικητές ΔΕΚΟ ή ΓΓ υπουργείων 
-λες και τα κανάλια, τα οποία επίσης δήθεν προσπάθησε να πατάξει ο 
δικτάτορας Τσίπρας-που-μισεί-την-ιδιωτική-πρωτοβουλία, τα φαλήρισαν 
οι εκάστοτε πρόεδροι της ΕΡΤ κι όχι τα διάφορα στελέχη του ιδιωτικού 
τομέα. Βέβαια, αν πιστέψουμε τον Β. Μπεσκένη (κρατικοδίαιτο πρώην 
διπλοθεσίτη επί ΝΔ55 και νυν δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ), τα κανάλια δεν 
έχουν χρέη, οπότε, το ζήτημα δεν τίθεται καν.

Δεν είναι περίεργο, λοιπόν, που μια τέτοια αξιοκρατία της 
κακιάς ώρας αντί να ενσαρκώνει και να προωθεί τη διατήρηση υψηλών 
πολιτιστικών κριτηρίων, εκπίπτει, αντίθετα, ανερυθρίαστα στον χειρότερο 
πολιτικό αλλά και πολιτιστικό λαϊκισμό, όταν πρόκειται να προωθήσει τη 
μικροπολιτική της ατζέντα. Θ’ ανταπαντήσει, βέβαια, κάποιος ότι μέχρι κι 
οι αμερικανοί Νέοι Δημοκρατικοί συμμετέχουν σε event μαζί με τον Σνουνπ 
Ντογκ και άλλους «γκάνγκστα» ράπερς56, ενώ προεκλογικώς η Χίλαρι έφε-
ρε τη Τζένιφερ Λόπεζ και τη Μπιγιονσέ να τραγουδήσουν σε συγκεντρώ-
σεις της. Όπως όμως και στην περίπτωση των κολλητηλικίων του Ομπάμα 
με τον σύζυγο της τελευταίας, Τζέι Ζι, αλλά και με την Όπρα Γουίνφρεϊ, 
εδώ πρόκειται για άνοιγμα στις έγχρωμες μειονότητες, που συνιστούν 
βασική εκλογική πελατεία του σημερινού Δημοκρατικού κόμματος, 
κι ενδεχομένως μια (τεχνοκρατικώς-αξιοκρατικώς) αφελή εκδοχή 
αντιρατσιστικής πολιτικής ορθότητας. Τι δουλειά, όμως, έχουν, στα καθ’ 
ημάς, διάφοροι εκσυγχρονιστές αξιοκράτες να επιχειρηματολογουν ως 
εξής υπέρ της υπόψηφιότητας των Ρουβά και Ρέμου με τη ΝΔ: «Είναι 
καιρός η φιλελεύθερη παράταξη, σιγά-σιγά, να σπάσει το μονοπώλιο 
του αριστερού “έντεχνου” επιβάλλοντας τα δικά της πρότυπα. Η 
περίπτωση των δύο αυτών καλλιτεχνών, ίσως είναι η πρώτη ευκαιρία 
για να εκφρασθεί μια πλειοψηφία που δεν θέλει να μπει στα αριστερά 

55. Το 2007 στο Πολιτισμού επί Α. Παπαληγούρα, το 2009 στο Παιδείας επί 
Αβραμόπουλου, το 2013 στο Υγείας επί Αδώνιδος και Βορίδη, συν ένα πέρασμα από την 
ΕΡΤ, το 2011. 

56.  Βλ. Τ. Φρανκ, «Οι χίπστερ και οι τραπεζίτες θα πρέπει να είναι φίλοι», ό. π., σ. 165
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καλούπια της Τέχνης. Ας το σκεφθούμε»57. «Καλλιτέχνες», λοιπόν, οι 
μελλοντικοί πολιτευτές της ΝΔ των αρίστων, Ρέμος και Ρουβάς, σύμ-
φωνα με τον πρώην κνίτη Μουμτζή, ο οποίος εκδίδει αντι-ΣΥΡΙΖΑ 
μανιφέστα με πρόλογο του Ε. Βενιζέλου58. Μέχρι κι ο σοβαρός, κατά 
τα άλλα, Γ. Τετράδης, φτάνει, λόγω των αντισυριζαϊκών του εμμονών να 
αναφωνεί: «Η Gucci τους ενόχλησε την υπουργό και τους αρχαιολόγους 
στην Ακρόπολη!»59 ή ν’ απορρίπτει ακόμη και εύλογες κριτικές στον 
τηλεοπτικό ρύπο Survivor, μόνο και μόνο επειδή τις εκφράζουν δημό-
σιοι υπάλληλοι πιθανότατα αριστερών κομματικών πεποιθήσεων60. Εί-
ναι μετά ν’ απορεί κανείς που μέσα σ’ αυτό το ωραίο κλίμα, όπου οι 
διάφορες εκφάνσεις παρακμιακού νεοπλουτισμού δικαιολογούνται 
στα πλαίσια της αντι-ΣΥΡΙΖΑ σταυροφορίας, μπορεί ακόμη κι ο Θέμος 
-τούτη η ενσάρκωση ό,τι πιο σάπιου εξέθρεψε το σύστημα Κόκκαλη 
(ΠΑΣΟΚ-Ολυμπιακός) της εποχής του «Εκσυγχρονισμού»- να βγαίνει 
και να εξανίσταται αξιοκρατικώς για το γεγονός ότι «πρώην καφενόβιοι 
ή παρασιτικοί 3ης κατηγορίας, έγιναν αφεντικά με 10.000 τον μήνα»61; 

Ίδια είναι τ’ αφεντικά, παραδοσιακά και τεχνοκρατικά
Το τεχνοκρατικό αφήγημα, εσφαλμένο στην ουσία του, μπόρεσε 

και δούλεψε σε έναν βαθμό εντός των δυτικών κοινωνιών χάρις στην ύπαρξη 
πλήθους εξωγενών κι ανεξάρτητων από αυτό κοινωνικών, πολιτικών και 
πολιτιστικών παραγόντων, πολύ συχνά εχθρικών προς τους εκπροσώπους 
του. Έτσι, εντός της σημερινής αποσύνθεσης του δυτικού κόσμου, η οποία 
προκαλείται ακριβώς από την έκλειψη αυτών των παραγόντων, απλώς 
μετατρέπεται είτε σε μια καλαίσθητη κουρτίνα για τη συγκάλυψη της 
επελαύνουσας μαφιοζοποίησης της οικονομικής και πολιτικής ζωής -στην 
καλύτερη περίπτωση- είτε σε εργαλείο ενεργής προώθησης τούτων 
των μετασχηματισμών, που καθιστούν τις δυτικές κοινωνίες πολύ πιο 
ολιγαρχικές από ό,τι υπήρξαν κατά τη μεταπολεμική περίοδο62. 

57. Σ. Μουμτζής, «Και με τον Ρουβά και με τον Ρέμο», liberal.gr, 13/2/2017.
58. Βλ. Σ. Μουμτζής, ΣΥΡΙΖΑ: Απάτες και αυταπάτες, Αθήνα, Επίκεντρο, 2016.
59. Γ. Παπαδόπουλος-Τετράδης, «Η φράση του Ρέγκλινγκ κρύβει το μυστικό της 

σημερινής Ελλάδας», liberal.gr, 17/2/2017.
60. Βλ. το άρθρο του, «Ο Μπελογιάννης κι ο Τεμπελογιάννης», liberal.gr, 28/3/2017.
61. Θ. Αναστασιάδης, «΄Όσο χρόνο κερδίζουν οι Ευρωπαίοι, τόσο πιο βαθιά στη γη μάς 

χώνει ο ΣΥΡΙΖΑ», protothema.gr, 26/2/2017.
62. Βλ. σχετικά με τη συνάφεια τούτης της κυριαρχίας του τεχνοκρατικού αφηγήματος 

και της προϊούσας ολιγαρχικοποίησης του δυτικού κόσμου, την ενότητα «Η νεοτεχνολογία 
και το νεοαριστοκρατικό κοινωνικό καθεστώς που γεννά» του «Εντιτόριαλ» αυτού του 
τεύχους. 

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΟ-ΚΡΑΤΙΑ
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Όταν, δε, αυτό το ιδεολόγημα μεταφυτεύεται στη σημερινή 
Ελλάδα, τα αποτελέσματα είναι κατά κανόνα κωμικοτραγικά. Η 
τεχνοκρατική ιδεολογία στην Ελλάδα δεν είναι τίποτε άλλο από το νέο 
ιδεολογικό ένδυμα μιας πολιτικής και οικονομικής μερίδας της εγχώριας 
ολιγαρχίας που απλώς θέλει να ξανάρθει στα πράγματα, προκειμένου να 
ασκήσει εξουσία με τον γνωστό και πατροπαράδοτο τρόπο. Στον βαθμό, 
τώρα, που τούτο το ιδεολόγημα ακολουθείται από μια σειρά αφελών 
κι αυτοεξαπατούμενων διανοούμενων και -κυρίως- τίμιων ανθρώπων, 
απελπισμένων από τις χρόνιες δεισλειτουργίες, την ανικανότητα και τη 
διαφθορά που έφτασαν πλέον σε σημείο έκρηξης με αφορμή την κρίση, 
θα πρέπει πάντοτε να τονίζεται το εξής: αυτό που καταπολεμά τη 
διαφθορά και την άσκηση της εξουσίας με όρους μαφίας και συμμορίας 
δεν είναι τα πανεπιστημιακά πτυχία κι οι τεχνοκρατικές γραβάτες 
αλλά η ενεργή συμμετοχή του λαού, που δεν επιτρέπει στους εκάστοτε 
κρατικούς λειτουργούς να δρουν πέραν των κατεστημένων νόμων και να 
χρησιμοποιούν την εξουσία τους ως μέσο προσωπικού πλουτισμού. Αντί-
θετα, αυτό που κάνει ο τεχνοκρατισμός, κάθε φορά που εμπλέκεται με 
την πολιτική, είναι να παρέχει «ορθολογικά» επιχειρήματα στην υπηρεσία 
όλων όσων αντιμάχονται με κάθε τρόπο τούτη τη δημοκρατική συμμετοχή.

Με άλλα λόγια, αυτό που χρειάζεται είναι δημοκρατικός 
κοινωνικός έλεγχος, όχι η προσπάθεια ν’ αντικαταστήσουμε μια 
ολιγαρχία (αυτή του χρήματος και της -παραδοσιακού τύπου- αρπαχτής) 
με μια άλλη (τη δήθεν άσπιλη κι αμόλυντη, ολιγαρχία της γνώσης και της 
αξιοσύνης). Στον βαθμό που κάτι τέτοιο δούλεψε, αυτό συνέβη επειδή 
έλαβε χώρα μέσα σε περιβάλλοντα όπου η ενεργή συμμετοχή του λαού 
πίεζε τις καταστάσεις προς αυτή την κατεύθυνση -είναι τυχαίο, για 
παράδειγμα, που το λεγόμενο Προοδευτικό κίνημα στις ΗΠΑ αναδύεται 
παράλληλα με πλήθος λαϊκών κινημάτων της εποχής, τα οποία ορθώθηκαν 
για να αγωνιστούν ενάντια στη ληστρική εκμετάλλευση του «άγριου 
καπιταλισμού» της εποχής; Είναι τυχαίο πως η κεϊνσιανή, γραφειοκρατική 
διαχείριση του καπιταλισμού, που εδραιώθηκε μεταπολεμικά από μια 
σειρά «φωτισμένων» τεχνοκρατών και οικονομολόγων, υιοθέτησε πλήθος 
αιτημάτων του εργατικού κινήματος; Όσο δεν υφίστανται τέτοιες 
δημοκρατικές ώσεις στο σύνολο της κοινωνίας, οι τεχνοκράτες κι η 
«αριστοκρατία της μόρφωσης» μετατρέπονται σε απλούς αυλικούς του 
Βασιλιά, καριερίστες που χρησιμοποιούν τη μόρφωσή τους όχι για να 
βοηθήσουν την κοινωνία, αλλά για ν’ ανέβουν όσο περισσότερο μπορούν 
στην οικονομική και πολιτική κλίμακα. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
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Όλα αυτά μπορεί ν’ ακούγονται γενικόλογα, ωστόσο το ελληνικό 
πρόβλημα μάλλον δε σηκώνει λύση εντός των κατεστημένων κοινωνικών και 
οικονομικών δομών, σε παγκόσμιο επίπεδο -κι αυτή η διαπίστωση αφορά 
το σύνολο του μη δυτικού κόσμου63. Κατά κάποιον τρόπο, και σχηματο-
ποιώντας αρκετά την κατάσταση, θα μπορούσαμε να συμπυκνώσουμε 
το πρόβλημα όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και του μη δυτικού κόσμου, 
γενικότερα, λέγοντας ότι είναι πλέον αδύνατη η δημιουργία «σύγχρονου, 
αστικού κράτους». Παραδοσιακά, στον βαθμό που εκπονήθηκαν και 
εφαρμόστηκαν σοβαρά μεταρρυθμιστικά προγράμματα προς αυτή την 
κατεύθυνση, αυτό κατέστη εφικτό χάρις στην επιρροή που ασκούσε ο 
ακμάζων, ακόμη τότε, δυτικός πολιτισμός: μέσω δυτικοσπουδαγμένων 
πολιτικών και τεχνοκρατών που προσπάθησαν να αντιγράψουν τους πο-
λιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς θεσμούς της Δύσης. Πώς όμως 
να γίνει σήμερα αυτό, όταν η ίδια η Δύση βουλιάζει στην παρακμή και 
την ανυποληψία; Τι έχει πλέον να μεταδώσει ο πολιτισμός της Documenta 
14, του Τραμπ και του Φιγιόν; Είναι σοβαρή λύση το να περιμένουμε 
«να μας φτιάξουν κράτος οι Γερμανοί» του Ράιχενμπαχ και διάφορα 
παράσιτα τύπου Τόμσεν και Βελκουλέσκου; 

 

63. Βλ. σχετικά την ανάλυσή μας στην ενότητα «Η αδυναμία επίλυσης του προβλήματος 
του μη δυτικού κόσμου» του Εντιτόριαλ του 8ου τεύχους του Προτάγματος, ό. π., σ. 49 κ. ε.

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΟ-ΚΡΑΤΙΑ



Κρίστοφερ Λας

Χίλαρι Κλίντον, η σωτήρας των παιδιών
Γιατί οι αξίες που πρεσβεύει δε θα βοηθήσουν την οικογένεια*

Μετάφραση: Μ. Θεοδοσιάδης,
Ν. Μάλλιαρης

Ενδεχομένως οι Δημοκρατικοί να κερδίσουν αυτές τις εκλογές 
βασιζόμενοι στα ζητήματα της οικονομίας και μόνο1. Αν όμως θέλουν 
να κυβερνήσουν τη χώρα, θα πρέπει να πείσουν ένα δύσπιστο κοινό 
ότι κατανοούν, μεταξύ άλλων, γιατί τόσοι γονείς βρίσκονται σήμερα σε 
απόγνωση σε ό,τι έχει να κάνει με τη σωστή ανατροφή των παιδιών τους. 
Μπορεί, λοιπόν, να το πετύχει αυτό ο Μπιλ Κλίντον; Ερώτημα ακόμη πιο 
ενδιαφέρον: Μπορεί να το καταφέρει η ακτιβίστρια για τα ζητήματα των 
παιδιών -όπως συνήθως αποκαλείται-, Χίλαρι Κλίντον2;

Δύσκολα μπορεί σήμερα ένας γονιός να δεχτεί αδιαμαρτύρητα 
τον ισχυρισμό ότι ζούμε σε μια παιδοκεντρική κοινωνία -όπως συχνά 

* Ch. Lasch, “Hillary Clinton, Child Saver: What She Values will not Help the Family”, 
Harper’s Magazine, Οκτώβριος 1992. Όπως θα φανεί και στη συνέχεια του κειμένου, με τον 
όρο «σωτήρας των παιδιών» ο Λας αναφέρεται στο κίνημα των «Σωτήρων των παιδιών» 
(Child Savers), μιας σειράς αμερικανίδων γυναικών που αγωνίστηκαν κατά την πρώτη δε-
καετία του 20ού αιώνα για τα νομικά δικαιώματα των ανηλίκων και τη βελτίωση της 
αντιμετώπισής τους από τον δικαστικό μηχανισμό. Χαρακτηριστικότερο επίτευγμά τους 
θεωρείται η ίδρυση των πρώτων δικαστηρίων ανηλίκων.

1. Σ.τ.μ.: Εννοείται οι εκλογές του 1992.
2.  Πέραν των άρθρων και των λόγων της Χίλαρι Κλίντον που σχολιάζονται κατά 

τη διάρκεια του κειμένου, κατά τη σύνταξή του ελήφθησαν υπόψη και τα εξής: H. Clinton, 
“Teacher Education”, στον τόμο S. M Hord, Beyond the Looking Glass: Papers From a National 
Symposium on Teacher Education Policies, Practices, and Research, Όστιν, University of Texas 
Center for Teacher Education, 1985· H. Clinton, “The Healthy Development of Our Youth” 
(παρέμβαση στο 18ο ετήσιο συνέδριο του Southeastern Council of Foundations, 1987).
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περιγράφονται οι Ηνωμένες Πολιτείες-, μιας και η καθημερινή εμπειρία 
μαρτυρά περί του αντιθέτου. Δεν είναι μόνο ότι οι δρόμοι μας δεν 
είναι ασφαλείς, τα σχολεία μας δεν έχουν επαρκές προσωπικό και 
υποχρηματοδοτούνται και η μαζική κουλτούρα βρίθει σκηνών σεξ και ωμής 
βίας. Το πρόβλημα είναι βαθύτερο και δεν αφορά μονάχα στις ανθυγιεινές 
επιρροές, από τις οποίες ακόμη και οι πιο εύπορες οικογένειες αδυνατούν 
να προστατέψουν τα παιδιά τους. Έχει να κάνει και με την έλλειψη 
ερεθισμάτων που θα λειτουργούσαν ως αντισταθμιστικοί παράγοντες και 
θα επέτρεπαν στα παιδιά να αισθάνονται ευπρόσδεκτα μέσα σε αυτόν τον 
κόσμο. Οι Αμερικανοί που ταξιδεύουν στο εξωτερικό συχνά παρατηρούν 
έκπληκτοι τη διαρκή παρουσία των παιδιών σε δημόσιους χώρους, όπου 
άγνωστοι τα χαϊδεύουν σαν να ήταν κατοικίδια. Στην χώρα μας, αντίθετα, 
προτιμούμε να μην τα βλέπουμε και να μην τα σκεφτόμαστε. Οι δημόσιοι 
χώροι μας φέρουν την αόρατη επιγραφή: «Απαγορεύονται τα παιδιά».

Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο οι φυσιολογικοί δεσμοί μεταξύ 
των γενεών (όπως κι οι σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών) βρίσκονται 
πλέον στα όρια της κατάρρευσης. Το αίσθημα αμοιβαίας εξάρτησης και 
υποχρέωσης έχει παραχωρήσει τη θέση του σε μια ζηλότυπη θεώρηση για 
τα ατομικά δικαιώματα, η οποία τελικά καταλήγει σε αμοιβαία αντιπάθεια 
και αλληλοφαγωμάρα. Η κυρίαρχη αντίληψη κάνει τα παιδιά απρόθυμα να 
δεχτούν οποιονδήποτε γονικό περιορισμό, ενώ οι γονείς, από την πλευρά 
τους, αγανακτούν με τη συνεχή αμφισβήτηση της γονικής τους εξουσίας. 
Θλίβονται από την έλλειψη ευγνωμοσύνης και σεβασμού που επιδεικνύουν 
τα παιδιά τους, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου αναγνωρίζουν πως δεν 
τα αξίζουν, ενώ, την ίδια στιγμή, οι νέοι επιμένουν στον απόλυτο σεβασμό 
των δικαιωμάτων τους. Η οικογενειακή ζωή γίνεται θέατρο ασταμάτητων 
διαπραγματεύσεων, όπου κυριαρχούν οι εκατέρωθεν κατηγορίες και 
αντεγκλήσεις. Σε μια κοινωνία που αποτελείται από κυρίαρχα άτομα, η 
οικογένεια μετατρέπεται σε πεδίο πολιτικής διαμάχης όπου η μια γενιά 
αντιμετωπίζει την άλλη σαν να ήταν αντίπαλη και ο καθένας επικαλείται 
εξωοικογενειακούς θεσμούς με την ελπίδα να ενισχύσει τη θέση του. Αν η 
παλιότερη γενιά ακολουθούσε το πολιτικό σύνθημα περί «οικογενειακών 
αξιών», οι νεώτεροι συμμερίζονται, αντίθετα, τη γενική τάση που επιδιώκει 
να θέσει τα δικαιώματα των παιδιών υπό την απόλυτη προστασία του νόμου.

Αρχικά ως δικηγόρος συνεργαζόμενη με το Ταμείο Προστασίας 
Τέκνων3 και στη συνέχεια ως συνέταιρος σε ένα διακεκριμένο δικηγορικό 

3. Σ.τ.μ: Children’s Defense Fund: αμερικανική ΜΚΟ που ασχολείται με τα δικαιώματα 
των παιδιών.

ΧΙΛΑΡΙ ΚΛΙΝΤΟΝ, Η ΣΩΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
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γραφείο του Λιτλ Ροκ του Αρκάνσας, η Χίλαρι Κλίντον είχε αρκετά να 
πει για τα δικαιώματα των παιδιών. Απαιτείται λοιπόν σοβαρή εξέταση 
των απόψεων της κι αυτό όχι απλά ως ένδειξη σεβασμού σε μια γυναίκα 
που πολύ συχνά κρίνεται βάσει των εντελώς συμβατικών αντιλήψεων 
περί συμπεριφοράς διά των οποίων συνήθως αξιολογούμε τις συζύγους 
των πολιτικών. Εδώ και είκοσι χρόνια η Χίλαρι Κλίντον γράφει και μιλά 
δημόσια για αυτό που είχε κάποτε αποκαλέσει «υγιή ανάπτυξη των νέων 
μας». Δεδομένου πως τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της έχουν δηλώσει 
ότι, σε περίπτωση που αυτός εκλεγεί Πρόεδρος, τον  προσεχή Νοέμβριο, 
τα παιδιά θα είναι το «θέμα» της, μπορούμε να εκλάβουμε τις απόψεις 
της ως ένδειξη του τι θα μπορούσε να κάνει μια Δημοκρατική κυβέρνηση 
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σημερινή οικογένεια. 

Σ’ ένα άρθρο του για τη Χίλαρι Κλίντον, που δημοσιεύθηκε την 
περασμένη άνοιξη στο The New York Review of Books, ο Γκάρι Γουίλις (Garry 
Wills) σημείωνε ότι «οι φορείς συντηρητικών αντιλήψεων θα αντιταχθούν» 
στο σχέδιό της για την εκπόνηση μιας φιλόδοξης πολιτικής για την οικο-
γένεια. Προφανώς, υποθέτει ότι και μόνο μια τέτοια αντίθεση εκ μέρους 
των συντηρητικών καθιστά αυτομάτως ενδιαφέρουσες τις προτάσεις της 
Κλίντον. Εντούτοις, θα ήταν λάθος να απορρίψουμε τόσο επιπόλαια τις 
αντιρρήσεις ως προς το είδος της πολιτικής που έχει στο μυαλό της η τε-
λευταία για την οικογένεια. Πρέπει να τις περιγράψουμε όσο το δυνατόν 
πιο καθαρά γίνεται, αν μη τι άλλο αν θέλουμε να κατανοήσουμε γιατί οι 
«ρηγκανικοί Δημοκρατικοί» αποστάτησαν από ένα κόμμα που δε φαίνε-
ται πλέον να νοιάζεται για τους ανθρώπους που καταπιάνονται με το δύ-
σκολο έργο της ανατροφής των παιδιών4. Τα γραπτά της Χίλαρι Κλίντον 
αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα των αντιλήψεων περί οικογένει-
ας που τόσοι πολλοί εργαζόμενοι άνθρωποι βρίσκουν πλέον απαράδεκτες. 
Για τη Χίλαρι η «παραδοσιακή» οικογένεια είναι, ως επί το πλείστον, ένας 
θεσμός που χρήζει θεραπείας, δηλαδή ένας θεσμός που στέκεται εμπόδιο 
στα δικαιώματα των παιδιών και στην πρόοδο του διαφωτισμού.

Το κίνημα για τα δικαιώματα των παιδιών, στο οποίο η Χίλαρι 
Κλίντον διαδραμάτισε ενεργό ρόλο σε όλη την επαγγελματική της 
σταδιοδρομία, προωθεί την πολιτικοποίηση της οικογενειακής ζωής. Η 
Κλίντον θεωρεί το κίνημα για τα δικαιώματα των παιδιών ως λογική 

4. Σ.τ.μ.: Reagan Democrats αποκαλούνται παραδοσιακοί ψηφοφόροι των Δημοκρατικών 
που στις εκλογές του 1980 και του 1984 ψήφισαν υπέρ του Ρήγκαν. Πρόκειται κατά 
κανόνα για ψηφοφόρους της λευκής εργατικής τάξης (πολλοί από τους οποίους ψήφισαν 
Τραμπ στις τελευταίες εκλογές).

ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΛΑΣ
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προέκταση των προηγούμενων κινημάτων για τα πολιτικά δικαιώματα 
των δούλων και των γυναικών και υποστηρίζει ότι το νομικό τεκμήριο 
της ανικανότητας των παιδιών, που τους στερεί την πλήρη ιδιότητα 
του πολίτη, είναι σχεδόν εξίσου αυθαίρετο με τον αποκλεισμό κάθε 
άλλης κατηγορίας ανθρώπων: «το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει 
είναι να αντιστραφεί το τεκμήριο της ανικανότητας και αντ’ αυτού να 
υποθέσουμε ότι όλα τα άτομα είναι επαρκώς ικανά, μέχρι αποδείξεως 
του εναντίου. [...] Ωστόσο, η νομοθεσία αντιμετωπίζει ουσιαστικά όλα 
τα παιδιά, στα διαφορετικά στάδια της ζωής τους, ως ανίκανα»5. Η Κλί-
ντον επιμένει ότι οι υποστηρικτές αυτής της άδικης διάκρισης εναντίον 
των νέων χρησιμοποιούν, ουσιαστικά, τα ίδια επιχειρήματα που χρησιμο-
ποιούνταν παλιότερα για να δικαιολογηθούν οι διακρίσεις εις βάρος των 
γυναικών και των μαύρων. Έχοντας κατά νου τη δουλεία και τον παρα-
δοσιακό γάμο, ισχυρίζεται ότι, «σύμφωνα με τη βασική ιδέα πίσω από 
τη στέρηση δικαιωμάτων στο πλαίσιο μιας σχέσης εξάρτησης, ορισμένα 
άτομα είναι ανίκανα ή ανάξια του δικαιώματος να φροντίζουν τον εαυτό 
τους και, κατά συνέπεια, χρειάζονται ειδικά σχεδιασμένους κοινωνικούς 
θεσμούς ώστε να διαφυλάξουν τη θέση τους». Η Κλίντον θεωρεί λυπηρό 
το γεγονός ότι «η σχετική αδυναμία των παιδιών [...] τα καθιστά εξαι-
ρετικά ευάλωτα σε αυτή τη λογική». Μπορεί μεν να δέχεται, απρόθυμα, 
ότι η «σωματική, πνευματική και ψυχολογική αδυναμία (ορισμένων) 
παιδιών» μπορεί «να τα καταστήσει ασθενέστερα από ό,τι (κάποια) 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας», αλλά, την ίδια στιγμή, ισχυρίζεται πως 
η κατώτερη θέση στην οποία ο νόμος τα κατατάσσει, πρέπει να γίνει 
αντιληπτή «ως κομμάτι της οργάνωσης και της ιδεολογίας του ίδιου του 
πολιτικού συστήματος». Με βάση τη δική της οπτική, η «προσχηματική 
απόφανση ότι τα ζητήματα των παιδιών είναι κατά κάποιον τρόπο 
πάνω ή πέρα   από την πολιτική, επιβιώνει και ενισχύεται εξ αιτίας της 
πεποίθησης ότι η οικογένεια είναι μια αυστηρά ιδιωτική και μη πολιτική 
μονάδα, της οποίας τα συμφέροντα υπερισχύουν επί των συμφερόντων 
των παιδιών»6. Όπως η ίδια το αντιλαμβάνεται (έστω κι αν δεν εκφρά-
ζει πάντοτε τούτη τη θέση), το κίνημα για τα δικαιώματα των παιδιών 
συνιστά ένα περαιτέρω βήμα στη μακρά μάχη ενάντια στην πατριαρχία. 

5. H. Clinton, “Children’s Rights: A Legal Perspective [Τα δικαιώματα των παιδιών υπό 
μια νομική προοπτική]”, στον τόμο, P. A. Vardin, I. N. Brody, Children’s Rights: Contemporary 
Perspectives, Νέα Υόρκη, Teachers College Press, 1979.

6. H. Clinton, “Children Under the Law [Τα παιδιά σύμφωνα με το νόμο]”, Harvard 
Educational Review, τ. 43, 1973.
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Με βάση τον ισχυρισμό που η ίδια αναπτύσσει, στο άρθρο που 
μόλις παραθέσαμε, από τη στιγμή που τα παιδιά έχουν «συμφέροντα 
αποδεδειγμένα ανεξάρτητα από εκείνα των γονιών τους», δεν μπορούν 
να εκπροσωπούνται από οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον ίδιο τους τον 
εαυτό. Το επιχείρημα αυτό, που στηρίζεται στην κλασική φιλελεύθερη 
παραδοχή ότι τα άτομα είναι οι καλύτεροι κριτές όταν πρόκειται για 
τα ίδια τους τα συμφέροντα, υποσκάπτει την εξουσία όχι μόνο των 
γονέων αλλά και του κράτους, όταν αυτό ενεργεί στη θέση των γονέων. 
Εδώ η Κλίντον εμπνέεται, σε μεγάλο βαθμό, από την αναθεωρητική 
ιστοριογραφία των προοδευτικών μεταρρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν 
στις αρχές του 20ού αιώνα: πρόκειται για μεταρρυθμίσεις που μεταβίβασαν 
τον έλεγχο των παραβατικών παιδιών από τους γονείς στα δικαστήρια 
ανηλίκων, καθιέρωσαν μια σειρά από σωφρονιστικά ιδρύματα για παιδιά 
και έκαναν τη σχολική φοίτηση υποχρεωτική, εμποδίζοντας έτσι τους 
γονείς να εκμεταλλεύονται την εργασία των παιδιών τους, περιορίζοντας, 
όμως, ταυτόχρονα την ευθύνη της οικογένειας στην εκπαίδευση των 
παιδιών της.

Οι «Σωτήρες των παιδιών», όπως αποκαλούν σαρκαστικά οι 
αναθεωρητές ιστορικοί αυτές τις ακτιβίστριες των αρχών του αιώνα, 
είχαν απεριόριστη εμπιστοσύνη στη ικανότητά τους να ενεργούν «προς 
το συμφέρον του παιδιού». Παρ’ όλα αυτά, ο νεόκοπος πατερναλισμός 
τους ήταν, αν μη τι άλλο, ακόμη πιο άγαρμπος από τον πατερναλισμό της 
παραδοσιακής οικογένειας. Οι μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα κατά τη 
διάρκεια της Προοδευτικής Εποχής7, έδωσαν στα δικαστήρια το δικαίωμα 
να απομακρύνουν τα παιδιά από τα «ακατάλληλα νοικοκυριά» και να τα 
καταδικάζουν σε κράτηση απροσδιόριστης διάρκειας, δίχως να αποδεικνύ-
ουν την ενοχή τους, έχοντας, επιπλέον, τη δυνατότητα να παρακάμπτουν 
τις συνήθεις νομικές δικλείδες ασφαλείας ενάντια στην αυθαίρετη σύλληψη 
και κράτηση. Αντικαθιστώντας το συζητητικό δικαστικό σύστημα με μια δι-

7. Σ.τ.μ: Progressive Era είναι η περίοδος της αμερικανικής ιστορίας που εκτείνεται από 
τη δεκαετία του 1890 ως τη δεκαετία του 1920. Διαδέχεται τη λεγόμενη Επίχρυση Εποχή 
(Gilded Age) και χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση πλήθους μεταρρυθμιστικών κινημάτων 
(από την ποτοαπαγόρευση και τον φεμινισμό μέχρι το εργατικό κίνημα, τις Σωτήρες των 
παιδιών και διάφορα κινήματα παιδαγωγικής μεταρρύθμισης) που προσπάθησαν να θε-
ραπεύσουν τα βασικά προβλήματα που κληροδότησε στη χώρα η ταχεία και αρπακτική 
της εκβιομηχάνιση κατά την Επίχρυση Εποχή. Είναι η εποχή της εμφάνισης του Προοδευ-
τισμού ως ιδεολογικοπολιτικού κινήματος που θεωρεί ως λύση στα κοινωνικά προβλήματα 
τον εκμοντερνισμό της κοινωνίας.
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καιοσύνη θεραπευτικού τύπου8, οι μεταρρυθμίσεις αυτές δημιούργησαν νέ-
ες μορφές αυθαίρετης εξουσίας. Όπως αποδείχθηκε, ούτε τα παιδιά, ούτε 
οι γονείς τους μπορούσαν πραγματικά να προσφύγουν ενάντια σε αυτές τις 
αρχές που «απλά προσπαθούσαν να βοηθήσουν». Πλέον το κράτος είχε τη 
δυνατότητα να απομονώνει τους παραβατικούς νέους μόνο και μόνο επει-
δή είτε οι ίδιοι είτε οι γονείς τους αρνήθηκαν να συνεργαστούν με το δικα-
στικό σύστημα ανηλίκων. Πολλώ δε μάλλον που μια τέτοια άρνηση συνερ-
γασίας μπορούσε πλέον να εκληφθεί ως τεκμήριο της ακαταλληλότητας του 
οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

Ορισμένοι κριτικοί επικαλούνται τις απαράδεκτες συνέπειες 
της γραφειοκρατικής παρέμβασης προκειμένου να προτείνουν την 
αποκατάσταση ενός μέρους της γονικής εξουσίας που απαλλοτριώθηκε 
από το κράτος. Αντίθετως, η Κλίντον προτείνει μια πολύ διαφορετική 
λύση: θέλει να βγάλει τα παιδιά και τους εφήβους από το καθεστώς 
μειονότητας, προκειμένου να τους δώσει τα ίδια δικαιώματα με 
τους ενήλικες, εντάσσοντάς τα, με αυτόν τον τρόπο, όσο το δυνατόν 
πληρέστερα, στο συζητητικό δικαστικό σύστημα. Καταδικάζει την αξίωση 
του κράτους ν’ αναλάβει τη γονική μέριμνα, όχι επειδή εμπιστεύεται 
τους γονείς, αλλά επειδή είναι αντίθετη προς την αρχή της γονικής 
εξουσίας σε οποιαδήποτε μορφή της. Όταν αντιμετωπίζουμε τους νέους 
ως εξαρτώμενα μέλη της κοινωνίας, υποστηρίζει, τους αποθαρρύνουμε 
από το να αναλάβουν την ευθύνη του εαυτού τους. Επιπλέον, η ιδέα 
σύμφωνα με την οποία οι ενήλικες γνωρίζουν καλύτερα το συμφέρον 
των παιδιών τους αντικρούεται, κατά την άποψή της, όχι μόνο από τις 
μαζικές ενδείξεις γονικής ανικανότητας, αλλά και από τις διαφωνίες που 
ανακύπτουν μεταξύ γονέων και παιδιών. Εξάλλου, όπως υποστηρίζει η 
Κλίντον στο άρθρο της που ήδη αναφέραμε, τα παιδιά μπορούν να έχουν 
δικές τους, κατασταλλαγμένες απόψεις. Γιατί, λοιπόν, θα πρέπει, ντε και 
σώνει, ο νόμος να ακούει μόνο τους ενήλικες;

Η Κλίντον δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση της απόφασης 
Wisconsin v. Yoder (1972) με την οποία το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, 
απερίσκεπτα, κατά τη γνώμη της, επέτρεψε σε τρεις οικογένειες Άμις 
να μη στείλουν τα παιδιά τους στο γυμνάσιο, παρά το γεγονός ότι η 
νομοθεσία της πολιτείας του Γουισκόνσιν προβλέπει την υποχρεωτική 
σχολική φοίτηση. O δικαστής Γουίλιαμ Ντάγκλας (William O. Douglas), 

8. Σ.τ.μ.: Για μια συμπυκνωμένη παρουσίαση του περιεχομένου που δίνει ο συγγραφέας 
στον όρο «θεραπευτικός [therapeutic]», βλ. το κείμενό του «Η ζωή στο θεραπευτικό Κράτος» 
(Πρόταγμα, τ. 6, Δεκέμβριος 2013).
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διαφωνώντας εν μέρει με αυτή την απόφαση, σημείωσε ότι κανείς δεν εί-
χε ρωτήσει δύο από τα παιδιά που επηρεάζονταν από την απόφαση αν 
συμμερίζονταν τις θρησκευτικές απόψεις των γονιών τους. «Αυτά τα παι-
διά θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ακουστούν», έγραψε ο Ντάγκλας 
στην αναφορά όπου εκθέτει τη διαφωνία του. Η κρίση τους έπρεπε να 
ληφθεί υπόψη, εάν επρόκειτο να γίνουν «κύριοι της μοίρας τους» και 
μάλιστα η γνώμη τους θα πρέπει να μετρά περισσότερο από αυτή των 
γονέων τους. Ένα παιδί που φιλοδοξεί να γίνει «πιανίστας, αστροναύτης 
ή ωκεανογράφος» θα πρέπει να «απομακρυνθεί από την κοινότητα των 
Άμις. Αν τα παιδιά παρέμεναν προσδεδεμένα σε αυτόν τον τρόπο ζωής», οι 
ζωές τους πιθανότατα θα παρέμεναν «καχεκτικές και παραμορφωμένες»9.

Σύμφωνα με την Κλίντον, αυτή η «ριζοσπαστική προσέγγιση 
της υπόθεσης» καθορίζει τις αρχές που θα έπρεπε να καθοδηγούν 
την οικογενειακή πολιτική. Αντί να θεωρούμε ότι οι γονείς γνωρίζουν 
καλύτερα ποιο είναι το συμφέρον των παιδιών τους, θα πρέπει να αφή-
νουμε τα ίδια τα παιδιά μιλούν για λογαριασμό τους. Πρέπει να ανα-
γνωρίσουμε την αρμοδιότητά τους να παίρνουν αποφάσεις για τα θέμα-
τα που τα αφορούν, πράγμα που συνεπάγεται πως θα πρέπει να τα αντι-
μετωπίζουμε ως φορείς δικαιωμάτων και όχι απλώς ως μέλη των οικογε-
νειών τους. Θα πρέπει, συνεπώς, να τους παρέχουμε νομική υποστήριξη 
άλλα και όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα και τις δυνατότητες εξαίρεσης 
από τον νόμο που προβλέπονται για τους ενήλικους πολίτες. Στην υπό-
θεση Gault (1967) το Ανώτατο Δικαστήριο δέχθηκε, μεν, αυτές τις αρχές 
στη θεωρία, όταν αποφάνθηκε πως «ούτε η Δέκατη Τέταρτη Τροπολογία 
του Συντάγματος ούτε η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων10 αφορούν μονάχα 
ενήλικες πολίτες», αλλά τις εφαρμόζει έκτοτε πολύ διστακτικά κατά την 
άποψη της Κλίντον: Αρνήθηκε την απαίτηση να γίνονται στα δικαστήρια 
ανηλίκων δίκες με ενόρκους, δεν απαγόρευσε τη σωματική τιμωρία στα 
σχολεία, ούτε αναγνώρισε το «θεμελιώδες, προσωπικό δικαίωμα στην 

9. Σ.τ.μ.: Amish: Παραδοσιακές θρησκευτικές κοινότητες προερχόμενες από μια ελβετική 
εκδοχή Αναβαπτισμού που ζουν κυρίως σε περιοχές της Πενσυλβανίας, του Οχάιο και της 
Ιντιάνα όπως και στο Οντάριο του Καναδά. Ακολουθούν πιστά τον τρόπο ζωής των προγόνων 
τους, καλλιεργώντας τη γη με εργαλεία των αρχών του 18ου αιώνα, φορώντας τα αντίστοιχα 
ρούχα, αποφεύγοντας τον ηλεκτρισμό και μιλώντας διάφορες εκδοχές γερμανικών της 
εποχής. Ζουν αποκομμένοι από τον έξω κόσμο και τα παιδιά τους εκπαιδεύονται εντός 
της κοινότητας, μέχρι να φτάσει η στιγμή της βάφτισής τους, γύρω στα 18 τους χρόνια, 
οπότε και επιλέγουν αν θα ενταχθούν πραγματικά στη θρησκευτική κοινότητα ή όχι. Αν όχι, 
εκδιώκονται από αυτήν και τα μέλη της κόβουν κάθε επαφή μαζί τους. 

10. Σ.τ.μ.: Bill of Rights: οι πρώτες δέκα Τροπολογίες του Αμερικανικού Συντάγματος, 
που εγκρίθηκαν το 1791.
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παιδεία»11. Το Δικαστήριο αντιστάθηκε στην πρακτική εφαρμογή του 
σκεπτικού που καθόρισε την απόφαση για την υπόθεση Gault και έτσι 
παρεμπόδισε την πρόοδο όσον αφορά την υπόθεση των παιδιών.

Σε μια κοινωνία που δίνει μια τόσο κεντρική θέση στην έννοια 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προσέγγιση της Κλίντον μπορεί αρχικά 
να φαίνεται θεμιτή. Ποιος θα σκεφτόταν να αμφισβητήσει τις αρχές 
που έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τα φυσικά πρόσωπα από 
την αυθαιρεσία της εξουσίας, είτε πρόκειται για το κράτος είτε για την 
οικογένεια; Εντούτοις, αν διαβάσουμε προσεκτικά την επιχειρηματολογία 
της Κλίντον, θα διαπιστώσουμε ότι αντιτίθεται στην οικογένεια πολύ 
περισσότερο από ό,τι στο κράτος. «Ελλείψει οικογενειακής πολιτικής 
σε αυτή τη χώρα», υποστηρίζει, «ό,τι και να κάνουμε για λογαριασμό 
των παιδιών στο ζήτημα των σχέσεών τους με τις οικογένειές τους θα 
συνεχίσει να αποτελεί απλώς μια πρόχειρη κι επιδερμική λύση, χωρίς 
σαφείς στόχους, η οποία θα υπόκειται σε κάθε είδους κατάχρηση»12. 
Ταυτόχρονα επικρίνει την «υπερβολική διστακτικότητα των αρχών ως 
προς το ζήτημα της παρέμβασης στην οικογενειακή ζωή» και αναζητά 
μια «θεωρία που θα αναλύει επαρκώς τον κατάλληλο ρόλο του κράτους 
στην ανατροφή των παιδιών». Αν και προειδοποιεί ότι το κράτος θα 
πρέπει να παρεμβαίνει «μόνο σε δικαιολογημένες περιπτώσεις», τα 
γραπτά της εκφράζουν σαφώς την πεποίθηση ότι είναι η οικογένεια 
που κρατά τα παιδιά πίσω και το κράτος αυτό που τα χειραφετεί. Η 
οικογένεια προσπαθεί να τα «προσδέσει», όπως το έθετε ο δικαστής 
Ντάγκλας, σε έναν περιοριστικό κι αποχαυνωτικό τρόπο ζωής. Το 
κράτος, από την άλλη μεριά, τούς παρέχει εκπαιδευτικές ευκαιρίες που 
διευρύνουν τους ορίζοντές τους, διευκολύνουν την προσχώρησή τους στη 
συναρπαστική κουλτούρα της νεωτερικότητας και τους επιτρέπουν να 
γίνουν αστροναύτες ή ωκεανογράφοι, αν το επιθυμούν. 

Κατά την άποψη της Κλίντον, η επίσημη σχολική εκπαίδευση πρέπει 
να συμπληρωθεί με μια σειρά από προγράμματα που θα επιτρέπουν σε μη 
προνομιούχα παιδιά να επωφελούνται από εκπαιδευτικές ευκαιρίες, θα 
τους παρέχουν την κατάλληλη υγειονομική περίθαλψη, θα εξασφαλίζουν 
ότι λαμβάνουν σωστή διατροφή και γενικά θα ανταποκρίνονται στις 
περίπλοκες και συστηματικά μελετημένες τους ανάγκες. Όπως ακριβώς 
κι οι Σωτήρες των παιδιών, η Κλίντον εναποθέτει την πίστη της στα 
«προγράμματα» και θεωρεί ως αδιαμφισβήτητο δείγμα προόδου τον 

11. H. Clinton, “Children Under the Law”, ό. π.
12. H. Clinton, “Children’s Rights: A Legal Perspective”, ό. π.
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πολλαπλασιασμό τους: παιδικά προγράμματα του Υπουργείου Υγείας, 
προγράμματα ημερήσιας, προγεννητικής και μητρικής φροντίδας, 
προγράμματα σχετικά με τις βρεφικές κλινικές, προγράμματα για 
την αξιολόγηση των κριτηρίων στα δημόσια σχολεία, προγράμματα 
εμβολιασμού και παιδικής ανάπλασης.

Ως εκ τούτου, η Κλίντον εναντιώνεται στη γραφειοκρατική πα-
ρέμβαση, μόνο όταν αυτή γίνεται ρητά πατερναλιστική. Κι έτσι κατα-
λήγει σε μια υπεράσπιση της γραφειοκρατίας που μεταμφιέζεται σε 
υπεράσπιση της ατομικής αυτονομίας. Δεν έχει καμία αντίρρηση με τον 
γραφειοκρατικό ελέγχο των παιδιών, αρκεί αυτός να δίνει την εντύπωση πως 
τα αντιμετωπίζει σα να ήταν ενήλικες. Στη θέση, λοιπόν, του πατερναλισμού 
της οικογένειας -ο οποίος τουλάχιστον δεν προσποιείται πως είναι κάτι 
άλλο απ’ αυτό που πράγματι είναι- η ίδια οραματίζεται έναν πλασματικό 
κόσμο στον οποίο όλοι υποκρίνονται ότι η διάκριση μεταξύ παιδιών και 
ενηλίκων στην πραγματικότητα δεν υφίσταται, ή τουλάχιστον ότι δεν 
μπορεί να γενικεύεται αυτόματα. Στο άρθρο της, «Children Under the 
Law» υποστηρίζει ότι εξαιρέσεις στο τεκμήριο της νομικής επάρκειας των 
παιδιών ως προς την ικανότητά τους να ασκούν τα νομικά τους δικαιώματα, 
μπορούν να δικαιολογηθούν μόνο με «ευρήματα ικανά να αποδείξουν» 
την ύπαρξη «εμπειρικών διαφορών» μεταξύ των παιδιών. Όπως τονίζει, 
«η διαφορά ανάμεσα, από τη μια μεριά, σε ένα αμβισβητήσιμο τεκμήριο 
ανεπάρκειας ως προς την ικανότητα άσκησης των νομικών δικαιωμάτων 
και σε ένα τεκμήριο ικανότητας, από την άλλη, έγκειται στο ότι το 
πρώτο ρίχνει το βάρος της απόδειξης στα παιδιά και τους συμμάχους 
τους». Μετατοπίζοντας, κατά συνέπεια, στους γονείς την ευθύνη της 
επιχειρηματολογίας ενάντια στην ανάγκη γραφειοκρατικής παρέμβασης, 
η κατάργηση του καθεστώτος μειονότητας για τα παιδιά, όπως ακριβώς 
και «η κατάργηση της δουλείας και η χειραφέτηση των παντρεμένων 
γυναικών», θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα: «τα παιδιά, όπως και άλλα 
πρόσωπα», θα πρέπει να θεωρούνται «ικανά να ασκούν δικαιώματα και να 
αναλαμβάνουν υποχρεώσεις, μέχρι αποδείξεως του εναντίου».

Η Κλίντον θέλει να προστατέψει αυτά τα παιδιά, όχι μόνο από 
τους γονείς τους αλλά και από το κράτος. Βέβαια, η πολιτική που προτείνει 
αναπόφευκτα θα ενισχύσει την εξουσία των αυτόκλητων «συμμάχων» 
τους. Τα νομικά δικαιώματα αποτελούν απαραίτητη προστασία έναντι 
της παρεμβατικότητας της κρατικής εξουσίας, αλλά δεν είναι ούτε η μόνη, 
ούτε όμως κι η πιο αποτελεσματική εγγύηση. Στην πραγματικότητα, 
μάλιστα, δεν είναι καθόλου αποτελεσματική όταν πρόκειται για τις 
ανάγκες των παιδιών. Αντιθέτως, η καλύτερη άμυνα ενάντια στο κράτος 
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είναι η άτυπη εξουσία της οικογένειας, της γειτονιάς, της εκκλησίας, 
του εργατικού συνδικάτου, και όλων των υπόλοιπων ενδιάμεσων θεσμών 
[intermediary institutions] που καθιστούν τις κοινότητες ικανές να εκπαιδεύ-
ουν, να πειθαρχούν και να φροντίζουν τα μέλη τους, χωρίς να χρειάζονται 
τη συνδρομή του κράτους13. Η ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας αποδυνα-
μώνει αυτούς τους θεσμούς, με αποτέλεσμα, στη συνέχεια οι τεχνοκρά-
τες να επικαλούνται την κοινωνική αποδιοργάνωση η οποία προκύπτει ως 
επακόλουθο, προκειμένου να προτείνουν τη χορήγηση μιας ακόμα δόσης 
του ίδιου, γραφειοκρατικού φαρμάκου. Ωστόσο, το κράτος πρόνοιας όχι 
μόνο δεν ενθαρρύνει την ατομική αυτονομία, αλλά μετατρέπει τους πολίτες 
σε πελάτες. Αντίστοιχα, η Κλίντον πιστεύει ότι θα αποτελούσε θετικό 
βήμα η οργάνωση των νέων «σε μια εκλογική βάση ικανή να προστατέψει 
τα συμφέροντά της», όπως ακριβώς συμβαίνει και με όλες τις υπόλοιπες 
κοινωνικές ομάδες που είναι θύματα διακρίσεων. Δείχνει, όμως, να μην 
αντιλαμβάνεται το γεγονός πως η εξάρτηση από το κράτος είναι το ίδιο 
αρνητική με οποιαδήποτε άλλη μορφή εξάρτησης, πολλώ δε μάλλον όταν 
πρόκειται για μια κοινωνική ομάδα σαν τα παιδιά, τα μέλη της οποίας 
εξαρτώνται αναγκαστικά από το κράτος λόγω της απειρίας τους.

Το πιο ακαταμάχητο επιχείρημα ενάντια στη στέρηση της 
ιδιότητας του πολίτη από οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα είναι ότι οι 
άνθρωποι μαθαίνουν να είναι υπεύθυνοι μόνο όταν εξασκούνται στην 
ανάληψη ευθυνών. Ωστόσο, ακόμα κι αυτό το επιχείρημα καταρρέει 
στην περίπτωση των παιδιών, τα οποία χρειάζονται μια μακρά περίοδο 
κηδεμονίας πριν να είναι σε θέση να φροντίσουν από μόνα τους τον 
εαυτό τους. Γι’ αυτό κι ο Τζον Στιούαρτ Μιλ (John Stuart Mill), ο οποίος 
βάσισε την πολιτική του φιλοσοφία στην αρχή ότι τα άτομα γνωρίζουν το 
συμφέρον τους και δε δίστασε να φτάσει τούτη τη θεωρία μέχρι τις λογι-
κές τις συνέπειες υποστηρίζοντας το δικαίωμα ψήφου των γυναικών, πο-
τέ δεν σκέφτηκε να επεκτείνει τα νομικά δικαιώματα των ενηλίκων στα 
παιδιά. Η κοινή λογική τού υπέδειξε ότι θα ήταν ιδιαίτερα λανθασμένο 
να αντιμετωπίζει ο νόμος τα παιδιά σαν να ήταν ενήλικες. 

Ο μύθος της νομικής ισότητας μεταξύ παιδιών κι ενηλίκων αγνοεί 
την προφανή διαφορά εμπειρίας και δύναμης, η οποία δίνει στους 

13. Σ.τ.μ.: Να σημειωθεί, φυσικά, προς αποφυγή παρεξηγήσεων, ότι στις ΗΠΑ υπάρχει 
πλήθος εκκλησιών διαφορετικών χριστιανικών και παραχριστιανικών -και όχι μόνο-
δογμάτων, οι οποίες όχι μόνο δε χαίρουν κρατικής προστασίας και χρηματοδότησης 
όπως η Εκκλησία της Ελλάδας, αλλά δεν έχουν καν συγκεντρωτική και ιεραρχική δομή, 
ενεργώντας, συνήθως, σε τοπικό επίπεδο και εκφράζοντας, έτσι, ένα πνεύμα οργάνωσης 
από τα κάτω.
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ενήλικες ένα συντριπτικό πλεονέκτημα κατά τις συναλλαγές τους με 
τα παιδιά, κυρίως όταν οι πρώτοι εμφανίζονται υπό το σαγηνευτικό 
ένδυμα του απελευθερωτή. Όταν κάποιος εξωοικογενειακός παράγοντας 
υπερασπίζεται το παιδί ενάντια στη γονική εξουσία, στόχος του είναι να 
κερδίσει την εμπιστοσύνη του μόνο και μόνο για να την εκμεταλλευτεί 
για τους δικούς του σκοπούς. Ελάχιστη σημασία έχει αν οι σκοποί αυτοί 
είναι δόλιοι ή καλών προθέσεων, αν είναι εμπορικοί ή φιλανθρωπικοί. Σε 
αμφότερες τις περιπτώσεις το παιδί μετατρέπεται σ’ ένα ανυποψίαστο 
εργαλείο,   σ’ ένα μέσο εξυπηρέτησης αλλότριων σκοπών, όπως, για 
παράδειγμα, οι πωλήσεις περισσότερων αθλητικών παπουτσιών ή η 
απελευθέρωση των παιδιών από έναν τρόπο ζωής που «παρακωλύει» και 
«παραμορφώνει» την ανάπτυξή τους. Διότι, ακόμα κι αν οι γονείς μπο-
ρούν, φυσικά, να οδηγηθούν σε τρομερές καταχρήσεις της εξουσίας τους, 
τουλάχιστον δεν παύουν ν’ αναγνωρίζουν την αδυναμία και την ευπά-
θεια των παιδιών. Αντιθέτως η πεποίθηση πως τα τελευταία είναι πέρα 
για πέρα ικανά να μιλούν για τον εαυτό τους, επιτρέπει σε κάθε λογής 
εγγαστρίμυθους να μιλούν μέσω αυτών, παρουσιάζοντας τις επιδιώξεις 
τους σαν να είναι των παιδιών. 

Οι κοινωνικές συμβάσεις που εξακολουθούν να καθορίζουν 
τις εφαρμοζόμενες πολιτικές, ακόμα και μετά από δεκαετίες 
γραφειοκρατικής προέλασης, θεωρούν ότι οι γονείς έχουν την ικανό-
τητα να αναθρέψουν τα παιδιά τους κι ότι αν κάποιοι χρειάζεται να 
πείσουν για την ορθότητα των απόψεών του, είναι όσοι υποστηρίζουν το 
αντίθετο. Αυτές ακριβώς τις συμβάσεις, όμως, επιδιώκει να ανατρέψει 
η Κλίντον. Τις απορρίπτει στα γραπτά της ποικιλοτρόπως, άλλοτε ως 
απόρροια κάποιας «ρομαντικής αντίληψης για την οικογένεια», άλλοτε 
ως «πολυαγαπημένες, μεν, οικογενειακές αξίες οι οποίες, ωστόσο, είναι 
προϊόντα ονειροφαντασίας», άλλοτε, τέλος, ως «καχυποψία» απέναντι 
στην πρόοδο. Σε μια κριτική του βιβλίου του Γκίλμπερτ Στάινερ, Η 
παιδική υπόθεση14, η Κλίντον καταλογίζει στον συγγραφέα μια «τάση 
προς την αποφυγή κάθε παρεμβατικότητας» στην οικογενειακή ζωή15. 
Ο Στάινερ ρίχνει στους διαμορφωτές των επιβαλλόμενων πολιτικών τη 
«βαριά ευθύνη να αποδείξουν την ορθότητα των αντιλήψεών τους», 
από τη στιγμή που απαιτούν την καθιέρωση παιδικών προγραμμάτων 
τα οποία ανταγωνίζονται την οικογένεια. Μεταξύ των αναρίθμητων 

14. G. Steiner The Children’s Cause, Ουάσινγκτον, Brookings Institution, 1976.
15. H. Clinton, “Children’s Policies: Abandonment and Neglect [Οι πολιτικές για το παιδί: 

μεταξύ εγκατάλειψης και αδιαφορίας]”, Yale Law Journal, τ. 86, 1977.
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προγραμμάτων που ήδη υφίστανται, μόνο το πρόγραμμα σχολικού 
μεσημεριανού γεύματος αξίζει να θεωρηθεί ως απόλυτα επιτυχές 
κατά τον συγγραφέα. Η Κλίντον, αντίθετα, εκφράζει τη λύπη της για 
το γεγονός πως τα παιδικά προγράμματα κρίνονται «πιο γρήγορα και 
πιο αυστηρά από ό,τι άλλα κυβερνητικά προγράμματα», τη στιγμή 
που τους χρειάζεται «περισσότερος χρόνος για να δοκιμαστούν». Το 
αποτέλεσμα είναι πως τούτη η «βιασύνη στην κρίση» οδηγεί σε πρόωρη 
«απογοήτευση». Αυτό που ουσιαστικά μας λέει η Κλίντον είναι πως 
δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια διαμόρφωσης ενός 
«περιεκτικού προγράμματος παιδικής φροντίδας» απλά και μόνο επειδή 
τα υπάρχοντα προγράμματα αποδεικνύονται ελάχιστα επιτυχή.

Προκειμένου «να ξεπεράσουμε τις τάσεις προς τη μη 
παρεμβατικότητα», να υπερβούμε την «απροθυμία επέμβασης στην 
οικογενειακή ζωή» αλλά και να «υπονομεύσουμε τη συναίνεση που 
διαιωνίζει» αυτή την απροθυμία, όπως επίσης, βέβαια, και να προωθήσουμε 
μια «νέα κοινωνική νοοτροπία», η Κλίντον μας ζητά να αναλογιστούμε 
ότι πολλοί γονείς δεν έχουν απολύτως κανένα προσόν για την ανατροφή 
των παιδιών τους. Η προσπάθειά της να «αντιστρέψει το τεκμήριο της 
ανικανότητας» του παιδιού απαιτεί την αντιστροφή του τεκμηρίου 
ικανότητας του γονέα. Το αγαπημένο της παράδειγμα επιτυχημένου 
προγράμματος για παιδιά, που επανεμφανίζεται στα τελευταία της 
γραπτά και τις πιο πρόσφατες ομιλίες της, προέρχεται από το Ισραήλ, 
όπου οι αρχές έχουν αναλάβει να διδάξουν τις μητέρες πώς να ενθαρρύνουν 
περισσότερο την «κριτική και αναλυτική σκέψη» των παιδιών τους. Όπως 
εξηγεί σε μια ομιλία της, το εν λόγω ισραηλινό πρόγραμμα απευθύνεται σε 
«Εβραίους μετανάστες από χώρες της Βόρειας Αφρικής, πολλοί από τους 
οποίους» προέρχονται από «ιδιαίτερα υποβαθμισμένες περιοχές, ήταν 
αναλφάβητοι και είχαν ζήσει με έναν πολύ παραδοσιακό, σχεδόν βιβλικό 
τρόπο»16. Αυτές οι μητέρες δεν καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι να 
μιλούν με τα παιδιά τους. Κι όπως ισχυρίζεται η Κλίντον, «θα συναντήσε-
τε την ίδια ανεπάρκεια σε πολλά φτωχά νοικοκυριά της χώρας μας». Εφό-
σον, λοιπόν, οι γονείς αδυνατούν να κατανοήσουν τη στοιχειώδη διαπίστω-
ση σύμφωνα με την οποία η ανατροφή των παιδιών απαιτεί επικοινωνία, 
επόμενο είναι, σύμφωνα με την Κλίντον, «τα μικρά παιδιά μας σήμερα να 
μη διαθέτουν επαρκείς γλωσσικές δεξιότητες».

 

16. H. Clinton, “A Bridge Over the Mississippi”, κεντρική ομιλία στο Δεύτερο Ετήσιο Συ-
νέδριο Αστικής Εκπαίδευσης, Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Μέμφις, 1990.
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 Η κριτική της γονικής ανικανότητας υπήρξε ανέκαθεν το 
αγαπημένο εργαλείο των Σωτήρων των Παιδιών. Τέτοια επιχειρήματα 
έπαιξαν σημαντικό ρόλο εντός του Προοδευτικού Κίνηματος, που έθεσε 
τα θεμέλια του κράτους πρόνοιας17. Όπως και σήμερα, έτσι και τότε, 
η κριτική στρεφόταν ενάντια στους υποτιθέμενα ακαλλιέργητους και 
οπισθοδρομικούς λαούς, που έμεναν προσκολλημένοι στις προγονικές 
τους συνήθειες και αντιστέκονταν στην αφομοίωση από την κυρίαρχη 
κουλτούρα του Διαφωτισμού. Οι μάζες των μεγάλων πόλεων, δήλωνε τότε 
ο Ουάσινγκτον Γκλάντεν (Washington Gladden), ένας πρώιμος υπέρμαχος 
του Κοινωνικού Ευαγγελίου18, έπρεπε να είναι «πολιτισμένες, μορφωμέ-
νες και να ενθουσιάζονται με τις νέες ιδέες». Η Φλόρενς Κέλι (Florence 
Kelley), τούτη η αρχετυπική Σωτήρας των Παιδιών, παραπονιόταν ότι η 
τυπική νεαρή ιταλίδα, ακόμη κι αν είχε φοιτήσει για κάμποσα χρόνια στο 
σχολείο, θα ξεχνούσε οτιδήποτε είχε μάθει κατά τα σχολικά της χρόνια, 
μόλις παντρευόταν και άρχιζε να δημιουργεί «κατά τον πιο παράλογο 
τρόπο τούτη την πολυμελή οικογένεια που θα διαρκούσε ως τη δεύτερη 
γενιά των ιταλικών αποικιών. Θα τάιζε τα μωρά της μπανάνες, μορταδέλα, 
μπύρα και καφέ, με αποτέλεσμα πολλά εξ αυτών, αντί να γίνουν κάποτε 
αυτόχθονες αμερικανοί πολίτες, να πεθαίνουν απο δηλητηρίαση μόλις 
στον πρώτο χρόνο της ζωής τους, εξαιτίας της απελπιστικής άγνοιας της 
-κατά τα άλλα- εγγράμματης μητέρας τους». Εκείνη την εποχή τα πυρά 
των μεταρρυθμιστών στρέφονταν ενάντια στις μητέρες που τάιζαν τα 
παιδιά τους μπύρα και μπανάνες. Σήμερα το πρόβλημα είναι η έλλειψη 
επικοινωνιακής ικανότητας αλλά και η χαμηλή «αυτοεκτίμηση» -κατά 
την αγαπημένη έκφραση της Χίλαρι Κλίντον.

Η ιστορία της θεραπευτικής εκστρατείας ενάντια στις οπισθοδρομικές 
και «παραδοσιακές» οικογένειες πάει αρκετά πίσω στον χρόνο κι αυτή η 
διαπίστωση αρκεί για να μας κάνει επιφυλακτικούς ως προς τη χρησιμότητα 
μιας ακόμη εκστρατείας προς την ίδια κατεύθυνση. Μετά από όλα 
αυτά τα χρόνια γραφειοκρατικού πειραματισμού, δικαιούται κανείς ν’ 
αναρωτηθεί αν η λύση την οποία η Κλίντον θεωρεί πανάκεια -τουτέστιν 
ένα «ολοκληρωμένο πρόγραμμα φροντίδας των παιδιών»- είναι αυτό 

17. Σ.τ.μ.: Για τους αμερικανούς Προοδευτικούς, βλ. και την πρώτη υποσημείωση του 
μεταφραστή στο κείμενο του Τόμας Φρανκ, «Οι χίπστερ κι οι τραπεζίτες θα πρέπει να είναι 
φίλοι», το οποίο δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος του Προτάγματος.

18. Σ.τ.μ.: Social Gospel: κίνημα προτεσταντών θεολόγων προοδευτικών αντιλήψεων, που 
εμφανίζεται στις ΗΠΑ και τον Καναδά κατά την Προοδευτική Εποχή και προσπάθησε να 
προσεγγίσει τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της εποχής (όπως η ανισότητα, η φτώχεια κι 
ο αλκοολισμός) με αφετηρία τη χριστιανική ηθική.
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που πραγματικά χρειάζεται σήμερα η χώρα. Προηγούμενες προσπάθειες 
για τη διάσωση παιδιών από τις «ανεπιθύμητες» οικογένειές τους έχουν 
ελάχιστα να επιδείξουν σε επίπεδο επιθυμητών αποτελεσμάτων. Πράγμα 
που σημαίνει ότι η αρνητική μας ετυμηγορία για αυτές τις προσπάθειες 
δε στηρίζεται σε κάποια «βιασύνη στην κρίση», αλλά στην ιστορική 
εμπειρία που φτάνει πίσω στις αρχές του 20ού αιώνα.

Εξάλλου, η κριτική σύμφωνα με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες 
δε διαθέτουν καμία πολιτική για την οικογένεια αγνοεί την πολιτική που 
εφαρμόζεται, στην πραγματικότητα, εδώ και πολύ καιρό και έχει ως 
στόχο να μεταφέρει τον έλεγχο των παιδιών από τις τοπικές κοινότητες σε 
κρατικά ιδρύματα σχεδιασμένα ειδικά για τον σκοπό αυτό. Όπως τόνιζε 
στις αρχές της δεκαετίας του ‘60 η Τζέιν Τζέικομπς (Jane Jacobs), ένα τε-
ράστιο ποσό των «φυσιολογικού και καθημερινού ανθρώπινου δυναμι-
κού που συνεισφέρει στην ανατροφή των παιδιών» χάνεται όταν οι κοι-
νωνικές μεταρρυθμίσεις προσπαθούν να αντικαταστήσουν τους άτυπους 
μηχανισμούς κοινωνικού ελέγχου από μια επίβλεψη που οργανώνεται 
και διεκπεραιώνεται από ειδικούς επαγγελματίες. Η Τζέικομπς δείχνει 
ότι οι υγιείς γειτονιές διδάσκουν τα παιδιά ένα μάθημα που δεν μπορεί 
να διδαχθεί από εκπαιδευτικούς ή επαγγελματίες επιστάτες: ότι «οι 
άνθρωποι πρέπει να αναλαμβάνουν έστω κι ένα ελάχιστο ποσοστό 
δημόσιας ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες τους, ακόμη και αν δεν 
διατηρούν προσωπικούς δεσμούς μαζί τους», καθώς με αυτόν τον τρό-
πο οι γειτονιές ενθαρρύνουν την εμπέδωση της «καθημερινής δημόσιας 
εμπιστοσύνης»19. Όταν ο μπακάλης ή ο κλειδαράς της γωνίας επιπλήττουν 
ένα παιδί που τρέχει στο δρόμο, το παιδί μαθαίνει κάτι που «άτομα τα 
οποία έχουν προσληφθεί επί τούτου για να φροντίζουν τα παιδιά δεν 
μπορούν να του το μεταδώσουν, μιας και η ουσία αυτού του είδους της 
υπευθυνότητας έγκειται στο ότι ενεργείς αυθόρμητα κι όχι επειδή έχεις 
προσληφθεί για να το κάνεις». 

Τελικά, οι γραφειοκρατικές παρεμβάσεις στην οικογένεια δεν 
πέτυχαν την «ενδυνάμωση» των παιδιών, αλλά την αποδυνάμωση των 
θεσμών που στέκονται ανάμεσα στο παιδί και τη μεγαλύτερη απειλή 
που έχει σήμερα να αντιμετωπίσει η οικογένεια: την καταναλωτική 
μας κουλτούρα. Πολλοί γονείς αναγκάζονται πλέον ν’ αντιταχθούν στον 
καταναλωτισμό, «δίνοντας αγώνα για τις καρδιές και τα μυαλά των 
παιδιών τους», σύμφωνα με την έκφραση της Μπάρμπαρα Γουάιτχεντ 

19. J. Jacobs, The Death and Life of Great American Cities [Ο θάνατος κι η ζωή των μεγάλων 
αμερικανικών πόλεων], 1961.
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(Barbara Whitehead). Πρόκειται, ωστόσο, για έναν αγώνα τον οποίο μάλ-
λον χάνουν, εφόσον αδυνατούν να ανταγωνιστούν την τηλεόραση και 
τις ομάδες συνομηλίκων, που μαθαίνουν στα παιδιά τους να θέλουν πε-
ρισσότερο από ό,τι είναι καλό γι’ αυτά και τα εθίζουν από πολύ πρώιμη 
ηλικία στο σεξ, στα ναρκωτικά και στην αναζήτηση διεγέρσεων. «Οι 
γονείς μιλούν για την πίεση που ασκείται σε παιδιά του δημοτικού για να 
αγοράσουν Reeboks που κοστίζουν 65 δολάρια και πετροπλυμένα τζιν των 
45 δολαρίων» γράφει η Γουάιτχεντ. Σοκάρονται από το σχέδιο διανομής 
προφυλακτικών στα δημόσια σχολεία και, ακόμη κι αν παραδέχονται 
πως υπάρχει ανάγκη για τέτοιου είδους προφυλάξεις, θέλουν να ξέρουν 
τι έχει οδηγήσει την κοινωνία μας σε αυτό το σημείο.

Η καταναλωτική κουλτούρα σαγηνεύει τα παιδιά από την πιο 
πρώιμη ηλικία, μέσα από μια ατέλειωτη προπαγάνδα εμπορευμάτων. Κι 
έτσι τα κάνει να μην μπορούν πλέον να υπομένουν τη γονική πειθαρχία, 
καθώς ενισχύει την τάση τους να αντιστέκονται σε οποιονδήποτε νιώθουν 
πως προσπαθεί να επέμβει στη δική τους ευχαρίστηση. Η κουλτούρα της 
κατανάλωσης δε διαφθείρει μονάχα τα παιδιά με άμεσο τρόπο, αλλά 
υπονομεύει, μακροπρόθεσμα, και την ίδια την οικογένεια, καθώς ανεβάζει 
διαρκώς το θεωρούμενο ως αποδεκτό επίπεδο ζωής της μεσαίας τάξης. Οι 
γονείς πρέπει να εργάζονται όλο και περισσότερες ώρες προκειμένου να 
αποκτήσουν καταναλωτικά αγαθά που παλαιότερα θα θεωρούνταν είδη 
πολυτελείας, αλλά σήμερα κρίνονται απαραίτητα για μια καλή ζωή. Τα 
τελευταία είκοσι χρόνια οι Αμερικανοί έχουν προσθέσει στον χρόνο του 
εργασιακού τους έτους σχεδόν έναν ολόκληρο μήνα, σύμφωνα με την 
Τζούλιετ Σορ20, με αποτέλεσμα, σήμερα, σε μια εποχή όπου τα παιδιά έχουν 
περισσότερο από ποτέ άλλοτε ανάγκη από καθοδήγηση, οι αμερικανοί 
γονείς να βρίσκονται απορροφημένοι από τις απαιτήσεις της εργασίας.

Κι όμως, ελάχιστα έχει να προσφέρει στους σημερινούς γονείς, 
που υπό μια έννοια αποτελούν την πιο συντηρητική κοινωνική ομάδα στη 
χώρα, αυτός ο αποκαλούμενος συντηρητισμός που αρχίζει και τελειώνει 
με την εξύμνηση της ελεύθερης αγοράς. Οι Ρεπουμπλικανοί μπορεί να 
μισούν όλα αυτά που συμβαίνουν στα παιδιά μας, αλλά η αφοσίωσή 
τους στην κουλτούρα ενός άπληστου ατομικισμού δεν τους επιτρέπει 
να εντοπίσουν το πρόβλημα στην πηγή του. Εξυμνούν τον φιλόδοξο 
και φιλοχρήματο άνθρωπο, τον καπάτσο επενδυτή που δεν ορωδεί προ 
ουδενός μπρος στην επιδίωξη του πλούτου και μετά απορούν που τα 

20. Βλ. J. Schor, The Overworked American: The Unexpected Decline Of Leisure [Υπερεργαζόμενοι 
Αμερικανοί ή η απρόσμενη μείωση του ελεύθερου χρόνου], Ν. Υόρκη, Basic Books, 1992.
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παιδιά από τα γκέτο κλέβουν και σκαρώνουν απάτες αντί να διαβάζουν 
τα μαθήματά τους.

Σε κάθε περίπτωση, τούτη η απροθυμία των Ρεπουμπλικανών 
να αποδώσουν ευθύνες στην αγορά για την κατάρρευση της οικογένειας 
δίνει στους Δημοκρατικούς την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν ένα ζήτημα 
θεμελιώδους σημασίας και την ίδια στιγμή να ανακόψουν την πτωτική 
πορεία του κόμματός τους. Προσεγγίζοντας την «παιδική υπόθεση» με 
τα μάτια των σημερινών, ζορισμένων γονέων, οι Δημοκρατικοί μπορούν 
να καταστήσουν τη φράση «οικογενειακές αξίες» κάτι περισσότερο από 
ένα κενό σημαίνον. Μπορούν, επίσης, να αρχίσουν να επουλώνουν τους 
φυλετικούς διαχωρισμούς, δείχνοντας πως, όταν πρόκειται για τα παιδιά 
τους, όλες οι οικογένειες επιθυμούν το ίδιο πράγμα: προστασία από 
την εισβολή της εμπορευματοποίησης στην οικογενειακή ζωή, η οποία 
διαφθείρει τους νέους και υπονομεύει τη γονική εξουσία. Τα βάσανα 
της μαύρης μητέρας που ζει από τα προνοιακά επιδόματα και τα παιδιά 
της έρχονται σε επαφή με τον πολιτισμό της άμεσης ικανοποίησης της 
επιθυμίας μέσω του εξαιρετικά επικίνδυνου συμπλέγματος ναρκωτικά-
-εγκληματικότητα, συνιστούν απλώς την υπερβολική εκδοχή των 
δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γονείς τόσο μιας εργατικής ή 
μικρομεσαίας οικογένειας όσο και μιας οικογένειας της ανώτερης μεσαίας 
τάξης. Αυτό που όλοι τους χρειάζονται είναι ένας προστατευόμενος 
χώρος μες στον οποίο θα μπορούν τα παιδιά τους να μεγαλώνουν.

Η αναγνώριση αυτής της κοινής ανάγκης μπορεί να συνεισφέρει 
πολύ περισσότερο στην προσπάθεια υπέρβασης των ταξικών και 
φυλετικών φραγμών από ό,τι η κουραστική ρητορεία των Δημοκρατικών 
περί «συμπόνοιας» -η οποία, άλλωστε, εκφράζει και μια έντονη 
πατερναλιστική υπεροψία. Αν οι Δημοκρατικοί σκοπεύουν πράγματι 
να αναλάβουν τον ρόλο της ηθικής ηγεσίας που τόσο πολύ έχει 
ανάγκη η χώρα, τότε θα πρέπει να καταλάβουν ότι ο σεβασμός είναι 
σημαντικότερος από τον οίκτο όπως επίσης κι ότι σεβασμός σημαίνει να 
προσπαθεί κανείς ν’ ανταποκριθεί σε συλλογικά πρότυπα, όχι να ψάχνει 
δικαιολογίες για τον εαυτό του. Θα πρέπει, επίσης, να εγκαταλείψουν 
το κράτος πρόνοιας για χάρη μιας πολιτικής που θα έχει ως στόχο 
της την ενδυνάμωση της οικογένειας και της γειτονιάς. Θα πρέπει, 
κατά συνέπεια, να καταλήξουν σε μια κριτική της ελεύθερης αγοράς 
η οποία δε θα δίνει πάτημα στην ένσταση πως η εναλλακτική στις 
αγορές -δηλαδή, εν προκειμένω, η επιβολή ενός συνολικού κοινωνικού 
σχεδιασμού εκ μέρους μιας «νέας τάξης» «κοινωνικών μηχανικών»- 
συνιστά ακόμα χειρότερη επιλογή.
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Οι Δημοκρατικοί προσπαθούν με ιδιαίτερη θέρμη να 
επανοικειοποιηθούν το ζήτημα της οικογένειας από τους εκλογικούς τους 
αντιπάλους και πιστεύουν ότι για να το πετύχουν αυτό, αρκεί ο  Μπιλ και 
η Χίλαρι Κλίντον να επιδεικνύουν δημόσια τον ενθουσιασμό τους για το 
πόσα χρωστούν στις μανάδες τους. Ωστόσο, όπως και τόσα άλλα στοιχεία 
της προεκλογικής εκστρατείας των Κλίντον, έτσι και τούτη η επαναφορά 
των πιο παλιών πολιτικών κλισέ –«χρωστάω τα πάντα στη μητέρα μου» 
κ.ο.κ.- φαντάζει υπερβολικά φτιαχτή για να μπορέσει να πείσει. Στην 
πραγματικότητα, μάλιστα, γεννά την υποψία ότι πρόκειται όχι απλώς 
για δόλιο πολιτικό τέχνασμα αλλά για ξεδιάντροπο κυνισμό, δεδομένου 
πως προέρχεται από τα χείλη δύο ανθρώπων που είναι δημοσίως γνωστοί 
για την περιφρόνησή τους απέναντι στις «παραδοσιακές» οικογένειες. 

Η προεκλογική εκστρατεία των Κλίντον, βέβαια, έχει 
προσπαθήσει ν’ αποστασιοποιηθεί από αυτήν τη δημόσια εικόνα –
εν προκειμένω από τα «παλιά» γραπτά της Χίλαρι σχετικά με την 
οικογένεια. Εντούτοις, οι Κλίντον και Γκορ έχουν εξίσου απομακρυνθεί, 
από τη στιγμή που κατέβηκαν υποψήφιοι, και από τον αγώνα της Τίπερ 
Γκορ για την προστασία των παιδιών από την υπερέκθεσή τους στο 
εμπορευματοποιημένο σεξ και στους στίχους του ροκ εν ρολ –και 
πρόκειται εδώ για μια καμπάνια που εξέφραζε πλήρως τις ανησυχίες 
των γονιών με μικρά παιδιά21. Με εντελώς μυωπικό τρόπο, οι Δημοκρα-
τικοί θέλουν να επιμείνουν στα «καθημερινά» θέματα, όπως τα απο-
καλεί ο γενικός γραμματέας του κόμματος, Ρον Μπράουν (Ron Brown). 
Ενδέχεται, ωστόσο, τούτη η εμπορευματοποιημένη κουλτούρα, που 
αναγκάζει τα παιδιά να μεγαλώσουν τόσο πρώιμα, ν’ αποτελέσει το 
σημαντικότερο από αυτά τα καθημερινά θέματα.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής εκστρατείας 
οι Δημοκρατικοί κάνουν διαρκώς λόγο για την ανάγκη αναβίωσης της 
ελπίδας. Παρ’ όλα αυτά, μιλούν μόνο για θέματα σχετικά με την οικονομία: 
για την απώλεια θέσεων εργασίας, για την απειλή του ξένου ανταγωνισμού 
ή για την αποσάθρωση της βιομηχανικής υποδομής της χώρας. Όσο κι 
αν η σημασία αυτών των ζητημάτων είναι αδιαμφισβήτητη, δεν είναι 
μόνο η οικονομική παρακμή που έχει κάνει τους Αμερικανούς να μην 

21. Σ.τ.μ.: Η γυναίκα του υποψήφιου Αντιπροέδρου Αλ Γκορ, Τίπερ Γκορ (Tipper Gore) 
ίδρυσε, το 1985, την επιτροπή Parents Music Resource Center με σκοπό την προστασία των 
παιδιών από την έκθεση στους βίαιους και υπερβολικά σεξουαλικούς στίχους πολλών 
μουσικών, κυρίως του χιπ χοπ, του χέβι μέταλ και του πανκ. Το γνωστό ασπρόμαυρο 
αυτοκόλλητο “Parental Advisory. Explicit Content” που βρίσκουμε στο κάτω δεξιό μέρος 
των CD συνιστά προϊόν της δράσης της.
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έχουν πλέον πίστη στο μέλλον. Η χώρα έχει απωλέσει κάθε αίσθηση πως 
βαδίζει προς κάποιον απώτερο σκοπό και πιστεύω πως αυτή ακριβώς η 
έλλειψη ηθικής ηγεσίας ανησυχεί τους ανθρώπους περισσότερο κι από 
την κατάρρευση της αμερικανικής οικονομίας. Ακόμα και άνθρωποι που 
δεν επηρεάζονται άμεσα από την οικονομική παρακμή προβληματίζονται 
για τον σκληρό, κυνικό κόσμο εντός του οποίου μεγαλώνουν τα παιδιά 
τους. Δε θέλουν όμως ν’ ακούσουν άλλες υποσχέσεις -τα παιδιά τους 
βομβαρδίζονται, ήδη, από αυτές, όχι μόνο από τους πολιτικούς αλλά και 
από τους παιδαγωγούς, τους διαφημιστές κι οποιονδήποτε άλλο έχει κάτι 
για να πουλήσει. Τα παιδιά τους είναι εκτεθειμένα από την πιο τρυφερή 
τους ηλικία στην υπόσχεση του γκλάμουρ και της έξαψης, στην υπόσχε-
ση της άκοπης επιτυχίας και της αναπάντεχης φήμης, στην υπόσχεση 
της ευφορίας μέσω των ναρκωτικών, στην υπόσχεση του χρήματος. Η 
κουλτούρα μας έχει εκμαυλιστεί από τις πολλές υποσχέσεις.

Όταν οι άνθρωποι μιλούν σήμερα για απώλεια «αξιών», δεν 
αναφέρονται στους πτωτικούς ρυθμούς της οικονομικής ανάπτυξης. 
Διερωτώνται, αντίθετα, αν αυτοί που δίνουν τον τόνο της αμερικανικής 
ζωής θυμούνται τι είναι αυτό που κάνει τη ζωή αξιοβίωτη. Αναρωτιώνται 
γιατί κανένα δημόσιο πρόσωπο δε δείχνει πλέον πρόθυμο να καταπιαστεί 
με αυτό το ερώτημα. Επιθυμούν ηγέτες ικανούς να προσφέρουν στα 
παιδιά τους κάτι άξιο να του αφιερώσει κανείς τη ζωή του. Πρόκειται 
ακριβώς για το πραγματικό νόημα της ελπίδας. 

ΧΙΛΑΡΙ ΚΛΙΝΤΟΝ, Η ΣΩΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ



Τόμας Φρανκ

Οι χίπστερ και οι τραπεζίτες θα πρέπει να είναι φίλοι 
Η θεωρία της προοδευτικής τάξης*

μετάφραση: Ν. Μάλλιαρης

Ι

Ας θέσουμε το ερώτημα ανοιχτά: από τι νοσεί το Δημοκρατικό 
Κόμμα; Γιατί η ηγεσία του, η τόσο πρόθυμη να υπερασπιστεί ανοιχτά 
τις αξίες της στα πολιτιστικά ζητήματα, βάζει την ουρά στα σκέλια όταν 
πρόκειται για ζητήματα στοιχειώδους οικονομικής δημοκρατίας; Τι είναι 
αυτό που κάνει τους Δημοκρατικούς ν’ αποδεικνύονται τόσο μαλθακοί και 
ν’ αμφιταλαντεύονται όταν πρόκειται για τέτοιου είδους θέματα; Τι τους 
κάνει άραγε να θεωρούν ότι το κοινωνικό ζήτημα έχει ξεφύγει πλήρως 
από τον έλεγχό τους; Η συνήθης απάντηση αναφέρεται στο χρήμα και 
στον τρόπο με τον οποίο αυτό διαχέεται εντός των πολιτικών κύκλων, 
επαναπροσδιορίζοντας τα κίνητρα κι αλλάζοντας τις προτεραιότητες. 
Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, οι ηγέτες της χώρας είναι τα απότοκα του 
διεφθαρμένου συστήματος χρηματοδότησης των προεκλογικών τους 
εκστρατειών, με αποτέλεσμα οι αξίες τους να συνθλίβονται από τις 
περιστρεφόμενες πόρτες που συνδέουν το Κογκρέσο με τα κτήρια της 
K Street στην Ουάσινγκτον1 ή το Υπουργείο Οικονομικών με τις τράπεζες. 

* Πρόκειται για συρραφή του πρώτου και του έκτου κεφαλαίου του βιβλίου του Thomas 
Frank, Listen, Liberal or Whatever Happened to the Party of the People? [Άκου, προοδευτικέ ή 
τι απέγινε το Κόμμα του Λαού;], Μελβούρνη, Scribe Publications, 2016, με τίτλο “Theory 
of the Liberal Class” και “The Hipster and the Banker Should be Friends”, σσ. 15-43 και 
124-138 αντίστοιχα. 
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Άλλωστε, ενώ ένα κομμάτι της ολιγαρχίας που ελέγχει αυτή τη χώρα και 
χρηματοδοτεί τους πολιτικούς μας ενδεχομένως να μην είχε ενστάσεις για 
μεταρρυθμίσεις σαν τη θέσπιση του γάμου ομοφυλοφίλων, όταν πρόκειται 
ν’ αφεθούν οι μεγάλες τράπεζες να χρεωκοποπήσουν, τότε το πράγμα 
αλλάζει! Στη χώρα του χρήματος, τέτοια πράγματα είναι verboten!

   Ήδη από τον τίτλο του κειμένου ο μεταφραστής είναι αναγκασμένος να αντιμετωπίσει 
το ακανθώδες ζήτημα της νεοελληνικής απόδοσης του αμερικανικού όρου liberal. Ως γνω-
στόν, στα αμερικανικά αγγλικά ο όρος αυτός, όπως και ο αντίστοιχος όρος liberalism, δε 
σημαίνουν ό,τι και στην Ευρώπη, τουτέστιν «φιλελεύθερος» και «φιλελευθερισμός». Στην 
αμερικανική πολιτική παράδοση liberals αποκαλούνται όχι οι ακραιφνείς φιλελεύθεροι 
αλλά ένα ιδιαίτερο είδος κοινωνικού φιλελευθερισμού που ξεκινά από προοδευτικούς 
της λεγόμενης Προοδευτικής Εποχής (Progressive Era) σαν τον Ρεπουμπλικανό Θήοντορ 
Ρούσβελτ και τον Δημοκρατικό Γούντροου Γουίλσον, και φτάνει μέχρι σοσιαλδημοκράτες, 
από τον Φραγκλίνο Ρούσβελτ ως τον Μπέρνι Σάντερς. Οι κλασικοί φιλελεύθεροι, αντίθετα, 
που υποστηρίζουν τον περιορισμό του κράτους και τάσσονται υπέρ της «ελεύθερης» 
αγοράς στον οικονομικό τομέα, αποκαλούνται conservatives, δηλαδή «συντηρητικοί». Υπό 
αυτήν την έννοια, το Δημοκρατικό Κόμμα, από την εποχή του Γουίλσον κι έπειτα, συ-
νιστά εκφραστή του «κοινωνικού φιλελευθερισμού» (και από τον Φ. Ρούσβελτ ως τον 
Λίντον Τζόνσον συνιστά ένα είδος σοσιαλδημοκρατίας –το «Κόμμα του Λαού» στο οποίο 
αναφέρεται ο Τόμας Φρανκ), ενώ οι Ρεπουμπλικανοί το κόμμα του μεγάλου κεφαλαίου και 
της ελεύθερης αγοράς. Χονδρικά, liberal είναι ο «αριστερός» ενώ conservative ο «δεξιός».

 Εμείς επιλέγουμε τον όρο «προοδευτικός» και «προοδευτισμός» για την απόδοση των 
liberal και liberalism, καθώς στόχος της κριτικής του Φρανκ και, ως εκ τούτου, αποδέκτης 
της ρητορικής προσφώνησης του τίτλου του βιβλίου του, είναι οι μεταλλαγμένοι προς το 
δεξιότερο και φιλελεύθερο (με την ευρωπαϊκή έννοια του όρου) liberals, με χαρακτηριστι-
κότερο δείγμα τους «Νέους Δημοκρατικούς» τύπου Κλίντον, Ομπάμα και Χίλαρι. Βασικό 
τους πολιτικό χαρακτηριστικό είναι πως έχουν απεμπολήσει τη σοσιαλδημοκρατική πο-
λιτική της λεγόμενης «Συμμαχίας του Νιου Ντιλ», η οποία είχε βάση της τη βιομηχανική 
εργατική τάξη, και πως πρεσβεύουν έναν «χίπστερ» νεοφιλελευθερισμό με ανθρώπινο 
πρόσωπο, ο οποίος θεωρεί εαυτόν «εκσυγχρονιστικό», δηλαδή «προοδευτικό». 
Τηρουμένων των αναλογιών, πρόκειται ουσιαστικά για κάτι ανάλογο με αυτό που 
στην Ευρώπη συνηθίζουμε ν’ αποκαλούμε «σοσιαλφιλελευθερισμό», όταν αναφερόμαστε 
στον «Τρίτο Δρόμο» των βρετανών «Νέων Εργατικών», στη μεταλλαγμένη γερμανική 
σοσιαλδημοκρατία του Σρέντερ, στο σημερινό Σοσιαλιστικό Κόμμα του Ολάντ και του 
Βαλς στη Γαλλία, στους ολλανδούς «Εργατικούς» του Ντάισελμπλουμ ή στο πάλαι ποτέ 
σημιτικό κι «εκσυγχρονιστικό» ΠΑΣΟΚ. 

 Η βασική δυσχέρεια τούτης της επιλογής -η οποία, ωστόσο, ακολουθείται συχνά κατά 
το ρεπορτάζ σχετικά με την αμερικανική πολιτική από πλευράς ευρωπαϊκού τύπου, 
όπως, π.χ., στη Γαλλία- έγκειται στο γεγονός πως ταυτίζει τους όρους liberal και progressive 
(«προοδευτικός»), οι οποίοι και αναφέρονται σε συγγενείς και συχνά αλληλοεπικαλυπτό-
μενες πολιτικές παραδόσεις, οι οποίες όμως δεν ταυτίζονται απόλυτα. Για τον λόγο αυτό, 
όπου ο συγγραφέας αναφέρεται στο ιστορικό κίνημα που έγινε γνωστό στις ΗΠΑ ως 
Progressivism αλλά και στους εκπροσώπους του, θα γράφουμε τον όρο «προοδευτισμός» 
και τα παράγωγά του με κεφαλαίο το αρχικό πι.

1. Σ.τ.μ.: Όπου διατηρούν τα γραφεία τους οι κάθε είδους λομπίστες.
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Υπάρχει πλήθος στοιχείων που μαρτυρούν υπέρ της ορθότητας 
αυτής της θεωρίας και θα παρουσιάσω αρκετά εξ αυτών στις σελίδες 
που ακολουθούν2. Εντούτοις, τα προβλήματα που ταλανίζουν τους 
Δημοκρατικούς είναι βαθύτερα. Αν θέλουμε να διαγνώσουμε την ιδιαίτερη 
ασθένεια από την οποία νοσεί το κόμμα, οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι 
υπάρχουν διαφορετικές ιεραρχίες ισχύος στην Αμερική. Κι αν η θεω-
ρία της ολιγαρχίας αποκαλύπτει τη μία εξ αυτών -δηλαδή την ιεραρ-
χία του χρήματος-, πολλές από τις πολιτικές κι εκλογικές αποτυχίες των 
Δημοκρατικών προέρχονται από μια άλλη ιεραρχία: την ιεραρχία της αξίας 
[merit], της μόρφωσης και του συμβολικού κεφαλαίου. Χρήμα και αξία: 
σε ορισμένες περιπτώσεις αυτά τα δύο συστήματα εξουσίας ταυτίζονται 
ενώ σε ορισμένες άλλες είναι χωρισμένα. Περιστασιακά βρίσκονται σε 
σύγκρουση, αλλά κατά κανόνα είναι σύμμαχοι, ευτυχείς συνέταιροι 
στην άσκηση της εξουσίας. Συνηθίζουμε, λοιπόν, να διακωμωδούμε τη 
Ρεπουμπλικανική ιεραρχία του χρήματος χρησιμοποιώντας την έκφραση 
«Το 1%». Αν θέλουμε, ωστόσο, να κατανοήσουμε τι έχει αχρηστεύσει το 
Δημοκρατικό κόμμα ως μια πιθανή ποπουλιστική απάντηση σε αυτήν την 
ιεραρχία, αυτό που θα πρέπει να αναλύσουμε διεξοδικά είναι μάλλον το 
«10%», δηλαδή τους ανθρώπους που βρίσκονται στην κορυφή της εγχώ-
ριας ιεραρχίας του επαγγελματικού συμβολικού κεφαλαίου3.

2. Για μια πιο εμπεριστατωμένη εξέταση αυτών των ενδείξεων, ειδικά σε ό,τι αφορά 
στους Ρεπουμπλικανούς, βλ. το βιβλίο μου The Wrecking Crew: How Conservatives Rule [Η 
ομάδα κατεδάφισης ή πώς κυβερνούν οι συντηρητικοί ], Ν. Υόρκη, Henry Holt and Co., 
2008.

3. Σ.τ.μ.:  Με «ποπουλισμό» και «ποπουλιστικός» αποδίδουμε τον όρο populism και 
τα παράγωγά του. Στην αμερικανική πολιτική παράδοση ο όρος δε σημαίνει γενικά κι 
αόριστα τον «λαϊκισμό», με την ευρωπαϊκή έννοια του όρου, αλλά πολύ συχνά ένα πολύ 
συγκεκριμένο δημοκρατικό κοινωνικό, αγροτικής και αντικαπιταλιστικής κατεύθυνσης, 
κίνημα που εμφανίζεται στα τέλη του 19ου αιώνα στις Μεσοδυτικές και Νότιες πολιτείες 
των ΗΠΑ και συμμαχεί με το εργατικό κίνημα (βλ. και την αναφορά του Φρανκ, στη 
συνέχεια του κειμένου του στην Αγροτική Συμμαχία και τους Ιππότες της Εργασίας, δύο 
οργανώσεις που εξέφραζαν αυτό το ρεύμα). Σε γενικότερο επίπεδο, όμως, ο ποπουλισμός 
συνιστά βασικό χαρακτηριστικό της αμερικανικής παράδοσης, τόσο της αριστερής όσο 
και της δεξιάς, μιας κι εκφράζει το αντιαριστοκρατικό αίσθημα πάνω στο οποίο δομήθηκε 
από την αρχή η αμερικανική κοινωνία. Στις ΗΠΑ η ποπουλιστική απέχθεια για τις ελίτ 
συναντάται τόσο στους προοδευτικούς (που μιλούν ενάντια στην ολιγαρχία του πλούτου) 
όσο και στους συντηρητικούς (οι οποίοι μιλούν ενάντια στην πνευματική ελίτ και τους 
γραφειοκράτες του ομοσπονδιακού κράτους). Στη βάση του ποπουλισμού βρίσκεται η 
ιδέα πως ο απλός πολίτης, ο common man, ο οποίος συνιστά τη βάση και το θεμέλιο της 
δημοκρατικής κοινωνίας, έχει πέσει θύμα εκμετάλλευσης από τις ελίτ, ενάντια στις οποίες 
θα πρέπει να πολεμήσει. 
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Το Κόμμα του Λαού
Ας ξεκινήσουμε από το πολιτικό κόμμα ως θεσμό. Αμέτρητοι 

είναι οι λόγοι για τους οποίους οι ψηφοφόροι συνασπίζονται σε ομάδες 
και εγγράφονται σ’ ετούτο ή σ’ εκείνο το κόμμα, απορρίπτοντας τα 
υπόλοιπα. Συνήθως σήμερα αναφερόμαστε σε παράγοντες φυλετικούς, 
εθνοτικούς, θρησκευτικούς, γεωγραφικούς, ηλικιακούς ή σχετικούς με 
το φύλο των ψηφοφόρων. Υπάρχει, ωστόσο, ακόμη ένα κριτήριο, το 
οποίο ορισμένες φορές δυσκολευόμαστε να διακρίνουμε: το ταξικό. Από 
τη στιγμή όμως που το λαμβάνει κανείς υπόψη, ο ρόλος των κοινωνι-
κών τάξεων στη σύσταση και τη λειτουργία των πολιτικών κομμάτων 
καθίσταται προφανής, μιας και εμφανίζεται μαζί με την ίδια την 
ιστορία του αμερικανικού κράτους. Για παράδειγμα, στο περίφημο 10ο 
Ομοσπονδιακό κείμενο ο Τζέιμς Μάντισον ανέφερε την «άνιση κατανομή 
ιδιοκτησίας» ως τη βασική αιτία σχηματισμού πολιτικών «φατριών»4. 
Μπορεί, μεν, ο Μάντισον να καταδίκαζε τις πολιτικές ομαδοποιήσεις, 
ωστόσο παρουσίαζε τον σχηματισμό τους ως κάτι το φυσικό: «Ανέκαθεν 
όσοι κατείχαν περιουσία εξέφραζαν διαφορετικά συμφέροντα από όσους 
δεν κατείχαν. Αντίστοιχα και για τους δανειστές και τους οφειλέτες. 
Τα συμφέροντα των γαιοκτημόνων, των βιομηχάνων, των εμπόρων, 
των χρηματιστών αλλά και πλήθος ακόμα άλλων, λιγότερο ισχυρών 
συμφερόντων αναπτύσσονται κατ’ ανάγκη εντός των πολιτισμένων 
εθνών και τα διαιρούν σε διαφορετικές τάξεις, καθεμιά από τις οποίες 
παρακινείται από διαφορετικά αισθήματα και αντιλήψεις».

Βλέπουμε λοιπόν ότι οι «τάξεις» θεωρούνταν τότε ως το κατεξοχήν 
υλικό που δημιουργούσε τις πολιτικές συνομαδώσεις και τα κόμματα. Γι’ 
αυτό και είναι ελάχιστη η απόσταση ανάμεσα στην αρνητική στάση των 
Ομοσπονδιακών κειμένων ενάντια στα κόμματα, από τη μια μεριά, και 
στον λάβρο, ταξικά θεμελιωμένο, κομματικό φανατισμό του γερουσιαστή 
Τόμας Χαρτ Μπέντον (Thomas Hart Benton), από την άλλη. Σύμφωνα με το 
βροντερό κήρυγμα εκείνου του φλογερού Δημοκρατικού της τζακσονικής 
παράδοσης5, «Όπως συνέβαινε πάντοτε, υπάρχουν και σήμερα δύο μόνο 
κόμματα, τα οποία θεμελιώνονται στο ουσιώδες ερώτημα: ποιος πρέπει 
να κυβερνά, ο ΛΑΟΣ ή η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ; Δημοκρατία σημαίνει ότι κυβερνά 

4. James Madison, Alexander Hamilton, John Jay, Τα ομοσπονδιακά κείμενα των ΗΠΑ. 
The Federalist Papers, μτφρ. Ε. Χατζηδημητρίου, επ. Θ. Πελαγίδης, Μ. Ευρυβιάδης, Αθήνα, 
Παπαζήσης, 2009.

5. Σ.τ.μ.: Πρόκειται για την ποπουλιστικής έμπνευσης πολιτική παράδοση που 
εγκαθίδρυσε ο έβδομος πρόεδρος των ΗΠΑ (1829-1837) -και ιδρυτής του Δημοκρατικού 
Κόμματος- Άντριου Τζάκσον. 
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ο λαός [...]. Αριστοκρατία σημαίνει πως κυβερνούν οι πλούσιοι [...] και 
σ’ αυτή τη διατύπωση συμπυκνώνεται όλη η διαφορά ανάμεσα στα δύο 
κόμματα»6. Μπορεί σήμερα να έχουν ξεχαστεί οι ακριβείς διατυπώσεις 
του Μπέντον, ωστόσο το αίσθημα που εκφράζουν δεν έχει λησμονηθεί. 
Ευθύς εξ αρχής οι Δημοκρατικοί παρουσιάζονταν ως το «Κόμμα του 
Λαού» και αντιτίθονταν, έτσι, σε ό,τι τους άρεσε να παρουσιάζουν, με 
γελοιογραφικό τρόπο, ως το κόμμα των αριστοκρατών. Πρόκειται για μια 
ποπουλιστική ταμπέλα που τους έχει βοηθήσει πολλάκις, όπως μπορεί 
αδιαμφισβήτητα να το επιβεβαιώσει και ο Μιτ Ρόμνεϊ7. Σε κάποιες άλλες 
περιπτώσεις, βέβαια, τούτη η πεποίθηση είχε τόση σχέση με την πραγμα-
τικότητα όσο κι η θεωρία σύμφωνα με την οποία η σελήνη είναι φτιαγ-
μένη από πράσινη πλαστελίνη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, άλλωστε, πως 
κάποτε το Κόμμα του Λαού ήταν το Κόμμα της Δουλοκτησίας αλλά και 
της Κου Κλουξ Κλαν8.

Παρ’ όλα αυτά, η ιδέα πως τα δύο μεγάλα κόμματα του 
αμερικανικού πολιτικού συστήματος αντιστοιχούν στις δύο κύριες 
οικονομικές ομάδες της κοινωνίας, τον «λαό» και την «αριστοκρατία», 
υπήρξε αρκούντως αντιπροσωπευτική της πραγματικότητας κατά την 
ιστορία της αμερικανικής κοινωνίας ώστε να ριζώσει. Ανεξαρτή-
τως του ποια υπήρξε η ιδιαίτερη, κάθε φορά, ταξική σύγκρουση (δανει-
στές ενάντια στους οφειλέτες, τραπεζίτες ενάντια στους αγρότες, εργο-
στασιάρχες ενάντια στους εργάτες κ.ο.κ), οι Δημοκρατικοί κατά κανόνα 
έπαιρναν το μέρος των αδύνατων και των καταπιεσμένων. Ιδού ορισμένα 
παραδείγματα που μας υπενθυμίζουν με τι έμοιαζε αυτή τους η πολιτική. 
Ας ξεκινήσουμε με τον περίφημο λόγο που εκφώνησε ο Δημοκρατικός 

6. Παρατίθεται από τον A. Schlesinger Jr, The Age of Jackson [Η εποχή του Τζάκσον], Βο-
στώνη, Little Brown, 1953, σ. 135.

7. Σ.τ.μ.: Ο πολυεκατομμυριούχος Ρεπουμπλικανός υποψήφιος, που δημιούργησε την πε-
ριουσία του δουλεύοντας αρχικά ως σύμβουλος επιχειρήσεων και στη συνέχεια ιδρύοντας 
τη δική του εταιρεία επενδυτικού κεφαλαίου, ηττήθηκε από τον Ομπάμα στις εκλογές 
του 2012.

8. Σ.τ.μ.: Κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου (1861-1865) όπως επίσης και κατά 
την κρίσιμη Εποχή της Ανοικοδόμησης  (Era of Reconstruction) του ηττημένου Νότου, που 
ακολούθησε, οι Ρεπουμπλικανοί ήταν το κόμμα του προοδευτικού και αντιδουλοκτητικού 
Βορρά, ενώ οι Δημοκρατικοί το κόμμα του δουλοκτητικού Νότου, που οργάνωσε και την 
άτυπη αντίσταση στις «κατοχικές» δυνάμεις του Βορρά μετά την ήττα: τρομοκρατία 
ενάντια σε στελέχη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που διορίζονταν σε περιοχές 
του Νότου, βία και λυντσαρίσματα ενάντια σε μαύρους αλλά και υποστηρικτές της 
κατάργησης της δουλείας κ.ο.κ. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια γεννήθηκε και η λεγόμενη 
«πρώτη» Κου Κλουξ Κλαν το 1865. 
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υποψήφιος Γουίλιαμ Τζένινγκς Μπράιαν (William Jennings Bryan) το 
1896, υπό τον τίτλο «Ο Σταυρός του χρυσού»: «Υπάρχουν δύο αντιλή-
ψεις περί κυβέρνησης. Υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν ότι, αν νομοθετού-
με με σκοπό να κάνουμε τους πλούσιους να ευημερούν, η ευημερία αυτή 
θα ρεύσει και προς τους από κάτω. Εντούτοις, η δημοκρατική αντίληψη 
προστάζει ότι πρέπει να νομοθετούμε για την ευημερία των λαϊκών μαζών, 
καθώς τούτη η ευημερία θα βρει τον τρόπο να διαχυθεί ανοδικά προς όλες 
τις υπόλοιπες τάξεις που στηρίζονται στον λαό»9. Ιδού τι έλεγε, με τη 
σειρά του, ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ, όταν το 1936 κατήγγελλε την άνοδο 
των «οπαδών της οικονομικής μοναρχίας»: «Τα ωράρια των εργαζόμενων 
ανδρών και γυναικών, οι μισθοί τους αλλά και οι συνθήκες κάτω από τις 
οποίες εργάζονταν είχαν κατά πολύ ξεφύγει από τον έλεγχο του λαού και 
επιβάλλονταν από αυτή την καινούργια βιομηχανική δικτατορία. [...] Αυτοί 
που όργωναν τη γη, δεν κέρδιζαν πια την ανταμοιβή που δικαιούνταν. 
Αυτοί που καθόριζαν τούτη τη χαμηλή αμοιβή ήταν άνθρωποι από τις 
μακρινές πόλεις. Παντού στη Χώρα η δυνατότητα οικονομικής ανόδου 
περιοριζόταν από τα μονοπώλια». Τέλος, ιδού τι έλεγε ο Χάρι Τρούμαν 
στους αγρότες, κατά τη διάρκεια ενός διαγωνισμού οργώματος στην Αϊόβα, 
το 1948: «Το Δημοκρατικό Κόμμα εκπροσωπεί τον λαό. Έχει δεσμευτεί 
να εργάζεται για τους αγρότες. Έχει δεσμευτεί να δουλεύει για την 
εργατική τάξη. Έχει δεσμευτεί να νοιάζεται για τον μικροεπιχειρηματία 
και τους μικροϋπαλλήλους. Προτεραιότητα του Δημοκρατικού Κόμματος 
είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ανθρώπινη ευημερία. Αντιθέτως, οι 
Ρεπουμπλικανοί, αχόρταγοι για προνόμια κάθε είδους, έχουν διαφορετική 
στάση. Ο ματσωμένος Ρεπουμπλικανός αντιμετωπίζει την αγροτιά και τους 
εργάτες απλώς και μόνον ως αναλώσιμες μεταβλητές των επιχειρηματικών 
του σχεδίων. Προσπαθεί να περιορίσει όσο περισσότερο μπορεί το ποσοστό 
τους επί του παραγόμενου πλούτου της χώρας και να αυξήσει τα δικά του 
κέρδη. Και θεωρεί την Κυβέρνηση ως ένα εργαλείο για την επίτευξη αυτού 
του στόχου».

Μπορεί μεν να πρόκειται εδώ περί ρητορικής, ωστόσο υπήρχε 
κάποια αλήθεια σ’ αυτές τις δικακηρύξεις. Διότι μέχρι κάποια εποχή ο 
εργαζόμενος λαός -ή, ορθότερα, οι εργατικές οργανώσεις- είχαν τεράστια 
επιρροή μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα. Και χάρις ακριβώς σε αυτήν τους 
τη σταθερή ταύτιση με τον απλό πολίτη οι Δημοκρατικοί κατάφεραν να 
διατηρήσουν την πλειοψηφία μέσα στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τις 

9. Σ.τ.μ.: Ο Μπράιαν ήταν αρχηγός της ποπουλιστικής πτέρυγας του Δημοκρατικού 
Κόμματος, σφοδρός πολέμιος του τραπεζικού κεφαλαίου.
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αρχές της δεκαετίας του ’30 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’90, με την 
εξαίρεση μόνο δύο Ρεπουμπλικανικών διαλειμμάτων. Όπως το έθετε ένας 
δημοσιογράφος κατά τα τέλη της δεκαετίας του ’60, «επρόκειτο για μια 
προλεταριακή Βουλή»10.  

Σήμερα, οι ταξικές διαιρέσεις εντός της αμερικανικής κοινωνίας 
είναι βαθύτερες από οποτεδήποτε άλλοτε μπορώ να θυμηθώ. Παρ’ όλα 
αυτά το Κογκρέσο δε φαίνεται να το αντιλαμβάνεται. Η σημερινή Βου-
λή των Αντιπροσώπων είναι εμμονικά δοσμένη στην προάσπιση των 
συμφερόντων των πλουσίων: προχωρά σε υπέρ τους φοροαπαλλαγές, 
επιπλήττει τους εχθρούς τους και τούς σφουγγίζει τα δάκρυα όσο ο 
λαός καταφέρεται εναντίον τους με τον πιο άσχημο τρόπο. Πώς όμως 
έγινε δυνατό κάτι τέτοιο; Σχεδόν όλοι όσοι δεν αποτελούν κομμάτι του 
ανώτερου ενός τρίτου της εισοδηματικής κλίμακας εκφράζουν πλέον 
έναν κυνισμό γεμάτο πικρία όποτε αναφέρονται στους οικονομικούς μας 
δεσπότες. Η κρατική διάσωση της Γουόλ Στριτ εξόργισε τους πάντες, 
ανεξαρτήτως κομματικής προτίμησης, ενώ τα διάφορα βιβλία που μι-
λούν για την εξαφάνιση της μεσαίας τάξης έχουν βγει από το περιθώριο 
και αποτελούν πλέον κυρίαρχο ρεύμα. Η οικονομία της χώρας ξαναζεί τη 
δεκαετία του ’30 -γιατί όμως όχι κι η πολιτική μας σκηνή; Η απάντηση 
είναι παραπάνω από προφανής, αρκεί βέβαια να θέλει κανείς να τη δει: 
Η ταξική φύση της κοινωνίας παραμένει θεμελιώδης παράμετρος της 
πολιτικής, όπως ακριβώς το είχαν αντιληφθεί ο Μάντισον, ο Μπέντον, 
ο Μπράιαν και ο Τρούμαν. Και πράγματι, οι Δημοκρατικοί παραμέ-
νουν ταξικό κόμμα -επιδεικνύουν μάλιστα αξιοθαύμαστη σπουδή στην 
υπεράσπιση των συμφερόντων της τάξης που εκπροσωπούν. Μόνο που 
η εν λόγω τάξη δεν είναι η ίδια με εκείνη για της οποίας τα συμφέροντα 
κόπτονταν ο Τρούμαν, ο Ρούσβελτ κι ο Μπράιαν. 

Η καλή καταγωγή και τα καλά πτυχία
Στο άρθρο που έγραψε για τους New York Times της 21ης Νοεμβρίου 

του 2008, αμέσως μετά την πρώτη εκλογική νίκη του Ομπάμα, ο 
Ντέιβιντ Μπρουκς (David Brooks) χαιρέτιζε τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο 

10. B. Jackson, Honest Graft: Big Money and the American Political Process [Το νόμιμο είναι 
και ηθικό: το χρήμα και το αμερικανικό πολιτικό σύστημα], Ν. Υόρκη, A. Knopf, 1988, σ. 
34. Ο Τζάκσον χαρακτηρίζει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ως προλεταριακή όχι μόνο λόγω 
της επιρροής των εργατικών οργανώσεων αλλά και γιατί εκείνη την εποχή δε χρειαζόταν 
κανείς πολλά λεφτά για να καταφέρει να εκλεγεί είτε βουλευτής είτε γερουσιαστής. 
Άλλωστε, από τη στιγμή που κάποιος κατάφερνε να εκλεγεί, συνήθως μετά επανεκλεγόταν 
για συναπτές θητείες.
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για τις ψαγμένες επιλογές προσώπων που ανακοίνωνε τότε για τη 
μελλοντική του κυβέρνηση. Ο Μπρουκς δεν περιλαμβανόταν ακόμη 
στους αγαπημένους αρθρογράφους του μέλλοντος προέδρου και το 
περίφημο «μπρουκσύλλιο» ανάμεσα στους δύο άνδρες δεν είχε ακόμη 
φτάσει στο στάδιο της εκρηκτικής έκλυσης αμοιβαίου θαυμασμού που 
ζήσαμε λίγο αργότερα. Η σπίθα όμως είχε ήδη ανάψει. Κι αυτό που 
κέρδισε την εκτίμηση του αρθρογράφου ήταν τα ακαδημαϊκά βιογραφικά 
της υπό διαμόρφωση, ακόμη τότε, ομάδας κυβερνητικών στελεχών και 
συμβούλων του Ομπάμα. Σχεδόν κάθε όνομα που ανέφερε ο Μπρουκς -οι 
οικονομικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι εξωτερικής πολιτικής ή ακόμη κι η 
ίδια η Πρώτη Κυρία- ήταν πτυχιούχοι ενός από τα οχτώ πανεπιστήμια 
της Ivy League, οι περισσότεροι μάλιστα άνω του ενός11. Η νέα κυβέρνη-
ση θα ήταν μια «επαινοκρατία», κατά τον αστεϊσμό του Μπρουκς: «η δι-
ακυβέρνηση από τους αποφοιτήσαντες με τους καλύτερους βαθμούς του 
πανεπιστημιακού τους τμήματος».

Από τότε που τον ξέρω ο Μπρουκς επιδεικνύει πραγματική 
εμμονή με τα γούστα και τις συνήθειες των αξιοκρατών της Ανατολικής 
Ακτής12. Μπορεί κάπου κάπου να ‘ναι δεικτικός, ουδέποτε όμως 
ξεφεύγει πραγματικά από τη θεμελιώδη του πεποίθηση, τούτο το άρθρο 
πίστης που καθιστά έναν αρθρογράφο του είδους του τόσο ταιριαστό 
με το πνεύμα των Νιου Γιορκ Τάιμς: πρόκειται για την ιδέα πως οι 
απόφοιτοι των καλών πανεπιστημίων είναι πραγματικά σπουδαίοι 
άνθρωποι. Επόμενο ήταν, λοιπόν, ο Μπρουκς να λιποθυμά από συγκίνηση 
καθώς παρακολουθούσε το υπό σύσταση υπουργικό συμβούλιο και την 
ομάδα των συμβούλων του Ομπάμα, τον Νοέμβριο του 2008, τότε που 
παρήλαυναν όλα αυτά τα πτυχία του Χάρβαρντ -Πραγματικά, τι εγγύηση 
ταλέντου! «Είμαι βαθύτατα εντυπωσιασμένος από την κυβερνητική 
μετάβαση του Ομπάμα», εξομολογούνταν. Αναρωτιέστε γιατί; Επειδή 
«διαλέγουνε τους πιο καταρτισμένους ανθρώπους στην Ουάσινγκτον»: 

11. Σ.τ.μ.: Τα πανεπιστήμια της Άιβι Λιγκ βρίσκονται στη βορειοανατολική ακτή των 
ΗΠΑ και συγκαταλέγονται ανάμεσα στα παλαιότερα και ιστορικότερα της χώρας. 
Συνεπώς, είναι σήμερα τα πανεπιστήμια με το μεγαλύτερο κύρος και τον πιο ελιτίστικο 
χαρακτήρα.

12. Σ.τ.μ.: Αναφορά στην ολιγαρχία της μόρφωσης των βορειοανατολικών, Ατλαντικών 
πολιτειών των ΗΠΑ, οι οποίες αναπαράγονται κοινωνικά μέσω των πανεπιστημιακών σχο-
λών της Άιβι Λιγκ. Συμβολικό επίκεντρο αυτής της ελίτ είναι η Βοστώνη με τα πολλά της 
πανεπιστήμια και γι’ αυτό ένα κομμάτι τούτης της ολιγαρχίας αποκαλούνταν παλιότερα 
και «Βοστωνέζοι Βραχμάνοι» (Boston Brahmins), ώστε, μέσω της αναφοράς στις ινδικές 
κάστες, να υποδηλώνεται ο κλειστός χαρακτήρας αυτής της ελίτ.
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«ανοιχτόμυαλους ανθρώπους» που δεν είναι «φορείς ιδεολογιών» και 
διαθέτουν μπόλικη «πρακτική δημιουργικότητα». Ήταν «θαυμαστοί 
επαγγελματίες», ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει ο επαγγελματικός και 
γνωστικός τομέας καθενός εξ αυτών. 

Βέβαια, τόσο ο Μπρουκς όσο και όλοι οι υπόλοιποι σχολιαστές 
εκείνης της περιόδου παρέβλεψαν το εξής ουσιώδες μα και στοιχειώδες 
γενονός: ότι το να διαλέγει κανείς τόσο πολλούς ανθρώπους με το ίδιο 
ταξικό υπόβαθρο -ήταν όλοι τους μέλη της τάξης των εξειδικευμένων 
επαγγελματιών [professionals], όπως είδαμε- μάλλον συνιστούσε εγγύηση 
πνευματικής κλειστότητας και ιδεολογικής ομοιομορφίας. Αν συνήθως 
παραγνωρίζουμε τα ταξικά συμφέροντα τούτης της επαγγελματικής 
τάξης, είναι γιατί δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε όσους εξασκούν 
εξειδικευμένα επαγγέλματα ως «τάξη». Όπως ακριβώς κι ο Μπρουκς, 
τους αντιλαμβανόμαστε απλώς και μόνον ως «τους καλύτερους». 
Πιστεύουμε πως έγιναν ό,τι έγιναν, επειδή είναι υπερβολικά έξυπνοι και 
ταλαντούχοι, όχι επειδή έχουν αριστοκρατική καταγωγή ή κάτι ανάλογο.

Για να πούμε και του στραβού το δίκιο, πολλοί Αμερικανοί 
ανακουφίστηκαν και μόνο στη σκέψη πως όλο αυτό το συσσωρευμένο 
ταλέντο θα αντικαθιστούσε τους ντιλετάντηδες και τους λογής «ημέτερους» 
που επάνδρωσαν τις κυβερνήσεις Μπους. Περάσαμε δύσκολα χρόνια κατά 
την οχταετία αυτή· ωστόσο, αν θέλουμε να καταλάβουμε από τι νοσεί 
πλέον ο προοδευτισμός [liberalism], αν θέλουμε, με άλλα λόγια, να κατανο-
ήσουμε τι είναι αυτό που αποτρέπει τούτο το πολιτικό ρεύμα απ’ το να 
δράσει ενάντια στην ανισότητα και τι είναι αυτό που μας έχει επαναφέρει 
σ’ ένα κοινωνικό μοντέλο που μας θυμίζει 19ο αιώνα, ιδού πού πρέπει 
να στρέψουμε την προσοχή μας: στις πεποιθήσεις και τα συλλογικά 
συμφέροντα των εξειδικευμένων επαγγελματιών, δηλαδή στην αγαπημέ-
νη εκλογική βάση των Δημοκρατικών. Ο ιστορικός Κρίστοφερ Λας -τούτο 
το οντολογικό αντίθετο του Ντέιβιντ Μπρουκς!- παρατηρούσε το 1965 ότι 
«ο σύγχρονος ριζοσπαστισμός ή προοδευτισμός μπορεί να γίνει καλύτερα 
κατανοητός ως μια φάση της κοινωνικής ιστορίας των διανοούμενων»13. 
Σε ό,τι με αφορά, στόχος μου είναι σε αυτό το βιβλίο να ανανεώσω τού-
το το ρητό του Λας. Ισχυρίζομαι ότι τα έργα και οι θέσεις του σημερινού 
Δημοκρατικού Κόμματος μπορούν να γίνουν καλύτερα κατανοητά ως μια 
φάση της κοινωνικής ιστορίας των μελών της επαγγελματικής τάξης.

13. Πρόκειται για ένα κομμάτι από την πρώτη πρόταση του βιβλίου του Λας, The New 
Radicalism in America 1889-1963 [Ο νέος πολιτικός ριζοσπαστισμός στην Αμερική], N. Υόρκη, 
Norton, 1965. 
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Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες; 
Κατ’ αρχάς, δεν ταυτίζονται με τους «διανοούμενους» του Λας. Η 
συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα αποτελείτο κυρίως από συγγραφείς και 
ακαδημαϊκούς και είχε ως κύριο γνώρισμα την κριτική τοποθέτηση των 
μελών της απέναντι στον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας. Υπό αυτήν, 
λοιπόν, την παραδοσιακή χρήση του όρου, δεν υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι 
διανοούμενοι ώστε να σχηματίσουν μια ξεχωριστή κοινωνική τάξη. Οι 
«εξειδικευμένοι επαγγελματίες», από την άλλη, συνιστούν μια πολυπληθή 
και ευκατάστατη ομάδα. Είναι όλοι αυτοί που εξασκούν τα επαγγέλματα 
που κάθε γονιός θα επιθυμούσε για το παιδί του. Εκτός από τους 
γιατρούς, τους δικηγόρους, τους κληρικούς, τους αρχιτέκτονες και τους 
μηχανικούς -που συνιστούν τα βασικά επαγγέλματα της κατηγορίας-, θα 
πρέπει να συμπεριλάβουμε στην εν λόγω ομάδα τους οικονομολόγους, 
τους ειδικούς επί της διεθνούς ανάπτυξης, τους πολιτικούς επιστήμονες, 
τους μάνατζερ, τους οικονομικούς συμβούλους, τους προγραμματιστές, 
τους αεροναυπηγούς ή ακόμη και όσους γράφουν βιβλία όπως αυτό εδώ. 

Οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες είναι μια κοινωνική ομάδα 
υψηλού κύρους. Ωστόσο θεμέλιο της υψηλής τους θέσης στην κοινωνική 
ιεραρχία δεν είναι το εισόδημά τους αλλά η μόρφωσή τους. Κυβερνούν 
επειδή είναι προικισμένοι και έξυπνοι. Ένας καλός κοινωνιολογικός 
ορισμός της «επαγγελματικής τάξης» είναι πως συνιστά μια «δεύτερη 
ιεραρχία» -δίπλα στην κύρια ιεραρχία, αυτή του χρήματος- η οποία 
«βασίζεται στην πιστοποιημένη τεχνογνωσία»14. Τουτέστιν, ένα κοινωνι-
κό καθεστώς που στηρίζεται σε βαθμολογίες εξετάσεων και υψηλού επι-
πέδου πτυχία και προστατεύεται από όλες αυτές τις επαγγελματικές 
ενώσεις που έχουν σχηματισθεί με τον καιρό προκειμένου να καθορίζουν 
την ορθή πρακτική, να επιβάλλουν την προσήκουσα επαγγελματική ηθική 
και να πολεμούν όσους δε διαθέτουν νόμιμη άδεια άσκησης του εκάστοτε 
επαγγέλματος. Ένα επιπλέον διακριτικό γνώρισμα των εξειδικευμένων 
επαγγελμάτων είναι η αυθεντία που ενσαρκώνουν. Ο Ιβάν Ίλιτς, ο εξέχων 
κοινωνικός κριτικός της δεκαετίας του ’70, όριζε κάποτε τους εξειδικευ-
μένους επαγγελματίες ως κατόχους της «εξουσίας να επιτάσσουν»15. Οι 
εξειδικευμένοι επαγγελματίες είναι αυτοί που γνωρίζουν τα προβλήματά 

14. C. Derber, W. A. Schwartz, Y. Magrass, Power in the Highest Degree: Professionals and 
the Rise of a New Mandarin Order [Η εξουσία των δυνατότερων πτυχίων. Οι εξειδικευμένοι 
επαγγελματίες και η άνοδος ενός νέου μανδαρινάτου], Οξφόρδη, Oxford U. P., 1990, σ. 4. 

15. I. Illich, “Disabling Professions [Τα παραλυτικά εξειδικευμένα επαγγέλματα]”, στον 
ομώνυμο, συλλογικό τόμο, Λονδίνο, Marion Boyars, 1977, σ. 17. 
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μας και προσφέρουν πολύτιμες διαγνώσεις: προβλέπουν τον καιρό, ορ-
γανώνουν τις οικονομικές μας συναλλαγές και καθορίζουν τους κανόνες 
των αρραβώνων· σχεδιάζουν τις πόλεις μας και χαράσσουν τις κυκλο-
φοριακές δομές βάσει των οποίων όλοι εμείς οι υπόλοιποι ταξιδεύουμε· 
γνωρίζουν επίσης πότε κάποιος είναι ένοχος ηθικών ή ποινικών παρα-
πτωμάτων και ποια πρέπει να είναι η ακριβής μορφή της τιμωρίας που 
η εκάστοτε παράβασή μας επισύρει. Οι δάσκαλοι γνωρίζουν τι πρέπει 
να μαθαίνουμε. Οι αρχιτέκτονες πώς πρέπει να είναι τα κτήριά μας. Οι 
οικονομολόγοι γνωρίζουν ποιο πρέπει να είναι το ποσοστό με το οποίο 
δανείζουν οι Κεντρικές Τράπεζες τις υπόλοιπες τράπεζες μιας χώρας. 
Οι τεχνοκριτικοί γνωρίζουν ποιο είναι το καλό και ποιο το κακό γούστο. 

Και παρ’ όλο που υποκείμεθα όλοι μας σε όλες αυτές τις διαγνώσεις 
και τις υπαγορεύσεις, οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες δε λογοδοτούν 
στην κοινωνία αλλά στους ομοίους τους (όπως επίσης, βέβαια, και στους 
εκάστοτε πελάτες τους). Στην πραγματικότητα ακούν μόνο ο ένας τον 
άλλον. Τα εξειδικευμένα επαγγέλματα έχουν αυτονομηθεί και δεν είναι 
υποχρεωμένα να λαμβάνουν υπόψη τους όσα τους λένε όσοι δεν ανήκουν 
στον κύκλο τους. Με αυτόν τον τρόπο χτίζουν και διατηρούν μονοπώλια 
επί των εκάστοτε καθορισμένων πεδίων τους. Ίσως ο όρος «μονοπώλιο» 
να ηχεί κάπως βαρύς, ωστόσο είναι γενικά αποδεκτός μεταξύ των κοι-
νωνιολόγων που μελετούν την εξειδίκευση. Σύμφωνα με μια ομάδα κοι-
νωνιολόγων, επί παραδείγματι, η έκφραση «μονοπώληση της γνώσης» 
αποτελεί τη στοιχειώδη περιγραφή αυτού που κάνουν τα εξειδικευμένα 
επαγγέλματα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο περιορίζουν την είσοδο 
στους τομείς τους: πιστοποιούν την ειδημοσύνη των γνωστικά μυημέ-
νων, ενώ την ίδια στιγμή αρνούνται και απορρίπτουν κάθε αξίωση των 
«εκτός» ότι η δική τους γνώση είναι επίσης έγκυρη16.

Είναι προφανές ότι η εξειδικευμένη γνώση συνιστά στοιχείο 
απαραίτητο για τη λειτουργία του πολύπλοκου κόσμου μέσα στον οποίο 
ζούμε. Είτε πρόκειται για καπενάνιους πλοίων είτε για νευροχειρούργους, 

16. C. Derber, W. A. Schwartz, Y. Magrass, Power in the Highest Degree..., ό. π., σσ. 16-
17. Σχετικά με τη χρήση εξειδικευμένης γλώσσας και τη συνακόλουθη μυστικοποίηση, 
βλ. σσ. 92-94. Η κοινωνιολόγος Μαγκάλι Λάρσον σημειώνει ότι «η τεχνητή διατήρηση 
της σπάνης (στην οποία καταφεύγουν τα εξειδικευμένα επαγγέλματα), συνεπάγεται 
μονοπωλιακές τάσεις: διατήρηση του μονοπωλίου της τεχνογνωσίας σε επίπεδο αγοράς 
αλλά και μονοπώληση του κύρους εντός ενός συστήματος κοινωνικής ιεραρχίας»: M. 
Larson, The Rise of Professionalism: A Sociological Analysis [Μια κοινωνιολογική ανάλυση της 
ανόδου της λογικής των εξειδικευμένων επαγγελμάτων], Μπέρκλεϊ, University of California 
Press, 1977, σ. xvii.
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η λειτουργία της σύγχρονης κοινωνίας εξαρτάται σε καίριο βαθμό από την 
εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Όπως, λοιπόν, τονίζουν οι κοινωνιολόγοι, οι 
κοινωνίες προσδίδουν στους εξειδικευμένους επαγγελματίες το ανώτερο 
κύρος που αυτοί κατέχουν έναντι της υπόσχεσης πως θα εκλπηρώνουν 
τις κοινωνικές τους υπηρεσίες. Σε αυτά τα πλαίσια, τα εξειδικευμένα 
επαγγέλματα θεωρούνται ανιδιοτελείς ενασχολήσεις και οι τεχνοκράτες 
ως «κοινωνικοί εντολοδόχοι», καθώς υποτίθεται ότι, σε αντίθεση με άλλες 
κοινωνικές ομάδες, δεν έχουν ως κίνητρό τους το κέρδος και την απλη-
στία. Αν μας φαίνεται ακόμη κάπως απωθητικό όταν γιατροί ή δικηγόροι 
κάνουν διαφημίσεις και αν κάποτε οι Αμερικανοί σοκάρονταν κάθε φορά 
που μάθαιναν πως κάποιος ραδιοφωνικός παραγωγός έπαιρνε χρήματα 
προκειμένου να παίξει δίσκους που δεν του άρεσαν, είναι ακριβώς επειδή 
θεωρούμε πως οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες θα πρέπει να διαπνέονται 
από ιδεώδη πιο υψηλά από την απλή επιδίωξη προσωπικού κέρδους17.

Η άνοδος της μεταβιομηχανικής κοινωνίας, κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες, προκάλεσε μια εκρηκτική διεύρυνση του φάσματος των 
εξειδικευμένων επαγγελμάτων. Πολλοί από αυτούς τους «εργάτες γνώ-
σης [knowledge workers]» -σύμφωνα με ένα όρο που είναι πολύ της μόδας- 
δεν εντάσσονται εύκολα στο παραδοσιακό σχήμα. Συχνά είναι μισθωτοί 
που εργάζονται σε εταιρείες και εκτελούν τις εντολές του διευθυντή τους 
κι όχι ελεύθεροι επαγγελματίες που εξασκούν ιδιωτικά το επάγγελμά 
τους. Δεν είναι ούτε εργάτες, ούτε όμως και καπιταλιστές, με τη στε-
νή έννοια των όρων. Κάποιοι εξ αυτών, ωστόσο, έχουν ορισμένα κοινά 
χαρακτηριστικά με τις δύο αυτές κατηγορίες. Για παράδειγμα, οι μισθοί 
ορισμένων από τους λογιστές της τοπικής μας ΔΟΥ είναι αντίστοιχοι με 
τους μισθούς ενός εργάτη, ενώ οι σχολικοί δάσκαλοι είναι πολύ συχνά 
μέλη συνδικάτων, όπως κι οι βιομηχανικοί εργάτες. Αντίθετα, στο άλλο 
άκρο του φάσματος, ορισμένοι τυχεροί «εργάτες γνώσης» της Σίλικον 
Βάλεϊ φιγουράρουν ανάμεσα στους κορυφαίους καπιταλιστές της χώρας. 
Αντίστοιχα, το χάσμα ανάμεσα στον διευθυντή ενός κερδοσκοπικού 
κεφαλαίου [hedge fund] και στους πλούσιους πελάτες του, των οποίων 
το χρήμα επενδύει, είναι συχνά ιδιαίτερα μικρό. Όπως μας δείχνουν τα 
δύο τελευταία παραδείγματα, τα ανώτερα κλιμάκια των εξειδικευμένων 
επαγγελμάτων περιλαμβάνουν πολύ πλούσιους ανθρώπους. Μπορεί οι 

17. Σχετικά με τους «εξειδικευμένους επαγγελματίες ως κοινωνικούς εντολοδόχους», 
βλ. S. Brint, In an Age of Experts: The Changing Roles of Professionals in Politics and Public Life 
[Στην εποχή των ειδικών: η αλλαγή του ρόλου των εξειδικευμένων επαγγελματιών στην 
πολιτική και τον δημόσιο βίο], Πρίνστον, Princeton U. P., 1996, κεφ. 2.
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τελευταίοι να μη συγκρίνονται με τους δισεκατομμυριούχους μετόχους 
και κληρονόμους της Wal-Mart, ωστόσο διεκδικούν κι αυτοί το μερίδιό 
τους στη διαχείριση της χώρας18. Σε κάθε περίπτωση, τούτες οι δύο 
δομές εξουσίας, η ιδιοκτησία και η γνώση, συνυπάρχουν -ορισμένες 
φορές έρχονται σε σύγκρουση αλλά κατά κανόνα συμβιώνουν αρμονικά.

Στόχος αυτού του βιβλίου δεν είναι η ανάλυση της ιδιαίτερης, κάθε 
φορά, τεχνογνωσίας που αντιστοιχεί σε καθένα από αυτά τα εξειδικευμένα 
επαγγέλματα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η ευρύτερη πολιτική νοοτροπία 
των μελών της επαγγελματικής τάξης. Όπως παρατηρεί ο πολιτικός επιστήμονας 
Φρανκ Φίσερ, τα εξειδικευμένα επαγγέλματα αποτελούν σήμερα κάτι 
παραπάνω από μια απλή επαγγελματική κατηγορία: «είναι μια ιδεολογία 
της μεταβιομηχανικής εποχής»19. Πολύ συχνά θεωρείται ως το πραγματικό 
πλαίσιο κατανόησης του σύγχρονου κόσμου. Ταυτόχρονα, ως ιδεολογία, 
η λογική των εξειδικευμένων επαγγελμάτων συνιστά προνομιακή πηγή 
πολιτικής εξαπάτησης. Πρώτα και κύρια είναι εγγενώς αντιδημοκρατική, μιας 
και δίνει προτεραιότητα στις απόψεις των ειδικών σε βάρος των μη ειδικών20. 
Αυτό μπορεί να γίνει αποδεκτό μέχρις ενός βαθμού –κανείς δε διαφωνεί, για 
παράδειγμα, με την ύπαρξη κανόνων που ορίζουν ότι μόνο εκπαιδευμένοι 
πιλότοι έχουν το δικαίωμα να πετούν· τι γίνεται όμως όταν μια ολόκληρη 
κατηγορία ειδικών παύει να βλέπει τον εαυτό της ως «κοινωνική εντολοδόχο»; 
Τι συμβαίνει όταν τα μέλη της κάνουν κατάχρηση της μονοπωλιακού τύπου 
εξουσίας που κατέχουν; Τι συμβαίνει όταν αρχίζουν να ενδιαφέρονται κυρίως 
για το συμφέρον τους -όταν δηλαδή αρχίζουν να συμπεριφέρονται ως τάξη;

18. Σ.τ.μ.: Ο Φρανκ αναφέρεται εδώ στην οικογένεια των Walton, οι οποίοι είναι κλη-
ρονόμοι της περιουσίας που δημιούργησε ο Sam Walton, ιδρυτής της Wal-Mart, του μεγα-
λύτερου ομίλου καταστημάτων λιανικής πώλησης στις ΗΠΑ. Η συνολική περιουσία όλων 
των μελών της οικογένειας εκτιμάται (σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε το Forbes τον 
περασμένο Ιούλιο) στα 149 δις δολλάρια. Ωστόσο, το επιχείρημα του Φρανκ δε στέκει, 
μιας και κανένας από τα μέλη των Γουάλτον δε διαθέτει, μόνος του, περιουσία ανώτερη 
των 36,5 δις. Αντίθετα, ορισμένοι από τους μεγιστάνες της Σίλικον Βάλεϊ έχουν περιουσίες 
λιγότερο ή περισσότερο μεγαλύτερες (83,7 δις ο Γκέιτς, 65,8 δις ο Τζεφ Μπέζος, 50,6 δις 
ο Ζούκενμπεργκ, 50,3 δις ο Λάρι Έλισον, 39,2 δις o Σεργκέι Μπριν κ.ο.κ.).

19. F. Fischer, Technocracy and the Politics of Expertise [Τεχνοκρατία και η πολιτική της 
τεχνογνωσίας], Ν. Υόρκη, Sage Publications, 1990, σ. 104.

20. Ο Φίσερ συνοψίζει ως εξής την τεχνοκρατική κοσμοαντίληψη: «Ελάχιστοι τεχνοκράτες 
θα ισχυρίζονταν ότι η δημοκρατία είναι απορριπτέα αυτή καθεαυτή. Αυτό που συνήθως 
υποστηρίζουν είναι ότι θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε ριζικά το περιεχόμενό της, 
προς μια ιεραρχική και ελιτίστικη κατεύθυνση. Πιστεύουν ότι ο παραδοσιακός τρόπος 
με τον οποίο συνήθως αντιλαμβανόμαστε τη δημοκρατία είναι ασύμβατος με την 
πολυπλοκότητα της μεταβιομηχανικής κοινωνίας» (F. Fischer, Technocracy and the Politics..., 
ό. π., σ. 35).
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«Κυβερνώντας εν ονόματι της γνώσης»21

Η αμερικανική κοινωνία έχει καταπιαστεί με αυτά τα 
ερωτήματα στο παρελθόν. Η αξίωση των εξειδικευμένων επαγγελμάτων 
να μετατραπούν σε ανώτερη αυθεντία αλλά και να διατηρούν το 
μονοπώλιο της υπαγόρευσης καθόταν άσχημα στους Αμερικανούς κι 
έτσι, κατά τις πρώτες δεκαετίες της ύπαρξης τούτης της χώρας, οι φορείς 
των πρώτων συνάντησαν σκληρές αντιστάσεις από την πλευρά της 
κοινωνίας. Κατά τα χρόνια του Άντριου Τζάκσον, τότε που κυριαρχούσε 
ένα βαθύ αντιαριστοκρατικό αίσθημα, «η ιδεολογία της αξιοκρατίας 
συγκρούστηκε με τον ιδεολογικό εξισωτισμό του πολιτικού συστήματος», 
σύμφωνα με τα λόγια της κοινωνιολόγου Μαγκάλι Λάρσον (Magali 
Larson). Οι Αμερικανοί εκείνης της εποχής θεωρούσαν ότι η ισότητα ήταν 
ασυμφιλίωτη με το τεχνοκρατικό ιδεώδες μιας νομικά αναγνωρισμένης 
κλίκας ειδικών. Εκείνα τα χρόνια η κοινωνία δεν έβλεπε με καλό μάτι τα 
καρτέλ και τα μονοπώλια κι έτσι εξεγέρθηκε ενάντια στα εξειδικευμένα 
επαγγέλματα τα οποία έβλεπε ως απόπειρες διατήρησης κάποιου 
είδους αριστοκρατικού προνομίου διά της «μυστικοποίησης και της 
απόκρυψης», όπως το έθετε μια εφημερίδα το 1835. Σε αρκετές πολιτείες 
μάλιστα η αντίδραση ενάντια στην κυριαρχία των ειδικών υπήρξε τόσο 
ριζική ώστε οδήγησε μέχρι και στην κατάργηση των προϋποθέσεων για 
την απόκτηση άδειας εξάσκησης του ιατρικού επαγγέλματος22. Τούτο το 
αντιτεχνοκρατικό πνεύμα διατηρήθηκε για δεκαετίες ολόκληρες. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι η Αγροτική Συμμαχία και οι Ιππότες της Εργασίας, 

21. Ο αναρχικός του 19ου αιώνα, Μιχαήλ Μπακούνιν προειδοποιεί ενάντια στη «βασιλεία 
της επιστημονικής ευφυίας, το πιο αριστοκρατικό, δεσποτικό, αλαζονικό και ολιγαρχικό 
απ’ όλα τα καθεστώτα. Μια νέα τάξη θα γεννηθεί, μια νέα ιεραρχία πραγματικών και 
ψευτοεπιστημόνων και λογίων κι ο κόσμος θα χωρισθεί σε μια μειοψηφία που θα κυβερνά 
στ’ όνομα της γνώσης και σε μια τεράστια μάζα αμαθών. Και τότε, αλλοίμονο στη μάζα 
των αμαθών!» (Μ. Μπακούνιν, «Κριτική της οικονομικής αιτιοκρατίας και του ιστορικού 
υλισμού», Η παρισινή Κομμούνα του 1871 και η ιδέα του Κράτους, μτφρ. J. Loumala, 
Αθήνα, Ελεύθερος Τύπος, χ.χ., σ. 88). Ως γνωστόν, ο Νόαμ Τσόμσκι παραθέτει το συ-
γκεκριμένο χωρίο σ’ ένα πασίγνωστο άρθρο του 1977 με τίτλο «Οι διανοούμενοι και το 
κράτος» (ελληνική μετάφραση στον ομώνυμο τόμο, μτφρ. Ν. Αλεξίου, Αθήνα, Ελεύθερος 
Τύπος, 2000).

22. M. Larson, The Rise of Professionalism…, ό. π., σ. 134. Για το ιατρικό επάγγελμα 
κατά την τζακσονική περίοδο, βλ. το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του P. Starr, The Social 
Transformation of American Medicine: The Rise of a Sovereign Profession and the Making of a 
Vast Industry [Ο κοινωνικός μετασχηματισμός της αμερικανικής ιατρικής: η ανάδυση ενός 
κυρίαρχου επαγγέλματος κι η δημιουργία ενός παντοδύναμου τομέα της οικονομίας], 
1982. Την ατάκα περί «μυστικοποίησης και απόκρυψης» την αντλεί ο Σταρ από ένα 
αγανακτισμένο κύριο άρθρο εφημερίδας του 1833.
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δύο εργατικές οργανώσεις του 19ου αιώνα, δε δέχονταν δικηγόρους ως 
μέλη τους23. Αντίστοιχα, εγώ ο ίδιος έχω δει στο δυτικό Κάνσας έναν ολό-
κληρο κήπο με γλυπτικές παραστάσεις ποπουλιστικής έμπνευσης, στο 
κέντρο των οποίων βρίσκεται η σκηνή της σταύρωσης της «Εργασίας» 
από τα εξειδικευμένα επαγγέλματα: τον «Γιατρό», τον «Ιεροκήρυκα», 
τον «Δικηγόρο» και τον «Τραπεζίτη»24.

Εντούτοις, μέσα στη δίνη των γιγάντιων απεργιών και των 
ξαφνικών και καταστροφικών κρίσεων που σφράγισαν τη λεγόμενη 
Επίχρυση Εποχή25, ένα κίνημα μεταρρυθμιστών που έμειναν στην ιστο-
ρία ως «Προοδευτικοί [progressives]» άρχισε να προωθεί την ιδέα πως η 
επικράτηση της λογικής των εξειδικευμένων επαγγελμάτων αποτελούσε 
όχι απλώς μια θετική εξέλιξη αλλά και τη μόνη οδό προς την επιβίωση 
μιας κοινωνίας που σπαρασσόταν από τον πόλεμο ανάμεσα στο κεφάλαιο 
και την εργασία. Οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες παρουσιάζονταν 
πλέον ως μια πεφωτισμένη διευθυντική τάξη, ικανή να επιτύχει την 
πολυπόθητη ειρήνευση εντός του βιομηχανικού κλάδου, η οποία θα ήταν 
αδύνατο να επιτευχθεί όσο το ατομικό κέρδος παρέμενε ως μοναδικό 
ελατήριο των οικονομικών συμπεριφορών. Οι Προοδευτικοί εκείνης της 
εποχής ήταν συχνά δεδηλωμένοι ελιτιστές. Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα ο Χέρμπερτ Κρόλι, συγγραφέας του θεμελιώδους έργου Η υπόσχεση 

23. Σ.τ.μ.: Farmers’ Alliance: αγροτικό και ποπουλιστικό κίνημα που εμφανίζεται τη 
δεκαετία του 1870, τόσο στις Μεσοδυτικές πολιτείες όσο και στο Νότο των ΗΠΑ, και τη 
δεκαετία του 1890 συμμαχεί με το βραχύβιο Ποπουλιστικό Κόμμα (People’s Party -το οποίο 
εν τέλει συγχωνεύθηκε με τους Δημοκρατικούς, υποστηρίζοντας την υποψηφιότητα του 
Γουίλιαμ Τζένινγκς Μπράιαν στις εκλογές του 1896, μετά την αυτόνομη κάθοδό του σ’ 
εκείνες του 1892). Knights of Labor (1869-1949): εργατική οργάνωση που συχνά ενεργούσε 
ως συνδικάτο και γνώρισε την ακμή της στα τέλη του 19ου αιώνα, οπότε και τα μέλη 
της είχαν φτάσει τις 700.000. Βασικά της αιτήματα ήταν η καθιέρωση του οχτάωρου 
και η κατάργηση της εργασίας των παιδιών και των καταδίκων. Ήταν αντίθετη προς το 
σοσιαλισμό και τις ριζοσπαστικές τάσεις του εργατικού κινήματος και υποστήριζε τις 
κοοπερατίβες. 

24. Αναλύω διεξοδικότερα τούτο το γλυπτό στο βιβλίο μου, What’s the Matter with 
Kansas? How Conservatives Won the Heart of America [Τι τρέχει με το Κάνσας; Πώς οι 
συντηρητικοί κέρδισαν την ψυχή της Αμερικής], Ν. Υόρκη, Henry Holt & Co, 2004, σ. 83 
(Σ.τ.μ.: Φωτογραφία των γλυπτών παραστάσεων που περιγράφει ο Φρανκ μπορεί κανείς 
να βρει στο τέλος του κειμένου).

25. Σ.τ.μ.: Gilded Age αποκαλείται η περίοδος της αμερικανικής ιστορίας που ακολούθησε 
την Εποχή της Ανοικοδόμησης (βλ. προηγούμενη υποσημείωση). Χαρακτηρίστηκε από 
ραγδαία δημογραφική και οικονομική ανάπτυξη, καθώς πρόκειται για την περίοδο της 
ουσιαστικής εκβιομηχάνισης της αμερικανικής οικονομίας, και γνώρισε δύο μεγάλες οι-
κονομικές κρίσεις, το 1873 και το 1893. Τη διαδέχθηκε η Προοδευτική Εποχή που ξεκινά 
τη δεκαετία του 1890.
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του αμερικανικού τρόπου ζωής26 και μετέπειτα ιδρυτής του περιοδικού 
The New Republic, ο οποίος υποστήριζε ανοιχτά την προώθηση ενός 
είδους νεοαριστοκρατικής κοινωνικής οργάνωσης της οποίας θα ηγούντο 
κάποιοι «εξαιρετικοί» πολίτες. Και την ίδια στιγμή αριστεροί κοινωνικοί 
κριτικοί, όπως ο Θόρσταϊν Βέμπλεν (Thorstein Veblen) ή ο Ρ. Χ. Τόνι (R. 
H. Tawney), πίστευαν ότι η εξειδικευμένη τεχνογνωσία θα μπορούσε να 
τιθασεύσει τον καπιταλισμό.

Οι Προοδευτικοί είχαν αντιληφθεί το εξής σημαντικό: Πολλά από 
τα προβλήματα της βιομηχανικής παραγωγής ήταν -και είναι- αυστηρά 
τεχνικής φύσης, πράγμα που συνεπάγεται ότι έχουμε ανάγκη καλά κα-
ταρτισμένων ειδικών προκειμένου να τα αντιμετωπίσουμε, πόσο μάλλον 
όταν είναι προφανές πως δεν μπορούμε να περιμένουμε από την ίδια την 
αγορά να δώσει δημοκρατικές λύσεις στη μάστιγα της εκμετάλλευσης, 
των απολύσεων και των εργατικών ατυχημάτων. Δεν υπήρχαν εύκολες, 
τζεφερσονικού τύπου, λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Για πολλά χρόνια, 
λοιπόν, το Προοδευτικό ιδεώδες φάνταζε ως μια εξαιρετικά επιτυχημένη 
λύση. Για του λόγου το αληθές, τόσο το περίφημο «τραστ μυαλών» του 
Φραγκλίνου Ρούσβελτ όσο και η πληθώρα των παρεμβάσεων που αυτό 
έκανε, στα πλαίσια του Νιου Ντηλ, αποτελούν ακόμη σύμβολα του πολιτι-
κά προοδευτικού ρόλου που μπορεί να παίξει η εξειδίκευση: είναι δυνατό 
να διευθύνουμε ολόκληρες οικονομίες, τουλάχιστον μέχρις ενός βαθμού, 
να σχεδιάσουμε και να κερδίσουμε παγκόσμιας εμβέλειας πολέμους, 
όπως επίσης και να εγγυηθούμε σε όλα τα μέλη μιας πολυπληθούς 
μεσαίας τάξης την πρόσβαση σε μια ποικιλία καταναλωτικών αγαθών. 
Οι κυβερνήσεις του Ρούσβελτ αποτέλεσαν, υπό αυτήν την έννοια, τον 
χρυσούν αιώνα της διακυβέρνησης των εξειδικευμένων επαγγελμάτων, 
έστω και υπό μια -όπως θα δούμε- σημαντικά διαφορετική εκδοχή από 
το σημερινό καθεστώς της κυριαρχίας των ειδικών.

Οφείλω να ομολογήσω πως αισθάνομαι νοσταλγία για τούτη την 
τάξη διευθυντών και εξειδικευμένων επαγγελματιών της Προοδευτικής 
Περιόδου και της εποχής του Ρούσβελτ. Το σύστημα που αυτοί εμψύχωσαν 
διηύθυνε τις μεγάλες εταιρείες της χώρας, τα ΜΜΕ, τις ρυθμιστικές 
αρχές και το κράτος πρόνοιας κατά την πιο γενναιόδωρη περίοδο της 
μεταπολεμικής μας ιστορίας. Επιβιώνουν ακόμη, εδώ κι εκεί, ορισμένοι 
θύλακες τούτου του οργανωτικού συστήματος και είναι χάρις σ’ αυτούς 
που τα επιβατικά μας αεροπλάνα δεν εκρήγνυνται και οι γέφυρες των 

26. Herbert D. Croly, The Promise of American Life (1909). (Σ.τ.μ.: Το συγκεκριμένο έργο 
αποτέλεσε βασική πηγή έμπνευσης για τον Θήοντορ Ρούζβελτ.)
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αυτοκινητοδρόμων μας δεν καταρρέουν. Σε γενικές γραμμές, όμως, 
το εν λόγω σύστημα έχει εδώ και καιρό ανατραπεί και μετατραπεί σε 
κάτι πολύ διαφορετικό και πολύ πιο αδηφάγο. Σήμερα ζούμε σ’ έναν 
κόσμο θηρευτών τραπεζιτών, αδηφάγων πανεπιστημιακών, ακόμη και 
αρπακτικών στελεχών εταιρειών παροχής υπηρεσιών υγείας, όλοι εκ των 
οποίων δουλεύουν αποκλειστικά και μόνο με γνώμονα το προσωπικό 
τους συμφέρον. Πρόκειται εδώ για το φαινόμενο που θα μπορούσαμε ν’ 
αποκαλέσουμε εκμαυλισμό των εξειδικευμένων επαγγελμάτων και στο 
οποίο θα μπορούσε κανείς ν’ αφιερώσει ένα ολόκληρο βιβλίο. Εν προ-
κειμένω θα μπορούσαμε να πούμε ότι αναπτύσσεται παράλληλα με το 
φαινόμενο που εγώ περιγράφω σε τούτο το βιβλίο: ξεκινά περίπου την 
ίδια περίοδο, έχει ως πρωταγωνιστές ορισμένα από τα ίδια ιστορικά 
πρόσωπα κ.ο.κ. Ωστόσο, πέραν ορισμένων εξαιρέσεων, δε θα αποτελέσει 
αντικείμενο της παρούσας αφήγησης.

Αυτό, αντίθετα, που με απασχολεί είναι η στάση της κοινωνίας 
απέναντι στα εξειδικευμένα επαγγέλματα. Η οποία, από τη δεκαετία του ’70, 
έχει αρχίσει να γίνεται όλο και πιο αρνητική. Ο όρος «τεχνοκρατία [technocracy]», 
που κυκλοφόρησε τότε για να περιγράψει την κυριαρχία της εξειδίκευσης και 
τις κοινωνικές της συνέπειες, ήταν σχεδόν αποκλειστικά αρνητικός. Αρχίσαμε 
τότε ν’ αντιλαμβανόμαστε ότι η κυριαρχία των ειδικών απέκλειε τη λαϊκή 
κυριαρχία, ότι ήταν απανθρωποποιητική και μηχανική στη λογική της. Μέσα 
σ’ ένα τεχνοκρατικό σύστημα αυτού του είδους όλες οι σημαντικές πολιτικές 
αποφάσεις λαμβάνονταν σε απόμακρα γραφεία, αποκομμένα από την ευρύτερη 
δίνη της κοινωνικής πραγματικότητας. Οι άνθρωποι που διαμόρφωναν τούτες 
τις αποφάσεις ταυτίζονταν πολύ περισσότερο με τους κυβερνώντες παρά με 
τους κυβερνώμενους και οι αποφάσεις τους πολύ συχνά αγνοούσαν παντελώς 
τις έγνοιες των τελευταίων. Η άνωθεν προσπάθεια επιβολής φυλετικής 
ανάμειξης στα σχολεία, μέσω της χρήσης σχολικών λεωφορείων, συνιστά ένα 
από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα τεχνοκρατικής υπερβολής της 
περιόδου αυτής27. Ο πόλεμος του Βιετνάμ συνιστά ένα ακόμη παράδειγμα: 

27. Σ.τ.μ.: Η μέθοδος του desegregation busing εφαρμόστηκε κατά τη δεκαετία του ’70 
προκειμένου να διορθώσει το πρόβλημα των φυλετικών διαχωρισμών που συνέχιζαν να 
επιβιώνουν μετά την κατάργηση της ρατσιστικής νομοθεσίας, κατά τη δεκαετία του ’60. 
Προσπάθησε κυρίως να αντιμετωπίσει τις διάφορες στρατηγικές των λευκών οικογενειών 
που έστελναν τα παιδιά τους σε φυλετικά ομοιογενή σχολεία διά της αποστολής σε αυτά 
μαύρων μαθητών, από γειτονιές με σχεδόν αποκλειστικά μαύρο πληθυσμό. Το μέτρο 
εγκαταλείφθηκε μακροπρόθεσμα, τόσο λόγω της οργανωμένης αντίστασης που συνάντησε 
σε ορισμένες περιπτώσεις (με χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα της Βοστώνης) όσο και 
λόγω της τακτικής των λευκών μεσοστρωμάτων να εγκαταλείπουν το κέντρο των μεγάλων 

ΤΟΜΑΣ ΦΡΑΝΚ
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Τούτη η καταστροφική στρατιωτική επέμβαση, κατά την οποία στάλθηκαν 
στο θάνατο χιλιάδες αμερικανοί εργάτες (για να μη μιλήσουμε καν για τον 
υψηλότατο φόρο αίματος που πλήρωσαν οι ίδιοι οι Βιετναμέζοι), ήταν σε με-
γάλο βαθμό προϊόν της απροθυμίας των ειδικών της εξωτερικής πολιτικής της 
Ουάσινγκτον να λάβουν υπόψη τους όλες εκείνες τις πέραν της ειδικότητάς 
τους φωνές, οι οποίες κόμιζαν τ’ άσχημα μαντάτα28.

Εντούτοις, τα προβλήματα της τεχνοκρατικής οργάνωσης ποτέ δεν 
επιλύθηκαν. Αντίθετα, η τεχνοκρατία έγινε τρόπος ζωής, αποκτώντας τη δική 
της, μαζική, εκλογική βάση. Όπως τόσο συχνά μας το υπενθυμίζουν, σήμε-
ρα ζούμε σε μια «μεταβιομηχανική» εποχή και τούτο το εξελιγμένο στάδιο 
του πολιτισμού μας έχει τεράστιες ανάγκες σε τεχνοκρατική εξειδίκευση. 
Οι διάφοροι τομείς της οικονομίας της γνώσης, όπως ο προγραμματισμός, 
η χρηματοοικονομία, οι επικοινωνίες, οι υπηρεσίες πληροφοριών και η 
οργάνωση ιδιωτικών υπηρεσιών στρατιωτικής ασφάλειας, συνιστούν το 
ζωτικό κέντρο της σημερινής οικονομίας, με αποτέλεσμα οι εταιρείες να 
έχουν προχωρήσει στην πρόσληψη ολόκληρων στρατιών από μεσαία στελέχη, 
ειδικούς αποδοτικότητας, εργαστηριακούς επιστήμονες και ειδικούς επί των 
δημοσίων σχέσεων. Όσο όμως αυξανόταν ο αριθμός της, τόσο άλλαζε και η 
πολιτική τοποθέτηση αυτής της τάξης των διευθυντών και των εξειδικευμένων 
επαγγελματιών. Για λόγους που θα δούμε στη συνέχεια, ανάμεσα στα 
χρόνια του Αϊζενχάουερ και τη σημερινή περίοδο τα μέλη αυτής της τάξης 
μετανάστευσαν μαζικά από το Ρεπουμπλικανικό στο Δημοκρατικό κόμμα. 
Όπως παρατηρούν, πιο συγκεκριμένα, οι κοινωνιολόγοι Τζεφ Μένζα και Κλεμ 
Μπρουκς, αν οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες ήταν η κοινωνική κατηγορία 
που ψήφιζε πιο σταθερά υπέρ των Ρεπουμπλικανών κατά τη δεκαετία του 
’50, ως τα μέσα της δεκαετίας του ’90 είχαν πια μετατραπεί στην κοινωνική 
ομάδα που ψήφιζε περισσότερο από κάθε άλλη υπέρ των Δημοκρατικών29.

πόλεων για τα λευκά προάστια. Εξάλλου και πολλοί μαύροι γονείς ήταν αντίθετοι με 
το μέτρο αυτό, που ξερίζωνε τα παιδιά τους και τα έστελνε σε πολύ απομακρυσμένα 
σχολεία, σε γειτονιές που δε γνώριζαν. 

28. Ακολουθώ εδώ τη μαρτυρία του πολιτικού επιστήμονα Albert W. Dzur, “Professionals 
Versus Democracy [Εξειδικευμένοι επαγγελματίες εναντίον δημοκρατίας]”, από τον 
τόμο Democratic Professionalism: Citizen Participation and the Reconstruction of Professional 
Ethics, Identity, and Practice [Δημοκρατικός επαγγελματισμός: Η συμμετοχή των πολιτών 
κι η αναμόρφωση της ηθικής, της ταυτότητας και της πρακτικής των εξειδικευμένων 
επαγγελμάτων], 2008. Κατά τα άλλα, η κλασική ανάλυση της αποτυχίας των τεχνοκρατών 
κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Βιετνάμ είναι το βιβλίο του David Halberstam, The Best 
and the Brightest [Τα καλύτερα και πιο λαμπρά μυαλά], 1972.

29. J. Menza, C. Brooks, Social Cleavages and Political Change [Κοινωνικοί διαχωρισμοί και 
πολιτική αλλαγή], Oxford U. P., 1999, σ. 5, 213.
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Η εξειδίκευση συνιστά «μεταβιομηχανική ιδεολογία», όπως είδαμε, 
και σήμερα οι Δημοκρατικοί είναι πλέον το κόμμα της τάξης των εξειδικευμένων 
επαγγελματιών. Φυσικά η εκλογική βάση του κόμματος δεν περιορίζεται 
στους τελευταίους, μιας και περιλαμβάνει επίσης τις μειονότητες, τις γυναίκες 
και τους νέους, δηλαδή τις ομάδες που αποτελούν την περίφημη «ανερχόμε-
νη συμμαχία»30. Ωστόσο οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες είναι η κοινωνική 
κατηγορία που δίνει τον -τεχνοκρατικό- τόνο: τα δικά τους γούστα είναι που 
εξαίρουν οι προοδευτικές εφημερίδες και ο δικός τους, ιδιαίτερος τρόπος 
αντίληψης των πραγμάτων είναι που θεωρείται πλέον ως αυτονόητος και 
αντικειμενικά αληθής από τους προοδευτικούς. Ουσιαστικά οι εξειδικευμένοι 
επαγγελματίες κυριαρχούν πλέον στον προοδευτικό χώρο αλλά κι εντός του 
Δημοκρατικού Κόμματος με τον ίδιο τρόπο που οι απόφοιτοι της Άιβι Λιγκ 
κυριαρχούν στο υπουργικό συμβούλιο του Ομπάμα. Δε θα ήταν υπερβολή 
να ισχυριστούμε ότι οι απόψεις του σημερινού Δημοκρατικού Κόμματος 
αντανακλούν, σχεδόν με πάσα λεπτομέρεια, την ιδεολογική ιδιοσυγκρασία 
των εξειδικευμένων επαγγελματιών και διευθυντών ως κοινωνικής τάξης.

Ο ίδιος ο προοδευτισμός, ως ιδεολογικό ρεύμα, έχει μεταλλαχθεί, 
προκειμένου να προσαρμοστεί στις τεχνοκρατικές απόψεις αυτής της 
νέας εκλογικής του βάσης. Έχει πλέον μετατραπεί, από φιλοσοφία του 
κόσμου του μόχθου σε ιδεολογία της «οικονομίας της γνώσης» και πιο 
συγκεκριμένα των κερδισμένων τούτης της οικονομίας: των αρχηγών της 
Σίλικον Βάλεϊ, των μεγάλων πανεπιστημιακών συγκροτημάτων και των 
μεγιστάνων της Γουόλ Στριτ, οι οποίοι με τόση θέρμη συμμετείχαν το 
2008 στην προεκλογική χρηματοδότηση του Ομπάμα. Από την πλευ-
ρά τους, οι προοδευτικοί στοχαστές ανταποδίδουν υπόχρεοι τούτη 
την αγάπη, καθώς δε φείδονται κολακευτικών εκφράσεων κάθε φορά 
που αναφέρονται στους λατρεμένους τους ήρωες με τα πολλά πτυχία. 
Διαβάζουμε πως αυτοί οι κοινωνικά επιτυχημένοι επαγγελματίες 
είναι οι «δικτυωμένοι εργάτες» που θα κληρονομήσουν το μέλλον, 
είναι η «μορφωμένη τάξη» που κατανοεί πραγματικά τη δύναμη της 
εκπαίδευσης, είναι η «δημιουργική τάξη» που εξεγείρεται από την ίδια 
της τη φύση ενάντια στον κομφορμισμό και σε οτιδήποτε το κίβδηλο, 
είναι μια «τάξη της καινοτομίας», που απλούστατα δεν μπορεί να πάψει 

30. Σ.τ.μ.: «Coalition of the ascendant»: όρος που λάνσαρε το 2008 ο δημοσιογράφος Ron 
Brownstein για να περιγράψει αυτή τη συμμαχία ανερχόμενων κοινωνικών ομάδων («οι 
νέοι, οι μειονότητες κι οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες των ανώτερων λευκών μεσο-
στρωμάτων») που υποτίθεται πως θα επέτρεπε στους Δημοκρατικούς να κυριαρχήσουν 
εκλογικά. Βλ. σχετικά και τα όσα περιγράφει ο Φρανκ στην αρχή του δεύτερου μέρους 
αυτού του κειμένου.
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να επινοεί καινούργια κι εκπληκτικά πράγματα. Σε ό,τι με αφορά, στις 
σελίδες που ακολουθούν θα τους αποκαλώ «προοδευτική τάξη [libe-
ral class]». Δανείζομαι αυτόν τον χαρακτηρισμό από το βιβλίο του Κρις 
Χέτζες, Ο θάνατος της προοδευτικής τάξης με την εξής, όμως, ουσιαστική 
διαφορά31. Βασική ιδέα του Χέτζες είναι η διαπίστωση ότι η κοινωνική 
ομάδα που εμψυχώνει την προοδευτική πολιτική, αν δεν βρίσκεται πλέον 
υπό εξαφάνιση, έχει σίγουρα απωλέσει τον δυναμισμό της. Το βιβλίο του, 
λοιπόν, θρηνεί τον θάνατό της. Αντίθετα, εγώ γράφω για να στηλιτεύσω 
τον θρίαμβό της.

Η ποπ τεχνοκρατία
«Να στηλιτεύσω τον θρίαμβό της»; Τι λόγους έχει ένας ένθερμος 

αριστερός σαν και του λόγου μου ν’ αντιτίθεται στην άνοδο μιας κοινωνικής 
ομάδας προοδευτικών πολιτικών πεποιθήσεων; Έχει, σάμπως, μεγάλη δια-
φορά αν η κινητήρια δύναμη πίσω από μια εκλογική νίκη των Δημοκρατικών 
έρχεται από τα κάτω ή από τα πάνω; Για να το θέσω διαφορετικά: τι 
σημαίνει για το αριστερό κόμμα ενός δικομματικού συστήματος όπως το 
αμερικανικό το γεγονός πως η κυρίαρχη εκλογική του βάση αποτελείται 
πια, όχι από την παραδοσιακή εργατική τάξη, αλλά από μια ομάδα που 
βρίσκεται ψηλά στην κοινωνική ιεραρχία; Καταρχάς, το μόνο βέβαιο είναι 
πως σημαίνει εκτίναξη της ανισότητας. Όταν το αριστερό κόμμα του 
κομματικού διπόλου κόβει τους δεσμούς του με τον εργαζόμενο λαό και 
ταυτίζεται με τις επιδιώξεις κάποιας συγκεκριμένης μερίδας κοινωνικά 
επιτυχημένων και πλούσιων ανθρώπων, μοιραίο είναι να διαγράφονται από 
τη λίστα των προτεραιοτήτων του ζητήματα σχετικά με την εργασία και 
την εισοδηματική ισότητα. Πρόκειται ακριβώς για ό,τι συμβαίνει σήμερα: 
Τούτα τα ζητήματα εισοδηματικής ανισότητας έχουν επανερμηνευτεί με 
τόσο ριζικό τρόπο, ώστε ορισμένα στελέχη των Δημοκρατικών έχουν φτάσει 
πλέον να δυσκολεύονται να κατανοήσουν τι είχαν κατά νου οι προπάτορές 
τους της δεκαετίας του ’30 και του ’40, όταν έθιγαν αυτά τα θέματα. Για 
τους σημερινούς προοδευτικούς είναι αυτονόητο πως οι ταλαντούχοι άν-
θρωποι θα πρέπει να έχουν ανοιχτό τον δρόμο της καριέρας και πως, ως εκ 
τούτου, είναι απαράδεκτη η ύπαρξη οποιουδήποτε φραγμού που μπορεί 
να εμποδίσει την κοινωνική τους άνοδο.

Ένας είναι ο όρος για να χαρακτηρίσουμε τούτη την κατανόηση 
της ισότητας: αξιοκρατία [meritocracy]. Πρόκειται για ένα από θεμελιώ-
δη άρθρα πίστης της τάξης των εξειδικευμένων επαγγελματιών. Η αξι-

31. Ch. Hedges, The Death of the Liberal Class, 2011.
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οκρατία ενδιαφέρεται για τους κοινωνικά επιτυχημένους και κόπτεται 
να διασφαλίσει πως η κοινωνική επιτυχία είναι ανοιχτή σε όλους. Όπως 
σημειώνει ο δημοσιογράφος Κρις Χάις (Chris Hayes), «οι τομείς στους 
οποίους η Αριστερά έχει να επιδείξει τη μεγαλύτερη πρόοδο -δικαιώματα 
των ομοφυλοφίλων, ένταξη των γυναικών στην ανώτερη εκπαίδευση, 
κατάργηση της νομοθεσίας που διαιώνιζε τις φυλετικές διακρίσεις- είναι 
οι μάχες τις οποίες έδωσε ή δίνει με σκοπό να καταστήσει την αξιοκρατία 
ακόμη πιο αξιοκρατική. Αντίθετα, οι τομείς στους οποίους γνώρισε τις 
μεγαλύτερές της ήττες -συλλογικές δράσεις για την καθολική παροχή 
δημόσιων αγαθών, άμβλυνση της αυξανόμενης εισοδηματικής ανισότητας- 
είναι οι τομείς που υπερβαίνουν τούτο το αξιοκρατικό πλαίσιο»32.

Άλλος ένας λόγος για τον οποίο είναι σίγουρο πως ένα κόμμα 
εξειδικευμένων επαγγελματιών θα ασχοληθεί ελάχιστα με το πρόβλημα 
της ανισότητας, είναι ότι η ανισότητα ελάχιστα απασχολεί τα μέλη τούτης 
της κοινωνικής ομάδας. Ενώ κατά κανόνα έχουν ιδιαίτερα προοδευτικές 
θέσεις σε θέματα δικαιωμάτων και σεξουαλικών ηθών, τα μέλη αυτής 
της τάξης «δεν είναι διόλου προοδευτικά σε ζητήματα σχετικά με την 
οικονομία και την ισότητα», όπως μας υπενθυμίζει ο κοινωνιολόγος 
Στίβεν Μπριντ. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον συνδικαλισμό, για παρά-
δειγμα, υιοθετούν θέσεις απολύτως συντηρητικές, όπως θα δούμε33. 
Φυσικά, τέτοιου είδους γρήγορες γενικεύεις σχετικά με τις πεποιθήσεις 
του εκάστοτε κοινωνικού στρώματος παραβλέπουν την ύπαρξη πλήθους 
εξαιρέσεων -εν προκειμένω, λογικό είναι μια ομάδα μορφωμένων και 
συχνά καλλιεργημένων ατόμων να περιλαμβάνει και πολλούς έντιμους 
ανθρώπους οι οποίοι κόπτονται πραγματικά για το καλό της κοινωνίας. 
Είναι προφανές, για παράδειγμα, ότι πολλοί από αυτούς καταλαβαίνουν 

32. Ch. Hayes, Twilight of the Elites: America after Meritocracy [Το λυκόφως των ελίτ: η 
Αμερική μετά την αξιοκρατία], Βρετ. Κολομβία, Crown, 2012, σ. 48.

33. S. Brint, “The Political Attitudes of Professionals [Η πολιτική συμπεριφορά των 
εξειδικευμένων επαγγελματιών]”, Annual Review of Sociology, τ. 11 (1985), σ. 400. Ο Μπριντ 
επαναλαμβάνει πολλές από αυτές τις διαπιστώσεις στο βιβλίο του που παραθέσαμε 
σε προηγούμενη υποσημείωση: «Μόνο το 40% στηρίζει τα σημερινά ή και υψηλότερα 
επίπεδα δημόσιων δαπανών για προγράματα κοινωνικών μεταρρυθμίσεων και μόνο το 
20% ενδιαφέρεται πραγματικά για την άμβλυνση της εισοδηματικής ανισότητας μεταξύ 
πλούσιων και φτωχών. Εμπιστεύονται τους επιχειρηματίες πολύ περισσότερο από ό,τι τους 
εργαζόμενους και συχνά θεωρούν πως η κρατική παρέμβαση συνιστά μάλλον πρόβλημα 
παρά λύση» (In an Age of Experts..., ό. π., σ. 86). Ο Μπριντ κλείνει την έρευνά του ως εξής: 
«Στις περιπτώσεις όπου τα οικονομικά ζητήματα έχουν κεντρική σημασία, τα περισσότερα 
μέλη [της “νέας τάξης” των εξειδικευμένων επαγγελματιών] θα συμμαχήσουν, ως κατώτεροι 
ιεραρχικά εταίροι, με τη μεγαλοαστική τάξη» (“The Political Attitudes ...”, ό. π., σ. 410).
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την παράνοια της απορρύθμισης των αγορών, οι οποίες έχουν πλέον 
ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Ωστόσο, υπό μια γενικότερη κοινωνιολογική 
άποψη, οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες ως τάξη δεν αντιλαμβάνονται 
το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ότι η ανισότητα διόλου δεν αντιφάσκει, 
μήτε αμφισβητεί ή συγκρούεται με τη λογική των εξειδικευμένων 
επαγγελμάτων. Στην πραγματικότητα η ανισότητα αποτελεί μέρος 
της ουσίας τούτης της λογικής. Σε τελική ανάλυση, οι εξειδικευμένοι 
επαγγελματίες συνιστούν τους αξιωματικούς της κοινωνικής ζωής: είναι 
αυτοί που υπαγορεύουν τι πρέπει να γίνει κάθε φορά. Γι’ αυτό και η 
λογική του κοινωνικού κύρους είναι ουσιώδης για τη νοοτροπία τους. 
Σύμφωνα με τη Μ. Λάρσον, η προσπάθεια ανόδου στην ιεραρχία της 
κοινωνικής ζωής συνιστά «την πιο κεντρική διάσταση της εξειδίκευσης 
ως εργασικής επιλογής». Με άλλα λόγια: ουσία του ζητήματος είναι 
η ανισότητα. Ορισμένες φορές τα προνόμια που συνδέονται με 
την εξάσκηση κάποιου εξειδικευμένου επαγγέλματος είναι νομικά 
κατοχυρωμένα –δεν μπορεί, για παράδειγμα, να μπει ο καθένας σε μια 
αίθουσα δικαστηρίου και ν’ αρχίσει να αγορεύει ενώπιον των δικαστών. 
Ακόμα όμως κι όταν δεν υφίσταται κάποια νομική κατοχύρωση τέτοιου 
είδους, η ιδιαίτερη καταστατική θέση των εξειδικευμένων επαγγελμάτων 
διατηρείται από ένα είδος τεχνητής σπάνης, από ό,τι, με άλλα λόγια, 
η Λάρσον αποκαλούσε «μονοπώλιο της εξειδικευμένης γνώσης» σ’ ένα 
κλασικό της βιβλίο επί του θέματος34. 

Συγκολλητικό στοιχείο όλων αυτών των επί μέρους αντιλήψεων 
είναι η ιδέα της αξιοκρατίας, τούτο «το επίσημο άρθρο πίστης» των 
εξειδικευμένων επαγγελματιών, κατά την έκφραση μιας ομάδας 
κοινωνολόγων: Πρόκειται για την πεποίθηση ότι οι κοινωνικά επιτυχημένοι 
αξίζουν τις ανταμοιβές τους, ότι όσοι βρίσκονται ψηλότερα στην κοινωνική 
ιεραρχία βρίσκονται εκεί, ακριβώς επειδή είναι οι καλύτεροι35. Είναι η 
Πρώτη και Μεγάλη Εντολή της τάξης των εξειδικευμένων επαγγελματιών 
και των διευθυντικών στελεχών. Σήμερα μάλιστα η ιδέα της αξιοκρατίας 
έχει καταφέρει να θεωρείται τόσο λογική που πολλοί από εμάς την 
εκλαμβάνουμε πλέον ως αυτονόητη κι ως το πραγματικό και ορθό μέτρο 
αποτίμησης της ανθρώπινης αξιοσύνης: Να τα πάει κανείς καλά στο σχο-
λείο και στις σπουδές του, να πάρει το δίπλωμά του, να γίνει, στη συ-
νέχεια, δεκτός στις τάξεις των εξειδικευμένων επαγγελματιών. Και από 
τη στιγμή που το πετύχει, έρχονται στη συνέχεια οι ανταμοιβές: ο σεβα-

34. M. Larson, The Rise of Professionalism…, ό. π., σ. xvii, 236.
35. C. Derber, W. A. Schwartz, Y. Magrass, Power in the Highest Degree..., ό. π., σ. 174.
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σμός του κοινωνικού περίγυρου και φυσικά το ωραίο σπίτι στα ακριβά 
προάστια, το αυτοκίνητο υψηλού κυβισμού κι όλα τα συμπαρομαρτούντα. 
Κατόπιν τούτων, η ιδέα περί αξιοκρατίας μάς φαίνεται τόσο αυταπόδεικτα 
λογική που σχεδόν κανείς δε διανοείται να της ασκήσει κριτική, παρά 
μόνον σε περίπτωση που δεν τη βρίσκει αρκούντως αξιοκρατική.

Η πίστη στο αξιοκρατικό ιδεώδες συνιστά, για παράδειγμα, 
θεμελιώδη πεποίθηση του Μπαράκ Ομπάμα. Όπως παρατηρεί ο Τζόναθαν 
Άλτερ στο βιβλίο του για τον πρώτο καιρό της θητείας του Προέδρου, «ο 
Ομπάμα πιστεύει ότι, αν κάποιος αξίζει, δεν μπορεί να μην πετύχει κάποια 
στιγμή στη ζωή του». Σύμφωνα με τον Άλτερ, ο Πρόεδρος είχε κάποιους 
πολύ προσωπικούς λόγους για να το πιστεύει αυτό: επειδή επρόκειτο για 
το σύστημα που ώθησε και τον ίδιον ως την κορυφή. Σύμφωνα, πάντα, με 
τα λόγια του Άλτερ, «επειδή υπήρξε κι ο ίδιος προϊόν του μεταπολεμικού 
αξιοκρατικού συστήματος κοινωνικής ανόδου, δε θα μπορούσε να μη βλέπει 
τον κόσμο από την προοπτική της κλίμακας του κοινωνικού κύρους που κι 
ο ίδιος ανέβηκε». Κι έτσι ο Ομπάμα γέμισε τα υπουργικά του συμβούλια 
και τις ομάδες των συμβούλων του με απόφοιτους των πανεπιστημίων 
με το υψηλότερο κύρος, προς μεγάλη τέρψη του Ντέιβιντ Μπρουκς ο 
οποίος ατένιζε πλέον το μέλλον της χώρας έμπλεος αισιοδοξίας. Όπως 
παρατηρεί ο Άλτερ, «σ’ έναν βαθμό τσίμπησε κι ο Ομπάμα με την ιδέα ότι 
οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες που βρίσκονταν στα ανώτερα κλιμάκια 
είχαν περάσει από δίκαιες διαδικασίες επιλογής, όπως ακριβώς συνέβη 
και με τον ίδιον αλλά και τη Μισέλ, με την εγγραφή και την αποφοίτησή 
τους από πανεπιστήμια της Άιβι Λιγκ. Κατά συνέπεια, αξίζανε, στον έναν 
ή στον άλλο βαθμό, την υψηλή τους θέση στην κοινωνική ιεραρχία»36.

Είναι προφανές ότι αυτό που συνεπάγεται, από πολιτικής απόψεως, 
τούτη η ιδεολογία για τη στάση μας απέναντι στο ζήτημα της εισοδηματικής 
ανισότητας είναι ένα και μόνο πράγμα: βαθιά αδιαφορία. Για έναν κοινωνικά 
επιτυχημένο εξειδικευμένο επαγγελματία η αξιοκρατία συνιστά ένα 
εξαιρετικά ιδιοτελές ιδεολόγημα που δικαιολογεί όλες τις ανταμοιβές και 
το κοινωνικό στάτους των οποίων αυτός χαίρει, υπό το επιχείρημα ότι δήθεν 
είναι πιο έξυπνος από όλους τους υπόλοιπους. Αντίστοιχα ξεκάθαρο είναι 
το νόημα της αξιοκρατίας και για τον κόσμο που πληρώνει το μάρμαρο της 
ανισότητας –όπως, για παράδειγμα, για κάποιον που μόλις έχασε το σπίτι 
του ή για εκείνους που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με τον κατώτατο 
μισθό. Γι’ αυτούς τους ανθρώπους το ιδεολόγημα της αξιοκρατίας είναι σα-

36. J. Alter, The Promise: President Obama, Year One [Η υπόσχεση: ο πρώτος χρόνος της 
προεδρίας του Μπ. Ομπάμα], Ν. Υόρκη, Simon & Schuster, 2010, σ. 208.
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φές: «ξεχάστε το», τους λέει –«κανένας άλλος δεν ευθύνεται για τα προβλή-
ματά σας εκτός από εσάς τους ίδιους». Δεν υπάρχει χώρος για αλληλεγγύη 
μέσα σ’ ένα αξιοκρατικό σύστημα, καθώς η ίδια η έννοια της αλληλεγγύης 
έρχεται σε αντίθεση με την ιδεολογία των καλοσπουδαγμένων τεχνοκρατών 
που μας κυβερνούν. Όπως θα δούμε, τα ηγετικά στελέχη αυτής της τάξης 
επιδεικνύουν τεράστιο μεταξύ τους σεβασμό -πρόκειται γι’ αυτό που απο-
καλώ «αβρότητα της επαγγελματικής τάξης»-, την ίδια στιγμή που αισθάνο-
νται ελάχιστη συμπάθεια ακόμα και για τα λιγότερο τυχερά μέλη της ίδιας 
τους της τάξης: από τους εκάστοτε συναδέλφους τους κάθε είδους που κατά 
καιρούς απολύονται μέχρι τους βοηθούς καθηγητών που δεν καταφέρνουν 
τελικά να διοριστούν στο πανεπιστήμιο ή ακόμη και τα παιδιά που δεν 
καταφέρνουν να εγγραφούν στα «καλά» πανεπιστήμια. Μακράν του να 
θεωρούν ως δυσάρεστη έκπληξη ή ως αδικία το γεγονός πως η ζωή δε ραίνει 
με τις ευλογίες της όσους κάθε φορά δεν τα κατάφεραν, οι εξειδικευμένοι 
επαγγελματίες πιστεύουν, αντίθετα, ότι έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα37.

Όπως είναι προφανές, αυτές οι αντιλήψεις έχουν πολύ αρνητικές 
συνέπειες για τον σημερινό προοδευτισμό, μία εκ των οποίων είναι η 
ιδιαίτερα χαμηλή εκτίμηση που τρέφουν οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες 
για την κοινωνική ομάδα που αποτελεί την έτερη εκλογική βάση των 
Δημοκρατικών: τα εργατικά συνδικάτα. Τούτη η στάση περιγράφεται σε 
όλες τις μελέτες σχετικά με τη νοοτροπία της τάξης αυτής και μια πιθανή 
αιτία της είναι το γεγονός πως ο συνδικαλισμός, ως κίνημα των κατώτερων 
τάξεων, έχει συμφραζόμενα ταπεινής καταγωγής κι όχι κοινωνικού κύρους. 
Άλλη μια πιθανή αιτία είναι το γεγονός πως η αλληλεγγύη, κεντρική αξία του 
συνδικαλισμού, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ιδεολογία της ατομικής 
αριστείας, την οποία ενσαρκώνουν τα εξειδικευμένα επαγγέλματα38. Δεν 

37. Ο Jeff Schmidt εξηγεί αυτήν την ιδέα στο βιβλίο του Disciplined Minds: A Critical Look 
at Salaried Professionals and the Soul-Battering System That Shapes Their Lives [Πειθαρχημένα 
πνεύματα: μια κριτική ματιά στους μισθωτούς εξειδικευμένους επαγγελματίες και στο 
ψυχοφθόρο σύστημα που διαμορφώνει τις ζωές τους], Λάναμ, Rowman & Littlefield, 2000, 
σ. 208.

38. «Ο ναρκισσιστικός ατομικισμός των εξειδικευμένων επαγγελματιών, καθένας εκ 
των οποίων προσπαθεί να κάνει καριέρα σε κάποια βιβλιοθήκη ή ερευνητικό εργαστήριο, 
εμποδίζει την ανάπτυξη ταξικής αλληλεγγύης» (C. Derber, W. A. Schwartz, Y. Magrass, 
Power in the Highest Degree..., ό. π., σ. 182). Όλα σχεδόν τα βιβλία που διάβασα γύρω από 
τους εξειδικευμένους επαγγελματίες περιλάμβαναν κάποια μαρτυρία για την εχθρότητά 
τους απέναντι στους χειρώνακτες εργάτες και το εργατικό κίνημα. Βλ., π.χ., C. Derber, 
W. A. Schwartz, Y. Magrass, Power..., ό. π., σ. 188, M. Larson, The Rise…, ό. π., σ. x, όπως 
επίσης και το τρίτο κεφάλαιο του κλασικού βιβλίου της Barbara Ehrenreich, Fear of Falling: 
The Inner Life of the Middle Class [Ο φόβος της ταξικής έκπτωσης: η ψυχική ζωή των 
μεσοστρωμάτων], 1989.
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μπορεί, άλλωστε παρά να πλανάται πλάνην οικτράν όποιος αξιώνει καλή 
αμοιβή για μια εργασία η οποία δεν απαιτεί εξειδικευμένη εκπαίδευση.

Η εκπαίδευση ως πανάκεια 
Δε θα πρέπει να θεωρείται σύμπτωση το γεγονός ότι οι δύο πιο 

επιτυχημένοι Δημοκρατικοί ηγέτες των τελευταίων ετών, ο Μπιλ Κλίντον 
κι ο Μπαράκ Ομπάμα, βγήκαν απ’ την αφάνεια μέσω της φοίτησής 
τους σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους. Ούτε φυσικά το γεγονός πως, 
εν τέλει, ενστερνίστηκαν μια κοινωνική φιλοσοφία που θεωρεί την 
ανώτατη εκπαίδευση ως οδό όχι μόνο προς την ατομική επιτυχία μα 
και προς τη σωτηρία ολόκληρης της χώρας. Στο κάτω κάτω της γραφής, 
η ακαδημαϊκή επιτυχία συνιστά το θεμέλιο κάθε επιδίωξης κοινωνικής 
ανέλιξης από πλευράς εξειδικευμένων επαγγελμάτων. Διόλου τυχαίο, 
ως εκ τούτου, που η προοδευτική τάξη θεωρεί το πανεπιστήμιο ως 
τον σπουδαιότερο και πιο απαραίτητο θεσμό. Ούτε, φυσικά, θα πρέ-
πει να μας εκπλήσσει το γεγονός πως τα μέλη της προτείνουν διαρκώς 
ως λύση, σε οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί κανείς να φανταστεί, την 
πλατύτερη δυνατή πρόσβαση όλων των κοινωνικών στρωμάτων στην 
εκπαίδευση. Η φοίτηση στο πανεπιστήμιο μπορεί να υπερνικήσει την 
ανεργία και τον ρατσισμό, μας λένε -μπορεί να θεραπεύσει όχι μόνο την 
ανισότητα μα και την αποσύνθεση των λαϊκών γειτονιών των πόλεών 
μας. Η εκπαίδευση μάς κάνει πιο ανεκτικούς, διαλύει τις αμφιβολίες μας 
για την παγκοσμιοποίηση και την κλιματική αλλαγή, ενώ, ταυτόχρονα, 
μας προικίζει με τα απαραίτητα προσόντα θετικής και τεχνολογικής 
κατεύθυνσης που θα μας επιτρέψουν να είμαστε ανταγωνιστικοί ως 
κοινωνία. Συνιστά βαθύτατη πεποίθηση της προοδευτικής τάξης ότι δεν 
υπάρχει κάποιο κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα που να μην επιλύεται διά 
της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης. Η μόνη κριτική της 
λατρεμένης τους εκπαίδευσης που μπορούν να διανοηθούν τα μέλη αυτής 
της τάξης είναι πως δεν είναι αρκούντως αξιοκρατική: Αν μπορούσαμε να 
ιδρύσουμε περισσότερα πειραματικά σχολεία, να δώσουμε σε όλους ίσες 
ευκαιρίες συμμετοχής στα εισαγωγικά τεστ των πανεπιστημιακών σχολών 
και να διαγράψουμε τα φοιτητικά χρέη, τότε θα είχαμε κάνει ό,τι είναι 
ανθρωπίνως δυνατό να γίνει. 

Για την προοδευτική τάξη όλα τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα 
είναι στην πραγματικότητα προβλήματα που έχουν να κάνουν με 
την εκπαίδευση. Αποτελούν προϊόν της ανικανότητας των εκάστοτε 
αποτυχημένων να αποκτήσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα που 
όλοι ξέρουμε ότι είναι απαραίτητα στην κοινωνία του μέλλοντος. 
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ζήτημα της ανισότητας. Πολλοί 
προοδευτικοί πιστεύουν ότι το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός πως 
πολλοί φτωχοί δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο πανεπιστήμιο κι 
έτσι να προσχωρήσουν στην τεχνοκρατική-διευθυντική ελίτ. Ο ρόλος 
του Hamilton Project (τούτου του Δημοκρατικού θινκ τανκ που -διόλου 
τυχαία!- φέρει το όνομα του Αλεξάντερ Χάμιλτον, του πρωταρχικού, με 
άλλα λόγια, υπερασπιστή της αμερικανικής ελίτ39) είναι ακριβώς να το-
νίζει αυτή την ιδεά με κάθε ευκαιρία, μέσω των ατέλειωτων εκθέσεων 
που δημοσιεύει40. Τα μέλη του όμως δεν είναι τα μόνα ηγετικά μέλη της 
προοδευτικής τάξης που μας βομβαρδίζουν ανηλεώς με αυτήν την ιδέα 
όλα αυτά τα χρόνια. Ιδού ένα απάνθισμα, για του λόγου το αληθές: «Αν 
υπάρχει κάποια εισοδηματική διαίρεση στην Αμερική, αυτή έχει να κάνει 
με την εκπαίδευση, πράγμα λογικό άλλωστε: οι άνθρωποι που είναι πιο 
μορφωμένοι θα πρέπει να κερδίζουν περισσότερα χρήματα», σημείωνε 
το 2012 στη Washington Post ο Δημοκρατικός σύμβουλος επικοινωνίας 
Μπιλ Ναπ41· «Θεμελιώδης πίστη τόσο δική μου όσο και του Προέδρου 
είναι ότι ο μόνος τρόπος να τερματίσουμε τη φτώχεια είναι μέσω της 
εκπαίδευσης», δήλωνε το 2012 σ’ έναν δημοσιογράφο ο Άρνε Ντάνκαν 
(Arne Duncan), Υπουργός Παιδείας του Ομπάμα42· «Ο καλύτερος τρόπος 
-μακράν του δεύτερου- προκειμένου για τη βελτίωση των οικονομικών 
ευκαιριών και τη μείωση της ανισότητας είναι η βελτίωση των σχολικών 
και ακαδημαϊκών επιδόσεων όπως επίσης και των δεξιοτήτων των 
αμερικανών εργαζόμενων», διακήρυττε ο διοικητής της αμερικανικής 
Κεντρικής Τράπεζας, Μπεν Μπερνάνκι στους απόφοιτους του Χάρβαρντ 
του ακαδημαϊκού έτους 2008 (οι οποίοι, αν μη τι άλλο, θα πρέπει ν’ 

39. Σ.τ.μ.: Alexander Hamilton (1755-1804): Ιδρυτής Πατέρας και πρώτος Υπουργός 
Οικονομικών των ΗΠΑ. Υποστηρικτής της δημιουργίας συγκεντρωτικού κράτους και της 
συνακόλουθης ύπαρξης μιας ισχυρής εκτελεστικής εξουσίας, υπήρξε εκπρόσωπος του 
τραπεζικού και βιομηχανικού κεφαλαίου των μεγάλων πόλεων. Βασικοί του πολιτικοί 
αντίπαλοι υπήρξαν οι επίσης Ιδρυτές Πατέρες, Τζέιμς Μάντισον (James Madison, 1751-
1836) -για μια περίοδο της πολιτικής του σταδιοδρομίας- και Τόμας Τζέφερσον (Thomas 
Jefferson, 1743-1826). Ο τελευταίος, εκτός από τα δικαιώματα των πολιτειών απέναντι στην 
κεντρική κυβέρνηση υποστήριζε και το παραγωγικό μοντέλο των μικρών, ανεξάρτητων 
αγροτών, το οποίο αντιπαρέθετε στην οικονομία των μεγάλων πόλεων που προωθούσε ο 
Χάμιλτον.

40. Οι πολυάριθμες αυτές δημοσιεύσεις μπορούν να βρεθούν στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: http://www.hamiltonproject.org/papers/hamilton_project_work_on_higher_
education_policy_proposals_to_promote_ /.

41. B. Knapp, “Middle Class Is Moving Forward, Not Backward”, Washington Post, 15/1/2012.
42. P. Tough, “What Does Obama Really Believe In”, New York Times Magazine, 15/8/2012.
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ανησυχούν ιδιαίτερα για την όξυνση της ανισότητας)43· Δεν πρέπει, 
φυσικά, να ξεχάσουμε και τον έτερο εκ των αγαπημένων αρθρογράφων 
του Ομπάμα, τον Τόμας Φρίντμαν, ο οποίος επανέρχεται διαρκώς στο θέ-
μα κι έτσι το 2012 έγραφε τα εξής: «Το πιο κρίσιμο ζήτημα σήμερα στον 
κόσμο είναι η ανάπτυξη και στην εποχή της πληροφορίας στην οποία 
ζούμε, ο πιο σημαντικός μοχλός για την προώθηση της ανάπτυξης και τη 
μείωση της εισοδηματικής ανισότητας είναι η βελτίωση των σχολικών και 
ακαδημαϊκών επιδόσεων. Με άλλα λόγια, η εκπαίδευση είναι σήμερα το 
κλειδί για την οικονομική βιωσιμότητα»44.

Πρόκειται για μια πραγματική εμμονή της προοδευτικής τάξης. 
Τα μέλη της πτοούνται, εν προκειμένω, από εμπειρικά τεκμηριωμένες 
ανασκευές της βασικής αυτής ιδέας όσο πτοούνται κι οι χριστιανοί 
φονταμενταλιστές από αντίστοιχες ανασκευές του δημιουργισμού 
[creationism] και της θεωρίας περί «ευφυούς σχεδιασμού [intelligent design]». 
Αν θέλουν οι φτωχοί να πάψουν να ‘ναι φτωχοί, θα πρέπει να πάνε στο 
πανεπιστήμιο. Προφανώς εδώ δεν πρόκειται για απάντηση στο πρόβλημα 
αλλά για ηθική μομφή, την οποία εκτοξεύουν οι κοινωνικά επιτυχημένοι 
από το βάθρο, ακριβώς, της κοινωνικής τους επιτυχίας. Η τάξη των εξει-
δικευμένων επαγγελματιών ορίζεται, όπως είδαμε, βάσει των σχολικών 
και ακαδημαϊκών επιτυχιών. Έτσι, κάθε φορά που τα μέλη της λένε στη 
χώρα ότι αυτό που μας χρειάζεται είναι περισσότερα σχολεία, ουσιαστι-
κά εννοούν ότι η ανισότητα δε συνιστά προϊόν κάποιας δυσλειτουργίας 
του συστήματος αλλά των δικών μας, προσωπικών αποτυχιών. Μια 
τέτοια αντίληψη περί ανισότητας ελάχιστα έχει να πει σε όλα αυτά τα 
εκατομμύρια Αμερικανών -στην πλειοψηφία του αμερικανικού λαού, 
ουσιαστικά- που δεν αποφοίτησαν ή δε θα αποφοιτήσουν ποτέ από 
κάποιο πανεπιστήμιο. Ταυτόχρονα, παρουσιάζει ως φυσικό παράδοξο 
την τεκμηριωμένη διαπίστωση πως υπήρξαν και υπάρχουν ακόμη μέρη 
μέσα στον σύγχρονο κόσμο όπου αρκεί να είναι κανείς κάτοχος ενός 
απλού απολυτηρίου λυκείου για να κερδίζει έναν καλό μισθό -όπως 
συνέβαινε στις βόρειες Πολιτείες των ΗΠΑ μεταξύ 1945 και 1980 ή όπως 
συμβαίνει σήμερα στη Γερμανία. 

43. B. Bernanke, “Remarks on Class Day, 2008”, στη διεύθυνση https://www.federalreserve.
gov/newsevents/speech/bernanke20080604a.htm. Αναφέρω τον Μπερνάνκι ως επίτιμο 
μέλος της προοδευτικής τάξης, ως αναγνώριση του γεγονότος ότι χρημάτισε διοικητής 
της Fed επί Ομπάμα.

44. Th. Friedman, “My Secretary of State”, New York Times, 27/11/2012. Για περισσότερα 
παραδείγματα ανάλογης ρητορικής, μπορεί κανείς να ανατρέξει στο βιβλίο του Hayes, The 
Twilight of the Elites…, ό. π., σσ. 48-49.
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Υπάρχουν, άλλωστε, και ανησυχητικές εκθέσεις, όπως μια πρόσφα-
τη μελέτη που έδειξε ότι, με όρους πλούτου, οι μαύροι και οι ισπανόφω-
νοι κάτοχοι πανεπιστημιακών πτυχίων στην πραγματικότητα «τα πήγαν 
πολύ χειρότερα» κατά την τελευταία οικονομική κρίση συγκριτικά με τα 
μέλη των ίδιων μειονοτήτων δίχως διπλώματα. Βλέπουμε εδώ ανθρώπους 
οι οποίοι έκαναν τα πάντα σωστά, προχωρώντας στη ζωή τους σύμφωνα 
με τις οδηγίες της σημερινής κοινωνίας, και τελικά τιμωρήθηκαν45. Κι αυ-
τό είναι μόνο η αρχή του προβλήματος. Διότι ποιος εγγυάται πως ένα 
πανεπιστημιακό δίπλωμα συνιστά, από μόνο του, το κλειδί που ανοίγει 
όλες τις πόρτες; Στην κούρσα των εξοπλισμών της αξιοκρατίας, ίσως να 
χρειάζεται να έχεις διαρκώς εικοσάρια στη βαθμολογία, προκειμένου να 
θεωρείσαι άξιος, ίσως να χρειάζεται να πας σ’ ένα «καλό σχολείο» ή να 
μελετήσεις τα μαθήματα της θετικής και της τεχνολογικής κατεύθυνσης 
ή ενδεχομένως και να μη χάσεις καν τον χρόνο σου μ’ αυτά. Ακόμα και 
τότε, όμως, η πανάκεια της εκπαίδευσης τίποτε δεν έχει να προσφέρει σε 
όλους όσους ακολούθησαν πιστά αυτά τα βήματα και όμως συνεχίζουν, 
μετά την αποφοίτησή τους, να διαπιστώνουν πως δεν υπάρχει δουλειά 
εκεί έξω ή, εν πάση περιπτώσει, ότι κι οι θέσεις εργασίας που συνεχίζουν 
να υπάρχουν δεν πληρώνονται καλά.

Τίποτε όμως από όλα αυτά δεν πτοεί τους ηγέτες της 
προοδευτικής τάξης. Η πίστη τους στην εκπαίδευση δεν κλονίζεται 
ούτε από τα πλείστα σκάνδαλα που αντηχούν μέσα στα πανεπιστήμια, 
ούτε από την εξαθλίωση που πλήττει επιτυχημένους κατά τα άλλα 
κατόχους διδακτορικών διπλωμάτων στις ανθρωπιστικές επιστήμες 
(κι η οποία έχει επανειλημμένως αποτελέσει θέμα συζήτησης), ούτε 
από το συντριπτικό βάρος του χρέους των φοιτητικών δανείων, ούτε 
βέβαια από το απαράδεκτο γεγονός πως η ποιότητα της αμερικανικής 
ανώτατης εκπαίδευσης άρχισε να παίρνει την κατιούσα ακριβώς τη 
στιγμή που ξεκίνησε να γίνεται όλο και πιο ακριβή. Ούτε φυσικά είναι οι 
ηγέτες της προοδευτικής τάξης ικανοί ν’ αντιληφθούν πόσο παράλογο 
είναι να ωθούν όλη την κοινωνία να ακολουθήσει τον δικό τους δρόμο 
προς την κορυφή. Είναι σαν ένας μεγαλοπετρελαιάς να δήλωνε πως 
οι άνεργοι θα μπορούσαν να λύσουν τα προβλήματά τους αρκεί να 
έβρισκαν καλά σημεία εξόρυξης πετρελαίου. Ή σαν ένας διευθυντής 

45. W. R. Emmons, B. J. Noeth, “Why Didn’t Higher Education Protect Hispanic and Black 
Wealth? [Γιατί η ανώτερη εκπαίδευση δεν προστάτευσε τον πλούτο των ισπανόφωνων 
και των μαύρων;]”, In the Balance (έκδοση της πολιτειακής Κεντρικής Τράπεζας του Σεν 
Λούις), τ. 12, 2015.
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κάποιου επενδυτικού fund να ισχυριζόταν πως η λύση στο πρόβλημα 
της ανισότητας είναι να επενδύσει όλος ο κόσμος τις οικονομίες του 
στο χρηματιστήριο. 

Η συμπτωματολογία του τεχνοκρατισμού
Προφανώς και είναι ευτυχές γεγονός το ότι ο γιγάντιος κρατικός 

μας μηχανισμός διευθύνεται από ταλαντούχους ανθρώπους. Θεσμοί σαν 
την Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας και τον Οργανισμό Πυρηνικής 
Ασφάλειας πρέπει να διευθύνονται από ανθρώπους που ξέρουν τι κάνουν, 
κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο που οι γέφυρές μας πρέπει να σχεδιάζονται 
από τεχνικά καταρτισμένους μηχανικούς και το μάθημα της ιστορίας 
να διδάσκεται από ιστορικούς. Πώς να ερμηνεύσουμε, όμως, τότε τη 
σημερινή τεχνοκρατία, τούτη την αξιοκρατία της αποτυχίας, η οποία 
επιτρέπει σε αναποτελεσματικά άτομα ν’ ανεβαίνουν στην κορυφή και 
σε ολόκληρους επαγγελματικούς κλάδους (όπως, π.χ., οι λογιστές ή οι 
εκτιμητές ακινήτων) να βυθίζονται στα σκάνδαλα και στη διαφθορά;

Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα θα πρέπει να έχουμε κατά 
νου ότι η τεχνοκρατική ιδεολογία είναι φορέας μιας σειράς προβλέψιμων 
πλην όμως διαρκώς επανεμφανιζόμενων αδυναμιών. Πρώτη εκ των οποίων 
είναι η διαπίστωση πως οι κάτοχοι των υψηλότερων αξιωμάτων δεν είναι 
απαραίτητα άνθρωποι με δημιουργική και πρωτότυπη σκέψη. Παρ’ 
όλο που θεωρούμε τα εξειδικευμένα επαγγέλματα ως το απόγειο της 
ανθρώπινης ευφυΐας, στην πραγματικότητα αυτό στο οποίο διαπρέπουν 
οι θεράποντές τους είναι η υπεράσπιση και η πιστή εφαρμογή μιας 
δεδομένης φιλοσοφίας. Στα Πειθαρχημένα πνεύματα, τη σημαντική του 
ανάλυση για τον εργασιακό βίο των εξειδικευμένων επαγγελματιών, ο 
φυσικός Τζεφ Σμιντ υποστηρίζει ότι «κλειδί για την επιτυχία στον τομέα 
αυτό είναι η ιδεολογική πειθαρχία». Παρά τα αγαπημένα συνθήματα 
της δεκαετίας του ’60, οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες όχι μόνο δεν 
αμφισβητούν την εξουσία αλλά κάνουν ένα επάγγελμα που έχει ακριβώς 
για σκοπό του να την επιβάλλει. Σύμφωνα με τον Σμιντ, πρόκειται ακριβώς 
για τη φύση της δουλειάς τους και για το αντικείμενο στο οποίο έχουν 
εκπαιδευτεί. Βάσει του ορισμού του, οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες είναι 
«υπάκουοι διανοούμενοι» που «εφαρμόζουν τις αντιλήψεις των εργοδοτών 
τους», εσωτερικεύοντας με προσοχή το εκάστοτε κυρίαρχο δόγμα του 
τομέα τους, ανεξαρτήτως περιεχομένου46. Εκτός αυτού, τα εξειδικεμένα 
επαγγέλματα είναι οργανωμένα κατά τρόπον ώστε να προστατεύουν 

46. J. Schmidt, Disciplined Minds..., ό. π.
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τα μέλη τους από κάθε απαίτηση λογοδοσίας σε ανθρώπους εκτός του 
κλάδου τους. Πρόκειται για το καθοριστικό χαρακτηριστικό τούτης 
της επαγγελματικής κατηγορίας: τα μέλη τους δεν είναι υποχρεωμένα 
να ακούν. Αποτελούν τον μόνο επαγγελματικό κλάδο που «κατέχει το 
αναγνωρισμένο δικαίωμα να απορρίπτει [...] την “εξωτερική” κριτική ως 
αυθαίρετη και καταπιεστική», σύμφωνα με μια παλιότερη διατύπωση 
του κοινωνιολόγου Έλιοτ Φράιντσον (Eliot Freidson)47.

Το κατ’ εξοχήν δείγμα τούτων των συμπλεκόμενων συμπτωμάτων 
είναι τα οικονομικά, ένας γνωστικός τομέας που συχνά ενεργεί ως καρτέλ 
που έχει στόχο τη φίμωση όσων δεν ενστερνίζονται την ορθοδοξία. Ο 
Τζέιμς Γκαλμπρέιθ μας έχει δώσει την εξής κλασική περιγραφή αυτού 
του τρόπου λειτουργίας: «Τα ηγετικά και πιο δραστήρια μέλη του 
σημερινού κλάδου της πολιτικής οικονομίας [...] έχουν σχηματίσει ένα 
είδος πολίτ μπυρό της ορθής οικονομικής σκέψης. Κι όπως θα περίμενε 
κανείς από μια τέτοια κλειστή λέσχη για τζέντλεμεν, η επιλογή τους 
αυτή τούς κάνει να υιοθετούν σταθερά λανθασμένες τοποθετήσεις 
για όλα τα καίρια ζητήματα οικονομικής πολιτικής εδώ και δεκαετίες 
ολόκληρες. Προβλέπουν καταστροφές, όταν καμιά τους δε λαμβάνει 
χώρα, ενώ αρνούνται πως είναι πιθανό να συμβούν γεγονότα τα οποία 
τελικά συμβαίνουν. [...] Σε τούτο το κλαμπ όμως κανένας δεν έχει να φο-
βηθεί μήπως πληγεί η αξιοπιστία του λόγω των λανθασμένων του εκτιμή-
σεων. Κανείς δε θα αντιμετωπίσει έλλειψη προσκλήσεων για τη συμμετο-
χή στα κάθε λογής ετήσια συνέδρια. Και φυσικά κανείς από τους “εκτός” 
δεν καλείται να συμμετάσχει σε αυτόν τον στενό κύκλο»48. Οι επαγγελ-
ματίες οικονομολόγοι, λοιπόν, τα κάνουν διαρκώς θάλασσα, αλλά κα-
νείς δεν ενοχλείται. Η μόνη απαίτηση λογοδοσίας που θα συναντήσουν 
θα έρθει από τους ιδιαίτερα επιεικείς συναδέλφους τους στα τμήματα 
οικονομικής επιστήμης των πανεπιστημίων της χώρας. Ας δεχτώ ότι η 
οικονομική επιστήμη συνιστά ακραία περίπτωση. Ωστόσο ο συστηματικός 
τρόπος με τον οποίον οι οικονομολόγοι κάνουν χρήση του δικαιώματος 
ν’ αδιαφορούν για την κριτική που τους ασκείται έχει μετατρέψει τον 
κλάδο τους σε μια εκπληκτική αντι-τεχνοκρατία, σε ένα είδος συντεχνίας 
που βασίζεται όχι πια στην τεχνογνωσία μα στην ανοησία. 

Ο κίνδυνος της ορθοδοξίας, που διόλου δεν περιορίζεται στον το-
μέα των οικονομικών, είναι ο δεύτερος σκόπελος που έχει να αντιμετωπίσει 

47. Παρατίθεται από τη Λάρσον, The Rise of Professionalism…, ό. π., σ. xii.
48. J. K. Galbraith, “How the Economists Got It Wrong [Πού το έχασαν οι οικονομολόγοι]”, 

The American Prospect, 19/12/2001.
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ο τεχνοκρατισμός. Όλοι οι ακαδημαϊκοί τομείς με τους οποίους είμαι σε 
κάποιον βαθμό εξοικειωμένος βρίσκονται στην ίδια κατάσταση: οι διεθνείς 
σχέσεις, οι πολιτικές επιστήμες, οι πολιτιστικές σπουδές, ακόμη κι η 
αμερικανική ιστορία. Σύμφωνοι, σε καμία περίπτωση δεν παρατηρούνται 
τόσο εξωφρενικά φαινόμενα όπως στα οικονομικά, ωστόσο καθένας από 
αυτούς τους τομείς κυριαρχείται από κάποια θεωρητική παράδοση ή 
κάποια ιδεολογία. Και ως εκ τούτου, αυτοί που επιτυγχάνουν σε κάποιον 
επαγγελματικό τομέα είναι αυτοί που αφομοιώνουν και εφαρμόζουν με 
τον καλύτερο τρόπο την κυρίαρχη αφήγηση κάθε τέτοιας παράδοσης 
ή ιδεολογίας49. Η σύγχρονη τεχνοκρατία μας, όμως, αδυνατεί ν’ αντι-
ληφθεί το ολοφάνερο ελάττωμα ενός τέτοιου συστήματος. Για τα μέ-
λη της η αξιοσύνη ταυτίζεται πάντοτε με την ορθοδοξία: Οι καλύτεροι 
και ευφυέστεροι είναι πάντοτε όσοι πήγαν στο Χάρβαρντ, όσοι πήραν 
τις καλύτερες υποτροφίες, όσοι έγραψαν βιβλία που περιλαμβάνονται 
στις λίστες του NPR50. Θλιβερό παράδειγμα αυτού του φαινομένου είναι 
η επιλογή που έκανε ο αξιοκρατικώς σκεπτόμενος Ομπάμα για τη θέση 
του οικονομικού του συμβούλου: διάλεξε τότε ό,τι καλύτερο είχε να 
προσφέρει η οικονομική επιστήμη, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών και 
πρόεδρο του Χάρβαρντ, Λάρι Σάμερς (Larry Summers). Πρόκειται για 
έναν άνθρωπο ο οποίος τα είχε επανειλημμένως θαλασσώσει αλλά πά-
ντοτε η θέση και το κύρος του εντός του κλάδου του τον προστάτευαν 
απ’ τις συνέπειες των αποφάσεών του.

Αν ανατρέξουμε πίσω στα χρόνια όταν το μοντέλο της 
διακυβέρνησης των ειδικών λειτουργούσε πραγματικά, θα διαπιστώσουμε 
κάτι εντυπωσιακό. Σε αντίθεση με τα καλοσπουδαγμένα σημαίνοντα 
πρόσωπα των υπουργικών συμβουλίων και των ομάδων συμβούλων 
του Ομπάμα, οι ταλαντούχοι άνθρωποι που πλαισίωσαν τον Φραγκλίνο 
Ρούσβελτ κινούνταν εντελώς έξω από τα κυρίαρχα ακαδημαϊκά ρεύματα 
της εποχής. Ο Χάρι Χόπκινς (Harry Hopkins), ο πιο στενός συνεργά-
της του Ρούσβελτ, δούλευε ως κοινωνικός λειτουργός στην Αϊόβα. Ο 
Ρόμπερτ Τζάκσον (Robert Jackson), ο Υπουργός Δικαιοσύνης τον οποίον ο 
Πρόεδρος διόρισε στο Ανώτατο Δικαστήριο, ήταν ένας δικηγόρος δίχως 
πτυχίο Νομικής. Ο Τζέσε Τζόουνς (Jesse Jones), συντονιστής των προ-
γραμμάτων διάσωσης του Ρούσβελτ, ήταν ένας επιχειρηματίας από το 

49. J. Schmidt, Disciplined Minds..., ό. π., σσ. 21-24.
50. Σ.τ.μ.: National Public Radio: ο βασικός πάροχος υλικού δημόσιας ραδιοφωνίας των 

ΗΠΑ που παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, εκπομπές βιβλιοκριτικής και δημοσιεύει ετήσιες 
λίστες με τα καλύτερα βιβλία της εκάστοτε χρονιάς.
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Τέξας ο οποίος άφησε να χρεωκοπήσουν, δίχως κανέναν ενδοιασμό, 
μερικές από τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας. Ο Μάρινερ Εκλς 
(Marriner Eccles), ο οραματιστής τον οποίο ο Ρούσβελτ διόρισε κεντρι-
κό τραπεζίτη, ήταν ιδιοκτήτης μιας μικρής περιφερειακής τράπεζας στη 
Γιούτα, δίχως υψηλά διπλώματα. Ο Χένρι Γουάλας (Henry Wallace), πι-
θανότατα ο σπουδαιότερος Υπουργός Γεωργίας στην ιστορία της χώρας, 
είχε σπουδάσει στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Αϊόβα και, πριν 
γίνει μέλος της κυβέρνησης, εξέδιδε ένα περιοδικό για τους αγρότες. 
Τέλος, ο Χάρι Τρούμαν, ο τελευταίος Αντιπρόεδρος του Ρούσβελτ, 
μπορεί μεν να ήταν ήδη ένας επιτυχημένος γερουσιαστής, ωστόσο 
δεν ήταν κάτοχος πανεπιστημιακού πτυχίου. Άλλωστε, ακόμη και τα 
στελέχη των κυβερνήσεων του Ρούσβελτ που ήταν κάτοχοι διπλωμάτων 
από πρωτοκλασάτα πανεπιστήμια συχνά συγκαταλέγονταν στους 
αντιφρονούντες του εκάστοτε κλάδου τους. Ο Τζον Κένεθ Γκαλμπρέιθ 
(John Kenneth Galbraith), ο οποίος βοήθησε στη διεύθυνση του Γραφείου 
Ελέγχου Τιμών κατά τον Β .́Π.Π., αφιέρωσε την καριέρα του στην 
κριτική της κλασικής οικονομικής θεωρίας. Ο Θέρμαν Άρνολντ, ο ηγέτης 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης από το 
Γουαιόμινγκ, είχε γράψει ένα ειρωνικό και κοροϊδευτικό βιβλίο με τον 
τίτλο Οι μύθοι του καπιταλισμού51. Για προσπαθήστε σήμερα να βρείτε 
δουλειά στην Ουάσινγκτον, έχοντας πρώτα κυκλοφορήσει κάτι ανάλογο!

Μια τρίτη συνέπεια του ανεξέταστου και αυθόρμητου σεβασμού 
που νιώθουν οι σημερινοί προοδευτικοί για την εξειδικευμένη τεχνογνωσία 
είναι η απόλυτή τους ανικανότητα να διακρίνουν οποιαδήποτε 
αρπακτική συμπεριφορά, αφ’ ης στιγμής τούτη ενδύεται το μανδύα 
του τεχνοκρατικσμού. Ας πάρουμε το παράδειγμα της πολυπλοκότητας 
των χρηματοοικονομικών εργαλείων που προκάλεσαν την τελευταία 
οικονομική κρίση. Εξ όσων γνωρίζω, για τα παραδοσιακά στελέχη των 
ελεγκτικών μηχανισμών η υπερβολική χρηματοοικονομική πολυπλοκό-
τητα συνιστούσε ένδειξη πιθανής απάτης. Το αντίθετο συμβαίνει με την 
προοδευτική τάξη, η οποία θεωρεί τούτη την πολυπλοκότητα δείγμα 
ποιότητας. Η πολυπλοκότητα γενικώς αποτελεί αντικείμενο θαυμασμού. 
Είναι προφανές πως ο δεύτερος τρόπος ερμηνείας του φαινομένου έχει 
τεράστιες συνέπειες: προέβη η Γουόλ Στριτ σε απάτη επικών διαστάσεων 
ή απλώς πρόκειται για υπερκαταρτισμένους επαγγελματίες που απλώς 
έπεσαν θύματα μιας επικών διαστάσεων κακοτυχίας; Όπως θα δούμε, 
οι σημερινοί προοδευτικοί επιμένουν γενικώς στη δεύτερη εκδοχή και 

51. Thurman Arnold, The Folklore of Capitalism, 1937.
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συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τη Γουόλ Στριτ με μια αξιοσημείωτη 
ευλάβεια, παρ’ όλα όσα συνέβησαν κατά την τελευταία δεκαετία. Αν 
θέλουμε, όμως, να κατανοήσουμε τούτη την ιστορία που προκαλεί τόση 
αμηχανία, θα πρέπει να σταθούμε στην ιδιαίτερα διαδεδομένη, στις 
τάξεις των Δημοκρατικών, αντίληψη σύμφωνα με την οποία η Γουόλ Στριτ 
συνιστά τόπο ύψιστης αξιοκρατικής κατάρτισης σε βαθμό αντίστοιχο ενός 
μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματος εγνωσμένου κύρους. Και 
τούτο το επίχρισμα τεχνοκρατισμού υποστηρίζεται ακόμη περισσότερο 
από τη χρήση μιας πολύπλοκης τεχνικής διαλέκτου διά της οποίας 
(όπως ακριβώς συμβαίνει και σε άλλους τομείς) η χρηματοοικονομία 
προστατεύεται από τον κοινωνικό έλεγχο52.

Τέλος, μια ακόμη αρνητική συνέπεια της ιδεολογίας των εξειδι-
κευμένων επαγγελμάτων είναι η εμμονική τάση της προοδευτικής τάξης 
ν’ αναζητά διαρκώς τη συναίνεση. Έχω ήδη αναφερθεί στην αξιοπρόσεκτη 
επιμονή με την οποία ο Ομπάμα επεζήτησε, κατά τις δύο θητείες του, 
τη δικομματική σύμπλευση. Όπως θα δούμε, δεν πρόκειται για προσω-
πικό του χούι. Η πλειονότητα της ηγεσίας των Δημοκρατικών διακατέ-
χεται από ανάλογες τάσεις, εδώ και δεκαετίες. Γι’ αυτά τα στελέχη ο 
προφανής στόχος της πολιτικής δράσης είναι η μεγάλη συμπόρευση των 
μορφωμένων στρωμάτων της χώρας. Τούτη η τόσο ιδιάζουσα εμμονή, 
που συνιστά, ωστόσο, τυπικό γνώρισμα της εποχής μας, προκύπτει από 
τη γνωστή απέχθεια των τεχνοκρατών για την ιδεολογική στράτευση και 
από τη συνακόλουθη πίστη τους στη δυνατότητα εξεύρεσης απολίτικων 
λύσεων53. Πιστεύουν ότι, αν μπορούσαν, με κάποιον τρόπο, να κάνουν 
τα πιο ταλαντούχα στελέχη της Ουάσινγκτον να συνεργαστούν, θα 
ήταν τότε δυνατό να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα κοινής αποδοχής. Θα 
μπορούσε κανείς να είχε προβλέψει ότι τελικά ο Ομπάμα θα επέλεγε 
να σπαταλήσει μήνες ή ακόμη και ολόκληρα χρόνια κυνηγώντας τούτη 
τη φαντασίωση (με το σχέδιο νόμου για την ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη ή την επιτροπή για τη μείωση του ελλείμματος), βασιζόμενος 
αποκλειστικά και μόνο στις ακαδημαϊκές περγαμηνές των στελεχών που 

52. Για το ζήτημα αυτό, βλ. το βιβλίο της Y. Smith, ECONned: How Unenlightened Self Interest 
Undermined Democracy and Corrupted Capitalism [Εξαπατημένοι απ’ την οικονομία: πώς το 
τυφλό προσωπικό συμφέρον υπονόμευσε τη δημοκρατία και διέφθειρε τον καπιταλισμό], 
2010.

53. Βλ. σχετικά το βιβλίο του B. Crick, In Defense of Politics (1964), όπως επίσης και τις 
παρατηρήσεις των Ε. Morozov (To Save Everything, Click Here [Για να σώσετε τα πάντα, 
κάντε κλικ εδώ], Ν. Υόρκη, Public Affairs, 2013, σσ. 135-139) και Α. W. Dzur (Democratic 
Professionalism…, ό. π., σ. 87).
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επέλεξε. Αντίστοιχα, δεν χρειάζεται κανείς να καταφύγει σε κάποιον 
ακραίο ταξικό αναγωγισμό για να καταλάβει ότι είχαμε εδώ να κάνουμε 
με μια χαρακτηριστικά ταξική συμπεριφορά και, πιο συγκεκριμένα, με 
την ίδια την ουσία του της λογικής των εξειδικευμένων επαγγελμάτων.

Ο προοδευτισμός των πλούσιων
Στο σημείο αυτό θα αγγίξω ένα ευαίσθητο ζήτημα. Οι Δημο-

κρατικοί λατρεύουν τον παραδοσιακό τους χαρακτηρισμό «Κόμμα του 
Λαού» και δε θέλουν να τους υπενθυμίζεις ότι οι εύποροι εξειδικευμένοι 
επαγγελματίες αποτελούν πλέον μια από τις σταθερότερες εκλογικές 
τους βάσεις. Γι’ αυτό και όχι μόνο δε διατυμπανίζουν τούτη τη στενή 
σχέση με τους κοινωνικά επιτυχημένους αλλά αποφεύγουν και να 
μιλούν γι’ αυτήν ανοιχτά. Σπάνιες είναι οι εξαιρέσεις. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι το βιβλίο του Ντέιβιντ Κάλαχαν, ενός δημοσιογράφου 
που καλύπτει θέματα φιλανθρωπίας, με τίτλο Το μέλλον της αλλαγής: 
η άνοδος των προοδευτικών πλούσιων και ο μετασχηματισμός της 
Αμερικής. Ο Κάλαχαν είναι ένας από τους ελάχιστους που δείχνει να 
εγκρίνει, έστω και με ορισμένες επιφυλάξεις, τούτη τη συμπόρευση 
του προοδευτισμού με ένα κομμάτι των ανώτερων τάξεων54. Το βασικό 
του επιχείρημα έγκειται στο ότι η καινούργια, προοδευτική πλουτο-
κρατία διαφέρει από τις προκατόχους της ως προς το ότι οι σημερινοί 
πλούσιοι είναι ορισμένες φορές ιδιαίτερα ικανοί. Όπως τονίζει ο 
δημοσιογράφος αυτός, «αυτοί που πλουτίζουν μέσα σε μια οικονομία 
της γνώσης» είναι όσοι έχουν κάνει καλές σπουδές. Προέρχονται, 
πολύ συχνά, από τις γραμμές των «εξειδικευμένων επαγγελματιών 
με υψηλό επίπεδο μόρφωσης» και, ως εκ τούτου, υποστηρίζουν τους 
Δημοκρατικούς, τουτέστιν το κόμμα που κόπτεται για τα σχολεία, την 
εκπαίδευση, το περιβάλλον και τις δημόσιες δαπάνες για την έρευνα. 
Το γεγονός πως «ορισμένες από τις μεγαλύτερες ζώνες δημιουργίας 
πλούτου βρίσκονται κοντά στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της 

54. Ο Κάλαχαν παραδέχεται μεν ότι η πρόσφατη ευθυγράμμιση ορισμένων ιδιαίτερα 
εύπορων ανθρώπων με τους Δημοκρατικούς δε θα βοηθήσει στην προώθηση όλων των 
προοδευτικών θεμάτων, αλλά πιστεύει ότι μπορεί να βοηθήσει στην υπεράσπιση ορισμένων 
εξ αυτών. «Αυτή τη στιγμή, πάντως, ο ταξικός πόλεμος είναι η συνταγή της αποτυχίας» 
σημειώνει, καταλήγοντας: «Περισσότερες ελπίδες επιτυχίας θα έχουμε, αν μέσω μιας 
νέας, δημιουργικής πολιτικής καταφέρουμε να στρατολογήσουμε τον αυξανόμενο αριθμό 
πλούσιων προοδευτικών σε μια δραστήρια προσπάθεια άμβλυνσης των ανισοτήτων και 
περιορισμού του ίδιου τους του κύρους» (D. Callahan, Fortunes of Change: The Rise of the 
Liberal Rich and the Remaking of America, Wiley, Χόμποκεν, 2010, σ. 284).
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χώρας» δε συνιστά σύμπτωση, σύμφωνα με τον Κάλαχαν. Υποθέτω 
πως οι έξυπνοι γίνονται πλουσιότεροι και οι βλάκες γίνονται... 
Ρεπουμπλικανοί!

Αν λοιπόν λάβουμε τούτη την ταύτιση του πλούτου με τις ακα-
δημαϊκές επιτυχίες ως δεδομένη, μοιραία παύουμε να θεωρούμε τόσο 
εκπληκτικό το γεγονός ότι το 2008 τα κερδοσκοπικά κεφάλαια κι οι 
επενδυτικές τράπεζες στήριξαν τον Μπαράκ Ομπάμα τόσο απλόχερα 
ώστε να γίνει ο πρώτος Δημοκρατικός υποψήφιος που συγκέντρωσε 
περισσότερα χρήματα από τη Γουόλ Στριτ από ό,τι ο Ρεπουμπλικανός 
του αντίπαλος55. Σύμφωνα με τον Κάλαχαν, ο λόγος για τον οποίο οι 
χρηματοοικονομικοί κύκλοι συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς εί-
ναι απλός: ως ιδιαίτερα έξυπνα και πολύ μορφωμένα, λογικό είναι τα 
στελέχη της Γουόλ Στριτ να είναι εκ φύσεως προοδευτικών πολιτικών 
πεποιθήσεων. Καθώς μας το υπενθυμίζει ο δημοσιογράφος, στις μέρες 
μας οι εταιρείες του χρηματοοικονομικού κλάδου δεν επανδρώνονται 
πλέον από «κάγκουρες» αλλά από πτυχιούχους «σπασίκλες», δηλα-
δή από ανθρώπους εξοικειωμένους με τα «νέα χρηματοοικονομικά 
προϊόντα διαχείρισης κινδύνου και τιτλοποίησης χρέους, όπως τα πα-
ράγωγα». Ο Κάλαχαν αναφέρει το παράδειγμα του κερδοσκοπικού 
κεφαλαίου D. E. Shaw Group, που ιδρύθηκε από έναν κάτοχο διδακτορι-
κού διπλώματος από το πανεπιστήμιο του Στάντφορντ ο οποίος συνεισφέ-
ρει τεράστια ποσά στις καμπάνιες των Δημοκρατικών και είχε προσλά-
βει για λίγα χρόνια στην εταιρεία τον υπουργό Οικονομικών του Κλίντον, 
Λάρι Σάμερς, αφότου ο τελευταίος χρημάτισε πρόεδρος του Χάρβαρντ 
και πριν γίνει διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του 
Ομπάμα. Ιδού ένα μακροσκελές χωρίο από το κείμενο παρουσίασης της 
εταιρείας που παραθέτει ο Κάλαχαν: «Το προσωπικό μας περιλαμβάνει 
αρκετούς υπότροφους των ιδρυμάτων Rhodes, Fulbright και Marshall 
όπως και νικητές του διαπανεπιστημιακού μαθηματικού διαγωνισμού 
Putnam Competition, μαζί με πάνω από είκοσι κατόχους μεταλλίων από 
τη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα. Στους σημερινούς μας εργαζόμενους 
περιλαμβάνονται η αμερικανίδα Πρωταθλήτρια Σκακιού του 2003, ένας 
παίκτης μπριτζ επιπέδου 300 βαθμών στην κλίμακα Masterpoints, ένας 
νικητής του τηλεπαιχνιδιού γνώσεων, Jeopardy! αλλά και μια πλειάδα 
συγγραφέων, αθλητών, μουσικών και πρώην καθηγητών πανεπιστημίου. 

55. Σύμφωνα με τον ιστορικό Morton Keller (Obama’s Time: A History [Τα χρόνια του 
Ομπάμα], Οξφόρδη, Oxford U. P., 2014, σ. 77), εκείνη τη χρονιά ο Ομπάμα απέσπασε το 51% 
της πολιτικής χρηματοδότησης του χρηματοοικονομικού κλάδου.

ΤΟΜΑΣ ΦΡΑΝΚ



162

Πάνω από 100 εργαζόμενοί μας είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, 
σχεδόν 40 είναι επιχειρηματίες που είχαν προηγουμένως ιδρύσει δικές 
τους εταιρείες και γύρω στο 20% αυτών είναι συγγραφείς των οποίων 
κείμενα ή βιβλία έχουν εκδοθεί και των οποίων το έργο περιλαμβάνει 
από ιδιαιτέρως εξειδικευμένα άρθρα, δημοσιευμένα σε ακαδημαϊκές 
επιθεωρήσεις, μέχρι βραβευμένα αστυνομικά μυθιστορήματα». 

Ιδού το σχόλιο που επισυνάπτει ο Κάλαχαν σε αυτό το 
παλμαρέ διανοητικής και χρηματοοικονομικής αριστείας: «Πρόκειται 
αδιαμφισβήτητα για μια πληθυσμιακή ομάδα εντελώς διαφορετική από 
εκείνη που εκλέγει τη Σάρα Πέιλιν»56. Σίγουρα. Όμως πρόκειται και για 
μια πληθυσμιακή ομάδα που διόλου δεν ενδιαφέρεται για τη μοίρα του 
εργαζόμενου λαού. 

ΙΙ

Στο δεύτερο κεφάλαιο αυτού του βιβλίου εξετάσαμε όλες εκείνες 
τις συζητήσιμες ιδέες που διατυπώθηκαν κατά τη δεκαετία του ’70 
από τις διάφορες μεταρρυθμιστικές ομάδες που αναπτύχθηκαν εντός 
του Δημοκρατικού Κόμματος. Είδαμε, λοιπόν, ότι ορισμένες από αυτές 
ανακάλυψαν στην Αντικουλτούρα της δεκαετίας του ’60 την καθοδηγητική 
σοφία του μέλλοντος, ότι άλλες εξ αυτών καμώθηκαν πως μιλούσαν στο 
όνομα της ξεχασμένης μεσαίας τάξης αλλά και ότι, σε τελική ανάλυ-
ση, όλες τους συνέκλιναν στην απόρριψη της οικονομικής και κοινωνικής 
τάξης πραγμάτων που είχε εδραιωθεί με το Νιου Ντιλ και, κατά συνέπεια, 
προσδοκούσαν την επικείμενη αυγή της μεταβιομηχανικής κοινωνίας.

Και ξαφνικά, μια μέρα, τούτη η αναθεματισμένη κοινωνία πράγματι 
έφτασε. Η έλευσή της έλαβε χώρα κατά τα τελευταία χρόνια της δεύτερης 
θητείας του Κλίντον, τότε που η εκτυφλωτική ανάπτυξη του τεχνολογικού 
τομέα υπερκέρασε μια για πάντα τις αραχνιασμένες ιστορίες παρακμής 
γύρω από τα παλιομοδίτικα βάσανα πρώην εργατουπόλεων σαν το 
Ντέκατουρ του Ιλινόι. Οι Αμερικανοί ονόμασαν τούτη την αναδυόμενη 
νέα τάξη «Νέα Οικονομία [New Economy]». Και ήταν ένα καθεστώς 
τεχνολογικώς ωθούμενης ευημερίας που φαινόταν ικανό για διαρκέσει 
για πάντα. Αν και, τόσο η έκφραση όσο κι η ιδέα που βρίσκεται πίσω της, 

56. D. Callahan, Fortunes of Change..., ό. π., σσ. 36-37.
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είχαν υπάρξει δημοφιλείς στις τάξεις των συντηρητικών -καθώς ο όρος 
είχε χρησιμοποιηθεί ακόμη κι από τον Ρόναλντ Ρήγκαν σ’ έναν περίφημο 
λόγο του, το 198857-, οι Δημοκρατικοί έσπευδαν τώρα να τις διεκδικήσουν 
ως δικές τους. Το 1999, το θινκ-τανκ του Συμβουλίου Δημοκρατικής 
Ηγεσίας (Democratic Leadership Council) -που, για να μην ξεχνιώμαστε, 
εξέφραζε παλιότερα τους συντηρητικούς Δημοκράτες του αμερικανικού 
Νότου- ξεκίνησε να εκδίδει έναν «Πολιτειακό δείκτη Νέας Οικονομίας 
(State New Economy Index)» μέσω του οποίου κατέτασσε τις αμερικανι-
κές πολιτείες ανάλογα με την αφοσίωσή τους στην εκπαίδευση, στην 
προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και στην προσπάθεια διατήρησης 
των «διευθυντικών/τεχνοκρατικών» θέσεων εργασίας, μεταξύ άλλων. 
Ο ίδιος ο Πρόεδρος Κλίντον διοργάνωσε στον Λευκό Οίκο ένα συνέ-
δριο για τη Νέα Οικονομία, τον Απρίλιο του 2000, κατά τη διάρκεια 
του οποίου ισχυρίστηκε ότι αυτή η θαυμαστή νέα εποχή συνιστά προϊόν 
του ισοσκελισμένου κρατικού προϋπολογισμού και του προγράμματος 
απορρύθμισης που εφάρμοσε κατά τη θητεία του58.

Πρωταγωνιστές αυτού του οικονομικού στόρυ ήταν οι γνωστοί μας 
φίλοι, για τους οποίους μιλάμε σε τούτο το βιβλίο: η «μορφωμένη τάξη», οι 
«δικτυωμένοι εργάτες», οι «συμβολικοί αναλυτές». Κινητήρια δύναμη της 
νέας εποχής ήταν η καινοτομία, την οποία προσωποποιούσαν, ανάλογα με 
την περίσταση, η Γουόλ Στριτ και η Σίλικον Βάλεϊ. Ο τόπος, δε, στον οποίο 
λάμβανε χώρα όλη αυτή η μαγεία ήταν «η ιδεόπολη»: η μεταβιομηχανική 
πόλη, όπου εξειδικευμένοι επαγγελματίες με υψηλά προσόντα παρείχαν 
συμβουλές στους πελάτες τους, δίδασκαν στα πανεπιστήμια, συνέτασσαν 
κώδικες πληροφορικής και σκάρωναν ενυπόθηκα χρηματοοικονομικά 
προϊόντα, τη στιγμή που τους υπηρετούσε μια στρατιά από πωλητές μεγά-
λων καταστημάτων και μηχανές παρασκευής καφέ-λάτε, που ενστερνίζονταν 
περήφανα τις αξίες των πνευματικά και μορφωτικά ανωτέρων τους. 

57. Βλ. τον λόγο του Ρήγκαν στο Κρατικό Παν/μιο της Μόσχας, το 1988. Ένας από 
τους αγαπημένους συγγραφείς του Ρήγκαν, ο συντηρητικός Geogre Gilder, μας έδωσε μια 
πρώιμη αλλά παθιασμένη υπεράσπιση της ιδεολογίας της Νέας Οικονομίας στο βιβλίο του 
Microcosm: The Quantum Revolution In Economics And Technology [Μικρόκοσμος: η κβαντική 
επανάσταση στα οικονομικά και στην τεχνολογία] (1989).

58. Το θινκ τανκ του DLC ονομαζόταν Progressive Policy Institute και η έκθεσή του είχε 
τίτλο “The State New Economy Index” (1999). Κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας θα 
εκδίδονταν περιοδικά ανανεωμένες εκδοχές της, ενώ, μετά από κάποιον καιρό, η σύνταξη 
αυτού του δείκτη Νέας Οικονομίας ανατέθηκε στο ίδρυμα Ewing Kauffman και στο θινκ 
τανκ Information Technology & Innovation Foundation από την Ουάσινγκτον. O Daniel 
Correa, που συμμετείχε στην έκδοση του 2007, έγινε στη συνέχεια Κύριος Σύμβουλος 
Πολιτικών Καινοτομίας του Ομπάμα.
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Αυτό το όραμα σχετικά με το που βαδίζουμε ως κοινωνία ήταν καθαρά 
πολιτικής φύσης και, πιο συγκεκριμένα, Δημοκρατικό. Είχε ήδη περιγραφεί 
σ’ ένα πολύ επιδραστικό βιβλίο του 2002 που τιτλοφορούνταν -όπως 
ακριβώς και το βιβλίο που εξέδωσε ο Λάνι Ντέιβις το 1974- Η αναδυόμενη 
Δημοκρατική πλειοψηφία59. Κι όπως και στο βιβλίο του τελευταίου, έτσι 
κι εδώ –και με την ίδια, μάλιστα, επιχειρηματολογία-, παρουσιαζόταν η 
πρόβλεψη ότι μπαίναμε πλέον σε μια εποχή εκλογικής κυριαρχίας των 
Δημοκρατικών: η Αμερική μετατρεπόταν πια σε μια μεταβιομηχανική 
κοινωνία εντός της οποίας ο αριθμός των εξειδικευμένων επαγγελματιών, 
ως κοινωνική τάξη, σημείωνε εκρηκτική αύξηση. Και μπορεί, μεν, ο Τζον 
Τζούντις κι ο Ρούι Τεξέιρα, οι συντάκτες τούτου του αναμασήματος, να 
προέτρεπαν τους Δημοκρατικούς να προσπαθήσουν να ξανακερδίσουν τους 
ψηφοφόρους της εργατικής τάξης που τους είχαν αποσπάσει ο Νίξον, ο 
Ρήγκαν και -τώρα πλέον- ο Τζορτζ Μπους ο νεότερος, ωστόσο τούτη τη φο-
ρά η αποστολή αυτή δεν κρινόταν το ίδιο επείγουσα. Οι κοινωνικές ομά-
δες που συνασπίσθηκαν το 1972 για να στηρίξουν τον Τζορτζ ΜακΓκόβερν 
-τουτέστιν οι γυναίκες, οι μειονότητες κι οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες- 
είχαν καταστεί στο μεταξύ τόσο βαρύνουσες από δημογραφική άποψη, 
ώστε ο θρίαμβος των Δημοκρατικών να θεωρείται πλέον εξασφαλισμένος, 
χάρις σε τούτη την αντιστροφή της εκλογικής τάσης που οι δύο συντάκτες 
αποκαλούσαν «εκδίκηση του Τζορτζ ΜακΓκόβερν»60.

Αρκεί μια ματιά στις ευημερούσες ιδεοπόλεις προκειμένου τούτη 
η εικόνα να καταστεί ακόμη πιο οικεία. Η συμβολική ενσάρκωση όλης 
αυτής της καινοτόμου μεταβιομηχανικής οικονομικής δραστηριότητας 
δεν είναι άλλη από τον προερχόμενο από την Αντικουλτούρα ήρωα 
του Φρέντρικ Ντάτον ο οποίος εξυμνείται πλέον ως η προσωποποίηση 
της Νέας Οικονομίας61. Ο νεολαιίστικος ριζοσπαστισμός αποτέλεσε τη 

59. L. Davis, The emerging Democratic majority: Lessons and legacies from the new politics, 
1974. O Ντέιβις μιμείται σκόπιμα τον τίτλο του βιβλίου The Emerging Republican Majority 
([Η αναδυόμενη ρεπουμπλικανική πλειοψηφία] 1969), στο οποίο ο δημοσιογράφος Kevin 
Philipps ανέλυε τις κοινωνικές μεταβολές που οδήγησαν στη νίκη του Νίξον το 1968, και 
αναλύει τη φιλοσοφία της «Νέας Πολιτικής [New Politics]» του Τζορτζ ΜακΓκόβερν. 

60. J. Judis, R. Teixeira, The Εmerging Democratic Μajority, 2002.
61. Σ.τ.μ.: Frederick Dutton: λομπίστας και σύμβουλος πολιτικής στρατηγικής των 

Δημοκρατικών. Το 1971 κυκλοφόρησε το μανιφέστο Changing Sources of Power· American 
Politics in the 1970s [Οι νέες πηγές της εξουσίας: η αμερικανική πολιτική κατά τη δεκαετία 
του ‘70], στο οποίο τονίζει την κοινωνική και πολιτική σημασία της νεολαίας και την ανάγκη 
των Δημοκρατικών να την προσεγγίσουν και να την καταστήσουν προνομιακή εκλογική 
τους βάση. Ταυτοχρόνως υπήρξε για χρόνια δικηγόρος της βασιλικής οικογένειας της Σ. 
Αραβίας και λομπίστας στην υπηρεσία πετρελαϊκών εταιρειών. 
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γλώσσα διά της οποίας οι νικητές μάς καθησύχαζαν πως νοιάζονταν για 
την ατομικότητά μας και πως όλα τα εκλεκτά, καινούργια τους ψηφιακά 
προϊόντα είχαν σχεδιαστεί αποκλειστικά με στόχο ν’ απελευθερώσουν 
τον κόσμο. Θυμάστε; «Βάλε φωτιά στα συνηθισμένα» κραύγαζε ένα 
τυπικό κείμενο της μάνατζμεντ φιλολογίας του 2000, τιτλοφορούμενο 
The Cluetrain Manifesto· «Όρθωσε οδοφράγματα. Σαμπόταρε τα τανκς. 
Γκρέμισε στον δρόμο τα αγάλματα των ηρώων που έχουν πεθάνει από 
καιρό [...]. Σου θυμίζουν κάτι όλα αυτά; Φυσικά. Το μήνυμα ήταν το 
ίδιο από την αρχή, από το ’68 στο Παρίσι ως την πτώση του Τείχους 
στο Βερολίνο, από την Βαρσοβία στην πλατεία Τιενανμέν: Let the kids 
rock and roll!»62. 

Η σύνδεση μεταξύ Αντικουλτούρας και μεγάλων εταιρειών 
αποτέλεσε χαρακτηριστικό αίτημα στα χρόνια της Νέας Οικονομίας. Αυτό 
που υπονοούνταν ήταν πως εξέγερση δεν είναι η προσπάθεια ανατροπής 
των ελίτ αλλά η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας. Κι εγώ ο ίδιος 
είχα ειρωνευτεί τούτη την ιδέα με αρκετά λεπτομερή τρόπο εκείνη την 
εποχή. Ωστόσο το σκάσιμο της φούσκας των εταιρειών στον τομέα του 
ίντερνετ -η λεγόμενη dot-com bubble- διόλου δεν την αποδυνάμωσε. Στην 
πραγματικότητα, μάλιστα, η ιδέα δεν υποχώρησε ποτέ και σήμερα τη 
συναντά κανείς παντού: από το ετήσιο φεστιβάλ Burning Man63 ως τις 
τηλεοπτικές διαφημίσεις της Apple. Αναλογιστείτε τους ροκ σταρς που 
εμφανίστηκαν στον γάμο του δισεκατομμυριούχου πρώην προέδρου της 
Facebook, Σιν Πάρκερ (Sean Parker) στο Μπιγκ Σερ της Καλιφόρνια64 ή 
το μουσείο του ροκ εν ρολ που ίδρυσε ο επίσης δισεκατομμυριούχος και 
συνιδρυτής της Microsoft, Πολ Άλεν (Paul Allen) στο Σιάτλ. Αναλογιστείτε 
τη μετατροπή του Σαν Φρανσίσκο -γενέτειρας της Αντικουλτούρας- σε 
χλιδάτο προάστιο της Σίλικον Βάλεϊ. Οπουδήποτε έβρισκες, παλιότερα, μια 

62. Χωρίο από το 1ο κεφάλαιο του Cluetrain manifesto, το οποίο υπογράφει ο Christopher 
Locke (συγγραφέας του Gonzo Marketing). Διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο http://www.
cluetrain.com/book/apocalypso.html.

63. Σ.τ.μ.: φεστιβάλ καλλιτεχνικής «αυτο-έκφρασης» και «συμμετοχικού 
πειραματισμού» που ξεκίνησε το 1986 στο Σαν Φρανσίσκο, στα πλαίσια ενός 
αντιεμπορευματικού πνεύματος εμπνευσμένου από τις αρχές της Αντικουλτούρας, και 
πλέον λαμβάνει χώρα στην έρημο της Νεβάδα με τη συμμετοχή να φτάνει τα 70.000 
άτομα. Συνιστά σημείο αναφοράς του σύχρονου τεχνοχιπστερισμού, μιας και δίνει το 
παρόν σε αυτό η νεοτεχνολογική ολιγαρχία (Μ. Ζούκενμπεργκ, Τζ. Μπέζος κ.λπ.).

64. Σ.τ.μ.: Περιοχή στην οποία είχε εγκατασταθεί ο Χένρι Μίλλερ μετά τον πόλεμο και 
στην οποία εξέδραμαν τακτικά (μέσω Σαν Φρανσίσκο) οι μπητ ποιητές, χάρις στην καλύ-
βα που διατηρούσε στην περιοχή ο ποιητής Λόρενς Φερλινγκέτι. Βλ. σχετικά το ομώνυμο 
βιβλίο του Τζακ Κέρουακ, Μπιγκ Σερ, μτφρ. Ι. Ραλλίδη, Αθήνα, Αίολος, 1988.
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εναλλακτική ή ακόμη και αντιστρατευόμενη κουλτούρα, σήμερα βρίσκεις 
ανθρώπους με συμβολικό κεφάλαιο, χρήμα και κοινωνικό στάτους. Και 
φυσικά, βρίσκεις Δημοκρατικούς. Υπό μια έννοια πρόκειται για τον τελικό 
προορισμό όσων έχω ως τώρα περιγράψει σε αυτό το βιβλίο. Λες κι η 
ριζοσπαστική νεολαία της δεκαετίας του ’60 πέρασε κατευθείαν από τις 
οδομαχίες του Σικάγο, ενάντια στο συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος 
τον Αύγουστο του 1968, στο πάνελ μιας συζήτησης για το crowdfunding 
κατά τη φετινή έκδοση του South by Southwest, του ετήσιου φεστιβάλ στο 
Όστιν του Τέξας που έχει με τον καιρό μεταλλαχτεί από μια εναλλακτική 
ροκ μάζωξη σε συνέδριο επιχειρηματιών του τεχνολογικού κλάδου -ένα 
event κατά τη διάρκεια του οποίου το χιπ [hip] στοιχείο ξεχύνεται στους 
δρόμους του Όστιν χέρι-χέρι με περιπλανόμενους διευθυντές επενδυτικών 
κεφαλαίων σε αναζήτηση θηραμάτων65. Μπορεί αυτός ο συνδυασμός να 
φαντάζει παράξενος σε ορισμένους από εσάς, ωστόσο αποτελεί πλέ-
ον φυσικό ενδιαίτημα για μια συγκεκριμένη ποικιλία πολιτικών του 
Δημοκρατικού Κόμματος. Για παράδειγμα, στο South by Southwest του 
2015 ο ράπερ Fetty Wap ερμήνευσε το “Trap Queen”, οι Zombies έπαιξαν 
επιτυχίες της δεκαετίας του ’60, ο Σνουπ Ντογκ μίλησε για τη ζωγραφική 
του και η Υπουργός Εμπορίου Πένι Πρίτζκερ (Penny Pritzker) όρκισε τη 
νέα διευθύντρια του Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών 
Σημάτων, Μισέλ Λι (Michelle Lee). Σε περίπτωση που παρακολουθείτε 
την επικαιρότητα, βλέπουμε εδώ μια πρώην τραπεζικό, που ειδικευόταν 
μάλιστα στην προώθηση subprime ενυπόθηκων δανείων, να ορκίζει ένα 
πρώην διοικητικό στέλεχος της Google ενώπιον ενός κοινού αποτελούμενου 
από οπαδούς της χαρντ-ροκ επιχειρηματικότητας66. 

Οι γάμοι του χρήματος και της ηθικής
Ένας ήταν μέχρι αρκετά πρόσφατα, ο οικονομικός κλάδος που στα 

πλαίσια του Δημοκρατικού οράματος για τη μεταβιομηχανική κοινωνία, 

65. Σ.τ.μ.: Πρόκειται για τους περίφημους venture capitalists, τους επενδυτές που 
χρηματοδοτούν start-ups, δηλαδή μικρές υποσχόμενες εταιρείες του τεχνολογικού 
κλάδου, βάσει πολύ επαχθών συχνά όρων. Εξ ου και το λογοπαίγνιο «vulture capitalists»: 
«καπιταλιστές-όρνια».

66. Η Πρίτζκερ είχε υπάρξει μέλος του ΔΣ της Superior Bank of Chicago, μιας τράπεζας 
που τιτλοποιούσε ενυπόθηκα δάνεια και έκλεισε το 2001. Βλ. για την περίπτωσή της το 
άρθρο του D. Moberg, “3 Troubling Things to Know about Penny Pritzker [3 ανησυχητικά 
πράγματα που πρέπει κανείς να γνωρίζει για την Π. Πρίτζκερ]”, In These Times, 3/5/2013. 
Σύμφωνα με το βιογραφικό της, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης, η Λι 
δούλεψε ως υπεύθυνη του Τμήματος Ευρεσιτεχνιών και Στρατηγικής Ευρεσιτεχνιών της 
Google.
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ξεχώριζε πάντοτε ως ιδιαίτερο αντικείμενο θαυμασμού από την πλευρά 
της προοδευτικής τάξης: τα υψηλά κλιμάκια της χρηματοοικονομίας. Για 
τους προοδευτικούς στοχαστές, η Γουόλ Στριτ αποτελούσε τον τόπο όπου 
συνασπιζόταν το χρήμα με το συμβολικό κεφάλαιο και την ηθική. Μια 
φορά κι έναν καιρό, εντούτοις, και μόνο η υπόνοια πως οι Δημοκρατικοί 
θα μπορούσαν να συμμαχήσουν με τις επενδυτικές τράπεζες θα ηχούσε 
εξωφρενική. Πρόκειται για το κόμμα που ανήγαγε το μίσος για τη Γουόλ 
Στριτ σε βασικό του συναίσθημα κατά την σταυροφορία του Γούιλιαμ 
Τζένινγκς Μπράιαν ενάντια στον κανόνα του χρυσού, στις εκλογές του 
1896· για το κόμμα που πέτυχε τον μεγάλο ιστορικό του θρίαμβο την 
επομένη της κατάρρευσης της Γουόλ Στριτ, το 1929· για το κόμμα που 
ίδρυσε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το 1934· για το κόμμα που, εν 
τέλει, αύξησε τον συντελεστή φορολογίας για τα υψηλότερα εισοδήματα 
της χώρας πάνω από 90%.

Εντούτοις, οι φιλοδοξίες των ηγετών της προοδευτικής τάξης 
είναι πιο πεζές. Η ανακατεύθυνση της συμπάθειάς τους από τη μεσαία 
τάξη προς τους τραπεζίτες δεν αποτέλεσε στρατηγική γκάφα, αλλά ένα 
απαραίτητο ανοδικό βήμα με μεγάλη, μάλιστα, σημασία σε ηθικό επίπεδο. 
Διότι κάθε περαιτέρω βήμα του φλερτ ανάμεσα στους Δημοκρατικούς 
και τους πλούσιους έπειθε τους πρώτους ότι γίνονταν μάρτυρες μιας 
ένωσης που προέκυπτε από την ίδια τη φύση της μεταβιομηχανικής 
και μετα-ιδεολογικής εποχής. Ο πλούτος και η αρετή, αυτοί οι δύο 
παραδοσιακοί πυλώνες της αμερικανικής καλοσύνης, θ’ αποτελούσαν 
πλέον μια αρραγή ενότητα.

Οι πηγές τούτου του ειδυλλίου είναι πολλές. Χάριν ευκολίας, 
όμως, ας επιστρέψουμε στην προεδρία του Μπιλ Κλίντον. Θα θυμάστε 
ότι ο Κλίντον κέρδισε τις εκλογές του 1992 χάρις σε μια προεκλογική 
εκστρατεία ποπουλιστικής έμπνευσης, ενάντια στον αριστοκράτη Τζορτζ 
Μπους τον πρεσβύτερο. Εντούτοις, σχεδόν αμέσως μετά την εκλογή του 
επέλεξε τις αγορές ως βασικό του εκλογικό ακροατήριο. Και για να τις 
ικανοποιήσει, έθεσε ως βασική του προτεραιότητα τη μείωση του δημό-
σιου χρέους. Ταυτόχρονα, μείωσε τους φόρους επί των κερδών κεφαλαί-
ου, απορρύθμισε τον τραπεζικό τομέα, εξασφάλισε την προστασία των 
αγορών χρηματοοικονομικών προϊόντων σαν τα παράγωγα από κάθε κυ-
βερνητικό έλεγχο και γενικώς ζητοκραύγαζε για την ανοδική πορεία των 
χρηματιστηριακών δεικτών λες και επρόκειτο για κάποιο κατόρθωμα που 
αφορούσε τον μέσο πολίτη: «Πώς είναι δυνατόν κάποιος Αμερικανός, 
όποια κι αν είναι η κοινωνική του στάθμη, να μην είναι περήφανος για 
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τις χρηματαγορές που έχουμε χτίσει;» αναρωτιόταν το 199767. Θυμηθείτε 
επίσης τη δουλοφροσύνη που επιδείκυε ο Κλίντον σε προσωπικό επίπεδο 
απέναντι στην κοινωνική τάξη των Αμερικανών που όντως έχτισαν αυ-
τές τις αγορές: τη χρηματοδότηση που τους ζήτησε, τις προσκλήσεις που 
τους απηύθυνε για καφέ στον Λευκό Οίκο και τα κοινά τους πάρτι στα 
Χάμπτονς68. «Ο κόσμος των Χάμπτονς επιθυμεί διακαώς να μην πάθει 
τίποτε ο Κλίντον», δήλωνε ένας εκπρόσωπος τούτης της νεόπλουτης 
κοινότητας, τότε που οι διαδικασίες απόδοσης κατηγοριών με αφορμή 
το σκάνδαλο Λεβίνσκι είχαν οδηγήσει τον Πρόεδρο στη θαλπωρή της 
-και προσέθετε πως ο πρώην κυβερνήτης του Αρκάνσας «ενσαρκώνει το 
πνεύμα των ανοδικών χρηματαγορών»69.

Yπό αυτήν την έννοια, βασικό -και για ορισμένους μνημειώδες- 
επίτευγμα του Κλίντον ήταν ότι κατέστησε τους Δημοκρατικούς ισότιμο 
ανταγωνιστή των Ρεπουμπλικανών στη μάχη για την απόσπαση της 
εύνοιας της Γουόλ Στριτ. Το 2000, κοντά στο απώγειο της φούσκας των 
τεχνολογικών εταιρειών, κυκλοφόρησε το βιβλίο του Ντάνιελ Γκρος, στο 
οποίο μόλις παραπέμψαμε και στις σελίδες του οποίου ο συγγραφέας 
απαριθμούσε με ενθουσιασμό όλους τους μεγαλοτραπεζίτες που ψήφιζαν 
Δημοκρατικούς, όλα τα πρώην στελέχη της Γουόλ Στριτ που είχαν δου-
λέψει για την κυβέρνηση Κλίντον, όπως και όλα τα πρώην στελέχη της 
τελευταίας που τώρα δούλευαν στη Γουόλ Στριτ. Τούτος ο τιμητικός 
κατάλογος ονομάτων ξετυλίγεται τόσο ανηλεώς, που ο αναγνώστης 
τελικά πείθεται για την αλήθεια της βασικής θέσης του βιβλίου. Ήτοι, 
πως αυτά τα χρόνια οι Δημοκρατικοί είχαν ουσιαστικά γίνει το κόμμα 
των χρηματαγορών. Σύμφωνα με τον Γκρος, «γύρω στο 1996, αν ήθελε 
κανείς να θεωρείται ως ένας κοινωνικά υπεύθυνος Δημοκρατικός, που 
ενδιαφέρεται για την ευημερία και την ύπαρξη ευκαιριών σε όλα τα 
επίπεδα της κοινωνίας, θα έπρεπε να ενδιαφέρεται για την πορεία των 
μετοχών και των ομολόγων»70.

Η Γουόλ Στριτ αποτελούσε ιδεώδη εκλογική βάση για ένα 
κόμμα που μετατρεπόταν σε εκπρόσωπο της τάξης των εξειδικευμένων 

67. Αναφέρεται από τον D. Gross, Bull Run; Wall Street, The Democrats and The New Politics 
Of Personal Finance [Το ανοδικό ράλι των αγορών: Η Γουόλ Στριτ, οι Δημοκρατικοί και η 
νέα πολιτική της προσωπικής χρηματοοικονομίας], N. Υόρκη, Public Affairs, σ. 83.

68. Σ.τ.μ.: Hamptons: παραθαλάσσιο θέρετρο στο ανατολικό άκρο Λονγκ Άιλαντ όπου 
έχουν τις εξοχικές τους βίλες τους ορισμένοι από τους πλουσιότερους Αμερικανούς.

69. Σύμφωνα με τον Steven Gaines, έναν συγγραφέα από τα Χάμπτονς, που παρατίθεται 
από τον Gross, Bull Run..., ό. π., σ. 142.

70. D. Gross, Bull Run…, ό. π., σ. 103.
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επαγγελματιών. Αφενός επρόκειτο για έναν πολύ πλούσιο κλάδο. Αφε-
τέρου, οι χρηματιστές είναι κατά κανόνα κάτοχοι πτυχίων από τα κα-
λύτερα πανεπιστήμια και άνθρωποι γενικώς φιλελεύθεροι σε πολι-
τιστικό επίπεδο. Ουδέποτε, για παράδειγμα, έδειξαν να κυριεύονται 
από τον ηθικό πανικό που συναντούσε κανείς στην περίπτωση τόσων 
άλλων κοινωνικών ομάδων απέναντι στην προοπτική καθιέρωσης του 
γάμου ομοφυλόφιλων. Άλλωστε η Γουόλ Στριτ δε μολύνει το περιβάλλον 
-τουλάχιστον με τρόπο αντιληπτό από τις τηλεοπτικές κάμερες-, ενώ, 
επιπλέον, οι δραστηριότητές της ήταν πάντοτε καλυμμένες από ένα 
παχύ στρώμα εξειδικευμένης φρασεολογίας -και είδαμε προηγουμένως 
πόσο λίγο μπορεί ν’ αντισταθεί η τεχνοκρατική νοοτροπία στη γοητεία 
της γλώσσας αυτού του είδους. Δεν ήταν δύσκολο, εξάλλου, ν’ αγνοη-
θούν οι όποιες δυσάρεστες συνέπειες αυτών των δραστηριοτήτων, από 
τη στιγμή που λάμβαναν χώρα πολύ μακριά από τα εκλογικά τμήματα 
του γοητευτικού νότιου Μανχάταν [Σ.τ.μ: όπου έχουν τα γραφεία τους οι 
οι εταιρείες του χρηματοοικονομικού κλάδου]. 

Το 2004 ο δημοσιογράφος Ματ Μπάι ανακάλυψε μια ομάδα 
τίμιων διαχειριστών επενδυτικών κεφαλαίων οι οποίοι χρηματοδοτούσαν 
ομάδες προοδευτικών ακτιβιστών. Φαίνεται πως τούτοι οι κοινωνικά 
ευαίσθητοι μεγιστάνες ανησυχούσαν μήπως οι Δημοκρατικοί χάσουν όχι 
μόνο τις επικείμενες εκλογές αλλά και τον γενικότερο προσανατολισμό 
τους. Και για καλή μας τύχη μπόρεσαν να διαγνώσουν από τι νοσούσε 
το Κόμμα: «από εξοργιστική αργοπορία στην παρακολούθηση των 
εξελίξεων και από τη συνακόλουθη ανικανότητά του να προσαρμόσει το 
μήνυμά του στη μεταβιομηχανική εποχή». Τριαντατρία χρόνια αφότου ο 
Φρέντρικ Ντάτον έλεγε το ίδιο ακριβώς πράγμα, οι εν λόγω επενδυτές 
συνειδητοποιούσαν ότι «η προοδευτική πολιτική είναι μια αγορά που 
έχει ανάγκη την επιχειρηματικότητα» -ότι η αμερικανική Αριστερά 
«ασκούσε ακόμη πολιτική σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο της 
Ζώνης της Σκουριάς»71. Το 2007 ο επιχειρηματικός κόσμος εξεπλάγη 

71. M. Bai, “Wiring the Vast Left-Wing Conspiracy”, New York Times Magazine, 25/7/2004. 
(Σ.τ.μ.: Rust Belt: πρόκειται για τη γεωγραφική ζώνη που ξεκινά από τη βορειοδυτική 
Νέα Υόρκη και την Πενσυλβανία στα ανατολικά και εκτείνεται μέχρι το Μίτσιγκαν και το 
Ιλινόι, στα δυτικά, ακολουθώντας τις ακτές των Μεγάλων Λιμνών. Πρόκειται για το πάλαι 
ποτέ κέντρο της αμερικανικής βιομηχανίας που πλέον, μετά την αποβιομηχάνιση που 
ξεκίνησε τη δεκαετία του ’70, χαρακτηρίζεται από δημογραφική πτώση και οικονομική 
παρακμή. Η έκφραση συνιστά παρατσούκλι της περιοχής με αφορμή τις παρατημένες 
εργοστασιακές και εξορυκτικές εγκαταστάσεις που συναντά κανείς διάσπαρτες σ’ αυτές 
τις πολιτείες).
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μαθαίνοντας ότι ο Τζον Μακ (John Mack), διευθυντής της Μόργκαν 
Στάνλεϊ και επιφανής χρηματοδότης του Τζορτζ Μπους του νεότερου, 
δήλωνε πλέον στο πλευρό της Χίλαρι Κλίντον, διοργανώνοντας, μάλιστα, 
και μια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων για την εκστρατεία της 
πρώην Πρώτης Κυρίας στα γραφεία της επενδυτικής του τράπεζας. Η 
μεταστροφή του Μακ ήταν τόσο εντυπωσιακή που έγινε εξώφυλλο στο 
περιοδικό Fortune, με την ατάκα «Οι επιχειρηματίες αγαπούν τη Χίλα-
ρι!» να εμφανίζεται πάνω στη φωτογραφία της τελευταίας72. Ωστόσο, 
ο Δημοκρατικός που θα ανέπτυσσε πραγματικό ειδύλλιο με τη Γουόλ 
Στριτ, κατά τις προκριματικές εκλογές του 2008, δεν ήταν η Χίλαρι αλλά 
ο ανταγωνιστής της, ο γερουσιαστής από το Ιλινόι, Μπαράκ Ομπάμα. 
Αυτή τη χρονιά ο Ομπάμα κατάφερε όχι μόνο να συγκεντρώσει πολύ 
περισσότερα χρήματα από τον Ρεπουμπλικανό του αντίπαλο· πέτυχε, 
επιπλέον, να γίνει ο πρώτος Δημοκρατικός υποψήφιος που υπερίσχυσε σε 
δωρεές εκ μέρους της Γουόλ Στριτ, εκ μέρους δηλαδή ενός παραδοσιακού 
προπυργίου των Ρεπουμπλικανών.

Γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα για τους λόγους που ώθησαν 
τους χρηματιστές να επιλέξουν τον Ομπάμα. Σίγουρα ένα από τα κίνητρά 
τους ήταν το γεγονός πως οι επιχειρηματίες τείνουν να στηρίζουν τους 
νικητές και φυσικά το 2008 έδειχνε ως η χρονιά των Δημοκρατικών, με-
τά την οικονομική κατάρρευση και τις αντιδράσεις που είχε προκαλέ-
σει η ανικανότητα της κυβέρνησης Μπους. Δεν πρέπει, ωστόσο, να υπο-
τιμούμε και τη νοοτροπία της τάξης των εξειδικευμένων επαγγελματιών 
που εξέφρασαν κι οι ίδιοι οι χρηματιστές, εκδηλώνοντας δημοσίως τον 
θαυμασμό τους για τον Ομπάμα: «σκοπός μου δεν είναι να πληρώσω 
λιγότερους φόρους», δήλωνε στο πρακτορείο Ρόιτερς ο χρηματοδότης 
του Ομπάμα και διευθυντής κερδοσκοπικού κεφαλαίου Γουίλιαμ Άκμαν 
(William Ackman)· «στόχος μου είναι η εκλογή ενός απίστευτα ευφυή 
και ικανού τύπου»73. Στην προ της κατάρρευσης περίοδο, ενδεχομένως 
αυτό να ήταν αρκετό: οι χρηματιστές ήταν ευφυείς άνθρωποι, ο Ομπάμα 
ήταν κι αυτός ένας ευφυής τύπος -απλά πράματα.

Οι Δημοκρατικοί δισεκατομμυριούχοι
Κι έτσι, κατά τη δεκαετία του 2000, τα ΜΜΕ προέβησαν στη 

μεγάλη ανακάλυψη: ένα σημαντικό κομμάτι από τους ευκατάστατους 

72. Fortune, 9/7/2004. Οι Financial Times κάλυψαν το θέμα στο φύλλο της 15ης Ιουλίου.
73. S. Herbst-Bayliss, “Hedge Fund Managers Throw Weight Behind Obama”, http://www.

reuters.com, 11/7/2008.
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Αμερικανούς ήταν, στην πραγματικότητα, αρκετά προοδευτικοί, σε πο-
λιτικό επίπεδο. Προφανώς υπήρχαν ιστορικά προηγούμενα, όπως για 
παράδειγμα εκείνα τα μέλη της λευκής, μορφωμένης βοστωνέζικης 
ολιγαρχίας που ασχολούνταν με την προστασία επαπειλούμενων ζωϊκών 
ειδών. Ωστόσο, αυτό που συνέβαινε πλέον ήταν διαφορετικό: Όχι μόνο 
υπήρχαν -μας έλεγαν- πολύ περισσότεροι εύποροι προοδευτικοί απ’ 
ό,τι στο παρελθόν, αλλά είχαν αρχίσει επιπλέον να διαχωρίζονται από 
τους παραδοσιακούς, συντηρητικούς πλούσιους μέσω ενός χάσματος 
που υπερέβαινε κατά πολύ τις απλές διαφορές σε επίπεδο προσωπικού 
γούστου. Υποτίθεται πως ο διαχωρισμός ανάμεσα σε πλούσιους 
προοδευτικούς και πλούσιους συντηρητικούς αποτελούσε κάτι το 
θεμελιώδες, ένα χαρακτηριστικό εγγεγραμμένο στην ίδια τη δομή της 
σημερινής κοινωνίας και ένα στοιχείο -όπως σωστά μαντέψατε- που θα 
μπορούσε ν’ αποτελέσει θεμέλιο του Δημοκρατικού κόμματος.

Ορισμένοι αντιλαμβάνονταν τον διαχωρισμό ανάμεσα στις δύο 
αυτές μερίδες των πλουσίων με οιονεί ηθικούς όρους. Το 2000, ο Ντάνιελ 
Γκρος ανήγαγε το όλο ζήτημα σε μια διάκριση μεταξύ «αλαζονικού» και 
«σεμνού» κεφαλαίου, υπό την έννοια πως οι πιο εγωιστές και ξιπασμένοι 
επενδυτικοί τραπεζίτες ήταν Ρεπουμπλικανοί, ενώ, αντιθέτως, οι πιο 
ταπεινοί κι ανεπιτήδευτοι ήταν Δημοκρατικοί. Για τον Ντέιβιντ Κάλαχαν 
επρόκειτο κατά βάση -αν και όχι αποκλειστικά- για τον διαχωρισμό 
ανάμεσα σε «βρώμικους» και «καθαρούς» πλούσιους, δηλαδή για 
τον διαχωρισμό ανάμεσα, από τη μια μεριά, στους συντηρητικούς 
βιομήχανους που μολύνουν το περιβάλλον και, από την άλλη μεριά, στους 
προοδευτικούς επιχειρηματίες που πληρώνουν συμψηφισμούς διοξειδίου 
του άνθρακα74.

Συχνά πυκνά ορισμένοι από αυτούς τους πλούσιους προοδευτικούς 
γράφουν μανιφέστα όπου καταθέτουν την προσωπική τους σοφία επί 
του θέματος. Ο Τζον Σπέρλινγκ, ο δισεκατομμυριούχος πίσω από το 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα Πανεπιστήμιο του Φοίνιξ75, τράβηξε τα φώτα 
της δημοσιότητας το 2004, όταν εξέδωσε ένα βιβλίο πολιτικής θεωρίας με 
τίτλο Ο μεγάλος διαχωρισμός: ρετρό εναντίον μητροπολιτικής Αμερικής76. 
Όπως και κάθε άλλος μεταρρυθμιστής της προοδευτικής τάξης που 

74. D. Callahan, Fortunes of Change…, ό. π., σ. 66.
75. Σ.τ.μ: Από τη δεκαετία του ’70 έχουν αρχίσει να ιδρύονται στις ΗΠΑ κερδοσκοπι-

κού χαρακτήρα (for-profit) πανεπιστημιακά και άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
76. John Sperling, The Great Divide: Retro vs. Metro America, Σ. Φρανσίσκο, PoliPoint Press, 

2004. 
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έγραψε κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, ο δισεκατομμυριούχος 
αυτός77 συμβούλευε τους Δημοκρατικούς να εγκαταλείψουν άμεσα την 
ταξική πολιτική του Νιου Ντηλ. Αυτό, αντιθέτως, που είχε ανάγκη το 
κόμμα ήταν μια προσέγγιση με βασικό κριτήριο τον τομέα στον οποίο 
απασχολούνται, κάθε φορά, οι εργαζόμενοι. Αντί, με άλλα λόγια, ν’ 
αντιλαμβανόμαστε τους ψηφοφόρους με βάση τη θέση τους στην κοινωνική 
ιεραρχία, ο προσήκων τρόπος είναι πλέον να τους αντιλαμβανόμαστε 
βάσει των τομέων της οικονομίας που επικρατούν σε κάθε πολιτεία ή 
περιοχή. Οι Δημοκρατικοί όφειλαν να καταλάβουν πως θα έπρεπε πια ν’ 
αναζητούν το εκλογικό τους κοινό σε περιοχές των οποίων οι κάτοικοι 
εγκολπώνονταν τη «σύγχρονη οικονομία», δηλαδή εργάζονταν «στον 
κατασκευαστικό τομέα, στη χρηματοοικονομία, σε ασφαλιστικές εταιρείες 
και στον τομέα των υπηρεσιών γενικότερα». Αντίθετα, οι περιοχές στις 
οποίες κυριαρχούσαν οι «βιομηχανίες εξόρυξης» αποτελούσαν την 
καρδιά της Ρεπουμπλικανικής οπισθοδρομικότητας. Ήταν καχύποπτες 
απέναντι στην επιστήμη και στην επιχειρηματικότητα, εθισμένες στη 
λογική της χαμηλής φορολογίας και στον ρατσισμό (εξ αιτίας των περί-
εργων φονταμενταλιστικών θρησκειών που ευδοκιμούσαν στην επικρά-
τειά τους). Τάδε έφη ο προοδευτικός δισεκατομμυριούχος. Ισχυριζόταν, 
ακόμη, πως η χώρα είχε πολωθεί σε «δύο έθνη», σε δύο ασυμβίβαστα 
πολιτιστικο-οικονομικά συστήματα. Η μία από αυτές τις δύο Αμερικές, η 
«ρετρό», παρέμενε «ριζωμένη στο παρελθόν», ενώ η άλλη Αμερική, αυτή 
την οποία ο Σπέρλινγκ αποκαλούσε «μητροπολιτική», ήταν «σύγχρονη 
και προσηλωμένη στο μέλλον». Τούτη η καταφανώς ανώτερη Αμερική 
αποτελούνταν από «δυναμικές» πόλεις των οποίων οι κάτοικοι είχαν 
εκλεπτυσμένα γούστα, όπως το μπαλέτο, και πίστευαν στην «ορθολογική 
συζήτηση» ή στον έλεγχο των γεννήσεων. Η «ρετρό» Αμερική, αντίθετα, 
ήταν ο τόπος αποκρουστικών οικονομικών δραστηριοτήτων όπως η 
εξόρυξη πετρελαίου και η γεωργία, η γη του λευκού ρατσισμού της οποίας 
οι παχύσαρκοι κάτοικοι είχαν «επιλέξει τον ανορθολογισμό» και χαμηλής 
υποστάθμης θρησκευτικά δόγματα για χάρη των οποίων μουγκρίζαν άγρια 
συνθήματα κατά τη διάρκεια γιγάντιων συναθροίσεων78. Άλλο ένα από 
τα μειονεκτήματα των περιοχών αυτής της «ρετρό» Αμερικής, σύμφωνα 
με το κατηγορητήριο του δισεκατομμυριούχου, ήταν η εχθρότητά τους 

77. Στην πραγματικότητα Ο μεγάλος διαχωρισμός συντάχθηκε από πέντε συγγραφείς, 
έναν δημοσκόπο και δύο ερευνητές. Ωστόσο το όνομα του Στέρλινγκ μπήκε πρώτο και με 
μεγαλύτερα γράμματα κι έτσι το βιβλίο συνήθως αποδίδεται στον ίδιο.

78. J. Sperling, The Great Divide…, ό. π., σ. xvii, 5, 64, 75, 91.
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απέναντι στο επιχειρηματικό πνεύμα και «η έλλειψη επιστημόνων, 
εφευρετών, επιχειρηματιών, βιομηχάνων και ανθρώπων που καινοτομούν 
-η έλλειψη όλων αυτών που χτίζουν τις σύγχρονες οικονομίες». Αυτοί οι 
εκλεκτοί άνθρωποι μπορούσαν να βρεθούν μόνο στις «μητροπολιτικές» 
περιοχές, στα μέρη εκείνα όπου ευημερούσαν θαυμαστά ιδρύματα 
όπως το ΜΙΤ με το ιδιαιτέρως δημιουργικό κτήριο του Φρανκ Γκέρι 
(Frank Gehry) -όπως τονίζει ο Σπέρλινγκ-, το οποίο δρέπει, κάτω από 
το έξαλλο ζιγκ-ζακ της στέγης του, τους δημιουργικούς χυμούς της 
«προσανατολισμένης-στην-έρευνα συνεργασίας» κάθε είδους79.

Ο Μαρξ της άρχουσας τάξης
Δημιουργικά κτήρια, δημιουργική καινοτομία, δημιουργικότητα 

γενικώς -υπάρχει κανείς στον οποίο να μην αρέσουν όλα αυτά; Η 
δημιουργικότητα είναι αυταπόδεικτα κάτι το θετικό, πέραν κάθε σχετικής 
αντιγνωμίας, σε βαθμό που κατά την τελευταία δεκαετία άρχισε να 
θεωρείται ως η καθοριστική αρετή του προοδευτισμού, ως η ιδιότητα 
εκείνη που συνενώνει όλες τις ξεχωριστές κατηγορίες της εκλογικής του 
βάσης μεταξύ των πλουσίων.

Κατά τη δεκαετία του 2000 Δημοκρατικά στελέχη σε ολόκληρη 
τη χώρα έμεναν βλακωδώς ενεά στο άκουσμα της ιδέας ότι θα έπρεπε να 
ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη μιας επιδεικτικής δημόσιας αντικουλτούρας, 
υπό το σκεπτικό πως η τελευταία αντιπροσωπεύει τον τρόπο ζωής 
που αρέσει στα μέλη της τεχνοκρατικής και διευθυντικής τάξης. Διότι, 
όπως προκύπτει καθαρά από τη μελέτη της περίπτωσης επιτυχημένων 
οικονομικά πόλεων όπως το Όστιν και το Σαν Φρανσίσκο, ο δρόμος 
προς την επίτευξη της ευημερίας εξαρτάται από την ικανότητά μας να 
κάνουμε τα μέλη αυτής της τάξης να αισθάνονται άνετα στις πόλεις μας. 
Την πιο αξιομνημόνευτη εκδοχή αυτής της ιδέας, που έκανε πάταγο για 
πρώτη φορά στα χρόνια του Μπους και συνεχίζει ακόμη να διαδίδεται, 
τη χρωστάμε σ’ έναν καθηγητή οικονομικής ανάπτυξης ονόματι Ρίτσαρντ 
Φλόριντα και στο μπεστ-σέλερ του Η άνοδος της δημιουργικής τάξης80.

Όπως το ακούτε: «δημιουργική τάξη».  Μέχρι τώρα είχαμε 
συναντήσει πλήθος εγκωμιαστικών αναφορών στην τάξη των εξειδικευμένων 
επαγγελματιών, αλλά τούτη εδώ είναι η δουλοπρεπέστερη όλων. 

79. Σ.τ.μ.: Να σημειωθεί ότι αυτή η ιδιαίτερα «δημιουργική» δομή του κτηρίου το έκανε 
να εμφανίσει γρήγορα τεχνικά προβλήματα που ανάγκασαν το ΜΙΤ να προβεί σε διορθω-
τικές εργασίες και ν’ ασκήσει μήνυση στον αρχιτέκτονα. Τελικά το ζήτημα διευθετήθηκε 
με εξωδικαστικό συμβιβασμό.

80. R. Florida, The Rise of the Creative Class, Ν. Υόρκη, Basic Books, 2000.
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Σύμφωνα με τον Φλόριντα, οι «δημιουργικοί [creatives]» συνιστούσαν την 
«κυρίαρχη τάξη στην Αμερική» επειδή το πεδίο δράσης τους -δηλαδή η 
«δημιουργικότητα»- αποτελούσε πλέον «την κύρια πηγή ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος»: «νέες τεχνολογίες, νέοι τομείς οικονομικής 
δραστηριότητας, νέος πλούτος και πλήθος άλλων θετικών οικονομικών 
εξελίξεων προκύπτουν από αυτήν»81. Σύμφωνα με τη συλλογιστική του 
Φλόριντα, η εν λόγω «δημιουργική τάξη» περιελάμβανε τους παρα-
δοσιακούς καλλιτέχνες και διανοούμενους, ωστόσο οι «δημιουργικοί» 
που έκαναν τη διαφορά, από οικονομικής άποψης, ήταν οι εργαζόμενοι 
στον τεχνολογικό τομέα, στα γραφεία και οι κάτοχοι υψηλών πτυχίων. 
Πρόκειται ακριβώς για την κοινωνική κατηγορία με την οποία είναι 
ερωτευμένοι οι Δημοκρατικοί από την εποχή του ΜακΓκόβερν· με τη 
μόνη διαφορά πως εδώ οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες περιγράφονται 
ως η τάξη που δημιουργεί -όπως, δηλαδή, συνέβαινε με τους αγρότες στη 
σκέψη του Τζέφερσον και με το προλεταριάτο στην αριστερή ιδεολογία 
του 1930.

Μεμιάς, πόλεις αλλά και πολιτείες σε ολόκληρη την αμερικανική 
επικράτεια άρχισαν ν’ ακολουθούν τις συμβουλές του γκουρού και ρίχτηκαν 
στη δουλειά προκειμένου να καλοπιάσουν τη δημιουργική τάξη: το 
Μίσιγκαν, πολιτεία που έχει πληγεί σκληρά από την αποβιομηχανοποίηση 
της αμερικανικής οικονομίας, λάνσαρε μια «Πρωτοβουλία για τις κουλ 
πόλεις» στο πλαίσιο της οποίας οργανώθηκαν -σύμφωνα με τον κυβερνήτη 
της πολιτείας- πολυάριθμες «τοπικές επιτροπές σχετικά με το τι είναι 
κουλ, οι οποίες εκπωματίζουν τη φιάλη της δημιουργικότητας»· το Ντέιτον 
του Οχάιο αποφάσισε ότι είχε ανάγκη ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ 
όπως και μια «Δημιουργική θερμοκοιτίδα του Ντέιτον», παράλληλα 
με έναν εκθεσιακό χώρο ονόματι «C}space» αλλά κι ένα καλλιτεχνικό 
έκθεμα τιτλοφορούμενο «Η δημιουργική ψυχή του Ντέιτον»· η Τάμπα, 
στην πολιτεία της Φλόριντα, προσέλαβε έναν «διευθυντή δημιουργικών 
τομέων» -σύμφωνα με την USA Today-, τη στιγμή που η «Δημιουργική 
Τάμπα Μπέι» ανακοίνωνε στην ιστοσελίδα της ότι στόχος της ήταν «να 
προωθήσει τη συνέργεια μεταξύ των πολλαπλών πλεονεκτημάτων της 
τοπικής κοινωνίας με σκοπό την καλλιέργεια ενός περιβάλλοντος που 
ενθαρρύνει την καινοτομία, αναπτύσσει την οικονομία και συνιστά πόλο 
έλξης για τους δημιουργικούς ανθρώπους».

Αυτοί, βέβαια, που προσπάθησαν περισσότερο από κάθε 
άλλον να κερδίσουν την εύνοια της «δημιουργικής τάξης» ήταν οι 

81. R. Florida, The Rise…, ό. π., σ. xxix, 5, 21.
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Δημοκρατικοί, καθώς θεώρησαν την προσπάθεια προσέλκυσής της ως την 
κατεξοχήν στρατηγική για να δώσουν νέα πνοή σε όλες αυτές τις πόλεις που 
παρήκμασαν οικονομικά, όταν ο εγχώριος βιομηχανικός τομέας αναχώρησε 
για άλλες πολιτείες. Ποιος κατασκεύασε, για παράδειγμα, όλους αυτούς 
τους ποδηλατόδρομους, με την ελπίδα ότι θα εμφανίζονταν τα στελέχη κι 
οι «δημιουργικοί» που θα τους χρησιμοποιούσαν; Οι Δημοκρατικοί! Για 
του λόγου το αληθές, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι Ρεπουμπλικανοί 
είχαν αποκλειστεί σχεδόν εξ ορισμού από τούτο τον διαγωνισμό για την 
εύνοια της νέας κυρίαρχης τάξης, μιας κι ένα από τα κριτήρια που έθετε ο 
Φλόριντα για τον χαρακτηρισμό μιας πόλης ως φιλικής προς τη δημιουργική 
τάξη ήταν και ο λεγόμενος «Gay Index», ένας δείκτης που μετρούσε πόσο 
ανοιχτή ήταν μια πόλη στην ομοφυλόφιλη κοινότητα. Διότι, ναι μεν μπορεί 
να προσφέρουν κι ετούτοι οι άξεστοι Ρεπουμπλικανοί αγοραία κίνητρα για 
την προσέλκυση των επιχειρήσεων, όπως είναι, για παράδειγμα, η χαμηλή 
φορολογία. Εντούτοις, στην εποχή της δημιουργικότητας υποτίθεται πως ο 
δρόμος προς την ανάπτυξη θα ερχόταν μέσω των θεατρικών παραστάσεων 
και των χειροποίητων μάφινς που θα μπορούσε να προσφέρει μια πόλη στα 
νεοφερμένα στελέχη.

Η οικονομική ευημερία μιας πόλης είναι αναμφίβολα ένας ευγενής 
σκοπός, ειδικά μάλιστα αν πρόκειται να επιδιωχθεί μέσω της έμπρακτης 
στήριξης της πολιτιστικής δημιουργίας. Σε καμία περίπτωση όμως αυτή η 
διαπίστωση δε συνεπάγεται πως το ένα συνδέεται απαραίτητα με το άλ-
λο. Στην πραγματικότητα, η θεωρία περί της δημιουργικής τάξης στηριζό-
ταν σε μια θεμελιώδη σύγχυση μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος, η οποία 
ήταν, με τη σειρά της, προϊόν της διαπίστωσης πως μια καλλιτεχνική σκηνή 
εμφανίζεται αφότου μια πόλη έχει πρώτα καταστεί εύπορη, μιας και, κατά 
γενική ομολογία, η τέχνη ακολουθεί το χρήμα. Έτσι, οι πολιτικές αρχές της 
χώρας εφάρμοσαν κατά κόρον την στρατηγική της δημιουργικής τάξης, η 
οποία τους φάνηκε ως μια γρήγορη και φθηνή λύση για την αντιμετώπιση της 
παρακμής των αποβιομηχανοποιημένων πόλεων, δεδομένης της γενικότερης 
απουσίας συγκεκριμένων αναπτυξιακών πολιτικών. Ο ίδιος ο Φλόριντα θα 
κρατούσε στη συνέχεια αποστάσεις από ορισμένες πτυχές της αρχικής του 
θεωρίας, αναγνωρίζοντας ότι «δεν είναι στο χέρι μας να σταματήσουμε 
την παρακμή ορισμένων περιοχών και θα είμασταν, μάλιστα, ανόητοι αν το 
προσπαθούσαμε»82.

82. R. Florida, “How the Crash Will Reshape America [Πώς η κρίση θα μετασχηματίσει 
την Αμερική]”, περ. Atlantic, Μάρτιος 2009. Βλ. επίσης, A. MacGillis, “Richard Florida, Mr. 
Creative Class, Is Now Mr. Rust Belt [Ρ. Φλόριντα: ο κος Δημιουργική Τάξη έγινε κος Ζώνη 
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Αν αναφέρομαι σε όλα αυτά δεν είναι βέβαια για να ανασκευάσω 
τη θεωρία του Φλόριντα, καθώς αυτή ανασκευάζεται από μόνη 
της. Αυτό που θέλω, αντίθετα, να τονίσω είναι η διαπίστωση πως ο 
ένθερμος τρόπος με τον οποίο την εγκολπώθηκαν οι Δημοκρατικοί μάς 
αποκαλύπτει σημαντικά πράγματα για το σημερινό Δημοκρατικό Κόμμα 
και τη στάση του απέναντι στην ισότητα. Διότι, στην προσπάθειά του να 
επιτύχει την ευημερία, το Κόμμα του Λαού τάχθηκε ολόψυχα υπέρ μιας 
κοινωνικής θεωρίας η οποία εξυμνούσε ανοιχτά τους πλούσιους -δηλαδή 
την παντοδύναμη δημιουργική τάξη. Αυτή ακριβώς είναι η στρατηγική 
που εφαρμόστηκε σε πολλές πόλεις και πολιτείες, αυτό ήταν το σχέδιο 
της πολιτικής ηγεσίας στην προσπάθειά της να ξαναδώσει ζωή στους 
αποβιομηχανοποιημένους ερημότοπους της χώρας. Αντί ν’ αμφισβητούν 
τα προνόμια, οι Δημοκρατικοί στρέφονταν πλέον στην κολακεία των 
προνομιούχων και στο εγκώμιο τούτης της καινούργιας άρχουσας τάξης 
με τα εκλεπτυσμένα γούστα. Η αλήθεια είναι πως όλα αυτά έγιναν στο 
πλαίσιο μιας προσπάθειας ανοικοδόμησης των υπό κατάρρευση πόλεων 
στις οποίες ζούμε κι εργαζόμαστε όλοι εμείς οι υπόλοιποι· εντούτοις, 
θα χρειαστεί χρόνος για να περιοριστούν οι συνέπειες όλου αυτού του 
γλυψίματος στη «δημιουργική τάξη».

Μέχρι το 2004 ο Φλόριντα εργαζόταν ως σύμβουλος σε διάφορες 
πολιτειακές κυβερνήσεις και δημοτικά συμβούλια ανά τη χώρα αλλά τότε 
αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική, ξεκινώντας ν’ αρθρογραφεί 
ενάντια στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Κατήγγελλε τότε, μέσα από τις 
σελίδες του Washington Monthly, τους Ρεπουμπλικανούς και την κυβέρνηση 
Μπους που απέρριπτε την επιστήμη, ως εχθρούς του καπιταλισμού -ή 
τουλάχιστον του σύγχρονου, «δημιουργικού» καπιταλισμού. Σύμφωνα 
με τον Φλόριντα, οι πολιτείες που ψήφιζαν τους Ρεπουμπλικανούς 
συνιστούσαν ζώνες οικονομικής οπισθοδρομικότητας, τη στιγμή που οι 
Δημοκρατικές περιοχές, με την ανεκτικότητα και την αγάπη τους για 
τη μάθηση, αποτελούσαν ζώνες φιλόδοξου οικονομικού εκσυγχρονισμού. 
Όπως μας υπενθύμιζε ο αρθρογράφος, κατά τα ένδοξα χρόνια της 
Νέας Οικονομίας, αυτές οι προοδευτικές περιοχές, «αποτέλεσαν το 
σημερινό αντίστοιχο των αναγεννησιακών πόλεων-κρατών, θερμοκήπια 
καινοτομίας εντός των οποίων επιστήμονες, καλλιτέχνες, ντιζάινερς, 
μηχανικοί, χρηματιστές, υπεύθυνοι μάρκετινγκ και παντός είδους 
επιχειρηματίες τρέφονταν ο ένας από τη γνώση, την ενέργεια και τα 
κεφάλαια του άλλου προκειμένου να δημιουργήσουν νέα προϊόντα, 

της Σκουριάς]”, New Republic, 18/12/2013.
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νέες υπηρεσίες ακόμη και ολόκληρους νέους οικονομικούς κλάδους: 
προχωρημένη ψυχαγωγία και διασκέδαση στη Νότια Καλιφόρνια, νέα 
χρηματοοικονομικά εργαλεία στη Νέα Υόρκη, προϊόντα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών στη Βόρεια Καλιφόρνια και το Όστιν, δορυφόροι και 
τηλεπικοινωνίες στην Ουάσινγκτον, λογισμικά και καινοτόμες μέθοδοι 
λιανικού εμπορίου στο Σιάτλ, βιοτεχνολογία στη Βοστώνη»83.

Το πολιτικό περιεχόμενο των απόψεων του Φλόριντα θα πρέπει να 
είναι σαφές: Το πρόβλημα με τις κυβερνήσεις του Τζορτζ Μπους, επί πα-
ραδείγματι, δεν είναι ότι ευνόησαν τους πλούσιους, αλλά ότι ευνόησαν 
τους λάθος πλούσιους -τους πλούσιους της «παλιάς οικονομίας». 
Αντίστοιχα, το πρόβλημα με την έντονη κομματική αδιαλλαξία των 
Ρεπουμπλικανών, αυτά τα χρόνια, είχε να κάνει με το ότι αγνόησαν τους 
πιο σημαντικούς και δημιουργικούς τομείς της οικονομίας της χώρας 
(όπως η Γουόλ Στριτ και η Σίλικον Βάλεϊ), μιας που οι τελευταίοι ψήφισαν 
υπέρ των Δημοκρατικών. Ο Φλόριντα έκλαιγε και ωδύρετο για τούτους 
τους άδικα υποσκελισμένους τομείς της οικονομίας, ενώ δεν επέδειξε την 
παραμικρή συμπάθεια για τους εργαζόμενους, τα προβλήματα των οποίων 
αγνοήθηκαν από αμφότερα τα κόμματα. Στην πραγματικότητα, ορισμένες 
φορές δείχνει να τους θεωρεί μέρος του προβλήματος. Έτσι, το καλοκαίρι 
του 2008, δήλωσε σε μια βρετανική εφημερίδα ότι «η δημιουργική 
τάξη προετοιμάζει το μέλλον, τη στιγμή που η εργατική τάξη συνήθως 
ψάχνει πώς θα προστατευτεί από αυτό». Το μόνο μάθημα που έχουμε να 
διδαχθούμε από την ιστορία της τελευταίας είναι ο τρόπος με τον οποίο 
οι εργάτες πέτυχαν τον πολιτικό θρίαμβο της δεκαετίας του ’30, καθώς ο 
Φλόριντα φρονεί πως η δημιουργική τάξη θα πρέπει να τον αντιγράψει: 
«Ακριβώς όπως ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ σφυρηλάτησε μια νέα εκλογική 
πλειοψηφία με βάση τον διογκούμενο αριθμό της εργατικής τάξης, έτσι 
πρέπει και σήμερα το κόμμα που ευελπιστεί να κερδίσει τις εκλογές να 
αποσπάσει την ενθουσιώδη στήριξη της αναδυόμενης οικονομικής και 
πολιτικής δύναμης της εποχής μας, της δημιουργικής τάξης»84.

Αυτές οι κουβέντες ειπώθηκαν τον Ιούνιο του 2008, ούτε 
τρεις μήνες, καλά καλά, πριν την κατάρρευση της υπερ-δημιουργικής 
επενδυτικής τράπεζας Lehman Brothers. Θα ήθελα πολύ να μπορώ να 
ισχυριστώ πως όλα αυτά τα όνειρα για την επίτευξη ευημερίας μέσω 

83. R. Florida, “Creative Class War [Δημιουργικός ταξικός πόλεμος]”, Washington Monthly, 
Ιανουάριος/Φεβρουάριος, 2004.

84. P. Culshaw, “Barack Obama: Power to the New Creatives [Μπ. Ομπάμα: η εξουσία 
περνά στους νέους δημιουργικούς]”, Telegraph, 14/6/2008.
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του καλού γούστου ακολούθησαν την ίδια πορεία με τα κερδοσκοπικά 
κεφάλαια και όλους τους παρόχους επισφαλών δανείων του πλανήτη, 
καταλήγοντας, με άλλα λόγια, στον κάλαθο των αχρήστων. Εξάλλου, 
ένα από τα σπουδαιότερα έργα που μας άφησε η δημιουργική τάξη 
ήταν ακριβώς η χρηματοοικονομική καινοτομία -τουτέστιν, μεταξύ άλ-
λων, η κατασκευή όλων αυτών των δηλητηριωδών ενυπόθηκων τίτλων που 
έφτασαν την παγκόσμια οικονομία στο χείλος του γκρεμού. Φευ όμως: οι 
ιδέες που περιέγραψα σε αυτό το κεφάλαιο δεν είχαν σε καμία περίπτωση 
την ίδια μοίρα. Όπως και στην περίπτωση της προώθησης του ελεύθερου 
εμπορίου ή της μεταρρύθμισης των προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας, 
καμία διάψευση δε φαίνεται ικανή να πτοήσει τους υποστηρικτές τους. 
Μάλιστα όχι μόνο επανέκαμψαν με την εκλογή του νέου, ηλικιακά, και 
καινοτόμου διεκδικητή του χρίσματος, Μπαράκ Ομπάμα, αλλά έγιναν 
ισχυρότερες από ποτέ υπό την προεδρία του. Και φυσικά μαζί με την 
άνθισή τους αυτή, οι σημερινοί Δημοκρατικοί απομακρύνθηκαν ακόμη 
περισσότερο από την εξισωτική τους παράδοση. 

ΟΙ ΧΙΠΣΤΕΡ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΙ



Νικος Ν. Μάλλιαρης

Εισαγωγή στον χιπστερισμό
Μια ανθρωπολογική προοπτική των πρόσφατων

μετασχηματισμών των δυτικών κοινωνιών*

ΙΙΙ. Η σύγχρονη εποχή

Η υποχώρηση του αντιαριστοκρατικού αισθήματος

α) Η κάμψη της ποπουλιστικής κριτικής
Αν ξαναπιάσουμε το νήμα της ανάλυσης του αμερικανικού φα-

ντασιακού (που επιχειρήσαμε στο προηγούμενο μέρος του κειμένου) θα 
πρέπει να σημειώσουμε το γεγονός πως, σε αντίθεση με τον Παλαιό Κό-
σμο, στις ΗΠΑ υφίσταται μια πολιτική παράδοση που τέμνει εγκάρσια 
τους παραδοσιακούς πολιτικούς χώρους και μπορεί, κατά συνέπεια, να 
παίρνει τόσο αριστερό όσο και δεξιό πρόσημο, ανάλογα με τις περιστά-
σεις. Πρόκειται για την παράδοση του Ποπουλισμού (populism): όχι για 
τον λαϊκισμό, με την ευρωπαϊκή έννοια του όρου, μολονότι, πολύ συχνά, 
εκφάνσεις του ποπουλισμού μπορούν είτε να οδηγούν στον λαϊκισμό είτε 
να συνυπάρχουν μαζί του -όπως, για παράδειγμα, στην περίπτωση του 
Τραμπ-, αλλά για μια βαθιά πίστη στις δυνατότητες του απλού ανθρώ-
που. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που διακρίνει τον ποπουλισμό απ’ τον 
λαϊκισμό είναι το γεγονός πως ο πρώτος, μακράν του ν’ ανάγει τον λαό 
σ’ ένα είδος φιλοσοφικού και μεταφυσικού απολύτου, το οποίο είναι εκ 
φύσεως αθώο κι έχει πάντα δίκιο, εκφράζει μια πολύ πιο ορθολογική και 
εύλογη καχυποψία απέναντι σε κάθε είδους εξουσία και αυθεντία που 
βασίζεται σε κληρονομημένα προνόμια και, γενικότερα, δεν προκύπτει 

* Πρόκειται για το τρίτο και τελευταίο μέρος του άρθρου που ξεκίνησε να δημοσιεύεται 
στο όγδοο τεύχος του περιοδικού: Πρόταγμα, τ. 8, Οκτώβριος 2015, σσ. 148-175. Για το 
προηγούμενο, δεύτερο μέρος, βλ. Πρόταγμα, τ. 9, σσ. 110 - 142. 
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από τη σκληρή δουλειά του εκάστοτε φορέα της. Μέσα σε μια κοινωνία 
αφιερωμένη στην εργασία και την οικονομική επιτυχία, το μόνο κριτήριο 
που δικαιοδοτείται να καθορίζει την θέση του καθενός μας στην κοινω-
νική κλίμακα είναι η ικανότητά του να κερδίζει τίμια τα προς το ζην μέ-
σα απ’ τον ιδρώτα του. 

Αυτή τη θεμελιωδώς δημοκρατική -με την τοκβιλιανή, «ανθρω-
πολογική» έννοια του όρου1- αντίληψη περί κοινωνικής διαστρωμάτωσης 
την αποδίδει ωραία ο Κρίστοφερ Λας όταν αναφέρεται στις αναλύσεις 
του Βέρνερ Ζόμπαρτ σχετικά με το αμερικανικό εργατικό κίνημα: ο αμε-
ρικανός εργάτης δε σκύβει το κεφάλι μπροστά στον αστό, ακριβώς επει-
δή νιώθει ίσος μαζί του, μέσα σε μια κοινωνία όπου η οικονομική ανισό-
τητα συνυπάρχει μ’ ένα είδος κοινωνικής ισότητας. Φυσικά αυτή η κατά-
σταση δημιουργεί άλλα προβλήματα -όπως το γεγονός πως η αμερικα-
νική εργατική τάξη είχε πάντοτε μια νοοτροπία ιδιοκτήτη, με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται πολιτικά. Σε κάθε περίπτωση, αυτές οι διαπιστώσεις των 
Ζόμπαρτ και Λας -τις οποίες σήμερα συνεχίζει ο Τόμας Φρανκ- καταδει-
κνύουν μια κοινωνία εντός της οποίας η αυθεντία και το κύρος δε βασί-
ζονται, όπως στον Παλιό Κόσμο, σε κληρονομημένα χαρακτηριστικά και 
κοινωνικές θέσεις ή -σε ό,τι εν προκειμένω μας αφορά- στην κατάκτηση 
και κατοχή τίτλων κάθε είδους. Εντός αυτού του πλαισίου ούτε καν η κα-
τοχή γνώσης δεν αναγνωρίζεται ως νόμιμο εχέγγυο κοινωνικής ανόδου 
και γι’ αυτό ο τσαρλατανισμός υπήρξε πάντοτε κομμάτι του δημοκρατι-
κού κινήματος εντός των ΗΠΑ2. 

Αυτό που θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε είναι το γεγονός πως 
αυτό το ποπουλιστικό πνεύμα εκφράστηκε ήδη από τις απαρχές της 
ιστορίας του αμερικανικού έθνους και κατά κανόνα πήρε τη μορφή ενός 
ριζοσπαστικά αντι-αριστοκρατικού πνεύματος, μιας και κάθε εξουσία 
στο όνομα της γνώσης, τίτλων βασισμένων σε αυτήν ή οποιουδήποτε άλ-
λου «προνομίου» και «διάκρισης» του αυτού είδους θεωρούνταν δείγμα 

1. Βλ. σχετικά το προηγούμενο μέρος αυτού του άρθρου, που δημοσιεύθηκε στο 9ο 
τεύχος του Προτάγματος.

2. Από την πλευρά του ο Λας καταδεικνύει πολύ σωστά το γεγονός ότι η αξιοκρατική 
ιδεολογία, που συνήθως τη θεωρούμε βάση της αμερικανικής κοινωνίας, συνιστά μια ιδε-
ολογία που αναπτύχθηκε ακριβώς για να καταπολεμήσει τις εξισωτικές τάσεις του πο-
πουλισμού. Σχετικά, δε, με την εγγενή στην αμερικανική παράδοση κριτική του ιατρικού 
μονοπωλίου της γνώσης μπορούμε ν’ αναφέρουμε την ταινία Dallas Buyers’ Club (2013) με 
τον Μάθιου Μακόναχι και την πραγματική ιστορία στην οποία βασίζεται ως πιο πρόσφα-
το δείγμα έμπρακτης αμφισβήτησης των τεχνοκρατών του ιατροφαρμακευτικού χώρου 
από πλευράς μάλιστα των ίδιων των ασθενών. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΧΙΠΣΤΕΡΙΣΜΟ
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αριστοκρατικού τύπου κοινωνικής οργάνωσης. Έτσι ακόμη και η αμερι-
κανική αστική τάξη από πολύ νωρίς διαμορφώθηκε βάσει ενός τέτοιου 
εξισωτικού και «λαϊκού» πνεύματος σε πολιτιστικό επίπεδο. Ήδη ανα-
φέραμε τον Τζέφερσον και τη σκληρή του αντίθεση στους «αριστοκρά-
τες» Φεντεραλιστές (δηλαδή τον Χάμιλτον και τους τραπεζίτες φίλους 
του), ενώ -στο κείμενό του που δημοσιεύεται σε αυτό το τεύχος- ο Τόμας 
Φρανκ δείχνει το δημοκρατικό στοιχείο του τζακσονισμού, τούτης της 
συνέχισης του πνεύματος του Τζέφερσον. Αυτή η διαρκής επαγρύπνη-
ση ενάντια στην αριστοκρατική παλινόρθωση -δηλαδή στην εγκαθίδρυση 
μιας κληρονομικής ελίτ- υπήρξε βαθύτερο φαινόμενο και σημάδεψε βα-
σικές περιόδους της ανάπτυξης των αμερικανικών θεσμών και της ιδε-
ολογίας του έθνους: από την κατακραυγή που προκάλεσε η ίδρυση της 
περίφημης Εταιρείας των Κινκινάτων (Society of the Cincinnati), λίγο μετά 
την Αμερικανική Επανάσταση, μέχρι τον Εμφύλιο Πόλεμο και την Ανοι-
κοδόμηση, όταν η εχθρότητα των «Ριζοσπαστών» Ρεπουμπλικανών του 
Βορρά στράφηκε ενάντια στους «αριστοκράτες» του Νότου3.

Αντίθετα, όπως έχει δείξει ο Νόρμπερτ Ελίας, η ευρωπαϊκή αστι-
κή τάξη, έχοντας ν’ ανταγωνιστεί πρώτα και κύρια την αριστοκρατία, 
κατά την περίοδο εδραίωσης της κυριαρχίας της, υιοθέτησε αρκετές από 
τις πρακτικές της τελευταίας, κατά την προσπάθειά της να αποκτήσει 
το αναγκαίο κοινωνικό στάτους. Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης 
είναι πως οι ευρωπαίοι αστοί υπήρξαν πολύ πιο «διανοούμενοι» από 
τους αμερικανούς τους ομολόγους. Ο περίφημος αντιδιανοουμενισμός 
της αμερικανικής κουλτούρας προέρχεται, σε πολύ μεγάλο βαθμό, από 
αυτήν την αδιαφορία των αμερικανών αστών για την κουλτούρα και τη 
συνακόλουθη απόκτηση συμβολικού κεφαλαίου. Είναι ενδεικτικό τούτης 
της κατάστασης το γεγονός ότι οι μερίδες αυτές της αστικής τάξης που 
υπήρξαν κάτοχοι παιδείας και συμβολικού κεφαλαίου (όπως οι λεγόμε-
νοι «Βραχμάνοι» της Βοστώνης) ήταν συχνά και οι πιο συνδεδεμένες εί-
τε με το προεπαναστατικό καθεστώς είτε ακόμη και με την ίδια τη βρε-
τανική αριστοκρατία.  

3. Σύμφωνα με μια προσκείμενη σε αυτούς εφημερίδα, λ.χ., ο διάδοχος του Λίνκολν 
και καταγόμενος από τη Β. Καρολίνα, πρώην γερουσιαστής του Τενεσί, Άντριου Τζόνσον, 
ήταν ένας «Δημοκρατικός από τον Νότο ανάμεσα στους αριστοκράτες» που επελέγη από 
την Πρόνοια για να τους τιμωρήσει, ενώ ο ίδιος ο τζακσονικός Τζόνσον είχε πει, όταν πρω-
τοέμπαινε στην πολιτική, «θα τους δείξω εγώ των ξιπασμένων αριστοκρατών ποιος κάνει 
κουμάντο στη χώρα!» (βλ. K. M. Stampp, The Era of Reconstruction: 1865-1877, Ν. Υόρκη, 
Vintage Books, 1967, σ. 52, 55).

ΝΙΚΟΣ Ν. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ
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β) Νέες μορφές ανισότητας: το τέλος του καπιταλισμού
Το νέο στοιχείο της σημερινής συγκυρίας, που εμφανίζεται στα-

διακά από τη δεκαετία του ’60 και μετά, είναι ο «εξευρωπαϊσμός» της 
αμερικανικής αστικής τάξης -πιο σωστά, η αντικατάστασή της από ένα 
νέο άρχον στρώμα που βασίζει την κυριαρχία του όχι στην οικονομική 
αποδοτικότητα αλλά στην κατοχή γνώσης και συμβολικού κεφαλαίου. 
Ο Τόμας Φρανκ μιλά για την «προοδευτική» ή «αξιοκρατική» τάξη, η 
οποία συνιστά τον ένα εκ των δύο πυλώνων της αμερικανικής ολιγαρχίας, 
πλάι στην παραδοσιακή ολιγαρχία του πλούτου. Στην πραγματικότητα, 
όμως, αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι το γεγονός πως τούτη η συ-
νύπαρξη είναι μόνο προσωρινή. Διότι η παραδοσιακή αστική τάξη, η ολι-
γαρχία του πλούτου, συνιστά θνήσκουσα και υπό παρακμή τάξη, η οποία 
επιβιώνει, όλο και περισσότερο, ως τάξη εισοδηματιών κληρονόμων, μιας 
και δεν έχει πια ρόλο οικονομικής πρωτοπορίας. Ως συνέπεια της μαζι-
κής αποβιομηχανοποίησης της Δύσης, αρχής γενομένης από τη δεκαετία 
του ’70, η άνοδος της «νέας οικονομίας» συνιστά ταυτόχρονα και άνοδο 
νέων κοινωνικών στρωμάτων στο τιμόνι των δυτικών οικονομιών, στρω-
μάτων των οποίων η σύσταση και το φαντασιακό είναι ομοούσια τούτης 
της νέας οικονομίας «της γνώσης». 

Ολόκληρη η ανάλυση του Πικετί για το «κεφάλαιο στον 21ο αιώ-
να»4 -που βασίζεται στην ιδέα ότι η ανισότητα συνιστά προϊόν μιας οι-
κονομίας εντός της οποίας ο ρυθμός ανάπτυξής της είναι μικρότερος από 
τους ρυθμούς απόδοσης του κεφαλαίου- απλώς καταδεικνύει τούτη τη 
μετατροπή της πάλαι ποτέ αστικής τάξης από κοινωνική ομάδα οικονο-
μικά δημιουργική και παραγωγική σε τάξη ραντιέρηδων, που ζει πλέον 
παρασιτικά από τον κληρονομημένο της πλούτο. Και ταυτόχρονα κατα-
δεικνύει ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό των νέων, «δημιουργικών» ολι-
γαρχιών: ότι ο πλούτος τους δεν προέρχεται πλέον από την εκμετάλλευ-
ση της εργασίας -και τις συνακόλουθες προσπάθειες «εξορθολογισμού» 
και μεγιστοποίησής της, τόσο σε διαχειριστικό όσο και σε τεχνικό επίπε-
δο-, αλλά από την ίδια την απόδοση του κεφαλαίου. Το φαινόμενο αυτό 
είναι προφανές στην περίπτωση του χρηματοοικονομικού κλάδου. Όμως 
αυτή η λογική της παραγωγής χρήματος όχι «από τον κόπο και τον ιδρώ-
τα των χεριών μας», αλλά από το ίδιο το χρήμα, έχει πλέον επεκταθεί 
στο σύνολο της οικονομίας. Δεν είναι μόνο καθαρά παρασιτικοί κλάδοι, 
οι οποίοι είναι κερδοφόροι δίχως να παράγουν τον παραμικρό πραγμα-

4. Βλ. Th. Piketty, Το κεφάλαιο τον 21ο αιώνα, μτφρ. Ε. Παπαδάκη, επ. Φ. Καρζής, 
Αθήνα, Πόλις, 2014.
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τικό πλούτο για την κοινωνία (όπως το θέαμα, η διαφήμιση, ο επαγγελ-
ματικός μεγαλο-αθλητισμός, η «συμβουλευτική» κάθε είδους ή τα υπερ-
διογκωμένα εξειδικευμένα επαγγέλματα κ.ο.κ.). Ακόμα κι ο πιο «παρα-
γωγικός» -με την παραδοσιακή έννοια του όρου- κλάδος της σύγχρονης 
οικονομίας, η ψηφιακή τεχνολογία, το μόνο που κάνει είναι να εμπεδώνει 
ακόμη περισσότερο αυτή τη λογική: αφενός δημιουργεί μαζική και δομι-
κή ανεργία μέσω της αυξανόμενης ρομποτοποίησης ευρύτατων κλάδων 
της οικονομίας και αφετέρου προωθεί την ιδέα ότι μπορεί κανείς να απο-
κομίζει υπερκέρδη μόνο και μόνο επειδή πουλά μια «καινοτόμο» ιδέα ή 
«εφαρμογή» σε κάποιον από τους κολοσσούς του κλάδου5.

Έτσι, μια κυρίαρχη τάξη που δεν είναι πλέον αναγκασμένη να 
στηρίζεται στις λαϊκές τάξεις προκειμένου να πλουτίζει, είναι μια τά-
ξη με πολύ μεγαλύτερα περιθώρια αποκοπής (ή «απόσχισης», κατά 
την έκφραση του Robert Reich, μετανοημένου υπουργού Εργασίας επί 
Κλίντον) από το κοινωνικό σώμα. Ταυτόχρονα, ένα οικονομικό σύστη-
μα εντός του οποίου η εργασία, ως παραγωγικός συντελεστής, έχει 
περάσει σε δεύτερη μοίρα, είναι ένα σύστημα βαθιά ολιγαρχικό, κα-
θώς καταργεί τη δυνατότητα κοινωνικής πάλης με σκοπό την κάρπω-
ση κομματιών του παραγόμενου πλούτου. Αυτοί είναι οι βασικοί λό-
γοι που μας αναγκάζουν να μιλάμε πλέον όχι για άρχουσα τάξη -όπως 
μπορούσε κανείς να κάνει κατά την αστική εποχή- αλλά για ολιγαρ-
χία: τα σημερινά, μετα-αστικά άρχοντα στρώματα αποκόπτονται από 
το κοινωνικό σώμα και φράσσουν τόσο τις παραδοσιακές οδούς κοι-
νωνικής ανόδου -όσο περιορισμένες κι αν ήταν αυτές- ενώ, ταυτόχρο-
να, πλουτίζουν βάσει ενός οικονομικού συστήματος που όχι μόνο δεν 
επιτρέπει στις κατώτερες τάξεις να διεκδικήσουν ένα κομμάτι της πί-
τας αλλά -ακόμα βαθύτερα- συνιστά «αέρα» κι όχι πραγματικό, «υλι-
κό» πλούτο: όχι μόνο το γενικό επίπεδο ευημερίας και υλικής ευμά-
ρειας της κοινωνίας δεν ανεβαίνει -όπως συνέβαινε κατά την περίοδο 
του βιομηχανικού καπιταλισμού- αλλά, όλως αντιθέτως, τούτη η νέα 
οικονομία βλασταίνει, σε μεγάλο βαθμό, στα κενά, ακριβώς, που γεν-
νά τούτη η έλλειψη6.

5. Βλ. σχετικά με όλα αυτά την ενότητα «Η νεοτεχνολογία και το νεοαριστοκρατικό 
κοινωνικό καθεστώς που γεννά» του Εντιτόριαλ του παρόντος τεύχους, όπως επίσης και 
το συλλογικό κείμενο της ομάδας μας «Ενάντια στην αριστο-κρατία: Σημειώσεις για το 
νέο κυρίαρχο αφήγημα», επίσης σε αυτό το τεύχος.

6. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, εν προκειμένω, οι εταιρείες ταξί τύπου Uber που ανα-
πτύχθηκαν αρχικά εντός των ΗΠΑ στα πλαίσια των ελλείψεων του δικτύου δημόσιων 
συγκοινωνιών. 
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Ταυτόχρονα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, μια τάξη ουσιαστικά 
αποκομμένη από την πραγματική παραγωγική δραστηριότητα, η οποία, 
επίσης, απορρίπτει την εργασία και αξιολογεί τη «δημιουργικότητα» και 
την «καινοτομία», στα πλαίσια μιας αισθητικοποιημένης αντίληψης του 
κοινωνικού πράττειν, είναι μια τάξη που μας θυμίζει την ευρωπαϊκή αρι-
στοκρατία του Παλαιού Καθεστώτος: αυτό που την ενδιαφέρει δεν εί-
ναι να οργανώσει και να διευθύνει την κοινωνία, παρά να αποκοπεί σ’ 
ένα τεράστιο γκέτο πλουσίων προκειμένου να χαρεί τα προνόμια και τις 
«εκλεπτυσμένες» της απολαύσεις. Αυτή η «εξεγερμένη» (με την έννοια 
του Κρίστοφερ Λας) ολιγαρχία διαφέρει ουσιωδώς από την αστική τάξη, 
καθώς ούτε τα φιλελεύθερα/δημοκρατικά της στοιχεία διαθέτει, ούτε το 
μακρόπνοο πρόταγμά της («εξορθολογισμός» της κοινωνίας στο όνομα 
της γνώσης και της Προόδου), ούτε βέβαια και τις οικονομικές της ικα-
νότητες, ενώ, επιπλέον, συνιστά μια global και αεθνική τάξη, που δεν εί-
ναι δεμένη με κάποιο συγκεκριμένο έθνος-κράτος -όπως αντίθετα συνέ-
βαινε με τους αστούς της προκατόχους.

Θα πρέπει να θεωρείται πλέον ως αυτονόητη παραδοχή η διαπί-
στωση ότι έχουμε βγει πλέον όχι απλώς από τον «παραδοσιακό» καπιταλι-
σμό -όπως υπονοούν οι νεομαρξιστικές αναλύσεις περί «ύστερου καπιταλι-
σμού»- αλλά από τον καπιταλισμό γενικώς. Ο θάνατος του αστικού πολιτι-
σμού για τον οποίο μιλούσε ο Κονδύλης εκφράζεται σε πολιτιστικό επίπεδο 
μέσω της αποκρυστάλλωσης τούτου του νεοαριστοκρατικού ήθους, ενώ σε 
οικονομικό επίπεδο σηματοδοτείται από τη σταδιακή αντικατάσταση του 
καπιταλισμού από έναν νέο, «μεταβιομηχανικό» και πολύ πιο ολιγαρχικό 
κοινωνικοοικονομικό σύστημα, βασισμένο όχι στην εξύμνηση και την εκμε-
τάλλευση της εργασίας αλλά στην κατοχή συμβολικού κεφαλαίου. 

Η άνοδος της «ποπ τεχνοκρατίας»

α) Από τη «νέα τάξη» στην «Προοδευτική τάξη»
Επιβάλλεται, ως εκ τούτου, μια προσεκτικότερη ματιά στη διαδι-

κασία αποκρυστάλλωσης της ολιγαρχίας που εκφράζει τούτο το νέο σύ-
στημα. Στο κύριο θεωρητικό του έργο με τίτλο Ο μόνος και πραγματι-
κός Παράδεισος ο Λας συζητά τις αναλύσεις των αμερικανών νεοσυντη-
ρητικών της δεκαετίας του ’70 και του ’80 και στέκεται σ’ ένα ακανθώ-
δες ζήτημα: την περίφημη κουβέντα για τη «νέα τάξη»7. Πρόκειται για 

7. Βλ. C. Lasch, The True and Only Heaven. Progress and its Critics, Ν. Υόρκη, W. W. Norton 
& Co, 1991, σ. 512 κ.ε.
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μια έννοια με εντελώς ασαφές περιεχόμενο, κοινωνιολογικά και οικονο-
μικά, την οποία προώθησαν ορισμένοι νεοσυντηρητικοί διανοούμενοι της 
δεκαετίας του ’70 και του ’80 προκειμένου ν’ ασκήσουν κριτική στα πε-
πραγμένα των κινημάτων του ’60. Φυσικά εδώ ο όρος δεν έχει το ίδιο 
νόημα με την αντίστοιχη έκφραση που είχε εισαγάγει ο Μίλοβαν Τζίλας, 
προκειμένου να περιγράψει τη γραφειοκρατία των σταλινικών καθεστώ-
των. Αντίθετα, με τον όρο αυτό οι νεοσυντηρητικοί εννοούσαν τη νέα κοι-
νωνική τάξη που υποτίθεται πως αναδύθηκε μέσα από τα κινήματα της 
δεκαετίας του ’60. Δεδομένου, όμως, πως σκοπός τους ήταν η πολεμική 
κι όχι η κοινωνική ανάλυση, θίγουν μεν ένα καίριο ζήτημα, ωστόσο το κά-
νουν με τρόπο ελάχιστα ακριβή. Αντίστοιχα, η κριτική του Λας σε αυτές 
τις απόψεις έχει στόχο κυρίως πολιτικό, με αποτέλεσμα να μένει ανοιχτό 
το ζήτημα του ορισμού των εξεγερμένων ελίτ, τις οποίες ο αμερικανός 
συγγραφέας κατήγγειλε στο επόμενο έργο του, την Εξέγερση των ελίτ, 
και τις οποίες ο Τόμας Φρανκ -κινούμενος στην ίδια γραμμή- αποκαλεί 
«προοδευτική τάξη». 

Σε αντίθεση με ό,τι υπονοούν οι νεοσυντηρητικές αναλύσεις περί 
«νέας τάξης», οι αστοί, ως άρχον στρώμα, είχαν αρχίσει να υποσκελίζο-
νται πολύ πριν τη δεκαετία του ’60. Κι αυτό διότι ήδη από τη δεκαετία 
του ’20 και του ’30 η γραφειοκρατικοποίηση του βιομηχανικού καπιταλι-
σμού οδήγησε στον διαχωρισμό της ιδιοκτησίας από τη διεύθυνση. Πλέ-
ον οικονομική διαχειρίστρια του καπιταλιστικού συστήματος δεν ήταν η 
αστική τάξη αλλά η γραφειοκρατία: τόσο ως τάξη των «διευθυντών» για 
τους οποίους μιλούσε ο Μπέρναμ8, όσο και ως σύνολο των τεχνικών και 
διοικητικών στελεχών της οικονομίας αλλά και των κρατικών υπηρεσι-
ών των σχετιζόμενων με αυτή (Υπουργεία, επιτροπές, ανεξάρτητες Αρ-
χές, οργανισμοί κ.λπ.). Δεδομένου του γεγονότος, όμως, πως εντός του 
καπιταλιστικού συστήματος τα στρώματα αυτά δεν είχαν την πραγματι-
κή οικονομική εξουσία, ετίθετο, λοιπόν, «το πρόβλημα της καταστατικής 
θέσης [της γραφειοκρατίας] στα μεγάλα βιομηχανικά έθνη της Δύσης»9.

Η γραφειοκρατία, ως στρώμα των τεχνικών και διευθυντικών 
στελεχών, δε βασίζεται στην ατομική ιδιοκτησία αλλά στη διεύθυνση της 
οικονομίας, η οποία διαρθρωνόταν πλέον βάσει της θεμελιώδους διάκρι-

8. Βλ. το κλασικό του έργο του 1941, Η επανάσταση των διευθυντών (μτφρ. Π. Κονδύ-
λης, Αθήνα, Κάλβος, χ.χ.) όπως επίσης και την κριτική που του ασκεί ο Λεφόρ στο τελευ-
ταίο μέρος του κειμένου του «Τι είναι η γραφειοκρατία;», Τι είναι η γραφειοκρατία, μτφρ. 
Β. Τομανάς, Θεσ/νίκη, Εκδοτική Ομάδα, 1985.

9. Κ. Λεφόρ, «Τι είναι η γραφειοκρατία;», ό. π, σ. 40.
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σης «μεταξύ διευθυνόντων κι εκτελεστών», όπως το έθετε ο Καστοριά-
δης. Η Σιμόν Βέιλ, που πρώτη ανέλυσε τόσο συστηματικά τούτη την αλ-
λαγή, μιλούσε για πέρασμα σε ένα «νέο σύστημα καταπίεσης»10, σε μια 
«καταπίεση νέου είδους, την καταπίεση που ασκείται στο όνομα της λει-
τουργίας [fonction]»11 και όχι πλέον της ιδιοκτησίας των μέσων παραγω-
γής. Λογικό είναι, σε αυτά τα πλαίσια, η γραφειοκρατία να παραμένει 
απλό κοινωνικό στρώμα και να «αφομοιώνεται από την αστική κοινω-
νία»12, όσο δε σημειώνεται «μια ριζική κοινωνική ανατροπή που θα σά-
ρωνε τα υπάρχοντα καθεστώτα» κι η οποία θα επέφερε την «τελεσίδικη 
κατάργηση της ατομικής ιδιοκτησίας» που θα εξασφάλιζε στις διάφορες 
γραφειοκρατικές δομές «ένα μέγιστο πεδίο ανάπτυξης και την ένταξή 
τους σε μια καινούργια ταξική δομή»13. Στον βαθμό που -σε αντίθεση με 
τις ανατολικές χώρες- κάτι τέτοιο δε συμβαίνει, «η γραφειοκρατία δεν 
είναι τάξη όσο δεν είναι άρχουσα τάξη»14. 

Η ανάλυση αυτή, που συμπυκνώνει την αντίληψη της ομάδας Σο-
σιαλισμός ή Βαρβαρότητα (η οποία, με τη σειρά της, συνέχιζε την ανά-
λυση των Μπορίς Σουβάριν και Σιμόν Βέιλ), πάσχει σε ένα βασικό ση-
μείο: δε δίνει σημασία στον ρόλο των εξειδικευμένων επαγγελματιών. Ο 
Λεφόρ, βέβαια, παρατηρούσε σωστά σχετικά με τα τεχνικά στελέχη των 
επιχειρήσεων ότι «η αυτονομία των τεχνικών μετριέται και με βάση τη 
δυνατότητα που έχουν να πάνε από μιαν επιχείρηση σε μιαν άλλη, εξαι-
τίας των γνώσεών τους. Γενικότερα, η θέση του τεχνικού εξαρτάται πο-
λύ περισσότερο από την εργασία που κάνει παρά από το πόστο που κα-
τέχει στην κοινωνική οργάνωση της επιχείρησης»15. Αυτή η ιδέα μπο-
ρεί ν’ αποτελέσει σημείο εκκίνησης της ανάλυσής μας, μιας κι ένα από 
τα βασικότερα χαρακτηριστικά της «νέας οικονομίας» είναι το γεγονός 
πως οι επιχειρηματίες πλέον είναι τεχνικοί που βρίσκουν χρηματοδότη-
ση από τρίτους παρά καπιταλιστές-κεφαλαιούχοι με την παραδοσιακή 
έννοια του όρου.  

Ουσιαστικά το κλειδί εδώ είναι η ιδέα της «ποπ τεχνοκρατίας» 
που προτείνει ο Φρανκ: μέσω της «δημιουργικής επανάστασης» του ’60 
(δηλαδή της νέας διαφημιστικής κουλτούρας και της «ψηφιακής έκρη-

10. S. Weil, «Perspectives. Allons-nous vers la révolution prolétarienne?» (1933), Œuvres, 
Παρίσι, Gallimard, 2011, σ. 259.

11. Κ. Λεφόρ, «Τι είναι η γραφειοκρατία;», ό. π., σ. 40.
12. Ό. π., σ. 42. 
13. Ό. π., σ. 41.
14. Ό. π.
15. Ό. π., σ. 25.
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ξης») άρθηκε τελικά η διάκριση ανάμεσα στις δύο εκδοχές της επαγγελ-
ματικής-τεχνοκρατικής τάξης που εντόπιζαν νεοσυντηρητικοί της δεκα-
ετίας του ’70, όπως ο Peter Berger, ο Ζμπίγκνιου Μπρεζίνσκι ή ο Ντάνιελ 
Μπελ -τουτέστιν ανάμεσα στην επιστημονική ελίτ (τους πραγματικούς 
τεχνοκράτες, τους scholars του Μπελ), που εξέφραζαν τις αστικές, «ορθο-
λογικές» αρετές, και στους δημόσιους διανοούμενους, καλλιτέχνες και 
κοινωνικούς κριτικούς (δηλαδή τους intellectuals κατά Μπελ), που εμπνέ-
ονταν, αντίθετα, από την αντι-αστική και αντι-τεχνοκρατική φιλοσοφία 
του μοντερνισμού και της Αντικουλτούρας. Σήμερα ο τεχνοκράτης είναι 
ένα μείγμα «λόγιου» και «μηχανικού», εφόσον ακόμη κι όταν δουλεύει 
σε κλάδους που ανήκουν στον τομέα της τεχνικής, το κάνει μ’ έναν τρό-
πο διανοουμενίζοντα, προωθώντας τεχνικά συστήματα που δίνουν βάση 
στην αισθητική και καμώνονται πως προωθούν, όχι την ορθολογικότητα 
και τη στυγνή λειτουργικότητα, αλλά την «κουλτούρα»16. 

Ταυτόχρονα, η ριζική αναδιάρθρωση της δομής των επιχειρήσεων, 
με την έμφαση στην «αυτονομία» των εργαζόμενων, στα «δίκτυα» και 
στην «πρωτοβουλιακότητα», όπως επίσης, φυσικά, και μέσω της εφαρ-
μογής του λεγόμενου delayering -αυτό που, εν ολίγοις, αποκαλείται «κουλ-
τούρα του νέου καπιταλισμού»17-, κατάργησε σταδιακά το παραδοσιακό 
γραφειοκρατικό σύμπαν, βασικότερη αρχή του οποίου ήταν, ως προς ό,τι 
εν προκειμένω μας αφορά, η «ταύτιση με το αξίωμα»18. Δίχως αυτή την 
«ολοκληρωτική αφοσίωση στο αξίωμα»19, είτε πρόκειται για θέση στο 
Δημόσιο είτε για πόστο σε κάποια εταιρεία, το στέλεχος μετατρέπεται 
πλέον σε ένα είδος free-agent εργαζόμενου. Σε αυτό το πλαίσιο, τα στε-
λέχη των επιχειρήσεων μεταβάλλονται όλο και περισσότερο σε ένα είδος 
freelance στελεχών τα οποία, όπως οι αθλητές κι οι προπονητές των ομα-
δικών αθλημάτων πηγαίνουν εκεί όπου τους τάζουν τη μεγαλύτερη αμοι-
βή. Η όποια σταθερότητα είναι συνήθως προϊόν διαπραγματεύσεων και 
έρχεται με τίμημα σημαντικές αυξήσεις των αποδοχών. Αυτή η θεμελιώ-
δης αλλαγή επιτρέπει στα διευθυντικά στελέχη να αναπτύσσουν μια νο-
οτροπία αρκετά παρεμφερή μ’ εκείνη των ανώτερων κλιμακίων των εξει-

16. Σχετικά με αυτό το θεμελιώδες χαρακτηριστικό της σύγχρονης τεχνικής -που σε 
αυτό το περιοδικό αποκαλούμε «νεοτεχνολογία»-, βλ. τα δύο μέρη του κειμένου του 
υπογράφοντος, «Με αφορμή τον θάνατο του Στιβ Τζομπς. Ιδέες για μια ανθρωπολογική 
προσέγγιση της σύγχρονης καταναλωτικής τεχνολογίας » (Πρόταγμα τ. 6 και 7).

17. Βλ. σχετικά τα βιβλία του Ρ. Σένετ, Η κουλτούρα του νέου καπιταλισμού και Ο 
ελαστικοποιημένος άνθρωπος.

18. Κ. Λεφόρ, «Τι είναι η γραφειοκρατία;», ό. π., σ. 22.
19. Ό. π., σ. 14.

ΝΙΚΟΣ Ν. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ



188

δικευμένων επαγγελμάτων, πολλώ δε μάλλον που τα μέλη αυτών των τε-
λευταίων κατά τις τελευταίες δεκαετίες αφενός εργάζονται για μεγάλες 
επιχειρήσεις, πολύ συχνά, είτε ως τεχνικά στελέχη είτε ως σύμβουλοι και, 
αφετέρου, ιδρύουν τις δικές τους εταιρείες τις οποίες και διευθύνουν. 

Μέσω αυτών των αλλαγών, καταλήγουμε σε ό,τι θα μπορούσα-
με ν’ αποκαλέσουμε, εντελώς περιγραφικά, τάξη των διευθυντών και 
των εξειδικευμένων επαγγελματιών (professional-managerial class)20: ανώτε-
ρα και διευθυντικά στελέχη (η παραδοσιακή γραφειοκρατία), ολιγαρχία 
της γνώσης (επιστήμονες, ερευνητές, πανεπιστημιακοί, τεχνικοί-μηχανι-
κοί κ.λπ.), οι «δημιουργικοί» (μεγαλοκαλλιτέχνες, διαφημιστές, τηλεο-
πτικές και μηντιακές περσόνες, δημοσιογράφοι, διαφημιστές, γραφίστες, 
σχεδιαστές κάθε είδους κ.λπ.), εξειδικευμένοι επαγγελματίες με ανα-
βαθμισμένο οικονομικό ρόλο (μεγαλογιατροί, μεγαλοδικηγόροι, λομπί-
στες, σύμβουλοι, brokers κάθε είδους), χρηματιστές και λοιποί διαχειρι-
στές κεφαλαίων (μεταξύ των οποίων κι οι venture capitalists -η ομάδα που 
προσιδιάζει περισσότερο στους παλιούς καπιταλιστές). Έτσι η γραφει-
οκρατία αλλάζει καταστατική θέση και μετατρέπεται πλέον, σιγά σιγά, 
σε άρχουσα τάξη, που καθορίζει την οικονομία και την τεχνική. Πρόκει-
ται για τη λεγόμενη «δημιουργική τάξη» των σύγχρονων «γκουρού» του 
μάνατζμεντ, που διευθύνει τη μεταβιομηχανική «οικονομία της γνώσης», 
για τους «συμβολικούς αναλυτές» του Ρόμπερτ Ράιχ. Εν ολίγοις, για τους 
επιχειρηματίες, τα στελέχη και τους ελεύθερους επαγγελματίες που δου-
λεύουν στους τομείς που ευημερούν εντός της παγκοσμιοποιημένης, με-
ταβιομηχανικής οικονομίας. Μπορεί ο «γιαπισμός» -δηλαδή τα στελέχη 
που «έχουν μια καλά αμειβόμενη θέση στους τομείς της ψηφιακής τε-
χνολογίας, του δικηγορικού κλάδου, της χρηματοοικονομίας, των πανε-
πιστημίων, της συμβουλευτικής σε κάποιο κέντρο πολιτισμού και της μό-
δας»21- να «μην ορίζεται αποκλειστικά με εισοδηματικούς και ταξικούς 
όρους»22, ωστόσο το οικονομικό βάρος των τομέων αυτών αλλά και οι πε-
ριουσίες ορισμένων από τους πιο περίβλεπτους εκπροσώπους του καθι-
στούν αδιαμφισβήτητη τη μετατροπή τους σε κυρίαρχη τάξη.

Σε κάθε περίπτωση, το καίριο εν προκειμένω είναι πως τούτη η 
ποπ τεχνοκρατία αποτελεί μια «κριτική» τεχνοκρατία, που αντί να εν-
σαρκώνει τα «ορθολογικά» ιδεώδη της γνώσης, της υψηλής κουλτούρας 

20. Ακολουθώντας τη σχετική ορολογία του αμερικανού μαρξιστή Adolph Reed Jr.
21. V. Davis Hanson, “Obama: Fighting the Yuppie Factor”, www.nationalreview.com, 

13/8/2010.
22. Ό. π.
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της οργάνωσης και της τάξης, προωθεί την «αμφισβήτηση», τη «δημιουρ-
γικότητα» και την «καινοτομία». Σε βαθμό που έχουμε πλέον φτάσει να 
θεωρητικοποιούμε τον βλακώδη φετιχισμό της νεότητας, που χαρακτηρί-
ζει τη σύγχρονη οικονομία (μιας κι οι νέοι θεωρούνται πάντοτε πολύ πιο 
«ευέλικτοι» και «καινοτόμοι» από τους εκάστοτε γηραιότερους), μιλώ-
ντας μέχρι και για «reverse mentorship»: δηλαδή για ανατροπή των πόλων 
της σχέσης μεταξύ του μέντορα και του μαθητή του. Όπως είδαμε και 
στο πρώτο μέρος του κειμένου, η «λυρική γενιά» των baby boomers είναι η 
πρώτη γενιά στην ιστορία που αυτοπροσδιορίζεται ως ηλικιακώς νέα. Ε, 
λοιπόν, αυτή η νεολαγνεία έχει καταστεί βασικό συστατικό της σύγχρο-
νης νοοτροπίας -από την κουλτούρα ως την οικονομία23.  

β) Ο ιστορικός ρόλος της Αντικουλτούρας
Είδαμε στο πρώτο μέρος του κειμένου ότι τα νεολαιίστικα κινή-

ματα της δεκαετίας του ‘60 υπήρξαν οι προπομποί της ανόδου αυτής της 
ολιγαρχίας. Ήταν μέσα από αυτά που εδραιώθηκαν οι ανερχόμενες με-
σαίες τάξεις (οι baby boomers της «λυρικής γενιάς»), γέννημα θρέμμα της 
κοινωνίας της κατανάλωσης του μεταπολεμικού καπιταλισμού, οι οποίες 
υπήρξαν φορείς των πολιτιστικών αξιών που συνιστούν σήμερα τη ραχο-
κοκαλιά της χίπστερ ευαισθησίας των μεταβιομηχανικών κοινωνιών. Κα-
τά την «τυπική διπολική αφήγηση»24, που αντιπαραθέτει τη νεολαιίστικη 
αυθορμησία στις ασφυκτικές δομές της τεχνοκρατίας25, τα κινήματα της 
εποχής εξεγέρθηκαν ενάντια στο πνιγηρό κλίμα που γεννούσαν οι δομές 
του γραφειοκρατικοποιημένου καπιταλισμού: ενάντια στον «κλιματιζόμε-
νο εφιάλτη» (Χένρι Μίλερ) που συνιστούσαν η κυριαρχία του «ανθρώπου 
της οργάνωσης» (W. H. Whyte), η «ορθολογική» πολεοδομία, η παραδοσι-
ακού τύπου κατανάλωση της «λευκής» Αμερικής (με τις αχανείς αποικίες 
εμπορικών κέντρων τύπου Walmart στα προάστια των μεγάλων πόλεων), 
το θεραπευτικό κράτος και γενικώς η προσπάθεια μιας ολικής ρύθμισης 
της κοινωνικής ζωής από το Κράτος, τον καπιταλισμό και την τεχνική της 

23. Διόλου τυχαίες δεν είναι, υπό αυτήν την άποψη, οι παιδαγωγικές και νομικές από-
ψεις της Χίλαρι Κλίντον σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών, τις οποίες αναλύει ο 
Κρίστοφερ Λας στο κείμενό του αυτού του τεύχους. 

24. T. Frank, The Conquest of Cool: Business Culture, Counterculture and the Rise of Hip 
Consumerism [Η κατάκτηση του κουλ. Επιχειρηματική κουλτούρα, Αντικουλτούρα και η 
άνοδος του «χιπ» καταναλωτισμού], Σικάγο, Chicago U. P., 1998, σ. 15.

25.  Για να χρησιμοποιήσουμε τους όρους του Th. Roszak: Η γέννηση της Αντικουλτού-
ρας. Στοχασμοί γύρω από την τεχνοκρατική κοινωνία και τη νεανική αμφισβήτησή της 
(1968), μτφρ. Φ. Τερζάκης, Αθήνα, futura, 2008.
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τεχνολογικής εποχής. Σε στενά περιγραφικό επίπεδο αυτή η ανάλυση εί-
ναι σωστή. Με τη μόνη διαφορά πως αποτυγχάνει να εντοπίσει σωστά τα 
κίνητρα και τις βλέψεις τούτης της εξέγερσης. Μακράν, με άλλα λόγια, του 
να συνιστά κίνημα με «αντικαπιταλιστικό» (δηλαδή «αριστερό») πρόση-
μο, η Αντικουλτούρα υπήρξε κατά βάση ένα φιλελεύθερο κίνημα ατομικής 
απελευθέρωσης και στη βάση ακριβώς τούτης της «Εξέγερσης του Ατό-
μου» ορθώθηκε ενάντια στις καταπιεστικές δομές της εποχής, ζητώντας, 
ουσιαστικά, όχι την κατάργηση του «συστήματος», αλλά τη μεταρρύθμισή 
του προς μια κατεύθυνση λιγότερο καταπιεστική για το άτομο και τις επι-
θυμίες του. Στη θέση της μαζικής και μικροαστικού τύπου κατανάλωσης, 
ζήτησε ένα πλαίσιο εντός του οποίου το άτομο θα μπορούσε να εκφράσει 
καλύτερα τη «δημιουργικότητά» του. 

Στο πλαίσιο αυτής τους της εξέγερσης, τα κινήματα της νεολαί-
ας (συμπεριλαμβανομένων και των νέων γενιών του επιχειρηματικού κό-
σμου της εποχής) δεν αμφισβήτησαν μόνο τις νόρμες του παραδοσια-
κού και γραφειοκρατικού καπιταλισμού ή της αστικής ηθικής που ακό-
μα επιβίωναν εντός του -επιτέθηκαν στο σύνολο σχεδόν των κατεστη-
μένων θεσμών που διέθετε κάθε κοινωνία ως εκείνη την εποχή: Ο λεγό-
μενος ελεύθερος έρωτας και η αμφισβήτηση της ύπαρξης των φύλων, η 
απόρριψη της γονεϊκής και καθηγητικής αυθεντίας, η κριτική στη γνώση 
και στη γλώσσα, η γενίκευση της χρήσης των ναρκωτικών και η αντιαυ-
ταρχική ιδεολογία υπήρξαν στοιχεία που χτύπησαν στη ρίζα της την ίδια 
τη λογική που υποστηρίζει την ανάγκη ύπαρξης θεσμών και δομών που 
θα οργανώνουν την κοινωνική ζωή, αλλά και την ίδια την ανάγκη υποτα-
γής του ατόμου σε οποιοδήποτε είδος κοινωνικών συμβάσεων και περι-
ορισμών. Στόχος δεν ήταν η κοινωνική δικαιοσύνη αλλά η εξέγερση ενά-
ντια στην «καταπίεση» και μια ζωή δίχως «περιπέτεια» και δημιουργι-
κές διεξόδους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το καθαρά πολιτικό 
σκέλος των κινημάτων της εποχής (τα «νέα κοινωνικά κινήματα») αφο-
ρά στους αγώνες για την αναγνώριση των δικαιωμάτων καταπιεζόμενων 
κοινωνικών ομάδων ή μειοψηφιών που ήταν θύματα ρατσιστικών και σε-
ξιστικών διακρίσεων. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, το συλλογικό 
στοιχείο γρήγορα πήρε τη μορφή της διεκδίκησης σεβασμού των ατομι-
κών δικαιωμάτων των μελών αυτών των ομάδων όπως και της αναγνώ-
ρισης της φυλετικής, σεξουαλικής, εθνοτικής τους ταυτότητας και ιστο-
ρίας. Έτσι, το αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη μετατράπηκε στη λεγό-
μενη «πολιτική της ταυτότητας» (identity politics) κι αφομοιώθηκε από τη 
γενικότερη τάση απελευθέρωσης του ατόμου υπό τη μορφή της διεκδίκη-
σης σεβασμού της πολιτιστικής διαφοράς του καθενός και της καθεμιάς 
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μας. Ακόμα και το οικολογικό κίνημα γρήγορα εκφυλίστηκε σε διεκδίκη-
ση ενός διαφορετικού «τρόπου ζωής» και έγινε αντιληπτό ως προώθηση 
της ατομικής ευζωίας, μέρος κι αυτό του ανερχόμενου, εκείνη την εποχή, 
new age υγιεινισμού.

Θα πρέπει να είναι προφανές, ως εκ τούτου, ότι τα κινήματα της 
δεκαετίας του ’60, παρά τον μεγαλόστομο ουτοπισμό τους και τον εντυ-
πωσιοθηρικό τους ακτιβισμό, όχι μόνο δεν απέτυχαν αλλά, στην πραγ-
ματικότητα, πέτυχαν σχεδόν απόλυτα αυτό που είχαν σκοπό. Ήτοι συ-
νέβαλαν στο οριστικό ξεπέρασμα της αστικής κοινωνίας και στο πέρα-
σμα σε έναν μετά-αστικό πολιτισμό, εντός του οποίου ο καπιταλισμός 
σιγά σιγά αντικαθίσταται από ένα καινοφανές κοινωνικοοικονομικό μόρ-
φωμα, διαμορφωμένο πάνω στις βάσεις της κοινωνίας της κατανάλωσης 
την οποία δημιούργησε ο ίδιος και της οποίας τη λογική τελειοποίησαν, 
εκλέπτυναν κι επέβαλαν περαιτέρω τα κινήματα του ‘60: αντικατάστα-
ση της ηθικής της εργασίας από τη λογική της άμεσης ικανοποίησης μιας 
ανεξάντλητης πληθώρας επιθυμιών, αντικατάσταση του σεξουαλικού συ-
ντηρητισμού από τον ελεύθερο έρωτα και τον σεξουαλικό πειραματισμό, 
αντικατάσταση της λογικής της αυτοπειθαρχίας και της επιταγής συμ-
μόρφωσης προς συλλογικά πρότυπα και αξίες από τη λογική της «αυτο-
έκφρασης» και της «αυτοπραγμάτωσης», αντικατάσταση, τέλος, της μα-
ζικής και «φορντικού» τύπου, ομογενοποιημένης κατανάλωσης, από μια 
«ψαγμένη» κι «εναλλακτική», χιπ κατανάλωση. Δεδομένου του κυρίαρ-
χου ατομικισμού τούτης της πολιτιστικού τύπου, ουσιαστικά, εξέγερσης, 
δεν έχει κανένα νόημα να μιλάμε για «αφομοίωση» των κινημάτων αυ-
τών από το «σύστημα» και τον «καπιταλισμό», όπως πολύ συχνά γίνε-
ται. Για τον απλούστατο λόγο πως αυτό που πέτυχαν τα κινήματα αυ-
τά ήταν να απελευθερώσουν τον τελευταίο από τα έσχατα πολιτιστικά 
βαρίδια που δεν επέτρεπαν στη λογική της αγοράς να φτάσει τον ιδεα-
τό της στόχο: τη μετατροπή του συνόλου της κοινωνίας σε μάζα «ελεύ-
θερων» καταναλωτών, ικανών να διαμορφώνουν και να ικανοποιούν τις 
επιθυμίες και τα γούστα τους μέσω της οικονομίας. Δίχως τα κινήματα 
του ’60 -που, υπό αυτήν την έννοια, συνιστούν την τελευταία φάση της 
«δημοκρατικής επανάστασης» του Τοκβίλ- ο καπιταλισμός θα είχε πα-
ραμείνει αστικός και, ως εκ τούτου, «πατριαρχικός», τη στιγμή που από 
τη φύση του, βάσει της εσωτερικής του λογικής, συνιστά ένα περίφημο 
εργαλείο καταστροφής κάθε παραδοσιακής αξίας και περιορισμού -τον 
πραγματικό «μεγάλο ισοπεδωτή» που δε χαμπαριάζει ούτε από φύλο, 
ούτε από χρώμα επιδερμίδας και καταγωγή, εξομοιώνοντας τους πάντες 
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στη βάση του δικαιώματος (ή της υπόσχεσης του δικαιώματος) στην κα-
τανάλωση26. Δεν μπορούμε εδώ να πιάσουμε το τεράστιο ζήτημα της κρι-
τικής που χρειάζεται να ασκηθεί στη φεμινοαριστερίστικη αντίληψη σύμ-
φωνα με την οποία ο καπιταλισμός είναι εκ φύσεως ρατσιστικός και πα-
τριαρχικός. Αρκεί να πούμε ότι αυτή η αντίληψη, που έρχεται σε κάθετη 
αντίθεση με την παραδοσιακή μαρξιστική άποψη σύμφωνα με την οποία 
το καπιταλιστικό σύστημα ενσαρκώνει το νεωτερικό και «προοδευτικό» 
πρόταγμα ριζοσπαστικού μετασχηματισμού της παράδοσης, επικρατεί, 
ακριβώς, τη δεκαετία του ’60 και χρησιμοποιείται από τις πιο πολιτικο-
ποιημένες εκδοχές της Αντικουλτούρας (δηλαδή από τη Νέα Αριστερά) 
για να δικαιολογήσει τη ροπή τους προς την ατομική απελευθέρωση και 
την πολιτική της ταυτότητας. 

Όπως τονίζει ευθύς εξ αρχής ο συγγραφέας ενός βιβλίου σχετι-
κά με τον Στιούαρτ Μπραντ (Stewart Brand), ακτιβιστή και ταυτόχρονα 
εκδότη ενός ιστορικού καταλόγου «εναλλακτικών» και do-it-yourself προ-
ϊόντων: «το βιβλίο αυτό [...] δεν αφηγείται την ιστορία της ιδιοποίησης 
των ιδεωδών και των πρακτικών ενός κινήματος της Αντικουλτούρας από 
τις δυνάμεις του κεφαλαίου, της τεχνολογίας και του κράτους. Αντίθετα, 
καταδεικνύει ότι η κοινοβιακή πτέρυγα της Αντικουλτούρας αποδέχθη-
κε από νωρίς τούτες τις δυνάμεις, με αποτέλεσμα, κατά τα επόμενα χρό-
νια, ο Μπραντ και το δίκτυο γύρω από τον Whole Earth Catalog να συνεχί-
σουν να παρέχουν το διανοητικό και πρακτικό πλαίσιο εντός του οποίου 
τα μέλη των δύο αυτών κόσμων μπορούσαν να έρθουν σε επαφή»27. Μια 
ματιά στην ιστορία της ανάπτυξης της ψηφιακής τεχνολογίας, στη ση-
μερινή της, νεοτεχνολογική μορφή, αρκεί για να δείξει πόσο άστοχη εί-
ναι η διπολική αφήγηση περί «ιδιοποίησης» των διεκδικήσεων της Αντι-

26. Αυτή ακριβώς ήταν η επιχειρηματολογία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ κατά την πασί-
γνωστη ομιλία του στην Ουάσινγκτον, τον Αύγουστο του 1963: οι υποσχέσεις της Διακή-
ρυξης της Ανεξαρτησίας (μεταξύ των οποίων είναι θεμελιώδης κι η εγγύηση του δικαιώ-
ματος στην «επιδίωξη της ευτυχίας») θα πραγματοποιούνταν πλήρως μόνο αν μπορούσαν 
να επεκταθούν και στους μαύρους Αμερικανούς. Αντίστοιχο -σε μια πιο αφελή εκδοχή, 
προφανώς- ήταν και το σκεπτικό του Ομπάμα κατά την ιστορική του ομιλία στη Σέλμα 
της Αλαμπάμα, τον Μάρτιο του 2015, για την 50ή επέτειο των πορειών από τη Σέλμα 
στο Μοντγκόμερι και της «Ματωμένης Κυριακής» της 7ης Μαρτίου ειδικότερα (ιδού το 
σχετικό κείμενο: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/03/07/remarks-
president-50th-anniversary-selma-montgomery-marches).

27. F. Turner, From Counterculture to Cyberculture. Stewart Brand, the Whole Earth Network, 
and the Rise of Digital Utopianism [Από την Αντικουλτούρα στην Κυβερνοκουλτούρα. Ο Στ. 
Μπραντ, ο κύκλος του Whole Earth και η εμφάνιση του ψηφιακού ουτοπισμού], Σικάγο, 
The University of Chicago Press, 2006, σ. 8.
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κουλτούρας από το «σύστημα». Αντίστοιχη είναι η πολύ σωστή κριτι-
κή των Ζ. Λιποβετσκί και Ζ. Σερουά στη μαρξιστική ανάλυση δύο άλ-
λων γάλλων κοινωνιολόγων περί αφομοίωσης των κινημάτων του ’60 
από τον «νεοκαπιταλισμό»28. 

Ωστόσο οι συγγραφείς παραβλέπουν το κρίσιμο σημείο, όταν 
αποδίδουν τούτη τη θεμελιώδη μεταβολή του καπιταλισμού απλώς και 
μόνον στη «δύναμη της αγοράς». Παραβλέπουν, με άλλα λόγια, την πολι-
τιστική επανάσταση που πράγματι συντελέστηκε κατά τη δεκαετία του 
’60. Με τη μόνη διαφορά πως τούτη εκφράστηκε από την ανερχόμενη τό-
τε γενιά των baby boomers τόσο στο επίπεδο του «δρόμου» και της πολιτι-
στικής κριτικής (της «καλλιτεχνικής κριτικής») όσο κι εντός της ίδιας της 
οικονομίας, από τα νέα ήθη που προωθούσαν τότε, εντός του επιχειρη-
ματικού κόσμου, οι διαφημιστές και -στη συνέχεια- οι προγραμματιστές 
και οι μάνατζερ. Οι πρωταγωνιστές της καινοτομίας εντός αυτών των πο-
λύ κρίσιμων κλάδων υπήρξαν φορείς και εκφραστές της καλλιτεχνικής 
κριτικής εξίσου με τους χίπηδες και τη Νέα Αριστερά των κοινοβίων και 
των πανεπιστημιακών αμφιθεάτρων. Και όλοι μαζί αποτέλεσαν τη μα-
γιά για τον σχηματισμό της σημερινής «δημιουργικής» και μετα-αστικής 
ολιγαρχίας των μεταβιομηχανικών κοινωνιών, η οποία είναι ιδιαίτερα φι-
λελεύθερη (και ως εκ τούτου «αριστερή») σε πολιτιστικό επίπεδο (αντι-
ρατσίστρια, φεμινίστρια και πολυπολιτισμική) και φορέας των αξιών του 
«αμφισβητησιακού» ευδαιμονισμού των κινημάτων του ‘60. Αυτό που 
αδυνατεί να δει -ή, εν πάση περιπτώσει, να παραδεχθεί- η θεωρία περί 
«αφομοίωσης» και «ιδιοποίησης» είναι το θεμελιώδες γεγονός πως από 
την εποχή της Νέας Αριστεράς και των «νέων κοινωνικών κινημάτων», η 
Αριστερά πλέον δεν έχει λαϊκή βάση, αλλά προέρχεται από τη φοιτητι-
ώσα νεολαία κι ένα κομμάτι της τεχνοκρατίας29. Λογικό είναι, λοιπόν, να 

28. «Αν αποστασιοποιηθούμε κάπως από τη σκοπιά των δρώντων της εποχής, η καλλι-
τεχνική κριτική των δεκαετιών 1960-70 δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να ωθήσει κατά μία 
βαθμίδα -έστω ριζική- μία αισθητική λογική που εξαπολύθηκε, ήδη από την πλευρά του, 
από τον ίδιο τον καταναλωτικό καπιταλισμό. Δεν είναι ακριβές να βλέπουμε στην κριτική 
της μη αυθεντικότητας το στοιχείο-κλειδί που έχει επιτρέψει τη στροφή του νεοκαπιτα-
λισμού. Πέρα από τις προφανείς αντινομίες τους, ο καταναλωτικός καπιταλισμός και τα 
ρεύματα της καλλιτεχνικής κριτικής έχουν εργαστεί μαζί για να ωθήσουν στην ανυπολη-
ψία το παλαιό σύστημα νομιμοποίησης της πειθαρχικής νεωτερικότητας» (Ζ. Λιποβετσκί, 
Ζ. Σερουά, «Το πνεύμα του καλλιτεχνικού καπιταλισμού. Δύναμη της κριτικής ή ισχύς της 
αγοράς;», περ. Κοινοί Τόποι, τ. 1, Ιούνιος 2016).

29. Αλλαγή αντίστοιχη, σε ό,τι αφορά, στους αγώνες των μαύρων στις ΗΠΑ, με το πέ-
ρασμα από το Κίνημα για τα Πολιτικά Δικαιώματα -που είχε τη βάση του στον Νότο και 
βασίστηκε στις εκεί θρησκευτικές κοινότητες- στον μαύρο εθνικισμό (από τους Μαύρους 
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είναι φορέας μιας τεχνοκρατικής λογικής την οποία στη συνέχεια εφαρ-
μόζουν τα μέλη της όταν γίνουν καθηγητές σε πανεπιστήμια και στελέχη 
σε οργανισμούς παντός είδους.

Για να επανέλθουμε, όμως, στο αρχικό μας ερώτημα σχετικά το 
περιεχόμενο της έννοιας του «χιπστερισμού»30, ας διευκρινίσουμε το 
εξής: η κοινωνική ομάδα της οποίας τα μέλη αποκαλούνται σήμερα «χίπ-
στερς», με τη στενή έννοια του όρου, συνιστά ένα μόνο κομμάτι τούτης 
της νέας «δημιουργικής» και μεταβιομηχανικής ολιγαρχίας και, συγκε-
κριμένα, το πιο «διανοούμενο» και «καλλιτεχνίζον» της, που δουλεύει 
στους πιο «εναλλακτικούς» τομείς της νέας οικονομίας (θέαμα, αγορά 
τέχνης, διαφήμιση, ντιζάιν, μόδα, εμπορευματική μουσική  κ.λπ.). Ωστό-
σο, η αισθητική που ενσαρκώνει συνιστά την πιο καθαρή και «ατόφια» 
εκδοχή της ιδεολογίας και του φαντασιακού που εμψυχώνει τον σύγχρο-
νο κόσμο, του οποίου πρωτοστατούν οι εκπρόσωποι της νέας, παγκοσμι-
οποιημένης οικονομίας. Θα πρέπει, λοιπόν, να εξετάσουμε κάπως λεπτο-
μερέστερα τις βασικές δομές τόσο του κοινωνικού μοντέλου που ενσαρ-
κώνουν όσο και της κοσμοαντίληψής τους.

Ο συνολικός κοινωνικός εξευγενισμός

α) Η πολιτική ορθότητα κι ο πολιτιστικός εμφύλιος
Ένα από τα βασικά κι αγαπημένα θέματα του μεγάλου αμερικα-

νού κωμικού Τζωρτζ Κάρλιν ήταν η γλώσσα και πιο συγκεκριμένα οι αλ-
λαγές στην κοινωνική χρήση συγκεκριμένων λέξεων κι εκφράσεων. Ξε-
κινώντας από μια τέτοια βάση, κατά τα τελευταία χρόνια της καριέρας 
του ο Κάρλιν είχε επανειλημμένως αναλύσει τις καταστροφικές συνέπει-
ες της γλωσσικής πολιτικής ορθότητας, ξιφουλκώντας ενάντια στη γενί-
κευση της χρήσης μιας «ευφημιστικής γλώσσας» που συγκαλύπτει την 
πραγματικότητα. Τούτος ο γλωσσικός εξευγενισμός -αντίστοιχος, όπως 
θα δούμε, του πολεοδομικού εξευγενισμού που αναπτύσσεται κατά την 
ίδια περίοδο- συνιστά απότοκο της πολιτιστικής κριτικής που άσκησαν 

Πάνθηρες ως τους Μαύρους Μουσουλμάνους), ο οποίος βλάστησε στον Βορρά και στρατο-
λογούσε ανάμεσα στους νέους. Σε πλήρη αντίθεση με τα διδάγματα και την πολιτική ενός 
Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, οι ηγέτες του μαύρου εθνικισμού υιοθέτησαν όλες τις βλακώδεις 
«λυρικές» εμμονές του λευκού, νεολαιίστικου αριστερισμού της εποχής, διολισθαίνοντας 
γρήγορα στον τυφλό κι εντυπωσιοθηρικό ακτιβισμό. Αντίθετα, κατά την περίοδο του Κι-
νήματος για τα Πολιτικά Δικαιώματα, ήταν οι λευκοί που κατέβηκαν στις νότιες πολιτείες 
να συμμετάσχουν στους αγώνες των μαύρων, και διδάχθηκαν από τους τελευταίους.

30. Βλ. το πρώτο μέρος του άρθρου μας, στο 8ο τεύχος του Προτάγματος.
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βασικές συνιστώσες των κινημάτων του ’60, όπως ο λεγόμενος φεμινι-
σμός του Δεύτερου Κύματος. Το φαινόμενο αυτό έχει οξυνθεί σε τέτοιο 
βαθμό, ώστε εντός των αμερικανικών πανεπιστημίων ν’ ασκείται πλέον 
πραγματική λογοκρισία και να διώκονται ιδέες και καθηγητές στο όνομα 
του σεβασμού της πολιτιστικής διαφοράς και των δικαιωμάτων των «μει-
ονοτήτων» και των «καταπιεζόμενων ομάδων»31. Ταυτόχρονα, σε επίπε-
δο δημόσιου διαλόγου, διαρκώς προκύπτουν απαγορεύσεις καλλιτεχνι-
κών και λοιπών έργων και πολιτιστικών προϊόντων επί τη βάση του ίδιου 
ακριβώς σκεπτικού -από βασικά έργα της κλασικής λογοτεχνίας μέχρι 
τραγούδια του Λου Ρηντ.

Ο Κάρλιν αναφέρεται στα αμερικανικά αγγλικά, καθώς, κατά 
την πάγια συνήθειά του, αγαπημένο του θέμα ανάλυσης και σχολιασμού 
είναι η αμερικανική κοινωνία. Εντούτοις, τα φαινόμενα που στιγματί-
ζει αφορούν στον δυτικό κόσμο στο σύνολό του. Είναι προφανές, λοιπόν, 
ότι οι φορείς αυτής της «ευφημιστικής» και «μαλακής» γλώσσας «που 
αδειάζει τη ζωή από ζωή» φρίττουν κάθε φορά που έρχονται σε επαφή 
με λαϊκούς ανθρώπους που μιλούν ακόμη αυθόρμητα κι ελεύθερα. Ακό-
μα γελάμε, επί παραδείγματι, με τις αντιδράσεις της διαβόητης δημοσι-
ογράφου -και μετέπειτα βουλευτού του Ποταμιού- Ταχιάου, μόλις είδε 
την περίφημη διαφήμιση της Cosmote με τον «Ομορφάντρα»32. Ανάλογα 
φαινόμενα συναντά κανείς και στους κόλπους της αριστερής φοιτητιώ-
σας νεολαίας του Παρισιού, επί παραδείγματι, η οποία θεωρεί πως όλη 
η επαρχιακή Γαλλία και ειδικότερα ο Νότος -δηλαδή όλη η λαϊκή Γαλ-
λία- είναι «ρατσιστές». Δεν είναι τυχαίο πως από τη στιγμή που έγι-
ναν κυρίαρχες οι αξίες της αντιαυταρχικής ιδεολογίας αρχίσαμε να μι-
λάμε για την ύπαρξη μιας «Βαθιάς Αμερικής», μιας «Βαθιάς Γαλλίας» 
κ.λπ.33. Αμερικανοί κοινωνικοί κριτικοί έχουν πολύ σωστά κάνει λόγο για 

31. Για την κατάσταση αυτή αλλά και για τη λογική των λεγόμενων «safe-spaces» ειδικό-
τερα, βλ. και το κείμενο της Κρίστιν Ρόουζεν σε αυτό το τεύχος.

32. Βλ. το περίφημο άρθρο της «Δε μου αρέσει η Ελλάδα του Ομορφάντρα», protagon.
gr, 4/2/2012.

33. Ένας αρθρογράφος του αμερικανικού GQ, εκπρόσωπος του χίπστερ κι εναλλακτι-
κού καταναλωτισμού, παρατηρούσε το 1971, σχετικά με τις στυλιστικές επιλογές των 
Αμερικανών, ότι «στο Τέξας βρίσκονται ακόμη, επισήμως, στο 1954» (το παραθέτει ο T. 
Frank, The Conquest of Cool…, ό. π., σ. 13). 

Ο όρος «Βαθιά Αμερική» χρησιμοποιείται στα ελληνικά και στα γαλλικά (όπως και το 
αντίστοιχό του, France Profonde, «βαθιά Γαλλία»). Στις ΗΠΑ χρησιμοποιούνται κυρίως οι 
όροι Middle America και Heartland, ενώ πολύ χαρακτηριστική, ως προς ό,τι εν προκειμένω 
συζητάμε, είναι κι η έκφραση Flyover Country που αναφέρεται πάλι στη «Μέση Αμερική» 
την οποία υποτίθεται πως διασχίζουμε μόνο διά αέρος και εξ ανάγκης, δίχως ποτέ να την 
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τον «πολιτιστικό εμφύλιο πόλεμο»34 που μαίνεται στις ΗΠΑ τα τελευ-
ταία 40 χρόνια35, ενώ το ίδιο θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε και για το 
σύνολο σχεδόν του δυτικού κόσμου, όπως διαφαίνεται κι από τις αναλύ-
σεις ευρωπαίων συγγραφέων σαν τον Κριστόφ Γκιλουί36 αλλά και από 
μια στοιχειώδη κοινωνιολογική ανάλυση της ψήφου στο βρετανικό δημο-
ψήφισμα που επέφερε το Μπρέξιτ37 και της αντίστοιχης που οδήγησε τον 
Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Ο Ρενέ Γκοσινί σχολίαζε αυτές τις τάσεις ήδη 
από τις αρχές της δεκαετίας του ’70, όπως είδαμε στο προηγούμενο μέ-
ρος του κειμένου.  

Το φαινόμενο που προσπαθεί να αναλύσει ο Γκιλουί (αλλά και 
στοχαστές σαν τον Ζαν-Κλοντ Μισεά), δηλαδή η ρήξη, αρχικά, μετα-
ξύ λαϊκών μαζών και Αριστεράς αλλά και, κατά δεύτερον, μεταξύ των 
μαζών αυτών και των πολιτικών και λοιπών ολιγαρχιών γενικότερα, εί-
χε παρατηρηθεί και θεματοποιηθεί πολύ νωρίτερα στις ΗΠΑ, την επο-
χή της Αντικουλτούρας και της Νέας Αριστεράς. Τόσο από την πλευρά 
της ίδιας της Αντικουλτούρας («η ταινία Easy Rider καταλήγει με τον φό-
νο των hip πρωταγωνιστών της από λευκούς του Νότου» παρατηρεί εύ-
στοχα ο Τόμας Φρανκ38) όσο και από την πλευρά της «ενήλικης Αμερι-
κής»39. Υπό αυτήν την έννοια, η «σιωπηρή πλειοψηφία» που έδωσε στο 

επισκεπτόμαστε, όταν παίρνουμε το αεροπλάνο για να πάμε από τη μια ακτή στην άλλη. 
Ας θυμηθούμε σχετικά το επεισόδιο «The Big Journey» του Sex and the City (έβδομο επεισό-
διο του πέμπτου κύκλου), στο οποίο οι πρωταγωνίστριες αποφασίζουν να πάρουν το τρένο 
για να πάνε από τη Νέα Υόρκη στο Σαν Φρανσίσκο και μετανιώνουν οικτρά την εμπειρία 
τους, καθώς, όχι μόνο πέφτουν πάνω σ’ έναν πληθυσμό «βλάχων», αλλά στριμώχνονται σε 
μια στενή και διόλου «κυριλέ» καμπίνα ενώ βγάζουν μέχρι και μπιμπίκια, με αποτέλεσμα 
για τον γυρισμό προτιμήσουν το αεροπλάνο.

34. T. Frank, The Conquest of Cool…, ό. π., σ. 13.
35. Δίνοντας πιο συγκεκριμένο και βαθύ νόημα στη γνωστή έκφραση culture wars που 

χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ για να περιγράψει τις συγκρούσεις (πολιτιστικά) φιλελεύθε-
ρων και συντηρητικών γύρω από μια σειρά ζητημάτων όπως το δικαίωμα της έκτρωσης, η 
διδασκαλία του Δαρβίνου στα σχολεία, η σημασία των κινημάτων του ’60 για την εξέλιξη 
της αμερικανικής κοινωνίας κ.λπ.

36. Βλ. σχετικά με αυτό το ζήτημα το κείμενό του, «“Ζώντας μαζί” ή χωριστά; Η πο-
λυπολιτισμικότητα και η ρήξη του κοινωνικού δεσμού», Πρόταγμα, τ. 8, Νοέμβριος 2015.

37. Βλ. σχετικά και το κείμενο της ομάδας μας, «Το Μπρέξιτ από ανθωπολογική και 
γεωπολιτική σκοπιά», στο μπλογκ μας, www.protagma.wordpress.com.

38. T. Frank, The Conquest of Cool..., ό. π., σ. 16. 
39. Η κριτική στα κινήματα του ’60 αλλά και γενικότερα στον πολιτισμό των μεγάλων 

και κοσμοπολίτικων πόλεων των δύο ακτών της χώρας αποτελεί χαρακτηριστικό μοτίβο 
τραγουδιών της λεγόμενης Outlaw κάντρι μουσικής που αναπτύσσεται από τη δεκαετία 
του ’70 -από το «Okie from Muskogee» του Μερλ Χάγκαρντ ως το «Country Boys Can 
Survive» του δεδηλωμένα Ρεπουμπλικανού Χανκ Γουίλιαμς του νεότερου. 
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Νίξον δύο συνεχόμενες νίκες, αρχές γενομένης, διόλου τυχαία, με τις 
εκλογές του Νοεμβρίου του 1968 (ενάντια στο συνέδριο των Δημο-
κρατικών), δεν ήταν απλώς ένα εντυπωσιοθηρικό σλόγκαν. Το αμε-
ρικανικό παράδειγμα είναι ιδιαίτερα ενδεικτικό κι αξίζει να επιμεί-
νουμε για λίγο.      

Όπως λοιπόν σημείωνε ένας εκ των ηγετών της Νέας Αριστε-
ράς, ο Tom Hayden, μιλώντας για το σκεπτικό πίσω από τις κινητοποιή-
σεις στο Σικάγο, τον Αύγουστο του 1968, «Η προοπτική [της κινητοποί-
ησης] είναι να δείξει τον μη αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα του πολιτι-
κού συστήματος, εκθέτοντας την ουσιωδώς κατασταλτική του απάντη-
ση στην ανθρώπινη ανάγκη και διαμαρτυρία»40. Πρόκειται για την ιδέα 
που κωδικοποιήθηκε στο περίφημο σύνθημα The whole world is watching: 
Όλοι πλέον βλέπουν την ωμή κι ανερυθρίαστη καταστολή που υφίστα-
ται η νεολαία κι έτσι θα μας συμπαθήσουν και θα ‘ρθουν με το μέρος 
μας. Αυτή η στρατηγική, βέβαια, είχε ήδη προταθεί από τις αρχές της 
δεκαετίας του ’60.

Εντούτοις, η αποτυχία της δε συνιστά συνέπεια μόνο της ύπαρ-
ξης «δομικών» παραγόντων, όπως, λόγου χάριν (σύμφωνα με τον Λας41), 
η δύναμη των ΜΜΕ, που όχι μόνο δε μας επιτρέπει να τα χρησιμοποι-
ήσουμε για ανατρεπτικούς σκοπούς αλλά υποτάσσει, επιπλέον, οποια-
δήποτε τέτοια απόπειρα στη λογική του μέσου και την κουλτούρα που 
αυτό ενσαρκώνει και προωθεί -το Κίνημα για τα Πολιτικά Δικαιώματα 
είχε μπορέσει να χρησιμοποιήσει προς όφελός του την κάλυψη τέτοιων 
βίαιων σκηνών στην Αλαμπάμα, το Άρκανσο ή το Μισσισσίπι δέκα χρό-
νια νωρίτερα. Κατά βάθος η κοινωνία είχε αρχίσει ήδη να διχάζεται και 
η νεολαιίστικη αντικουλτούρα δεν εξέφραζε τις μεγάλες μάζες του λαϊ-
κού κόσμου, οι οποίες, όπως έχει σωστά παρατηρηθεί, μάλλον ταυτίζο-
νταν με τον λαϊκό (Δημοκρατικό) δήμαρχο του Σικάγο -κι ενορχηστρω-
τή της αστυνομικής καταστολής-, Ρίτσαρντ Ντέιλι42. Ο ίδιος διχασμός, 
άλλωστε, παρατηρήθηκε και στους κόλπους του Δημοκρατικού κόμμα-
τος με αφορμή το ζήτημα του πολέμου του Βιετνάμ, με τη σύγκρουση 
των «εναλλακτικών» υποψηφίων Γιουτζίν Μακάρθι και Τζωρτζ Μακ-

40. N. Mailer, Miami and the Siege of Chicago. An Informal History of the Republican and 
Democratic Convention of 1968 (1968), Νέα Υόρκη, NYRB Classics, 2008, σ. 135.

41. Κ. Λας, «Για μια νέα ερμηνεία της μαζικής κουλτούρας», περ. Μάγμα, τ. 6 (Ιούνιος 
2010), και αναδημοσίευση στο μπλογκ της ομάδας μας (protagma.wordpress.com) στην ενό-
τητα «Κείμενα και μεταφράσεις».

42. Βλ. σχετικά τις παρατηρήσεις του Στ. Φρέιζερ στο κείμενό του, «Ευχαριστούμε, Tea 
Party!», Πρόταγμα, τ. 2, Ιούνιος 2011. 
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γκόβερν, από τη μια μεριά, και του «γερακιού» Χιούμπερτ Χάμφρεϊ, 
από την άλλη, ο οποίος εξέφραζε τη σκληρή γραμμή του (τεξανού) Λί-
ντον Τζόνσον, καταφέρνοντας τελικά να λάβει το χρίσμα43. 

Αυτές οι πολιτικές μεταβολές εντάσσονται σε έναν ευρύτε-
ρο και συνολικότερο διχασμό, πολιτιστικού, ουσιαστικά, τύπου. Διό-
λου τυχαία, η σύγκρουση των δύο αυτών τάσεων εντός των Δημοκρα-
τικών είχε σαφή κι εντυπωσιακά γεωγραφικά ριζώματα: Η αντιπο-
λεμική και «εναλλακτική» τάση εκφράστηκε με τον πιο ενεργητικό 
τρόπο από τις αντιπροσωπείες πολιτειών όπως η Νέα Υόρκη, η Κα-
λιφόρνια, το Όρεγκον ή το Ουισκόνσιν44, ενώ η «σκληρή» γραμμή της 
πολεμοκάπηλης ορθοδοξίας προωθήθηκε από τον δήμαρχο Ντέιλι και 
τον Πρόεδρο Τζόνσον, οι οποίοι εξέφραζαν δύο κατεξοχήν ζώνες της 
Βαθιάς ή «Μέσης» Αμερικής -τις Μεσοδυτικές πολιτείες (Ιλινόι) και 
το Νότο (Τέξας)45. Όπως παρατηρούσε ο Λας, το 1969, «Με τη Νέα 
Υόρκη και την Καλιφόρνια σχεδόν να μην αντιπροσωπεύονται σε κα-
νένα εκ των δύο κομμάτων, ως βασικό πεδίο μάχης των εκλογών του 
1968 αποδείχθηκε ο Νότος μαζί με τις αντιδραστικές βιομηχανικές 
πολιτείες του Οχάιο, του Μίτσιγκαν, της Πενσυλβάνιας, της Ιντιάνα 
και του Ιλινόι»46.

Μια από τις βασικές παραμέτρους που θεμελιώνουν τις διαχω-
ριστικές γραμμές πάνω στις οποίες αντιπαρατάχθηκαν αρχικά τα δυο 
στρατόπεδα είναι φυσικά η αντίθεση νεολαίας-ενηλίκων, μιας κι η Αντι-
κουλτούρα παρουσιάστηκε ως το κατεξοχήν νεολαιίστικο κίνημα που μι-
λούσε στο όνομα της νέας αυτής κοινωνικής και πολιτιστικής ομάδας. Το 
κοινωνικοϊστορικό πλαίσιο αυτής της εξέλιξης προσπαθήσαμε να το ανα-
λύσουμε στο πρώτο μέρος του κειμένου. Εδώ θα σταθούμε στην εξής πα-
ρατήρηση του Φρανσουά Ρικάρ. Μιλώντας για τον ηλικιακό ιμπεριαλι-
σμό της λυρικής γενιάς, ο κεμπεκιανός συγγραφέας στεκόταν στο πόσο 
αμαχητί έπεσε η προηγούμενη γενιά, πόσο εύκολα και με τι χαρά παρα-

43. Η «επιτροπή ΜακΓκόβερν» διαδραμάτισε στη συνέχεια, μετά την πρωτοφανή σε 
εύρος ήττα του 1972 από τον Νίξον, καίριο ρόλο στον μετασχηματισμό των Δημοκρατικών 
από κόμμα της λευκής εργατικής τάξης σε σοσιαλφιλελεύθερο μόρφωμα που εκφράζει το 
τεχνοφιλελεύθερο πρόταγμα των σύγχρονων ολιγαρχιών. 

44. Τις σκηνές αυτές περιγράφει ωραία ο Μέιλερ, Miami and the Siege of Chicago…, ό. π., 
σσ. 164-165.

45. Κάτι ανάλογο, προφανώς, συνέβη -σε μικρότερο βέβαια βαθμό- και στους κόλπους 
των Ρεπουμπλικανών με την αποτυχία του νεοϋορκέζου και «κοσμοπολίτη» Νέλσον Ροκ-
φέλερ να αποσπάσει το προεδρικό χρίσμα. 

46. C. Lasch, The Agony of the American Left, Νέα Υόρκη, Alfred A. Knopf, 1969, σ. 208.
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δόθηκε στους εισβολείς, με αποτέλεσμα «να μη γίνει, τελικά, πόλεμος»47. 
Σωστή παρατήρηση, που αναφέρεται όμως στις πρώτες δεκαετίες -ή, ορ-
θότερα, στα πρώτα χρόνια της εισβολής. Από τη στιγμή, εντούτοις, που η 
νεολαγνεία έγινε πια καθεστώς, το κοινωνικό σώμα εντός της Δύσης άρ-
χισε να διασπάται. Τα γεγονότα που πέρασαν στην ιστορία ως «Σικάγο 
‘68» συνιστούν ίσως την έναρξη του πολιτιστικού εμφυλίου και η άνοδος 
της Ακροδεξιάς τα τελευταία χρόνια την πιο ριζική του εξέλιξη. 

Μπορεί η αμερικανική περίπτωση να συνιστά την πιο παραδειγ-
ματική εκδοχή του φαινομένου, ωστόσο το ίδιο έργο παίχτηκε στο σύνο-
λο του δυτικού κόσμου, μιας και η Αντικουλτούρα υπήρξε κίνημα διεθνές 
(τα περίφημα «global sixties» των ιστορικών της περιόδου48), που εκφρά-
στηκε -τηρουμένων των αναλογιών και των εθνικών ή τοπικών ιδιομορφι-
ών- σε όλες τις δυτικές χώρες, όπως επίσης και σε περιοχές της δυτικής 
μεθορίου ή περιφέρειας (σαν την Ελλάδα, λόγου χάριν): από τον Μάη του 
’68 στη Γαλλία μέχρι τη Σιωπηρή Επανάσταση στο Κεμπέκ και το Πολυ-
τεχνείο με τη Μεταπολίτευση στα καθ’ ημάς. 

β) Η καταστροφή των πόλεων
Αν λάβουμε υπόψη την κεντρικότητα της πόλωσης μεταξύ των 

κοσμοπολίτικων, «παγκοσμιοποιημένων» μεγαλουπόλεων, από τη μια 
μεριά, και της «βαθιάς» ή «περιφερειακής» ενδοχώρας της εκάστοτε 
κοινωνίας, από την άλλη, μοιραίο είναι η πόλη, τουλάχιστον στη νεωτε-
ρική της εκδοχή, να υφίσταται έναν θεμελιώδη και ριζικό μετασχηματι-
σμό. Δεδομένων των νέων συνθηκών που δημιουργούνται από την απο-
βιομηχανοποίηση των δυτικών οικονομιών, οι μεγαλουπόλεις της Δύσης 
παύουν να συνιστούν βιομηχανικά κέντρα και μετατρέπονται σε πυλώνες 
του τριτογενούς τομέα: στην καλύτερη περίπτωση σε χρηματιστηριακά 
κέντρα, έδρες μεγάλων νομικών εταιρειών και εταιρειών του νεοτεχνο-
λογικού κλάδου και του τομέα της υγείας, όπως και πανεπιστημιακών 
και λοιπών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων· στη χειρότερη και ακραιφνώς πα-
ρασιτική εκδοχή του σεναρίου, σε κέντρα κατανάλωσης, τουρισμού και 
παραϊατρικών κλάδων49. Αυτοί οι οικονομικοί μετασχηματισμοί έχουν ως 

47. F. Ricard, La Génération lyrique. Essai sur la vie et l’œuvre des premiers-nés du baby-boom [Η 
λυρική γενιά. Δοκίμιο για τη ζωή και το έργο των πρωτογέννητων του baby-boom] (1992), 
Καστελνό λε Λε, Editions Climats, 2001, σ. 83. 

48. Βλ. «Ο Κωστής Κορνέτης συνθλίβει έναν μεταπολιτευτικό μύθο για το Πολυτε-
χνείο», συνέντευξη στο lifo.gr, 2/11/2016.

49.  Όπως η βιομηχανία της αισθητικής χειρουργικής και των εμφυτευμάτων στο Μαϊ-
άμι, λόγου χάριν. 
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αποτέλεσμα οι λαϊκές τάξεις να μην είναι πλέον απαραίτητες για την οι-
κονομική ζωή των σημερινών μεγαλουπόλεων, με αποτέλεσμα ν’ αναγκά-
ζονται να φύγουν από αυτές, προκειμένου να εγκατασταθούν σε μικρές 
και μεσαίες πόλεις της ενδοχώρας50. 

Άμεση συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι το γεγονός πως 
οι μεγαλουπόλεις μετατρέπονται στις πιο πιστές ενσαρκώσεις του κοι-
νωνικού μοντέλου που ονειρεύονται οι σύγχρονες παγκοσμιοποιημένες, 
«κοσμοπολίτικες» και πολυπολιτισμικές ολιγαρχίες: οικοσυστήματα δι-
οικούμενα από τις ίδιες, με τον λευκό, «ρατσιστή» και ανίκανο για «και-
νοτομία» και «δημιουργικότητα» λαό εκδιωγμένο αλλά, ταυτόχρονα, 
αντικατεστημένο από το πλήθος των μεταναστών που καλύπτουν όλες 
τις κακοπληρωμένες δουλειές της σύγχρονης οικονομίας των «υπηρεσι-
ών» -από ταξιτζήδες, χτίστες, μάγειρες και σουβλατζήδες μέχρι υδραυ-
λικούς, καθαρίστριες, νοσοκόμες, νοικοκυρές και νταντάδες. Αν το κα-
λοσκεφτεί, κανείς, έχουμε εδώ την ιδεώδη ενσάρκωση του ολιγαρχικού 
παραδείγματος: μια λευκή, ανοιχτόμυαλη κι ανεκτική ολιγαρχία με το 
«έγχρωμο» υπηρετικό προσωπικό της, που παρέχει τους καθημερινούς 
σκλάβους έτοιμους να ικανοποιήσουν τα «εκλεπτυσμένα» καταναλωτι-
κά της γούστα.  

Καθώς τούτη η ολιγαρχία δεν είναι αστική αλλά έχει, αντίθετα, 
εξωτικά γούστα και αντιδυτικές ευαισθησίες, αρέσκεται να ζει σε περι-
οχές «με έντονο έθνικ χρώμα». Στα πλαίσια τούτου του «τριτοκοσμικού 
μητροπολιτισμού»51 μπορεί, όχι μόνο να ξεφεύγει από τη βαρετή ζωή και 
την αποστειρωμένη ατμόσφαιρα των παραδοσιακά «καλών» προαστίων, 
αποφεύγοντας τη σοβαροφάνεια των υπολειμμάτων της παλιάς αστικής 
τάξης, αλλά και να έχει στη διάθεσή της πλήθος επιλογών για «έθνικ» 
κουζίνα και διασκέδαση, αλλά και για την αντίστοιχη πολιτιστική κατα-
νάλωση. Εξάλλου, η γειτνίαση με τους μεταναστευτικούς πληθυσμούς 
κολακεύει τις αντιρατσιστικές ιδεολογικές εμμονές αυτής της τάξης. Το 
γεγονός πως όλα αυτά τα καλοπληρωμένα χίπστερ στελέχη κι οι διευθυ-
ντές κάθε είδους συναγελάζονται τους μετανάστες ή τους μεταναστευ-
τικής καταγωγής πληθυσμούς μόνο στα πλαίσια μιας σχέσης πελάτη-
υπηρέτη ελάχιστα φαίνεται να τους απασχολεί. Αυτό που μετρά είναι να 
έχουν οι πόλεις μας ως ζωντανά εκθέματα την απαραίτητη δόση μετανα-

50. Βλ. σχετικά την κεφαλαιώδη ανάλυση του Γκιλουί, «“Ζώντας μαζί” ή χωριστά; ...», 
ό. π.

51. Κατά την έκφραση της συγγραφέα Εύης Λαμπροπούλου (βλ. τη στήλη «Οι Αθηναί-
οι» της Lifo, 9/6/2010).
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στευτικής πανίδας. Στην πραγματικότητα, βέβαια, πέραν της προφα-
νούς οικονομικής εκμετάλλευσης, έχουμε εδώ κι ένα δείγμα γνήσιου 
και καραμπινάτου ρατσισμού, καθώς μετατρέπουμε τους μετανάστες 
σ’ ένα είδος ζωολογικού εκθέματος, εφόσον τους αντιμετωπίζουμε 
πάνω κάτω όπως αντιμετώπιζαν οι ευρωπαϊκές βασιλικές αυλές τους 
ιθαγενείς που έφερναν ως δώρα οι θαλασσοπόροι και οι εξερευνητές 
ή όπως τα δείγματα αποικιοκρατούμενων πληθυσμών που έφερναν 
διάφοροι επιτήδειοι ως εκθέματα στις Διεθνείς Εκθέσεις των δυτικών 
μεγαλουπόλεων των τελών του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα. 

Η παρομοίωση αυτή μάς επιτρέπει να κατανοήσουμε το εξής 
θεμελιώδες: το γεγονός πως η σύγχρονη μεγαλούπολη, έχοντας, σε 
οικονομικό επίπεδο, εξορίσει τον βιομηχανικό τομέα και την καθεαυ-
τό καπιταλιστική οικονομία, ενώ, την ίδια στιγμή, τους αντικαθιστά 
από μια οικονομία που, ιδεολογικά, περιφρονεί την εργασία, τελικά 
μετατρέπεται σε πόλη-θέρετρο. Αν χρησιμοποιήσουμε το σχήμα του 
Ζίγκμουντ Μπάουμαν για το πέρασμα από τις κοινωνίες παραγωγών 
στις κοινωνίες καταναλωτών, τότε το πολεοδομικό αποτύπωμα αυ-
τής της θεμελιώδους αλλαγής δεν μπορεί παρά να παίρνει τη μορ-
φή μιας μετατροπής των πόλεων από βιομηχανικά και οικονομικά κέ-
ντρα σε ένα μείγμα μουσείου και πάρκου αναψυχής: ιδεωδώς όλες οι 
οικονομικές λειτουργίες εξορίζονται στην περιφέρεια, η χρήση αυτο-
κινήτου ποινικοποιείται (οι δρόμοι πεζοδρομούνται, ενώ ευνοείται η 
χρήση ποδηλάτου), τα παλιά κτίσματα κι οι εγκαταστάσεις με οικο-
νομική λειτουργία (εργοστασιακές μονάδες, αποθήκες, σιλό, συγκρο-
τήματα γραφείων κ.ο.κ.) μετατρέπονται σε μπαρ, γκαλερί, αίθουσες 
συναυλιών κι ακριβά διαμερίσματα, οι πρώην λαϊκές ή κακόφημες συ-
νοικίες μετατρέπονται σε συνοικίες της νέας ολιγαρχίας ή σε ζώνες 
διασκέδασης. Κι έτσι, πλέον, πραγματώνονται τα όνειρα του Μπέν-
γιαμιν και των Καταστασιακών, μιας και σχεδόν εξαλείφεται η χρη-
στική πλευρά της πόλης. Η πόλη τουριστικοποιείται, και μετατρέπε-
ται σε πάρκο αναψυχής για τις ατέρμονες φλανερί και «περιπλανή-
σεις» των χίπστερ κατοίκων της: πεζοδρομήσεις, ενοικιαζόμενα πο-
δήλατα και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ποδηλατόδρομοι, ολονύχτιο μετρό 
(όπως  στο Λονδίνο, τα σαββατοκύριακα), υποδοχές φορτιστών για 
σμάρτφοουν στις στάσεις των λεωφορείων (όπως στο Παρίσι), μαγα-
ζιά διαρκώς ανοιχτά, πολυχώροι, γιορτές και φεστιβάλ κάθε είδους 
(οργανωμένα από τους δήμους), ζώνες διασκέδασης και κατανάλω-
σης, «εκθέσεις» και θεάματα. Τούτος είναι ο νέος κλιματισμένος εφι-
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άλτης που συνήθως προωθείται υπό τη γελοία ονομασία «η έξυπνη (ή 
δημιουργική) πόλη». 

Μια πόλη, όμως, που έχει χάσει τον λαό της αλλά και την χρη-
στική της διάσταση, όχι μόνο δεν είναι «έξυπνη» ή «δημιουργική», αλ-
λά παύει να συνιστά πραγματική, ζωντανή πόλη και μετατρέπεται σ’ 
ένα παρασιτικό μόρφωμα, του οποίου η οικονομική ζωή περιστέλλεται, 
όλο και περισσότερο, στην εξυπηρέτηση των «εκλεπτυσμένων» γού-
στων των σύγχρονων ολιγαρχιών. Κάτι σαν μια πιο διανοούμενη εκδο-
χή Μονακό, Νίκαιας και Μαϊάμι με άλλα λόγια. Οι μεγάλες πόλεις θε-
ωρούνταν κάποτε ως «η ελπίδα της δημοκρατίας», όπως μας θυμίζει 
ο Λας52. Αντίθετα, σήμερα θα ήταν ορθότερο να τις θεωρούμε ως βά-
ση μιας νέας ολιγαρχικής τάξης πραγμάτων, της οποίας οι πρωτοπό-
ροι έχουν πολύ περισσότερα κοινά με τους αριστοκράτες παρά με τους 
αστούς ενάντια στους οποίους εξεγέρθηκαν οι πρόγονοί τους της δε-
καετίας του ’60. Όπως μας διδάσκει αυτή η εξέλιξη, αυτό που τελι-
κά σκοτώνει τις πόλεις δεν είναι τόσο η «ορθολογική» πολεοδομία, την 
οποία με τόση θέρμη αντιπαλευόταν η Τζέιν Τζέικομπς53, όσο η προ-
σπάθεια να τις μετατρέψουμε σε θέρετρα μιας νεόπλουτης ολιγαρχί-
ας. Όπως, χαρακτηριστικά, τονίζει ένας αρθρογράφος των -διόλου αρι-
στερών- Financial Times σχετικά με τις κοινωνικές συνέπειες της ευρεί-
ας χρήσης του Airbnb, «σε ολόκληρο τον κόσμο οι μεγάλες πόλεις αντι-
μετωπίζουν το ίδιο δίλημμα: πώς να παράσχουν ικανή ποσότητα προ-
σιτής, οικονομικά, στέγασης σε όλους τους πολίτες τους; Δεν είναι δυ-
νατόν μια πλούσια μητρόπολη να συνιστά απλώς παιδική χαρά για τα 
στελέχη των επενδυτικών τραπεζών. Χρειάζεται επίσης νοσοκόμες, δα-
σκάλους και αστυνομικούς οι οποίοι θα μπορούν να ζουν σε μια λογική 
απόσταση από τον τόπο εργασίας τους»54. 

Τούτη η «εφαρμογή» συνιστά ιδεώδες εργαλείο απέλασης των 
λαϊκών στρωμάτων από τις σύγχρονες μεγαλουπόλεις, μιας και επιτρέ-
πει στους ιδιοκτήτες να νοικιάζουν τα σπίτια τους σε τουρίστες για μι-
κρά χρονικά διαστήματα -εφόσον και το ελάχιστο ημερήσιο νοίκι που 
προβλέπει η εταιρεία είναι αισθητά υψηλότερο από το αντίστοιχο μιας 
μόνιμης ενοικίασης-, δυσχεραίνοντας, έτσι, σε εξαιρετικό βαθμό την πρό-

52. Παραθέτοντας το βιβλίο του F.C. Howe’s , The City: The Hope of Democracy (Η πόλη: 
ελπίδα για τη δημοκρατία, 1906). Βλ. C. Lasch, The Agony of the American Left, ό. π., σ. 3.

53. Βλ. το κλασικό της έργο, The Death and Life of Great American Cities [Ο θάνατος και η 
ζωή των μεγάλων αμερικανικών πόλεων], 1961.

54. G. Chazan, «Germany: Berlin’s war on gentrification», 10/10/2016, www.ft.com.
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σβαση γηγενών πολιτών στη στέγαση και αναγκάζοντάς τους να απομα-
κρύνονται από το κέντρο των πόλεων55. Ταυτόχρονα, τούτη η εξέλιξη ευ-
νοεί την ευρύτερη τάση αντικατάστασης του μόνιμου πληθυσμού μιας 
πόλης από μια νομαδική μάζα καταναλωτών εμπειριών για τους οποίους 
αυτό που μετρά δεν είναι η ύπαρξη βασικών υποδομών αλλά ζωνών δια-
σκέδασης και πολιτιστικής κατανάλωσης. Η βαθύτερη ουσία του πολεο-
δομικού εξευγενισμού (gentrification) ως κοινωνικού φαινομένου έγκειται, 
ακριβώς, σε τούτη τη μετατροπή των πόλεων σε πάρκα ψυχαγωγίας για 
τις «εκλεπτυσμένες» και (δήθεν) κοσμοπολίτικες ολιγαρχίες και ταυτό-
χρονα σε safe-spaces αμόλυντα από τον «ρατσισμό», τον «σεξισμό» και 
τις οπισθοδρομικές και πατριαρχικές αντιλήψεις της «λευκής» ενδοχώ-
ρας κάθε κοινωνίας. Είναι προφανές ότι μέσα σε αυτές τις πόλεις η σύγ-
χρονη ολιγαρχία δημιουργεί τις νησίδες που της επιτρέπουν να ζει ήσυχη 
κι αποκομμένη από την υπόλοιπη κοινωνία -όπως εκμυστηρεύτηκε πριν 
από κάποιον καιρό ο μεγαλοκαλλιτέχνης φίλος του Γ. Βαρουφάκη Μπρά-
ιαν Ίνο, «κανείς από μας που ζούμε στο Λονδίνο δεν αντιλήφθηκε εγκαί-
ρως ότι ο κόσμος έχανε τις δουλειές του, αντιμετώπιζε ένα άθλιο σύστη-
μα υγείας, έστελνε τα παιδιά του σε φρικτά σχολεία και για πρώτη φο-
ρά το μέλλον της νέας γενιάς φάνταζε χειρότερο από των γονιών τους»56.

Αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι πως τούτη η μουσειο-
ποίηση των πόλεων συνιστά περαιτέρω βήμα προς τον θάνατό τους, μιας 
και απλώς εμβαθύνει τις συνέπειες της προαστιοποίησης που είχαν ανα-
λύσει σχολιαστές σαν την Τζέιν Τζέικομπς, έστω κι αν υποτίθεται πως 
αντιδρά -κι αυτό σε αισθητικό μόνον επίπεδο- σε αυτήν57. Ο «κατανα-
λωτικός παράδεισος των προαστίων» έχει απλώς μεταφερθεί στα εξευ-

55. Στην Ελλάδα αυτή η κατάσταση χτυπά πλέον κόκκινο σε πολλές περιπτώσεις, μιας 
και σε ολόκληρες γειτονιές της Αθήνας ή σε πόλεις της επαρχίας με τουριστικό ενδιαφέ-
ρον, είναι σχεδόν αδύνατο να βρει κανείς να νοικιάσει σπίτι, μιας και όλα τα διαμερίσματα 
διατίθενται πλέον στους τουρίστες. Ως γνωστόν ορισμένοι επωφελούνται από την κατα-
κόρυφη πτώση της τιμής των ακινήτων και αγοράζουν μικρά διαμερίσματα στο κέντρο 
της Αθήνας και τα πέριξ του με αποκλειστικό σκοπό την τουριστική τους εκμετάλλευση 
μέσω Airbnb.

56. Συνέντευξη στη Μ. Κουστένη, «“Ο Τραμπ θα εκλεγεί, συνηθίστε το”», http://www.
efsyn.gr/, 4/10/2016.

57. Είναι ιδιαιτέρως ενδεικτικό, υπό αυτήν την έννοια, πως ο σύγχρονος τσαρλατά-
νος-γκουρού και προφήτης της «δημιουργικής τάξης», Ρίτσαρντ Φλόριντα (βλ. για την 
περίπτωση αυτή το κείμενο του Τ. Φρανκ που δημοσιεύεται σε αυτό το τεύχος) οικειοποι-
είται μεγάλα κομμάτια της κριτικής της Τζέιν Τζέικομπς στη μεταπολεμική «ορθολογική» 
πολεοδομία, προκειμένου να ασκήσει κριτική στην «χρηστική» πόλη από τη σκοπιά της 
«δημιουργικότητας» και της «καινοτομίας». 
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γενιζόμενα κέντρα των πόλεων υπό μια αισθητικώς βελτιωμένη κι εκλε-
πτυσμένη εκδοχή, που σε τίποτε δε θυμίζει τη φρίκη των καταναλωτικών 
αποικιών παραδοσιακού τύπου, οι οποίες, ωστόσο, ευημερούν ακόμη στα 
προάστια των αμερικανικών πόλεων και στις παρυφές των ευρωπαϊκών 
τους ομολόγων, απευθυνόμενες, διόλου τυχαία, σε ένα «λευκό» και λα-
ϊκό κοινό. Σε κάθε περίπτωση, οι «γκλόμπαλ» πόλεις μετατρέπονται σ’ 
ένα μείγμα μουσείου και εκλεπτυσμένου σουπερμάρκετ, αντανακλώντας 
πλήρως τον βαθύτερο προσανατολισμό της χίπστερ συνείδησης: κοινωνι-
κή άνοδος με κάθε κόστος αλλά και με «ανθρώπινο πρόσωπο» -δηλαδή 
με ψευτοοικολογικές ανησυχίες και περιτύλιγμα «κουλτούρας». Πρόκει-
ται για τον «αισθητικό καπιταλισμό» για τον οποίο μιλούν οι δυο γάλλοι 
θεωρητικοί που ήδη παραθέσαμε58, παραβλέποντας πως πρόκειται εδώ 
για αντίφαση στους όρους: ο καπιταλισμός υπήρξε ένα σύστημα βασι-
σμένο στην πουριτανική ολιγάρκεια και «αποτελεσματικότητα», σ’ έναν 
«ορθολογισμό» που διόλου δεν ενδιαφερόταν για την αισθητική (ειδικά 
μάλιστα αν λάβουμε υπ’ όψη την αμερικανική του εκδοχή που αναλύ-
ουμε σε τούτο αλλά και το προηγούμενο μέρος του άρθρου μας). Αυτή, 
αντιθέτως, που προτάσσει την αισθητική έναντι της αποτελεσματικότη-
τας και της «ορθολογικότητας» είναι η κοινωνία της κατανάλωσης.

γ) Η ψευτοκαλλιτεχνικότητα ως πρότυπο
Τούτη η καταστροφή των μεγάλων πόλεων διά της αισθητικοποί-

ησής τους -δηλαδή μέσω της κατάργησης της χρηστικής τους διάστα-
σης και του συνακόλουθου μετασχηματισμού τους σε κέντρα «κουλτού-
ρας» (ήτοι: εκλεπτυσμένης κατανάλωσης και διασκέδασης)- μάς επι-
τρέπει να κατανοήσουμε άλλο ένα βασικό χαρακτηριστικό της σύγχρο-
νης νοοτροπίας, το οποίο μόνο σε φιλοσοφικό επίπεδο συζητήσαμε στο 
πρώτο μέρος του άρθρου μας: την κυριαρχία της (ψευτο)καλλιτεχνικό-
τητας και του αισθητικού/παιγνιώδους/αντιωφελιμιστικού στοιχείου σε 
όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής και της κουλτούρας. Χαρακτηρι-
στικό δείγμα όλων αυτών είναι η καταστροφή του μουσείου, ως θεσμού 
που εξέφραζε, αφενός, ένα «ακαδημαϊκό» κι επιστημονικό-εγκυκλοπαι-
δικό πνεύμα ταξινόμησης και ορθολογικής παρουσίασης των εκθεμάτων 
ή των έργων (σε ό,τι αφορά στα μουσεία ιστορικού τύπου) και, αφετέρου, 
μια έγνοια προστασίας της υψηλής κουλτούρας (σε ό,τι αφορά στα μου-
σεία καλλιτεχνικού τύπου). Εδώ και ορισμένες δεκαετίες, λοιπόν, παρα-

58. Βλ. π.χ. το κείμενο των Ζ. Λιποβετσκί, Ζ. Σερουά, «Το πνεύμα του καλλιτεχνικού 
καπιταλισμού...», ό. π.
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τηρείται η αντικατάσταση του μουσείου από εκθεσιακούς χώρους ή «πο-
λυχώρους» θεαμάτων οι οποίοι, ακόμη και στον βαθμό που ακολουθούν 
σ’ ένα βαθμό την κλασική παρουσίαση των έργων, χρησιμεύουν σχεδόν 
αποκλειστικά ως τουριστικές ατραξιόν. Η αρχή έγινε τη δεκαετία του 
’70 με το Κέντρο Georges Pompidou στο Παρίσι αλλά το φαινόμενο απο-
γειώθηκε κατά τα τέλη της δεκαετίας του ’90 και στις αρχές του 2000 
με το μουσείο Guggenheim στο Μπιλμπάο, την Tate Modern στο Λονδίνο 
και την ανακαίνιση-επέκταση του MoMA στη Νέα Υόρκη με την προσθή-
κη καφετεριών, εστιατορίων και έξτρα μαγαζιών με σουβενίρ. Από τότε 
έχουν ακολουθήσει παντός είδους εκτρώματα, από το Palais de Tokyo του 
Παρισιού ως το Mucem της Μασσαλίας: ένα είδος «μουσείων» με επι-
τρεπτική κι αντιαυταρχική λογική, όπου κάθε έννοια σεβασμού απέναντι 
στα εκθέματα και λογικής συνοχής ως προς την παρουσίασή τους υπο-
χωρεί κάτω απ’ το βάρος του παιγνιώδους και του αισθητικού -δηλαδή 
κάτω από την ευδαιμονιστική επιταγή μετατροπής αυτών των ιδρυμάτων 
με συγκεκριμένη και υψηλόφρονα αποστολή σε cool και αρχιτεκτονικά 
εντυπωσιακούς χώρους εκλεπτυσμένης καλοπέρασης: για «επανάσταση 
στην αντίληψή μας περί μουσείων» και «μετατροπή του θεσμού που κά-
ποτε αποτελούσε μνημείο της ελίτ σε δημοφιλή χώρο κοινωνικής και πο-
λιτιστικής ανταλλαγής, υφασμένο στην καρδιά της πόλης» έκανε λόγο 
έκθαμβη η κριτική επιτροπή του περίβλεπτου αρχιτεκτονικού βραβείου 
Pritzker στην περίπτωση του Κέντρου Πομπιντού59. Είναι προφανές, πως 
αυτός ο μετασχηματισμός βαδίζει χέρι χέρι με την απεμπόληση της δια-
φωτιστικής προσπάθειας να καταστούν προσιτά -διά της δημόσιάς έκθε-
σής τους- τα μεγάλα πολιτιστικά επιτεύγματα του παρελθόντος που, στο 
Παλαιό Καθεστώς, ήταν προϊόν της δουλειάς μιας φωτισμένης ολιγαρχί-
ας και προορίζονταν αποκλειστικά προς τέρψιν της αριστοκρατίας. Αντί-
θετα, με τη μετατροπή του μουσείου σε πολυχώρο «κοινωνικής και πο-
λιτιστικής ανταλλαγής» (διάβαζε: εκλεπτυσμένης κατανάλωσης), τούτη 
η δημοκρατική βλέψη που εμψύχωσε τη δημιουργία του τελευταίου, ως 
θεσμού, πάει περίπατο –είναι δυνατόν να καταλάβει ένας μέσος και λαϊ-
κός άνθρωπος τις ασυναρτησίες των σύγχρονων «επιμελητών» εκθέσεων, 
οι οποίοι απλώνουν πλέον χέρι ακόμη και σε συλλογές κλασικών έργων;

Αντίστοιχη τάση μετατροπής των θεσμών σε παιδότοπους με 
εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, όπου κυριαρχεί το «αισθητικό» επί του 
χρηστικού, παρατηρείται και σε κτήρια που άπτονται άλλων τομέων της 

59. Βλ. R. Pogrebin, “British Architect Wins 2007 Pritzker Prize”, The New York Times, 
28/3/2007.
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διαδικασίας συγκέντρωσης, παραγωγής και διάδοσης της γνώσης. Η πε-
ρίφημη νέα Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, που εγκαινιάστηκε από τον 
Μιτεράν στο Παρίσι, το 1996, με τους εντυπωσιακούς της πύργους και 
το μεταφυτεμένο και ημιυπόγειο δάσος, συνιστά χαρακτηριστικό δείγμα 
κτηρίου που χρησιμεύει πολύ περισσότερο ως τουριστική ατραξιόν και 
χώρος πολιτιστικής κατανάλωσης, ως χώρος, δηλαδή, που προωθεί όχι 
την κουλτούρα αλλά ένα «θέαμα κουλτούρας»60, παρά ως χώρος έρευ-
νας. Διόλου τυχαίο που, όπως έχει δείξει λεπτομερώς ο συγγραφέας 
που μόλις παραθέσαμε, το συγκεκριμένο, πολύ εντυπωσιακό κτήριο, εί-
ναι ιδιαίτερα δυσλειτουργικό, δημιουργώντας διαρκώς προβλήματα τό-
σο στους εργαζόμενους σε αυτό όσο και στους αναγνώστες και ερευνη-
τές που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τη βιβλιοθήκη. Αρκεί όμως που πε-
ριλαμβάνει μια πολύ σικ αλέα από ξύλο, υπερυψωμένη, με θέα στον πα-
ρακείμενο Σηκουάνα και συνδεδεμένη μ’ ένα πολυσινεμά είκοσι αιθου-
σών, ούτως ώστε να χρησιμεύει ως απαραίτητο ντεκόρ για τις σέλφι των 
τουριστών αλλά και των ντόπιων καταναλωτών κουλτούρας. Κι έτσι, ήδη 
από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, και «σύμφωνα με τους ίδιους τους 
υπεύθυνους, η αίθουσα οπτικοακουστικού υλικού της βιβλιοθήκης θεω-
ρούνταν από πολλούς χρήστες ως το πιο άνετο “ίντερνετ καφέ” της γαλ-
λικής πρωτεύουσας»61. Αυτή η εμμονή της σύγχρονης χίπστερ τεχνοκρα-
τίας με τα «δημιουργικά» και «καινοτόμα» κτήρια είναι ιδιαίτερα δι-
αδεδομένη -ο Τ. Φρανκ αναφέρει, λόγου χάριν, το εγκώμιο που πλέκει 
ένας ψευτοθεωρητικός του σύγχρονου μάνατζμεντ στο «καινοτόμο» κτή-
ριο που έχτισε για το ΜΙΤ ο παγκοσμίου φήμης, μεταμοντέρνος «σταρχι-
τέκτονας» Φρανκ Γκέρυ. Να θυμίσουμε εδώ πως το κτήριο αυτό γρήγο-
ρα εμφάνισε λειτουργικά προβλήματα, αναγκάζοντας το ΜΙΤ να προβεί 
σε διορθωτικά έργα και ν’ ασκήσει μήνυση στον αρχιτέκτονα. Με αυτήν 
την αφορμή ο τότε πρόεδρος του Παν/μιου της Βοστώνης χρησιμοποίη-
σε το κτήριο του Γκέρυ ως χαρακτηριστικό δείγμα της τάσης ορισμένων 
σύγχρονων μεγαλοαρχιτεκτόνων να καταργούν τη χρηστική και πρακτι-
κή πλευρά της αρχιτεκτονικής62.

60. J.-M. Mandosio, «L’apocoloquintose de la T.G.B.N.F. [Η αποκολοκυθοποίηση της νέας 
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας]», Après l’effondrement. Notes sur l’utopie néotechnologique, 
Παρίσι, Editions de l’Encyclopédie des Nuisances, 2000, σ. 48.

61. Σύμφωνα με μια σχετική έκθεση ορισμένων γάλλων γερουσιαστών που παραθέτει ο 
Mandosio, «L’apocoloquintose...», ό. π., σ. 58.

62. Βλ. Σχετικά J. Silber, Architecture of the Absurd: How «Genius» Disfigured a Practical Art 
[Η αρχιτεκτονική του παράλογου ή πώς η «ιδιοφυΐα» παραμόρφωσε μια τέχνη με πρα-
κτικό αντίκρισμα], Ν. Υόρκη, Quantuck Lane Press, 2007.
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Αντίστοιχη είναι -τηρουμένων των αναλογιών- η λογική πίσω από 
την κατασκευή του θεαματικού πολυχώρου του ιδρύματος Νιάρχου, στον 
πρώην ιππόδρομο του Φαλήρου, όπου θα συστεγαστούν η Εθνική Βιβλι-
οθήκη και η Εθνική Λυρική Σκηνή: ο χώρος βρίσκεται σε απόσταση ανα-
πνοής από τη θάλασσα και θα ενωθεί υπεργείως με τις παρακείμενες μα-
ρίνες, ενώ περιβάλλεται από το περίφημο άλσος από λιόδεντρα, με απο-
τέλεσμα μετατρέπεται εκ των πραγμάτων από χώρο γνώσης και πολιτι-
σμού σε χώρο ψυχαγωγίας και διασκέδασης -έστω εκλεπτυσμένων. Σε 
κάθε περίπτωση, το παιγνιώδες κι αισθητικό στοιχείο έχουν εισχωρήσει 
μέχρι και στον πυρήνα θεσμών που εκ των πραγμάτων θα πρέπει να βα-
σίζονται σ’ ένα είδος αυστηρής αυτοπειθαρχίας και πνεύματος μεθοδι-
κής δουλειάς και εργατικότητας: στους χώρους μελέτης και μετάδοσης 
της γνώσης. Σύγχρονες μουσειολογικές θεωρίες υποστηρίζουν μάλιστα 
βάσει αυτιαυταρχικού τύπου επιχειρημάτων τούτη την τάση μετατροπής 
των μουσείων σε πολυχώρους πολιτιστικής κατανάλωσης, φιλικών προς 
τα παιδιά. Επόμενο και τελικό βήμα αυτής της τάσης είναι το φαινόμε-
νο κατά το οποίο μουσεία στήνονται εκ του μηδενός, δηλαδή δε δημιουρ-
γούνται για να στεγάσουν ήδη υπάρχουσες συλλογές αλλά χτίζονται για 
να προσελκύσουν εύπορα κοινωνικά στρώματα, στοχεύοντας στα πολι-
τιστικά και ψυχαγωγικά τους γούστα και δίνοντας δουλειές στις πριμα-
ντόνες της σύγχρονης μεγαλοαρχιτεκτονικής, τούτους τους υπερφίαλους 
αποστόλους της ασχήμιας και του κιτς που έχουν ως βασικό χαρακτηρι-
στικό της αρχιτεκτονικής τους την έλλειψη κάθε σεβασμού για το περι-
βάλλον εντός του οποίου κάθε φορά χτίζουν (Ρεμ Κόολχας, Ζαν Νουβέλ, 
Φρανκ Γκέρυ, Ζάχα Χαντίντ κ.λπ.)63. 

63. Η Μασσαλία πληρώνει, σε φόρο ασχήμιας, τον μοναδικό ουρανοξύστη της (με την 
εξαίρεση των συγκροτημάτων εργατικών κατοικιών). Τον έχτισε το 2010 η Χαντίντ ακρι-
βώς πάνω στην ακτογραμμή, με αποτέλεσμα να κρύβει τη θέα, αφενός, προς την ίδια την 
πόλη, όπως τη βλέπει ο ταξιδιώτης που την προσεγγίζει μέσω τρένου ή αυτοκινήτου, και, 
αφετέρου, προς τη θάλασσα, όπως τη βλέπουν οι κάτοικοι των φτωχών «Βόρειων Συνοι-
κιών» της πόλης. Διόλου τυχαίο που αυτό το τερατούργημα χτίστηκε για να σηματοδοτή-
σει την «αναγέννηση» μιας κατεξοχήν χιπστεροειδώς «αναπλασθείσας» περιοχής, πίσω 
από τις παλιές αποθήκες του παρηκμασμένου εμπορικού λιμανιού της πόλης, που πλέον 
φιλοξενούν συναυλιακούς χώρους και πολυκαταστήματα με ακριβές μπουτίκ και καφέ. 
Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και σε άλλη μια γαλλική πόλη με παραδοσιακή αρχιτεκτονική, 
δίχως κανέναν ουρανοξύστη: στην -πολύ πιο πλούσια κι εκχιπστερισμένη- Τουλούζ, όπου 
έχει σχεδιαστεί η κατασκευή ενός ουρανοξύστη 150 μέτρων, δίπλα στον σιδηροδρομικό 
σταθμό της πόλης, σε μια σχετικά υποβαθμισμένη γειτονιά της. Ο πύργος αυτός θα στε-
γάσει γραφεία εταιρειών και πανάκριβα διαμερίσματα. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της 
πόλης, «αυτός ο εντυπωσιακός και αρχιτεκτονικά βολονταριστικός ουρανοξύστης συνιστά 
ένα πρότζεκτ που απεικονίζει τον εξαιρετικό οικονομικό και δημογραφικό δυναμισμό της 
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Στο πλαίσιο, δε, αυτής της χίπστερ επίθεσης ενάντια τόσο στον 
παραδοσιακό αστικό κόσμο και τη λογιοσύνη του όσο και στον λαϊκό πο-
λιτισμό που ακόμη επιβίωνε εντός του, η οποία παίρνει τη μορφή αντικα-
τάστασης του πνεύματος της οργάνωσης, του ορθολογισμού και της μεθο-
δικής δουλειάς από την εξύμνηση του παιγνιώδους και του αισθητικού, θα 
πρέπει, εν τάχει, να σημειώσουμε δύο ακόμη πολύ σημαντικές εξελίξεις. 
Αρχικά, σε ό,τι αφορά στην παρακμή της αστικής διανόησης, θα πρέπει να 
είναι σαφές ότι η καταστροφή του μουσείου, ως θεσμού προώθησης κι εκ-
δημοκρατισμού της γνώσης, βαδίζει χέρι-χέρι με την σταδιακή καταστρο-
φή της επιστημονικής έρευνας που προωθεί συστηματικά εδώ και τριά-
ντα, τουλάχιστον, χρόνια ο μεταμοντερνισμός. Μπορεί οι θετικές επιστή-
μες να παραμένουν ακόμη αρκούντως «επιστημονικές» λόγω των ίδιων 
των εσωτερικών αναγκαιοτήτων των αντικειμένων τους, μολονότι ακόμα 
κι εκεί η κατάσταση βαίνει σταθερά απ’ το κακό στο χειρότερο, αν λάβει 
κανείς υπόψη του ορισμένες τάσεις που καθίστανται σταδιακά κυρίαρ-
χες64· στον χώρο των λεγόμενων επιστημών του ανθρώπου, όμως, το παι-
χνίδι έχει προ πολλού χαθεί: Από τη μια πλευρά ο μεταμοντερνισμός -που 
συνιστά την φιλοσοφική και θεωρητική κωδικοποίηση του αντιαυταρχικού, 
χίπστερ πνεύματος- έχει καταστρέψει κάθε έννοια κριτηρίου και αξιολό-
γησης, προωθώντας τον πιο ακραίο σχετικισμό ακόμη και σε μεθοδολογι-
κό κι επιστημολογικό επίπεδο, ακόμη και σε τομείς μη ακραιφνώς θεωρη-
τικούς, όπως, λ.χ., η αρχαιολογία· και παράλληλα, από την άλλη πλευρά, 
η εμπέδωση ενός φορμαλισμού των διπλωμάτων και των τυπικών προσό-
ντων αντικαθιστά πλέον κάθε σοβαρή θεωρητική συζήτηση και αποτίμηση 
των εκάστοτε προτεινόμενων θεωριών, με αποτέλεσμα να καταστρέφεται 
η ίδια η έννοια της σοβαρής θεωρητικής δουλειάς, ως προτάγματος που 
εμφορείται από ένα θεμελιωδώς δημοκρατικό πνεύμα διάδοσης της γνώ-
σης και της αλήθειας. Σήμερα, αντίθετα, κυριαρχεί η ιδέα πως κάθε άπο-

πόλης μας» («Projet Matabiau. Ce que change le gratte-ciel pour le quartier», Côté Toulouse, 
30/3/2017).

64. Όπως η απορρόφηση των πιο ικανών, επιστημονικώς, φοιτητών από τον χρηματο-
οικονομικό τομέα, ο οποίος εγγυάται χρήμα και καριέρα έναντι πολύ μικρότερου κόπου, 
θέλγοντας, έτσι, φοιτητές της ιατρικής ή θεωρητικών επιστημών -ενώ το ίδιο ισχύει και 
με πλήθος παραϊατρικών κλάδων όπως η αισθητική χειρουργική. Αντίστοιχα, ακόμα και 
στο ίδιο το πεδίο της θεωρητικής έρευνας των θετικών και ιατρικών επιστημών, η ερευ-
νητική εργασία απορροφάται όλο και περισσότερο από την αγορά, εκτροχιαζόμενη προς 
την αναζήτηση λύσεων σε προβλήματα καθαρά καταναλωτικού τύπου, τα οποία ελάχιστα 
προωθούν τη θεμελιώδη θεωρητική εμβάθυνση. Για ορισμένα απο αυτά τα ζητήματα, βλ. 
τη συνέντευξη του γάλλου βιολόγου Ανρί Ατλάν, «περί της επιστημονικής εξαπάτησης», 
efsyn.gr, 19/11/2016.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΧΙΠΣΤΕΡΙΣΜΟ



209

ψη είναι εξίσου αληθής, καθώς αυτό που μετρά δεν είναι η επιχειρηματο-
λογία και η έρευνα αλλά η ικανότητά μας να κατακτούμε θέσεις, τίτλους 
και διπλώματα πουλώντας ουσιαστικά "αέρα". Το στοιχείο, δε, που έχει 
το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι πως η ρίζα του συγκεκριμένου κακού 
θα πρέπει ν’ αναζητηθεί σε αρχηγέτες της αντιαυταρχικής λογικής σαν 
τους Ντεμπόρ, Φουκώ και τους ακαδημαϊκούς αριστεριστές τους διαδό-
χους (από τον Ντεριντά ως τη Μπάτλερ και τον Αγκάμπεν), οι οποίοι δεν 
έκαναν τίποτε άλλο από το να πλασάρουν ως φιλοσοφικό και θεωρητι-
κό διάβημα τα γλωσσικά τους τικ και χούγια, σε βάρος κάθε έγνοιας να 
γράφουμε τεκμηριωμένα και με σαφήνεια. Με αυτόν τον τρόπο, όμως, 
επικρατεί το αισθητικό/καλλιτεχνικό στοιχείο (εν προκειμένω το εντυ-
πωσιοθηρικό συγγραφικό ύφος) επί της ουσίας, δηλαδή, στην προκειμέ-
νη περίπτωση, επί του καθαρά «ορθολογικού» του αντιστοίχου (της κα-
τάρτισης λογικών επιχειρημάτων και συνεκτικών, κατά το δυνατόν, συλ-
λογισμών). Έτσι καταλήγουμε σε φαιδρές περιπτώσεις όπως ο Ζίζεκ, ο 
επονομαζόμενος «Έλβις της κοινωνικής θεωρίας», λακανικός οπαδός του 
Ροβεσπιέρου και του Στάλιν που διαφήμιζε, μέχρι πρόσφατα, σώβρακα 
σε αμερικανικά περιοδικά65. Έχουμε εδώ το φιλοσοφικό-θεωρητικό αντί-
στοιχο αυτού που -στο πρώτο μέρος του κειμένου- αναλύσαμε ως αβα-
ντγκαρντισμό, όταν αναφερθήκαμε σε προπάτορες της σύγχρονης τέ-
χνης σαν τον Μαρσέλ Ντισάν.

Η ίδια λογική επικράτησης μιας δήθεν καλλιτεχνικής λογιοσύ-
νης, βασισμένης στην «έμπνευση», το στυλ και τη «δημιουργικότητα» 
παρατηρείται, πλέον, στο σύνολο της πολιτιστικής παραγωγής των δυ-
τικών κοινωνιών. Βασικό χαρακτηριστικό -ή, έστω, λογική απόληξη- του 
αβανγκαρντισμού, όπως πολύ σωστά το έχει αναλύσει ο Κλήμεντ Γκρίν-
μπεργκ, μεταξύ άλλων, είναι η κατάργηση της αστικού τύπου διάκρισης 
ανάμεσα σε υψηλή και μαζική κουλτούρα. Στα πλαίσια αυτής της σχετι-
κιστικής λογικής, η μόλυνση της υψηλής τέχνης από τους κώδικες της κα-
ταναλωτικής κουλτούρας -που ρητά προώθησαν οι θεράποντες της ποπ 
αρτ- βρίσκει το αντίστοιχό της σε μια τάση «λόγιας» εξύψωσης της μα-
ζικής κουλτούρας, διά της απόδοσης αισθητικής κι «εθνογραφικής» αξί-
ας στα υποπροϊόντα της. Τούτη τη χιπστεροποίηση της μαζικής κουλ-
τούρας μπορούμε να τη διακρίνουμε παντού: από το λεγόμενο εναλλα-
κτικό χιπ-χοπ και την αντίστοιχη ποπ μουσική (με «σκεπτόμενες» τρα-

65. Βλέπε την καμπάνια της εταιρείας ρούχων Αμπερκρόμπι εντ Φιτς για τον κατάλογο 
της οποίας συνέγραψε το κείμενο εδώ: https://fr.scribd.com/doc/36429575/A-F-2003-Back-
to-School.
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γουδίστριες σαν τη Lady Gaga και τις «επαναστάτριες» ΜΙΑ και Charli 
XCX66) ως την κουλτούρα του ρετρό και της εκλεπτυσμένης και «φροντι-
σμένης» αναβίωσης ξεπερασμένων καλλιτεχνικών και πολιτιστικών μορ-
φών και τη «λόγια» αναβίωση έθνικ μουσικών παραδόσεων και από το 
ποδόσφαιρο και τον μαζικό αθλητισμό των επιτηδευμένων κουρεμάτων 
και την υψηλής ραπτικής μέχρι τις σύγχρονες τηλεοπτικές σειρές (μέ-
σω των «προσεγμένων» και «ψαγμένων» παραγωγών της HBO και ει-
δικά της Netflix) και την πορνογραφία (όπου προωθούνται «φεμινίστρι-
ες», «καινοτόμες» και «συνειδητοποιημένες» πορνοστάρ σαν τη Σάσα 
Γκρέι67). Βλέπουμε εδώ πώς η ψευτοκαλλιτεχνικότητα και η προώθηση 
του αισθητικού στοιχείου εις βάρος όλων των υπολοίπων ευνοεί μια λογι-
κή εκλέπτυνσης και «διανοητικοποίησης» η οποία εξοβελίζει όλο και πε-
ρισσότερο την λαϊκής προέλευσης απλότητα και αμεσότητα, στο όνομα 
της μάχης ενάντια στη μικροαστική κακογουστιά. Αποτέλεσμα όλων αυ-
τών είναι οι λαϊκές κι οι μικροαστικές τάξεις να μη βρίσκουν πλέον κα-
νένα χώρο για να εκφραστούν και να νιώθουν, όλο και περισσότερο, ότι 
δεν αντιπροσωπεύονται καθόλου εντός της σύγχρονης πολιτιστικής πα-
ραγωγής. Ο λαϊκός αγωνιστής Νίκος Αλέφαντος το είχε διαισθανθεί όταν 
εξανίστατο: «Εγώ είμαι βγαλμένος απ’ τον κόσμο, λαϊκός. Γι’ αυτό και 
φοράω μπλουζάκι, χώρια βέβαια το γούρι. Φρου-φρού και αρώματα εγώ 
δεν τα ξέρω. Το ποδόσφαιρο είναι μάχη. Όχι καλλιστεία. Δε μπορείς κύ-
ριε Πετρόπουλε να πηγαίνεις στη μάχη με πιστολάκι, κομμωτήριο και κο-
στούμι. Που πας ρε!»68.

Αυτό που, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, παραγκωνίζεται κι 
οδηγείται σε εξαφάνιση είναι μια κάποια «τραχύτητα», αθυροστομία 
και «χοντροκοπιά» που παραδοσιακά συνιστούσαν βασικά γνωρίσματα 
του λαϊκού αυθορμητισμού -ακόμα κι αν πρόκειται για την παρηκμασμέ-
νη λαϊκότητα της μαζικής κουλτούρας (όπως στην περίπτωση της πορνο-
γραφικής βιομηχανίας και του χιούμορ της). Σε όλες τις περιπτώσεις που 
σχολιάζουμε τείνει να κυριαρχήσει μια λογική της εκλέπτυνσης και της 
αισθητικοποίησης παράλληλα με μια προσπάθεια «διανοητικοποίησης» 
των διάφορων δραστηριοτήτων. Η αποκάθαρση της γλώσσας και η απο-
στείρωση των πόλεων δεν είναι παρά δύο μόνο από τις διαστάσεις αυτής 

66.  «Μας είχε κουράσει […] η μηχανή της ποπ μουσικής [και] θέλαμε να εξεγερθούμε 
εναντίον της» δηλώνει αναφερόμενη στον τελευταίο της δίσκο η δεύτερη (N. Feeney, “Riot 
Girl; Hitmaker Charli XCX rages against the pop-music machine”, Time, 15/12/2014).

67. Βλ. π.χ. το άρθρο της Jennifer Swann, “10 Innovative Porn Stars Who Could Be the 
Next Sasha Grey”, www.laweekly.com, 11/12/2013.

68. Ν. Αλέφαντος, Από τη φτώχεια στην αναγνώριση, Αθήνα, 1985, σ. 131.
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της συνολικής κοινωνικής gentrification που επιχειρεί ο χιπστερισμός. Απο-
κρυσταλλώνεται, έτσι, μια εξόχως ολιγαρχική, νεοαριστοκρατικού τύπου 
κουλτούρα, η οποία εκφράζει με κάθε δυνατό τρόπο τη βαθιά περιφρό-
νηση των εκπροσώπων της όχι μόνο για τις ίδιες τις λαϊκές τάξεις (τους 
«ξεδοντιάρηδες» του Ολάντ και το «μάτσο απαράδεκτων» της Κλίντον), 
αλλά και για τον αστικό προοδευτισμό-ορθολογισμό ως πρόταγμα που 
στόχευε τη -μερική έστω και σταδιακή ή πατερναλιστική- χειραφέτη-
ση του συνόλου της κοινωνίας, μέσω της κατάκτησης της γνώσης και της 
ανύψωσης του πολιτιστικού επιπέδου των μαζών. Η τελική κατάληξη της 
δαιμονοποίησης των απαγορεύσεων και της εξύμνησης της «ρήξης» και 
της «καινοτομίας» είναι η καταστροφή κάθε αντικειμενικού κριτηρίου κι 
ο ανερυθρίαστος σχετικισμός, τόσο σε αισθητικό και γνωσιολογικό όσο 
και σε ευρύτερα πολιτιστικό επίπεδο. 

Ένας νέος πολιτισμός ανισότητας

α) Η εκλέπτυνση ως θεμέλιο της κυριαρχίας
Βασικός και θεμελιώδης πυλώνας της λογικής της αισθητικοποί-

ησης είναι η αναγωγή της εκλέπτυνσης σε κεντρικό κριτήριο αποτίμη-
σης προσώπων και καταστάσεων. Ειδικά μάλιστα στην περίπτωση του 
σταδιακού εκχιπστερισμού της μαζικής κουλτούρας -η οποία, μέχρι πο-
λύ πρόσφατα, θεωρούνταν ως η πολιτιστική έκφραση της μικροαστικής 
στενομυαλιάς και αποβλάκωσης- αυτή η τάση είναι παραπάνω από εμ-
φανής. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, βρίσκεται στον πυρήνα της δια-
διδόμενης λογικής, ακόμη κι όταν η δράση της δεν είναι τόσο εμφανής. 
Διότι, τι άλλο κρύβεται πίσω από όλες αυτές τις επικλήσεις στην «και-
νοτομία» και την «ευφυΐα» που βρίσκει κανείς στη ρητορεία των απο-
στόλων της «δημιουργικής» εποχής; Δεδομένης της γενικής ψευτοκαλ-
λιτεχνικής ή καλλιτεχνίζουσας κοσμοαντίληψης αυτών των στρωμάτων, 
που έχουν αντικαταστήσει τις «ορθολογικές» αρετές των αστών καπιτα-
λιστών με τις αβανγκαρντίστικες κι αισθητικίζουσες αξίες της δεκαετίας 
του ’60, «ευφυΐα» και «δημιουργικότητα» αποτελούν, σε τελική ανάλυ-
ση, συνώνυμα της αισθητικής εκλέπτυνσης και του καλού γούστου. Κα-
θόλου άσχετο με όλα αυτά δε θα πρέπει να θεωρείται το γεγονός πως, 
εντός των δυτικών χωρών, προωθείται πλέον ρητά μια επανανοηματο-
δότηση της έννοιας του «ειδικού», προκειμένου, προφανώς, να προσαρ-
μοστεί πλήρως στις σημερινές γενιές τεχνοκρατών, οι οποίες είναι φο-
ρείς της αντιαυταρχικής-χίπστερ λογικής που αναλύουμε. Η προωθούμε-
νη, λοιπόν, μετατροπή των ειδικών σε «επιμελητές» (curators) περιστέλ-
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λει την εξειδίκευση σε μια ειδικότητα επί του γούστου και της στυλιστι-
κής επάρκειας. Όπως ωραία συμπυκνώνει την κατάσταση ο Φρανκ: «στα 
πλαίσια αυτής της τόσο αδιάκριτης αισθητικοποίησης κάθε πτυχής της 
αμερικανικής ζωής, η στροφή στην “επιμελητεία” μπορεί να γίνει αντιλη-
πτή ως μια αποστολή που αναλαμβάνουν ανιδιοτελώς για το καλό μας 
τα μέλη μιας φιλάνθρωπης τάξης φωτισμένων διασημοτήτων και ειδικών 
επί του γούστου»69. Ο επαΐων της αστικής εποχής, ως κάτοχος γνώσης, 
αντικαθίσταται από τον χίπστερ «επιμελητή» της μεταβιομηχανικής επο-
χής που έχει πλέον ρόλο ειδικού επί του αισθητικώς δέοντος. 

Πώς όμως μπορεί να οριστεί -αρχικά- και -στη συνέχεια- να προ-
σεγγιστεί αλλά και να επιτευχθεί τούτο το αισθητικώς δέον εντός μιας 
κουλτούρας η οποία βασίζεται ακριβώς στον λυσσαλέο πόλεμο ενάντια 
στην ύπαρξη οποιουδήποτε αντικειμενικού κριτηρίου; Ποιος μπορεί να 
ορίσει τι είναι δέον και σωστό μέσα στις σημερινές υπερσχετικιστικές 
κοινωνίες; Όπως και στην περίπτωση της αποτίμησης της αλήθειας και 
της αισθητικής αξίας εντός του παρακμιακού σύμπαντος της σύγχρονης 
διανόησης, έτσι κι εδώ, η απάντηση δε βρίσκεται σε κάποιον αντικειμε-
νικό μηχανισμό ή σε μια σειρά κοινώς αποδεκτών κριτηρίων, αλλά στην 
ωμή δύναμη: ήτοι στην ικανότητα κάποιου να ελίσσεται κοινωνικά και 
ν’ ανεβαίνει τα σκαλιά της ιεραρχικής κλίμακας. Με αυτόν τον τρόπο, 
όμως, η ολιγαρχία φράσσει κάθε «αντικειμενική» και, ως εκ τούτου, σχε-
τικά προσιτή δίοδο προς μια κάποια κοινωνική άνοδο, μετατρέποντας τα 
σχετικά προαπαιτούμενα εχέγγυα σε ένα είδος κληρονομικών προνομί-
ων που είτε τα έχει κανείς είτε δεν τα έχει.

β) Τα νεοαριστοκρατικά ήθη
Σε κάθε περίπτωση, το νέο πολιτιστικό μοντέλο που ενσαρκώ-

νουν και προωθούν όλο και περισσότερο οι δυτικές ολιγαρχίες δημιουρ-
γεί ένα άνευ προηγουμένου πολιτιστικό χάσμα μεταξύ των κυρίαρχων 
τάξεων και των λαϊκών στρωμάτων. Αυτά τα τελευταία νιώθουν πλέ-
ον ξένα μέσα στις ίδιες τους τις χώρες, εφόσον το κοινωνικό περιβάλλον 
υφίσταται μια τόσο ριζική αισθητική και πολιτιστική ανάπλαση (έναν 
πραγματικό «εξευγενισμό», όπως συνηθίζεται να μεταφράζουμε τον πο-
λεοδομικό όρο gentrification -ένα πραγματικό λίφτινγκ [«facelift»], όπως 
συχνά θα πουν οι πολεοδομίζοντες χίπστερ!), που καθίσταται όχι απλώς 
μη ανεκτικό αλλά ανοιχτά εχθρικό προς τους τρόπους έκφρασης, αίσθη-
σης και συμπεριφοράς τους. Εδώ βρίσκεται το κλειδί της στροφής μεγά-

69. Th. Frank, “The Revolution Will Not Be Curated”, The Baffler, τ. 34, Άνοιξη 2017, σ. 22.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΧΙΠΣΤΕΡΙΣΜΟ



213

λης μάζας αυτών των στρωμάτων σε λαϊκιστικά και ακροδεξιά κόμματα 
με χαρακτηριστικότερη και πιο γκροτέσκα εκδοχή του φαινομένου όχι 
μόνο την προσχώρηση των αμερικανικών κατώτερων τάξεων στους Ρε-
πουμπλικανούς αλλά και την ίδια την αμφισβήτηση της ρεπουμπλικανι-
κής ορθοδοξίας μέσω ποπουλιστικών κινημάτων σαν το Κόμμα του Τσα-
γιού ή η ψήφος στον Τραμπ. Ο «αντισυστημισμός» τόσο του τελευταίου 
όσο και των ευρωπαϊκών ακροδεξιών ή λαϊκοδεξιών μορφωμάτων, που 
συνιστά και το βασικό τους πολιτικό και μηντιακό χαρτί, δεν είναι τόσο ή 
μόνον πολιτικός· είναι ταυτόχρονα κι αισθητικός/πολιτιστικός ή ακόμα κι 
εκφραστικός: Προσπαθεί να ενσαρκώσει ένα λαϊκό ύφος που αδιαφορεί 
για τις συμβάσεις της σύγχρονης πολιτικής κι αισθητικής ορθότητας -είτε 
πρόκειται για τα χαστούκια του ουραγκοτάγκου Κασιδιάρη είτε για το 
«έξω απ’ τα δόντια» ύφος του Ορμπάν και του Τραμπ είτε για το υβρε-
ολόγιο του Χίου είτε για τον χοντροκομμένο σεξισμό της «τουλούμπας» 
που έχουν για σύμβολό τους οι γάλλοι ακροδεξιοί Ντιεντονέ και Σοράλ70.

Ας ξαναπιάσουμε, σε αυτό το σημείο, το νήμα της κουβέντας πε-
ρί Τοκβίλ που ξεκινήσαμε στο προηγούμενο μέρος του κειμένου71 κι ας 
σταθούμε στο γεγονός πως η μερική και πολλαπλώς κουτσουρεμένη εκ-
δοχή ισότητας που ενσαρκώνει η καπιταλιστική κοινωνία υφίσταται ως 
τέτοια χάρις στο γεγονός ότι, για την αστική ιδεολογία, το μόνο κριτή-
ριο που είναι ικανό αλλά και δικαιοδοτείται να καθορίζει το πόσο ψηλά 
θα φτάσει κανείς στην κοινωνική ιεραρχία είναι η εργατικότητά του. Δη-
λαδή η προσπάθεια που καταβάλλει προκειμένου να πετύχει. Στα πλαί-
σια μιας τέτοιας αντίληψης, ο πλούτος είναι καλοδεχούμενος ως επιβρά-
βευση της εργατικότητας και της σκληρής αυτής προσπάθειας. Το φιλε-
λεύθερο ιδεολόγημα της αξιοκρατίας, που, όπως έχει δείξει ο Κρίστοφερ 
Λας, συνιστά ήδη υπαναχώρηση σε σχέση με τον αυθεντικό αμερικανικό 
εξισωτισμό72, προκύπτει από αυτήν την αντίληψη.

Μια κοινωνία, όμως, εντός της οποίας μπορεί κανείς ν’ ανέβει 
κοινωνικά, αν κάτσει και δουλέψει, είναι μια κοινωνία πολύ πιο δημο-
κρατική από μια κοινωνία εντός της οποίας πετυχαίνει μόνο όποιος «το 
έχει» -στυλιστικά αλλά και με τη γενικότερη έννοια του όρου. Διότι μπο-
ρεί κανείς να μάθει να δουλεύει, αρκεί να το θέλει και να μοχθήσει. Αλ-

70. Για το εν λόγω δίδυμο των επιτυχιών και την «κενέλ» τους, βλ. και το άρθρο μας 
«Ο Νικολά Ανελκά σε ρόλο Κατίδη και η νέα cool Ακροδεξιά στη Γαλλία», περ. Humba, τ. 
15, Άνοιξη 2014 (διαθέσιμο και στον ιστότοπο, https://barikat.gr/content/o-nikola-anelka-se-
rolo-katidi-kai-i-nea-cool-akrodexia-sti-gallia)..

71. Βλ. σχετικά το προηγούμενο τεύχος του Προτάγματος, σ. 112 κ. ε.
72. Βλ. το τρίτο κεφάλαιο της Εξέγερσης των ελίτ.
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λά δεν μπορεί επ’ ουδενί να καταφέρει να «το έχει», όσο κι αν προσπα-
θήσει, καθώς εδώ πρόκειται για ένα είδος πάγιου κι εγγενούς χαρακτη-
ριστικού που το άτομο διαθέτει από την πολύ μικρή του ηλικία και το 
οποίο, ως εκ τούτου, δεν κατακτάται μέσω προσπάθειας. Συνεπώς πρό-
κειται για ένα αγαθό που είναι προσιτό μόνο σε κάποιους λίγους, στους 
περίφημους happy few.

Η ιστορία της αριστοκρατίας μας διδάσκει ότι η αναγωγή του 
στυλ (δηλαδή της εκζήτησης και της «εκλέπτυνσης» των γούστων και 
των συμπεριφορών) σε θεμέλιο κοινωνικής διάκρισης και ανόδου συνι-
στά πάντοτε δείγμα μιας εξαιρετικά αντιδημοκρατικής κοσμοαντίλη-
ψης, εφόσον το στυλ είτε το ‘χεις είτε «δεν το ‘χεις» -δεν μπορείς να το 
αποκτήσεις. Ο βραζιλιάνος ιστορικός και κοινωνιολόγος Σέρτζιο Μπου-
άρκε ντε Ολάντα είχε επιμείνει στο σημείο αυτό, όταν σχολίαζε την τά-
ση των βραζιλιάνων πολιτικών του 19ου αιώνα των προερχόμενων από 
τις παλιές γαιοκτημονικές -και κατά συνέπεια συντηρητικές- οικογέ-
νειες να προκρίνουν την «ευφυΐα» και το «ταλέντο» ως βασικές αρε-
τές σε βάρος της εργατικότητας ή του πρακτικού πνεύματος -δύο αρε-
τών ακραιφνώς νεωτερικών και αστικών, που έκαναν τότε, δειλά δειλά, 
την εμφάνισή τους στη Λατινική Αμερική: «Εντός μιας κοινωνίας αρι-
στοκρατικής και κυριαρχούμενης από προσωποπαγείς κοινωνικούς δε-
σμούς η επίκληση της ευφυΐας […] ανταποκρίνεται, σε τελική ανάλυση, 
στην ανάγκη που νιώθει κάθε άτομο να διακρίνεται απ’ τους ομοίους 
του μέσω μιας ιδιότητας δήθεν κληρονομικής και ιδιαίτερης, παρόμοι-
ας, υπό αυτή την άποψη, με την αριστοκρατία του αίματος»73. Όπως 
σωστά παρατηρούσε ο Ντέιβιντ Γκρέμπερ, απατώντας στην ερώτηση 
«γιατί η εργατική τάξη που ψηφίζει Μπους τείνει ν’ απεχθάνεται πε-
ρισσότερο τους διανοούμενους από τους πλούσιους;»: «πιστεύω ότι η 
απάντηση είναι απλή. Μπορούν να φανταστούν την πιθανότητα να γί-
νουν κάποτε πλούσιοι, αλλά τους είναι εντελώς αδύνατο να φαντα-
στούν πως, είτε οι ίδιοι είτε κάποιο από τα παιδιά τους, θα μπορούσε 
ποτέ να γίνει μέλος της τάξης των διανοούμενων»74.

Η παγίωση του χιπστερισμού, ως αισθητικοστυλιστικού προτύ-
που των σημερινών κοινωνιών, συνιστά μια από τα βασικές όψεις της 

73. S. Buarque de Holanda, Racines du Brésil [Οι ρίζες της Βραζιλίας] (1936), μτφρ. M. 
Meyer, Παρίσι, Gallimard-UNESCO, 1998, σ. 128.

74. Παρατίθεται από τον R. Perlstein, “Outsmarted. On the liberal cult of the cognitive 
elite”, The Baffler, τ. 34, Άνοιξη 2017, σ. 64.
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διαδικασίας ολιγαρχικοποίησης75 που πλήττει τη σύγχρονη Δύση. Ιδωμέ-
νος απ’ αυτή τη σκοπιά, ο χιπστερισμός συνιστά την αισθητική έκφρα-
ση του εξόχως αντιδημοκρατικού προτάγματος των σύγχρονων ανερχό-
μενων και κυρίαρχων στρωμάτων. Μακράν του να αμφισβητεί έστω και 
στο ελάχιστο την κυρίαρχη λογική της διαδικασίας εξορθολογισμού ως 
διαρθρωτικής δύναμης της κοινωνίας, όχι απλώς τη διατηρεί και τη διαι-
ωνίζει, αλλά προκρίνει, συνάμα, και τη λιγότερο εξισωτική εκδοχή της: 
Προσπαθεί να αντικαταστήσει τον νεωτερικό-αστικό εξορθολογισμό (ο 
οποίος, βασιζόμενος στην αρετή της εργατικότητας, διέθετε δημοκρατι-
κά στοιχεία) με ένα είδος νεοαριστοκρατικής εκδοχής του, που μας θυ-
μίζει τα ήθη της παρακμάζουσας και οικονομικο-κοινωνικά παρασιτικής 
γαλλικής ή ναπολιτάνικης αριστοκρατίας του 18ου αιώνα76. 

Είδαμε στην αρχή του κειμένου πως το hip, φορέας του οποίου εί-
ναι ο χίπστερ, συνιστούσε μια καθαρά λαϊκής προέλευσης αρετή και γι’ 
αυτό αναδύθηκε στο αντίστοιχο περιβάλλον. Εμπνεόμενος απ’ αυτή την 
αρχική καταγωγή του όρου, ο Νόρμαν Μέιλερ φανταζόταν τον χίπστερ 
ως έναν τύπο ανθρώπου που, κατά το πρότυπο των ηρώων ενός Ντ. Χ. 
Λώρενς ή ενός Χένρι Μίλερ, θα υπονόμευε το πρότυπο του «υπέρ-πολι-
τισμένου ανθρώπου» (over-civilized man)77 της αστικής κοινωνίας, δανειζό-
μενος στοιχεία της νέγρικης κουλτούρας που είχαν πλέον εκλείψει εντός 
της ορθολογικής κι υπεροργανωμένης Δύσης: τον αυθορμητισμό, την τρα-
χεία αρσενικότητα, μια στενότερη και πιο άμεση σχέση με τα ορμέμ-
φυτα και τη σεξουαλικότητα, μια έλλειψη εκζήτησης. Γι’ αυτό κι ο χίπ-

75. Βλ. ως προς αυτό το σημείο το κείμενο της ομάδας μας, «Το τέλος της αφθονίας και 
τα πολιτικά διακυβεύματα που μας θέτει», Πρόταγμα, τ. 4. 

76. Μόνο τυχαίο δεν πρέπει να θεωρείται, από αυτήν την άποψη, το γεγονός πως μια 
σκηνοθέτις σαν την Σοφία Κόπολα γύρισε την ταινία Μαρία Αντουανέτα (2006), όπου η 
αυστριακή πριγκίπισσα και μετέπειτα βασίλισσα βιογραφείται υπό τους ήχους πανκ και 
«εναλλακτικού» ροκ ρυθμών και παρουσιάζεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μη διαφέρει 
πολύ από μια χίπστερ fashionista και arty νέα της εποχής μας. Σε κάποιο πλάνο μάλιστα, 
δίπλα στα μποτίνια και τις γόβες της βλέπουμε να παρελαύνουν περήφανα κι ακομπλεξά-
ριστα ένα ζευγάρι μωβ All Star παπούτσια. Είναι σαφές πως ο παρακμιακός ηδονισμός της 
καταρρέουσας γαλλικής αριστοκρατίας γοητεύει την Κόπολα (η οποία λατρεύει το Παρίσι 
και τη μόδα), καθώς της θυμίζει τις δικές της αντίστοιχες παραστάσεις των σύγχρονων 
νεοϋορκεζοπαριζιάνικων χίπστερ κύκλων: η ζωή ως διαρκές πάρτι, η στυλιστική εκλέ-
πτυνση ως βασική μας έγνοια, η κυριαρχία της λογικής της μόδας κ.ο.κ. Διόλου τυχαίο 
που η ταινία μας φέρνει στο νου βιντεοκλίπ της Lady Gaga και ουδεμία σχέση δεν έχει με 
τη «βαριά» και μπαρόκ «μεγαλοπρέπεια» που αποπνέουν παλιότερες κινηματογραφικές 
αποδόσεις της ζωής της αυστριακής βασίλισσας.  

77. N. Mailer, “The White Negro”, Advertisement for Myself, Λονδίνο, Panther Books, 1972, 
σ. 273.
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στερ αναλύεται πρωταρχικά απ’ τον αμερικανό συγγραφέα ως ένα εί-
δος «λευκού νέγρου». Εντούτοις, όπως αποδείχθηκε ιστορικά, ο χίπστερ 
κατέληξε τελικώς να αποτελεί την αποθέωση του «υπέρ-πολιτισμένου» 
προτύπου που τόσο μυκτήριζε ο Μέιλερ -μακράν του να ‘ναι «γάτα» και 
«περπατημένος», ο χίπστερ έχει καταλήξει μάλλον να ενσαρκώνει -σε 
ό,τι αφορά στις πιο ακραίες του εκδοχές- τον «φλώρο» και το «φυτό», 
το αποκορύφωμα μιας κοινωνίας υπεροργανωμένης κι υπερπροστατευ-
τικής, το «θηλυπρεπές» και μαλθακό τέκνο της αφθονίας των σύγχρονων 
μεγαλουπόλεων που κρύβεται πίσω απο την αποκαθαρμένη γλώσσα και 
εντός των safe spaces της πολιτικής ορθότητας για να μη δεί την πραγμα-
τικότητα κατάματα78. Ο ίδιος ο Μέιλερ, αναθεωρώντας ενδεχομένως τις 
αρχικές του ιδέες επί του θέματος, αναρωτιόταν, το 1968, παρατηρώ-
ντας του νεαρούς Γίπις κατά τις περίφημες διαδηλώσεις ενάντια στο συ-
νέδριο των Δημοκρατικών στο Σικάγο, αν «είναι αυτά τ’ ατημέλητα παι-
διά το είδος των στρατευμάτων με τα οποία θα ‘θελε κανείς να ριχτεί στη 
μάχη»79. Η μόνη διαφορά έγκειται στο ότι τούτη τη μαλθακότητα δεν τη 
δημιουργούν πλέον η ασφυκτική οργάνωση του τεϊλορικού καπιταλισμού 
ή οι καλοί τρόποι κι οι ψυχικές απαγορεύσεις της αστικής ηθικής, αλλά 
μια νέα εκδοχή κουλτούρας της υπερεκλέπτυνσης και της υπερβολικής 
εκζήτησης η οποία αρθρώνεται γύρω από το αισθητικό κι εκφράζεται με 
όρους στυλιστικούς. 

Στην πραγματικότητα ο Μέιλερ παρέβλεπε το ουσιώδες: το στοι-
χείο της τραχύτητας και της «αρσενικότητας» είναι εγγενές στο αστι-
κό φαντασιακό και δη στην αμερικανική του εκδοχή και το «πιονιέρι-
κο» φαντασιακό της Άγριας Δύσης και των self-made men, όπως είδαμε 
στο προηγούμενο μέρος του κειμένου. Αυτό, αντίθετα, ενάντια στο οποίο 
προσπαθούσε ο αμερικανός συγγραφέας να εξεγερθεί ήταν η παρηκμα-
σμένη εκδοχή αστικού κόσμου, το γραφειοκρατικό σύμπαν που σιγά σι-
γά δημιουργούσε την κοινωνία της κατανάλωσης εντός της οποίας ήταν 
ολοένα και πιο δύσκολο να εκφραστεί τούτη η πρωταρχική και προμη-
θεϊκή αρσενικότητα. Και φυσικά, όπως αποδείχθηκε, καμία ασυμβατό-
τητα δεν υπήρξε μεταξύ τούτου του αναδυόμενου μοντέλου κοινωνίας 
και των νέγρικων αρετών που ο ίδιος εκτιμούσε τόσο πολύ. Το «νέγρι-
κο» στοιχείο μόνο στις φαντασιώσεις του δυτικού φιλοεξωτισμού -αλλά 

78. Εξ ου και η υιοθέτηση, από την πιο προωθημένη χιπστερική πρωτοπορία των στυ-
λιστικών χαρακτηριστικών του λεγόμενου geek και nerd, του «γυαλαμπούκα» επιστήμονα 
και γενικώς του «φυτού».

79. N. Mailer, Miami and the Siege of Chicago, ό. π., σ. 144.
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και στους φόβους ρατσιστών απέναντι στους «αδαείς, βάρβαρους κι αι-
σθησιακούς Νέγρους που απειλούσαν να εξαφρικανίσουν τον αμερικανι-
κό Νότο και να καταστρέψουν τον Καυκάσειο πολιτισμό του»80- συνοψί-
ζεται σε κάποιαν αδάμαστη αρρενωπότητα. Αντίθετα, βασική διάσταση 
τούτου του αδιαμφισβήτητου αυθορμητισμού και της πηγαιότητας -που 
λείπουν από τους λευκούς, «εξορθολογισμένους» Δυτικούς- είναι ένας 
αισθησιασμός της εκλέπτυνσης τον οποίο θα μπορούσαμε να συμπυκνώ-
σουμε στα ήθη της sapeur λογικής και νοοτροπίας: υπερβολική ενασχόλη-
ση με την εμφάνισή μας ως εκδοχή προσωπικής υγιεινής, έμφαση στην 
τελετουργική διάσταση των πραγμάτων, μείξη του αυθορμητισμού με τη 
λογιοσύνη81. Από νωρίς τούτη η λογική υπήρξε εγγενής στον μαύρο τζαζ 
χώρο και, ως ιστορική εξέλιξη του δανδισμού, βρίσκεται πολύ πιο κοντά 
στη σημερινή λογική της εκλέπτυνσης και του αισθητισμού παρά στη δη-
μοκρατική απλότητα και «τραχύτητα» του αμερικανισμού. 

Σε κάθε περίπτωση, μακράν του να ενσαρκώνει τις αρετές του 
αυθορμητισμού και μιας κάποιας «τραχύτητας», ο χίπστερ, «αγαθός 
κι υπερπολιτισμένος σε βαθμό παρακμής» (σύμφωνα με την έκφρα-
ση του ιστορικού της τζαζ Frank Tirro), φέρνει στο νου την εκλέπτυν-
ση των αριστοκρατών και των ευγενών, εφόσον οτιδήποτε κάνει οφείλει 
να είναι ραφινάτο και ν’ ανταποκρίνεται σε προκαθορισμένα στυλιστι-
κά και γενικότερα πολιτιστικά κριτήρια, στα πλαίσια ενός βίου ολωσ-
διόλου αισθητικοποιημένου, που ορίζεται πλέον από τη λογική της μό-
δας και τη χρήση της έννοιας του γούστου ως μέσου κοινωνικής διαφο-
ροποίησης και ανόδου. Κι αντί η λυρική γενιά να οδηγήσει πραγματικά 
στην εγκαθίδρυση ενός προτύπου ζωής σαν αυτό που θα ονειρεύονταν 
οι καλλιτεχνικές και φιλοσοφικές πρωτοπορίες του Ρομαντισμού και 

80. M. Stampp, The Era of Reconstruction, ό. π., σ. 5.
81. Για παράδειγμα, μόνο ένας «αστός» (με την αρνητική έννοια του όρου) σαν τον 

Αντόρνο μπορούσε να παραβλέπει την τεράστια πολυπλοκότητα κι εκλέπτυνση μιας μου-
σικής ταυτοχρόνως λόγιας και λαϊκής όπως η τζαζ και να την απορρίπτει ως ένα πολιτι-
στικό υποπροϊόν δήθεν προερχόμενο από την προσπάθεια προσαρμογής των «αισθησια-
κών» -και, ως εκ τούτου, ανίκανων για συστηματική και λόγια παραγωγή- μαύρων στην 
αναδυόμενη, κατά τη δεκαετία του ’30, μαζική κουλτούρα. Αντίστοιχα, σε πλήρη αντίθεση 
με τον Μέιλερ, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ τόνιζε το εξής: «Η αποδοχή της άμεσης, μη-βίαιης 
δράσης από την πλευρά των μαύρων μαζών συνιστά δείγμα μιας κάποιας εκλέπτυνσης. 
Διότι εκφράζει μια ικανότητα ρήξης με τις παλιές κι εδραιωμένες αντιλήψεις της κοινω-
νίας μας. Η φιλοσοφία του οφθαλμός-αντί-οφθαλμού κι η τάση να υπερασπίζεται κανείς 
ενεργητικά τον εαυτό του, όταν του επιτίθενται, αποτελούσε ανέκαθεν το βασικό κριτήριο 
της αμερικανικής αρρενωπότητας» (M. K. King Jr, Why We Can’t Wait, Ν. Υόρκη, Signet 
Classics, 2000, σ. 31). 
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του μοντερνισμού -μια πρωτόγνωρη απελευθέρωση των δημιουργικών 
ώσεων του υποκειμένου και της εκφραστικότητάς του («η ποίησις όχι 
μόνον ως μέσον εκφράσεως μα και ως λειτουργία του πνεύματος διηνε-
κής» που έλεγε κι ο Εμπειρίκος)-, εν τέλει οδηγεί σ’ έναν άνευ προη-
γουμένου ακρωτηριασμό του λυρισμού και στην απορρόφηση του υπο-
κειμένου από τη γενικευμένη ασημαντότητα και την πανταχού παρού-
σα ελαφρότητα, παρά τα διαρκή εγκώμια αρετών όπως η «δημιουργι-
κότητα» κι η εκφραστικότητα82. Όπως σωστά το είχε διαβλέψει ο Ζίμελ, 
«δεν υπάρχει ίσως άλλο ψυχικό φαινόμενο που να έχει τόσο απόλυτα 
αποδοθεί στη μεγαλούπολη όσο η στάση του blasé. […] Μια ζωή αφιερω-
μένη στο απεριόριστο κυνήγι της απόλαυσης μας κάνει μπλαζέ, επειδή 
διεγείρει τα νεύρα στον ύψιστο βαθμό αντίδρασής τους για τόσο μεγά-
λο χρονικό διάστημα που στο τέλος παύουν να αντιδρούν εντελώς»83. 
Κι αν «η ουσία της στάσης μπλαζέ συνίσταται στην άμβλυνση της ικα-
νότητας του νου να κάνει διακρίσεις»84, τι άλλο χαρακτηρίζει περισσό-
τερο τη χίπστερ τάση απομυθοποίησης των πάντων, αυτόν τον «φιλόξε-
νο μηδενισμό» (Ν. Σεβαστάκης) και την ομοούσια γενικευμένη υπαρξι-
ακή εξάντληση από τούτη τη συνολική επικράτηση της βαρεμάρας και 
την ανικανότητα να βρίσκουμε κάτι άξιο κι ενδιαφέρον; Έχουμε εδώ το 
χτύπημα του περίφημου «αριστοκρατικού δαίμονα της κρυφής ανίας», 
για να θυμηθούμε την έκφραση του Πούσκιν.

82.  Ενδεικτικό αυτών που λέμε είναι το γεγονός πως ο Γκυ Ντεμπόρ, θεωρητικός κατά 
τα άλλα της «δημιουργίας καταστάσεων» και της «κατάργησης του διαχωρισμού μεταξύ 
ζωής και τέχνης», τελικά καταλήγει να εκφράζει, όπως έχει σωστά παρατηρηθεί, μια αντι-
δραστικού τύπου κριτική του καπιταλισμού, η οποία εκφράζεται μέσω της αγάπης του 
για αριστοκρατικών ηθών συγγραφείς όπως ο Μπαλτάζαρ Γκραθιάν ή ο βασιλικός κινέζος 
στρατηγός Σουν Τζου αλλά και για τον αποκρυφισμό και τον ιπποτικό και αριστοκρατικό 
μύθο του Άγιου Δισκοπότηρου. Δεν είναι τυχαίο που θεωρούσε τον εαυτό του «όχι ως 
φιλόσοφο αλλά ως στρατηγικό στοχαστή» (όπως είχε κάποτε εκμυστηρευτεί στον Αγκά-
μπεν -βλ. σχετικά, G. Agamben, «Le cinéma de Guy Debord», http://espace.freud.pagesperso-
orange.fr/topos/psycha/psysem/cinedebo.htm) κι ήταν παθιασμένος με τα παιχνίδια στρατη-
γικής. Όλα αυτά τα στοιχεία όπως και η τάση του να φετιχοποιεί τα γλωσσικά του τικ και 
να ανάγει το περιεχόμενο στο στυλ εκφράζουν μια αντίληψη του κόσμου που προσιδιάζει 
πολύ περισσότερο στον αριστοκρατικό ελιτισμό και στην παράδοση του παριζιανισμού 
παρά στο δημοκρατικό πνεύμα των χειραφετητικών κινημάτων της νεωτερικότητας, όπως, 
εντελώς λανθασμένα, τον παρουσιάζει ο κυρίαρχος μύθος (που στην Ελλάδα καλλιεργεί 
κι υπερασπίζεται συστηματικά ο Γ. Ι. Μπαμπασάκης -βλ. π.χ. «Είμαι ψυχρός μελετητής, 
δεν παρασύρομαι σε μύθους», συνέντευξη στο www.bookpress.gr, 31/10/2016).

83. G. Simmel, Πόλη και ψυχή (1903), μτφρ. Γ. Λυκιαρδόπουλου, Αθήνα, Έρασμος, 1993, 
σ. 19.

84. Ό. π.
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Από κοινωνικοϊστορική σκοπιά το νόημα αυτής της εξέλιξης θα 
μπορούσε να αποδοθεί ως εξής: Ο θάνατος του αστικού πολιτισμού, που 
σταδιακά, με την άνοδό του, γκρέμισε το παραδοσιακό, αριστοκρατικής 
έμπνευσης κοινωνικό οικοδόμημα -το περίφημο Παλαιό Καθεστώς- εντός 
της Δύσης και αντικατέστησε την παραδοσιακή, αριστοκρατικού τύπου 
διαδικασία εξορθολογισμού από το καθαρά νεωτερικό-αστικό της αντί-
στοιχο, έχει ανοίξει πια τον χώρο στην επανεμφάνιση στοιχείων της πρώ-
της, εντός ενός ιδιότυπου πολιτιστικού μείγματος που στο επίπεδο των 
πολιτικών αξιών παραμένει «φιλελεύθερο» (δηλαδή μη μοναρχικό) και 
πολυπολιτισμικό. Είναι ακριβώς αυτό το στοιχείο που καθιστά τόσο δυσ-
διάκριτη την ουσιώδη και βαθιά του αντιδημοκρατικότητα, κάνοντας πο-
λύ κόσμο -ειδικά στην Αριστερά- να συγχέει την πολιτιστική κριτική στα 
-όποια- πατριαρχικά και συντηρητικά κατάλοιπα με την ελιτίστικη περι-
φρόνηση των λαϊκών στρωμάτων ως τέτοιων. 

Είναι, βέβαια, προφανές πως αυτού του είδους οι διαπιστώσεις 
θα πρέπει να συνοδεύονται από την αναγνώριση του γεγονότος πως μό-
νο μια εκ βάθρων αναθεώρηση της άμεσης πολιτικής μας κληρονομιάς 
-δηλαδή της αντιαυταρχικής ιδεολογίας των κινημάτων του ’60- μπο-
ρεί να μας επιτρέψει να επανασυνδεθούμε με εκείνο το ξεχασμένο σήμε-
ρα δημοκρατικό κι εξισωτικό πνεύμα, δίχως το οποίο καμία κριτική δεν 
μπορεί να ασκηθεί στον σύγχρονο πολιτισμό της ανισότητας και στις ιδε-
ολογίες που, κρυφά ή φανερά, τον υποστηρίζουν και τον προωθούν.

ΝΙΚΟΣ Ν. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ



Δημήτρης Μαρκόπουλος

Η νεοτεχνολογία και οι προεκτάσεις της*

Η «αλληλοδιαπλοκή τεχνοφιλικών και τε-
χνοφοβικών ρητορειών» δεν καταδεικνύει μόνο τη 
«νοσηρή γοητεία που μας ασκεί η ιδέα της ίδιας 
μας της εξαφάνισης» αλλά και μια κοινή «πίστη 
στην υποτιθέμενη παντοδυναμία της τεχνικής».

Ζαν-Μαρκ Μαντοζιό1

Η συζήτηση για τον κοινωνικό ρόλο της τεχνικής διεξάγεται σή-
μερα (όποτε διεξάγεται) μέσα σε ένα ακραιφνώς τεχνοφιλικό περιβάλ-
λον, το οποίο μάλιστα δεν περιορίζεται στον δυτικό κόσμο, αλλά εξάγε-
ται ολοένα και πιο επιθετικά σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Ο 
ακατανίκητος θαυμασμός για κάθε τεχνικό επίτευγμα ή καινοτομία, αλ-
λά και γενικώς καθετί το «νέο», επισκιάζει την όποια ψύχραιμη και δι-
αυγή ανάλυση του ζητήματος. Πώς, άλλωστε, μπορεί σήμερα να γίνει η 
οποιαδήποτε κριτική στην απαστράπτουσα και επελαύνουσα κυριαρχία 
των κάθε λογής μικροσυσκευών, «εφαρμογών», ή «κοινωνικών δικτύων», 
των οποίων η αδιάκοπη χρήση τείνει να καταστεί δεύτερη φύση για τα 
σημερινά άτομα; Με ποιον τρόπο θα μπορούσε κάποιος σήμερα να επα-
νατοποθετήσει στις σωστές του βάσεις το ζήτημα της σχέσης του ανθρώ-
που με τα σύγχρονα τεχνολογικά του επιτεύγματα -χωρίς να εκπέσει σε 

*Το παρόν κείμενο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά σε μια αρκετά πιο συντομευμένη 
εκδοχή του στην Εφημερίδα των Συντακτών (31/10/2016), με τη μορφή βιβλιοκριτικής και 
υπό τον τίτλο «Υποταγή σε νέες ολιγαρχίες». 

1. Ζ. Μ. Μαντοζιό, «Το τέλος του ανθρώπινου είδους; (β΄ μέρος)», Πρόταγμα τ. 7, 
Οκτώβριος 2014, σ. 129. 
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κάποια εύκολη και στείρα τεχνοφοβία-, από τη στιγμή που τα τελευταία 
παρουσιάζονται ως το αδιαμφισβήτητο παρόν αλλά και θεμελιώδες κομ-
μάτι ενός πολλά υποσχόμενου μέλλοντός μας; 

Είθισται, λοιπόν, ο σχετικός διάλογος να περιστρέφεται γύρω 
από τα άμεσα οφέλη για τη ζωή μας που επιφέρουν η προώθηση της επι-
στήμης και της έρευνας και η χρήση της τεχνολογίας, ενώ οι αρνητικές 
πλευρές της τελευταίας υποβαθμίζονται ως δείγμα υπερβολών, αν όχι 
εξαιρέσεων. Επιπρόσθετα, ακούμε συχνά το επιχείρημα ότι η εξελιγμένη 
τεχνολογία είναι ήδη εδώ, εντός των ζωών μας ως μια φυσική εξέλιξη των 
πραγμάτων, οπότε θα πρέπει να είμαστε «ανοιχτοί» και να περιμένουμε 
πολύ για να την «χωνέψουμε» ώστε να την κρίνουμε και να εξετάσουμε 
πώς επιδρά πάνω μας. Όπως έχει γράψει κι ένας πρώτης τεχνοφιλικής 
γραμμής αρθρογράφος, σχετικά με τα άγχη που προκαλεί η πληροφορική 
δικτύωση: «Όλα αυτά είναι πραγματικά, αλλά το ίδιο θα έλεγε κι ένας 
μοναχός του Μεσαίωνα βλέποντας την πλημμύρα των αιρετικών κειμέ-
νων που άρχισαν να βγαίνουν από τις τυπογραφικές μηχανές. Δεύτερον, 
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πληροφορική επανάσταση είναι σε μετάβα-
ση και κάθε επανάσταση σε μετάβαση διασπείρει σύγχυση. Το παλιό δεν 
έχει πεθάνει και το καινούργιο δεν έχει γεννηθεί…»2. Όπως πολλές φορές 
συμβαίνει στις μέρες μας, βρισκόμαστε ενώπιον μιας φαιδρής προσπά-
θειας αποφυγής του προβλήματος, αν δεν πρόκειται απλώς για κάποια 
νιοστού βαθμού τεχνοφιλική αφέλεια που το μόνο που επιτυγχάνει είναι 
να συσκοτίζει περαιτέρω τα πράγματα. 

Αντίθετα, στο παρόν κείμενο θα προσπαθήσουμε να σχολιάσου-
με τον ρόλο που παίζει στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, και κυρί-
ως στην κοινωνικοποίησή τους, όλο αυτό το σύνολο των τεχνολογικών 
και επιστημονικών καινοτομιών στους τομείς της πληροφορικής και της 
επικοινωνίας (τεχνολογία αιχμής, προσωπικά γκάτζετς, μικροσυσκευές 
κ.λπ.), που έχει εισβάλλει και εγκατασταθεί στις κοινωνίες μας τις τε-
λευταίες δεκαετίες, και το οποίο επιλέγουμε να αποκαλούμε ως νεοτε-
χνολογία3. Όπως θα δούμε παρακάτω, οι κοινωνικές διαστάσεις της νε-
οτεχνολογίας διαφέρουν ποιοτικά από τις αντίστοιχες της πιο παραδο-
σιακής τεχνολογίας των παλαιότερων εποχών· εξ ου και η ευθυγράμμισή 

2. Π. Μανδραβέλης, «Οι γκρίνιες για το Διαδίκτυο», Καθημερινή, 27/09/2009. 
3. Σχετικά με τον όρο αυτό βλ. Ζαν-Μαρκ Μαντοζιό, «Το τέλος του ανθρώπινου 

είδους;», Πρόταγμα τ. 6, Δεκέμβριος 2013, σ. 113, υπ. 1, όπως επίσης και την παράγραφο 
«Νεοτεχνολογία και μαζική κουλτούρα» από το editorial του 7ου τεύχους, Οκτώβριος 2014, 
σσ. 32 - 49. 
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της με την γενικευμένη ρευστότητα του σύγχρονου κόσμου4. Βασική πα-
ραδοχή μας, επομένως, είναι ότι η αποχαύνωση μέσω των πανταχού πα-
ρόντων social media, η ατέρμονη χρήση της πληροφορικής, όπως και όλο 
αυτό που θα μπορούσαμε ν’ αποκαλέσουμε ως γκατζετομανία, δεν εν-
σαρκώνουν απλά το καταναλωτικό και κομφορμιστικό πνεύμα της επο-
χής, αλλά διαπλάθουν επίσης έναν νέο ανθρωπολογικό τύπο: βυθιζόμενο 
το σύγχρονο άτομο στον ναρκισσισμό και την αμετροέπεια χάνει σταδι-
ακά την ιδιότητα του υπεύθυνου πολίτη συμβάλλοντας, επιπλέον, στη δι-
άρρηξη κάθε συγκροτημένου κοινωνικού δεσμού. 

Υπήκοοι της Αυτοκρατορίας; 

«Υπήκοος» είναι πράγματι εκείνος που 
υπόκειται σε μια υπέρτατη αρχή. Το γεγονός ότι η 
υποταγή είναι εθελούσια, αποτέλεσμα της επιλογής 
κάποιου, δεν αλλάζει τη θέση του. 

Ρ. Κούρτσιο5

Στο βιβλίο του Η εικονική αυτοκρατορία, που κυκλοφόρησε 
πέρυσι, ο συγγραφέας -και πάλαι ποτέ ηγετικό στέλεχος των Ερυ-
θρών Ταξιαρχιών- Renato Curcio  επιχειρεί με ενδιαφέροντα τρόπο να 
προσφέρει μια ανανεωμένη κριτική ματιά γύρω από τη χρήση και τον 
ιδεολογικό ρόλο των νέων τεχνολογιών, ανοίγοντας τον σχετικό διάλο-
γο. Και το κάνει αυτό υπερβαίνοντας τη συνήθη πρακτική όσων ασχο-
λούνται με τα ζητήματα αυτά, οι οποίοι συνήθως απλά παραθέτουν 
την εκάστοτε νέα σειρά τεχνολογικών «θαυμάτων» ή παρουσιάζουν 
την τεχνολογία ως φορέα -επαναστατικών(!)- αλλαγών μιας υπό δι-
αρκή πρόοδο κοινωνίας6. Αντίθετα, υποβάλλει την τεχνολογική πραγ-
ματικότητα σε μια πολιτική κριτική, εμπλουτίζοντάς την με κοινωνιο-
λογικά σχόλια. 

4. Όπως αυτή έχει περιγραφεί πολύ ωραία από τον κοινωνιολόγο Ζ. Μπάουμαν. 
5. Renato Curcio, Η εικονική αυτοκρατορία: Η αποικιοποίηση του φαντασιακού και ο 

κοινωνικός έλεγχος, μτφρ. Π. Καλαμαράς, Αθήνα, Ελευθεριακή Κουλτούρα, 2016, σ. 21.
6. Αποτελεί θλιβερή διαπίστωση ότι η πλειοψηφία των σχετικών εκδόσεων περιορίζεται 

σε βιβλία που απλά «ακουμπούν» το ζήτημα χωρίς να το αναλύουν, ενώ νέοι τίτλοι ή 
μεταφράσεις έργων κριτικής σε αυτήν τη νεοτεχνολογία απουσιάζουν σχεδόν πλήρως από 
τη χώρα μας. 

Η ΝΕΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
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Στο εν λόγω βιβλίο, τα διάφορα επιτεύγματα ψηφιακής τεχνολο-
γίας, όπως για παράδειγμα τα έξυπνα κινητά (Smartphones), τα Tablets, 
οι «εφαρμογές» (Applications) ή τα κάθε λογής μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης (Social Media), αναλύονται και διερευνώνται διεξοδικά από τον συγ-
γραφέα ως οι νέες δομές που συνθέτουν το πλέγμα του μετα-βιομηχανι-
κού καπιταλισμού, αυτής της «Εικονικής Αυτοκρατορίας» όπως ο ίδιος 
τον βαφτίζει. Σύμφωνα με τον Κούρτσιο οι ιντερνετικές εφαρμογές και 
οι λοιπές τεχνολογίες αιχμής έχουν αποικίσει το κοινωνικό φαντασιακό 
σε πρωτοφανή, και σχεδόν ολοκληρωτικό, βαθμό, λειτουργώντας ως ένας 
πανίσχυρος μηχανισμός έλξης και οδηγώντας τον σημερινό άνθρωπο σε 
μια «εθελούσια υποταγή» στις νέες ολιγαρχίες. Οι πολυεθνικοί επιχειρη-
ματικοί κολοσσοί του κλάδου της νεοτεχνολογίας -έτσι όπως ξεπήδησαν 
τις προηγούμενες δεκαετίες από τα εργαστήρια της Silicon Valley7- εκμε-
ταλλεύονται την απεριόριστη «δωρεάν εργασία» εκατομμυρίων ανθρώ-
πων (το γεγονός δηλαδή ότι η πολύωρη καθημερινή ενασχόλησή μας με 
το διαδίκτυο και τις εφαρμογές του προσφέρει δωρεάν στις εταιρείες 
αυτές εμπορική -και συνεπώς διαφημιστική- αποδοχή) για να αποκομί-
σουν επιχειρηματική φήμη και άφθονα κέρδη8. Μέσω των ψηφιακών ταυ-
τοτήτων και της εικονοποίησης της ζωής, κάθε χρήστης της τεχνολογίας 
λειτουργεί ως ένα είδος άμισθου υπαλλήλου που προωθεί το εκάστοτε 
προϊόν, ακόμα κι αν αυτό διατίθεται δωρεάν. 

Η εσωτερίκευση της νεοτεχνολογίας γίνεται αντιληπτή από τον 
Κούρτσιο ως ο κομβικός εκείνος παράγοντας που μας ωθεί σε ένα είδος 
σύγχρονης δουλείας: την άνευ όρων παράδοση στη λογική της μαζικής 
επιτήρησης και της «διαφάνειας» των προσωπικών μας δεδομένων. Αυτή 
η σύγχρονη μορφή του λεγόμενου «Πανοπτικού» εντείνει τον κοινωνικό 
έλεγχο μέσω της παρακολούθησης τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων από 
υπηρεσίες ασφαλείας και εταιρείες πληροφορικής ενώ προωθεί την πε-
ραιτέρω παραγωγικότητα της εργασίας μέσω του ψηφιακού ελέγχου του 
ρυθμού εργασίας και της αυτοματοποίησης της αποδοτικότητας. Στο βι-
βλίο γίνεται λόγος για την έννοια του «ανώμαλου εργαζομένου» που 
λανσάρουν πλέον οι εταιρείες προκειμένου να απομονώσουν τα άτομα 

7. Πρόκειται για πασίγνωστες, γιγάντιες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας με έδρα 
ή ερευνητικά τμήματα στην περιοχή αυτή, όπως για παράδειγμα η Facebook, η Apple, η 
Google, η Microsoft, η Yahoo, η eBay, η Uber, η Intel, η Amazon, κ.λπ., οι οποίες πρωτοστατούν 
τόσο στη διάδοση της κουλτούρας των τεχνολογιών αιχμής όσο και στην εμπέδωση ενός 
γενικότερου κλίματος «ανοιχτότητας» κι εργασιακής ευελιξίας. 

8. Χωρίς να ξεχνάμε βέβαια τις υπερεντατικές έως απάνθρωπες συνθήκες εργασιακής 
εκμετάλλευσης στα εργοστάσια των εν λόγω ομίλων σε διάφορες γωνιές της γης. 
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που παρουσιάζουν χαμηλή απόδοση. Έτσι, στην εποχή της παντοδύναμης 
πληροφορικής «είναι η μηχανή η οποία, την ίδια στιγμή, βάζει τον χρόνο, 
χρονομετρεί και τιμωρεί. Είναι η μηχανή που αντιλαμβάνεται και προσ-
διορίζει την “ανωμαλία”. Έτσι, η έννοια του ανώμαλου εμφανίζεται σαν 
μια έννοια ουσιαστικά τεχνολογική -ορίζεται και υπολογίζεται από “αι-
σθητήρες”, χωρίς να προβλέπεται η μεσολάβηση άλλων ανθρώπων- και, 
συνεπώς, έχει να κάνει με τις τεχνολογίες της πληροφορικής»9. 

Ωστόσο, σε μια τέτοια φουκωϊκού τύπου ερμηνεία της πραγμα-
τικότητας εντοπίζονται ίσως και τα όρια της ανάλυσης του Κούρτσιο, 
δείγμα μάλλον των αριστερίστικων θεωρητικών καταβολών του. Διότι 
χρησιμοποιεί όλη αυτήν την επιχειρηματολογία περί της τεχνολογικής 
αποικιοποίησης του φαντασιακού απλά και μόνο για να στηρίξει μια θε-
ωρία περί «νέων υπηκόων» και «βιοπολιτικής». Όπως περιγράφει χαρα-
κτηριστικά, το παρόν σύστημα μοιάζει να αποκρυσταλλώνεται ως «μια 
εξουσία επί των ψηφιακών μας ταυτοτήτων παγκοσμιοποιημένη και ολο-
κληρωτική, η οποία θεσπίζει πρωτόγνωρες, ριζικές μορφές υπηκοότη-
τας»10. Με τον τρόπο αυτό, η ανάλυσή του έρχεται να προστεθεί σε μια 
σειρά θεωρητικών αναλύσεων από διανοούμενους της εποχής μας, στο 
πλαίσιο αυτού που θα ονομάζαμε «πνεύμα του Φουκώ», σύμφωνα με το 
οποίο κατά τη διαύγαση των κοινωνικών φαινομένων η έμφανση δίνεται 
στην ανάδειξη, και επακολούθως στη δαιμονοποίηση, κάποιου υπάρχο-
ντος καθεστώτος «επιτήρησης» ή «εξαίρεσης»· ενίοτε δε κι ενός επερ-
χόμενου «φασισμού» ή «ολοκληρωτισμού», για τον οποίο με τέτοια ελα-
φρότητα συνηθίζουμε να ακούμε να γίνεται λόγος από λαλίστατους δια-
νοούμενους που ανήκουν σε αριστερούς και αναρχικούς χώρους ή απο-
λαμβάνουν την αποδοχή τους. 

Ο προβληματισμός που πηγάζει από αναλύσεις σαν αυτή του 
Κούρτσιο, παρότι είναι φρέσκος κι έχει ως αφετηρία ορισμένες βάσιμες 
πολιτικές ανησυχίες, δυσκολεύεται να ανιχνεύσει τις ουσιώδεις πτυχές 
της τεχνολογικής αλλοτρίωσης σε όλο τους το βάθος και κυρίως να απα-
ντήσει στο ερώτημα γιατί ο σημερινός άνθρωπος παρασύρεται τόσο μα-
ζικά στη δίνη του ψηφιακού κόσμου. Θεωρώντας, μάλιστα, ότι η Εικονι-
κή Αυτοκρατορία «βρίσκεται σε πλήρη εξελικτική συνέχεια με τη βιομη-
χανική κοινωνία»11, αδυνατεί να διακρίνει τη ρήξη στην οποία έχει προ-
χωρήσει η σημερινή κοινωνία της μαζικής κατανάλωσης με το κοινωνικό 

9. Ρ. Κούρτσιο, ό. π., σ. 71.
10. Ό. π., σ. 7. 
11. Ό. π., σ. 6. 
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πλαίσιο των προηγούμενων εποχών του καπιταλισμού. Γι’ αυτό άλλωστε 
δεν καταφέρνει να συνδέσει επαρκώς τη νεοτεχνολογική πραγματικότη-
τα με το φαινόμενο της διάλυσης κάθε κοινωνικού ιστού και της απώ-
λειας κάθε πολιτικής ευαισθησίας των πληθυσμών· ούτε να ανιχνεύσει τα 
βαθύτερα αίτια της εδραίωσης της ασημαντότητας, δηλαδή της καταστρο-
φής κάθε νοήματος στον κόσμο σήμερα και της επικράτησης αυτού του 
γενικού «ότι να ‘ναι».  

Το καθεστώς της μαζικής κουλτούρας

α) Η πολιτιστική ομογενοποίηση 
Από τη μεριά μας, πιστεύουμε πως το ερώτημα σχετικά με την νε-

οτεχνολογία ως βασικό παράγοντα για την επικράτηση της ασημαντότη-
τας σήμερα είναι πολύ πιο βαθύ. Και αυτό διότι η ολοένα και πιο βαθιά 
ταύτιση του ατόμου με τον κόσμο της τεχνολογίας αιχμής συμπλέει και 
συντονίζεται με την πλήρη εξάπλωση και εδραίωση της μαζικής κουλτού-
ρας τόσο εντός όσο κι εκτός της Δύσης. Η μαζική κουλτούρα θα πρέπει να 
γίνεται κατανοητή ως η διαδικασία της βαθμιαίας αποσύνθεσης των κοι-
νωνικών τάξεων ως διακριτών πολιτιστικών συνόλων προς όφελος μιας πο-
λιτιστικής ομογενοποίησης που σαρώνει λίγο πολύ κάθε κοινωνικό στρώ-
μα, ανεξαρτήτως οικονομικής ή πολιτικής θέσης, εντός της ίδιας κοινωνί-
ας12. Η διαδικασία σχετικής υπέρβασης των όποιων ταξικών φραγμών (σε 
πολιτιστικό επίπεδο) μέσω της διάδοσης του καταναλωτισμού και της εμ-
φάνισης της διαφήμισης -που κατέστη δυνατή χάρη και στην πίεση του 
εργατικού κινήματος ήδη από το πρώτο μισό του 20ού αιώνα- επέφερε μια 
μετάλλαξη του ίδιου του καπιταλισμού όπως τον ξέραμε. Οι κατά καιρούς 
οξύτατες ταξικές συγκρούσεις παραχώρησαν σταδιακά τη θέση τους σε 
μια αξιοσημείωτη κοινωνική ειρήνευση αλλά και σε έναν πρωτοφανή από 
κάθε άποψη πολιτιστικό εκφυλισμό, όπου κάθε επιμέρους ταξική κουλ-
τούρα εξαφανίζεται υπό το βάρος της επιβολής αυτού του «γενικού μέ-
σου όρου» της μαζικής κουλτούρας στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου. 

Γι’ αυτό και σήμερα, μπορεί να έχουμε κοινωνικά στρώματα με δι-
ακριτό βιοτικό επίπεδο ή κοινωνικό ρόλο, αλλά την τάξη με την έννοια της 
συνείδησης μιας διακριτής κουλτούρας θα πρέπει να την αναζητήσουμε 
μάλλον σε εγχειρίδια ιστορίας ή πολιτικής θεωρίας, και πάντως όχι εντός 

12. Για μια πιο εκτενή κριτική ανάλυση της μαζικής κουλτούρας βλ. το κείμενό μας 
«Μια κριτική του φιλελεύθερου πλουραλισμού: σκέψεις για την πολιτιστική διάσταση του 
αδιεξόδου των δυτικών κοινωνιών», Πρόταγμα τ. 7, Οκτώβριος 2014, σσ. 50-87. 
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του ανθρωπολογικού χυλού που παράγουν αφειδώς οι κοινωνίες της κατα-
νάλωσης. Η κοινωνική ιεραρχία και η αντίθεση μεταξύ κυρίαρχων και υπο-
τελών θα λέγαμε πως πολιτιστικά δεν ισχύει, τουλάχιστον όχι όπως ίσχυε 
στο παρελθόν, καθώς οι όποιες ταξικές διαφορές σε επίπεδο κουλτούρας 
είναι κυρίως «ποσοτικές» και όχι διαφορές ουσίας. Ναι μεν το επίπεδο 
πρόσβασης στην κατανάλωση άπτεται των -ολοένα και περισσότερο συρ-
ρικνωμένων για τη μεγάλη μάζα των σημερινών πληθυσμών- εισοδημάτων, 
ωστόσο τόσο η επιθυμία για κοινωνική άνοδο (που εκφράζει φαντασιακά 
η περίφημη μεσαία τάξη), όσο και τα εκάστοτε πολιτιστικά (καλλιτεχνικά, 
τεχνολογικά, εκπαιδευτικά, επιστημονικά, αθλητικά κ.λπ.) πρότυπα απο-
τελούν έναν λίγο πολύ κοινό τόπο για τη συντριπτική πλειοψηφία της κοι-
νωνίας. Μια παρόμοια εξέλιξη συνέβη εδώ και πολλές δεκαετίες και όσον 
αφορά στη χρήση του ελεύθερου χρόνου, καθώς, όπως ωραία μας περι-
γράφει ο Ντανιέλ Μοτέ, ο πέραν της εργασίας χρόνος από εκεί που χρη-
σιμοποιούνταν παραγωγικά από τους εργάτες (ανάπαυση, μόρφωση, ανά-
πτυξη κοινωνικών σχέσεων) σταδιακά εντάχθηκε στη λογική της «αγοράς» 
και απορροφήθηκε από το αέναο κυνήγι του καταναλωτισμού13. Έχουμε, 
επομένως, σήμερα να κάνουμε με την αδιάκοπη διάχυση της τεχνολογίας 
και των πολιτιστικών προτύπων στον βαθμό που όλοι επιζητούν και φα-
ντασιώνονται τα ίδια πράγματα και εσωτερικεύουν το ίδιο στυλ ζωής. Η 
σταδιακή εξαφάνιση, επομένως, του «λαϊκού στοιχείου» που το εκάστοτε 
έθνος είχε κάποτε να αναδείξει έχει οδηγήσει στην παντοκρατορία ένας 
συγκεκριμένου, παγκοσμίου life style, στο κυνήγι του οποίου επιδίδονται 
τώρα όλα τα κοινωνικά στρώματα. 

β) Η διαρκής «ανανέωση» ως τρόπος ζωής

Σε μια περίοδο που η οικογένεια δεν έχει 
πια την ίδια σημασία με παλαιότερα και η ανατρο-
φή και η παιδεία έχουν μετατεθεί από την οικο-
γένεια σε άλλους παράγοντες, δημιουργείται ένα 
αίσθημα και μια ανάγκη να συνδεθείς με άλλους 
ανθρώπους. Όμως τα social media δεν το πετυχαί-
νουν αυτό, γιατί η σύνδεση που επιτυγχάνουν είναι 
καθαρά πλασματική. Πρόκειται για μια ψευδαίσθη-
ση και όχι για πραγματική επαφή.14

13. Βλ. Ντανιέλ Μοτέ, «Μια σύντομη ιστορία του ελεύθερου χρόνου», στο παρόν τεύχος. 
14. «Άγγελος Χανιώτης: Aν με ρωτούσε ένας νέος, θα του έλεγα “φύγε στο εξωτερικό”!», 

συνέντευξη στο lifo.gr, 1/4/2017. 
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Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι η πλήρης εδραίωση της 
μαζικής κουλτούρας στις κοινωνίες της Δύσης οδηγεί στην αποσύνθεση 
θεσμών κοινωνικοποίησης και διαύλων επικοινωνίας που για αιώνες δού-
λευαν με σχετική σταθερότητα και αποτελεσματικότητα. Η παρακμή των 
θεσμών της γειτονιάς, του σχολείου και της ίδιας της οικογένειας είναι από 
κάθε άποψη χαρακτηριστική. Διόλου τυχαία, η διαδικασία της εκπαίδευ-
σης, πλήρως απαξιωμένη στα μάτια των παιδιών, τείνει να αντικατασταθεί 
από το χαοτικό διαδίκτυο ενώ η ίδια η κοινωνικοποίηση και οι προσωπικές 
σχέσεις των νέων εξαντλούνται πολλές φορές σε μια παθητική ενασχόληση 
με τις συσκευές και τις εφαρμογές τους. Όπως αναφέρει ένας κοινωνιολό-
γος: «Τα smartphones σου δίνουν τη δυνατότητα μιας αυτόματης αυτοβι-
ογραφίας με κυρίαρχο τον ρόλο της εικόνας. Έχουν επιφέρει μια πολύ με-
γάλη αλλαγή, σχεδόν ανθρωπολογικής αξίας. Ως προς την επικοινωνία που 
προσφέρουν είναι διαρκής, απλώς πλέον είναι διαμεσολαβημένη. Δηλαδή 
δε μας ενδιαφέρουν τόσο οι παραδοσιακοί τρόποι, πρόσωπο με πρόσωπο, 
κάτι που προφανώς ξενίζει τις παλαιότερες γενιές, αλλά για τις επόμενες 
γενιές αυτός φαίνεται ότι θα είναι ο κανόνας»15. 

Εν τέλει, το άτομο σήμερα νιώθει ότι μπορεί να βελτιώσει τις προ-
σωπικές ή επαγγελματικές του σχέσεις μόνο μέσω της αναβάθμισης (και 
δη αισθητικής!) των τεχνολογικών διαύλων διά των οποίων τις βιώνει. Αυ-
τό που περιγράφουμε είναι στην ουσία μια βαθιά ανθρωπολογική μεταβο-
λή που σηματοδοτείται από το πέρασμα από το κοινωνικό στο προσωπικό 
και από το συγκροτημένο στο ρευστό και το εφήμερο. Για τον σημερινό 
άνθρωπο η ανάπτυξη της προσωπικότητας, ως διαρκής στόχος ζωής, έχει 
υποκατασταθεί από την προσωπική-επαγγελματική ανέλιξη μέσω της δι-
αδικασίας της διαρκούς ανανέωσης και μιας εύπεπτης υπερ-πληροφόρη-
σης, όπου η ακατάσχετη ροή ειδήσεων, σχολίων και άχρηστων πληροφορι-
ών αποσκοπεί στο γέμισμα του ελεύθερού μας χρόνου και όχι στην ουσια-
στική ενημέρωση ή εκπαίδευσή μας. Αυτή ακριβώς η επιφανειακή πρόσλη-
ψη του κόσμου γύρω μας (συνήθως μέσω της νεοτεχνολογίας) διαβρώνει 
όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, από την εκπαίδευση και την εργα-
σία μέχρι την τέχνη, τη διασκέδαση και τον αθλητισμό. 

Διότι είναι σε αυτό το πλαίσιο που οι νέοι κάθε κοινωνικής προ-
έλευσης φτάνουν να περνούν τα καλύτερά τους χρόνια επιζητώντας την 
κατάρτιση, την εξειδίκευση και τη διαρκή ανανέωση ως φάρμακο για την 
καλλιεργημένη εντός του εκπαιδευτικού συστήματος ανασφάλειά τους. 

15. Β. Βαμβακάς, συνέντευξη από το ρεπορτάζ «Στην εποχή των Smartphones», 
Καθημερινή, 8/11/2015. 
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Και αυτό που τελικά τους γοητεύει είναι ένα είδος νομαδικής ζωής μέσω 
της «χρήσης» των πολλά υποσχόμενων πανεπιστημιακών και ερευνητι-
κών ιδρυμάτων για την επίτευξη των επαγγελματικών τους σκοπών αλ-
λά και ο εθισμός στο κυνήγι υποτροφιών προκειμένου να εισχωρήσουν 
στο σύμπαν της καινοτομίας και της έρευνας, προσδοκώντας την επίτευ-
ξη της κοινωνικής αναγνωρισιμότητας. Και για να προλάβουμε κάποιες 
ενστάσεις και αντιδράσεις, μπορεί τα όσα ισχυριζόμαστε εδώ να ισχύουν 
μόνο για ένα συγκεκριμένο κομμάτι της νεολαίας (πιθανότατα μη πλει-
οψηφικό στην Ελλάδα), όμως θεωρούμε ότι έχουν γενικότερη αξία, κα-
θώς αυτού του τύπου η κοινωνική κινητικότητα είναι που προάγεται και 
εξαπλώνεται φαντασιακά, αποτελώντας κατά κάποιον τρόπο το «πνεύ-
μα της εποχής μας».

Πρόκειται ακριβώς για μια διαδικασία που βρίσκει το αντίστοι-
χό της στον τομέα της εργασίας με τη γενίκευση του περίφημου μοντέ-
λου της εργασιακής ελαστικότητας. Η απόκτηση όλων αυτών των ατο-
μικών «Υπερατού» λαμβάνει πλέον διαστάσεις εμμονής και στην ουσία 
υλοποιείται ως μια ξερή και τυπική διαδικασία προσωπικής αυτο-βελτί-
ωσης, αντικαθιστώντας κάθε έγνοια για βελτίωση του κόσμου, την οποία 
ανέπτυσσαν παλιότερα οι νέοι. Αλλά και εντός μιας σειράς εξειδικευμέ-
νων επαγγελμάτων -αυτών που συνήθως πλασάρονται ως δημιουργικά 
και κατευθύνουν τη «νέα οικονομία»- υιοθετείται η λογική της ευέλικτης 
συνδεσιμότητας, όπου ακόμα κι εκτός εργασιακού χρόνου καλούμαστε 
να βρισκόμαστε σε επιφυλακή ή να απαντάμε σε mail προϊσταμένων, να 
μπερδεύουμε με άλλα λόγια τον χρόνο της εργασίας με αυτόν της ξεκού-
ρασης ή της διασκέδασης. Το αξιοσημείωτο εδώ είναι ότι η λογική αυτή 
δεν επιβάλλεται άνωθεν αλλά κατά βάση υιοθετείται από τα κάτω, από 
τα άτομα που εισέρχονται στον στίβο της καριέρας ενστερνιζόμενα πλή-
ρως το πνεύμα της εποχής, καταλήγοντας συχνά εξαρτώμενα από τούτο 
το ρευστό εργασιακό μοντέλο16. 

Αντίστοιχα, με το ξεχείλωμα της έννοιας της καλλιτεχνικής έκθε-
σης (όπου σε κάθε δημόσιο χώρο συνυπάρχουν εκθέσεις, ευρήματα και 
events, από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τα αεροδρόμια μέχρι τα 
μπαρ στις ζώνες διασκέδασης) και την άνθιση των λεγόμενων «Πολυχώ-

16. Όπως αναφέρει ένα άρθρο, το περίφημο «δικαίωμα στην αποσύνδεση», δηλαδή 
το δικαίωμα να αποκόβεσαι από τα καθήκοντά σου εκτός εργασιακού χρόνου, 
αποτελεί ίσως μια μη αποτελεσματική υποσχόμενη πολιτική από το κράτος, καθώς 
τα διάφορα εργασιομανή στελέχη θα την ακυρώνουν στην πράξη, όντας εθισμένα στη 
συνδεσιμότητα και την αδιάκοπη εργασία μέσω των τεχνολογικών γκάτζετ τους. Βλ. 
σχετικά S. Schrobsdorff, “There is no right way to unplug from work”, Time, 23/01/2017.  
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ρων», κάθε άτομο προσπαθεί να νιώσει κομμάτι της μόδας που τόσο πε-
ρίτεχνα επιβάλλεται, όχι τόσο από τη διαφήμιση όσο κυρίως μέσω των 
άρθρων επιτηδευμένης προώθησης της ασημαντότητας σε χαζο-ιστοσε-
λίδες ή free press και της αέναης ανταλλαγής κάθε σκουπιδο-πληροφο-
ρίας εντός των κοινωνικών δικτύων. Πρωτεύον σήμερα είναι η τάση για 
κυνήγι της «πανταχού παρούσας τέχνης» και η καλλιέργεια του αισθή-
ματος «συμμετοχής» και της «ενεργούς παρουσίας» μέσα σε αυτόν τον 
χίπστερ κόσμο. Ασχέτως του πόσο μας γεμίζει αυτό που κάνουμε, το 
θεμελιώδες είναι να συγχρονιζόμαστε με την εποχή με γνώμονα πάντα 
τη διαρκή ανανέωση. Δεν πρόκειται, λοιπόν, για την επικοινωνιακή κυ-
ριαρχία κάποιας ψευτο-πρωτοποριακής «τέχνης» αλλά κατά βάση για 
τη ακατανίκητη μανία να ακολουθούμε όλοι μας και χωρίς κάποιον ιδι-
αίτερο λόγο (όπως ακριβώς συμβαίνει και στα social media) σαν μισότυ-
φλοι την κάθε έκφραση της ασημαντότητας που μας περιβάλλει, απλά 
και μόνο επειδή αυτή ενσωματώνεται στους νεοτεχνολογικούς κώδικες 
της εποχής μας και πλασάρεται ως το «νέο». 

Η προσωποποίηση της τεχνολογίας
Εν προκειμένω, για την τεχνολογία που μας ενδιαφέρει, τα πράγ-

ματα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακά, καθώς στη βάση των τεχνικών επι-
τευγμάτων της εποχής μας οικοδομείται ο μύθος της περίφημης «αυτο-
νομίας» του σύγχρονου ατόμου και της δυνατότητας του περάσματος σε 
μια δήθεν πιο εξισωτική κοινωνία. Όλη αυτή η μανία με την τεχνολογία 
αιχμής στην οποία βυθίζεται ολοένα και περισσότερο ο κόσμος μας βα-
σίζεται στην ψευδαίσθηση ότι μέσω της «συνδεσιμότητας» ή της συνε-
χούς τεχνικής αναβάθμισης γινόμαστε σημαντικοί ή ακόμη ακόμη «ελέγ-
χουμε τα πράγματα». Αυτή είναι άλλωστε και η πραγματική απόληξη 
της τεχνοφιλίας: η διαρκής μανία της δημοσιοποίησης προσωπικών στιγ-
μών, τσιτάτων, εικόνων, και γενικώς κάθε λογής ανούσιων λεπτομερειών, 
μέσω των πολλαπλών ψηφιακών δυνατοτήτων. Μακράν του να διαθέτει 
κάποια χρηστική αξία, η νεοτεχνολογία περισσότερο αποσκοπεί σε μια 
«hipster» χρήση της: την αισθητική υιοθέτηση των προϊόντων και την παι-
γνιώδη αποδοχή των πολυλειτουργιών τους, χωρίς καν αυτή να προκα-
λείται απαραίτητα από την (στοχευμένα συχνή) υλική φθορά τους. 

Πρόκειται για μια αέναη διαδικασία «απορρόφησης» του ανθρώ-
που από την τεχνολογία), καθώς οι εφαρμογές που προωθούνται ως νέ-
ες υπηρεσίες «ουσιαστικά μάς “μαθαίνουν” τον νέο τρόπο επικοινωνίας, 
που δε θα είναι μέσω πληκτρολόγησης. Θα είναι η φωνή, ίσως ούτε καν η 
φωνή, αλλά κάτι άλλο. […] Το επόμενο βήμα είναι η κατάργηση των συ-
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σκευών. Θα περάσουμε στους αισθητήρες»17. Οι δίχως τέλος αισθητικές 
επιλογές, τα ελεύθερα σε παρεμβάσεις λογισμικά, οι συνεχώς αναβαθμι-
ζόμενες ψηφιακές εφαρμογές και η λογική της διαρκούς «ενημέρωσης» 
[update], προσφέρουν μια αίσθηση αυτονόμησης του χρήστη, ο οποίος κα-
ταναλώνει αφειδώς ό,τι τεχνολογική καινοτομία του πλασάρεται, με κα-
ταιγιστικό ρυθμό και έναν σχεδόν αυτόματο τρόπο. Είναι σε τέτοιο βαθ-
μό αφομοιωτική τούτη η κουλτούρα του εφήμερου που δημιουργεί ζητή-
ματα διαχείρισής της και στις ίδιες τις εταιρείες, αφού σύμφωνα με ένα 
στέλεχος εταιρείας Πληροφορικής προκειμένου να συντηρείται το ενδια-
φέρον του χρήστη «πρέπει πίσω από την εφαρμογή να υπάρχει μια πο-
λιτική μάρκετινγκ ήδη δομημένη, γιατί συχνά βλέπουμε ένα application, 
μας αρέσει, το κατεβάζουμε και μετά το ξεχνάμε»18. Παράλληλα, ο χρή-
στης κατά μια έννοια απομακρύνεται από την τεχνολογία που χρησιμο-
ποιεί, καθώς αρκείται στη γνώση και απόλαυση της αισθητικής πλευράς 
των συσκευών ή των προγραμμάτων, αγνοώντας κατά κανόνα τη δομή 
και τον τρόπο κατασκευής και λειτουργίας τους. 

Το «άτομο-ακόλουθος» (follower), που φτιάχνει λογαριασμούς 
στο Instagram, περνά τη μέρα του παρακολουθώντας άλλους χρήστες 
στο Τwitter, εγγράφεται σε διάφορα group - κοινότητες, ή παρακολουθεί 
διάσημους στο Facebook κ.λπ.), παγιδεύεται στο δίχτυ των ίδιων του των 
επιλογών, χάνοντας κάθε έλεγχο και μέτρο. Η ακαταμάχητη έλξη που 
ασκούν στους ανθρώπους οι κοινότητες των social media και οι εφαρμογές 
στα κινητά τηλέφωνα δεν έχει να κάνει μόνο με τη συνήθεια σε μια αι-
σθητική και παιγνιώδη χρήση της τεχνολογίας. Αυτό που κυρίως επιτυγ-
χάνει -ή έστω υπόσχεται ότι επιτυγχάνει- η αδιάκοπη χρήση συσκευών 
και εφαρμογών είναι η δημιουργία και η αναπαραγωγή νέων ταυτοτή-
των κι αισθητικών στυλ πάνω στα οποία βασίζουμε την καθημερινή μας 
επικοινωνία και κοινωνικοποίηση· με άλλα λόγια, η άμεση προσαρμο-
γή των προϊόντων στην προσωπικότητά μας και τα θέλω μας ως αδηφά-
γα όντα. Τι άλλο κάνουν π.χ. η εκάστοτε καινούργια έκδοση του iphone, 
τα νέα μοντέλα των tablets, καθώς και μικροεφευρέσεις όπως τα «έξυπνα 

17. Κωστής Σταυρόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της iSquare (επίσημος διανομέας 
της Apple στην Ελλάδα και την Κύπρο). Παρατίθεται στο άρθρο «Στην εποχή των 
smartphones», Καθημερινή, 28/11/2015. 

18. Π. Τσουγκριάνης, από το ρεπορτάζ «Στην εποχή των smartphones», Καθημερινή, 
28/11/2015. 
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δακτυλίδια»19 ή τα «έξυπνα προφυλακτικά»20 από το να μας προσφέ-
ρουν κοινωνικό κύρος και μέσω της αισθητικής τους χρήσης να μας πα-
ρέχουν τη ψυχική επιβεβαίωση που τόσο χρειαζόμαστε στον αβέβαιο αυ-
τόν κόσμο; Ποιο άλλο κριτήριο επιλογών προωθεί με αθεράπευτο ζήλο ο 
κόσμος της διαφήμισης πέρα από την ταύτιση της προσωπικότητας και 
του χαρακτήρα μας με τα γκάτζετ;21 Και τελικά τι άλλο παράγει αυτή η 
ψηφιακή ζωή από την πλήρη ψυχική εξάρτηση από μια κατάσταση συνε-
χούς συνδεσιμότητας; 

Εδώ θα πρέπει να είμαστε σαφείς και αυστηροί απέναντι στις 
υπερβολές που χαρακτηρίζουν όλη αυτή τη διαδικασία προσωποποίησης 
της τεχνολογίας. Η περίφημη θεωρία περί ουδέτερης τεχνικής και περί 
της καλής ή κακής χρήσης των επιτευγμάτων της μόνο ως οδός αποφυ-
γής του προβλήματος μπορεί να νοηθεί βάσει των όσων συζητούμε εδώ. 
Ο ίδιος ο βαθύτερος πυρήνας της νεοτεχνολογίας είναι δομημένος έτσι 
ώστε να καταστρέφει κάθε αξία χρήσης και να αποθεώνει την ευκολία 
και την απαλλαγή από την ευθύνη να θυμόμαστε, να συνθέτουμε, να αυ-
τενεργούμε. Διόλου τυχαία έχουμε φτάσει στο σημείο να προωθείται 
ερευνητικά η εφεύρεση απίθανων συσκευών σαν τα βιβλία «επαυξημένης 
πραγματικότητας», δηλαδή βιβλία που συνοδεύονται από ειδικά γιλέκα 
με ηλεκτρονικούς αισθητήρες, οι οποίοι «δημιουργούν μια σειρά από τε-
χνητές εμπειρίες (περιοδικές αλλαγές στη θερμοκρασία, δονήσεις πά-
νω στο σώμα, πρόκληση φωτισμού και ήχων κ.α.), που μεταφέρουν στον 
αναγνώστη αισθήσεις σχετικές με αυτό που διαβάζει, έτσι ώστε να μπαί-
νει καλύτερα στο “κλίμα” του βιβλίου»22. Έτσι, από τη μια η αξία χρήσης 

19. Φουτουριστικό γκάτζετ που απευθύνεται κυρίως στους εθισμένους στα κοινωνικά δίκτυα, 
καθώς στην ελάχιστη επιφάνειά του εμφανίζονται συνεχώς ενημερώσεις για τη δραστηριότητα 
της online κοινότητας. (Άθως Δημουλάς, «Η δικτύωση των συσκευών», Καθημερινή, 03/08/2015). 

20. Πρόκειται για ένα «δαχτυλίδι» που υπόσχεται να καταγράφει μια σειρά δεδομένων 
(αριθμός στάσεων και ωθήσεων, θερμοκρασία δέρματος, θερμίδες που καταναλώνονται 
κ.λπ., παραμετροποιώντας κατά κάποιον τρόπο τη σεξουαλική πράξη. Το βασικό για την 
εταιρεία που το διαφημίζει είναι ότι τα δεδομένα μπορεί να οπτικοποιηθούν μέσω ειδικών 
εφαρμογών και να μοιραστούν με φίλους ή δημόσια! Βλ. «Το πρώτο "έξυπνο" προφυλακτικό 
ήρθε και αξιολογεί τις επιδόσεις των ανδρών», http://www.huffingtonpost.gr/, 04/03/2017. 

21. Αυτή η ιδιάζουσα «ψυχολογική» σύζευξη ατόμου και συσκευών αποτελεί εξέλιξη 
που και ο Καστοριάδης έδειξε να μην την αντιλαμβάνεται πλήρως ή να την υποτιμά, 
δίνοντας έμφανση κατά την ανάλυσή του στην τυποποιημένη μαζικότητα της διαφήμισης 
και του καταναλωτισμού των προηγούμενων δεκαετιών. Βλ. για παράδειγμα τα σχετικά 
σχόλιά του σε μια συζήτηση με τον O. Morel, δημοσιευμένη στο Κ. Καστοριάδης, Η άνοδος 
της ασημαντότητας, μτφρ. Κ. Κουρεμένος, Αθήνα, Ύψιλον, 2000, σ. 134. 

22. Βλ. σχετικά, «Βιβλίο που "φοριέται βάζει τους αναγνώστες στο κλίμα" του», (www.
ethnos.gr). 
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υπονομεύεται και αντικαθίσταται εν τέλει από μια αισθητική ταύτιση 
με κάθε προϊόν, ένα αίσθημα ψυχολογικής ικανοποίησης. Από την άλλη, 
το ανθρώπινο ον βρίσκεται αντιμέτωπο με μια σειρά από βλαπτικές συ-
νέπειες όπως η εξαφάνιση της μνήμης, η αδυναμία στοιχειώδους συγκέ-
ντρωσης, η απώλεια του ύπνου, οι πολλαπλοί ιντερνετικοί εθισμοί και τα 
στερητικά σύνδρομα. Πέραν όλων αυτών, το άτομο σήμερα έχει αποκο-
πεί από την πραγματική ζωή και έχει απολέσει τη δυνατότητα μιας στοι-
χειώδους κοινωνικοποίησης. Όπως αναφέρει ο Ζ. Μπάουμαν «είναι τό-
σο εύκολο να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε φίλους στο διαδίκτυο, που οι 
άνθρωποι αποτυγχάνουν να γνωρίσουν τις πραγματικές κοινωνικές δεξι-
ότητες, που χρειάζεσαι έξω στο δρόμο, όταν θα πας στο χώρο εργασίας 
σου, εκεί όπου συναντάς πολύ κόσμο, με τον οποίο θα πρέπει να έρθεις 
σε λογική αλληλεπίδραση»23. 

Το αφήγημα της τεχνοφιλικής ισότητας
Στο όνομα του πλουραλισμού, της ακατάσχετης πληροφόρησης 

κι ενός δήθεν εκδημοκρατισμού της επικοινωνίας, η νεοτεχνολογία το μό-
νο που ξέρει πολύ καλά να κάνει είναι να βομβαρδίζει το άτομο με εντε-
λώς ασήμαντα πράγματα και να τροφοδοτεί τον ναρκισσισμό του. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα τέτοιας ψευδο-εξισωτικής προφητείας αποτελεί 
το εφεύρημα της τρισδιάστατης εκτύπωσης, όπου μέσω προσωπικών 3D 
εκτυπωτικών συσκευών θα μπορούμε να «φτιάξουμε» ό,τι θέλουμε και 
όποτε το θέλουμε. Εδώ ύψιστη αρχή και τελικός σκοπός ανακηρύσσεται 
η δυνατότητα να μπορούν όλοι να σχεδιάζουν και να παράγουν προϊό-
ντα την ώρα ακριβώς που το επιθυμούν, παρακάμπτοντας την κλασική 
οδό της αγοράς τους από τις μεγάλες εταιρείες, ασχέτως του αν αυτά τα 
προϊόντα έχουν πράγματι κάποια χρησιμότητα. Αυτό που μετράει είναι 
η διαμοιρασμένη αίσθηση της άμεσης εκμετάλλευσης του οποιουδήποτε 
τεχνολογικού δυναμικού.

Πρόκειται για την ίδια ακριβώς ψευδαίσθηση ισότητας που 
εκτρέφεται και στην περίπτωση της περιδίνησης των ατόμων στη δημό-
σια σφαίρα του διαδικτύου είτε ως αναγνώστες και σχολιαστές είτε ως 
ερασιτέχνες αρθρογράφοι. Όπως ισχυρίζεται εύλογα, αλλά και ταυτό-
χρονα ανοήτως, ο πολύς Πάσχος Μανδραβέλης: «Στον κυβερνοχώρο, οι-
κονομικά και τεχνολογικά όλοι βρίσκονται στο ίδιο σημείο εκκίνησης»24. 

23. Z. Bauman, «Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μια παγίδα», http://www.
nostimonimar.gr, 18/07/2016. 

24. «Οι γκρίνιες για το Διαδίκτυο», ό. π. 
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Ωστόσο, τι περιεχόμενο διαθέτει τούτη η «ισότητα»; Μάλλον τίποτα πα-
ραπάνω από την ακατανίκητη, όπως φαίνεται, τάση να προσχωρούμε 
εξίσου στη φλυαρία, την κενολογία, και την αισθητική ασημαντότητα. 
Δηλαδή, τίποτε άλλο παρά έναν χαμηλότατης στάθμης τεχνολογικό και 
πολιτιστικό μέσο όρο που έχουμε δικαίωμα να απολαμβάνουμε στις κοι-
νωνίες της μαζικής κουλτούρας. 

Ο τεχνολογικός κομφορμισμός ενάντια στα κοινωνικά κινήματα
Η κουβέντα περί τεχνολογίας αποτελεί μια καλή αφορμή για να 

απεγκλωβιστούμε από το θεωρητικό σχήμα της καταστολής και του πα-
ντοδύναμου κράτους, το οποίο κυριαρχεί στις αναλύσεις των παραδο-
σιακών πολιτικών χώρων στο πλαίσιο του αντιαυταρχικού φαντασιακού 
που τους διαπνέει (και το οποίο, όπως είδαμε, κυριαρχεί ακόμη και στη 
σκέψη ενός συγγραφέα όπως ο Κούρτσιο, ο οποίος τονίζει, κατά τα άλ-
λα, τις ευθύνες του ατόμου στην υποταγή του στην «Εικονική Αυτοκρα-
τορία»). Έχει, νομίζουμε, φανεί από τα παραπάνω ότι είναι κυρίως οι 
πληθυσμοί που συμπλέουν με το νεοτεχνολογικό φαντασιακό και υιοθε-
τούν την κομφορμιστική στάση ζωής που ταιριάζει στις κοινωνίες της μα-
ζικής κατανάλωσης. Με άλλα λόγια, η τεχνολογία σήμερα δεν είναι ερ-
γαλείο στα χέρια της κοινωνίας για ευημερία και πρόοδο αλλά αποκλει-
στικά μέσο προσωπικής διάκρισης εντός του καταναλωτικού ανταγωνι-
σμού στον οποίο συμμετέχουν τα μέλη της. Άλλωστε, από πολιτική σκο-
πιά, ο άνωθεν κοινωνικός έλεγχος -είτε εντός αυταρχικών καθεστώτων 
είτε στις σημερινές (παρακμάζουσες) φιλελεύθερες ολιγαρχίες- αποκτά 
σημασία μόνο όταν υπάρχουν σοβαρά κοινωνικά κινήματα και πολιτικοί 
αγώνες που προβάλλουν επίμονα αντιστάσεις. Στην λιμνάζουσα εποχή 
μας, επομένως, το πρωτεύον είναι μάλλον να εξετάσουμε τις ανθρωπο-
λογικές συνθήκες που καθιστούν δύσκολη ή αδύνατη την ανάπτυξη νέων 
κινημάτων. Ως εκ τούτου θα πρέπει πάντα να διερευνούμε τι επιπτώσεις 
έχει η σύγχρονη «τεχνολογικοποιημένη» ζωή στην ανθρωπολογική συ-
γκρότηση των υποκειμένων. 

Μήπως, λοιπόν, η έλλειψη δυναμικών κινημάτων αμφισβήτησης της 
σημερινής κοινωνίας θα πρέπει να αποδοθεί, όχι τόσο σε κάποιου είδους 
πρόσκαιρης υποχώρησης της πολιτικής και ταξικής συνείδησης, όπως συ-
νήθως διατυμπανίζει η Αριστερά, αλλά κατά βάση στην ολοένα και πιο 
παγιωμένη τάση αποσύνθεσης των κοινωνικών δεσμών και της ίδιας της 
έννοιας της συλλογικότητας; Μήπως στην αδυναμία εμφάνισης πολιτικών 
αγώνων στις πόλεις και τις γειτονιές τους συμβάλλει αποφασιστικά και ο 
ναρκισσιστικός τρόπος ζωής ο οποίος διά του τεχνολογικού εθισμού μας 
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αναπαράγεται και γιγαντώνεται; Πόσο θετικό ή πόσο αρνητικό είναι το κι-
νηματικό ισοζύγιο που έχει να επιδείξει η πολυθρύλητη προσβασιμότητα 
στην υπερ-πληροφόρηση, όταν η κύρια λειτουργία της -αν το εξετάσουμε 
καλά το πράγμα- είναι μάλλον η ολοκληρωτική μας προσρόφηση στην ευ-
κολία και στον αυτοματισμό της ελάχιστης δυνατής προσπάθειας; Εν τέ-
λει, ενώ σήμερα η εξάπλωση της ψηφιακής κουλτούρας οδηγεί στην πλή-
ρη παρακμή και εξαφάνιση κάθε στοιχείου κοινωνικού δεσμού, μήπως μας 
απασχολεί απλώς το ότι παρακολουθούν τα γκατζετάκια μας; 

Η ανθρωπολογική υπέρβαση: προς μια κοινωνία των ορίων
Δεδομένων όλων αυτών, τι περιθώριο υπάρχει για τις σημερινές 

κοινωνίες να ξεκολλήσουν από τα αδιέξοδά τους; Είναι λύση μια ολική 
άρνηση της τεχνικής -κατά τη λογική της «άρνησης του υπάρχοντος» για 
την οποία συχνά ακούμε στα υπερεπαναστατικά συνθήματα ή τα τσιτά-
τα των αναρχικών; Μάλλον όχι, μιας και είναι τόσο ολοκληρωτική η δι-
είσδυση της νεοτεχνολογίας σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας που μια 
τεχνολογική άρνηση θα επέφερε τρομερές δυσκαμψίες και δυσλειτουργί-
ες στην κοινωνική μας ζωή. Δεν μιλάμε εδώ για κάποιες μηχανές στα ερ-
γοστάσια ή σε μεταφορικά μέσα κ.λπ. αλλά για ένα ολικό σύστημα που 
εμπλέκεται με την παραγωγή, την εργασία, την εκπαίδευση, την κατα-
νάλωση, τη διασκέδαση, την ίδια την επικοινωνία σε κάθε επίπεδο, και 
αναλαμβάνει τον ρόλο μιας δεύτερης φύσης για τον άνθρωπο. Ως εκ τού-
του μια έστω και στα χαρτιά απόρριψη αυτού του τεχνικού συστήμα-
τος μπορεί και να οδηγούσε σε ένα είδος «πυρηνικής καταστροφής» από 
τη στιγμή που δεν έχουμε με τι να το αντικαταστήσουμε, παρόλο που 
αναμφίβολα θα πρέπει ούτως ή άλλως να μειωθεί η έκταση και η ικανό-
τητα αυτού του συστήματος να παρεμβαίνει στην κοινωνική και προσω-
πική ζωή. 

Η συζήτηση μας φέρνει και πάλι μπροστά στο αδιέξοδο που 
φέρνει η επικράτηση του αντιαυταρχικού φαντασιακού στην εποχή μας: 
όταν η κυρίαρχη λογική αυτού του κόσμου είναι η -στο όνομα του προο-
δευτισμού- «απελευθέρωση» από κάθε νόρμα, ρίζωμα, μόνιμη ταυτότη-
τα, παράδοση, και γενικότερα κάθε «διαμεσολάβηση»· όταν με άλλα λό-
για τα πάντα συγκροτούνται με αρνητικό τρόπο, τότε θα πρέπει να αγω-
νιστούμε υπέρ μιας υγιώς συντηρητικής αντίληψης που θα επαναφέρει με 
μια θετικότητα την ιδέα της ανθρώπινης χειραφέτησης και θα προσπαθεί 
να διατηρήσει και να προστατέψει -δηλαδή να συντηρήσει- στοιχεία και 
αρετές της ανθρώπινης συμπεριφοράς που φθείρονται συστηματικά από 
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τη σύγχρονη οικονομία και τεχνική25. Ετούτο, βέβαια, είναι και το δύσκο-
λο σε μια κοινωνία που έχει μάθει να λειτουργεί μέσω της αποσύνθεσης 
και της διάλυσης κάθε στέρεου πράγματος. Όπως αναφέρει ο Ζαν-Μαρκ 
Μαντοζιό, «το καθήκον μας είναι σήμερα πολύ πιο δύσκολο από ό,τι στην 
εποχή των λουδιτών, καθώς δεν έχουμε πλέον τίποτε σταθερό στο οποίο θα 
μπορούσαμε να στηριχτούμε. Ή, ορθότερα, δε μας μένει πλέον παρά ένα 
μόνο πράγμα που το κατέχουμε αποκλειστικά: η ανθρωπινότητά μας»26. 

Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται γενικόλογα, ωστόσο, ο μόνος 
ρεαλιστικός δρόμος -αν και όχι πολύ πιθανός- είναι μια θεμελιακή επα-
νεκκίνηση της δημιουργικής δραστηριότητας και φαντασίας της κοινω-
νίας (όπως θα έλεγε και ο Καστοριάδης) προς την κατεύθυνση της επα-
νεκτίμησης των ορίων, της απλότητας, της αξίας χρήσης και ορισμένων 
βασικών στοιχείων του κοινωνικού είναι, όπως η συνείδηση του μέτρου 
και της θνητότητας, η αρμονική σχέση με τη φύση, η αλληλεγγύη μετα-
ξύ ατόμων και κοινωνικών ομάδων κ.λπ. Μια τέτοια ευρύτερη πολιτισμι-
κά ή ανθρωπολογικά υπέρβαση είναι απαραίτητη για την έξοδο από το 
καθεστώς ασημαντότητας. Μια τέτοιου είδους υπέρβαση συνιστά -και 
ως τέτοια την αντιλαμβανόμαστε- η ιδέα της αποανάπτυξης, την οποία 
σπεύδουμε με κάθε ευκαιρία να υπερασπιστούμε σε τούτο το περιοδικό. 
Μέσω της θεμελιακής αυτής μεταστροφής θα αμφισβητηθεί και η κατα-
στροφική παράνοια της νεοτεχνολογίας, ανοίγοντας ίσως τον δρόμο προς 
ένα πιο δημοκρατικό τεχνικό σύστημα: μια δημοκρατικού τύπου τεχνική 
που, αντί να ιεροποιεί και να ενσαρκώνει την υπέρβαση κάθε ορίων, θα 
προσφέρει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να τα ορίζει ο ίδιος κάθε φορά 
προς όφελος του συλλογικού καλού. 

25. Για μια πιο αναλυτική παρουσίαση αυτού που αποκαλούμε «υγιή συντηρητισμό» 
βλ. την βιβλιοκριτική του Ν. Κασφίκη στο παρόν τεύχος σχετικά με τον Όργουελ και 
τις έννοιες common sense και common decency που ο ίδιος επεξεργάστηκε στο πλαίσιο του 
οράματος του δημοκρατικού σοσιαλισμού το οποίο προωθούσε. 

26. Ζ. Μ. Μαντοζιό, «Το τέλος του ανθρώπινου είδους;» (μέρος β΄), Πρόταγμα τ. 7, 
Οκτώβριος 2014, σ. 138. 
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Κρίστιν Ρόουζεν

To smarm και η ζημιά που προκαλεί
Ένα σχόλιο πάνω στον σύγχρονο τρόπο ζωής*

μετάφραση: Μ. Νάζου

Αν  τολμάτε, θυσιάστε λίγο από τον χρόνο σας χαζεύοντας λογα-
ριασμούς του Instagram που ανήκουν σε δημοφιλείς αυτοαποκαλούμενους 
γκουρού ευεξίας και υγείας. Παρουσιάζοντας ειδυλλιακά φωτισμένες 
λήψεις χυλού βρώμης με βιολογικά μούρα πασπαλισμένο με σπόρους chia, 
μαζί με πολλές φωτογραφίες των καλογραμμωμένων κοιλιακών τους, οι 

* Christine Rosen, “The Harm of the Smarm. The Way We Live Now”, περ. Commentary, 
15/6/2016. Επιλέγουμε να αφήσουμε αμετάφραστο τον αμερικανικό νεολογισμό smarm, 
καθώς οποιαδήποτε πιθανή του απόδοση στα ελληνικά θα ήταν ιδιαίτερα κακόηχη και 
δύσχρηστη. Ο όρος, που, ως ουσιαστικό, συνιστά πολύ πρόσφατο δημιούργημα ορισμένων 
σχολιαστών, προέρχεται από το επίθετο smarmy που κυριολεκτικά σημαίνει «λιπαρός» 
και κατ’ επέκταση «γλοιώδης» και «λιγδιασμένος», μιας και το ρήμα smarm έχει την 
έννοια του να καθιστά κανείς κάτι λείο και απαλό μέσω της χρήσης κάποιου λιπαρού 
υγρού (κρέμας, λαδιού, σάλιου κ.λπ.). Θρυλείται επίσης πως η μόνη παλιότερη χρήση της 
λέξης υπό τη μορφή ουσιαστικού σήμαινε μια λιπαρή ουσία που χρησιμοποιούνταν τον 
19ου αιώνα για να πατικώνει τα μαλλιά. Το επίθετο αποδίδει, ως εκ τούτου, την ιδιότητα 
του γλύφτη και δουλοπρεπή κόλακα, του «γλίτσα». Αντίστοιχα, το ουσιαστικό smarm 
χρησιμοποιείται πλέον για να περιγράψει το αποτέλεσμα της κυριαρχίας της λογικής της 
πολιτικής ορθότητας στη σημερινή κουλτούρα: ένα καθεστώς γενικευμένης «γλιτσιάς», 
όπου οποιαδήποτε κριτική προσώπων ή καταστάσεων απαγορεύεται στα πλαίσια μιας 
ατμόσφαιρας γενικού «γλυψίματος» -δηλαδή άκριτου εγκωμίου και δουλοπρεπούς 
ωραιοποίησης- της πραγματικότητας.

  Στο άρθρο του «Σχετικά με το smarm», το οποίο αναφέρει η Ρόουζεν στο κείμενο της, 
ο Τομ Σκόκα εισάγει την έννοια του smarm ως αντίπαλο δέος στο snark, που οι απόστολοι 
της πολιτικής ορθότητας εξαπολύουν ως κατηγορία ενάντια σε οποιονδήποτε επιλέγει να 
σταθεί στις αρνητικές πλευρές του εκάστοτε ζητήματος. Snark είναι η γκρίνια, η συνήθεια 
να βλέπει κανείς μόνο τ’ αρνητικά και να γκρινιάζει για να γκρινιάζει -όχι επειδή έχει κάτι 
να πει, αλλά επειδή είναι μαγκούφης και κακιασμένος. Παρ’ όλο που προέρχεται από το 
επίθετο snarky, το οποίο δηλώνει τις παραπάνω ιδιότητες, συχνά ερμηνεύεται σήμερα και 
ως σύνθετος νεολογισμός προερχόμενος από τη συντόμευση της έκφρασης sneering remark 
(«σαρκαστικό σχόλιο»). 
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εικόνες υποτίθεται ότι αποτελούν πηγή έμπνευσης. Και ποιoς δεν θα 'θελε 
να μιμηθεί αυτούς τους όμορφους, χαρούμενους ανθρώπους που δίνουν 
την εντύπωση ότι βρίσκονται μονίμως έξω και γυμνάζονται (και που σας 
παρουσιάζονται με τη βοήθεια εξελιγμένων φωτογραφικών φίλτρων όπως 
το Perfect 365 -ένα από τα αγαπημένα της Κιμ Καρντάσιαν-, τα οποία 
προσθέτουν φωτοσοπαρισμένο μακιγιάζ σε εικόνες του προσώπου σας έτσι 
ώστε να μπορείτε να δείχνετε εκθαμβωτικοί, κάθε φορά που ποστάρετε 
αυτήν τη #μόλις ξύπνησα σέλφι σας). 

Το θέμα μας σε αυτό το άρθρο είναι ένα φαινόμενο που 
ονομάζεται «smarm». Σε γενικές γραμμές, smarm είναι μια μορφή ακραίας 
κολακευτικής συμπεριφοράς -η γλοιώδης προσπάθεια να κερδίσει κανείς 
την εύνοια κάποιου, ενώ, την ίδια στιγμή, εξακολουθεί επί τούτου να 
διατηρεί τη «θετικότητά» του. Σε κάποιο βαθμό το φαινόμενο υπήρ-
χε πάντα (κυρίως στον χώρο της διαφήμισης), αλλά τα τελευταία χρό-
νια έχει γίνει πιο έντονο στη μαζική κουλτούρα, στη δημοσιογραφία, και, 
πιο άμεσα, στην πολιτική ζωή. Αυτή η βαρβάτη εισβολή του smarm στον 
ευρύτερο πολιτιστικό διάλογο έγινε εμφανής πριν από λίγα χρόνια όταν 
η ιστοσελίδα BuzzFeed ανακοίνωσε ότι δε θα δημοσίευε πλέον αρνητικές 
κριτικές βιβλίων.

Η απόφαση ανακοινώθηκε στο κοινό από τους διαχειριστές 
της ιστοσελίδας σαν να επρόκειτο για κάποιου είδους παρθενογένεση. 
«Γιατί να χάνουμε την ώρα μας κακολογώντας κάτι;» αναρωτήθηκε 
ο συντάκτης που ανακοίνωσε την απόφαση  στην ειδησεογραφική 
ιστοσελίδα της σχολής δημοσιογραφίας Poynter -«Τούτη την καυστική 
λοιδορία, τη συναντούμε διαρκώς σε μέσα ενημέρωσης ενός 
συγκεκριμένου τύπου». Σ’ αυτή τη δήλωση μπορεί κανείς να θαυμάσει 
το smarm εν δράσει: πρόκειται για τούτο τον συνδυασμό ενός σοβαρού 
ύφους με ένα ελαφρώς συγκαλυμμένο αίσθημα ανωτερότητας, στο 
σημείο όπου γίνεται λόγος γι’ αυτά τα «μέσα ενημέρωσης ενός 
συγκεκριμένου τύπου». Σε μια ιδιαιτέρως διασκεδαστική ανάλυση 
αυτής της λογικής, ο Τομ Σκόκα1 παρατηρούσε ότι το smarm που 
βλέπουμε εδώ επί το έργον συνίσταται, κατ’ ουσίαν, «στην υιοθέτηση 
και τη χρήση μόνο των εξωτερικών μορφών μιας στάσης δήθεν σοβαρής, 
ηθικής και εποικοδομητικής, από τις οποίες όμως έχει αφαιρεθεί το 
περιεχόμενο. Το smarm ασχολείται με την καταλληλότητα και τον τόνο 
της έκφρασης και αποδοκιμάζει […]. “Γιατί”, αναρωτιέται, “να μη 
μπορούμε να ‘μαστε λιγάκι πιο ευγενικοί;”».

1. Tom Scocca, “On Smarm [«Σχετικά με το smarm»]”, gawker.com, 15/5/2013.

ΚΡΙΣΤΙΝ ΡΟΟΥΖΕΝ
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Αλήθεια, γιατί; Πέρυσι η Αριάνα Χάφινγκτον, ιδρύτρια της 
Huffington Post, κυκλοφόρησε ένα σημείωμα (εμπνευσμένο, φυσικά, από 
ένα ταξίδι της στο Νταβός) με το οποίο απαιτούσε από το προσωπικό 
της εφημερίδας να διπλασιάσει την κάλυψη θετικών ειδήσεων σε 
βάρος των αρνητικών. Η Χάφινγκτον δήλωσε ότι ήθελε να «εξαπολύσει 
ένα ρεύμα θετικής ενέργειας με το να αφηγείται συνεχώς ιστορίες 
ατόμων αλλά και ομάδων που πετυχαίνουν καταπληκτικά πράγματα». 
Πρόσφατα μάλιστα κυκλοφόρησε η είδηση πως η συγκεκριμένη 
εκδότρια στοχεύει να επεκτείνει την αυτοκρατορία της εγκαινιάζοντας 
έναν μηντιακό όμιλο με την επωνυμία Thrive2. Ας σημειώσουμε, επί 
τη ευκαιρία, ότι οι έμποροι του smarm λατρεύουν τη χρήση θετικών 
μονολεκτικών ονομασιών για τα επιχειρηματικά τους εγχειρήματα, 
ειδικά μάλιστα όταν αυτές περιλαμβάνουν μια εσάνς εξαναγκασμού 
-π.χ., εν προκειμένω το «ζήσε καλά [Thrive]» της Χάφινγκτον συνιστά 
προτροπή ή προσταγή;

Ακόμα και μια ακαδημαϊκή επιθεώρηση με το κύρος του 
Columbia Journalism Review υπερασπίστηκε «θετικές» προσεγγίσεις 
όπως εκείνη που βρίσκουμε στις δίχως κακία βιβλιοπαρουσιάσεις του 
BuzzFeed: «Αυτός ο ξεκάθαρα θετικός τόνος επιτρέπει στο BuzzFeed να 
ξεχωρίσει από το πλήθος των υπόλοιπων λογοτεχνικών ιστοσελίδων και 
παραρτημάτων βιβλιοκρισίας» σύμφωνα με τα ενθουσιώδη λεγόμενα της 
επιθεώρησης. Ο αρχισυντάκτης της βιβλιοκριτικής στήλης του BuzzFeed 
Ισαάκ Φιτζέραλντ (Isaac Fitzgerald) συμφωνεί κι επαυξάνει: «Πιστεύω 
πως το BuzzFeed δουλεύει στ’ αλήθεια σκληρά για να σε πείσει να κάνεις 
κλικ και να είσαι ευχαριστημένος με αυτό που αποκομίζεις, ούτως ώστε 
να το μοιραστείς με άλλους ανθρώπους. Δε θες να δυσαρεστήσεις τους 
αναγνώστες σου, γιατί σ’ ενδιαφέρει να προτείνουν στους φίλους τους 
αυτό που μόλις διάβασαν». Κλικάρετε και ευχαριστηθείτε: ιδού το νέο 
μάντρα της γλοιώδους [smarmy] εποχής μας. 

2. Σ.τ.μ.: Thrive είναι η ανάπτυξη, η ακμή, η ευημερία και, κατ’ επέκταση, η ευδαιμονία 
και το ευ ζην, δηλαδή η ευζωία. Στο μεταξύ ο όμιλος εταιρειών της Χάφινγκτον πήρε 
σάρκα και οστά και ονομάζεται Thrive Global. Αποτελείται από μια ιστοσελίδα δημοσίευσης 
υλικού σχετικού με τη «φιλοσοφία» του ευ ζην που θέλει να προωθήσει η Α. Χάφινγκτον, 
από μια συμβουλευτική εταιρεία, που υποτίθεται πως θα προωθήσει αντίστοιχης λογικής 
εργασιακά και οργανωτικά μοντέλα εντός των εταιρειών, και, τέλος, από ένα κατάστημα 
επιλεγμένων τεχνολογικών προϊόντων με σκοπό να βοηθήσουν τους καταναλωτές να 
επιτύχουν το πέρασμα από την επιβίωση στην ευημερία –σύμφωνα με το σλόγκαν της 
εταιρείας («Thrive, not just survive!»). Βλ. σχετικά την επίσημη ιστοσελίδα της εδώ: www.
thriveglobal.com/about.

ΤΟ SMARM ΚΑΙ Η ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ
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Δεν πρόκειται όμως μόνο για το BuzzFeed, καθώς αυτή η τάση προς 
τη δημοσίευση «θετικών» ειδήσεων που χαροποιούν τους αναγνώστες 
έχει εξαπλωθεί σαν μάστιγα στο πολιτισμικό πεδίο. Όπως είχε δηλώσει 
στους New York Times πριν από λίγα χρόνια ο καθηγητής μάρκετινγκ 
του πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια Τζόνα Μπέργκερ (Jonah Berger), 
«όταν μοιράζεσαι μια ιστορία με τους φίλους και τους συναδέλφους 
σου, σε νοιάζει πολύ περισσότερο πώς θα αντιδράσουν. Δε θες να σε 
περάσουν για μαγκούφη». Όλο και περισσότερο οι ιεροφάντες του 
διαδικτυακού πολιτισμού ωθούν τους ανθρώπους προς έναν χαρούμενο, 
Upworthy κόσμο του διαρκώς θετικού3. Σάμπως είναι δυνατό να κάνουν 
λάθος πάνω από μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι -δηλαδή ο αριθμός των 
επισκεπτών του Instagram;

Κι όμως κάνουν. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι το να 
περνά κανείς τον χρόνο του καταβροχθίζοντας το smarm άλλων, στην 
πραγματικότητα τον κάνει δυστυχή. Ερευνητές από το πανεπιστήμιο 
της Γιούτα ανακάλυψαν ότι όσο περισσότερη ώρα καταναλώνουμε στο 
Facebook, τόσο πιο πιθανό είναι να νιώθουμε ότι οι άλλοι είναι πιο ευ-
τυχισμένοι από εμάς και ότι η ζωή είναι άδικη. Μια ακόμα μελέτη, που 
διεξήχθη από γερμανούς ερευνητές, περιγράφει το Facebook ως έναν χώρο 
εντός του οποίου οι τακτικοί χρήστες βασανίζονται από «αισθήματα 
ζηλοφθονίας» και αναπτύσσουν μια «φύση ανεξέλεγκτου φθόνου». Ιδού 
η σκοτεινή πλευρά του smarm: όλο αυτό το χαρούμενο και ανεβαστικό 
περιεχόμενο σε κάνει απλά να νιώθεις χειρότερα. 

Δεν είναι ν’ απορεί κανείς που, μέσα σε μια θεραπευτική 
κουλτούρα σαν τη δικιά μας, η οποία εστιάζει περισσότερο στην 
προσωπική ευζωία παρά στην υπευθυνότητα, μας συναρπάζει τόσο πολύ 
το smarm. Είναι λες και ανησυχούμε λιγότερο για την ψυχή μας από ό,τι 
για τον μινιμαλισμό της ντουλάπας μας ή το αποτύπωμα άνθρακα των 
τελευταίων μας διακοπών. Μια κουλτούρα που προωθεί την ευαισθησία 
και τη διαφορετικότητα χωρίς όμως να έχει καταφέρει να τις ορίσει 
επαρκώς χρειάζεται τρόπους που θα της επιτρέπουν να επιβλέπει τη 
συμπεριφορά των ατόμων. Το smarm έχει προκύψει ως ένας μηχανισμός 
επιβίωσης εντός ενός κόσμου περικυκλωμένου από trigger warnings 
(«προειδοποιήσεις ακατάλληλου περιεχομένου»), safe spaces («ασφαλείς 
χώρους») και μια γενικευμένη υπερευαισθησία ως προς τα ζητήματα τα 

3. Σ.τ.μ.: το Upworthy είναι ιστοσελίδα που δημοσιεύει «θετικές» ειδήσεις και άρθρα, 
συνοδευόμενα από τη ρητορική που αναλύεται στο άρθρο. 

ΚΡΙΣΤΙΝ ΡΟΟΥΖΕΝ
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σχετικά με το κοινωνικό φύλο και τις φυλετικές και εθνικές διαφορές4. 
Όπως σημειώνει ο Σκόκα, με μια διατύπωση που θα μπορούσε κάλλιστα 
να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τους ακτιβιστές των σημερινών 
πανεπιστημίων: «πρόκειται για μια επίπληξη που διατυπώνεται με 
τη μορφή έκκλησης στο καλό, εις το όνομα κάποιας απούσας αρχής». 
Εάν δεν μπορείς να πεις κάτι θετικό ή -ορθότερα- εάν δεν μπορείς να 
καταλάβεις πώς αυτό που εσύ θεωρείς ως καλόγνωμο σχόλιο μπορεί 
να παρερμηνευτεί ως ομοφοβικό, ρατσιστικό, ή σεξιστικό- απλά κάνε 
«λάικ» στο βίντεο με το γατάκι!

Επιπλέον το smarm παρέχει ένα υποκατάστατο αίσθημα του 
ανήκειν σε μια κοινότητα. Μπορεί μεν σήμερα οι άνθρωποι να μένουν 
μόνοι τους περισσότερο από ποτέ άλλοτε, ωστόσο είναι, αν μη τι άλλο, 
όλοι τους συνδεδεμένοι στο Facebook. Γιατί να στενοχωριόμαστε πια για 
τη ρήξη μιας κοινωνίας, τα μέλη της οποίας πλέον πάνε μόνα τους για 
μπόουλινγκ, όταν μπορούμε να διαβάσουμε κάποια από τις «δυνατές 
ιστορίες» του Upworthy5; Έτσι το smarm αναδύεται ως το κοινό μας 
πολιτιστικό συνάλλαγμα μέσα απ’ το κενό που έχει προκύψει από την 
υποχώρηση των παραδοσιακών ηθών και των αντίστοιχων κανόνων 
συμπεριφοράς. 

4. Σ.τ.μ.: Οι «προειδοποιήσεις ακατάλληλου περιεχομένου» και οι «ασφαλείς χώροι» 
είναι βασικά εργαλεία επιβολής της πολιτικής ορθότητας που κυριαρχούν εντός των 
αγγλοσαξωνικών πανεπιστημίων, καθορίζοντας τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται να 
λέγεται (και περιορίζοντας, ως εκ τούτου, σε σημαντικό βαθμό την ακαδημαϊκή ελευθερία). 
Προέρχονται από τον σύγχρονο ακαδημαϊκό φεμινισμό αλλά και τα παρεμφερή ρεύματα 
μελέτης και υπεράσπισης των υπόλοιπων μειονοτικών ή καταπιεζόμενων κοινωνικών 
ομάδων, όπως οι «αφρικανικές», «μετα-αποικιακές», «μαύρες» κ.ο.κ. σπουδές και 
έχουν ως στόχο την προστασία των μελών τους από ό,τι εκλαμβάνεται ως σεξιστικός 
ή ρατσιστικός λόγος. Οι μεν πρώτες συνιστούν προειδοποιήσεις που θα πρέπει να 
αναρτώνται πριν από πανεπιστημιακές παραδόσεις αλλά και κάθε άλλου είδους δημόσια 
εκδήλωση, το περιεχόμενο των οποίων περιλαμβάνει -ή υποτίθεται πως περιλαμβάνει- 
σεξιστικές ή ρατσιστικές απόψεις, ενώ οι δεύτεροι συνιστούν χώρους αποκαθαρμένους 
από οτιδήποτε σεξιστικό ή ρατσιστικό, εντός των οποίων τα μέλη των στιγματισμένων 
κοινωνικών ομάδων μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα. Φυσικά η λογική που βρίσκεται 
πίσω από αυτές τις έννοιες υπερβαίνει κατά πολύ την εσωτερική λειτουργία των 
αγγλοσαξωνικών πανεπιστημίων, καθορίζοντας πλέον όλο και περισσότερο τον τρόπο με 
τον οποίο διεξάγεται ο δημόσιος διάλογος εντός των δυτικών κοινωνιών. 

5. Σ.τ.μ.: αναφορά στο βιβλίο του αμερικανού κοινωνιολόγου R. B. Putnam, Bowling 
Alone: The Collapse and Revival of American Community (Πηγαίνοντας για μπόουλινγκ μόνοι. Η 
κατάρρευση κι η αναγέννηση της κοινωνικής ζωής στην Αμερική -2000). Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με το πέριεχόμενό του, βλ. το κείμενο του Κ. Γκιλουί, «“Ζώντας 
μαζί” ή χωριστά; Η πολυπολιτισμικότητα και η ρήξη του κοινωνικού δεσμού», Πρόταγμα, 
τ. 8, Νοέμβριος 2015, σ. 116.
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Και οι διαφωνούντες; Η κριτική; Η κουλτούρα του smarm τείνει να 
αποκαλεί haters όποιους διαφωνούν με την προοδευτική [liberal] κυρίαρχη 
γνώμη6. Διαφωνείς με την κυβερνητική πολιτική σχετικά με την πρόσβαση 
των τρανσέξουαλ ατόμων στις δημόσιες τουαλέτες; Θα σε αγνοήσουνε ως 
εξτρεμιστή γκρινιάρη, καταφεύγοντας στην αγαπημένη ατάκα του smarm: 
Haters gonna hate. Σε μια κουλτούρα όπου το πιο σημαντικό συνάλλαγμα 
είναι τα like που κερδίζει κανείς, ο αριθμός των οι «ακολούθων» του και 
των retweet των δημοσιεύσεών του, το να πεις κάτι δυσάρεστο (δηλαδή, 
κάτι εκτός της προοδευτικής ορθοδοξίας) δε σε καθιστά απλά μίζερο στα 
μάτια της κοινής γνώμης, αλλά μπορεί να αποτελέσει μέχρι και απειλή 
για την καριέρα σου. Για αυτόν το λόγο το διαδίκτυο, που υποσχόταν να 
δώσει φωνή σε όσους προηγουμένως δεν μπορούσαν να εκφραστούν, μας 
έδωσε αντ’ αυτού κάτι αρκετά διαφορετικό: έναν κόσμο εντός του οποίου 
ναρκισσευόμενες νέες μητέρες περνούν τo χρόνο τους δημοσιεύοντας 
στα μπλογκς τους χαρούμενες αναρτήσεις σχετικά με τις προκλήσεις της 
μετάβασης από την πάνα στην τουαλέτα, με απώτερο σκοπό να πάρουν 
προμήθεια από τις εταιρείες που κατασκευάζουν πάνες. 

Και φυσικά η σημερινή αρχηγέτιδα του smarm είναι η Χίλαρι 
Κλίντον, που απαιτεί, μαζί με τους ακολούθους της, να αναγνωρίσουμε 
όλοι ταπεινά πως «γράφει ιστορία», ακόμα κι αν διαφωνούμε με την 
πολιτική της (αυτό κι αν είναι smarm). Όλοι την επαινούν (ακόμα και 
το Gawker!) για το πώς «βουλώνει τους haters με ένα απλό tweet», όταν, 
για παράδειγμα, λέει στον Ντόναλντ Τραμπ: «Διάγραψε τον λογαριασμό 
σου». Πρόκειται κι εδώ για smarm, καθώς έχουμε έναν συγκεκαλυμμένο 
τρόπο για να πει κανείς, «Πω πω, είσαι τόσο αρνητικός». Είναι όμως 
ακριβώς τούτες οι καταπιεστικές επευφημίες του smarm που μας βοηθούν 
να εξηγήσουμε την άνοδο του Ντόναλντ Τραμπ, μιας κι οι υποστηρικτές 
του υποδέχονται τον πολιτικώς απρεπή στόμφο του ως ένα ελκυστικό 
αντίδοτο στον γλοιώδη [smarmy] προοδευτισμό και το απορρέον από 
αυτόν προνόμιο της Χίλαρι ν' ασκεί τέτοια αφ υψηλού κριτική. Οι υπο-
στηρικτές του Τραμπ απορρίπτουν μεγαλόφωνα και θυμωμένα τη 
ρητορική ευδιαθεσίας που προωθεί το smarm και αυτή τους η οργή 
λειτουργεί καθαρτικά. Καλό θα ήτανε, λοιπόν, οι έμποροι του smarm που 
απορρίπτουν τον Τραμπ, τους υποστηρικτές του και τον θυμό τους ως 
«παιδαριώδεις», να προσεγγίσουν λιγότερο βεβιασμένα την πρόσφατη 

6. Σ.τ.μ.: σχετικά με την απόδοση του αμερικανικού όρου liberal, βλ. την πρώτη υποση-
μείωση του μεταφραστή στο κείμενο του Τόμας Φρανκ, «Οι χίπστερ και οι τραπεζίτες θα 
πρέπει να είναι φίλοι», στο παρόν τεύχος, σ. 127.

ΚΡΙΣΤΙΝ ΡΟΟΥΖΕΝ
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εξέλιξη της πολιτικής μας κουλτούρας. Διότι, αν κοιτάξουμε προσεκτικά 
ποιο προσόν του υποψηφίου τους συναρπάζει πιο πολύ τους ψηφοφόρους 
του Τραμπ, θα διαπιστώσουμε πως πρόκειται για την πρόθεσή του να πει 
το οτιδήποτε. Τείνει κανείς να πιστέψει ότι, μέσα σε μια κουλτούρα που 
κυριαρχείται όλο και περισσότερο από το smarm, κάτι τέτοιο συνιστά, 
στα πλαίσια του σημερινού δημόσιου διαλόγου, ένα είδος γενναιότητας. 
Πρόκειται, φυσικά, για μια κάλπικη γενναιότητα, ειδικά αν αναλογιστεί 
κανείς ότι οι υποστηρικτές του Τραμπ χρησιμοποιούν την απόρριψη 
της πολιτικής ορθότητας ως κάλυψη για να εκτοξεύσουν το μίσος τους. 
Διόλου όμως δεν ακυρώνει αυτή η διαπίστωση τη βαθύτερη επιθυμία να 
αφήσουμε στην άκρη τις βλακείες, να βγάλουμε τις παρωπίδες, και να 
φτάσουμε στην αλήθεια. Αυτοί που σπείρανε το smarm θα θερίσουν το 
χάος που προκάλεσε.

ΤΟ SMARM ΚΑΙ Η ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ



Ντανιέλ Μοτέ

Μια σύντομη ιστορία του ελεύθερου χρόνου*
μετάφραση: Α. Φασούλας

Η σχόλη ως ευκαιρία για ανάπαυση και μόρφωση
Ο ελεύθερος χρόνος για τους μισθωτούς των αρχών του 20ού 

αιώνα, πρώτα απ’ όλα ήταν αίτημα για ξεκούραση από την δουλειά. Το 
Δικαίωμα στην Τεμπελιά (1880) του Πωλ Λαφάργκ1 αντανακλά αυτήν 

* Daniel Mothé, «Petite histoire du temps libre» και «Le loisir: objet de consommation». 
Πρόκειται για συρραφή των δύο αυτών κεφαλαίων του βιβλίου του συγγραφέα, Le temps 
libre contre la société [Ο ελεύθερος χρόνος ενάντια στην κοινωνία], Παρίσι, Desclée de 
Brouwer, 1999, σσ. 41-70. 

Ο Ντανιέλ Μοτέ αποτέλεσε βασικό μέλος της ομάδας Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα την 
περίοδο 1952-1966. Υπήρξε επί σειρά ετών φρεζαδόρος και συνδικαλιστής στη Ρενώ, γρά-
φοντας και μια πολύ σημαντική, πολιτικά και κοινωνιολογικά, μαρτυρία, το Ημερολόγιο 
ενός εργάτη της Renault (μτφρ. Φ. Τσαλούχου, Αθήνα, εκδ. Κινούμενοι Τόποι, 2015) που 
εκδόθηκε το 1959, αρκετά πριν από την πολύ πιο γνωστή μαρτυρία του -τότε μαοϊκού 
φοιτητή- Ρομπέρ Λινάρ, Ο Εγκατεστημένος (1978 -Αθήνα, Λέσχη Κατασκόπων του 21ου 
αιώνα, 2004) και 25 χρόνια μετά την αντίστοιχη μαρτυρία της Σιμόν Βέιλ (Journal d’usine 
[Ημερολόγιο εργοστασίου], 1934), η οποία επίσης δούλεψε ως φρεζαδόρος στη Ρενώ το 
1935 (το Ημερολόγιό της αναφέρεται στην περίοδο κατά την οποία δούλεψε σε άλλα 
εργοστάσια, πριν πάει στη Ρενώ). Μετά τον Μάη του ’68 ο Μοτέ συμμετείχε στο συνδικάτο 
CFDT, που ακόμη τότε υπερασπιζόταν την ιδέα της αυτοδιαχείρισης (βλ. π.χ. το κείμενο που 
έγραψε το 1974 για το περιοδικό της οργάνωσης μαζί με τον Καστοριάδη: «Αυτοδιαχείριση 
και ιεραρχία», Κ. Καστοριάδης, Το περιεχόμενο του σοσιαλισμού, μτφρ. Δ. Ιωαννίδης, Μ. 
Λαμπρίδης, Μ. Παπαντωνίου-Φραγκούλη, Αθήνα, Ύψιλον, 1986 σσ. 219-234). Στη συνέχεια 
πέρασε σε σοσιαλδημοκρατικές θέσεις. Χαρακτηριστικό δείγμα των διαφωνιών του με 
τον Καστοριάδη, εξ αιτίας αυτής του της πολιτικής στροφής, είναι το απόσπασμα μιας 
επιστολής του των αρχών του ’90 προς τον τελευταίο που δημοσιεύει ο βιογράφος του, 
F. Dosse: Καστοριάδης. Μια ζωή, μτφρ. Α. Παππάς, Αθήνα, Πόλις, 2015, σσ. 601-602. 

1. Πιο πρόσφατη ελληνική έκδοση: Π. Λαφάργκ, Το δικαίωμα στην τεμπελιά, μτφρ. Γ. Καυ-
κιάς, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2017.
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τη διαδικασία. Χρειάζεται χρόνος για να κάνει κανείς το αντίθετο της 
δουλειάς: να ξεκουράζεται δηλαδή και να τεμπελιάζει.

Οι εργάτες των τελών του 19ου αιώνα δεν περίμεναν τη νομοθεσία 
περί μείωσης του χρόνου εργασίας προκειμένου να θεσπίσουν την 
Αγία Δευτέρα2. Τη μέρα αυτή την περνούσαν με φίλους, αφού πρώτα 
αφιέρωναν την Κυριακή στην οικογένεια. Η ατομική απουσία από τη 
δουλειά είναι μια από τις πρώτες μορφές μείωσης του εργάσιμου χρόνου 
από πλευράς εργατών και θα διατηρηθεί ως και τη δεκαετία του '50.

Όμως, αυτός ο χρόνος ξεκούρασης δημιουργεί σοβαρά προβλήματα 
στην κοινωνία, καθώς πολύ συχνά οι εργάτες τον χρησιμοποιούν για να 
πηγαίνουν στα καπηλειά. Κατά συνέπεια ο αλκοολισμός της εργατικής 
τάξης μετατρέπεται σε πραγματική μάστιγα. Οι γυναίκες προσπαθούν 
να την αντιπαλέψουν περιμένοντας τους συζύγους τους στην έξοδο του 
εργοστασίου για να πάρουν το μεροκάματο και να τους εμποδίσουν 
να το ξοδέψουν στο πιοτό. Εξάλλου, όπως έχει δείξει ο ιστορικός της 
εργατικής τάξης Ζορζ Ντιβώ (Georges Duveau), οι ηθικές δυνάμεις της 
κοινωνίας -η Εκκλησία, το Κράτος, η εργοδοσία αλλά και τα συνδικάτα- 
κινητοποιούνται ώστε να αποτρέψουν αυτήν την παρέκκλιση.

Προκειμένου, λοιπόν, να κρατούν τους εργαζόμενους 
απασχολημένους στα ρεπό τους, τα αφεντικά νοικιάζουν σπίτια με κήπο 
ώστε οι ανήλικοι να τον καλλιεργούν τις Κυριακές κι έτσι οι εργατικοί 
κήποι μετατρέπονται σε σημαντικό χώρο κοινωνικής συναναστροφής που 
συνεχίζει να υφίσταται ακόμη και σήμερα. Την ίδια στιγμή, οι δημοτικές 
αρχές ιδρύουν φιλαρμονικές, τα συνδικάτα διοργανώνουν νυχτερινά 
μαθήματα μέσω των κατά τόπους Εργατικών Κέντρων, ο αναρχοσυν-
δικαλισμός προωθεί την εκπαίδευση των εργαζομένων προκειμένου να 
είναι ικανοί ν’ αντικαταστήσουν κάποια στιγμή τα αφεντικά, οι εκκλησί-
ες ανοίγουν ιδρύματα νεότητας για τα παιδιά και οργανώνουν εξόδους 
για τους γονείς τους, οι γυναίκες των αφεντικών τις ανταγωνίζονται στη 
διοργάνωση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, ενώ οι σοσιαλιστές είναι 
ασύχαστοι και παρεμβαίνουν στον ελεύθερο χρόνο με τις συνελεύσεις 

2. Σ.τ.μ.: Έθιμο που αφορά την απουσία από τη δουλειά την Δευτέρα. Το έθιμο υπήρχε 
από τον Μεσαίωνα, ωστόσο απέκτησε πολιτική χροιά κατά τον 19ο αιώνα και την 
επανανοηματοδότησή του από το εργατικό κίνημα. Για τους εργάτες και τους τεχνίτες 
η αργία της Δευτέρας ήταν για την ανάπτυξη των συνδικαλιστικών αγώνων, ό,τι ήταν η 
αργία της Κυριακής για την θρησκεία. Οι έντονες αντιδράσεις της εργοδοσίας, ιδιαίτερα 
μετά την Κομμούνα του 1871, κατόρθωσαν να θέσουν τέρμα στο έθιμο αυτό. Βλ. σχετικά 
και την ανάλυση του Ε. Π. Τόμσον, Χρόνος, πειθαρχία και βιομηχανικός καπιταλισμός, 
μτφρ. Β. Τομανάς, Θεσ/νίκη, Νησίδες, χ.χ.

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
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και τις οργανώσεις τους. Οι μη θρησκευτικοί σύλλογοι, τους οποίους 
διευθύνουν κυρίως οι δάσκαλοι, διοργανώνουν ψυχαγωγικές και 
αθλητικές δραστηριότητες, πολιτιστικές εκδηλώσεις και μαθήματα. Ο 
δωρεάν χαρακτήρας όλων αυτών των δραστηριοτήτων προσπαθεί να 
συναγωνιστεί τους κάπελες των ταβερνείων.

Όμως και το ίδιο το καπηλειό είναι χώρος κοινωνικοποίησης και 
ψυχαγωγίας μεταξύ φίλων, χώρος χαλάρωσης και συναναστροφής, αλ-
λά κι ένα μέρος όπου υπάρχουν αίθουσες για πολιτικές μαζώξεις. Αυ-
τοί που έρχονται για να πιουν συναντούν εκείνους που έρχονται για 
ν’ αλλάξουν τον κόσμο. Η μείωση του χρόνου εργασίας ήταν λοιπόν 
ένα αίτημα με χρηστικό σκοπό: ξεκούραση από τη δουλειά, χρόνος για 
μόρφωση, ευκαιρία συναντήσεων. 

Οι οργανώσεις νεολαίας της δεκαετίας του '30
Κατά τη δεκαετία του '30 οι οργανώσεις νεολαίας πολλαπλα-

σιάστηκαν, εντάσσοντας τους νέους σε εκπαιδευτικές εξωσχολικές 
δραστηριότητες. Οι πρόσκοποι, οι ξενώνες νέων, κοσμικοί ή θρησκευτικοί, 
όπως αυτοί του Μαρκ Σανιέ3, προτείνουν στους νέους την επαφή με 
τη φύση και έναν συλλογικό τρόπο ζωής που τον ξαναβρίσκουμε, είναι 
αλήθεια, στις χιτλερικές και κομμουνιστικές νεολαίες.

Βασιλεύει μια ιδεολογία θεμελιωμένη στη σχέση του ανθρώπου 
με τη φύση -προάγγελος του οικολογικού κινήματος- μέσα από την 
οποία οι νέοι διαφοροποιούνται από τον τρόπο ζωής των αστών που 
βασιζόταν σε δραστηριότητες οι οποίες λάμβαναν χώρα μέσα στο 
σπίτι. Υπό αυτήν την άποψη η σχόλη γίνεται αντιληπτή ως κατάκτηση 
ενός χρονικού διαστήματος που το εκμεταλλεύεται κανείς διαφορετικά 
απ’ ότι οι πλούσιοι. Η μόδα κι ο σνομπισμός αποκλείονται. Τα 
παραδοσιακά και επαναστατικά τραγούδια αντικαθιστούν τα 
τραγούδια του καφενείου. Τα αγόρια και τα κορίτσια «των ξενώνων» 
που στη δεκαετία του '30 κοιμούνται σε υπαίθριες κατασκηνώσεις 
είναι προπομποί του φεμινισμού. Η γυναίκα αντιμετωπίζεται ως ίση, 
αναπτύσσοντας φιλικές σχέσεις με τ’ αγόρια στο πλαίσιο των οποίων 
συζητούν από κοινού για τη σεξουαλικότητα. Η σχόλη είναι λοιπόν 
χρόνος διαλόγου και ταυτίζεται για τη πολιτικοποιημένη νεολαία με 
τον αντικομφορμισμό, τον αντι-αστισμό, το δωρεάν, αποτελώντας πεδίο 

3. Σ.τ.μ.: Marc Sangnier: γάλλος δημοσιογράφος και πολιτικός, υπέρμαχος ενός 
προοδευτικού και δημοκρατικού Καθολικισμού. Υπήρξε πρωτεργάτης του κινήματος 
δημιουργίας ξενώνων νεολαίας.

ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΟΤΕ
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έκφρασης της διεθνιστικής συντροφικότητας. Οι απεργίες του 1936 θα 
δώσουν στο κίνημα αυτό νέα ώθηση4: οι ξενώνες νέων του CLAJ καθώς 
και οι χριστιανικοί ξενώνες, οι λέσχες Λεό Λαγκράνζ θ' αποτελέσουν 
φυτώρια της επόμενης γενιάς συνδικαλιστών, πολιτικών αγωνιστών5 και 
στελεχών ΜΚΟ.

Οι νέοι των ξενώνων αγοράζουν παλιά αγροτικά σπίτια, τα 
ανακαινίζουν και τα μετατρέπουν σε τόπους συνάντησης όπου όλος ο 
κόσμος δουλεύει, μαγειρεύει, συγυρίζει. Η σχόλη δεν είναι για ξεκούραση. 
Χρησιμοποιείται για μάθηση, ενώ τα σαββατοκύριακα είναι πάντοτε 
γεμάτα. Κατ’ αρχάς η έξοδος από τις πόλεις, που συχνά γίνεται με το 
ποδήλατο, απαιτεί έναν κάποιο χρόνο, ειδικά αν αναλογιστούμε ότι οι 
νέοι της εποχής διένυαν αποστάσεις μέχρι και 100 χιλιομέτρων. Έπειτα, 
υπάρχει η φωτιά του καταυλισμού γύρω απ’ την οποία το τραγούδι και οι 
συζητήσεις κρατούσαν μέχρι αργά τη νύχτα. Το πρωί της Κυριακής είναι 
αφιερωμένο σε πεζοπορίες, σε επισκέψεις και στην προετοιμασία του 
φαγητού. Τέλος, υπάρχει και η επιστροφή, με αποτέλεσμα την Κυριακή το 
βράδυ όλοι να είναι πιο κουρασμένοι απ' ό,τι Σάββατο. 

4. Σ.τ.μ.: Αμέσως μετά την εκλογική νίκη του Λαϊκού Μετώπου, τον Μάιο του 
1936, ξεσπά ίσως η πρώτη πραγματικά γενική απεργία στη Γαλλία, με την παράλυση 
ολόκληρων τομέων της οικονομίας και τη συμμετοχή κλάδων που δεν είχαν ως τότε 
απεργήσει ξανά. Περίπου 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι συμμετείχαν, ενώ πολλοί 
εργάτες κατέλαβαν τα εργοστάσιά τους. Με το που η νέα κυβέρνηση ανέλαβε τα 
καθήκοντά της, η εργοδοσία, φοβούμενη το γενικότερο επαναστατικό κλίμα, δέχθηκε 
να διαπραγματευτεί. Οι Συμφωνίες της Ματινιόν που προέκυψαν θέσπισαν βασικούς 
πυλώνες της μετέπειτα εργατικής νομοθεσίας όπως οι Συλλογικές συμβάσεις, η μείωση 
του χρόνου εργασίας (με τη θέσπιση του σαρανταώρου) και, σε ό,τι μας ενδιαφέρει εν 
προκειμένω, η νομοθέτηση της δεκαπενθήμερης άδειας μετ’ αποδοχών. Προκειμένου 
οι εργαζόμενοι να μπορέσουν να επωφεληθούν στο έπακρο από αυτή την αύξηση του 
ελεύθερου χρόνου τους, η κυβέρνηση Μπλουμ δημιουργεί για πρώτη φορά στη Γαλλία 
Υφυπουργείο Αθλητισμού στο πλαίσιο του Υπουργείου Υγείας. Ο πρώτος Υφυπουργός 
Αθλητισμού και Ελεύθερου Χρόνου, Λεό Λαγκράνζ (Léo Lagrange, 1900-1940) προωθεί 
το κίνημα των ξενώνων νεολαίας και θεσπίζει μειωμένα τιμολόγια τρένων για τις με-
τακινήσεις των εργατών, στηρίζοντας, ταυτόχρονα, τον λαϊκό αθλητισμό. 

5. Σ.τ.μ.: Με τον όρο «αγωνιστής» και «στρατευμένος αγωνιστής» αποδίδουμε το 
γαλλικό militant, που σημαίνει το στρατευμένο μέλος μιας πολιτικής οργάνωσης. Δε-
δομένου ότι το κείμενο αναφέρεται στο εργατικό κίνημα, που είχε λαϊκό χαρακτήρα, 
προτιμούμε το «αγωνιστής» από το «ακτιβιστής», το οποίο συχνά χρησιμοποιείται 
για την απόδοση του militant. Ενώ στην πραγματικότητα, υπό μια περιγραφική έννοια, 
πρόκειται για συνώνυμα, ο όρος «ακτιβιστής» έχει άλλη σημασιακή φόρτιση, καθώς 
παραπέμπει στη φιγούρα του υπερδραστήριου και «διαδηλωσάκια» νεολαίου η οποία 
αναδύεται μέσα από τα κινήματα της δεκαετίας του ’60 και καταλήγει, πλέον, σε μια 
τυφλή πραξολαγνεία. Ως εκ τούτου διαφέρει ουσιαστικά από τον τύπο πολιτικοποίησης 
που εμφανίστηκε με το εργατικό κίνημα.
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Το CLAJ οργανώνει μια διάλεξη τη βδομάδα, την οποία 
αναλαμβάνει κάθε φορά και κάποιο διαφορετικό μέλος, συνήθως ένας 
φοιτητής που απευθύνεται στους εργάτες. Οι νέοι πιστεύουν ότι με 
τον τρόπο ζωής τους και την αντίθεσή τους στον αστικό συντηρητισμό, 
τον οποίο περιφρονούν, συμμετέχουν στον αγώνα για έναν νέο 
κόσμο. Η αστική συνήθεια να καταναλώνεται ο ελεύθερος χρόνος σε 
ξενοδοχεία πολυτελείας και τα αντίστοιχα εστιατόρια είναι κατακριτέα. 
Η πραγματική σχόλη είναι αυτή κατά την οποία ο κόσμος συζητάει, 
δημιουργεί, τραγουδάει, χορεύει και παίζει μουσική. Έτσι διέθετε τον 
ελεύθερο χρόνο του ο λαός αλλά και οι πολιτικοί αγωνιστές κατά την 
προπολεμική περίοδο.

Φυσικά ο λαός δεν ακολουθεί τις ίδιες συνήθειες με τους νεαρούς 
αγωνιστές, μιας και προτιμά τις εκδρομές στην εξοχή ή τα πικ-νικ στις 
άκρες των δρόμων, αλλά και να περνά χρόνο με την οικογένεια. Ο αστικός 
ιστός, όπως τον ξέρουμε σήμερα, δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί κι έτσι η 
εξοχή ήταν κοντά στην πόλη. Οι μετακινήσεις, χάρη στα ποδήλατα, εί-
ναι δωρεάν, η διαμονή στους γονείς που παρέμειναν στην επαρχία ή η 
«ελεύθερη» κατασκήνωση είναι κι αυτές δωρεάν, ενώ τα γεύματα πάνω 
στο γρασίδι δεν είναι χειρότερα απ’ αυτά που τρώει ο λαός καθημερινά.

Ωστόσο, όλοι θα εύχονταν να μπορούσαν να ξοδέψουν τον χρόνο 
αυτό σαν τους αστούς, πράγμα φυσικά που είναι αδύνατο, μιας και τα 
ξενοδοχεία δεν προορίζονταν για τον λαό. Έτσι, μέσω της σχόλης οι εργάτες 
(που αποτελούσαν την πλειοψηφία των μισθωτών) διαφοροποιούνται 
από τους αστούς και αποδέχονται τον δικό τους τρόπο ζωής, τον οποίο 
μεταφέρουν στους ελεύθερους χώρους και στις παραλίες με την χαρά 
του εξερευνητή. Υπό αυτήν την έννοια, ο ελεύθερος χρόνος είναι αυτό 
που αρπάζει κανείς από τους εργοδότες κι από την αστική κοινωνία.

Η μεταπολεμική περίοδος και οι «επιτροπές επιχειρήσεων»
Μετά τον πόλεμο, ιδρύονται στο πλαίσιο αυτού του ρεύματος, 

οι επιτροπές επιχειρήσεων (comités d’entreprise), που θα προσπαθήσουν 
να συνεχίσουν το πνεύμα της παλιάς καλής εποχής του '366. Όμως, τα 
σωματεία των μεγάλων επιχειρήσεων, χάρη στα μεγάλα τους μπάτζετ, 
προσφέρουν πλέον στους εργαζόμενους διακοπές και σαββατοκύριακα 
που μοιάζουν με αυτά των πλουσίων. Τέρμα οι συλλογικές αγγαρείες και 
το πλύσιμο των πιάτων, τέρμα ο ύπνος στη σκηνή: με την επιχορήγηση 

6. Σ.τ.μ.: Πρόκειται για το γαλλικό αντίστοιχο των επιχειρησιακών σωματείων, τα οποία 
αναγνωρίζονται επισήμως και διά νόμου με τις Συμφωνίες της Ματινιόν το 1936.
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του εργοδότη τα επιχειρησιακά σωματεία μπορούν πλέον ν’ αγοράζουν 
τα δικά τους καταλύματα. Έτσι αρχίζει ν’ αλλάζει η γενικότερη αντίληψη 
για τον ελεύθερο χρόνο. 

Ο κόσμος αρχίζει να θέλει ν’ ανταγωνιστεί τους αστούς, 
μιμούμενός τους ή προσπαθώντας να εξασφαλίσει πρόσβαση στις 
καλύτερες υπηρεσίες, τοποθεσίες και παραλίες. Τα παλιά συνθήματα 
για κατάκτηση της κουλτούρας από την πλευρά της εργατικής τάξης 
αντικαταστάθηκαν από συνθήματα για κατάκτηση των ανέσεων. Πα-
ράλληλα, ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια 
επιφέρει πτώση των τιμών, καθιστώντας τα, πλέον, όλο και πιο προσιτά. 
Καταβάλλονται επίμονες προσπάθειες για τη δημιουργία μιας αγοράς 
που θα στοχεύει στις μεσαίες τάξεις ενώ -με τη βοήθεια της διαφήμισης- 
οι μισθωτοί αρχίζουν να έχουν απαιτήσεις: το πρότυπό τους για το πώς 
θα πρέπει να περνιέται ο ελεύθερος χρόνος πλησιάζει επικίνδυνα εκείνο 
των ανώτερων στρωμάτων. Η αντι-αστική ιδεολογία μεταμορφώνεται, 
καθώς τα μεγάλα κεντρικά συνδικάτα υπόσχονται πλέον στους εργάτες 
ότι θα κατακτήσουν συνθήκες ζωής αντίστοιχες με αυτές των πλουσίων.

Όσον αφορά δε στην κουλτούρα, οι οργανώσεις που ασχολούνταν 
με την εξύψωση του πολιτιστικού επιπέδου της εργατικής τάξης 
διασπώνται. Οι πολυπληθέστεροι κομμουνιστές καταλαμβάνουν τον 
χώρο και χρησιμοποιούν τον πολιτισμό σαν αιχμή του δόρατος της 
προπαγάνδας τους, διατυμπανίζοντας τις αρετές των σοσιαλιστικών 
χωρών και πλημμυρίζοντας τις βιβλιοθήκες με σταλινικά έργα. Ο λαϊκός 
πολιτισμός εμφανίζεται πια σαν ένας πολιτισμός προπαγάνδας και ελκύει 
πλέον μόνο τους στρατευμένους αγωνιστές. Εξάλλου, τον ανταγωνίζεται 
έντονα ο πολιτισμός της διασκέδασης που προωθούν οι έμποροι. Το 
αίτημα για «εύκολο» ελεύθερο χρόνο κατακλύζει βίαια τα κλαδικά 
σωματεία, μετατρέποντας τα μέλη τους σε εργολάβους των κάθε λογής 
πρακτορείων θεαμάτων και διασκεδάσεων, των χειμερινών σαλέ και των 
εστιατορίων, αναγκάζοντάς τους, τελικά, να συμμορφωθούν με το μοντέλο 
οργάνωσης του ελεύθερου χρόνου που επιβάλλουν οι αγορές. Η ιδεολογία 
της εξερεύνησης αντικαταστάθηκε από την ιδεολογία της άνεσης, η λαϊκή 
σχόλη εξαφανίστηκε και οι έμποροι επέβαλαν τον νόμο τους.

Οι έμποροι παίρνουν τη θέση των αγωνιστών
Οι ηθικές δυνάμεις που αντιπροσώπευαν την ρεπουμπλικανική 

κι εν συνεχεία τη σοσιαλιστική ιδεολογία -από τον Κοντορσέ (Nicolas de 
Condorcet) ως τον Ζυλ Φερρύ (Jules Ferry) κι από τους αναρχοσυνδικαλιστές 
ως τους λαϊκούς μορφωτικούς συλλόγους- έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην 
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εξέλιξη της ιστορίας του ελεύθερου χρόνου. Προτάσσοντας μια ευγενή 
πολιτιστική αντίληψη του χρόνου που απελευθερώθηκε από τη βάσανο 
της εργασίας, αναζήτησαν τρόπους για να καταστήσουν όσο το δυνατόν 
ευκολότερη και ευρύτερη την πρόσβαση στη γνώση, τον πολιτισμό και την 
τέχνη, μεριμνώντας ιδιαίτερα για όσους αποκλείονταν εκ των πραγμάτων 
λόγω του χειρωνακτικού ή αποκλειστικά εκτελεστικού χαρακτήρα της 
δουλειάς τους.

Συνεπαγόταν, όμως, αυτή η προσπάθεια ότι ο λαός, εκμεταλ-
λευόμενος τη σταδιακή μείωση του εργάσιμου χρόνου, θ’ ακολουθούσε 
το παράδειγμα αυτών των δυνάμεων, σπεύδοντας να κατακτήσει τα πο-
λιτιστικά αγαθά που τόσον καιρό στερούνταν; Δυστυχώς, η ιστορία είναι 
εντελώς διαφορετική. Παρ’ ότι η πρόσβαση στον πολιτισμό διευκολύνθηκε 
από τις δημοτικές βιβλιοθήκες, από τα συνδικάτα και το Κράτος, η έλξη 
που αυτός άσκησε παρέμεινε περιορισμένη και αφορούσε μόνο μια μικρή 
κατηγορία αυτοδίδακτων, στρατευμένων αγωνιστών ή υπαλλήλων και 
εργατών με τεχνική εκπαίδευση που είχαν ακολουθήσει δευτεροβάθμια 
ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Μπορεί ο αριθμός των ατόμων που 
είχαν πλέον χρόνο για διάβασμα και μάθηση να αυξήθηκε, χάρη στην 
αστικοποίηση και την εκμηχάνιση των οικιακών εργασιών, ωστόσο η απο-
χώρηση της ελίτ των στρατευμένων αγωνιστών δεν οδήγησε σε κάποια 
κατάκτηση της υψηλής κουλτούρας από πλευράς λαϊκών τάξεων. Αυτό 
που συνέβη είναι ότι, απλούστατα, οι αγωνιστές που πάλευαν για τη 
μόρφωση των λαϊκών τάξεων ηττήθηκαν από τους εμπόρους, οι οποίοι 
πρότειναν αγαθά και υπηρεσίες πιο εύκολες, λιγότερο απαιτητικές και, 
κατά συνέπεια, πιο ελκυστικές.  

Η ενασχόληση με την κουλτούρα, τη γνώση και τις τέχνες απαιτεί 
προσπάθεια. Ωστόσο, ο ελεύθερος χρόνος, στη νέα του εκδοχή, έλαβε ένα 
εντελώς διαφορετικό νόημα: την απόρριψη οποιουδήποτε περιορισμού. 
Ούτε τα γεγονότα του Μάη του ‘68, ούτε η θέσπιση της δια βίου 
εκπαίδευσης δε θα αντιστρέψουν την κατάσταση. Ο Μάης ακολούθησε 
το μονοπάτι του ατομικού ηδονισμού, στο πλαίσιο του οποίου το ιδανικό 
είναι να αισθάνεται κανείς καλά με τον εαυτό του σπάζοντας τις νόρμες 
και τις απαγορεύσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά στο σεξ και τα ναρκωτικά. 
Σχετικά τώρα με τον νόμο για τη δια βίου εκπαίδευση του 1971, αυτός 
είχε ως αποτέλεσμα οι μισθωτοί να σκέφτονται πως, παίρνοντας τις 
άδειες που δικαιούνταν για να επιμορφωθούν, κάνουν παραχώρηση στις 
απαιτήσεις των εργοδοτών. Η εποχή στην οποία η μάθηση θεωρούνταν 
κατάκτηση είχε παρέλθει οριστικά. Τώρα πια οι γνώσεις που κερδίζει 
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κανείς είναι παραχώρηση στον εκσυγχρονισμό, κατά το παράδειγμα 
των παιδιών που διαβάζουνε για το σχολείο απλώς και μόνο για να 
ευχαριστήσουν τους γονείς τους.

Στην πραγματικότητα, όμως, κανείς δεν ανάγκασε κανέναν. 
Απλώς, προκειμένου να γεμίσουν τον ελεύθερο χρόνο τους, οι εργαζόμενοι 
επέλεξαν τα προϊόντα εκείνα που τους διασκεδάζουν και τους κάνουν να 
ονειρεύονται, αντί για εκείνα που αυξάνουν τις γνώσεις και καλλιεργούν 
τη διάθεση συμμετοχής στην πολιτισμική και πολιτική δημιουργία ή 
στη συζήτηση πάνω στα μεγάλα φιλοσοφικά ερωτήματα. Η Δημόσια 
Ραδιοτηλεόραση προσπάθησε με τη σειρά της να ακολουθήσει τους 
εμπόρους στο ζήτημα αυτό και έτσι περάσαμε από την ενασχόληση με 
πολιτιστικά θέματα στο πώς θα ανέβουν τα νούμερα τηλεθέασης, υπό το 
δήθεν προφανές κι αδιαφιλονίκητο πρόσχημα ότι ο δωρεάν χαρακτήρας 
ενός τηλεοπτικού καναλιού δεν αρκεί για να προσελκύσει το κοινό προς 
τα προγράμματα εκπαιδευτικού περιεχομένου. Ταυτόχρονα, τα εμπορι-
κά κανάλια έριξαν τις τιμές και οι φτωχοί -μειώνοντας άλλες δαπάνες, 
όπως για παράδειγμα το κάπνισμα- κατάφεραν να πληρώνουν και να τα 
βλέπουν. Η διασκέδαση έγινε το κανάλι μέσα στο οποίο ρέει ειρηνικά 
ο ελεύθερος χρόνος, σε σημείο μάλιστα να εισβάλλει καμιά φορά στα 
χωράφια και των υπόλοιπων στιγμών της ιδιωτικής ζωής. Επιπλέον, η 
εξέλιξη αυτής της κατανάλωσης διασκεδάσεων συνέπεσε με την πλήρη 
ιδιωτικοποίησή της από τις διάφορες μηχανές θεαμάτων που κατάφεραν 
να μπουν μέχρι και μέσα στα διαμερίσματα. 

Δύο είναι λοιπόν οι τάσεις που επέτρεψαν τους εμπόρους να 
επικρατήσουν στον στίβο αυτόν όπου αρχικά δούλεψαν οι αγωνιστές 
των πολιτικών οργανώσεων: η αύξηση του ελεύθερου χρόνου και η 
ομογενοποίηση των στόχων των προϊόντων του, τα οποία εστίασαν στο άτομο 
και πολλαπλασιάστηκαν με βασικό κριτήριο την προσωπική καλοπέραση.

Η σχόλη ως αντικείμενο κατανάλωσης
Υπό κανονικές συνθήκες, ένα ανθρώπινο ον που διαθέτει ελεύθερο 

χρόνο δεν προσανατολίζεται προς την απόκτηση γνώσης, ούτε στρέφεται 
προς την καλλιτεχνική δημιουργία. Μάλιστα ορισμένοι νέοι των 
προαστίων, με άπλετο ελεύθερο χρόνο εξ αιτίας της χρόνιας ανεργίας, 
ικανοποιούν την ανάγκη τους για ηρωισμό πυρπολώντας αυτοκίνητα7. Η 

7. Σ.τ.μ.: Αναφορά στους νέους των προαστίων των μεγάλων γαλλικών πόλεων, κατά κα-
νόνα μεταναστευτικής καταγωγής, οι οποίοι βολοδέρνουν, πολύ συχνά, μεταξύ κρατικών 
επιδομάτων, επισφάλειας και εγκληματικότητας και οι οποίοι εκφράζουν, πολύ συχνά, την 
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νατουραλιστική αντίληψη των υλιστών που θεωρούσε τον άνθρωπο ως 
ον που το έλκουν εκ φύσεως το καλό και το όμορφο, δεν επιβεβαιώνεται 
από την ιστορία. Το μεγαλύτερο λάθος μας ήταν ότι πιστέψαμε πως οι 
καταναγκασμοί της εργασίας καταπίεζαν κάποια ατομική και κοινωνική, 
φυσική αυτορρύθμιση. Υποτίθεται πως ο άνθρωπος λαχταρούσε αυτό 
που ήταν καλό για εκείνον και το οποίο ασφαλώς θα ήταν εξίσου καλό 
για την κοινωνία. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει, μιας κι ο άνθρωπος 
μπορεί να επιλέξει το καλύτερο όπως και το χειρότερο. Και αυτό που 
ελκύει τις μάζες είναι τα αγαθά και οι δραστηριότητες του ελεύθερου 
χρόνου που καταναλώνονται ευκολότερα.

Η ελευθερία επιλογής για το τι θα κάνει το διάστημα της σχόλης 
του δεν ωθεί το άτομο προς ό,τι είναι επωφελές για το σώμα ή την 
υγεία του, ούτε σε όλα εκείνα που θα ήταν χρήσιμα στους άλλους ή 
στην κοινωνία: η χρήση του αυτοκινήτου ως εργαλείου ευχαρίστησης, 
για παράδειγμα, αυξάνει την θνησιμότητα, ενώ η κατάχρηση βλαβερών 
για την υγεία φαρμάκων θα έπρεπε να απαγορευτεί με νόμο. Δεδομένου 
ότι οι δραστηριότητες με τις οποίες γεμίζουν οι άνθρωποι τον ελεύθερο 
χρόνο τους είναι το ίδιο ρυπογόνες και βλαβερές με τις δραστηριότητες 
της παραγωγής, το Κράτος πρέπει να φροντίζει για τη δημόσια υγεία και 
τη σωστή χρήση της σχόλης, ώστε να προστατέψει την ζωή των πολιτών.

Εφόσον, λοιπόν, σε κοινωνικό επίπεδο, τα άτομα δεν επιλέγουν 
τις δραστηριότητες εκείνες που ωφελούν τους γύρω τους, το 
Κράτος καλείται να παρέμβει: πρέπει να περιορίζει τον θόρυβο των 
ηχοσυστημάτων, της ταχύτητας, της χρήσης πυροβόλων όπλων, των 
επισκέψεων στα δάση λόγω κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιών∙ πρέπει 
να ενισχύει την αστυνόμευση σε κάθε μαζική εκδήλωση ψυχαγωγίας ή 
αθλητισμού, πρέπει να προλαμβάνει τον χουλιγκανισμό, να καταπολεμά 
τον σεξοτουρισμό κ.ο.κ. Ο εορτασμός της Πρωτοχρονιάς στο Παρίσι 
επιβάλλει να αδειάζουν οι δρόμοι από αυτοκίνητα, καθώς υπάρχει 
ο κίνδυνος να αρπάξουν φωτιά. Κι έτσι λοιπόν ο ελεύθερος χρόνος 
συνοδεύεται από αστυνομικά μέτρα και απαγορεύσεις. Οι άνθρωποι 
δε γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν τον χρόνο που διαθέτουν με έναν 
τρόπο επωφελή για όλους. Δε διαθέτουν την αναγκαία ευπρέπεια και 

οργή τους μέσω βανδαλισμών, είτε πρόκειται για τις μαζικές πυρπολήσεις κατά τη διάρκεια 
ξεσπασμάτων όπως αυτό του 2005 είτε για το έθιμο πυρπόλησης αυτοκινήτων τη νύχτα της 
Πρωτοχρονιάς. Για το ζήτημα τούτης της νεολαίας βλ. την κριτική στις σχετικές αναλύσεις 
του Αλέσι Ντελ’ Ούμπρια (Πρόταγμα, τ. 3, Δεκέμβριος 2011, σ. 189 κ.ε.), όπως επίσης και 
το κείμενο του Κριστόφ Γκιλουί, «“Ζώντας μαζί” ή χωριστά; Η πολυπολιτισμικότητα και η 
ρήξη του κοινωνικού δεσμού» (Πρόταγμα, τ. 8, Νοέμβριος 2015).
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τον αυτοέλεγχο, ώστε να χρησιμοποιούν ενάρετα τη σχόλη τους, με 
αποτέλεσμα να χρειάζεται να παρέμβει το Κράτος.

Προφανώς, όμως και δεν ευθύνεται μόνο το ίδιο το άτομο για 
το γεγονός πως δεν επιλέγει απαραίτητα ό,τι είναι καλό για το ίδιο 
και για τους γύρω του. Δίπλα του βρίσκονται οι έμποροι για να το 
συμβουλέψουν ποιες στρατηγικές κατανάλωσης του ελεύθερου χρόνου 
του θα πρέπει ν’ ακολουθήσει. Και φυσικά κάθε τομέας της αγοράς 
έχει την τάση να το κολακεύει, καθώς όλοι τους επιδιώκουν να του 
υποδείξουν πώς θα επιτύχει την προσωπική του ολοκλήρωση, διά της 
χρήσης της τάδε υπηρεσίας γυμναστικής, της τάδε θεραπείας, της τάδε 
μηχανής εξαφάνισης ρυτίδων, του τάδε εξωτικού ταξιδιού κ.ο.κ. Εφόσον 
πλέον είναι προς πώληση, μπορεί κανείς ν’ αγοράσει τον δρόμο προς την 
ολοκλήρωσή του ως προσωπικότητα.  

Σ’ όλη αυτήν την αγορά που έχει στηθεί για να παρέχει συμβουλές 
γύρω από τον ελεύθερο χρόνο ξανασυναντάμε τις κυρίαρχες ιδέες της 
εποχής μας. Η προσωπική ευεξία είναι η βασική ιδέα που προβάλλεται 
από τις διαφημίσεις των περιοδικών, στις σελίδες των οποίων οι ψυχολόγοι 
καταλαμβάνουν αρκετό χώρο προτείνοντας μεθόδους για να είσαι ο εαυτός 
σου και να κάνεις φίλους, σε μια εκδοχή πιο προσιτή από την αντίστοιχη 
των ακαδημαϊκών συγγραμμάτων, όπου οι πανεπιστημιακοί προτείνουν 
ουσιαστικά τα ίδια πράγματα αλλά μ’ έναν τρόπο πιο αινιγματικό και 
επιτηδευμένο. Το Κλαμπ Μεντ (Club Med)8 είναι μια μικρογραφία της 
ουτοπικής κοινωνίας -μόνο της μειονέκτημα η τιμή εισόδου.

Είμαστε μάρτυρες μιας ενίσχυσης της αγοράς προϊόντων 
προσωπικής ολοκλήρωσης χάρη στη συμβολή των επιστημόνων οι οποίοι, 
εισβάλλοντας στον τομέα της υγείας, μπορούν εύκολα να διευρύνουν 
τα όρια του τι θεωρείται παθολογικό. Κι έτσι, καθώς ο αγώνας για 
ευτυχία έγινε η νόρμα του πολιτισμού, οι ψυχολόγοι -που γνωρίζουν 
ότι οι υλικές συνθήκες της επίτευξής της δεν είναι επαρκής εγγύηση 
αυτής της ευτυχίας- φτάνουν να εντοπίζουν προβλήματα ακόμη και σε 
άτομα τα οποία -μέσα στο σκότος της άγνοιάς τους!- θεωρούν πως δεν 
έχουν κανένα πρόβλημα. Τα προβλήματα αυτά λοιπόν θα βρουν τη για-
τρειά τους με τα διάφορα ηρεμιστικά, όπως επίσης και με τις συμβουλές 
ή τις θεραπείες που βρίσκει κανείς στην αγορά. Οι ψυχολόγοι των 
εταιρειών δεν αποτελούν εξαίρεση, μιας και το άγχος των διευθυντι-
κών στελεχών αποτελεί τυπικό παράδειγμα, για να μη μιλήσουμε καν 

8. Σ.τ.μ.: Club Méditerranée: Τουριστική επιχείρηση που διαθέτει παγκοσμίως 
παραθεριστικά κέντρα ευεξίας εν είδει ιδιωτικών χωριών.
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για το ακόμα φοβερότερο άγχος των διάφορων βεντετών του θεάματος. 
Ωστόσο, ο παράγοντας που καθορίζει αυτές τις ανάγκες δεν είναι η όποια 
σοβαρότητα των ψυχολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αυτοί οι 
μεγαλοηθοποιοί -η οποία άλλωστε είναι αδύνατον να εκτιμηθεί-, αλλά το 
πορτοφόλι τους. Έτσι, τη στιγμή που ψυχικού τύπου παθολογίες πλήττουν 
όλο και περισσότερο τους φτωχούς, εμείς μιλάμε περισσότερο από ποτέ 
για το πόσο υποφέρουν οι πλούσιοι από το στρες. Αντίστοιχα, οι αριστεροί 
διανοούμενοι τονίζουν για πρώτη φορά τόσο έντονα πόσο απαραίτητη 
πρέπει να θεωρείται η ευτυχία των μεσαίων τάξεων, πιστεύοντας, 
προφανώς, πως οι τελευταίες έχουν ανάγκη από τα φώτα τους. 

Ακόμα κι αυτό όμως δεν αρκεί. Η πρόληψη δεν είναι άραγε 
καλύτερη από την θεραπεία; Γιατί να περιμένουμε να εκδηλωθεί το κακό, 
που μόνο οι γιατροί ή οι ψυχολόγοι μπορούν να αντιμετωπίσουν; Η αγορά 
κυρίευσε την ευτυχία «ιατροποιώντας» την, όπως ακριβώς έκανε και με 
τη δυστυχία, αλλά αυτή τη φορά ανοίγοντας διάπλατα την οδό στους 
μηχανικούς που κατασκευάζουν μηχανές για την πρόκληση ευχάριστων 
συναισθημάτων. Βοηθούμενοι από τους τεχνικούς του μάρκετινγκ, οι 
έμποροι πουλούν κάθε λογής πράγματα: δίσκους, ταξίδια, τηλεοπτικές 
συνδρομές, βιντεοκασέτες κ.λπ. Αυτό που διαλαλούν έχει βεβαίως μια 
τιμή, ωστόσο πρόκειται για κάτι χειροπιαστό. Αντίθετα, το πάθος της 
προσωπικής ολοκλήρωσης που υπόσχονται οι φιλόσοφοι, αν και δωρεάν, 
δεν έχει ούτε σαφές περίγραμμα, ούτε οδηγίες χρήσης: φαντάζει πολύ 
πιο δύσχρηστο από οτιδήποτε αγοράζει κανείς απ’ τους εμπόρους. 

Η τυποποίηση της σχόλης από την αγορά
Η έλξη που άσκησε η αγορά ήταν τόσο σημαντική και οι 

μέθοδοί της τόσο περίπλοκες, που μαζικοποίησε και ομογενοποίησε 
τον ελεύθερο χρόνο, με τρόπο τόσο επιτυχημένο ώστε οι άνθρωποι, 
χωρίς να το σκέφτονται, κάνουν όλοι ταυτόχρονα -ή θα εύχονταν να 
κάνουν- τα ίδια πράγματα. Ο ελεύθερος χρόνος διαμορφώνεται πολύ 
περισσότερο από τη μόδα παρά από το Κράτος. Ποιός θα μπορούσε 
εξάλλου να υπαγορεύσει στους πληθυσμούς να επιθυμούν να κάνουν τα 
ίδια πράγματα ταυτόχρονα; Δεν είναι ούτε οι επιστήμονες που ελέγχουν 
τη μόλυνση, ούτε οι γιατροί, ούτε οι θρησκευτικές και πολιτικές αρχές. 
Παρ’ όλα αυτά, είναι αναμφίβολο πως αν ρωτήσουμε έναν παραθεριστή 
τον Αύγουστο σε μια παραλία ασφυκτικά γεμάτη κόσμο αν είναι ευτυχής, 
θα μας απαντήσει καταφατικά. Αν κάνουμε την ίδια ερώτηση σε κάποιον 
που, για οικονομικούς λόγους δεν κατάφερε να βρίσκεται στην παραλία 
αυτή, θα παραδεχτεί πως είναι θυμωμένος που δεν μπορεί να κάνει αυτό 
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που επιτάσσει ο κυρίαρχος κανόνας της ευτυχίας. Σήμερα οι διαφημιστές 
και οι μετεωρολόγοι μπορούν να προβλέψουν τον προορισμό των 
εκδρομέων, οι οποίοι υποτίθεται πως αποφασίζουν δημοκρατικά για το 
πότε θα φύγουν, για τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιήσουν, για 
τα μέρη όπου θα καταλύσουν, για το τι θα φάνε, για το πώς θα ντυθούν, 
για τα θεάματα που θα παρακολουθήσουν. Οι ξενοδόχοι και οι ιδιοκτή-
τες κάμπινγκ μπορούν να προβλέψουν με ακρίβεια τις «ελεύθερες» επι-
λογές των πελατών τους, καθώς και τις απαιτήσεις τους.

Άλλωστε, το πρότυπο της σχόλης έχει γίνει τόσο επιτηδευμένο 
που για να θεωρείται κανείς φυσιολογικός πρέπει να διαθέτει όλο 
το «πακέτο» με το πλήρες περιεχόμενό του. Η παράλειψη ακόμα κι 
ενός στοιχείου αποτελεί αιτία διαφοροποίησης και γεννά αισθήματα 
ματαίωσης, στιγματίζοντας τους νέους των προαστίων τους οποίους 
προπονούν οι καθηγητές στις πίστες του σκι. Συχνά οι αξιόποινες 
συμπεριφορές αυτών των νέων έχουν ως πρόσχημα το ότι, για παρά-
δειγμα, η δημοτική αρχή ξέχασε να οργανώσει μια από αυτές τις ορεινές 
εξορμήσεις. Οι εκπαιδευτές γνωρίζουν πως αυτοί οι νέοι είναι ανίκανοι 
να εφεύρουν οποιαδήποτε νόμιμη δραστηριότητα πέρα από εκείνες που 
τους προσφέρουν αυτά τα κέντρα διασκέδασης. Και αν οι δήμαρχοι 
μάθουν πως οι νέοι συχνάζουν σε μέρη που ξεπερνούν την οικονομική 
τους δυνατότητα, πρέπει να θεσπίσουν κανόνες στα μέτρα τους. 

Η υποχώρηση του δωρεάν
Η νίκη των εμπόρων διαφαίνεται κυρίως από το γεγονός πως ο 

δωρεάν χαρακτήρας της σχόλης υποχωρεί και είναι καταδικασμένος να 
υποχωρεί όλο και περισσότερο, μέχρι εξαφάνισης. Αντίθετα, οι αγροτικές 
επαρχιακές κοινωνίες, που ήταν ακόμα εύρωστες το πρώτο μισό του 20ού 
αιώνα, χαρακτηρίζονται από την έλξη που ασκούν στα μέλη τους οι δωρεάν 
δραστηριότητες που γεμίζουν τον ελεύθερο χρόνο και μεταδίδουν τις 
αξίες της κοινωνίας. Η χρήση αυτού του χρόνου ρυθμιζόταν από την πα-
ράδοση και από την τεράστια πηγή έμπνευσης που αποτελούσε η φύση 
για έναν πληθυσμό που παρέμενε κυρίως αγροτικός: κυνήγι, ψάρεμα, 
γιορτές που μπορούσαν να λάβουν χώρα στους αγρούς, στα σπίτια ή 
στα βοηθητικά κτήρια των αγροκτημάτων, όπως στις αποθήκες ή τους 
στάβλους. Τα παιδιά έβρισκαν στα λιβάδια και στα δάση αστείρευτες 
και ελεύθερες πηγές διασκέδασης που τους επέτρεπαν παράλληλα να 
γνωρίσουν τη ζωή αλλά και να διαπαιδαγωγηθούν σεξουαλικά. Και 
στο πλαίσιο αυτό οι λαϊκοί μορφωτικοί σύλλογοι έπαιζαν τον ρόλο του 
δασκάλου, βοηθώντας τον καθένα να μάθει πώς θα μπορέσει ν’ αντλήσει 
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μέσα απ’ την επαφή του με τα δέντρα, τα λιβάδια, τα ρυάκια, τη θάλασσα 
και το βουνό όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ικανοποίηση.

Με την έλευση του μαζικού τουρισμού, οι φυσικοί και γραφικοί 
αυτοί τόποι μεταμορφώθηκαν. Η ικανοποίηση που μπορούσε κανείς 
ν’ αποκομίσει από μια φύση προς εξερεύνηση αντικαταστάθηκε από 
άλλες μορφές ευχαρίστησης, ενώ άλλες ανάλογες δραστηριότητες 
εξαφανίστηκαν ολοσχερώς. Η ευχαρίστηση που αντλεί κανείς από τη 
φύση μπορεί να παραλληλιστεί με την ευχαρίστηση που προκύπτει από 
την επαφή με την τέχνη (είτε πρόκειται για πίνακες ζωγραφικής είτε για 
μουσική είτε για λογοτεχνικά κείμενα): καμία από τις δύο δεν έρχεται 
από μόνη της. Πρέπει και στις δύο περιπτώσεις να περάσει κανείς από 
μια διαδικασία μάθησης. Ενδεχομένως να βρίσκει κανείς λυπηρό το 
γεγονός ότι η πλειοψηφία του κόσμου δεν έχει τύχει καμίας εκπαίδευσης 
κι έτσι δε θα μπορέσει ποτέ να γνωρίσει αυτές τις ηδονές, οι οποίες, 
ωστόσο, είναι δωρεάν. Σε κάθε περίπτωση, πλέον πρέπει να πληρώνουμε 
για να έχουμε πρόσβαση στις απολαύσεις που τις αντικατέστησαν. Είναι 
ακριβώς αυτή η σχέση εξάρτησης του χρήστη από τον αναγκαίο εξοπλισμό 
του που συμβάλλει στη απώλεια κάθε αυτονομίας: αρκεί μια βλάβη 
στην τροφοδοσία και όλη η χαρά εξαφανίζεται. Αρκεί να μην έχει πλέον 
κανείς τη δυνατότητα να πληρώσει για αυτή τροφοδοσία, προκειμένου 
να εκδιωχθεί από τα μέρη αυτά που μόνο κατ’ όνομα συνιστούν «φύση».

Στα νέα αυτά μέρη εμπλέκεται η εκμάθηση περίπλοκων 
τεχνικών (όπως η τεχνική κατάβασης στο σκι) των οποίων η δυσκολία, 
οι απαιτήσεις σε επίπεδο φυσικής κατάστασης κι ο απαραίτητος 
χρόνος εκμάθησης αποκλείουν εκ των πραγμάτων ένα μεγάλο μέρος 
των εκδρομέων. Έτσι, αντί να θαυμάσουν τη φύση, οι τελευταίοι θα 
πρέπει να αρκεστούν να παρακολουθήσουν την πρόοδο των καλύτερων 
ανάμεσά τους, όπως ακριβώς οι χωριάτες παρακολουθούν τα πλήθη των 
τουριστών. Από εκεί, λοιπόν, που ερχόμασταν σε επαφή με τη φύση και 
τη γνωρίζαμε, μπαίνουμε σε μια νέα κατάσταση όπου ένα μέρος του 
ελεύθερου χρόνου των μεν αφιερώνεται στο να παρακολουθούν τους 
δε να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό τους. Περνάμε έτσι σταδιακά από 
την εξάρτηση από τον εξοπλισμό στην απόλυτη παθητικότητα μπροστά 
στις αθλητικές δραστηριότητες των άλλων, χρησιμοποιώντας τη φύση ως 
πεδίο ανταγωνισμού.

Στις αστικοποιημένες μας κοινωνίες η φύση είναι μακριά. Πρέπει 
να πληρώσει κανείς για να έχει πρόσβαση σ’ αυτήν. Αλλά ακόμα κι 
όταν αποκτά πρόσβαση, οι νέες γενιές που δεν έχουν πρακτική εμπει-
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ρία επαφής με τη φύση, βαριούνται ανυπόφορα. Ο μόνος τρόπος για 
να την ευχαριστηθούν είναι η χρήση προσαρμοσμένων εξαρτημάτων 
προορισμένων για την κατανάλωση της φύσης: off-road οχήματα, λιφτ, 
αεριωθούμενα, πλεούμενα κ.ο.κ. Χωρίς βοηθήματα διασκέδασης και 
ψυχαγωγίας, το σημερινό άτομο δεν έχει ιδέα πώς να περάσει τον 
ελεύθερο χρόνο του με αποτέλεσμα να βαριέται. Αυτά τα εξαρτή-
ματα μάς προτείνονται καθημερινά από τα διαφημιστικά φυλλάδια 
που βρίσκουμε στα γραμματοκιβώτιά μας και χάρις σε όλες αυτές τις 
εξωτικές εικόνες, γεμάτες χρώματα κι υποσχέσεις, καθίστανται πολύ 
πιο δελεαστικά απ’ ό,τι η προσδοκία μιας αφηρημένης προσπάθειας 
να βρούμε τον εαυτό μας. Τελικά όλη αυτή η κατάσταση αφήνει όλο 
και λιγότερο χώρο στην καινοτομία, καθώς η τελευταία προϋποθέτει 
προσπάθεια, την οποία το εμπόριο ελεύθερου χρόνου πασχίζει με όλα 
τα μέσα να εντοπίσει και να εγκολπωθεί. 

Όταν οι έμποροι ιδιοποιούνται τη χαρά της συμβίωσης
Οι μεσαίες τάξεις, απηυδισμένες από τη μαζικοποίηση της 

σχόλης, αναζητούν νέους τρόπους για να περνούν τον ελεύθερο χρόνο 
τους, πιο κοντά στην άγρια φύση, πιο οικολογικούς και λιγότερο 
απρόσωπους. Στην αναζήτησή τους αυτή βρίσκουν συμπαραστάτες τους 
διανοούμενους οι οποίοι δεν παραλείπουν να εκθειάζουν όλα αυτά τα 
φυσικά και δωρεάν αγαθά που προσφέρει η ελεύθερη φύση, αλλά κυ-
ρίως τη χαρά της φιλικής συμβίωσης, ενός εξίσου δωρεάν αγαθού, το 
οποίο όμως είναι πολυτιμότερο από όλα όσα μπορούν να προσφέρουν 
τα διάφορα οργανωμένα παραθεριστικά κέντρα. Στην πραγματικότητα, 
όμως, αυτή η θετική κοινωνικοποίηση, που προκύπτει απ’ τη συνεύρεση 
μεταξύ φίλων, δεν είναι ούτε άμεσα εφικτή, ούτε πραγματικά δωρεάν. 
Προϋποθέτει, αντίθετα, μια μακριά διαδικασία επιλογής, καθώς δε 
συγχρωτίζεται κανείς με τον οποιονδήποτε, αλλά κατά κανόνα αναζητεί 
τα άτομα εκείνα που μοιράζονται την ίδια επιθυμία φιλικής συνεύρεσης 
και ενδιαφέρονται για τα ίδια ζητήματα. Τέτοιους συνδαιτυμόνες βέβαια, 
βρίσκει κανείς μόνο στον κοινωνικό κύκλο στον οποίο ήδη ανήκει, μιας 
και δεν μπορεί κάποιος να βιώνει τη χαρά της συμβίωσης παρά μόνο 
με άτομα του ίδιου ή κοντινού πολιτιστικού και οικονομικού επιπέδου 
-η φιλική συναναστροφή μεταξύ του πρίγκιπα και της βοσκοπούλας 
ανήκει στη σφαίρα του μύθου. Φαίνεται λοιπόν πως το μοναδικό δωρεάν 
προϊόν αυτού του περιβάλλοντος είναι η κοινωνικοποίηση που το άτομο 
οφείλει να κατακτήσει. Όμως και πάλι τα ταξιδιωτικά πρακτορεία 
βρίσκονται στην ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση να μπορούν να προσφέρουν 
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μια ετοιμοπαράδοτη εκδοχή της. Γιατί λοιπόν να κάνει κανείς τον κόπο 
να αναζητήσει φίλους για να περάσει τις διακοπές του αφού μπορούν 
να το αναλάβουν τα τουριστικά γραφεία; Αρκεί να επιλέξει το γκρουπ 
που προτιμά και να αναχωρήσει για το επόμενο ταξίδι. Τα γραφεία 
συνοικεσίων, που ασχολούνται με την εύρεση συζύγων, κάνουν και αυτά 
προσπάθειες στον τομέα της επιλεκτικής κοινωνικοποίησης, η οποία 
αποτελεί πλέον μέρος της κοινωνικής ζωής. Την ίδια στιγμή, ακόμα κι 
η ψυχαγωγικού τύπου κοινωνικοποίηση μετατρέπεται σε υπηρεσία που 
προσφέρεται πλέον από τους εμπόρους και τους κρατικούς θεσμούς -από 
τις μεγάλες συναυλίες ως τις μικρές ντισκοτέκ. Με τη μόνη διαφορά ότι 
σε αυτή την περίπτωση το φιλτράρισμα γίνεται από τους μπράβους στην 
είσοδο των μαγαζιών.

Εάν, παρ’ όλα αυτά, θέλουμε να βιώσουμε τούτη τη δωρεάν χαρά 
της συναναστροφής, θα πρέπει να έχουμε τη βούληση που απαιτείται 
για να αφιερώσουμε χρόνο και ενέργεια, να έχουμε υπομονή και να 
κινηθούμε με εξυπνάδα -και όλα αυτά δίχως η επιτυχία να είναι 
εγγυημένη. Ελάχιστα πείθει πλέον η ιδέα ότι, επειδή διαθέτει κανείς 
περισσότερο ελεύθερο χρόνο, μπορεί αυτομάτως και να συνάψει σχέσεις 
με τον γείτονά του, ν’ αγαπήσει παραπάνω τα παιδιά του, την παρέα του 
ή τον σύντροφό του: χάρη ακριβώς στην αύξηση του ελεύθερου χρόνου, 
όλος ο κόσμος έχει προσπαθήσει κατά καιρούς για τα παραπάνω. Δεν 
υπάρχει ενήλικας που να μη θυμάται έστω μία απόπειρα να συνάψει νέες 
σχέσεις ή να ενδυναμώσει κάποιες ήδη υπάρχουσες. Σε κάθε περίπτωση, 
όμως, είτε η προσπάθειά του αυτή στέφθηκε με επιτυχία είτε όχι, η 
διαθεσιμότητα ελεύθερου χρόνου δεν αποτέλεσε τον κρίσιμο παράγοντα. 
Δύσκολα δηλαδή θα πιστέψει κανείς ότι μπορούν να σταματήσουν 
οι καβγάδες με τον γείτονα ή ότι θ’ αγαπιόμασταν περισσότερο εάν 
διαθέταμε περισσότερο χρόνο. Οι δυσκολίες που συναντούν τα ζευγάρια 
στη συμβίωσή τους μάλλον συνηγορούν προς το αντίθετο. Η αύξηση των 
διαζυγίων και των χωρισμών ή των περιπτώσεων όπου τα ζευγάρια ζουν 
σε χωριστά διαμερίσματα, αποδεικνύει πως βιώνουμε έναν κορεσμό όσον 
αφορά στη συμβίωση. Διότι το να συζείς με κάποιον, σημαίνει να μπορείς 
να δεχτείς τους περιορισμούς που εκ των πραγμάτων σου θέτει αυτή η 
συνύπαρξη. Η χαρά της συμβίωσης προκύπτει από μια περίπλοκη και 
συνάμα εύθραυστη κοινωνική κατασκευή για την οποία όμως ο χρόνος 
παραμένει δευτερεύουσα παράμετρος. 

Θα πρέπει εδώ να προσθέσουμε πως οι περιορισμοί που όλοι 
μας υφιστάμεθα σε συλλογικό επίπεδο στον τόπο δουλειάς καθιστά 
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δυνατή την ανάδυση της αλληλεγγύης (πρόκειται για την πολιτική 
έννοια της κοινωνικοποίησης), τη στιγμή που η ευχαρίστηση που μας 
προσφέρει μια κρουαζιέρα οδηγεί στην καλύτερη περίπτωση σε μια 
στρατηγική επιλογής όσων μας μοιάζουν και αποφυγής όσων δε 
θέλουμε να συναναστραφούμε (πρόκειται για την πολιτική έννοια του 
απομονωτισμού). Και το θέμα δεν τελειώνει εδώ, καθώς η προσπάθεια 
ν’ αφιερώσουμε τον ελεύθερο χρόνο μας στην καλλιέργεια της αγάπης 
ταυτίζεται πλέον με την αναζήτηση του κατάλληλου εξοπλισμού που 
συστήνουν τα περιοδικά και οι ψυχολόγοι. Γιατί εξάλλου να είμαστε 
περισσότερο διατεθειμένοι να αφιερώσουμε χρόνο για να μάθουμε να 
αγαπιόμαστε και όχι να μισιόμαστε; Η ζωή στις εργατικές κατοικίες 
των προαστίων αποδεικνύει πως ο ελεύθερος χρόνος που διαθέτουν οι 
-άνεργοι, σε πολλές περιπτώσεις- κάτοικοί τους, ελάχιστα προωθεί τη 
χαρά της συμβίωσης, καθώς, όλο και περισσότερο, γεννά παραβατικές 
και αντικοινωνικές συμπεριφορές. Σε καμία περίπτωση οι κάτοικοι 
αυτών των περιοχών δεν εκμεταλλεύονται τον ελεύθερο χρόνο τους 
προκειμένου να έρθουν σε επαφή και να συνεννοηθούν. Θα το έκαναν 
εάν διέθεταν παραπάνω ελεύθερο χρόνο; Η χαρά της συμβίωσης έχει 
κι αυτή το τίμημά της: οι πλούσιοι δε συμπεριφέρονται με πιο κόσμιο 
τρόπο μεταξύ τους από ότι οι φτωχοί;

Η κοινωνική συμβίωση προϋποθέτει την εκμάθηση και την 
τελειοποίηση, μέσω της εξάσκησής τους, μιας σειράς περίπλοκων 
δεξιοτήτων οι οποίες, παρ’ όλο που επιβάλλουν περιορισμούς στο άτομο, 
θα πρέπει να εκτελούνται ελεύθερα, με την προσδοκία ότι θα φέρουν 
τα προβλεπόμενα αποτελέσματα. Ως τώρα η εκμάθηση τούτων των 
δεξιοτήτων γινόταν μέσω της οικογένειας, στα πλαίσια του χωριού είτε 
διά της επιβολής τους από το σχολείο ή τις επιχειρήσεις. Η ευπρέπεια 
-ή καλύτερα: η σύναψη κοινωνικών δεσμών- ήταν απαραίτητη για τη 
λειτουργία των συλλογικών μορφών ζωής που επέβαλλαν οι επίσημοι 
θεσμοί. Εάν όμως ο ελεύθερος χρόνος δεν είναι πια ένας θεσμός, αλλά 
το πεδίο της ελεύθερης επιλογής εντός του οποίου οι σχέσεις με τον 
άλλο δεν είναι πλέον απαραίτητες, μιας κι οι ηλεκτρικές συσκευές, τα 
συστήματα ήχου και εικόνας, το τηλέφωνο, το τηλεμάρκετινγκ κ.ο.κ.,  
καθιστούν πια τον γείτονα περιττό, για ποιόν λόγο να επιδιώκει πλέον 
κανείς να συνάπτει κοινωνικούς δεσμούς; Τα διαφημιστικά φυλλάδια δε 
μας υπόσχονται εξάλλου φίλους του γούστου μας; Γιατί να προσποιού-
μαστε λοιπόν ότι αυτός ο χώρος, που απελευθερώνεται από τη βάσανο 
της εργασίας, είναι ένα χώρος με πολιτική αξία;
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Η ζωή στις ΜΚΟ
Υπάρχουν επίσης οι ΜΚΟ και διάφορες άλλες λέσχες και ομάδες 

όπου μπορεί κανείς να κάνει φίλους και να διατηρεί μια κοινωνική ζωή 
κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου του. Έχουν, ωστόσο, και αυτές 
οι οργανώσεις έναν πολύ συγκεκριμένο, εργαλειακού τύπου ρόλο: είναι 
οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων ή, σε κάθε περίπτωση, ομάδες 
και λέσχες σχετικές με κάποιο χόμπι που απευθύνονται αποκλειστικά 
στα μεσαία στρώματα, καθώς απαιτούν χρηματικές συνδρομές και 
άλλα έξοδα όπως επίσης και τη δυνατότητα να αφιερώνει κανείς χρόνο. 
Εξάλλου, ακόμα κι όσες απ’ αυτές συσπειρώνουν φτωχό κόσμο, συχνά 
ιδρύονται από κοινωνικούς λειτουργούς ή εθελοντές που ανήκουν στα 
μεσαία στρώματα.

Θα πρέπει μάλλον να καταλήξουμε, ως εκ τούτου, στο ότι το 
κοινωνικό αυτό ζώο που λέγεται άνθρωπος κοινωνικοποιείται από ανάγκη 
και σε καμία περίπτωση λόγω ενστίκτου, ιδίως τώρα που οι μηχανές του 
παρέχουν τις υπηρεσίες εκείνες στις οποίες μέχρι πρότινος είχε πρόσβαση 
μόνο μέσω της κοινωνικοποίησής του. Η χρήση του ελεύθερου χρόνου 
στο πλαίσιο ενός ελεύθερα επιλεγμένου, συλλογικού προτάγματος δε 
φαίνεται να αποτελεί φυσική τάση. Οι φιλόσοφοι που ισχυρίζονται πως 
τέτοιος θα ήταν ο προσανατολισμός μιας ανθρωπότητας απαλλαγμένης 
από τη βάσανο της εργασίας, εικοτολογούν χωρίς όμως να παραθέτουν 
συγκεκριμένους τρόπους χρήσης μιας τέτοιας, δωρεάν κοινωνικοποίησης. 
Γιατί εξάλλου να μπουν στην διαδικασία να το κάνουν, εφόσον είναι ήδη 
πεπεισμένοι πως οι άνθρωποι θα τα καταφέρουν εκ φύσεως κι ενστίκτου, 
χωρίς να χρειάζονται τις δικές τους συμβουλές;

Οι έμποροι απ’ την άλλη είναι πολύ πιο πραγματιστές, καθώς 
έχουν αντιληφθεί πως η χαρά της συναναστροφής έχει όχι μόνο τιμή μα 
και οδηγίες χρήσης: αρκεί να αφεθεί κανείς στη διαδραστική ηλεκτρονική 
μηχανή, στην κοπέλα επί της υποδοχής ή στον ευγενικό διοργανωτή. Ο 
πελάτης βομβαρδίζεται με υποσχέσεις, έχει δοκιμάσει το τάδε τουριστικό 
γραφείο, το τάδε πρακτορείο, τον τάδε δίσκο, την δείνα ταινία. Με 
άλλα λόγια, μπορεί να βρει κανείς τα πάντα στην αγορά, ακόμα και τη 
χαρά που προκύπτει από τη συμβίωση -κατεψυγμένη και έτοιμη προς 
κατανάλωση. Όσον αφορά τώρα την φρέσκια, πραγματική ευτυχία, αυτή 
που προκύπτει μέσα απ’ τις σχέσεις εκείνες των ανθρώπων που γεννούν 
χαρά, πρέπει να την οικοδομήσει κανείς πριν την καταναλώσει και για να 
γίνει αυτό θα πρέπει να ξέρει το γιατί, καθώς και ποια πλεονεκτήματα 
μπορεί να περιμένει.
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Κοινωνικότητα, ευπρέπεια, χαρά της συναναστροφής: όλα τους 
έχουν μετατραπεί σε προϊόντα που πωλούνται στην αγορά. Καλώς ή 
κακώς, λοιπόν, μας φαίνεται πολύ πιο εύκολο να τα αγοράσουμε υπό μορφή 
αγαθών και υπηρεσιών παρά να προσπαθήσουμε να τα δημιουργήσουμε 
από μόνοι μας. Είδαμε πως υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές για τον 
ελεύθερο χρόνο: αυτή του Κράτους, εκείνη των εμπόρων και η αντίστοιχη 
των μεσαίων τάξεων. Η μικρή επιρροή των συλλογικοτήτων και της 
κοινότητας σε αυτή τη διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα η σχόλη να 
κυριαρχείται από τους εμπόρους. Επομένως, μακράν του να προάγει 
κάποιο είδος αρετής, όπως ίσως να φαντάζεται κανείς, αποκλείει 
επιπλέον τους φτωχότερους εξ ημών. Οι δημόσιες υπηρεσίες ακολουθούν 
κατά πόδας τους εμπόρους προκειμένου να καταφέρουν να προσφέρουν 
στους φτωχούς όλα αυτά τα αγαθά. Χαμένος κόπος. Η σχόλη παραμένει 
τόσο ακριβή που οι φτωχοί όχι απλώς αδυνατούν να την προσεγγίσουν, 
αλλά έχουν χάσει πια κάθε ενδιαφέρον για αυτήν. 
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Σοφία Ζήση, Μιχάλης Θεοδοσιάδης
Σημειώσεις για την κοσμικότητα (laïcité)

Η laïcité (κοσμικότητα), ο θεσμός της κοινωνικής και πολιτικής 
εκκοσμίκευσης που εισήχθη για πρώτη φορά από τη Γαλλική 
Επανάσταση, έχει πρόσφατα χαρακτηριστεί (κυρίως από εκπροσώπους 
της φιλελεύθερης Αριστεράς) με μια σειρά παράδοξων, άτυπων ορισμών, 
όπως: «επιβαλλόμενη πρακτική», «η πρώτη θρησκεία της Γαλλικής 
Δημοκρατίας» ή ακόμα και «κοσμικός ολοκληρωτισμός»1. H τάση να 
ταυτίζεται η κοσμικότητα με τον ολοκληρωτισμό ενισχύθηκε ακόμα 
περισσότερο με την άνοδο του «ακροδεξιού» Εθνικού Μετώπου της 
Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία. Το Εθνικό Μέτωπο θέτει ως βασικό πυλώνα του 
ιδεολογικού του προγράμματος την υπεράσπιση των κοσμικών στοιχείων 
του γαλλικού κράτους2, εκμεταλλευόμενο τη σύγκρουση μεταξύ Ισλάμ 
και Δύσης, αλλά και την απροθυμία ορισμένων μουσουλμάνων στη Γαλ-
λία να ενστερνιστούν τμήμα των κοσμικών αυτών παραδόσεων. Σε πρώ-
τη φάση θα ήταν σωστό να πούμε πως η εξίσωση της κοσμικότητας (όσο 
εσφαλμένα και αν θεωρούμε ότι προωθείται από το γαλλικό κράτος) 
με τα ολοκληρωτικά κινήματα των αρχών του 20ού αιώνα, φανερώνει 
θεμελιώδη άγνοια της πολιτικής, κοινωνικής και ιστορικής έννοιας του 
ολοκληρωτισμού εν γένει. Αυτή η έννοια έχει εκτενώς εξεταστεί από 
στοχαστές όπως η Χάννα Άρεντ, για την οποία ο ολοκληρωτισμός ορί-
ζεται ως κεντρικό χαρακτηριστικό καθεστώτων όπου ο τρόμος κυρι-

1. Βλ. Elizabeth Winkler, “Is it Time for France to Abandon laïcité?” [«Έφτασε η στιγμή η 
Γαλλία να εγκαταλείψει την κοσμικότητα;»], New Republic, 7/1/2016. 

2. Βλ. Πολιτική Ομάδα για την Αυτονομία, Για τις επιθέσεις στο Charlie Hebdo - ένα σχό-
λιο για το ιστορικό τέλος της Αριστεράς ως χειραφετητικού κινηματος, Αθήνα, Μάρτιος 
2015, σ.14.
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αρχεί σε κάθε πτυχή της ζωής με απόλυτο τρόπο. Στον ολοκληρωτι-
σμό όλες οι διακρίσεις μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού πεδίου 
αίρονται. Έτσι, οι πολίτες μετατρέπονται σε μια απο-πολιτικοποιημένη 
μάζα μοναχικών ατόμων, που χάνουν την ικανότητα να αλληλεπιδρούν 
και να επικοινωνούν μέσα στον κοινό κόσμο3. Συνεπώς ο ολοκληρωτισμός 
δεν πρέπει να συγχέεται με ιδέες όπως η ηγεμονία, ο αυταρχισμός, ο 
εξαναγκασμός ή η επιβολή. 

Αν και ο δυτικός φιλελευθερισμός (για τον οποίο η laïcité αποτελεί 
έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς θεσμούς) έχει αποδειχθεί ανίκανος 
να απαντήσει σε μια σειρά προβλημάτων, όπως η πολιτική διαφθορά, η 
διεύρυνση του χάσματος μεταξύ αυτών που κατέχουν την εξουσία και των 
πολιτών -και παρά το γεγονός ότι η ίδια η φιλελεύθερη νεωτερικότητα 
συνέβαλε στην εμφάνιση του ιμπεριαλισμού και του ρατσισμού, στοιχεία 
που οδήγησαν στην άνοδο του ολοκληρωτικού τρόμου (όπως υποστηρίζει 
η Άρεντ αλλά και ο Ζίγκμουντ Μπάουμαν4)- δεν υπάρχει καμία ένδειξη 
ότι σήμερα ένα ολοκληρωτικό κράτος τρόμου επωάζεται στις σύγχρονες 
δυτικές φιλελεύθερες κοινωνίες5. Ως εκ τούτου, όσοι (κατά κύριο λόγο 
ακτιβιστές της αριστεράς αλλά και αναρχικοί) υποστηρίζουν την άπο-
ψη ότι η laïcité είναι ένας «κοσμικός ολοκληρωτισμός» θα πρέπει να 
θυμούνται ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η πολιτισμική, και κατ’ 
επέκταση θρησκευτική, επιλογή (για τις οποίες τόσο πολύ κόπτονται) 

3. Bλ. Το έργο της H. Arendt, The Origins of Totalitarianism [Οι ρίζες του ολοκληρωτισμού] 
από το οποίο έχει μεταφραστεί στα ελληνικά μόνο το τρίτο μέρος (βλ. H. Arendt, Το 
ολοκληρωτικό σύστημα, μτφρ. Γ. Λάμψας, Αθήνα, Ευρύαλος, 1988). Σε αυτό το έργο η 
Άρεντ εντοπίζει έναν ακόμα παράγοντα που ευνόησε την άνοδο του ολοκληρωτισμού, 
τα λεγόμενα πανεθνικιστικά (φυλετικά - tribalnationalism) κινήματα (panmovements -κυρίως 
Παγγερμανισμός και Πανσλαβισμός). Τα κινήματα αυτά επιτέθηκαν στους πολιτικούς 
θεσμούς του έθνους-κράτους (κυρίως, σε αυτούς που παρείχαν νομική προστασία σε 
μειονότητες) αποδυναμώνοντάς τους. Επιπλέον, οι συνεχόμενοι πόλεμοι, οι αποτυχημένες 
επαναστάσεις, εξεγέρσεις, αντεξεγέρσεις, οδήγησαν στην κατάρρευση συγκεκριμένων 
κρατών και αυτοκρατοριών, μετέτρεψαν μειονότητες σε «περιττούς ανθρώπους» 
(superfluous people). Περιττούς διότι σε καμία γωνιά της ηπείρου δεν μπορούσαν να 
εξασφαλίσουν νομική προστασία. Είχαν, έτσι, καταστεί απάτριδες και, ως εκ τούτου, 
ανίκανοι να προστατευτούν από την βιαιότητα με την οποία ασκούσαν εξουσία οι 
κυβερνήσεις που αναδύθηκαν μέσα από τα πανεθνικιστικά κινήματα.

4. Βλ. το βιβλίο του, Zygmunt Bauman, Modernity and Ambivalence, Κέιμπριτζ, Polity Press, 1992. 
5. Αξίζει να πούμε, επίσης, πως κάθε πολιτικό σύστημα -φιλελευθερισμός, ολοκλη-

ρωτισμός, θεοκρατία κ.λπ.- έχει τον δικό του ανθρωπολογικό τύπο. Ως εκ τούτου, είναι 
αδιανόητο να θεωρεί κανείς ότι ο σημερινός ανθρωπότυπος, που δεν είναι άλλος από τον 
απόλυτο καταναλωτή και ατομικιστή, θα μπορούσε να αποτελέσει αντιπροσωπευτικό 
δείγμα της κοινωνικής πραγματικότητας ενός αναδυόμενου ολοκληρωτικού καθεστώτος.
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είναι αποτέλεσμα δημοκρατικών αγώνων, τμήμα των οποίων είναι η 
εκκοσμίκευση που με τόση καχυποψία αντιμετωπίζουν οι ίδιοι. Αυτή 
η καχυποψία πολλές φορές αγγίζει τα όρια μια κουλτούρας άτυπης 
λογοκρισίας, άτυπης με την έννοια ότι δεν επιβάλλεται από τον νόμο, αλλά 
προωθείται ως κυρίαρχη πολιτισμική προϋπόθεση στους ακτιβιστικούς και 
αριστερούς κύκλους, συμπεριλαμβανομένου και του ακαδημαϊκού χώρου.

Η επιβολή είναι ένας άλλος όρος που πρέπει να εξεταστεί στις 
σωστές του διαστάσεις, προκειμένου να αποφευχθούν οι υπερβολές. Το 
ενοχλητικό στην ιδέα της επιβολής δεν έγκειται στο ότι μια σειρά από 
νόμους, κανονισμούς ή ιδέες επιβάλλονται σε μια κοινωνία, αλλά έχει 
να κάνει με το γεγονός ότι η προέλευση αυτών των νόμων, κανονισμών 
και ιδεών είναι ένα κέντρο εξουσίας απομακρυσμένο από την ίδια την 
κοινωνία. Τότε, αυτή η επιβολή θα πρέπει να θεωρείται άδικη, καθώς 
αγγίζει τα όρια ενός αυθαίρετου εξαναγκασμού. Αντίθετα, όταν η 
«βούληση του λαού» επιβάλλεται μέσα από θεσμούς και κανόνες κοινά 
αποφασισμένους, οι οποίοι κατευθύνονται από σύνεση στον κοινό κόσμο 
-όπως για παράδειγμα συμβαίνει στην (άμεση) δημοκρατία- τότε η 
επιβολή γίνεται δικαίωμα και υποχρέωση των πολιτών που ενεργούν. 
Ποιος θα μπορούσε να καταδικάσει τους Αθηναίους για την επιβολή 
της δημοκρατικής εξουσίας στην πόλη τους κατά την επανάσταση του 
462 π.Χ. (εκτός από τους οπαδούς της ολιγαρχίας ή της τυραννίας); 
Συνεπώς, είναι προβληματικό να αντιμετωπίζεται η laïcité ως εγγενώς 
επιβαλλόμενη πρακτική, δεδομένου ότι δεν είναι απλά και μόνο μια 
κρατική ιδεολογία. Την ίδια στιγμή, αποτελεί και ιστορικό προϊόν 
μιας πολιτικής και πολιτισμικής ριζικής δημιουργίας του συνόλου ενός 
πολιτικού σώματος -στην προκειμένη περίπτωση του γαλλικού λαού, του 
οποίου η πολιτική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της επανάστασης 
του 1789 αναμφισβήτητα εμπεριέχει μερικώς συλλογικά απελευθερωτικά 
και δημοκρατικά προτάγματα.

H laïcité ως φιλελεύθερη ιδεολογία
Σαφέστατα και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε μια άλλη πτυχή της 

πραγματικότητας: η laïcité όπως έγινε κατανοητή από τον φιλελευθερισμό 
αποτελεί την πεμπτουσία μιας «ορθολογικής» κοινωνίας, ενάντια στην 
μυθική και δεισιδαιμονική εξήγηση του κόσμου που χαρακτήριζε τα 
προηγούμενα καθεστώτα. Η αντίρρησή μας εδώ είναι ποιοτική: η laïcité 
αντανακλά το πνεύμα του Διαφωτισμού και, πιο συγκεκριμένα, τη 
σύγχρονη αντίληψη που από τη μια απορρίπτει θρησκευτικές αξιώσεις, 
δηλώνοντας τον «θάνατο του Θεού», αλλά ταυτόχρονα επικροτεί την 
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επικράτηση του εργαλειακού ορθολογισμού και του επιστημονισμού. 
Έτσι διατείνεται πως τα ανθρώπινα όντα είναι εν δυνάμει κάτοχοι της 
απόλυτης γνώσης, με την οποία θα καταστούν κριτές όλης της ζωής 
πάνω στη γη και θα κυριαρχήσουν πάνω στην ίδια τη φύση. Ο Θεός, ως 
εκ τούτου, αντικαθίσταται από τον υβριστή υπεράνθρωπο, τον απόλυτα 
αλαζονικό homo sapiens, ο οποίος θεωρεί πως έχει την ικανότητα όχι 
μόνο να αποκαλύψει αλήθειες και μυστικά με τη χρήση της επιστή-
μης και της τεχνολογίας, αλλά, πάνω απ’ όλα, να καταστεί ο κύριος 
του σύμπαντος, όπως τόνισαν οι Αντόρνο και Χορκχάιμερ6 αλλά και ο 
Ζίγκμουντ Μπάουμαν7.

Αυτή η εργαλειακή ορθολογικότητα υπήρξε η κύρια επιρροή 
της φιλελεύθερης πολιτικής σκέψης του 18ου και 19ου αιώνα, 
τροφοδοτώντας την εμφάνιση του θετικισμού, στοιχείο που αποτελεί 
τη βάση του laissez-faire δόγματος, της μήτρας, δηλαδή, του σύγχρονου 
οικονομικού νεοφιλελευθερισμού. Ο νεοφιλελευθερισμός, λοιπόν, όχι 
μόνο περιλαμβάνει τον Κοινωνικό Δαρβινισμό, που δικαιολογεί την 
κοινωνική ανισότητα -και συχνά τον ελιτισμό και τον ρατσισμό- αλλά 
ταυτόχρονα θέτει ως βασική του ιδεολογική αφετηρία το άτομο (με τη 
δημόσια σφαίρα να αποτελεί μόνο δευτερεύουσας -ή και μηδενικής- 
σημασίας έννοια), καθώς ισχυρίζεται πως όλες οι πολιτικές αποφάσεις 
πρέπει να λαμβάνονται από μια εξωκοινωνική πηγή (όπως το αόρατο 
χέρι της αγοράς ή οι νόμοι της ιστορίας), η οποία πάντα ξέρει τι είναι 
καλό για τους υπόλοιπους. Ως εκ τούτου, η (νεο)φιλελεύθερη δυτική 
κατανόηση της laïcité είναι αδιαχώριστη από τις ιδεολογικές της 
συνδηλώσεις και, άμεσα ή έμμεσα, προτρέπει στην καταστροφή της 
δημόσιας σφαίρας και στην απομόνωση των ανθρώπων στον ιδιωτικό 
τους βίο. Εφόσον όμως θεωρούμε τη δημοκρατία –ακολουθώντας τη 
Χάννα Άρεντ και τον Κορνήλιο Καστοριάδη8- ως έννοια συνώνυμη με 
το δημόσιο πεδίο, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η laïcité, όταν φτά-
νει στο σημείο να ταυτιστεί με την φιλελεύθερη αντίληψη της κοινωνί-
ας, πρέπει να προσεγγιστεί κριτικά. Διότι, όπως βλέπουμε, ενσωματώ-
νει το φιλελεύθερο/θετικιστικό πνεύμα που γέννησε τον ατομοκεντρικό 
νεοφιλελευθερισμό και τον Κοινωνικό Δαρβινισμό. 

6. Βλ. τη Διαλεκτική του Διαφωτισμού τους (μτφρ. Ζ. Σαρίκας, Αθήνα, Ύψιλον, 1986) όπως 
και την Έκλειψη του Λόγου του Χορκχάιμερ (μτφρ. Θ. Μινόγλου, Αθήνα, Κριτική, 2004).

7. Στο βιβλίο του που αναφέραμε σε προηγούμενη υποσημείωση.
8. Βλ. Χ. Άρεντ, Η ανθρώπινη κατάσταση (μτφρ. Γ. Λυκιαρδόπουλος, Σ. Ροζάνης, Αθήνα, 

Γνώση, 1986) και Κ. Καστοριάδης, Η Αρχαία Ελληνική δημοκρατία και η σημασία της για 
μας σήμερα (Αθήνα, Ύψιλον, 1999).
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Συνεπώς η laïcité δε θα πρέπει να θεωρείται έννοια ταυτόσημη με 
την επιβολή ενός στείρου αθεϊσμού, όπως τουλάχιστον γίνεται αντιληπτός 
από τους ακόλουθους του φιλελευθερισμού και του μαρξισμού (ενίοτε 
και του αναρχισμού). Όσοι, λοιπόν, ασπάζονται αυτές τις ιδεολογίες 
πολλές φορές διατείνονται ότι το ξεπέρασμα της θρησκείας και των 
δεισιδαιμονιών οδηγεί στην ανθρώπινη απελευθέρωση, αλλά (όπως 
είδαμε πιο πάνω) αρκετά συχνά καταλήγουν απλά να αντικαταστήσουν 
τη θρησκευτική ετερονομία με κάποια άλλη ντετερμινιστική (και 
αυστηρά ετερόνομη) αντίληψη για την κοινωνία και τον άνθρωπο. Πολύ 
περισσότερο, η κοσμικότητα δεν συνεπάγεται απόρριψη οποιασδήποτε 
θρησκευτικής αναφοράς, ιδιαίτερα αν συνυπολογίσει κανείς το σημαντικό 
έργο αρκετών φιλοσόφων και λογοτεχνών που είχαν ενστερνιστεί 
τον Χριστιανισμό (όπως η Σιμόν Βέιλ, ο Ζακ Ελλύλ, ο Λέον Τολστόι, 
ο Κρίστοφερ Λας, η Σαρλότ Μπροντέ κ.α.) ή και τη δημοκρατική συ-
νεισφορά αρκετών θρησκευτικών ομάδων, όπως οι Quakers9 (οι οποίοι 
εκτός των άλλων συνέβαλαν και στην εξάπλωση κινημάτων εναντίον 
του ρατσισμού και της δουλείας10). Η laïcité περιορίζει τη θρησκευτική 
πρακτική σε ένα κατεξοχήν ατομικό ζήτημα, ή κατά κάποιον τρόπο δεν 
θέτει τις θρησκευτικές δοξασίες πάνω από κάθε ανθρώπινη επιδίωξη11. 

9. Βλ. 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], Νάντακετ, Mill Hill Press, 2014.

10. Βλ. επίσης William Frost, The Quaker Origins of Antislavery [Η επιρροή των Κουέικερ 
στη γέννηση του κινήματος για την κατάργηση της δουλείας], Νόργουντ, Norwood 
Editions, 1980.

11. Έτσι, όταν π.χ. ο Τολστόι λέει πως η ανθρωπότητα θα μπορούσε να ωφεληθεί 
από τη θρησκευτική (και ενίοτε χριστιανική) ηθική, και όταν η Σιμόν Βέιλ εισάγει 
την έννοια της «καλοσύνης», συνδέοντάς την με την χριστιανική συμπόνια, όλα αυτά 
δεν υποδηλώνουν πως είμαστε υποχρεωμένοι να εκλάβουμε αυτές τις προτροπές υπό 
μια αυστηρά μεταφυσική προσέγγιση. Με άλλα λόγια, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να 
ενστερνιστούμε την «καλοσύνη» της Βέιλ ή και την «αγάπη της προς τον Χριστό» για να 
πάμε στον Παράδεισο, ή γιατί αυτές είναι εντολές που έχουν έρθει από τον ίδιο τον Θεό 
και ως εκ τούτου δεν μπορεί ο θνητός άνθρωπος να τις αμφισβητήσει· μπορούμε, όμως, να 
στοχαστούμε πάνω στο περιεχόμενο του Χριστιανισμού (έτσι όπως τον αντιλαμβάνονται 
οι φιλόσοφοι αυτοί), αναγνωρίζοντας (για παράδειγμα) ότι η αλληλοβοήθεια είναι χρήσιμη 
όχι για την μεταθανάτια ζωή, αλλά γιατί μια τέτοια πράξη οδηγεί στην βελτίωση της 
επίγειας ζωής όλων των ανθρώπων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η φιλοσοφία της Βέιλ αποκτά 
κοσμικό αλλά και οικουμενικό χαρακτήρα (πρόκειται βέβαια για έναν λαϊκό οικουμενισμό, 
που δεν θα πρέπει να συγχέεται με τον φιλελεύθερο κοσμοπολιτισμό, ακριβώς επειδή η 
φιλόσοφος δίνει έμφαση στις ρίζες και την εντοπιότητα) και ως εκ τούτου πανανθρώπινο. 
Μπορούμε να αντικαταστήσουμε την έννοια της ψυχής (την οποία η Βέιλ προσεγγίζει 
από πλατωνική ή και μεταφυσική σκοπιά) με την ψυχή όπως την κατανοούν οι θεωρητικοί 
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Το νόημα της κοσμικότητας οφείλει να καταστήσει τον καθένα μας κύριο 
του εαυτού του (πράγμα που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 
ανάδυση της δημοκρατίας, δηλαδή του δημόσιου πεδίου), καθώς εμπερι-
έχει την απόρριψη της ετερόνομης (μεταφυσικής) υπερβατικότητας, δη-
λαδή την ιδέα ότι οι άνθρωποι πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με τις εντο-
λές του ίδιου του Θεού (του οποίου οι νόμοι είναι απαράβατοι)12. Μπο-
ρεί, ωστόσο, ο άνθρωπος να καταστεί ηθικός και σώφρων, οριοθετώντας 
τις πράξεις του, δίχως την καθοδήγηση των θεϊκών νόμων; Ή μήπως χωρίς 
την ύπαρξη του Θεού όλα γίνονται επιτρεπτά; Στην πραγματικότητα, 
μόνο η laïcité μας βοηθά να καταλάβουμε ότι οι ανθρώπινες κοινωνίες 
από μόνες τους (δηλαδή δίχως την καθοδήγηση κάποιων απαράβατων 
μεταφυσικών νόμων) θα πρέπει ρητά να αναγνωρίσουν τα όρια εντός 
των οποίων οι ανθρώπινες πράξεις (αυτο)περιορίζονται. Κάτι τέτοιο 
μας ωθεί στην πολιτική δράση με στόχο την αλλαγή της υπάρχουσας 
κοινωνικής θέσμισης, και όχι στην ανάθεση μιας υπόσχεσης για κάποια 
μεταθανάτια ζωή. Συνεπώς, η φιλελεύθερη εκκοσμίκευση τείνει να είναι 
έννοια αντιφατική: από τη μια θέτει υπό αμφισβήτηση την μυθική κατα-
νόηση του κόσμου και την ολική υποταγή των ανθρώπων στους θεϊκούς 
νόμους, αλλά την ίδια στιγμή επιτρέπει στην ετερόνομη εργαλειακή ορ-

της ψυχανάλυσης, όπως ο Φρόιντ, ο John Bowlby, ο Καστοριάδης κ.α. Βλ. επίσης τις 
πρώτες σελίδες του έργου της Βέιλ, Ανάγκη για Ρίζες. Μια διακήρυξη καθηκόντων 
απέναντι στον άνθρωπο και στην κοινωνία (μτφρ. Μ. Μαλαφέκα, Αθήνα, Κέδρος, 2014). 
Βλ. επίσης την παρουσίαση του τελευταίου από τον Ν. Μάλλιαρη στις «Βιβλιοκριτικές» 
του Πρόταγματος (μέρος Α΄, Πρόταγμα, τ. 8, Οκτώβριος 2015, σσ. 226-257 και μέρος Β΄, 
Πρόταγμα, τ. 9, Ιούλιος 2016, σσ. 202-236).

12. Ως εκ τούτου, οι ισχυρισμοί για την εγκατάλειψη της laïcité στο πλαίσιο ενός ατέρμονου 
ακτιβισμού, που στηρίζει αβασάνιστα την πολυπολιτισμικότητα και την θρησκευτική 
ποικιλομορφία στη Δύση, ισούται με την εγκατάλειψη της επιδίωξης της δημοκρατίας 
συνολικά. Αυτό διότι η έννοια της πολυπολιτισμικότητας είναι εν γένει αντιφατική, καθώς 
επιτρέπει ετερόνομες θρησκευτικές αφηγήσεις (που πηγάζουν από φονταμενταλιστικές 
και θεοκρατικές αντιλήψεις) να συνυπάρχουν μαζί με εκκοσμικευμένα και εκλαϊκευμένα 
ήθη. Κάτι τέτοιο δεν καθιστά μονάχα την ανάδυση ενός δημόσιου πεδίου έργο δύσκολο 
(και, ως ένα βαθμό, ακατόρθωτο, δεδομένης της απόρριψης οποιασδήποτε κοσμικής 
εξουσίας από το «συντηρητικό» θρησκευόμενο πλήθος), αλλά ενισχύει την γκετοποίηση, 
τις εσωτερικές τριβές και συγκρούσεις μεταξύ θρησκευτικών ομάδων (ή και μεταξύ 
θρησκευόμενων και κοσμικών/αγνωστικιστών/άθεων), καταστρέφοντας έτσι την κοινωνική 
συνοχή, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την δημιουργία ενός ενιαίου σώματος 
(τον λαό ή δήμο) ικανού να αποφασίζει δημοκρατικά, όπως λέει η Margaret Canovan στο 
βιβλίο της Nationhood and Political Theory [Εθνικότητα και πολιτική θεωρία], Τσέλτεναμ, 
Edward Elgar Publishing, 1996, σ.2. Βλ. επίσης άρθρο του Θάνου Γεωργιλά, «O Νέος 
διαφωτισμός: πολυπολιτισμικότητα χωρίς κουλτούρα», στην ιστοσελίδα μας www.
respublica.gr. 
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θολογικότητα του θετικισμού να επισκιάσει την ανθρώπινο ψυχισμό, από 
τη στιγμή που αντικαθιστά τη θρησκεία με τον επιστημονισμό -βλέπει, 
δηλαδή, την επιστήμη ως αυτοσκοπό και όχι ως μέσο χρήσης, όπως είχε 
πολύ σωστά επισημάνει ο Τολστόι13- και τον ίδιο το θεό με την ύβρη 
του παντοδύναμου υπερανθρώπου. Το να ισχυριστούμε, βέβαια, πως η 
έννοια της εκκοσμίκευσης πρέπει να απορριφθεί εξ ολοκλήρου θα είναι 
σαν να πετάμε το μωρό μαζί με τα σαπουνόνερα. Η εκκοσμίκευση πρέπει 
να επανεξεταστεί, ώστε να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε τα στοιχεία 
που εμπεριέχονται σ’ αυτήν -στοιχεία απαραίτητα για την ανάδυση της 
δημοκρατικής σκέψης.

Η laïcité ως μέσο και πρόταγμα για τη δημοκρατία
Οι αριστεροί αντίπαλοι της laïcité προωθούν το επιχείρημα ότι η 

εκκοσμίκευση μπορεί μεν να ήταν μια ιστορικά θετική και χειραφετησιακή 
ιδέα, αλλά με τη μαζική έλευση των πολιτισμικά διαφορετικών πληθυσμών 
στις δυτικές κοινωνίες, έχει γίνει εμπόδιο για την πολιτισμική ελευθερία 
και ισότητα, από τη στιγμή που χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για 
την καταστολή των θρησκευτικών ελευθεριών. Η πραγματικότητα αυτή 
πρέπει να νοηθεί με δυο τρόπους:

1. Οι αντίπαλοι της laïcité αποφεύγουν να δώσουν πιο ακριβείς ορισμούς 
για αυτά τα δύο κενά σημαίνοντα, την ελευθερία και την ισότητα, 
με αποτέλεσμα να καταλήγουν να μην λένε τίποτα, ενώ νομίζουν 
ότι τα λένε όλα. Τα όρια της ελευθερίας ήταν πάντα ασαφή, με την 
έννοια ότι το φιλελεύθερο απόφθεγμα «η ελευθερία μου τελειώνει 
εκεί που αρχίζει η δική σου» αφήνει άφθονο χώρο για έντονες δια-
φωνίες σχετικά με τα διάφορα είδη ελευθεριών και την αναζήτηση 
των ορίων του καθενός. Κατά τη γνώμη μας, δεν υπάρχει απλή λύ-
ση σ’ αυτό το πρόβλημα, αλλά οι διάφορες ελευθερίες, οι ιδιότητές 
τους και τα όριά τους πρέπει να καθοριστούν ξεχωριστά σε κάθε 
περίπτωση. Για παράδειγμα, μπορούμε να υπερασπιστούμε εύκο-
λα την προστασία από αυθαίρετη σύλληψη, αλλά δεν μπορούμε να 
δικαιολογήσουμε αξιώσεις για την ελευθερία στην απεριόριστη εκ-

13. Ο Λέων Τολστόι θεωρεί ότι στο νεωτερικό κόσμο η επιστήμη και η τεχνική γνώση δεν 
προσπαθούν απλά να βελτιώσουν το επίπεδο διαβίωσης των ανθρώπων, αλλά απεναντίας, 
ως θεσμοί εμφανίζονται πλήρως αποξενωμένοι από την κοινωνική πραγματικότητα καθώς 
και από τα πεδία λήψης αποφάσεων. Έχουν αντικαταστήσει το πολιτικό πεδίο, και, ταυ-
τόχρονα, τον ρόλο των παραδοσιακών θρησκειών. Βλ. L.Tolstoy, Recollectionsand Essays 
[Αναμνήσεις και Δοκίμια], Λονδίνο, Oxford University Press, 1910, σσ. 176-187. 
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μετάλλευση των άλλων. Επιπλέον, εστιάζοντας μόνο στις κλασικές 
φιλελεύθερες ελευθερίες (του λόγου, του συνέρχεσθαι, του Τύπου 
κλπ), ξεχνάμε μια θεμελιώδη ελευθερία που ο νεωτερικός κόσμος 
εν μέρει απέτυχε να εγκαθιδρύσει, την πολιτική ελευθερία: την πο-
λιτική ισότητα, με την έννοια της κλασικής, άμεσης συμμετοχή στα 
πολιτικά πράγματα. Χωρίς απόλυτη πολιτική ισότητα, χωρίς ου-
σιαστική ισονομία, ισηγορία και ισοπολιτεία, οι υπόλοιπες (φιλε-
λεύθερες) ελευθερίες που κατοχυρώνονται στα δυτικά συντάγμα-
τα και πολιτισμούς, χάνουν μεγάλο μέρος του περιεχομένου και 
της δύναμής τους και μπορεί ακόμη να γίνουν άδεια κελύφη εν 
δυνάμει ισχυρών ιδεών: για παράδειγμα, ποια είναι η αξία της 
ελευθερίας του λόγου, αν δεν υπάρχει δημόσιος χώρος που θα 
λάβει τον λόγο μας υπόψη; Αυτή η αντίληψη της ελευθερίας ως 
πολιτικής έννοιας που λαμβάνει σάρκα και οστά μέσα σε έναν 
(άμεσο)δημοκρατικό δημόσιο χώρο, έχει αποτελέσει το αντικείμενο 
της φιλοσοφικής σκέψης και πρακτικής στην αρχαία δημοκρατική 
πόλη. Στη σύγχρονη εποχή έχει εκτιμηθεί από θεωρητικούς όπως 
η Χάννα Άρεντ (βλ. την Ανθρώπινη Κατάσταση), για την οποία η 
ελευθερία δεν είναι απλά και μόνο η δυνατότητα να επιλέξουμε 
ανάμεσα σε μια σειρά από πιθανές εναλλακτικές λύσεις (η ελευ-
θερία επιλογής που είναι τόσο αγαπητή στην φιλελεύθερη παρά-
δοση) ή την ιδιότητα liberum arbitrium, η οποία (σύμφωνα με το 
χριστιανικό δόγμα) μας δόθηκε από τον Θεό. H ελευθερία, για 
την Άρεντ, είναι στην πραγματικότητα ο λόγος και η πράξη που 
δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ζουν μαζί ως πολιτικά 
όντα. Χωρίς αυτού του είδους την ελευθερία η πολιτική ζωή 
ως τέτοια δεν θα είχε νόημα. «H raisond’être της πολιτικής είναι 
η ελευθερία και το πεδίο της εμπειρίας της είναι η πράξη»14.

2. Είναι πέρα για πέρα αυτονόητο ότι βασικά θρησκευτικά δικαιώ-
ματα πρέπει να γίνονται σεβαστά και ότι οι μειονοτικές ομάδες 
δεν πρέπει ποτέ να γίνονται αντικείμενο εχθρότητας. Σύμφωνα με 
τον Ζιλ Κεπέλ15 οι άνθρωποι δεν είναι αφηρημένες οντότητες, απο-
κομμένες από οποιοδήποτε παρελθόν και κοινωνικό δεσμό, όπως 

14. Βλ. H.Arendt, «Τι είναι ελευθερία», Ελευθερία, αλήθεια και πολιτική, μτφρ. Γ. Ν. 
Μερτίκας, Αθήνα, Στάσει Εκπίπτοντες, 2012. 

15. Βλ. το άρθρο του γάλλου ισλαμολόγου «“Ριζοσπαστικοποιήσεις” και “ισλαμοφοβία”: 
ο βασιλιάς είναι γυμνός», μεταφρασμένο στην ιστοσελίδα protagma.wordpress.com. 
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ψευδώς τις κατανοεί ο φιλελεύθερος κόσμος. Ως εκ τούτου, η ιστο-
ρία, δηλαδή, το εθνικό παρελθόν και υπόβαθρο ενός ατόμου θα κα-
θορίζει πάντα την ύπαρξη και τον ρόλου του/της στην κοινωνία. 
Ένα μειονοτικό άτομο που έχει καταπιεστεί στο παρελθόν, ακό-
μη και αν αισθάνεται εντελώς απελευθερωμένο, συνεχίζει να φέρει 
το στίγμα του αποκλεισμού. Συνεπώς, η υπεράσπιση της laïcité σε 
μια δημοκρατική κοινωνία είναι αναγκαίο να μην μετατρέπεται σε 
εργαλείο πολιτισμικής αφομοίωσης, αλλά την ίδια στιγμή οι θρη-
σκευτικές ελευθερίες και η πολιτισμική ποικιλομορφία δε θα πρέ-
πει να τοποθετούνται πάνω από την επιδίωξη της ίδιας της δημο-
κρατίας. Με άλλα λόγια, όπως έλεγε η Σιμόν Βέιλ στην Ανάγκη 
για ρίζες, η έννοια της υποχρέωσης υπερβαίνει αυτή του δικαι-
ώματος. Κανένα «δικαίωμα» δεν μπορεί να υφίσταται αν πρώτα 
δεν γίνουν ρητά κατανοητές οι υποχρεώσεις ενός ανθρώπου απέ-
ναντι στον άλλον. Ως εκ τούτου, μια κοινωνία δημοκρατική (βάση 
της οποίας είναι η εκκοσμίκευση) είναι υποχρεωμένη να αναγνω-
ρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας μερίδα του πληθυσμού της, 
αλλά την ίδια στιγμή η μειονοτική αυτή μερίδα θα πρέπει να εί-
ναι εξίσου υποχρεωμένη να αποδέχεται τους κανόνες που διέπουν 
τη λειτουργία της κοινωνίας, ή να μην τους αντιμάχεται στο βαθμό 
που κάθε κοινωνικός δεσμός, κάθε συνοχή και ενότητα να απειλού-
νται με διάλυση, όπως ακριβώς συμβαίνει με το δυτικό πολυπολι-
τισμικό μοντέλο του melting pot (βλ. υποσημείωση 11). Θα πρέπει, 
δηλαδή, η ίδια η δημοκρατική κοινωνία να παρέχει τα απαραίτη-
τα κίνητρα ώστε να μπορούν οι «μη δικοί της» πληθυσμοί να απο-
δέχονται τμήμα των αξιών τους, να ενσωματώνεται, με άλλα λόγια 
σε αυτήν (και όχι να αφομοιώνεται με αυτήν). Αυτή η κατανόηση 
της διαφορετικότητας απαιτεί ρητή ρήξη με αυτό που προτάσσει 
σήμερα η πολυπολιτισμικότητα, την ατομικιστική κατανόηση του 
κόσμου και του ανθρώπου, ρήξη δηλαδή με την ιδέα πως ο καθέ-
νας μπορεί να πιστεύει σε μια θρησκεία με τέτοιον τρόπο που θα 
τον οδηγεί να αγνοεί βασικούς κώδικες συνύπαρξης με το σύνολο. 

Συμπερασματικά: η δημοκρατία προϋποθέτει πάνω απ’ όλα τον 
διαχωρισμό της δημόσιας από την ιδιωτική σφαίρα. Το πιο σημαντικό 
σε αυτή την περίπτωση είναι η κατανόηση ότι η πολιτική θεσμοθέτηση 
αναγνωρίζει ως μόνη πηγή της την ανθρώπινη δραστηριότητα (όπως 
προαναφέρθηκε). Το πολιτικό σώμα στη δημοκρατία έχει πλήρη 
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επίγνωση ότι δεν υπάρχει καμία εξωκοινωνική παρέμβαση στη λήψη των 
αποφάσεων, δηλαδή, οι προτεινόμενοι νόμοι και θεσμοί δε δίνονται από 
έξω ή εκ των άνω (από τους προγόνους, τη φύση, τους θεούς, τους νόμους 
των αγορών, ή τους νόμους της ιστορίας). Ως εκ τούτου, το θρησκευτικό 
δικαίωμα πρέπει να ερμηνεύεται ως ιδιωτικό δικαίωμα, ως θεσμός (με 
άλλα λόγια) που λειτουργεί στο πλαίσιο της ιδιωτικής (ή ημι-ιδιωτικής) 
σφαίρας. Δε θα πρέπει να παρεμβαίνει στο δημόσιο πεδίο μήτε να 
απομακρύνει τους ανθρώπους από τα εγκόσμια (δηλαδή τις πολιτικές 
αποφάσεις). Τέλος, δε θα πρέπει να ενισχύει την ταυτοτική κλειστότητα 
που οι θρησκευτικές αξίες, στις πιο φονταμενταλιστικές τους εκδοχές, 
καλλιεργούν, διαλύοντας έτσι κάθε έννοια συνοχής, τροφοδοτώντας τη 
γκετοποίηση και τον κοινωνικό κατακερματισμό.  

Αντί επιλόγου… 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι θρησκευτικές μειονότητες 

έχουν την υποχρέωση να εγκαταλείψουν μέρος της ταυτότητάς τους, στο 
μέτρο που το δικαίωμά τους να ασκούν μια ορισμένη πίστη θα μπορεί 
να αποτελεί μια προσωπική (αλλά, φυσικά, αδιαμφισβήτητη) υπόθεση. 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι δημοκρατικοί πολίτες δε βάζουν την 
θρησκευτική ή οποιαδήποτε άλλη πολιτισμική ταυτότητα πάνω από 
αυτήν που χαρακτηρίζει τον ανθρωπολογικό τύπο που αντιστοιχεί στο 
πρόταγμα του δημοκρατικού πράττειν: του ανθρώπου ως πολιτικού 
ζώου. Ως εκ τούτου, όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, ο κοινωνικός μετα-
σχηματισμός που προτείνουμε αφορά σε πρώτη φάση τα θρησκευόμενα 
άτομα. Κάτι τέτοιο αφορά πολύ περισσότερο την Ελληνική πραγματικό-
τητα, όπου η εμβάθυνση της κοσμικότητας στον δημόσιο χώρο είναι ζη-
τούμενο υψίστης σημασίας (δεδομένης της μη ύπαρξης μιας παράδοσης 
laïcité τόσο βαθιάς όσο στη Γαλλία). Στην πραγματικότητα, η εδραίωση 
ενός δημοκρατικού φαντασιακού δεν απαιτεί μόνο την αποδοχή ενός 
πραγματικά κοσμικού πολιτισμού. Η δημοκρατία προϋποθέτει ενεργό 
και συνειδητή συμμετοχή όλων στη δημόσια (ή αλλιώς πολιτική) σφαίρα. 
Συνεπώς, απαιτείται άμεση ρήξη με τον δυτικό καπιταλιστικό τρόπο ζω-
ής, με τον βάναυσο εργαλειακό ορθολογισμό, με την εμμονή με το μύθο 
της ανάπτυξης και τoυ laissez faire θετικιστικού δόγματος και, πάνω απ’ 
όλα, με την τρέλα του καταναλωτισμού που τροφοδοτεί την απάθεια και 
την αδράνεια. 
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Τζορτζ Όργουελ: ένας συντηρητικός 
αναρχικός απέναντι στον «εθνικισμό» 
των διανοούμενων

Tζορτζ Όργουελ,
Για τον εθνικισμό και άλλα δοκίμια

Το φάντασμα του ολοκληρωτισμού

Με όλους τους κινδύνους που κρύβουν 
τέτοιου είδους αναχρονισμοί, ο Όργουελ θα μπο-
ρούσε να χαρακτηριστεί πρόδρομος αυτού που, 
αρκετά αργότερα, κάποιοι θα αποκαλούσαν liberal 
left. Της αριστεράς εκείνης, με άλλα λόγια, που 
παραμένει πιστή στα προτάγματα του διαφωτισμού 
και του ορθού λόγου. Μιας αριστεράς που υπερα-
σπίζεται τις δημοκρατικές κατακτήσεις1. 

Δημοσιεύτηκε πρόσφατα στη σειρά «Πολύτιμοι λίθοι» των εκδό-
σεων Πατάκη μια επιλογή κειμένων του Τζορτζ Όργουελ με τίτλο Για τον 
εθνικισμό και άλλα δοκίμια2 (από εδώ και στο εξής: ΕΘ) σε μετάφραση 
Ανδρέα Παππά. Η απλότητα των διατυπώσεων, η αμεσότητα, ο ζωντανός 
και βιωματικός λόγος του Όργουελ, μα πάνω απ’ όλα αυτή η δίχως προ-
σποιήσεις εντιμότητα που εκφράζει ο συγγραφέας μέσα από τις διατυ-
πώσεις του, είναι στοιχεία που κάνουν την ανάγνωση των δοκιμίων του 
πραγματική απόλαυση. Ο ρόλος του καλλιτέχνη που ενδιαφέρεται για 

1. Aπό το εισαγωγικό σημείωμα του μεταφραστή Ανδρέα Παππά στο Τζορτζ Όργουελ, 
Για τον εθνικισμό και άλλα δοκίμια, Αθήνα, Πατάκης, 2016.

2. Τζ. Όργουελ, Για τον εθνικισμό και άλλα δοκίμια, ό. π. 
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την αισθητική μαζί με τον ρόλο του πολιτικού σχολιαστή που μελετά την 
εποχή του δε φαίνεται να αντιφάσκουν -το αντίθετο μάλιστα: φαίνεται 
σαν ο ρομαντισμός των εντυπώσεων να συμβαδίζει φυσικά με τον ορθο-
λογισμό της εμπειρικής παρατήρησης. Η εν λόγω συλλογή κειμένων είναι 
μια ακόμη απόδειξη ότι ο Όργουελ διέθετε όχι μόνο συγγραφικό ταλέντο 
αλλά και την ικανότητα να παρατηρεί με κριτικό τρόπο τον τόπο και τον 
χρόνο μες στους οποίους ζούσε. Έναν τόπο κι έναν χρόνο ιδιαίτερα κρίσι-
μο, μιας και τα κείμενα της συλλογής γράφονται την δεκαετία του 1940. 

Ενώ θα είχε ενδιαφέρον να σχολιαστούν τα γραπτά στο σύνολό 
τους, εντούτοις εμείς επιλέγουμε να επικεντρωθούμε ουσιαστικά σε δύο 
από αυτά, το «Σημειώσεις για τον εθνικισμό» και το «Η πολιτική και η 
αγγλική γλώσσα». Κρίνουμε ότι τα δύο αυτά κείμενα έχουν έναν χαρα-
κτήρα επίκαιρο, αν όχι διαχρονικό, διότι καταπιάνονται με σημαντικά 
ζητήματα που σχετίζονται με την πολιτική στράτευση και ειδικότερα με 
τους κινδύνους που κρύβει η τελευταία αναφορικά με τη διατήρηση της 
ανεξαρτησίας της σκέψης από πλευράς των πολιτικοποιημένων υποκει-
μένων. Κυρίως όμως τα εν λόγω κείμενα –κι αφού τα εντάξουμε σε μια 
ευρύτερη οπτική, λαμβάνοντας για τον λόγο αυτό υπόψη και ορισμένα 
άλλα έργα του άγγλου συγγραφέα-, θα μας βοηθήσουν στο πραγματι-
κό μας μέλημα, που δεν είναι άλλο απ’ το να καταλάβουμε τον Όργου-
ελ ως πολιτικό στοχαστή. Αυτή η πλευρά της προσωπικότητας του Όρ-
γουελ δε φαίνεται να έχει απασχολήσει τους διάφορους σχολιαστές, ούτε 
καν όσους συχνά τον επικαλούνται. Έτσι, αποδίδονται στον συγγραφέα 
ποικίλες ιδεολογικές ταμπέλες συνήθως βάσει αποσπασματικών διατυ-
πώσεών του, που αποκόπτονται, ως είθισται σε τέτοιες περιπτώσεις, 
από τα συμφραζόμενά τους. Το πρόβλημα όμως δεν τελειώνει εκεί. Με 
το πέρασμα των χρόνων και την ακαταμάχητη έλξη που απέκτησαν οι 
φουκωϊκής έμπνευσης θεωρίες για τα σύγχρονα καθεστώτα ως μορφές 
κρατικού ολοκληρωτισμού και «πανοπτικής» επιτήρησης της κοινωνί-
ας μέσω -πλέον- της χρήσης ψηφιακών και λοιπών τεχνολογιών αιχμής3, 
οδηγηθήκαμε στο σημείο να θυσιάζουμε πλήρως το καθεαυτό πολιτικό 
σκέλος του έργου του Όργουελ στον βωμό του «αντι-ολοκληρωτικού» αγώ-
να -πράγμα, άλλωστε, που γινόταν και καθ’ όλη τη διάρκεια του Ψυχρού 
Πολέμου από τους φιλελεύθερους. Το αποτέλεσμα είναι ότι στη συλλο-
γική μνήμη ο Όργουελ έχει μείνει απλώς ως προφήτης αλληγορικών και 

3. Βλ. σχετικά και το κείμενο του Δ. Μαρκόπουλου, «Η νεοτεχνολογία και οι προεκτά-
σεις της», στο παρόν τεύχος. 
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δυστοπικών έργων όπως το 19844, πράγμα, φυσικά, που δυσχεραίνει την 
πρόσβαση των μελλοντικών αναγνωστών στον πλούτο των πολιτικών ιδε-
ών του. Η ανακάλυψη αυτής της πλευράς του, το γεγονός δηλαδή ότι, 
εκτός από εξαιρετικός μυθιστοριογράφος, υπήρξε κι εξίσου σπουδαί-
ος πολιτικός σχολιαστής της εποχής του, μάς προτρέπει να στοχαστού-
με τωρινά πολιτικά διλήμματα όπως αυτά ξεπηδούν από την κρίση της 
παγκοσμιοποίησης και του δυτικού κόσμου. Διλήμματα που με τον έναν 
ή άλλο τρόπο χρειάστηκε να αντιμετωπίσει κι ο ίδιος στην εποχή του. 

Η πολεμική του Όργουελ κατά του ολοκληρωτισμού, όπως θα 
δούμε στη συνέχεια, δεν προκύπτει από μια φιλελεύθερη πολιτική τοπο-
θέτηση, η οποία θα αναθεμάτιζε τα «συνολικά» πολιτικά οράματα και 
τις ριζοσπαστικές κοινωνικές αλλαγές που αυτά ευαγγελίζονται ως αι-
τία όλων των ανθρώπινων δεινών μέσα στην ιστορία, αντιπροτείνοντας 
τη γενική ειρήνευση των παθών· αντιθέτως, στηριζόταν σε μια προσωπι-
κή εικόνα που είχε σχηματίσει ο συγγραφέας σχετικά με το νόημα του 
σοσιαλισμού. Αυτός ο ιδιαίτερος σοσιαλιστικός δρόμος που οραματίζε-
ται ο Όργουελ έχει, νομίζουμε, πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις κά-
θε είδους δυστοπίες που επικαλούνται όλοι όσοι φαντασιώνονται την 
επανεμφάνιση του ολοκληρωτισμού, ειδικά απ’ τη στιγμή που ένας «φα-
σίστας» σαν τον Τραμπ έλαβε το προεδρικό χρίσμα μέσα σε μια εποχή 
ασφυκτικού νεοτεχνολογικού ελέγχου και επιτήρησης. Άλλωστε, ο Όρ-
γουελ γράφει το 1984 έχοντας στο μυαλό του τα ολοκληρωτικά καθεστώ-
τα της εποχής του και τα πολιτικά κινήματα που τα τροφοδοτούσαν ψυ-
χή τε και σώματι (σταλινισμός και ναζισμός) κι όχι βέβαια τις σύγχρονες 
καταναλωτικές κοινωνίες. Μέσα στις τελευταίες, η εθελούσια παράδοση 
των ατόμων στα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα (υπολογιστές και 
κάθε τύπου gadgets) όχι μόνο δε συνιστά προϊόν κάποιου είδους κρατικής 
τρομοκρατίας ή ολοκληρωτικού τύπου πλύσης εγκεφάλου, μα φανερώ-
νει κιόλας την παντοδυναμία του καταναλωτικού και «ηδονιστικού» φα-
ντασιακού της εποχής. 

Σε κάθε περίπτωση, τα ζητήματα που θέτει ο Όργουελ στα πο-
λιτικά του κείμενα, και ιδιαίτερα σε αυτά της περιόδου 1940-1945, σχε-

4. Δεν είναι τυχαίο εν προκειμένω ότι μετά την εκλογή Τραμπ οι πωλήσεις του δυστο-
πικού 1984 εκτοξεύτηκαν κάνοντας το βιβλίο να φτάσει στην πρώτη θέση πωλήσεων της 
Amazon. Την ίδια περίοδο στην Ελλάδα μεταφέρεται στο θέατρο με μεγάλη επιτυχία η 
παράσταση 1984 ενώ ο ποιητής Νάνος Βαλαωρίτης δηλώνει ότι «στο 1984 ο Όργουελ 
μιλάει για το 2017». Δεν είναι υπερβολή να ισχυριστούμε ότι η επιτυχία του 1984 έχει 
αλλοιώσει τη συνολική πολιτική συμβολή του Όργουελ, αφήνοντας να επιβιώσουν μόνο οι 
αντιολοκληρωτικές της πτυχές. 
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τικά με τον πατριωτισμό, τον εθνικισμό και τον διεθνισμό είναι ιδιαιτέ-
ρως χρήσιμα για εμάς σήμερα. Σε μια περίοδο μαζικής απαξίωσης της 
Ε.Ε. οι πιθανές απαντήσεις που διαθέτουμε προς το παρόν -αφενός, δη-
λαδή, ο τυφλός διεθνισμός της Αριστεράς και, αφετέρου, ο εθνορομαντι-
σμός της Δεξιάς- αδυνατούν να εμπνεύσουν τους λαούς προς την κατεύ-
θυνση μιας εξόδου από το αδιέξοδο, πόσο μάλλον προς μια κοινωνία με-
γαλύτερης ισότητας. Αντιθέτως, φαίνεται να τραβούν στα άκρα τις ήδη 
υπάρχουσες αρνητικές τάσεις της Δύσης: από τη μια μεριά η Αριστερά, 
αποκομμένη απ’ τις ανησυχίες των χαμηλών στρωμάτων που πλήττονται 
από την ελευθερία (ατόμων, εμπορευμάτων, κεφαλαίων) της παγκοσμι-
οποίησης, προκρίνει την ακόμη μεγαλύτερη εμβάθυνση του κοσμοπολι-
τισμού και του ηθικού σχετικισμού σε πολιτιστικό επίπεδο, στο πλαίσιο, 
μάλιστα, μιας αντι-φασιστικής και αντι-αυταρχικής αφήγησης· από την 
άλλη μεριά η Δεξιά τύπου Λεπέν ωθεί στα άκρα τις τάσεις κλειστότη-
τας που ενυπάρχουν στην εθνικιστική ιδεολογία με ό,τι αυτό συνεπάγε-
ται στο κοινωνικό πεδίο: ξενοφοβία, εθνική έπαρση, ισλαμοφοβία, καμία 
πραγματική αμφισβήτηση του σύγχρονου καπιταλισμού κ.λπ. 

Όπως βλέπουμε στο παράθεμα που τοποθετήσαμε ως προμετω-
πίδα στην αρχή του κειμένου μας, η θέση του μεταφραστή των υπό συ-
ζήτηση κειμένων του Όργουελ είναι ολίγον τι πρόχειρη, καθότι ο Α. Παπ-
πάς σπεύδει, δίχως να το βασανίζει ιδιαίτερα το ζήτημα, να εντάξει τον 
συγγραφέα σε αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «φιλελεύθερη Αριστερά», δη-
λαδή, κατά βάση, στο περίφημο, «σοβαρό», αντιολοκληρωτικό Κέντρο 
για το οποίο με περισσή υστερία όσο και πολιτική αφέλεια μας βομβαρ-
δίζουν με άρθρα και τηλεοπτικές διαλέξεις τα κάθε λογής κέντρα και 
παράκεντρα οικονομικής, δημοσιογραφικής και «πνευματικής» εξουσί-
ας τα τελευταία χρόνια. Η έντονη πολεμική του Όργουελ ενάντια στον 
ολοκληρωτισμό μέσα από δοκίμια και λογοτεχνικά κείμενα είναι βέβαιο 
ότι προσελκύει εύκολα τους φιλελεύθερους αναγνώστες. Και καλά κά-
νει, άλλωστε. Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά, διότι ο Όργουελ, 
πολέμησε τον (ανεπίσημο) σύμμαχο του Άξονα, Φράνκο, ως συμμετέχων 
στον Ισπανικό Εμφύλιο (1936-1939) μέσα από τις γραμμές της πολιτοφυ-
λακής του POUM, έχοντας πολύ θετική άποψη για τους ισπανούς αναρ-
χικούς5. Έτσι χαίρει μεγάλης εκτίμησης στα μάτια του ελευθεριακού χώ-

5. Βλ. το βιβλίο του Πεθαίνοντας στην Καταλωνία (μτφρ. Κλ. Καλαϊτζίδου, Κάκτος, 
2005), ενώ κυκλοφορεί και από τη Διεθνή Βιβλιοθήκη ως Προσκύνημα στην Καταλωνία) 
όπου εξιστορεί την εμπειρία του αυτή, όπως επίσης βέβαια και το δοκίμιό του «Ισπανικός 
Εμφύλιος Πόλεμος: Αναμνήσεις και εκτιμήσεις» (ΕΘ).

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ



275

ρου. Μήπως, τότε, θα έπρεπε να χαρακτηριστεί ως αναρχικός και όχι ως 
φιλελεύθερος αριστερός; 

Το γεγονός λοιπόν ότι έργα του Όργουελ βρίσκουν θέση τόσο 
στις βιβλιοθήκες αναρχικών στεκιών και καταλήψεων όσο και στις στή-
λες της βιβλιοκριτικής χίπστερ-φιλελεύθερων εντύπων τύπου Lifo είναι 
δείγμα μιας κάποιας σύγχυσης σχετικά με τα πολιτικά του πιστεύω. Δεν 
υπάρχει καμία πρόθεση βέβαια από μέρους μας να ισχυριστούμε ότι το 
έργο ενός συγγραφέα πρέπει να διαβάζεται και να χρησιμοποιείται, ως 
εργαλείο ανάλυσης, αποκλειστικά και μόνο από τους ιδεολογικούς του 
συντρόφους. Μια τέτοια άποψη είναι παράλογη και, στο βαθμό που συ-
χνά επικρατεί, απλώς φανερώνει την στενοκεφαλιά ορισμένων πολιτικών 
χώρων. Οι ιδέες είναι προφανώς ελεύθερες προς χρήση, ωστόσο η ελευ-
θερία αυτή δεν πρέπει μας οδηγεί στην παραχάραξη των προθέσεων και 
των πραγματικών πεποιθήσεων του εκάστοτε συγγραφέα. Με άλλα λό-
για, υπάρχει ουσιώδης διαφορά ανάμεσα, αφενός, στη χρήση των ιδεών 
κάποιου συγγραφέα προκειμένου να στηρίξουμε μια δική μας πολιτική 
θέση και, αφετέρου, στην τάση να τον μετατρέπουμε, σώνει και καλά, σε 
ιδεολογικό μας σύντροφο. Εκτιμούμε λοιπόν ότι η περίπτωση του Όρ-
γουελ είναι κάπως ιδιάζουσα, διότι στην Ελλάδα είναι σχεδόν άγνωστο 
πώς ο συγγραφέας έβλεπε τον εαυτό του πολιτικά και πώς αυτοπροσδι-
οριζόταν ιδεολογικά. Αυτό το μαύρο σύννεφο που σκεπάζει τον Όργουελ, 
δηλαδή η ακαθόριστη ιδεολογική του ταυτότητα, επιτρέπει την ιδεολογι-
κού τύπου χρήση των κειμένων του ιδιαίτερα απ’ όσους στις μέρες μας 
δεν παύουν να κρούουν τον κώδωνα του κομμουνιστικού (ή «ολοκληρω-
τικού») κίνδυνου. Θα τον χαρακτηρίζαμε λοιπόν αριστερό, συντηρητικό, 
φιλελεύθερο ή απλώς ως έναν υπέρμαχο του αντιολοκληρωτισμού, όπως 
κυρίως τον γνωρίζουμε στην εποχή μας; Έχουμε εδώ βέβαια να κάνουμε 
και με μια απροθυμία -ενίοτε και ανικανότητα- των καιρών μας να με-
λετήσουν και να κατανοήσουν «ανορθόδοξους» συγγραφείς και στοχα-
στές, που θέλησαν να παρεκκλίνουν ιδεολογικά των κυρίαρχων τάσεων 
της εποχής τους. Δυστυχώς, οι στρατευμένοι διανοούμενοι ή επιτήδειοι 
ινστρούχτορες κάθε είδους συνεχίζουν ακάθεκτοι να σέρνουν τα ιδεολο-
γικά τους λείψανα προτιμώντας να φέρουν στα μέτρα τους τον εκάστοτε 
πολιτικό στοχαστή με μοναδικό στόχο να τον χρησιμοποιήσουν στις πο-
λιτικές τους αντιπαραθέσεις.

Οι προσεγγίσεις γύρω από την ιδεολογική ταυτότητα του Όργου-
ελ δεν τελειώνουν εκεί. Για κάποιους άλλους η περίπτωση Όργουελ μάλ-
λον θυμίζει παλιά ασπρόμαυρη ταινία που το επίπεδό της κρίνεται απο-
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κλειστικά με βάση τη θέση που κατέχει στην ιστορία του κινηματογρά-
φου. Μια τέτοια στάση απέναντι στο έργο του οφείλεται κυρίως στο ότι 
ορισμένοι αναγνώστες των πολιτικών του κειμένων, όντας περισσότερο 
υποψιασμένοι, διαβλέπουν σε αυτά μια περίεργη σύζευξη αντικρουόμε-
νων πολιτικών θέσεων, ένα στοιχείο που κατά τη γνώμη τους φανερώ-
νει μια πνευματική σύγχυση οφειλόμενη στη χαοτική εποχή στην οποία 
έζησε και στοχάστηκε ο συγγραφέας. Κατά συνέπεια, αν έχει σημασία 
να τον μελετάμε, είναι μόνο ως κομμάτι και δείγμα μιας δύσκολης επο-
χής και όχι ως στοχαστή του οποίου οι ιδέες μπορεί να έχουν διαχρονι-
κή αξία. Πώς είναι δυνατόν, για παράδειγμα, ο Όργουελ, όντας αριστε-
ρός και υπέρμαχος της ισότητας, έχοντας μάλιστα πολεμήσει στην Ισπα-
νία μέσα απ’ τις τάξεις των Διεθνών Ταξιαρχιών, να ασκεί κριτική στον 
διεθνισμό των αριστερών διανοουμένων της δεκαετίας του ’40, τη στιγ-
μή μάλιστα που βρίσκεται σε έξαρση ο εθνικισμός, όπως κάνει στο δο-
κίμιο Το λιοντάρι και ο μονόκερος (εφεξής: ΛΜ)6; Μάλλον αυτή η «τρέ-
λα» θα εξηγείται από το κλίμα της εποχής και τον καταιγισμό των διλημ-
μάτων που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τότε ο συγγραφέας. Εντούτοις, 
μια τέτοια οπτική είναι απλώς το αποτέλεσμα της πρόχειρης και επιφα-
νειακής αντιμετώπισης του έργου του συγγραφέα. Διότι μπορεί, μεν, ο 
Όργουελ, πιεζόμενος από καταστάσεις να μην μπόρεσε να αρθρώσει ένα 
συγκροτημένο πολιτικό πρόταγμα, αυτό όμως δε σημαίνει ότι οι θέσεις 
του δεν προέκυπταν από μια ορισμένη ιδεολογική ή, καλύτερα, κριτική 
παράδοση που είχε εμφανιστεί εκείνη την εποχή στην Αγγλία -την οποία 
θα συζητήσουμε στη συνέχεια του κειμένου. Ο Όργουελ λοιπόν θα ανα-
γνωρίζεται είτε ως φιλελεύθερος είτε ως αναρχικός είτε ως συγγραφέας 
του οποίου η αξία θα είναι αποκλειστικά ιστορική και λογοτεχνική όχι 
όμως πολιτική.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της τελευταίας τάσης είναι μια βι-
βλιοπαρουσίαση των Δοκιμίων (ΕΘ) του Όργουελ στην Εφημερίδα των 
Συντακτών7. Ο συντάκτης της μάλλον δεν έχει κάτι άλλο να παρατηρήσει 
πέρα από την ομολογουμένως πολύ ζωντανή γραφή του Όργουελ και μια 
κάπως χοντροκομμένη αντίληψη των πολιτικών πραγμάτων που οφείλε-
ται προφανώς, όπως παρατηρεί, στην πόλωση της ψυχροπολεμικής επο-
χής κατά την οποία έζησε ο συγγραφέας. Με σημερινούς όρους, μας λέ-

6. G. Orwell, Το λιοντάρι και ο μονόκερος. Αγγλία και σοσιαλιστικό πνεύμα, μτφρ. Χ. 
Τσαλικίδου, Αθήνα, Εξάντας, 2003.

7. Γ. Καράμπελας, «Με την αφέλεια και την αθωότητα ενός πρωτόγονου», Εφημερίδα 
των Συντακτών, 20/11/2016. 
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ει, ο τελευταίος θα μπορούσε να ήταν ακόμη κι ένας νεοφιλελεύθερος 
αντικομμουνιστής. Ο μεταφραστής των Δοκιμίων (ΕΘ) από την άλλη, 
όπως είδαμε και στην αρχή του κειμένου μας, παρασύρεται από τον 
φιλελεύθερο αντιολοκληρωτισμό του, αναμοχλεύοντας κάποιον ολοκλη-
ρωτικό κίνδυνο που υποτίθεται ότι συνεχίζει σήμερα να υφίσταται. 
Έτσι όμως ξεχνά ότι στο κείμενο που ο ίδιος μεταφράζει, ο Όργουελ 
προσπαθεί να δείξει τα λάθος μονοπάτια που μπορεί να πάρει η κριτική 
σκέψη όταν, ταυτιζόμενος κανείς τόσο πολύ με την εθνική ή ιδεολογι-
κή του ταυτότητα, θεωρεί την υπεράσπισή της ύψιστη υποχρέωσή του, 
εις βάρος, πολύ συχνά, της ψύχραιμης κριτικής και ανάλυσης των ιδεών 
των άλλων (ΕΘ, σ 79). Εξετάζοντας πώς αυτοπροδιοριζόταν ο Όργουελ 
πολιτικά, θα μπορέσουμε να λύσουμε το μυστήριο και να κατανοήσου-
με εν συνεχεία τα πιο σημαντικά πολιτικά του κείμενα που έγραψε την 
περίοδο του Β΄ Π.Π., στην οποία εντάσσεται και το κείμενο «Σημειώ-
σεις για τον “εθνικισμό”» (ΕΘ). 

Οι συνέπειες μιας εποχής ιδεολογικών πολέμων

Κάθε γραμμή σοβαρού έργου που έχω 
γράψει από το 1936 γράφτηκε, άμεσα ή έμμεσα, 
εναντίον του ολοκληρωτισμού και υπέρ του δημο-
κρατικού σοσιαλισμού, όπως τον καταλαβαίνω. 

Τζ. Όργουελ8 

α) Στη δίνη του Ευρωπαϊκού Εμφυλίου Πολέμου
Ο Ερνστ Νόλτε θεωρεί τον Β΄ Π.Π. ως την κορύφωση αυτού που 

ονόμασε «Ευρωπαϊκό εμφύλιο πόλεμο»9. Με αυτό το θεωρητικό σχήμα 
ο γερμανός ιστορικός φωτίζει μια εποχή όπου οι δυτικές κοινωνίες ξε-
σηκώνονται και κινητοποιούνται για λόγους κυρίως ιδεολογικούς. Ερ-
μηνεύει, δηλαδή, αυτού του τύπου τον εμφύλιο όχι ως διαμάχη μεταξύ 
δύο αντίθετων στρατοπέδων στους κόλπους ενός κράτους ή έστω σύ-
γκρουσης ενός κράτους με κάποιο άλλο, αλλά ως μια πρωτόγνωρη στην 
ιστορία σύνθεση αυτών των δύο τύπων πολέμου πάνω στη βάση μιας 

8. Τζ. Όργουελ, «Γιατί γράφω», Δοκίμια, μτφρ. Γ. Λυκιαρδόπουλος, Στ. Ροζάνης, Έρα-
σμος, 2011. 

9. Ε. Νόλτε, Ο ευρωπαϊκός εμφύλιος πόλεμος 1917-1945: εθνικοσοσιαλισμός και μπολ-
σεβικισμός, μτφρ. Γ. Καραπαπάς, Τροπή, Αθήνα 2015.
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συνολικής ιδεολογικής (με ιμπεριαλιστικές συνεπαγωγές) σύγκρου-
σης. Οι δυτικές κοινωνίες συγκρούστηκαν πάνω σε μακροπρόθεσμα 
οράματα πολιτικών κομμάτων και κρατών που εξέφρασε η εκάστο-
τε ιδεολογία (μπολσεβικισμός, φασισμός κ.ο.κ.). Τα κόμματα εκείνης 
της περιόδου, φορείς συνολικών οραμάτων κοινωνικής αλλαγής αλλά 
και της αίσθησης ότι εκτελούσαν κάποια ιστορική αποστολή, και, κα-
τά συνέπεια, ότι δεν ήταν απλώς και μόνο διαχειριστές της εξουσίας, 
επέλεγαν στρατηγικές που εξυπηρετούσαν ευρύτερες ιδέες. Πίστευαν 
ότι τα οράματά τους θα λύτρωναν ιστορικά τον κόσμο από κάτι (την 
εκμετάλλευση) ή από κάποιον (τον Εβραίο) και μέσα σ’ αυτό το «απο-
καλυψιακό» κλίμα  η ορμή των μπολσεβίκων συγκρούστηκε με την 
αντίρροπη δύναμη του φασισμού. Για να φέρουμε ένα παράδειγμα, η 
διεκδίκηση και κατάκτηση του λεγόμενου «ζωτικού χώρου» από τον 
Χίτλερ δεν ήταν σε καμία περίπτωση απλώς μια ιδέα που προέκυψε 
από την οικονομική στρατηγική των Ναζί, αλλά αποτελούσε ένα βήμα 
στο μονοπάτι της (κοινωνικοδαρβινιστικής έμπνευσης) φυλετικής Νέ-
ας Τάξης Πραγμάτων που σχεδίαζε ο Φύρερ για τον κόσμο. Ας προ-
σθέσουμε εδώ ότι όποιος βλέπει πίσω από πολιτικά οράματα απλώς 
οικονομικές σχέσεις ξεχνάει να μιλήσει για το προφανές, δηλαδή για 
την κοινωνία και τον άνθρωπο. Και απέναντι σε τούτο το «προφανές» 
οι διανοούμενοι ουκ ολίγες φορές μέσα στην ιστορία συνάντησαν αξε-
πέραστα ερμηνευτικά εμπόδια. 

Κοιτώντας εκείνη τη περίοδο με την πολυτέλεια που μας δίνει 
η χρονική απόσταση και γνωρίζοντας ότι τα κυρίαρχα πολιτικά οράμα-
τα της εποχής οδήγησαν σε εφιάλτες, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι 
η σκέψη του Όργουελ ήταν μια σκέψη τολμηρή, που δε δίστασε να θί-
ξει καίρια ζητήματα σε στιγμές που άλλοι απλώς ακολουθούσαν εντο-
λές κομμάτων. Με αφοπλιστική διαύγεια έθεσε ερωτήματα σχετικά με 
τον ρόλο των διανοουμένων και της προπαγάνδας, την ηθική βάση που 
οφείλουν να ακολουθήσουν οι στρατευμένοι αγωνιστές χωρίς να απολέ-
σουν την ελευθερία της σκέψης τους αλλά και για το πώς θα μπορούσε 
να λυθεί ο γόρδιος δεσμός του εκρηκτικού εθνικισμού, βάσει μιας οδού 
που θα υπερέβαινε επίσης τις ελλείψεις του αριστερού διεθνισμού. Εν 
τέλει τόλμησε να αναρωτηθεί δημόσια: σε τι συνίσταται, τελικά, η Πρό-
οδος, αν θεωρούμε ότι τόσο η εθνικοσοσιαλιστική όσο και οι μποσελβί-
κικη αφήγηση συνιστούν κοινωνική «οπισθοδρόμηση»; 
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β) Ο δυτικός πολιτισμός και η κριτική σκέψη σε κρίση: το φαινό-
μενο της προπαγάνδας

Είναι ένας κόσμος νεκρωμένος και η ανά-
πτυξή του είναι καμία φορά ασθενική, γιατί του 
λείπει ο καθαρός αέρας.

Κ. Ντίκενς, Ο ζοφερός οίκος

Ο Όργουελ είχε κατανοήσει τόσο διαυγώς τις τομές και τις κα-
ταστροφές που είχαν συντελεστεί στη Δύση από τη στιγμή που η κοινω-
νική δράση και πράξη συνοψίστηκε στην ιδεολογική σύγκρουση μεταξύ 
μπολσεβικισμού και φασισμού ώστε φτάνει στο σημείο να τονίσει με ρη-
τό και ξεκάθαρο τρόπο την άνευ προηγούμενου στροφή που συντελεί-
ται σε καίριες πλευρές του Δυτικού πολιτισμού. Το φαινόμενο της προ-
παγάνδας, ως στοιχείο της πολεμικής μεταξύ δυο πολιτικών και ιδεολο-
γικών στρατοπέδων, είναι γι’ αυτόν ένας παράγοντας καίριας σημασί-
ας και ο τρόπος που την αντιμετωπίζει είναι ενδεικτικός της οξυδερκούς 
ματιάς του. Η μεγάλη διάδοση της προπαγάνδας υποδείκνυε κατά τον 
Όργουελ μια ριζική αλλαγή στην ψυχοσύνθεση των στρατευμένων αγωνι-
στών. Πρόκειται για εξέλιξη με μεγάλες συνέπειες τόσο σε επίπεδο πο-
λιτικής ενασχόλησης10, όσο και σε συνολικότερα ζητήματα που αφορούν 
τον δυτικό πολιτισμό εν γένει. Σε ένα κείμενο του 1941 με τίτλο «Τα σύ-
νορα τέχνης και προπαγάνδας», αναφερόμενος στα κακής ποιότητας 
λογοτεχνικά κείμενα που τα χρόνια εκείνα συναντούσε ως αναγνώστης, 
δείχνει ότι η ανάγκη που νιώθουν εδώ και καιρό οι δυτικοί διανοούμενοι 
για προπαγάνδιση και άνευ όρων στήριξη κάποιας πολιτικής ιδεολογίας 
έχει οδηγήσει σε μαρασμό την ίδια την έννοια της αισθητικής. Το πλήγ-
μα που δέχθηκε η αισθητική κατά τη συγκεκριμένη περίοδο ιδεολογικών 
συγκρούσεων φαντάζει, βέβαια, δευτερεύον μπροστά στα εκατομμύρια 
των νεκρών. Είναι, εντούτοις, κομβικό αν το δει κανείς πιο ψύχραιμα, κα-
θώς φανερώνει το βάθος της πολιτιστικής αλλοίωσης που υπέστη η Δύ-

10. Να αναφέρουμε στο σημείο αυτό ότι ο Άγις Στίνας παρατηρεί για τους σταλινικούς 
της δεκαετίας του ’40 τα εξής: «Αυτός ο τύπος του σταλινικού-ρομπότ όμοιου και ίδιου 
σ’ όλα τα γεωγραφικά πλάτη και μήκη του κόσμου, τουλάχιστον αυτής της εποχής, θα 
πρέπει κάποτε να απασχολήσει και αναμφισβήτητα θα απασχολήσει τη ψυχιατρική και τη 
ψυχανάλυση» (Αναμνήσεις. Εξήντα χρόνια κάτω από τη σημαία της σοσιαλιστικής επα-
νάστασης, Ύψιλον, Αθήνα, 1985, σ. 246).
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ση κάτω από το βάρος του μαινόμενου ιδεολογικού πολέμου. Ο Όργουελ 
βέβαια δεν είναι αφελής· γνωρίζει ότι κάθε βιβλίο περιέχει πάντοτε κά-
ποιο βαθμό «προπαγάνδας», υπό την έννοια ότι οι πολιτικές προθέσεις 
του συγγραφέα δε γίνεται να απουσιάζουν από το κείμενό του, ακόμη κι 
αν ο ίδιος δεν τις αναγνωρίζει ρητά. Θέλει όμως να τονίσει ότι το άτομο 
παρότι δε δύναται να υπερβεί πλήρως τα αισθήματα αγάπης και μίσους, 
μπορεί εντούτοις σε έναν βαθμό να τα αναγνωρίσει ως παράγοντες που 
δηλητηριάζουν την κριτική του ικανότητα. Ο Όργουελ αναφέρεται σε αυ-
τήν την ηθική προσπάθεια για την προάσπιση της σκέψης από τη μέγγε-
νη της ιδεολογίας με σκοπό να αντιπαρατεθεί και με ένα άλλο φαινόμε-
νο που αναδύεται εκείνα τα χρόνια: τον πολιτικό απομονωτισμό και -στη 
συνέχεια- την ιδιώτευση που ακολουθούσαν κάποιοι διανοούμενοι της 
εποχής. Διαπίστωση που τον οδήγησε να συνεχίσει να υπερασπίζεται μια 
ορισμένου τύπου πολιτική στράτευση ως μονόδρομο για τον σκεπτόμενο 
ανθρώπο11. Εξάλλου αν πίστευε κάτι διαφορετικό δε θα ισχυρίζονταν ότι 
«κοιτώντας αναδρομικά όλο μου το έργο, βλέπω ότι κατά κανόνα όταν 
μου ‘λειπε ένας πολιτικός στόχος έγραφα άψυχα βιβλία και ξεστράτιζα 
σε φανταχτερά κατεβατά, σε προτάσεις δίχως νόημα, σε διακοσμητικά 
επίθετα και γενικά σε αερολογίες»12.

Η προπαγάνδα λοιπόν της εποχής φανέρωνε στον Όργουελ μια 
ιδιαιτερότητα, μια νέου τύπου ψυχολογία πολιτικών αγωνιστών, η οποία 
οφειλόταν στην κομματική σύγκρουση μεταξύ μπολσεβικισμού και φασι-
σμού και η οποία ιδιαιτερότητα, κατά τη γνώμη του, ήταν τόσο διαβρω-
τική που οδηγούσε σε πνευματική απονέκρωση: οι σκεπτόμενοι άνθρω-
ποι που στήριζαν ένα σώμα ιδεών -μια ιδεολογία- δεν προπαγάνδιζαν 
απλώς πολιτικές θέσεις μέσα από τα κείμενά τους, όπως έκαναν παλαιό-
τερα οι πολιτικοποιημένοι διανοούμενοι, αλλά εθελούσια παραχωρούσαν 
κάθε σπιθαμή διανοητικής ανεξαρτησίας στην ιδεολογία που υποστήρι-
ζαν -και, στην πραγματικότητα, σε αυτούς που διοικούσαν το κόμμα που 
εξέφραζε την εν λόγω ιδεολογία. Έτσι, κατέληγαν να προπαγανδίζουν 
με τη θέλησή τους τις θέσεις που τους επιβάλλονταν από την εκάστοτε 
κομματική-ιδεολογική κάστα. Η σκέψη των ανθρώπων ήταν εφεξής πέρα 
απ’ τα κεφάλια τους, φυλακισμένη σε κάποια αίθουσα λήψης πολιτικών 

11. Η κριτική μάλιστα του Όργουελ στον Άρθουρ Καίσλερ έγκειται σε αυτό ακριβώς το 
σημείο: από τη μια αναγνωρίζει τη σπουδαιότητά του ως κριτικού του ολοκληρωτισμού, 
αλλά από την άλλη τον κατακεραυνώνει επειδή αυτή η κριτική του τον οδήγησε να απαρ-
νηθεί την πολιτική στράτευση και να οδηγηθεί σε «αναχωρητισμό» και στη φιλελεύθερη 
θέση υπέρ του «μικρότερου κακού» (βλ. Τζ. Όργουελ, «Άρθουρ Καίσλερ», ΕΘ).

12. Τζ. Όργουελ, «Γιατί γράφω», ό. π.
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αποφάσεων. Λέει σε ένα σημείο ο Όργουελ, γράφοντας για τον Β΄ Π. 
Π.: «Ο Μεγάλος Πόλεμος (1914-1918) σκότωσε δεκάδες εκατομμύρια 
ανθρώπων, όμως δε διατάραξε τον κόσμο όπως θα τον διαταράξει και 
ήδη τον έχει διαταράξει ο τωρινός πόλεμος. Σχεδόν κάθε Ευρωπαίος 
ανάμεσα στα 1890 και 1930 ζούσε με τη σιωπηρή πίστη ότι ο πολιτι-
σμός θα μπορούσε να διαρκέσει για πάντα […] αλλά από το 1930 και 
ύστερα η αίσθηση αυτή της ασφάλειας ουδέποτε υπήρξε […]. Η προ-
παγάνδα οδήγησε σε μια άγονη πεδιάδα, γιατί ανάγκασε αναρίθμη-
τους νέους συγγραφείς να επιχειρήσουν να προσαρμόσουν το μυαλό 
τους σε μια πολιτική πειθαρχία, στην οποία εάν είχαν προσκολληθεί 
τελείως θα καθιστούσαν την πνευματική τιμιότητα αδύνατη. […] Όπως 
ακριβώς πολλοί συγγραφείς γύρω στα 1930 είχαν ανακαλύψει ότι δεν 
είναι δυνατόν να αποσπασθεί κανείς από τα σύγχρονα γεγονότα, έτσι 
ακριβώς άλλοι τόσοι συγγραφείς γύρω στα 1939 ανακάλυπταν ότι 
δεν είναι δυνατόν να θυσιάσει κανείς την πνευματική του ακεραιότη-
τα προς χάριν ενός δόγματος -τουλάχιστον ότι δεν είναι δυνατόν να το 
επιχειρήσει κανείς και να παραμείνει συγγραφέας»13.

Όπως καταλαβαίνουμε οι συνέπειες της προπαγάνδας κατά 
τον Όργουελ είναι πολύπλευρες. Αφορούν την αλήθεια και την επαλή-
θευση των γεγονότων, προχωρούν στον τομέα της λογοτεχνικής δημι-
ουργίας και αισθητικής και επεκτείνονται πολύ παραπέρα, στην ίδια 
τη χρήση της αγγλικής γλώσσας η οποία με τη σειρά της χάνει τη ζω-
ντάνια της και δη την ικανότητά της να περιγράφει τον κόσμο με 
ακρίβεια: «Ο πολιτισμός μας βρίσκεται σε παρακμή και επομένως εί-
ναι αναπόφευκτο ανάλογη πορεία να ακολουθήσει και η γλώσσα μας», 
παρατηρεί κάπου αλλού (ΕΘ, σ. 253). Αντιλαμβανόμενος τη γλώσσα 
ως ένα εργαλείο που διαρκώς διαμορφώνεται απ’ τις ιστορικές συνθή-
κες, ο Όργουελ πιστεύει ότι η πρώτη άλλοτε μπορεί να είναι υψηλού 
και άλλοτε χαμηλού επιπέδου, ανάλογα πάντα με το επίπεδο της σκέ-
ψης που επικρατεί. Κι έτσι τονίζει ότι σε αυτές τις συνθήκες ιδεολο-
γικής πόλωσης γίνεται ένα εργαλείο όλο και πιο ανακριβές: τετριμμέ-
νες εκφράσεις και μεταφορές που έχουν χάσει τη σημασία τους, ξύλι-
νη και κομματική γλώσσα που ευνοεί την αποστήθιση παρά την ενερ-
γοποίηση της σκέψης, αοριστία στις εκφράσεις, στροφή των διανο-
ουμένων στην αφαίρεση, ανευθυνότητα κατά τη χρήση εννοιών όπως 
«φασισμός» ή «δημοκρατία». Όσοι μπαίνουν στον κόπο να γράψουν 
κείμενα, είτε είναι διανοούμενοι είτε όχι, επιλέγουν όλο και λιγότερο 

13. Τζ. Όργουελ, «Τα όρια τέχνης και προπαγάνδας», Δοκίμια, ό. π.. 
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τις λέξεις που χρησιμοποιούν με βάση το ακριβές τους νόημα και την 
αμεσότητα των εικόνων που μεταφέρουν στον αναγνώστη. Αντίθετα, 
τα κείμενα γράφονται με βάση προκαθορισμένες εκφράσεις και ακο-
λουθίες λέξεων που καθιερώθηκαν από άλλους. Αν μιλήσουμε, δε, ει-
δικότερα για τη γλώσσα των πολιτικών κειμένων, τότε τα πράγματα 
είναι ακόμα χειρότερα: «Η “ορθοδοξία” ό,τι χρώμα κι αν έχει αυτή, 
απαιτεί ύφος άψυχο και μιμητικό» (ΕΘ, σ. 276). Ο πολιτικός κομφορ-
μισμός δεν μπορεί παρά να οδηγεί σε κείμενα που περισσότερο θέ-
λουν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα παρά να ερεθίσουν τη σκέ-
ψη. Πώς αλλιώς, για παράδειγμα, να δικαιολογηθούν εγκλήματα σαν 
αυτό που έλαβε χώρα στο Κατίν, όπου σφαγιάστηκαν μαζικά από τους 
σταλινικούς χιλιάδες πολωνοί αξιωματικοί και πολιτικοί αντιφρονού-
ντες; Πώς να δικαιολογηθούν αν όχι με μια γλώσσα γεμάτη κλισέ και 
ετοιμοπαράδοτες φράσεις που απλώς θολώνουν τα νερά και αποτρέ-
πουν κάθε είδος κουβέντας για το ζήτημα;
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γ) Ο «εθνικισμός» των διανοούμενων

Ο επίσημος σοβιετικός λόγος περιγράφει 
βαθμιαία την πραγματικότητα της χώρας με όρους 
που δεν αντιστοιχούν στην κοινή εμπειρία, λες και 
οι λέξεις μπορούν να δημιουργούν τα πράγματα... 
αυτή η κωδικοποίηση της πρακτικής της παραχά-
ραξης θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως εγκώμιο του 
καλλιτέχνη δημιουργού, με τη διαφορά ότι ο ρό-
λος του κατασκευαστή αυταπατών ανατίθεται στην 
ίδια την πολιτική καθοδήγηση. 

Τσβέταν Τοντόροφ14

Πόσο εύκολο είναι να κρατήσει κανείς τον εαυτό του μέσα σε 
συνθήκες τεταμένες όταν οι κάθε λογής πιέσεις ασκούνται πανταχό-
θεν, τόσο από εχθρικά όσο και από «φιλικά» στρατόπεδα; Ας φαντα-
στούμε πόσο πολύ ξέπεσε η πολιτική σκέψη και κριτική ικανότητα αρ-
χής γενομένης με το ξέσπασμα του Β΄ Π. Π., όταν δηλαδή οι πολιτικές 
ιδεολογίες περνούσαν στο στάδιο της εφαρμογής, κάτι που την περίο-
δο αυτή σήμαινε μεταξύ άλλων και το σβήσιμο της αντίπαλης ιδεολο-
γίας απ’ τον χάρτη15. Κάπου εκεί η προπαγάνδα από δευτερεύουσας 
σημασίας φαινόμενο μετατρέπεται σε κύριο μέσο πολιτικής έκφρασης 
και αντιπαράθεσης, κρύβοντας από πίσω μια κολοσσιαία σύγκρουση. 
Ο Όργουελ διαισθάνεται ότι το φαινόμενο αυτό, βασικό εργαλείο δρά-
σης των ιδεολογικών κομμάτων, έχει ξεφύγει πλέον από τις συνηθισμέ-
νες τους τάσεις, δηλαδή την «απλή» διαστρέβλωση της αλήθειας, και 
αποκτά πλέον την ικανότητα να παραλύει την ίδια την ικανότητα των 
ανθρώπων να σκέφτονται, μιας κι οι συνθήκες επιτρέπουν στα κόμμα-
τα να αποφασίζουν πλέον ακόμη και για το ποια γεγονότα πραγματικά 
συνέβησαν και ποια όχι. Η «κοινή βάση συνεννόησης» μεταξύ των αν-
θρώπων χάθηκε, λέει ο Όργουελ, και «αυτό το ενδεχόμενο με τρομάζει 
ακόμα περισσότερο απ’ ό,τι οι βόμβες- και μετράω τα λόγια μου, ιδιαί-
τερα έπειτα από την τραγική εμπειρία μας των τελευταίων ετών με τις 

14. «Η Οκτωβριανή επανάσταση και οι καλλιτέχνες», Εφημερίδα των Συντακτών, 
18/3/17. 

15. Βλ. σχετικά και την ανάλυση του Κ. Παπαϊωάννου για τον μαρξισμό, στο βιβλίο 
του Η ψυχρή ιδεολογία. Δοκίμιο για τον μαρασμό του μαρξισμού, μτφρ. Μπ. Λυκούδης, 
Αθήνα, Ύψιλον, 2015.
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βόμβες» (ΕΘ, σ. 47). Όσο μπορούν οι αφηγήσεις της εποχής να μας με-
ταφέρουν το κλίμα της, παρατηρούμε ότι ο αγώνας επιβίωσης μεταξύ 
ιδεολογικών καθεστώτων δηλητηρίασε σε τέτοιο βαθμό την ατμόσφαι-
ρα που δεν άφηνε περιθώρια για πολλές κουβέντες. Τι ήταν για τους 
Μπολσεβίκους μια επαναστάτρια σαν την Ρόζα Λούξεμπουργκ, όταν η 
τελευταία έγραψε την μπροσούρα Η ρώσικη επανάσταση: κριτική εκτί-
μηση, στην οποία ανέπτυσσε επιχειρήματα για την αναδυόμενη γραφει-
οκρατική και εκμεταλλευτική φύση της λενινιστικής Ρωσίας; Δεν ήταν 
τίποτα παραπάνω στα μάτια των ηγετών του Κομμουνιστικού Κόμμα-
τος της Γερμανίας (KPD) από μια αντικομμουνίστρια, μια εχθρός16. Πό-
σες πιέσεις μπορούσε να υπομείνει ένα άτομο από τον πολιτικό του πε-
ρίγυρο, πόσο μάλλον απ’ το ίδιο το «Κόμμα», χωρίς να λυγίσει ψυχικά; 
Πώς να συνέχιζε να θεωρεί τον εαυτό του επαναστάτη με ανεξάρτητη 
σκέψη, όταν η κοιτίδα της επανάστασης, η Ρωσία, που κάθε της επιλο-
γή θεωρούνταν εξ ορισμού επαναστατική, μπορούσε ανά πάσα στιγμή 
να τον χαρακτηρίσει «αντικομμουνιστή», «λικβινταριστή» και ό,τι άλλο 
επινοήθηκε ως χαρακτηρισμός ώστε να ποινικοποιηθούν τυχόν παρεκ-
κλίσεις απ’ την επίσημη γραμμή; Βέβαια όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει 
ράβδος και οι τροτσκιστές που έδρασαν κατά τα Δεκεμβριανά και την 
Κατοχή ίσως κάτι έχουν να πουν γι’ αυτό17. 

Μέσα σ’ αυτές τις δύσκολες για την πολιτική σκέψη συνθήκες ο 
Όργουελ γράφει το 1945 το κείμενο «Σημειώσεις για τον εθνικισμό» προ-
κειμένου να επιρρίψει ευθύνες στους διανοούμενους και να αποκαλύ-
ψει τους κρυφούς μηχανισμούς μιας «σκέψης» που έφτασε στο σημείο 
να μην μπορεί πλέον να σκεφτεί και να κρίνει. Μη βρίσκοντας αρχικά 
κάποια αντίστοιχη έννοια στα αγγλικά που να περιγράφει το φαινόμε-
νο της προσκόλλησης των ανθρώπων σε κάποιο κόμμα, έθνος, ή ιδεολο-
γία στον βαθμό ενός πνευματικού ευνουχισμού τους, χρησιμοποιεί τον 
όρο εθνικισμός μέσα σε εισαγωγικά, λέγοντας ότι δεν την εννοεί με τον 
συνηθισμένο τρόπο αλλά με έναν ευρύτερο (ΕΘ, σσ. 77-78). Προφανώς, 
αντανακλαστικά η έννοια του εθνικισμού δημιουργεί κάποια αισθήμα-
τα και εικόνες λίγο πολύ συγκεκριμένες, σχετιζόμενες συνήθως με τον 
γεωγραφικό χώρο ενός λαού και την προσκόλλησή του στον τόπο αυ-
τό· ο Όργουελ όμως ενδιαφέρεται μόνο για τις συνέπειες της προσκόλ-

16. Ε. Νόλτε, Ο ευρωπαϊκός εμφύλιος πόλεμος..., ό. π., σ. 129.  
17. Βλ. σχετικά: Α. Στίνας, ΕΑΜ-ΕΛΛΑΣ-ΟΠΛΑ, Ελεύθερος Τύπος, Αθήνα, 2016, όπως 

επίσης και Γ. Καρύτσας, Ο σφαγιασμός των Αρχειομαρξιστών της περιοχής Αγρινίου από 
τον ελληνικό Σταλινισμό, Αθήνα, Άρδην, 2013.
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λησης και μάλιστα της «εθνικιστικής προσκόλλησης» σε μια φαντασι-
ακή κοινότητα18. Κι αυτό ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για τον γε-
νέθλιο τόπο κάποιου ανθρώπου, για το έθνος του ή για μια φαντασιακή 
κοινότητα που μπορεί να είναι μικρότερη γεωγραφικά ή ακόμη και να 
μη διαθέτει καθόλου τέτοια εδαφική υπόσταση, όπως είναι, για παρά-
δειγμα, ένα ιδεολογικό κόμμα, μια εκκλησία (Καθολικισμός), ένα κίνη-
μα (σιωνισμός, πασιφισμός κ.λπ.), μια πολιτική «αίρεση» (π.χ. τροτσκι-
σμός) ή τέλος ακόμη και - για να δώσουμε κι ένα πιο «προκλητικό» 
αλλά και κοντινό μας παράδειγμα- ένας πολιτικο-πολιτιστικός χώρος 
όπως οι έλληνες αναρχικοί (η λεγόμενη «κουλτούρα των Εξαρχείων») ή 
άλλες παρόμοιες «κοινότητες» των οποίων τα μέλη ταυτίζονται ψυχι-
κά και προσκολλούνται στις δομές και τα ιδεολογικά τους σχήματα με 
τέτοιον «εθνικιστικό» τρόπο. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον τρόπο 
που ορίζει ο Όργουελ τον εθνικισμό, ένας έλληνας αναρχικός, παρ’ ότι 
δραστηριοποιείται ενάντια στο ελληνικό έθνος και ζητά, γενικότερα, 
την κατάργηση των εθνικών συνόρων, μπορεί την ίδια στιγμή να είναι 
«εθνικιστής» εφόσον ο τρόπος ταύτισής του με την εγχώρια αναρχική 
κουλτούρα είναι καθαρά «εθνικιστικός» (με την οργουελική έννοια του 
όρου). Το ερώτημα, κατά συνέπεια, που ανακύπτει είναι το εξής: Πότε 
μια προσχώρηση σ’ έναν χώρο, μια ομάδα και μια ιδεολογία μπορεί να 
χαρακτηριστεί «εθνικιστική»;

Ακόμη ένα στοιχείο της ψυχολογίας του «εθνικιστή» που αναφέρει 
ο Όργουελ είναι η αγνόηση της πραγματικότητας. Τη στιγμή, για παράδειγ-
μα, που μπορεί να είμαστε έτοιμοι να βγούμε να καταγγείλουμε τις ναζιστι-
κές θηριωδίες, ταυτόχρονα αγνοούμε ή βρίσκουμε μια σειρά από δικαιολο-
γίες για τις αντίστοιχες θηριωδίες του σταλινισμού (υπό το γωνστό πρόσχη-
μα ότι δεν πρέπει να δώσουμε πάτημα στον αντίπαλο). Αντίστοιχο παρά-
δειγμα, πιο κοντά σ’ εμάς: ο αναρχικός Χώρος στην Ελλάδα συνήθως κρίνει 
με μεγάλη ευκολία τον μέσο Έλληνα ως (δυνάμει) φασίστα και αντίστοιχα 
τον μετανάστη ως δυνάμει προλετάριο, παραβλέποντας όμως ότι ένα ση-
μαντικό μέρος των μεταναστών εντός της Δύσης, λόγω τους πολιτιστικών 
καταβολών, είναι φορείς συντηρητικών αλλά και φονταμενταλιστικών αξι-

18. Η φαντασιακή κοινότητα, όρος του Μπένεντικτ Άντερσον, αναφέρεται στη νοερή 
ταύτιση ενός ατόμου με μια κοινότητα, για την οποία ταύτιση δεν είναι αναγκαία προ-
ϋπόθεση η άμεση επαφή, η γνωριμία πρόσωπο με πρόσωπο με τα μέλη της κοινότητας. 
Χαρακτηριστική φαντασιακή κοινότητα συνιστά το έθνος καθότι τα μέλη του, αν και δε 
γνωρίζονται μεταξύ τους, εντούτοις νιώθουν κοντά, σαν να γνωρίζονταν πραγματικά. 
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ών. Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι η κριτική του «λευκού» και «πρωτοκο-
σμικού» στις συντηρητικές αξίες που ενσαρκώνει μια μπούργκα συνιστά 
«ισλαμοφοβία» ενώ αντίστροφα η κριτική ενός ισλαμιστή προς τον τρόπο 
ζωής του δυτικού λευκού συνιστά κραυγή διαμαρτυρίας ενός καταπιεσμέ-
νου. Δύο μέτρα και δύο σταθμά! Φυσικά, ο «εθνικισμός» που περιγράφει 
ο Όργουελ δεν έχει στις μέρες μας τις ίδιες διαλυτικές συνέπειες με άλλο-
τε, καθώς οι σύγχρονες κοινωνίες της κατανάλωσης έχουν παύσει προ πολ-
λού να χαρακτηρίζονται από ιδεολογικές διαμάχες. Ωστόσο, μιλώντας κα-
θαρά για το επίπεδο των πολιτικών χώρων και των πολιτικών συζητήσεων 
που λαμβάνουν χώρα εντός αυτών, μπορούμε να πούμε ότι η προσέγγιση 
του Όργουελ για τις ευθύνες των πολιτικοποιημένων ατόμων και των αγω-
νιστών διατηρεί ακέραιη την αξία της. Για παράδειγμα τα μέλη του ελευθε-
ριακού Χώρου, διανοούμενοι και μη, κόπτονται κυρίως για την ιδεολογική 
τους καθαρότητα και γι’ αυτόν τον λόγο μπορούν να χαρακτηριστούν «εθνι-
κιστές», διότι μοναδικό τους μέλημα είναι η ισχύς κι η επιβίωση του νοητού 
τους «έθνους» και της ιδεολογίας τους, δηλαδή της νοητής τους κοινότητας: 
καταλήψεις, μουσική, ντύσιμο, Εξάρχεια και ό,τι άλλο έχει επινοηθεί σε επί-
πεδο κωδίκων, συμβόλων και πόλων ταύτισης. 

δ) Το διαζύγιο διανοουμένων και κοινωνίας

Ναι υπάρχει στον αγγλικό πολιτισμό κάτι 
που δεν ανήκει παρά μόνο σε αυτόν. Είναι μια 
κουλτούρα τόσο ιδιάζουσα όσο και η ισπανική. Μια 
κουλτούρα διαμορφωμένη από πλούσια προγεύμα-
τα και μουντές Κυριακές, από καπνισμένες πόλεις, 
φιδογυριστά δρομάκια, από πράσινα λιβάδια και 
κόκκινα γραμματοκιβώτια. Αναδίδει ένα ιδιαίτερο 
άρωμα. Είναι εξάλλου κάτι το συνεχές, που απλώ-
νεται στο μέλλον και το παρελθόν διατηρώντας, 
ταυτόχρονα, μια δική της προσωπικότητα, σαν να 
πρόκειται για ένα ζωντανό πλάσμα. 

Τζ. Όργουελ, Το λιοντάρι και ο μονόκερος. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, κατά τον Όργουελ, αυτόν τον «εθνι-
κισμό» δε θα τον συναντήσουμε τόσο στον μέσο πολίτη, μιας κι ευδοκι-
μεί κυρίως στις τάξεις των διανοούμενων. Με βασική συνέπεια να πλήτ-
τεται η κριτική ικανότητα κι η δυνατότητα να σχολιάζουμε το παρόν 
και δυνητικά να υπερβαίνουμε τα αδιέξοδά του: «Ο κόσμος στον οποίο 
ζούμε είναι έρμαιο ψευδαισθήσεων και εχθροτήτων που τέμνονται με-
ταξύ τους με εξαιρετικά περίπλοκο τρόπο» (ΕΘ, σ. 112).
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Από την πλευρά του, ο Ζαν-Κλωντ Μισεά σχολιάζει ως εξής το 
απόσπασμα του Όργουελ που βάζουμε προμετωπίδα σε αυτήν την ενό-
τητα: «Τελικά άρκεσε η ολέθρια ανάπτυξη του παγκοσμιοποιημένου 
καπιταλισμού για να καταστήσει αυτό το είδος των κειμένων οριστι-
κά ακατανόητο για τον άνθρωπο της σύγχρονης Αριστεράς»19. Ο γάλ-
λος φιλόσοφος και μελετητής του Όργουελ κάνει αυτό το σχόλιο θέλο-
ντας να τονίσει τη σταδιακή απομάκρυνση της Αριστεράς από τα κοι-
νοτιστικά πλαίσια που έθεσε ιστορικά ο σοσιαλισμός και τη σταδια-
κή σύμπλευσή της με τον αξιολογικά ουδέτερο πολιτισμό που πάντα 
προέτασσε ο φιλελευθερισμός. Σύμφωνα με την οπτική του, η Αριστε-
ρά ολοένα και απομακρύνεται από τον ορίζοντα ενός υγιούς πατριωτι-
σμού που υποστηρίζει ότι το σοσιαλιστικό αφήγημα θα πρέπει να πε-
ριλαμβάνει το συναισθηματικό δέσιμο του μέσου ανθρώπου με τον οι-
κείο του τόπο του και βέβαια την αποδοχή ενός μίνιμουμ κοινών αξι-
ών που ενστερνίζονται τα άτομα της κοινότητας ως απαράβατες αρ-
χές. Έτσι η Αριστερά βουτά στα κρύα νερά του κοσμοπολιτισμού, της 
αποθέωσης του ατόμου, των αρνητικών ελευθεριών και της ιδεολογικο-
ποίησης των «δικαιωμάτων», επιλέγοντας μια εκ των προτέρων αρνη-
τική στάση απέναντι σε κάθε αίσθημα ριζώματος με έναν τόπο, καθώς 
το τελευταίο γίνεται αντιληπτό ως αντιδραστικό και οπισθοδρομικό20. 
Αυτήν ακριβώς την αντιπατριωτική στάση των διανοουμένων, που συ-
νίσταται στο γεγονός ότι παύουν να υποτιμούν το συναισθηματικό δέ-
σιμο των απλών ανθρώπων με έναν τρόπο ζωής που έμαθαν από τους 
προγόνους τους χάρη ενός οικουμενικού οράματος, τη συζητά κι ο Όρ-
γουελ την περίοδο του Ευρωπαϊκού Εμφυλίου. Πρόκειται ακριβώς για 
τον παράγοντα ο οποίος αποκόπτει, κατά τη γνώμη του, τους αριστε-
ρούς διανοούμενους απ’ την κοινωνία στην οποία υποτίθεται απευθύ-
νονται και την οποία προσπαθούν να πείσουν να επαναστατήσει. Η δι-
αφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι οι διανοούμενοι στρέ-
φουν το βλέμμα τους μακριά απ’ την κοινωνία προκειμένου να υπηρε-
τήσουν την ιδεολογία τους, με αποτέλεσμα ν’ αδιαφορούν για την υπο-
χρέωσή τους να προσαρμόσουν μια θεωρία στον υπάρχοντα τρόπο ζωής 
των ανθρώπων. Ο Όργουελ βέβαια δεν σταματά εκεί και τονίζει ότι οι 

19. Ζαν-Κλωντ Μισεά, Τα μυστήρια της Αριστεράς: από το ιδεώδες του διαφωτισμού, 
στον θρίαμβο του απόλυτου Καπιταλισμού, μτφρ. Σ. Ιωαννίδης, Εναλλακτικές Εκδόσεις, 
Αθήνα, 2014, σ. 153. 

20. Σχετικά με την σταδιακή απορρόφηση του αριστερού προτάγματος από τον φι-
λελεύθερο πολιτισμό βλ. το βιβλίο του Μισεά, Η αυτοκρατορία του μικρότερου κακού: 
δοκίμιο για τον φιλελεύθερο πολιτισμό, μτφρ. Ά. Ελεφάντης, Αθήνα, Πόλις, 2008. 
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άγγλοι διανοούμενοι -μιλά κυρίως για τους αριστερούς- είναι εξευρω-
παϊσμένοι και εκφράζουν με τον τρόπο ζωής τους έναν σνομπισμό και 
μια αποστροφή για τις αγγλικές συνήθειες κάθε τύπου: «η κουζίνα τους 
έρχεται από το Παρίσι και οι ιδέες τους από τη Μόσχα. Η Αγγλία είναι 
ίσως το μόνο μεγάλο κράτος όπου οι διανοούμενοι ντρέπονται για την 
εθνικότητά τους. Οι Αριστεροί πιστεύουν ότι υπάρχει κάτι το ελαφρώς 
επονείδιστο στην καταγωγή τους και ότι είναι καθήκον τους να χλευά-
σουν κάθε εγγλέζικο θεσμό ή έθιμο, από τις ιπποδρομίες ως τη πουτί-
γκα με λίπος» (ΛΜ, σ. 49). Έτσι για τον Όργουελ αυτός ο κλονισμός της 
ικανότητάς μας να μιλάμε για την πραγματικότητα και τα προβλήματά 
της οδηγεί σε μια αποξένωση των διανοούμενων από τις πραγματικές 
ανάγκες και αγωνίες της κοινωνίας.

Μια από τις μορφές που παίρνει η αποστασιοποίηση των διανο-
ούμενων απ’ την κοινωνία είναι αυτή που αναλύσαμε σε προηγούμενο 
σημείο του κειμένου και αναφερόταν στη χρήση μιας γλώσσας αφηρη-
μένης, μιας κομματικής γλώσσας όπου οι λέξεις αντικαθίστανται από 
ετοιμοπαράδοτες και τυποποιημένες εκφράσεις και έννοιες τις οποί-
ες μόνο μυημένοι της εκάστοτε ιδεολογίας χειρίζονται και κατανοούν. 
Αναφερόμαστε στην εμφάνιση μιας ιδιολέκτου η οποία δείχνει με την 
παρουσία της τη γραφειοκρατικοποίηση της σκέψης των αριστερών δι-
ανοουμένων της περιόδου. Αν, ως γνωστόν, το Κόμμα ήταν αυτό που θα 
έσπρωχνε τις μάζες προς τον σοσιαλισμό, τότε η ανάγκη επικοινωνίας 
με τις τελευταίες κρινόταν από δευτερεύουσα ως κι αδιάφορη. Η σχέ-
ση Κόμματος και κοινωνίας θύμιζε εντολές που απευθύνει ένας πατέ-
ρας στον γιο του κι επομένως όταν το Κόμμα έκρινε ότι οι συνθήκες το 
επέτρεπαν, καλούσε την κοινωνία σε επανάσταση, ενώ αν οι συνθήκες 
κρίνονταν αρνητικές το Κόμμα έθετε εμπόδια στην κοινωνική εξέγερση. 
Ας θυμηθούμε τις προσπάθειες εξαγωγής της επανάστασης των Μπολ-
σεβίκων στην προηγμένη τεχνολογικά Γερμανία μετά τον Α΄ Π.Π. αλλά 
και την αντίθετη στάση των Σταλινικών στην αγροτική Ισπανία του ’36, 
όπου οι συνθήκες κρίνονταν δυσμενείς κι επομένως έπρεπε να αποτρα-
πεί η επανάσταση ή έστω να αποθαρρυνθεί21. 

Αντίστοιχες ιδιόλεκτοι ανθούν στις μέρες μας εντός του αναρ-
χικού χώρου και βασίζονται σε παρεμφερή κίνητρα έχοντας αντίστοι-
χα αποτελέσματα, δηλαδή, με λίγα λόγια, την αποξένωση απ’ την 
κοινωνία. Ας σταχυολογήσουμε: αμφισβήτηση του υπάρχοντος, κα-

21. Βλ. σχετικά το κείμενο του Όργουελ, «Ισπανικός εμφύλιος πόλεμος: αναμνήσεις και 
εκτιμήσεις» (ΕΘ).
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θεστώς εξαίρεσης, ελλαδικός χώρος, ολομέτωπη επίθεση Κράτους 
και αφεντικών, εθνικός κορμός, κοινωνικός πόλεμος κ.ο.κ. Πρόκει-
ται για εκφράσεις που συνιστούν χαρακτηριστικό προϊόν ιδεολογι-
κής κλειστότητας, ενώ η ιδιόλεκτος της οποίας αποτελούν κομμάτι 
πολλές φορές παίζει και τον ρόλο brand name, καθώς μέσω της υιο-
θέτησής της δηλώνεται με υπερηφάνεια και φιγουρατζίδικη διάθεση 
η ιδεολογική προέλευση του ομιλούντος. Οι συζητήσεις που λαμβά-
νουν χώρα στα ελευθεριακά στέκια σχετικά με την επιλογή τους να 
μην χρησιμοποιούν «τη γλώσσα της εξουσίας», καταφέρνοντας -δή-
θεν- έτσι να μην αναπαράγουν εξουσιαστικά πρότυπα, νομίζουμε ότι 
απλώς συσκοτίζουν το πραγματικό διακύβευμα που είναι η επαφή 
με την κοινωνία.

Η αποξένωση των αριστερών και ελευθεριακών διανοούμενων 
και γενικότερα των μελών αυτών των πολιτικών χώρων εκφράζεται 
με έναν ακόμη πιο αισθητό τρόπο: με την αδυναμία τους να μπουν 
στη θέση του μέσου ανθρώπου και να καταλάβουν τις ανάγκες του, οι 
οποίες δεν περιλαμβάνουν αναγκαστικά μόνο υλικά αιτήματα. Ο Όρ-
γουελ τονίζει και ξανατονίζει στο δοκίμιό του Το λιοντάρι και ο μονό-
κερος ότι η αγάπη του Άγγλου για την πατρίδα του και για τον τρό-
πο ζωής του είναι ισχυρότερη από το ταξικό μίσος. Υπό αυτή τη σκο-
πιά ασκεί κριτική στον διεθνισμό των αριστερών διανοουμένων προ-
σάπτοντάς τους ότι παραβλέπουν για λόγους ιδεολογικούς ένα βασι-
κό αίσθημα του ντόπιου πληθυσμού, ένα αίσθημα που όπως θα δούμε 
και στη συνέχεια του κειμένου, ενστερνίζεται κι ο ίδιος ο Όργουελ. Τί-
ποτα δεν παραβγαίνει του πατριωτισμού, μας λέει, θεωρώντας ότι το 
ρίζωμα του ανθρώπου στις καθημερινές του συνήθειες (εργασία, προ-
σωπικές σχέσεις, χόμπι κ.λπ.) ή στον τόπο όπου μεγάλωσε διαφυλάσ-
σει ένα σύνολο προ-πολιτικών συναισθημάτων που δεν μπορούν να 
γίνουν σμπαράλια προκειμένου να ικανοποιήσουμε μια ιδεολογία22. 
Μια επανάσταση δεν μπορεί να έχει τους ίδιους ρυθμούς σε όλες τις 
κοινωνίες ή τις ίδιες απαιτήσεις· ούτε και να επιβάλλει τις ίδιες συ-

22. Αντλούμε την έννοια του ριζώματος από το καταπληκτικό κείμενο της Σιμόν Βέιλ, Η 
ανάγκη για ρίζες. Το ρίζωμα με τα λόγια της ίδιας της φιλοσόφου είναι «ίσως η σημαντι-
κότερη αλλά και πλέον παραγνωρισμένη ανάγκη της ανθρώπινης ψυχής. Ένα ανθρώπινο 
ον έχει μια ρίζα μέσω της πραγματικής, δραστήριας και φυσικής συμμετοχής του στην 
ύπαρξη ενός οργανωμένου συνόλου, το οποίο διατηρεί ζωντανές ορισμένες πολύτιμες 
παρακαταθήκες του παρελθόντος και ορισμένες προσδοκίες για το μέλλον» (Simone Weil, 
Ανάγκη για ρίζες: μια διακήρυξη καθηκόντων απέναντι στον άνθρωπο και στην κοινωνία, 
μτφρ. Μ. Μαλαφέκα, Αθήνα, Κέδρος, 2014, σ. 55). 
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νήθειες σε όλους τους λαούς, αλλά οφείλει να προσαρμοστεί στη ζωή 
της εκάστοτε κοινωνίας. Η διεθνιστική αφήγηση θα πρέπει να λάβει 
υπόψη της αυτή την παράμετρο αν επιθυμεί την ανάδυση κοινωνιών 
που συμβιώνουν μεταξύ τους αλληλέγγυα. Ως εκ τούτου θα πρέπει να 
προβούμε σε έναν διαχωρισμό μεταξύ ενός πατριωτισμού δηλητηρια-
σμένου από το μίσος που οδηγεί στον εθνικισμό και ενός θετικού πα-
τριωτισμού που οδηγεί στον πραγματικό διεθνισμό. Σε κάθε περίπτω-
ση ο πατριωτισμός είναι παράγοντας καθοριστικός εφόσον οι κοινω-
νίες αναπόφευκτα βιώνουν το αίσθημα του ριζώματος στον τόπο τους. 
Όπως λέει κι η Σιμόν Βέιλ σχετικά: «Ένας σάκος σιτάρι μπορεί πάντα 
να αντικατασταθεί από έναν άλλο σάκο σιτάρι. Η τροφή που παρέχει 
μια κοινότητα στην ψυχή εκείνων που είναι μέλη της δεν έχει ισοδύνα-
μο σε ολόκληρο τον κόσμο»23.  

Μέσα από αυτό το πρίσμα ο Όργουελ αναπτύσσει τις ιδέες 
του στο κείμενό του (ΛΜ) θέλοντας να θυμίσει σε όσους το έχουν ξε-
χάσει τι σημαίνει να είναι κανείς Άγγλος, ποιος ο εθνικός χαρακτή-
ρας, ποια τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα αυτού του λαού: 
«Ακόμη και το γεγονός ότι οι Εγγλέζοι δεν έχουν γερά δόντια μάς 
λέει κάτι για τις πραγματικότητες τις Αγγλικής ζωής» (ΛΜ, σ. 17). 
Με τις παρατηρήσεις του αυτές προσπάθησε να λειτουργήσει αφυ-
πνιστικά για τους κομμουνιστές διανοούμενους που κόπτονταν τό-
τε μόνο για την κομμουνιστική Ρωσία και επικαλούνταν εργαλειακά 
έναν πολεμοχαρή πατριωτισμό αποκλειστικά τη στιγμή που ήθελαν 
να αντιπαρατεθούν στον ναζισμό. Για τον Όργουελ ο Πατριωτισμός 
έχει θετικό πρόσημο και διαφοροποιείται απ’ τον Εθνικισμό: «Ο Πα-
τριωτισμός σημαίνει αφοσίωση σε έναν τόπο και έναν τρόπο ζωής, 
τους οποίους κάποιος θεωρεί ενδεχομένως τους καλύτερους του κό-
σμου, χωρίς να επιδιώκει να τους επιβάλλει σε άλλους. Στρατιωτικά 
αλλά και πολιτισμικά, ο πατριωτισμός είναι από την ίδια του τη φύ-
ση αμυντικός» (ΕΘ, σ. 80). Για τον Όργουελ ο εθνικισμός συγκεντρώ-
νει ακριβώς τα αντίθετα χαρακτηριστικά, δηλαδή περιέχει στο DNA 
του τη «θέληση για δύναμη», για κατάκτηση και κυριαρχία απέναντι 
στους αντιπάλους του.

23. S. Weil, Η ανάγκη για ρίζες…, ό. π., σ. 14.
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Ο συντηρητικός αναρχισμός του Όργουελ

α)  Δημοκρατικός σοσιαλισμός ή αλλιώς τόρικος αναρχισμός

Ο Γκόρντον διασκέδαζε μιλώντας εναντί-
ον των επαύλεων και του άθεου πολιτισμού του 
οποίου ήταν μέρος: ενός πολιτισμού χρηματιστών 
και συζύγων με βαμμένα χείλη, ενός πολιτισμού με 
γκολφ, ουίσκι, ακριβούς πίνακες ζωγραφικής και 
σκύλους ράτσας τεριέ στους οποίους έδιναν συνή-
θως το όνομα Τζοκ. 

Τζ. Όργουελ, Η παγίδα του χρήματος24

Μετά την εμπειρία του στην Ισπανία του ’36 και τη συμμετοχή 
του στην πολιτοφυλακή του POUM ο Όργουελ αυτοπροσδιορίζεται τόσο 
ως αναρχικός Τόρι (αυτό που εμείς εδώ αποδίδουμε ως «συντηρητικός 
αναρχικός») όσο κι ως δημοκρατικός σοσιαλιστής. Πρόκειται για έννοι-
ες φαινομενικά αντιθετικές, οι οποίες, ωστόσο, ταυτίζονται στο μυαλό 
του άγγλου συγγραφέα. Ας ξεκινήσουμε, όμως, με τον όρο που ακούγε-
ται κάπως παρανοϊκός: τι είναι ο τόρικος αναρχισμός; Όταν στις μέρες 
μας μιλάμε για τους Τόρις αναφερόμαστε στο συντηρητικό κόμμα της 
Αγγλίας. Παραδοσιακά από την εποχή του Αγγλικού Εμφυλίου οι Τόρις 
είναι εκφραστές του συντηρητισμού, υποστηρικτές της μοναρχίας, της 
κοινωνικής ιεραρχίας και εχθροί των ριζοσπαστών φιλελεύθερων. Ας 
κρατήσουμε από τον όρο περισσότερο το συντηρητικό του σκέλος που 
αναφέρεται στην υποστήριξη ενός αγγλικού τρόπου ζωής με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται. Απ’ τον Αναρχισμό, απ’ την άλλη πλευρά, ας κρατήσου-
με κυρίως το έντονα αντικρατικό του στοιχείο. Ο Τόρικος αναρχισμός 
συνιστά ουσιαστικά μια ένωση αυτών τον δύο ρευμάτων, του συντηρη-
τισμού και του αναρχισμού, με την έννοια ότι η εκφραστές τους ήταν 
υποστηρικτές του αγγλικού τρόπου ζωής, των αντίστοιχων εθίμων και 
των αξιών, ενώ συγχρόνως ασκούσαν έντονη κριτική στο αγγλικό κρά-
τος και την τάση του να περιορίζει την ελευθερία του ατόμου. Το φαι-
νόμενο του Τόρικου αναρχισμού κάνει την εμφάνισή του στην Αγγλία 

24. Τζ. Όργουελ, Η παγίδα του χρήματος, μτφρ. Αν. Σοκοδήμος, Κάκτος, 2004 (το 
μυθιστόρημα αυτό του Όργουελ είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά από τις εκδόσεις 
Ελεύθερος Τύπος, σε μετάφραση Δ. Κωστελένου, υπό τον τίτλο Κρατήστε σφιχτά τον 
μικροαστισμό σας). 
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στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα και ριζώνει κυρίως σε 
διανοούμενους ανώτερων στρωμάτων ως ένα είδος αντίδρασης στις νέ-
ες οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται στη στροφή του αιώνα 
με την πτωτική πορεία της άλλοτε ακμαίας Βρετανικής Αυτοκρατορίας 
και την οικονομική άνοδο της Γερμανίας και των ΗΠΑ25.

Ο Όργουελ δεν υπερασπίζεται όλες τις πλευρές του Τόρικου 
αναρχισμού. Για παράδειγμα η κοινωνική ιεραρχία και ανισότητα που 
υπερασπίζονται οι παραδοσιακοί συντηρητικοί αναρχικοί δεν τον βρί-
σκει σύμφωνο. Αντίθετα, ο ίδιος υπερασπίζεται αντίθετα την ισότητα 
και την κατάργηση των τάξεων. Ωστόσο αναγνωρίζει τον εαυτό του σε 
τούτη τη διανοητική παράδοση, καθότι αντλεί από εκεί μια ορισμένη 
στάση απέναντι στην νεωτερικότητα και τις αλλαγές που επιφέρει η 
τελευταία στη ζωή των ανθρώπων· μια ορισμένη αντίληψη απέναντι στο 
κράτος που στην εποχή του γιγαντώνεται και παίρνει διαστάσεις ολο-
κληρωτικής κυριαρχίας πάνω στην κοινωνία και το άτομο· μια επίσης 
κριτική στάση πάνω στη λεγόμενη τεχνική πρόοδο που δείχνουν να υι-
οθετούν όλα τα πολιτικά ρεύματα, εφόσον πίστευε ότι μακράν του να 
οδηγεί σε καλύτερες μέρες, μάλλον προετοίμαζε σε μέρες υποδούλω-
σης του ατόμου εντός ενός τεχνικά εξελιγμένου περιβάλλοντος· υιοθε-
τεί επίσης μια στάση συμπάθειας απέναντι στους λαϊκούς ανθρώπους 
και τις συνήθειές τους, τους οποίους βλέπει, αντίθετα, να αντιμετωπί-
ζονται απαξιωτικά από τους διανοούμενους της εποχής του· και τέλος 
ένα ύφος πεσιμιστικό μεν, θαρραλέο δε, και με πολλές δόσεις ειρωνεί-
ας, το οποίο χαρακτηρίζει όλους τους τόρις αναρχικούς οι οποίοι έβλε-
παν απαισιόδοξα τις ιστορικές εξελίξεις και το δήθεν λαμπρό μέλλον 
που μας επιφύλασσε η τεχνική πρόοδος, ποτέ όμως με ηττοπάθεια ή 
μοιρολατρία. Όπως αναφέρει κι ένας μελετητής του Όργουελ, ο τελευ-
ταίος χρησιμοποιεί εναλλάξ τους αυτοπροσδιορισμούς «συντηρητικός 
αναρχικός» και «δημοκρατικός σοσιαλιστής» έχοντας στο μυαλό του 
ότι οι δύο προσδιορισμοί έχουν μεταξύ τους μια λογική συνέχεια. Μά-
λιστα, αυτοπροσδιορίζεται ως δημοκρατικός σοσιαλιστής όταν θέλει 
να προβάλλει με χαλαρότερο τρόπο και πιο κατανοητό στον κόσμο την 
ιδεολογική του ταυτότητα.

25. Σύμφωνα με την ανάλυση του P. Wilkin, “George Orwell: The English Dissident as 
Tory Anarchist [Τζ. Όργουελ: ο Άγγλος αντιφρωνών ως συντηρητικός αναρχικός]”, Political 
Studies τομ. 61, τ. 1 (Μάρτιος 2013).
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β) Στην υπεράσπιση της κοινωνίας: οι έννοιες της common decency 
και του common sense

Η βασική διαφορά ανάμεσα στον σοσιαλι-
σμό και τον καπιταλισμό δεν είναι διαφορά τεχνικής.

Τζ. Όργουελ, Το Λιοντάρι και ο μονόκερος.

Όπως ήδη αναφέραμε, στο πρώτο μισό της δεκαετίας του ’40 ο 
Όργουελ γράφει τέσσερα πολύ σημαντικά κείμενα παρέμβασης: «Τα σύ-
νορα τέχνης και προπαγάνδας» (1940-1941), Το λιοντάρι και ο μονόκε-
ρος (1941), «Σημειώσεις για τον “εθνικισμό”» (1945), «Η πολιτική και η 
αγγλική γλώσσα» (1945). Τα τέσσερα αυτά κείμενα μπορούν να ειδωθούν 
ως μια ενότητα γραπτών μιας και μπορούν να μας περιγράψουν τους λό-
γους για τους οποίους ο Όργουελ -μέσω ενός εκφρασμένου αντι-διανο-
ουμενισμού (κυρίως ενάντια στην αριστερή ιντελιγκέντσια)- στρέφεται 
στον «απλό κόσμο», στον μέσο Άγγλο, και επεξεργάζεται έννοιες όπως 
οι common decency και common sense, που μπορούμε να τις μεταφράσου-
με ως «κοινή ευπρέπεια» και «κοινή λογική» αντίστοιχα. Πρόθεση του 
Όργουελ είναι να αναδείξει και να υπερασπιστεί αξίες που προκύπτουν 
αβίαστα και αυθόρμητα μέσα από την συμπεριφορά του μέσου ανθρώ-
που προκειμένου έτσι να φανερώσει μια ορισμένη ηθική βάση του σοσια-
λισμού, μια βάση που ήδη υπάρχει στις παραδοσιακές κοινωνίες και που 
ένα απελευθερωτικό πρόταγμα οφείλει να τις εντοπίσει, να τις αναδείξει 
και να τις προωθήσει ως προϋπόθεση κάθε χειραφετημένης ανθρώπινης 
κοινωνίας. Και βέβαια να αντιπαλέψει ό,τι τις εξοβελίζει στο όνομα της 
Προόδου. Κατά τη γνώμη του αυτές οι ηθικές αξίες χάνονται μέσα στους 
μετασχηματισμούς του νεωτερικού κόσμου, μιας και δε βρίσκουν υπο-
στηρικτές στα κυρίαρχα πολιτικά ρεύματα τα οποία προάγουν πολιτικά 
την αέναη τεχνολογική πρόοδο στα πλαίσια της βιομηχανικής κοινωνίας 
και φιλοσοφικά το διαρκές ξεπέρασμα του παρελθόντος.  

Αυτή η στροφή του Όργουελ σε έννοιες ηθικού τύπου που κατά 
τη γνώμη του κρατούν δεμένα τα μέλη μιας κοινότητας και προάγουν δε-
σμούς φιλίας μεταξύ τους, ενέχει μια βαθιά κριτική στον μαρξισμό και τον 
υλισμό. Η λογική των σταδίων που υπερασπίζεται ο μαρξισμός σύμφω-
να με την οποία πριν φτάσουμε στον σοσιαλισμό αναγκαστικά πρέπει να 
περάσουμε απ’ την αστική κοινωνία της βιομηχανικής ανάπτυξης -μια λο-
γική που θυμίζει τις υποχρεωτικές στάσεις αστικού λεωφορείου- δε λαμ-
βάνει υπόψη, κατά τον Όργουελ, την ανθρωπολογική καταστροφή και το 
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σμπαράλιασμα της παραδοσιακής κοινοτικής ζωής που απαιτούνται ώστε 
οι άνθρωποι να μπορούν να περάσουν από τις «παραδοσιακές» τους κοι-
νωνίες στον καπιταλισμό, προκειμένου να μεταβούν, στη συνέχεια, στον 
σοσιαλισμό. Σε μια σκηνή του μυθιστορήματος Η παγίδα του χρήματος 
ο Όργουελ σκηνοθετεί έναν διάλογο μεταξύ ενός διανοουμένου της Αρι-
στεράς κι ενός απαισιόδοξου συγγραφέα: «-Γκόρντον, θα πρέπει να δια-
βάσεις Μαρξ. Ειλικρινά το πιστεύω. Μετά θα συνειδητοποιήσεις ότι αυτό 
που ζούμε σήμερα είναι απλώς μια φάση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί παντο-
τινά. -Είσαι σίγουρος ότι δεν μπορεί; Εγώ έχω την εντύπωση ότι συνεχίζε-
ται χωρίς παύση. -Απλώς βρισκόμαστε σε άσχημη στιγμή. Πρέπει να πεθά-
νουμε. Πριν να είμαστε σε θέση να ξαναγεννηθούμε. -Πεθαίνουμε ήδη αρ-
κετά. Δε βλέπω και πολλά σημάδια αναγέννησής μας»26. Ενώ αναγνωρί-
ζει την τεράστια συμβολή του μαρξισμού στο απελευθερωτικό πρόταγμα, 
ο Όργουελ δεν παύει να διαφοροποιείται ριζικά από την υλιστική αντιμε-
τώπιση των πραγμάτων, της κοινωνίας και της ιστορίας. Θεωρεί ότι ο μαρ-
ξισμός δε διαθέτει ψυχή, σαν να του λείπει ένα είδος ζωτικότητας, μια θε-
ωρία των ηθικών προϋποθέσεων του σοσιαλισμού27. Για τον λόγο αυτό θε-
ωρεί ότι το σοσιαλιστικό κίνημα κάνει άθελά του τη δουλειά που υπό κα-
νονικές συνθήκες επιτελεί ο καπιταλισμός. Όπως σημειώνει κάπου, «στην 
Αγγλία μόνο ένα σοβαρό σοσιαλιστικό κόμμα υπάρχει, το εργατικό. Δεν 
κατάφερε ποτέ να επιτύχει σημαντικές αλλαγές γιατί δεν ανέπτυξε ποτέ 
μια γνήσια ανεξάρτητη πολιτική, εκτός απ’ ό,τι αφορούσε σε αμιγώς εσω-
τερικά ζητήματα. Ήταν και είναι κόμμα των συνδικάτων, ένα κόμμα που 
ανέκαθεν έδινε προτεραιότητα στην αύξηση των μισθών και στη βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας. Δηλαδή σ’ όλα τα κρίσιμα χρόνια πάσχιζε για την 
ευημερία του καπιταλισμού»28. 

Η άρνηση λοιπόν του Όργουελ να αποδεχτεί μια αποκλειστικά 
υλιστική βάση για τον σοσιαλισμό τον οδηγεί στην ανάδειξη των εννοιών 
της κοινής ευπρέπειας και της κοινής λογικής τις οποίες αντιλαμβανόταν 
επίσης ως προμαχώνα απέναντι στον ηθικό σχετικισμό του φιλελευθερι-
σμού και τον απρόσωπο χαρακτήρα των αγορών. Οι έννοιες αυτές είναι 
κομβικής σημασίας για την κατανόηση της σκέψης του Όργουελ. Η κοι-
νή ευπρέπεια και η κοινή λογική συνιστούν ένα είδος ηθικών δεικτών/οδη-
γών οι οποίοι εντοπίζονται σε αυθόρμητες ηθικές αντιδράσεις των απλών 
ανθρώπων που συμβιώνουν σε κοινότητες: ευθύτητα στις διαπροσωπικές 

26. Τζ.  Όργουελ, Η παγίδα του χρήματος, ό.π., σ. 142.
27. P. Wilkin, “George Orwell...”, ό. π., σ. 8. 
28. Τζ. Όργουελ, Το λιοντάρι και ο μονόκερος, ό. π., σ. 86.
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σχέσεις, απλότητα, θέρμη συναισθημάτων, εκφραστικότητα (χιούμορ, χω-
ρατά ακόμα και βωμολοχία), τιμιότητα, εμπιστοσύνη (ορκίζομαι στη τιμή 
μου, ακούγεται συχνά σε κουβέντες μεταξύ γνωστών), η έννοια του δώρου 
που μας έμαθε ο Μαρσέλ Μως (να δώσω, να δεχθώ, να ανταποδώσω). Όλα 
αυτά συνθέτουν ένα περίπλοκο πλέγμα αξιών που ενώνουν μεταξύ τους 
τούς ανθρώπους. Αυτές οι σκόπιμα ακαθόριστες έννοιες, όπως πιστεύ-
ει ο Μισεά, επιδιώκουν να στρέψουν τον σοσιαλισμό και τους ιδεολόγους 
του στις ανθρώπινες αρετές που κάνουν μια κοινωνία να είναι κοινωνία κι 
όχι αποκύημα μιας καλά υπολογισμένης σκέψης, ενός ιδεολογικού σχεδί-
ου κάποιου διανοούμενου ή ενός κόμματος29. Όσοι έχουν ζήσει σε μικρότε-
ρες κοινωνίες μπορούν να καταλάβουν το περιεχόμενο των παραπάνω εν-
νοιών: Πώς για παράδειγμα μπορεί να καθοριστεί η τιμή μιας προσφερό-
μενης εργασίας από παραμέτρους πραγματικά άσχετες με την οικονομία, 
όπως, για παράδειγμα, η συμπάθεια για κάποιον πελάτη. Αν πας τον ηλε-
κτρονικό σου υπολογιστή στα Public θα σε χρεώσουν μόνο και μόνο για να 
κάνουν εκτίμηση της ζημιάς, κάτι που πολύ σπάνια θα συμβεί σε έναν τε-
χνικό υπολογιστών μιας μικρής πόλης ο οποίος θέλει και να επιδείξει ένα 
ορισμένο πρόσωπο παραέξω. Επίσης είναι αναρίθμητες οι μικροδουλειές 
που πληρώνονται με κεράσματα ή δε χρεώνονται καθόλου. 

γ) Η επικαιρότητα της οργουελιανής σκέψης

Πρέπει να προσθέσουμε κάτι στην κληρο-
νομία μας ή να τη χάσουμε, να ανυψωθούμε ή να 
ταπεινωθούμε, να πάμε μπροστά ή πίσω. 

Τζ. Όργουελ, Το λιοντάρι και ο μονόκερος

Οι κλυδωνισμοί της παγκοσμιοποίησης που εκφράζονται ποικι-
λοτρόπως στις μέρες μας, από το γενικευμένο αίσθημα εργασιακής ανα-
σφάλειας και τον ανταγωνισμό μεταξύ λαών για την πρωτοκαθεδρία 
στην ευημερία μέχρι την παντελή έλλειψη εμπιστοσύνης των ευρωπαϊ-
κών κοινωνιών στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και την ανάδειξη των λαϊ-
κιστικών ακροδεξιών κομμάτων σαν το εθνικό μέτωπο της Λεπέν, έχουν 
στρέψει τους πληθυσμούς σε λησμονημένες αξίες, που εδώ και δεκαετίες 
επιβίωναν αποκλειστικά στα κεφάλια πολιτικών και διανοούμενων. Ανα-

29. Ζ.-Κ. Μισεά, Η αυτοκρατορία του μικρότερου κακού, ό. π., σσ. 124-125.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ



296

φερόμαστε σε έννοιες όπως το έθνος, η πατρίδα, η παράδοση. Παράλλη-
λα είναι πλέον τόσο οφθαλμοφανές ότι οι διανοούμενοι της Αριστεράς 
και της Σοσιαλδημοκρατίας έχουν προ πολλού αποσπασθεί απ’ τις ανη-
συχίες του καθημερινού κόσμου και τα προβλήματα που βιώνει ώστε να 
δημιουργείται ένα πολιτικό κενό το οποίο λυμαίνεται πλέον η Ακροδε-
ξιά. Ένας επαναπροσδιορισμός της σχέσης των διανοουμένων με την κοι-
νωνία είναι υποχρεωτικός. Στοχαστές λοιπόν όπως ο Όργουελ και η Σι-
μόν Βέιλ, που παρουσιάσαμε σε προηγούμενα τεύχη30, μπορούν να μας 
δείξουν τον δρόμο για μια νέα σχέση της κριτικής σκέψης με την κοι-
νωνία. Αλλά μπορούν να μας πουν και κάτι άλλο. Ποιος στις μέρες μας 
μπορεί να τραβήξει μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ φιλελεύθερου κο-
σμοπολιτισμού και διεθνισμού; H έννοια του πατριωτισμού έτσι όπως 
την προσέγγισε ο Όργουελ, τι θέση μπορεί να έχει στη μάχη μας κατά 
του ακροδεξιού εθνικισμού και των αντιδραστικών επικλήσεων μιας μυ-
θοποιημένης παράδοσης; Το βέβαιο είναι ότι χρειάζεται να ορίσουμε από 
την αρχή όλες αυτές τις έννοιες, πέρα από ιδεολογικά συμπλέγματα και 
στεγανά. Τελικά οι εργάτες έχουνε πατρίδα; Κι αν ναι, αυτό θέτει εμπό-
δια σ’ ένα σοσιαλιστικό μέλλον; Ο Όργουελ μάλλον θα απαντούσε όχι· 
το αντίθετο μάλιστα. 

Νίκος Κασφίκης

30. Βλ. σχετικά την παρουσίαση της Ανάγκης για ρίζες της Σιμόν Βέιλ (μέρος Α΄, Πρό-
ταγμα, τ. 8, Νοέμβριος 2015 και μέρος Β΄, Πρόταγμα, τ. 9, Ιούλιος 2016).

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ



“Οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης, 8ης και 9ης Ιανουαρίου στο Παρίσι έρχονται να προ-
στεθούν 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 Μπό-
κο Χαράμ στη Βόρειο Νιγηρία και το Καμερούν, την άνοδο του Pegida σε πόλεις της Γερ-
μανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, τις διαδηλώσεις ενάντια στο Σαρλί Εμπντό σε αρ-
κετές 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 υπε-
ρεπαναστατικότητας, κρύβεται η βαθιά αναλυτική αμηχανία και η χρόνια ιδεολογική έν-
δεια 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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