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* 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΕΚΕΙΝΗ Η ΜΕΡΑ 
ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟ-
ΜΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΗΡΕ ΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΨΕΙ ΑΥΤΑ 
ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΙΑΧΥΤΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟ-
ΦΟΡΟΥΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΥΤΆ. 
 

* 
ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ∆ΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑ-ΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕ-
ΝΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΟΠΟΙΟΣ∆ΗΠΟΤΕ ΝΑ ΤΑ Α-
ΝΤΙ-ΓΡΑΨΕΙ, ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΣΕΙ, ΟΙΚΕΙΟΠΟΙΗΘΕΊ ΚΑΙ ΑΛ-ΛΟΙΩΣΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟ 
ΤΡΟΠΟ ΚΡΙΝΕΙ ΑΥΤΟΣ Ή ΑΥΤΗ ΟΤΙ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΟΛΙΚΟΣ. Η ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΝΕ-
ΠΙΣΤΗ-ΜΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ. Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΕΘΙ-
ΣΜΑ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΑΠΛΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ. 
 

* 
ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟ ∆ΟΥΛΕΥΤΗΚΕ, ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ, ΑΠΟ ΤΟ 1985 ΜΕ-
ΧΡΙ ΤΟ 2000 (!) ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΡΧΙΚΑ ΣΤΟ ΑΝΑΓΡΑΜΜΑ. ΣΤΗ ΣΗ-
ΜΕΡΙΝΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ, ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙ-ΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ Ι-
∆ΙΩΤΙΚΑ ΣΕ Η/Υ. ΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΡΧΙΚΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΠΑΛΗ. 
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Ο λόγος είναι η σκιά της πράξης...  

∆ηµόκριτος, απόσπασµα 47.
1
  

 

 

 

 

 

Τα κείµενα που ακολουθούν αφιερώνονται στους: 

 

 

Αγγελική, Αγλαΐα, Αθηνά, Ανδρονίκη, Angelika, Annette, Αντωνία, Άρη Arno Aurora, 

Βαγγέλη, Βάσω, Barbara, Bettina, Βίλυ, 

Γιάννη, Γιούλη, Γιώργο,  

Christian, Christiane, Cooky, 

∆ηµήτρη, ∆ράκο, ∆ωροθέα,  

Damien, Detlev,  

Eβελίνα, Ελένη, Έλµερ, Έρη, Ευγενία, Exot, Έφη, 

Ζαµπία,  

Giovanni, 

Ηλία, Ηώ,  

Hasan, Heidi, 

Ινδό, Ιωάννα,  

Janet, Jürgen, 

Κατερίνα, Κάτια, Κική, Κώστα, 

Λάκη, Λευτέρη, Lilly, 

Μαρία, Μαριαστέλλα, Μαίρη, Μαιρούλα, Manuela, Μήτσο, Micha, Μίνω, Μπέττυ,  

Νίκο, Νικολάκη, Ντίνα, Ντίνο,  

Ξανθή,  

Olaf, Όλγα, Ολυµπία,  

Πάνο, Πέτρο,  

Ρένα, Robby, Ρωξάνη, 

Σάββα, Sally, Simon, Σοφία, Σπήλιο, Σπύρο, Στάθη, Στέλλα, Στέφανο, Susanne, 

Τασούλη, Tina, Tommy, 

Uschi, Uwe,  

Winnie, 

Yavuz, Yiğit,  

Φωτεινή, Φώτη, Φωτίκα, Φώτω, Φώφη, 

Χρήστο, Χριστίνα και Χρύσα. 

Τους επόµενους στα επόµενα... 

                                                           
1 Die Vorsokratiker, Reklam, Stuttgart 1986, σ. 280, τ. 2ος. 
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Από την ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη.  

υπό του κυρίου M. Robespierre 
 

 

* 

ΑΡΘΡΟ VI 
ΚΑΘΕ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΑ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΑ ∆ΙΚΑΙΩ-ΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Α∆ΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑΡΧΙΚΟΣ. ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟ-
ΜΟΣ ΑΠΟ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΨΗ.  

 

* 

ΑΡΘΡΟ VIII 
ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ 

ΑΛΛΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ.  

 

* 

ΑΡΘΡΟ XXV 
Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ-

ΛΟΙΠΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. 
 

* 

ΑΡΘΡΟ XXVII 
ΟΤΑΝ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, Η ΕΞΕ-

ΓΕΡΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΕΡΟΤΕΡΟ ΚΑΙ 
ΑΓΙΟΤΕΡΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ *  

 

                                                           
*
 Kessel, σ. 89 κ.ε. 
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Περιεχόµενα 
 

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 

1. Θεωρίες, 7 - 2. Τα όρια της θεωρίας, 7 - 3. Το δικαίωµα της διαφορετικότητας 8 - 4. Τεχνικά ζητήµατα, 9. 

 

ΕΜΕΙΣ ΚΙ ΑΥΤΗ  

(η οικογένεια) 9 

1. Οικονοµική ανάπτυξη και ιδεολογική καθυστέρηση, 10 - 2. Αφοµοίωση και αναπαραγωγή, 10 - 3. Οικονοµικοί 

περιορισµοί , 12 - 4. Συναισθηµατικοί εκβιασµοί, 12 - 5. Ιδεολογικές προκαταλήψεις, 13 - 6. Ηθική της οικογένειας, 14 - 7. 

Ανήθικα διδάγµατα, 16 - 8. Ο νόµος της αξίας της οικογένειας, 16 - 9. Τι σηµαίνει ελληνική οικογένεια, 18 - 10. Που στηρί-

ζεται η ενότητα της ελληνικής οικογένειας, 18 - 11 Καλά, το αύριο δεν το φοβάστε ρε ; 18. 

 

ΕΜΕΙΣ ΚΙ ΑΥΤΗ 

(η ατοµικότητα) 19 

1. Ατοµικότητα και κοινωνία, 19 - 2. Ο εγωισµός ενάντια στην ατοµικότητα, 21 - 3. Εγωισµός και εξουσία, 22 -  4. 

Συνέχεια εγωισµού και εξουσίας, 23 - 5. Ιδιοκτησία και ταυτότητα, 23 - 6. Για την κατανάλωση, 25. 

 

ΑΥΤΗ ΚΙ ΑΥΤΟΣ,  

(ασεξουαλικοί και αµόρφωτοι) 25 

1. Μια κακούργα και ψεύτρα κοινωνία, 27 - 2. Η αντιστροφή των ρόλων, 28 - 3. Νέα πρότυπα, 28 - 4. Ζήλια και 

κατοχή, 30 - 5. Ισοτιµία στις σχέσεις, 30 - 6. Κι άλλη ισοτιµία στις σχέσεις !, 31 - 7. Ζεστή θεωρία σε κρύα κρεβάτια, 32 - 8. 

Η ρευστή αγάπη θα σώσει την σεξουαλικότητα, 32 - 9. Το επίµετρο της σεξουαλικής απαγόρευσης, 34 - !0. Σχέση και συσχε-

τισµός, (απόπειρα για µια γραφική διατύπωση) 35. 

 

ΕΜΕΙΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ 

(η κοινότητα) 39 

1. Το νόηµα του χωρισµού, 39 - 2. Ενάντια στον εγωισµό, 40 - 3. Το περιεχόµενο της κοινότητας, 40 - 4. Άτοµο 

και κοινότητα, 41 - 5. Η ηθικολογία  του εγωισµού, 42 - 6. Ηθικολογία και κοινότητα, 42 - 7. Ανήθικα διδάγµατα  43 - 8. Τι 

είναι η κοινότητα, 43 - 9. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της κοινότητας, 43. 

 

ΕΜΕΙΣ, ΕΜΕΙΣ, ΕΜΕΙΣ  

(οι µόνοι συνεπείς) 44 

1. Πανκ και πάνκηδες, 44 - 2. Η πρόκληση του πανκ, 46 - 3. Η προκατάληψη του πέτσινου µπουφάν, 47 - 4. Η πο-

λιτική του "no future", 48 - 5. Τα υπονοµευτικά στοιχεία του πανκ, 48 - 6. Ο πόλεµος των µισθοφόρων, 49 - 7. Οι χούλιγκαν, 

50 - 8. Χούλιγκαν και φαλλοί, 51 - 9. Χούλιγκαν ενάντια στο σύστηµα, 52 - 10. Για την γλώσσα, 53 - 11. Παίζοντας µε την 

γλώσσα, 54. - 12. Νεοφασισµός και αποµόνωση, 54. 

 

ΕΜΕΙΣ ΚΙ ΑΥΤΟΙ  

(το κράτος) 55 

1. Η αναδιάρθρωση του κεφαλαίου 56 - 2. Μικροµεσαία τροµοκρατία, 57 - 3. Ενσωµάτωση και δικαίωση, 58 - 4. 

Παράδοση και εξουσία, 59 - 5. Ενσωµατωµένοι και αντικοινωνικοί, 60 - 6. Ο ανταγωνισµός , 60 - 7. Το όπιο των διανοούµε-

νων, και όχι µόνο, 61. 

 

ΕΜΕΙΣ κι ΑΥΤΗ  

(εργασία, ελευθερία και ανασφάλεια) 62 

1. ∆ιέξοδος και καταναγκασµός, 63 - 2. Μύθος πρώτος: υπεραπασχόληση και υπερεκµετάλλευση, 64 - 3. Μύθος 

δεύτερος: ανεργία και παραγωγικότητα, 64 - 4. Μύθος τρίτος: το κεφάλαιο σαν σχέση  65 - 5. Το κεφάλαιο και η νέα φτώχια. 

66 - 6. Οι σχέσεις σαν κεφάλαιο, 67 - 7. Η ανασφάλεια, 68 - 8. Αντιθέσεις και αντιστροφές, 69 - 9. Η ελευθερία των αντιθέ-

σεων, 70 - 10. Η υπεράσπιση της ελευθερίας, 70 - 11. Νέες ταξικότητες, 71 - 12. Ανασφαλείς εναντίον εξασφαλισµένων, 72 - 

13. Οι ανασφαλείς  συντηρητικοί, 73 - 14. Για την ανάγκη της επιθυµίας, 73 - 15. Ανάγκες και κοινωνία, 74 - 16. Η ιεράρχη-

ση των  αναγκών, 75. 

 

ΕΜΕΙΣ κι ΑΥΤΟΙ  

(ψυχαγωγία και ενηµέρωση) 76 

1. ∆ιαδικτυοµένοι και µοναχικοί, 76 - 2. Στα καφενεία η Ελλάδα αναστενάζει, 77 - 3. Προβολή εικόνων, 78 - 4. Η 

ιδεολογία του ‘‘σωτήρα‘‘, 79 -  5. Σύντοµο τηλεοπτικό σχόλιο, 80 - 6. Τα όπια του λαού και όχι µόνο, 81 - 7. Ακρόαση ήχων, 

83 - 8. Ερωτευµένος µε µια µοτοσικλέτα, 84 - 9. Επίσκεψη σε φαστφουντάδικο, 84 - 10. Το κενό του ελεύθερου χρόνου, 85 - 

11. Για τις διακοπές, 86 - 12. Για τον ορθολογισµό, 87 - 13. Για  την φαντασία, 88. 
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ΗΡΘΑΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ  

(τι γυρνάει η αλεπού στην πλατεία) 88 

1. Ήρθαν; ∆εν υπήρχαν από πριν; 89 - 2. Προβλήµατα συνύπαρξης, 90 - 3. Το ιδεολόγηµα του περιθωρίου, 90 - 4. 

Ο κοινοβουλευτισµός Ι, 91 - 5. Ο κοινοβουλευτισµός ΙΙ, 92 - 6. Μια άλλη διαφοροποίηση, 93 - 7. Ενάντια στα νέα πρότυπα, 

94 - 8. Εξέγερση και αυτογνωσία, 94 - 9. Εξέγερση και αυθορµητισµός, 96 - 10. Αναµνήσεις από το µέλλον, 96 - 11. Νοµιµό-

τητα -παρανοµία, η σκατούλα είναι µία, 97 . 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 98 

1. Οµάδες πίεσης, 100 - 2. Αυτονοµία σηµαίνει ελευθερία, 100 - 3. Το δικαίωµα στην βία, 101 - 4. Θεωρητικές ε-

πιφυλάξεις, 02 - 5. Στο τέλος υπάρχει  γέλιο και  θλίψη, 103. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 104 

Βιβλία για την κατανόηση της σύγχρονης ελληνικής κοινωνικής πραγµατικότητας, 104 - 2. Βιβλία για την κατα-

νόηση της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής πραγµατικότητας, 105 - 3. Ιστορικές µονογραφίες, 105 - 4. Βιβλία στα οποία γίνο-

νται παραποµπές, 105 - 6. Περιοδικά στα οποία γίνονται παραποµπές, 106. 

 

 

 

 

Πρόλογος 
 

 

-Αν ήµουνα 20 χρονών, θα γινόµουν πανκ.  

-Φίλε, παράτα τα, γιατί για µένα το 1990 θα ΄ναι  

ένα ακόµα έτος γνωριµίας µε την ζωή, ενώ για σένα  

ο απαιτούµενος χρόνος για την εξοικείωση µε την ιδέα του θανάτου. 

 

 Ο θάνατος είναι ένας αιώνιος ύπνος 

Ο αιώνιος ύπνος είναι ένας θάνατος 
1
  

 

Οι γυναίκες έκλαιγαν. Οι άντρες ούρλιαζαν. Οι κόκκινες σηµαίες κυµάτιζαν. Τελείως παράξενα ο πρόεδρος σηκώθη-

κε κρατώντας απ΄ το χέρι τον γραµµατέα, κι έτσι όλοι όρθιοι τραγούδησαν µαζί την ∆ιεθνή.
2
  

 

Στην ελληνική κοινωνία έχουν εκδηλωθεί κατά καιρούς φαινόµενα εναντίωσης της νεολαίας στις παραδοσιακές 

συµπεριφορές, µε κύριες εκδοχές την αµφισβήτηση των λειτουργιών του κοινοβουλευτισµού, της ιδεολογίας και της οικογέ-

νειας. Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί βέβαια µια ελληνική ιδιαιτερότητα αλλά γενικότερη κατά καιρούς τάση στις χώρες του 

ευρωπαϊκού καπιταλισµού, κι όχι µόνο εκεί.  

Κατά κανόνα, στη συνείδηση και συµπεριφορά της νεολαίας λειτουργούν στοιχεία συντηρητισµού που την προσα-

νατολίζουν αναγκαστικά στην προοπτική ενός µέλλοντος παρόµοιου µε το παρελθόν, όπου βασιλεύει η κατανάλωση. Κάτι 

τέτοιο βέβαια δεν αποκλείει την δυνατότητα της νεολαίας αυτής, κάτω από ειδικές συνθήκες να λειτουργήσει σαν µοχλός 

κοινωνικής ανατροπής.
3
  

Η νεολαία στην Ελλάδα, όταν εξεγείρεται, παρά µια φαινοµενική της καρτερικότητα, ίσως και αδιαφορία, δεν είναι 

στην πραγµατικότητα διόλου υποµονετική, ούτε µοιάζει µε την αντίστοιχη βορειοευρωπαϊκή που αντιδράει ιδεοληπτικά σε 

ό,τι την πονάει. Ενώ διατηρεί πάντοτε την πεποίθηση και την ελπίδα ότι τα πράγµατα δεν θα είναι πάντοτε χάλια, συνδυασµέ-

να µε ένα ωµό, κυνικό, ρεαλισµό ότι δεν αλλάζει δα και τίποτα, κουβαλάει µέσα της µια άγρια επιθυµία για καταστροφή, που 

αποτελεί ταυτόχρονα τη δύναµη και την αδυναµία της.  

Η συνήθειά µας να εξηγούµε την προσωπική µας ζωή µε πολιτικούς και κοινωνικούς όρους φανερώνει ότι δεν εί-

µαστε αναίσθητοι. Αυτό δεν απαγορεύει, βέβαια, µερικοί "δικοί µας", επαγγελµατίες του προσωπικού - πολιτικού - να δεί-

χνουν µια φοβερή συναισθηµατική αναισθησία. 
4
  

Ο έρωτας του "χώρου" µε την εξουσία, ένας έρωτας κάποιων χωρίς ανταπόκριση µε την εκάστοτε κυβέρνηση, ή ο 

περιορισµός του αντικρατισµού στον πετροπόλεµο µε την αστυνοµία αποτελούν τις λογικές καταλήξεις µιας τέτοιας αντίλη-

ψης.  ∆εν αποτελεί καµία φοβερή κατάκτηση, των µεταπολιτευτικών γενιών τουλάχιστον, ο εξευτελισµός και η απόρριψη του 

τρίπτυχου πατρίδα - θρησκεία - οικογένεια. Κάτι τέτοιο συνιστά συνεισφορά των µεγαλύτερων. Η πατρίδα, σ' εκείνους που 

δεν διατήρησε βέβαια την έλξη της, υποκαταστάθηκε από κοινοβουλευτικές ιδεολογίες και η θρησκεία, για όσους δεν ερωτο-

τροπούν κατά καιρούς και µε τον Άθω, τώρα λέγεται ιδεοληψία. Η οικογένεια, παράλληλα, όχι µόνο µένει ακλόνητη αλλά και 

                                                           
1 Kessel Patrick, Les Gauchistes de 89, σ. 175. 
2 Lefranc Georges, Juin 36, σ. 231.   
3 Rosenthal Eduard, Η Φθορά των Συνειδήσεων, σ. 66. 
4 Runsiman Steven, Βυζαντινός Πολιτισµός, σ. 21, Finley M. I., Le Monde d’ Ulysse,  

   σ. 146, Colman Marshal, Πολιτική και Προσωπική Ζωή, σ. 29. 
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εκσυγχρονίζεται. Αυτά όλα σηµασιοδοτούν τους δεσµούς του "χώρου" µε την αστική συνείδηση, την κοινή λογική και τον 

εξορθολογισµό των καπιταλιστικών σχέσεων. 
5
 Το κεφάλαιο διεισδύει, µε την συγκατάβασή µας, στην καθηµερινή µας ζωή. 

Η υπερπαραγωγή υποκειµενισµού κυριαρχεί, όχι µόνο επιλεκτικά στην εκπαίδευση, την οικογένεια, τον ελεύθερο χρόνο, τα 

µέσα µαζικής αποβλάκωσης, αλλά τελικά στο σύνολο της καθηµερινότητάς µας. Η εξουσία παράγει κοινωνικές σχέσεις, 

πρότυπα συµπεριφοράς, ιεραρχίες και ο "χώρος" δυσκολεύεται να αντιδράσει σε προνοµιακά, υποτίθεται, για αυτόν θέµατα. 
6
  

 

... Σε µια αποστροφή του µου δήλωσε πως: "εµείς οι αναρχικοί ήµασταν ενάντια στο στρατό και το 17, και το 68, και 

το 74, και το 83". Με θεωρούσε πολύ µαλάκα για να µου λέει αυτονόητα σε µια εποχή που κάθε άνθρωπος που σέβεται τον 

εαυτό του είναι ενάντια σε κάθε στρατό, εθνικό ή απελευθερωτικό. Χρειαζόταν όµως µια ιστορική δικαίωση, µέσα από µια ανα-

φορά σε µια φαντασιακή συνέπεια, και αυτό µου την δίνει στα νεύρα. 

 

Είναι σαν να ισχυρίζεται κάποιος ότι οι οδοµαχίες στην οδό Σόλωνος ή οι συγκρούσεις γύρω από το πολυτεχνείο 

της Αθήνας, σαν "εµφύλιες" συγκρούσεις, έχουν κάτι από πελοποννησιακό πόλεµο, κατά συνέπεια δικαιώνονται αυτόµατα 

και ψάχνουµε για κανένα Θουκυδίδη στα µέτρα µας, σαν τον Αϊ Γιάννη, λίγο πιο κοντό.  

Με βάση αυτές τις ιδιοµορφίες, το κείµενο που θα ακολουθήσει δεν αντιπροσωπεύει ένα σύστηµα που διαµορφώ-

νεται σε συγκροτηµένη άποψη αλλά ένα σύστηµα εναντίωσης. Θα ήθελε να είναι τόσο κριτικό όσο και αυτοκριτικό απέναντι 

σε τάσεις που κυριάρχησαν ή τείνουν να κυριαρχήσουν. 
7
  

Ο ρόλος αυτού του κειµένου, επόµενα, δεν είναι να περιγράψει αυτά που συνέβηκαν πραγµατικά σε µια συγκεκρι-

µένη περίοδο αλλά το είδος των γεγονότων που στην περίοδο και κατάσταση αυτή ήταν απαραίτητο ή πιθανό να συµβούν. 
8
 

Με κάποιο τρόπο, επειδή το κείµενο αυτό προσπάθησε να ασχολείται µε τις γενικές αλήθειες του "χώρου" και όχι µε ιστορικά 

δεδοµένα, δεν συνίσταται σαν µια σοβαρή επιστηµονική µελέτη. ∆εν πρόκειται, απαραίτητα, για µια ψευδαίσθηση ή ποίηµα, 

γιατί αυτά δε βρίσκονται στην πραγµατικότητα του κόσµου, αλλά για ένα τρόπο για να αντιλαµβανόµαστε και να εξηγούµε 

τα πράγµατα. 
9
 Η οποιαδήποτε ερµηνεία προτείνεται πάντοτε σε σχέση µε κάποια αντίληψη, κρίση, αίσθηση, συναίσθηµα ή 

πιθανότητα. Η διάκρισή της από το ίδιο το γεγονός, στο οποίο αναφέρεται, είναι δυσδιάκριτη στο βαθµό που το γεγονός αυτό 

αποτελεί τµήµα της ερµηνείας του. Έτσι ακόµα και αν υπάρξουν ποιητικές αποκλίσεις, αυτό που το διατηρεί στην περιοχή 

του πραγµατικού, είναι ότι η έννοια της κοινωνικής ανατροπής δεν µπορεί να αυτονοµηθεί από την καθηµερινότητα χωρίς να 

αυτοαναιρεθεί. Σαν ερµηνεία επόµενα το κείµενο αυτό είναι ατελής γιατί δεν προσεγγίζει τα φαινόµενα συνολικά, καθόσον 

κάτι τέτοιο θα σήµαινε αποµάκρυνση από αυτά. Θα ήθελε να είναι συνισταµένη και συνιστώσα αλληλεπίδρασης ασταθών 

καταστάσεων. Είναι βέβαια αργά για κάτι τέτοιο. 
10

  

Η παρελθοντολογία, καλή ώρα, το κουτσοµπολιό, η φυγή και ο φόβος, είναι πολύ συχνά διακριτικά µας γνωρίσµα-

τα, αδιαχώριστα από εσωτερικές συγκρούσεις και υποκρισία αγωνιστικής πλειοδοσίας. Οι ανταγωνιστικές µας αιχµές και 

στόχοι αναιρούνται από την απουσία µιας ουσιαστικής και συνεχούς αντικρατικής υποδοµής, που θα εµπόδιζε την κατά και-

ρούς υποταγή της αµφισβήτησης του συστήµατος στο ίδιο το σύστηµα.
11

 Οι αντικρατικές µας διαθέσεις αυξάνονται ή µειώ-

νονται και σε περιόδους ύφεσης της επικαιρότητας υποκαθίστανται από µια ασυνείδητη ή και συνειδητή επιθυµία ενσωµάτω-

σης στον κρατικό µηχανισµό και το παιχνίδι της εξουσίας. Ταυτόχρονα, για να δικαιολογήσουµε την µαλακία µας περιοριζό-

µαστε στο παρελθόν και το µέλλον της εξέγερσης αγνοώντας και αυτοκαταστέλλοντας τα καθηµερινά µας προβλήµατα. Ο 

λόγος για την επιθυµία της εξέγερσης είναι βαρετά αυτονόητος, η ηδονή της εξέγερσης είναι θεµιτή σε ετήσια βάση, (µια 

φορά τον χρόνο - πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, µας έκατσε 17. 11 ανήµερα), ενώ η απόλαυση µιας επανάστασης κινείται στο 

χώρο του φανταστικού. Τελικά, έτσι που συνήθισε ο κώλος µας ένα ακόµη βιβλίο πάνω σε αυτό το ζήτηµα δεν είναι και κάνα 

ζόρι.
12

  

Το κείµενο αυτό σχεδιάστηκε σαν κείµενο παρέµβασης και αυτό δεν ισχύει πλέον διότι: 1. Η κατοπινή επεξεργα-

σία και εκσυγχρονισµός δεν µπορούν να υποκαταστήσουν αυτούς που έφυγαν. 2. Σαν άµεση συνέπεια, η θεµατολογία και ο 

προβληµατισµός του είναι "παλαιάς κοπής". 3. Παρόλα αυτά φιλοδοξεί να βοηθήσει σε µια θεωρητική προσήµανση ενός 

κινήµατος που προσπάθησε να αρθρώσει κάποτε, χωρίς επιτυχία,  ένα δυτικόστροφο επαναστατικό λόγο και µια εξεγερσιακή 

πρακτική σε µια κοινωνία σύµµεικτη από αλληλοαναιρούµενα πολιτισµικά δεδοµένα  

 Οι άνθρωποι έχουν να θυµούνται καλύτερα τις λαθεµένες  

από τις σωστές πράξεις. 
13

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 S.P.K. (Σοσιαλιστική Κοινότητα Ασθενών), Οι Ψυχασθενείς Ενάντια στο Κεφάλαιο. σ. 46. 
6 Guattari Felix, Μοριακή Επανάσταση, σ. 8. 
7 Lefevre Henri, About Planning, σ. 16. 
8 Greek Literature, Αριστοτέλους "Ποιητική",  σ. 287. 
9 Στο ίδιο, σ. 288,  Fritjof Capra,  Το Ταό και η Φυσική, σ. 29.  
10 Wollheim Richard, Art and its Objekts, σ. 104,  Engels Friedrich, Η Καταγωγή της Οικογένειας, της 

Ατοµικής Ιδιοκτησίας και του Κράτους, σ. 73.                             
11 Guattari, σ. 11.  
12 Στο ίδιο, σ. 37, ∆ηµαρά Γιάννη, Χίτλερ Ζεις την ΑΕΚ Οδηγείς, σ. 11.  
13 Die Vorsokratiker, ελληνικά - γερµανικά, µετάφραση και επιλογή κειµένων Jaap       Mansfeld, ∆η-

µόκριτος απόσπασµα 34, σ. 274, τ. 2ος.  
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Εισαγωγή 
 

 

Η µεν σαρξ πρόθυµος,  

ο δε νους αφελής. 

 

Στάλες πίκρας τριγυρνάνε στο σώµα του, 

Στάλες πίκρας που δεν ήπιε ποτέ του.   

Σαν µια πετσοκοµµένη Γιουγκοσλαβία,  

αν µια τέτοια προσοµοίωση επιτρέπεται, 

απολαµβάνει στο καφενείο ανηµποριά και µοναξιά, 

 νικηµένος ανεπανόρθωτα στο πνεύµα και στο σώµα. 

Κοκκινόµαυρα λάβαρα θα αργήσουν να ξαναφανούν. 

Οι φωτιές της εξέγερσης δεν θα τον µεθύσουν και πάλι. 

"Τρόµος και αθλιότητα" είναι ανεπαρκής πρόφαση για την απάθεια. 

Cool baby!, 

H συναίνεση και ο φόβος πυροβολούν πισώπλατα.  

1.ΘΕΩΡΙΕΣ   
 

 

 

Ζούµε σε µια πληθωρική λοιπόν, για τα µέτρα µας εποχή. Αποβλακωνόµαστε σε µια εξάρτηση από την µεθοδολο-

γία του πώς θα το κάνουµε, παραβλέποντας το τι θα κάνουµε. Αναγνωρίζουµε τις οποιεσδήποτε ιδεολογικές ή επιστηµονικές 

προσεγγίσεις της πραγµατικότητας και δυσπιστούµε, για λόγους αρχής, µπρος στη φαντασία την ατοµική πρωτοβουλία - µε 

µια κουβέντα την προσωπικότητα. 
1
 ∆εν χρειάζεται ιδιαίτερη µόρφωση για να κατανοηθεί το γεγονός ότι διάφορες θεωρίες 

που κυκλοφορούν, κατά καιρούς, επηρεάζονται καθοριστικά από τη θεµατολογία της καθηµερινότητας. Αυτό σηµαίνει ότι 

κάποια υποτιθέµενα επαναστατικά κινήµατα µπορούν και οφείλουν να τις χρησιµοποιούν, όχι, όµως, και να τις ασπάζονται. 

Σε τελική ανάλυση η αλλοτρίωση είναι εµπορεύσιµη πολιτισµική αξία. 
2
 Παραπέρα, µόλις µια θεωρία πάψει να είναι του 

συρµού, θάβεται, αφού ονοµαστεί ουτοπική και ανεφάρµοστη. Κι όµως, αυτό το ουτοπικό στοιχείο είναι η ξεχωριστή προ-

σφορά κάθε θεωρίας. Η ουτοπία µπορεί να εξακολουθεί να τρέφει οράµατα και κάθε τόσο να αποκαλύπτει κάποιες παραµε-

ληµένες αξίες της θεωρίας αυτής. 
3
  

Η παρατήρηση καθορίζει ταυτόχρονα και την τοποθέτησή µας µέσα στον κόσµο που µας περιβάλλει. Ερµηνεύουµε 

το περιβάλλον µας µε το λόγο, αλλά οι λέξεις δεν µπορούν να ακυρώσουν το γεγονός ότι η σχέση µας ανάµεσα σε αυτό που 

βλέπουµε και αυτό που ξέρουµε δεν κατευνάζεται. Η ανάπτυξη µιας φιλοσοφίας για την ζωή αντανακλά µια βαθιά αλλαγή 

του καπιταλισµού. 
4
 Αυτό που γνωρίζουµε κι αυτό που πιστεύουµε επηρεάζει τον τρόπο που βλέπουµε, εξελίσσοντας αυτή τη 

σχέση αµφιµονοσήµαντα. Επόµενα, ακόµα και η περιγραφή ενός γεγονότος συνιστά απόδοση µιας σειράς από σηµασίες σε 

αυτό - και είναι το ίδιο ισχυρή και ταυτόχρονα ανταγωνιστική προς οποιαδήποτε επιστηµολογική µελέτη. 
5
  

Όταν κάποιος αγνοεί ή απορρίπτει την έννοια της πρόσθεσης, ένα κι ένα δεν κάνουν δύο. Αυτό δεν είναι πρόβλη-

µα. Με αυτούς, όµως, που αποδέχονται πως ένα κι ένα κάνουν δύο, χωρίς να γνωρίζουν τι πάει να πει πρόσθεση, τι γίνεται; 
6
 

Οι κριτικές αυτού του κειµένου απευθύνονται προς αυτό ακριβώς το εξεγερµένο κοµµάτι της νεολαίας. Αυτό, που µε όλη την 

απλοϊκότητά του - για την οποία σε τελευταία ανάλυση δεν είναι αποκλειστικά υπεύθυνο - προσπαθεί να οικειοποιηθεί και να 

εκφράσει την άρνηση της εξουσίας. Αυτό που προσπαθεί να αποδείξει ότι η πρωτοπορία, στο βαθµό που η έννοια αυτή είναι 

ακόµη αξιοποιήσιµη, δεν αποτελεί διακοσµητικό στοιχείο της πολιτιστικής ζωής, που δεν το γιορτάζουµε αν πρώτα δεν το 

υποπτευθούµε. 
7
 Η βασική πεποίθηση και αισιοδοξία στηρίζεται στο αξίωµα ότι τα παιδιά σήµερα γνωρίζουν πολύ περισσό-

τερα από τους γονείς τους Και αυτό είναι λογικό, παρόλο που οι άνθρωποι δεν αντανακλούν την ιστορία του παρελθόντος 

στη συµπεριφορά τους, γιατί αυτό δεν έχει σχέση µε τη συνείδηση των ευρύτερων µαζών. 
8
 Μέχρι όµως να αντικρίσουµε τις 

µάζες της αντεξουσίας, θα έχουµε κάποιες ευκαιρίες να το ξανασκεφτούµε. 

 

 

2. ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 
 

                                                           
1 Felini Federiko, Ο Φελίνι για τον Φελίνι, σ. 133 
2 Jay Martin, Dialektische Phantasie, die Geschichte der Frankfurter Schule und des    Instituts der 

Sozialforschung 1923 - 1950, σ. 11. 
3 Bourdι, Αρθρα για την Αυτοδιαχείρηση, σ. 14. 
4 Jay, σ. 71. 
5 Βerger John, Ways of Seeing, σ. 7, Lyotard  J. François, Φαινοµενολογία, σ. 7 και 8.  
6 Wollheim, σ. 89.  
7 Jay, σ. 11.  
8 Στο ίδιο, σ. 73 
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Τόσο η θεωρία, όσο και η σύγκρουση ενσωµατώνουν τις µεταβολές της εµπειρίας γιατί έχουν την ικανότητα να 

φέρνουν στην επιφάνεια βαθύτερα συναισθήµατα και να µεταπλάθουν αυτή την εµπειρία. Η σύγκρουση πέρα από το πρωταρ-

χικό του αισθήµατος της κοινότητας, λειτουργεί σαν καθρέφτης, πράγµα που είναι αρκετά δύσκολο να πετύχει ένα θεωρητικό 

κείµενο. Ο Ξενοφάνης, ένας από τους ελάχιστους φτωχούς διανοούµενους της αρχαιότητας, διέκρινε τη διαφορά της σύ-

γκρουσης από τη θεωρία, χωρίς να πιστεύει στη διαφορά ιστορίας και ψευδαίσθησης. Τα δεδοµένα της θεωρίας, τόσο της 

σύγκρουσης όσο και της ψευδαίσθησης, είναι το ίδιο αποδεκτά. Οποιαδήποτε διάκριση δεν αλλάζει τίποτα στην ανθρώπινη ή 

ατοµική συµπεριφορά  Η στήριξη στην παρατήρηση και την ενιαία αντίληψη του κόσµου ανέδειξε τον Ξενοφάνη σαν τον 

πρώτο κριτικό του κατεστηµένου και των αξιών των τότε ελλήνων. Θα έλεγα ότι µάλλον ήταν δικός µας αλλά αυτός ήταν 

σχεδόν άθεος, δεν γούσταρε τους χουλιγκάνους των ολυµπιακών, ξέρετε αυτούς που γκρέµιζαν τα τείχη της πόλης επειδή 

πήραµε ένα µετάλλιο, και η οικογένεια του καθόταν στο στοµάχι. 
9
  

Στη δική µας περίπτωση, του "χώρου", δεν έχουµε απλά ένα πρόβληµα θεωρίας ή αποκλειστικά το πρόβληµα της 

σύγκρουσης του κράτους και ενός ριζοσπαστικού κινήµατος. Η διάσταση µιας πιθανής σύγκρουσης στο επίπεδο της καθηµε-

ρινότητας δεν εκφράζεται µε ένα οµοιόµορφο τρόπο από το πολυδιάστατο άτοµο µέχρι την πολυσύνθετη αν και ταξικά ο-

µοιογενή κοινότητα. Σαν µια αρκετά κλειστή οµάδα µε όρια, ορόσηµα και αντιφάσεις, διαµορφωµένη γύρω από ένα συµβατι-

κό σχετικά τρόπο ζωής, ασφυκτιούµε µέσα στην υποτιθέµενη πολυχρωµία µας. Η πολυχρωµία αυτή αποκτάει νόηµα και 

ζωντανεύει, από τη στιγµή που ο καθένας µας χωριστά αλλάζει χρώµατα συνέχεια. Αυτό συµβαίνει, όταν βιώνουµε και ταυ-

τόχρονα αρνούµαστε την υποκειµενικότητά µας. ∆εν έχουµε µόνο µια οντότητα αλλά µια πολλαπλότητα από οντότητες. 
10

  

Αναζητώντας µια συνείδηση πέρα από την συµβατικότητα του ορθολογισµού, που να τον συµπεριλαµβάνει, χρειά-

ζεται να καταλάβουµε πως οι διαφορές µέσων και σκοπών, µερικότητας και γενικότητας, ταχτικής και στρατηγικής δε σηµαί-

νουν ότι οι πρώτες δεν είναι εικόνες των δευτέρων. Η θεωρία είναι αυτή που σηµασιοδοτεί τη σύγκρουση, και η σύγκρουση, 

βασικά, δικαιολογεί την ανάπτυξη της θεωρίας. Κάθε αφαίρεση, κάθε µέθοδος, είναι ανεπαρκής, όταν αφορά τα προβλήµατα 

µιας πολύπλοκης κοινωνίας, και, πολύ περισσότερο είναι αποστειρωτική, όταν προσβλέπει στο να γενικεύσει ανθρώπινες 

συµπεριφορές. Στο παρελθόν τέτοιες αντιλήψεις παραµόρφωσαν ή και εξαφάνισαν µειονότητες, διαφορετικές απόψεις και 

ρεύµατα. Τα παραδείγµατα από την ιστορία της τέχνης, και όχι µόνο, αφθονούν. Γιατί να αποτελούν εξαίρεση άλλοι τοµείς 

της κοινωνίας; Από την άλλη µεριά, ο υπερτονισµός του µοναδικού και του ιδιόµορφου, που παραβλέπει πολιτιστικές οµοιό-

τητες, που αγνοεί ότι οι άνθρωποι παράγουν δηµιουργούν και µοιράζουν, διαµορφώνοντας κάποιες δυναµικές αλλά και ανα-

τρέψιµες µεταξύ τους ισορροπίες, ανάγει τη θεωρία αλλά και τη σύγκρουση στο επίπεδο της παραλογοτεχνίας. Η παραλογο-

τεχνία είναι µια εικόνα µιας χρονικής περιόδου, όχι, όµως, η µόνη που χρειαζόµαστε στη ζωή µας. 
11

  

 

 

3. ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Σε µεταβατικές περιόδους είναι σηµαντικότερο να διατυπώνεται η αρνητικότητα παρά να τονίζεται η προσαρµογή και 

η καριέρα. 

Horkheimer 
12

  

 

Το κείµενο αρχικά προσέβλεπε στην αφήγηση ενός βιώµατος, όπου ο αναγνώστης θα αναγνώριζε µηχανισµούς, ιε-

ραρχήσεις και βαθιά υποσυνείδητα συναισθήµατα, που δεν πρόβλεψε ή υποτίµησε ο αφηγητής. Σε αυτές τις παλινδροµικές 

κινήσεις µέσα στο χώρο και το χρόνο η κοινή αναζήτηση κάποιας αλήθειας στηρίζεται, τελικά, στην αµοιβαία εµπιστοσύνη. 

Η αλήθεια αυτή είναι µια κίνηση, µε βάση εκείνη την εµπειρία, που είναι αντίθετη προς την κοινωνική τάξη και ειρήνη, αλλά 

και τη φυσιολογική λειτουργία µιας κλειστής κοινότητας σαν τη δική µας. Η µεγέθυνση, η αντιστροφή, η διαστολή, είναι 

µορφές αυτής της κίνησης, όπου κάποιες στιγµές της ζωής µας καταλήγουν να τρέφουν τον υπόλοιπο καιρό. Ένα κείµενο, 

αντίθετα, αποβλέπει στη διαστολή της σύγκρουσης και όχι στην αναπαράσταση ή την εξιδανίκευσή της. Ο "εξτρεµισµός" δεν 

µπορεί να περιορίζεται στο πολιτιστικό - λεκτικό τοµέα και σε συµβολικές ενέργειες.
13

  Είναι κάτι σαν την εµπειρία ενός 

δυστυχήµατος, όπου η εγρήγορση της επιβίωσης διαστέλλει το χρόνο, ελέγχει τις αντιδράσεις, αναβιώνει το παρελθόν. Η 

µετατόπιση από το στιγµιαίο στο διαρκές είναι σαν τη µετάπτωση από τον οργασµό στην τρυφερότητα  Η σχέση θεωρίας και 

σύγκρουσης µεταβάλλεται από ηδονή σε απόλαυση, από βιασµό σε συµφωνία. 

Η ιεράρχηση και η κατάταξη σε κουτιά δεν νοµιµοποιεί την ύπαρξη των διαφορών. Η κατηγοριοποίηση των αν-

θρώπινων διαφορών είναι ανόητη, αφού οι διαφορές αυτές ξεπερνούν τον πληθυσµό της γης. Αυτό που είναι, όµως, εφικτό 

είναι η διάκριση τάσεων στην ανθρώπινη συµπεριφορά, καθώς και στις κοινωνικές διαφοροποιήσεις, και αυτά µε αρκετή 

ελαστικότητα. Η πρόβλεψη της αυτόνοµης κίνησης της σύγκρουσης σε σχέση µε τους θεσµούς υποτιµά την απροσδιοριστία 

της ανθρώπινης συµπεριφοράς και υπερτιµά τα ενιαία χαρακτηριστικά της κοινότητας. Πέρα από την απροσδιοριστία της 

πρόβλεψης, µπορούµε να διακρίνουµε τις ιδιοµορφίες τόσο της θεωρίας, όσο και της σύγκρουσης. Ο περιορισµός στην ατο-

µικότητα ελαχιστοποιείται, όταν αντιδιαστέλλει την προέκταση της υποκειµενικότητας του κλειστού συστήµατος ιδεών µιας 

θεωρίας προς τη σχετική αντικειµενικότητα της σύγκρουσης. 
13

            

                                                           
9 Zeller - Nestlι, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, σ. 51-55,  

  Die Vorsokratiker, Ξενοφάνης, απόσπασµα  34 - 37, σ. 224  για την θρησκεία, για τον χουλιγκανισµό  

σ. 212, τ. 1ος,  Lyotard, σ.17. 
10 Jay, σ. 69. 
11 Engels, σ. 26.  
12 Jay, σ. 9. 
13 Στο ίδιο, σ. 12. 
13 Cooper David - Heller Agnes, Οι Ριζικές Ανάγκες, σ. 24. 
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Τελικά, αυτό που προέκυψε, είναι ένα κείµενο ιστορικής αναφοράς, του οποίου η δηµοσίευση και µόνο µε µεγάλη 

καθυστέρηση το προσδιορίζει σαν κάτι µερικά τουλάχιστον ξεπερασµένο. Είναι ένας αποχαιρετισµός προς το παρελθόν και 

το µέλλον, που έτσι κι αλλιώς είναι εχθρικό, σε βαθµό που να µην υπάρχει - Νο Future για πάντα. 

 

Όλη η οµορφιά και εκφραστικότητα ενός έργου τέχνης συνίσταται στο ότι δηµιουργήθηκε σε µια συγκεκριµένη κατά-

σταση της σκέψης και των συναισθηµάτων και ότι δηµιουργεί ανάλογες καταστάσεις σε αυτούς που το βλέπουν. 
14

 ∆εν έχουµε 

παρά να δούµε τη ζωή µας σαν έργο τέχνης, Αν µέσα στα σκοτάδια του µεσαίωνα και αργότερα της ιερής εξέτασης δεν κατάφερε 

η εξουσία να καταστείλει την πάλη ενάντια στο σκοταδισµό, αναρωτιέται κανείς πώς είναι δυνατό αυτό να συµβεί στα τέλη του 

20ου αιώνα. 
15

  

 

 

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
 

1. Το κείµενο αυτό δεν µπόρεσε να αγγίξει αρκετά από τα θέµατα που αφορούν την περιοχή που θα ήθελε να εξε-

τάσει, και αυτό συγκαταλέγεται στις αδυναµίες του. Για παράδειγµα, θέµατα όπως ο ρατσισµός και ο εθνικισµός της αριστε-

ράς - η εµµονή τµήµατος του "χώρου" σε παντοειδείς συνωµοσίες σαν τρόπων ερµηνείας - δεν αντιµετωπίστηκαν για δύο 

λόγους: Πρώτα γιατί στη συγκεκριµένη εποχή αποτελούσαν γραφικότητες µερικών και δεύτερον γιατί σήµερα είναι µια εκτε-

ταµένη πανούκλα που απαιτεί ιδιαίτερη αντιµετώπιση και σοβαρότητα. 

2. Το κείµενο είναι συχνά ανεξέλεγκτα αντιφατικό. ∆εν είµαι σίγουρος αν αυτό ενισχύει ή µειώνει την αναγνωσι-

µότητά του. Ίσως αυτό να οφείλεται και στο γεγονός ότι οι γνώσεις µου των ελληνικών αποκτήθηκαν σε εποχές πολιτικής 

σήψης και κοινωνικής αστάθειας. Παρόλα αυτά, έννοιες που δανείζοµαι από το µαρξισµό, την αναρχία, τους νέους φιλοσό-

φους, τις θετικές επιστήµες, δεν τις µεταποιώ για να διαστρεβλώσω την σηµασία τους. Αν αποχρωµατίζεται η φόρτισή τους 

από κάποια σύµβολα, δεν µε νοιάζει. Κάνω πολλές αυθαιρεσίες, αφαιρέσεις και απλοποιήσεις. Αν µερικές έννοιες, όµως, 

στερούνται από την ουσία τους, αυτό µπορεί να καταµετρηθεί και να µου επισυναφθεί σαν λάθος. Καλύτερα, πάντως, περισ-

σότερο εξτρεµιστής από όσο επιτρέπουν οι συνθήκες, παρά συνωµότης - απολογητής του οποιουδήποτε κατεστηµένου.  

3. Το κείµενο αυτό, χρειάστηκε πολλά χρόνια για να γίνει δηµοσιεύσιµο και γράφτηκε κάτω από τις πλέον διαφο-

ρετικές συνθήκες. Το κοινό χαρακτηριστικό όλων των τµηµάτων του είναι πως γράφτηκαν κάτω από ένταση και ισχυρές 

δόσεις οργής. Για να καταλάβετε, κάθε φορά που κάτι µου την βάραγε καθόµουνα κι έγραφα. Αρκετά πράγµατα σκίστη-

καν, χάθηκαν, πετάχτηκαν αλλά πάντα βρισκόταν κάποια ή κάποιος που κάτι γλίτωνε Για παράδειγµα ο Γ. Μηλιός έσωσε το 

κείµενο από τον σκουπιδοτενεκέ, καθόσον είχε κρατήσει αντίγραφο, ενώ ο πατέρας µου ξαναβρήκε τις υποσηµειώσεις των 

τεσσάρων πρώτων κεφαλαίων, που, απλά, χάθηκαν.     

4. Μπορεί κανείς να διακρίνει µέσα στα κείµενα απαντήσεις, σχόλια, να αναγνωρίσει άρθρα που δηµοσιεύτηκαν 

στο περιοδικό Convoy. Κάποιος γνωστός ή γνωστή µου, µπορεί να διαβάσουν µια συζήτηση που είχαµε µαζί ή τα λόγια του ή 

κάποια έκφρασή της. Εγώ αναρωτιέµαι "καλά µετά τόσα χρόνια δεν ξεχάσατε τι µου ‘πατε;". ∆εν είµαι ούτε συγγραφέας ούτε 

πνευµατικός ιδιοκτήτης. Προσπαθώ να χρησιµοποιώ την κρίση µου και τα ερεθίσµατα του περιβάλλοντός µου για να σας 

ενοχλώ, να σας αρρωσταίνω, να σας κάνω να ξεράσετε και επιτέλους να θυµώσετε. Και εγώ αρρωσταίνω, θυµώνω, ξερνάω 

και ενοχλούµαι. Σήµερα, ο συντηρητισµός, η κοινωνική ανέχεια και η ηµιµάθεια επανέρχονται και δηµιουργούν γλωσσαµύ-

ντορες και εθνικοσοσιαλιστές νέου τύπου. Για τον λόγο αυτό, πέρα από τους προβληµατισµούς αυτού του βιβλίου, δεν πρέπει 

να ξεχνάµε ότι οι ταξικοί και κοινωνικοί µας εχθροί είναι κάποιοι άλλοι. ∆εν θα ήθελα να κουβαλήσω "νερό στο µύλο της 

αντίδρασης", από το γεγονός και µόνο ότι κρίνω και κατακρίνω συµπεριφορές του "χώρου" και, κατά συνέπεια, του ίδιου µου 

του εαυτού. Έτσι κι αλλιώς µιλάµε περισσότερο για ό,τι αγαπάµε και, σε τελική ανάλυση, τα καθάρµατα του κράτους και του 

κεφαλαίου δεν έκαναν ποτέ την αυτοκριτική τους. 

 

 

 

 

εµείς και αυτή 
η οικογένεια 

 

 

Μια άγια εικόνα: ο Χριστός, η Παναγία και το Άγιο Πνεύµα σαν ενσάρκωση της οικογένειας. 

Το παιδί είναι η Παναγία, µε την διπλή υπόσταση της στειρότητας και της δηµιουργίας.. 

Ο πατέρας είναι το Άγιο Πνεύµα, που υφίσταται σαν εξουσιαστική πανταχόθεν απούσα συνείδηση. 

Η µητέρα είναι ο Χριστός που τον έστειλε κάποιος πατέρας ή παρόµοια απρόσωπη κοινωνία τοποθετώντας την σε 

µια θέση ρυθµιστή και υπηρέτη που βασανίζεται για το καλό της οικογένειας, του τελευταίου και ισχυρότερου φεουδαρχικού 

κατάλοιπου των ηµερών µας. 

 

Καληνύχτα σαχλαµάρες. 

                                                           
14 Wollheim, σ. 42. 
15 Rosenthal, σ. 96.  
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Πάω στη µανούλα µου. 
1
  

 

Υπάρχουν άνθρωποι που ισχυρίζονται πως ο Χριστός ήταν έλληνας για τέσσερις κύρια λόγους: 

1. Στα τριάντα του κατοικούσε ακόµη στο σπίτι των γονιών του. 

2. Μέχρι τα τριάντα τρία του δεν είχε δουλέψει ποτέ. 

3. Η µητέρα του πίστευε πως ήταν θεός. 

4. Αυτός πίστευε ότι η µητέρα του ήταν  παρθένα. 

 

 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 

 

Οι βασικά εθνικιστικές απόψεις για την πολιτισµική συνέχεια του ελλαδικού χώρου χρησιµοποιήθηκαν αποκλει-

στικά σχεδόν για την εξυπηρέτηση των κρατικών ιδεολογικοπολιτικών στόχων. 

Αρκεί να αντιληφθούµε ότι η σύγχρονη ελληνική ιστορία είναι µια πορεία εθνικιστικού φανατισµού µε τοµές επε-

κτατικής πολεµικής δραστηριότητας: σαν µια µετεξέλιξη της Βαλκανικής Οµοσπονδίας στη Μεγάλη Ιδέα, µια συνέχεια από 

την µικρασιατική καταστροφή και την απώλεια των πετρελαίων της Μοσούλης, στον αντικοµουνισµό και τον µικροµεσαίο 

φασισµό. Σε αυτή ακριβώς την πορεία εντάσσεται και η ανάδειξη της σύγχρονης µορφής της οικογένειας σαν κοιτίδας κοινω-

νικής ζωής και παραγωγής πολιτισµού. 
2
  Η λειτουργία αυτή, ήρθε να συµπληρώσει µέσα από την διαµόρφωση του χαρακτή-

ρα της ελληνικής κοινωνίας την παραδοσιακή οικονοµική και αναπαραγωγική λειτουργία της ελληνικής οικογένειας. Αυτή η 

διαδικασία δεν έχει πλέον τον σταθεροποιητικό χαρακτήρα που είχε στο παρελθόν. 

Ο ιλιγγιώδης ρυθµός του εξευρωπαϊσµού και της ανάπτυξης της χώρας δεν πρόλαβε ακόµα να αντικατοπτριστεί 

στο ιδεολογικό και συνειδησιακό επίπεδο. Στο ζήτηµα της συνείδησης, η ελληνική οικογένεια λειτουργεί, ταυτόχρονα, σαν 

µηχανισµός ανακατανοµής και σαν µηχανισµός άµυνας. Στην Ελλάδα, 150 χρόνια καπιταλιστικής εξέλιξης των κοινωνικών 

σχέσεων συµπτύχθηκαν σε µερικές δεκαετίες, αλλοιώνοντας ή παραµερίζοντας παραδόσεις και συνήθειες αιώνων. Ασύνδετα 

υλικά, ξένα µεταξύ τους, τόνισαν στην οικογένεια, όπως και στο σύνολο της κοινωνίας, µια αίσθηση δυσαρµονίας, αποξένω-

σης και κακοµοιριάς. Αυτά τα στοιχεία αναδείχθηκαν σε αναγκαίες προϋποθέσεις της καπιταλιστικής ολοκλήρωσης της ελ-

ληνικής κοινωνίας. Η κατανόηση αυτού του φαινοµένου παρακωλύεται από το γεγονός ότι αποτελούµε µέρος αυτής της δια-

δικασίας. 
3
 Η οικογένεια εξελίσσεται οµαλά στη βάση αναγκών, διεκδικήσεων και του εφικτού. 

4
  Με αυτό τον τρόπο οι δο-

µές της οικογένειας έχουν αγγιχτεί από την κοινωνική εξέλιξη ποσοτικά και όχι ουσιαστικά. Ακόµα κι αν οι παππούδες και οι 

γιαγιάδες, οι θείες και οι θείοι αποχώρησαν, η πυρηνική οικογένεια γονιών και παιδιών στέκεται γερά στα πόδια της. Ακριβώς 

επειδή οι έλληνες κοιτάνε τη ζωούλα τους µέσα από την οικογένεια και µόνο, ζώντας για έναν άντρα, µια γυναίκα, τα παιδιά, 

τους γονείς τους, µπορεί να τους γαµάει ο κάθε µαλάκας - η κάθε κυβέρνηση. 
5
  

Η οικογένεια εξακολουθεί να παραµένει ένα γλυκόπικρο αλλά βολικό καταφύγιο από την πραγµατικότητα της κα-

θηµερινότητας. Οι έλληνες εξακολουθούν να ζουν µέσα σε ένα κέλυφος γεµάτο από συµβάσεις και άδειο από περιεχόµενο. 

Είναι ένας λαός αποξενωµένος, τόσο από τα δυτικά, όσο και από τα ανατολικά πρότυπα., θεωρεί ακόµα ότι το καλύτερο κρα-

σί, λάδι και πορτοκάλια βγαίνουν στο χωριό του. Ασχολείται µόνο µε τα δικά του προβλήµατα, καταλήγοντας σε µορφές 

µοριακού φασισµού που καθιστούν την παρουσία του δυσάρεστη και επικίνδυνη σε οποιαδήποτε µορφή οµαδοποίησης. 
6
  

Ευτυχώς που η Ελλάδα δεν έχει το µέγεθος της Γερµανίας! 
 

 

2. ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 

Η πρώτη κατανοµή εργασίας, που έκανε ο καπιταλισµός, ήταν ο διαχωρισµός της παραγωγής των εµπορευµάτων 

µέσα στο εργοστάσιο, από την αναπαραγωγή της εργατικής δύναµης µέσα στο σπίτι. Η αντρική κυριαρχία, που υπήρχε πολύ 

πριν από αυτόν, ενσωµατώθηκε αρµονικά στο καπιταλιστικό σύστηµα. Η εργατική συνείδηση υποχρεώθηκε, βαθµιαία, να 

διαχωρίσει τον εξωτερικό κόσµο της αλλοτριωµένης εργασίας από τον εσωτερικό κόσµο των προσωπικών συναισθηµάτων. 

Το κεφάλαιο κράτησε για τον εαυτό του τις προσωπικές σχέσεις και την πνευµατική καλλιέργεια. 
7
 Έτσι το κράτος σήµερα 

δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς την φυσική βάση της οικογένειας και την τεχνική βάση της κοινωνίας. Αυτές είναι αναγκαίες 

                                                           
1 Felini, σ. 28.  
2 Μερακλή Μιχάλη, Ελληνική Λαογραφία, σ. 27 τ. 1ος.   
3 Χαρις  ∆. Κατάκη, Οι τρεις Ταυτότητες της Ελληνικής Οικογένειας, σ.19. 
4 Pahl R. E., Whose City, σ. 177.  

Ο αστικός πληθυσµός στην Ελλάδα, σε σχέση µε το συνολικό: 

1951:                37,7 % 

1961:                43,3 % 

1971:                53,3 %  

!981 :                58,1 % 

Οι αριθµοί δείχνουν ότι η αστικοποίηση του πληθυσµού συντελέστηκε µε ρυθµούς τέτοιους µεταπολε-

µικά, ώστε να αποτελέσει το µεγαλύτερο και συνθετότερο πρόβληµα της σύγχρονης ελληνικής κοινω-

νίας. 

Μερακλής, σ. 25 τ. 1ος, Λεοντίδου, σ. 301, Μηλιός, σ. 444.    

5 Toυρκοβασίλη Γιώργου, Τα Ροκ Ηµερολόγια, σ. 149.  

 6 Κατάκη, σ. 48 
7 Zaretski Eli, Καπιταλισµός, Οικογένεια και Προσωπική Ζωή, σ. 27.   
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προϋποθέσεις του. Πολύ συχνά, όµως, οι προϋποθέσεις αυτές παρουσιάζονται σαν συνέπειες, όπως εξίσου συχνά παρουσιά-

ζεται ο δηµιουργός σαν αποτέλεσµα και ο παραγωγός σαν προϊόν. 
8
 Η οικογένεια και η κοινωνία είναι τα σκοτεινά φυσικά 

υπόβαθρα από τα οποία γεννήθηκε το ‘‘φωτεινό’’ κράτος. Τώρα πλέον η οικογένεια και η κοινωνία ανήκουν στην εννοιολο-

γική περιοχή του κράτους. 
9
 Οι οικογενειακές αξίες, όπως τα δικαιώµατα της στέγασης και της µόρφωσης αντιστοιχούν στις 

καπιταλιστικές αξίες της ιδιοκτησίας και της κοινωνικής ανέλιξης. Οι κοινωνικοί αποκλεισµοί των γυναικών, για παράδειγµα, 

που πραγµατοποιούνται µέσα από την οικογένεια, δεν εκφράζουν κανένα καταµερισµό εργασίας αλλά µια καθαρά ταξική 

επιλογή.
9.1

   

Στην Ελλάδα σήµερα η οικογένεια, όντας σηµείο αναφοράς, εξακολουθεί να αποτελεί την ελάχιστη µονάδα, µε α-

ντρική πάντοτε κυριαρχία, µέσα από την οποία αναπαράγεται το κοινωνικό σύστηµα. 
10

 Προσφέρει ασφάλεια, οικονοµική 

στήριξη των παιδιών, υποκατάστατα κοινωνικότητας, προστασία, µέτρα αναφοράς. Η οικογένεια προστατεύει από την µονα-

ξιά. Αρκεί να παρατηρήσουµε τα γεµάτα αυτοκίνητα του Σαββατοκύριακου και το νυφοπάζαρο της Κυριακής στις µικρές 

πόλεις και συνοικίες. 
11

  Η κοινή γνώµη, µέσα από την ηθική, αναπαράγει, µε ενδιάµεσο την οικογένεια, τις επιταγές της 

καπιταλιστικής παραγωγής. 

Οι γονείς πειθαναγκάζουν, µέσα από προσδοκίες και όνειρα, τους εαυτούς και τα παιδιά τους στην υποταγή. Τα 

παιδιά καλούνται να πραγµατώσουν στόχους που ορίζουν οι γονείς. Τα αποτελέσµατα των εισαγωγικών εξετάσεων για τα 

πανεπιστήµια είναι το σηµαντικότερο κοινωνικό γεγονός και η αποτυχία των παιδιών εισπράττεται από τους γονείς σαν προ-

δοσία των κόπων τους. 
12

 Όλα αυτά δεν δείχνουν τίποτα άλλο παρά ένα εγωκεντρισµό και την επιθυµία για δική τους ανα-

γνώριση και όχι την ευτυχία των παιδιών τους  
13

  Ο πατέρας, όπως ο δάσκαλος και ο αστυνοµικός, συµβολίζουν για το νέο ή 

τη νέα ολόκληρη την αστική τάξη πραγµάτων. Ο πατέρας δεν έχει καµία πραγµατική εσωτερική δύναµη. H αυστηρότητα του 

προκαλεί παθητικότητα, µαζοχιστική υποταγή και σιωπηλή, απωθηµένη, σαδιστική εχθρότητα µε την κάλυψη της  µητέρας. 
14

 Η ’’µαµά’’ είναι η νεκρική µάσκα της µητέρας. Ακόµη και αν η οικογένεια επικεντρώνεται στο πρόσωπό της, που δεν είναι 

ούτε αδύναµο ούτε υποτακτικό πλέον, αυτή η ίδια δεν είναι σε θέση να εξουσιάσει. 
15

 Η αυταρχική οικογένεια παράγει αυ-

ταρχικά παιδιά προσφέροντας πρότυπα εξουσιασµού και περιορίζοντας την εξωοικογενειακή κοινωνικότητα των µελών της. 

Η προσφορά των γονιών σε ζητήµατα όπως η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία και τα καταναλωτικά αγαθά δεν εγγράφεται στην 

ψυχολογική πραγµατικότητα των παιδιών. Αναζητούν στη µοναξιά µια στοιχειώδη ηρεµία. Η γονική σχέση είναι ιεραρχική: 

Η µητέρα είναι εκείνη που τα δίνει όλα, όπου παρηγορεί και καταλαβαίνει, ενώ ο πατέρας είναι ο στοργικός αλλά µερικές 

φορές αυστηρός εξουσιαστής. Η σχέση γονιών και παιδιών αντιστρέφεται όταν οι γονείς γεράσουν, οπότε τα παιδιά γίνονται 

υπεύθυνα για την παραπέρα ευηµερία των γονιών τους. 
16

 

Αναλυτικότερα, η οικογένεια, σαν θεσµός και σαν χώρος του σπιτιού, αντανακλά µια σειρά από ιδιότητες και κα-

ταστάσεις. Οι οικονοµικές της δυνατότητες και τα µέτρα της ελαστικότητάς της, αντικατοπτρίζουν µια κοινωνική θέση. Η 

πατριαρχική δοµή της συµβολοποιεί την κοινωνική ιεραρχία. Ο πατέρας σύζυγος, τα παιδιά τύραννοι και θύµατα υπερπρο-

στασίας, τα σύνδροµα του Οιδίποδα και της Ηλέκτρας, εκφράζουν µε τον καλύτερο τρόπο όλες τις µικροαστικές ακρότητες. 

Η αρµοδιότητά της αγγίζει ακόµη και περιοχές όπως η ευαισθησία και η αισθητική, καθόσον παραµένει πάντα καθοριστικός 

ο ρόλος της τηλεόρασης και της µόδας. 
17

 Η αστική τάξη αποδίδει τεράστια σηµασία στην οικογένεια. Η οικογένεια την υπη-

ρετεί, γιατί συγκρούεται µε τον πολιτισµό, την ελευθερία και όλα όσα ανυψώνουν την ανθρωπότητα πάνω από το υπόλοιπο 

ζωικό βασίλειο. 
18

  

Ποιος διευθυντής φυλακής ή καθηγητής ψυχιατρικής, ποιος λυκειάρχης ή ιδιοκτήτης επιχείρησης δε συνηθίζει να 

δηλώνει µε την ευκαιρία κάποιας γιορτής: "Είµαστε µια µεγάλη οικογένεια". Το κοινωνικό εργοστάσιο και το στρατόπεδο 

αποτελούν τις ανώτερες µορφές πραγµάτωσης της οικογένειας. 
19

 Οι παιδικές εµπειρίες είναι σηµαντικές µόνο στο βαθµό που 

η οικογένεια αντικατοπτρίζει πάνω τους τις κοινωνικές δοµές και αντίστροφα. 
20

  

Η κυριαρχία της οικογένειας καταστέλλει κάθε παιδική διάθεση για πρωτοβουλία και αυτονοµία, περιορίζοντας τα 

παιδιά σε τέσσερις τοίχους και πέντε δρόµους. Το παιδί αποκτά κεντρική σηµασία και λειτουργεί σαν συνεκτικός δεσµός. 

Είναι ο λόγος για τον οποίο οι γονείς παραµένουν µαζί. Τα παιδιά της πόλης καλύπτουν λιγότερο οικονοµικές και περισσότε-

ρο ψυχολογικές ανάγκες των γονιών τους 
21

 Η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου έξω από την πόλη και µέσα στο αυτοκίνητο 

δηµιουργεί σε όλους και όλες την ψευδαίσθηση της κινητικότητας. Αυτό το σιγοβράσιµο, µαζί µε το σχολείο, τις διακρίσεις, 

τα γκέτο, υποκαθιστά µε µεγάλη επιτυχία, αποφεύγοντας κάθε φυσική εξόντωση, τους φούρνους των κρεµατορίων. Τα στρα-

τόπεδα συγκέντρωσης µπορούν να αντικατασταθούν από µια πιο ευέλικτη µορφή µοριακού πλέον φασισµού. 
22

  

                                                           
8 Early Marx, Κριτική της Χεγκελιανής Ιδέας για το Κράτος, σ. 65.  
9 Στο ίδιο, σ. 61.  
9.1

 Παπαταξιάρχη, Ταυτότητες και Φύλο στη Σύγχρονη Ελλάδα, σ. 51 
10 Engels, σ. 47, Κατάκη, σ. 11.   
11 Κατάκη, σ. 48.  
12 Στο ίδιο, σ. 65.   
13 Στο ίδιο, σ. 159.  
14 Jay, σ. 289 - 290.    
15 Jay, σ. 291, Zaretski, σ. 74  
16 Κατάκη, σ. 103, Μαρίνα Ιωσηφίδου στο Παπαταξιάρχης κλπ, Αδελφές στον Χριστό: 

Η Συγγένεια σε δυό Ελληνικά Ορθιόδοξα Μοναστήρια, σ.286. 
17 Μερακλής, σ. 30. 
18 Zaretski, σ, 25 
19 S.P.K., σ. 25  
20 Jay, σ. 120.  
21 Κατάκη, σ. 62 - 67.  
22 Guattari, σ. 59. 
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Η οικογένεια αναλαµβάνει να ικανοποιεί αισθήµατα, επιθυµίες. ελπίδες, φόβους, φαντασία και όνειρα. ό,τι από αυ-

τά δεν συµβιβάζεται µε τους θεσµούς, αναλαµβάνει να το αφορίσει και να το εξοβελίσει. Είναι αυτή ακριβώς η λειτουργία 

που συµµορφώνει και στερεί τα άτοµα από κάθε αυτονοµία, ώστε να καταντούν ανίκανα να ζήσουν αυτεξούσια. Ο συντηρη-

τισµός που έχει ήδη παντού κυριαρχήσει, εξακολουθεί να µεταβιβάζεται και να βρίσκεται σε σταθερή ανάπτυξη µέσα από 

τους ποιο αδύνατους κρίκους της κοινωνίας. Φαίνεται να έρχεται απ’ έξω, ωστόσο αντλεί την δύναµή του από τις µύχιες 

επιθυµίες του καθένα µας. Ταυτίζεται µε αυτές και έτσι διασπείρεται σε ολόκληρο το κοινωνικό επίπεδο. 
23

  

 

 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
 

Η απουσία κάθε είδους κοινωνικών παροχών προς τη νεολαία, καταγράφει µια σχετική υστέρηση της ελληνικής 

κοινωνίας σε σχέση µε τη φύση και τη διάσταση του προβλήµατος σε άλλες βορειοευρωπαϊκές κύρια χώρες. Αυτή η απουσία, 

σε συνδυασµό µε την ανεργία, λειτουργεί ανασταλτικά δυσκολεύοντας την χειραφέτηση της νεολαίας από τους οικογενεια-

κούς δεσµούς. Ο φόβος του αγνώστου, το χάσιµο του βολέµατος, η οικονοµική ανασφάλεια συνιστούν  καθοριστικά εµπόδια 

σε κάθε απόπειρα χωρισµού. Σε εργατικές και αγροτικές οικογένειες, όπου συνήθως δουλεύουν µικροί και µεγάλοι, η αποχώ-

ρηση των παιδιών περιορίζει την οικονοµική δυνατότητα της οικογένειας. Αυτή η απόφαση, από την πλευρά των νέων, έχει 

κύρια ιδεολογικό χαρακτήρα. Στον αγροτικό χώρο , ο οικογενειακός χαρακτήρας της παραγωγής στηρίζει το συντηρητισµό 

των αγροτών, την εξάρτησή τους από τη γη και, κατά προέκταση, την έννοια της πατρίδας. Η ορθόδοξη χριστιανική προκα-

τάληψη, που θεωρεί την σωτηρία της ψυχής του ατόµου, υπόθεση της κοινότητας, πρόσφερε µέχρι πρόσφατα το πλαίσιο 

στήριξης της οικογενειακής ενότητας, µε την απαγόρευση κάθε ιδιαιτερότητας στη συµπεριφορά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η 

νεολαία διδάσκεται πως η υπεράσπιση της κτηµατικής περιουσίας και της πατρίδας, ταυτίζονται αξιακά. Η οικογένεια, σαν 

παραδοσιακή δύναµη ή σαν ιδιοκτήτρια, παίζει ένα καθοριστικό ρόλο. Η εργασία σαν θρησκεία και η θρησκεία σαν εργασία 

ακολουθούν αναγορεύοντάς την σε παράγοντα κοινωνικού ελέγχου. 
24

  

Στις αστικές οικογένειες, αντίστροφα, όπου εργάζονται κύρια µόνο οι µεγάλοι, η αποχώρηση των παιδιών περιορί-

ζει τις δυνατότητες των παιδιών. Το κοινωνικό πρόβληµα είναι δικό τους, αφού κάποιος τρίτος - εργοδότης, ιδιοκτήτης ή 

κράτος, µε την µορφή παροχής, απαιτείται για να εξασφαλίσει την επιβίωση των µικρών. Ο φόβος ότι το παιδί θα κακοµάθει 

είναι ανυπόστατος. Η έννοια αυτή επινοήθηκε από τον αστικό τρόπο ζωής, όπου οι γονείς εκπαιδεύουν τα παιδιά τους να 

ζουν ανάµεσα σε τέσσερις τοίχους. Σε αυτές ακριβώς τις προσπάθειες και σε αυτούς τους αντιδραστικούς κύκλους έρχεται 

σαν χαστούκι η ύπαρξη των συµµοριών, της αυξανόµενης νεανικής βίας και των θανάτων από ηρωίνη µέσα στην θαλπωρή 

της οικογενειακής εστίας. 
25

 Η αναζήτηση ενός προσωπικού νοήµατος στη ζωή του νέου περνάει µέσα από την άρνηση των 

οικονοµικών και ιδεολογικών όρων που προσδιορίζουν την σχέση της οικογένειας. Καθώς παρακµάζουν οι οικονοµικές και 

κοινωνικές λειτουργίες της οικογένειας, προβάλλει στο προσκήνιο η παλιοµοδίτικη, συµβατική και χωρίς περιεχόµενο µορφή 

της: η γυναίκα αχρηστεύεται µέσα στο σπίτι, ο άντρας αναλώνεται σε αγώνες δρόµου, τα παιδιά παραδέρνουν και λαχανιά-

ζουν, εγκλωβισµένα µέσα σε ένα άχρηστο και κτηνώδες εκπαιδευτικό σύστηµα. 
26

 Η ασαφής και σκοτεινή σχέση της οικογέ-

νειας µε την ευρύτερη κοινωνία δεν σηµαίνει µια διαταξικότητά της, αλλά, αντίθετα, υπογραµµίζει την επικυριαρχία της, 

ακόµα και τώρα που ό,τι αποτελούσε την λειτουργική της διάσταση στο παρελθόν, δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες τις µεταβιοµη-

χανικής εποχής. 
27

 Ακόµα και όταν η προσωπική µας ζωή διευρύνεται σε άλλες µορφές, φιλίες, έρωτες, κοινόβια, συγκατοι-

κήσεις, αυτές είτε µοιάζουν, είτε βασίζονται στην οικογένεια. Είναι ο θεσµός εκείνος που περιλαµβάνει την ικανοποίηση των 

προσωπικών µας αναγκών και που αναγνωρίζει τη µοναδικότητά µας. Όλα αυτά δίνουν στην οικογένεια ανεκτικότητα και 

αντοχή, σε αντίθεση µε τις σχετικές προφητείες για το τέλος και το θάνατό της. 
28

  

 

 

4. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ 

 

Κάθε γονιός δεν πρέπει να αγαπάει τα παιδιά του 

για πάρτη του, αλλά για ’κείνα τα ίδια.
29

 

 

Η πρωταρχική κοινωνική υποχρέωση της οικογένειας διασφαλίζεται µε την αναπαραγωγή και τη γέννηση των παι-

διών. Από εκεί και πέρα η κατασταλτική της λειτουργία είναι ίδια µε αυτή του σχολείου. Η οικογένεια δεν είναι πλέον σε 

θέση να προσφέρει προσανατολισµό ζωής, επικοινωνία και καθοδήγηση. Τόσο η µοτοσικλέτα όσο και τα µαθήµατα, κατα-

γράφονται σαν εκδηλώσεις φυγής ή αυτοπροσδιορισµού και εκφράζουν την απελπισία και την απόγνωση της νεολαίας. 
30

 

Αποβλέπει, η οικογένεια, στην αναπαραγωγή σχέσεων και νοοτροπιών, παίζοντας πάντοτε το ρόλο του ρυθµιστή. Η ταυτό-

χρονη σκληρότητα και µαλθακότητα των σχέσεων γονέων και παιδιών στην Ελλάδα φανερώνει ότι οι γονείς χρησιµοποιούν 

τα παιδιά τους σαν συνέχεια, σαν δικαίωση και σαν απασχόληση. Στην πόλη επικρατεί συνήθως το σύνδροµο της Ηλέκτρας, 

σαν µια ισχυρή σχέση µητέρας και γιου. Στην επαρχία συνήθως επικρατεί η σχέση µητέρας και κόρης, µέσα από την οποία 

                                                           
23 Colman, σ. 65,  Guattari, σ. 59 
24 Lefranc, σ. 40, Cooper, σ. 53. 
25 Κατάκη, σ. 89.  
26 Κατάκη, σ. 162, Jay, σ. 290.  
27 Κατάκη, σ. 201. 
28 Zaretski, σ. 14, στο ίδιο, σ. 163.  
29 Kessel, σ. 150.  
30 Κατάκη, σ. 17.  
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διδάσκεται η κόρη τον κοινωνικό της ρόλο και το αίσθηµα της ντροπής και της κατωτερότητας 
30.1

 Αποτέλεσµα αυτής της 

συµπεριφοράς είναι η κοινωνική της επίπτωση. Τα ελληνόπουλα είναι εξαρτηµένα παντοιοτρόπως και πολύ δύσκολα χειρα-

φετούνται - κι αυτό συµβαίνει, εάν συµβαίνει, πάλι µέσα από µια νέα οικογένεια. Τα ελληνόπουλα δεν ονειρεύονται, γιατί οι 

γονείς επενδύουν σε αυτά τους δικούς τους εφιάλτες και όνειρα. Σε τελική ανάλυση, το περιτύλιγµα είναι σηµαντικότερο από 

την ποιότητα του προϊόντος. Και γιατί όχι; Αφού, έτσι κι αλλιώς προορίζεται για πούληµα! 

Η υποκρισία του είδους της βικτοριανής εποχής έχει υποκατασταθεί από µια άλλη υποκρισία που αφοµοιώνει και 

αναισθητοποιεί τις αντιθέσεις. Τα παιδιά παριστάνουν ακραίους κυριολεκτικά ρόλους. Υιοθετούν µια συµπεριφορά απόλυτης 

ταύτισης, (φρονιµάδα), ή σκληρής αντιπαράθεσης, (τσαµπουκά), που, επειδή ακριβώς είναι απόλυτα αρεστή ή σκληρά απει-

λητική, τους εξασφαλίζει καλύτερους όρους στη θέση τους µέσα στην οικογένεια. Με τη σειρά τους οι γονείς, αυστηροί ή 

συγκαταβατικοί, συζητούν, απειλούν, κάνουν πως δε βλέπουν από φόβο µήπως χάσουν (!!!) τα παιδιά τους. Η κατανοµή των 

ρόλων είναι σαφής: φρόνιµα κορίτσια, άτακτα αγόρια, αυστηρός πατέρας, συγκαταβατική µητέρα. Στην παραλλαγή του το 

σχήµα εµφανίζεται µε τα παιδιά αχάριστα και ατίθασα, τους γονείς καταπιεστικούς, τους άντρες ανατολίτες και τις γυναίκες 

να έχουν σηκώσει κεφάλι. Όλα αυτά καταλήγουν είτε σε συµβιβασµούς µε απαράδεκτα ασφυκτικές καταστάσεις ή σε επανα-

λαµβανόµενες συγκρούσεις. Ακόµα και αν αυτή η κατανοµή δεν ισχύει, η όλη κατάσταση παρουσιάζει αναλογίες µε την 

ταξική σύγκρουση, τόσο από την άποψη των φύλων όσο και από την άποψη των ηλικιών  

 

Η κόρη που τσακώνεται µε τους γονείς της που της έβαλαν τις φωνές, επειδή γύρισε σπίτι  µετά τις µία, όταν σηκωθεί 

και φύγει για µερικές µέρες, συνεχίζει την παράδοση του πατέρα που τσακώνεται µε τη µητέρα και κοιµάται το βράδυ στο ξενο-

δοχείο µε τις πουτάνες.  

 

Η προσπάθεια να διατηρηθεί µια επιφανειακή αρµονία και ο φόβος µην αποκαλυφτούν  οι διαφωνίες, είναι µια 

προβληµατική συµπεριφορά. 
31

 Παρόλα αυτά οι οικογένειες που µαλώνουν είναι οικογένειες σταθερές, καθόσον µαλώνουν 

πάντοτε µέσα στα πλαίσια των κοινωνικών προδιαγραφών. 
32

  

 

Καλά, ε, ώρες - ώρες, όταν παρατηρώ τι τρέχει γύρω µου, µου τη βαράει. Κανείς δεν εξοργίζεται, κανείς δεν εξεγείρε-

ται, κανενός  δεν του καίγεται καρφί για το τίποτε. Καµιά ευαισθησία και ειλικρίνεια. Ο καθένας και καθεµία για την βολή της 

και την  πάρτη του. 

 

Τα προβλήµατα συγκαλύπτονται και αγνοούνται αναιρώντας κάθε προϋπόθεση αυτονόµησης τόσο των γονιών, 

όσο και των παιδιών. Η ισορροπία αυτής της αλληλοανοχής κι αλληλοαποδοχής συναισθηµατικών, δήθεν, εξαρτήσεων δεν 

είναι κοινωνική και εκούσια αλλά πολιτική και ακούσια. Ίσως γι’ αυτό το λόγο οι κοινωνικές συγκρούσεις στην Ελλάδα είναι 

περισσότερο πολιτικές παρά ταξικές. Οι δυσεπίλυτες αυτές συγκρούσεις διαλύουν τις σηµερινές οικογένειες, όπως και τις 

παλιότερες  παλιότερα. Η διαφορά έγκειται στο χαρακτήρα τους. Κάποτε ήταν κύρια κοινωνικές: φτώχια, εµφύλιος, σήµερα 

είναι κύρια εσωτερικές: ασυµφωνία χαρακτήρων. 
33

  

Το απλό γέλιο και η ευτυχία έχουν χαθεί από την οικογένεια. Τα µέλη της, κυκλωµένα από το φόβο και την αβε-

βαιότητα, δεν είναι δυνατό να µην είναι καχύποπτα, να µην είναι νευρωτικά, να µην είναι οξύθυµα, να µην είναι υστερικά, να 

µη πανικοβάλλονται. 
34

 Στις πόλεις, τουλάχιστον, η ελληνική οικογένεια βρίσκεται σε κρίση, περιορισµένη στην πυρηνική 

µορφή της. Η διάλυσή της είναι υπόθεση τόσο των νέων που χρειάζεται να χειραφετηθούν, όσο και των "µεγάλων" που πρέ-

πει, επίσης, να χειραφετηθούν. Αυτές οι δύο συνιστώσες της χειραφέτησης  πρακτικά αποτελούν ένα πολύπλοκο συνδυασµό 

κοινωνικών διεκδικήσεων και ατοµικών εξελίξεων, προσωπικών επιλογών και συλλογικών ευθυνών. Όσο η αναχώρηση κά-

ποιων από την οικογένεια εξακολουθεί να θεωρείται κάτι ανάµεσα σε πανωλεθρία και συντέλεια του κόσµου, η κοινωνία θα 

παραµένει πατριαρχική, δύσκαµπτη και αντιερωτική. Στο εσωτερικό της δηµιουργούνται συνέχεια νέες αντιφάσεις γιατί τα 

µέλη της δυσκολεύονται να συντονίσουν τις ενέργειές τους Αισθάνονται  δυστυχισµένες και προδοµένοι, οποιονδήποτε ρόλο 

και αν έχουν µέσα στην οικογένεια. Αισθάνονται όλοι αµοιβαία την καταπίεση, γιατί απουσιάζει  ένας κοινός στόχος - συνε-

κτικός δεσµός, ενώ οι διαρκείς και συνεχείς συµβιβασµοί  διαµορφώνουν εµπόλεµες καταστάσεις. 
35

  

 

 

5. Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 
 

Οι άνθρωποι που µιλάνε διαρκώς 

για την οικογένειά τους 

 είναι αυτοί ακριβώς που δεν έχουν 

 κανένα δικό τους προτέρηµα.
36

  

 

                                                           
30.1 Jill Dubisch στο Παπαταξιάρχης κλπ, Κοινωνκό Φύλο, Συγγένεια και Θρησκεία: Αναπλάθοντας την 

Ανθρωπολογία της Ελλάδας, σ. 115.  
31 Κατάκη, σ. 59.  
32 Colman, σ. 57.  
33 Κατάκη, σ. 26. 
34 Runsiman, σ. 249.  
35 Κατάκη, σ. 61.  
36 Greek Literature, Μένανδρος, σ. 207. 
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Η σύγχρονη οικογένεια αποκόβεται όλο και περισσότερο από την παραγωγή και εξελίσσεται σε µια τρύπα υποκει-

µενισµού, χωρίς κανένα κοινωνικό νόηµα. Παράλληλα έχει αποκτήσει µια τροµερή ψυχολογική πολυπλοκότητα που αντι-

σταθµίζει τον ορθολογικό χαρακτήρα της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής στο τοµέα αυτό. 
37

 Όταν ο ένας αρπάζεται από τον 

άλλον για να επιβιώσει ψυχολογικά, αναπόφευκτα τον διαγράφει σαν άτοµο. Με αυτό τον τρόπο µεταφέρεται ο κοινωνικός 

ανταγωνισµός µέσα στην οικογένεια, από τον οποίο υποτίθεται ότι η οικογένεια προσπαθεί να µας προστατέψει. 
38

 Στον α-

γροτικό χώρο, για παράδειγµα, που η οικογένεια διατηρεί ακόµα µια αξία χρήσης, δεν έχει µετατραπεί τελείως σε ένα ιδεολο-

γικό µηχανισµό. Τα άτοµα διατηρούν τις ξεχωριστές τους ταυτότητες από τις οικογένειές τους. Ο χώρος που ζουν αποτελεί το 

συνδετικό τους στοιχείο, ενώ η εργασία τη συνθετική τους δυναµική. Και στο χωριό και στη πόλη τα ανώτερα κοινωνικά 

στρώµατα, και µόνο αυτά, σαν περισσότερο καλλιεργηµένα, δραστήρια και ζωντανά, καθορίζουν τους όρους και τα πρότυπα 

µε τα οποία συµβιβάζονται ή στα οποία προσβλέπουν τα κατώτερα. Η διάχυση αυτών των όρων και προτύπων υλοποιείται 

από τα µέσα µαζικής αποβλάκωσης και επιβάλλεται από την οικογένεια. Οι αλλαγές στη µορφή της δεν οφείλονται στην 

αλλοτρίωση ή σε κάποιες κακές συνθήκες. Έχουν συµβεί σαν συνέπεια των καταναλωτικών αλλαγών σε πρακτικό επίπεδο, 

τη διάχυση αυτή όρων και προτύπων. 
39

 Είναι η καθυστέρηση της συνείδησης σε σχέση µε τα φαινόµενα και τις τάσεις του 

εκσυγχρονισµού, που στο µαζικό επίπεδο µιλάει για αλλοτρίωση της οικογένειας, κακές συνθήκες, σήψη και παρακµή των 

οικογενειακών σχέσεων. Με λίγα λόγια, η οικογένεια αλλάζει, καθώς αλλάζουν οι ανάγκες που γεννιούνται στη σφαίρα της 

παραγωγής υπεραξίας, οι ανάγκες του κεφαλαίου. 
40

  

Η οικογένεια για τις γυναίκες σηµαίνει αποµόνωση και καταπίεση. Το ελληνικό πρότυπο της γυναικείας ταυτότη-

τας συνδυάζεται µε την πονηριά, την αγραµµατοσύνη, την στέρηση, την έλλειψη αυτοέλεγχου. Στην πραγµατικότητα συνιστά 

προβολή πάνω στις γυναίκες της γνώµης των ελλήνων για την δική τους πολιτική και πολιτισµική υποταγή στην Ευρώπη. 
40.1

 

Ακόµη και στην αρµονικότερη εκδοχή της και για τα δύο φύλα, σηµαίνει ότι τα µέλη της εξαπατούν εαυτούς και αλλήλους 

για το καλό της οικογένειας! 
41

  Ποιο καλό, ποιας οικογένειας - αυτό ελάχιστες και ελάχιστους απασχολεί. Αυτός ο διάχυτος 

στρουθοκαµηλισµός και η το ίδιο διάχυτη δυσφορία έχουν σαν ρυθµιστές το χαρτζιλίκι και την εξώπορτα του σπιτιού. Τα 

οιδιπόδεια συµπλέγµατα έχουν στις µέρες µας και αυτά διαστραφεί. ∆εν είναι δυνατό να µιλήσει κανείς για απελευθέρωση 

από την οικογένεια, για την αποκατάσταση δηλαδή ισότιµων σχέσεων ανάµεσα σε γονείς και παιδιά, γυναίκες και άντρες, 

όταν τα παιδιά παραµένουν κολληµένα στις οικογένειές τους. Το ιδιόµορφο ντύσιµο δεν συνεισφέρει τίποτα σε αυτή την 

κατεύθυνση, ιδιαίτερα όταν αποκτάει την ταυτότητα της στολής. Η απελευθέρωση είναι µια σχέση ατοµικότητας και κοινότη-

τας. Η κρίση της ελληνικής οικογένειας προέρχεται από το δίληµµα µεταξύ ατοµικιστικής πορείας και συλλογικότητας. Οι 

τάσεις της εποχής οδηγούν στο πρώτο και τα βιώµατα στο δεύτερο. Έτσι η σύνθεση των δύο αντιθέτων στην Ελλάδα, κατά 

κανόνα, σηµαίνει παιδιά που γίνονται αυτοδύναµα µόνο και µόνο για να στηρίξουν στη συνέχεια την οικογένειά τους. 
42

 Βα-

σική προϋπόθεση για τη χειραφέτηση από την οικογενειακή ιδεολογία είναι µια διαφορετική αίσθηση, υλοποιηµένη σε όλες 

τις εκφάνσεις της καθηµερινής ζωής.  

 

 

6. ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
 

Τα πατριαρχικά έθιµα κατέληξαν στις σύγχρονες νευρώσεις. 

 

Από όσα ζωντανά πλάσµατα υπάρχουν, και έχουν µυαλό, εµείς οι γυναίκες είµαστε το πλέον άθλιο γένος. Για να εξα-

γοράσουµε ένα σύζυγο και να αποκτήσουµε ένα κυρίαρχο του σώµατός µας, χρειαζόµαστε υπερβολική προίκα. Από αυτό το 

κακό, βέβαια, υπάρχει ένα ακόµη οδυνηρότερο. Και για αυτό η προσπάθεια είναι πάρα πολλή για να πάρουµε καλό αντί κακό 

άντρα, γιατί δεν αποτελεί καλή φήµη για µας τις γυναίκες το διαζύγιο, ούτε είναι δυνατό να απορρίψουµε τον σύζυγο. Όταν µια 

γυναίκα βρίσκεται αντιµέτωπη µε καινούργιες συνήθειες και τρόπους συµπεριφοράς, χρειάζεται να είναι µάντισσα, αφού δεν έχει 

µάθει από το σπίτι της, πώς  να αξιοποιήσει καλύτερα  εκείνον µε τον οποίο µοιράζεται το κρεβάτι της. Και όταν ακόµη τα κα-

ταφέρουµε όλα αυτά, και ο σύζυγος συµβιώνει, και εκούσια δέχεται  τις υποχρεώσεις του, τότε πλέον µας ζηλεύουν, εάν όµως 

δεν τα καταφέρουµε, πρέπει να πεθάνουµε.  

Όταν ένας άντρας υποφέρει από το να βρίσκεται µέσα,  βάζει ένα τέλος στη στεναχώρια του µόνος του (µε το να α-

πευθυνθεί σε ένα φίλο ή ένα συνοµήλικο), εµείς όµως είµαστε υποχρεωµένες να κοιτάζουµε µόνο µια ψυχή. Μας λένε ότι εµείς 

ζούµε στο σπίτι µια ακίνδυνη ζωή, ενώ αυτοί πολεµούν µε το ακόντιο. Κάνουν µεγάλο λάθος. Θα προτιµούσα πολύ περισσότερο 

να σταθώ τρεις φορές δίπλα στην ασπίδα, παρά να γεννήσω µια...
43

 

 

Το οικογενειακό ιδεώδες συγκαλύπτει δύο αντιφάσεις που εµφανίστηκαν στην πορεία της εξέλιξης του καπιταλι-

σµού: την καταπίεση των γυναικών, αφού η οικογενειακή καταστολή εξασκείται κύρια επάνω στις γυναίκες, και την καθυπό-

ταξη της οικογένειας στις καπιταλιστικές σχέσεις. 
44

 Η δυτική κοινωνία ευνόησε ανέκαθεν την αντρική διάσταση του ανθρώ-

                                                           
37 Zaretski, σ. 73.  
38 Κατάκη σ. 69 
39 Pahl, σ. 84, Colman, σ. 142 
40 Zaretski, σ. 22. 
40.1 Sofka Zinovieff, στο Παπαταξιάρχης κλπ, Ελληνες Αντρες και Ξένες Γυναίκες:        Το "Καµάκι" σε 

µια Επαρχιακή Πόλη, σ. 274. 
41 Στο ίδιο, σ. 116.   
42 Κατάκη, σ.43 - 47. 
43 Greek Literature, Ευριπίδη, "Μήδεια"  230, σ. 151, Ευριπίδης, Μήδεια, ελληνικά - γερµανικά, µτφ, 

Karl Heinz Heller, Στουτγάρδη 1992, Reclam, 230 -251, σ. 25 - 26.   
44 Zaretski, σ. 42, Guattari, σ. 14. 
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που και αδίκησε τη θηλυκή. Καθιέρωσε µια σταθερή κατανοµή ρόλων, γιατί µια παραδοχή πως η προσωπικότητα του κάθε 

ανθρώπου είναι το αποτέλεσµα του συσχετισµού αρσενικών και θηλυκών στοιχείων, εναντιώνεται στον µεθοδολογικό ορθο-

λογισµό της παραγωγικότητας. ∆εν πρέπει να λησµονείται ότι η οικογένεια είναι ο πρωταρχικός µηχανισµός ένταξης στο 

σύστηµα. Για το λόγο αυτό το πρόβληµα του αυταρχικού χαρακτήρα της οικογένειας αξίζει να τονιστεί εξαιτίας αυτού του 

διαµεσολαβητικού ρόλου της οικογένειας ανάµεσα στην υλική πραγµατικότητα της κοινωνίας και την ιδεολογία της εξουσί-

ας. 
45

 Η λειτουργία της οικογένειας σαν πνευµατικού και συναισθηµατικού καταφύγιου από την κοινωνία, στηρίζεται στην 

υποταγή των γυναικών. Παλιότερα υπήρχαν µορφές γυναικείας αντίστασης µέσα στα πλαίσια του συστήµατος, όπως η προ-

σφυγή στην θρησκεία - εκκλησία τα µοιρολόγια και το κουτσοµπολιό, σαν άφωνες διαµαρτυρίες. Σήµερα, δυστυχώς, η 

πλειοψηφία είτε διαχειρίζεται την υποταγή της είτε καταφεύγει  σε µυστικές µορφές αντίστασης, όπως το ψέµα και η µοιχεία. 
46

 

Αυτό δυστυχώς, είναι µια παλιά ιστορία. Ο Οδυσσέας, για να ξανακερδίσει το θρόνο του, δε θέλησε να στηριχτεί 

στη γυναίκα, στο γιο και τους πιστούς του φίλους. Η ιστορία αυτή, πέρα από το κύριο θέµα της αµφισβήτησης της µοναρχίας 

από την αριστοκρατία, θα µπορούσε να δείχνει τόσο τον απόλυτο χαρακτήρα της πατρικής εξουσίας, όσο και την ψευδή ενό-

τητα της οικογένειας. 
47

 Ο υπερτονισµός του ρόλου του φύλου, πολύ περισσότερο από την βιολογική διάσταση του φαινόµε-

νου, είναι το µέσο µε το οποίο δηµιουργούνται οι βάσεις αυτής της πατρικής εξουσίας και της κατανοµής ρόλων. Η οµοφυ-

λοφιλία, µε όλες τις αντιφάσεις που βιώνει σε αυτή την κοινωνία, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα του πώς µια περισσό-

τερο κατανεµηµένη διασπορά ιδιοτήτων συντίθεται σε µια νέα ταυτότητα. 

Στην Ελλάδα τελικά οι ταυτότητες των φύλων καθορίζονται ακόµη από τις έννοιες της τιµής στους άντρες και της 

ντροπής στις γυναίκες. Σαν τιµή γίνεται κατανοητή η αξία ενός προσώπου σε σχέση µε την συνείδησή του και την κοινωνία. 

Οι άντρες για να διατηρήσουν την τιµή τους πρέπει να συµπεριφέρονται µε τρόπους που υπαγορεύονται από τα κοινωνικά 

πρότυπα και που συχνά εµπλέκουν και κάποια σεξουαλική πλευρά της ταυτότητάς τους. Η έννοια της τιµής έχει επόµενα 

ενεργητική και επιθετική σηµασία. Καταξιώνει τον άντρα σαν άτοµο αποδίδοντάς του το γόητρο της αναγνώρισης. Βαθµιαία 

η τιµή αποκτά πλέον όλο και περισσότερο οικονοµικό χαρακτήρα, καθόσον το γόητρο της αναγνώρισης ταυτίζεται όλο και 

περισσότερο µε την οικονοµική επιτυχία και καπατσοσύνη και αποµακρύνεται από το ήθος και την ηθική. 

Η ντροπή αντίθετα συνδέεται µε την γυναίκα και προκύπτει σαν αποτέλεσµα της άρνησης της αγνότητας, της συ-

στολής και της σεµνότητας σαν αξιών που πρέπει να διέπουν την γυναικεία συµπεριφορά. Η έννοια της ντροπής έχει όχι µόνο 

παθητική σηµασία αλλά συνιστά περίπου αποδοχή µιας ανυπόστατης ενοχής για την δυναµική της συµπεριφοράς του φύλου. 

Για την υπέρ-βάση της ντροπής και την καταξίωση της γυναίκας απαιτείται επιτακτικά από την γυναίκα η τεκνοποιία, κατά 

προτίµηση αρσενικών παιδιών.  Η έννοια της ντροπής δεν έχει γνωρίσει σηµαντικές εξελίξεις, πέρα από αυτή µιας εικονικής 

χειραφέτησης που σαν όριο έχει την µέρα του γάµου. 
47.1

  

Η πατριαρχική νοοτροπία, όχι αποκλειστικά αρσενική, συµπυκνώνεται σε αυτό που ονοµάζεται "ηθική". Η ηθική 

στρέφει το κοινωνικό σύνολο ενάντια στο άτοµο ή τη µικρή οµάδα. Προβάλλει τις αστικές αξίες σαν φυσικούς νόµους και, 

κατά συνέπεια, σαν αδιαµφισβήτητες. Ο µόνος πραγµατικός περιορισµός της αντρικής εξουσίας πραγµατοποιείται από την 

ικανότητα των γυναικών να εκµεταλλεύονται την εξάρτηση των αντρών από αυτές. 
47.2

 Μέσα από την ηθική, η αστική εξου-

σία υλοποιεί την κυριαρχία της πάνω στην κοινότητα των ανθρώπων µε µια σειρά από κανόνες και τελετουργίες. Η ηθική 

αποκόβει κάθε ενέργεια από το σκοπό της, διαχωρίζοντας τις ανθρώπινες υπάρξεις από την κοινότητά τους και φέρνοντάς τις 

αντιµέτωπες µε αυτή. 
48

 Στις εκφάνσεις της ηθικής περιλαµβάνονται η αρνησικυρία (το veto δηλαδή), η προκατάληψη καθώς 

και η διήθηση και ο εξευγενισµός των ιδιαίτερων ατοµικών αιτηµάτων (αλλιώς µιλάµε µε τους λίγους, αλλιώς µε τους πολ-

λούς). Όσο σπουδαιότερο ρόλο παίζουν σε µια επιλογή η ηθική, το καθήκον, ο ατοµισµός, τόσο αυτή αποκόβεται από την 

καθηµερινότητα και την έννοια της ελεύθερης απόφασης.
49

 Στην αστική κοινωνία επικρατεί ένα σκληρό ανταγωνιστικό 

πνεύµα που προεκτείνεται και στις οικογενειακές σχέσεις. Η θεµιτή λύση που συντρέχει µε τους ηθικούς κανόνες είναι το 

καφενείο και η δουλειά για τον άντρα, το τηλέφωνο και το κουτσοµπολιό για τη γυναίκα, η συνεχής απουσία για τα παιδιά. Η 

σηµερινή κοινωνία αχρήστευσε συναισθηµατικά τόσο την γυναίκα όσο και τον άντρα.
50

  

Η µητρική αγάπη, πέρα από τις µωρολογίες της ηθικής, στην προτεσταντική - καπιταλιστική κοινωνία, έχει χάσει 

το προστατευτικό της ρόλο που της επιφύλασσε ο µεσαιωνικός καθολικισµός και η ορθοδοξία, στα µέρη µας. Συχνά περιορί-

ζεται µόνο στη µάχη του φαγητού: Όσο πιο παχύ είναι το παιδί, τόσο καλύτερο για αυτό - Πρέπει να φας γιατί σε αγαπάµε! 
50α

 

Η πατριαρχική διάσταση της οικογένειας διευρύνεται πλέον συστηµατικά. Στην ελληνική οικογένεια υφίσταται η επιπλέον 

δυσχέρεια στο ότι οι µεταλλαγές που υπαγορεύονται από οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις δεν αντανακλώνται στο στενό 

ιδεολογικό της ορίζοντα.
51

  Η µητέρα δε µπορεί να δεχτεί, για παράδειγµα ότι τα παιδιά της συµπεριφέρονται σα να είναι 

άρρωστη ή διανοητικά καθυστερηµένη. - Μάλιστα µαµά (!!!) και άλλα σχετικά - και της κάνουν το χατίρι να ασχοληθεί µε 

αυτά. Θεωρεί τόσο την χειραφέτησή τους, όσο και τη δική της, σαν αδιαφορία για τα παιδιά της, το µοναδικό προορισµό της 

ζωής της. Η µητρότητα αποτελεί έναν ιδιαίτερα τονισµένο κοινωνικό θεσµό και η απουσία της γίνεται αντιληπτή µε έντονο 

                                                           
45 Jay, σ. 155. 
46 Capra, σ. 157, Zaretski, σ.σ. 113 - 114, Παπαταξιάρχης, σ.σ. 53 - 59..  
47 Finley, σ. 111 κ.ε.. 
47.1

 Παπαταξιάρχης, σ. 46 κ.ε. 
47.2

 Παπαταξιάρχης, σ. 52. 
48 Heller Agnes, Επανάσταση και Καθηµερινή Ζωή, σ. 12.  
49 Στο ίδιο, σ. 13. 
50 Κατάκη, σ. 163 κ.ε.. 
50α

 Lucy Ruschton, στο Παπαταξιάρχης..., Για την ηθική της οικογένειας σ. 166-167 
51 Jay, σ. 124.  
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και οδυνηρό τρόπο. Οι δεσµοί µητέρας και παιδιών δεν είναι απλά µια µέθοδος διάδοσης της κυρίαρχης ιδεολογίας στην 

νεότερη γενιά αλλά η ουσιαστική διαδικασία σχηµατισµού της πολιτισµικής ταυτότητας των νεοελλήνων. 
52

 

Η ηθική αναδεικνύεται, αφοµοιώνει και ενσωµατώνει, γελοιοποιώντας παράλληλα οποιονδήποτε διάλογο, συγκα-

λύπτοντας τις σχέσεις αλλά και τις ταυτότητες καταπιεστών και καταπιεζόµενων. Η αρµοδιότητά της είναι ευρύτατη, καθώς 

αγγίζει περιοχές που εκτείνονται από την γενική αλλοτρίωση µέχρι τις σεξουαλικές σχέσεις, χωρίς ταυτόχρονα να συνιστά 

µια αποκλειστικά καπιταλιστική ιδιοµορφία. Η ηθική καλύπτει ιδεολογικά µια φανταστική ανισότητα που τελικά επιβάλλε-

ται, µε τρόπο που ανάγει τις ψευδαισθήσεις σε κανόνες. Η οικογένεια και οι άλλες ανθρώπινες συσχετίσεις αποτελούν τα 

θύµατα της εγκληµατικότητάς της. 
53

  

Ακόµα και µέσα στον "χώρο" µπορούµε να αντιληφθούµε ότι ένα σηµαντικό τµήµα από αυτά όλα θεωρείται αυτο-

νόητα αποδεκτά, περιορίζοντας τις διαµάχες µε την οικογένεια σε επιµέρους σηµεία και όχι στο σύνολο. Αυτό από µόνο του 

συνιστά επικράτηση της ηθικής. Η δοµή αυτή, τελικά, φαίνεται να είναι τόσο συνεκτική, ώστε ακόµη και η έκτασή της να 

µην είναι δυνατό να προσδιοριστεί µε σαφήνεια. Οι εχθροί και οι φίλοι έχουν γίνει το ίδιο δυσδιάκριτοι. 

 

 

7. ΑΝΗΘΙΚΑ ∆Ι∆ΑΓΜΑΤΑ 
 

 

Όλα τα ταµπού γύρω από τον έρωτα και την οικο-

γένεια, που µας δηµιούργησε η κοινωνία των µεγά-

λων, χρειάζεται να τους τα επιστρέψουµε σαν άσε-

µνα χαστούκια. 
54

  
 

Οι µπολσεβίκοι προσπάθησαν το 1917 να καταργήσουν την οικογένεια, αλλά µετά κατάλαβαν πως κάτι τέτοιο ήταν 

αδύνατο. 
55

  

 

Ο Πρωταγόρας ήθελε να αποκολλήσει τη νεολαία της εποχής του από τον κύκλο της οικογένειας, για να τη µυήσει 

σε διδασκαλίες αντίθετες από αυτές της παράδοσης και της λογικής της οικογένειας αυτής. 
56

 Η δυσκολία της προσπάθειας 

βρισκόταν, και βρίσκεται, στη σύγκρουσή της µε αυτές ακριβώς τις αξίες που είναι βαθιά ριζωµένες στη συνείδηση των αν-

θρώπων. Η απόρριψή τους οπωσδήποτε απαιτεί, πέρα από την επιµονή και τη διάθεση για εξέγερση, την πρόθεση για ρήξεις, 

σε συνέχειες.  

Η ιεράρχηση και η αξιολόγηση των ανθρώπινων σχέσεων χρειάζεται πολλαπλές εµπειρίες. Απαιτεί την αποδοχή 

ότι η πραγµατικότητα υφίσταται σαν ατύχηµα και ότι η εναλλακτική προς αυτήν δυνατότητα είναι σπουδαιότερη από κάποια 

εγωιστική κοινωνική αναγνώριση. Χρειάζεται να βιώσει κανείς την κινητικότητα ενός κοινοβίου, τη µοναξιά ενός έρωτα, 

την πείνα της ανέχειας, την απογοήτευση του no future - και για αυτά που πραγµατοποιούνται, και για αυτά που παραµέ-

νουν όνειρα καλοκαιριάτικης νύχτας. Σε αυτά ακριβώς τα πράγµατα η οικογένεια λειτουργεί σαν µηχανισµός καταστολής. Τα 

"µη" και τα "όχι", στο κάτω - κάτω της γραφής, είναι αµυντικές αντιδράσεις µιας νοοτροπίας που αγωνίζεται να µη χάσει το 

παιχνίδι, και για αυτό είναι ακίνδυνα. 

 

Οι περισσότεροι άνθρωποι κρέµονται από την οικογένειά τους µε τον ίδιο τρόπο που κρέµονται από την ιδιοκτησία 

τους, µέχρι που γερνούν και αρρωσταίνουν τόσο που δεν µπορούν να κουνηθούν. Και τότε ακόµα αποποιούνται και τις δύο µε 

βαριά καρδιά. Εγώ διαµοίρασα τις δικές µου σε φίλους και συγγενείς, όταν ήµουν ακόµα υγιής και νέος. Ελπίζω να είναι όλοι 

τους ευτυχισµένοι.  
57

    

 

Η οικογένεια και η ηθική σαν µορφές της κοινωνικής τάξης, είναι δεµένες µε την ιδιοποίηση της ατοµικής επιθυµί-

ας και, κατά συνέπεια, µε την ιδιοκτησία. Η µικροϊδιοκτησία δηµιουργεί ένα συναίσθηµα ανεξαρτησίας και αυτονοµίας. Ο 

ρόλος της ηθικής είναι να συσχετίσει αυτό το συναίσθηµα, σε µια αµφίδροµη πορεία, µε τη σιγουριά της ασφάλειας. Ο κοι-

νωνικός ρόλος αυτής της πορείας είναι ότι οδηγεί την πλειοψηφία του πληθυσµού στο να ταυτίζει τα συµφέροντά του µε την 

κοινωνική σταθερότητα και να εναντιώνεται στην ιδέα της ανατροπής της οικογένειας σαν παράγοντα σιγουριάς, ασφάλειας 

και σταθερότητας, 
58

  

 

 

8. Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
 

-Μαµά, εµείς γιατί δεν έχουµε αυτοκίνητο; 

-Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα στον κόσµο, παιδί µου.  

 

                                                           
52 Κατάκη, σ.139, Lucy Ruschton στο Παπαταξιάρχης κλπ, σ. 151.  
53 Heller, σ. 129, Jaspers Karl, The Future of Mankind, σ. 328..  
54 Τουρκοβασίλης, σ. 86. 
55 Zaretski σ. 151. 
56 Zeller - Nestle, σ. 99.  
57 More Thomas, Utopia, σ. 46.  
58 Guattari, σ.17, Early Marx, Κριτική της Χεγκελιανής Ιδέας για το Κράτος, σ. 173, Pahl,  σ. 291.  
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Αν για µια στιγµή αντιλαµβανόµασταν τη σηµερινή οικογένεια σαν προϊόν του καπιταλισµού, θα διατυπώναµε ένα 

νόµο της αξίας της µε τον ακόλουθο τρόπο: " Η αξία της οικογένειας σήµερα καθορίζεται από τον κοινωνικά αναγκαίο χρόνο 

που απαιτήθηκε για τη διαµόρφωση - παραγωγή της."  
59

 

Η καπιταλιστική κοινωνία και οι απολογητές της προβάλλουν συνειδητά την αξία της οικογένειας και διευρύνουν 

υποσυνείδητα την ισχύ του νόµου αυτού. Στη βάση µιας αµφισβητήσιµης γραµµικής πορείας και ιστορικής συνέχειας της 

οικογένειας υπερτονίζουν την σηµασία της. Συγχέουν τα ποικιλόµορφα ιδεολογικά, πολιτισµικά και οικονοµικά χαρακτηρι-

στικά της σε ένα ενιαίο όλο µε δοσµένη από τα πριν συνοχή. Αν και η αντίληψη του είδους "έτσι επιτάσσει η φύση", που 

είναι και η κυρίαρχη στο ζήτηµα της οικογένειας, παροπλίζει εκβιαστικά την κριτική στάση, οι επιφυλάξεις σχετικά µε τέ-

τοιες διευρύνσεις της αξίας της οικογένειας είναι πολλές.  

1. Η αξία χρήσης της οικογένειας είναι σύνθετη, γιατί βιώνεται σαν ατοµικό φαινόµενο, ενσωµατώνοντας σύµβο-

λα, επιρροές, συναισθηµατισµούς και φερεγγυότητα. ∆ιαπιστώνουµε καθηµερινά ότι είναι προϊόν του συστήµατος, συναπο-

τελεί ταυτόχρονα το σύστηµα αυτό, αλλά συνιστά και ένα από τους σκοπούς του. Οι πλέον διαφορετικοί µηχανισµοί της 

κοινωνίας αναπαράγουν κάποιες κύριες σχέσεις και φροντίζουν να αφήσουν κάποιες άλλες να φθίνουν σαν ξεπερασµένες. 

2. Αυτά σηµαίνουν και κάτι άλλο: η διαρκής µετεξέλιξη και αναδιαµόρφωση του "προϊόντος" οικογένεια, σε συν-

δυασµό µε τις ιδιαιτερότητες κάθε ξεχωριστής οικογένειας, συρρικνώνουν αυτό που καταλαβαίνουµε σαν απαιτούµενο κοι-

νωνικά αναγκαίο χρόνο εργασίας για να παραχθεί η συγκεκριµένη σχέση οικογένειας. Με άλλα λόγια, το παρόν προεκτείνε-

ται στο παρελθόν τελείως αυτονόητα. Καµιά ιστορικότητα δεν ενσωµατώνει στην αξία ενός συγκεκριµένου αντικείµενου - 

προϊόντος την αξία των ίδιων ή παρ-όµοιων που προηγήθηκαν από αυτό στην παραγωγή. Η ιστορία της οικογένειας, όσο και 

αν προσπαθούν να µας πείσουν µερικοί, δεν ταυτίζεται µε την ιστορία του ανθρώπινου γένους! 

3. Η ανισοµερής εξέλιξη - ανάπτυξη των κοινωνιών εκδηλώνεται και µε µια διαφοροποίηση του λεγόµενου "κοι-

νωνικά απαιτούµενου αναγκαίου χρόνου εργασίας". Σε µια χώρα που η σηµασία της οικογένειας για τη λειτουργία του συ-

στήµατος συνολικά είναι σηµαντική, υφίστανται δυναµικές για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισµό της. Όταν, όµως, η 

διαµόρφωση της οικογένειας προσδιορίζεται από την αγροτική παραγωγή της κοινότητας, οι δυναµικές αυτές είναι άλλες. 

Τέτοιες διαφοροποιήσεις αντικατοπτρίζονται τόσο στη δοµή, όσο και στην έννοια της οικογένειας. Καµιά φορά αυτές οι δια-

φοροποιήσεις είναι τόσο ουσιαστικές, ώστε θέτουν σε συνολική κρίση την ισχύ του νόµου της αξίας. 

4. Η οικογένεια σαν προϊόν του καπιταλισµού δε διακρίνει διαφορά ανάµεσα σε κρίσεις υπερπαραγωγής και κρί-

σεις υπερσυσσώρευσης, από το γεγονός ότι εκτός από προϊόν είναι και παραγωγός του εαυτού της. Οι κρίσεις της δεν είναι 

κρίσιµες αλλά σταθµοί ισχυροποίησης και ανανέωσής της. 
60

 Σαν προϊόν, επιπλέον, έχει την ικανότητα της διευρυµένης ανα-

παραγωγής του, όπου ο "κεφαλαιοκράτης" - κοινωνικό σύστηµα, που είναι και παραγωγός της, δεν αλλοτριώνεται από αυτή, 

αλλά την προσδιορίζει παντοιοτρόπως. Η παραγωγή σχέσεων οικογένειας είναι σχέση παραγωγής - αλλά και παραγωγική 

δύναµη και παραγωγή ιδεολογίας (αντίφαση καθεαυτή). Ο χρόνος και η χρήση τη φθείρουν στη µικροκλίµακα και, συγχρό-

νως, εµπεδώνουν, διαµορφώνουν και διαφοροποιούν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της, συνολικά. Η οικογένεια έχει ταυτό-

χρονα αξία χρήσης για τα µέλη της και ανταλλακτική αξία για το κοινωνικό σύστηµα, στο βαθµό που πετυχαίνει να διαµόρ-

φωση µια ανάγκη σχετικά µε αυτή, µαζική παραγωγή και υποψήφιους καταναλωτές - µοναχικά άτοµα. 

5. Η οικογένεια, πέρα από αυτοαναπαραγόµενο προϊόν, είναι και µηχανισµός αναπαραγωγής µε ιδεολογικά χαρα-

κτηριστικά. Η ιδεολογία, όντας µιας ψευδής συνείδηση της πραγµατικότητας, αποτελεί ένα δίκοπο µαχαίρι. Αν η µια κόψη 

της είναι το ψέµα και η υποκρισία, η δεύτερη είναι το βαθύ ρίζωµά της στις ανθρώπινες συνειδήσεις. Η άρνησή της εµποδίζε-

ται τόσο από φαινόµενα του συρµού (της µόδας - στην κοινωνία υφίστανται διάφορες εκδοχές οικογένειας), όσο και από την 

υλική της αναγκαιότητα. Η υπέρβαση του θεσµού γίνεται αδύνατη εξαιτίας καθιερωµένων στάσεων ζωής:  

α. Ο διάλογος γίνεται αντιληπτός σαν συναλλαγή - Αν κάτσετε φρόνιµα, όσο θα λείπω, θα σας πάρω σοκολάτα.  

β. Η κατανοµή εργασίας κατανοείται σαν µοίρασµα "αιώνιων" υποχρεώσεων - µε ιστορικό βάθος το πολύ δύο γε-

νεών (!!!).   

γ. Η ισότητα των δύο φύλων είναι αδύνατη γιατί κατά βάθος ο καθένας θεωρεί τον εαυτό του καλύτερο από τους 

υπόλοιπους, για τους οποίους φυσικά γίνεται θυσία. 
61

  

Η δοµή της µε βάση το ετερόφυλο ζευγάρι είναι ένας τρόπος εγκλεισµού, που αναφέρεται σε ιδιοκτησιακές σχέ-

σεις. Η αξία χρήσης της οικογένειας εµπλέκεται µε τα ανθρώπινα συναισθήµατα, και η απόλυτη παγίωση και θεσµική της 

προστασία υπερτιµούν την αξία του θεσµού συνολικά. Ακόµα και στα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα, όπου η εργασία επι-

καθορίζει τις σχέσεις της οικογένειας, δεν µπαίνουν οι βάσεις της κατάργησής της, αλλά παρατηρούνται σύνδροµα στέρησής 

της καθώς και τα ισχυρότερα σύνδροµα Οιδίποδα και Ηλέκτρας.    

6. Ολοκληρώνοντας το ζήτηµα, χρειάζεται να διαπιστωθεί ότι δεν πρόκειται για µια χωρίς προϋποθέσεις επέκταση 

του νόµου της αξίας ούτε για την αναζήτηση µιας ιδιότητας ανταλλαξιµότητας ενός συγκεκριµένου προϊόντος. Σε τελική 

ανάλυση, οι νόµοι της αγοράς των προϊόντων δεν µπορούν να προεκταθούν χωρίς επιπτώσεις, όπου οι διάφορες κρίσεις να 

µεταφράζονται σε γάµους, διαζύγια ή υπογεννητικότητα. Η σειρά των ενστάσεων που αναφέρθηκαν καταγράφει σήµερα µια 

περιορισµένη υλική αξία της οικογένειας. Αυτά όλα δεν αναιρούν το ιδεολογικό της κύρος. Το να παραλλάζουµε τη "µαµά", 

τον "µπαµπά", το "γιόκα", την "κορούλα", από ανεµόµυλους σε ακρογωνιαίους λίθους της ευηµερίας και της ευτυχίας µας 

                                                           
59 Η αξία ενός προιόντος προσδιορίζεται και από τον κοινωνικά αναγκαίο χρόνο εργασίας που απαιτείται για την παραγωγή του ( Ο νόµος της αξίας µε 

σύγχρονες επιφυλαξεις - "και"), Μηλιός Γιάννης, Ο Ελληνικός Κοινωνικός Σχηµατισµός, σ. 91 κ.ε., σ. 122 κ.ε. Μαρξ Καρλ, Βασικές Γραµµές της 

Κριτικής της Πολιτικής Οικονοµίας, (Grundrisse), σ. 231, 271 και 425, τ. 2ος.   
60 Κρίση υπερσυσσώρρευσης κεφαλαίου έχουµε στην περίπτωση πτώσης του ποσοστού του κέρδους που συνδυάζεται µε µπλοκάρισµα της αναπαρα-

γωγής του κεφάλαιου. Είναι η µείωση της ικανότητας του κεφάλαιου να εκµεταλλεύεται την εργασία, η ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου των εργατών, 

η παραγωγικότητα της εργασίας είναι µεγαλύτερη από την παραγωγικότητα του κεφάλαιου. Οφείλεται στην αύξηση της αξιακής του σύνθεσης, του 

λόγου της υπεραξίας προς το µεταβλητό κεφάλαιο και πολλών άλλων παραγόντων. Η κρίση αυτή αντιµετωπίζεται από το κράτος µε καταστροφή 

τµήµατος του πλούτου, όπως πολιτικές λιτότητας, κλεισίµατος "προβληµατικών", αλλά και πρασαρτήσεις εδαφών και πολέµους. Μηλιός, σ. 44 κ.ε.  
61 Κατάκη, σ. 192 -196. 
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συνιστά, βέβαια, απλά µια µορφή δονκιχωτισµού. Ο αγώνας ενάντια σε οποιαδήποτε ιδεολογική - θρησκευτική συνείδηση 

είναι παρατεταµένος, ατοµικός, όσο και κοινωνικός, και δεν επιδέχεται καµιάς µορφής καταναγκασµούς. Θα στραφεί εναντί-

ον µας, για να µας σπρώξει σε µια χωρίς όρους αναζήτηση του ιδανικού ή ιδανικής συντρόφου της ζωής µας, µε ή δίχως απο-

γόνους! 

 

 

9. ΤΙ ΣΗΜΑΊΝΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ;     
 

Για να γίνει κατανοητός ο σκοπός της ελληνικής οικογένειας, είναι απαραίτητο να εξεταστεί σε συνάρτηση τους 

σκοπούς του κοινωνικού συνόλου.
62

  Άρα: 

α) Αποκλεισµός της γυναίκας από την κοινωνική ζωή. 

β) Σύνδροµα Ηλέκτρας και Οιδίποδα.  

γ) Αιµοµιξία πατέρα ή θείου µε κάποιο παιδί, συνήθως τη θυγατέρα, σαν πρώτη εµπειρία βιασµού και σεξουαλικό-

τητας της θυγατέρας. 

δ) Πατρική εξουσία που συχνά εκτρέπεται σε βία ενάντια σε µικρούς και µεγάλες. 

ε) Γενικευµένη υποκρισία που κρύβεται πίσω από ηθικούς κανόνες και πρότυπα. 
63

  

Μέσα στην οικογένεια διαπιστώνεται µια κοινωνιολογική υπεράσπιση ιδιοτήτων του φύλου που τονίζουν βασικά 

τα ταξικά προσδιορισµένα χαρακτηριστικά του. Σε αυτό τον σεξισµό τονίζεται δηλαδή η διάκριση εκτελεστικού - πατρικού 

και εκφραστικού - µητρικού ρόλου. Η αντιδιαστολή αυτών των ρόλων αποτελεί την ίδια την βάση της δυσλειτουργίας της 

αστικής δηµοκρατίας. 
63.1

  

 

 

10. ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ   ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ;      
 

α) Σαν οικονοµική µονάδα, αποτελεί το µέσο αναπαραγωγής και το πλαίσιο κατανάλωσης της εργατικής δύναµη  

β) Σαν ιδεολογικός µηχανισµός, κυριαρχείται από την ιδέα της ιδιωτικής περιουσίας - ατοµικής ιδιοκτησίας και 

οµογενοποιεί ό,τι συντηρητικότερο υπάρχει στην ανθρώπινη συµπεριφορά. 

γ)  Σαν µηχανισµός ενσωµάτωσης, κατασκευάζει τους ανθρώπους και πρωτοδιαµορφώνει την αντρική κυριαρχία, 

καθορίζοντας, τελικά, τη φύση της κοινωνίας και καθοριζόµενη από αυτή.  
64

  

δ) Η σταθερότητα της οικογένειας στην Ελλάδα έχει και µια ιστορική ρίζα. Το Βυζάντιο, η διάδοχη οθωµανική αυ-

τοκρατορία αλλά και το κατοπινό ελληνικό κράτος στηρίχτηκαν βασικά στην αγροτική µικροϊδιοκτησία. Το ιδεολογικό πλαί-

σιο αυτού του οικονοµικού συστήµατος εξασφάλιζε η ορθοδοξία, που θεµελίωνε δογµατικά την έννοια της συλλογικής ευθύ-

νης για µια συλλογική σωτηρία. Το χωριό ολόκληρο και συλλογικά ήταν υπεύθυνο απέναντι στη κεντρική εξουσία και οι 

κάτοικοι απέναντι στη κοινότητα. Αυτό δηµιούργησε µια ισχυρή εξάρτηση από το κοντινό περιβάλλον της οικογένειας και 

της κοινότητας, στεγανά προς κάθε τι το καινούργιο και εχθρότητα προς την εξουσία. Όποιος δεν συµφωνούσε µε τους άλ-

λους ή έπρεπε να φύγει ή ήταν ο τρελός του χωριού. 
65

  

 

 

11. ΚΑΛΑ, ΤΟ ΑΥΡΙΟ ∆ΕΝ ΤΟ ΦΟΒΑΣΤΕ ΡΕ ; 
 

 Η οικογένεια είναι µια στιγµή της αλλοτρίωσης. 
66

  

 

Η παραπέρα δόµηση της κοινωνίας εξαρτάται και από τη µορφή που θα πάρει η οικογένεια. Αυτό που βιώνουµε 

σαν τα µέλη µιας οικογένειας, το προβάλλουµε αναπόφευκτα πάνω στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. 
67

  

Οι ριζοσπαστικές κοινωνικές, δοµές τις τελευταίες δεκαετίες, τινάζονται στον αέρα. Με τη βοήθεια της απειλής 

του AIDS και σε µια Kitsch εκδοχή, επανεµφανίζεται, µε αφετηρία τις ΗΠΑ, µια φονταµενταλιστική αντίληψη - "οικογενεια-

κές αξίες"- έτσι γενικά και αφηρηµένα, σαν µια ζεστή προστασία από την ψυχρότητα του σύγχρονου καπιταλισµού, λειτουρ-

γώντας συµπληρωµατικά προς αυτόν. 
68

 Όλα τα ζωντανά συστήµατα οργανώνονται µέσα από την αλληλεπίδραση µε το περι-

βάλλον τους. Η αδυναµία οικογενειακής λειτουργικής συναλλαγής και επικοινωνίας δηµιουργεί για αυτήν προβλήµατα επι-

βίωσης. Η αδυναµία αυτή προκύπτει από τα στοιχεία ανταγωνισµού που διέπουν την οικογένεια: διαφορετικές ατοµικές επι-

διώξεις, διαφοροποιηµένες ηθικές αξίες - µορφές καταστολής και διαφορετικοί - ασαφείς κοινωνικοί ρόλοι. 
69

  

Η κρίση της οικογένειας συνδυάζεται µε την κρίση αξιών της κοινωνίας, για να γίνει η βάση της δηµιουργίας µιας 

νέας σύνθεσης της πρωτογενούς κοινωνικής οµάδας. Το µέλλον της οικογένειας, µας το δείχνουν οι φτωχογειτονιές της Ευ-

ρώπης και των ΗΠΑ: πρόκειται για µια δεσποτική αναδιάρθρωση της πυρηνικής οικογένειας, µε εκρήξεις αλκοολισµού και 
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63.1

 Παπαταξιάρχης, σ. 27.  
64 Zaretski, σ. 17 - 18.  
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67 Κατάκη, σ. 21 κ.ε..  
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κακοµεταχείρισης των άλλων από την µεριά των ανδρών, κατάθλιψης από την µεριά των γυναικών, εξάρτησης από τα ναρ-

κωτικά και την τυφλή βία από την πλευρά των παιδιών. Η πιθανή φυσική απουσία του άντρα δεν ακυρώνει τίποτα από την 

συµπεριφορά των υπολοίπων. Αυτό συµβαίνει γιατί η ταύτιση φύλου και µορφών συγγένειας, π.χ. µητέρας µε το παιδί, είναι 

λάθος να γενικεύεται. Η συγγένεια είναι βάση της κοινωνίας στην καπιταλιστική και την αναγεννησιακή Ευρώπη και δεν 

ισχύει σε άλλους πολιτισµούς και εποχές. Με την έννοια αυτή µπορεί και πρέπει να ξεπεραστεί. 
70

 

 

 

 

 

Εµείς κι αυτή 
η ατοµικότητα 

 

 

 

...Σε µια κοινωνία δανεισµένου χώρου, δανεισµένου χρόνου, 

δανεισµένων σωµάτων, 

η µικρότερη κοινωνική µονάδα δεν είναι ο άνθρωπος  

αλλά οι δύο άνθρωποι.
1
  

 

Κάθε προηγούµενη εποχή συνηθίζει να κατηγορεί την επόµενή της για την απόρριψη συµβάσεων κανόνων και πα-

ραδόσεων. Κάθε επόµενη βέβαια, επιρρίπτει τη σύγχυση, το κενό, την κρίση, στην ανεπάρκεια αυτών ακριβώς των συµβάσε-

ων, κανόνων και παραδόσεων, που χαρακτηρίζουν την προηγούµενη. Το θέµα, όµως. που διατρέχει όλες αυτές τις φάσεις της 

συνεχούς µεταβατικότητας είναι αυτό του ανθρώπου, σαν απόλυτης µονάδας. Η καπιταλιστική κοινωνία διακρίνει την κοινό-

τητα από το άτοµο, ακόµα και στις εξισωτικές παραλλαγές της, όπως ο σοσιαλισµός. Για τον λόγο αυτό δυσκολευόµαστε να 

κατανοήσουµε σε ποιο βαθµό κοινότητα και άτοµο είναι οµόλογα. Το άτοµο, βέβαια, όσο και να χειραγωγηθεί, έχει, από τον 

µοναδιαίο του χαρακτήρα, την ικανότητα να διαφοροποιείται και την επιθυµία να ξεχωρίζει. Συνιστά παράλληλα όµως, ένα 

µικρόκοσµο που περιλαµβάνει το σύνολο των σχέσεων που το διαµόρφωσαν. Μια ενότητα της πολλαπλότητας των ατόµων 

επιτυγχάνεται στην περίπτωση της αναίρεσης των διαφοροποιήσεων µέσα από αναφορές σε κάτι άλλο από τα συγκεκριµένα  

άτοµα. Η οµαδική δράση και δραστηριότητα µπορούν να αναπτύξουν τέτοιου είδους σχέσεις. 
2
  

Η ατοµική συµπεριφορά δεν µπορεί να προσδιοριστεί χρονικά ή τοπικά, ούτε να καθοριστεί ως προς τους τρόπους 

της πέρα από το βαθµό της τάσης και της πιθανότητας. Σε θεωρητικό πλαίσιο, αυτή η τάση δεν µπορεί να εκφραστεί συνήθως 

µε λογικούς συνειρµούς. Το άτοµο, σαν συνείδηση, µοιάζει περισσότερο µε ένα κύµα που διαφέρει, όµως, από τα κύµατα του 

νερού και της θάλασσας. Έχουµε να κάνουµε µε µια συνέχεια από πιθανότητες, από απροσδιόριστες αντιδράσεις µε χαρα-

κτηριστικές ιδιότητες µερικά αλλά κύρια αντίστοιχες προς την κοινωνική τάξη του ατόµου. Η συγκρότηση αυτής της συνέ-

χειας από πιθανότητες µε τον ταξικό προσδιορισµό του ατόµου, διαµορφώνει ένα πολυπλοκότερο επίπεδο από πιθανότητες 

που έχουν να κάνουν µε το εάν η εκάστοτε συµπεριφορά και οι αντιδράσεις του, συγκλίνουν προς ένα γενικευµένο και επό-

µενα προβλέψιµο ταξικό πρότυπο  Με αυτό τον τρόπο ίσως γίνεται κατανοητό πώς ενώ ο κάθε ξεχωριστός εργάτης και εργά-

τρια µπορεί να είναι συντηρητικά άτοµα, το σύνολο της τάξης είναι µακρόχρονα τουλάχιστον , προοδευτικό. Μπορεί να εκτι-

µηθεί, βέβαια, η πιθανότητα της µιας ή της άλλης αντίδρασης. ∆εν µπορούµε όµως, θεωρητικά, µε στατιστικές - ψυχαναλυτι-

κές µεθόδους και κοινωνικά µε την τροµοκρατία να αποσυνθέσουµε την κοινωνία και να την περιορίσουµε σε ανεξάρτητα, 

αυθύπαρκτα άτοµα και συµπεριφορές. Αυτός ακριβώς ο περιορισµός στερεί την ατοµικότητα από την δυνατότητα να απο-

κτήσει µια ατοµικιστική υφή χωρίς να χάσει τον κοινωνικό της χαρακτήρα.
3
 

 

 

1. ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

∆εν µπορώ να είµαι µόνος µου,  

παρά µόνο όταν βρίσκοµαι ανάµεσα σε κόσµο. 
4
 

 

Στην καπιταλιστική κοινωνία το άτοµο βρίσκεται αντιµέτωπο µε µια τυφλή κοινωνική βία. Η προσοµοίωση αυτής 

της βίας µε την άµεση βία της φύσης, η διαµόρφωση µιας αντίληψης ότι το άτοµο και η κοινότητα αντιτίθενται πάντοτε και 

µόνιµα και η προσπάθεια να διαχωριστεί ο άνθρωπος σε διακριτά και ιεραρχηµένα άτοµα, είναι, σε τελευταία ανάλυση, αυ-

θαίρετες αφαιρέσεις. Ο αυτουργός είναι πάντοτε ο ίδιος: η ηθική των κυρίαρχων τάξεων.
4.1

 Η άρνηση, βέβαια, αυτής της 
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3
 Capra, σ. 76. 

4
 Felini, σ. 65.  

4.1
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µορφής βίας δεν σηµαίνει αυτόµατα µια αποκλειστικά ειρηνόφιλη δραστηριότητα. Βία όµως για παράδειγµα, σαν αυτή της 

ταυτότητας ή της οικογένειας δεν είναι "φυσική". Είναι ένα όπλο για το οποίο δεν υπάρχουν περιπτώσεις για τις οποίες θα 

µπορούσε να χρησιµοποιηθεί θετικά. 
5
 Παράλληλα και αντιφατικά, οι κήρυκες της ατοµικότητας αρνούνται την ταξική δια-

στρωµάτωση της κοινωνίας σαν µορφής διαφοροποίησης µεταξύ των ανθρώπων, ενώ ταυτόχρονα τονίζουν την ιδιαιτερότητα 

της εθνικής καταγωγής. Η ειρωνεία είναι ότι το άτοµο αποδέχεται βαθµιαία αυτή την βία σαν ηθική µέσα από τις µικρές οµα-

δοποιήσεις στην οικογένεια, το σχολείο και την εργασία. Έτσι βρίσκεται ταυτόχρονα κοινωνικοποιηµένο, ενσωµατωµένο και 

υποταγµένο σε πιέσεις και καταναγκασµούς που του παρουσιάζονται και αποδέχεται σαν φυσιολογικούς. Το εξουσιάζουν το 

αποµονώνουν και το καταδιώκουν, απαγορεύοντας συµµετρικά την αγωνία του, την συνείδηση της εξαπάτησής του και την 

εξέγερσή του. 
6
  

Το αυταρχικό άτοµο, που διαµορφώνει αυτή η κατάσταση, διακρίνεται από µια µηχανική παραδοχή των συµβατι-

κών παραδοσιακών αξιών, µια τυφλή υποταγή στην εξουσία, τυφλό µίσος για όλους τους αντίθετους και περιθωριακούς του 

συστήµατός του, απόρριψη κάθε εξωστρεφούς συµπεριφοράς, στερεότυπη σκέψη, κλίση σε προκαταλήψεις, ηθικολογική - 

µισοκυνική αξιολόγηση της ανθρώπινης φύσης, προβολικότητα. 
7
   

 

- Κοίτα να δεις, έτσι κάνουµε εµείς στο χωριό µας. Αν σ' αρέσει, αλλιώς µάζευέ τα και στρίβε. Εµείς κοιτάµε την δου-

λειά µας και δεν γουστάρουµε κοµπλεξικούς σαν κι εσένα. Αν έχεις να πεις κάτι, πες το γιατί έτσι θέλει ο θεός, και αν συνεχίσεις 

να κάνεις έτσι θα πέσει φωτιά και θα σε κάψει. Έτσι είναι µάγκα µου η ζωή στην Ελλάδα κι αν δε σου κάνει, τόσο το χειρότερο 

για σένα. Και µη νοµίσεις ότι δεν ξέρω εγώ τις σαχλαµάρες σου, τα έχω κάνει κι εγώ αυτά αλλά ευτυχώς γρήγορα έβαλα µυαλό 

και τα παράτησα. 

 

Το γεγονός ότι τα άτοµα επιλέγουν ανάµεσα σε συγκεκριµένα ιδανικά και µιµούνται τελικά κάποια από αυτά, δεί-

χνει τον στερεότυπο χαρακτήρα της αλλοτρίωσής τους. Στην φάση της γένεσης αυτής της αλλοτρίωσης θα µπορούσαν ίσως 

να αποµονωθούν οι παραγωγικές διαστάσεις αυτών των ιδανικών και να αξιοποιηθούν αφού διαχωριστούν από τα διάφορα 

παρελκυόµενά τους. Η ελπίδα είναι ότι µια σύγχρονη παρεξήγηση θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί αποδοµητικά  
8
 Όταν 

όµως το ιδανικό µετασχηµατιστεί σε εµπόρευµα, χάνεται αυτή η αποδοµητική δυνατότητα ή δυσχεραίνει σηµαντικά και έτσι 

το άτοµο µετατρέπεται σε καταναλωτή ιδανικών. Αυτή η στερεοτυπία ενισχύεται από την εξουσία µε τον τρόπο που κάθε 

άτοµο τη βιώνει χωριστά και καθηµερινά. Ποτέ σχεδόν δεν ερχόµαστε αντιµέτωποι µε το κεφάλαιο ή την αστική τάξη συνο-

λικά. Αντίθετα, αντιµετωπίζουµε συνέχεια αφηρηµένους αντικειµενικούς και επιστηµονικούς νόµους και αµέτρητους άµε-

σους και συγκεκριµένους καταπιεστές. Και οι δυο εκδοχές της εξουσίας έχουν την αναισχυντία να µας παρουσιάζονται σαν 

αντικειµενικές και χωρίς ευθύνη για τις εκτιµήσεις και τις αποφάσεις τους αλλά δεν ξεχνούν ποτέ ότι είναι η εξουσία. Ο φιλε-

λευθερισµός τους είναι η αιχµή του ευρωατλαντικού µηδενισµού. 
9
 Ο προσωπικός χαρακτήρας αυτού του είδους σχέσης µε 

την εξουσία αυξάνει καθηµερινά την κατανόηση του ατόµου για τους καταπιεστές του, χωρίς, βέβαια, να συµβαίνει και το 

αντίστροφο. 
10

   .      

Σε αντίθεση µε τις προσδοκίες διαφόρων, η κοινωνική εξέλιξη, µακροπρόθεσµα, σαν επακόλουθο της ταξικής πά-

λης και παρά τις περιοδικές παλινδροµήσεις, δεν εξαθλιώνει απόλυτα την ανθρώπινη ζωή. Όχι σπάνια, δηµιουργεί τις προϋ-

ποθέσεις της αµφισβήτησής της. Και αν για τους περισσότερους ανθρώπους είναι σηµαντικότερο το πώς νοµίζουν ότι ζουν, 

παρά το πώς πραγµατικά ζουν, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που συνειδητά αντιδρούν και αντιστέκονται στις καταναλωτι-

κές προκλήσεις. 
11

  

 

Μόνοι δεν µένουµε ποτές, θα πεθάνουµε. 
12

  

 

Όταν η Ελένη έφυγε από το σπίτι των γονιών της, είχε πολλές δυσκολίες και χοντρά προβλήµατα µε τα αγόρια. Ο άλ-

λος, σου λέει, ερχόταν µε το "έτσι θέλω" περίπου ή και επακριβώς, στο σπίτι της για να κοιµηθεί το βράδυ. "Τώρα που µένεις 

µόνη σου, θα 'ρθω το βράδυ σπίτι σου". Και µέχρι εκεί κάτι πάει κι έρχεται, αλλά έλα που στη µέση της νύχτας τής την έπεφτε! 

Οι διάφοροι κοινωνικά αµόρφωτοι δεν καταλαβαίνουν, και αυτό δεν είναι τυχαίο, ότι να µένει κάποιος ή κάποια µό-

νοι τους, µακριά από ένα οικογενειακό συγχρωτισµό, δε σηµαίνει ότι έχουν κάνει την ζωή τους µπουρδέλο και ότι δεν έχουν 

καµιά απολύτως ευθύνη. Η εργασία, που προϋποθέτει µια τέτοια ζωή, είναι κάτι άγνωστο και, επόµενα, ανάξιο αναγνώρισης. 

Μια επίσκεψη - επίθεση στις µία τη νύχτα, όταν έχω να ξυπνήσω στις έξι το πρωί ή τις εφτά µου κόβει τα πόδια φυσιολογικά και 

ψυχικά. Φυσιολογικά, γιατί µου στερεί ώρες από την αναπαραγωγή της εργατικής µου δύναµης. Ψυχικά, γιατί αυτή και µόνη η 

ιδέα λειτουργεί απαγορευτικά στο να απολαύσω την επίσκεψη. 

 

Η έλλειψη σεβασµού απέναντι σε µια ατοµική επιλογή, που είναι ταυτόχρονα και βιολογική ανάγκη, αποτελεί την 

αντίστροφη και όχι την αντίθετη εκδοχή της λογικής των οικογενειακών απαγορεύσεων. 
13

 Είναι όµως και ό,τι πιο συνηθι-
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σµένο έχει να επιδείξει ο "χώρος" στην περιοχή της ατοµικότητας. Για να αρθεί και η πιθανότητα οποιασδήποτε παρερµηνεί-

ας, δεν σηµαίνει ότι πρέπει να σεβόµαστε κάθε ατοµική επιλογή. Ο σεβασµός ή όχι µιας ατοµικής ή κοινωνικής επιλογής 

καθορίζεται από κάποια γενικότερα ταξικά κριτήρια, που καλείται να αναπτύξει ο καθένας υποκειµενικά και ανεξάρτητα 

σχετικά προς την προσωπική του στάση απέναντι στη ζωή. Πρόκειται στην ουσία για την µετάβαση από τον εγωισµό σαν 

αγαθού προς την ατοµικότητα σαν µορφή αντίστασης προς την κοινωνική καταπίεση. 

 

 

2. Ο ΕΓΩΙΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ 
 

 

 -Η µεγαλύτερη συντροφιά είναι ο εαυτός µας. 

 -Όχι όµως και η καλύτερη.  
14

 

 

Ένας µοναχικός άνθρωπος δεν µπορεί ποτέ να αντιπροσωπεύει την ουσία της ανθρωπότητας, το άτοµο όµως συ-

νειδητοποιεί τις ανθρώπινες ανάγκες σαν προσωπικές ανάγκες. Το άτοµο αισθάνεται, χρειάζεται, πεινάει, βλέπει µε περισσό-

τερη ενάργεια από το σύνολο, αλλά ταυτόχρονα εκφράζει µόνο τον εαυτό του. Συµπεριφορές, όπως η αυστηρότητα, η έλλει-

ψη χιούµορ και η ξεροκεφαλιά δεν συνιστούν ταξικά χαρακτηριστικά ή ιδιότητες του ανθρώπινου είδους. 
15

 Το να περιχαρα-

κώνει τους στόχους του, έτσι ώστε να προτιµά τη µοναξιά και την ησυχία του από οποιαδήποτε επικίνδυνη συνύπαρξη ή 

ανταγωνισµό, δε σηµαίνει, όµως, πραγµάτωση της ατοµικότητάς του. Η συνείδηση των ατοµικών αναγκών σαν ανθρώπινων 

κάθε άλλο παρά αντιπαραθέτει την ευηµερία του ατόµου προς την ευηµερία της κοινότητας. Ο τρόπος, δυστυχώς, µε τον 

οποίο αντιλαµβάνεται η καθεµία - ο καθένας αυτή την µορφή ατοµικότητας, συνδυάζεται µε µια αίσθηση προσωπικής πα-

ρακµής και όχι χειραφέτησης. 
16

 Ο εγωισµός ή η απόλυτη υποκειµενικότητα δεν έχουν υποκείµενο. Όσο περισσότερο κλείνε-

ται κάποιος στον εαυτό του, τόσο µοιάζει µε ένα αποκλεισµένο σύστηµα. Ο εγωισµός είναι κυριολεκτική αυτοαλλοτρίωση 

που ανάγει το άτοµο σε πράγµα  
17

  

 

Έλα µωρέ, όλα σκατά είναι, το βλέπεις και εσύ, εξάλλου. 

 
Αυτή η αίσθηση δεν δικαιώνει, βέβαια, την ατοµικότητα σε βάρος του εγωισµού και επιπλέον δεν λύνει το αρχικό 

πρόβληµα του ατόµου. Έχει ένα περιορισµένο πλαίσιο ευθυνών που σε βοηθάει ίσως να κατανοήσεις τις νευρώσεις της µάνας 

σου και να ξεπεράσεις τα οιδιπόδεια συµπλέγµατά σου. Αµφισβητείς την κοινότητα αλλά τα επακόλουθα αυτής της αµφισβή-

τησης δεν είναι απαραίτητα επαναστατικά, ούτε προάγουν απαραίτητα την ατοµική σου χειραφέτηση. Η ενασχόληση µε τα 

ατοµικά ζητήµατα, σε ιδιωτικό επίπεδο µάλιστα, δεν αρκεί για να ισχυριζόµαστε ότι είµαστε ενάντια στην εξουσία. Με βάση 

την λογική ότι το προσωπικό είναι και πολιτικό πρόβληµα, η λύση του βρίσκεται στην κοινότητα και όχι το αντίστροφο. Ο 

υπερβατικός κόσµος του ατόµου ηχεί το ίδιο ξένα µε τον άλλο υπερβατικό κόσµο της δευτέρας παρουσίας. 
18

  

-"Υπερβολές", θα πει κανείς. 

- ∆εν πειράζει. Τα λάθη µας τώρα τελευταία έχουν µόνο δεξιά απόκλιση. Ας δοκιµάσουµε και µερικά µε αριστερή 

χροιά. Μπορεί και να ξαναβρούµε κάποια ισορροπία. 

Η εσωστρέφεια υποτίθεται ότι θέλει να βάλει σε τάξη και να συµβιβάσει το συγκεκριµένο άτοµο µε την συνείδησή 

του, µόνο που το αποτέλεσµα συνήθως είναι ο παραπέρα διχασµός και όχι η αυτοσυγκράτηση. Σαν µέθοδος αυτογνωσίας 

είναι το ίδιο ανώφελη όσο και σαν τρόπος ζωής. Το άτοµο δεν έχει περιεχόµενο γιατί δεν είναι ένα δοχείο όπως η κοινότητα.  

Ακόµα και όταν έχει κάποιο στόχο, η εσωστρέφεια δε προσφέρει αυτογνωσία και ηρεµία. Για την αυτοσυνείδηση δεν αρκεί 

µόνο η λογική ανάλυση, απαιτείται και η συναισθηµατική συµµετοχή σε κάτι. 
19

 Η αντίφαση της εσωστρέφειας παραµένει 

στο βαθµό που εξακολουθεί να αναζητεί έναν τρόπο ένταξης ή απόσυρσης σε σχέση µε τον εξωτερικό κόσµο. Η συνειδητή, 

συστηµατική και θεσµοποιηµένη απόρριψη της κοινότητας σηµαίνει στην πραγµατικότητα επιβίωση µέσα σε ένα κόσµο που 

µας ανέχεται, µας τρέφει, µας χρειάζεται καµιά φορά, αλλά που δε µας απασχολεί. Η προσωπική ευτυχία θεωρείται ανταγω-

νιστική προς την ευτυχία του συνόλου. 
20

  

∆εν είναι διόλου αστείο να σκεφτεί κανείς ότι το τηλέφωνο αποτελεί όχι µόνο υποκατάστατο της κοινωνικότητας, αλλά 

και µαρτυρία της σηµασίας της. Το διαδίκτυο του ηλεκτρονικού υπολογιστή, σαν µια άλλη εκδοχή, µας οδηγεί σε µια εποχή 

αποµονωτισµού και εγκλεισµού στα πρότυπα µιας ανοικτής φυλακής, από την οποία δεν θέλει κανείς να δραπετεύσει. Η 

επαφή µε τον έξω κόσµο διευρύνεται γεωγραφικά και περιορίζεται ουσιαστικά στην ανταλλαγή πληροφοριών και την αγορά 

προϊόντων και υπηρεσιών. Ακριβώς εκείνα τα άτοµα που επιλέγουν να είναι µόνα και αποµονωµένα, µε µια αυτοεπιλεγµένη 

απόσυρση, προσβλέπουν στο τηλέφωνο είτε το internet σαν υποκατάστατα πληροφόρησης και επικοινωνίας. 
21

 Χωρίζουµε 

τον κόσµο σε άτοµα και χωριζόµαστε από αυτόν σαν ανεξάρτητες υποστάσεις. Προσπαθούµε να προσαρµόσουµε τη ρευστή 

µορφή της πραγµατικότητας σε σταθερές διανοητικές κατηγορίες που είναι πλαστά δηµιουργήµατα του µυαλού µας. 
22
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Με το να αντιληφθούµε την εσωστρέφεια σα µηχανισµό προσαρµογής, δεν σηµαίνει ότι δεν είναι, παράλληλα, και 

µια µορφή αλλοτρίωσης. Η εσωστρέφεια αποβλέπει σε µια ατοµική συνείδηση και γαλήνη, αλλά ταυτόχρονα συνιστά τη 

διαφοροποίηση της σχέσης προς το περιβάλλον. Η σύγκριση, η ανάµνηση, η εµπειρία, ακόµη και η γνώση, είναι στη βάση 

τους διαδικασίες άσχετες προς το εσωστρεφές υποκείµενο. Το άτοµο επιµένει µέσα στην εσωστρέφειά του να θεωρεί ότι τις 

διαµορφώνει και τις επαναπροσδιορίζει συνέχεια, αλλά και οι διαδικασίες αυτές εκδικούνται, δεν παραµένουν απαθείς. Μέσα 

από τη διαφοροποίηση και εξέλιξή τους αλλάζουν και επαναπροσδιορίζουν το άτοµο, µέσα πλέον σε ένα σε ένα κλειστό σύ-

στηµα που περιλαµβάνει το άτοµο και τις αφηρηµένες διαδικασίες. Και επειδή οποιαδήποτε διαδικασία σηµαίνει συσχετισµό, 

δεν γνωρίζω αν πρέπει αυτή την ατοµική διαδικασία να την ονοµάζω αποξένωση, αλλοτρίωση ή παραλογισµό. 

Η εσωστρέφεια συνεπάγεται µοναξιά. Η µοναξιά είναι η αρρώστια του σύγχρονου ανθρώπου. Κανένας δηµόσιος 

θρίαµβος, καµιά πολιτική συµφωνία δεν µπορεί να υπολογίζει ότι θα εξαλείψει εύκολα αυτή την εσωστρέφεια. Ούτε και επι-

θυµεί εξάλλου κάτι τέτοιο. Η µοναξιά έχει αποκτήσει ρίζες βαθιά µέσα στο άτοµο αλλά και µέσα στην κοινωνική ηθική. 

Κατά κάποιο τρόπο συνδέει, κάπως παράξενα, βέβαια, την ατοµικότητα µε την κοινότητα. Για τον λόγο αυτό ο εγωισµός 

συνιστά ένα συνώνυµό της. Ο τρόπος για να αναιρεθεί η µοναξιά δε µπορεί να είναι η εσωστρέφεια, γιατί αυτό αποτελεί τε-

ρατώδη ταυτολογία. Χρειάζεται να κυκλοφορήσουν µηνύµατα µεταξύ των ατόµων για να καταλάβουν, αν όχι να αποκαλύ-

ψουν, τη βαθιά σχέση που τα συνδέει. 
23

  

 

 

3. ΕΓΩΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ 
 

Το φεγγάρι έγειρε, βασίλεψε κι η πούλια 

Βαθιά µέσα στη νύχτα οι ώρες περνούν και εγώ πάλι είµαι µόνη. 
24

 

 

Το κοριτσάκι ήταν καλοντυµένο και µαζί µε τον πατέρα του περιφερόντουσαν στο πάρκο. Ο σαδιστής πατέρας δεν το 

άφηνε να παίξει, για να µη λερωθεί, και εκείνο έκλεγε γοερά Η προσγείωσή τους σε παραπλήσιο καφενείο και η κατάποση λεµο-

νάδας  - "χωρίς ανθρακικό για το µικρό παρακαλώ"- προσδιορίζει προκαταβολικά τα περιθώρια της επιτρεπτής αντίδρασης του 

κοριτσιού αυτού στο ρόλο που της επιφυλάσσει η κοινωνία 

 

Οι έλληνες, από την αρχαιότητα, διακρίνονται από κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα: είναι υπέρµετρα 

ατοµιστές, δεν έχουν συλλογικό πνεύµα, είναι απρόθυµοι τελείως να προσαρµοστούν σε τύπους και συλλογικές επιταγές, ενώ 

τονίζουν διαρκώς την ανάγκη τους να µείνουν "ανεξάρτητοι". 
25

 Αυτή η έξαρση του ατόµου σε ύψιστο πρότυπο επικαθόρισε 

µια αδιάκοπη συντηρητική λειτουργία της ελληνικής κοινωνίας για τα επόµενα 2500 χρόνια. Το αποµονωµένο άτοµο, για 

λόγους αρχής δήθεν, αδιαφορεί για την πολιτική επειδή, όπως ισχυρίζεται, δεν το αφορά. Το ίδιο ισχυρίζονται βέβαια και 

όλοι οι δεξιοί λειτουργικοί διανοούµενοι της εξουσίας: είναι απολιτικοί ή υπεράνω κοµµάτων! Και οι αριστεροί δεν είναι 

πολύ καλύτεροι. Αφήνονται στην ησυχία τους τόσο από την εξουσία, όσο και από την αδιαφορία των µαζών, καθόσον δεν 

προσφέρουν πρότυπα συµπεριφοράς που θα µπορούσαν να είναι επικίνδυνα για την εξουσία. 
26

 Αυτή, όµως, είναι και η επι-

θυµία των πολιτικών. Είναι µια αξιολόγηση της ανεξαρτησίας, που το άτοµο µπορεί µε φίλες και φίλους να µοιραστεί στιγµές 

ενδιαφέροντα και ιδέες, αλλά όχι την ουσία της καθηµερινής του ζωής. Η δηµοσιοποίηση των προβληµάτων υποχωρεί και οι 

προσωπικές - συµβατικές λύσεις των ψυχιάτρων βρίσκονται σε ανάπτυξη. Αυτό που αποκαλούµε πολιτικό µπορεί να είναι 

µόνο ιδιωτικό - ψηφίζω αυτούς που θα µε διορίσουν - και αυτό αποκαλείται, κατά γελοίο τρόπο, ηθική στάση. 
27

 Η ατοµική 

ζωή πρέπει να εξελίσσεται σε κάποιο ιδιωτικό, ψυχολογικό χώρο, έξω από την κοινωνία και σε αντίφαση αλλά όχι σε αντίθε-

ση µε αυτή. Αυτή είναι και η επιθυµία κάθε εξουσίας για ειρηνική συνύπαρξη µε τους υπηκόους της. Ο µόνος φόβος της είναι 

ο φόβος των µαζών. 
28

  

Οι άνθρωποι δε συζητούν πλέον, είναι αποµονωµένοι, αντιµετωπίζουν τον αυταρχισµό της εξουσίας χωρίς να απα-

ντούν, αλλά προσπαθώντας να επιβιώσουν. Σιγά - σιγά συνηθίζουν στο να υιοθετούν τη στάση του φυτού απέναντι στη ζωή 

µέχρι τελικά να φυτρώσουν κάπου. Ο εγωισµός προϋποθέτει την απόσταση. Η σκληρότητα και η αυστηρότητα είναι επακό-

λουθα αυτής της απόστασης, όπου οποιαδήποτε ισότητα γίνεται αδιανόητη. Αυτά όλα συνιστούν ένα αναπόσπαστο µέρος της 

µεγάλης σε κλίµακα ιδεολογικής επίθεσης που έχει εξαπολύσει το κεφάλαιο ενάντια στην ανθρώπινη συνείδηση. 
29

 

 Η αντίληψη των καθηµερινών ανθρώπων ότι η πραγµατική τους ατοµικότητα είναι ένα µυστήριο κρυµµένο 

στο εσωτερικό του σώµατός τους, είναι µια ταξική και όχι φυσική άποψη. Η αντίληψη όµως που έχει κάποιος για τον εαυτό 

του και η αντίληψη που έχουν οι άλλοι για αυτόν βρίσκεται σε µια αµφίδροµη σχέση. Ο διαχωρισµός ανάµεσα σε ένα "εγώ" 

και τον κόσµο, ανάµεσα στον παρατηρητή και στην παρατήρηση είναι για παράδειγµα αδύνατος στην περιοχή της ατοµικής 

φυσικής. ∆εν µπορούµε να µιλάµε για τον εαυτό µας, αν δεν µιλάµε ταυτόχρονα, για την φύση, και αντίστροφα. 
30
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4. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΓΩΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΊΑΣ    

 

Τα αυτάρκη άτοµα και οµάδες, αλλά και τα συστήµατα ιδεών, που χάνουν το χώρο των συναισθηµάτων  καταλή-

γουν να µοιάζουν µε εκείνους τους µικρόκοσµους που σιωπούν. Τα δηµιουργικά ερεθίσµατα και η ένταση βρίσκονται στην 

µεταβλητότητα ρυθµών και καταστάσεων, που µόνο η ανασφάλεια της κοινότητας προσφέρει. Η ατοµική πολυχρωµία είναι 

µόνο µια αφαίρεση, εξιδανίκευση ή ψευδαίσθηση πραγµατικότητας. Στο σύγχρονο  πολιτισµικό πλαίσιο, η σχέση ανάµεσα 

στην κατοχή και την ατοµικότητα θεωρείται φυσιολογική, αφού ταυτίζουµε την κατοχή µε την απόλαυση. Συνεπώς εάν κά-

ποιος ή κάποια επενδύσουν όλα τα ιδιοκτησιακά ενδιαφέροντα σε ένα δοσµένο πολιτισµικό συνωθήλευµα, όπως είναι ο εγω-

ισµός, αυτή η ενέργεια δεν θεωρείται προκλητική. Την αποδέχεται τόσο η εξουσία, όσο και οι αντίπαλοί της. Έτσι, έχει κατα-

λήξει ο υπερτονισµός του ατοµισµού - εγωισµού και η αξιολόγησή του στον ύψιστο βαθµό να θεωρούνται σαν το µοναδικό 

υπόλειµµα προσωπικότητας του ατόµου. 
31

  

Εκτός από την παρόρµηση για κατοχή και το άγχος της απώλειάς της, η εξοµοίωση της ατοµικότητας µε την εξου-

σία και τον εγωισµό εκφέρεται και µε άλλες εκδοχές: η απλή ζωή είναι αντικείµενο περιφρόνησης, ενώ, σε αντιπαραβολή 

προτιµούνται σύµβολα κοινωνικής θέσης, όπως είδη πολυτελείας, ακριβά καταναλωτικά αγαθά και εξεζητηµένες µορφές 

ψυχαγωγίας, αναντίστοιχες προς το συγκεκριµένο βαλάντιο. Αυτά τα υποκατάστατα ευτυχίας διαµορφώνουν ένα αίσθηµα 

κοινωνικής αναγνώρισης. Είναι µια νίκη, µε άλλα λόγια µιας συστηµατικής καταπίεσης της ανθρώπινης ζωής από τον εγωι-

σµό και. σε επέκταση, από την εξουσία. Συνοδεύεται, κατά κανόνα, από ένα παράλληλο αίσθηµα ευγνωµοσύνης σε κάποιους 

θεσµούς του κοινωνικού κράτους, όπως οι παροχές, η οικογένεια ή η εργασία, και τους εκπροσώπους τους. Αυτή η ικανοποί-

ηση, ή ακόµα και ευτυχία, που υποτίθεται ότι είναι ατοµικό κατόρθωµα, είναι στην πραγµατικότητα η επικράτηση µιας αστι-

κής διαφθοράς. Έχουµε να κάνουµε µε συντηρητικούς - αντιδραστικούς ανθρώπους, που είναι ευτυχισµένοι µε αυτά γιατί 

έχουν προηγούµενα  καταστρέψει την σκέψη και την προσωπικότητά τους ή δεν τις ανέπτυξαν ποτέ. 
32

 Ένα εύγευστο γεύµα, 

µια ευχάριστη βραδιά, µια συναυλία, µια γιορτή, ένα δυνατό τσιγαριλίκι, ένα ταξίδι, χάνουν όλη την ιδιαιτερότητά τους, όταν 

ανάγονται σε καθηµερινότητα. Η ταύτιση µε τις αξίες της εξουσίας βρίσκεται στη µονότροπη και καταναλωτική σχέση µε την 

ατοµικότητα, που έτσι µεταβάλλεται σε εγωκεντρισµό. Η αποτροπή αυτής της πορείας µπορεί να συµβεί µέσα από µια αντι-

καταναλωτική διαφοροποίηση της καθηµερινότητας. Όσο η στέρηση µεγαλώνει τον πόθο για αυτό που στερούµαστε, άλλο 

τόσο η αφθονία το µυθοποιεί και το κάνει τετριµµένο. 

Ο αναπτυγµένος καπιταλισµός παράγει µαζικά συγκεκριµένους τρόπους προσωπικής ζωής και ατοµικότητας, που 

ταυτόχρονα ενισχύουν και απειλούν την ηγεµονία του. Την ενισχύουν, όταν η ατοµικότητα εµφανίζεται µε την αµφίεση της 

κοινωνικότητας, στη περίπτωση, για παράδειγµα, που οι άνθρωποι αναζητούν αρχές για να ρυθµίσουν κάθε λεπτοµέρεια της 

ζωής τους. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι επιτιµούν τους υπόλοιπους για την πολιτικοποιηµένη συνείδησή τους ή τον ατοµισµό 

τους. Οι συλλογικές µορφές µε τις λιγότερες αρχές φαίνεται να είναι και οι αρµονικότερες. Αυτές απειλούν την ηγεµονία του 

κεφαλαίου, όταν η ατοµικότητα παρεµβάλλεται σαν πυρήνας της σχέσης ανάµεσα στη συνείδηση και σε ένα σύνολο από 

προβλήµατα. Η συνείδηση αποτελεί πάντοτε συνείδηση κάποιου πράγµατος, και, µε αυτή την έννοια, η παρέµβαση της ατο-

µικότητας, και όχι του ατοµισµού, εκτιµάει αυτά τα προβλήµατα, αυτούς τους συγκεκριµένους τρόπους προσωπικής ζωής. 
33

  

Το άτοµο εµπεριέχει τόσο την ατοµική, όσο και την κοινωνική εκδοχή του ανθρώπου, που συλλειτουργούν είτε 

συνειδητά είτε ασυνείδητα. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι ο διαχωρισµός τους, όσο και ο διαχωρισµός της 

κάθε ατοµικής µονάδας από το σύνολο της κοινωνίας, είναι παράλογοι. Οι ιδιότητες ενός ατόµου νοηµατοδοτούνται και α-

ξιολογούνται µόνο σε σχέση µε τη δραστηριότητά του. Για παράδειγµα, η αδράνεια και η απόσυρση δεν αποτελούν αυτο-

φυείς ιδιότητες του ατόµου αλλά αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασής του µε τα υπόλοιπα άτοµα της κοινωνίας. 
34

  Η ιεραρχηµέ-

νη εκλεκτική σχέση ανάµεσα σε ατοµικότητα και κοινωνικότητα αποτελεί αυτά που αποκαλούνται ανθρώπινος χαρακτήρας 

και νοοτροπία. Για να µπορέσουµε να µεταθέσουµε την αντίφαση σε ένα ανώτερο επίπεδο, χρειάζεται να αντιληφθούµε την 

διαφορά ατοµικότητας και συλλογικότητας. Αυτή η διαδικασία εµπεριέχεται στην επανάληψη της πραγµατικότητας, που κάθε 

τόσο βρίσκεται αντιµέτωπη µε παρόµοια καθηµερινά προβλήµατα. Η εξέτασή τους, που γράφει και σβήνει συνθέτοντας την 

συνείδηση, βάζει το άτοµο να συγκρούεται τόσο µε την ατοµικότητα, όσο και µε την κοινωνικότητά του. 
35

   

 

 

5. Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
 

Οι αθηναίοι, από τη φύση τους, ούτε να ζήσουν ήσυχα 

αυτοί οι ίδιοι µπορούν, ούτε να αφήσουν τους άλλους 

στην ησυχία τους. 
36

     
 

Και όµως. Αυτοί οι άνθρωποι διασταυρώνονται στο δρόµο τρέχοντας, σαν να µην έχουν τίποτε το κοινό. Αυτή η 

κτηνώδης αδιαφορία, αυτή η απαθής αποµόνωση, αυτός ο στενοκέφαλος εγωισµός, πουθενά αλλού δεν εκδηλώνονται µε 

τόση αναισχυντία. Είναι η έκφραση ενός εγωισµού στο πλέον αναπτυγµένο στάδιό του. 
37

  

                                                           
31

 Berger,  σ. 109. 
32

 S.P.K., σ. 110 κ.ε., Diederichsen, Freiheit..., σ. 106. 
33

 Zaretski, σ. 73, Colman, σ. 77, Lyotard, σ. 13. 
34

 Capra, σ.σ. 90, 228, 243. Η τελευταία πρόταση είναι µια "επέκταση" της αρχής του Mach από την φυσική όπου: "η αδράνεια  (µάζα) ενός σώµατος 

δεν αποτελεί αυτοφυή του ιδιότητα αλλά το µέτρο της αλληλεπίδρασής του µε τα υπόλοιπα στοιχεία του σύµπα-ντος". 
35

 Colman, σ. 132, Lyotard, σ.37. 
36

 Greek Literature, Θουκυδίδης Ι 70, σ. 197. 
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Ο εγωισµός αυτός, που δικαιολογείται σαν πρόφαση  υποκειµενικότητας, παρουσιάζεται σαν ανάγκη µε υλική βά-

ση. Το κίνητρό της υποτίθεται ότι είναι η διαφοροποίηση της ατοµικής από την κοινωνική συνείδηση µέσα από την ανάπτυξη 

της πρωτοβουλίας, διαµόρφωσης του περίγυρου, τονισµό της προσωπικότητας, αυτονόµηση της έκφρασης, προώθηση της 

αίσθησης της ασφάλειας. Η εµπορευµατοποίηση αυτής της ανάγκης για διαφοροποίηση έχει και ιδεολογικούς στόχους. Απο-

σκοπεί στο να εκτονώσει κάθε ενεργητική συµπεριφορά, αφοµοιώνοντας κάθε επικίνδυνο συλλογικό παιχνίδι. Η διαφοροποί-

ηση που συντρέχει µε την επιθυµία της ανατροπής, ελαχιστοποιείται στην ανάγκη για κατοχή και ιδιοκτησία. Έτσι, πραγµα-

τοποιείται µια σταδιακή αντικατάσταση των φυσικών και διανοητικών αισθήσεων από την αλλοτρίωση της κατοχής. 
38

  

Η ανάγκη για κατοχή εξαρτάται τόσο από τη φύση, όσο και από το σχηµατισµό της κοινωνίας. Συνδυάζει τις παθη-

τικότητες του έχειν, ώστε τελικά να παρουσιάζονται σαν προέκταση του ίδιου του ανθρώπινου σώµατος. Αυτή η προέκταση 

είναι πολυσήµαντη, τουλάχιστον ταυτόχρονα αποφατική και αντιθετική. Υπάρχουν άνθρωποι που αισθάνονται το ιδιόκτητο 

σπίτι και αυτοκίνητό τους σαν κοµµάτι του εαυτού τους, τα ρούχα τους σαν δεύτερο πετσί τους και το δωµάτιό τους το τοπο-

θετούν ανάµεσα στην καρδιά και στον εγκέφαλό τους. 
39

 Ακόµα και ο τρόπος που βλέπουν, έχει προσβληθεί από την ιδεολο-

γία της ιδιοκτησίας, Η ιδιοκτησία επηρεάζει τις ανθρώπινες σχέσεις, γιατί τις αξιολογεί µε βάση την ανταλλαξιµότητά τους. 

Καθετί έχει γίνει εµπόρευµα.
40

 

Το 1516 υπήρχαν άνθρωποι που είχαν καταλάβει πως δεν µπορεί να υπάρξει πραγµατική δικαιοσύνη και ευηµερία, 

όσο υπάρχει ατοµική ιδιοκτησία και τα πάντα εκτιµούνται µε βάση το χρήµα. ∆εν είναι δίκαιο το χειρότερο είδος ανθρώπων 

να απολαµβάνει τις καλύτερες συνθήκες ζωής. Μια χώρα όπου ο πλούτος ανήκει σε µια µικρή µειοψηφία δεν µπορεί να ευτυ-

χήσει απόλυτα, όταν γύρω της υπάρχει τόση δυστυχία. 
41

  

Η εξέγερση ενάντια στην κατοχή, την ιδιοκτησία και την εξάρτηση από µικροαντικείµενα συνίσταται στην συνει-

δητοποίηση της διαφοράς ανάµεσα σε κατοχή και απόλαυση. Όσο η ταύτιση κατοχής και απόλαυσης είναι θεωρητικά αυτο-

νόητη, άλλο τόσο ο διαχωρισµός τους είναι περίπλοκος.  Η κατοχή αντικειµένων έχει αποκτήσει πολύ µεγαλύτερη συµβολική 

αξία από τη χρηστική ή ανταλλακτική τους αξία. Είναι κάτι σαν τις µετοχές του ελληνικού χρηµατιστηρίου, των οποίων η 

άνοδος της τιµής δεν εξαρτάται από άνοδο της παραγωγικότητας και των πωλήσεων, αλλά εκφράζει την απαξίωση του χρή-

µατος µέσα από την µεγιστοποίηση της κυκλοφορίας του. Η κατοχή ανθρώπων θεωρείται, πλέον, σαν πολιτικά και κοινωνικά 

ανεπίτρεπτο γνώρισµα κοινωνικού φασισµού. ∆εν έχει, βέβαια, καταργηθεί, όσο υπάρχουν οικογένειες που έχουν δούλους 

και άντρες που θεωρούν την γυναίκα σαν την γυναίκα "τους". Αυτό θα είναι θέµα στο επόµενο κεφάλαιο, όµως. Για τα αντι-

κείµενα δεν υφίσταται καµιά αµφισβήτηση του δικαιώµατος  κατοχής τους, αφού ο φασισµός δεν θεωρείται συνολικά σαν µια 

ακραία εκδοχή της αστικής κυριαρχίας. Στη µικροκλίµακα της οικογένειας, του ατόµου, της παρέας ή των σχέσεων, υφίστα-

ται, αναλογικά, µια δυσνόητη και δυσδιάκριτη, απ' ότι φαίνεται, µορφή µικροφασισµού, σαν έκφραση της ιδιοκτησίας στη 

κλίµακα αυτή. Εκφράζεται συναισθηµατικά µε τη ζήλια και το φθόνο απέναντι σε ανθρώπους και αντικείµενα Η ηθική, σαν 

ιδεολογική πρόφαση, παίζει τον ρόλο του κοινωνικού σταθεροποιητή. Κατά ένα διόλου τυχαίο τρόπο, η απόλαυση σχέσεων 

και αντικειµένων, που δεν µας ανήκουν θεωρούνται ανήθικες - και όχι σπάνια αντιµετωπίζεται σαν ποινικά κολάσιµη.  

Η κατοχή και η ιδιοκτησία δεν είναι µονοσήµαντες καταστάσεις. Ακόµα και η εµπορευµατοποίησή τους είναι πο-

λυδιάστατη και µε πολλά επίπεδα αντιφάσεων. Για παράδειγµα, η βιολογική ανάγκη για τροφή µπορεί κάποια στιγµή να 

µεταβληθεί σε ζήτηµα επίδειξης και κατοχής. Άλλοι πεινάνε και άλλοι τρώνε ό,τι επιθυµεί η ψυχή τους. Αυτοί που τρώνε για 

να ζήσουν διακρίνονται σε αυτούς που προσπαθούν να διατηρήσουν τη σωµατική τους ευρωστία και υγεία, όσο, βέβαια, τους 

επιτρέπει η τρέχουσα µόλυνση, και στους άλλους που είναι κάτοχοι της δυνατότητας για εξεζητηµένη διατροφή. Το σύστηµα 

ενώ προσπαθεί να εξασφαλίζει ένα ελάχιστο επίπεδο επιβίωσης, διαµορφώνει ταυτόχρονα και καταναλωτικά πρότυπα. Οι 

"υγιεινές τροφές" αποτελούν συγχρόνως ένα άλλοθι εναντίωσης στην τρέχουσα µόλυνση, ένα δείγµα κοινωνικής συνείδησης 

και κύρους αλλά και ένα σύστηµα όλο και σηµαντικότερης παραοικονοµίας µιας καπιταλιστικής παραγωγής για απαιτητικούς 

καταναλωτές. 

Η συµπληρωµατικότητα της κατοχής αντιδιαστέλλεται προς την απόλαυση της αντίθεσης προς το σύστηµα. Έχου-

µε ακόµη τη περίπτωση της κατοχής ρουχισµού, που µπορεί κάποια στιγµή να µεταβληθεί σε ένα σύµβολο εναντίωσης: Ο 

συντηρητικός φοράει το παντελόνι που είδε στη διαφήµιση. Ο εκσυγχρονιστής φοράει το µέσα έξω ή το χρωµατίζει ζωηρά, 

για να τον προσέξουν , να παραστήσει κάποιον, ή να αποκτήσει µια "ταυτότητα" που έτσι κι αλλιώς δεν διαθέτει. Ο εξτρεµι-

στής έχει αρνηθεί την έννοια του παντελονιού το οποίο, κατά κανόνα, δεν πιάνει στα χέρια του ποτέ, κάτω από κανονικές 

συνθήκες, γιατί δεν έχει περιεχόµενο. 

Αυτό που παρατηρούµε µε ένταση, που αυξάνει συνέχεια πλέον, είναι µια έξαρση του εξοπλισµού µε φαντασιακές 

ή πραγµατικές ταυτότητες και όλο συχνότερες εκρήξεις πολέµων ταυτοτήτων. που προχωρούν πολύ περισσότερο από το να 

διεκδικούν εννοιολογικό χώρο. Οι ρατσιστικές επιθέσεις και ο τρίτος βαλκανικός πόλεµος είναι δυο περιπτώσεις πολέµων 

ταυτοτήτων. Οι ταυτότητες αυτές είναι κατασκευές των µέσων µαζικής αποβλάκωσης και έχουν ρατσιστικό περιεχόµενο. 

Εκφράζουν την κατάρρευση των κοινωνικών σχέσεων και την άρνηση των ιδεών της εξέγερσης σαν ουτοπικών. Οι ληστο-

συµµορίτες - πατριώτες των βαλκανικών πολέµων και τα φασιστοειδή από το Βρανδεµβούργο έχουν βγει από ταινίες της 

τηλεόρασης. Το γεγονός, πάντοτε  αλλοιωµένο και προκατασκευασµένο, έχει πάρει την θέση του περιεχόµενου της σχέσης 

και στη θέση της προτείνει µια πρωτοφασιστική συσχέτιση εξάρτησης. 
42

  

 

 

                                                                                                                                                                                                          
37

 Lefevres Henri, Μαρξισµός και Πόλη, σ.σ. 13 - 14. 
38

 Early Marx, Οικονοµικά και Φιλοσοφικά Χειρόγραφα, σ. 352.   
39

 Cooper, σ. 24 κ.ε. 
40

 Berger, σ. 87. 
41

 More, σ. 65. 
42

 Jaspers, σ. 110, Diederichsen, Freiheit..., σ.σ. 123 και 260, Παπαταξιάρχης, σ. 9.  
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6. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

 

Ο πλούτος, ο πολιτισµός και οι θησαυροί της άρχουσας τάξης γίνονται προσιτοί σε όλους µε τη µορφή φτηνών κο-

σµηµάτων, νεωτερισµών, οικιακών συσκευών και εξωτικών διακοπών. Η καλοπέραση, η απόλαυση των καρπών της εργασί-

ας, ή η ίδια η ευχαρίστηση συντρέχουν πλέον µε την ιδέα της κατανάλωσης. Εργαζόµενοι και µη, θεωρούν την κατανάλωση 

αυτοσκοπό και όχι συνακόλουθο της παραγωγής. Την αντιλαµβάνονται σαν βασική πηγή, µαζί µε την ιδιοκτησία, ατοµικής 

αλλά και κοινωνικής ταυτότητας. Έννοιες όπως "µεσαία τάξη", "τρόπος ζωής" χρησιµοποιούνται µε την υστεροβουλία να 

υπερασπίσουν τα προνόµια της εξουσίας σε συνάρθρωση µε τις απαιτήσεις της κοινωνίας και όχι σε αντίθεση προς αυτή. 

Αντίθετα, στην κεντρική Ευρώπη η έννοια "προλετάριος" - prol - είναι βρισιά που σηµαίνει τον αλκοολικό, τον επιδειξιοµανή 

και τον ασυνείδητο.  
43

  

Τα καταναλωτικά αγαθά παύουν να είναι φορτισµένα µε µια υλικότητα και τη φυσική ή παραγωγική τους πολυ-

πλοκότητα και µετατρέπονται στοιχεία µιας κατηγορίας από σηµασίες. Ο έλεγχος αυτών των σηµασιών από την εξουσία 

σηµαίνει προώθηση της κατανάλωσης και αναίρεση κάθε κίνδυνου αποσταθεροποίησης αυτής της εξουσίας. 
44

 Η κατανάλω-

ση αποτελεί τον κοινό παρονοµαστή ανάµεσα στην επιθυµία των κατώτερων στρωµάτων για ανώτερο βιοτικό επίπεδο και του 

κεφαλαίου για µεγαλύτερα κέρδη. Κρύβει και ταυτόχρονα διαµορφώνει την πραγµατικότητα. Έχουµε να κάνουµε µε το 

πνεύµα της εποχής, που όντας ρατσιστικό και σεξιστικό, εκφαίνεται µέσα από την κατανάλωση, σαν ένα σύνολο από "επ' 

άπειρον" διαιρετών υποκουλτούρων και µειονοτήτων που δεν αποκλείουν κανένα και τίποτα. 
45

 Αυτό φαίνεται καθαρά και 

από τον ρόλο της διαφήµισης. Η ουσιαστική της λειτουργία δεν είναι πλέον η προώθηση ενός προϊόντος αλλά η σφυρηλάτη-

ση της συµπεριφοράς του ατόµου, ώστε να εµπνεύσει επιθυµίες και επιδιώξεις. Η Coca Cola και το Marlboro κάνουν πολιτι-

κή και όχι διαφήµιση. 
46

  Η κατανάλωση, σαν γλωσσικό ιδίωµα, δεν είναι υπερταξική. Αποτελεί ένα συµβιβασµό ανάµεσα 

στην εξουσία και το αποµονωµένο άτοµο. Προσανατολίζει τα ενδιαφέροντα του ατόµου στον εσωτερικό του κόσµο, αντι-

σταθµίζοντας έτσι τη δυσαρέσκειά του για την εργασία του, και µετριάζει τελικά την οξύτητα των κοινωνικών αντιθέσεων. 

Όσο απλοϊκή και να φαίνεται αυτή η πολιτική, παραµένει πάντα σοφή και πετυχηµένη από ψυχολογική άποψη. Η αντισταθ-

µιστική προσφορά της κατανάλωσης κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι σε µια εξέγερση έχουν να χάσουν πολλά πέρα 

από τις αλυσίδες τους 
47

  
Ο "χώρος" και σε αυτό τον τοµέα δεν υστερεί σε τίποτε σε σχέση µε την υπόλοιπη κοινωνία. Ακριβώς επειδή η 

στάση αυτή δεν συνιστά κάποια ιδιαιτερότητα, η απαλλαγή του από το σύνδροµο της κατανάλωσης τόσο εµπορευµάτων όσο 

και ιδεών, δεν είναι απλή υπόθεση. Η καταναλωτική υστερία και η λογική του "εδώ και τώρα" έχουν συνυφανθεί. Αρνούµα-

στε να εφεύρουµε εργαλεία, µεθόδους και διαδικασίες, που θα αγγίζουν τις ριζοσπαστικές χορδές και της υπόλοιπης κοινωνί-

ας. Με άλλα λόγια η κατανάλωση µεταθέτει το "εδώ και τώρα" στο αόριστο µέλλον. Τα θλιµµένα αλλά καλοζωισµένα πρό-

σωπα κάποιων, που η ανατροπή της εξουσίας συνδυάζεται ενδόµυχα µε τη κοινωνική τους αναγνώριση, είναι ιδιαίτερα εύ-

γλωττα όταν κάνουν προτάσεις σε δύσκολες στιγµές. Η πρακτική που ελπίζει στην αξιοποίηση των λαθών του κράτους, και 

µόνο, είναι αποκλειστικά πολιτική συµπεριφορά, που προσβλέπει στην υποκατάστασή του µε ένα άλλο κράτος, και µέχρι να 

συµβεί αυτό, από εµάς, στο ίδιο αυτό κράτος.  

 

Ο διανοητικός παραλογισµός είναι ένα πρωτότυπο είδος αντίδρασης στον αστικό ορθολογισµό, αλλά η συνεχής επα-

νάληψή του κουράζει και αυτούς τους ίδιους που παραλογίζονται.  

 

Θεός φυλαξοι µην αναλάβουµε εµείς να καταργήσουµε το κράτος...  

Έχει να πεινάσει κοσµάκης και να στηθεί κρεµάλα, που θα πάει σύννεφο. 

 

 

 

 

Αυτή κι αυτός 
ασεξουαλικοί και αµόρφωτοι 

 

 

Τα αισθήµατα και η εµπειρία 

δε µετασχηµατίζονται σε καµιά µορφή ορθολογισµού. 

Η αλήθεια γεννάει µίσος.  
1
  

 

                                                           
43
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44
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46

 Rosenthal, σ. 60. 
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Η πόρτα του µπαρ ανοιγοκλείνει τρίζοντας σιγανά. Ένα ξαφνικό ρεύµα αέρα παρασύρει τις στάχτες πάνω από τον πά-

γκο. Εµφανίζεται αυτός. Τα ακατάστατα µαλλιά του κρύβουν στη σκιά τους τα παγερά του µάτια και το πέτσινό του σακάκι, µε 

τις βάτες, τονίζει ακόµη περισσότερο το πλατύ του στέρνο. Κάτι, που δε διακρίνεται καθαρά, κρέµεται χαλαρά πάνω στο δεξί του 

γοφό. Αυτός, στέκεται µε τα πόδια ανοιχτά, οι βαριές του µπότες είναι σκονισµένες, οι ανάσες του µετρηµένες και σταθερές. 

Αυτός, σίγουρος για τον εαυτό του, κοιτάζει µε άνεση γύρω του και τα λεπτά σαρκώδη χείλη του µόλις και απευθύνουν, γενικά, 

ένα κοροϊδευτικό χαιρετισµό. Το αποτσίγαρο, σβησµένο, κρέµεται από την άκρη του στόµατός του. Αυτός περπατάει µέχρι τον 

πάγκο, µε µια ανάλαφρη κίνηση, και µε τη βαθιά τραχιά φωνή του παραγγέλνει προστακτικά "ένα cognac πεντάρι". Αυτός, µε 
µια γρήγορη κίνηση, πετάει στη λιγωµένη σερβιτόρα µερικά χαρτονοµίσµατα και ακουµπάει τον αγκώνα του στη καλογυαλισµένη 

επιφάνεια του πάγκου. Αυτός φτύνει περιφρονητικά το σβησµένο αποτσίγαρο στο πάτωµα. Αυτός γέρνει βαριά και, σχεδόν αγγί-

ζοντας την σερβιτόρα, ρωτάει: "Που διάολο βρίσκεται η Μαρία;" 
2
 

Ο  " µπάτσος του Μπέβερλι Χιλς; "  

Ο  " δολοφόνος µε το αγγελικό πρόσωπο; " 

Ο  " άνθρωπος που γνώριζε πολλά; " 

Ο  " αταίριαστος; " 

Ο  " επαναστάτης χωρίς αιτία; " 

Ο  " και οι δώδεκα ήταν καθάρµατα; " 

Ο  " Τοπ Γκαν; " 

Ο  " σκληρό καρύδι; " 

Ο  " κινούµενος κεραυνός; " 

Ο  " βρώµικος Χάρυ; " 

Ο  " εννιά φορές σκληρός; " 

Ο  " άγριος σαν κανίβαλος; " 

Ο  "ένας και µοναδικός; " 

Ο  "Λινκ ο τρόµος; " 

Ο  "αετός πάτησε στη γη; " 

Όχι καλέ! ο "γατούλης" είναι, που µόλις µπήκε στο "Άλλοθι" 
3
   

 

Η ερωτική σχέση των ανθρώπων είναι είτε µια σχέση άντρα και γυναίκας, είτε δύο γυναικών, είτε δύο αντρών. Η 

πλέον προβληµατική, συνηθισµένη και κυρίαρχη από τις εκδοχές αυτής της σχέσης είναι η ετερόφυλη και αυτή θα γίνει στο 

σηµείο αυτό αντικείµενο µελέτης. Αυτή η σχέση δείχνει σε ποιο βαθµό η ατοµικότητα έχει γίνει φυσική για τον άνθρωπο, ή, 

αντίστοιχα, η φύση ατοµικό βίωµα  Το συνολικό επίπεδο ανάπτυξης της ανθρωπότητας ή και επί µέρους κοινωνιών και κοι-

νοτήτων µπορεί να εκτιµηθεί από αυτή ακριβώς τη σχέση.  
4
 

Η σχέση αυτή δεν µπορεί να αντιµετωπίζεται όπως οι εργασιακή, αν και πρόκειται και για µια εργασιακή σχέση. 

Είναι, παράλληλα, µια κοινωνική σχέση γιατί εξαρτάται από τις επαφές µεταξύ των ανθρώπων. Όσο και αν τα προβλήµατα 

των σχέσεων αναπαράγονται και επαναλαµβάνονται, δεν είναι παρόµοια µε τα προβλήµατα που κάθε ξεχωριστός εργαζόµε-

νος αντιµετωπίζει µε την εργοδοσία του. Η αντρική κυριαρχία, µε λίγα λόγια, δεν πρόκειται να ανατραπεί, όπως θα ανατραπεί 

το κεφάλαιο. Το µέλλον της σχέσης γυναίκας και άντρα θα είναι ένας ζοφερός και ατελείωτος πόλεµος φθοράς, άλλοτε εντο-

νότερος και άλλοτε ασθενέστερος. 
5
 Το επίπεδο αυτής της σχέσης εικονογραφεί την αυταρχικότητα της κοινωνίας µε ένα 

τρόπο εναργέστερο από αυτό των θεσµών και της καταστολής. Για παράδειγµα, ή Παναγία αποτέλεσε για πολλούς αιώνες ένα 

πρότυπο µίµησης, που πρότεινε η εξουσία για τις γυναίκες, ριζωµένο στη σκοτεινή εποχή του ευρωπαϊκού µεσαίωνα. Έδινε 

έµφαση στις έννοιες της µητρότητας και της αγνότητας που όταν συνδυάζονταν µε την εκκλησιαστική ζωή και την εργασία 

στα χωράφια, τόνιζαν αυτόν το ρόλο. Αντίθετα, ο Χριστός δεν αποτέλεσε ποτέ αντρικό πρότυπο, ήταν πολύ µαλακός για κάτι 

τέτοιο, και οι περιορισµοί που έβαζε η εκκλησία στη σεξουαλικότητα, η εξοµολόγηση και η εξουσία του παπά µε τα φουστά-

νια, αποτέλεσαν σηµείο τριβής µε τον αντρικό πληθυσµό. 
6
 Η εκκλησία είναι γυναικεία υπόθεση κάτω από την εξουσία ενός 

.άντρα - του παπά.  Η κοινωνική παρουσία της γυναίκας διαφέρει ακόµα και σήµερα από εκείνη ενός άντρα. Η παρουσία του 

άντρα καθορίζεται από τη δυνατότητα µιας εξουσίας που εκφράζει και ασκεί πάνω στους άλλους και τις άλλες. Σε αντιδια-

στολή µε αυτό, η γυναικεία παρουσία υποχρεώνεται να γίνει εσωστρεφής, σε βαθµό που κάτι τέτοιο να θεωρείται πλέον φυ-

σικό. 
7
  

Από το 1968 και µετά, ορισµένες επαναστατικές τάσεις του γυναικείου κινήµατος κατόρθωσαν να βάλουν το φύλο 

στο στόχαστρο, υπερβαίνοντας τα βασικά µέχρι τότε αιτήµατα της ισοπολιτείας. Τα ίσα µεροκάµατα δεν συνιστούν πλέον 

απελευθέρωση, όταν υπάρχουν γυναίκες διευθυντές, ούτε η γενικευµένη θεσµική ισότητα όταν υπάρχουν γυναίκες πρωθυ-

πουργοί σε ισλαµικά κράτη. Το γυναικείο δεν µπορεί να περιορίζεται µόνο στην δηµόσια έκφανση των ανθρώπινων σχέσεων,  

όταν η καταπίεση τείνει να απελευθερωθεί από τα βιολογικά χαρακτηριστικά του ατόµου. Οι απλές διαπιστώσεις ότι "το 

προσωπικό είναι πολιτικό", ότι "οι σεξουαλικές σχέσεις είναι σχέσεις εξουσίας", και ότι το σώµα και η σεξουαλικότητα είναι 

πεδία πολιτικής αντιπαράθεσης, διευρύνουν την έννοια του πολιτικού, δηµιουργώντας νέους ορίζοντες προβληµατισµού. Οι 

όροι αυτοί στα µάτια του "χώρου" και της νεολαίας τίναξαν στον αέρα τις αξίες της παραδοσιακής µεταρρυθµιστικής αριστε-

                                                           
2
 "Grosse Freiheit", τεύχος 71, Ιούλης 1984, µτφ. Κάτιας Σακελλαρίου. 

3
 Γιώργο µου, δεν ήθελα να σε προσβάλω, αλλά, δυστυχώς, όπως έλεγες τότε και συ, όταν πηγαίναµε για αφίσες µε τα πρεζάκια µαζί, πρέπει να στη-

ριζόµαστε στις ελάχιστες δυνάµεις µας, ακόµη και για να αντλούµε παραδείγµατα, συµπληρώνω εγώ.  
4
 Early Marx, Οικονοµικά και Φιλοσοφικά Χειρόγραφα, σ. 347. 

5
 Colman, σ. 49.  

6
 Jill Dubisch στο Παπαταξιάρχης κλπ., Κοινωνικό Φύλο, Συγγένεια και Θρησκεία...,σ. 116. 

7
 Berger, σ. 46. 
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ράς και του αριστερισµού, που στάθηκαν ανίκανοι να αντιληφθούν ότι ο καπιταλισµός, αν και γενικό φαινόµενο, βιώνεται 

υποκειµενικά και µε διαφοροποιηµένες εντάσεις σε συνάρτηση µε το φύλο, την εντοπιότητα ή το επάγγελµα. Κάποτε αντιλη-

φθήκαµε, επιτέλους, ότι το φύλο είναι µια ακόµη έκφανση της κοινωνικής οργάνωσης. 
8
  

 

 

1. ΜΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΑ ΚΑΙ ΨΕΎΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

Κελί θανατοποινίτη. 

Η φυλακισµένη είναι η ίδια ηθοποιός µε τον εραστή. 

Οι φύλακες την παίρνουν από εκεί και αυτή ουρλιάζει και χτυπιέται. 

Ερωτική σκηνή και ταυτόχρονα η γυναίκα οδηγείται για εκτέλεση.  

Το ζευγάρι στη ερωτική σκηνή βρίσκεται σε οργασµό, καθώς  

η φυλακισµένη δολοφονείται 

στην αγχόνη, στην ηλεκτρική καρέκλα, στο θάλαµο αερίων,  

µε µια σφαίρα στο κεφάλι. 
9
 

 

Το γεγονός ότι µόνο το 20% της ελληνικής γης ήταν καλλιεργήσιµο στην αρχαιότητα, και ότι το υπόλοιπο ήταν 

γεµάτο από βοσκότοπους που ευνοούσαν την κτηνοτροφία, υποβοήθησε ιδιαίτερα την ανάπτυξη της πατριαρχίας. Οι αµαζό-

νες, σαν τελευταίο µητριαρχικό κατάλοιπο, επιβίωσαν στις πεδινές Μικρά Ασία και Κολχίδα, πολύ αργότερα από την εξαφά-

νισή τους από την Ελλάδα. Ήδη από την εποχή του Ησίοδου η αντρική κυριαρχία είχε επιβληθεί, σε βαθµό που να πιστεύεται 

ότι η εµπιστοσύνη στις γυναίκες ανταποδίδεται µε την απιστία από µέρος τους. ∆ιακόσια χρόνια αργότερα, τα έργα του Αρι-

στοφάνη  Λυσιστράτη και Θεσµοφοριάζουσες µάς πληροφορούν, µε τρόπο αντιδραστικό, για την τότε ύπαρξη ενός γυναικείου 

κινήµατος χειραφέτησης. 
10

 Ακόµα και σήµερα, οι γυναίκες αντιµετωπίζονται αρκετά διαφορετικά από τους άντρες. Η κοινω-

νία, ο ιδανικός θεατής των ανθρώπων, είναι αρσενική και η εκάστοτε εικόνα της γυναίκας, αλλά και του άνδρα, προδιαγρά-

φονται για να κολακεύουν και να δικαιολογούν την κοινωνία αυτή. Μια γυναίκα µετατρέπεται σε αντικείµενο επειδή ακριβώς 

η ηθική - θεατής είναι άντρας και θέλει να τη βλέπει µε αυτό τον τρόπο που αναγνωρίζει την εξουσία του. 
11

 Η ηθική αυτή 

είναι παλαιότερη από τον καπιταλισµό, αλλά ο καπιταλισµός της έχει αποδώσει νέες σηµασίες, εµπλουτίζοντας και ταυτό-

χρονα απαλύνοντας στις σχέσεις τις διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα.  

Η βασική ψευδαίσθηση πάνω στο ζήτηµα συνίσταται στο ότι συχνά η σχέση µιας γυναίκας και ενός άντρα 

αντιµετωπίζεται αποκλειστικά σαν θέµα αλληλεπίδρασης δύο µοναδικών ατόµων. Τα προσωπικά δεν έχουν ή δεν επι-

τρέπεται να έχουν πολιτικό περιεχόµενο. Ήδη η κοινωνία έχει φτάσει σε σηµείο όπου κάθε µορφή επικοινωνίας - συσχετι-

σµού γίνεται σε επίπεδο οργανωτικού πλαισίου, (concept), και όχι περιεχόµενου - σχέσης. Το ότι η γυναίκα ανάγεται ταυτό-

χρονα σε εµπόρευµα, θεωρείται κάτι ανεξάρτητο από τον τρόπο µε τον οποίο εξελίσσονται οι σχέσεις της µε τον άντρα. Μια 

τέτοια σχέση περιέχει, όµως, στοιχεία ταξικού ανταγωνισµού και για αυτό, σαν µια µορφή πολιτικής και κοινωνικής διαµά-

χης, απαιτεί µια συλλογική λύση. Αυτή η συλλογική διαδικασία επίλυσης είναι σηµαντική. Χρειάζεται να αντιληφθούµε ότι η 

αντρική κυριαρχία δεν έχει τις ρίζες της στην φύση αλλά, όπως κάθε άλλη ιδεολογία, είναι επακόλουθο συγκεκριµένων κοι-

νωνικών µορφών και των συσχετισµών τους. 
12

 Για παράδειγµα, τα λιοντάρια ζουν σε γυναικείες κοινότητες, όπου κατά δια-

στήµατα ανανεώνεται το πρόσωπο του άντρα. Ορισµένα είδη πιθήκων θυµίζουν την αυλή του Σουλεϊµάν του Μεγαλοπρε-

πούς, Τα άλογα αυτοϊκανοποιούνται ή συνουσιάζονται µε γαϊδούρια, πράγµα που στους ανθρώπους αποκαλείται κτηνοβασία, 

αλλά ταυτόχρονα έχουν σχέσεις και µε άλλα άλογα του άλλου φύλου. Πολλοί µικροοργανισµοί είναι ερµαφρόδιτοι ή πολλα-

πλασιάζονται µε την διαίρεση.  Στην δυτική κοινωνία επικρατεί ακόµη η άποψη του βιολογικού φύλου σαν κάτι έµφυτου που 

µάλιστα υπάρχει πριν από αυτή. Το φύλο σαν "φυσικό" κανονιστικό πρότυπο δεν επιδέχεται αµφισβήτηση, είτε πρόκειται για 

πολιτική, είτε για σεξουαλικότητα, πόσο µάλλον για την πολιτική της σεξουαλικότητας. Το φύλο αναδεικνύεται σε βασική 

προϋπόθεση της κοινωνικής ευταξίας και συµπεριφοράς, ενσαρκώνοντας αυτό που αφαιρετικά αποκαλούµε ηθική. 
13

  

 Η κοινωνία, για παράδειγµα, θεωρούσε και θεωρεί ανάγωγη µια γυναίκα που έχει διαγωγή αντίστοιχη µε 

αυτή ενός ευυπόληπτου άντρα. Η φυλετική αυτή διάκριση στηρίζεται σε έναν οικονοµικό καταµερισµό εργασίας των δύο 

φύλων όπου, παλαιότερα, ο άντρας υποχρεωνόταν να αποκτάει και η γυναίκα να αποταµιεύει. 
14

 Η µικροµεσαία εκδοχή της 

χειραφέτησης έχει αναστρέψει αυτούς τους καταµερισµούς: της απόκτησης σε προσφορές και παροχές και της αποταµίευσης 

σε σπατάλη και κατανάλωση. 

Στην προκειµένη περίπτωση, αυτή η διεύρυνση δεν είναι παρά µόνο µια αντιστροφή που δεν µεταβάλλει σε τίποτα 

την ποιότητα της σχέσης ανάµεσα στα δύο φύλα. Αποτελεί έναν ηθικό καταµερισµό που κυριαρχεί και στην ερωτική διάστα-

ση των συσχετισµών ετερόφυλων - αλλά, όχι σπάνια, και οµοφυλόφιλων. Η εξουσία απαιτεί, δηµαγωγικά, κάθε κίνηση και 

πράξη της γυναίκας να ξεχειλίζει από ερωτισµό, ενώ του άντρα από στιβαρότητα και αυτοπεποίθηση. Οι στιβαρές γυναίκες 

που διευθύνουν τράπεζες είναι οπωσδήποτε νέες και ωραίες, τουλάχιστον στις διαφηµίσεις, ενώ οι εραστές των γυναικών - 

ηθοποιών, βρωµάνε αντριλήκι, τουλάχιστον στα περιοδικά! Όλα αυτά δεν συνιστούν παρά κατάλοιπα συναισθηµάτων και 

                                                           
8
 Παπαταξιάρχης, σ.σ. 11- 16. 

9
 Βurroughs William, Η Ηλεκτρονική Επανάσταση, σ. 55. (σηµαντικά διαφοροποιηµένο   από το πρωτότυπο) 

10
 Greek Literature, Ησίοδου, Εργα και Ηµέραι 368, σ. 54. " Οταν οι σύζυγοί µας επιστρέφουν στο σπίτι από τα παιχνίδια τους, µας κοιτάζουν πρώτα 

καχύποπτα και µετά κάνουν το σπίτι ανάστατο, κυνηγώντας ερωµένους κρυµµένους στα ντουλάπια. " Στο ίδιο, Αριστοφάνη, Λυσιστράτη 506, σ. 167.   
11

 Finley, σ. 72, Berger, σ.σ. 50 και 64. 
12

 Early Marx, Το Ιουδαϊκό Ζήτηµα, σ. 239, Colman, σ. 41, Zaretski, σ. 137 
13

 Παπαταξιάρχης, σ.σ. 13 -14.  
14

 Αριστοτέλους, Πολιτικά, σ. 149, τ. 1ος. 
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τίποτα παραπάνω. Η προβολή µιας υποτιθέµενης αντρικής σεξουαλικής ορµής δεν µπορεί να σηµαίνει κάτι άλλο από την 

µετουσίωση της αρχικής φυλετικής διάκρισης σε µια ιδεολογία µε εγωιστικό - ατοµιστικό περιεχόµενο.  
15

  

 

 

2. Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ 

 
-Ετούτη εδώ να ρωτήσεις. Του δίνει ξύλο του δικούνε της, που πάει σύννεφο. 

-∆έρνεις τον άντρα σου µωρή ; 

-Ε, από να µε δέρνει αυτός, όπως κάνουν οι άλλοι,  

καλύτερα να του τις βαράω εγώ.  

-Και δε φεύγει; 

-Πού να πάει; Μια φορά κοιµήθηκε δυο βράδια στο αυτοκίνητο. 

Ε, δεν τον δέρνω και κάθε µέρα. Μόνο όταν τσακωνόµαστε.  
16

  

 

Οποιαδήποτε εναλλαγή των ρόλων ανάµεσα στα δύο φύλα υποτιµάει το συναισθηµατικό περιεχόµενο αυτής της 

σχέσης, γιατί αντιλαµβάνεται τη σχέση άντρα και γυναίκας, σαν αντίθεση δύο κόσµων, ξένων µεταξύ τους. Η διαιώνιση του 

θεσµού του σταθερού και µόνιµου ζευγαριού, σαν µορφή στενού συσχετισµού, όσες τούµπες και να κάνει και αλλαγές να 

υποστεί, εξακολουθεί να παραµένει αναλλοίωτος σε ένα βασικό του χαρακτηριστικό: τον απόλυτο και ολοκληρωτικό έλεγχο 

του ενός πάνω στην άλλη ή, στην εκσυγχρονισµένη εκδοχή του, την αµοιβαία εναλλαγή της καθοριστικής αυτής καταπίεσης. 

Κύριο χαρακτηριστικό της σχέσης παραµένει η διάλυση της οντότητας των υποκειµένων. Το "πού ήσουν χτες το βράδυ; " 

µετατρέπεται σε "πώς αισθάνθηκες σήµερα το πρωί ; ", γιατί απουσιάζουν εκείνοι ακριβώς οι κώδικες επαφής και επικοινωνί-

ας που καθιστούν τέτοιες ερωτήσεις περιττές. Μια τέτοια νοοτροπία παραβλέπει τη σεξουαλική απαγόρευση που επικρατεί 

στην κοινωνία, αναζητεί τον ιδανικό γκόµενο, ανάγει στην τεκνοποιία, όπως και πριν, και επόµενα υπερτονίζει τον ταξικό 

χαρακτήρα του συσχετισµού των ανθρώπων.  

Είναι µια αντικοινωνική νοοτροπία, γιατί θεωρητικοποιεί τον συσχετισµό των ανθρώπων, παραλλάσσοντας µια 

λειτουργία που αναπτύσσουν βασικά τα µέσα µαζικής αποβλάκωσης. Είναι αφηρηµένη, γιατί εξετάζει τη σχέση σαν προϊόν. 

Ακόµα και αν ίσχυε αυτό, το πλήθος και η ποικιλία αυτών των προϊόντων θα απέκλειε την ενσωµάτωση οποιουδήποτε ανε-

λαστικού συντελεστή παραγωγής τους σε αυτά. Είναι επόµενο η σχέση αυτή να εκδηλώνεται σαν σύγκρουση. Μια τέτοια 

σύγκρουση "επιθυµητικών µηχανών" εξυπακούει και την εκπροσώπηση. Ο αγώνας, όµως, ενάντια στο µικροφασισµό δεν 

µπορεί να γίνει µε εκπροσώπους και αντιπροσώπους. Τα στρατόπεδα, όσο και αν η ιστορία της σύγκρουσης αυτής συµπίπτει 

µε την ιστορία του ανθρώπου, διαφέρουν γιατί οι εχθροί αλλάζουν συνέχεια πρόσωπα. Τυχαίνει να είναι οι σύµµαχοι, οι σύ-

ντροφοι, ακόµα και ο ίδιος µας ο εαυτός. 
17

  

Το πρόβληµα των σχέσεων µέσα στο "χώρο", περιέχοντας, υποτίθεται, κάποια ιδιαιτερότητα όσον αφορά την υπό-

λοιπη κοινωνία, αποτελεί, άλλη µια φορά υποτίθεται, µια συνισταµένη ατοµικής χειραφέτησης και κοινωνικών διεκδικήσεων. 

Η κυρίαρχη ιδεολογία του φύλου αµφισβητείται από αρκετές περιθωριακές κοινωνικές κατηγορίες. 
18

 Ο ανταγωνιστικός χα-

ρακτήρας του φεµινισµού προς τη φαλλοκρατία - φαλλολατρεία αναιρείται από ένα κοινό ιδεολογικό περιεχόµενο. Η δοµή 

και των δύο αυτών εκφράσεων προσδιορίζεται από τα χαρακτηριστικά της δοµής της οικογένειας. Και στις δύο περιπτώσεις, 

η αποδοχή του φίλου ή της φίλης είναι είτε άκριτη και καθολική, είτε µηδαµινή. Είναι ίδια ακριβώς µε την ανοχή µέσα στην 

οικογένεια, µε τις δοσµένες, άνισες και αδιαµφισβήτητες σχέσεις. Η αξιολόγηση του συνόλου των σχέσεων ενός άντρα ή µιας 

γυναίκας διακρίνεται από την ηθική εκείνη ιεράρχηση που διαχωρίζει, απόλυτα, από τους υπόλοιπους, κάποιον ή κάποια σαν 

εραστή. Η διαπαιδαγώγηση του ατόµου στη λογική της οικογένειας του απαγορεύει να θεωρήσει το σύνολο των σχέσε-

ών του σαν πολυσήµαντο και πολύµορφο, δυναµικό και εναλλασσόµενο. Η οικογένεια είναι αυταρχική. Η ισότητα των 

δύο φύλων θα παραµείνει µάταια προσδοκία, όσο τα άτοµα εξακολουθούν να εξαρτώνται από την ιδεολογία της οικογένειας. 
19

  

 

 

3. ΝΕΑ  ΠΡΟΤΥΠΑ 
 
 

α) ∆υνατός  και  όχι   "φουσκωτός". 

Επιθετικός  αλλά  όχι φαλλοκράτης. 

Τρυφερός   και  όχι  πολύ  µαλακός.  

Ελκυστικός αλλά όχι γλυκανάλατος. 

Έξυπνος και όχι βαρετά πολυλογάς. 

 

β) Η υποβάθµιση του ρόλου της αντρικής ερωτικής επιθυµίας σε µια σχέση δεν αποκλείει την συνέχιση της κυ-

ριαρχίας του "αρσενικού", είτε συµβολικά και κρυφά, είτε µε την µετατόπιση και διατήρηση της εξουσίας αυτής της κυριαρ-
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χίας. Μετά από µερικές χιλιετίες πατριαρχίας αυτή έχει ανεξαρτητοποιηθεί από το φύλο και τις µικρές χειρονοµίες. Τι κι αν ο 

κύριος Θάτσερ έπλενε τα πιάτα στο σπίτι και η κυρία Θάτσερ ασχολιόταν επαγγελµατικά µε τη πολιτική. Η κατάσταση ήταν 

πάντα η ίδια. 

γ) Συναισθηµατικός,  αλλά  να  µην  εξαρτάται  από  τη  σχέση. 

Σταθερός, αλλά να απορρίπτει την κλασική διάκριση των ρόλων. 

∆υνατός, αλλά όχι αλαζονικός.  

Μόνιµος,  αλλά  να  σέβεται  τον  ελεύθερο χρόνο  της γυναίκας.  

Ανεκτικός, αλλά να έχει ένα όραµα στη ζωή του.  

 

δ) Παρ' όλη την εξέλιξή του, ο "χώρος", τόσο στην αρσενική, όσο και στη θηλυκή εκδοχή του, εξακολουθεί να έχει 

στερεότυπα στις σχέσεις του. Τα πρότυπα αυτά έπαψαν να είναι αποκλειστικά εξωτερικά και εµφανισιακά. Απέχουν, όµως, 

πολύ από το να είναι κάποια µέτρα που διαµορφώνουν από κοινού τα άτοµα που ενδιαφέρονται για µια συγκεκριµένη σχέση 

µεταξύ τους. Ο "χώρος" δεν αντιµετωπίζει τη διαφωνία σαν µια δυνατότητα για διεύρυνση των σχέσεών του αλλά σαν τα 

προεόρτια µιας συµπλοκής. Είναι πρότυπα που υποτιµούν τις αντιθέσεις και την πολυπλοκότητα του κόσµου που µας περι-

βάλλει. Τόσο ο φεµινισµός όσο και η φαλλοκρατία - φαλλολατρεία αποβλέπουν στην εκκαθάριση του "χώρου" από δυσπρο-

σάρµοστες γυναίκες και άντρες. Αυτή η στρεβλή, εσωστρεφής και ανεγκέφαλη δήθεν αυτογνωσία, απαγορεύει, µέσα από µια 

πολιτική ορθότητα, τα πάντα και ανέχεται, στην πράξη πάλι τα πάντα. Ξαφνικά όλοι έγιναν πρώσοι ηθικολόγοι. Τα πρότυπα 

εµποδίζουν τη χειραφέτηση και δεν αποτελεί σύµπτωση ότι οι διάφοροι Führer έχουν ακόµα πέραση, και πολλή µάλιστα. 

 

Η ύπαρξη και διατήρηση πρότυπων και όχι όρων συµπεριφοράς µέσα στο "χώρο" καταγράφει την ιδεολογική και 

συναισθηµατική ρηχότητα του χώρου αυτού. Μια γυναικεία παρουσία, οποιαδήποτε γυναικεία παρουσία, καταργεί όλους 

τους µηχανισµούς αξιοπρέπειας των αντρών, µετατρέπει τις ερινύες σε Ευµενίδες, χωρίς την παρεµβολή της κάθαρσης. Αυ-

τόµατα όλοι οι άντρες αλλάζουν τη συµπεριφορά τους προς το πολιτικά ορθότερο ή την ανοικτή πρόκληση. Παράλληλα και 

απίστευτα, οι γυναίκες, υποτίθεται στα πλαίσια ενός κινήµατος δικής τους χειραφέτησης, ασχολούνται µε τα προβλήµατα των 

αντρών και απορούν γιατί οι άντρες δεν ενδιαφέρονται για τα δικά τους! Η ιστορία της γυναικείας καταπίεσης είναι ελλιπής, 

όταν δεν περιλαµβάνει, σαν συµπυκνωµένη εµπειρία,  την ιστορία της γυναικείας αντίστασης και δηµιουργίας µέσα στην 

πατριαρχική κοινωνία. Η διαχρονικότητα της αντιπαράθεσης κάνει τις συνιστώσες της σύγκρουσης πολύπλοκες, και µε την 

έννοια αυτή οι περιορισµοί του είδους "οι καταπιεσµένες" δεν έχουν σηµασία. Θα έπρεπε να ηχούν τουλάχιστον σαν επικίν-

δυνα γελοίοι.  
20

  

Υποτίθεται ότι η περιοχή της ιδιωτικής ζωής είναι µια περιοχή όπου οι γυναίκες είναι ισχυρότερες, γιατί τα κριτή-

ριά τους είναι περισσότερο εξελιγµένα από τα αντρικά. Ο συντηρητισµός που κυριαρχεί στην περιοχή αυτή θέλει να αγνοεί 

ότι οι γυναίκες έχουν την ικανότητα και της δόµησης και οι άντρες και του συναισθήµατος. 
21

 Η διείσδυση του καπιταλισµού 

και των εξουσιαστικών -πατριαρχικών δοµών του αναιρεί την επαναστατική δυναµική της περιοχής αυτής. Η δικαίωση είναι 

προνόµιο του Παπαχρόνη και όχι της Κολιτσοπούλου, δικαιώνοντας, από την πίσω πόρτα, τον ισχυρισµό ότι τα κινήµατα 

χειραφέτησης αποβλέπουν σε παραδειγµατικές περιπτώσεις και όχι στην καθηµερινότητα. 
22

 Αντιπαλότητες που αναπαρά-

γουν, έστω και αµβλυµµένα, τις υστερικές αντιθέσεις ανάµεσα στις εαµοβούλγαρες και τους µοναρχοφασίστες δεν αναιρούν 

το γεγονός της αρµονικής συνύπαρξης των πλέον ακραίων φαλλοκρατικών συµπεριφορών µε τις πλέον υποταγµένες γυναι-

κείες παθητικότητες. Στη χώρα που γεννήθηκε η Σαπφώ, στην οποία υπήρχε κίνηµα γυναικών τον 5ο αιώνα π.Χ., και που την 

ίδια εποχή οι Πυθαγόρειες και οι Πυθαγόρειοι διερευνούσαν θεωρητικά τις κοινωνικές συνέπειες και τις πρακτικές επιπτώ-

σεις  µιας πιθανής ισότητας των δύο φύλων
23

, οι σύγχρονοι ήρωες είναι Παπαχρόνηδες από θαυµασµό και Σγουρίδηδες από 

οίκτο. 

Ένας "χώρος" που πάσχει µόνιµα από σύνδροµα πέους και κόλπου είναι φυσιολογικό να αδυνατεί να πραγµατο-

ποιήσει µια διαδήλωση της προκοπής και να αποδίδει καλλιτεχνικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα στο υβρεολόγιο του Πανούση 

και του Λαζόπουλου. Είναι φυσιολογικό τα κινήµατα χειραφέτησης να παραµένουν πολιτικά, χωρίς να κατορθώνουν να χει-

ραφετήσουν ούτε τα ίδια τους τα µέλη. Είναι φυσιολογικό ότι µια γυναίκα δεν τολµάει να ζητήσει από έναν άντρα να κοιµη-

θούν µαζί για µια µόνο νύχτα, και ότι ένας άντρας δε ζητάει παρά µόνο αυτό. Είναι φυσιολογικό οι χαλαρές σχέσεις να µη 

θεωρούνται το ίδιο προσωπικές µε τις στενές, αφού και τα δηµόσια συµβάντα δε θεωρούνται τµήµα της ιδιωτικής µας ζωής.  
24

  

Ο "χώρος εκδηλώνει αισθήµατα ανασφάλειας, δεν έχει εµπιστοσύνη στον εαυτό του, είναι καχύποπτος. Η ανικανό-

τητά του για συναισθηµατική δέσµευση, η αντρική συστολή ή επιθετικότητα απέναντι στη γυναίκα ταυτίζονται µε την ανικα-
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τον βιασµό και κατόπιν δολοφονία πολλών γυναικών. Στο δικαστήριο των υπερασπί-στηκαν (!!!) και γυναίκες και κάποια µάλιστα προσφέρθηκε να 
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. Η Κολιτσοπούλου κατηγο-ρήθηκε για την δολοφονία του συζύγου της, που της είχε κάνει τον βίο αβίωτο. Σε µια εποχή που ο "χώρος" έκαιγε την 
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νότητά του να ολοκληρώσει κάτι. Η καινούργια εχθρότητα ανάµεσα σε άντρες και γυναίκες εκφράζεται πλέον µε το αντρικό 

άγχος µπροστά στη γυναίκα, µε την ουσιαστικά θηλυκή πρωτοβουλία στις σεξουαλικές σχέσεις. Αυτό το τελευταίο είναι 

ταυτόσηµο ή διαφέρει ελάχιστα από την αποκλειστική αντρική πρωτοβουλία στις οικονοµικές σχέσεις. Η προσωπική µας ζωή 

δεν είναι πρωτότυπη. Μόνο η έκφραση των χαρακτηριστικών της έχει διαφοροποιηθεί. 
25

  

Ο υποτονισµός του ανταγωνισµού µε την εξουσία φέρνει σε διαλυτική κρίση, ακόµα και τις εσωτερικές µας σχέ-

σεις. Όπως η αδράνεια των πολιτικών συγκρούσεων οδηγεί το εργατικό κίνηµα σε διασπάσεις, έτσι και η αδράνεια των κοι-

νωνικών συγκρούσεων παραχαράζει τα εσωτερικά µέτωπα. Οι πλέον καταπιεσµένες γυναίκες - και όποιες άλλες και άλλοι 

βρίσκονται από κάτω - διεκδικούν µια καλύτερη θέση µέσα στα πλαίσια του συστήµατος ή µέσα στα περιθώρια του "χώρου". 

Η συγκολλητική δύναµη της σύγκρουσης απουσιάζει και τα κενά, αντί αν γεφυρώνονται, µετατρέπονται σε τάφρους. Η εσω-

τερική µετριοπάθεια υποκαθίσταται από τη σύγχυση ανάµεσα σε εγωισµό και ατοµικότητα. Η εξωστρεφής και εξισωτική 

ατοµικότητα ελαχιστοποιείται στην εσωστρέφεια του εγωισµού. Η επικράτηση του δεύτερου σε βάρος της πρώτης, τελικά 

του αρσενικού σε βάρος της θηλυκής, αν και αποφεύγει να ανάγει τις αντιθέσεις στο επίπεδο που τους αρµόζει, δεν παύει να 

είναι ακόµα µια σφαίρα από ζάχαρη στο στοµάχι ενός διαβητικού.  

 Συµπέρασµα: Η πολιτική βούληση πλεονάζει, ενώ η υποκειµενική ελαστικότητα εκλείπει από τις α-

ντικειµενικές µας σχέσεις ή τους υποκειµενικούς µας συσχετισµούς. 

 

 

4. ΖΗΛΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ 
 

- Μα δεν είναι το κορίτσι σου ; 

- Όχι, δεν είναι το κορίτσι µου. 

Είναι µια γυναίκα που κάνουµε ευχάριστα συντροφιά µεταξύ µας. 
26

  

 

Η ιδιοκτησία και η αγάπη κάνουν τους ανθρώπους να ενδιαφέρονται για τους άλλους. Η αγάπη της ιδιοκτησίας και 

η ιδιοκτησία της αγάπης αποτελούν δύο ιδανικούς συνδυασµούς σε αυτή την κατεύθυνση. Για το λόγο αυτό, αυτό το κίνητρο 

της κατοχής κυριαρχεί στην επιθυµία ενός αγαπητού ή ποθητού προσώπου και επικαθορίζει την ποιότητα της επιθυµίας. Στο 

"χώρο" η επιθυµία για κατοχή και η ζήλια, σαν επακόλουθο της στέρησης στην κατοχή, δεν καταργούνται. ∆ιοχετεύονται σε 

τοµείς όπου δε συγκρούονται άµεσα µε τις δοµές της εξουσίας, όπως ο φετιχισµός µε µικροαντικείµενα ή όπου οι συγκρού-

σεις είναι µετριασµένες και ακίνδυνες, όπως η σεξουαλικότητα. 
27

  

Η ζήλια, αν και είναι το σπουδαιότερο και καλύτερο αφροδισιακό, αποτελεί και µια µοναδική µορφή επιβεβαίω-

σης. Αυτός ή αυτή που ζηλεύουν στην ουσία θέλουν να µοιραστούν την εµπειρία κάποιων άλλων. Η αµοιβαιότητα εναντιώ-

νεται στη ζήλια. Η ζήλια σαν εκδήλωση µιας επιθυµίας για ιδιοκτησία, είναι περιοριστική, µονότροπη και αρσενική. Ως ένα 

βαθµό µοιάζει µε τη γραφειοκρατία. Η αδιαφορία και η ανωνυµία ισοδυναµούν µε την ενίσχυση µιας ψευδαίσθησης όσον 

αφορά τη δύναµή της. 
28

  

 

 

5. ΙΣΟΤΙΜΊΑ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 

Η ισοτιµία στις σχέσεις, όχι µόνο ανάµεσα στα δύο φύλα, είναι τόσο ένα πρόβληµα ιδεολογικής συγκρότησης και 

κοινωνικής ωρίµανσης, όσο και θέµα καθηµερινής τριβής. Ο συνδυασµός αρσενικών και θηλυκών χαρακτηριστικών ενός 

ανθρώπου µετατρέπεται σε µια πραγµατική εµπειρία µόνο σε εκείνο το επίπεδο συνείδησης, όπου αναιρούνται οι φραγµοί 

σκέψης και γλώσσας. Τότε η αντιπαραβολή µπορεί να προβληθεί σε µια δυναµική ενότητα, που δε σηµαίνει διχασµένη θηλυ-

πρέπεια ή ανδροφάνεια. 
29

  Η ισότητα και η απελευθέρωση έχουν µια σχέση όµοια µε αυτή που έχει η επανάσταση µε 

την ελευθερία. Για αυτό, ίσως, οι τέσσερις αυτές οι έννοιες είναι τόσο αλληλένδετες µεταξύ τους. 

Η αντρική εξουσία, σαν συνηθισµένη κατάσταση στις προσωπικές σχέσεις, δεν είναι απλά ένα ακόµα πρόβληµα 

καταπίεσης. Σε τελική ανάλυση ο παραλογισµός έχει µια δική του θέση µέσα στη κοινωνία. Η επιλογή του άλλου ή της άλλης 

στηρίζεται στη σύµβαση ότι "µου αναγνωρίζει ιδιότητες που επιθυµώ να έχω και που δεν έχω". Η, αντίθετα, η αγάπη για τον 

άλλο - την άλλη δε στηρίζεται στη στάση που κρατάει απέναντί µου, αλλά στη σχέση που έχει µε τον υπόλοιπο κόσµο. 
30

  

Η πολυπλοκότητα της ισοτιµίας των σχέσεων πέρα από τις γενικολογίες για την αναγκαιότητα της κοινωνικής επα-

νάστασης (!!) σχετίζεται και µε κάποιες διεργασίες φαινοµενικά άσχετες µε τις σχέσεις αυτές. Όσο οι άνθρωποι εξακολου-

θούν να παραµένουν δέσµιοι σε φαύλους κύκλους και να θυσιάζουν τις σχέσεις τους στο όνοµα µιας ανύπαρκτης αυτονοµίας, 

η επίκληση της ατοµικότητας είναι στρεβλή. Εθελοτυφλεί απέναντι στις εξωτερικές απειλές. Η ενίσχυση µιας αυτονοµίας από 

το στενό περιβάλλον, µαζί µε την εξάρτηση από κάποιο ταξικό εχθρό (π.χ. εργοδότη, οικογένεια), υποσκελίζει και ξεπερνάει 

κάθε άλλη µορφή καταστολής, γιατί διαµορφώνει µέτωπα στο εσωτερικό του "χώρου".       

Τα σύγχρονα πρότυπα και ιδανικά είναι το ίδιο απόµακρα και µεταφυσικά µε αυτά της προπερασµένης δεκαετίας. 

Η µετατόπιση από το κοινωνικό πρότυπο "πολιτιστική επανάσταση" στο πρότυπο "ιδανική γκόµενα" συντρέχει µε την εξέλι-
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ξη της καπιταλιστικής αντίληψης για την κατανάλωση. Στο όνοµα της κατανάλωσης προωθείται η εµπορευµατοποίηση. Μια 

Rolls Royce δε συνιστά κοινωνική καταξίωση για κάποιο µικροµεσαίο αλλά, όπως και ένα µπουκάλι Coca Cola, ένα στόχο 

και µια υπόσχεση ευτυχίας. Στο "χώρο", όµως, το όραµα της κοινωνικής ανέλιξης θεωρητικά απορρίπτεται, οπότε δεν µπορεί 

να γίνει φανερά αποδεκτό. Αυτό δεν εµποδίζει βέβαια τις προσωπικές σχέσεις να σακατεύονται, αφού ανάγονται σε ανταλλα-

κτικές αξίες. Ο στόχος και η υπόσχεση γίνονται αυθυπόστατες κατηγορίες και καταλήγουν στο να αναγορεύονται σε ικανές 

προϋποθέσεις καταξίωσης. Τότε τα πράγµατα εξελίσσονται όπως και στην υπόλοιπη κοινωνία. Η απόρριψη, η ζήλια η εχθρό-

τητα, η αποµάκρυνση µαζί µε το µιµητισµό αποτελούν µια σειρά από τυπικές συµπεριφορές. Μοιάζει  µε την αντίδραση των 

φτωχών απέναντι στους πλούσιους: φανερά γλείψιµο αλλά στη πραγµατικότητα φθόνος και ζήλια. Οµάδες που επιβιώνουν 

από τη διάλυση. Κοινόβια ενάντια στις τάσεις φυγής και αποµονωτισµού. Σχέσεις αντίθετες προς τη φαλλοκρατία - φαλλολα-

τρεία. Αυτοί είναι οι εχθροί. Κατά τα άλλα βέβαια, "ένα, δύο, τρία, γαµιέται η εξουσία". Η εξουσία µπορεί να γαµιέται αλλά 

και εµείς δε πάµε πίσω!  

Τα επαναστατικά πειράµατα γίνονται αποδεκτά, στο βαθµό που µπορούν να γίνουν αποδεκτά σαν ιδανικά πρότυπα 

ατοµικής αρµονίας. Με κανένα τρόπο η απελευθέρωση των ανθρώπινων σχέσεων από κάθε εξουσιαστική ιδεολογία δεν αντι-

µετωπίζεται σαν εξέγερση ενάντια στις αξίες της αστικής και πατριαρχικής ηθικής. 

Η κατάκτηση - γιατί για κάτι τέτοιο πρόκειται - της ισοτιµίας εξαρτάται από τη κατάργηση των συνθηκών που δη-

µιουργούν προνοµιούχους και αδικηµένες. Το κοινωνικό κόστος της απόσπασης των ανθρώπινων σχέσεων από το πεδίο της 

ανταλλαγής, εκδηλώνεται σαν αποπολιτικοποίηση και         ιδιώτευση. Στη σφαίρα της καθηµερινότητας καθετί που συ-

γκρούεται µε τη συµβατική σκέψη και εµπειρία διώκεται και εξοντώνεται. Κάθε επαναστατική άποψη απορρίπτεται είτε σαν 

αντικοινωνική είτε γίνεται ανεκτή µε ένα "ο καθένας µπορεί να έχει τις προσωπικές του απόψεις". Η συναισθηµατική µισαλ-

λοδοξία του "χώρου" δεν είναι µορφή αντίστασης αλλά µηχανισµός ενσωµάτωσης στο σύστηµα. Μόνο όταν είµαστε σε επα-

φή µε τα συναισθήµατά µας, µπορούµε να κρατηθούµε σε επαφή µε τη πραγµατικότητα, να την αναλύσουµε και να την  επα-

ναπροσεγγύσουµε ριζοσπαστικά. Χωρίς αυτά τα συναισθήµατα, αναγκαστικά εκλογικεύουµε τα πάντα σε γενικότητες και 

άλλα φούµαρα. 
31

  Η δραστηριότητα µας, χωρίς αυτά, αγγίζει κάποια έσχατα όριά της µε τον ίδιο τρόπο που η υπόλοιπη κοι-

νωνία αρθρώνεται σε εικονικές συσχετίσεις και διαχωρίζεται από κάθε ερέθισµα του περιβάλλοντος. Οι διάλογοι κουφών 

συνιστούν κοινοτυπία. Ο αντίκτυπος της τάσης αυτής στις ανθρώπινες σχέσεις είναι η περιχαράκωσή τους σαν ένα ατοµικό 

πρόβληµα. Η εκδοχή αυτής της τάσης µέσα στο "χώρο" είναι δισυπόστατη: ο επαναστάτης που ξεχνάει να ερωτευτεί, ( άµα 

γαµάγαµε δε θα τα σπάγαµε !! ), και οι ερωτευµένοι που τα χαλάνε επειδή τσακώνονται και µεταξύ τους. 
32

  

 

 

6. ΚΙ ΑΛΛΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΣΤΙΣ ΣΧΈΣΕΙΣ! 
 

Η ισοτιµία των ανθρώπινων σχέσεων στηρίζεται τελικά στην επικράτηση της κοινότητας πάνω στον εγωισµό. 

Χρειάζεται να ανατραπούν όλες εκείνες οι συµπεριφορές που µυρίζουν φασισµό και υποκαθιστούν την καταστολή από τους 

ίδιους τους εαυτούς µας. Κάθε µορφή ανισότητας µπορεί να εξαλείφεται βήµα προς βήµα, σε µικρές ή µεγαλύτερες οµάδες. 
33

 

Αυτό δεν σηµαίνει ότι θα δηµιουργηθούν θύλακες αντεξουσίας ή κοµµουνιστικές νησίδες µέσα στο σύστηµα. Σηµαίνει την 

εκκίνηση µιας επίπονης επαναστατικής διαδικασίας. 

Η απόρριψη αυτής της συλλογικότητας δεν είναι δυνατό να στηρίζεται στην αντικατάστασή της από αρχηγικές δο-

µές. ∆εν µπορεί η σχέση δύο ατόµων να οικοδοµείται πάνω σε τυπικές συµβατικότητες. Για άλλη µια φορά πρέπει να υπεν-

θυµηθεί ότι η µεγέθυνση αυτής της κατάστασης και η αντιστοίχισή της στο σύνολο της κοινωνίας αποκαλείται "γραφειοκρα-

τία". Η ισοτιµία στις σχέσεις είναι πρακτική ισοτιµία. Όσο όµως, οι άνθρωποι παραµένουµε οι ίδιοι και απαράλλακτοι και οι 

έννοιες αποφορτίζονται σηµασιολογικά, δεν πρόκειται να βρούµε καινούργιες λύσεις και τα νεύρα µας θα εξακολουθούν να 

είναι κουρέλια. Η επιθετικότητα δεν αρκεί για την απελευθέρωση της γυναίκας και τη χειραφέτηση του άντρα - και δεν είναι 

δυνατό και οι δύο να προέλθουν από τις γυναίκες αποκλειστικά. Η βία χρησιµοποιείται µόνο αρνητικά στη σχέση των δύο 

φύλων και µε πρόφαση την φυσικότητά της, (ακόµα και σαν παιχνίδι), εισάγεται και στη σεξουαλικότητα η αντίληψη ότι 

χωρίς λίγη πίεση, υποταγή και τυποποίηση δεν µπορεί να υπάρξει σεξουαλικότητα. 
34

 Η απελευθέρωση της γυναίκας και η 

χειραφέτηση του άντρα περιλαµβάνουν και τη βία, θετική αυτή τη φορά, γιατί καµιά θεατρική κάθαρση δε φτάνει για να 

αποστειρωθεί η κοινωνία. ∆υστυχώς, κάθε γυναίκα δεν είναι πόρνη και κάθε άντρας δεν είναι εν δυνάµει βιαστής. Τότε δε θα 

υπήρχε λόγος να συζητάµε.      

∆ε µπορούµε, όµως, να µιλάµε για κάποιο µετασχηµατισµό της προσωπικής µας ζωής, όπως µιλάµε για το µετα-

σχηµατισµό του οικονοµικού και πολιτικού συστήµατος. Ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας της σχέσης των δύο φύλων δεν αναι-

ρείται ούτε µε την άρνηση της θέασης του άλλου φύλου, ούτε µε τη συνολική κατάργησή του, ούτε, πολύ λιγότερο, µε τη 

σεµνοτυφία. Η διύλιση σκληρών και ευαίσθητων ισορροπιών είναι µια δύσκολη απόπειρα Η αντίθεση ανάµεσα στην ατοµι-

κότητα και την κοινότητα έχει αντιφατικές επιλύσεις που κυµαίνονται ανάµεσα σε κοινωνική ατοµικότητα και εγωιστική 

επικοινωνία. Στο σηµείο αυτό πρέπει να γνωρίζουµε ότι η εξαφάνιση της κοινωνικής ανισότητας άντρα και γυναίκας, στα 

πλαίσια µιας επαναστατικής διαδικασίας, όσο και η κατάργηση της κατοχής δεν εξαφανίζουν την οδύνη µιας σχέσης. Ο πόθος 

και η αγάπη δε βρίσκουν πάντοτε ανταπόκριση ή δεν γίνονται αισθητές αµοιβαία µε την ίδια ένταση. Όση ισότητα, αµοιβαιό-

τητα, ελευθερία επιλογής και κατάργηση της εκµετάλλευσης και αν υπάρξουν, τα συναισθήµατα αυτά θα αποτελούν πηγή 

πόνου. Και ευτυχώς.  
35
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Καλά ρε φίλε, συγγνώµη, και δε µου λες,  

µετά απ' όλα αυτά τα πράγµατα στο κεφάλι, πώς είναι δυνατό να γαµήσεις; 

και η πολιτικά ορθή απάντηση: 

Εµείς, δικέ µου, δε γαµάµε, κάνουµε έρωτα 

Οπότε αυτό που ακολουθεί είναι: 

 

 

7. ΖΕΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕ ΚΡΥΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ 
 

-Μια γυναίκα, ρε πούστη, µια γυναίκα. Ζητάω πολλά; 

- Τώρα στα τριάντα, δε θα βρεις πια γυναίκα, πάει γέρασες, ρε µαλάκα... 

 

Η συνουσία, σαν τέτοια, µοιάζει µε βιολογική και σωµατική πράξη, αλλά στην πραγµατικότητα είναι και µια πρά-

ξη κοινωνική. Είναι ένας µικρόκοσµος φορτισµένος από αξίες και αντιλήψεις, στις οποίες υπακούει ο σύγχρονος πολιτισµός. 

Ένας εραστής µπορεί να πλησιάσει τον άλλο ή την άλλη στα δέκα εκατοστά, χωρίς να ενοχληθεί κανένας από τους δύο. Αν 

κάποιος άγνωστος στο δρόµο έκανε το ίδιο, η πράξη του αυτή θα δηµιουργούσε αισθητή παραβίαση. Μπορεί να µη ντρέπεται 

κανείς όταν κάνει έρωτα, αλλά δε θα συµβεί το ίδιο, όταν ένα βίντεο που έχει καταγράψει αυτή την πράξη, την προβάλλει σε 

ένα κοινό που αποδοκιµάζει και γιουχάρει. 
36

  

Η ανάγκη για σεξουαλική ζωή είναι µια ανάγκη όπου ο άνθρωπος είναι ταυτόχρονα σκοπός και µέσον. Η σεξουα-

λικότητα, αν και έχει το περιεχόµενο ενός µηχανισµού ενσωµάτωσης στην κυρίαρχη ιδεολογία, δεν παύει να αποτελεί µια 

βιολογική ανάγκη. Αντίστροφα πάλι, η βιολογία δεν επαρκεί για να εξηγήσει τα κοινωνικά δεδοµένα, γιατί τα αντιπαραβάλ-

λει (π.χ. άντρας -γυναίκα, πολιτισµός - φύση, δηµόσιο - ιδιωτικό, κοινωνία - άτοµο ) και, µε όρους σχεδόν ιατρικούς, προτεί-

νει εικόνες ταυτόχρονα "φυσικές" και κοινωνικές. Μια τέτοια εικόνα, για παράδειγµα, αποτελεί και η εικόνα του φύλου. Το 

φύλο παρουσιάζεται σαν κοινωνική και συµβολική προϋπόθεση της ταυτότητας του ατόµου αλλά και σαν αποτέλεσµα της 

δράσης του. Έτσι όµως το φύλο γίνεται ένα σύµβολο - ιδεολόγηµα που συµβάλλει στην οργάνωση των κοινωνικών σχέσεων 

και τη νοµιµοποίηση ιεραρχιών. Η ταύτιση φύλου και σεξουαλικότητας αναιρείται από την ύπαρξη ενός κοινωνικού φύλου, 

πέρα από το βιολογικό, που εκφράζεται µε την οµοφυλοφιλία και την αµφιφυλοφιλία. Αντί για αυτό, το σύστηµα προωθεί την 

έννοια της πολιτισµικής διαφοράς ανάµεσα στα δύο φύλα που πρέπει φυσικά να απορρίπτεται, βέβαια σαν ρατσιστική. 
37

  

Μια άλλη εικόνα είναι ότι η σεξουαλικότητα προτείνεται σαν το θεµέλιο της ανθρώπινης ατοµικότητας και σαν το καταφύγιο 

των ανθρώπων έξω από την ταξική καθηµερινή καταπίεση. Αυτός ο πολιτισµός µιας φαινοµενικής οικειότητας αποτελεί και 

το ιδεολογικό πλαίσιο εµπορευµατοποίησης της σεξουαλικότητας. Μια τρίτη εικόνα είναι αυτή όπου η µείωση του ενδιαφέ-

ροντος για τα δηµόσια πράγµατα ακολουθείται από µια γενικευµένη καθιέρωση του ενικού µεταξύ των ανθρώπων, τα αγκα-

λιάσµατα, την οµιλία χωρίς περιστροφές.  
38

  

Η εµπορευµατοποίηση της σεξουαλικότητας έχει επενδύσει στην ερωτική πράξη όλα τα µυστήρια της κοινωνίας. Η 

σεξουαλικότητα προβάλλεται σαν α-κοινωνική πρακτική, που είναι πάντα ετερόφυλη, πάντα στο σκοτάδι, πάντα γυµνή. Η 

άλλη διάσταση αυτής της εµπορευµατοποίησης εξαρτάται από το γεγονός ότι η σεξουαλικότητα, αν και προβάλλεται για να 

συµβολίζει υποκατάστατα της αληθινής ζωής των ανθρώπων, αντιµετωπίζεται µε αδιαφορία, άρνηση και ψέµατα. Η ηθική 

του προφυλακτικού και η τροµοκρατία του συνδρόµου της ανοσοποιητικής ανεπάρκειας χτύπησαν καίρια την σεξουαλική 

ζωή των ανθρώπων. Εκεί που οι άνθρωποι θα έπρεπε να ικανοποιούν τη σεξουαλική τους επιθυµία µε τον ίδιο πρακτικό τρό-

πο που ικανοποιούν τη δίψα τους, βρέθηκαν πάλι αντιµέτωποι και αντιµέτωπες µε συστήµατα και καταναγκασµούς. 
39

  

Υπάρχει στις σεξουαλικές σχέσεις µια διαφορά ανάµεσα στη συµφωνία και την εξαναγκασµένη συµφωνία, που δεν 

συζητιέται παρά µόνο σπάνια και τότε για να αποκαλύψει την ανεπάρκεια του φεµινισµού και να απορρίψει µέσα από συνο-

πτικές διαδικασίες την δυνατότητα της θεωρίας. Η βασική κατηγορία ενάντια στη θεωρία και τον φεµινισµό είναι ο ορθολο-

γισµός. που σαν ψυχρό εργαλείο της λογικής είναι ακατάλληλος για ένα κρεβάτι που θέλει να µένει ζεστό. Ένα κρεβάτι µένει 

κρύο, όµως, όχι για θεωρητικούς λόγους, αλλά από άγνοια, από καταναγκασµούς, από παρεξήγηση. 
40

  

Κάτω από αυτό το πρίσµα, η πλέον προσωπική και ιδιωτική εµπειρία είναι, παράδοξα, και η πλέον ανθρώπινη. εί-

ναι µια πράξη κοινωνική, γιατί αποτελεί µια µορφή επικοινωνίας: ανταλλαγή αγάπης και εξουσίας. Σαν τέτοια ανήκει στην 

περιοχή της καπιταλιστικής κοινωνίας 
41

  

 

 

8. Η ΡΕΥΣΤΗ ΑΓΑΠΗ ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ  

 

 

Μια σωστή καρδιά, όσες φορές κι αν ραγίσει, δεν φτάνει. 
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α) Η αγάπη µοιάζει µε φόνο, όπου ο ένας κλέβει τη ζωή της άλλης, και αντίστροφα. 
42

 ∆ε γεννιέται ξαφνικά, όπως ο 

θυµός, ούτε φεύγει γρήγορα, κι ας λένε µερικοί πως έχει φτερά. Ανάβει µε λεπτότητα, σχεδόν λειώνοντας, καθώς βρίσκει το 

δρόµο της, και όταν κατακτήσει την ψυχή, αντέχει αρκετά. Για µερικούς ανθρώπους δεν κοιµάται, ακόµα και όταν γεράσουν. 

Παραµένει στη θέση της πάντα φρέσκια και ζωντανή, έστω και αν τα µαλλιά ασπρίσουν. Αν διαλυθεί στεγνώνοντας στο πέρασµα 

του χρόνου ή εξολοθρευτεί από κάποιο υπολογισµό, δεν εξαφανίζεται ολοκληρωτικά και αµετάκλητα. Αφήνει πίσω της αναµµένο 

υλικό και ίχνη που καίνε, όπως οι κεραυνοί. Όταν φύγει η λύπη και υποχωρήσει ο άγριος θυµός, δεν αφήνουν κανένα σηµάδι. 

Ακόµα, η φλόγα µιας επιθυµίας µπορεί να υποχωρεί, όσο αιχµηρή και αν είναι η ταραχή που προκαλεί. Τα τσιµπήµατα της αγά-

πης, όµως, δηλητηριάζουν ακόµα και όταν το πάθος εξαφανιστεί. 
43

       

 

Η φτώχια των ανθρώπινων σχέσεων περιορίζει το περιεχόµενο της ερωτικής ζωής σε µια σεξουαλικότητα χωρίς 

συναισθήµατα. Για παράδειγµα, οι σεξουαλικές σχέσεις ανάµεσα σε νεαρά άτοµα είναι συνήθως ανεκτές, εφόσον το ζευγάρι 

σχεδιάζει να παντρευτεί. Η σταθερότητα της οικογένειας στηρίζεται στην ικανοποίηση των αναγκών των µελών της. Η ολο-

κλήρωση της σχέσης, βέβαια, θεωρείται η γέννηση του πρώτου παιδιού. 
44

 Άλλο παράδειγµα: Οι εξωγαµιαίες σχέσεις, στην 

Ελλάδα είναι λύση για ένα όλο και µεγαλύτερο αριθµό παντρεµένων γυναικών, καθόσον αποµακρύνονται από τους κοινωνι-

κά παραδεκτούς και καταπιεστικούς τρόπους συµπεριφοράς. Υπάρχουν γύρω τους άντρες µε υποµονή να τις ακούσουν και να 

τις καταλάβουν, που γίνονται βέβαια όπως και οι σύζυγοι ή οι προηγούµενοι, µόλις σταθεροποιηθεί η σχέση. Το ζήτηµα δεν 

είναι θέµα προσώπων αλλά συνθηκών ζωής.  
45

  

Χρειαζόµαστε κάποιους τρόπους συσχετισµού, που θα αναπτύσσουν πολυάριθµες και πρωτότυπες µορφές αµεσό-

τητας, όπου η σεξουαλικότητα θα είναι απελευθερωµένη από το ένστικτο της κατοχής. Η αγάπη µαραίνεται όταν είναι δέ-

σµια. Η ίδια της η ουσία είναι η ελευθερία. ∆εν µπορεί να συνυπάρξει µε την υπακοή και τη ζήλια, ούτε να διατηρηθεί από το 

φόβο της ανασφάλειας.
46

  

 

β)   Άλλο πράγµα το γυµνό και άλλο η γύµνια. 

Γύµνια είναι να είναι κάποιος ο εαυτός του. 

Γυµνό είναι να γυµνώνεται από άλλους και να µην αναγνωρίζεται πλέον η ταυτότητά του. Το γυµνό είναι µια µορφή 

ντυσίµατος, για παρατήρηση, που δεν έχει σχέση µε τη γύµνια. 
47

  

 

Η αληθινή οµορφιά δε µπορεί να ξεπέφτει στην απολυτότητα ή στην απροσδιοριστία. Τότε γίνεται κενή σαν ένα 

γυµνό. Η οµορφιά ζωντανεύει µέσα από την παρέµβαση του τυχαίου που αποφορτίζει τη στεγνή παγωµάρα της. Οι µοναδικό-

τητες και οι µούµιες δεν είναι ωραίες. Οµορφαίνουν, όταν γίνουν ζωντανές πολλαπλότητες, και αυτό, βέβαια, µε τίµηµα την 

υποβάθµισή τους, αντίθετα προς τα αστικά πρότυπα αισθητικής κατανάλωσης. Η ίδια η Claudia Schiefer είπε "µην ανησυχεί-

τε, ούτε εµείς οι ίδιες µπορούµε να µοιάσουµε στις φωτογραφίες µας". 
48

  

Η οµορφιά δε βρίσκεται στη σύγκρουση των αντιθέτων αλλά στον αµοιβαίο ανταγωνισµό τους. Βρίσκεται στο ζω-

ντανό και ενεργητικό τρόπο που εισβάλλουν το ένα στο άλλο και µετά αναδύονται σηµαδεµένα από την πάλη τους. Όµορφο 

είναι µόνο αυτό που υποβάλλει στην ύπαρξη µιας ιδανικής αρµονίας και ταυτόχρονα περιλαµβάνει, σαν προπατορικό αµάρ-

τηµα, µια στάλα δηλητήριο, ένα στοιχείο α-συνοχής, έναν κόκκο που θα καταστρέψει ολόκληρο το σύστηµα. 

Η οµορφιά που προκύπτει από την πάλη, και όχι την σύγκλιση, των αντιθέτων είναι ένα παράξενο ζευγάρωµα ή 

µια εφαπτοµενική συνεύρεση ευθείας και καµπύλης γραµµής, ένας συγκερασµός κανόνα και εξαίρεσης. 
49

 Για τον λόγο αυτό 

το ωραίο έχει ταξικά και ιστορικά χαρακτηριστικά. Η Αφροδίτη της Μήλου ή τα αισθητικά θηλυκά πρότυπα του Rubens, 

όπως και η Twigy της δεκαετίας του '60 είναι στις µέρες µας ξεπερασµένα. Τα αισθητικά πρότυπα των εργατών διαφέρουν 

από εκείνα των αφεντικών καθώς και τα αντρικά από τα γυναικεία. Ποτέ ένας λευκός βορειοευρωπαίος δεν θα τολµούσε να 

εµφανιστεί ντυµένος όπως ένας αµερικάνος από το Bronx, παρά τις συνεχείς και φιλότιµες προσπάθειες της τηλεόρασης, και 

παρόλο που ψωνίζουµε όλοι µας από τις ίδιες πάνω - κάτω πολυεθνικές. 

 

γ)  Προκειµένου να υλοποιήσουµε την υποχρέωση µας να ζούµε ελεύθεροι, δεν πρέπει να αρνηθούµε ακόµα και ανώ-

ριµες υποχωρήσεις.
50

  

  

∆εν υπάρχει άνθρωπος που να µην ανέχεται κάπου και κάποτε κάποιες απόψεις, άτοµα ή καταστάσεις που τον ενο-

χλούν. Αυτή η ανοχή δικαιολογείται από το γεγονός των διαφορών των ατοµικών αναγκών µεταξύ τους. Η ανοχή, καθώς και 

η αποδοχή, προσανατολίζονται στην επιλογή της σηµαντικότερης από µια σειρά δυνατοτήτων. ∆εν υπάρχει κοινή βάση πάνω 

στην οποία δοµούνται οι σχέσεις. ∆ικαιολογίες του τύπου "κοινά ενδιαφέροντα" (µάς αρέσει ο κινηµατογράφος και οι εκδρο-

µές) είναι δευτερεύουσες και µάλλον ασήµαντες. Οι ουσιαστικές δυνατότητες µιας σχέσης περιλαµβάνουν µια διαδικασία 

                                                           
42

 Russel, σ. 89.  
43

 Greek Literature, Πλουτάρχου, Ηθικά, απόσπασµα 178, σ. 317. 
44

 Μαρίνα Ιωσηφίδου στο Παπαταξιάρχης κλπ, Αδελφές στον Χριστό..., σ. 280. 
45

 Κατάκη, σ. 137. 
46

 Heller, σ.σ. 115 και 116, Zaretski, σ. 52. 
47

 Berger, σ. 55. 
48

 Russel, σ. 88. 
49

 Στο ίδιο, σ. 89. 
50

 Jaspers, σ. 231. 



 34

από αποφάσεις και ιεραρχήσεις. Η συνύπαρξη γίνεται αντιληπτή σαν κάτι αναγκαίο αλλά, ταυτόχρονα, και σαν εµπόδιο για 

την απόλαυση µιας ζωής που, κατά τα άλλα, κυριαρχείται από επαγγελµατικές επιδιώξεις. 
51

  

Αυτό σηµαίνει ότι η ανοχή και η αποδοχή προϋποθέτουν µια στοιχειώδη συνείδηση της πραγµατικότητας, που 

πρέπει να διευρύνεται (η πραγµατικότητα) ανάλογα µε την πολυπλοκότητα της φύσης αυτού που πρόκειται να γίνει ανεκτό. 

Ένας ανεκτικός και σταθερός χαρακτήρας µπορεί να είναι ταυτόχρονα ασταθής και ήρεµος. Μπορεί, βέβαια, αυτή η ανοχή να 

σχετίζεται µε κάποια µορφή δύναµης και εξουσίας . Στο βαθµό, όµως, που δεν αποτελεί συνδυασµό χειραγώγησης, ψεύδους 

και υποχωρήσεων, δεν µπορεί να ταυτίζεται µε την εξουσία. Η σχέση ανοχής και κράτους είναι αντιθετική. Χρειάζεται, βέ-

βαια να µη λησµονούµε ότι η κρατική ανοχή, που εκφράζεται µε τον αστικό εκσυγχρονισµό, δεν αποτελεί τη συνέπεια κά-

ποιων κρατικών χριστιανικών και ανθρωπιστικών ιδεωδών αλλά αποτέλεσµα της ταξικής πάλης. Αντίθετα, τα κρίσιµα προ-

σωπικά υπαρξιακά προβλήµατα, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο στην ανοχή. Σε τέτοιες περιπτώσεις η γνώση και η προκατά-

ληψη κυριαρχούν µε τρόπο αυτόµατο πάνω στις αποφάσεις, και σε βάρος των ιεραρχήσεων. 

Τα πρότυπα συµπεριφοράς του "χώρου" είναι τόσο ξένα προς την ανοχή, όσο αλαζονικά είναι και τα πρότυπα της 

εξουσίας. Όποια και όποιος δεν προσαρµόζεται σε αυτά τα πρότυπα είναι ευκαταφρόνητοι και πρέπει να αισθάνονται ενοχή. 

Η παράξενη αυτή υποταγή επενδύεται µε το ιδεολόγηµα που αποκαλείται "προσωπική αυτονοµία". Στην πραγµατικότητα, 

όµως, παραµένει υποταγή. Η πραγµατική αυτονοµία επιβεβαιώνεται ενάντια στο σύστηµα της εκµετάλλευσης και αρνείται τη 

λειτουργία κάθε εργοστάσιου που αποσκοπεί στο να παράγει ενόχους. 
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Οι νόµοι καταργούνται µόνο στα οδοφράγµατα ! 

 

δ)Τελικά και σε συντοµία: 

•   Να εµπιστευόµαστε τα ένστικτά µας, αµφισβητώντας τη ψυχολογία, τα πρότυπα και οποιαδήποτε άλλη µέθοδο 

καταστολής 

•   Να µη φοβόµαστε τη σεξουαλική στέρηση. Μόνο έτσι θα εκλείψει και θα έχουµε τη δυνατότητα να κάνουµε 

αρχή µε καινούργιες εµπειρίες 

•   Να ελπίζουµε, χωρίς, όµως, και να το πιστεύουµε, ότι µε κάποιον άλλο ή κάποια άλλη µερικά πράγµατα θα εί-

ναι καλύτερα. 

•   Να µην ξεχνάµε ότι κάθε κρίση µπορεί να είναι επίπλαστη.  

•   Να επιδιώκουµε πολυγωνικές και πολύπλευρες αµοιβαία ερωτικές σχέσεις γιατί τον τέλειο έρωτα δε θα τον 

γνωρίσουµε ποτέ.  

•   Να γνωρίζουµε ότι όχι η σεξουαλικότητα, αλλά ο θάνατος συνιστά τη µοναδική και αδιαµφισβήτητη ατοµική 

µας ιδιοκτησία. 
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9.  ΤΟ ΕΠΙΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ 
 

Η µοναξιά µε περικυκλώνει διεισδύοντας µέσα από τα ανοικτά  παράθυρα, κατακρεουργεί το σώµα µου, µε πνίγει στα 

δάκρυα, και µε γεµίζει µε το συναίσθηµα της αδικίας. Είµαι περικυκλωµένη. 

Η ελπίδα, η µοναδικά πιστή µου µέχρι τώρα φίλη, µε εγκατέλειψε κι αυτή, πηγαίνοντας να αναζητήσει κάποια άλλη 

που να της ανταποδίδει αυτή της την αγάπη. Έρχονται στιγµές που αναρωτιέµαι σε τι έχω φταίξει, γιατί µου φέρονται οι άνθρω-

ποι µε τέτοιο αισχρό και άθλιο τρόπο. Αυτός µε εγκατέλειψε για έναν ενθουσιασµό στιγµιαίο και εφήµερο. Εκείνος µε χρησιµο-

ποίησε σαν µεταβατικό στάδιο ανάµεσα σε δύο του σχέσεις. Ο τρίτος µε κλότσησε σαν του δρόµου σκουπίδι, µόλις εξασφάλισε 

την προσωπική του αυτάρκεια.  

Είναι οδυνηρό να είσαι γυναίκα στις µέρες µας - και ακόµη σκληρότερο να πιστεύεις στη σηµασία της κοινότητας, να 

έχεις ανάγκη από την αγάπη πολλών άλλων ανθρώπων. Τότε, αυτές οι παλιές πουτάνες, σε αποκαλούν πόρνη, λες και είναι κακό 

να είσαι κάτι τέτοιο. Αυτό γι΄ αυτούς είναι ανήθικο, λέει, στο βαθµό που δεν είσαι η δική τους εταίρα για φορέσουν το χαµογελα-

στό προσωπείο του µπέη πεζεβέγκη.  

Η ανεξαρτησία και οι ψύχραιµοι υπολογισµοί, σαν κεφαλαιουχικά αγαθά, άλωσαν τις σχέσεις µας, ενώ µας εγκατέ-

λειπε κάθε διάθεση για επικοινωνία. Η γενική τάση είναι πλέον να διαλύεται καθηµερινά ο άνθρωπος στις ατοµικές του επιµέ-

ρους ιδιότητες. Ακόµη και η πλέον περιορισµένη απόπειρα συνύπαρξης, εξοβελίζεται στο "πυρ το εξώτερον", εφόσον δεν πληροί 

τις προϋπόθεσης της ανώδυνης επιφανειακότητας και του "ο καθένας για την πάρτη" του, σε όλες, φυσικά, τις παραλλαγές τους,   

Είµαι µόνη και αυτό το γεγονός µου κλέβει κάθε στιγµή µια δεύτερη στιγµή από τη ζωή µου. Η ικανοποίηση που 

νοιώθω µε κάθε επαφή µου, καταδικάζεται σαν άρνηση του αυθυπόστατου της οντότητάς µου. ∆υστυχώς οι άγιοι δεν υπήρξαν 

παρά µόνο στα µυαλά και τα συµφέροντα των ανθρώπων της εξουσίας, της εκάστοτε εξουσίας. Αγωνίζοµαι να αγαπήσω τους 

άλλους ανθρώπους και αυτοί µε διώχνουν. Μάλλον είναι επειδή είµαι γυναίκα, ή όχι; 

∆εν ξέρω. 

Και όπως όλες µας και όλοι τους γνωρίζουν, οι γυναίκες πρέπει να παίρνουµε την πρωτοβουλία των κινήσεων - αλλά 

όχι όµως και η "δική τους" γυναίκα. Τρέχουµε στους άντρες εκείνους που ξεχειλίζουν αυτοπεποίθηση και που πίσω από το µή-

κος του πέους τους προσπαθούν να κρύψουν την ανικανότητά τους να αγαπήσουν. Τι να κάνουµε όµως ; "Ό,τι και να πεις χρυσή 
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µου, ο Τάκης ξέρω ότι γαµάει καλά". Η καθεµιά και ο καθένας οφείλουν λέει να κάνουν τη ζωούλα τους. Η συναναστροφή τους 

έχει σαν αναγκαία και ικανή προϋπόθεση την ανταλλαγή και την καύλα. 

Είµαι γυναίκα, αλλά είµαι στείρα. Θα ήθελα να αγαπήσω και ν΄ αγαπηθώ ανοιχτά και τίµια, χωρίς εκατό προϋποθέ-

σεις και απαιτήσεις, κι ας ήτανε για µία µόνο µέρα. Αυτό θα καταπράυνε την συνείδησή µου, που κατ΄ εξακολούθηση αισθάνεται 

µαταιωµένη. ∆ε θα ήταν και καµιά δικαίωση αλλά µια ανακούφιση, ρε παιδί µου. Εξαιτίας της αναπαραγωγικής µου ανικανότη-

τας µε διώχνουν όλοι. Οι άντρες είναι ιδιότροποι και παράλογοι. Σ΄ αυτούς πλέον η στειρότητα είναι προτέρηµα, βλέπετε. Σε µας 

τις γυναίκες, όµως, είναι θανάσιµο αµάρτηµα. Και αυτή η αδικία δεν είναι η µόνη που δυναστεύει τον "όµορφο, ηθικό. αγγελικά 

πλασµένο κόσµο τους". 

Είµαι µόνη και ασφυκτιώ µέσα σ΄ αυτή µου τη µοναξιά. Παλεύω ενάντιά της, αλλά η προσπάθεια χάνεται, γιατί κατα-

κερµατίζεται σε ποικιλόµορφα µέτωπα. Τόσα, όσα µου επιτρέπει η µικρή µου δύναµη και αξιοπρέπεια - ή τέλος πάντων ό,τι µου 

έχει αποµείνει από αυτές. Σε φαλλοκρατικές - φαλλολατρικές κοινωνικές συσπειρώσεις, βλέπετε, η διατήρηση της γυναικείας 

αξιοπρέπειας και της γυναικείας δυνατότητας για αυτοπροσδιορισµό είναι περίπλοκη υπόθεση.  

Κερατοζωή. 

Χωρίς αγάπη. 

Χωρίς έρωτα. 

Χωρίς ενδιαφέροντα. 

Χωρίς ενθουσιασµούς. 

Χωρίς συναισθήµατα. 

Χωρίς πάθη. 

Χωρίς στόχους. 

Χωρίς τρυφερότητα. 

Χωρίς προσδοκίες... 

Αυτή η κοινωνία είναι απαράδεκτη και το να την ανεχόµαστε έχει πάψει  να έχει ενδιαφέρον. "Ο φόβος κρατάει εµάς 

τις έρηµες". Τις έρηµες γυναίκες που τα βράδια χτυπάνε το κεφάλι τους στον τοίχο και καταριούνται την προσδοκία τους για 

ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα. Το όνειρο γίνεται εφιάλτης. Ένας εφιάλτης που δεν ξαλαφρώνει τελικά τη συνείδηση, αλλά τη 

βαραίνει ακόµα περισσότερο. Ένα σύστηµα από συσχετισµούς που µας στερεί ακόµα και τη δυνατότητα των συνειδησιακών 

τύψεων. Κι εγώ η ίδια κάθοµαι ανάσκελα και αναρωτιέµαι: "Μα τι έκανα πια τόσο φοβερό, για να πληρώνω µε αυτή την ισόβια 

καταδίκη; Άλλη ψυχή στον κόσµο δε θέλησα να βλάψω, εκτός απ΄ τη δική µου". Ο αντρικός τους λόγος δεν συγχωρεί κανένα 

λάθος. Γι΄ αυτό δεν αναρωτιέται όποια θέλησε να εκτραπεί από τις πεπατηµένες πορείες µιας ξεχαρβαλιασµένης εταιρείας ατό-

µων. Στη δοσµένη περίσταση το "κοινωνία" συνιστά κενοδοξία. Η γάγγραινα της µαταιοδοξίας και τα σκουλήκια του κοινωνι-

κού φασισµού έπαψαν να έρπουν και να καταβροχθίζουν ανέµελους νεκρούς. Σήκωσαν κεφάλι και αποφάσισαν να γευτούν ζω-

ντανό κρέας, επειδή είναι ζεστό, γιατί κινείται και διότι ο επιθανάτιος ρόγχος του δικαιώνει και ανατροφοδοτεί τη δική τους 

συνέχεια. 

Είµαι µόνη και είµαι γυναίκα. Αυτό, όµως, δεν είναι το κύκνειο άσµα µου. Ας έχει σπάσει η φλογέρα κι ας έχει τρυπή-

σει το τύµπανο. Είµαι µόνη και είµαι γυναίκα, αλλά γνωρίζω µε απόλυτη βεβαιότητα ότι υφίστανται πολλές άλλες σαν και µένα, 

που έτσι, παράφωνα και διόλου ανέµελα, προσπαθούν να τραγουδήσουν ένα σεµνό τραγουδάκι. Είναι δύσκολο, βέβαια, γιατί η 

φλογέρα είναι σπασµένη και τα τύµπανα τρύπια, είναι, όµως, συναρπαστικό. Η ελπίδα, είπαµε, µε έχει εγκαταλείψει, γιατί αυτή 

είναι προνόµιο των αντρών και όχι δικό µας. Είναι προνόµιο ακριβώς αυτών που θέλουν να δείχνουν σε όλους ότι ξέρουν ακρι-

βώς τι θέλουν, που είναι σε θέση να αγωνίζονται. Είναι προνόµιο των εκπροσώπων του επεκτατισµού, της φαλλοκρατικής - 

φαλλολατρικής κοινωνίας. Εγώ, όµως, είµαι γυναίκα και είµαι µόνη. Εξαρτιέµαι, δε ξέρω τι θέλω και κάποτε θα πληρώσω α-

κριβά αυτή µου την αναίδεια. Είµαι περήφανη, γιατί ο αποτρόπαιος και µάταιος θάνατός µου δε θα περάσει στην ιστορία, γιατί 

δεν θα αποτελέσω παράδειγµα για τις επόµενες γενεές. Τα σκουλήκια θα µε σιχαθούν. "Α αυτή!" θα πουν και θα αποµακρυνθούν 

αηδιασµένα. Θα µε εγκαταλείψουν να βρικολακιάσω µέσα στη συνείδησή µου, χωρίς εχθρούς, χωρίς φίλες. 

Νοµίζω, το ξεκαθάρισα από την αρχή: Είµαι γυναίκα και είµαι µόνη. Σε τελική ανάλυση, είµαι ευχαριστηµένη µε αυ-

τό. ∆ε γεννήθηκε ακόµα ο εξουσιαστής µου, αυτός που θα µου βάλει τα δυο πόδια σ΄ ένα παπούτσι, που θα µε στριµώξει σε µια 

γωνία και θα µε βιάσει. Ακόµα και αν κάποτε συµβεί αυτό, εγώ δεν θα ουρλιάξω: "Σώστε µε συνάνθρωποι, µε βιάζουν!", αλλά: 

"Φωτιά! Βοήθεια!". Και έτσι θα είναι. Τουλάχιστον, έτσι,  ίσως κάποιες άλλες γυναίκες ενδιαφερθούν για την επιβίωσή τους.          

Είµαι γυναίκα, είµαι µόνη, αλλά είµαι ψυχούλα, γι΄ αυτό είµαι δύσκολη και απαιτητική. Ακόµα και αν χαρίζω τα κάλ-

λη µου σε όλους και όλες  χωρίς φειδώ και περιορισµούς, την ψυχούλα µου θα την προσφέρω µόνο στον διάολο. Για να τον 

κυνηγάνε τόσες χιλιετίες θεοί και παπάδες, πρέπει να είναι θετικό πνεύµα. 

Αερικό λένε τον κούρο π΄ αγαπώ. 

Αερικό λένε την κόρη π΄ αγαπώ. 

Και τι µ΄ αυτό; Ξέρω ότι υπάρχει, και αυτό δεν είναι ελπίδα αλλά βεβαιότητα που µου δίνει σιγουριά. Ο ανόητος θά-

νατός µας θα σκορπίσει τα κοµµάτια µας στα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα και µερικοί εξίσου ανόητοι συγγενείς θα κλαίνε, που 

δε θα µπορούν να αποκοµίσουν συναισθηµατική υπεραξία από αυτόν Και οι συντρόφισσες θα µας έχουν ξεχάσει και οι φίλες µας 

θα πεθάνουν µαζί µας, γιατί αλλιώς τι σόι φίλες θα είναι αυτές; 

∆εν µου γαµιέστε όλοι σας, λέω εγώ, που θα χαλάσω τη ζαχαρένια µου µε σαχλαµπούχλες 

 

 

10. ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΌΣ 

(απόπειρα για µια γραφική διατύπωση) 
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Προκειµένου να γίνουν κατανοητά τα παρακάτω σχήµατα, που είναι επηρεασµένα από την θεωρία των συνόλων, 

χρειάζεται προηγούµενα να οριστούν δύο ζεύγη αντιπαραβαλλόµενων εννοιών: αυτό της πραγµατικότητας - αλήθειας και 

εκείνο της σχέσης - συσχετισµού. Το κοινό χαρακτηριστικό και των τεσσάρων εννοιών είναι η σχετικότητά τους. Σαν (αντι-

κειµενική) πραγµατικότητα θεωρείται το σύνολο του περιβάλλοντος µε την υλική του υπόσταση, τις σχέσεις που επικρατούν 

και τα γεγονότα που λαµβάνουν χώρα µέσα σε αυτό, ανεξάρτητα από το πώς και σε τι βαθµό γίνονται αντιληπτά από τα άτο-

µα ή τις κοινότητες. Σαν (επιµέρους) αλήθεια κάθε υποκειµένου θεωρείται εκείνο το τµήµα της αντικειµενικής πραγµατικό-

τητας που αντιλαµβάνεται µε τον τρόπο του κάθε άτοµο. Η υποκειµενική αλήθεια είναι πάντοτε µερική - κανείς δεν ξέρει και 

δεν καταλαβαίνει τα πάντα - και στρεβλή, γιατί ακόµα και αν κάτι είναι από κάποιο συγκεκριµένο άτοµο κατανοητό, αυτό δε 

σηµαίνει ότι αυτή η κατανόηση ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Στην ουσία οι επιµέρους αλήθειες είναι διαφορετικές 

προβολικές απόψεις για την συνολική αντικειµενική πραγµατικότητα. 
54

  Η αλήθεια ρυθµίζει την συµπεριφορά των ανθρώ-

πων, γιατί οι άνθρωποι συµπεριφέρονται σύµφωνα µε την εικόνα που αυτοί έχουν διαµορφώσει για τη πραγµατικότητα και το 

τι πιστεύουν ότι οι άλλοι σκέπτονται. Αλήθεια δεν είναι ό,τι περισσεύει από την αναγωγή του αντικείµενου σε υποκείµενο ή 

αντίστροφα, 
55

 αλλά µια σχετικά αυτονοµηµένη αντίληψη του περιβάλλοντος κόσµου, που επικαθορίζεται από την ιδεολογική 

συνιστώσα της καθηµερινότητας. Ακόµα και το σύνολο της αντίληψης της ανθρωπότητας είναι µια γενική αλήθεια, καθόσον 

υπάρχουν πάντοτε ανεξερεύνητες ή άγνωστες περιοχές του επιστητού. Αυτό δεν σηµαίνει ότι η πραγµατικότητα είναι µια 

σύµβαση που δεν υφίσταται. Υφίσταται και εκφράζει το όριο προς το οποίο τείνει η ανθρώπινη αλήθεια  Στα µαθηµατικά: Π 

= lim Α.  

Σαν σχέση ορίζεται ο πραγµατικός τρόπος µε τον οποίο προσεγγίζονται τα άτοµα µεταξύ τους, ενώ σαν συσχετι-

σµός αυτό που αυτά τα ίδια αντιλαµβάνονται από αυτή τη σχέση. Υπάρχει µια σχέση και πολλές απόψεις του ίδιου συσχετι-

σµού. Με την έννοια αυτή η αλήθεια και ο συσχετισµός, που αποκαλείται συνήθως σχέση, εκτιµούνται περισσότερο από τους 

ανθρώπους. Λέµε πάντοτε την αλήθεια και δεν προσπαθούµε παρουσιάσουµε την πραγµατικότητα Και έχουµε µεταξύ µας 

µια σχέση και εννοούµε ότι συσχετιζόµαστε (σαν το καλύτερο παράδειγµα σχέσης αλήθειας και πραγµατικότητας).  

 

 10.1  ΣΧΕΣΗ (καθορίζεται από την κοινωνική πραγµατικότητα 

 

 

                              κ 

 

                                                     . α       . τ 

                                                                            . β 

                                              Α                               Β 

 

 

                                                                                                       Κ 

 

 

 
Κ: το σύνολο της κοινωνικής πραγµατικότητας. 

Α, Β: τυχαία άτοµα σαν σύνολα από ιδιότητες, αξίες, ιεραρχήσεις, αντιλήψεις, ιδεολογίες, κλπ. 

Α ∧ Β ∈ Κ:        (ανήκουν στην πραγµατικότητα) 

Α,Β ⊆ Κ            (είναι µέρος της πραγµατικότητας) 

κ ∈ Κ ∧ ∉ Α,Β  (στοιχείο της πραγµατικότητας ξένο στους Α και Β.) 

α ∈ Κ ∧ Α         (στοιχείο της πραγµατικότητας και του Α, ξένο στον Β)   

β ∈ Κ ∧ Β         (στοιχείο της πραγµατικότητας και του Β, ξένο στον Α)  τ ∈ Α ∩ Β         (στοιχείο κοινό και 

στους δύο) 

 Κ = ∑ =

ν

1i
K { κi, αi, βi, τi },  Α = ∑ =

ν

1i
A { αi, τi },   B = ∑ =

ν

1i
B { βi, τi } 

 

 Α ∩ Β ∩ Κ = ∑ =
∩

ν

1i
BA { τi } ( Η σχέση των Α και Β, όπως πραγµατικά είναι  

 

και την βλέπει προσεγγιστικά ένας τρίτος άγνωστος παρατηρητής ). 

 

A, B  ⊆ K   ∧   f ( A, B ) = A ∩ B ∩ K  
 

 

10.2  ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ  (Το πώς αντιλαµβάνονται τη σχέση τους οι Α και Β ) Με άλλα λόγια, η αλήθεια προσ-

διορίζει την συµπεριφορά µεταξύ τους και µε την κοινωνία.  
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 Jay, σ. 88.  
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 Στο ίδιο, σ. 93. 
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                                                    . κ3                                                                                             Κ'   

                                                                   . α6                                                      

                                                                                          . τ9               

                                                                   . α4              . τ7                                                          

                             . κ1                                                                                           Β'                           Κ                                                                                                                                    

                                          α5  .                                                                                         

                                                                        . α3    . τ4                                                                                      

                                          Α'                                          

                                                                                       . τ6         . τ5 

 

                                                                               . τ3                    . τ2  

                                                                                 . κ2           .  α1                               . τ1                                                                                                                      

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                        . τ8                                                                                         

                                                                                                  Α                  . α2                                                               Β                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α, Β, Κ, όπως και στην περίπτωση της σχέσης, 

Κ': Η εικόνα που έχουν για την κοινωνία οι Α και Β. 

Α': Η εικόνα που έχει ο Α για τον εαυτό του και που θέλει να παρουσιάζει προς τα έξω 

Β': Το ίδιο για την περίπτωση του Β. 

κ1 ∈ Κ ∧ ∉ Α,Β ( στοιχείο της πραγµατικότητας ξένο για τους Α και Β) 

κ2 ∈ Κ' ∧ Κ       ( πραγµατικό στοιχείο της αλήθειας των Α και Β ) 

κ3  ∈ Κ' ∧ ∉ Κ    ( φανταστικό στοιχείο της αλήθειας των Α και Β ) 

Ακολουθεί ένας πίνακας όλων των στοιχείων - ιδιοτήτων του Α που αναφέρει σε ποιες περιοχές της κοινωνικής 

πραγµατικότητας ανήκουν και πως τις αντιλαµβάνονται ο Α, ο Β και η κοινωνία Κ. Από αυτόν τον πίνακα η πρώτη διαπί-

στωση είναι ότι οι εκτιµήσεις των τριών αυτών κοινωνικών συνιστωσών δεν συµπίπτουν ποτέ µεταξύ τους . Μόνο σε δύο 

περιπτώσεις από τις έξι έχουµε µια σχετικά κοινή άποψη. Πρέπει να τονιστεί ότι οι περιοχές δεν είναι ισοδύναµες ποσοτικά ή 

ποιοτικά, όπως φαίνεται και από το σχήµα. Ανάλογα µε το είδος του συσχετισµού µπορεί κάποιες περιοχές να απουσιάζουν 

τελείως. 

 

 

    ' ' 

ο Α για τον Α ο Β για τον Α η Κ για τον Α 

1 #  # # 

ψευδής πιθανά πραγµατική πραγµατική 

2 # 
# 

ψευδής ψευδής πραγµατική 

3 # # # # 

πραγµατική 
πιθανά πραγµατική  ή 

ψευδής 
πραγµατική 

4 # # # 

πραγµατική πιθανά αληθινή ή ψευδής αληθινή 

5 # # 

ψευδής ψευδής αληθινή 

6 # # 

πραγµατική πιθανά ψευδής ή αληθινή ψευδής 

  

 Ακολουθεί ένας δεύτερος πίνακας των 

κοινών στοιχείων τ των Α και Β, που στην ουσία δείχνει τον διαφορετικό τρόπο που αντιλαµβάνονται την σχέση τους, καθέ-

νας από τους δύο, και την εικόνα που έχει η κοινωνία για αυτό το συσχετισµό. 
56

  

 

' ' ' 
ο Α για τη σχέση ο Β για τη σχέση η Κ για τη σχέση 

1 # 
ψευδής ψευδής πραγµατική 

ψευδής πιθανή πραγµατική 
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 Χρειάζεται εδώ να σηµειωθεί ότι η προσφυγή στη θεωρία των συνόλων δεν αποτελεί ένα συµβιβασµό προς την κατεύθυνση του ορθο-

λογισµού και του θετικισµού. Πρώτα πρέπει να τονιστεί ότι δεν δήλωσα εχθρός του ορθολογισµού αλλά έκφρασα τις επιφυλαξεις µου για 

τις απεριόριστες δυνατότητές του. Επιπλέον η θεωρία των συνόλων είναι µια περιοχή των µαθηµατικών, που σε σχέση µε τις άλλες, έχει 

δυνατότητες ποιοτικών αποχρώσεων και αφήνει χώρο και για περιοχές αβεβαιότητας.  
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2 # # 

3 # # 
πιθανή ψευδής πραγµατική 

4 # # # 
πραγµατική πραγµατική αληθινή 

5 # # # 
πραγµατική πραγµατική αληθινή 

6 # # # 
πραγµατική πραγµατική πραγµατική 

7 # # # 
πραγµατική πραγµατική αληθινή 

8 
ανύπαρκτη ανύπαρκτη πραγµατική 

9 # # # 
πραγµατική πραγµατική ανύπαρκτη 

  

 Όταν έχουµε µια σχέση µεταξύ δύο ατόµων Α και Β, η σχέση καθορίζεται από την εικόνα που έχει ο ένας 

για τον άλλο σε συσχετισµό µε αυτή που έχει για τον εαυτό του. Στην καλύτερη περίπτωση, για παράδειγµα ο Α βλέπει τον Β 

σαν Β ∪∪∪∪ Β', οπότε η σχέση τους θα είναι κατά τη γνώµη του η : 

  f(A) = Α' ∩  ( Β ∪ Β') 

 Αντίστοιχα για τον Β ισχύει ότι: 

  f(Β) = Β' ∩  ( Α ∪ Α') 

 Για την κοινωνία έχουµε : 

  f(Κ) = Α ∩ Β 
 Όλοι  αποδέχονται ότι κοινό χαρακτηριστικό της σχέσης των δύο είναι: 

  f(Κ, Α, Β) = Α  ∩ Β  ∩ Α' ∩ Β'   

 Αναλυτικά, µε βάση τους πίνακες και το διάγραµµα το περιεχόµενο των παραπάνω τεσσάρων σχέσεων είναι 

το ακόλουθο: 

1.f(Α) = ∑ =

ν

1t
A { τ3ι, τ4ι, τ5ι, τ6ι, τ7ι, τ9ι  } Κοινά στοιχεία της σχέσης για τον Α. 

 

2.f(Β) = ∑
=

ν

1t
B { τ2ι, τ4ι, τ5ι, τ6ι, τ7ι, τ9ι  } Κοινά στοιχεία της σχέσης για τον Β.  

 

3.f(Α∩Β) = ∑
=

∩
ν

1
´

t
BA  { τ4ι, τ5ι, τ6ι, τ7ι, τ9ι  } Κοινά στοιχεία της σχέσης και για τους δύο. 

 

4.f(Κ) =∑
=

ν

1t
K { τ1ι, τ2ι, τ3ι, τ6ι, τ8ι  } Κοινά στοιχεία της σχέσης για την κοινότητα. 

 

5.f(A∩∩∩∩B∩∩∩∩K) = ∑
=

∩∩
ν

1t
KBA { τ6i  } Κοινά στοιχεία της σχέσης για όλους. 

Από τις πέντε µαθηµατικές διατυπώσεις, διαπιστώνεται ότι όσο διευρύνεται ο κύκλος των παρατηρητών, τόσο πε-

ριορίζονται τα κοινά στοιχεία των Α και Β. Πάντα η κοινωνία απορεί για τις σχέσεις των ατόµων: "Μα τι του βρίσκει αυτου-

νού επιτέλους; Εκτός από αυτό ο καθένας αναγνωρίζει στον άλλον κοινά στοιχεία που ο άλλος δεν βλέπει. (1. και 2.) Τα κοι-

νά στοιχεία είναι από κοινού λιγότερα από ότι για τον καθένα ξεχωριστά. (3.) Ένας εξωτερικός παρατηρητής ή η κοινωνική 

πραγµατικότητα διαπιστώνουν τα κοινά στοιχεία σαφέστερα και στις πραγµατικές υποστάσεις των δύο ατόµων. (4.) Όλοι 

µαζί τέλος αναγνωρίζουν ελάχιστα κοινά στους Α και Β. (5.)  
57
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 Αυτή η γραφική διατύπωση της σχέσης δύο ατόµων είναι ελαστική, καθόσον οι χαρακτήρες των Α 

και Β είναι µεταβλητοί, που σηµαίνει ότι τα σύνολα Α, Α', Β, Β', Κ' (όχι το Κ) είναι ρευστά όσον 

αφορά το µέγεθος, το όριο και τη θέση των τοµών τους. Κάτι άλλο σηµαντικό είναι ότι κοινά στοιχεία 

δεν είναι ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει ένα άτοµο, γιατί στο συσχετισµό έχουν παραµεριστεί οι ιδιαι-

τερότητες του καθένα.Τα  Α', Β', Κ', στην ουσία είναι η ιδεολογία - ψευδής αυτοσυνείδηση και συνεί-

δηση των ατόµων.   
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Εµείς κι εµείς 
(η κοινότητα) 

 

 

Σήµερα έχω καταλήξει να µη µπορώ να κάνω τίποτα 

δίχως αυτή την όµορφη σύγχυση γύρω µου 
1
 

 

Στην αρχαία Ελλάδα το άτοµο ήταν τόσο ενσωµατωµένο στην κοινότητα, ώστε η έννοια της ελευθερίας, µε τη 

σύγχρονη σηµασία του ατοµισµού, να είναι άγνωστη. Στο Βυζάντιο υπήρχε πάντοτε ένα µεγάλο και ισχυρό αίσθηµα γειτονι-

κής αλληλεγγύης. Στη σύγχρονη Ελλάδα καθετί κοινοτικό υποχωρεί στα σκοτάδια και ο αυτονόητος εγωισµός φωταγωγείται 

λαµπρά. Κάθε νέα ιδέα απορρίπτεται από τη συνήθεια, που εµφανίζεται σαν εγγύηση της λειτουργικότητας του συστήµατος, 

και αυτό είναι αρκετό. Αυτή η κυρίαρχη συντηρητική τάση δηµιουργεί, από την άλλη, µόνιµα συµπλέγµατα κατωτερότητας. 

Η αυτάρκεια και γραφειοκρατική κατοχύρωση της µονιµότητας του προσωρινού και του ελλιπούς, περιπλέκει τις απόπειρες 

εκσυγχρονισµού της ελληνικής κοινωνίας. Καθένας έχει να διαλέξει ανάµεσα στην ενσωµάτωση και τον παρεµβατισµό ή την 

αποµάκρυνση. Η ποιότητα των έργων δεν έχει σηµασία, ενώ κυριαρχεί η πρόθεση για την αποκατάσταση µιας επικοινωνίας 

µε την εξουσία. 
2
 Η κοινότητα αποδυναµώνεται και η πολιτική ενισχύεται σαν υποκατάστατό της. 

3
 Οι κοινοτικές σχέσεις 

εξακολουθούν να επιβιώνουν, µε αβαρίες, ανάµεσα σε αυτούς που αντιστέκονται στην εξουσία, όπως οι γυναίκες στις γειτο-

νιές και ο "χώρος" - όχι σύσσωµος, βέβαια - στο κέντρο.   

Είναι κόλαση να ζεις στο χωριό. Αν ήξερα κάποιον θα πήγαινα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι είναι εδώ. Είµαστε εκατό 

χρόνια πίσω. Είναι ολόκληρη δοκιµασία για τη γυναίκα να αγοράσει ένα σάντουιτς το βράδυ. Ντρέποµαι και η ζήλια και το κου-

τσοµπολιό δεν αφήνουν δυνατότητες επικοινωνίας µε άλλες γυναίκες. Στο χωριό είσαι το τι φαίνεσαι και όχι το τι είσαι. ∆έχεσαι 

συνέχεια πιέσεις από πρόσωπα που υποτίθεται σε αγαπούν, γεµάτες µίσος και κακία. Συνέχεια σε ρωτάνε "πού ήσουν; ". Η πόλη 

σηµαίνει ελευθερία.
4
 

Η πολιτική βρίσκεται σε αντίθεση µε την κοινότητα. Μοιάζει µε τους δηµόσιους χώρους που είναι µόνο για να 

τους κοιτάζεις και να τους διασχίζεις αλλά όχι και να τους βιώνεις. Η πολιτική είναι η κτηνωδία της δηµόσιας ησυχίας, που 

στις πόλεις έχει γίνει ο πρωταρχικός κανόνας συµπεριφοράς και η αφορµή των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων της αστυνοµί-

ας. Πολιτική είναι και η παραπάνω εικόνες από το χωριό. Τα πρότυπα της πολιτικής είναι τα ναζιστικά τάγµατα εφόδου, σαν 

"κοινότητα", και ο ψυχροπολεµικός Mac Curthy σαν "κανόνας της κοινότητας" 
5
 

 

 

1. ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣΜΟΥ 
 

Η δυνατότητα και η επιθυµία γεννιούνται µέσα από τις σχέσεις. Ξεκινούν από µια κατάσταση κραυγαλέα, ακατάλ-

ληλη, ακόµα και άθλια ίσως, αλλά καθηµερινή. Η καθηµερινότητα είναι το πεδίο εκείνο όπου αναπτύσσονται όλες αυτές οι 

καταστάσεις που σαν τάσεις απέναντί της φαίνονται να στηρίζονται σε κάποια στέρεα βεβαιότητα για την κοινωνία. Τα άτο-

µα αποδέχονται αυτές τις βεβαιότητες σαν ένα διαµορφωµένο απόθεµα στοιχειωδών δεδοµένων της κοινωνικής ζωής. Η 

εναντίωση προς και η ανατροπή της εξουσίας χρειάζεται να γίνει σαν ψυχική ανάγκη, σαν παρόρµηση, σαν γραµµή δράσης 

στην πιο ταπεινή πορεία της ζωής, που σηµαίνει απόρριψη αυτών των βεβαιοτήτων. 

Η κτηνώδης αδιαφορία, η τροµαχτική αποµόνωση του κάθε ατόµου στα προσωπικά του ενδιαφέροντα, εµφανίζεται 

τόσο πιο αηδιαστική, όσο πιο περιορισµένος είναι ο χώρος που κινούνται τα άτοµα αυτά. Η ανθρωπότητα χωρίστηκε σε µο-

νάδες µε ιδιαίτερους σκοπούς και ίδιες αρχές, για να κατακερµατιστούν οι ταξικοί διαχωρισµοί. Η πολιτική αγγίζει τα άκρα. 

Η µοναξιά επιδιώκεται πλέον και διαποτίζει την ουσία της ζωής των ανθρώπων. 
6
 Το κράτος στηρίζεται όλο και περισσότερο 

στην αντιπαραβολή δηµόσιας και ιδιωτικής ζωής, ανάµεσα σε γενικά και ιδιαίτερα συµφέροντα, ανάµεσα σε κοινότητα και 

πολιτική. Το ατοµικό και το προσωπικό, στην Ελλάδα µετατρέπεται σε κοινωνικό συντελεστή επειδή εµπεριέχει την κοινωνία 

σαν απουσία!! 
7
 Η ουσία της πολιτικής αυτής περιορίζει την ανθρώπινη δραστηριότητα σε αυτό που συµβαίνει ανάµεσα σε 

ένα άτοµο και µερικά άλλα, την ευνοιοκρατία και την αλληλοεξυπηρέτηση. Αυτή η εξουσία πάνω στις προσωπικές σχέσεις 

συντηρεί την αυταρχική κοινωνία, αποδυναµώνοντας τα άτοµα. 
8
  

Όταν η πολιτική αντιµετωπίζει µια κρίσιµη κατάσταση, παραµερίζει αυτόµατα ό,τι δεν είναι ουσιώδες για το σύ-

στηµα. Η κυριαρχία της πολιτικής πάνω στην κοινότητα καταργεί το χωρισµό της κοινωνίας σε εκµεταλλευτές και εκµεταλ-

λευόµενους. Οι άνθρωποι εξαγνίζονται από όλα τους τα αµαρτήµατα  - ταξικά, πολιτικά, κοινωνικά - και ενώνουν τις προ-
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σπάθειές τους κάτω από την εποπτεία της εξουσίας. Σώζουν ένα καράβι που είναι γεµάτο και βουλιάζει, και που δεν είναι 

άλλο από το καπιταλιστικό σύστηµα. 
9
  

Ο καπιταλισµός προσπαθεί να επιβάλει στο άτοµο να ζει µόνο για την ανταλλαγή. Εξαρτά συστηµατικά κάθε αξία 

χρήσης από ανταλλακτικές αξίες, σε έκταση που η αντίθεση ανάµεσα στις δυο µορφές χάνει κάθε σηµασία. Η εξάρτηση αυτή 

και η µετατρεψιµότητα οδηγούν τα άτοµα στο να βιώνουν τις επιθυµίες τους, που δεν υποτάσσονται στην ανταλλαγή, σαν 

αντικοινωνική και επικίνδυνη ενοχή ή, για το "χώρο", σαν µορφή αντίστασης. Η πολιτική βλέπει πέρα από την παραγωγικό-

τητα. Ασκεί έναν έλεγχο πάνω στις δραστηριότητες και του "χώρου" µέσα από την έξαρση της ανταλλαγής και τον τονισµό 

του εξεγερσιακού χαρακτήρα της ιδιαιτερότητας. Οργανώνει την κοινωνική κατανάλωση µέσα από τη διήθηση, τη διαφορο-

ποίηση, την ιεραρχία και το περιβάλλον.  
10

  

Αυτά όλα αναδεικνύουν το άτοµα και τις προσωπικές του σχέσεις σαν αυτοσκοπό. Η παραπέρα ταύτιση της ατοµι-

κότητας µε τη δυνατότητα για κατανάλωση, δηµιουργεί στις ασθενέστερες οικονοµικά τάξεις και στο "χώρο", βέβαια, ένα 

υποκατάστατο της επιθυµίας τους για ιδιοκτησία. 
11

 

 

 

2. ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΓΩΙΣΜΟ 
 

Ο εγωισµός µαζί µε την κυκλοθυµία θεωρούνται διεθνώς  

ιδιότητες του διαχρονικού "έλληνα", 

µαζί µε µια έµφυτη τάση για κλοπή και απάτη. 12 
Οι προσδοκίες έχουν διαψευστεί, τα "πιστεύω" κλονιστεί, τα ιδανικά σπιλωθεί και οι φιλοδοξίες προσανατολίζο-

νται προς την ευηµερία, την άνεση και τις πρακτικές ή συγκεκριµένες δραστηριότητες. Η κοινότητα έχει γίνει πολιτική ακρι-

βώς όπως και η πόλη έχει γίνει µια συλλογή από χωριά. Το αστικό βιώνεται βουκολικά, το σύγχρονο αναχρονιστικά αλλά και 

αντίστροφα. 
13

 Οι άνθρωποι συναναστρέφονται τους άλλους, αλλά παραµένουν µόνοι. Η κοινότητα τούς φαίνεται κάτι σαν 

ακάλυπτη επιταγή που είναι καλύτερο να αποφεύγει κανείς. Η αποστασιοποίηση από την ιδέα της κοινότητας είναι συστατικό 

στοιχείο και του "χώρου". Ο "χώρος" αντιλαµβάνεται σαν κοινότητα έναν τύπο πλήθους, δοµηµένου, που χειραγωγείται εύ-

κολα. Σε αυτήν αντιπαραθέτει την εσωστρέφειά του και την πολιτική που οδηγούν στη χειραγώγηση από άλλη είσοδο. Ο 

καθένας και η καθεµιά ασχολούνται µε τα δικά τους, όπως ακριβώς η οικογένεια. Κάποιοι έρχονται και κάποιοι αποσύρονται. 

Υφίσταται µια στασιµοκινητικότητα, όπως ακριβώς στους µικροµεσαίους. Όλοι διατηρούν για τον εαυτό τους αποκλειστικά 

το δικαίωµα να µην κάνουν λάθη, ακριβώς όπως και το κράτος. 
14

     

Όλη αυτή η πίστη της κοινωνίας αλλά και του "χώρου" ότι το άτοµο µπορεί να αναπτυχθεί µόνο του, χωρίς την 

κοινότητα, είναι το ίδιο αφελής µε την άποψη ότι το ατοµικό συµφέρον προωθεί αυτόµατα και την ατοµική ελευθερία. Η 

υποκειµενική αντανάκλαση του αντικειµενικού γεγονότος πως η ανάπτυξη της προσωπικότητας στην αστική κοινωνία είναι 

αδύνατη, ταυτίζει κοινότητα και κοινωνία ή θεωρεί όλες τις κοινότητες ίδιες. Τότε η έχθρα προς την εξουσία µεταστρέφεται 

ενάντια στην κοινότητα που θεωρείται υπεύθυνη για κάθε απελπισία και δυστυχία. 
15

 

Εάν κάποιος αποχωριστεί από το σύνολο, χάνει την αυτάρκειά του. όπως ο σωµατικά ανάπηρος. Σαν αποχωρισµός 

εννοείται η αποδέσµευση από κάθε είδος οµαδοποίησης ή συνεύρεσης, ακόµη και όταν υπάρχει η πρόφαση της ζωής µέσα 

στην πόλη και της ανταλλακτικής επικοινωνίας. Αυτός που δεν επιθυµεί να επικοινωνεί µε τους άλλους και που δεν έχει ανά-

γκη από τίποτε, από κανένα κοµµάτι της πόλης για να είναι αυτάρκης, είναι θηρίο ή θεός. 
16

  Η αποµόνωση από την κοινότη-

τα είναι η αφαίρεση των ανθρώπινων σχέσεων από την ζωή του ατόµου. Από τη στιγµή που πραγµατοποιείται, το άτοµο χάνει 

την ανεξάρτητη υπόστασή του, Γίνεται ένα αντιπροσωπευτικό στοιχείο της πραγµατικότητας, αντί να είναι η ουσία και το 

συστατικό της γνώρισµα.
17

 Η συνείδηση που είναι η ουσία του ανθρώπου είναι µια συνέχεια από κοινοτικά βιώµατα, και 

κοινωνικές εµπειρίες, ρήξεις και ασυνέχειες. Οι άνθρωποι αποτελούν συστατικό στοιχείο της πραγµατικότητας, όταν ζουν 

µαζί µε άλλους ανθρώπους και δίνουν έτσι έννοια στην ιστορία. 
18

  

 

 

3. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
 

Όπως το άτοµο καταξιώνεται µέσα από την κοινότητα, έτσι και η κοινότητα αποκτά σηµασία από την ποικιλία των 

ατόµων που ανήκουν σε αυτή. Η µοναδικότητα ενός πλέγµατος από συµπεριφορές και προθέσεις διαµορφώνει τις πολλαπλές 

εκδοχές των συµπεριφορών αυτών, και όχι το αντίθετο, όπως πιστεύουν οι θεωρητικοί της εξουσίας. Η κοινότητα δεν είναι 

ένα αντικείµενο. Το να την θεωρούµε σαν κάτι τέτοιο είναι τόσο λανθασµένο, όσο και η θεώρηση του ατόµου σαν αντικείµε-

νου ανάµεσα σε άλλα αντικείµενα, ή της κοινότητας σαν ένα εσωτερικό κόσµο. Η κοινότητα δεν είναι µια υποκειµενική ανα-

παράσταση αλλά µια συλλογική συνείδηση µιας συγκεκριµένης σχέσης ή µιας σειράς από σχέσεις. Όταν η κοινότητα γίνει 
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ενιαία, παύει να είναι κοινότητα. Από τη φύση της η κοινότητα είναι πολλοί. Όταν γίνεται οµοιόµορφη, µετατρέπεται σε 

οικογένεια και από οικογένεια σε απλό και συµπαγές άτοµο. 
19

  ∆εν έχει σηµασία για τους άλλους πώς εγώ φαντάζοµαι τη 

σχέση µου µε τον τάδε ή την δείνα, ούτε η γνώµη τους για τη σχέση µας αυτή. Κοινότητα είναι η κοινή µας στάση ή όχι 

στο συγκεκριµένο πρόβληµα του συσχετισµού. Η κοινότητα µπορεί να είναι µερική αλλά όχι ατοµική ή προσωπική.  

Ένα φυσικό περιβάλλον µεταβάλλεται σε πολιτισµικό ανάλογα µε τις προϋποθέσεις που εµπεριέχει αλλά και ανά-

λογα µε τις προϋποθέσεις που εισάγει σε αυτό η ανθρώπινη κοινότητα. Η φύση και η κοινότητα αλληλεξαρτώνται και αλλη-

λοκαθορίζονται µε τη µορφή µιας δηµιουργικής ή και καταστροφικής σχέσης. Αντίστροφα, η ύπαρξη ή η εξαφάνιση µιας 

κοινότητας δεν εξαρτάται από ένα µόνο άνθρωπο. Η κοινότητα αλλοτριώνει, µόνον όταν τα άτοµα που την αποτελούν δεν 

αναγνωρίζουν τον εαυτό τους σαν άνθρωπο που επιθυµεί να δώσει στον κόσµο µια ανθρώπινη σηµασία. Μια φασιστοειδής ή 

θρησκευτική κοινότητα, για παράδειγµα, είναι µια κοινότητα που αλλοτριώνει. Οι άνθρωποι έχουν αλλοτριωθεί, αλλά από 

την άλλη, σαν πραγµατικά, ζωντανά, και ιδιαίτερα άτοµα µπορούν να αποτελέσουν κοινότητες. Όπως είναι αυτοί, έτσι εµφα-

νίζεται και η κοινότητά τους. Κάποιος γέροντας είχε ισχυριστεί κάποτε πως η ανθρώπινη ουσία στην πραγµατικότητα είναι το 

σύνολο των κοινωνικών σχέσεων. 
20

  

Τα πολυάριθµα και αποµονωµένα άτοµα  - αντικείµενα δεν µπορούν να γίνουν υποκείµενα παρά µόνο µέσα από 

συλλογική πρακτική και στη βάση µιας αλληλέγγυας συνεργασίας. Οι άνθρωποι κατοικούν πολύ κοντά ο ένας στον άλλο, 

έχουν υποχρεωθεί να αποδεχθούν κοινούς νόµους και επικοινωνούν.       όσο πολλοί και αν είναι αυτοί οι άνθρωποι, όποιοι 

και να είναι οι νόµοι που τους διέπουν, όταν η επικοινωνία τους περιορίζεται στην ανταλλαγή, δεν συνιστούν καµιάς µορφής 

κοινότητα ή κοινωνία. Αντίθετα τα άτοµα που συνεργάζονται συλλογικά σχηµατίζουν τις σχέσεις των οποίων αποτελούν 

τµήµα. Αυτό το κατορθώνουν επειδή σαν κοινότητα, αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των κοινωνικών σχέσεων. Είναι συλλο-

γικότητες και όχι πια αποµονωµένα άτοµα. 
21

 

Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας οι αντιφάσεις παράγονται, αναπαράγονται, τονίζονται ή βαθαίνουν, εµφανίζο-

νται και εξαφανίζονται. Για το σύνολο της κοινότητας επαληθεύεται µια διευρυµένη αναπαραγωγή τους. Για να συνειδητο-

ποιήσουµε τον πλούτο και τις δυνατότητες που προσφέρει η κοινότητα, χρειάζεται να µάθουµε να ζούµε έστω και µε µερι-

κούς ανθρώπους. Η γνώση του γείτονα, του φίλου ή του συγκάτοικου, αποτελεί ένα είδος αυτόµατης παρέµβασης του ενός 

στη ζωή του άλλου, µε αποτέλεσµα τη βελτίωση της συµπεριφοράς και των δύο. Οι οµάδες και κοινότητες που σχηµατίζουν 

οι άνθρωποι, χρειάζεται να είναι αρκετά µικρές, ώστε να πληροφορούνται άµεσα όλοι, και αρκετά µεγάλες, ώστε η πληροφό-

ρηση αυτή να είναι εφικτή. 
22

 

Η διαµόρφωση της ζωής του ατόµου και η επιλογή της κοινότητας είναι δυο εκδοχές της ίδιας διαδικασίας. Η διά-

κριση εσωτερικού και εξωτερικού κόσµου είναι βασικά µεθοδολογική. Η συνείδηση είναι συνείδηση κάποιου πράγµατος, η 

νόηση απαιτεί νόηµα, ο έρωτας δύο πρόσωπα. Με άλλα λόγια το άτοµο είναι περιελιγµένο µέσα στον κόσµο. Το καθαρό εγώ 

δεν είναι τίποτε, αν αποµονωθεί από τα συσχετικά του στοιχεία. Κάθε γεγονός της ατοµικής ζωής στηρίζεται στη συλλογικό-

τητα, γιατί την ελευθερία του κάποιος την βρίσκει µαζί µε κάποιους άλλους. Είµαστε αδιάκοπα και ουσιαστικά ριγµένοι µέσα 

στον κόσµο, µπλεγµένοι µε καταστάσεις. Η αλήθεια δε βρίσκεται µόνο στον εσώτερο άνθρωπο, γιατί ακριβώς αυτός ο άν-

θρωπος δεν υφίσταται αυθυπόστατος. Ο άνθρωπος ανήκει στον κόσµο και γνωρίζει τον εαυτό του µέσα στον κόσµο. 
23

 

 

 

4. ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
 

Η προτίµηση και επιλογή της κοινότητας έχει δύο κίνητρα: το αντικειµενικό αξιολογικό περιεχόµενο της κοινότη-

τας, σαν επιθετικού µηχανισµού διεκδικήσεων και την πρόθεση του ανθρώπου να αναπτύξει την ατοµικότητά του µέσα σε 

αυτή και µέσα από αυτή. Η κοινότητα στο "χώρο", όπου υπάρχει, αποτελεί αποκλειστικά αµυντικό µηχανισµό που εκδηλώνε-

ται µέσα από φιλίες, συµβίωση διασκέδαση. Είναι ταυτόχρονα µια ελάχιστη οικειότητα και µια σειρά από κώδικες, ένας επι-

λεκτικός µηχανισµός. Στο "χώρο" η κοινότητα εκφαίνεται µε την αρνητική εκδοχή του αποκλεισµού και του επιλεκτικού 

µηχανισµού σοσιαλδηµοκρατικής - σταλινικής υφής. Αυτό έχει να κάνει βέβαια µε την κρατική τροµοκρατία αλλά και µε την 

εσωστρέφεια του "χώρου". Αποτελεί µια νίκη της εξουσίας, γιατί ακόµα και µε αυτή τη λειτουργία της, η κοινότητα δεν έχει 

εξαφανίσει το φόβο ή την πιθανότητα της διείσδυσης του περιβόητου χαφιέ! 
24

 

Αυτό το φαινόµενο έχει διάφορες εκδηλώσεις, όλες, όµως, έχουν ένα τελικό, κοινό συνεπακόλουθο: την οριοθέτη-

ση της ευκαιρίας για επικοινωνία µε κάποιους όρους που τείνουν να γίνουν ολοένα και πιο περιοριστικοί. Η απόσυρση σε ένα 

καταφύγιο - ιδεολογικό, χωροχρονικό ή κάτι ανάλογο - αξιολογείται και τονίζεται υπέρµετρα.  Η απαγόρευση της επέµβα-

σης στην προσωπική ζωή υποκρύπτει την απαγόρευση της κριτικής ή της συµµετοχής σε κάποιους αδιάβατους χώρους της 

υποκειµενικότητας. Αυτό, δεν έχει τίποτα να κάνει, βέβαια, µε την προστασία από την εξουσία. Η αστυνοµία, ο γιατρός και η 

εφορεία  γνωρίζουν περισσότερα για µάς απ΄ ό,τι οι φίλοι µας, χωρίς σε αυτούς τους κατασταλτικούς µηχανισµούς να έχουµε 

περιλάβει και τον ψυχολόγο. Η δηµιουργία µιας άβατης υποκειµενικότητας αποκλείει την ανθρώπινη συµπεριφορά από συνε-

πακόλουθες, θετικές ή αρνητικές επιλογές. Η µόνη ασφαλιστική δικλείδα που αποµένει είναι το κουτσοµπολιό και ο καντινι-

σµός. Το κουτσοµπολιό είναι µια διαπραγµάτευση της πραγµατικότητας όπου ο καθένας µπορεί να παρακολουθήσει τις αλ-
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ληλεπάλληλες µεταβολές και τροποποιήσεις των δήθεν αιώνιων αξιών. ∆εν περιέχει στοιχεία κριτικής αλλά είναι κακεντρεχές 

γιατί προσβλέπει στην υπονόµευση του άλλου και όχι την βελτίωση της συµπεριφοράς του. Ο καντινισµός είναι µια παραλ-

λαγή της διαβολής. 
25

 

 

 

5. Η ΗΘΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ 
 

Το ήθος, σε αντιδιαστολή προς την ηθική, δεν είναι µόνο κάτι λογικό, 

αλλά και αντικείµενο του αισθήµατος.  
26

  

 
Τα εργαλεία του µακαρίτη του πατέρα του Γιάννη σαπίσανε µέσα στη ντουλάπα του γιου. Ο Γιάννης δεν ήθελε να τα 

δανείζει σε κανένα, γιατί ήξερε ότι "όλοι οι έλληνες είναι κλέφτες", και ο ίδιος ήταν αρκετά αργόσχολος για να ασχοληθεί µε 

αυτά. 

Η ενότητα όλων των πραγµάτων και συµβάντων δε σηµαίνει πως όλα τα πράγµατα είναι ίδια. Έχουν την ιδιαιτερό-

τητά τους και ταυτόχρονα οι διαφορές και οι αντιθέσεις προσδιορίζονται από την έννοια της ενότητας που τα περιβάλλει. 
27

 Η 

ταξική σύγκρουση, για παράδειγµα, δεν αποκλείει, αλλά τονίζει το γεγονός ότι οι άνθρωποι έχουν κοινά χαρακτηριστικά. 

Αυτό που δικαιώνει την ύπαρξη ενός αντικειµένου είναι ο συσχετισµός µας µε αυτό. Ο συσχετισµός είναι η σύνθεση µιας 

αξίας χρήσης µε την απόδοση µιας συµβολικής σηµασίας σε αυτό το αντικείµενο ή πρόσωπο. Όπως ειπώθηκε και στο 

προηγούµενο κεφάλαιο, ο συσχετισµός αποτελεί µια ατοµική θεώρηση µιας σχέσης και καθορίζεται από την αλήθεια των δύο 

ή περισσότερων ατόµων που συµµετέχουν σε αυτή. Για αυτό έχει αξία χρήσης για τα άτοµα αυτά, και αξιολογείται - σηµα-

σιοδοτείται από τα άτοµα αυτά. Η δικαίωση του αντικειµένου αναιρείται ή αποφορτίζεται από τη στιγµή που περιχαρακώνε-

ται. Εγώ και το "αντικείµενο", ο "άλλος", η "άλλη", µετασχηµατιζόµαστε σε ένα κλειστό κριτικό ή αποφατικό σύστηµα. 

Η κοινότητα, δηλαδή, δεν µπορεί να επικαθορίσει την ιδιαιτερότητα του συσχετισµού. Μπορεί να συντελέσει στο 

να προωθήσει ή να παρεµποδίσει την ανάπτυξή του - και αυτό είναι πλεονέκτηµα και µειονέκτηµα, αντίστοιχα, της κοινότη-

τας. Ο εξωστρεφής χαρακτήρας της κοινότητας δεν αποξενώνει, αλλά ανεξαρτητοποιεί κάθε άτοµο χωριστά και κάθε συσχε-

τισµό. Σαν κοινωνικός έλεγχος, διαµορφώνει ηθικές επιρροές και τη συµπεριφορά του ατόµου προς τα άλλα άτοµα και τους 

συσχετισµούς του, όπως εκτίµηση, συµπάθεια, αντιπάθεια, άπωση. Το εσφαλµένο επιχείρηµα που απορρίπτει την κοινότητα 

και προτιµά τον εγκλεισµό είναι αρκετά σύνθετο. Συνίσταται στη βίωση της αντιστροφής της ηθικής, δηλαδή του κοινωνικού 

ελέγχου, σε συσχετισµό - και του συσχετισµού, αντίστοιχα, σε ηθική. Η αντιστροφή του συσχετισµού σε ηθική ταυτίζει, τελι-

κά, την ιδιαιτερότητα µε την ιδιοκτησία, στρέφει τις σχέσεις προς τα µέσα, κατακερµατίζει τη συµπεριφορά. Η ηθική µεταπί-

πτει σε µπαµπούλα. 

Ο τρόπος αυτός της ηθικής παραεπικοινωνίας αρνείται και καταστρέφει ακόµα και επιθυµητούς και επιδιωκτέους 

συσχετισµούς. Αυτό που αποκαλείται ηθική είναι η µεγάλη εξουσία που ελέγχει την κοινωνικότητα των ανθρώπων. Είναι η 

σταθερή βάση, η ζωή και το στήριγµα όλων, ανεξαίρετα, των ανθρώπινων ενασχολήσεων. Τη στιγµή που θα έπαυε να υπάρ-

χει η ηθική, η κοινωνία αυτή θα ήταν καταδικασµένη να φθαρεί - αν όχι να καταποντιστεί αύτανδρη. 
28

  

 

∆ε δανείζω τα βιβλία µου πια σε κανένα, γιατί είµαι σίγουρος ότι θα χαθούν και θα χάσω τη σχέση µαζί τους. Αυτό 

είναι µια ηθική στάση µε την πρόφαση του συσχετισµού.  

Ο Μιχάλης είναι πάντα µόνος και οι άλλοι τον εκµεταλλεύονται, γιατί βλέπει το δικό του σαν και δικό σου και απο-

καθιστά µια σχέση µαζί σου µέσα από  το αντικείµενο ή το άτοµο. Συνθέτει αξίες χρήσης µε την απόδοση µιας συµβολικής ση-

µασίας σε αυτές, συσχετίζει και συσχετίζεται εκεί που όλοι θεωρούν ότι ηθικολογεί.    
 

Τα κηρύγµατα των ηθικολόγων ήταν το προοίµιο της µετωπικής επίθεσης που δέχτηκαν από την αστική εξουσία τα 

λαϊκά έθιµα, τα παιχνίδια και οι γιορτές. Ακολούθησε η εντατικοποίηση της παραγωγής που απαγόρευσε τις γιορτές γιατί 

διέκοπταν την παραγωγή. Τώρα ζούµε την εποχή της κατάργησης κάθε αργίας, περιλαµβανόµενης και της Κυριακής, µε την 

πρόφαση της εξυπηρέτησης του καταναλωτή και το τσάκισµα των "συντεχνιών", δηλαδή των εργατοϋπαλλήλων. Για τον 

λόγο αυτό πρέπει να ξαναρχίσουµε τη µάχη ενάντια στην ηθική και τις κοινωνικές θεωρίες του καπιταλισµού.   πρέπει να 

καταστρέψουµε τις προκαταλήψεις που έχει σπείρει µέσα στο µυαλό µας η άρχουσα τάξη. 
29

  

 

 

6. ΗΘΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
 

 

Ο φόβος αποτελεί πια µια πολιτική πραγµατικότητα. 
30
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 Michael Herzfeld, στο Παπαταξιάρχης κλπ, Η Ρητορική των Αριθµών..., σ. 351. 
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 Vorsokratiker, Ηράκλειτος, τ. 1ος, σ. 241. 
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 Capra, σ. 154. 
28 Marx Karl, Το Εγκώµιο του Εγκλήµατος, σ. 5. 
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 Tomson E., Χρόνος, Εργασία και Καπιταλισµός, σ. 47, Lafargue Paul, Το ∆ικαίωµα στην Τεµπελιά, σ. 

14. 
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 Jaspers, σ. 327. 
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 Ο κόσµος δεν είναι χωρισµένος σε διαφορετικές οµάδες από αντικείµενα, αλλά σε διαφορετικές οµάδες συ-

σχετισµών. Αυτές οι διαφορετικές οµάδες συσχετισµών είναι οι δοµές που είναι απαραίτητες για την παραγωγή των συγκε-

κριµένων φαινοµένων. Ο κόσµος είναι µια σειρά από δοµές µε πολυσύνθετα πλέγµατα συµβάντων. Οι διαφορετικοί συσχετι-

σµοί µεταβάλλονται, υπερπηδούν ή συνδυάζονται και, κατά συνέπεια, προσδιορίζουν την υφή των κοινωνικών δοµών. 
31

  

Όποιος θεωρεί σήµερα τον κόσµο σαν διαφορετικές οµάδες από αντικείµενα, χωρίς ιεράρχηση, καταλήγει να ξυλοκοπάει 

τους παππούδες του, αντί των γονιών του, όταν τον προσβάλλουν, και  τους µπάτσους αντί και κάθε άλλο δηµόσιο υπάλληλο 

- δοµή της εξουσίας. 
32

  

Η ηθική, σαν µηχανισµός ελέγχου, καθορίζει τα πλαίσια συµπεριφοράς, υποτάσσει τα άτοµα µέσα από την υπευ-

θυνότητα και το συνδυασµό δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. Οι συσχετισµοί χρειάζεται να υποκαταστήσουν τις ηθικολογίες 

ενάντια σε κάθε µορφή αυτοπεριορισµού. Όταν µικρές οµάδες δηµιουργούν κοινότητες, αυξάνεται η οικειότητα µεταξύ των 

µελών τους. τα σύνορα µέσα στην οµάδα γκρεµίζονται και η εισβολή της ηθικής δηµιουργεί σύνορα ανάµεσα σε αυτή και τη 

υπόλοιπη κοινωνία. Η ίδια η κοινότητα, µε άλλα λόγια, κινδυνεύει να γίνει αντικοινωνική, στο βαθµό που οµογενοποιείται ή 

αναφέρεται αποκλειστικά στον εαυτό της. 

Η κυριαρχία της ηθικής µέσα στο "χώρο" ενσωµατώνεται σε δύο συµπεριφορές που ανάγουν τη ρήξη σε φόβητρο 

και τη διατήρηση των συσχετισµών σε ανάγκη. Είναι η ζήλια και ο εγωισµός. Η ζήλια εκδηλώνεται µε παράξενες αντιδράσεις 

φόβου και ιδιοποίησης, που έχουν χαρακτήρα παράπονου, στέρησης και αδικίας. Ο εγωισµός αποκαθιστά ένα νέο επίπεδο 

ισορροπίας, τονίζοντας ό,τι παραµένει : την εικόνα, την µνήµη, το διαφορετικό, την αδιαµφισβήτητη ιδιοκτησία, µε άλλα 

λόγια. Η αµφιµονοσήµαντη εναλλαγή συσχετισµού και ηθικής καταλήγει σε µια µορφή ιδιοποίησης που εκδηλώνεται στο 

χώρο των συναισθηµάτων. Η εναντίωση σε µια τέτοια µορφή ιδιοκτησίας είναι πολύπλοκη, γιατί στερείται από µια φανερή 

υλική υπόσταση. Η ηθική βλέπει µόνο δικαιώµατα και υποχρεώσεις, όπως ήδη είπαµε, και αποκολλά τµήµατα της ανθρώπι-

νης προσωπικότητας εξοβελίζοντάς τα στο "πυρ το εξώτερον". Η υπεράσπιση αυτής της αφηρηµένης ιδιοκτησίας εκδηλώνε-

ται µε µια νέα ταυτότητα επιθετικότητας, που στηρίζεται τελικά σε αντιδραστικές αξίες. 

 

 

7. ΑΝΗΘΙΚΑ ∆Ι∆ΑΓΜΑΤΑ 
 

Η πλατεία είναι γεµάτη από ένα πλήθος αργόσχολων που, παρ' όλη τη φτώχεια και τη ανέχειά τους, δεν διστάζουν να 

χάνουν τις καλύτερες ώρες της µέρας χαζεύοντας και χωρίς να συνιστούν κανενός είδους κοινότητα.  
33

 

 

Αν υπάρχει κάποια αντίθεση, δε βρίσκεται ανάµεσα στο άτοµο και στην κοινότητα, αλλά στο άτοµο εκείνο που 

ποθεί µια νέα κοινότητα και την κοινωνία που παραπαίει. ∆εν υπάρχει κάποιος τρόπος ζωής που είναι προτιµότερος από 

κάποιον άλλο, αλλά συγκρούσεις µεταξύ τους. Η ζωή δεν εξελίσσεται απόλυτα, γραµµικά και αναπόδραστα. Εάν παρακάµ-

ψουµε τις άγονες διαζεύξεις άτοµο - κοινότητα και αντικείµενο - υποκείµενο, ξαναβρίσκουµε το άτοµο χωµένο βαθιά µέσα 

στην κοινωνία που απαρτίζεται από παρόµοια άτοµα και τις δραστηριότητές τους. 
34

  Η ιστορία της εκµετάλλευσης και της 

αντίστασης σε αυτή θα µας διδάξει ότι κάθε αξία µπορεί να χάνεται ή να κερδίζεται. Είναι θέµα συσχετισµών και ταξικού 

αγώνα. 
35

  

∆εχόµαστε ένα τρόπο ζωής, στο βαθµό που αντιστοιχεί στις δικές µας διαπιστώσεις για ανθρώπους, χειρονοµίες, 

πρόσωπα και θεσµούς. Αυτό εξακολουθεί να συµβαίνει, γιατί ζούµε σε µια κοινωνία σχετικά ελαστική, όπου συσχετισµοί και 

ηθική είναι ακόµα συµβιβάσιµα. Το χαρακτηριστικό τούτο, όµως, προσδίδει στην κοινότητα την ψυχολογική και κοινωνική 

της επικαιρότητα. 
36

   

 

 

8. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ; 
 

α) Μια κοινή ή συλλογική συνείδηση, µέσα από µια κοινή στέρηση, (π.χ. το κοινόβιο). 

β) Κάποιοι ακούσιοι κοινωνικοί συσχετισµοί, µέσα από την αίσθηση της ταύτισης µε έναν κοινό δηµόσιο χώρο, 

(π.χ. η πλατεία).  

γ) Η χαρά και η ευτυχία του συσχετισµού µε κάποιους άλλους και κάποιες άλλες που βρίσκονται στην ίδια κοινω-

νική κατάσταση, (π.χ. η τάξη). 

δ) Τα κοινά σύµβολα, (π.χ. δεν χρειάζεται, καταλαβαίνετε τι εννοώ).  
37

 

 

 

9. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ; 
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α) Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της κοινότητας είναι ο αυθορµητισµός. Το να προσπαθεί κανείς, βέβαια, να σκε-

φτεί σοβαρά πάνω σε όσα ζει αυθόρµητα και καθηµερινά αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρηµα.
38

 Ο αυθορµητισµός παρουσιάζε-

ται, ωστόσο, σαν η τάση κάθε µορφής δραστηριότητας. Ο οµοιόµορφος ρυθµός, η επανάληψη, η κανονικότητα της κοινότη-

τας δεν αντιφάσκουν προς τον αυθορµητισµό, αλλά αλληλοεπηρεάζονται. Και τα πλέον βαρετά πράγµατα µπορούν να προ-

κύψουν τελείως αυθόρµητα και πηγαία. 

 

β) Μέσα σε µια κοινότητα οι άνθρωποι ζουν στη βάση της πιθανότητας. Η πιθανότητα είναι το θεµελιώδες σχήµα 

της πραγµατικότητας του ατόµου. Κυριαρχεί σε όλες τις εξελικτικές διαδικασίες, χαρακτηρίζοντας τη ζωή, και  αποκαλύπτο-

ντας τα οικονοµικά της χαρακτηριστικά. Η δράση και η σκέψη στέκονται στο προσκήνιο και κάνουν εκτιµήσεις πιθανοτήτων. 

 

γ) Στην κοινότητα η δράση και η σκέψη συνδυάζονται και έτσι αποκλείουν τη διαµόρφωση µεγάλων διαφορών α-

νάµεσα σε αυτό που ισχύει σαν αληθινό και σε αυτό που είναι πραγµατικό. Ακόµα και αν το αληθινό αποκλείει από το πραγ-

µατικό, δεν έχει σηµασία, γιατί αυτό που ισχύει σαν αληθινό επικαθορίζει τη συµπεριφορά της κοινότητας.  

 

δ) Η εµπιστοσύνη στην κοινότητα καλύπτει µια µεγάλη σε σηµασία έκταση. Μας υποχρεώνει να δούµε τον κόσµο 

όχι σαν συλλογή αντικειµένων και προσώπων, αλλά σαν µια σειρά από δοµές, σχέσεις και συσχετισµούς. Η κατηγοριοποίηση 

είναι έλλειψη αυτοπεποίθησης. Το να γίνονται κάποιοι και κάποιες αποδεκτοί για αυτό που είναι, είναι το ίδιο σηµαντικό µε 

το να συµµερίζονται ότι έχουν κάτι κοινό να αποπειραθούν.      

 

ε) Είναι αδιανόητη η κοινότητα που λείπει η µίµηση. Η εργασία και οι κοινωνικές επαφές θα ήταν αδύνατες χωρίς 

τη µίµηση. Από την άλλη, η συνειδητοποίηση της ενότητας δε µπορεί πλέον να επιτευχθεί µέσα από την υποχρέωση της ερ-

γασίας και την συνήθεια της διασκέδασης. Στην σηµερινή τους εκδοχή τους, µέσα από αυτές, τα άτοµα ανανεώνουν την απο-

µάκρυνσή τους από τους όµοιούς τους. Η µίµηση τώρα πια αλλοτριώνει γιατί στραγγαλίζει άτοµο και κοινότητα. 
39

  

 

 

 

 

Εµείς, εµείς, εµείς 
(οι µόνοι συνεπείς) 

 

 

Τα φτωχά έθνη είναι εκείνα που ο λαός τους περνάει καλά,  

και τα πλούσια έθνη είναι εκείνα που ο λαός τους είναι συνήθως φτωχός. 
1
  

 

 Πανκ, χούλιγκαν και, επιγραµµατικά, η νεολαία των φαστφουντάδικων αποτέλεσαν ιδιόµορφες ή σύνθετες 

εκδοχές του "χώρου" γιατί σχετίζονταν και µε άλλες κοινωνικές συσσωµατώσεις. Ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-

στικά τους, αποτέλεσαν διαφορετικές εκδηλώσεις µιας εναντίωσης, παράλληλα µε µια παθητικότητα, προς το σύστηµα. Θεω-

ρητικά τουλάχιστον, η πρώτη οµάδα έχει αντικαπιταλιστικό προσανατολισµό, η τελευταία ενσαρκώνει το νεοδηµοκρατικό 

φτωχοµπινελίδικο πρότυπο εξευρωπαϊσµού και επόµενα φασιστοφαίρνει, ενώ η µεσαία κινείται µε αξιοζήλευτη ευλυγισία 

ανάµεσα σε αναρχία και φασισµό. Τα φαινόµενα αυτά συνιστούν µια πικρή άρνηση και ποικιλόµορφη κριτική του καθεστώ-

τος της µεταπολίτευσης, είτε µε την καραµανλική, είτε µε την σοσιαλδηµοκρατική εκδοχή του. Υπήρξαν και σηµασιοδότη-

σαν µια περιορισµένη, ίσως και αδιέξοδη, αντίσταση. Το τέλος της µεταπολιτευτικής εποχής σήµανε το τέλος ή την µεταλλα-

γή αυτών των τάσεων. Πέρα όµως από τον βαθµό της ενσωµάτωσής τους, περιείχαν αυτόνοµα στοιχεία και λογικές που ε-

κτείνονταν πέρα από τα όρια του συστήµατος. Φάνηκε ότι ήταν ανοικτές στο µέλλον και όχι δέσµιες του παρελθόντος, χωρίς 

να µπορούµε να τους κολλήσουµε την ρετσινιά του εκσυγχρονιστή. 

Αυτές οι εκδοχές τελικά είναι και µεθοδολογικές κατηγοριοποιήσεις, καθόσον ο "χώρος" είναι, λιγότερο ή περισ-

σότερο, πανκ, χούλιγκαν και σιτίζεται τακτικά στα φάστφουντ. Όλοι φορέσαµε πέτσινα ή αµπέχονα. Όλοι έχουµε πάει σε 

γήπεδα και συναυλίες. Όλοι έχουν πετάξει πέτρες. Μερικοί πήγαν και στον ιππόδροµο, άλλοι ντύνονται κυριλέ σε κάποιο 

πρώτο ραντεβού. Στην ουσία, όλα αυτά αποτελούν διαφορετικές εκφράσεις της ίδιας κοινότητας, των ίδιων ατόµων, ξεχωρι-

στά, ή και ενός σχετικού περιβάλλοντος. 

 

 

1. ΠΑΝΚ ΚΑΙ ΠΑΝΚΗ∆ΕΣ 
 

Ο σκληρός πυρήνας.  

Ο σκληρός πυρήνας ενός κερασιού, για παράδειγµα, 
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δεν τρώγεται, φτύνεται.  

Σε γόνιµο έδαφος θα προκύψει από αυτόν ένα δέντρο. 
  

PETER PAUL ZAHL 

 

O ένας χειρίζεται τα κρουστά που ηχούν µε µια διαπεραστική, γεµάτη και βαθιά µουσική που επηρεάζει την ψυχή µέ-

χρι τον παροξυσµό. Τα πνευστά αντηχούν, καθώς ένας άλλος, δεύτερος, τραγουδάει. Κάποιος τρίτος ωρύεται στον ρυθµό των 

εγχόρδων. Το ουρλιαχτό κάποιας νότας, που µοιάζει να έρχεται από κάποιο φοβερό ταύρο, κάποιο αόρατο λαρύγγι, κρατάει τον 

ρυθµό. Ο τροµαχτικός ήχος του τύµπανου είναι σαν τον ήχο ενός υπόγειου µπουµπουνητού.
2
  

Άδεια για τέτοια µουσικηηή! Σε ανοικτό χώρο; ∆ε δίνουµε ποτέ άδεια για τέτοια µουσική. Εδώ γύρω υπάρχουν και 

καρδιοπαθείς. Μερικοί ίσως ήδη µεταφέρθηκαν σε νοσοκοµεία εξαιτίας της µουσικής σας. 
2.1

   

 

Οι πανκ στην Ελλάδα εµφανίστηκαν στη δηµόσια ζωή του "χώρου" φτιάχνοντας µουσική και κάνοντας εµφανίσεις 

στα αναρχικά στέκια. Ακολούθησαν µια σχετικά συµβατική πορεία. Η οικογένεια και η ανέχεια έπαιξαν αρχικά καθοριστικό 

ρόλο, αλλά κάποια στιγµή έδειξαν να χειραφετούνται σε µεγαλύτερη έκταση από οποιαδήποτε άλλο κοµµάτι του χώρου. 

Ζήσαµε όλοι µας εποχές που τα αποχωρητήρια των καφετεριών και τα κλιµακοστάσια των πολυκατοικιών, από καταστήµατα 

πώλησης ναρκωτικών µετατράπηκαν σε κέντρα διαµόρφωσης της µόδας της νεολαίας. Ζήσαµε όµως και εποχές που οι πανκ 

αναδείχθηκαν σε καλλιτεχνική και πολιτική πρωτοπορία του χώρου. 

Τα φρικιά παραήταν αγαθά και τα έφαγε το σύστηµα κάνοντάς τα επιστήµονες, εναλλακτικούς ή πρεζάκια. Η δε-

καετία του ΄60 είχε ένα αστικό-δηµοκρατικό χαρακτήρα, γιατί πήρε στην κυριολεξία τις αστικές αξίες της ασφάλειας και της 

ιδιοκτησίας, και τις συνδύασε µε τις υποσχέσεις του σύγχρονου καπιταλισµού για κινητικότητα, σεξουαλικότητα και περιπέ-

τεια. Αυτό που προβαλλόταν σαν υπόσχεση ευτυχίας, αποτέλεσε το πλαίσιο δράσης του νεοφιλελευθερισµού. Από τον συνε-

πέστερο οπαδό του Κέϋνς πρόεδρο Τζόνσον και τις διαρκείς διακοπές, την άρνηση της εργασίας και την ευθύνη σαν ιδιότητα 

των ηλιθίων, καταλήξαµε στον νεοφιλελευθερισµό της Microsoft µε ένα παρόµοιο, όµως, πλαίσιο λειτουργίας. 
3
 Η κριτική 

του πανκ στους χίπηδες και άλλους σχετικούς αναφέρεται σε αυτή ακριβώς την συµπεριφορά και τις αστικοδηµοκρατικές 

αξίες τους. Το πανκ σαν συµπεριφορά βρίσκεται σε µια τρίτη θέση όσον αφορά τον κρατικό αυταρχισµό από την µία και τον 

επιχειρηµατικό πλουραλισµό από τη άλλη. Η αδυναµία είναι η δύναµή του. Μια δύναµη που είναι κυριολεκτικά µεταµφιε-

σµένη σε αδυναµία. 
4
  

Οι πανκ είναι κάτι σαν µ-λ του πολιτισµού. Κοίταζαν µόνο τον εαυτό τους, άρχισαν να λειτουργούν µετά την εξα-

φάνιση των µ-λ οµάδων, είχαν σχετικά πολιτικά θέµατα, συσπείρωναν την ίδια ποιότητα ανθρώπων. Θυµηθείτε µόνο τον 

Πήγασο και το Αν... Κάτω από ένα λεπτό στρώµα µηδενισµού κρυβόταν πάντα µια ουσιαστική αναρχία. Αυτό ακριβώς το 

στοιχείο αποτελούσε το στοιχείο της επιπρόσθετης επικοινωνίας µε την εργατική τάξη πέρα από την βασικά προλεταριακή 

καταγωγή του πανκ. Την αποτυχηµένη προπαγάνδα των αριστεριστών έξω από τις πόρτες των εργοστασίων αντικατέστησε η 

διαµόρφωση συνειδήσεων µέσα από την µουσική και τον στίχο. Έτσι κι αλλιώς όλα τα επαναστατικά κινήµατα είναι κύ-

ρια πολιτισµικά.  
5
 Ακόµα και αν δεν είναι πολιτικά συνεπή, είναι συνεπή στις επιλογές τους, όσο καιρό τις διατηρούν. 

Η διάκριση του πανκ από τους σκινς είναι ότι στους σκινς, αντίθετα προς το πανκ, η αδυναµία είναι εκφρασµένη 

σαν δύναµη. Σε κοινωνικό επίπεδο έχουµε µια λεπτή, θεωρητικά, αλλά πολιτικά καθοριστική, διάκριση ανάµεσα σε ατοµικό-

τητα και εγωκεντρισµό. Η ατοµικότητα αυτή έχει ένα ύφος ιδιόµορφο, που για πολλούς σηµαίνει παράλογο, βία και µυστή-

ριο. Αυτό είναι, όµως, επιφαινόµενο και αντιστροφή. Χρειάζεται να συνυπολογίσει κανείς, ότι η εµφάνιση του πανκ συνέπεσε 

µε την εµφάνιση µιας νέας σειράς από τέρατα. Τέρατα που µοιάζουν µε ανθρώπινες υπάρξεις φιλόδοξες, χωρίς συστολές, 

πάντα στα πρότυπα της αστικής δηµοκρατίας, που προσπαθούν να δηµιουργήσουν µια αµοιβαία ανοχή εξουσιαστών και 

εξουσιασµένων από την οποία εξαρτούν αυτή τους τη δηµοκρατία. 
6
       

Το πανκ συνιστά µια σύνθεση ενός τριγώνου µε κορυφές την αναρχία, την µουσική και την ατοµικότητα, όπως οι 

µαύροι πάνθηρες στη δεκαετία του ΄60 και το dada στη δεκαετία του ΄20. Το αν κάποιοι από αυτούς τους πανκ, παρόµοιοι µε 

τα τέρατα που αναφέραµε, έδωσαν συνεντεύξεις σε εφηµερίδες, έκαναν καριέρα και σύχναζαν στο Remember ή το Ρόδον, οι 

υπόλοιποι, στην συντριπτική πλειοψηφία τους, υπήρξαν, συνειδητά ή ασυνείδητα, αντικρατιστές, αντικοινωνικοί και αυτόνο-

µοι και αυτό πρέπει να τους αναγνωριστεί σαν κάτι θετικό. Το επικίνδυνο στο ασυνείδητο αυτής της στάσης είναι ότι συχνά 

βιώνεται αρνητικά. Ήταν άνθρωποι που δεν καλουπώνονται. Πως να καλουπώσεις έναν άνθρωπο, που ενώ σου µιλάει, ο 

κώλος του δεν εφάπτεται µε το κάθισµα; Όλα αυτά λέγονται πάντα µε επιφυλάξεις. Ο διαχωρισµός επαναστατικού και αφο-

µοιωµένου περιθωρίου είναι δύσκολος έξω από το επίπεδο της εµπειρίας.  

Τα ευρήµατα του πανκ έχει αρχίσει κιόλας να ιδιοποιείται το σύστηµα. Οι πανκ έδειξαν όµως και τα όρια αυτών 

των δυνατοτήτων ενσωµάτωσης. Η αντιπαράθεση του συστήµατος προς την µουσική αυτή ήταν µια άγευστη µουσικά Ma-

donna και η επανέκδοση της disko, σε ρυθµό πολυβόλου, σαν rave. Απέναντι στις συνέπειες στην καθηµερινή ζωή που σηµα-

σιοδοτούσε το πανκ, η Madonna εκφράζει τον καπιταλιστικό νεοφιλελευθερισµό, την ταυτότητα του γιάπη. Οι πανκ διεκδί-

κησαν κάποιες ζώνες ελευθερίας και ανοχής µέσα σε µια κοινωνία που επιχείρησε συστηµατικά να τους συντρίψει. Η απά-
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ντηση του πανκ υπήρξε η σκλήρυνση της γραµµής. Η απόσταση ανάµεσα στους Sex Pistols και τους Chaos U.K. ήταν πράγ-

µατι µεγάλη και ουσιαστική.
7
  

 

 

2. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΚ 

 

 

Το πανκ και το death metal είναι η προλεταριακή εκδοχή του Lacan. 
8
  

 

Συναυλία πανκ συγκροτηµάτων στο 2ο λύκειο Χαλανδρίου. Άγριος χορός όπου άντρες και γυναίκες ήταν το ίδιο. Η 

βία ήταν κάτι ανάµεσα σε παιχνίδι και µετεφηβική εκτόνωση. Η µουσική ήταν σκληρή και κοινωνική. Οποίος έκανε κάποιο 

λάθος το έπαιζε δυνατά. Μετά το ξανάπαιζε και γινόταν µέρος του τραγουδιού:    

"Περνάει ο στρατός, των αφεντικών φρουρός". 

"Έτσι κι αλλιώς είµαστ΄ όλοι κρατούµενοι". 

"Μπασταρδοκρατία". 

Ο ώριµος στα χρόνια αναρχικός σύντροφος µου λέει: "Έχω κάτι προκηρύξεις µαζί µου. ∆εν είναι καλύτερα να τους 

τις δώσω να τις τραγουδήσουν κι αυτές αντί να τις διαβάζω;"  
9
  

 

Ο "χώρος" είναι µια κοινωνία χωρισµένη σε ποικιλόµορφες και διαφορετικές φυλές. Οι φυλές αυτές συγκρούονται 

µεταξύ τους, έχουν τις µικροαντιπαθειούλες τους τις τύψεις και την µετριότητά τους. Η δισυπόστατη και καχύποπτη συµπε-

ριφορά του ενός προς τον άλλο δεν εµποδίζει, βέβαια, τα αφεντικά να αντιµετωπίζουν όλες τις φυλές ενιαία και χωρίς διάκρι-

ση. Οι πανκ φαίνεται να το κατανόησαν αυτό σχετικά νωρίς και ταυτόχρονα να έχουν συνειδητοποιήσει ότι η ύπαρξη στον 

"χώρο", συνολικά, έχει παραχωρηθεί µε αναστολή.
10

 Αυτοί που υπονοµεύουν το σύστηµα διαφέρουν από αυτούς που απλά 

διαµαρτύρονται και που έχουν τόση εµπιστοσύνη στο κράτος και τα µέσα αποβλάκωσης ώστε να συζητούν χωρίς όρους µαζί 

του. Οι πανκ παραµένουν πανκ ακόµη και όταν πλακώνονται στο ξύλο. Φαίνεται πως οι εσωτερικές υποθέσεις δεν διαλύουν 

τη συνοχή τους Έχουν κατορθώσει στο εσωτερικό τους την ενότητα των αντιθέτων. 
11

                                            

Η βία των πανκ δεν αποτελεί εγκεφαλικό κατασκεύασµα, αλλά προκύπτει από τις καπιταλιστικές σχέσεις. Αναβλύ-

ζει από µια οδύνη που αναζητάει σχέσεις για την προστασία των ατόµων και αποβλέπει σε µια συλλογική πρακτική. Το πανκ 

δεν είναι αυτοκαταστροφικό όπως ισχυρίζονται µερικοί, γιατί δεν καταδικάζει το περιεχόµενο σε όφελος της εικόνας. Η έλ-

λειψη σταθερότητας σε αντιπαραβολή µε µια προσωπική ευθύτητα, µαζί µε µια πικρία και ένα κυνισµό χωρίς όρια, είναι ένας 

τρόπος αυτοπροστασίας. Οι πανκ δεν διατιµούν χαµηλά την ζωή αλλά την φύση του ανθρώπου. Οι συµπλοκές και η αναίδειά 

τους είναι υγιείς. Ποιους άλλους µπορεί κανείς σήµερα να κάνει κοµµατάκια, εκτός από τους φίλους του; Μόνο σε πολύ φί-

λους µπορεί κάποιος να ασκήσει βία χωρίς να παρεξηγηθεί και χωρίς να µισήσει. 
12

        

Η βία που ασκούν οι πανκ δεν είναι καταστροφική ακόµα και όταν καταστρέφει πόρτες και καθίσµατα. Είναι βία 

ψυχολογική, βία του βλέµµατος και της γλώσσας, της εµφάνισης. Είναι η αντιβία µιας άλλης που ασκούν πάνω µας οι αστικοί 

θεσµοί και τα µέσα µαζικής αποβλάκωσης. Η τάση να καταπιέζουµε φαίνεται πως έχει ριζώσει τόσο βαθιά µέσα µας, που 

απορρίπτει ένα σύµβολο ελευθερίας, όπως αυτά τα µαύρα αναγεννησιακά ρούχα. Οι πανκ αναγκάζονταν να ζουν καθηµερινά 

ένα φανταστικό λιντσάρισµα µέσα από τα βλέµµατα του κόσµου που θα τους προτιµούσε καλύτερα εθνικιστές µε ξυρισµένα 

κεφάλια σαν τους Ες - Ες! Όλα αυτά κρύβονται βέβαια πίσω από γενικούς αφορισµούς, που µιλάνε για στρεβλές σεξουαλικό-

τητες, παγίδες του βλέµµατος, θεαµατική ατοµικότητα, ανωνυµία της στολής, το µαύρο της νύχτας και που σε τελική ανάλυ-

ση αποτελούν ηλίθιες προφάσεις ρατσισµού.
13

  

Η αποφυγή της επαφής µε τα σκατά είναι µια πολυτέλεια που ένας πανκ ή ένας εργάτης δεν µπορεί να εξασφαλίσει 

στον εαυτό του, καθόσον αυτό είναι η επαφή µε την εξουσιαστική δοµή της καθηµερινότητας. Όλο αυτό το πάθος είναι µια 

εξιδανίκευση της απαγορευµένης πλέον σήµερα σεξουαλικότητας. Όσο η κοινωνία και τα στηρίγµατά της απαγορεύουν, τόσο 

ο "χώρος" επιθυµεί. Αυτός ο παραλογισµός και η σκόπιµη νηπιότητα περιέχουν µια γνώση των δυσκολιών της ζωής, µια 

γνώση ανταγωνιστική. 
14

  

Όσο προχωράει ο πολιτισµός, τόσο περισσότερο είναι υποχρεωµένος να σκεπάζει µε πέπλα αγάπης και συµφιλίω-

σης τα δηµιουργήµατά του, για να τα εξωραΐζει. Σε αυτά έχουµε το δικαίωµα να δίνουµε αναιδείς απαντήσεις και να θέτουµε 

κακόβουλα ερωτήµατα για να αποκαλύψουµε τα πέπλα αυτά. 
15

 Ο καλλιτεχνικός κονφορµισµός συµβαδίζει µε τον κοινωνικό 

του αντίστοιχο, που εµφυτεύεται στο άτοµο από τη νεαρή του ηλικία. Οι πανκ, συνδυάζοντας σκληρότητα και ευαισθησία, 

καταστρέφουν αυτή την συµβατική υποκρισία, και σαρκαστικά βυθίζονται, ταυτόχρονα µέσα σε αυτή. Το πανκ είναι ο από-

γονος των σιτουασιονιστών και του dada, όπως το hip - hop είναι το επόµενο στάδιο της µουσικής των αφροαµερικανών. 
16
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Αυτή η µορφή άρνησης αν δεν διαλυόταν και δεν υποβιβαζόταν σε ένα γραφικό µικρόκοσµο, θα µπορούσε να είχε εξελιχτεί 

σε επαναστατικό φαινόµενο. Η κοινωνική διαδικασία της ενσωµάτωσης δεν κατόρθωσε τόσο εύκολα να τους αφοµοιώσει. Οι 

πανκ είναι απελευθερωµένοι από την µικροαστική υποκρισία της ευγένειας. Το σηµαίνον του πανκ, η ιδιαίτερη κοινωνικότη-

τά του προσγειώνονται τελικά στη φυγή σε ένα τελείως ξένο σηµαινόµενο χαµένο σε µια σχιζοφρενική πόλη. 
17

 Είναι άνθρω-

ποι που επιστρέφουν στη σπηλιά τους. Αυτή η σπηλιά είναι τώρα µολυσµένη από τη λοιµώδη και νοσηρή πνοή του πολιτι-

σµού. Κατοικούν σε αυτή µε έναν τρόπο εφήµερο, γιατί υπάρχει µια ξένη δύναµη που µπορεί να κρύβεται και που καθηµερι-

νά τους καταδιώκει. Αυτό τον τάφο οφείλουν οι πανκ να τον πληρώνουν, όπως και ο υπόλοιπος "χώρος", καθηµερινά.
18

  

Όταν ρώτησαν τον Εµπεδοκλή αν είναι γιατρός, ποιητής ή πολιτικός αρχηγός, αυτός απάντησε ότι είναι ένα ανώ-

τερο ον, ένας "µαινόµενος αλήτης". Ο αυτοκράτορας Φωκάς διατηρούσε το σώµα και τα εσώρουχά του σε σεβαστή ακαθαρ-

σία που έκανε τους πρέσβεις να αηδιάζουν. Το φαινόµενο, λοιπόν έχει ιστορικά προηγούµενα. Οι πανκ είναι λαϊκοί, άγριοι 

και ακαλλιέργητοι. Ταυτόχρονα, όµως, αρνούνται εκείνο το παιχνίδι του κατεστηµένου που µιλάει για επιστροφή στις ρίζες 

και ελληνικότητα. Πιο ώριµοι από υπουργούς και διανοούµενους, βλέπουν ότι τα πάντα εκτυλίσσονται σε διεθνές και όχι 

εθνικό επίπεδο. Η στάση τους είναι η αντιπαλότητα στον αστικό πολιτισµό, όσο και αν αυτός προσπαθεί να τους οικειοποιη-

θεί µέσα από την µόδα και τη διαφήµιση. 
19

  

Μερικοί ταυτίζουν τέτοιες εκδηλώσεις µε φαινόµενα του µεσοπολέµου, που καταλήξανε σε φασιστικά καθεστώτα. 

Οι καιροί έχουν αλλάξει και οι άνθρωποι σκέφτονται διαφορετικά Κάποτε αρκούσε οι µενσεβίκοι να ονοµάσουν τον Λένιν 

πράκτορα του Κάιζερ ή οι σοσιαλδηµοκράτες τους σπαρτακιστές τροµοκράτες, και το πρόβληµα λυνόταν σε όφελος των 

πρώτων. Σήµερα οι κοινωνικές πολυπλοκότητες ωθούν, στην Ελλάδα ακόµα, και τους πλέον συµβιβασµένους µικροαστούς 

στο να αναρωτιούνται αν τα πράγµατα είναι όντως όπως τα σερβίρουν τα µέσα µαζικής αποβλάκωσης.  

 

Ο Γιώργος σε µια συναυλία στα Προπύλαια κουβαλούσε τους "Βρικόλακες" του Ibsen στην τσέπη του, σε κακή κατά-

σταση και αυτός και το βιβλίο, και η Ρίκα για πρώτη φορά δεν είχε µαζί της την φωτογραφική της µηχανή.  

 

 

3. Η ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΕΤΣΙΝΟΥ ΜΠΟΥΦΑΝ 

 

 

Στη συναυλία είχαµε πολύ διαφορετικό κόσµο: 

Είχε και πανκ, και πάνκηδες, και πάνκισες και πανκοπούλες. 

 

Η εµφάνιση των πανκ είναι µια έκφραση έξω από την εµπορευµατοποίηση, που δεν µπορεί να ενσωµατωθεί χωρίς 

να αλλοιωθεί. Όπως και κάθε προηγούµενος πολιτιστικός αγώνας, έτσι το πανκ συζητήθηκε από τους επικριτές του απολιτικά 

µε την εισαγωγή του προβλήµατος της εµφάνισης. Η κριτική περιορίζεται στο µέσον και στη συγκεκριµένη περίπτωση την 

οπτική και τη φυσική βία που ασκεί ο πανκ στο περιβάλλον του. 
20

  Η εµφάνιση είναι ένα εκφραστικό µέσο και η άρνηση 

µιας αισθητικής αποτελεί µια άλλη αισθητική. Αυτό το εικονογραφεί µε πολύ καλό τρόπο το ντύσιµο των πανκ. Οι φτωχοί 

που ντύνονται αστείοι ή άγριοι είναι εξαιρετικά ελεύθερα πλάσµατα. αρκούνται σε ελάχιστα για να ζήσουν και κατορθώνουν 

να επιβιώνουν µέσα από τα πιο απίστευτα δεινά. Περνούν ανέπαφοι τις κοροϊδίες και την περιφρόνηση και κρατούν µια συ-

µπεριφορά που διασκεδάζει, τουλάχιστον τον εαυτό τους. 
21

  

Το ντύσιµο των πανκ έχει µια αίσθηση γύµνιας και απελπισίας. είναι ταυτόχρονα αναφορά και σηµείο αναγνώρι-

σης, όπως το µαύρο χρώµα των Νέγρων της Αµερικής, τα ράκη των εργατών του περασµένου αιώνα, το άστρο στο στήθος 

των Εβραίων στη ναζιστική Γερµανία. Πέτσινα δεν φορούσανε µόνο οι φασίστες, αλλά οι µαύροι πάνθηρες, όλος ο υπόγειος 

πολιτισµός στην δεκαετία του ΄50, οι Ινδιάνοι και οι Εσκιµώοι. Ο ανοικτός χαρακτήρας αυτού του ντυσίµατος και η πολυση-

µία του το ανάγουν, µέσα από την αναποφασιστικότητά του, σε έργο τέχνης. 
22

  

Το δέρµα αποτελεί µια αίσθηση δεύτερης επιδερµίδας, που καλύπτει και προστατεύει. Αποκτά µια συµβολική υ-

πόσταση, που αποδεικνύεται ότι έχει και συµβολική αξία. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς τις φτηνές αποµιµήσεις του, που πα-

ρήγαγε το µικροµεσαίο ελληνικό δαιµόνιο. Η ιστορία του ντυσίµατος είναι µια ιστορία ιδεολογικών εξελίξεων. Σηµαίνει, 

ακόµα, κάτι για την ταξική συνείδηση αυτών που µπορούν να πραγµατοποιούν κάθετες τοµές τουλάχιστον στην γκαρνταρό-

µπα τους. Η κανονικότητα θέλει να ταυτίζει το ριζοσπαστικό κίνηµα µε το παράλογο και αντιπαραβάλλει αυτή την κανονικό-

τητα προς την υπερβολή και τις ακρότητες, µε αφορµή το ντύσιµο. Η ιδιαιτερότητα του ντυσίµατος αποτελεί αντανάκλαση 

υπαρκτών σχέσεων ευπόρων και απόρων. Η σχέση της ενδυµασίας µε το θεατρικό κουστούµι, εξάλλου, είναι τόσο στενή που 

µπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι στην αρχή όλα τα ρούχα ήταν µεταµφιέσεις. Είναι αστείο να πιστεύει κανείς ότι µε τα δερµά-
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τινα ρούχα το σώµα χάνει την επαφή του µε το περιβάλλον. Τότε πρέπει να εξηγήσει στον εαυτό του πώς τα πουκάµισα La-

coste και τα αδιάβροχα προωθούν την ανθρώπινη αδελφοσύνη!  
23

  

Οι πανκ αντιµετωπίζουν τα ρούχα τους χωρίς να προσπαθούν να συσχετίζουν τόσο πολύ. Έχουν, βέβαια τις προτι-

µήσεις και τις µανιέρες τους. Προκρίνουν τα µαύρα από τα καφέ, τα σκληρά από τα µαλακά, τα στενά από τα φαρδιά, τα 

παλιά από τα καινούργια, τις τσέπες, τα χοντρά φερµουάρ, τα µεταλλικά εξαρτήµατα. Όλα αυτά µπορεί να δηµιουργούν συ-

νειρµούς δύναµης ανδρισµού και σκληρότητας. Αυτά που το γυναικείο κίνηµα φάνηκε ότι προσπάθησε να διαγράψει, µπήκαν 

από την πίσω πόρτα, και µάλιστα, µε την συναίνεση ολονών. Σαχλαµάρες, κι εγώ κάποιες απόκριες ντύθηκα ψυγείο. Ση-

µαίνει αυτό τίποτε για την συµπεριφορά µου ή τα απωθηµένα της παιδικής µου ηλικίας;  
 

 

4. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ  "NO FUTURE"  

 

 

Στον καπιταλισµό, η αρρώστια είναι η µόνη δυνατή µορφή ζωής.  
24

    

 

∆εν τους είπαµε τίποτε παράλογο. Είπαµε για ανεργίες, είπαµε για το στρατό, προβλήµατα που είναι µέσα µας... 

Πριν βγω στη σκηνή, έβλεπα ταραγµένα τα πνεύµατα και παρακάλαγα να προλάβω να πω το τραγούδι. Μόλις είπα 

τον "στρατιώτη", λέω τώρα δε µε νοιάζει, τελείωσα, ας πέσει η σκηνή να µε πλακώσει. Μπαίνει µέσα η αστυνοµία, πιάνει τον 

έναν, πιάνει τον άλλον, να φεύγουµε από τα παράθυρα και να µας κυνηγάνε, να στήνουν µπλόκα στους δρόµους οι Γκυζιώτες. 
25

        

Οι πανκ παίζουν µε τα σύµβολα της συντέλειας, τα σλόγκαν της εικονογραφίας, και ζουν γνήσια το παιχνίδι µιας 

κοινωνικής αντιστροφής πέρα από την ειρωνεία. Η ύπαρξη του πανκ δεν στηρίζεται στην επικοινωνία της ιδιαιτερότητας µιας 

καταπιεσµένης συλλογικότητας ή την κατασκευή µιας διαφορετικότητας που είναι διαχωρισµένες από την υπόλοιπη κοινωνί-

α. Είναι πολύ περισσότερο µια συγκροτηµένη κριτική στο πρότυπο του σύγχρονου µεταµοντερνισµού. Φαντάζουν και είναι 

γοητευτικοί και γοητευτικές, σαν την πιο γνήσια συµπύκνωση ανορθοδοξίας και εξέγερσης. Θα µπορούσαν να είναι τα ανα-

νεωτικά εκείνα στοιχεία που θα έδιναν στην ανθρωπότητα ένα εντελώς άλλο πρόσωπο. 
26

  

Η υπονόµευση του συστήµατος γίνεται µε πολλά διαφορετικά µέσα µικροπολιτικής, αυτονοµίας, εργατισµού που 

είναι παρόµοια µε παλιότερες απόπειρες όπως εκείνες των ντανταϊστών, των σουρεαλιστών, των καταστασιακών, των µπήτ-

νικ, ορισµένων µουσικών της ποπ. κλπ. Κάποια από τα πανκ συγκροτήµατα έδιναν τακτικά το παρόν σε συναυλίες συµπαρά-

στασης σε καταπιεσµένους, που τα δικαιώµατά τους καταπατάει το κράτος. Το θερµό φθινόπωρο του 1984 των "επιχειρήσε-

ων αρετής", οι καταλήψεις του χηµείου και του πολυτεχνείου της εποχής εκείνης, ανεξάρτητα από την τακτική εκείνων που 

θέλουν να µονοπωλούν την αντίσταση, έδειξαν ότι οι πανκ θα µπορούσαν να συστήσουν οµάδα κοινωνικής ανατροπής. Το 

πανκ στη  σχέση του µε την κοινωνία δεν είχε αποχωριστεί από την πραγµατικότητα και την ιστορία. 
27

  

Ο χλευασµός είναι η µοίρα όλων των αξιών και αυτός ο χλευασµός δίνει νόηµα στους πανκ. Εκµεταλλεύονται όλες 

τις τρύπες και δυνατότητες για να επιβιώσουν. ∆εν είναι παράνοµοι. Αµφισβητούν ό,τι αµφισβητεί την ύπαρξή τους. Η τωρι-

νή τους ζωή, όπως η ζωή κολόνων, είναι άδεια αλλά αυτοί τουλάχιστον δεν βλέπουν κανένα µέλλον. Ζουν το σήµερα, όχι 

γιατί µετά από αυτούς υπάρχει το χάος, αλλά γιατί αυτοί είναι το χάος. Από αυτό το σηµείο αρχίζει η εξέγερση. Όπως από 

εδώ ξεκινάει η κοινωνική φτώχεια, η ανασφάλεια, η πνευµατική εξαθλίωση. Όπως εδώ φθίνει µια αστική παράδοση που είναι 

αποτυπωµένη στους δρόµους.  

Το να παίρνει κάποιος τους θεσµούς κατά γράµµα, δεν σηµαίνει ότι τους ιδιοποιείται ατιµώρητα για µια δική του 

"άγρια χρήση", αλλά για να επιτεθεί στο σύστηµα σηµασιοδότησης της εξουσίας, αναλύοντας, τονίζοντας, αποδεικνύοντας ή 

κοροϊδεύοντας την ανελευθερία και την αυταρχικότητα των θεσµών αυτών, µέχρι που αυτή η άρνηση να γίνεται αξεπέραστη. 

Τελικά, έχει, όντως, νόηµα να είσαι αντιφασίστας, όταν ο φασισµός θριαµβεύει ανάµεσα στους φανατικότερους εχθρούς του. 

Αντικρατιστής σε κοινωνίες τριτογενούς βασικά τοµέα. Μετριοπαθής, όταν όλοι και όλες αναζητούν και λατρεύουν τον ισχυ-

ρό.
28

  

...skusate mi bastardi! 

 

 

5. ΤΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΚ 
 

• 1. Η έννοια της διάλυσης και της αποσύνθεσης. 

• 2. Η άρνηση της επικοινωνίας. 

• 3. Η απόρριψη των δεδοµένων µορφών έκφρασης. 

4. Η πολυπλοκότητα και η πρόκληση.  
29
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6. Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΟΦΟΡΩΝ  
 

"Οι υπάλληλοι της εταιρείας µας καλούνται στον σηµε-

ρινό αγώνα να δείξουν τον καλύτερό τους εαυτό, γιατί 

αλλιώς δεν θα βγουν ζωντανοί από το γήπεδο."  
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ  ΦΙΛΑΘΛΩΝ  Α.Ε.Κ - 1984 

 

Το ποδόσφαιρο αποκτά όλο και περισσότερα εθνικά χαρακτηριστικά. Οι διεθνείς, αλλά ακόµη και οι τοπικοί αγώ-

νες, όλο και συχνότερα, γίνονται αφορµή για την ανάκρουση εθνικών ύµνων, την απαγγελία προσευχών, τον κυµατισµό ανα-

ρίθµητων σηµαιών και όλα αυτά µε το υπόβαθρο από ουρλιαχτά δανεισµένα από το στρατιωτικό λεξιλόγιο των ειδικών δυνά-

µεων. Ο αθλητισµός δεν ενώνει τους λαούς µεταξύ τους αλλά, αντίθετα, τους διαχωρίζει σε ένα επίπεδο που είναι πολύ βαθύ-

τερο από τα αντικρουόµενα συµφέροντα των κυρίαρχων τάξεών τους, και αναδεικνύει ένα ρατσισµό πέρα από σύνορα και 

πατρίδες. Σε τι έκταση, για παράδειγµα, υφίστανται αντικρουόµενα συµφέροντα ανάµεσα σε Κροατία και Νιγηρία; Παρακο-

λουθώντας, βέβαια, έναν αγώνα µεταξύ των δύο εθνικών τους οµάδων, νοµίζει κανείς ότι βρίσκονται σε εµπόλεµη κατάστα-

ση. Η φαινοµενική αρχική πολυχρωµία, κατάλοιπο ταξικών αντιπαραθέσεων, και η ζωντάνια, επενδύουν το µίσος των ση-

µαιών και των ιαχών του πολέµου. 

Στην ανάπτυξη αυτής της συµπεριφοράς, πέρα από µια γενική συντηρητική στροφή των κατώτερων κοινωνικών 

στρωµάτων, και την γενική ανοχή και έφεση της κοινωνίας σε φασιστοειδείς προκλήσεις, συντείνουν καθοριστικά και τα 

µέσα µαζικής αποβλάκωσης. Παρακολουθώντας µια διεθνή συνάντηση στίβου από την ελληνική τηλεόραση, νοµίζει κανείς 

ότι παρακολουθεί το πανελλήνιο πρωτάθληµα µε συµµετοχή και µερικών ξένων αθλητών. Στην αµερικάνικη ή την γερµανική 

τηλεόραση, βέβαια, καθόσον η συµµετοχή των αθλητών των αντίστοιχων κρατών είναι τεράστια, δεν γίνεται καν αντιληπτή η 

παρουσία των "άλλων". Θυµίζει τις περιγραφές του "αλβανικού έπους", όπου αντί να εκτιµηθεί η άρνηση των Ιταλών στρα-

τιωτών να ακολουθήσουν τις διαταγές των ανωτέρων τους, παρουσιάζονται αυτοί σαν χαζοί, δειλοί και ανύπαρκτοι, µπροστά 

στην ελληνική "ανωτερότητα". Το ποδόσφαιρο είναι αλληλένδετο µε τον εθνικισµό, και κάτω από τον µύθο του εθνικού 

συνόλου και του τοπικισµού, εξαφανίζεται ο ανταγωνισµός κεφαλαίου και εργασίας.
30

 

Η απουσία του αντιπάλου σηµασιοδοτεί και µια προκαταβολική συντριβή του, ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα, και 

για αυτό το κλίµα της αναµετάδοσης διατηρείται σε επίπεδο πολεµικών ανταποκρίσεων. Πριν από την έναρξη του πολέµου, 

όλα τα κουτσαβάκια των εφηµερίδων και των ραδιοφώνων κοκορεύονται, στην διάρκεια του πολέµου ψεύδονται ασύστολα 

και κατόπιν επιτιµούν και κατακρίνουν. Οµοιότροπα, στην παρουσίαση των αθλητικών "συγκρούσεων", πέρα από την χρήση 

λεξιλογίου πολεµικού ανταποκριτή και  πορνοπεριοδικού, κατά την παρουσίαση, στο τέλος, ανάλογα µε το αποτέλεσµα, 

ακολουθούν θριαµβολογίες και πανηγυρισµοί ή η σιωπή και η θλίψη. Μια νίκη της οµάδας σηµαίνει δική µας νίκη, σαν να 

επρόκειτο για µια επιτυχία της εταιρείας "µας". Η ηρωοποίηση των αθλητών σηµαίνει, ουσιαστικά, περιορισµό και όχι ανά-

πτυξη της ατοµικότητας και µας αποζηµιώνει για την καθηµερινή δυστυχία. 
31

 Η ήττα θεωρείται αδιανόητη και χρεώνεται σε 

παράγοντες ανεξάρτητους από την απόδοση των αθλητών και των οµάδων. Επιρρίπτονται ευθύνες σε υπεύθυνους που είναι 

ανεύθυνοι και άλλα σχετικά και άσχετα. 

- Θα µπορούσε ο αθλητισµός να έχει άλλο χαρακτήρα;      

- Όχι βέβαια. Ο αθλητισµός έχει τόση σχέση µε την καλλιέργεια του σώµατος, όσο και οι ταυροµαχίες µε την α-

γροτική οικονοµία. 
31.1

  

Ο αθλητισµός κινείται σε ένα ανδροκρατικό, επιθετικό και ανταγωνιστικό πλαίσιο. ∆εν είναι τυχαίο ότι σε όλα α-

νεξαίρετα τα αγωνίσµατα η απόδοση των ανδρών είναι µεγαλύτερη από αυτή των γυναικών. Αυτό έχει να κάνει µε το ότι 

απόδοση θεωρείται ένας τρόπος µέτρησης αντίστοιχος µε αυτόν της παραγωγικότητας: στιγµιαίος χαρακτήρας, συγκεντρωµέ-

νη δύναµη, µέγιστη ταχύτητα, αδιαφορία για τις µακρόχρονες επιπτώσεις όλων αυτών. Αυτές οι παράµετροι είναι εγγεγραµ-

µένες στης αντρική υπόσταση της βιολογικής καταγραφής των κοινωνικών επιπτώσεων του καταµερισµού εργασίας µεταξύ 

των δύο φύλων. Οι δυνατότητες που αναπτύσσει ο αθλητισµός στο σώµα είναι ένα αποτέλεσµα ενός αντισεξουαλικού ασκη-

τισµού. 
32

  

Η αθλητική εκδήλωση είναι µια εργασιακή διαδικασία που αναφέρεται στον κόσµο του θεάµατος, και οι αντίστοι-

χοι συντελεστές της είναι υποχρεωµένοι να κινούνται µε αυστηρές προδιαγραφές αποδοτικότητας. Όποιος από αυτούς δεν 

ανταποκρίνεται στην επιθυµητή απόδοση, χάνει την θέση του στην οµάδα και απολύεται ή πουλιέται. Ο αθλητισµός στηρίζε-

ται σε έναν απόλυτο ταιηλορισµό της διαδικασίας, µε µια απόλυτη ορθολογικοποίηση των κινήσεων του κάθε αθλητή σε 

αρµονικό συντονισµό µε την υπόλοιπη οµάδα.
33

    

Στην Κίνα της πολιτιστικής επανάστασης επιχειρήθηκαν πειράµατα µη ανταγωνιστικού αθλητισµού, που εγκατα-

λείφθηκαν αργότερα, γιατί στερούσαν τον αθλητισµό από την θεαµατική του διάσταση που προσελκύει και αποβλακώνει τα 

πλήθη. Για παράδειγµα, ένας αγώνας ποδοσφαίρου ονοµαζόταν "παιχνίδι" και παιζόταν δυο φορές. Μετά το πρώτο παιχνίδι 

καθόντουσαν και οι δυο οµάδες και συζητούσαν τα αποτελέσµατα, τα λάθη, τις κακές φάσεις και την επόµενη µέρα ο αγώνας 

επαναλαµβανόταν. Άλλη µια εµπειρία προέρχεται από την κεντρική Αφρική όπου για να αποφεύγονται οι συγκρούσεις µετα-

ξύ των φιλάθλων, προαποφάσιζαν οι δυο οµάδες πια από τις δυο θα νικήσει, και έπαιζαν  µέχρι να κερδίσει η οµάδα που είχε 
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αποφασιστεί. Αν δεν τα κατάφερνε η συγκεκριµένη οµάδα, η άλλη της δάνειζε και κάποιον ποδοσφαιριστή. Τέτοιου είδους 

αθλητισµός - παιχνίδι δεν ανταποκρίνεται ούτε στις προδιαγραφές της FIFA, ούτε σε αυτές των πριγκίπων της ολυµπιακής 

επιτροπής.   

Αθλητισµός χωρίς ανταγωνισµό δεν µπορεί να υπάρξει, γιατί παύει αυτόµατα να είναι αθλητισµός. Το ολυµπιακό 

πνεύµα, είτε στην αρχαιότητα, είτε σήµερα, είναι πολεµικό. Ο πόλεµος και ο αθλητισµός συντρέχουν και οι υπερδυνάµεις, 

καθώς και τα φασιστικά ή σοσιαλφασιστικά καθεστώτα,  παλιότερα, διαθέτουν και υπεραθλητές. ή υπεροµάδες. Οι βρώµικοι 

πόλεµοι είναι βρώµικοι, γιατί δεν ανταποκρίνονται στα αθλητικά ιδεώδη. Το να σκοτώνουν οι αντίπαλοι γυναίκες, γέρους και 

παιδιά, είναι απαράδεκτο, ενώ επιτρέπεται να σκοτώνουν εικοσάχρονους άντρες φαντάρους και µη. Αντίστροφα, οι γερµανοί 

φασίστες αναγνώρισαν την απόδοση των ελλήνων αντιπάλων τους στο Ρούπελ, παρουσιάζοντας όπλα όταν αυτοί παραδόθη-

καν και χωρίς να κρατήσουν αιχµαλώτους. Ακριβώς όπως σε ένα αγώνα κατς οι αντίπαλοι δίνουν τα χέρια πριν και µετά τον 

άγριο ξυλοδαρµό. Ακριβώς όπως ένα ζευγάρι που µετά από µια χειροδικία ξαναφιλιώνει. Με γαµάνε, µε δέρνουν, µ΄ αγαπάνε, 

µε σκοτώνουν στην καθηµερινότητά µου, που είναι ένας πόλεµος, µια αθλητική εκδήλωση.  

Το σηµαντικό είναι να µην αποκτήσει η σύγκρουση ταξική - κοινωνική διάσταση, χάνοντας αντίστοιχα τα χαρα-

κτηριστικά µιας φεουδαρχικής υποκριτικής ιπποσύνης. Το ποδόσφαιρο εµπλέκεται πλέον άµεσα στην στήριξη του κυρίαρχου 

πολιτικού συστήµατος. 
34

 Οι συντελεστές και υπεύθυνοι της σύγκρουσης γνωρίζονται µεταξύ τους, έχουν φιλικές συχνά ανά-

µεσά τους σχέσεις και από την άλλη υποχρεώνουν τους υπηκόους τους να αλληλοβρίζονται και να αλληλοσκοτώνονται, για 

να αποκτήσουν αυτοί µια πλεονεκτικότερη θέση στον διεθνή καταµερισµό σφαιρών επιρροής ή την αγορά επαγγελµατιών 

αθλητών. Τελικά, η ελκυστικότητα του ποδοσφαίρου, σαν οµαδικού παιχνιδιού, αντανακλά την καθοριστική θέση που κατέ-

χει η συλλογική εργασία σε όλους τους τοµείς της εκµετάλλευσης. 
35

  

Κάτω από αυτή την οπτική µπορούµε να προσεγγίσουµε το φαινόµενο του χουλιγκανισµού. Την αρχική του κοι-

νωνική βία έχει υποκαταστήσει η θεσµική βία. Όχι πια "τούρκοι - τούρκοι τον παίρνετε τσιµπούκι" και "οι βούλγαροι γαµάνε 

τις µάνες σας". Σήµερα τραγουδάµε εθνικούς ύµνους και κυµατίζουµε σηµαίες, βρίζοντας πάντα τους µαύρους αθλητές, και 

επειδή δεν είµαστε ρατσιστές, µόνο τους αµερικάνους που είναι πλούσιοι και ιµπεριαλιστές. Ο χουλιγκανισµός αναβαθµίζεται 

δηµοκρατικά και πατριωτικά, έτσι ώστε ένας αγώνας ανάµεσα στην Bayer Leverkusen της Bayer και της Ντυναµό Βελιγρα-

δίου του Αρκάν, να παρουσιάζεται από τον τύπο σαν ο αγώνας του φωτός ενάντια στο σκότος, της παπικής αναγέννησης 

ενάντια στο µεσαίωνα του πατριαρχείου της Ισταµπούλ! 

 

 

7. ΟΙ ΧΟΥΛΙΓΚΑΝ 
 

Ο ήλιος είναι ο βασιλιάς της ηµέρας, 

τα τριαντάφυλλα ο βασιλιάς των λουλουδιών,  

και η Α.Ε.Κ η βασίλισσα της Ευρώπης. 

Εγώ αγαπώ δυο πράγµατα: 

Τα τριαντάφυλλα για µια µέρα, και την Α.Ε.Κ για πάντα. 

 

Οι χούλιγκαν έχουν βασικά λαϊκή καταγωγή και ιστορικές ρίζες στη περίοδο της δικτατορίας. Απαρχή τους ήταν 

τότε οι αγώνες και οι ύποπτες νίκες του Παναθηναϊκού στο πρωτάθληµα Ευρώπης, του 1972. Θεωρητικά θα µπορούσαν να 

συνιστούν, αδιαµφισβήτητα, ένα κοµµάτι του "χώρου". Η κάθοδος εγγλέζων χούλιγκαν για κάποιο παιχνίδι του ευρωπαϊκού 

πρωταθλήµατος στην Ιταλία καταγράφτηκε από την Guardian µε τίτλο: "20.000 άνεργοι κατεβαίνουν στην Ιταλία". 

Το κράτος προωθεί το ποδόσφαιρο για να κερδοσκοπεί και να εκτονώνει την πολιτική και την σεξουαλική δυσφο-

ρία, κύρια, του αντρικού πληθυσµού. Ήδη, από την νηπιακή ηλικία του αθλήµατος, στην Αγγλία το 1860, αξιοποίησε το 

ποδόσφαιρο σαν µέσο αποπολιτικοποίησης των καταπιεζόµενων. 
36

 ∆εν το κατορθώνει πάντα. Στην Ελλάδα στον µεσοπόλε-

µο πολλές οµάδες ήταν δηµιουργήµατα του ΚΚΕ για να αποσπάσει τον κόσµο από τον αλκοολισµό, να δηµιουργήσει πνεύµα 

αλληλεγγύης µεταξύ των εργατών και µια εναλλακτική προοπτική ψυχαγωγίας. Τέτοιες ήταν η Προοδευτική, η Παναχαϊκή 

και εν µέρει και ο Πανιώνιος. Πριν την δικτατορία πολλοί σύλλογοι φιλάθλων όπως της ΑΕΚ ήταν µετωπικά σχήµατα του 

παράνοµου ΚΚΕ. Να µη ξεχνάµε τέλος ότι στα οδοφράγµατα του Νοέµβρη του '85 στάθηκαν χούλιγκαν, πανκ και πρεζόνια 

µαζί µε το "αγωνιστικό" τµήµα του "χώρου". Οι χούλιγκαν άρχισαν να αποκτούν τον σηµερινό τους χαρακτήρα γύρω στα 

1978, την εποχή που ακολούθησε την διάλυση των µαρξιστικών - λενινιστικών κινήσεων και την ύφεση του ριζοσπαστικού 

εργατικού κινήµατος. Οι φίλαθλοι οικειοποιήθηκαν, για πλάκα αρχικά,  πολιτικά συνθήµατα και χρησιµοποίησαν οµοιοκατα-

ληξίες. Με τον καιρό, όµως, τα έξυπνα, τρυφερά και αθυρόστοµα συνθήµατα φυλακίστηκαν σε αδιέξοδα επαναλήψεων - 

όπως, εξάλλου, και στον πολιτικό χώρο. Άφησαν ένα µεγάλο κενό σε γήπεδα και τοίχους, που κάλυψε µια πολιτική χυδαιο-

λογία µε φασιστικό περιεχόµενο. 
37

 

 

 

Κατσιφάρα πόρνη του Νταϊφά,  

τώρα θα δεις, πώς γαµάει ο Μπουµπλής. 

Φόρτσα - Ρότσα Μπουµπλής. 

(στη µουσική του Rasputin)  

                                                           
34 Στο ίδιο, σ. 48. 
35 Vinnai, σ. 22. 
36 Στο ίδιο, σ. 71. 
37 Τουρκοβασίλης, σ. 122, ∆ηµαράς, σ. 18.  
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µικρό διάλειµµα και ακολουθεί το ρυθµικό:  

Αλλαγή - αλλαγή, της µαµάς σας το µουνί 
 

Κανένα κόµµα, καµιά εκδήλωση, κανένα άθληµα δεν εκφράζει τόσο πλατιά τον ελληνικό λαό. Οι ανίσχυροι γονείς 

υποκαθίστανται από ποδοσφαιρικούς αστέρες και η ποδοσφαιρική οµάδα ανάγεται σε πρότυπο συµπεριφοράς. Οι έφηβοι 

προσανατολίζονται στο πρότυπο της αρσενικής οµάδας των ισότιµων µέσα σε ένα αθλητικό σωµατείο και µιµούνται τους 

αθλητικούς ήρωες και τους παράγοντες του σωµατείου. Το αθλητικό πνεύµα, ο αντρισµός του αθλητισµού παρεξηγεί ανεξαρ-

τησία και ωµότητα και θεωρεί σαν συντροφικότητα το πνεύµα της κλίκας.     
37.1

 Οι ιθύνοντες έχουν βγάλει το ίδιο συµπέρα-

σµα κι έχουν ρυθµίσει ανάλογα την συµπεριφορά τους. Το φαινόµενο της ευρείας απήχησης του ποδοσφαίρου οφείλεται στο 

ότι δεν απέχει από την µικροµεσαία εκδοχή της εξέγερσης. Συνιστά την έκφραση συναισθηµάτων µέσα σε ένα καλά φυλασ-

σόµενο χώρο, και σε ένα στενό και συγκεκριµένο πλαίσιο. Να µη λησµονούµε ότι τα γήπεδα έχουν χρησιµοποιηθεί προσωρι-

νά και σαν φυλακές. (Χιλή, Ελλάδα, Τουρκία, Ταϊλάνδη.) Η συσσωρευµένη επιθετικότητα, αποτέλεσµα της αλλοτρίωσης και 

των στερήσεων που προκαλούνται από τις κοινωνικές συνθήκες, εκτονώνονται περιοδικά µέσα στα γήπεδα. 
38

  

Οι χούλιγκαν φλερτάρουν αρκετά συχνά µε την αυτή την µικροαστική έκφραση της αναρχίας για να καταλήξουν 

το ίδιο συχνά στον ανοιχτό φασισµό. Οργάνωση σε τάγµατα - κερκίδες, σβάστικες στα παιχνίδια του Ολυµπιακού, Ναζιστική 

Οργάνωση Παναθηναϊκών Οπαδών. Ο ναζισµός αυτός είναι πολύτροπος, φαιδρός ίσως, συνδυασµένος µε µεταλλικό ροκ, µια 

σκέψη που δεν απασχολείται µε κανενός είδους ανησυχίες, δύναµη και τόλµη σε χειρονοµίες και υβρεολόγιο. Ακριβώς, δη-

λαδή, όπως και ο ναζισµός του µεσοπολέµου. Πέρα από κάθε παραλλαγή και χρήση συµβόλων, έχουµε µια συνέπεια επιλο-

γών που όλες έχουν φασιστικό προσανατολισµό, τόσο στα µουσικά όσο και στα πολιτικά πρότυπα. Συµπλοκές για ασήµαντες 

αφορµές µόνο για να επιδείξουν την ανωτερότητά τους σε σχέση µε τους οµοίους τους. Αυτοί που σήµερα συµπεριφέρονται 

σαν να ήταν στρατιώτες, αύριο θα πολεµήσουν µε µεγάλη ευχέρεια και θα πεθάνουν για φτηνότερο πετρέλαιο. Η σκληρότητα 

και η χυδαιότητα είναι συµπεριφορές στρατοπέδου. Τα βαριά σεξουαλικά υπονοούµενα, που ενοχλούν µια αστική οικογένεια, 

επιτρέπονται, όταν οι άντρες είναι µεταξύ τους. 
39

  

 

Τούρκοι, τούρκοι, τον παίρνετε τσιµπούκι. 

Οι βούλγαροι γαµάνε τις µάνες τους, (σας).                 
 

Οι χούλιγκαν, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, είναι εργαζόµενοι νεολαίοι που προέρχονται από χαµηλά κοινω-

νικά στρώµατα. Ο χουλιγκανισµός είναι ένα από τα αποτελέσµατα του συγκερασµού των κοινωνικών αδιεξόδων της νεολαίας 

µε τον συντηρητισµό της εκπαίδευσης και της οικογένειας. Η απουσία ριζοσπαστικών διεξόδων από την µόνιµη κρίση του 

συστήµατος δηµιουργεί στο χώρο των χούλιγκαν τις προϋποθέσεις για µια φασιστική παρέµβαση και εκτροπή. Με τον τρόπο 

αυτό η γλωσσική και κατόπιν η φυσική βία µεταφέρουν την εθνικιστική και πατριωτική συµπεριφορά µέσα στο γήπεδο. Η 

υλική βάση του χουλιγκανισµού, όσο και του ρατσισµού παρουσιάζουν αρκετές αντιστοιχίες µε την κοινωνική συνοχή του 

έθνους αλλά και την θρησκευτική πίστη. Το "εµείς" οι οπαδοί της ΠΑΕ Λάρισα είναι το ίδιο παράλογο αλλά και το ίδιο αρρα-

γές µε το "εµείς" οι έλληνες. Με ακριβώς αυτή την έννοια, η κοινότητα του γηπέδου είναι µια αντιδραστική κοινότητα. 

Η επιλογή και η υποστήριξη µιας οµάδας γίνεται, συνήθως, µε ελάχιστα και επιφανειακά κριτήρια. Αυτό που τελι-

κά συγκροτεί το πλήθος των υποστηρικτών της σε µάζα είναι ή ανάσχεση των διανοητικών τους λειτουργιών. Όλοι πάνε στο 

γήπεδο για να ξεχάσουν τα προβλήµατα και τις σκοτούρες τους. Η αλληλεγγύη και η συλλογική δράση έχουν συνδεθεί σε 

τέτοιο βαθµό µε την εργατική τάξη, ώστε έχει ξεχαστεί ότι αποτελούν, επίσης, ιδιότητες και της αστικής τάξης. Η καπιταλι-

στική τάση για συγκέντρωση και συγκεντροποίηση έχει το αθλητικό της αντίστοιχο στην αριθµητική και ποιοτική κυριαρχία 

των επίλεκτων οµάδων των µεγάλων πόλεων. 
40

 Αυτό ίσως να µπορέσει να εξηγήσει µερικές συµπεριφορές µέσα και έξω από 

το γήπεδο. Οι χούλιγκαν καθορίζονται από µια κοινωνικά προσδιορισµένη ανάγκη για οµαδικότητα και εκτόνωση. Η ενιαία 

και άλογη θέλησή τους επικαθορίζεται βαθµιαία από µια εθνικιστική ιδεολογία που προσφέρει ταυτόχρονα οµαδικότητα και 

εκτόνωση. Οι µικροµεσαίοι καταδικάζουν µόνο τις βίαιες εκφάνσεις του χουλιγκανισµού που τις αντιπαραβάλλουν προς ένα 

"αγνό αθλητικό πνεύµα" Αρνούνται την κοινότητα και ανακαλύπτουν σαν αντεπιχείρηµα τις κοινότητες των χούλιγκαν, προ-

βάλλοντας τον αθλητισµό σαν κάτι που κανείς απολαµβάνει µόνος του. Οι παρεκτροπές συγχωρούνται ή και επιβάλλονται 

µόνον όταν "αγωνίζεται" η εθνική οµάδα ή πρόκειται για διεθνή αγώνα. Η πρόληψη µιας πιθανής, βίαιης, έλλογης, συλλογι-

κής δράσης των εργατών, προωθεί ανάµεσα στους φιλάθλους την παράλογη συλλογική δράση της αστικής τάξης. 
41

  

Είπα στους παίκτες µου: 

"Αν δεν παίξετε µπάλα, θα πεθάνετε µέσα στο Ρέθυµνο.  

Και εγώ µαζί σας." 
42

  

 

 

8. ΧΟΥΛΙΓΚΑΝ ΚΑΙ ΦΑΛΛΟΙ 

 

 

Ο πούτσος, σαν οθωµανικό κατάλοιπο εκδίκησης και προσβολής υπογραµµίζει την µόνιµη απειλή για ταπείνωση: 

                                                           
37.1

 Caysa, σ. 21. 
38

 Τουρκοβασίλης, σ. 100, Vinnai, σ.σ. 52 -54, 76. 
39

 Τουρκοβασίλης, σ.σ. 120, 121 
40

 Vinnai σ. 41  
41

 Colman, σ. 97 
42

 Αλέφαντος, σ. 35  
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Θα σας γαµήσουµε... 
 

Τα χυδαία συνθήµατα ξεχύνονται αχαλίνωτα και τραυµατίζουν ανεπανόρθωτα τις φαινοµενικά σεµνότυφες αλλά 

στην πραγµατικότητα ξεδιάντροπες προσόψεις των πολυκατοικιών, κολλώντας στα πρόσωπα των ενοίκων τους.  

Γαµιέται το σπίτι του κάθε ενωσίτη, (ασφαλίτη)... 

Όλα τα µουνάκια είναι χανουµάκια... 

ΑΕΚ σηµαίνει πουτάνα γαµηµένη... 

Εκατό - εκατό, κατοστάρα εκατό, πόπο - πόπο, ποπόπο, ποπό, 

ποποπό, ποποπό, τι τσιµπούκι ήταν αυτό, πόπο - πόπο, ποπόπο, ποπό... 

 

Πρόκειται, επιτέλους,  για µαζική προσβολή της δηµόσιας αιδούς!! 
43

  

Το σπουδαιότερο χαρακτηριστικό αυτής της συµπεριφοράς είναι µια χοντροκοµµένη φαλλοκρατία. Το γκολ και οι 

κραυγές ικανοποίησης ή αποδοκιµασίας, που το συνοδεύουν, περιέχουν υποσυνείδητους συνειρµούς βιασµού. Είναι ένα αρ-

σενικό πλήθος από άντρες αλλά και γυναίκες. Η ειλικρίνεια και η απροσποίητη ενεργητικότητα της χυδαιότητάς του - στο 

ντύσιµο, στους τρόπους, στη φρασεολογία - δεν είναι παθητική αλλά ούτε και ανώνυµη. 
44

  

Η περιύβριση αρχής, είτε συνοδεύεται είτε όχι από βιαιοπραγίες ενάντια στους φορείς τις εξουσίας, υπονοεί µια 

αντίθεση ιδιωτικού και δηµόσιου συµφέροντος. Η βρισιά, σαν επιθετική αντίσταση, εκσφενδονίζεται µαζί µε πέτρες ακόµη 

και σε περαστικούς, φορείς της εξουσίας, που δεν έχουν άµεση σχέση µε τα γεγονότα. Σε αυτό το κράτος δεν υπάρχει τίποτα 

πιο µυθικό από τα όργανά του, που αυθαιρετούν, αυτοσχεδιάζουν και αποδεσµεύουν τη δράση τους από µια "οµαλή" άσκηση 

της εξουσίας τους και που βιάζουν τους πολίτες αν και επικαλούνται ένα αόριστο δηµόσιο συµφέρον. 
44.1

    

 

Υποκλίνοµαι βαθιά στον ανώνυµο έλληνα φίλαθλο. Αυτόν που κάθε Κυριακή αφήνει την οικογένειά του και στερείται 

χίλιες δυο απολαύσεις για να βρεθεί στην µοναδική ατµόσφαιρα των γηπέδων. Αυτό τον φίλαθλο που κρατάει το κασκόλ της 

οµάδας του και ταξιδεύει αµέτρητα χιλιόµετρα, για να βρεθεί στην κερκίδα µε χιόνι, µε βροχή και µε λιοπύρι. 
45

  

 

Χουλιγκανισµοί και έκτροπα συνέβαιναν πάντοτε στα ελληνικά γήπεδα, και οι βρισιές ακούγονταν εδώ και χρόνια. 

Τώρα τελευταία κάποιοι, που µπορεί στα νιάτα τους, το 1966, να κατέστρεψαν το γήπεδο της Λεωφόρου µετά τον στηµένο 

αγώνα Παναθηναϊκού - Ολυµπιακού, έγιναν πολύ ευαίσθητοι σε θέµατα βίας στα γήπεδα. Βλέπετε, η κοινωνία οργανώνεται 

µε έναν άψογα παραγωγικό τρόπο που δεν αφήνει περιθώρια για απρόοπτα και γεγονότα χωρίς σηµασία. Αυτά, σε µαζικό 

επίπεδο, µπορούν να δηµιουργήσουν αστάθµητους παράγοντες που ενοχλούν τον απρόσκοπτο σχεδιασµό της αγοράς του 

ποδοσφαίρου και την µεγιστοποίηση των κερδών της. Η κατακραυγή ενάντια στους χούλιγκαν δεν καλλιεργείται από το σύ-

στηµα για λόγους ηθικής τάξης, αλλά γιατί αποτελούν εµπόδιο στην παραπέρα εµπορευµατοποίηση του ποδοσφαίρου. 
46

  

 

 

9. ΧΟΥΛΙΓΚΑΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 

 ∆εν ξεµπερδεύει κανείς χαρακτηρίζοντας τους χούλιγκαν "µακρύ χέρι του Βαρδινογιάννη, του Κόκκαλη ή 

του Μπατατούδη" και άλλα σχετικά. Οι χούλιγκαν, παρά την πρόσφατη ύφεση του φαινόµενου, έχουν γίνει αναπόσπαστο 

τµήµα της ευρωπαϊκής ζωής ταυτίζοντας τον χώρο του φουτουρισµό µε τον χώρο της καθηµερινότητας. 
47

  

Τα φαινόµενα του χουλιγκανισµού και της φαλλοκρατίας έχουν καθολικοποιηθεί στο σύνολο της κοινωνίας σαν 

τρόπος αντίδρασης, διαµαρτυρίας και εκτόνωσης. Η πλήξη, η απελπισία και η απογοήτευση µπορούν να οδηγήσουν τον άν-

θρωπο στην αναζήτηση των πλέον απίθανων διεξόδων. Αν οι αυτοκτονίες αποτελούν µια ριζική και καθολική απόσυρση από 

τα εγκόσµια, οι χουλιγκανισµοί έχουν ακριβώς τα αντίστροφα χαρακτηριστικά: την αναζήτηση των εγκόσµιων. Με την έν-

νοια αυτή οι χούλιγκαν εκφράζουν ένα προοδευτικό στοιχείο. Πέρα από κάθε διακριτικό τους γνώρισµα, αποτελούν µιαν 

αντιπαλότητα προς την επίσηµη εκδοχή του αθλητισµού, που µέσα από µια σύνθεση οικονοµίας, ηθικής, πολιτικής, µέσων 

και µόδας, διαµορφώνει πολιτισµικές ταυτότητες. Οι χούλιγκαν µε την στάση τους δεν συνάδουν µε τα σκάνδαλα του ντοπα-

ρίσµατος, της παιδικής εκµετάλλευσης, της εµπορευµατοποίησης και του αυταρχισµού που κυριαρχούν στον αθλητισµό από 

το επίπεδο της ΠΟΕ µέχρι αυτό της τελευταίας συνοικιακής οµάδας. Η παρουσία τους καταγράφει το γεγονός ότι το σύστηµα 

βρίσκεται σε κρίση. 
48

 Η κοινωνική υπόσταση των χούλιγκαν περιορίζει την δυνατότητα της καταστολής τους. Η πολυσηµία 

τους, τούς εξασφαλίζει ευλυγισία και προσαρµοστικότητα. Το φουτουριστικό κίνηµα σχετιζόταν τόσο µε τον ιταλικό φασι-

σµό, όσο και µε την ρώσικη επανάσταση και τον Μαγιακόφσκι.  

Ο δυναµισµός, η αναίδεια και οι απειλές των χούλιγκαν έχουν ένα στίγµα προοδευτικό και ένα στίγµα συντηρητι-

κό. Προοδευτικό στο µέτρο που εκφράζουν µια διαµαρτυρία - αντιστροφή ενάντια στο σύγχρονο κανιβαλικό τρόπο παραγω-

γής και τον ανταγωνισµό. Συντηρητικό στο βαθµό που η διαµαρτυρία αυτή απευθύνεται σε οµοιοπαθείς και δεν καταπολεµά 

εκείνους που είναι κύρια υπεύθυνοι για τις συνθήκες αυτές. Η οµοιοµορφία και ο φανατισµός των χούλιγκαν είναι κατάλοιπα 
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της γραφειοκρατίας και της πολιτικής και είναι, δυστυχώς, αυτά που θα οδηγήσουν στην αναγνώριση και την ενσωµάτωσή 

τους στο σύστηµα.  

Ποιος ξέρει; Ίσως µετά από χρόνια οι χούλιγκαν αναγνωριστούν για την δράση τους - όπως σήµερα το ΕΑΜ - που 

στο µεταξύ θα έχει φέρει ευεργετικά για την εξουσία αποτελέσµατα! 
49

  

 

Λεν φέρ’ ειπείν ότι είµαι πολύ αθυρόστοµος. 

Αλλά µήπως και ο Καραµανλής δεν έβριζε  ; 

Αυτό δεν είναι κακό.  Είµαι αυθόρµητος.   
50

            
 

 

10. ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 

Ορισµένες λέξεις και συνδυασµοί λέξεων µπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες και διανοητικές δια-

ταραχές. 
51

  

 
Οι περισσότεροι στο "χώρο" είναι δέσµιοι του λόγου, παρόλο που διαπιστώνουν τις κοινωνικά περιοριστικές δοµές 

του λόγου αυτού. Συγχέουν το συγκεκριµένο µε το άµεσο, το γνωστό µε το περιγραφικό, το πραγµατικό µε το δεδοµένο, 

δηλαδή την ανάλυση µε την περιγραφή. Οι λέξεις κουβαλάνε το βάρος µιας έννοιας προορισµένης για πρακτική χρήση και, 

σαν κοινωνικοί θεσµοί που είναι, δεν υποκύπτουν εύκολα. Το έξυπνο σύνθηµα µπορεί σταθεί πάνω από µια παραθετική δια-

δικασία των λέξεων. Το σύνθηµα είναι επαναστατικό στο βαθµό που αποτελεί µια υπερβατική εκτροπή του λόγου. Αποδοµεί 

τον κυρίαρχό του κώδικα, φτάνει να είναι το αποτέλεσµα µιας κριτικής διαδικασίας. Τα συνθήµατα της εξουσίας - η διαφήµι-

ση, για παράδειγµα - είναι µηχανισµοί αφοµοίωσης στα δικά της µηνύµατα και στους δικούς της κώδικες. 
52

  

Η ανάπτυξη της έκφρασης και η διεύρυνση των εκφραστικών µέσων, µε εξαίρεση την µουσική και τα περιοδικά, 

είναι παραµεληµένη. Ό,τι περιλαµβάνεται από την βία του ερωτισµού µέχρι τον ερωτισµό της βίας εκφράζεται, βασικά, πα-

ράλληλα προς και πέρα από τον λόγο. Η απελευθέρωση από την αποκλειστικότητα της σύµβασης του λόγου πρόκειται για 

µια ακόµη επαναστατική διαδικασία. Είναι µια κατάσταση όπου τα σύµβολα που δεσµεύουν τα νοήµατα χάνουν την ταξικά 

τους σηµασία. Τα αντικείµενα γίνονται αντιληπτά χωρίς εκείνο το προπέτασµα ιδεολογίας και παρερµηνειών που κρύβει 

υπονοούµενα. Ο "χώρος", σαν κοµµάτι αυτού του συστήµατος, σε τέτοιες περιπτώσεις, βουλιάζει σε µια άβυσσο αγωνίας, 

γιατί µόλις του λείψει έστω και η σηµασία του "σκαµνιού", νοιώθει πόσο τροµαχτική είναι η πραγµατικότητα. 
53

     

Η διαλεκτική του άναρθρου λόγου, ή ακριβέστερα της έκφρασης, είναι πλούσια σε δυνατότητες που ξεπερνούν 

ακόµα και την έκταση του ανθρώπινου γένους. Οι χειρονοµίες, οι κινήσεις, ο χορός, η ζωγραφική, η παντοµίµα είναι εύγλωτ-

τοι τρόποι επικοινωνίας που συχνά επιστρατεύονται για να υπερβληθούν οι περιορισµοί της γλωσσικής ασυνεννοησίας. ∆εν 

είναι ότι καταφεύγουµε σε αυτές όταν αγνοούµε το γλωσσικό ιδίωµα του περιβάλλοντος. Πέρα από αυτό, οι φλύαρες αυτές 

γλώσσες της σιωπής, είναι µέσο επικοινωνίας, ακόµα και µε µέρος του ζωικού Βασιλείου. Ο λόγος είναι ένα επιπλέον µέσο 

προς αυτή την κατεύθυνση. 

Ο λόγος στηρίζεται περισσότερο στο µονόλογο - το παραλήρηµα - και λιγότερο στην απόκριση. Είναι τρόπος επι-

κοινωνίας µε υποτιµηµένες τις έννοιες της ανταλλαγής, της ανταγωνιστικότητας, της αµφισηµίας, της ποίησης της αµοιβαιό-

τητας. Ο λόγος είναι από την δοµή του εξουσιαστικός και για τον λόγο αυτό εξυπηρετεί στο να συστήσει την βάση όλων των 

µέσων µαζικής αποβλάκωσης. Ακόµα και οι επικρατούσες σηµασίες των λέξεων µας φανερώνουν πως η γλώσσα έχει κοινω-

νικές λειτουργίες αφοµοίωσης και καταναγκασµού. Authority (σχέση µε το ελληνικό αυθαίρετο) στα αγγλικά σηµαίνει, ταυ-

τόχρονα, εξουσία, υπευθυνότητα και γνώση. Το καθόλου στα αρχαία σηµαίνει το αντίθετο απ' ό,τι σήµερα. Οι διαφορές στη 

δοµή των δυτικών ινδοευρωπαϊκών και των ανατολικών ουραλοαλταϊκών γλωσσών. Ο αριθµός των άρθρων. Όλες αυτές και 

αµέτρητες άλλες διαφοροποιήσεις, συγκριτικά, µπορούν να δώσουν σηµαντικές πληροφορίες πάνω σε εξελίξεις και διαφορές 

κοινωνικών συστηµάτων. Η διαφοροποίηση µέσα στην ίδια τη γλώσσα, σε γεωγραφικό και κοινωνικό επίπεδο, λέει το ίδιο 

πολλά. 
54

  

Τα περιθώρια για ένα ελεύθερο παιχνίδι µε τον λόγο συνίσταται στην εκτροπή της λειτουργίας του µέσα από αντι-

στροφές, την εκτροπή του συστήµατος νοηµατοδοτήσεών του ή την ειρωνεία. Η αναίρεση του λόγου µέσα από ένα εικονικό, 

χορευτικό, µουσικό ή γλυπτικό, για παράδειγµα, σύστηµα δηµιουργικής εναντίωσης είναι µια διαδικασία εµπλουτισµού του 

ανθρώπινου πνεύµατος. 
55

 Είναι ζητούµενο εάν οι πανκ ή οι χούλιγκαν µέσα από την αυθάδειά τους πραγµατοποιούν µια 

ρήξη µε το γλωσσικό σύστηµα. Εδώ έχουµε να κάνουµε µε µια πιθανή αντίφαση όλου αυτού του προβληµατισµού. Όταν 

βοµβαρδίσουµε για παράδειγµα κάποιον µε γαµοσταυρίδια, σε τι βαθµό η πρόκληση συνίσταται στην πλειοδοσία των ύβρεων 

ή τον αποχρωµατισµό τους µέσα από αυτό τον πληθωρισµό; Σε ποιο βαθµό η ποσοτική υπερπροσφορά µετατρέπεται σε ποιο-

τικό δεδοµένο ρήξης; Τα όρια είναι ακαθόριστα. Μια ολόκληρη διαδήλωση που φωνάζει ποινικά κολάσιµα συνθήµατα κατά 

συρροή ή ένα ολόκληρο γήπεδο που απευθύνεται στις αστυνοµικές δυνάµεις µε το διόλου ποιητικό: γαµιέται το σπίτι του κάθε 

ασφαλίτη, πραγµατοποιεί, ασυνείδητα, εκείνη τη στιγµή, µια τοµή στον πολιτισµό; Και αν ναι µε ποιο τρόπο; Το ενδιαφέρον 

είναι ότι αυτές τις στιγµές διατίθενται σε αφθονία όλα εκείνα τα στοιχεία που σηµασιοδοτούν µια τέτοια διαδικασία. Αδιαµ-
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φισβήτητα έχουµε µια εκτροπή της λειτουργίας του λόγου σε όπλο. Έχουµε την αντιστροφή ("η σηµερινή νεολαία διακρίνε-

ται από ψυχραιµία και πραότητα στις διαθέσεις της" λέει ο υπουργός, για να πάρει την απάντηση "χάος - χάος εγώ δεν είµαι 

πράος" από 50000 στόµατα.) Σεξιστικές, χορευτικές και µουσικές εκφράσεις προσφέρονται συνδυασµένα και ταυτόχρονα 

µαζικά και στις δύο περιστάσεις, Τρέξιµο, υψωµένες γροθιές µε προεντεταµένο ή όχι τον µέσο (!!!) και ό,τι άλλο επιθυµεί η 

ψυχή σας και προκύπτει από την εκφραστικότητα της στιγµής της κάθαρσης.  

Καλά τι σκατά θέλετε ακόµα για να είσαστε ευχαριστηµένοι από µάς; 

Ξέρουµε, ξέρουµε θέλετε και συνείδηση... 

Κάντε και σεις κάτι τότε να µας βοηθήσετε αντί να παριστάνετε µια τσογλανοπαρέα που κάνει κριτική σε λάθος κα-

τεύθυνση. 

 

 

11. ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 

Ο "χώρος" φαίνεται αν υποτιµάει τη γλώσσα, όπως κάποια εποχή οι κοµµουνιστές πρόγονοι υποτιµούσαν την ατο-

µικότητα και τις υποκειµενικές επιθυµίες. Η πολυσηµία του συνδυασµού έναρθρου λόγου και άναρθρης έκφρασης, ξεπερνάει 

τα όρια αντοχής του συστήµατος αλλά και των εχθρών του. Το σύστηµα αντιµετωπίζει την πολυσηµία εχθρικά, και αποκαλεί 

την άναρθρη επικοινωνία, όχι σπάνια, αποκτήνωση. Μια αλλαγή της επικοινωνιακής συµπεριφοράς, βρίσκεται αντιµέτωπη µε 

αρχές και παραδόσεις. Είναι διαδικασία επίπονη και αυτή, όπως κάθε άλλη διαδικασία ανατροπής, και κτυπάει πολλά αυτο-

νόητα, προκαλώντας την αµηχανία µπροστά σε καινούργιες καταστάσεις.  

Μια διεύρυνση της γλώσσας στο χώρο των επικοινωνιών ή σε περιφραστικότητες χρειάζεται να ξεπεράσει την ση-

µερινή ταξική διάρθρωση των διαλόγων της καθηµερινότητας. Μια µορφή επικοινωνίας που δεν περιέχει τα βοηθητικά ρήµα-

τα είµαι και έχω τα οριστικά άρθρα ο, η, το, όπως συµβαίνει για παράδειγµα στην τουρκική γλώσσα, χωρίς το διαζευκτικό ή 

θα αποτελούσε ένα πειραµατισµό µε επιπτώσεις για τον δυτικό πολιτισµό. Ένα πειραµατισµό που θα υπέρβαινε την µειωτική 

ρατσιστική αντιµετώπιση των άλλων  γλωσσών όπου, προσβλητικά, στην παραλογοτεχνία οι ξένοι µιλάνε "άναρθρα" και λένε 

"αυτό βιβλίο". Αντίθετα η γλώσσα των εντολών της εξουσίας τείνει να ελαχιστοποιείται σε αυτό ακριβώς το λεξιλόγιο. Κά-

ποτε χρειάζεται ίσως να αντιµετωπίσουµε τον εαυτό µας και την επικοινωνία µας σαν ένα σύστηµα από συγκλίνοντα - απο-

κλίνοντα γλωσσικά συστήµατα.   
56

  

 

- Μωρή! Μωρή Σταυρούλα! 

- Τι 'ναι, µωρή, που φωνάζεις; 

- Μωρή, ξύπνα, µωρή! Σε πλάκωσε το πάπλωµα; Ξηµέρωσε µωρή.  

 

- Ρε µαλάκα! Μαλάκα Γιώργο, εσένα λέω. 

- Τι 'ναι ρε µαλάκα; Γιατί φωνάζεις πρωινιάτικα; 

- Ξύπνα, ρε µαλάκα! Άντε µαλάκα, σε πλάκωσε το πάπλωµα; Άντε, µαλάκα, σήκω!  
57

 

 

 

12. ΝΕΟΦΑΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΌΝΩΣΗ ΤΟΥ "ΧΩΡΟΥ" 
 

Το να ζει κανείς το σήµερα είναι κάθε άλλο παρά αντιδραστικό. ∆εν υφίστανται απόλυτα ανούσιοι άνθρωποι, ακό-

µα και όταν τα ενδιαφέροντά τους στρέφονται κυρίως προς και περιορίζονται στην καθηµερινότητα, και ζουν µόνο για αυτή. 
58

 Το πρόβληµα βρίσκεται στη συµπεριφορά τους απέναντι σ' αυτή. Όταν η "Γυναίκα" ή το "Max" παρουσιάζουν ένα κατά-

στηµα παπουτσιών, την υπόλοιπη βδοµάδα το κατάστηµα µετατρέπεται σε χρυσωρυχείο. Αυτό δεν είναι µόδα, είναι µια ανε-

γκέφαλη υστερία και εθνική µάστιγα σε επίπεδο σεισµού, καύσωνα και υποκριτικής ελληνοτουρκικής λυκοφιλίας, ταυτόχρο-

να, µε ολίγη από χρηµατιστήριο. Κορυβαντιούν οι περί πολλά τυρβάζοντες για τα επιτεύγµατά τους στην κοινωνία. ∆εν µπο-

ρούν να συνδυάσουν, όµως, δύο συµπτωµατικά γεγονότα. Ο καταναλωτισµός δεν συµβαδίζει µε την παραµονή των σοσιαλ-

δηµοκρατών στην κυβέρνηση αλλά εκφράζεται πολιτικά µε την ψήφο των δεκαοχτάρηδων στη Νέα ∆ηµοκρατία και στο 

ΕΝΕΚ ή την Χρυσή Αυγή. 

Τα φαινόµενα αυτά νεοφασισµού και νεοσυντηρητισµού δεν τα δηµιούργησε η δικτατορία, γιατί οι σηµερινοί νέοι 

ήταν τότε το πολύ πέντε ετών. Τα  δηµιούργησαν οι δήθεν προοδευτικοί δάσκαλοι και καθηγητές, σε συνεργασία µε τους 

µόνιµα φοβισµένους µικροαστούς γονείς που ανησυχούσαν µήπως τα παιδιά τους γίνουν καλύτερα από αυτούς ή αυτές. Όλοι 
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 Burroughs, σ. 65.  
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 Τουρκοβασίλης, σ. 44.  

Η έκφραση "µαλάκας" έχει αποκτήσει ένα εθνικό πλέον περιεχόµενο, αυτονοµηµένο από την κυριολεκτική σηµασία του όρου. Βγήκε από τους στρα-

τώνες, πέρασε την δεκαετία του '80 σε όλη τη νεολαία, µπήκε το 1982 στις ταινίες του ∆αλιανίδη και ακούστηκε το 1983 στο ολυµπιακό στάδιο από 

τον Σαββόπουλο. Η ειδική λειτουργία της στον προφορικό λόγο είναι να διεγείρει τους συνοµιλητές και να τους κρατάει σε οικειότητα. Επιπλέον δεν 

τους αφήνει να αποµακρυνθούν συναισθηµατικά µέσα στον αφηρηµένο λόγο. Προσγειώνει κάθε τόσο στην άµεση υλικότητα της σχέσης και της 

οµιλίας, ενώνοντας οµιλητή και ακροατή σε µια συνενοχή και κοινή εµπειρία που ξεπερνάει τον λόγο. Η λέξη "µαλάκας" λειτουργεί µε αυτό τον 

τρόπο µόνο σε προσωπα που παρευρίσκονται και έχουν κοινές εµπειρίες. Τότε περνάει απαρατήρητη, όπως και όλες οι άλλες λέξεις, όσο συχνά και 

να επαναλαµβάνεται, µιας και λέγεται στα κατάλληλα σηµεία της οµιλίας. Για έναν τρίτο, που δεν συµµετέχει συναισθηµατικά στην κουβέντα, ακού-

γεται άσχηµα, σα µια χυδαία και βλακώδης επανάληψη. Ε, καί; Ασ' τον τον µαλάκα, είναι άσχετος.      
58

 Heller, σ. 7. 
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αυτοί οι "ψύχραιµοι" και "µετριοπαθείς" φασίστες που, σε µια εξέγερση, έχουν το άγχος ότι οποιαδήποτε χειραφέτηση της 

κοινωνίας θα τους αγνοήσει ή θα τους ξεπεράσει, 

Είναι ένας κόσµος προσωρινός, που κουφαίνει, τυφλώνει και µουγκαίνει. Απαγορεύει κάθε µορφή µεµψιµοιρίας 

και εκτόνωσης. Η αποµόνωση είναι σκληρή τιµωρία και γίνεται ακόµα σκληρότερη, ιδιαίτερα όταν αφορά εγκλήµατα που δεν 

διανοήθηκε να διαπράξει κάποιος. Όλα φαίνονται γελοία σαν απόφαση της κεντρικής επιτροπής που αφορά τη σύγκρουση µε 

τον ∆ον Κιχώτη. 

Η εναντίωση σε έναν αµερικάνικο τρόπο ζωής δεν εκφράζεται µε την πατριδολατρία και τον εθνικισµό. Εκδηλώνε-

ται µε την αναφορά στην εξεγερσιακή διάθεση της νεολαίας και όχι στον συντηρητισµό της καλής συµπεριφοράς και των 

µικροαστικών συµµαχιών. Ο κόσµος δεν είναι ένας κόσµος από προγράµµατα. Είναι ένας κόσµος από αξίες, κόσµος γεµάτος 

από εµπορεύµατα, σχέσεις και πρακτικές. Μέσα εκεί ακριβώς αναπτύσσονται και οι πραγµατικές συγκρούσεις.  
59

  

Οι µαύροι των γκέτο, οι εξεγερµένοι της λατινικής Αµερικής, η νεολαία σε διεθνές επίπεδο, µπορούν κάποτε να 

πραγµατοποιούν αυθόρµητες ενέργειες χωρίς µαζική στρατηγική, όταν η καταπίεση γίνεται αφόρητη ή όταν υπάρχει µια 

ικανοποιητική αφορµή για κάτι τέτοιο. Αυτό µπορεί να συµβεί ακριβώς επειδή δεν υφίσταται κάποιο "επαναστατικό" κόµµα 

µε καθήκοντα και προγράµµατα που προσπαθούν να παρεµποδίσουν ή να εκµεταλλευτούν για τα συµφέροντα της ηγεσίας 

του την λαϊκή αγανάκτηση. Το βέβαιο πάντως είναι ότι τέτοιες ενέργειες, άσχετα από το περιεχόµενο και τον προσανατολι-

σµό τους, µέσα και έξω από τα γήπεδα, εκφράζουν την οργή του πληθυσµού για την ποιότητα της ζωής του, αν και χωρίς 

σχεδιασµό και κατάλληλο εξοπλισµό καταστέλλονται σύντοµα από τις δυνάµεις της εξουσίας και κάποιοι καταλήγουν, τελι-

κά, για κάποιο διάστηµα, στη φυλακή. 
60

  

Η ιστορία απέδειξε µέχρι τώρα ότι η χειραγώγηση και η τροµοκρατία, είτε βίαιες είτε µε το γάντι, έχουν πάντα κά-

ποια όρια στην εφαρµογή τους. Αν µέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει µια απόλυτα χειραγωγηµένη κοινωνία, γιατί θα έπρεπε να 

υπάρξει σήµερα στις αρχές της τρίτης χιλιετίας; Τα φαινόµενα αυτού του είδους, όσο και αν κρέµονται από πάνω µας σαν 

απειλή, ανήκουν στο παρελθόν. Φαίνονται ότι ανήκουν στο µέλλον, ακριβώς επειδή κοιτάζουµε συνέχεια πίσω µας, νοµίζο-

ντας ότι περπατάµε προς τα µπρος. 
61

      

 

 

 

 

Εµείς κι αυτοί 
(το κράτος) 

 

 

 

Σε αυτή την ευλογηµένη χώρα,  

όπου οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να πληρώνουν τους φόρους τους, 
1
  

σκέφτηκα,  

πως για να κατηγορούν κάποιους, θα πει πως είναι σωστοί 
2
  

 

 

Μια γυναίκα, η Αντωνία, αρχίζει να σφυρίζει µε τη σφυρίχτρα της, διακόπτοντας τον οµιλητή της εκδήλωσης, Θα-

νάση Γκοτοβό. Ακολουθούν "αυθόρµητα" σχόλια σχετικά µε την τρέλα, την εκδίωξη και την αφοµοίωση της Αντωνίας. 

 

Αντωνία: Εδώ ήρθα για να σας χλευάσω, (στον οµιλητή) Έχεις µιλήσει τόσο πολύ. Γιατί να µη µιλήσω κι εγώ; 

 

Σχόλια για το θέαµα, τη δηµοκρατία, το δικαίωµα του λόγου. Ο Σαββόπουλος αναλαµβάνει, χωρίς επιτυχία, να την 

πείσει να σωπάσει ή να φύγει.   

   

Αντωνία: Θέλω να νοιώσω το σώµα µου. ∆εν µπορεί κάποιος από σας να µε δείρει; Εκσυγχρονιστές πέστε απάνω 

µου. ∆ε µιλάω, δε φεύγω. 

Σχόλιο: Είναι η πρώτη φορά που µπορείτε να µιλήσετε. 

Αντωνία: Α! ώστε έχω το παιχνίδι στα χέρια µου; 

Σχόλιο: Θανάση µπορείς να συνεχίσεις. ∆εν µπορούµε να ζούµε µε την απειλή της Αντωνίας. 

Αντωνία: Αυτό µου άρεσε... 

(∆ιακόπτεται από τα γέλια του ακροατηρίου)  

Κάπου εδώ µυρίζει ναφθαλίνη. Πόσο ευγενικοί είναι αυτοί οι νέοι διανοούµενοι! 
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Τζαβάρας (ο ψυχίατρος): Και οι τρελοί έχουν τη θέση τους εδώ µέσα, αλλά πρέπει και αυτοί να ακολουθούν κά-

ποιους κανόνες. Αυτή, αλίµονο, κάνει το κοµµάτι της. Προτείνω να πάµε στο περιστύλιο να µιλήσουµε, και να µείνει εδώ αυτή η 

νεολαία για να µιλάει για τη δική της γλώσσα.
3
  

 

Παρατηρείται γενική αµηχανία, κάτι σαν κενό εξουσίας. 

 

Αντωνία: Ποια είναι η ελευθερία σας, µεγάλοι δάσκαλοι της ιστορίας; Ελεύθεροι άνθρωποι που γράφετε στις εφηµε-

ρίδες, γιατί να ενδιαφερθείτε για µάς τους αλήτες; ∆εν είµαστε αδέρφια. Εσείς είστε το έθνος, µια µεγάλη πατριαρχική οικογέ-

νεια. 

 

Σχόλια για το κάπνισµα, το περιστύλιο του Ζαππείου, την αποµάκρυνση της Αντωνίας, και ξαφνικά κάποιος της 

κλέβει την σφυρίχτρα. Η Αντωνία ξαναεµφανίζεται µε ένα δυνατό... 

Αντωνία: Αααααχ! Είσαστε η αποθέωση της σοσιαλιστικής λεοντής. ∆εν ξέρω ποιόν από σας να πιστέψω. Παρακά-

τω πέρναγαν µε κόκκινες σηµαίες. Λένε πως µας φάγανε τα αεροπλάνα. 
4
 Μα γιατί δεν µας ακούει, επιτέλους, κανείς; 

Σχόλιο: Σε ακούµε, Αντωνία.  

Αντωνία: Το βλέπω, και το εκµεταλλεύοµαι όσο µε παίρνει.  

Σχόλιο: Να βγάλουµε έξω την κυρία. Αφήσαµε τα παιδιά µας µόνα, για να έρθουµε εδώ.  

Αντωνία: Στο σπίτι καίγεται και το φαΐ. Αφήσαµε και τις γκόµενες απόξω να περιµένουν.  

Τζαβάρας ( ο ψυχίατρος): Το ξέρω είναι αφόρητη. Είµαστε, όµως, δυστυχώς, αναγκαίοι για την Αντωνία.  

Αντωνία: Εµαγιέ λεκάνες της οδού Ακαδηµίας, από το συκώτι µου θα γεννηθεί άνθρωπος µε φτερά. Ποιοι από σας 

είναι οι προστάτες µου; 

Παπαευθυµίου: Το προεδρείο δεν αναλαµβάνει να διώξει την Αντωνία. Οι συνθήκες υπερβαίνουν την ατοµικότητα, 

(προς την Αντωνία), θέλεις Αντωνία να µας τα εκθέσεις όλα αυτά µε ποιο συγκεκριµένο τρόπο;         

Αντωνία: Θα τα εκθέσω µε πιο ανόητο τρόπο, όχι µε πλέον συγκεκριµένο τρόπο. Όποιος µε πειράξει, θα καεί. Ήρθα 

εδώ για να χλευάσω εσάς, τη νέα τάξη του πνεύµατος. 

Σχόλιο: Αντωνία, κοίταξε, κορίτσι µου... 

Αντωνία: Αχ, αυτά τα οιδιπόδεια! Αντί να πάνε στο τσίρκο, ήρθανε εδώ. 

Σχόλιο: ∆ιάλειµµα πέντε λεπτά. 

Αντωνία: Πέντε λεπτά διάλειµµα, για να µε ξεπουπουλιάσετε. 

 

 

1. Η ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 

Τα γνωρίσµατα ενός αστυνοµικού κράτους υπάρχουν από τη στιγµή  

που ο λαός λειτουργεί σύµφωνα µε τις ανάγκες της αστυνοµίας. 
5
  

 

Το κράτος στην λαϊκή συνείδηση εκφέρεται µε διαφορετικές εκδοχές, που όλες, όµως, τονίζουν τον εξουσιαστικό 

του χαρακτήρα. Είτε σαν το κόµµα του κεφαλαίου, είτε σαν η συλλογική µητέρα, είτε σαν η ενσάρκωση του δικαίου, είτε σαν 

σαλτιµπάγκος, στέκεται πάνω από τους ανθρώπους και αποφασίζει αντί για αυτούς και ενάντιά τους. Παραπέρα, η καπιταλι-

στική αναδιάρθρωση, σαν καθολικό φαινόµενο, αποβλέπει ιδεολογικά στην άλωση των ευαίσθητων συνειδήσεων. ∆ιαπαιδα-

γωγεί στην αποδοχή, αφοµοιώνοντας και αλλοιώνοντας το περιεχόµενο κάθε διεκδίκησης. Ο διάλογος επιβάλλεται για να 

επικεντρώσει στην διαδικασία της ενσωµάτωσης, και να εκτονώσει τις αντιθέσεις σε βάρος αυτών που αγωνίζονται. Η ορθο-

λογική και νόµιµη εξουσία, µε άλλα λόγια, απαιτεί υποταγή σε ένα αφηρηµένο αλλά συγκροτηµένο σύστηµα προδιαγραφών, 

του οποίου η ισχύς προέρχεται από συµφωνία ή διαταγή, και για τις οποίες φροντίζει η γραφειοκρατία. Ο υπολογισµός, η 

αποδοτικότητα και η ανωνυµία είναι τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά αυτής της δοµής κυριαρχίας που αποκαλούµε δηµο-

κρατία. 
6
  

Τα κοινωνικά φαινόµενα αποκτούν µια στερεότυπη µορφή, έτσι ώστε να θεωρούνται σαν παραλλαγή των ανάλο-

γων φυσικών φαινοµένων. Κάθε κρίση εµφανίζεται σαν απρόβλεπτη φυσική καταστροφή, ενώ η ιδεολογία αποκτά το κύρος 

της νοµοτέλειας. 
7
 Η πραγµατοποίηση της άλωσης υλοποιείται µε την αποµόνωση των ανθρώπων, έτσι ώστε να αισθάνονται 

ανίσχυροι απέναντι σε αυτά τα φυσιολογικά φαινόµενα. Η αποµόνωση αποτρέπει την αντίσταση Η ανωνυµία της ζωής περιο-

ρίζει και ενθαρρύνει τους ανθρώπους στο να σχηµατίζουν µόνο µικρές κοινότητες, τρέφοντας, κιόλας, την ψευδαίσθηση ότι 

καλυτερεύουν τη ζωή τους. 
8
  

Παλιότερα, οι αντιθέσεις των συµφερόντων, οι πόλεµοι, ο εµφύλιος, έσπρωξαν την πολιτική στα όριά της απροκά-

λυπτης βίας. Αυτό πάλι άφησε τα ίχνη του πάνω στο κοινωνικό σώµα, χωρίζοντάς το σε πολιτικές αποκλειστικά κατηγορίες, 

που φαίνονται να αιωρούνται ακέραιες πάνω από τα πεδία των ταξικών συγκρούσεων, παραβλέποντας σηµαντικές αντιφάσεις 

                                                           
3
 Πρόκειτο για  εκδήλωση του υφυπουργείου νέας γενιάς στο Ζόππειο µέγαρο της Αθήνας µε θέµα "Νεολαία και Γλάσσα" που διήρκεσε από τις 10 

µέχρι τις 20 του Μόη του 1984.  
4
 Αναφορά στην πορεία που έκανε εκείνη τη µέρα το ΚΚΕ για την "αγορά του αιώνα" που πραγµατοποίησε η πολεµική αεροπορία.. 
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6 Jay, σ. 151. 
7
 Rosenthal, σ. 16.  

8
 Colman, σ. 90.  



 57

στις συµπεριφορές των ανθρώπων. 
9
 Τα παλιά καλά χρόνια φαίνεται όµως ότι, ακόµα και στην Ελλάδα, πέρασαν χωρίς επι-

στροφή, αν και οι φτωχοί, µετά από σύντοµα διαλείµµατα, συνεχίζουν να γίνονται φτωχότεροι και οι πλούσιοι, πλουσιότεροι. 

Ο σύγχρονος ελληνικός καπιταλισµός προσπαθεί να αποτελέσει ένα συνδυασµό δικαιακής τυπικότητας και τεχνικού ορθολο-

γισµού. Και  στις πιο προχωρηµένες µορφές φιλελευθερισµού, όµως, ο κρατικός παρεµβατισµός παραµένει σηµαντικός. 
10

 

 Αυτός ο αστικός τρόπος ζωής έχει γοητεύσει τους νεοέλληνες, ένα λαό που ωστόσο είναι ακόµα ανέτοιµος για µια 

τέτοια µετάβαση. Η µετάβαση αυτή δεν πραγµατοποιήθηκε από τα µέσα, σαν αποτέλεσµα µιας οικονοµικής ανάπτυξης, αλλά 

επιβλήθηκε από τα έξω. Οι διάφορες "συµµαχικές" µεταπολεµικές βοήθειες και τα προγράµµατα δεν χρησιµοποιήθηκαν για 

την δηµιουργία των προϋποθέσεων µιας αυτοδύναµης κεφαλαιοκρατικής ανάπτυξης. Κάλυψαν καταναλωτικές ανάγκες που 

επέβαλε ένας τρόπος ζωής που διαφηµιζόταν σαν εισαγόµενο εµπόρευµα. Αυτό ήταν αναντίστοιχο µε το οικονοµικό επίπεδο 

του πληθυσµού. Τώρα πλέον, που η αντιστοιχία αυτή έχει εξασφαλιστεί, εξακολουθεί να υφίσταται η ιδεολογική καθυστέρη-

ση, αναντίστοιχη προς την οικονοµική ανάπτυξη. Η υποκατάσταση του λαχείου συντακτών από το χρηµατιστήριο αποτελεί 

µια έκφραση αυτής της ιδεολογικής καθυστέρησης, γιατί σηµαίνει ότι το 15% των νεοελλήνων θεωρεί τους καπιταλιστές ή το 

κράτος ηλίθιους που θα τους "αρπάξουν τον παρά" αφού προηγούµενα υποθηκεύσουν το σπίτι τους. Σε τελική ανάλυση τα 

συµφέροντα των καπιταλιστών και του κράτους δεν βλάπτονται, αλλά αντίθετα µέσα από πλασµατικές υπερτιµολογήσεις και 

ακόλουθες υποτιµήσεις των µετοχών πραγµατοποιείται και στην Ελλάδα µια δευτερογενής πρωταρχική συσσώρευση κεφα-

λαίου που παραγκωνίζει τα µειονεκτήµατα του τραπεζικού δανεισµού. Μερικοί, βέβαια χάνουν το πριν υποθηκευµένο σπιτά-

κι τους. ∆εν πειράζει, όµως. Έτσι κι αλλιώς το έκτισαν οι γονείς τους µε χουντικό θαλασσοδάνειο ή τα χρήµατα του σχεδίου 

Μarshall "για την ανασυγκρότηση".                  

Οι έλληνες είναι µετανάστες στην ίδια τους την χώρα, γιατί παραµένουν ακόµα ταυτόχρονα χωρικοί και άνθρωποι 

της πόλης. Αυτή η αντίφαση, αποτέλεσµα της εισαγωγής κατανάλωσης σε συνδυασµό µε την εξαγωγή παραγωγικότητας, 

καταλήγει στη νεοελληνική µικροµεσαία ανισορροπία και στειρότητα. Ήδη το 1789 αυτούς τους ανθρώπους τούς αποκαλού-

σαν στείρα τάξη. 
11

  

Οι µικροµεσαίοι κρατούν για τον εαυτό τους την ιδιότητα να αποτελούν την κοινή γνώµη. Αντικατοπτρίζονται 

στην εξουσία και επιβάλλουν ακόµα και την εκλογική συµπεριφορά  Η εξουσία, µε τη σειρά της, ενοποιεί αυτή την κοινή 

γνώµη κάθε δεδοµένη στιγµή και µιλάει σαν εκπρόσωπός της. Καθόσον κάθε δηµόσια εξουσία σηµαίνει ιδιοποίηση του λαϊ-

κού µόχθου, σε αντιστοιχία η κοινωνική συνείδηση δεν διακρίνεται από ριζοσπαστικότητα αλλά από πρωτογονισµό. Ενώ 

κυριαρχεί η επιθυµία να αποκαθηλωθεί ο εκπρόσωπος της εξουσίας µε µέτρα πρόχειρα, βέβαια, αλλά κοφτερά, δεν τίθεται σε 

αµφισβήτηση ο ίδιος ο θεσµός και τελικά επικρατεί η τάση να εξαγοράζεται - "είναι δικός µας", "δώστε του κάτι να κάνουµε 

τη δουλειά µας". 
12

   Οι µικροµεσαίοι δεν είναι δηµοκράτες, είναι από ένστικτο συντηρητικοί. Μπορούν να κατευθυνθούν και 

να επηρεαστούν. Ακόµα και όταν έχουν κάποια πρωτότυπη έµπνευση ή δείχνουν µια κάποια απροσδιόριστη σοφία, παραµέ-

νουν πάντα οι ίδιοι. Αποτελούν τους χειρότερους εχθρούς της ελευθερίας, γιατί υποκρίνονται πως στέκονται στο πλευρό της. 

Είναι εκείνο το είδος ανθρώπων που δείχνει να αγαπάει την αναταραχή όσο και τις παντούφλες του. 
13

  

 

 

2. ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

Οι µικροµεσαίοι αποτελούν το βασικό στήριγµα και τα ουσιαστικά θύµατα της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης. Η 

στρεβλή, ίσως, αλλά καπιταλιστική, σίγουρα, ολοκλήρωση της Ελλάδας αποκλείει την εξαθλίωση δέκα εκατοµµυρίων ελλή-

νων µε τα δύο εκατοµµύρια χρηµατιστές, τα αυτοκίνητά τους, και άλλα τόσα βίντεο. Και ψωµί έχουν, και ειρήνη, και ελευθε-

ρία. Οι αγροτικές και οι εργατικές κινητοποιήσεις αποχρωµατίζονται καθηµερινά και µακροπρόθεσµα από τον παλιό τους 

ταξικό τους χαρακτήρα. Εκτός από ελάχιστες, εκφράζουν τη νέα σχέση κάποιων υποκειµένων µε το χρήµα. Είναι µια σχέση 

µονοδιάστατη, λατρευτική, µε απώτερο στόχο το τζόγο, τη χαρτοπαιξία, την κοσµική ταβέρνα, το δεύτερο αυτοκίνητο, και 

ο,τιδήποτε άλλο πέρα από την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Αυτός ακριβώς ο συντηρητισµός αποδοµεί την ταξική 

συνείδηση. Σε στιγµές που τα ελεύθερα επαγγέλµατα και η βιοτεχνία απειλούνται από την καπιταλιστική ολοκλήρωση, οι 

ευέλικτοι µικροµεσαίοι προσβλέπουν στο δηµόσιο και στη κερδοσκοπία. Η προσπάθεια για σχετική αυτονόµηση της εξουσί-

ας από τα κοινωνικά της στηρίγµατα είναι η µοναδική ουσία κάποιων κοινωνικών συγκρούσεων µεγάλης κλίµακας. 
14

  

Η µεσοστρωµατική κλίµακα αξιών είναι συµπαγής και ριζωµένη σε ευρύτερες χρονικές περιόδους. ∆ιακρίνεται 

από µια διαχρονική, άκριτη, υποτακτική συµπεριφορά απέναντι σε εξιδανικευµένες ή απαξιωµένες ηθικές εξουσίες. Οι άν-

θρωποι που αδιαφορούν για τις συµβατικές αυτές αξίες, υπάρχει η τάση να παρακολουθούνται προκειµένου να κατηγορη-

θούν, να τιµωρηθούν ή να εξοντωθούν. Το ευαίσθητο, το φαντασιακό και το υποκειµενικό απορρίπτονται. Αναπτύσσεται µια 

πίστη στο µυστικιστικό προσδιορισµό της ανθρώπινης µοίρας. Η σκέψη περιορίζεται στην διάσταση και την χωρίς αντιπαρά-

θεση αντιπαραβολή εξουσίας - υποταγής, ισχυρού - ασθενούς, ηγέτη - οπαδών. Η βασική επιθυµία είναι η ταύτιση µε τους 

ισχυρούς. Οι πλέον συµβατικές ιδιότητες του "εγώ" υπερτονίζονται και η δύναµη αξιολογείται σαν εξαιρετική ιδιότητα.  

Έχουµε να κάνουµε µε µια εχθρότητα και δυσφήµηση του ανθρώπινου,  µε µια πίστη ότι τα επικίνδυνα πράγµατα 

προκύπτουν από µόνα τους. Όλα τα ασυνείδητα συναισθήµατα προβάλλονται στον εξωτερικό κόσµο, και ο εσωτερικός µας 

κόσµος γεµίζει από µια υπέρµετρη ενασχόληση µε τα σεξουαλικά ζητήµατα. 
15
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Αυτή η µικροµεσαία τάξη, όπως κάθε άλλη τάξη, δεν παραδίνει εκούσια  τα προνόµιά της στην πολιτική εξουσία, 

και αυτό ανεξάρτητα από πολιτικές επιλογές. Μια οποιαδήποτε ανακατανοµή δικαιωµάτων και προνοµίων, κάθε δηµιουργία 

νέων αξιών και συνείδησης, ηχεί στα συντηρητικά αυτιά των µικροµεσαίων σαν επανάσταση ενάντιά τους. 
16

  

 

Εάν θα ήθελε κάποιος να κωδικοποιήσει την συµπεριφορά των µικροµεσαίων στρωµάτων, θα µπορούσε να στηρι-

χτεί στα παρακάτω στοιχεία της συµπεριφοράς τους που εµφανίζουν στην ουσία την αντιφατική τους ταξική τοποθέτηση σαν 

ένα συνδυασµό ντροπής για την εργατική καταγωγή τους και παρανόησης των αστικών πολιτισµικών αξιών. 

α) Συµπεριφορά πληβείου στο παρόν και το παρελθόν, κατάλοιπο της προκαπιταλιστικής οθωµανικής αντίληψης 

του έµπορα που αυτοµειώνεται για να κολακεύσει τον πελάτη του. 

"Έλα µωρέ, όλοι για τον επιούσιο παλεύουµε. Τι τα θες! Μεροδούλι -µεροφάι." 

Ένας άνθρωπος µπορεί κάλλιστα να ερµηνεύει πολλούς ρόλους και να παραµένει φτωχός στην ουσία του, ανεξάρ-

τητα από το µέγεθος της ιδιοκτησίας του και το ύψος των τραπεζικών του καταθέσεων. 

β) Συµπεριφορά αγωνιστή, αντιστασιακού. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς την περίπτωση του υπουργού Γιαννόπου-

λου µαζί µε τις καταγγελίες που την συνοδεύουν. 

"Εγώ στην αντίσταση, εγώ στους Λαµπράκηδες, εγώ και η χούντα". 

Όταν δούµε ένα µικροµεσαίο να συζητάει µε ένα εργάτη, µπορούµε να καταλάβουµε τη σχέση που έχουν. Στο ερ-

γασιακό επίπεδο οι ταξικοί συσχετισµοί συγκεκριµενοποιούνται και δεν χρειάζεται ιδιαίτερος προβληµατισµός για να τους 

ξεχωρίσουµε. Αυτή η µορφή συσχετισµού, παρά τους ισχυρισµούς των εφηµερίδων, εξακολουθεί να εκφράζει καθοριστικά 

και συστατικά και την ελληνική κοινωνία. 

γ) Συµπεριφορά οπορτουνιστή µικρέµπορα, γεµάτη δουλοπρέπεια και υποκρισία. 

"Μα τί λέτε µαντάµ; Αυτή η τιµή γίνεται εξαιρετικά για σας, κ.λ.π., κ.λ.π.". 

Η ευκίνητη και ευπροσάρµοστη κοινωνία, πέρα από τη πραγµατικότητα της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης, δεν 

είναι απλά µύθος αλλά ένας επικίνδυνος µύθος. Το φεουδαρχικό Βυζάντιο επιβίωσε για µια χιλιετία. Ήταν παράλογο και 

ελλιπές αλλά παρουσίαζε το ύψιστο προσόν να διαθέτει ένα λειτουργικό και εφαρµόσιµο σύστηµα. ∆ούλευε τόσο καλά, ώστε 

ήταν περιττές κάθε είδους θεωρητικές αναζητήσεις. 
17

  

δ) Συµπεριφορά παραληρηµατικά ρατσιστική. 

"Άκου τον λούστρο, τον εβραίο, το γύφτο τον σκυλάραπα! Άκου τι µου λέει! Ποιανού; Εµένα! Ξέρεις ποιος είµαι εγώ 

ρε; Εδώ και τώρα ανάθεµα την ώρα. Άγγλοι, µπορείτε να πα'  να γαµηθείτε. Ελλάς σηµαίνει τροµοκρατία!" 

- "Μπράβο ρε Τάκη. Καλά του τα λες του πούστη!"  

Το γεγονός ότι ο έλληνας έχει µέσα του το φιλότιµο και τη πατρίδα του τον αναδεικνύει συνήθως σε µια γραφική 

αλλά και φασιστοειδή αποκρυστάλλωση µέσα στο κοινωνικό περιβάλλον. Είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτή η συνάφεια φα-

σισµού και φιλελευθερισµού. Ο φασισµός είναι ο εξτρεµισµός των µεσοστρωµάτων και αυτό γίνεται αντιληπτό σαν ένας 

παραλογισµός ανάµεσα σε µια πλήρη δυναµική, βέβαια, ορθολογικοποίηση της αγοράς και µια ακραία ορθολογικοποίηση της 

ανθρώπινης συµπεριφοράς. Όλα παρουσιάζονται σαν να συνδέονται από αιτιακές σχέσεις. 
18

       

"Ευτυχώς οι νέοι άρχισαν σιγά - σιγά να αλλάζουν και όποιος υποστηρίζει το αντίθετο, είναι ανεγκέφαλος και ανόη-

τος!!" 

 

 

3. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΙΤΕ ∆ΙΚΑΙΩΣΗ 
 

Για να αποφεύγονται οι εξεγέρσεις, πρέπει οι πολι-

τικές υπευθυνότητες και τα αξιώµατα να αναθέτο-

νται στις αντίθετες προς την εξουσία πολιτικές µερί-

δες. Και αντίθετους εννοώ τους συµβιβασµένους 

προς το πλήθος, τους πλούσιους προς τους φτωχούς. 
19

  

 

Η απόπειρα αναδιάρθρωσης του κεφαλαίου εµφανίζεται µε δυο εκδοχές όσον αφορά τις επιπτώσεις της σχετικά µε 

τον "χώρο": 

  

Η πρώτη είναι η αποχρωµατισµένη ιδεολογικά ενσωµάτωση τµηµάτων των ιδεών αλλά και µελών του επαναστα-

τικού κινήµατος στο εξορθολογισµένο αστικό σύστηµα αξιών. Η εξουσία περιλαµβάνει, σαν συµµέτοχό της, ό,τι διακεκριµέ-

νο περιλαµβάνουν οι λαϊκές τάξεις. 
20

 Αυτή η προοπτική είναι µια απαισιόδοξη θεώρηση των πραγµάτων. Ο "χώρος" παρα-

µένει δύσκαµπτος και η ταχτική του εκφράζεται µόνο από στιγµιαίες αναλαµπές τοµών και ρήξεων µε το κράτος. Η επίδραση 

αυτής της εκδοχής της αναδιάρθρωσης είναι διαλυτική και καταστροφική για το επαναστατικό κίνηµα. Στη συγκεκριµένη 

περίπτωση, η δυσκαµψία του "χώρου" συνιστά θεσµοποίηση µιας διαδικασίας εξαφάνισής του. Η κοινωνία δεν µπορεί και 

δεν θέλει να αναδείξει κάποιες δυνατότητες και να ανεχτεί µεθόδους που αποβλέπουν στην πραγµατοποίησή τους. Αναγκα-
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 Αλέφαντος, σ. 98, Colman, σ. 38, ∆ηµαράς, σ.σ. 66, 87, 101 και 115, Heller, σ. 76, Guattari, σ.σ. 50 
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στικά κάθε υποκείµενο, οµάδα ή τάξη άγεται και φέρεται από ένα κράµα σκοπιµότητας και επιθυµίας και οι θέλησή τους 

είναι τόσο ασθενική όσο ποιο θολή είναι η παράσταση του αιτήµατος. 
21

  

Υποτιµάµε τις δυνατότητες του συστήµατος να ενσωµατώνει επαναστατικές καινοτοµίες, όπως ακριβώς υποτιµάµε 

την ικανότητά του να αναπτύσσει τις παραγωγικές δυνάµεις. 
22

  Μέσα από συµπαγείς και συγκεκριµένες προτάσεις συντηρι-

κοποιούµε και ορθολογίζουµε την συµπεριφορά µας, γινόµαστε ρεαλιστές του εφικτού, και όχι του αδύνατου. Στα δεκαεφτά 

µας, (1989), είµαστε ώριµοι και στα 27, (1999), έχουµε σαπίσει. Η εξουσία επιβάλλει τη δική της ουτοπία: δράση, θεσµούς, 

συµφωνίες, συγκρατηµένες µεταρρυθµίσεις, που θα διορθώσουν τα πάντα. Αυτό είναι αδύνατο. Αρκεί να κοιτάξουµε τι συµ-

βαίνει στην ΕΕ µετά την απαγόρευση του εργατικού κινήµατος. 
23

  

Η εξουσία στην Ελλάδα είναι επικίνδυνη, επειδή το σύστηµα λειτουργίας του κράτους δηµιουργεί την εντύπωση 

ότι αυτό κάθε στιγµή βρίσκεται υπό διάλυση και αποδιαρθρώνεται. Έτσι, η ένταξη στο παιχνίδι της εξουσίας, στηρίζεται στην 

ψευδαίσθηση ότι οι θεσµοί, έτσι κι αλλιώς, σύντοµα καταρρέουν και "ας αρπάξουµε ό,τι προλάβουµε". Η υποστήριξη των 

θεσµών συντρέχει τελικά µε την αφοµοίωση του "χώρου" µέσα στη χαλαρότητα µιας σειράς από "ωχ, µωρέ αδερφέ". Η κρα-

τική εξουσία δε διατηρείται µόνο µε την τροµοκρατία, αλλά και µε την ανοχή.  
24

 Η εξέγερση ενάντια στην εξουσία είναι 

βραχυπρόθεσµη και τερµατίζεται µε αµοιβαίες διαβεβαιώσεις φιλίας, οµολογίες και γενική επιείκεια. Πρόκειται για µια απώ-

θηση παρά για µια έµπρακτη κριτική, πρόκειται για µια απλή στιγµιαία αντίσταση, ανυπακοή από κούραση, εξύβριση από 

πείσµα. 
25

  

Τα εξιδανικευµένα εγκεφαλικά κατασκευάσµατα του υφυπουργείου νέας γενιάς και των συνοδοιπόρων του, δικαι-

ώνουν τόσο τα οράµατα του ΕΑΜ και του ∆ΣΕ όσο και τη "δίκαιη επίθεση" του ΕΚΚΕ στην αµερικάνικη πρεσβεία. Η υποστήρι-

ξη τέτοιων ή ανάλογων χειρονοµιών της εξουσίας συνιστά µια απλή αναδιανοµή ρόλων. Είναι µεταπήδηση στη δική της 

πλευρά, µε µοναδικό υπόβαθρο την  µετάνοια. Αναβιώνει την αντίληψη της πρωτοπορίας των µηχανισµών σε σχέση µε την 

κοινωνία και συµπίπτει µε ενέργειες που γίνονται για το καλό του λαού χωρίς το λαό. 

 

Η δεύτερη, και φαινοµενικά αισιόδοξη, εκδοχή της αναδιάρθρωσης του κεφαλαίου, σε σχέση µε τον "χώρο", είναι 

η αντίληψη της προκαταβολικής  αυτοδικαίωσης των αγώνων του. Η δικαίωση αυτή αντιλαµβάνεται τα πάντα σαν νίκες, 

κατακτήσεις και παραχωρήσεις του συστήµατος στην πίεση των αγώνων του κινήµατος. Μια θεωρητικοποίηση της "ταξικής 

πάλης" που προσπαθεί να προσδιορίσει τα πλαίσια των κοινωνικών συγκρούσεων. Μεταθέτει και αντιστρέφει φαινόµενα και 

τα εκτονώνει, όπως ακριβώς τα εκτονώνει και η εξουσία. Οι εξεγέρσεις συµβαίνουν εκεί που δεν υφίστανται κάποια αντι-

σταθµίσµατα της κοινωνικής ανισότητας. 
26

 Η πολιτική και πολιτειακή εξουσία συναντούν τότε µια αιφνιδιαστική και σθενα-

ρή αντίσταση που τους αφαιρεί το κύρος της δύναµης και τους αφήνει µόνο την αποτελεσµατικότητα του εξαναγκασµού. 
27

  

Η εκδοχή αυτή παρεµβάλλεται, πολιτικά, ενδιάµεσα σε µειοψηφικές κοινωνικές οµάδες πίεσης και την εξουσία. Υιοθετεί και 

αποχρωµατίζει από την ταξικότητά τους κοινωνικά αιτήµατα που αυτές προωθούν, τη στιγµή ακριβώς που τείνουν να γενι-

κευτούν. Η συγκράτηση ή η παρεµπόδιση της σύγκρουσης αναιρεί την ανταγωνιστικότητα προς την εξουσία.  

Η αντίληψη αυτή της αυτοδικαίωσης συνοδεύεται από µια παλιά και δοκιµασµένη λογική: "∆εν υπάρχει κανείς που 

να αξίζει να αντιπαθήσουµε, το σύστηµα δεν προσωποποιείται σε άτοµα, η εξουσία δεν είναι ο πρωθυπουργός, δεν πρέπει να 

κάνουµε πράγµατα που δεν µπορούµε κατόπιν να υπερασπίσουµε πολιτικά", και άλλα σχετικά. Μόνο που για τον καθηµερινό 

άνθρωπο το σύστηµα εκπροσωπείται από τον ιδιοκτήτη που έρχεται να εισπράξει το νοίκι, τους λογαριασµούς, και ενσαρκώ-

νεται από τους υπάλληλους των διάφορων υπηρεσιών, που εκτονώνουν πάνω του όλη τους την κακεντρέχεια και το φασισµό. 

Γι αυτό ο εκάστοτε φορέας εξουσίας και προσωποποιηµένης διαφθοράς επισύρει εναλλακτικά το µένος κάποιας κοινωνικής 

οµάδας. Τελικά ο εχθρός είναι ορατός. 
28

  

 

Και οι δύο όψεις - εκδοχές της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης συνυπάρχουν και αλληλοσυνδέονται. Η αγεφύρωτη 

απόσταση υποκειµένου και αντικειµένου στην οπτική του διαφωτισµού ανταποκρίνεται στο σχετικό καθεστώς κυρίαρχων και 

κυριαρχούµενων στο σύγχρονο αυταρχικό κράτος. 
29

 Η απόπειρα, βέβαια, να αντιστοιχηθούν οι εκδοχές αυτές σε άτοµα και 

οµάδες δεν είναι ένα αστείο παιχνίδι. Επειδή τα συµφέροντα των πολιτικών είναι και οικονοµικά, διακινδυνεύονται πολλά και 

από την απώλειά τους. Μέσα στο "χώρο" δεν είναι σπάνια τα φαινόµενα της κεντρικής πολιτικής σκηνής: απειλές, εκβιασµοί, 

σκάνδαλα, και όλη η σχετική δυσωδία που αναδύει ένα κανονικό κοινοβούλιο. Το να αποκρύπτονται όλα αυτά - και στο επί-

πεδο του κοινοβουλίου και στο επίπεδο του "χώρου" - είναι από αντιδραστικό µέχρι επικίνδυνο. Το κράτος έχει συµφέροντα 

και δεν αστειεύεται. Και εµείς µοιάζουµε µε οδηγούς ιδιωτικού αυτοκινήτου στην εθνική οδό Αθηνών - Λαµίας: κάθε στιγµή 

κινδυνεύουν τόσο η ψυχική µας ισορροπία, όσο και η σωµατική µας ακεραιότητα.  

 

 

4.  ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ 
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Η παράδοση δεσµεύει µε την ψευδαίσθηση ότι απελευθερώνει. Το γεγονός πως επί αιώνες η κοινωνία υπήρξε συ-

ντηρητική, κρατώντας τα ίδια σχήµατα ζωής και τον ίδιο πολιτισµό, αναιρεί την δυνατότητα της παράδοσης να προαχθεί, 

άκριτα, σε πολιτικό και οικονοµικό πρότυπο. Επί αιώνες οι άνθρωποι είχαν µια περιορισµένη, σταθερή και αποκλειστικά 

παραγωγική σχέση µε τους φυσικούς χώρους στους οποίους κατοικούσαν. 
30

  Όταν όµως ένας χώρος, αποκοπεί από το πα-

ρελθόν του, περιορίζονται οι δυνατότητές να δρα και να επιλέγει. Με τη έννοια αυτή, η παράδοση, όπως και η κοινωνική 

ιστορία, σαν ιδιόµορφες συγκλίσεις ιστορίας, δικαίου και αισθητικής, δεν θα µπορούσαν να λειτουργήσουν απελευθερωτικά 

για το "χώρο". 
31

  

Αποτελεί παράδοση, κατάλοιπο της πειρατείας, ο ξυλοδαρµός του χωροφύλακα στην Αιγιάλη της Αµοργού. Ο τε-

λευταίος, µάλιστα που βίωσε αυτή την παράδοση, δεν είχε δώσει ποτέ ευκαιρία. Για το λόγο αυτό δάρθηκε την ηµέρα της 

µετάθεσής του, λίγο πριν ανέβει στο πλοίο. Το ανιστόρητο σύνθηµα της δικτατορίας του Μεταξά, το 1936, για "επιστροφή 

στις ρίζες", έχει γίνει και αυτό παράδοση. Παραδοσιακοί οι χούλιγκαν, παραδοσιακός και ο γελοίος Σαββόπουλος.  

Οι γνωστές σαν υλιστικές απόψεις της ιστορίας κατηγορούνται ότι κάνουν το λάθος να υποτιµούν τη δύναµη των 

λαϊκών παραδόσεων. Ακόµα υπάρχουν άτοµα που αναζητούν στρατηγικές. Η ψυχρή έννοια της στρατηγικής, σαν αντιδια-

στολή προς τη παράδοση, είναι απορριπτέα γιατί είναι αλληλένδετη προς τη στρατιωτική ιεραρχική σκέψη, που διαχωρίζει 

πολιτικές και συµβολικές ενέργειες από τα αίτια και κίνητρά τους. 
32

 Η παράδοση υπάρχει και διατηρείται µέσα στο "χώρο", 

αποτελώντας κατά κάποιο τρόπο την ιστορική του συνέχεια. Η ύπαρξή της είναι ασυνείδητη, σχεδόν αυτονόητη, όπως σε όλα 

τα τµήµατα του λαού. Είναι µια παράδοση αποµακρυσµένη από τη συµβατική αντίληψη που τη συγχέει σκόπιµα µε την ιστο-

ρία. Ο "χώρος" σέβεται την παράδοσή του µε την ίδια υποκρισία που οι πρόγονοί µας σεβόντουσαν τα ιερά και τα όσια της 

φυλής. Η έννοια της νεολαίας ανακαλύφθηκε στις ΗΠΑ στην δεκαετία του '50 και από τότε έγινε παράδοση της επαναστατι-

κής προβληµατικής. Παραµένει και στις µέρες µια καπιταλιστική έννοια αλλά είχε τα τελευταία σαράντα χρόνια πάντα τη 

δυνατότητα να παίζει περιορισµένα ένα προοδευτικό αντικαπιταλιστικό ρόλο στο βαθµό που λειτούργησε σαν αντιπαράδειγ-

µα της θέσης της ολοκληρωτικής επιρροής του καπιταλισµού πάνω στα υποκείµενα. Η έννοια της νεολαίας έχει διαβρώσει 

καθοριστικά την παράδοση της αριστεράς δηµιουργώντας στην ουσία ηλικιακές αντιπαραθέσεις µέσα στο επαναστατικό 

κίνηµα. 
33

 

 

 

5. ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 
 

Ο "χώρος" προσδιορίζεται ιδεολογικά, κύρια, αλλά και πολιτικά από τις κοινωνικές του καταβολές και ένα από τα 

µυστικά της επιρροής του είναι ότι γίνεται εφικτή µόνο µέσα από την πλαστογράφηση (µεγέθυνση ή σµίκρυνση) κάποιων 

γεγονότων. 
34

 Αυτή η πλαστογράφηση είναι µια πλαστογράφηση της ιστορίας γιατί δεν πρόκειται για µια υποκειµενική κατα-

νόηση κάποιων γεγονότων, αλλά για µια συνειδητή διαστρέβλωσή τους. Στο πλαίσιο αυτό, φαίνεται πλέον να αποτελεί παρά-

δοση του ελληνικού επαναστατικού κινήµατος, η ενηλικίωση κάποιων "επαναστατών" να συντρέχει µε την µετάνοια και 

µεταπήδηση στην υπηρεσία της εξουσίας . Οι αδιέξοδοι προσωπικοί προβληµατισµοί και η σκληρή πραγµατικότητα, αν δεν 

καταλήξουν στις γνωστές κατηγορίες, που συνήθως εξαγοράζονται προς εκατό χιλιάδες τον µήνα, υποχρεώνοντας τον "χώρο" 

να συνεισφέρει και αυτός στο δηµόσιο ταµείο, καταλήγουν στη δηµόσια ή συχνότερα τη δηµοτική υπηρεσία. Η κοινωνική 

µετεξέλιξη σε λακέ ή σύµβουλο της εξουσίας - γιατί εδώ δεν µιλάµε για εργάτες του δήµου - συνοδεύεται από µια διακριτική 

διαφοροποίηση της πολιτικής στάσης και συµπεριφοράς προς τον υπόλοιπο "χώρο". Αλλάζει ακόµα και το ύφος της οµιλίας. 

Η λογική της παρέµβασης µέσα από τους θεσµούς, συνδυάζεται µε µετρηµένα λόγια, διπλή ζωή, "ωχ µωρ΄ αδερφέ, και τι 

έγινε;", και µε το "να βολευτούµε για µερικά χρονάκια", και µετά µην τους είδατε! Η κοινωνική ασυνειδησία αναγορεύει 

µερικούς τώρα σε άξιους συνεχιστές των δηµοσιοϋπαλληλικών παραδόσεων. Αµφισβητούν το ρόλο τους µέσα από αργοµι-

σθίες, γιατί αν δούλευαν σοβαρά, θα "ενσωµατωνόντουσαν στο σύστηµα" Ούτε καν στις απεργίες της Α∆Ε∆Υ δεν τους βλέ-

πουµε πλέον. Και σαν να µην έφτανε αυτό, έχουν την αναίδεια να αποκαλούν τους υπόλοιπους αντικοινωνικούς.!!  

Αντικοινωνικοί δεν είναι αυτοί που ονειρεύονται και θέλουν να αλλάξουν την κοινωνία, ή που τουλάχιστον νοµί-

ζουν ότι κάνουν κάτι τέτοιο. Αντικοινωνικά είναι τα τοµάρια εκείνα που συνθέτουν το µίσος τους, (φαντασιακό και όχι πραγ-

µατικό), µε το φόβο τους (φοβούνται διπλά: µη ριψοκινδυνέψουν να ταυτιστούν µε τον κανόνα είτε τις εξαιρέσεις, αλλά και 

µε τις συνέπειες των επιλογών τους). ∆εν είναι αντικοινωνικοί όσοι ζουν µέσα στον κόσµο ή στα περιθώριά του, υποδεικνύο-

ντας µε αυτό τον τρόπο και τους εαυτούς τους, συνειδητά είτε ασυνείδητα, σε αντικείµενα κοινωνικής ανατροπής. Η κοινωνι-

κότητα  και η δράση δεν πραγµατώνονται σε χώρους αντικοινωνικούς, όπως τα υπουργεία, τα κανάλια, τα σκηνοθετικά πα-

ρασκήνια και τα συγγράµµατα. ∆εν πραγµατοποιούνται από    κόσµο ξένο προς τα κοινωνικά ερεθίσµατα, ούτε από εξαίρετες 

ιδιοφυΐες. Όλοι οι καµικάζι των θεσµών, από τον Gay Fox, µέχρι τους Chaos Computer στο ξεκίνηµά τους, υπήρξαν 

κακοπροαίρετοι αλεξιπτωτιστές και συνωµότες. 

 

 

6. Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

                                                           
30

 Μερακλής, σ. 17.  
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 Berger, σ. 33. 
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 Diederichsen, Die Freiheit..., σ. 50, Zaretski, σ. 136. 
33

 Diederichsen, Die Freiheit..., σ. 260. 
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 Diederichsen, Die Freiheit..., σ. 187.    
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Φτάσαµε στην εποχή που γίναµε οι λιγότεροι. 
35

  

 

Τόσο οι ενσωµατωµένοι, όσο και οι αντικοινωνικοί δεν εµπεριέχουν αυτούσια και ξεκάθαρα την άρνηση ή την 

ταύτιση µε την εξουσία. Οι θεωρητικοί συνήθως, αλλά όχι πάντα ενσωµατωµένοι, αναλύουν και πραγµατοποιούν σµικρύν-

σεις. Οι άνθρωποι της δράσης συνήθως, αλλά όχι πάντα αντικοινωνικοί, εξωθούν σε µεγεθύνσεις της καθηµερινότητας. Η 

αντιδιαστολή των ενσωµατωµένων προς τους αντικοινωνικούς, δεν προέρχεται από την παραλληλία ή την ασυµβατότητά 

τους αλλά στο ότι η θεωρία δε µπορεί να γίνεται αντικείµενο επεξεργασίας προκειµένου να γίνει αφοµοιώσιµη από ένα κίνη-

µα αλλά πρέπει να οσµώνεται µαζί του. 
36

 Ο ανταγωνισµός αυτός, παρόλο που έχει κοινωνικό υπόβαθρο, εκδηλώνεται σαν 

µια σειρά από αντιθέσεις µε πολιτικό επίστρωµα, που επικαθορίζουν, όµως, την παραπέρα πορεία και εξέλιξη του "χώρου", 

µέσα από συχνά αµίµητα και ανεπανάληπτα επεισόδια. Τόσο η έκταση της αντιπαράθεσης, όσο και της συνάφειας µε τον 

κρατικό µηχανισµό εκφράζονται µε τις ίδιες πάντοτε αναλογίες.  Για τον λόγο αυτό, η πολιτική, η συνήθεια και η παραδοσια-

κή µορφή αντίδρασης θεωρούνται σαν κάτι το φυσιολογικό.  

Κάθε πρωτότυπη µορφή αγώνα χρειάζεται να δικαιολογηθεί και να πείσει ή σωπαίνει σε κάποια γωνία. Η αντίστα-

ση σε µια γλώσσα της εξουσίας που επιτίθεται ταυτόχρονα διαφοροποιηµένα αλλά συντονισµένα ενάντια σε νεολαίους της 

γειτονιάς, και σε θεωρητικούς αναλυτές - προλεταριολόγους, απαιτείται να αντιµετωπιστεί σε ένα πλαίσιο ταυτόχρονης αντί-

στασης στον εκσυγχρονισµό, την τροµοκρατία και την κανονικότητα. Η ανταπόδοση της κρατικής βίας µέσα από την χειρο-

δικία, µπορεί να παραµένει µια πράξη που µας συναρπάζει όλους και όλες γιατί απολυτοποιεί µορφολογικά την κρατική βία 

µέσα από την δική µας αντίσταση µε τον τρόπο µιας φυσικής επιβολής. 
37

  ∆εν επαρκεί, όµως µακροπρόθεσµα, αν και απα-

ραίτητη, για να δηµιουργήσει προϋποθέσεις µιας επαναστατικής ανατροπής. Μια κοινωνία δεν είναι ποτέ τέλεια τακτοποιη-

µένη, Οι άνθρωποι διαµορφώνονται από τις περιστάσεις και τις διαµορφώνουν εξίσου, όντας κάπου υπεύθυνοι για αυτές. 
38

   

Η άρνηση στην έκκληση του κράτους για µαζική εµπιστοσύνη προς αυτό και ο γενικός κοµφορµισµός στις συµπε-

ριφορές, που καθησυχάζουν µικροµεσαίες συνειδήσεις, αποτελεί τον αδύνατο κρίκο της εξουσίας, το όρια των εκσυγχρονι-

στικών δυνατοτήτων της. 
39

 Ο πρώην επαναστάτης του πολυτεχνείου του '73, ο πρώην αναρχικός, η µακαρίτισσα πρώην εθνι-

κή πουτάνα,  είναι το ίδιο ακίνδυνοι και το ίδιο επικίνδυνοι µε τους πρώην συνταγµατάρχες και τους επιγόνους τους. Σφαίρες 

από ζάχαρη, ποτισµένες µε άρωµα ανανά, σφαίρες από ατσάλι, ποτισµένες µε υδράργυρο.  
 

Αν τα πράγµατα είναι µια φορά δύσκολα για το "χώρο" στα αστικά κέντρα, στις µικρές επαρχιακές κοινότητες µε-

γιστοποιούνται. Εκεί ακόµα και η µετάβαση στην πλησιέστερη πόλη για ανεύρεση εργασίας, ενάντια στη θέληση των γονέων, 

θεωρείται επαναστατική µετεξέλιξη. Αντιµετωπίζεται σαν κατάσταση όπου κάποιος ή κάποια, από την αµφισβήτηση της 

επαρχιακής ασφυξίας, καταλήγει να αναιρεί όλη την προηγούµενη ζωή του ή ζωή της. Αυτοί και αυτές που µένουν πίσω 

προσδοκούν και ελπίζουν να φτάσει σε αυτούς κάποιο κουτσουρεµένο µήνυµα και από εκεί να συµβεί κάποιο θαύµα. Τα 

πράγµατα, όµως, είναι αντίξοα.  

Η πρόφαση της κεντρικότητας εκφέρεται µε χίλια πρόσωπα που εκτείνονται από την πολιτική µέχρι την αστυφιλία. 

Κάτι τέτοιο δεν ενθαρρύνει ούτε φέρνει σε επαφή ούτε υποστηρίζει µειοψηφίες που επιθυµούν να αλλάξουν την κοινωνία. Τα 

ριζοσπαστικοποιηµένα, κουτσά - στραβά, περιθώρια είναι σύµµαχοι µιας κοινωνικής ανατροπής. Στην περίπτωση της επαρ-

χίας, ζουν κάτω από τη µόνιµη απειλή της οικογένειας, της παντρειάς και της ατελείωτης πλήξης. Τα µονοπώλια του κέντρου 

σε ζητήµατα ήθους και ύφους, αντιπαρατίθενται όχι µόνο σε κάθε είδους σύγκλιση, αλλά και στην επικοινωνία και ανταλλα-

γή αµοιβαίων ενδιαφερόντων. Η ουσία κάθε σύγκλισης, µέσα στα πλαίσια του "χώρου", είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος για 

εκείνες τις δυναµικά συµµαχικές κοινωνικές οµάδες που δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα για το "χώρο".  

 

Η αποδόµηση του συστήµατος δεν περνάει µέσα από  την κοινοποίηση των λαθών του ή των λαθών της ιδεολογίας 

του, αλλά µια ετοιµότητα αντίδρασης απέναντι στο γεγονός της συνεχούς παραγωγής αληθειών από µέρους του. Η µόνιµη 

αυτοαναφορά είναι µια πράξη που δεν περιλαµβάνει ένα βασικό µέρος των στόχων του κινήµατος που αναφέρονται στην 

υψηλή συχνότητα επικοινωνίας, την ικανότητα της ανάπτυξης συµµαχιών και την δηµιουργία µιας αυτεξούσιας αντεξουσίας. 

∆εν µπορεί η πολιτική έκφραση του "χώρου" να είναι ένα µείγµα φανατισµού της θεωρητικής καθαρότητας, συνδυασµένο µε 

ένα πρακτικό ζήλο επιβολής πάνω στους άλλους. ∆εν µπορεί σαν αυτοκριτική να νοείται µόνο ο έλεγχος της αποτελεσµατι-

κότητάς του που, σε περιόδους κρίσης, ανάγεται σε κεντρικό ζήτηµα. 
40

  

 

 

7. ΤΟ ΟΠΙΟ ΤΩΝ ∆ΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ  

 

- Τι ώρα είναι; 

- Θα είναι περίπου τέσσερις. 

- Και χωρίς περίπου; 
41
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 Από ραδιοφωνική εκποµπή της ΕΡΤ-1 στις 18 / 1 /87 στις 5 µ.µ: "Ετσι άκουσα τους ανθρώπους να 

µιλούν".  
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 Diederichsen, Die Freiheit..., σ. 163. 
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 Καραποστόλης, σ. 65. 
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 Finley, σ. 58, Colman, σ. 101. 
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 Guattari, σ. 112. 
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 Diederichsen, Die Freiheit..., σ.σ. 139, 111 και 101.  
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Τους κινέζους και τους διανοούµενους υποτίθεται ότι ενδιαφέρει η συνεύρεση των πραγµάτων µέσα στον χρόνο 

και όχι η αυτονόµησή τους µέσα στο συγκεκριµένο µικρόκοσµό τους. 
42

  

 

Την αγάπη της για τη ζωή την ένοιωθε µέσα από έναν έρωτα µε την επανάσταση. Μίλαγε για έναν έρωτα χωρίς αντα-

πόκριση. Η καρδιά της χτυπούσε, δάκρυζε, απελπιζόταν, µόνη σαν βαρκούλα στα πέλαγα του νεοσυντηρητισµού. Η σχέση της µε 

µια γυναίκα µε χίλια πρόσωπα δεν είναι παθητική µόνο, περιέχει και θετικότητες. Η γυναικεία ενσάρκωσή της και η προκλητικό-

τητά της φαίνονται στη δυναµική των δηµιουργικών δυνατοτήτων της. Σε άλλους προκαλεί αηδία και άλλες τις οδηγεί στην αλ-

λοφροσύνη. Η ονειρική της φύση την κάνει να φαίνεται παράλογη, 

εξωσυµβατική. Η ολοκλήρωση της σχέσης τους είναι ριζοσπαστική, ενάντια σε κάθε εσωστρέφεια και οµφαλοσκόπη-

ση, είναι πολύµορφη και πολυγαµική. Προσδιορίζεται από τη διαρκή ανασύνθεση αντιθέτων διαδικασιών. 

Συγκινείται από τα τραγούδια του αντιδικτατορικού αγώνα. ∆ακρύζει, ντρέπεται, κρύβεται, είναι ερωτευµένη µε την 
ελευθερία. Χοροπηδάει υστερικά στις πανκ συναυλίες. Τα µηνίγγια της κτυπάνε, όταν ακούει αυτή τη µουσική, και νοιώθει την 

ορµή για βία, είναι ερωτευµένη µε την ελευθερία. Τα µαύρα πουλιά της δυστυχίας, οι Dead Kennedies, οι Violent Femmes, η 

Patty Smith, και οι Polonaises του Chopin. Για όλα αυτά νοιώθει την ίδια ευφορία, την ίδια κακοδιαθεσία. στην αγωνία της 

ανάµεσα στην αδυναµία, το διασυρµό και τη σχιζοφρένεια ο Yigit της έδωσε την καλύτερη απάντηση. Μετά "το ξεκρέµασα κι 

απόψε" παίζει σε µια ξεχαρβαλιασµένη κιθάρα το Neunundneunzig Luftballons. Κι αυτός ερωτευµένος µε την ελευθερία. Ο 

έρωτάς τους για το ίδιο πρόσωπο τους ένωνε, αντί να τους χωρίζει, και τους χώρισε όταν χάθηκε. 

Είναι πρωτευουσιάνα ενός πολυεθνικού κράτους και παρακολουθεί τις ιδέες, την τέχνη και τη µουσική της µητρόπο-

λης. Πολλοί γείτονές της είναι πλούσιοι συγγενείς από το χωριό. Όταν καµιά φορά συγκινείται από το παρελθόν, κάποιο λαϊκό 

τραγούδι, το κάνει µε ένα δικό της, προσωπικό τρόπο. Ανακαλύπτει την ελληνική παράδοση, όπως τον λαϊκό πολιτισµό της Περ-

σίας ή της Κίνας. 
43

 Είναι ερωτευµένη µε την ελευθερία. 

Όταν µιλάει για τον έρωτά της µε την επανάσταση, κοµπιάζει από αµηχανία. Η πολυσηµία της σχέσης δεν εκφράζεται 

από τους περιορισµούς της γλώσσας, αλλά στους άλλους έρωτές της, στη δουλειά της, στο χορό, τις ζωγραφιές. Ιδιαίτερα όταν 

µεθάει από πλήξη και βαριέται από ευτυχία, στη διάρκεια µιας καθηµερινότητας γεµάτης από σκαµπανεβάσµατα. Είναι ερωτευ-

µένη µε την επανάσταση.  
Πέρα από νίκες και ήττες, υπάρχει η ενδιάµεση, χρονικά αδιάφορη και αχαρακτήριστη, κατάσταση για την οποία πα-

ραµένουµε άφωνοι. Όλες οι παρεξηγήσεις σχετικά µε την επανάσταση προέρχονται από αυτά τα τεράστια µεσοδιαστήµατα. στην 

ερωτική της σχέση, όπως και σε κάθε άλλη σχέση, το όριο βρίσκεται στους θεσµούς. Το σφίξιµο στην καρδιά και οι εκκρίσεις της 

αδρεναλίνης, που προκαλούν το σφίξιµο αυτό, όπου η ροή τους µοιάζει σαν καυτό λάδι που στάζει µέσα στο κορµί, είναι ο αντί-

κτυπος των θεσµικών περιορισµών πάνω στο ίδιο της το σώµα. Η ερωτική απογοήτευση από την ελευθερία δεν µπορεί να δικαι-

ολογηθεί παρά µόνο κοινωνικά. ∆εν είναι δυνατό να αντιπαθήσει κάποια άλλη, ακόµα και αν µεταφέρει την αντιπάθειά της από 

κάπου αλλού. Η κυκλοθυµική είναι το πλέον ευαίσθητο κοινωνικά πρόσωπο της εποχής µας.  

 

Η κοινωνία δεν είναι µόνο πεδίο προβλέψεων αλλά και κώδικας για εκµάθηση. 
44

                        

 

 

 

 

Εµείς και αυτή 
(εργασία, ελευθερία και ανασφάλεια) 

 

Άλλο κόσµο µου 'χες τάξει µέσα στη µεσαία τάξη, 

µα παράδεισο δεν βρήκα µε τα ένσηµα του ΙΚΑ. 

ΒΟΥΛΑ ΠΑΛΛΑ 
 

∆εν θέλουµε δουλειά, µας φτάνουν τα λεφτά. 

LEGO 

 

Η προσέγγιση της βιωµατικής διάστασης του φαινόµενου της εργασίας µε τα εργαλεία των εννοιών της µισθωτής 

εργασίας και του κοινωνικά αναγκαίου χρόνου εργασίας, είναι ανεπαρκής. Αυτά τα δύο εργαλεία εξυπακούουν µια οικονοµι-

κή και εξαντικειµενοποιηµένη προσέγγιση του θέµατος. Μια αποδόµηση της εµπειρίας της εργασίας προϋποθέτει την κατα-

νόηση και τον επαναπροσδιορισµό, την διεύρυνση και ταυτόχρονα τον περιορισµό της σηµασίας τους. Ποια είναι για παρά-

δειγµα η φύση της οικιακής εργασίας - οικιακής οικονοµίας της πόλης; Είναι απλά µια απλήρωτη εργασία; Ο σύγχρονος 

εργαζόµενος είναι ταυτόχρονα η απόλυτη αποξένωση και η αναπτυγµένη υποκειµενικότητα σε ένα. 
1
 Σε τι βαθµό το επίπεδο 

της συνείδησης και των γνώσεών του καθορίζει αυτά τα χαρακτηριστικά και την φύση της εργασίας του;     
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 Richter Hans, Νταντά, σ. 82. 
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 Τουρκοβασίλης, σ. 47. 
44

 Καραποστόλης, σ. 75. 
1
 Frombeloff, ...und es began die Zeit der Autonomie, Politische Texte von 

   Karl Heinz Roth, σ. 93. 
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Υφίστανται κάποιες θεωρητικά υποτιµηµένες υποκειµενικές διαστάσεις, που είναι συνειδησιακά πρωταρχικές για 

τον καθορισµό της σχέσης του υποκείµενου µε την εργασία. Η σχέση της ηθικής µε την εργασία, η ηθική της εργασίας, η 

ηθική προσέγγιση της εργασίας σαν κοινωνικής υποχρέωσης, συνολικά η κατάρρευση του εργασιακού ήθους σε όφελος της 

ηθικής σήµανε την συναποδοχή ή και την επιθυµία υπερωριών σε έκταση χωρίς κανένα ιστορικό προηγούµενο. 
2
  Η εργασία 

σαν άµεση και επιβραβεύσιµη ή και µη αναγνώριση της ικανότητας του υποκείµενου να προσφέρει στην "κοινωνία" (και όχι 

τα αφεντικά) την υπεραξία που ιδιοποιούνται τα αφεντικά αυτά, οδήγησε το εργατικό κίνηµα στην ασυνειδησία και τον µεγα-

λύτερο συµβιβασµό της ιστορίας του. Η εργασιακή διαδικασία σαν µορφή συνεύρεσης και δυνατότητα επικοινωνίας και 

συστράτευσης για τον κοινό σκοπό της εξασφάλισης µε οποιουσδήποτε όρους της εργασιακής θέσης, δηµιούργησε πειθή-

νιους υπηκόους του συστήµατος.  

Η εργασία είναι πλέον, για τους περισσότερους, µια µορφή καταναγκασµού που, σαν µόνο ουσιαστικό στόχο, έχει 

την εξασφάλιση των χρηµάτων που θεωρούνται απαραίτητα για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου ή την υλοποίηση 

κάποιου καταναλωτικού στόχου. Τέλος υπάρχει και εκείνη η εκδοχή που βλέπει στην εργασία µια ψυχική και πνευµατική 

ικανοποίηση, ανεξάρτητη από το περιεχόµενο της εργασίας, γιατί περιορίζεται στη λαγνεία ενός εργαλείου όπως ο ηλεκτρο-

νικός υπολογιστής. Σε αυτά τα θέµατα προστίθεται και το ζήτηµα του συνέχεια  διευρυνόµενου τοµέα της απλήρωτης εργα-

σίας που συντρέχει µε την απόπειρα των διευθυντών να αυξήσουν µε κάθε τρόπο την απόλυτη υπεραξία.  

 

 

1. ∆ΙΕΞΟ∆ΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ 
 

Ο "χώρος" στη σχέση του µε την εργασία, είναι είτε παρασιτικός είτε περαστικός. Σε µια καπιταλιστική κοινωνία 

µε παρασιτικό χαρακτήρα η εργασία των παρασιτικών στρωµάτων έχει µια δισυπόστατη σηµασία. Η εργασία, σαν κοινωνική 

σχέση, αποτελεί κοινωνικό καταναγκασµό - και αυτό για το "χώρο" συνιστά το καθοριστικό χαρακτηριστικό της σχέσης του 

µε αυτή. Οι τεχνικοί της εξουσίας προσπαθούν να επιβάλουν την αυστηρή εργασιακή πειθαρχία στην κοινωνική καθηµερινό-

τητα, για να διατηρηθεί η παραγωγή υπεραξίας ενάντια στην τάση της άρνησης για απόδοση.  
3
 Παράλληλα, η εργασία είναι 

και διέξοδος επιβίωσης. Σαν τέτοια, είναι δευτερεύουσα για τον "χώρο", αφού ένα µεγάλο κοµµάτι του διατηρεί ισχυρούς 

δεσµούς µε το πορτοφόλι της οικογένειας, στον βαθµό που στην Ελλάδα, ευτυχώς, δεν τον πληρώνει το κράτος, µέσα από τα 

επιδόµατα ανεργίας για να σωπαίνει ακίνδυνος και αποµονωµένος σε κοινότητες στο περιθώριο της κοινωνίας  Η σχέση ανά-

µεσα στην εργασία σαν καταναγκασµό και την εργασία σαν διέξοδο είναι αυτή που εξετάζει και προσδιορίζει το πρόβληµα 

και το βαθµό ελευθερίας του ατόµου. Αντίστροφα, η σηµασία που αποδίδει ο "χώρος" στην ελευθερία του και την ατοµικότη-

τα, υποδηλώνει την κεντρικότητα της εργασίας. 

Μια αντίληψη της εργασίας µε τη στενή έννοια της παραγωγής δηµιουργεί ερωτήµατα για τον τρόπο επιβίωσης 

τόσο του "χώρου" όσο και του κοινωνικού συνόλου, µε τόσο χαµηλό ποσοστό παραγωγικά εργαζόµενων. Παραµένει φαινο-

µενικά άγνωστο το ποιοι παράγουν την υπεραξία στην ελληνική κοινωνία και πώς η κοινωνία αυτή διατηρεί και διευρύνει 

συνέχεια την εικόνα της ευµάρειας. Ρεµπεσκέδες, απατεώνες, µικροβιοτέχνες του τίποτα, κατακερµατισµός της ιδιοκτησίας, 

χαµηλή συγκέντρωση του κεφαλαίου. Αυτά όλα, σε συνδυασµό µε το µηδενικό σχεδιασµό και τις υποκριτικές παραλλαγές 

του, καθώς και τη ψυχοσύνθεση του ελληνικού λαού, θα έπρεπε, σύµφωνα µε τις οικονοµικές θεωρίες που κυκλοφορούν, να 

έχει οδηγήσει την ελληνική οικονοµία στην κατάρρευση.  

 

Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, µοναχά συνεχώς ξεψυχά! 

 

ψέµατα! 
 

Κανείς δεν πεθαίνει από πείνα, εφόσον διαθέτει ελληνικό διαβατήριο - σηµειώστε το αυτό - το βιοτικό επίπεδο ξε-

περνάει κατά πολύ αυτό της περιοχής και περισσεύουν στο κράτος χρήµατα για αναπλάσεις, ολυµπιακούς, νεοϊµπεριαλιστι-

κές εκστρατείες και έργα προβολής και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Από την άλλη η ερήµωση της υπαίθρου, η διάλυση της 

βιοµηχανίας από την ΕΟΚ, η υποπρολεταριοποίηση των περιφερειών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, δεν στάθηκαν αρκετές για να 

δηµιουργήσουν στην Ελλάδα επικίνδυνες τάξεις, όπως στη Γαλλία. Αντίθετα δηµιουργήθηκε ένας κλάδος αυτοαπασχολούµε-

νων που φυτοζωούν ή ευηµερούν από την ετεροαπασχόληση και ένας κλάδος δηµόσιων υπαλλήλων, που στο σύνολό τους 

είναι απατεώνες και εκµεταλλευτές του λαού. 

Ποτέ άλλοτε στην Ελλάδα δεν υπήρξε τέτοια οικονοµική ευµάρεια και ευτυχία. Ποτέ άλλοτε δεν αγοράστηκαν όλα 

αυτά τόσο ακριβά, όσο αγοράζονται τώρα. Η αθρόα αγορά ακριβών καταναλωτικών προϊόντων δεν αποδεικνύει κάποια άνο-

δο του κατά κεφαλή εισοδήµατος του εργατικού πληθυσµού. Τα ακριβά εµπορεύµατα της αγοράς αγοράζονται µε χρήµατα 

που δεν χαρίζονται. Απεναντίας, κερδίζονται µε ένα πρωτοφανές ξόδεµα της ζωής, του σώµατος και του πνεύµατος του λαού. 

Ποτέ άλλοτε στην ελληνική κοινωνία δε σήµανε τόσο ηχηρά η ώρα της αλλοτρίωσης. Οι περίτεχνες µεθοδεύσεις της αγοράς 

φροντίζουν ώστε οι σύγχρονες καταναλωτικές ανάγκες να είναι ακόρεστες. Η διατάραξη των πολιτισµικών ασφαλιστικών 

δικλείδων ακολουθήθηκε από µια κατάρρευση της εργασιακής διαδικασίας. Η περίοδος µετά τη χούντα ήταν για την Ελλάδα 

µια περίοδος κινηµάτων ουσιαστικά ενάντια στην εργασία. Οι µακρόχρονες απεργίες (Πίτσος, Μαντέµ Λάκο, Σκαλιστήρης, 

ΜΕΛ) της εποχής ήταν απεργίες ενάντια στην εργασία. Το σαµποτάζ υλοποιήθηκε σαν καθηµερινότητα στα εργοστάσια 

(Λαδόπουλος) και ο φορντισµός τσακίστηκε από τους εργαζόµενους πριν σαρώσουν τα πάντα οι κυβερνήσεις Παπαντρέου 

και Μητσοτάκη. Μέσα από όλα αυτά, από την µια συµβαίνει στην Ελλάδα µια τεράστια αναδιάρθρωση της παραγωγής µε 
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χρηµατοδότηση από την αύξηση της απόλυτης υπεραξίας {10ωρο, εντατικοποίηση, µαύρη εργασία, απλήρωτη εργασία, κλπ.) 

και τα τυχερά παιχνίδια (χρηµατιστήριο), και από την άλλη αναπτύσσεται µια αναντιστοιχία παραγωγής και κατανάλωσης 

που υπονοεί µια ιµπεριαλιστική ελληνική οικονοµική πολιτική (οικειοποίηση του πλούτου άλλων χωρών). Οι καταναλωτές 

δεν προµηθεύονται µόνο για να ξεδιψάσουν. Η καταναλωτική υστερία είναι ένα αφροδισιακό που τους κάνει να διψάνε και 

να ποθούν περισσότερο. 
4
  

Η απορύθµιση - φιλελευθεροποίηση της αγοράς δεν άφησε αλώβητη την ηθική της εργασίας. Με την προσωρινο-

ποίηση της εργασίας και τη διόγκωση του τοµέα των υπηρεσιών οι εργαζόµενοι παρουσιάζουν µια υποκριτική ταύτιση µε την 

εκάστοτε εργασία τους. Μιλάνε για το "µαγαζί µας", την "τράπεζά µας",  και ταυτόχρονα αδιαφορούν πλήρως για όλα αυτά, 

στην ουσία τα θεωρούν απόλυτα ξένα, και το µόνο που τους ενδιαφέρει είναι ο µισθός. Μια βόλτα σε ένα µεγάλο εργοτάξιο ή 

τα γραφεία µιας ασφαλιστικής εταιρείας θα ξεσκέπαζε σαν γελοίους τους ισχυρισµούς των στηµένων νεοφιλελεύθερων στα-

τιστικών ότι το κλίµα εργασίας είναι σηµαντικότερο από τις αποδοχές. Από τη στιγµή που η ενθουσιώδεις νεαροί εργαζόµε-

νοι µάθουν ότι έχουν ακόµα κάποια δικαιώµατα, ότι η αξιοκρατία είναι ένα ευφάνταστο ιδεολόγηµα και ότι διευθυντής θα 

γίνει µόνο ένας από αυτούς, µείνουν και δυο µήνες απλήρωτοι, όλος ο ενθουσιασµός για την επιχείρηση, πάει περίπατο. Ο 

χρόνος της εργασίας είναι πληκτικός και επικρατεί η αίσθηση του καταναγκασµού σε αντιπαραβολή προς την αίσθηση της 

εργασιακής κοινότητας. Ο ελεύθερο χρόνος, το σαββατοκύριακο, οι διακοπές, είναι πολύ σηµαντικότερα ζητήµατα από την 

εργασιακή διαδικασία. 
5
  

 

Είναι τριάντα δύο, µα φαίνεται πενήντα από τη δουλειά στα χωράφια και το κυνηγητό. "καλά ήταν να µην παντρευτώ 

τόσο µικρή, αλλά στη φυλή µας έτσι γίνεται. Θέλουµε µια βοήθεια, κάπως να βολευτούµε, βρε αδερφέ. Μη θαρρείς πως τα λέω 

όλα αυτά σ' εσένα. Να τα πεις στους 'από πάνω', µια και ξέρεις γράµµατα. ". 
6
  

 

 

2. ΜΥΘΟΣ ΠΡΩΤΟΣ: ΥΠΕΡΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ      

 

 Το µέγεθος της εκµετάλλευσης αυτών που εργάζονται παραγωγικά είναι υψηλό. Την υπεραξία την παρά-

γουν ελάχιστοι που ταΐζουν, τελικά, τους πολλούς. Κάθε φάστφουντ κάνει τη ζωή ενός εργάτη δυσκολότερη µε δυο τρόπους: 

από τη µια, λειτουργεί σαν καταναλωτική πρόκληση για αυτό τον ίδιο και την οικογένειά του, που δουλεύει και ονειρεύεται 

νύχτες µαγικές κι ονειρεµένες σε φαστφουντάδικα, και από την άλλη πρέπει µε την εργασία του να εξασφαλίσει συνολικά, σε 

κοινωνικό επίπεδο, τη δυνατότητα να ζήσουν και αυτοί που δουλεύουν στην παροχή υπηρεσίας που λέγεται φάστφουντ. Υπε-

ρωρίες µεσοβδόµαδα, µε στόχο το χαµπ0ουργκερ του σαββατόβραδου. Η πνευµατική και χειρωνακτική υπεραπασχόληση 

ενός τµήµατος των µεσοστρωµάτων και της εργατικής τάξης που στη βόρεια Ευρώπη ήδη αγγίζει το 10ωρο, εξασφαλίζει την 

ευµάρεια του κοινωνικού συνόλου. Όλα αυτά συµβαίνουν σε συνθήκες αποβιοµηχάνισης, κρίσης και σχετικής ανεργίας.  

 

ψέµατα! 
 

Ακόµα και αν όλα αυτά ισχύουν, η εργασία δεν είναι το κεντρικό ενδιαφέρον της ζωής µεγάλων τµηµάτων του ερ-

γαζόµενου πληθυσµού. κάθε φορά που οι άνθρωποι ήταν κύριοι της δραστηριότητάς τους, οργάνωναν τον χρόνο τους σαν 

εναλλαγή σκληρής δουλειάς και απραξίας. Το αυξανόµενο ενδιαφέρον για την κατανάλωση επικαθορίζει την συµπεριφορά 

του λαού, πολύ περισσότερο από την εργασία. Αν σε αυτό το ενδιαφέρον προσάψουµε την άνοδο του µορφωτικού επιπέδου 

και την επιθυµία για κατοχή, θα αναρωτηθούµε, ίσως λιγότερο, τι κάνει όλος αυτός ο κόσµος στην οχτάωρη καθηµερινή 

υποαπασχόλησή του!!! 
7
  

Το να αναδεικνύεται η εργασία, ακόµη και αν είναι η βασική ασχολία του ανθρώπου, στην καθοριστική έννοια της 

ανθρώπινης δραστηριότητας, είναι µια µορφή προτεσταντικού ασκητισµού, που εξυπηρετεί βασικά την προπαγάνδιση του 

συστήµατος. Ο κόσµος δεν είναι ένα απέραντο εργοτάξιο. Η σηµαντική διάσταση του υλισµού είναι η ανθρώπινη απόλαυση 

και ευτυχία, και µόνο σε σχέση µε αυτά µπορεί να θεωρείται η εργασία. Το σύστηµα για να εξισορροπήσει τη καταπιεσµένη 

προσωπική ευτυχία δηµιούργησε µια µαζική κατανάλωση, σαν υποκατάστατο ψυχαγωγίας, που προλαβαίνει να εκτονώνει 

την γενική δυσαρέσκεια. Παλιότερα, τα παραδοσιακά επαναστατικά κινήµατα απέρριψαν την προσωπική ευτυχία, στο όνοµα 

του γενικού καλού, ταυτιζόµενα, σε αυτό το σηµείο, µε την αστική ιδεολογία. Η αστική ηθική της αυταπάρνησης, της αξιο-

πρέπειας και του εγωισµού, δεν έχουν σήµερα θέση σε ένα ριζοσπαστικό κίνηµα. Η υποκειµενική εκδοχή της ευτυχίας, αδυ-

νατεί να διακρίνει ανάµεσα σε πλασµατικές και ριζικές ανάγκες, συµφέροντα και απολαύσεις. 
8
  

 

 

3. ΜΥΘΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΣ: ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 
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 Όποιος εξακολουθεί να πιστεύει πως στην Ελλάδα το σύστηµα δουλεύει, ας ρωτήσει κάποιον που για ο-

ποιοδήποτε λόγο δε δουλεύει. Να κοιτάξει γύρω του και να θυµάται πως οι έλληνες θεωρούσαν πάντοτε το κράτος και την 

κοινωνία των πολιτών σαχλαµάρες.  
9
  

Η σύνθετη υφή της εργασίας, σαν καταναγκασµού και διεξόδου, διαµορφώνει και τα αιτήµατα τα σχετικά µε την 

εργασία. Όποιος και όποια ψάχνουν για δουλειά, προθυµοποιούνται να ανταλλάξουν το δικαίωµά τους για επιβίωση µε µια 

θεσούλα στην εκµετάλλευση. στην ανεργία δε µπορούµε να ξεχωρίσουµε κάποιον που αδυνατεί να κάνει καριέρα από ηθι-

κούς λόγους από κάποιον που είναι ανίκανος για κάτι τέτοιο. 
10

  Η Ελλάδα είναι µια σοσιαλιστική κοινωνία, όπου το κράτος 

µαραίνεται και καταρρέει καθηµερινά. Οι θεσµοί αρχίζουν να γελοιοποιούνται από τη στιγµή που δηµοσιεύονται, σαν νόµοι, 

στην "εφηµερίδα της κυβερνήσεως". Όλοι γνωρίζουν ότι η έντιµη εργασία, από µόνη της δεν πλουτίζει τον άνθρωπο. 
11

 Αυτό 

που το κεφάλαιο αποκαλεί χαµηλή παραγωγικότητα, για κάποιους άλλους αποτελεί την εργατική εκδοχή της αποεντατικοποί-

ησης της παραγωγής. Αυτό που για την εξουσία είναι χαµηλή συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, για κάποιους άλλους είναι 

στήριξη της οικονοµίας σε διάσπαρτες, αποκεντρωµένες µικρές οµάδες. Το ζήτηµα ανάγεται σε ζήτηµα πολιτικής επιλογής 

και οπτικής γωνίας.        

Οι ρυθµοί εργασίας των ελλήνων εργαζοµένων παραµένουν οι υψηλότεροι της ΕΕ. Η ανεργία δεν είναι ούτε καθο-

λικό, ούτε καθοριστικό φαινόµενο. Πλήττει συγκεκριµένα κοινωνικά στρώµατα. Υφίσταται ένα, όλο και µεγαλύτερο βέβαια, 

τµήµα της εργατικής τάξης, που αποβάλλεται από το σύστηµα µισθών και παροχών. Οι εργάτες αυτοί ανακυκλώνονται στη 

συνέχεια µέσα από την προσωρινοποίηση της εργασίας και τη µαύρη εργασία 
12

 Η µείωση του χρόνου εργασίας έχει θεωρη-

τικό  όριο αυτό που καθορίζεται από τη πτωτική τάση του ποσοστού του κέρδους. Υπάρχουν βέβαια, "προβληµατικά" για το 

κεφάλαιο εργοτάξια και επιχειρήσεις που οι εργαζόµενοι παράγουν αξίες που δεν αντιστοιχούν καν στο µισθό τους. Η ουσία 

βρίσκεται αν όχι στην αλλαγή των εργασιακών σχέσεων, τουλάχιστον στο τρόπο εκµετάλλευσης. Στο επίπεδο του ατόµου 

έχει να κάνει µε τον συσχετισµό που αναφέρθηκε αρχικά, ανάµεσα σε καταναγκασµό και διέξοδο. Στο επίπεδο της κοινωνίας 

έχει να κάνει µε τη διάχυση ελεύθερου χρόνου και εργασίας.  

 

ψέµατα! 
 

Ο καπιταλισµός προσπαθεί να ανακυκλώσει την ενέργεια που δεν διατίθεται για δουλειά. Οι αποκλίνουσες κουλ-

τούρες ανακυκλώνονται σε εµπορεύµατα και γίνονται σηµαντικές οικονοµικά. Εµπορευµατοποιεί την ανεργία µέσα από προ-

γράµµατα επιµόρφωσης και επανένταξης - δηλαδή δωρεάν προσφοράς εργασίας προς το κεφάλαιο - δάνεια από τις τράπεζες 

και καφέδες στους καφετζήδες 
13

 Η αυτοοικειοποίηση της υπεραξίας βάζει στο συλλογικό επίπεδο προβλήµατα κατανοµής 

και ανακατανοµής του είδους: "γιατί αυτός παίρνει περισσότερα από µένα;" Η παραγωγή, είπαµε, ανήκει στο περιθώριο των 

κοινωνικών ιεραρχήσεων των ατόµων και ότι οι περισσότεροι δεν βλέπουν κανένα νόηµα ή αξία στη δουλειά τους.            

∆εν υφίσταται κεντρική σχέση ανάµεσα στα εργατικά στρώµατα και την παραγωγή. ο νέος τύπος εργάτη, µε τις 

εξαιρέσεις του, βέβαια, είναι τελείως εξατοµικευµένος ενάντια σε κάθε εξωτερικό ερέθισµα. Ταυτόχρονα µέσα από την απο-

ρύθµιση του συνολικού κοινωνικού συστήµατος ασφάλισης, υποχρεώνεται σε µια µορφή ανεργίας που κάθε φορά τον υπο-

χρεώνει να αναζητάει κάτι καινούργιο.
14

 Στη σύγχρονη κοινωνία, η εργασία εµφανίζεται απαλλαγµένη τόσο από τον προσ-

διορισµό του επαγγέλµατος, όσο και από τον συναισθηµατισµό της ανάπτυξης  προσωπικών επαφών µε τον εργοδότη. Έχου-

µε µια σύγκρουση κεφαλαίου εργασίας αµεσότερη παρά ποτέ. Όλοι εξακολουθούν να εργάζονται µέχρι να απολυθούν. Η 

υποαπασχόληση του συνολικού πληθυσµού, είναι η άλλη όψη της ανεργίας που χαρακτηρίζει µεγάλες κοινωνικές οµάδες, 

όπως τη νεολαία, τις νοικοκυρές, τους περιθωριακούς, τους αλλοδαπούς, τους λούµπεν. 
15

 Στον τοµέα της υποαπασχόλησης, 

που απασχολείται και το συντριπτικό κοµµάτι του "χώρου", ανήκει στο τµήµα εκείνο της κοινωνίας που πλήττεται συνέχεια 

από τις διακυµάνσεις της αγοράς εργασίας, την επιθετικότητα και τη βλακεία των εργοδοτών. Ο ρατσισµός αυτός σε βάρος 

του στρώµατος αυτού δικαιολογείται συνήθως µε την πρόφαση της µειωµένης απόδοσης. Έτσι κι αλλιώς είµαστε όλοι ουσια-

στικά άνεργοι.  

 

 

4. ΜΥΘΟΣ ΤΡΙΤΟΣ: ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΑΝ ΣΧΕΣΗ 
 

∆ηλαδή η διαφορά µας είναι ότι εσείς κλέβετε νόµιµα και εµείς παράνοµα. 

Εσείς έχετε βιτρίνα κι εµείς το καλάθι.  
16

  

 

Το χρήµα αποτελεί για τον άνθρωπο κάποιο ισοδύναµο ενός χώρου και µιας τροφής που του λείπουν. Η εργασία 

αντιπροσωπεύει το χρήµα που του λείπει. Όταν κάποιος συγκεντρώσει πολλά χρήµατα, δεν γίνεται αυτόµατα κεφαλαιοκρά-

της. Το κεφάλαιο διαφέρει από τα λεφτά. Το κεφάλαιο, πέρα από µηχανισµός κέρδους και παραγωγικό µέσο, είναι και ένας 

µηχανισµός εξουσίας. Είναι µια συνάρθρωση της πολιτικής, της κοινωνικότητας και της επιστήµης. Είναι, παράλληλα, και 
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 Diederichsen, Die Freiheit... 

11
 Μερακλής, σ. 70.  

12
 Cornford Adam, Η Κατεργασία των Κοπράνων, σ. 33. 

13
 Cornford, σ. 35. 
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16
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µια κοινωνική σχέση, και επειδή οι σχέσεις, παραγωγικές και µη, έχουν πολλές διαστάσεις, το κεφάλαιο, σαν σχέση, αγγίζει 

τοµείς και έξω από το χώρο της υλικής εµβέλειάς του. Μέσα από την παραγωγή δηµιουργεί όχι µόνο ένα αντικείµενο για το 

υποκείµενο, αλλά ακόµα και ένα υποκείµενο για το αντικεί-µενο.
17

   

Από τη µεριά του κεφαλαίου, ο εργοδότης παρουσιάζεται συχνά στους εργαζόµενους σαν αφεντικό προσιτό, γεµά-

το διάθεση να συζητήσει και να λύσει τις "παρεξηγήσεις" και να συνεννοηθεί µε όσους διαµαρτύρονται ή απαιτούν. Είναι µια 

συµβατική λειτουργία της προστριβής. Μια δήθεν εγκάρδια χειρονοµία υποκειµενικότητας, επιχειρεί να αναιρέσει την ταξι-

κότητα µιας εργασιακής σχέσης. Όλα εκφυλίζονται σε µια κατανοητή προσωπική οργή που σβήνει µε αµοιβαίες υποσχέσεις 

και λόγους τιµής. Ο ελληνικός ψευδοσυµφιλιωτισµός κεφαλαίου - εργασίας, φανερώνει στο τέλος ότι η εξανάσταση της κοι-

νής γνώµης πρόκειται για συλλογική υποχονδρία. Είναι σχεδόν αδύνατο πλέον να τα βάλει κανείς µε τα αφεντικά όταν δεν 

υπάρχουν πλέον ούτε νόµοι για να εισπράξει το µεροκάµατό του, όταν το αφεντικό αρνείται να το πληρώσει. 
18

  

Από την πλευρά του εργάτη υπάρχει το φιλότιµο, σαν µορφή συµπεριφοράς που προωθεί τις αλληλεξαρτήσεις, την 

αίσθηση της συλλογικότητας και τα συµφέροντα ενός φαντασιακού κύκλου "δικών µας". Όλα αυτά συρρικνώνονται µέσα 

από τον θεσµό του ρουσφετιού και της υπερεκµετάλλευσής του από την εργοδοσία, και τον ανταγωνισµό ανάµεσα στους 

εργάτες. 
19

  

Με άλλα λόγια, κορώνα κερδίζουν - γράµµατα χάνουµε! 

 

ψέµατα!      

 

Οι εργάτες δεν είναι τόσο ηλίθιοι, όσο τους θεωρούν τα διευθυντικά και ερευνητικά στελέχη των επιχειρήσεων. 

Ακόµα και όταν δεν φωνάζουν - είναι για παράδειγµα υποµονετικοί, καρτερικοί και αποδοτικοί σαν γερµανοί αλκοολικοί - 

ακόµα και όταν δεν γκρινιάζουν και σκύβουν το κεφάλι, γνωρίζουν πολύ περισσότερα από όσα νοµίζουν τα αφεντικά, και το 

ταξικό µίσος τους είναι πολύ µεγαλύτερο από την ταξική τους συνείδηση. ∆εν θα το διατυπώσουν ούτε στον ερευνητή, ούτε 

στον αλεξιπτωτιστή, ούτε στον συνδικαλιστή. Τους φοβούνται γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι ανήκουν στο εχθρικό στρατόπεδο, 

και ότι θα τους προδώσουν, ο καθένας µε τον τρόπο του, στο αφεντικό. 

Το κεφάλαιο, ό,τι και να κάνει, δεν είναι σε θέση να ενσωµατώσει το σύνολο των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων. 

Αυτό, στην πράξη, υποδηλώνει τη σχετικότητα των στηριγµάτων της εξουσίας, των µορφών, του σκηνικού της παραγωγής, 

των διαστρωµατώσεων, και υποδεικνύει τους αµέτρητους αδύνατους κρίκους της. H έννοια της παραγωγής διευρύνεται από 

το ίδιο το κεφάλαιο. ∆εν παράγονται µόνο προϊόντα - εµπορεύµατα, αλλά δίκαιο, µορφές οικογένειας, δικαστικό σύστηµα, 

τέχνη και οι διαφορές µεταξύ αυτών των κατηγοριών. Το κεφάλαιο είναι µια σχέση, όπως και να το κοιτάξουµε. 
20

  

 

 

5. ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΦΤΩΧΕΙΑ  

 

 Το 1516, ο More θεωρούσε το 6ωρο αρκετό για να εξασφαλιστεί στην ανθρωπότητα µια άνετη διαβίωση. 
21

  

 Το 1844, ο Μαρξ ήταν ικανοποιηµένος µε το 4ωρο. 
22

                                   Το 1833, ο Lafargue αρκού-

νταν στο 3ωρο. 
23

  

 

Η εργασία εξοντώνει φυσικά και πνευµατικά, λειτουργώντας ανασταλτικά, ή ακόµα και απαγορευτικά, για δρα-

στηριότητες που σχετίζονται µε την αυτοαξιοποίηση του ατόµου. Σε όλο και περισσότερους τοµείς οι εργαζόµενοι πρέπει να 

γίνονται ποιο ευέλικτοι, φθηνότεροι, περισσότερο ανεξάρτητοι και να παίρνουν πρωτοβουλίες. 
24

  Η εκµετάλλευση επεκτείνε-

ται όλο και περισσότερο στον χώρο της σκέψης και του πνεύµατος. Οι άνθρωποι, όµως, πλήττουν όταν δεν ασχολούνται µε 

κάτι, όσο και όταν εργάζονται. Η καθολική απασχόληση δεν εναντιώνεται στην καπιταλιστική παραγωγή, όταν υπάρχει µια 

στοιχειώδης σχεδιοποίηση της οικονοµίας. Η κοινωνική αλλοτρίωση της πλήξης έχει εξωθηθεί σε τέτοιο σηµείο, ώστε η 

µείωση του χρόνου εργασίας δε σηµαίνει µείωση της ανεργίας αλλά αύξηση του χρόνου των υπερωριών. Ο εµπορευµατικός 

κόσµος µπορεί να περιορίζεται, αλλά και οι άνθρωποι δεν απελευθερώνονται "ως δια µαγείας" από αυτόν. Με αυτή τη νοο-

τροπία, η µετεξέλιξη, για παράδειγµα, από τη συνδιαχείριση της κρίσης, στην αυτοδιαχείριση των εργαζοµένων στην Ελλάδα, 

θα έχει ένα άλλο νόηµα. Είναι η προώθηση µιας µορφής, µικρής κλίµακας, ιδιωτικής πρωτοβουλίας, που από το µηδέν γεννά-

ει Βαρδινογιάννηδες. 
25

  

 

ψέµατα! 

 

Οι ιδιωτικοποιήσεις είχαν σαν συνέπεια το πλιάτσικο του πλούτου του δηµόσιου τοµέα χωρίς την επιδίωξη να α-

ποκατασταθεί ένα είδος νέας ισορροπίας. Επιδιώχθηκε η θεραπεία της κρίσης της ελληνικής οικονοµίας µέσα από ένα σοκ. 
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Το αποτέλεσµα ήταν η δηµιουργία µιας µαφιόζικης οικονοµίας όπου κάποιοι επιτήδειοι, αυτοί που αποκαλούνται αυτοδη-

µιούργητοι, πλούτισαν σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα µε "αρπαχτές" από τα ταµεία της ΕΕ. 
26

  

Ούτε µε τη συνδιαχείριση ούτε µε την αυτοδιαχείριση. Όταν το κεφάλαιο περνάει κρίση, προτείνει συµµετοχικές 

διαδικασίες, και όταν βρίσκεται σε ανάπτυξη, κάνει παροχές. Σκεφτείτε να συνέβαινε το αντίστροφο.  

Η σχετική φτώχεια αυξάνεται, καθώς η απόλυτη φτώχεια µειώνεται. Οι πλούσιοι διαλέγουν ανάµεσα σε περισσό-

τερα και οι φτωχοί υποφέρουν λιγότερο. Η φτώχεια έχει γίνει και αυτή πρόβληµα συνείδησης. Η προσωπική - ατοµική αντί-

ληψη για την επάρκεια συνιστά το µέτρο του πλούτου. Σε τελική ανάλυση, αυτή η αντίληψη έχει να κάνει µε τη δυνατότητα 

της πρόσβασης σε διάφορα επιθυµητά εµπορεύµατα και υπηρεσίες, όπως και µε τη δυνατότητα για µετακίνηση. 
27

   

Το πρόβληµα δεν είναι ότι οι φτωχοί έχουν µικρότερη δυνατότητα επιλογής, αλλά ότι έχουν και λιγότερες απαιτή-

σεις. Οι λιγότερο µορφωµένοι δε στερούνται συναυλίες, βιβλιοπωλεία και διανοητική συντροφιά Αυτό δηµιουργεί ένα φαύλο 

κύκλο. Η κοινωνικοποίηση τέτοιων εµπορευµάτων αποµακρύνει τα προνοµιούχα κοινωνικά στρώµατα από τα φτωχότερα, 

εντείνοντας τη στέρηση των φτωχότερων. Η διεύρυνση της πνευµατικής ελευθερίας εξαρτάται από σωµατικές ανάγκες, όσο 

και αν αυτό δε φαίνεται σωστό. Η διανοητική άσκηση και η ανάπαυση χρειάζονται χρόνο και συνείδηση. Ακόµα και όταν ο 

χρόνος αυτός κερδίζεται µέσα από νέες εξελίξεις στην οργάνωση της εργασίας, η απουσία της συνείδησης επιτρέπει στο κε-

φάλαιο να τον κλέβει πίσω µε την κατανάλωση. 
28

  

Ο συνδυασµός εργασιακής και κοινωνικής αποµόνωσης εξωθεί τον εργαζόµενο στο να αναπτύξει µια σχετική ανο-

σία σε ρυθµιστικές πιέσεις της ευρύτερης κοινωνίας και τον εµποδίζει στο να εξελίξει τη συνείδησή του. Η φτώχεια έχει απο-

κτήσει κοινωνικό και καθολικό χαρακτήρα. Η νέα φτώχεια είναι µια κατάσταση όπου οι άνθρωποι αποκόβονται από τη ζωή 

των γύρω τους, σαν αποτέλεσµα των χαµηλών ιεραρχήσεων του βιοτικού και συνειδησιακού τους επίπεδου. Η κοινωνική 

αποµόνωση δεν είναι φυσική αποµόνωση, είναι αποµόνωση από τη δυνατότητα της κοινότητας και της κοινής δράσης. Η 

οικονοµική και τεχνολογική µεγέθυνση δεν ταυτίζεται µε την κοινωνική ανάπτυξη, µε τον εµπλουτισµό των κοινωνικών 

σχέσεων. Οι πλούσιοι εξακολουθούν να γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Με άλλους τρόπους, όµως. 
29

    

 

 

6. ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΑΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Η επισκευή ενός µηχανήµατος δεν είναι µια αντικειµενική διαδικασία. Ο µηχανικός θα συντάξει µια έκθεση και θα 

αναζητήσει τα κατάλληλα εργαλεία, για  να δουλέψει µε σύστηµα ή όχι. Αντίθετα, ο χειριστής του µηχανήµατος θα το επι-

διορθώσει επί τόπου, πρόχειρα, και αυτό θα γίνεται συνέχεια µέχρι το µηχάνηµα να χαλάσει τελείως. Ο πρώτος θα στηριχτεί 

κύρια στην θεωρητική του κατάρτιση και ο δεύτερος κύρια στην εµπειρία του. Η αποτυχία του µηχανικού αποκαλείται "κακή 

εφαρµογή των γνώσεών του", ενώ του χειριστή "έλλειψη θεωρητικής κατάρτισης". Η τελική κατάρρευση του µηχανήµατος 

δεν αφορά κανένα. Οι µηχανές δε γίνονται αντικείµενα εκµετάλλευσης. Το κόστος τους ενσωµατώνεται στην τελική αξία του 

προϊόντος.  

Η σχέση - αντιπαράθεση χειρωνακτικής και διανοητικής εργασίας στον ίδιο χώρο, έχει αναδείξει προβλήµατα δι-

γλωσσίας σε άλλο επίπεδο από εκείνο της βασικής σύγκρουσης κεφαλαίου - εργασίας. Οι συνδιαχειριστές διανοούµενοι - όχι 

ότι οι εργάτες δεν είναι - µε την αλαζονεία των θεωρητικών γνώσεών τους, κατηγορούν την εµπειρία για την αποσπασµατικό-

τητά της. Πίσω από αυτή την απόρριψη κρύβεται η επιθυµία της κοινωνικής ανέλιξης, και το σύνδροµο κατωτερότητας απέ-

ναντι στις ικανότητες της εργατικής τάξης. Σε µεγάλο βαθµό ή δραµατική πτώση της παραγωγικότητας της εργασίας στη 

βόρεια Ευρώπη οφείλεται στη επιµονή των διευθυντών και των τεχνικών να επιβάλουν τις δικές τους µεθόδους και εγκεφαλι-

κά κατασκευασµένα συστήµατα εργασίας στην εργατική τάξη. Ο εξορθολογισµός της παραγωγής και η ακρίβεια που ανάγο-

νται σε αυτοσκοπό, είναι άσχετα προς την παραγωγική διαδικασία και η πρακτική των µηχανισµών ελέγχου εξωθεί την εργα-

τική τάξη σε όλο και περισσότερο εκλεπτυσµένες µορφές αντίστασης και σαµποτάζ. Η εργατική τάξη στερήθηκε από την 

παραδοσιακή ευρηµατική πρωτοβουλία της, που της επιβλήθηκε κατόπιν σαν αντιαποδοτικός σχεδιασµός και εργασιακή 

πειθαρχία από τους υπάλληλους - λακέδες των αφεντικών µέσα από συστήµατα προσωρινοποίησης της εργασίας και "τογιο-

τισµού". Η διαφοροποίηση γλώσσας και µεθόδου συµβολοποιεί αυτή την τάση σε µια από τις καθοριστικές υπόγειες αντιπα-

ραθέσεις µέσα στο χώρο της παραγωγής. Οι εργαζόµενοι εκείνοι που µπροστά σε έναν υπολογιστή ή ένα ροµπότ εργάζονται 

ταυτόχρονα διανοητικά και χειρωνακτικά, δεν αισθάνονται τη σχιζοφρένεια της θέσης τους γιατί αυτοπροσδιόριζονται ακόµα 

σαν διανοούµενοι! 
30
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 Ο τογιοτισµός είναι ένα ταιηλοριστικό, στην ουσία του, σύστηµα οργάνωσης της εργασίας, που, σαν 

απάντηση στις  εξεγέρσεις των εργατών αλυσσίδας, επανέφερε πάλι τη φατούρα - κατ' αποκοπή εργα-

σία - στη µεγάλη βιοµηχανία. Με αυτό το σύστηµα ανατίθεται σε µια σχετικά ανεξαρτητοποιηµένη 

οµάδα εργασίας, ένα ολοκληρωµένο τµήµα εργασίας. Η οµάδα  αγοράζει από µια άλλη οµάδα τα εξαρ-

τήµατα που χρησιµοποιεί στη δουλειά της από κάποιους άλλους συναδέλφους και µεταπωλεί τα προϊό-

ντα της σε κάποιους επόµενους. Η διεύθυνση της βιοµηχανίας προσφέρει µέσα παραγωγής και πρώτες 

ύλες και αγοράζει έτοιµα εµπορεύµατα. Ο εσωτερικός ανταγωνισµός µέσα στο εργαστάσιο συµπιέζει τα 

µεροκάµατα στα απαραίτητα για την αναπαραγωγή της εργατικής δύναµης και καταργεί την υποχρέωση 

του εργοδότη για παροχή κοινωνικών ασφαλίσεων, αφού όλοι είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες υπεύθυνοι 

για τον εαυτό τους. Ακόµα µε το σύστηµα των εσωτερικών παραγγελιών καταργείται και η ανάγκη της 

ύπαρξης αποθηκευµένου στοκ παραγωγής. Το σύστηµα των παραγγελιών µπορεί να ξεπεράσει τόσο τα 

όρια της επιχείρησης, όσο και τα όρια της χώρας. Υφίστανται ήδη αµέτρητες παραλλαγές αυτού του 
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Η περιβόητη εξαθλίωση των διανοουµένων είναι ένα µεγάλο ψέµα που προσπαθεί να αποτρέψει το σχετικό εκδη-

µοκρατισµό της παιδείας. Οι διανοούµενοι δεν είναι καπιταλιστές. Η γνώση τους και οι σχέσεις τους, όµως, αποτελούν µια 

µορφή κεφαλαίου στην καθαρή και κλασική µορφή του. Επιπλέον, ο ενδιάµεσος, φαινοµενικά, ρόλος τους λειτουργεί σαν 

µηχανισµός ενσωµάτωσης. Η κοινωνιολογία και η ψυχολογία είναι δύο µόνο από τις κατηγορίες της επιστήµης που αποβλέ-

πουν στο να εξοµαλύνουν τις κοινωνικές αντιθέσεις. 

Οι διανοούµενοι επιλέγουν την παράνοια ανάµεσα στην αµβλυµµένη διάθεσή τους να αντισταθούν και στη αποφυ-

γή του οριστικού συµβιβασµού. Αυτό το αποκαλούν "εύκολη επιβίωση". Το αποτέλεσµα είναι µια "έντιµη" προσωπική στάση 

που υπαγορεύει και την ανοχή τους απέναντι σε ριζοσπαστικά φαινόµενα και την υποκρισία τους να βλέπουν τον εργάτη σαν 

γίγαντα. 
31

  

 

ψέµατα! 
 

Η παραδοσιακή εργατική τάξη εξαφανίζεται µαζί µε το καταρρέον σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, τα ΑΕΙ παρά-

γουν υπερειδικευµένους ηλίθιους για προσωρινοποιηµένες µορφές εργασίας. Ποτέ οι άνθρωποι δεν δούλευαν τόσο πολύ όσο 

τώρα για τόσο λίγα χρήµατα. 
32

  

Η διαφορά ανάµεσα σε διανοούµενους ή εξειδικευµένους χειρώνακτες και ηµιειδικευµένους ή ανειδίκευτους εργά-

τες αποκτά όλο και µεγαλύτερη σηµασία. Πρέπει, πάντοτε, για να αντιληφθούµε, βέβαια, την νέα εκδοχή αυτών των κατα-

στάσεων, να δούµε την κατάσταση των εργασιακών σχέσεων µε µάτι απελευθερωµένο από τα εικονικά πρότυπα του παρελ-

θόντος. Το ποσοστό της εξειδίκευσης αυξάνεται συνέχεια. Το εκπαιδευτικό σύστηµα, το µόνο που διδάσκει είναι την αρµονι-

κή κοινωνική συµβίωση, µέσα από τη συναίνεση. Η πνευµατική εργασία παίζει όλο και µεγαλύτερο ρόλο στην παραγωγή, 

αποτελώντας αντίστοιχα και ένα διόλου ευκαταφρόνητο τµήµα της παραγόµενης υπεραξίας. Η οικονοµία της εποχής µας 

απαιτεί δηµιουργικότητα, εφευρετικότητα, φαντασία, ευαισθησία αλλά και πειθαρχία και υποταγή. Αυτά όλα µε τη σειρά 

τους διαµορφώνουν τους ταξικούς συσχετισµούς αλλά και τις απαιτήσεις της καθηµερινότητας. 
33

   

Η κατάσταση των κατώτερων κοινωνικών στρωµάτων, όπως και του "χώρου", έχει εξελιχτεί σε µια πολύπλοκη 

δοµή από καθιερωµένους ρόλους, σχέσεις και συµπεριφορές. Όλα αυτά είναι λεπτεπίλεπτες αποχρώσεις που περιπλέκουν 

κάθε απόπειρα ευθύγραµµων γενικεύσεων. Τα κατώτερα στρώµατα κερδίσανε πολλά δικαιώµατα. Τα αφεντικά, όµως, ακόµα 

και του µικρότερου εργοταξίου παραµένουν αφεντικά σε θέση µάχης. Η απαίτηση του δικαιώµατος για εργασία θα παραµένει 

πάντοτε ένα αίσχος που µόνο σκλάβοι θα είναι ικανοί να το διεκδικήσουν, όσο θα εξακολουθεί να εµφανίζεται σαν πρόκληση 

το να περνάνε οι εργάτες άσκοπα την ώρα τους. Τα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα, που µοναδικό τους κεφάλαιο µπορεί να 

γίνει ο συσχετισµός τους, και τίποτε άλλο, θα χειραφετηθούν χωρίς τους διανοούµενους προστάτες τους ή θα καταντήσουν 

δουλοπρεπείς θαυµαστές ενός απάνθρωπου τεχνοκράτη µε "ανθρώπινο πρόσωπο". 
34

  

 

 

7. Η ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

Η συνείδηση της εργασίας σαν µια σχέση καταναγκασµού και διεξόδου προσδιορίζει αυτό που αντιλαµβάνεται κα-

νείς σαν ελευθερία. Στην εργασία αισθάνεται ο άνθρωπος την εξάρτησή του από κάποιο εργοδότη, και τελείως ειρωνικά, ο 

βαθµός και η στερεότητα αυτής της εξάρτησης καθορίζουν το αίσθηµα της ασφάλειας ή ανασφάλειας του ατόµου. Μια καθα-

ρά καπιταλιστική σχέση, η ασφάλεια που αισθάνονται τα αφεντικά από µια πειθαρχηµένη εργατική τάξη, λειτουργεί και στην 

αντίστροφη κατεύθυνση. Η συνείδηση της εργασίας δεν είναι τόσο υποκειµενική, όσο αρχικά φαίνεται. Το αίσθηµα της α-

σφάλειας ή της ανασφάλειας δεν είναι απλά µια απουσία προσανατολισµού σε σχέση µε κάποια πιθανή κατεύθυνση. Σε µια 

κοινωνία που τείνει να αποσυνδεθεί από τον νόµο της αξίας, γιατί ο ανταγωνισµός δεν συµπιέζει τις τιµές των προϊόντων που, 

έτσι κι αλλιώς είναι άσχετες από τον κοινωνικά αναγκαίο χρόνο εργασίας, αλλά σχετίζονται µε την τελετουργία της διαφήµι-

σης, και που η κατανάλωση λίγο διαφέρει από την παραγωγή, η ταξική διαστρωµάτωση αποκτάει ένα νέο περιεχόµενο. Οι 

ασφαλείς υπόδουλοι καπιταλιστές και οι σύµµαχοί τους αντιπαρατίθενται στους ανασφαλείς και ελεύθερους προλετάριους.       

Η φύση της πρώιµης καπιταλιστικής ελευθερίας, , σε αντίθεση µε προγενέστερες µορφές κοινωνίας, συνδεόταν µε 

την αγωνία της επιβίωσης. Η ανασφάλεια και η ανελευθερία ήταν προνόµια αποκλειστικά της εργατικής τάξης. Οι αστοί ήταν 

πλούσιοι και ασφαλείς αλλά ανελεύθεροι, γιατί ένοιωθαν πάντοτε την απειλή της εργατικής τάξης, αλλά και του ανταγωνι-

σµού µεταξύ τους. Αυτά όλα αποτελούν την έκφραση µιας κοινωνικής κινητικότητας, που προηγούµενα απουσίαζε.  

Ο αστικός εκσυγχρονισµός, µέσα από την επιλογή του κατακερµατισµού των ανθρώπινων κοινοτήτων, αποσκόπη-

σε, από τη µια, στη διασφάλιση του εσωτερικού µετώπου και, από την άλλη, στον περιορισµό των ταξικών συγκρούσεων. Το 

πρώτο έγινε µε την κατανοµή της αγοράς και την συγκέντρωση του κεφαλαίου. Το δεύτερο ήταν η εξασφάλιση στον εργαζό-

µενο της εικόνας της ασφάλειας και της πιθανής ευηµερίας µέσα από την εργασιακή διαδικασία. Το γεγονός ότι η διαχωρι-

στική τοµή δε γίνεται ανάµεσα σε δούλους και ελεύθερους, φαίνεται στο ότι ασφαλείς και ελεύθεροι εργοδότες συµµαχούν µε 

ασφαλείς και υπόδουλους εργαζόµενους ενάντια σε ανασφαλείς και υπόδουλους έκτακτους εργάτες ή γυναίκες και έναν ανα-

σφαλή και ελεύθερο "χώρο". 

                                                                                                                                                                                                          
τρόπου παραγωγής στα πλαίσια του νεοϊµπεριαλισµού που τώρα ονοµάζεται παγκοσµιοποίηση του 

φιλελευθερισµού. 
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 Αλέφαντος, σ. 73.  
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 Frombeloff - Roth, σ. 310. 
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 Zaretski, σ.σ. 71 και 119, Pahl, σ. 158. 
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 Pahl, σ. 33, Lefranc, σ.σ. 161 και 260, Lafargues, σ. 18, Tomson, σ. 57. 
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Η διαδικασία αυτή έχει κιόλας αρχίσει να ανακατεύεται, όχι σε σχέση µε τη φύση της, αλλά σε σχέση µε την υφή 

των αντίθετων µερών. Μια επιπρόσθετη παράµετρος είναι η σχέση µισθωτής και απλήρωτης εργασίας, σαν µια ακόµη έκ-

φραση κοινωνικού συσχετισµού. Η έλλειψη εργατικής αντίστασης δίνει στον εργοδότη το θάρρος να απαιτεί από τον εργαζό-

µενο να διεκπεραιώσει εργασίες εξωσυµβατικές και έξω από τα ωράρια απασχόλησης. 
35

   Τελικά η αγωνία της ανασφάλειας 

καταλήγει στην επιβίωση σε βάρος της οικογένειας, στην ελληνική περίπτωση, ή στην εξάρτηση από τις κρατικές παροχές 

στη βορειοευρωπαϊκή. Αυτή η παρόµοια συµπεριφορά, που δεν περιέχει κανένα απολύτως στοιχείο κοινωνικής αλληλεγγύης, 

προσδιορίζει την εργασιακή και κοινωνική ηθική της εποχής. Η άρνηση της εργασίας και οι συναφείς µε αυτή την άποψη 

στάσεις διαµορφώνουν ένα παράλληλο, παρά ανταγωνιστικό, προς τη εργασία πολιτισµό. 

Ο έλληνας, συνειδητά ή ασυνείδητα, λουφάρει µέσα στους κόλπους της οικογένειας, και τη βγάζει "καθαρή", µε τη 

λογική δικαιολογία ότι µια τέτοια σχέση είναι αυτονόητη. Σαν συνέπεια, η αποχώρηση από την οικογένεια προϋποθέτει και 

συνεπάγεται µια εξασφάλιση µέσα από την ένταξη στο κύκλωµα της εργασίας. Αυτή η ασφάλεια ακολουθείται από τη συντη-

ρητικοποίηση που δικαιώνει την εκτίµηση ότι η ελληνική οικογένεια λειτουργεί σαν ιδεολογικός  θεσµός που αναπαράγει τις 

παραδοσιακές σχέσεις εξουσίας. Ο γερµανός, για παράδειγµα, πάλι συνειδητά ή ασυνείδητα, από την άλλη πλευρά, πιστεύει 

ότι δικαιούται τις κρατικές παροχές. Τις διεκδικεί, όποτε έχει αυτή τη δυνατότητα. Η απόλυσή του ή η διακοπή αυτών των 

παροχών αναιρούν το αίσθηµα της ασφάλειάς του, και αυτή η ταξική µετατόπιση συνοδεύεται από τη ριζοσπαστικοποίησή 

του. Η οικογένεια και οι κρατικές παροχές δεν είναι ταυτόσηµες στις συνέπειες, αν και έχουν κοινή αφετηρία. 

Η επικράτηση της συναίνεσης και της συνδιαχείρισης σε βάρος του ανταγωνισµού, σαν νίκη της ασφάλειας πάνω 

στην ανασφάλεια, είναι ταυτόχρονα η ήττα της ελευθερίας. Η συνδιαχείριση της κρίσης, τελείως λογικά, καθιστά αδιανόητη 

τη διεκδίκηση της διαφοροποίησης των εργασιακών σχέσεων και των σχέσεων µε την εργασία. Η πλειοψηφία των ασφαλών 

µαζί µε το µεγάλο τµήµα των ανασφαλών εξακολουθούν να προσδιορίζονται οµοιότροπα από τις υφιστάµενες εργασιακές 

σχέσεις. Παραβλέπουν το ρόλο της εργασίας σαν καθολικού κοινωνικού ρυθµιστή.  

 

 

8. ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ 

 

Η εργασιακή σχέση, σαν σύνθεση διεξόδου και καταναγκασµού, καθορίζει και τα συναισθήµατα ασφάλειας ή α-

νασφάλειας, που αισθάνεται το κάθε άτοµο. Σαν συνακόλουθο είναι και η επέκταση του αισθήµατος της ελευθερίας µέσα από 

το ξεκαθάρισµα της διαφοράς ανάµεσα σε αντίθεση και αντιστροφή. Η αντιστροφή είναι βασικά το περιεχόµενο της µεγαλύ-

τερης έκτασης από τη δραστηριότητα του "χώρου". 

Η φύση της καπιταλιστικής ελευθερίας συνδέεται µε την αγωνία της επιβίωσης. Η δουλεία και η δουλοπαροικία 

συντρέχουν µε µια µορφή ασφάλειας, που οφείλεται, στην ουσία, στη σιγουριά της απουσίας κοινωνικής κινητικότητας, ήδη 

από την εποχή του Αριστοτέλη. Η αγωνία αυτή και το αντίστροφό της, η επιβίωση σε βάρος κάποιου άλλου, (της οικογένειας 

για παράδειγµα), ή σε άµεση εξάρτηση από κάποιον άλλον, (τις κρατικές παροχές για παράδειγµα), δεν συνιστούν  άρνηση 

της εργασίας ούτε διαµορφώνουν ένα ανταγωνιστικό πολιτισµό. Το να µιλάει κανείς για διαφοροποίηση της σχέσης προς την 

εργασία, µέσα από αυτό το πλαίσιο, είναι αδιανόητο για τον εργαζόµενο που καθορίζεται από τις εργασιακές σχέσεις και όχι 

το ρόλο της εργασίας.  

Αυτά όλα δεν έχουν σα συµπέρασµα την αναγκαιότητα της παραγωγής υπεραξίας αλλά αντίθετα την καθολική ερ-

γασία: 1) Για να µειωθεί ο χρόνος απασχόλησης και αντίστροφα για να αντιµετωπιστεί η ανεργία  2) Για να αποστασιοποιη-

θούν οι εργασιακές σχέσεις από τις έννοιες της συναίνεσης και της συνδιαχείρισης των εκάστοτε κρίσεων στην κατεύθυνση 

της αυτοδιαχείρισης και της αυτονοµίας. Η συνδιαχείριση βγάζει τους εργάτες από το πεδίο της ρήξης και τους µεταφέρει σε 

εκείνο της πρότασης. Η εργατική εµπειρία είναι αποσπασµατική ή καθολική και δεν µπορεί να αντιπαρατεθεί στις πανεπιστη-

µιακές επιχειρησιακές σπουδές, τα προγράµµατα των υπολογιστών και τους οικονοµολόγους των καπιταλιστών. Οι εργάτες 

απαντάνε σε όλα αυτά καταφατικά, και τότε είναι χαµένοι από άποψη συµφερόντων, ή αρνητικά, και τότε είναι έξω από την 

παραγωγή. 

Σε τελική ανάλυση έχουµε πάλι να κάνουµε µε µια σχέση αντιστροφών και αντιθέσεων. Και αν όπως ακριβώς και 

η ειρωνεία είναι όπλο των αδυνάτων, και τίποτα παραπάνω, έτσι και η αντιστροφή δεν είναι ούτε απελευθερωτική ούτε ανα-

τρεπτική. Αν γυρίσουµε ανάποδα ένα ποτήρι γεµάτο νερό, δεν καταστρέφεται, αδειάζει. Η σχέση µας µε αυτό µεταβάλλεται - 

αντιστρέφεται - χωρίς να διαφοροποιείται ή να αλλοιώνεται και να δηµιουργεί µια αντίθεση προς αυτό. Η αρχική σχέση µε το 

ποτήρι είναι εφικτή κάθε στιγµή, αφού µπορεί να αποκατασταθεί µε ένα γέµισµα του ποτηριού. Το σπάσιµο, η παραπέρα 

κατεργασία, η διαφοροποίηση της χρήσης του, ο συµβολικός επαναπροσδιορισµός του ποτηριού συνιστούν µια αντίθεση µε 

το αρχικό αντικείµενο. Ανοίγουν ένα δρόµο χωρίς επιστροφή για αλλαγή νοοτροπίας σε σχέση µε αυτό. Η αντίθεση, σαν 

σηµασία, είναι η αφαιρετική διατύπωση αυτής της απόπειρας και εκφράζει τη διαδικασία διαµόρφωσης µιας καινούργιας 

σχέσης µε το ποτήρι. Στην κοινωνία, βέβαια,  που επαναπροσδιορίζει το υποκείµενο µέσα από το αντικείµενο, η αντίθεση 

αυτή καθορίζεται και από το συνολικό πλαίσιο αναφοράς, αµβλύνοντας κάθε φορά τις έννοιές του υποκείµενου και του αντι-

κείµενου. 

Στο κοινωνικό επίπεδο, το σύστηµα αναφοράς, η εκδοχή της εξουσίας, δηλαδή, αµβλύνει κάθε φορά τις αντιθέσεις 

µε το να τις ανάγει σε ένα διαφορετικό επίπεδο, εκείνο της αντιστροφής. Αυτό που αργότερα γίνεται αντιληπτό σαν ενσωµά-

τωση ή µεταρρύθµιση, στην ουσία είναι η υποκατάσταση της αντίθεσης µιας εξέγερσης µε µια σχετικά ακίνδυνη αντιστροφή. 

Ο καταβιβασµός στην ατοµικότητα κάνει τα όρια αντιστροφής και αντίθεσης δυσδιάκριτα. Όλη η συµπεριφορά του "χώρου"  

των ανασφαλών, είναι µια σύνθεση από αντιθέσεις και αντιστροφές.  
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 Frombeloff - Roth, σ. 164. 
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9. Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΝ 
 

Η ελευθερία είναι η µοναδική ίσως χαρά πάνω στην οποία οι άνθρωποι δεν φαίνεται να επιµένουν, γιατί εάν πράγµα-

τι την ήθελαν, θα έβρισκαν τους τρόπους για να την αποκτήσουν 
36

  

 

Η προαγωγή των αντιστροφών σε αντιθέσεις, η αλλαγή νοοτροπίας σε τελική ανάλυση, προϋποθέτει, δεσµευτικά, 

την αυτεξουσιότητα του ατόµου, την ελευθερία της ανθρώπινης βούλησης να επιλέγει πορείες. Η ελευθερία συνήθως, σαν 

σηµασία, περιτριγυρίζεται και διανθίζεται από την πρόθεση "από" και µερικές αναφορικές ή αιτιολογικές προτάσεις που 

αποκρύβουν παρά διασαφηνίζουν το περιεχόµενό της.  

Η ελευθερία κατά κανόνα αξιολογείται σαν βίωµα, και σαν τέτοιο, προβάλλεται και προωθείται από αναρχικά - α-

ντεξουσιαστικά κινήµατα και ιδεολογικοποιείται από τον αστικό νεοφιλελευθερισµό. Εκσυγχρονιστές, παραδοσιακοί κοµ-

µουνιστές και σοσιαλδηµοκράτες την υποτιµούν και την υποβαθµίζουν, αντιδιαστέλλοντάς την προς την κοινωνική δικαιοσύ-

νη. Οι θετικιστικές προτεραιότητές τους για εφικτά και συγκεκριµένα µεταθέτουν την έννοια της ελευθερίας στο µέλλον, την 

ουτοπία ή την ανυπαρξία. Η ανεπάρκεια των "ελληνικών αξιών" να ανταποκριθούν στη διαµορφωµένη κοινωνική κατάσταση 

οδήγησαν στη βαθµιαία ανάληψη καθοριστικού ρόλου της νεοφιλελεύθερης αµερικάνικης πολιτιστικής αντίληψης, όπου οι 

αξίες της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας αναφέρονται στο άτοµο και όχι στην ανθρώπινη οµάδα. Το αίτηµα της ελευθερίας 

πραγµατοποιήθηκε και διαστρεβλώθηκε σαν φτώχεια, ανεργία, αστεγία, έλλειψη αναφορών, εξώθηση στην παρανοµία. Το 

πλέον πρόσφατο παράδειγµα είναι το ανατολικό µπλοκ. 
37

  

Τα οδοφράγµατα του Νοέµβρη του 1985, για τη δολοφονία του Καλτεζά, είναι αποµακρυσµένα και ξεχασµένα, 

όπως και εκείνα του Νοέµβρη του 1995. Για κανένα και καµία δεν αποτελέσανε την ενσάρκωση ή την απαρχή της ελευθερίας 

τους, όσο ήταν, και δεν ήταν, η δηµοσιοποίηση της απόγνωσής τους. Η σηµαντικότερη εκδοχή της σχετικότητας και της υφής 

της ελευθερίας συνίσταται ακριβώς στην πολλαπλότητα των εκτιµήσεων των διαφόρων πλευρών για τα οδοφράγµατα αυτά. 

Ουσιαστικότερες, όµως, δεν ήταν ούτε οι αναλύσεις ούτε τα βουνά αρθρογραφίας και προκηρύξεων που ακολούθησαν. Ήταν 

οι µύχιες σκέψεις που ο καθένας και η καθεµιά έκανε, όταν βρέθηκε µόνος ή µόνη µέσα στο σπίτι, µετά το τέλος των συ-

µπλοκών.  

 

 

10. Η ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
 

Είναι η υπεράσπιση της ελευθερίας ουτοπική, αστική και ανόητη; 

 
α) ΝΑΙ, και γιατί όχι; 

 

Ουτοπική: Το πεδίο του εφικτού ανήκει σε αυτούς που θεωρούν τους εαυτούς τους λογικούς και δηµιουργικούς. 

Είναι αυτοί που θέλουν να βρίσκονται σε σχέση µιας αρµονικής συναρµογής µε το σύστηµα. Αυτή η κοµφορµιστική τάση του 

συµφιλιωτισµού, διακρίνεται από την σπουδή για την συγκάλυψη όσων προηγήθηκαν, και µάλιστα χωρίς εξηγήσεις και δι-

καιολογίες. Η ισχυρή επίδραση αυτής της συνήθειας υποβάλλει στην εξοικείωση µε την υποταγή. Ο σύγχρονος εργαζόµενος 

δεν εκπλήσσεται ούτε θλίβεται µε την συµπεριφορά της εργοδοσίας. Συλλογιέται υποµονετικά το κακό και ελπίζει σε ένα 

καλύτερο µέλλον. ∆εν του λείπει το θάρρος αλλά η επιθυµία να ξεσηκωθεί ενάντια σε αυτόν που τον καταπιέζει. Η στάση του 

υποδηλώνει αδιαφορία παρά δειλία. Η πραγµατική και δυναµική ελευθερία, από την οποία εξαρτάται η ανάπτυξη του ανθρώ-

που, είναι ουτοπική. 
38

 

Αστική: Οι µόνοι γνήσιοι προλεταριολόγοι στις µέρες µας είναι οι αστοί - διανοούµενοι. Σε τελευταία ανάλυση 

ό,τι είναι αστικό δεν είναι απαραίτητα για τα σκουπίδια. Η ελευθερία θεωρείται από τους αστούς σαν το δικαίωµα να κάνει 

και να εκδηλώνει κάποιος καθετί που δε βλάπτει τους άλλους. Τα όρια µέσα στα οποία µπορεί κάθε άτοµο να κινείται, χωρίς 

να κάνει κακό στους άλλους, προσδιορίζονται από το νόµο, όπως το σύνορο ανάµεσα σε δυο χωράφια καθορίζεται από ένα 

συρµατόπλεγµα. Τα ανθρώπινα δικαιώµατα, για παράδειγµα, σύµφωνα µε το νόµο των ΗΠΑ, ανάγονταν για πολλά χρόνια 

στην δυνατότητα των ρωσοεβραίων να εγκαταλείψουν τη Σοβιετική Ένωση και των δυτικών πολυεθνικών να εισβάλουν σε 

αυτήν, αλλά όχι και στην ελεύθερη µετακίνηση ρώσων πολιτών που δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία ή τουλάχιστον σε 

κάποια τοπική µαφία. Πρόκειται για µια σαφώς προσδιορισµένη ελευθερία του ανθρώπου σαν αποµονωµένης µονάδας ή 

οµάδας συµφερόντων   

Η αστική τάξη, για να κρύψει την οικονοµική της κυριαρχία, χρησιµοποιεί λέξεις όπως καθολικό δικαίωµα ψήφου, 

ισότητα, αδελφότητα, δηµοκρατία και ελευθερία. Το δικαίωµα του ανθρώπου στην ελευθερία δε βασίζεται στο συσχετισµό 

πλέον των ανθρώπων, αλλά στο διαχωρισµό τους. Ελευθερία για τους αστούς είναι το δικαίωµα του διαχωρισµού, το δικαίω-

µα του ατόµου του περιορισµένου στον εαυτό του ή εαυτό της. Μόνο που αυτό δεν είναι ελευθερία. 
39

  

Ανόητη: Πρέπει κάποτε να γίνει κατανοητό ότι η διανοητική διεργασία και η συστηµατική γνώση που αποκαλού-

νται "επιστήµη" περιέχουν την λογική του συστήµατος µέσα στο οποίο γεννήθηκαν, της εποχής που τις καθόρισε και του 

κεφαλαίου που υπηρετούν. Το ίδιο ισχύει και για την έννοια της ελευθερίας. Πώς θα µπορούσε αυτή η ελευθερία να ξεφύγει 

από ατέρµονους αλληλοϊσχυρισµούς, που δεν περιέχουν τίποτα περισσότερο από την επιµονή και τον παροξυσµό!   

                                                           
36

 Boetie, σ. 14. 
37

 Κατάκη, σ. 42, Jay, σ. 9  
38

 Καραποστόλης, σ. 101, Boetie, σ.σ. 9, 10 και 23, Heller, σ. 11.  
39

 Early Marx, Το Εβραϊκό Ζώτηµα, σ. 229, Kessel, σ. 237. 
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β) ΟΧΙ, γιατί; 
 

Ακόµη και αν η ελευθερία είχε χαθεί από τη γη, κάποιοι άνθρωποι για τους οποίους η σκλαβιά δεν έχει χαρές, όσο 

καλά και αν µεταµφιέζεται, θα την είχανε πάλι εφεύρει. 
40

  Το κράτος, από τη φύση του, καταργεί την ελευθερία του ατόµου 

µέσα από το σύστηµα της σύγχρονης αναδιάρθρωσης του κεφαλαίου: τροµοκρατία, εκσυγχρονισµό, σταθεροποίηση. Η υπε-

ράσπιση της ελευθερίας δεν πρέπει να είναι συγκεκριµένη και να περνάει κύρια µέσα από την υποστήριξη µηχανισµών που η 

εξουσία απορρίπτει σαν παρωχηµένους και ασύµφορους. Αυτή η διαµεσολάβηση µεταφέρει τη σύγκρουση από την αντίθεση 

στην περιοχή των αντιστροφών. Αυτό, βέβαια, δε σηµαίνει ότι επέρχεται η καταστροφή της αφοµοίωσης, αλλά ο εθισµός σε 

καταστάσεις όπου ο σκοπός αγιάζει τα µέσα. 

 

Είναι γλυκό το ποτό της εξουσίας, 

και ποιος δε θέλησ' από τούτο για να πιει, 

αυτή τη γλύκα µιας µεγάλης ευτυχίας 

µια µέρα στη ζωή του να γευτεί! 

 

Αυτό το πάθος µερικών για ελευθερία έρχεται πολύ αργά. Θα έπρεπε να είχαν κάνει µια υπέρτατη προσπάθεια για 

να την κρατήσουν από καιρό. Η εµπειρία της δουλείας είναι πικρή και για να την αποφύγει κανείς, κάθε προσπάθεια είναι 

δικαιολογηµένη και επιτρέπεται. Ένας άνθρωπος που µια φορά υποτάχτηκε και µετά εξεγείρεται. είναι ένας µετανοηµένος 

σκλάβος και όχι αγωνιστής της ελευθερίας. 
41

  

 

 

11. ΝΕΕΣ ΤΑΞΙΚΟΤΗΤΕΣ 
 

Η ανεπάρκεια της αντιστροφής δε συνίσταται τόσο στη συνάφειά της µε τον καπιταλισµό, όσο στον τρόπο µε τον 

οποίο επεκτείνεται έξω από τα παραδοσιακά του όρια. Παραβλέπει το γεγονός ότι η αλλαγή της κοινωνίας συµβαδίζει µε την 

αλλαγή νοοτροπιών και όχι µε την ανανέωση των προκαταλήψεων που κυκλοφορούν. 

Η αναδιάρθρωση της εργασίας είναι το βασικό ζήτηµα της ζωής µας, αν και δεν είναι ούτε το κεντρικό, ούτε το 

καθοριστικό, καθόσον επικαθορίζει µέσα από την παραγωγή και τον τρόπο ιδιοποίησης της όλη µας την καθηµερινότητα, σαν 

σχέση και σαν διάσταση. Επιγραµµατικά στο ζήτηµα αυτό χρειάζεται να επισηµανθούν τα εξής: 

1. Ο τοµέας της εργασίας διευρύνεται. Γενικά, µε την ένταξη στο σύστηµα των εργασιακών σχέσεων, λειτουργιών 

όπως η κοινωνική αλληλεγγύη και η ανατροφή των παιδιών. Ειδικά µε την αύξηση της υπευθυνότητας και της εισαγωγής του 

αυτοέλεγχου των εργαζόµενων (π.χ. µεταφορές µε την µοτοσικλέτα, το ποδήλατο ή το αυτοκίνητο), και γενίκευση της δια-

νοητικής εκµετάλλευσης (π.χ. οργάνωση των παραγγελιών από τον ίδιο τον µεταφορέα µε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή). 

2. Οι θέσεις εργασίας εναλλάσσονται. Αυτό γίνεται είτε µε την συχνή εναλλαγή απασχόλησης σε διαφορετικούς ερ-

γοδότες, (γκαρσόνι, µετά κούριερ και µετά οικοδόµος ή σαν οικοδόµος της πιάτσας σε τρεις διαφορετικούς εργολάβους µέσα 

σε ένα µήνα), είτε στο ίδιο αφεντικό (ξεφόρτωµα, εξωτερικές δουλειές, απογραφή της αποθήκης). 

3. Η περιοχή της εργασίας διευρύνεται. Ο εργοδότης καθιστά τον εργαζόµενο προσωπικά υπεύθυνο για κάποιο τµή-

µα της παραγωγής, για την ολοκλήρωση ενός έργου σε περιορισµένο χρονικά διάστηµα.  

4. Η οργάνωση της εργασίας αποκτά πάλι χαρακτηριστικά του περασµένου αιώνα. Το φασόν επανεισάγεται στο ερ-

γοστάσιο και η βιοµηχανία κατακερµατίζεται σε επί  µέρους συνεργαζόµενες βιοτεχνίες. Οι εταιρείες Volvo, Atlas Copco, 

Saab, Olivetti, Ford, Daimler Benz, ανακάλυψαν την κουτουράδα, (δουλειά µε το κοµµάτι), όπου κάθε οµάδα από εργάτες ή 

εργαζόµενους, προσφέρει ένα ολοκληρωµένο εµπόρευµα.  

5. Οι θέσεις εργασίας αποµονώνονται. Κάθε εργαζόµενος δουλεύει µόνος του και φέρει την απόλυτη ευθύνη του 

προϊόντος της εργασίας του, χωρίς να µπορεί να µοιραστεί ισότιµα την ευθύνη µε κάποιον άλλο. Μπορεί απλά να ψάχνει ή να 

κάνει ότι ψάχνει στο διαδίκτυο.
42

  

Το κοινό γνώρισµα των σύγχρονων "κολασµένων της γης" δεν είναι πλέον η ένδεια αλλά η ανασφάλεια για την ε-

πόµενη µέρα. Τα 2/3 της παραγωγής των εµπορευµάτων και των υπηρεσιών στη Γερµανία, παράγεται σε προσωρινοποιηµέ-

νες θέσεις εργασίας. 
43

  Το ότι η δουλειά δεν είναι ντροπή αλλά µαλακία είναι σύνθηµα αυτών που αντιλαµβάνονται την ερ-

γασία κύρια σαν καταναγκασµό και λιγότερο σαν διέξοδο. Αυτή η επιλογή τους χαρακτηρίζει σαν ανασφαλείς και ελεύθε-

ρους. Η σηµασία αυτής της διαπίστωσης είναι η αρχική διαφοροποίησή της από τις απόψεις εκείνες που θεωρούν την εργατι-

κή τάξη και τους συµµάχους της σαν τους αποκλειστικούς αντίπαλους του κεφαλαίου. Σήµερα, οι περισσότεροι από αυτούς, 

µε την ενσωµάτωσή τους στο κυρίαρχο σύστηµα αξιών, έχουν, ή πιστεύουν ότι έχουν, το µέλλον τους εξασφαλισµένο και 

σίγουρο. Η πιθανότητα να επαναστατήσουν είναι µόνο ανακλαστικά και εξαρτάται από τη συµπεριφορά των ανασφαλών, που 

δεν έχουν κεφαλαιοποιήσει τις σχέσεις τους, και τη σχετικότητα της σταθερότητας που µπορεί να εξασφαλίσει η συνδιαχείρι-

ση της κρίσης. 

Η ταξική οµογένεια της εργατικής τάξης καταρρέει καθώς διαλύεται κάθε µορφή κοινότητας και αναπτύσσονται 

ατοµικά υποκείµενα. Η κοινότητα και η οµογένεια επιβιώνουν µόνο στο γενικό συµφέρον της επιβίωσης µέσα στην καπιτα-

λιστική κοινωνία. Για ένα παραδοσιακό τρόπο σκέψης αυτό θα σήµαινε ωρίµανση των αντικειµενικών και υποκειµενικών 

                                                           
40

 Boetie, σ. 30. 
41

 Greek Literature, Ιώσηπου, Ιουδαϊκός Πόλεµος ΙΙ, σ. 345. 
42

 Frombeloff - Roth, σ.σ. 83 µέχρι 86. 
43

 Στο ίδιο, σ. 286.  
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συνθηκών. Η γενίκευση της αίσθησης της εργασίας και της εκµετάλλευσης σε επίπεδο κατηγορίας, την στερεί, όµως, από την 

υλική και χειροπιαστή εκείνη βάση που θα έδινε στους εργάτες το κίνητρο να αντιδράσουν. 
44

  

Τα πράγµατα, άσχετα από τον προσανατολισµό τους, δεν ακολουθούν µια αυστηρά καθορισµένη και µονότροπη 

πορεία. Η κατάσταση, βέβαια, είναι, µετά από ένα σύντοµο διάλειµµα, όπως και πριν: ανασφαλείς θέσεις εργασίας, αύξηση 

του χρόνου εργασίας, µείωση των µισθών, κατάρρευση του συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας. Ο "χώρος" φαίνεται να αγνοεί 

αυτή τη διαδικασία για τον απλό λόγο ότι δεν έζησε καταστάσεις άλλες από αυτήν. 
45

 Στην Ελλάδα η συγκεντροποίηση του 

κεφαλαίου δεν ταυτίστηκε µε µια παράλληλη συγκέντρωση των παραγωγικών δυνάµεων. Η κατάκτηση από κάποιες µερίδες 

της ελληνικής κοινωνίας µιας σχετικής ασφάλειας, απέτρεψε αυτή την ταύτιση. Ο κρατικός παρεµβατισµός µικροαστικοποί-

ησε το διεκδικητικό κίνηµα και το εξουδετέρωσε, πληρώνοντας, όµως, ένα πολύ ακριβό αντίτιµο: Αυτό της στρεβλής καπιτα-

λιστικής ανάπτυξης. 

Το κεφάλαιο, σαν κοινωνική σχέση, κινείται σε ένα ευρύ πεδίο. Αυτό σηµαίνει πως ακόµα και αν η τάση της συ-

γκεντροποίησης κυριαρχεί, δεν είναι η µοναδική. Στο κοινωνικό επίπεδο επικρατεί µια διήθηση. Η βαθµιαία συρρίκνωση της 

παραδοσιακής αστικής τάξης, στην έκταση που κατόρθωσε να αρθρωθεί, συµπίπτει µε µια πολλαπλάσια αστικοποίηση κά-

ποιων άλλων στρωµάτων.  

Η ευχή της παρακµής, "οι πλούσιοι - πλουσιότεροι και οι φτωχοί - φτωχότεροι", αντί αν αντιµετωπίσει την κοινω-

νική φτώχια, κάνει το όνειρο πραγµατικότητα µε την αναφορά σε µια φανταστική εξαθλίωση των µεσοστρωµάτων. Η οικο-

νοµική άνοδος του βιοτικού επιπέδου, που φαίνεται γλαφυρά στον τρόπο που αντιµετωπίζονται οι κρίσεις από τη µεριά των 

κατώτερων, παραδοσιακά, κοινωνικών στρωµάτων, για άλλη φτώχεια µιλάει.  

 

ψέµατα! 
 

Η αποµόνωση στην εργασία, η ανάπτυξη µιας φαινοµενικής υποκειµενικότητας και η απογοήτευση από την ανικα-

νότητα του οργανωµένου εργατικού κινήµατος, οδηγούν σε µια διάχυτη αίσθηση αδυναµίας για παρέµβαση. 
45

 Οι εξασφαλι-

σµένοι έµαθαν από τα αφεντικά τη σηµασία του χρόνου. Τα παιδιά τους, άλλοι εξασφαλισµένοι, οργάνωσαν επιτροπές και 

έκαναν κινητοποιήσεις µε σκοπό την µείωση του χρόνου εργασίας. Σήµερα οι εξασφαλισµένοι και υπόδουλοι απεργούν για 

τις υπερωρίες ή το ωροµίσθιο. Έχουν δεχτεί τη λογική των αφεντικών κι έχουν µάθει να τη χρησιµοποιούν για το δικό τους 

όφελος. Έχουν µάθει πολύ καλά το µάθηµα ότι ο χρόνος είναι χρήµα. 
46

 

Οι ανασφαλείς δεν έχουν την αίσθηση ότι είναι ενεργά στοιχεία του συνόλου της κοινωνίας, φορείς ανθρώπινων 

δυνάµεων και δυνατοτήτων. Το ζήτηµα είναι, πάνω απ' όλα, να επιβιώσουν και αν βελτιώσουν τη θέση τους. 

Οι εξασφαλισµένοι είναι µια ζωή στην ξεφτίλα. ∆εν πρόκειται να επαναστατήσουν ποτέ, γιατί έχουν πουλήσει την 

ψυχή τους στο σύστηµα. Η ζωή τους είναι αγορασµένη µε πίστωση, όπως ακριβώς το αυτοκίνητό τους, το σπίτι τους και το 

video τους. Καταστρέφουν µέσα στα άγχη και την υπεραπασχόληση όχι µόνο την ψυχική τους ηρεµία. Στην προοπτική της 

µικροϊδιοκτησίας και µικροαστικοποίησής τους αισθάνονται τµήµατα της κοινωνίας, όχι µόνο χωρίς την ελπίδα, αλλά κύρια 

χωρίς τη διάθεση να την αλλάξουν. 
47

  

 

 

12. ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 
 

Οι κοινωνικές διεκδικήσεις και ο κοινωνικός χαρακτήρας των οικονοµικών αγώνων χαρακτηρίζουν τη µορφή µε 

την οποία εκφράζεται η ταξική πάλη. Χωρίς να αµβλύνεται, χάνει όλο και περισσότερο τον παλιό διπολικό της χαρακτήρα. Η 

αντίθεση ανάµεσα σε κεφάλαιο και εργασία διατηρείται αλλά εκδηλώνεται διαφορετικά.  

Αν θέλει κανείς να µιλήσει µε οικονοµικούς όρους, ένα µέρος του µεταβλητού κεφαλαίου "άνθρωπος" έχει ενσω-

µατωθεί ουσιαστικά, αν όχι και κυριολεκτικά, στο σταθερό. Το τίµηµα αυτής της ενσωµάτωσης, που λέγεται ασφάλεια - 

εξασφάλιση, είναι η ταύτιση κάποιων "ανθρώπων" µε την πορεία του κεφαλαίου. Από την άλλη πλευρά, η νέα οργάνωση της 

παραγωγής, απαιτεί µια επιχειρηµατικά λογική από τη µεριά των εργατών που εκφράζεται σαν σωµατική, πνευµατική και 

διανοητική εκµετάλλευση. Πέρα από αυτό έχουµε την, και νοµική, επαναφορά της εργασίας του σαββατοκύριακου, της φτη-

νής εποχιακής εργασίας σε περιόδους αιχµής, τις διπλές και τριπλές βάρδιες, την µείωση του κοινωνικού µισθού µέσα από 

την µείωση των εισφορών, και την εργασία των µεταναστών που δεν προστατεύονται από κανένα νόµο. 
48

  Όλων αυτών µαζί 

το µοναδικό δικαίωµα που τους έχει αποµείνει είναι µια αυθόρµητη υπεράσπιση της αποβλάκωσης του καταναλωτισµού.  

Οι εξασφαλισµένοι είναι οι τάξεις που ισχυρίζονται πως αγαπούν την εργασία µέσα στο υφιστάµενο κοινωνικό 

πλαίσιο. Οι µικροϊδιοκτήτες αγρότες, σκυµµένοι στα χωράφια τους. Οι µικροαστοί καταστηµατάρχες και βιοτέχνες, φυλακι-

σµένοι µέσα στα µαγαζιά τους. Οι ανειδίκευτοι που γίνονται χαµηλόµισθοι δηµόσιοι υπάλληλοι. Είναι όλοι αυτοί οι έλληνες 

που έχουν τη µονιµότητα σαν τον πιο µεγάλο και βαθύ καηµό τους. Που δεν τους ενδιαφέρει ο βαθµός στην υπαλληλική 

ιεραρχία. Ας είναι όσο χαµηλός θέλει, αρκεί να είναι µόνιµος. Όλοι αυτοί σέρνονται σαν τον αρουραίο µέσα στην υπόγεια 

στοά του και δε βγαίνουν ποτέ να απολαύσουν το περιβάλλον τους. Σαν πρώην προλετάριοι, αποδέχονται την προτεσταντική 
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ηθική της καπιταλιστικής παραγωγικότητας. Σαν φαντασιακοί πιθανοί καπιταλιστές, εκµεταλλεύονται και τον ίδιο τους τον 

εαυτό. 
49

  

Οι µικροµεσαίοι "µη προνοµιούχοι" του ΠΑΣΟΚ και οι "κατσαρόλες" της Νέας ∆ηµοκρατίας  αποτελούν φιγούρες 

εξασφαλισµένου ανθρώπου, που φαντασιώνει να λεηλατήσει τις επιδοτήσεις της ΕΕ, που έτσι κι αλλιώς για τέτοια καθίκια 

προορίζονται. Ίσως αυτό να εξηγεί την ευκολία µε την οποία αυτοί οι εξασφαλισµένοι σοσιαλιστές της "ελεύθερης" οικονο-

µίας και νεοφιλελεύθεροι του κρατικού παρεµβατισµού µετατρέπονται, σε πρώτη ευκαιρία, σε φασιστοειδείς οργισµένους 

πολίτες. Η ασφάλεια µιας µόνιµης θέσης σε κάποιο µηχανισµό, κρατικό ή ιδιωτικό, σε συνδυασµό µε µια σχετική ανέχεια, 

διαµορφώνει αναγνώστες του είδους της "Αυριανής" και του "Ελεύθερου Τύπου". Αυτοί οι εξασφαλισµένοι είναι που προσ-

δίδουν σε όλη την κλίµακα των πολιτικών συγκρούσεων τη χροιά ποδοσφαιρικού αγώνα. 

Η αντιπαράθεση ανάµεσα σε εξασφαλισµένους και ανασφαλείς, όσο και η αντίληψη ενός νέου συσχετισµού στην 

κοινωνία, σαν σύνθεση κατάκτησης και παραχώρησης, διευκρινίζει την ποιότητα των σηµερινών συγκρούσεων. Τα "στρατό-

πεδα", όσο µπορεί να µιλάει κανείς για κάτι τέτοιο, προσδιορίζονται συχνά πέρα από τα εξωτερικά χαρακτηριστικά τους και 

ανεξάρτητα, σχεδόν, από παραδοσιακά κριτήρια τάξεων και ευµάρειας.  

Η διάκριση ανάµεσα σε ανασφαλείς και εξασφαλισµένους, δεν είναι ούτε καν µεθοδολογικά ευδιάκριτη. Ο υπο-

κειµενισµός παίζει µεγάλο ρόλο. Οι οριακές καταστάσεις που υφίστανται στα µεσαία στρώµατα είναι ύπουλες και δυσδιάκρι-

τες. Το αίσθηµα της ασφάλειας είναι το ίδιο σχετικό µε εκείνο της ελευθερίας. και επιδέχεται πολλαπλές ερµηνείες. Οι αστυ-

νοµικοί, οι δάσκαλοι, οι υπάλληλοι, οι εργαζόµενοι στα ναυπηγεία, ανήκουν στην ίδια κοινωνική κατηγορία. Η άλλη κατηγο-

ρία ανθρώπων είναι εκείνη που ζουν αντιφατικά και συχνά εξαρτιούνται άµεσα από  την προστασία των γονιών, ή των παι-

διών, ή του κράτους πρόνοιας. Αυτή η άλλη κατηγορία, µαζί µε τους µετανάστες - οι ξένοι δηλαδή - θεωρούνται ανεπιθύµη-

τοι εισβολείς. Οι εξασφαλισµένοι ελεύθεροι βλέπουν να απειλείται από αυτούς τους εισβολείς - αλήτες, εγκληµατίες κλπ.- η 

ασφάλεια και η σταθερότητά τους που κοντεύουν να γίνουν σηµαντικότερες και από την ανάπτυξη των κερδών τους. Τότε 

καλούνται οι ανασφαλείς υπόδουλοι και αναλαµβάνουν τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις. 
50

  

Αυτή η σύγκρουση υφίσταται και µέσα στο "χώρο" και άλλοτε υπολανθάνει, άλλοτε βγαίνει στην επιφάνεια. Βάζει 

τους επαναστάτες "από συνήθεια", στη θέση που τους αρµόζει. Αναγνωρίζει συµµάχους που κάθε άλλο παρά σαν τέτοιοι 

αντιµετωπίζονται παραδοσιακά. Για την παραδοσιακή θεωρία παραµένει ανεξήγητη η σύγκρουση των ανασφαλών µε το 

κράτος, γιατί παραµένει δέσµια του κοµφορµισµού που αναζητάει προλετάριους µε ράκη και τραγιάσκες  και συγχέει την 

έννοια του προλετάριου µε αυτή του εργάτη.  

Το γεγονός ότι µας ταΐζουν οι ναυτικοί, µερικοί εργάτες που έχουν αποµείνει, µερικοί έλληνες µετανάστες που δεν 

είναι εστιάτορες και µερικοί αλλοδαποί µετανάστες που παραµένουν ακόµη στην παραγωγή, µαζί µε τους τουρίστες και τα 

λεφτά της ΕΕ, που έρχονται από τον τρίτο κόσµο, είναι το υπόβαθρο της σύγκρουσης εξασφαλισµένων και ανασφαλών. Οι 

καταστροφές και οι λεηλασίες των καταστηµάτων των εξασφαλισµένων, που και αηδίες πουλάνε, και ευηµερούν σε βαθµό 

κακουργήµατος, εικονογραφούν ζωηρά τη σύγκρουση αυτή. Το ίδιο πετυχηµένα, όσο οι συγκρούσεις  µε φτωχούς µεν, εξα-

σφαλισµένους δε αστυνοµικούς, οι διαπληκτισµοί στις δηµόσιες υπηρεσίες, οι µικροκλοπές κάθε νοικοκυράς από τον µπακά-

λη της γειτονιάς. 

 

 

13. ΟΙ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ 
 

"Σωστά είναι αυτά που λέτε εσείς", µου 'λεγε γέρος κοµµουνιστής εργάτης, "αλλά είναι για  τους νέους που έχουν πάει 

σχολείο και καταλαβαίνουν από γράµµατα. Εµείς κάναµε ό,τι µπορούσαµε", και µου φάνηκε πως είχε δίκιο. 

 

Μια ουσιαστικά διευρυµένη, ελεύθερη και αυτεξούσια νοοτροπία, προϋποθέτει και ανθρώπους µε ένα στοιχειώδες 

επίπεδο κοινωνικής µόρφωσης. Με τη µόρφωση δεν εξυπακούονται οι στρατιές των ανεγκέφαλων απόφοιτων κάποιων γυ-

µνασίων, τεχνικών σχολών και πανεπιστηµίων. Μορφωµένα είναι τα άτοµα που αναπτύσσουν τις κοινωνικές τους εµπειρίες 

σε αυτογνωσία, που αµφισβητούν ακόµα και την υπόστασή τους. Ένας τριαντάχρονος διδάκτορας δεν µπορεί παρά να είναι 

κάποιος χαζός ή κάποιος υστερόβουλος. Μορφωµένα είναι τα άτοµα που έχουν µια αίσθηση της ελαστικότητας και αποτολ-

µούν ακόµα και λαθεµένες πρωτοβουλίες - εννοείται σε εξωεπιχειρηµατικούς τοµείς - επειδή επιθυµούν και προσπαθούν να 

ξεφύγουν από το αδιέξοδο µιας ατοµικής φαντασίωσης της ζωής. 
51

  

Η καλλιέργεια µιας ελεύθερης νοοτροπίας είναι η υποδοµή για την ουσιαστικότερη αναίρεση µιας γραµµικής πο-

ρείας των κοινωνικών εξελίξεων. Το περιεχόµενο αυτής της νοοτροπίας  δεν µπορεί να είναι µια αντιστροφή, έστω και ανυ-

πόληπτη. Είναι αδιάφορη και κουράζεται από αποκρουστικά δυσάρεστα και ανελεύθερα πράγµατα. Είναι ενάντια στη δικλεί-

δα ασφαλείας που λέγεται επιθετικότητα χωρίς στόχο και συνέχεια. Η ουσία της είναι η χειραφέτηση κάποιων απόκρυφων 

επιθυµιών.                       

 

 

14. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ 
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Γιατί να είναι στη φυλακή ο πιτσιρικάς, το κλεφτρόνι, που ζήλεψε ένα κασετόφωνο και το πήρε, και να 'ναι έξω ο 

Γκιωνάκης που πήγε να σκοτώσει; Θέλω να τρέχουν τα χρώµατα ελεύθερα. Να µη σταµατάνε. Κι αυτό είναι όµορφο. 
52

  

 

Οι ανάγκες είναι ένα από τα κεντρικά σηµεία των κοινωνικών συγκρούσεων. Είναι, µαζί µε τις επιθυµίες, το επίπε-

δο στο οποίο διεξάγεται σήµερα η ταξική πάλη. Οι ανάγκες και οι επιθυµίες έχουν την πηγή τους µέσα στην κοινωνία. Καθο-

ρίζονται σε σχέση µε αυτή, και επειδή είναι κοινωνικές, είναι και σχετικές. Η λογική του κράτους δικαίου στηρίζεται στην 

ικανοποίηση των αναγκών, όσο ο επιπλέον πλούτος εξακολουθεί να εξασφαλίζει την εύκολη πρόσβαση σε αγαθά και υπηρε-

σίες. Το κεφάλαιο ιδιοποιείται τις ανάγκες και προσπαθεί, µε το πρόσχηµα του ανθρωπισµού και το όπλο της διαφήµισης, να 

ικανοποιήσει τη θεµελιακή ανάγκη του για υπεραξία. Το κράτος προσπαθεί να εξισώσει τις ανάγκες των ανθρώπων και όχι 

την περιουσία τους. Τιθασεύει τις επιθυµίες εκπαιδεύοντας τους πολίτες στη συνύπαρξη και την υπακοή. 
53

  

Η επιθυµία, από την ίδια της τη φύση, έχει πάντοτε την τάση να ξεφεύγει και να οδηγείται στην παρεκτροπή. Τα 

µεγαλύτερα αδικήµατα γίνονται από επιθυµία και όχι για την ικανοποίηση βιοτικών αναγκών. Μόλις βγούµε από το χώρο της 

ανάγκης, για να µπούµε στο χώρο της επιθυµίας, βλέπουµε πως η φύση δεν µπορεί να µας συµβουλέψει παρά µόνο το έγκλη-

µα. Η επιθυµία είναι η βιωµατική έκφραση της εντροπίας του συστήµατος. Επειδή δεν υπάρχει σύστηµα που να είναι 100% 

αποτελεσµατικό, υπάρχει πάντα κάποια ποσότητα ενέργειας που δεν δαπανάται για την αναπαραγωγή του συστήµατος και 

προκαλεί αταξία. Αυτό αποκαλείται εντροπία. Τέτοια είναι η ενέργεια που δεν διατίθεται για παράδειγµα για την παραγωγή ή 

την κατανάλωση εµπορευµάτων. Η επιθυµία δεν είναι εντροπία αλλά έχει την δυνατότητα να γίνει εντροπική όταν διεκδική-

σει αυτό που φαντάζει αδύνατο. 
54

  

Η εµπορευµατοποίηση της επιθυµίας εναντιώνεται στη ριζικά ανθρώπινη ανάγκη για ελευθερία. Η επιθυµία, όµως, 

δεν τιθασεύεται τόσο εύκολα. Εξακολουθεί να είναι η όαση µέσα στην έρηµο της κατανάλωσης και η ελευθερία είναι για την 

επιθυµία ό,τι η όαση της ερήµου για µια καµήλα. Η επιθυµία είναι ατοµική ή κοινοτική, και γι' αυτό δεν ενσωµατώνεται συ-

νολικά αλλά µόνο µερικά. Η ενσωµάτωση µιας συγκεκριµένης επιθυµίας προϋποθέτει τη µετατροπή της σε ανάγκη για να 

είναι δυνατή η κατοπινή εµπορευµατοποίησή της. Για ένα άτοµο µια επιθυµία, ένα όνειρο, µια ερωτική πρακτική, µια ουτοπία 

είναι ισοδύναµες σε βαρύτητα µε το ρόλο της παραγωγής αυτοκινήτων για το κεφάλαιο. Η επιθυµία δεν είναι µόνο αποτέλε-

σµα µιας στέρησης αλλά ταυτόχρονα και ένα πρότυπο. Η αντίσταση του ατόµου καταλήγει να περιορίζεται σήµερα στο δια-

χωρισµό αποδεκτών και απαράδεκτων από την εξουσία αναγκών.  
55

  

Οι επιθυµίες καθορίζουν τη σύγκρουση εξασφαλισµένων και ανασφαλών. Οι εξασφαλισµένοι έχουν αποδεκτές ε-

πιθυµίες, παράλληλα µε τη συνείδηση ότι αυτές υπάρχουν, και τις αντιµετωπίζουν συχνά σαν ανάγκες. Οι ανασφαλείς ταυτί-

ζουν ανάγκες και επιθυµίες και έχουν µια δραστηριότητα που αποβλέπει στην ικανοποίησή τους. 
56

  

 

 

15. ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Ρε παιδιά, όταν αγοράζετε παγωτό των εκατό δραχµών,  

µη νοµίζετε ότι τρώτε παγωτό των πεντακοσίων.  
57

  

 

Η δυνατότητα ενός ατόµου να βελτιώνει την κατάστασή του και να ικανοποιεί τις ανάγκες του εξαρτάται από τη 

θέση του στην αγορά εργασίας. Η άλλη, συµπληρωµατική όψη του ζητήµατος, είναι πως ο καπιταλισµός επιβιώνει περιορίζο-

ντας τις επιθυµίες σε ανάγκες που εµπορευµατοποιεί. Υποχρεώνει την πλειοψηφία αυτών που εκµεταλλεύεται, να προσδιορί-

ζει τις επιθυµίες της µε τον πιο στενό τρόπο. Παλαιότερα αυτό το κατόρθωνε µε τη στέρηση. Σήµερα, στις αναπτυγµένες 

χώρες, το κατορθώνει επιβάλλοντας και πετσοκόβοντας µε τη διαφήµιση τις επιθυµίες σαν ανάγκες. Έχουµε να κάνουµε µε 

µια οµογενοποίηση των εργαζοµένων, όπου οι οποιεσδήποτε ιεραρχήσεις, στο µόνο που συνεισφέρουν, είναι στο να κρύβουν 

αυτή την ισοπέδωση και την εξίσωση προς τα κάτω. 
58

  

Η µετατροπή της επιθυµίας σε εµπορευµατοποιηµένη ανάγκη είναι µια λειτουργία παρόµοια µε εκείνη της ψυχια-

τρικής. Καταστρέφει πρωτότυπες ελπίδες, φόβους, χαρές, απελπισίες, την αδιέξοδη χαρά αυτών που αρνούνται να υποτα-

χτούν στην εξουσία. Είναι ένας από τους σηµαντικότερους µηχανισµούς καταστολής. Η νέα ελευθερία δράσης του κεφαλαίου 

µπορεί να γεννήσει πρωτοφανή µεγέθη κοινωνικής εντροπίας, που δεν θα µπορούσε να αντέξει ένας ασθενής κοινωνικός 

σχηµατισµός. Για το λόγο αυτό η συνειδητή συµπεριφορά των πολιτικών και των µέσων παραπληροφόρησης είναι να στε-

ρούν τους εξεγερµένους από τις επιθυµίες τους ή να τους ξεχωρίζουν από αυτές. Κατόπιν παρουσιάζουν τους εξεγερµένους 

αυτούς σαν ψυχασθενείς, και την επανάσταση "τότε" σαν φυσιολογική ή και αναγκαία, και "σήµερα" σαν  ξεπερασµένη τρέ-

λα και παράνοια.  
59

  

Από την άλλη µεριά, η εξουσία διαχωρίζει τις ανάγκες, δηλαδή τις εµπορευµατοποιηµένες επιθυµίες, από τις υπό-

λοιπες επιθυµίες, βάζοντας για τον εαυτό της µελλοντικούς οικονοµικούς στόχους και για άτοµο, χωριστά, µια συνέχεια στην 
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καταναλωτική του υστερία. Η µικροοικονοµία εξετάζει ανάγκες και επιθυµίες που κάποτε γίνονται ανάγκες. Αυτό το τελευ-

ταίο το εξαρτά από την οικονοµική ανάπτυξη.  

Η άρνηση του διαχωρισµού ανάµεσα σε ανάγκες και επιθυµίες πρέπει να στέκεται πάνω από συστήµατα διακυβέρ-

νησης. Εξαρτάται περισσότερο από µια συνολική κοινοτική ωριµότητα και κοινωνική γνώση. Για να ξέρουµε τι θέλουµε, 

χρειάζεται τουλάχιστον να γνωρίζουµε τι υπάρχει. Η εξουσία, για να αποτρέψει µια τέτοια σύζευξη, έχει αποδυθεί σε µια 

τεράστια προσπάθεια αποπληροφόρησης και υποβάθµισης της µόρφωσης του λαού. Η αλλαγή των εκπαιδευτικών προγραµ-

µάτων, που εκτείνεται σε όλη την Ευρώπη, στοχεύει στην συνολική αποβλάκωση, την αναίρεση κάθε τάσης για ταύτιση ανα-

γκών και επιθυµιών και την επιβολή αναγκών κατοχής πάνω σε ανάγκες διαφοροποίησης. 
60

  

 

Οι ανασφαλείς είναι άτοµα που έχουν συνειδητοποιήσει τις ανάγκες τους. Έχουν ανάγκες που διαµορφώθηκαν στο 

πλαίσιο της δοσµένης κοινωνίας, αλλά που η ικανοποίησή τους είναι δυνατή µόνο µέσα από την αλλαγή της. Οι ανασφαλείς 

είναι τελικά άτοµα που, συνειδητά ή ασυνείδητα, εναντιώνονται στην υποταγή και την ιεραρχία.      

 

 

16. Η ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

 

Πείνα και των γονέων. Στη διάρκεια της νύχτας, αν τριγυρνούσαν µέσα στο δωµάτιο µόνο µια ντουζίνα ποντίκια, έ-

νιωθες πολύ ασφαλής και µόνος.  
61

  
 

Η αξιολόγηση των αναγκών δεν είναι µόνο ατοµική υπόθεση αλλά και πρόβληµα του κοινωνικού συνόλου. Στηρί-

ζεται στο γεγονός ότι δεν είναι µια σειρά από τυχαίες συνευρέσεις αλλά µια σειρά από αµοιβαίες ανοχές ή συνταυτίσεις. Το 

κοινωνικό, ορθότερα κοινό, συµβόλαιο έχει από καιρό ξεπεραστεί, όπως και κάθε άλλη βάση συναίνεσης, µέσα από την κρί-

ση ήθους που εδώ και καιρό διακατέχει την εξουσία. Όποιος σήµερα κάνει κοινά συµβόλαια µε τους απατεώνες είναι συνδι-

καλιστής και εργατοπατέρας. Το πρόβληµα της ιεράρχησης των αναγκών είναι επίπλαστο. Είναι ένα καλοστηµένο σκηνικό 

που προωθεί τις ανάγκες κατοχής σε βάρος των αναγκών για ατοµικότητα - σε τελική ανάλυση, την κατανάλωση σε βάρος 

της αυτοαξιοποίησης του ατόµου. 

Κάθε άτοµο κάνει µόνο του ιεραρχήσεις σε συνάρτηση, βέβαια, µε εξωτερικά ερεθίσµατα και περιορισµούς και τη 

δυνατότητά του να τα υπερβεί. ∆εν χρειάζεται ιεραρχήσεις των αναγκών του από την εξουσία. Το "θαύµα" της ατοµικής και 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας δείχνει ότι το άτοµο, για παράδειγµα, έχει πολύ µεγαλύτερη αίσθηση της οικονοµίας και της αυτοα-

ξιοποίησής του από τον πλέον πετυχηµένο υπουργό οικονοµικών. Τα κύµατα ανωριµότητας που εκδηλώνονται σαν κατανα-

λωτική υστερία της ελληνικής κοινωνίας, προβάλλονται µε αυταρέσκεια από τα µέσα µαζικής αποβλάκωσης. Είναι ιδιότητες 

της συγκεκριµένης κοινωνικής κατηγορίας που, διόλου τυχαία, βρίσκει την έκφρασή της, και πολιτικά, στη σηµερινή και την 

αυριανή εξουσία.  

Η αξιολόγηση των αναγκών συνδέεται µε το γεγονός της ιστορικής τους ανάπτυξης και ότι σε κάθε συγκεκριµένη 

περίπτωση καθορίζονται από συγκεκριµένους συσχετισµούς. Το µεγάλο πρόβληµα της καπιταλιστικής παραγωγής δεν είναι 

να βρει τρόπους να βελτιστοποιήσει τη δύναµή της, αλλά να διαµορφώσει καταναλωτές που να τους υπαγορεύει το είδος των 

αναγκών τους. Οι εξασφαλισµένοι είναι τα πρώτα θύµατα που σκοτώνονται στη δουλειά και που φυτοζωούν από εγκράτεια 

για να πραγµατοποιήσουν τα καταναλωτικά τους όνειρα. Η ανάγκη, όµως, είναι η σύνθεση µιας αξίας, όπως είναι µια σωµα-

τική απαίτηση, µε την απόδοση µιας σηµασίας σε ένα αντικείµενο µέσα από κάποιο µηχανισµό, ίσως και τη διαφήµιση. Αυτό 

είναι ένας συσχετισµός. Η αξιολόγηση από κάποιον, προκαταβολικά, όλης της σειράς πιθανών συνθέσεων είναι κοπιαστική 

και ανούσια, γιατί δεν είναι σταθερή. Η αξιολόγηση των αναγκών δε µπορεί να είναι τεχνική και ελεγχόµενη, αν δεν προηγη-

θεί η σταθεροποίηση των ατοµικών επιθυµιών µέσα σε ανεκτά για το σύστηµα πλαίσια. η επιβολή των αναγκών από το κεφά-

λαιο συντρέχει µε την κατάργηση των ατοµικών τους ιδιαίτερων χαρακτηριστικών. Η ατοµική αξιολόγηση των αναγκών είναι 

αυθόρµητη στιγµιαία και εφήµερη. 
62

  

Ο αυθορµητισµός αυτής της αξιολόγησης µπορεί να αναπτυχθεί µέσα από την εξέλιξη ατοµικών και κοινωνικών 

κριτηρίων ιδιαίτερων για κάθε κοινωνική µονάδα. Εδώ δεν έχουµε να κάνουµε µε ένα ατοµισµό που συντελεί στην αποδοχή 

αυτού του συστήµατος, γιατί βασική αξιωµατική προϋπόθεση όλου του προβληµατισµού είναι ότι η κοινωνική µονάδα δεν 

είναι ο άνθρωπος αλλά οι τρεις άνθρωποι. (ο ένας ή η µία είναι κτήνος, οι δύο είναι ζευγάρι). Η βασική παράθεση του "εγώ" 

µε διαφορετικά "εσύ" ενισχύει και επιβεβαιώνει αυτή την πραγµατικότητα.              
Πρέπει να θυµόµαστε ότι το µέλλον δεν είναι ούτε τελείως δικό µας µα ούτε και τελείως ξένο. ∆ε µπορούµε να υ-

πολογίζουµε ότι κάτι θα συµβεί σίγουρα, ούτε να απελπιζόµαστε ότι σίγουρα δε θα συµβεί. Οι κοινωνικές δυναµικές δε συ-

ντρέχουν απόλυτα µε την πορεία των γεγονότων.  

Οι αρχαίοι διαχωρίζανε τις επιθυµίες σε φυσικές και κενές. Από τις φυσικές κάποιες θεωρούσαν φυσικές και ανα-

γκαίες και άλλες µόνο φυσικές. Τις αναγκαίες τις ξεχώριζαν σε αυτές που είναι απαραίτητες για την ευτυχία, σε εκείνες που 

απαλλάσσουν το σώµα από τις ενοχλήσεις και σ' εκείνες που είναι απαραίτητες για την ζωή. Και επειδή για την σωµατική 

υγεία και την ψυχική ηρεµία, δηλαδή την ευτυχισµένη ζωή, κάνουµε τα πάντα για να µη πονάµε και να µην υποφέρουµε, 
63

 

σήµερα όλες οι επιθυµίες είναι το ίδιο σηµαντικές και αναγκαίες. Όποιος ξεκαθαρίσει και κατανοήσει αυτό το πράγµα, 
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 Jaspers, σ. 188, Cooper, σ. 84. 
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 Αλέφαντος, σ. 85.  
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 Lafargues, σ. 29, Cooper, σ. 67. 
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 Greek Literature, Επίκουρος, σ. 298,  

    Επίκουρου, Briefe, Sprόche, Werkfragmente, Επιστολή προς Μένοικον 127 και 128,   σ.σ. 44 µέχρι 

46.    
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θα καταλάβει ότι κάθε κατεύθυνση και επιλογή εναντιώνονται στην εξασφάλιση της σωµατικής του υγείας και της 

ψυχικής του ηρεµίας. Εδώ το κατάλαβε ο Επίκουρος πριν από 2300 χρόνια. 

 

 

 

 

Εµείς κι αυτοί 
(ψυχαγωγία και ενηµέρωση) 

 

 

Τις µέρες της απραξίας 

που η µοναξιά γίνεται απελπισία και µας παίρνει από κάτω, 

συνειδητοποιούµε την κανονικότητά µας  

και την ιστορική µας συνέχεια, συνοχή, συνενοχή. 

Fuck you, Πάσχα ! 

 

1. ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΙΚΟΙ  
1
  

 

Το κοινωνικό σύστηµα αποβλέπει, εκτός από την παραγωγικότητα, και στην ικανοποίηση της ανθρώπινης ζωής. 

Ψυχαγωγία και ενηµέρωση συναρθρώνονται σε µια βιοµηχανική παραγωγική διαδικασία επέκτασης και οµογενοποίησης. Στα 

πλαίσια ενός αυτοσχεδιαζόµενου καπιταλισµού, η κλίµακα αυτής της διαδικασίας είναι παγκόσµια. Κύρια χαρακτηριστικά 

της είναι ο µονοσήµαντος χαρακτήρας της και η προώθηση της σχετικής αποµόνωσης του ατόµου. Η δηµόσια επικοινωνία 

αντικαθίσταται από την µαζική επικοινωνία, όπου η ενεργητικότητα και η κριτική συµµετοχή είναι προφάσεις και χίµαιρες. 
2
 

Η επικαιρότητα συνίσταται από µια σύµπτωση πολιτικής και αισθητικής. Η αρχική διαπίστωση, και κατοπινή προϋπόθεση, 

ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά περιεχόµενα µε διαφορετικούς νόµους εξέλιξης, αίρεται από τον ουσιαστικό περιορισµό 

της κοινωνικής διαδικασίας, στον οποίο αποβλέπει αυτή η σύζευξη. Η αισθητική δεν είναι ίχνος αυτής της διαδικασίας, κάτι 

σαν τέχνη στη συλλογική της εποχή, αλλά το µέσον για την ενίσχυση των µηνυµάτων της εξουσίας. 
3
  

Η κυρίαρχη πολιτισµική στρατηγική έχει κλασικά χαρακτηριστικά κοινωνικού συντηρητισµού. Η εξουσία αφού 

διέκοψε ή κατέστρεψε µε την βία την πολιτισµική εξέλιξη της κοινωνίας, προσπαθεί να επιβάλει από πάνω µια δική της καρι-

κατούρα πολιτισµού. Ο ιδανικός καταναλωτής αυτού του πολιτισµού είναι ένας εργάτης αλυσίδας, που αφού έχει καταρρεύ-

σει σαν πολλαπλότητα κι πολυπλοκότητα από αντιδράσεις ταΐζεται µε συναυλίες και τηλεόραση. Η κατανάλωση πολιτισµι-

κών εµπορευµάτων εκτονώνει την πίεση των πολλών ωρών επίπονης και εξαντλητικής εργασίας, που γεµίζουν τον εργαζόµε-

νο από πλήξη, εξάντληση και νωθρότητα. 
4
  

Η µορφή αυτού του είδους ψυχαγωγίας αποβλέπει στο να κατακερµατίζει στο άπειρο κάθε µέτωπο σύγκρουσης. 

Ακόµα και όταν εµφανίζονται άµεσες συγκρούσεις, παίρνουν συνήθως έναν παραδειγµατικό χαρακτήρα. Ο τρόπος µε τον 

οποίο τις αγγίζουν τα µέσα ψυχαγωγίας είναι ίδιος µε αυτόν των µέσων ενηµέρωσης: ενσωµάτωση και χειραγώγηση. Στην 

αλλοτρίωση οδηγούν τόσο η εργασία όσο και η υπερπληροφόρηση και η ακινητοποίηση. Η αποµόνωση εµφανίζεται σαν 

ελεύθερη επιλογή αλλά και σαν µορφή αντίδρασης. 
5
  

Το κεφάλαιο σε αυτό τον ευαίσθητο τοµέα έχει επιδείξει ιδιαίτερες ικανότητες. Παράγει µε το όνοµα της ψυχαγω-

γίας, µια ιδιαίτερα σηµαντική και νευραλγική δυνατότητα αυτοαποµόνωσης και αποβλάκωσης. Συχνά αυτή η λειτουργία 

παρουσιάζεται σαν απρογραµµάτιστη και ρυθµιζόµενη από την αγορά και τους µηχανισµούς προσφοράς και ζήτησης. Παρα-

βλέποντας, στιγµιαία, το πως έχουν καθοριστεί αυτοί οι µηχανισµοί, πρέπει να δούµε ότι η ψυχαγωγία, όπως και η επικοινω-

νία, είναι προσανατολισµένες στη δράση και όχι στη σκέψη, στη στιγµή και όχι στη συνέχεια. Η ψυχαγωγία - ενηµέρωση, δεν 

είναι µόνο καταναλωτικό εµπόρευµα, µε το οποίο το άτοµο προσπαθεί να ανακουφιστεί από την αποµόνωσή του, επιστρέφο-

ντας σε αυτήν. 
6
  Είναι ταυτόχρονα και µέσο παραγωγής που, σε ένα βαθµό, βρίσκεται και στα χέρια των µαζών και µε την 

έννοια αυτή διαπαιδαγωγεί τον κόσµο στη συνδιαχείριση της παραγωγικής κρίσης. Όλα αυτά, αν και ειπωµένα το 1985, εκ-

φράζουν ακόµα και τώρα µε τον καλύτερο τρόπο σηµερινούς µηχανισµούς εκούσιου εγκλεισµού, όπως, για παράδειγµα, το 

διαδίκτυο. 
7
  

                                                           
1
 Το αρχικό κείµενο του "Ψυχαγωγία και ενηµέρωση" δηµοσιεύτηκε στο 1ο τεύχος του περιοδικού 

Convoy, (10 / 85), σ.σ. 10 και 11, µε αφορµή την διήµερη συναυλία, των Stranglers, Hagen. Clash, κ.α, 

στην Αθήνα και των επεισοδίων που την συνόδεψαν. Το αρχικό κείµενο του "Τα Οπια του Λαού, και 

όχι µόνο" δηµοσιεύτηκε στο 2ο τεύχος του ίδιου περιοδικού, (12 / 85), σ.σ. 22 και 23 µε τον τίτλο "Τα 

Παραµύθια της Χαλιµάς". Η αφορµή υπήρξε η φαρµακολογική συµπεριφορά του κινήµατος.   
2
 Jaspers, σ. 113, Colman, σ. 165.   

3
 Diederichsen, Die Freiheit..., σ. 167. 

4
 Cornford, σ. 15.  

5
 Guattari, σ. 87, Κατάκη, σ. 16. 

6
 Καραποστόλης, σ. 115. 

7
 Enzensberger, σ.σ. 26 και 27.  
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Η ψυχαγωγία κάνει δυνατή τη µαζική συµµετοχή σε µια κοινωνική και  κοινωνικοποιηµένη αντιπαραγωγική διαδι-

κασία. Αυτό δε σηµαίνει ότι η ψυχαγωγία είναι ακίνδυνη, αλλά ότι αποβλέπει στη µικροαστικοποίηση των µαζών, αντιµετω-

πίζει την πληροφόρηση σαν ένα ακόµα εµπορεύσιµο και καταναλώσιµο είδος, και ότι είναι φτιαγµένη στα µέσα της εξουσίας. 

Είναι µια µαλακή καταστολή και όχι απλά ένας µηχανισµός ενσωµάτωσης. Και επειδή η καλή διάθεση είναι προτιµότερη από 

την πολιτισµική απαισιοδοξία το άτοµο προσπαθεί να "κρατηθεί" από το περιβάλλον του, τις ιδέες, τα γούστα, τα πρότυπα, 

τους τρόπους ύπαρξης, τις εικόνες που του ενσταλάζουν αδιάκοπα, ακόµα και τα στιχάκια που στριφογυρίζουν µέσα στο 

µυαλό του. Η πολιτιστική βιοµηχανία τελικά, όµως, υποδουλώνει τους ανθρώπους µε διακριτικότερο και αποδοτικότερο 

τρόπο από ότι οι άλλες µέθοδοι κυριαρχίας και καταπίεσης. 
8
  

Πίσω από την προµετωπίδα της ψυχαγωγίας συµβαίνουν και άλλες διαδικασίες. Η ψυχαγωγία - ενηµέρωση είναι 

µια συνωµοσία ενάντια στην αγάπη και την σεξουαλικότητα, γιατί κλέβει από τον άνθρωπο τις συνέχειές του και τις υποκα-

θιστά µε σήριαλ. Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα και τα δελτία ειδήσεων δεν µπορούν πλέον να εξαπατήσουν και τον τελευ-

ταίο αναλφάβητο χωρικό παραµεθόριου οικισµού, γι' αυτό εξάλλου φιλελευθεροποιούνται. Το πρόβληµα παραµένει ότι η 

ψυχαγωγία είναι ξένη και πρέπει να την οικειοποιηθούµε, και αυτή η προσέλκυση εκτροχιάζει συναισθήµατα και συσχετι-

σµούς. 
9
  

Το γεγονός  και µόνο ότι παραδοσιακοί µηχανισµοί συναίνεσης και ενσωµάτωσης της λαϊκής δυσφορίας, όπως το 

κόµµατα και "ανεξάρτητοι" οργανισµοί, απαιτούν αυτή τη φιλελευθεροποίηση, θίγει τρεις τουλάχιστον κατηγορίες προβλη-

µάτων: 

1. Η συνολική κοινωνική συνείδηση έχει ωριµάσει για µια τέτοιου είδους µεταρρύθµιση, έτσι ώστε να είναι και 

διαπραγµατεύσιµη και εµπορεύσιµη.  

2. Η συνείδηση αυτή έχει αρχίσει να γίνεται επικίνδυνη για την οµογενοποιητική λειτουργία του συστήµατος. ∆η-

µιουργείται ένα παράλληλο και πιθανά ανταγωνιστικό σύστηµα ψυχαγωγίας και πληροφόρησης, από άτοµα, οµάδες, και 

οικονοµικοπολιτικά συµφέροντα. 

3. Υπάρχει µια έντονη τάση η ενηµέρωση και η πληροφόρηση να περνάνε µέσα από το µηχανισµό της ψυχαγωγίας, 

που είναι ανεξάρτητος από τον κρατικό παρεµβατισµό, γιατί ανήκει κατευθείαν στα αφεντικά.  

 

Η εξουσία δε γνωρίζει τι σκέφτεται το κάθε άτοµο και τι γνωρίζει στην καθηµερινή του ζωή, όταν δε µπορεί αυτό 

το ίδιο το άτοµο να το εκφράσει. Στην ψυχαγωγία τα άτοµα αρθρώνουν την αόριστη ανησυχία τους, τα αισθήµατα αδυναµίας 

τους, ακόµα και µέσα από το είδος της ψυχαγωγίας που επιλέγουν. Το βασικό χαρακτηριστικό του εξατοµικευµένου αυτού 

"µαζικού" πολιτισµού είναι η υποκατάσταση της ιστορικής εξέλιξης από τη µυθική επανάληψη, όπως παράδειγµα συµβαίνει 

µε τις ιστορικές σειρές της τηλεόρασης. Αυτό σηµαίνει διάλυση της υποκειµενικότητας και καταδίκη σε παθητικότητα. Η 

αντίσταση στα µέσα µαζικής αποβλάκωσης και στα εκπαιδευτικά προγράµµατα κάµπτεται σε µια αποδοχή, όταν έχουµε να 

κάνουµε µε το φαινόµενο της ψυχαγωγίας. Αυτό έχει διαπιστωθεί από την εξουσία, έτσι, ώστε και στις πλέον συµβατικές 

προπαγανδιστικές της επαφές µε το λαό, προσπαθεί να δώσει το χαρακτήρα της ψυχαγωγίας. Παράδειγµα είναι οι συναυλίες 

που συνοδεύουν τις πολιτικές συγκεντρώσεις, η µουσική αλλά και εικονική επεξεργασία των διαφηµιστικών των κοµµάτων, η 

αισθητική των αφισών, η ενδυµατολογική και συµπεριφορολογική επένδυση των ηγετικών οµάδων. Απέναντι στην ψυχαγω-

γία, τελικά, είµαστε όλοι εξισωµένοι. 
10

  

Η αγορά κατασκευάζει από τους ανθρώπους αντικείµενα, µετατρέποντας µια γενική επιθυµία και θέληση για ευτυ-

χία σε ζήτηση για εµπορεύµατα και υπηρεσίες. Η ελληνική κοινωνία, από πεδίο δυνατοτήτων, εξελίσσεται σε χώρο δεδοµέ-

νων. Ο πλούτος των αντικειµένων που προσφέρονται είναι αναντίστοιχος των γλίσχρων µέσων που διατίθενται, και έτσι κα-

ταλήγουµε σε µια µικροαστική κοινωνία που απασχολείται µόνο µε το πως θα κερδοσκοπήσει, θα εκµεταλλευτεί τον ιδρώτα 

του εργάτη και θα εξαπατήσει το περιβάλλον της. Αυτό αποκαλείται τώρα πια "προσωπική έκφραση". Η πολιτισµική βιοµη-

χανία πρέπει να απορριφτεί στο σύνολό της γιατί είναι αντιδηµοκρατική. Είναι ένας ιδεολογικός, αυθαίρετος, πραγµατωµένος 

αλλά και φαινοµενικός πολιτισµός. Τίποτα δεν είναι ούτε πραγµατικό, ούτε αληθινό. 
11

  

 

 

2. ΣΤΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΝΑΣΤΕΝΑΖΕΙ 
 

Το καφενείο υπήρξε ένας χώρος επικοινωνίας και ανταλλαγής του αντρικού πληθυσµού που βαθµιαία κατακτείται 

και από τις γυναίκες. Το γεγονός αυτό σηµασιοδοτείται ήδη από την τάση τα καφενεία να έχουν και αποχωρητήρια γυναικών!  

Εκτός από χώρος συνάντησης είναι χώρος ανταλλαγής πληροφοριών, χώρος πολιτικών και αυθόρµητων πολιτιστικών εκδη-

λώσεων, γραφείο ευρέσεως εργασίας, ψυχαγωγίας και αντιπαράθεσης. Τα καφενεία χωρίζονται σε δεξιά και αριστερά, ανά-

λογα µε τις πολιτικές πεποιθήσεις του καφετζή και της πελατείας. Στα καφενεία συντρέχουν τα κουτσοµπολιά της περιοχής, 

µιλάει ο βουλευτής και ο κοινοτάρχης, εγκαταστάθηκε η πρώτη τηλεόραση, το πρώτο φαξ και ο πρώτος Η/Υ του χωριού, 

οργανώνονται γιορτές αυθόρµητες και προγραµµατισµένες, οι άνθρωποι µιλάνε παθιασµένα για τα προβλήµατά τους και τα 

πρωινά πριν πάνε για δουλειά πίνουν τον καφέ τους και προγραµµατίζουν την µέρα τους. Τα καφενεία είναι ο αντρικός µέχρι 

πρόσφατα χώρος, όπου συντείνει όλη η πολιτιστική ζωή της κοινότητας.  

Ο αντίστοιχος γυναικείος αντίποδας του αντρικού καφενείου υπήρξαν οι αυλές των σπιτιών, όπου οι γυναίκες συ-

ναντιόντουσαν και συζητούσαν για τα ίδια ακριβώς θέµατα, µε επιπλέον ζητήµατα την σεξουαλικότητα, τα προξενιά, την 

αλληλεγγύη απέναντι σε αντρικές αυθαιρεσίες και την αλληλοβοήθεια στις δουλειές του νοικοκυριού.   Η ανοικοδόµηση και 

                                                           
8
 Baudrillard, σ. 20, Guattari, σ. 123, Diederichsen, Die Freiheit..., σ. 114, Jay, σ. 257.  

9
 Jay, σ.σ. 254 και 255.  

10
 Jaspers, σ. 306, Jay, σ. 225. 

11
 Jay, σ. 256, Καραποστόλης, σ. 148.  
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η αστικοποίηση κατέστρεψε πρώτα τις αυλές και κατά συνέπεια κτύπησε πρώτα και κύρια τις γυναικείες κοινότητες και δευ-

τερευόντως στρίµωξε τα καφενεία σε ισόγεια πολυκατοικιών. Το κοινό χαρακτηριστικό και των δύο οµαδοποιήσεων είναι ο 

διάλογος και η συζήτηση και αυτό θα είναι στο συγκεκριµένο ζήτηµα το αντικείµενο του προβληµατισµού. Ο λόγος είναι το 

βασικό µέσο επικοινωνίας επόµενα και ψυχαγωγίας και τα υπόλοιπα εκφραστικά µέσα υποτάσσονται ή αναφέρονται στο 

λόγο. Οι εικόνες "αφηγούνται"  η µουσική "µιλάει" στα συναισθήµατά µας και όλοι οι χειριστές µηχανηµάτων ψυχαγωγίας 

θέλουν να µας "πουν" κάτι µε αυτά. 

Η ελληνική συζήτηση γίνεται από ένα σχετικά σταθερό συνοθήλευµα ατόµων που προσπαθούν να γίνουν αποδε-

κτά µεταξύ τους ή να δώσουν την εντύπωση για κάτι τέτοιο. Υποκρίνονται ότι διασκεδάζουν. Συχνά η λαϊκές συναναστροφές 

διακρίνονται από µια κατήφεια που υπονοεί ταλαιπωρία, αγώνες και στερήσεις, αλλά που τελικά ανάγεται σε ύφος. Ενώ στην 

προτεσταντική και αισιόδοξη δύση, η κατήφεια θεωρείται περίπου αγένεια, στην µοιρολατρική ορθόδοξη ανατολή η κατή-

φεια αποτελεί την αφετηρία πάνω στην οποία στοιχειοθετείται µια οµάδα, που τελικά καταλήγει στο να κοροϊδεύει τις κατε-

στηµένες αξίες και να ειρωνεύεται και τον εαυτό της που υποτάσσεται σε αυτές.
12

  

Η συµπεριφορά των συζητητών είναι αντιφατική. Οι συνοµιλητές απορροφούνται σε κάτι και παραµελούν την υ-

πόλοιπη συζήτηση, προσηλώνονται σε ό,τι κεντρίζει στιγµιαία το ενδιαφέρον τους, άλλοτε είναι νωθροί και άλλοτε ενεργητι-

κοί. Η συζήτηση είναι ασυνάρτητη και συγκεχυµένη και δεν αποβλέπει σε κανένα διάλογο αλλά στην παρέα και την αυτο-

προβολή των συνοµιλητών. Μιλούν όλοι µαζί, λένε τα ίδια πράγµατα, συµφωνούν αν και διαφωνούν και αντίστροφα, και 

προσπαθούν να ανυπόµονα επιβληθούν.. ∆εν υπάρχουν µέθοδοι για την συνέχεια του διαλόγου, αλλά µορφές υπεκφυγών από 

το κύριο ζήτηµα, αντιστίξεις, επιθέσεις ειρωνείες, διαβολή των ισχυρισµών του άλλου, κακεντρέχεια. Όλα αυτά κρύβονται 

πίσω από χαµόγελα και συζητήσεις για άσχετα και όχι αµφιλεγόµενα θέµατα  
13

  

Η συναναστροφή διαπνέεται από ιδεολογική αχρωµατοψία. Τα άτοµα δεν έχουν σχέση µε τις "ιδέες" τους που έτσι 

κι αλλιώς δεν κατανόησαν ποτέ. Κατά βάθος είναι όλοι ακόµα χουντικοί και υπερήφανοι που υπηρέτησαν στα ΤΕΑ. ∆εν µπο-

ρεί να µιλήσει κανείς για ασυνέπεια χωρίς να θεωρηθεί ύποπτος. Όλα αυτά είναι αποτέλεσµα ενός στην ουσία συνδρόµου 

αδιαφορίας και συστηµατικής απώθησης κάθε σοβαρού θέµατος. Η τάση είναι ο διαρκής χαβαλές. Από την άλλη µια λεκτική 

διαφωνία µετατρέπεται σε εµπαθή λογοµαχία µε ειρωνικές εκφράσεις και τερµατίζεται µε βρισιές σχετικές µε την νοηµοσύνη 

και την σεξουαλικότητα του συνοµιλητή και διακοπή της συζήτησης. Αντίκρυ δε στέκεται µια "ανθρώπινη υπόσταση" αλλά η 

άρνηση και η ηλιθιότητα αυτοπροσώπως. Η στενότητα της κοινωνικής αντίληψης αντιστοιχεί σε µια ευρύτητα της ατοµικής 

φαντασίωσης. 
14

  

Υφίσταται µια δυσαναλογία ανάµεσα στην αξία του αντικείµενου της προστριβής και της διάστασης που του δί-

νουν τα δύο µέρη, έτσι ώστε να φαίνεται σε τελική ανάλυση, σαν σύγκρουση συµφερόντων. Μέσα από αυτές τις συγκρού-

σεις, όµως, δεν αναδιοργανώνονται οι κοινωνικές σχέσεις. Η αντιπαράθεση είναι παρορµητική και κυριαρχείται από µια αό-

ριστη αλλά αυτονόητη απόρριψη του άλλου. ∆εν έχουµε σύγκρουση συµφερόντων αλλά σύγκρουση ταυτοτήτων. Μετά από 

κάθε προστριβή, κάθε πλευρά θεωρεί πως επιβεβαιώθηκε, αφού αποκάλυψε τις µικρές αθλιότητες της άλλης. Ό,τι συµβαίνει 

είναι αποτέλεσµα µιας ανεπανάληπτης συγκυρίας που κάθε άλλος είναι ανίκανος να κατανοήσει. 
15

  

Οι προστριβές του καφενείου και της αυλής είναι κοινωνικές χειρονοµίες για τους µεγαλύτερους και επεισόδια 

δυσλειτουργίας του συστήµατος για τους νεότερους, που παραπέµπουν σε µια κοινωνία που δυσκολεύεται να εννοήσει τον 

εαυτό της, να αναγνωρίσει τα καινούργια της συστατικά και να αναζητήσει, κάποια στιγµή, κανόνες και αρχές λειτουργίας. 

Οι αυλές καταργήθηκαν από τους εργολάβους οικοδοµών και τα καφενεία σκοτείνιασαν, αλλά το σύστηµα επικοινωνίας 

κατέρρευσε από τις εσωτερικές του αντιφάσεις, αφήνοντας τα ίχνη του παντού: στην πολιτική ζωή, στις παρέες και βέβαια 

και στον "χώρο". 

Η ανεπάρκεια αυτού του συστήµατος προετοίµασε το έδαφος για την εσωστρέφεια και την αναζήτηση της ψυχα-

γωγίας στην τεχνολογία και τη  αυτοαποµόνωση ή την πυρηνική οικογένεια. Οι τηλεοράσεις στα καφενεία προκαλούσαν 

συζήτηση, το τηλέφωνο σιωπή και ανυποµονησία. Η νεώτερη γενιά δεν βρήκε το δρόµο της στο δρόµο, το καφενείο, την 

καφετέρια, τον κινηµατογράφο, αλλά χάθηκε στους τέσσερις τοίχους ενός υπνοδωµατίου και στην προβολική πραγµατικότη-

τα των εντυπώσεων. 

 

 

3. ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΩΝ 

 

Ο κινηµατογράφος, µε την ήδη µακρόχρονη ιστορία του, υπήρξε µια σηµαντική και αντιφατική εκδοχή αυτής της 

ταυτόχρονης διαδικασίας ψυχαγωγίας και ενηµέρωσης. Η σκοτεινή αίθουσα µε τις πυκνές, παράλληλες σειρές καθισµάτων 

αποτελεί, ένα έξοχο περιβάλλον διαστολής των νοητικών διεργασιών και των αντιστάσεων του θεατή. Το σκοτάδι στο σύγ-

χρονο άνθρωπο δηµιουργεί συνειρµούς σεξουαλικότητας - και αυτό σηµαίνει χαλάρωση και αυξηµένη δεκτικότητα ερεθισµά-

των. Το σκοτάδι του κινηµατογράφου έχουν υιοθετήσει τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, η τηλεόραση και το βίντεο - και όχι, βέ-

βαια, από σύµπτωση, ούτε για αισθητικούς λόγους. Η γραµµική διάταξη των καθισµάτων δηµιουργεί την αίσθηση της αποµό-

νωσης και ενισχύει τη λειτουργία του σκοταδιού.  

Στο αρχαίο θέατρο είχαµε, για παράδειγµα, ανάλογη πυκνότητα και οµοιοµορφία των κερκίδων. Η κυκλική διάτα-

ξη και το φως της ηµέρας επέτρεπαν τουλάχιστον την οπτική επικοινωνία των θεατών. Όταν τα "δρώµενα" παρέρχονταν µέσα 

σε κλίµα γενικής αδιαφορίας, µε την παράλληλη, φυσικά, ζωντανή παρουσία των ηθοποιών και του σκηνοθέτη - συγγραφέα, 
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 Καραποστόλης, σ.σ. 118 µέχρι 127.  
13

 Στο ίδιο, σ.σ. 124, 134 και 163 µέχρι 172, Cornford, σ. 18.  
14

 Καραποστόλης, σ.σ. 141 µέχρι 143 και 53 µέχρι 55.  
15

 Καραποστόλης, σ.σ. 33 µέχρι 36, 47 και 137. 
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τα σχόλια και οι συζητήσεις τους επέτρεπαν να έχουν άµεση εικόνα της αξίας ή της απαξίας του έργου. Η σχέση ήταν µερικά 

αµφίδροµη και τα σχετικά ιστορικά ανέκδοτα αφθονούν.  

Το περιεχόµενο των ταινιών που προτείνονται και προτιµούνται είναι η σηµαντικότερη διάσταση του κινηµατο-

γράφου. Τα κριτήρια µε τα οποία οι διάφοροι αιθουσάρχες, που παλιότερα απευθυνόντουσαν στο "χώρο", διάλεγαν τα έργα 

που πρόβαλλαν, ήταν πολιτικά. Βρισκόντουσαν σε αρµονία µε κάποια εναλλακτικά, οπωσδήποτε, πάντα καταναλωτικά, πρό-

τυπα  που απευθύνονταν και ανταποκρινόντουσαν στις ιδεολογικές συµπεριφορές και τάσεις της εποχής. Αν η αποβλάκωση, 

µε την πρόφαση της πολιτικής διαπαιδαγώγησης, πέρασε το '75 από τον Ιβάν τον Τροµερό, σήµερα γίνεται περισσότερο εύπε-

πτη µέσα από τον "φανταστικό" κινηµατογράφο. Ο κινηµατογράφος αυτός είναι ο παράδοξος συνδυασµός φαντασίας και 

ρεαλισµού και αντικαθρεφτίζει τη σηµερινή πολιτική του "χώρου" που στερείται φαντασίας και ξεχειλίζει από παραλογισµό. 

Ταυτόχρονα, η συµπεριφορά των αντιηρώων του, προσφέρει και αγωνιστικά πρότυπα φασιστοειδούς και σεξιστικής συµπε-

ριφοράς για όλη τη νεολαία.  
16

  

Καουµπόικα υποπροϊόντα και προϊστορικά αστυνοµικά υποκαθιστούν την επιθυµία για βία, σεξουαλικότητα και 

ορθολογικό θετικισµό (ο επιθεωρητής που προχωράει µε λογικά βήµατα στην ανακάλυψη του δολοφόνου) του µισού "χώ-

ρου". Ο άλλος εκστασιάζεται από τους επιγόνους του Ράµπο και τις συνέχειες του Πολέµου των Άστρων που µας πληροφο-

ρούν για τα µελλοντικά προγράµµατα του ΝΑΤΟ και µας εξοικειώνουν µε την θέαση των πολεµικών αεροπλάνων τύπου 

Stelth. 

Το φυσικό τέκνο του κινηµατογράφου και της τηλεόρασης είναι το βίντεο που συνταιριάζει τα συντηρητικότερα 

στοιχεία όλων αυτών που αναφέρθηκαν σε µια ενιαία έκφραση. Το βίντεο δανείζεται από τον κινηµατογράφο τη δυνατότητα 

επιλογής µέσα από πολλές ταινίες οι οποίες, όµως, από ποιοτική άποψη είναι πολύ κατώτερες. Η κριτική σε ταινίες βίντεο 

είναι ανούσια, πέρα από την διαπίστωση  ότι, κύρια, είναι ταινίες σεξ και βίας. Το βίντεο δανείζεται από την τηλεόραση - 

εκτός βέβαια από την οθόνη - την αποµόνωση της οικογενειακής ή ατοµικής παρακολούθησης του έργου.  

Γενικά, η προβολή των εικόνων, µε αποκορύφωση τις σύγχρονες εικόνες των παιχνιδιών του Η/Υ, πρόκειται, στη 

συντριπτική της πλειοψηφία, αυτήν που καταναλώνουν ευχάριστα οι µάζες, για µια µετάπλαση της καταγραφής της κίνησης 

σε µια ανόητη προβολή εικόνων και ιδεολογίας που συνηθίζει τον θεατή στην ιδέα ότι οι καταστροφές είναι κάτι το συνηθι-

σµένο, όσο και ο αέρας που αναπνέει. Την ίδια στιγµή αυτές οι καταστροφές παραµένουν ανεξήγητες και σχετικές. Ήταν 

µοιραίο ο αµερικανοευρωπαϊκός άξονας να σφάξει τους γιουγκοσλάβους και τους ιρακινούς που κανείς δεν καταλαβαίνει 

γιατί είναι τόσο κακοί. Καθετί που κινείται έξω από τα πλαίσια του νεοφιλελεύθερου νεοφασισµού εξοβελίζεται στο χώρο 

του ασυνείδητου. Κάθε απορία και αµφιβολία εµπίπτει στην αρµοδιότητα των γλυκανάλατων εραστών - βιαστών και σωτή-

ρων του ανθρώπινου γένους από κάθε είδος "κακών".    

 

 

4. Η Ι∆ΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ 

 

Αυτή η "χαρούµενη" ψυχαγωγία µε την εσωστρεφή υποκειµενικότητά της διαµορφώνει συνειδήσεις και πληροφο-

ρεί στρεβλά για την παγκόσµια κατάσταση. Ο θεατής ή ο παίκτης αιχµαλωτίζονται από την ιδέα ενός κινδύνου που λανθάνει 

και παρευρίσκεται παντού και που γι αυτό µπορεί, από τη µια στιγµή στην άλλη να κατακλύσει την καθηµερινότητά µας. Η 

συνεχής επανάληψη αυτής της κατάστασης, ειδικά µέσα από τα παιχνίδια του υπολογιστή, διαπαιδαγωγεί και εξοικειώνει τον 

θεατή και παίκτη στην ιδέα του κινδύνου, αµβλύνοντας ταυτόχρονα και τη διάθεσή του να αντισταθεί.  

Η νοοτροπία ενός κοινωνικού δυϊσµού ανάµεσα στο καλό και το κακό, η πρωτόγονη σύγκρουση Αχουραµάσδα και 

Αριµάν, έχει όλες τις προϋποθέσεις να περάσει από τους εξωγήινους στους γείτονες. 
17

 Είναι µια προπαίδευση στο ρατσισµό, 

που στηρίζει την επιβίωση ενός κοµµατιού της ανθρωπότητας, όχι στην κατάργηση των εξουσιαστικών σχέσεων, αλλά στην 

εξόντωση του υπόλοιπου. Όποιος δε σκοτώνει πρακτικά σκοτώνει νοητικά. Οι θεατές και οι παίκτες έχουν την ικανοποίηση 

να βλέπουν τέρατα και εξωγήινους να εξοντώνουν τον πλησίον τους που αποστρέφονται και ζηλεύουν. Χαλαρώνουν την 

έντασή και εκτονώνουν την επιθετικότητα που έχει συσσωρευτεί µέσα τους  Ο τελευταίος βαλκανικός πόλεµος εκτυλίσσεται 

µε τηλεοπτικούς όρους. Οι στρατιώτες του UCK είναι ντυµένοι σαν Ράµπο µε αθλητικά παπούτσια και η αίσθηση των αντί-

παλων µερών σε όλη τη γιουγκοσλαβική επικράτεια είναι αυτή ακριβώς. Όταν κάποιος γερµανός εθελοντής φασιστάκος βρε-

θεί να του κόβουν το λαρύγγι τα πράγµατα αλλάζουν, αλλά είναι ήδη πολύ αργά για αυτόν. Κάθε λεωφορείο και κάθε σταυ-

ροδρόµι του Bronx µοιάζει µε ένα µικρό Σεράγεβο και το Σεράγεβο µε ένα λεωφορείο φτωχής συνοικίας µιας µεγαλούπολης. 

Το µίσος αρκεί, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.  Στο τέλος, ο κάθε αλήτης έρχεται µε αυτά που έχει µάθει στα δολοφονικά του 

παιχνίδια  και πατάει τα κουµπιά κάποιου στρατηγείου και σκοτώνει κόσµο, που βέβαια δεν είναι αθώος, πιστεύοντας ότι 

γίνεται δολοφόνος για το καλό της ανθρωπότητας. 
18

    
Ενώ η Αυστρία ή το Κόσοβο του νεοφασισµού δεν απέχουν και τόσο πολύ, τα UFO, οπωσδήποτε θα επιχειρήσουν 

πρώτα να γνωρίσουν το ανθρώπινο γένος και όχι να το καταβροχθίσουν. Σε τελευταία ανάλυση, µπορεί να µην τρώγεται ή να 

µην τους αρέσει. Κανείς δεν αναρωτιέται γιατί οι εξωγήινοι πρέπει να σκέπτονται σαν ανώτατοι αξιωµατικοί του Πενταγώ-

νου, όταν δεν σκέφτονται έτσι ούτε οι κινέζοι. Το ουσιαστικό είναι ότι όλα αυτά τα έργα καταστροφών ενσαρκώνουν µια 

εκδοχή της διεθνούς κρίσης, όπου ο "λαουτζίκος" είναι ανίκανος και αδύναµος να αντιδράσει, γιατί έτσι τον θέλει, σε τελική 

ανάλυση, η εξουσία. Η νεοφιλελεύθερη ανθρωπότητα σώζεται από κάποιο παιδί θαύµα, κάποιον υπεράνθρωπο - άντρα και 
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 More, σ. 9. Ο More, το 1516 πρόβλεπε µια τέτοια κατάληξη της κοινωνίας του καπιταλισµού, που 

τότε ήταν ακόµα στα σπάργανά του, και δεν µίλαγε, βέβαια, για την εποχή του.   
17

 Ο Αχουραµάσδα και ο Αριµάν είναι οι απόλυτες  προσωποποιήσεις του καλού και του κακού στην 

αρχαία ζωροαστρική θρησκεία.  
18

 H. M. Enzensberger, Aussichten auf dem Bürgerkrieg, σ. 30. 
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πολύ σπάνια γυναίκα που ανταποκρίνεται, βασικά, στις αντρικές ερωτικές φαντασιώσεις - µε πρώτο δάσκαλο το ρυπαρό 

φασίστα και χυδαίο φαλλοκράτη πράκτορα της Intelligence Service, James Bond. 

Οι καταστροφές και η βία της βιοµηχανίας του θεάµατος βρίσκουν απήχηση στο "χώρο" γιατί ο "χώρος" είναι α-

νασφαλής. Ζει, και το αντιλαµβάνεται αυτό, σε ένα κόσµο ασταθή όπου η καθηµερινή ζωή αναστατώνεται αδιάκοπα από 

πραγµατικές καταστροφές. Τα σαγόνια του καρχαρία είναι µια κοινωνική πραγµατικότητα. Σε µια εποχή που τείνει να κυ-

ριαρχήσει η φασίζουσα εκδοχή του πολιτικά ορθού, δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούµε τη λέξη πολιτισµικός ιµπεριαλισµός. 

∆εν είναι της µόδας, όπως εξάλλου και η µίνι φούστα. Τώρα λέµε "παγκοσµιοποίηση της αγοράς" του πολιτισµού και "πολυ-

πολιτισµική ταυτότητα." 
19

 Το ηθικό δίδαγµα της βιοµηχανίας - κοινωνίας του θεάµατος είναι η µορφολογία της ιδεολογίας 

της εξουσίας: σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναζητούµε καταφύγιο σε µια δυνατή προσωπικότητα ή σε ένα ισχυρό οργανισµό 

ώστε να στηριζόµαστε σε στιβαρά πόδια και χέρια.  

 

 

5. ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ          
 

Η ιδιαιτερότητα της τηλεόρασης δεν εξετάζεται  στο κείµενο αυτό σαν αυτόνοµο τµήµα της ψυχαγωγίας - ενηµέ-

ρωσης, για κάποιους ουσιαστικούς λόγους: 

1. Η τηλεόραση δεν είναι ούτε ψυχαγωγία, ούτε ενηµέρωση. Είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισµός οµογενοποίησης 

του πληθυσµού και δηµιουργίας της ψευδαίσθησης της εθνότητας.  

2. Η τηλεόραση είναι το δεκανίκι της αυτιστικής µας κοινωνίας. ∆είχνει πτώµατα, βία και συνεδριάσεις διαφόρων 

συµβουλίων. Οι θεατές οικειοποιούνται το ντύσιµο, τις κινήσεις, τη στάση και τη συµπεριφορά τους. Η κοινωνία της τηλεό-

ρασης είναι µια κοινωνία γεµάτη γιατρούς, αστυνοµικούς και δικηγόρους, που προτείνουν στην πραγµατική κοινωνία να τους 

µιµηθεί και αυτή προσπαθεί, ή κάνει ακριβώς το αντίθετο. 

3. Σε αυτή την αδυναµία διάκρισης ανάµεσα σε πραγµατικότητα και τηλεόραση, βρίσκουν οι θεωρίες της προσποί-

ησης και της προσοµοίωσης την απόλυτη δικαίωσή τους. 
20

  

4. Το διεστραµµένο επίπεδο πληροφόρησης, το οποίο είναι και ο κανόνας στην τηλεόραση, συνιστά ένα καλά υπο-

λογισµένο συµφέρον που θέλει να παρεµποδίσει την αναλογική σκέψη ή τον παραδειγµατισµό ενός κοµµατιού του λαού από 

κάποιο άλλο, ή την έµπνευση και τον παραδειγµατισµό του από ιστορικά παραδείγµατα  
21

  

5. Στην επαρχία η τηλεόραση µασιέται και µέσα στα καφενεία, σιγά - σιγά, ανάµεσα σε διαλείµµατα καφέδων, συ-

ζητήσεων, πρέφας και ταβλιού. Στην πόλη υπήρξαν αρκετές φορές που το σύνθηµα "αλήτες, ρουφιάνοι, δηµοσιογράφοι", 

υπενθύµισε ότι αν ο εχθρός είναι αριστερά, εµείς είµαστε ακόµα αριστερότερα. Η πυρπόληση των αυτοκινήτων των ραδιοτη-

λεοπτικών σταθµών και οι ξυλοδαρµοί των δηµοσιογράφων, στις διαδηλώσεις, επισήµαναν το γεγονός ότι είναι προτιµότερη 

µια κακοποίηση των µέσων - δηλαδή της ιδεολογίας - από µια κακοποίηση των ανθρώπων. 
22

  

6. Περισσότερα για τις παραισθησιογόνες ουσίες, που ο "χώρος" αλλά και οι περισσότεροι χρήστες αντιµετωπίζουν 

σαν ναρκωτικά, γράφονται στο τµήµα του κειµένου που ακολουθεί και που αφορά και την βασικότερη µορφή ναρκωτικού 

που καταναλώνει το 99% του πληθυσµού: την τηλεόραση. 

 

 

6. ΤΑ ΟΠΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ 

 

α) το σπίτι της ηδονής 

 
Κάθονται στην κουζίνα, αναπαυτικά ή όχι, τραβάνε τις κουρτίνες του παράθυρου, κλείνουν τη µόνιµα ανοιχτή πόρτα 

του σπιτιού. Η Ρόζα ετοιµάζει αχνιστό τσάι µε µια όµορφη συνταγή από πολλά µυρωδικά και µπαχάρια. Ο Βλαδίµηρος ξετυλίγει 

ένα κοµµάτι νάιλον, από το οποίο ξεπροβάλλει ένα  µαύρο παστελινάτο αφγάνι. Οι πιο περίεργοι το µυρίζουν, κάποιος το δα-

γκώνει, προσπαθούν όλοι µαζί να εκτιµήσουν την ποιότητα. Ο Κάρολος κολλάει τρία τσιγαρόχαρτα, τα δυο πρώτα σε ελαφριά 

κλίση µεταξύ τους και το τρίτο καπάκι από πάνω καίγοντας τη µύτη που περισσεύει. Τα χαρτάκια - εκείνα τα ροζ του ελληνικού 

µονοπωλίου - τα είχε σαλιώσει και τσαλακώσει προηγούµενα ο Μάο, σαν µερακλής ανατολίτης που ήταν. Ο Κάρολος συνεχίζει. 

Σαλιώνει δυο τσιγάρα πάνω στην κόλληση - σήµερα έχουνε σπουδαίο τουµπεκί, επειδή βρήκαν ένα πακέτο συριακά Palmira, 

που "κατεβαίνουν". Κάθε ρουφηξιά φτάνει µέχρι κάτω. Με πολύ γρήγορες και επιδέξιες κινήσεις, πάντα ο Κάρολος, γνωστός 

ταχυδακτυλουργός, ανακατεύει µαύρο και καπνό. Σιωπή. Το υποµονετικό ανακάτωµα προκαλεί ελαφρύ εκνευρισµό που εκδηλώ-

νεται µε ταυτόχρονα ανάµατα τσιγάρων. Το τσάι είναι έτοιµο και η Ρόζα το σερβίρει µε αργές κινήσεις, ενώ ο Κάρολος βάζει 

µια µικρή τζιβάνα. Και το τσιγάρο είναι έτοιµο. Το τινάζει ελαφρά, για να καθίσει, το πατάει για να το κλείσει από πάνω και 

καίει τη µύτη. ∆οκιµάζουν όλοι µαζί αν "τραβάει" µε την ευσυνειδησία επίσηµης συνεδρίασης της ∆ιεθνούς. Το µαγνητόφωνο 

παίζει Reggae αδιάκοπα, αλλά δεν του δίνει σηµασία κανείς. Ανάβουν και στην υγειά τους. Ο Βλαδίµηρος βιαστικός, η Ρόζα 

απολαµβάνει, ο Κάρολος προσέχει τη λεπτοµέρεια, ο Μάο εύθυµος, ο Ιωσήφ αµέτοχος ∆υο ρουφηξιές τράβηξε ο καθένας τους, 

πού να την ακούσουν! Η κοινωνία προχωράει αδιαφορώντας για τη δική τους µελαγχολία. 

 

β) µια πρέζα αλάτι 

                                                           
19

 Frombeloff - Roth, σ. 272. 
20

 Enzensberger, Aussichten, σ. 70. 
21

 Diederichsen, Die Freiheit...,σ. 227 
22

 Diederichsen, Politische Korrekturen, σ. 70. 
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Υπάρχουν µόνιµα κάποιοι διόλου αυτονόητοι θεωρητικοί, κοινωνικοί, ηθικοί και οικονοµικοί περιορισµοί που χα-

ρακτηρίζουν µια ουσία σαν ναρκωτική και επικίνδυνη Τα κριτήρια που προβάλλονται επίσηµα, όπως εξάρτηση, σύνδροµα 

στέρησης, διαταραχές, δεν επαρκούν ακόµα και για τη διαµόρφωση ενός επιλεκτικού νοµικού πλαισίου.  

Ο Ιωσήφ έχει µόνιµα βλέµµα απλανές και κόκκινα µάτια που, όταν αποχαυνώνεται, γυρνούν ανάποδα και σε κοι-

τάζουν µε το ασπράδι τους. Ακόµα και η γενικευµένη άµβλυνση των διανοητικών λειτουργιών, αυτουνού αλλά και πολλών 

άλλων, δεν στάθηκε αρκετή για να απαγορευτεί η τηλεόραση. Ο Ιωσήφ το πρωί πίνει κάνα δυο καφέδες µε µισό πακέτο τσι-

γάρα και µέχρι το µεσηµέρι, στην υπηρεσία του, άλλους τρεις. Το απόγευµα χαλαρώνει µε κανένα τσαγάκι, που πάλι πίνει, 

µαζί µε την συµβία του, για να µπορέσει αύριο να συνεχίζει να ταλαιπωρεί τον κόσµο. Το βράδυ ο Ιωσήφ κολληµένος στην 

τηλεόρασή του, όπως άλλοι σε κάποιο κουτί αµφεταµίνες, κατεβάζει κανένα "ουϊσκάκι". Αν ήταν µωαµεθανός ή αµερικανός 

του µεσοπολέµου, θα αποτελούσε αντικείµενο ποινικής δίωξης.  

Ο καφές, το τσάι, η τηλεόραση, η ζάχαρη προωθούνται από τον καπιταλισµό, γιατί προκαλούν ένταση, ενεργητικό-

τητα, ή σαφέστερα, συντελούν στην αύξηση της παραγωγικότητας. Ένας εργαζόµενος, ακόµα και όταν κοιµάται όρθιος, δεν 

πρέπει να είναι ήρεµος, µια τζούρα όπιο θα τον κάνει παθητικό και ίσως και εξυπηρετικό και περισσότερο φιλικό, απ' όσο 

επιτρέπεται να είναι. Αντικειµενικά, βέβαια µιλώντας, η παρατήρηση των νευροαγχωτικών αντιδράσεων και η δυσλειτουργία 

των υπηρεσιών δηµιουργεί αµφιβολίες για το αν ο καφές ή το όπιο είναι αυτό που πρέπει να περιλαµβάνει το πρωινό ενός 

εργαζόµενου, και αν το ναρκωτικό είναι το σύστηµα ή το χασίς. 

Η ιστορία των απαγορευµένων ουσιών στην Ελλάδα αποδεικνύει ότι αυτοί που τις προωθούν - και ταυτόχρονα τις 

απαγορεύουν - γνωρίζουν σαφέστατα τις ιδιότητές τους και τις επιπτώσεις της κατάχρησής τους. Το χασίς, από αφέψηµα των 

ηλικιωµένων και φάρµακο για την αϋπνία, µετατράπηκε σε φυγή µιας νεολαίας τη στιγµή που, γύρω στα 1976, εκχωρούσε, 

ακούσια,  τα όνειρά της για την επανάσταση στους "κοµµουνιστές" του ΚΚΕ. Η ευρύτερη διάδοση της ηρωίνης συνδυάστηκε 

µε την ήττα των καταλήψεων του 1979 µέσα από την συνεργασία συµπολίτευσης και όλης, χωρίς εξαίρεση, της αντιπολίτευ-

σης, και την εξαφάνιση κάθε άλλης ουσίας από την αγορά. Η απαγόρευση και η ένταση της εµπειρίας υπήρξαν αποτελεσµα-

τικότερες από κάθε πολυέξοδη διαφήµιση. 
23

  

Η προώθηση και διακίνηση των παράνοµων ουσιών ακολουθεί τις γνωστές και τετριµµένες πλέον συνταγές αύξη-

σης της ζήτησης ενός εµπορεύµατος: οι ουσίες εξαφανίζονται, και δηµιουργείται τεχνητή έλλειψη στην αγορά που συµβαδίζει 

µε την δωρεάν παροχή ηρωίνης, ή κοκαΐνης στις καλές συνοικίες, µέχρι να καµφθούν κάποιες αρχικές αντιστάσεις. Από εκεί 

και πέρα, τα συνακόλουθα είναι τα χαρακτηριστικά ενός καθιερωµένου προϊόντος που διατίθεται µονοπωλιακά: κακή ποιότη-

τα, ψηλές τιµές, κρατικός παρεµβατισµός, µεταφορά κεφαλαίων σε .άλλους τοµείς της παραγωγής, γιατί το ποσοστό του 

κέρδους στον τοµέα του φαρµάκου έτσι κι αλλιώς είναι υψηλό. Η συστηµατική εξόντωση των µικροπαραγωγών στις αρχές 

της δεκαετίας του ΄80 ακολουθήθηκε από µια αντίστοιχη των αλλοδαπών εισαγωγέων στη δεκαετία του '90. Οι µεγαλέµπο-

ροι, βέβαια, και τα βαλκανικά µονοπώλια είναι πολύ ισχυρά και δικτυωµένα για να απειληθούν.  

Η νοµιµοποίηση, επόµενα, των "παραισθησιογόνων" δε σκοντάφτει στη φροντίδα του συντηρητικού κράτους για 

την προστασία του λαού από τη γενική αποβλάκωση, ούτε στην αναποφασιστικότητα των "προοδευτικών" πολιτικών. Το 

χασίς είναι όπως τα κρεµµύδια. Απαγορεύεται ή επιτρέπεται µε βάση κάποιους συσχετισµούς συµφερόντων. Είναι οι ίδιοι 

εκείνοι συσχετισµοί που χαρακτηρίζουν και αποχαρακτηρίζουν τις φωτογραφικές µηχανές σαν είδη πολυτελείας, καθορίζουν 

τη τιµή του πετρελαίου ή διαπραγµατεύονται τα όρια της κυριαρχίας του κράτους. 

 Η απαγόρευση έχει βέβαια και κάποιο κοινωνικό υπόβαθρο. Η ηµιµάθεια που διασχίζει κάθετα την κοινω-

νία - και µαστίζει και τον "χώρο" - αποτελεί το πρόσφορο έδαφος πάνω στο οποίο βασίζεται και στηρίζεται τόσο η κάθε απα-

γόρευση, όσο και η προώθηση των "ναρκωτικών" ουσιών. Η ηµιµάθεια ισοπεδώνει διαφορές, ελαχιστοποιεί αποστάσεις, 

αναπτύσσει µυθολογίες. Η κοινωνική σκοπιµότητα επιτρέπει και απαγορεύει. Αυτή η λειτουργία της ηµιµάθειας εκφράζεται 

µέσα από την προσµονή του κάθε εµπόρου που προσβλέπει σε µια διεύρυνση της αγοράς του και όχι ενός κράτους που θα 

ήθελε να προστατέψει τους υπηκόους του. Η αποτελεσµατικότητά της αγγίζει τα όρια του ιδανικού. Το πρεζάκι γίνεται χαφιές 

για να διατηρήσει το δήθεν δικαίωµά του στην αποβλάκωση της ηρωίνης, όπως ακριβώς ο περιπτεράς για να διατηρήσει το 

επίσης δήθεν δικαίωµά του στην αποβλάκωση της τηλεόρασης. 

 

γ) η πόλη της απόλαυσης 
 

- Πού είν’ ο Βλαδίµηρος; Θα έπρεπε να 'χει σκάσει µύτη. 

- Είν' εντάξει, δεν κάνει φέρµα ποτέ του. 

- Ρε γαµώ το, τού 'δωσα τρεις χήνες για ένα τεταρτάκι. 

- Μπορεί να τον κλείσαν οι µπάτσοι.  

- Αν είναι έτσι θα τον αφήσουν αλλά θα του πάρουν τα λεφτά και το staff. 

 

- Ρε φίλε, είσαι για δυο papers και µια California sunrise για εφτάµισι χιλιάδες;  Τη ∆ευτέρα πρέπει να δώσω στην 

άκρη µου εικοσι τρείς και δεν έχω µία.
24
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 Εχει ενδιαφέρον η "συνωνυµία" και η συνειρµική διαφήµιση της κοκαϊνης και της Coca Cola. H 

συντοµογραφία Coke στα αγγλικά και στα αµερικάνικα χρησιµοποιείται και για τα δύο αυτά εµπορεύ-

µατα. Μια απλή επισήµανση, γιατί η φιλολογία και παραφιλολογία που συνοδεύει το θέµα είνα ι ήδη 

απέραντη. 
24

 Τα papers είναι τρυπάκια δεύτερης ποιότητας και απροσδίοριστου περιεχόµενου, ενώ η California 

sunrise τρυπάκι LSD. Η τιµή τους στην ευρωπαϊκή αγορά κυµαινόταν τότε γύρω στις δυόµισι χιλιάδες 
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δ) µια πρέζα ζάχαρη 
 
Το πρόβληµα µε τις απαγορευµένες ουσίες συνίσταται στη σχέση των χρηστών τους µε αυτές. Ο καπνός προκαλεί 

εξάρτηση, όπως ακριβώς και το όπιο - και επιπλέον καρκίνο των πνευµόνων. Οι υπερβολικές δόσεις τηλεόρασης, όπως και 

ηρωίνης, επιφέρουν εγκεφαλικές διαταραχές, εθισµό και σύνδροµα στέρησης. Η κατάχρηση της ζάχαρης ζαχαρώδη διαβήτη, 

η κατάχρηση του χασίς υπογλυκαιµικά κώµατα. Ο καφές προκαλεί νεύρα, όπως και τα πιο πολλά ξύδια, ενώ οι βενζοδιαζεπί-

νες χαλάρωση σε βαθµό κατάπτωσης. Σαν να µην έφταναν όλα αυτά το τσάι χαλάει τα δόντια όπως και το όπιο. Για τις θανα-

τηφόρες επιπτώσεις της νοθείας όλων ανεξαίρετα των προϊόντων, που γίνονται από ανεύθυνους κερδοσκόπους, δεν ξέρει 

κανείς τι να πρωτοπεί: αµερικάνικα σήριαλ στην τηλεόραση, παραπάνω στρυχνίνη στην ηρωίνη, για τη ζάχαρη δε λέµε τίπο-

τα, γιατί αυτό που τρώµε µόνο ζάχαρη δεν είναι, χένα και γουταπέρκα στο χασίς, ρεβίθι στον καφέ, αλεύρι αντί για χάπια. 

Αυτός ο κατάλογος είναι ατελείωτος και το µόνο που αποδεικνύει είναι η ξεδιαντροπιά και ανευθυνότητα των µικροµεσαίων 

δηµοκρατών εµπόρων και των ζηλωτών τους.  

Εκτός από την ευθύνη του κράτους και των εµπόρων, υπάρχει και µια ακόµη διάσταση του προβλήµατος: η ευθύνη 

των καταναλωτών. Η αναπαραγωγή των εµπορευµατικών και κεφαλαιοκρατικών σχέσεων, δυσπρόσιτων τιµών που οδηγούν 

στην αναγκαστική ποινικοποίηση των χρηστών, διαµορφώνει απάνθρωπες σχέσεις ανάµεσα στους καταναλωτές, όπως σε 

κάθε χώρο κατανάλωσης. Η καταστολή, τα καρφώµατα, ο ανταγωνισµός για τον έλεγχο της αγοράς και η κυκλοθυµικότητα 

των καταναλωτών παραισθησιογόνων ουσιών, είτε πρόκειται για τηλεόραση είτε για κοκαΐνη, είναι η ίδια: αγωνία της φέρµας 

και της µπουρούχας. 

Τελικά, η ισχυρότερη λειτουργία αυτών των ουσιών είναι ότι αυθυποβάλλουν και καταστέλλουν επιθυµίες. Οι άν-

θρωποι αυτοχειραγωγούνται, διασκεδάζουν ή περνούν την ώρα τους καπνίζοντας τσιγάρα το ένα πίσω από το άλλο, µαστου-

ρώνοντας µε µοσχοκάρυδο, µπανανόφλουδες, και κολοκυθοκορφάδες. Όλοι οι χρήστες πιστεύουν ότι µπορούν να ζήσουν 

χωρίς αµφεταµίνες, χωρίς ζάχαρη, χωρίς τηλεόραση, γιατί πάντα "ελέγχουν" την κατάσταση, και αυτό να µην αλλάξει τίποτα 

στη ζωή τους. Μπορεί, βέβαια, να απαλλαγεί κάποιος από τους πόνους στη µέση που προκαλεί η τακτική λήψη τηλεόρασης 

αλλά όχι και από το σύνδροµο στέρησης της Κοροµηλά, γιατί λίγο αργότερα του αλλοιώνεται όλη τη συµπεριφορά. 

Χρήστες και καταναλωτές αποξενώνονται από τις πιθανές θετικές επιδρά-σεις των ουσιών που χρησιµοποιούν ή 

καταναλώνουν. Υπάρχει χασίς για αυτοσυγκέντρωση, για διαλογισµό, έρωτα, χορό, µελέτη, χαλάρωση. Η αυθυποβολή προ-

έρχεται από την κυρίαρχη αντιµετώπιση των ουσιών από τα µέσα µαζικής αποβλάκωσης και ισοπεδώνει κάθε απόχρωση και 

διαφορά σε µία: στο ναρκωτικό. Τα πρότυπα που γαλουχούν το κοινωνικό σύνολο, όταν είναι ανεκτικά, αναπτύσσουν την 

ελαστικότητα και την ευαισθησία του απέναντι σε κάποιες ιδιαιτερότητες. Όταν δεν είναι, περιορίζονται στην αλλοτρίωση 

των ανθρώπινων σχέσεων. Η απόσταση παραγωγού και χρήστη βιώνεται µόνο µέσα από την τιµή της αγοράς του προϊόντος. 

Η προσµονή της ανολοκλήρωτης φυγής, είναι παράλογη. Η κοινωνία εξακολουθεί να υφίσταται, ακόµα και όταν κάποιοι 

κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους. 

Ο τρόπος µε τον οποίο οι περισσότεροι χρήστες αντιµετωπίζουν τις παράνοµες ουσίες, καταλήγει σε ένα παθητικό 

πολιτισµό, ένα περιορισµένο λεξιλόγιο, µια ακόµα εξάρτηση. Η µικροαστική ιδεολογία βγαίνει για µια ακόµα φορά νικήτρια. 

Προσφέρει ένα κόσµο εφήµερα όµορφο, όπου ο χρήστης λησµονεί πως υπάρχουν και άλλα όµορφα πράγµατα στη ζωή. Λίγοι 

είναι οι Cooper που ξεπέρασαν το φόβο του θανάτου µέσα από την εµπειρία µε το LSD, όπως και οι Sartres που έγραφαν για 

την φαντασία µε τη βοήθεια της µεσκαλίνης. Και αν µερικοί έχουν κατορθώσει να µην έχουν τα παραισθησιογόνα σαν ένα 

ακόµα µπάτσο πάνω από το κεφάλι τους, περιορίζονται πια να ζωγραφίζουν µόνο µε χρωµατιστά κραγιόνια. Οι χασισοπότες 

δε γράφουν πια ποιήµατα και τραγούδια, ο χώρος τους αυτοπεριορίστηκε πολιτισµικά και κοινωνικά, όσο και αν εξαπλώθη-

καν τα προϊόντα που τον προσδιόρισαν αρχικά.  

 

ε) το κάστρο της δικαίωσης 
 
Το κάστρο ορθώνεται κλειστό και η πόρτα του είναι σφραγισµένη. 

Ο ηρωινοµανής οδύρεται για την κακοτυχία του - ποπό τι πάθαµε - και περιµένει να πέσει. Ο κοκαϊνοπότης παίρνει 

φόρα για να πηδήξει από πάνω. Ο τρυπαριστός αποπειράται να εισχωρήσει από την κλειδαρότρυπα. Ο αλκοολικός επιχειρεί να 

την σπάσει. Ο χασικλής είναι ευχαριστηµένος µε την κατάστασή του - καλά είµαστε εδώ, ρε παιδιά. Ένα παντρεµένο ζευγάρι 

αποφασίζει τελικά "να την περάσουµε µαζί χρυσή µου". 

 

 

στ) µια πρέζα πρέζα  

 

Υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες µορφές ευθανασίας πέρα από το νέφος, το κάπνισµα και την οδήγηση το 

σαββατοκύριακο. Μια στάση απέναντι στην ηρωίνη, επόµενα, δεν µπορεί να στηριχτεί στην ηθικολογική  αξιολόγηση  των 

επιπτώσεών της για µας ή τους φίλους µας, ή γενικά τις συνέπειες της παρατεταµένης χρήσης της για τον ανθρώπινο οργανι-

σµό. Τότε κατακρίνεται, απλά, και αφορίζεται µια ακόµα µορφή καταναλωτικής αποβλάκωσης, ανάµεσα σε τόσες άλλες. Η 

αντίθεση προς την ηρωίνη καθορίζεται από την οδήγηση στην εξάρτηση από τον κρατικό µηχανισµό, που κινείται ανάµεσα 

σε κλοπή, χαφιεδισµό, πορνεία και άλλες σχετικές παροχές υπηρεσιών προς το σύστηµα. Η αντιπαλότητα βρίσκεται στην 

ακραία άρνηση της άρνησής του από τον ίδιο τον ηρωινοµανή. Και αυτό δεν βάζει σε κίνδυνο µόνο τη δική του υγεία, αλλά 

και αυτή των υπολοίπων.  

                                                                                                                                                                                                          
δραχµές. Η επιχείρηση δουλεύει µε κέρδος 200%, ούτε φαρµακείο να ήταν! (Οι τιµές αυτές αναφέρο-

νται στο 1987.)   
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Η στάση απέναντι σε ένα ηρωινοµανή επηρεάζεται, δυστυχώς από την στάση µας απέναντι στην ηρωίνη, όπως δεν 

µπορεί κανείς να διακρίνει ανάµεσα σε δηµόσιο υπάλληλο και δηµόσια υπηρεσία. Ο γραφειοκράτης πουλιέται στο κράτος µε 

αντάλλαγµα το δικαίωµά του στην απόλυτη αδράνεια. Του την έχουν στηµένη από παντού - προϊστάµενοι, ρουφιάνοι, κοµµα-

τικοί επίτροποι. Ενώ κάθεται και πλήττει ώρες ατελείωτες, δεν έχει ούτε µια στιγµή καιρό να απασχοληθεί πραγµατικά µε τον 

εαυτό του. Μια ωραία πρωία τα παρατάει όλα και φεύγει, για να γίνει κάπου αφεντικό, συνεχίζοντας να δέρνει τα παιδιά του 

και να βιάζει τη γυναίκα του. ∆ε λέµε, φταίει το κράτος! Αλλά και αυτός ο ηρωινοµανής της καθηµερινότητας, δεν είναι λίγο 

µαλάκας; Η ατοµική ευθύνη δεν αναιρείται από το κοινωνικό πρόβληµα, και αντίστροφα, ιδιαίτερα σε µια σχέση µόνιµα 

ανταγωνιστική, που έχει σαν επίλυση της αντίφασής της τον θάνατο. Η πρέζα έτσι κι αλλιώς είναι ένα ταξίδι προς το θάνατο, 

µε σύντοµες επιστροφές στη ζωή, γι αυτό την λένε "παραµύθα".  

Ακόµα και µέσα στο γκέτο υπήρξαν ηρωινοµανείς που ενώ τρυπιόντουσαν δυο φορές την ηµέρα, διατηρούσαν την 

ικανότητα για µια κριτική σκέψη, έναν κυνισµό και µια διεισδυτικότητα που είχε καταλυτική λειτουργία σε όποιο χώρο εκδη-

λωνόταν. Σε τελευταία ανάλυση υπάρχουν και δηµόσιοι υπάλληλοι που δουλεύουν για το κοινό καλό, ξεπερνώντας τους 

αποστεωµένους µανδαρίνους συναδέλφους τους. Και οι δύο οµάδες χρειάζονται τη δόση τους για να µπορέσουν να λειτουρ-

γήσουν. Ακόµα και αν εξέλιπαν το LSD και ο δηµοσιοϋπαλληλικός κώδικας, θα δηµιουργούνταν εξελιγµένα υποκατάστατά 

τους, όπως την πλήξη της τηλεόρασης υποκατέστησε ο νεοφιλελευθερισµός του internet και του video.  

Η επιφύλαξη απέναντι σε όλα αυτά γίνεται εντονότερη, όταν αναρωτηθεί κανείς τι σηµαίνει "κοινωνική επανέντα-

ξη" του ηρωινοµανή µέσα από "εναλλακτικά" κέντρα αποτοξίνωσης στρατιωτικού τύπου, ή επανένταξη του ευσυνείδητου 

υπαλλήλου στη γραφειοκρατία µέσα από σεµινάρια επιµόρφωσης και αναρρωτικές άδειες. Η φυλακή και η ανεργία είναι η 

µαζική εναλλακτική πρόταση του συστήµατος απέναντι στις εξαιρέσεις του κανόνα και όχι Ιθάκη ή Βρυξέλλες. Προφανώς, 

και δεν υφίσταται κανένα δίληµµα. Οι "πολιτισµικές ανησυχίες" εξαλείφονται, όταν οι σχέσεις υποβιβάζονται στο επίπεδο 

των εργασιακών: µια ανθρώπινη αξιοπρέπεια που καταρρακώνεται και εξευτελίζεται, φιλίες και παρέες που διαφορίζονται 

από την προσµονή ανταλλαγµάτων.  

 

ζ) η πόρτα του πανικού 

 

Η νιρβάνα των καταναλωτών κάθε λογής παραισθησιογόνων συγκρίνεται µόνο µε την επιφανειακότητα µιας πολι-

τικής οµάδας. Οι πρώτοι αποδέχονται σε αυτά µια αποκλειστικά µια ναρκωτική διάσταση, γιατί από την αρχή αναζήτησαν σε 

αυτά αποκλειστικά µια ναρκωτική εκδοχή - ούτε καν τον παράδεισο, µε τον τρόπο που οι δεύτεροι τον αναζήτησαν µεταφο-

ρικά αρχικά στα κόµµατα και κυριολεκτικά κατόπιν στο τζόγο και το χρηµατιστήριο.          

Και ενώ ο Martin Scharp είναι τόσο άγνωστος στην Ελλάδα, όσο και το L.S.Design, είναι γνωστές οι µέθοδοι µε 

τις οποίες οι Rolling Stones παραµένουν πάντα θαλεροί.  

 

 

7. ΑΚΡΟΑΣΗ ΗΧΩΝ 

 

Αυτό που βλέπουµε προσδιορίζεται, σε µεγάλο ποσοστό, απ' ότι ακούµε. 
25

  
Η µουσική καταστολή των ανθρώπων έχει προχωρήσει πολύ πέρα από αυτή των εικόνων. Είναι περισσότερο εύπε-

πτη και, ακόµα και στους δηµόσιους χώρους, καταναλώνεται ιδιωτικά. 
26

 Οι διάδοχοι του Travolta δεν είναι µόνο ένας πρό-

τυπος µηχανισµός αναπαραγωγής του εργάτη, βιοµηχανία θεάµατος και διακινητές ακριβών εµπορευµάτων - συγκροτηµάτων 

ακρόασης, αλλά προωθούν, µέσα από ινδάλµατα και αντιιδάλµατα, τρόπους ζωής και αντικείµενα µίµησης για τα ευρύτερα 

κοινωνικά στρώµατα. Μια µατιά στη συντηρητική αλλά και στην "προοδευτική" νεολαία, που δεν είναι όλοι γόνοι αστικών 

οικογενειών, είναι τραγικά εύγλωττη. 

Η πιστότητα και η ποιότητα της απόδοσης συντρέχει µε την αύξηση της αποµάκρυνσης από το πραγµατικό περι-

βάλλον. Η µουσική ιστορία περιλαµβάνει µια βαθιά πολιτισµική αντιπαράθεση που είναι διαρκής και µυρίζει απόηχους από 

ταξική πάλη. ∆εν ξέρω, αλλά αισθάνοµαι να στέκοµαι από την πλευρά των χαµένων και αυτής της ιστορίας. ∆εν λέω µόνο ότι 

ο Beethoven και ο Motzart εξαφάνισαν τα λαϊκά τραγούδια της Γερµανίας αφοµοιώνοντας ταυτόχρονα κάποια από αυτά στο 

έργο τους. ∆ιαπιστώνω ότι ο Johny Haliday νίκησε τον Mike Sedacka, οι Beatles τους Who, η Disco και το Heavy Metal το 

Punk.Το Rave του Detroit και της ατµόσφαιρας των εργοστασίων αυτοκινήτων χάθηκε µέσα στο φασιστοειδές Hip Hop και 

τους βαρετά µονότονους ρυθµούς µιας Disco του Η/Υ. Μεγάλα πραγµατικά συγκροτήµατα, όπως οι Dead Kennedies, Disor-

der, Broken Bones, Soldiers of Fortune, έπεσαν θύµατα µιας επιδειξιοµανούς και γλυκανάλατης Madonna. Τα γούστα είναι 

κατευθυνόµενα και η επικράτηση πάνω στα υπόλοιπα συγκροτήµατα της γειτονιάς, που µας έµειναν άγνωστα, και η τελική 

εθνική και παγκόσµια διάκριση δεν σχετίζεται µε την ποιότητα του έργου, αλλά πρέπει να συνδυάζει και µια αντίστοιχη πολι-

τική και ηθική συµπεριφορά. Η διαφήµιση επιλέγει για το κράτος, τι είναι κατάλληλο για τους αµφισβητίες υπόδουλους υπη-

κόους του.  

Ο ξεπερασµένος εθνικολεβεντισµός της ΚΝΕ και ο εθνικοσοσιαλισµός ορισµένων µαρξιστικολενινιστικών οµάδων 

της µεταπολίτευσης υποκαταστάθηκαν από της διόλου οργισµένες αποµιµήσεις ροκάδων, τα "ελληνάδικα" και τις συναυλίες 

στο Ρόδον και τον Λυκαβηττό. Η εξουσία εξαφανίζει µε την µουσική µια υποκειµενικότητα, που δεν µπορεί να σωθεί από 

µουσικά περιοδικά, όταν τα υποκείµενα δεν είναι σε θέση να αντιτάξουν σε αυτή την διαδικασία µια συλλογική αντιπαλότητα 

ή λογική κριτική. 
27

 Μέσα από τα µέσα χάνεται η παρουσία της µουσικής που ταυτόχρονα έχει διεισδύσει παντού, χάρη στο 

                                                           
25

 Burroughs, σ. 73. 
26

 Jay, σ. 230. 
27

 Στο ίδιο, σ. 228.  
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Rave και τον Η/Υ καταργούνται οι µουσικοί µέσα από τη γενίκευσή τους, και το Rap µπορεί τον καθένα να τον κάνει τρα-

γουδιστή και ποιητή. Ο εκδηµοκρατισµός της µουσικής δεν είναι αντίστοιχος µε αυτόν ίσως της δηµοτικής - λαϊκής µουσι-

κής, παλιότερα, αλλά και οι εποχές άλλαξαν σηµαντικά. Το θέµα είναι κύρια θέµα περιεχόµενου: Είναι ωραίο που όλοι και 

όλες µπορούν να φτιάξουν και να διαδώσουν τα τραγούδια και τη µουσική τους αλλά το πρόβληµα είναι ότι όλα αυτά είναι 

άδεια από κάθε ενδιαφέρον και γεµάτα σκατά. Η ανθρώπινη αγωνία δεν επιτρέπεται να είναι οµαδική, πρέπει να έχει µοναχι-

κό και αυτοκαταστροφικό χαρακτήρα.    

 

 

8. ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ 

 

Ο µηχανόβιος πέθανε "περιµένοντας ασθενοφόρο" και 

στην κηδεία του φέραν τα υπολείµµατα της µηχανής του 

ντυµένα νύφη.  

Ο µηχανοκίνητος "χώρος" ακόµα και "µετά θάνατον" 

διατηρεί τη συµπεριφορά του επιβήτορα.  

Ό,τι απαγορεύει το φύλο ή το κίνηµα, πραγµατώνεται 

µε το αντικείµενο.  
 

Οι µηχανές που διαθέτει ο "χώρος" στην Ελλάδα δεν έχουν ποιοτικά και ποσοτικά αντίστοιχα στην υπόλοιπη Ευ-

ρώπη, όπου, κατά γενική παραδοχή, η καταναλωτική δυνατότητα του κόσµου είναι πάνω κάτω η ίδια. Αυτές οι µηχανές, µε 

ελάχιστες εξαιρέσεις, εκφράζουν µια συναλλαγή µε την οικογένεια - δώρο - ή κάποιες αιµατηρές στερήσεις.  

Και σε αυτή την περιοχή η σχέση ψυχαγωγίας και ενηµέρωσης συνεχίζεται αλώβητη, ενισχυµένη µέσα από σχετι-

κά περιοδικά. Τα ιαπωνικά εργοστάσια συνιστούν µια απλή συνοδεία σε ένα αδιατάρακτο συνειδησιακά τεχνοκρατικό ύπνο, 

που αν δεν καταλήξει σε µια σχολή µηχανολόγων ή ένα συνεργείο επισκευών και συντήρησης, θέτει τις βάσεις της τελικής 

τεχνοκρατικοποίησης της κοινωνίας. Τα θύµατα - ενδιαφερόµενοι ναρκισσεύονται και επιδεικνύουν τις τεχνικές γνώσεις τους 

για κάθε κοµµάτι της µηχανής, εισάγοντας ταυτόχρονα στην κοινωνία ένα βορειοευρωπαϊκό τρόπο "σοβαρής" συζήτησης, 

όπου ο ελεύθερος χρόνος γίνεται συνδυασµένα χρόνος µάθησης, εξέτασης και επίδειξης γνώσεων.  

Η εποχή των καουµπόηδων πέρασε και ο παραδοσιακός ανδρισµός αναµορφώνεται. Αντίστοιχα προς το πνεύµα 

της εποχής, όλοι και µερικές πρέπει να καβαλάνε µηχανές. Είναι ένας έρωτας εφήµερος και επιφανειακός, που µια µεγαλύτε-

ρου κυβισµού και καλύτερης ποιότητας µηχανή µπορεί να οικειοποιηθεί αµέσως. Η µορφή και η λειτουργία της µηχανής, 

όπως και των άλλων µέσων ψυχαγωγίας, γεννάνε καινούργιες κοινωνικές σχέσεις, και εκσυγχρονίζουν τις παλιότερες. ∆εν 

πρόκειται για σχέσεις εκµετάλλευσης αλλά για σχέσεις αλλοτρίωσης. Η µοτοσικλέτα  δεν είναι µόνο ένας παθητικός αποδέ-

κτης κάθε βίτσιου του κατόχου της, αλλά και το µέσο για να αποφευχθούν διαχωρισµοί, υποχρεώσεις και συγκρούσεις  που 

είναι αυτονόητοι σε µια σχέση ανθρώπων µεταξύ τους. Με άλλα λόγια η µηχανή, όπως και κάθε άλλο µέσο ψυχαγωγίας, δεν 

είναι συντελεστής αλλά διαµορφώνει την ανθρώπινη ιδεολογία. 
28

  

Η ενεργητική σχέση µε τη µηχανή είναι αντρική σε όλη της την έκταση. Η ενεργητικότητα είναι επιφανειακή και 

στο βάθος κρύβεται µια βαθιά αδιαφορία. Ελάχιστοι και ελάχιστες προσδίδουν στις µηχανές τους µια ιδιαίτερη ταυτότητα. 

Περιορίζονται στο να τις στολίζουν µε πανάκριβα εξαρτήµατα που, σαν κοσµήµατα, κάποιοι επιτήδειοι εισάγουν µε το κιλό 

και πουλάνε µε το κοµµάτι και σε τιµές ειδών πολυτελείας, βέβαια. Ελάχιστοι ενδιαφέρονται για τις συνθήκες κάτω από τις 

οποίες κατασκευάστηκε το κοµµάτι που έχουν αγαπήσει.  

∆εν µπορούµε να κατηγορήσουµε τους ανθρώπους ότι ενδιαφέρονται περισσότερο για τις περιοχές του ιδιωτικού 

και της κατανάλωσης από αυτή της παραγωγής. Σε αυτή τη στάση εµπεριέχεται µια ουτοπική στιγµή. Στην ουτοπία, φαίνεται, 

πως η παραγωγή αυτή τη στιγµή έχει χάσει το παιχνίδι και ότι δεν παίζει κανένα αποφασιστικό ρόλο. Είναι και αυτός ένας 

λόγος για τον οποίο ο "χώρος" έλκεται, όπως και η υπόλοιπη κοινωνία από την κατανάλωση. Ένας  διαχωρισµός κοινωνικού 

και προσωπικού, εξαφανίζεται µέσα στον θόρυβο της εξάτµισης. 
29

  

 

 

9. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΦΑΣΤΦΟΥΝΤΑ∆ΙΚΟ 

 

 

Αποπνιχτικές αναθυµιάσεις. Στην κουζίνα τηγανίζουν αυγά του φιδιού... 
 

Μια µουσική που προέρχεται από τα πλέον βαρετά νεολαιίστικα, υποτίθεται, προγράµµατα του ραδιόφωνου και 

του MTV, στερεότυπη, σε κασέτες που παίζουν αδιάκοπα Ο φασισµός τυλίγεται και σε σελοφάν, αν χρειάζεται. 
30

  

Φτηνές αποµιµήσεις ακριβού ρουχισµού. Ρούχα διαλεγµένα να ταιριάζουν µε τις ζωηρόχρωµες φόρµες του προ-

σωπικού, να εναρµονίζονται µε την επίπλωση, την εγκατάσταση για θέρµανση και εξαερισµό, τους τοίχους του καταστήµα-

                                                           
28

 Baudrillard, σ. 21.  
29

 Jay, σ. 253. 
30

 Convoy, # 5, 1986, Muzak, σ.σ. 24 και 25.  

Η µουσική αυτή ονοµάζεται Muzak και είναι η τετριµµένη µουσική των εργαστασίων, των πολυκατα-

στηµάτων και των χώρων ψυχαγωγίας. ∆εν πρόκειται για την µουσική που επιλέγει ο ιδιοκτήτης από 

µόνος του, αλλά για µουσική που διαθέτουν αποκλειστικά γραφεία που ασχολούνται µε έρευνες για τον 

ρόλο της µουσικής στην παραγωγή και την κατανάλωση.  
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τος. Οι γυναίκες πρέπει να είναι ντυµένες από προκλητικά ατηµέλητα µέχρι απλά προκλητικά. Οι άντρες πρέπει να διακρίνο-

νται από µια εξεζητηµένη αντρική θηλυπρέπεια που αναιρείται αυτόµατα και κάθε στιγµή από την συµπεριφορά - συζητήσεις 

για "γκόµενες", σπουδές, χρηµατιστήριο, επίδειξη και αλαζονεία - και τα κυβικά της µοτοσικλέτας που λέγαµε προηγούµενα. 

Το σακάκι, τα χτενίσµατα και τα αρώµατα διαστρέφουν τη σεξουαλικότητα σε µια εικονική εκπόρνευση. Οι σπαστικές, χο-

ρευτικές σχεδόν, κινήσεις, µε ελαφριές πινελιές από σχολή καράτε τελικά κάνουν την εικόνα αστεία και ψεύτικη.
31

  

Όλα πλαστικοποιούνται επικίνδυνα  Μαθητές λυκείου αρνήθηκαν να πάνε το 1990 στην Ρόδο µε το σχολείο γιατί 

κάποιος τους πληροφόρησε ότι η Ρόδος δεν διαθέτει φαστφουντάδικο. Η µικροµεσαία φιλοδοξία για αυτοπροβολή και ανα-

γνώριση επεκτείνεται από το χρήµα και στον µιµητισµό, και φυσικά, µέσα από την καθολικοποίησή της εκµηδενίζεται. Ο 

εξισωτισµός στο περιτύλιγµα γίνεται και εξισωτισµός του µη περιεχόµενου. Όπως όλοι κάποτε έµοιαζαν κάποτε εµφανισιακά 

µε τον Τσε Γκουεβάρα, έτσι και τώρα προσπαθούν να µοιάζουν µε κολυµβητές και τενίστριες. Το ίδιο επιφανειακά και ασυ-

νείδητα όπως και τότε. Το επικίνδυνο είναι ότι, όταν κοιτάει κανείς από µέσα προς τα έξω, τότε ακόµα και η οδός Σόλωνος, 

µαζί µε όλο τον έξω κόσµο φαίνονται όµορφα και ωραία.  

Και γιατί όχι; Το φαστφουντάδικο - ταχυφαγείο στα "ελληνικά" - είναι ένα εργοστάσιο. Έχει ένα ευχάριστο παρα-

γωγικό περιβάλλον και πολλές οµοιότητες µε την αλυσίδα παραγωγής και τις καντίνες των εργοστασίων. Οι εργάτες - πελά-

τες των "ταχυφαγείων", µέσα στην φαντασία µου (;), είναι αυτοί και αυτές που ακολούθησαν τις συµβουλές των δασκάλων 

και των γονιών τους να ενδιαφέρονται µόνο για τον εαυτό τους και το συµφέρον τους.  

 

 

10. ΤΟ ΚΕΝΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.    
 

Τώρα πρέπει να αρχίσω να ζηλεύω και αυτούς που ποτέ δεν γνώρισαν χαρά. 
32

  

 

Ελεύθερος χρόνος είναι η συνέχιση της εργασίας µε άλλα µέσα.  

ADORNO - HORKHEIMER 
 33

  

 

 

∆ε διαβάζει κανείς µέσα στο "χώρο" τίποτα άλλο εκτός από εφηµερίδες, και, αν διαβάζει, αυτό εντάσσεται στα γε-

νικότερα πλαίσια κάποιου άλλου είδους ψυχαγωγίας του. Ο σύγχρονος τρόπος της µαζικά καταναλωνόµενης γραφής έχει 

επηρεαστεί ουσιαστικά από τα µέσα µαζικής αποβλάκωσης. Τα µέσα αλλάζουν και τον τρόπο που διαβάζουµε. Γίνεται ελ-

λειµµατικός γιατί περιέχει πάντα σε αδρές γραµµές πληροφορίες για το κείµενο και όχι το ίδιο το κείµενο, που το µάτι αναζη-

τά βιαστικά ανάµεσα σε "αντικειµενικά" σχόλια και παρουσιάσεις. Είναι ένα είδος γραφής και ένας τρόπος ανάγνωσης που 

βασικά αποβλέπει στο να χαλαρώσει τη νευρική ένταση του ατόµου και να το εφοδιάσει µε τα κατάλληλα εργαλεία για να 

εντυπωσιάσει τον κύκλο των γνωστών του. Προτείνει και επιβάλλει µια εξήγηση του κόσµου, που θέλει να απαλλάξει συγ-

γραφείς και αναγνώστες από τα άγχη τους, προτείνοντας το ασυνεχές και το παράλογο, χωρίς να τους διαµορφώνει τα κίνη-

τρα να αναπτύξουν µια υποδοµή για τη δική τους άποψη.
34

 Η ικανότητα για σκέψη περιορίζεται. Ο τοµέας των αισθήσεων και 

των συγκινήσεων  υπερφορτώνεται µε υποκατάστατα, που βοηθούν τον καθένα να ξεφύγει από τη σκληρότητα της καθηµερι-

νής ζωής σε κόσµους φανταστικούς, µε αναµφίβολη γοητεία. 
35

  

Ο ελεύθερος χρόνος δεν αντιµετωπίζεται αυτονόητα θετικά από όλο τον κόσµο. Οι άνθρωποι έχουν πρόβληµα πώς 

να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους. Η πλειοψηφία µόλις και µπορεί να αντέξει µια ώρα µοναξιάς ή απραξίας. Αυτό δε 

σηµαίνει ότι η εργασία είναι παρέα, αλλά ότι οι ικανότητες του ατόµου για πρωτοβουλία έχουν ελαχιστοποιηθεί. Ακόµα, ότι ο 

ελεύθερος χρόνος είναι εργασία. Ο διαχωρισµός ανάµεσα σε αυτούς που είναι υπερκινητικοί και δεν έχουν µια στιγµή καιρό 

και αυτούς που γεµίζουν τις άδειες ώρες τους µε πλήξη, είναι διπλά ταξικός και κοινωνικός, αν συνυπολογιστεί και ο λόγος 

αυτής της µακρόχρονης απραξίας. Η διατήρηση µιας τέτοιας διάκρισης και µέσα στο "χώρο" είναι επικίνδυνη για την ποιότη-

τα της κοινωνίας που αυτός οραµατίζεται. Οι χαρές του ελεύθερου χρόνου είναι µηχανοποιηµένες. Η ψυχαγωγία είναι µια 

άλλη µορφή εργασίας και µια αίσθηση παρακολούθησης των γεγονότων πάνω σε µια οθόνη που µετακινείται. 
36

    

Πρέπει να θυµηθούµε, ή να µάθουµε, ή να ανακαλύψουµε πώς να γεµίζουµε τα κενά της ηµέρας µας µε πλουσιό-

τερες και χαλαρότερες προσωπικές και κοινωνικές σχέσεις. Να γκρεµίσουµε τα εµπόδια που χωρίζουνε την εργασία από τη 

ζωή, όχι µε τον τρόπο που το πραγµατοποιεί αυτή τη στιγµή το κράτος αλλά µε τρόπο αντίθετο, όπου ο ελεύθερος χρόνος 

εισχωρεί στην εργασία και όχι η εργασία σε αυτόν. Να χλευάσουµε την αξία που δίνουν στο χρόνο οι καθώς πρέπει εξασφα-

λισµένοι. Όταν ο χρόνος χάσει ένα τµήµα της αξίας του, η πίεση της φτώχειας και της ανασφάλειας θα χαλαρώσει. Το πρό-

βληµα του ελεύθερου χρόνου είναι ότι θεωρείται ελεύθερος και όχι παραγωγικός. και αντιµετωπίζεται σαν χρόνος εκµετάλ-

λευσης, τόσο αυτών που τον απολαµβάνουν, όσο και αυτών που τον διαµορφώνουν. 
37

  

Χρειάζεται η µατιά και το βλέµµα µας να γίνουν προκλητικότερα. Ο ελεύθερος χρόνος, αν και εµπορευµατοποιη-

µένος, πρέπει να γίνει χρόνος ερµηνευτικής ανακατάληψης. Η πρόκληση είναι πάντα αποκρουστική για τους εξασφαλισµέ-

νους, ειδικά όταν προέρχεται από ανασφαλείς. Οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι όλων των τάξεων συνωστίζονται - άλλο 
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ψέµα και αυτό, γιατί µόνο οι φτωχοί συνωστίζονται - ο ένας δίπλα στον άλλο. Η µεγαλύτερη πρόκληση είναι να τους υπενθυ-

µίζουµε ότι όλοι είµαστε ανθρώπινα όντα µε τις ίδιες αρετές και δυνατότητες και θέληση για ευτυχία. 
38

  

Η πρόκληση δεν έχει όρια. Μπορεί να αναπαράγεται και να συνεχίζεται, χωρίς να επαναλαµβάνεται. Η πρόκληση 

είναι επίσης ψυχαγωγία. Η αναπαραγωγή κάνει δυνατή αν όχι αναπόφευκτη την πολλαπλή σηµασιοδότηση του γεγονότος, 

µέχρι να βρεθεί σε αντιδιαστολή µε το πρωτότυπο. Η πρόκληση υπενθυµίζει πως οι άνθρωποι µπορούν να βρουν την ευτυχία 

µε κοινούς τρόπους και κοινά µέσα Να µη συνωστίζονται µεταξύ τους, σε µια κοινή συµφωνία, σαν να µην έχουν τίποτα 

κοινό. Να µη µένει ο καθένας στη δικιά του πλευρά του δρόµου, µόνη και µόνος, ώστε να µη καθυστερεί τα αντίθετα ρεύµα-

τα του πλήθους. 
39

  

Ο θετικισµός εξαπλώνεται µέσα στην κοινωνία που είναι γεµάτη από δυσκαµψία στην συµπεριφορά της, συνδυα-

σµένη µε µια ανενδοίαστη προσαρµοστικότητα και ανοχή σε κάθε φαινόµενο που συντρέχει µε τις παραδοσιακές αξίες του 

καπιταλισµού. Οι ισορροπίες παραµένουν ευαίσθητες, όµως, γιατί η κοινωνική συγκυρία δεν είναι απλά µεταβατική. Υπάρ-

χουν ακόµα χώροι ελευθερίας και αδύνατοι κρίκοι για να διεκδικηθούν. Στο κάτω - κάτω της γραφής, όλες οι συγκυρίες είναι 

µεταβατικές ανάµεσα σε κάποιες προηγούµενες και σε κάποιες που θα ακολουθήσουν.  

 

Χτες το βράδυ η µοναξιά έµπαινε από το παράθυρο 

 σαν προεκλογική σειρήνα αυτοκινήτου.  

∆εν ήταν η απουσία εκείνης, κάποιας, τέλος πάντων,  

όσο η απουσία του ίδιου µου του εαυτού.   

Έχουµε ανάγκη από ένα βραχνά για να κινηθούµε. 

Λείπει το όνειρο. Ποιο όνειρο; Ένα όνειρο... 

 

 

11. ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ 

 

Είµαστε τσιγγάνοι, 

ωραίο καραβάνι,  

το τσαντίρι µας στον ώµο, 

δε φοβόµαστε το δρόµο. 

 

Ένας στο χώµα, ένας στον αγώνα και οι υπόλοιποι σπίτια µας! 
 

Ένα µεγάλο κοµµάτι του "χώρου"  δεν έχει διπλώµατα, αναιδείς προσβλέψεις και αντίστοιχη οικογένεια να τις υ-

ποστηρίξει οικονοµικά και να εξασφαλίσει την κοινωνική του ανέλιξη. Τµήµατα από αυτό το κοµµάτι, µεγαλύτερα ή µικρό-

τερα, µετά από κάθε συντριβή του κινήµατος, µαζεύει τα µπογαλάκια του και εξαφανίζεται. Είναι το πέρασµα από την πύρ-

καυλη διαρκή επανάσταση στις διαρκείς διακοπές. Τόσο διαρκείς που πρόκειται για µετακόµιση και όχι αλλαγή περιβάλλο-

ντος.  

Ο "χώρος" βρίσκεται παντού: στο Άµστερνταµ, στο Μαρόκο, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες, στο χωριό του, στο σπί-

τι του. Εκεί αναγορεύει τα προβλήµατά του σε ιδιοσυγκρασία και στιλάκι, προσπαθώντας να κρύψει τα κριτήρια της επιλογής 

του, που έχει τη συνείδηση ότι είναι συντηρητική. Είναι µια µετανάστευση που, συνήθως, το έδαφος το έχουν προλειάνει 

προηγούµενοι και έτσι µια σίγουρη αποδοχή και ενσωµάτωσή του είναι εξασφαλισµένη. Οι προηγούµενοι, σαν ιδεολογικοί 

συγγενείς, αποτελούν την πιθανή παρέα και πλαίσιο αναφοράς. Υπήρξε µια εποχή (π.χ. Νάξος, Άµστερνταµ, Ικαρία, Θάσος) 

που οι κοινές "µαγευτικές διακοπές" οµογενοποιούσαν την κοινωνική, διαφοροποιώντας την πολιτική συµπεριφορά του "χώ-

ρου", µε περισσότερη επιτυχία από κάθε άλλο µηχανισµό επιλογής.  

Όσο οι διακοπές σχετίζονται µε το κλίµα και την τοπική αγορά του χασίς, ο "χώρος" παραµένει αποκλεισµένος 

στον εαυτό του. Όταν, όµως, προεκταθούν και στην εποχιακή αγορά εργασίας, ο "χώρος υποβιβάζεται σε εφεδρική στρατιά 

ανέργων. ∆ουλεύει κάτω από ακόµα εξευτελιστικότερες συνθήκες εργασίας από ό,τι συνήθως και που (υποτίθεται ότι) απορ-

ρίπτει θεωρητικά. Η ηµιτελής αποκοπή του από τον οµφάλιο λώρο της οικογένειας τον φέρνει αντιµέτωπο όχι µόνο µε το 

φάσµα της πείνας, αλλά και του εξευτελισµού. ∆ουλεύει αγόγγυστα για να µη διακόψει τις διακοπές του, για να µη µείνει 

άνεργος. Κανείς δεν διανοείται ότι οι διακοπές, εφόσον συνοδεύονται από εργασία, θα µπορούσαν να είναι χαλαρότερες και 

να βιώνονται σαν περίοδος που συνδυάζει επαναστατική γυµναστική και ατοµική χειραφέτηση, ώστε να µας πάει καλύτερα 

και ο χειµώνας. Γινόµαστε προσωρινά "εναλλακτικοί" και διασκεδάζουµε δουλεύοντας. Μια βδοµάδα διακοπών ή µια µέρα 

εργασίας στην ελληνική ύπαιθρο αρκεί για ένα κανονικό εργαζόµενο για να κατανοήσει ότι η τουριστική βιοµηχανία και η 

µικροµεσαία γαιοκτησία ανήκουν στο αντίπαλο στρατόπεδο. Για τον "χώρο" όχι πάντοτε. 

 

`"∆ουλεύτε, κωλόπαιδα γαµώ την πανακώλα σας". Και αυτά δουλεύουν... 

Πρώην βοσκός του κινήµατος και νυν βοσκός αιγοπροβάτων µε ακουστικά στ' αυτιά και το walkman στην τσέπη του 

γνωστού πέτσινου µπουφάν.  

Εναλλακτικοί αγγουροπαραγωγοί που το εµπορικό τους δαιµόνιο έχει ανάγει την αγγουροσαλάτα στο σπίτι τους σε µι-

κρή πολυτέλεια. 
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Για όποιους κατορθώσουν να ξεφύγουν από την θέση του εργάτη, η γαιοκτησία και το κατάστηµα τουριστικών υ-

πηρεσιών ανάγονται σε ιδανικά για το µέλλον. Εντατικοί ρυθµοί εργασίας αποβλέπουν στο να ξεχρεωθούν εκατό τετραγωνι-

κά µέτρα γης, να αγοραστεί µια ακόµα µπανανιά, να τελειώσει το πάτωµα της παράγκας και να αποπληρωθούν τα γραµµάτια 

του καταστήµατος που βρίσκεται σε κάποια πάροδο της κεντρικής πλατείας του χωριού. Για τους ντόπιους που δεν κάνουν 

διακρίσεις ανάµεσα σε αποχρώσεις του "χώρου", όλα αυτά λειτουργούν σαν µια εικόνα από το παρελθόν. Για ένα αγρότη που 

ψήφισε ΠΑΣΟΚ, πιστεύοντας ότι κάτι κάνει για το κοινό καλό και τώρα παίζει στο χρηµατιστήριο για να πιάσει την καλή, 

κάποιοι που τσακώνονται για το ποιος πήρε δυο κρεµµύδια από το µποστάνι του άλλου, είναι παράλογοι. Ο παραµερισµός 

των προφάσεων αναδεικνύει σαν περιεχόµενο των συµπλοκών την ηθική της ιδιοκτησίας. Όταν αυτή η ηθική δεν εµπεριέχει 

τον εγωισµό µιας ελάχιστης κοινωνικής - ταξικής αξιοπρέπειας, καταλήγει στην ξεφτίλα.  

Τα ζευγαράκια, οι αντιζηλίες και οι καβγάδες αντικατοπτρίζουν αυτή την ηθική της ξεφτίλας στις προσωπικές σχέ-

σεις του "χώρου". Η πλήξη ή η συµβίωση είναι αποτέλεσµα της αδυναµίας για επικοινωνία µε τον υπόλοιπο κόσµο, της ανι-

κανότητας για συσχετισµό, της άρνησης της κοινότητας. Ο µικροφασισµός µας συναγωνίζεται την κρατική καταστολή. Άλλη 

µια πρόκληση... 

 

 

12. ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ 

 

Η σχιζοφρένια και η αλλοτρίωσή µας έχει φτάσει στο σηµείο εκείνο 

 που διαβλέπουµε και τα ψέµατα  

 

Στα πλαίσια της καθηµερινής ζωής δε συνειδητοποιούµε την ενότητα όλων των πραγµάτων και χωρίζουµε τον κό-

σµο σε ξεχωριστά αντικείµενα και συµβάντα. Ο διαχωρισµός αυτός µάς επιτρέπει να αντιµετωπίσουµε αποτελεσµατικά το 

περιβάλλον, και τα καθηµερινά προβλήµατα και ισχύει µόνο µεθοδολογικά. Σε καµιά περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει την 

πραγµατικότητα. Πρόκειται για µια αφαιρετική διαδικασία, δηµιούργηµα του ανθρώπινου µυαλού. 
40

  

Θέλουµε να τακτοποιήσουµε τα πάντα, και όταν δεν µπορούν να τακτοποιηθούν, απελπιζόµαστε. Αντί να είµαστε 

αυτό που είµαστε και να αναζητούµε τις αιτίες που καθορίζουν κάθε τακτοποίηση, κάνουµε το αντίστροφο. Πέφτουµε στην 

αγωνία της ασάφειας, αµφισβητούµε κάθε δεδοµένο εκτός από τον ίδιο µας τον εαυτό και τις βεβαιότητές του. ∆εν µπορούµε 

να διακρίνουµε πώς λειτουργεί η συνείδηση που υφίσταται πίσω από τα συντηρητικά µας ελατήρια: παραίτηση, απελπισία, 

επιθυµία του θανάτου, κατάσταση οργής για όλους, όλες και όλα αδιάκριτα, αυτοκαταστροφικές εξεγέρσεις. 
41

   

Ό,τι δεν καταλαβαίνει κανείς δε σηµαίνει ότι δεν υπάρχει ή ότι δεν είναι λογικό. Και αυτό που δεν εντάσσεται στα 

πλαίσια της λογικής µπορεί να υπόκειται σε κάποιους κανόνες που εµείς δεν καταλαβαίνουµε ή και που το σύνολο της αν-

θρωπότητας δεν καταλαβαίνει. Ίσως κάποτε η παραπέρα ανάπτυξη των παραγωγικών και κοινωνικών σχέσεων επιτρέψει την 

κατανόηση του ακατανόητου. Και τέλος δεν πρέπει να λησµονούµε ότι η φύση δεν είναι λογική ή παράλογη, αλλά ότι το 

ανθρώπινο γένος συγκροτεί τις παρατηρήσεις και εµπειρίες του σε αιτιότητες, προκειµένου να επιστρέψει µε την παρέµβαση 

πάνω στις τάσεις και στα γεγονότα. Το βασικό πρόβληµα των ορθολογιστών µε τον αυθορµητισµό, είναι ότι αµφισβητούν την 

ικανότητά του µαζί µε την συνείδηση να διεισδύουν στην πραγµατικότητα. Ο λόγος, βέβαια, είναι ότι πηγάζουν από το άτο-

µο, ενώ ο ορθολογισµός δήθεν είναι δηµιούργηµα της κοινότητας. Ο δηµιουργικός αυθορµητισµός στέκεται πάνω από τη 

συντηρητική και στερεότυπη συνείδηση. 
42

  

∆εν είναι δυνατό να κρίνουµε την αστική ιδεολογία χωρίς να βρεθούµε αντιµέτωποι µε την πραγµατικότητα των 

κοινωνικών σχέσεων. Οι ορθολογιστικές  προσεγγίσεις αντιδιαστέλλονται σε αυτά που συµβαίνουν γύρω µας. Η κοινωνία, σε 

κάθε λεπτοµέρειά της, εµφανίζεται αντίθετη από αυτό που ισχυρίζεται πως είναι και ισχυρίζεται το αντίθετο από αυτό που 

συµβαίνει. Από την άλλη, όλα τα πράγµατα και γεγονότα που συλλαµβάνουν οι αισθήσεις αποτελούν διαφορετικές απόψεις 

και εκδηλώσεις µιας ενιαίας πραγµατικότητας. ∆ιατηρούν πολυποίκιλους δεσµούς και αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Όταν ο 

εγκέφαλος βρίσκεται σε κρίση και αναταραχή, αποσυνθέτει αυτή την ενότητα και αρχίζει να διακρίνει και να κατηγοριοποιεί. 
43

  

Ο ορθολογισµός πηγάζει και αυτός από τις καθηµερινές εµπειρίες που µας υποβάλλει η αίσθηση των αντικειµένων 

και των γεγονότων που µας περιβάλλουν. Η εκφορά του περνάει µέσα από ένα σύστηµα αφηρηµένων εννοιών και συµβόλων. 

Αυτή η αφαίρεση είναι που διαφοροποιεί την πραγµατικότητα από τον ορθολογικό τρόπο της έκφρασης και της αντίληψής 

της. Η σύνδεση µιας επαναστατικής κριτικής του ορθολογισµού µε χειραφετησιακές διαδικασίες είναι για µερικούς αδιανόη-

τη, καθόσον κάτι τέτοιο δεν συνέβηκε στο παρελθόν. Κάθε λέξη και έννοια, όµως, όσο συγκεκριµένη και αν φαίνεται, ανα-

φέρεται και εφαρµόζεται σε έναν περιορισµένο χώρο και χρόνο. Επόµενα, η διάκριση ανάµεσα σε σχετικότητα και απόλυτη 

ισχύ ενός κανόνα είναι λαθεµένη. Κάθε εποχή έχει την αλήθεια της. Τα σύµβολα υποκαθιστούν την πραγµατικότητα και αυτό 

ξεκινάει από την ψυχαγωγία και την ενηµέρωση. Αντί για αυτό πρέπει να καταλάβουµε τον ταξικό χαρακτήρα της λογικής 

καθώς και τα όριά της, έτσι ώστε µόλις αντιλαµβανόµαστε τις ιδέες και αισθανόµαστε την πραγµατικότητα, να απαλλασσό-

µαστε από τα ορθολογικά σύµβολα! 
44

  

 

 

                                                           
40

 Capra, σ. 139.  
41

 Jaspers, σ. 207. 
42

 Heller, σ. 86.  
43

 Early Marx, Κριτική της Χεγκελιανής Ιδέας για το Κράτος, σ. 127, Jay, σ. 87, Capra,  σ. 23. 
44

 Early Marx, εισαγωγή του Colleti, σ. 27, Jay, s. 87, Diederichsen, Die Freiheit...,σ. 145. 
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13. ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ 

 

Ο ορθολογισµός προϋποθέτει ένα σύστηµα έκφρασης, µια γλώσσα βασισµένη σε ένα πλαίσιο αξιωµάτων και αρ-

χών που δεν επιδέχονται παραπέρα ερµηνείες και εξηγήσεις. Από σηµειολογική άποψη η εξήγηση των πάντων είναι αντιεπι-

στηµονική! Επίσης και η άποψη για την ύπαρξη απόλυτων φυσικών νόµων προέρχεται από την αποδοχή της ύπαρξης ενός 

µεταφυσικού νοµοθέτη, ενός θεού. 
45

  

Ο ορθολογισµός, αποβλέπει στην αντίληψη του περιβάλλοντος, στο δηµιουργικό µετασχηµατισµό του, στην από-

λαυση της οµορφιάς του, µε λίγα λόγια, στην πραγµάτωση µιας σκοπιµότητας. Το κοινωνικό περιεχόµενο της σκοπιµότητας 

είναι που φορτίζει τον ορθολογισµό µε µια ταξική υφή και τον διαψεύδει σαν εργαλείο στην διάθεση όλου του κόσµου. Ο 

ορθολογισµός, θεωρητικά εναντιώνεται όχι µόνο σε κάθε µορφή απαγόρευσης, αλλά και στην επιθυµία της λήθης. Η γνώση 

πρέπει να είναι πάντοτε ευέλικτη και διαθέσιµη. Αυτό στην πράξη σηµαίνει ότι ο ορθολογισµός συνεπάγεται και µια µορφή 

συµπεριφοράς. Το αυστηρό ύφος των διανοούµενων ορθολογιστών δεν είναι ούτε τυχαίο, ούτε στιλ. Είναι η εικονογράφηση 

µιας ταξικής διαφοράς. 
46

  

Η φαντασία δεν είναι µια κατάσταση ύπνωσης ούτε ένα θαύµα που απαλλάσσει από κάθε έννοια της υλικότητας. Η 

φαντασία είναι υπεύθυνη για τις συνέπειές της και δεν είναι ξεκοµµένη από την καθηµερινότητα και την ιστορία. Εκδηλώνε-

ται σαν µια ευαισθησία στις απαιτήσεις της κοινωνίας και χαρακτηρίζεται από µεταπτώσεις. Από την φαντασία, όπως και από 

τον συναισθηµατισµό απουσιάζει η εστίαση που διακρίνει το αίσθηµα. Όπως ο ορθολογισµός, έτσι και η φαντασία έχει τα 

όριά της. ∆εν µπορεί να φανταστεί κανείς µε βεβαιότητα τι θα κάνουν οι άνθρωποι, τι θα ακολουθήσει σαν συνέπεια µιας 

ανθρώπινης ενέργειας. Μπορούµε να φανταστούµε δυνατότητες, πιθανότητες και τα αδύνατα. Το αδύνατο µπορεί να πραγµα-

τοποιηθεί, το πιθανό να µη συµβεί ποτέ, και, το σηµαντικότερο, να εµφανιστούν νέες απρόβλεπτες δυναµικές. Η φαντασία 

φωτίζει πιθανότητες, δεν προβλέπει ούτε είναι µαντική. Η πρόβλεψη δεν είναι ποτέ βεβαιότητα. 
47

  

Η φαντασία κατακεραυνώνει µε υποδείξεις προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτό που δικαιώνει τη φαντασία είναι µια 

συγκεκριµενοποίησή της σε συσχετισµούς - µε άλλα λόγια, η αυτοαναίρεση της σε πραγµατικότητα. Η φαντασία πρέπει να 

συνοδέψει ή και να υποκαταστήσει τον ορθολογισµό. Η φαντασία έχει τη δυνατότητα, σαν ηλεκτρικό πεδίο, να διαταράσσει 

την κοινωνία και να παράγει νέες καταστάσεις, αλλά ταυτόχρονα να παραµένει αυθύπαρκτη και ανεξάρτητη. Μόνο έτσι µπο-

ρεί να συνεχίσει να υπάρχει.
48

  

Η φαντασία φτάνει µέχρι την αντιπολίτευση. 

 ∆ε γίνεται ποτέ εξουσία. 

 

 

 

 

Ήρθαν στην πόλη οι εχθροί 
(τι γυρνάει η αλεπού στην πλατεία;) 

 

 

 

 

 

Εµείς εδώ να µην κάνουµε τους πολύ µάγκες, γιατί βλάφτει. Με δυο λόγια είχα χεστεί από το φόβο µου. 
1
  

Εµείς, λοιπόν. 

Ποιοι εµείς, τέλος πάντων; 

Εµείς, εµείς... 

Που τη βγάζουµε στην καφετέρια 12 µε 12.  

Που πλήττουµε αφάνταστα. 

Που είµαστε έξω από τον χώρο και χορό της πολιτικής. 

Που κρατάµε στα χέρια µας το µέλλον της Ελλάδας, ιδίως όταν στεκόµαστε στα δηµόσια ουρητήρια σοβαροί, ή ξύ-

νουµε το αιδοίο µας. 

Εµείς που, τριπαρισµένοι από τις φαντασιώσεις µας, συζητάµε µε καθρέφτες. Αλλού πηγαίνει η φωνή µας, αλλού η ει-

κόνα. Τελικά, η παραµόρφωση είναι τόση, που χάνουµε το είδωλο της κοινωνίας από µπροστά µας. Βρισκόµαστε να συζητάµε 

για εκλογές και άλλα σχετικά µέσα στα πλαίσια του έρποντος φασισµού µας. Συνεχίζουµε κακοντυµένοι, µε τη γνωστή µας αντι-

σεξουαλική ηθική από στερήσεις και απαγορεύσεις. 

Εµείς, εποµένως: 

                                                           
45

 Early Marx, Οικονοµικά και Φιλοσοφικά Χειρόγραφα, σ. 318. 
46

 Jaspers, σ.σ. 218 και 219, Heller, σ. 31. 
47

 Felini, σ. 121, Jaspers, σ.σ. 282 και 283, Καραποστόλης, σ. 58. 
48

 Felini, σ. 126, Capra, σ. 65 
1
 Αλέφαντος, σ. 66. 

  Το αρχικό κείµενο του "Ηρθαν στην Πόλη οι Εχθροί"  δηµοσιεύτηκε στο 1ο τεύχος του   περιοδικού 

Convoy, (10/85), σ. 22     
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Που δεν έχουµε επάγγελµα, γιατί η διάθεσή µας για ελευθερία δεν µπορεί να αντέξει την κανονικότητα της πατρίδας. 

Κάποιοι από µας έχουν, βέβαια.  

Που δεν έχουµε ωράριο, γιατί νοµίζουµε πως η θρησκεία αλυσοδένει την φαντασία. Κάποιοι από µας έχουν, βέβαια.  

Που δεν έχουµε σπίτι, γιατί κάθε µορφής οικογένεια µας κάθεται στο στοµάχι. Κάποιοι από µας έχουν, βέβαια. 

Εµείς, εποµένως: 

Που η φαντασία µας συνεπαίρνει, ενώ αυτούς, τους κάποιους και τους άλλους, τους πολλούς τούς κρατάει, για να συ-

νεχίζουν ακούσια είτε εκούσια. Μα τι άλλο; Το κράτος, βέβαια, και τα συναφή του. 

 

 

1. ΗΡΘΑΝ; ∆ΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΑΠΟ ΠΡΙΝ; 

 

Κρεµάστηκε - µα τι όµορφο σκοινί! 
2
  

 

1. Πάντα φαίνεται να υποτιµάµε τον αριθµό των µικροαστών που κυκλοφορούν µέσα στον "χώρο". 

2. Η πιθανότητα να είναι κάποιος "σύντροφος" µικροαστός, είναι ανεξάρτητη από οποιοδήποτε άλλο χαρακτηρι-

στικό του. 

3. Ένας τέτοιος µικροαστός προκαλεί ζηµιά στον υπόλοιπο "χώρο" χωρίς ταυτόχρονα να εξασφαλίζει προσωπικό 

όφελος από την συµπεριφορά του αυτή. Αντίθετα υφίσταται και αυτός ζηµιά από την στάση του. Για παράδειγµα πάει και 

ψηφίζει στις εκλογές το λιγότερο κακό, κατά τη γνώµη του, κόµµα και σαν ηλίθιος µας εκθέτει όλους µαζί και αυτός δεν 

κερδίζει τίποτα. 

4. Οι υπόλοιποι υποτιµάµε συχνά την βλαβερότητα των µικροαστικών νοοτροπιών µέσα στο κίνηµα. Ο συγχρωτι-

σµός µε τέτοια άτοµα και αντιλήψεις, έχει βλαβερές επιπτώσεις και πάνω σε µας.       

5. Οι µικροαστοί είναι το πλέον επικίνδυνο τµήµα του "χώρου". 
3
  

 

Όπως οι µεταβολές είναι το ουσιαστικότερο χαρακτηριστικό της φύσης, έτσι και η εξέλιξη και η ανάπτυξη είναι 

αναπόφευκτα γνωρίσµατα της κοινωνικής και της πολιτιστικής δραστηριότητας. Αυτή η διαδικασία εξέλιξης και ανάπτυξης 

δεν είναι µια σειρά από αδιαµφισβήτητα γεγονότα. Είναι ένας συνδυασµός από συµβάντα µε τάσεις και πιθανότητες πραγµά-

των που µπορεί να συµβούν. 
4
  

Ο "χώρος" υπάγεται σ' αυτό τον συνδυασµό. Στην δεκαετία του '80 και λίγο από την δεκαετία του '90, κάποια κοµ-

µάτια του "χώρου" διεκδικούσαν πάντα κάτι περισσότερο, διαµορφώνοντας την προσωπική τους ζωή, µε περισσότερη η λιγό-

τερη συνέπεια, σαν άρνηση των καθιερωµένων πολιτικών προσδοκιών της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. ∆εν είχαν την 

ψευδαίσθηση ότι µε αυτή τη συµπεριφορά θα γίνει κάποια επανάσταση, αλλά προσπαθούσαν να πραγµατοποιήσουν πειράµα-

τα απελευθέρωσης. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες δηµιουργήθηκε, παροδικά, δυστυχώς, µια ακόµη µεταβατική γενιά πολύ 

πιο προχωρηµένη από εκείνη της µεταπολίτευσης, που µε το επαναστατικό της θάρρος σηµασιοδότησε τα γεγονότα της επο-

χής. Για το σηµερινό ερώτηµα του είδους της σχέσης ανάµεσα σε εµάς και τους άλλους, που οι προηγούµενοί µας ονοµάζανε 

"λαό" που έπρεπε, µάλιστα, και να υπηρετήσουν, και που είναι και τίτλος του κειµένου αυτού, πρέπει να κατανοηθούν µερικά 

πολύ βασικά πράγµατα: ότι δεν είναι το σύνολο του πληθυσµού εθνικιστές και πατριώτες, ότι δεν είναι όλοι οι άντρες υπο-

ψήφιοι βιαστές, ότι όλος ο πληθυσµός δεν έχει ρατσιστικές τάσεις. Για τον λόγο αυτό ίσως θα χρειαζόταν να αποδεχτούµε και 

ειλικρινά πλέον ότι είµαστε ένα κοµµάτι αυτού του πληθυσµού, µε τις ταξικές του ιδιαιτερότητες και να τολµήσουµε να συ-

ζητάµε και µε τους άλλους µε κατανόηση και µε αποκλειστικά κριτήρια την ταξική τους συµπεριφορά. Κάπως πρέπει να 

ξεφύγουµε από τη νοοτροπία που δεν συγκινεί και κινητοποιεί ούτε εµάς τους ίδιους. Πρέπει να ξεπεράσουµε το διπλό αδιέ-

ξοδο του ότι δεν έχουµε πλέον τίποτα να πούµε αλλά και του ότι δεν έχουµε ακροατήριο.           

Τα θέµατα που χρειάζεται να απαντήσουµε είναι συγκεκριµένα:  

1. Κρύβεται πίσω από αυτή την αντιπαραβολή εµείς και οι άλλοι, κάτι περισσότερο από µια ξεπερασµένη αντίλη-

ψη της πρωτοπορίας µας;    

2. Υπάρχουν και κάποιοι τέταρτοι ανάµεσα σε εµάς, αυτούς και τους άλλους;  

3. Υπάρχουν ακόµα περιθώρια διαλόγου µε τον κόσµο; 

4. Ποιες καινούργιες έννοιες θα µπορούσαν να περιγράψουν και να προωθήσουν σήµερα την ριζοσπαστικοποίηση 

της κοινωνίας;  

5. Σε τι διαφέρουµε εµείς από αυτό και τους άλλους; 

 

Ένα ριζοσπαστικό µέρος του "χώρου" θα έπρεπε επιτέλους να παραδεχτεί τη βροµιά του και να τη διακηρύξει, 

διακηρύσσοντας και τη βροµιά της υπόλοιπης κοινωνίας. Ένα κίνηµα που επιτίθεται στο σύστηµα επιτίθεται και στον ίδιο του 

τον εαυτό, σαν κοµµάτι του συστήµατος. Το ζήτηµα είναι, προς το παρόν, οι αποτυχίες και οι ήττες να µπορούν να σφυρηλα-

τούν και να ανανεώνουν την πολυχρωµία, την επιθετικότητα και την ιδιαιτερότητα του "χώρου". Όσο και αδύναµος να αι-

σθάνεται ο "χώρος" δεν είναι ποτέ απόλυτα αδύναµος. 
5
 Ο "χώρος" ταυτόχρονα διακρίνεται από έναν συντηρητισµό. Ήδη 

                                                           
2
 Greek Literature, Αριστοφάνη, Βάτραχοι 718, σ. 171. 

3
 Cipolla, σ.σ. 63, 66, 78, 88 και 94. Από το αρχικό κείµενο έχει αντικατασταθεί ο όρος   'ηλίθιος' από 

τον όρο 'µικροαστός'.  
4
 Μερακλής σ. 16, Capra, σ. 265. 

5
 S.P.K, σ. 15, Jaspers, σ. 7,  

   Τα ερωτήµατα προέρχονται από προκήρηξη - πρόσκληση σε συζήτηση µιας αυτόνοµης   οµάδας του 

Βερολίνου, (Lego), τον Γενάρη του 1997. 
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αναφέρθηκαν αρκετά σχετικά µε τη µορφή αυτού του νεοσυντηρητισµού, αναλυτικά στα προηγούµενα κεφάλαια. Ο νεοσυ-

ντηρητισµός αυτός, πέρα από πολιτικούς υποστηρικτές, έχει την πολιτισµική ικανότητα να παρουσιάζει οπισθοδροµικά πράγ-

µατα σαν ελκυστικά, πρωτότυπα και αναγκαία. Παραβλέπει το πολύ βασικό γεγονός ότι, όταν κάποιες αρχές αναφέρονται 

στην πραγµατικότητα, δεν είναι απόλυτες. Και όταν είναι απόλυτες δεν έχουν καµιά σχέση µε την πραγµατικότητα. Το ίδιο 

που συµβαίνει και µε τους νόµους της φυσικής, δηλαδή. 
6
  

Η κοινωνική συµβίωση, η κοινότητα, ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο από την πολιτική εκπροσώπηση. Και αυτό θα 

πει κανείς ότι είναι η αγάπη του δούλου για το µαστίγιο. Όχι, όµως. Η αυτόνοµη πρακτική και η αναζήτηση παρόµοιων λογι-

κών για δράση αποβλέπει σε µια κοινότητα που λειτουργεί συλλογικά. ∆ιατηρεί πάντα τις επιφυλάξεις της απέναντι σε προ-

γράµµατα και πλαίσια αναφοράς. Έχει ένα δικό της σύστηµα από αξίες, που δε στηρίζονται ούτε στις εποχές ούτε στην αγορά 

εργασίας, αλλά στις ανθρώπινες ασχολίες. Πρέπει να επιδιώξουµε µια κοινότητα που η συνέπεια εκφράζεται σαν σεβασµός 

προς τους συνανθρώπους της. Που η πολιτισµική δραστηριότητα θα υποκαταστήσει το χασοµέρι, όταν αυτό δεν έχει κανένα 

συγκεκριµένο λόγο. 
7
 Όταν µερικοί µέσα στο "χώρο" φοράνε τα καλά τους, δεν υπάρχει λόγος οι υπόλοιποι να αισθάνονται 

ξεβράκωτοι. Θα τους περάσει, και αν δεν τους περάσει γρήγορα, θα περάσουν από την πλευρά του εχθρού. Η φαντασία, όσο 

και να αναπτυχθεί, δεν αναδεικνύεται σε εξουσία, χωρίς να αρνηθεί τον εαυτό της.  

Το όνειρο, που είναι άγνωστο, για παράδειγµα, στους ερωτευµένους, απουσιάζει και από τα µυαλά των "επαναστα-

τών" δεύτερης και τρίτης διαλογής καθώς και υστερόβουλης σκοπιµότητας. ∆εν επιτρέπεται να διστάσουµε παρά µόνο µπρο-

στά σε επερχόµενες γενιές που θα µας διδάξουν και θα µας αγνοήσουν και όχι µπροστά στους σαλτιµπάγκους της σειράς. 

Έρωτας για τη ζωή, πάθος, πάθος, πάθος, µέχρι να καεί όλο το παρελθόν, Μέσα σε κάποιες στάχτες θα αναζητήσουµε έναν 

έρωτα για τον Άνθρωπο απαλλαγµένο από τον αστικό ανθρωπισµό, το τέλος της µετριότητας, για να ξαναζεσταθούµε. 

Παντού φωτιά, για νά ρθει λευτεριά! 

 

 

2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ 

 

Οι απόπειρες συνύπαρξης µέσα στο "χώρο" δεν κινδυνεύουν από τον ασκητισµό της αποµόνωσης, όσο από την πί-

εση των συναφών, δήθεν εσωτερικών φαινοµένων. Με την προϋπόθεση ότι η απόσυρση δεν αποτελεί απόκρυφη επιθυµία ή 

φανερή επιλογή µιας οµάδας του "χώρου", αυτό που πρωταρχικά την οδηγεί σε κρίση είναι το εσωτερικό µέτωπο. Αυτό ακρι-

βώς το µέτωπο, αντί να την ανανεώνει, την υποχρεώνει να συµβιβαστεί και να επιβιώσει µε την ψευδαίσθηση ότι η συνέχιση 

της συνύπαρξης, και µόνο, συνιστά κοινωνική πρόκληση.  

Βάση κάθε απόπειρας συνύπαρξης είναι, συνήθως, κάποιες υλικές αφετηρίες, όπως η κοινότητα στόχων, η γνωρι-

µία, η ανάγκη της κοινότητας, η αµφισβήτηση της πολιτικής αποκλειστικά δραστηριότητας. Οι λόγοι που την διαλύουν είναι 

κάποια το ίδιο υλικά προβλήµατα, όπως η υλική και πνευµατική ένδεια, οι ανταγωνισµοί, η αναβίωση του συντηρητισµού, η 

έλλειψη επικοινωνίας, η επίθεση διαφόρων εµπόρων ιδεολογίας, και όχι µόνο, και η κακόπιστη κριτική του υπόλοιπου "χώ-

ρου". Η αρχική προσπάθεια, και πολύ σωστά, διαπνέεται από διάθεση πειραµατισµού, πλειοδοσία και ονειροπολήσεις. Η 

επιβίωση είναι σκληρή και αδυσώπητη. Τα προβλήµατα, δυστυχώς, µεγεθύνονται και καταγράφονται σαν συγκρούσεις αντι-

λήψεων ή "πάλη γραµµών" ∆εν έχει βρεθεί κάποιος τρόπος για να διευρυνθούν και να συνεργαστούν τα διάφορα επιµέρους 

κινήµατα µέσα από την διάλυση των ορίων ανάµεσά σε κάποιους εξεγερσιακούς πυρήνες, ειδικά τη στιγµή που θα µπορού-

σαν να προωθήσουν κάποιους µαζικούς αγώνες. 
8
  

 

Η σχιζοφρένεια µας κυνηγάει.  

Εµπρός, βήµα ταχύ,  

να την αποφύγουµε,  

παιδιά, στην εξοχή, 

βασικά των νησιών του Αιγαίου. 

 

Οι άλλοι απορούν πώς µπορούµε να συνυπάρχουµε τόσοι άνθρωποι µαζί, και εµείς υποφέρουµε από τη µοναξιά µας. 

Γι' αυτούς είναι πρόβληµα τι κάνουµε το βράδυ, για µας τι τρώµε το πρωί.  

Γι' αυτούς η αισθητική της αντίστασής µας, για µας οι απλήρωτοι λογαριασµοί. 

Γι' αυτούς η σκόνη στο πάτωµα, για µας τα φλιτζάνια που χάθηκαν. 

Γι΄ αυτούς η πολιτική µας δυσλειτουργία, για µας αυτοί οι κοντόφθαλµοι, νεοσυντηρητικοί, µικροαστοί και υποψήφιοι 

εξουσιαστές µας. 

 

 

3. ΤΟ Ι∆ΕΟΛΟΓΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 

 

... Και γινόµαστε για τον κόσµο λαϊκό προσκύνηµα. 
9            
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7
 Tomson, σ. 65.  
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Η ζωή της πόλης προκαλεί στα άτοµα πιέσεις, όχι πάντα αντιληπτές,  αν και πανοµοιότητες, που αυτά τις βιώνουν 

σαν ατοµικές διαδικασίες. Καθένας την νοιώθει χωριστά σαν αποκλειστικά δική του ασφυξία. 
10

  Ο "χώρος" δεν αποτελεί 

περιθώριο. Το σύνδροµο του περιθωρίου του έχει αποδοθεί απ' έξω και αποτελεί άρνηση του ίδιου του εαυτού. Καταχωρεί 

σαν σηµασία, το σύνολο του "χώρου" στην περιοχή του κοινωνικά αποδεκτού. Ο "χώρος", που αποτελεί τακτικά στόχο της 

δηµοσιότητας, της αστυνοµίας και των αναλυτών, δεν µπορεί να µείνει µόνος του ούτε να περιθωριοποιηθεί, ακόµα και όταν 

το επιδιώκει. Ο "χώρος" βρίσκεται σε µια προνοµιακή θέση σε σχέση µε τις άλλες κοινωνικές οµάδες, όχι εξαιτίας του εισο-

δήµατός του, όπως οι υπόλοιποι κοσµικοί παράγοντες, όσο γιατί πέτυχε να έχει µέσα σε αυτό το σύστηµα µια µεγαλύτερη 

ελευθερία κινήσεων, επειδή κάπου και κάποτε συνεχίζει να αντιστέκεται  
11

  

Από κάθε άποψη, ο "χώρος" δεν έχει σχέση µε το περιθώριο. Η ανταπόκρισή του στις πατροπαράδοτες κοινωνικές 

προκλήσεις του είδους "άρτος και θέαµα" και η εξάρτησή του από θεσµούς, που κάθε άλλο παρά περιθωριακοί είναι, αναιρεί 

αυτή την εκτίµηση. Τα τριακόσια καρφιά ενός δερµάτινου σακακιού, παλιότερα, και οι τσαµπουκάδες στις πλατείες, πιο πρό-

σφατα, αποπεριθωριοποιούνται από τον κινηµατογράφο δράσης, το βίντεο, τα παιχνίδια του υπολογιστή και το γεγονός ότι 

πιθανότατα έχουν αγοραστεί µε κάποιο πατρικό χαρτζιλίκι. Από µια άλλη λογική άποψη, εσωστρεφείς κοινωνικές οµάδες 

υφίστανται πάντοτε. Ο χαρακτηρισµός τους σαν περιθωριακές, εξαρτάται από τη µορφή της εσωστρέφειάς τους - ενσυνείδη-

της, εκούσιας και υποχρεωτικής - απέναντι στο σύνολο της κοινωνίας. Οι τούρκοι που κατοικούν στο Γκαζοχώρι είναι περι-

θώριο, γιατί η εχθρότητα του περιβάλλοντος είναι, απέναντί τους, καθολική.  

Το περιθώριο των Εξαρχείων υπήρξε ένα ιδεολόγηµα που δηµιούργησαν και εκµεταλλεύτηκαν τόσο οι αντίπαλοι, 

όσο και οι ζηλωτές του. Υπερτόνισαν τις ανταγωνιστικές του ιδιότητες, αγνοώντας την ανθρώπινη συµπεριφορά του. Ο νεο-

συντηρητισµός του "χώρου" είναι κάπου και άρνηση της περιθωριακότητάς του - από µια στραβή άποψη. Η ηθική που συν-

δυάζει εξεγερσιακά στιγµιότυπα µε την αυτοκαταστολή του ερωτισµού δεν είναι περιθωριακή αλλά πλειοψηφική συµπεριφο-

ρά. Τυπικό παράδειγµα εξακολουθεί να παραµένει ο οργισµένος ψιλικατζής και ταυτόχρονα µπορεί να είναι και ρουφιάνος.  

Ο "χώρος" προσπαθεί να είναι αλληλέγγυος στα κοινωνικά περιθώρια. Μια φεµινίστρια, όµως, βάζει τις βάσεις για 

να πάψει να είναι καταπιεσµένη και περιθωριακή, από τη στιγµή που γίνεται φεµινίστρια. Η αλληλεγγύη των καταπιεσµένων, 

που περνάει µέσα από τη συνειδητοποίηση των κοινωνικών διακρίσεων, αποβλέπει στην αποπεριθωριοποίηση αυτών που 

υφίστανται τις διακρίσεις, µέσα από την αναίρεση των διακρίσεων αυτών. Η ιδεολογία της περιθωριακότητας υπερβάλλει το 

ρόλο της συνείδησής της και της παθητικής αποδοχής της. Η επιλογή της απόσυρσης από την κοινωνική διεργασία, επειδή 

έχει ιδεολογική φύση, δε συνιστά περιθωριοποίηση µε καµιά Παναγία! 

Αν και τα όρια της αντοχής µας έχουν καταρρεύσει, δε σηµαίνει ότι είµαστε περιθώριο. Ο χαρακτηρισµός αυτός 

έπαψε να µας αρµόζει από τη στιγµή που αρχίσαµε, γύρο στο 1979, να ξεκόβουµε από τους οµφάλιούς µας λώρους της παρα-

δοσιακής και "εξωπαραδοσιακής" αριστεράς. Αν κάποιοι "θεωρητικοί" του χώρου είναι περιθωριακοί, ευτυχώς υπάρχουν 

πολλά που γίνονται κατά καιρούς έξω και πέρα από αυτούς. Σίγουρα πολλά περισσότερα από ό,τι στο πραγµατικό περιθώριο. 

Αυτό που συνιστούν κάποιοι εργαζόµενοι κανονικά, υποτελείς στο κράτος των κοµµάτων, µικροαστοί υπάλληλοι και άλλοι 

παρόµοιοι. Η οικονοµική βάση δεν είναι αυτή που προσδιορίζει αποκλειστικά και καθοριστικά την πολιτική δραστηριότητα 

και την ταξική καταχώρηση µιας οµάδας, αλλά η ερµηνεία της στάσης µέσα από κάποιους νόµους, άσχετους προς εκείνους 

της φύσης. Στην καλύτερη περίπτωση είναι κατασκεύασµα ή βολονταριστική προβολή των κοινωνικών σχέσεων και στην 

χειρότερη, εγκεφαλική σύλληψη των ερµηνευτών της. 
12

  Περιθωριακοί είναι αυτοί που περιχαρακώνουν τη δυστυχία τους µε 

κοινωνικές συµβατικότητες και την προβάλλουν σαν πρότυπο ζωής.  

 

 

4. Ο ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ - Ι 

 

 

Και πήγα. Κάθοµαι να τους ακούσω. Είπαν να µη µιλάνε οργανώσεις αλλά άτοµα. Τον Κώστα δεν τον άφησαν να µι-

λήσει, γιατί, λέει, αυτός από µόνος του είναι οργάνωση! Ξέχασαν το ξύλο που έχουµε φάει στην επαρχία όλοι µαζί για να βγούµε 

πρώτοι. Στη Θράκη, θυµάµαι, µας χτύπαγαν µε οµπρέλες. Στη ∆ράµα φάγαµε τα γιαούρτια, φάγαµε τα αυγά, φάγαµε τα πάντα. 
13

  

 

Η πολιτική στο "χώρο" είναι µια οικογενειακή υπόθεση. Κάθε διαφορά και αντίθεση ανάγεται σε αυτό ακριβώς το 

επίπεδο, µέσα από το κουτσοµπολιό, καταλήγει σε διαφορά ατόµων. Η ιδεολογία της οικογένειας αναστέλλει κάθε ανθρώπινη 

λειτουργία αυτών των σχέσεων. Τα στερηµένα από αναγνώριση άτοµα, είτε από κοινωνική θέση, είτε από οικογενειακή κα-

τάσταση, οι µοναχογιοί, για παράδειγµα, γίνονται κοµµατόσκυλα δίχως κόµµα. Ο "χώρος" τούς πιστεύει περισσότερο από το 

σπίτι τους. Αυτά που οι νευρωτικοί κατακτούν στη φαντασία τους οι επαναστάτες του σαλονιού τα κερδίζουν σαν µεταπράτες 

ιδεολογίας: σεβασµό, εξουσία, τον έρωτα των γυναικών ή των αντρών, ανάλογα. 
14

  

Τόσοι άνεργοι και εξαχρειωµένοι διανοούµενοι µαζεύονται σε µια αίθουσα µε αποκλειστικό και προκαταβολικά 

καθορισµένο στόχο να διαφωνήσουν και να διώξουν τους καινούριους και λιγότερο υποµονετικούς. ∆ιαµορφώνονται "αντιιε-

ραρχικές" ιεραρχίες, όπου µετρούν θετικά τα χρόνια προϋπηρεσίας στην υπόθεση της επανάστασης και όχι αρνητικά ο αριθ-

µός των τραγικών ηλιθιοτήτων που συνοδεύουν σαν συλλήψεις, π.χ., όλους εµάς τους παλιότερους. Αυτές οι ανοµολόγητες 

ιεραρχίες δε διαφέρουν από τις ίδια αθεσµοποίητες αλλά αυστηρές ιεραρχίες ισότιµων κλητήρων µιας δηµόσιας υπηρεσίας. Η 
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 Καραποστόλης, σ. 132. 
11

 Frombeloff - Roth, σ. 213. 
12

 Diederichsen, Politische Korrekturen, σ. 136. 
13

 Αλέφαντος, σ. 26.  
14

 Wollheim, σ. 133. 
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δυσπιστία του κοµµατιού αυτού απέναντι στον υπόλοιπο "χώρο" είναι όµοια µε τη δυσπιστία των παραγόντων απέναντι στο 

λαό. Φαγώνονται, σαν κι αυτούς, ποιος θα πάρει την καρέκλα, ποιος θα γίνει ο γενικός αρχηγός.
15

  

Είναι αστείο να υπάρχουν κοµµάτια του "χώρου" που έχουν τα ίδια προβλήµατα διεύθυνσης και αποδοτικότητας 

µε αυτά του κεφαλαίου. Επιβεβαιώνει τον ισχυρισµό πως η ιστορία των επαναστατικών κινηµάτων καθορίζεται θετικά αλλά 

και αρνητικά από αποστάτες της άρχουσας τάξης. Αυτές οι καταστάσεις αφοπλίζουν κάθε διάθεση για προσπάθεια και κοινή 

συζήτηση. Από την άλλη, είναι µεταδοτικές, έτσι ώστε η συνταξιοδότηση ενός "αρχηγού" δεν είναι ανακούφιση αλλά απώ-

λεια που αντικαθίσταται ακαριαία από άλλον χειρότερο. 
16

 Καταλήγουµε σε µια σειρά εσωτερικές αντιπαραθέσεις σε επιµέ-

ρους ζητήµατα που είναι µια βραχυχρόνια αυτοκαταναλωτική δραστηριότητα µαχητών που δεν αντιλαµβάνονται τη νέα φτώ-

χια που τους περιτριγυρίζει. Παντού οι άνθρωποι αποκλείονται από την παραγωγή, είτε στις ΗΠΑ είτε στο Ζαΐρ γιατί η εκµε-

τάλλευσή τους δεν αξίζει πλέον για το κεφάλαιο και εµείς ασχολούµαστε µε τα µαγαζάκια µας. 
17

  

Ο "χώρος" είναι η πρώτη κοινωνική δύναµη στην Ελλάδα που φάνηκε να πάσχει από µέλη και όχι από στελέχη. Η 

ένταση των συζητήσεων συντρέχει µε την αδυναµία προσωπικών επαφών. Η έλλειψη των προσωπικών επαφών είναι υπεύθυ-

νη κάπου και για την αναποτελεσµατικότητα του "χώρου". Το ατοµικό συµφέρον και ο εγωισµός δεν µπορούν να αποκτή-

σουν επαναστατικό περιτύλιγµα, για να κρυφτούν πίσω από τις διακηρύξεις και τον αγώνα για το γενικό καλό. 
18

  

Όλη αυτή η παρεξήγηση της σηµασίας της υποκειµενικότητας κρύβει τη στέρηση µιας κοµµατικής οικογένειας µέ-

σα στη θαλπωρή ενός αρτηριοσκληρωνόµενου φανταστικού µηχανισµού. ∆εν πρόκειται για µια καταστροφή της οικογένειας 

από την κοινότητα αλλά για µια προέκτασή της µέσα σε αυτή. Η πολιτική χειραφέτηση του "χώρου" θα ολοκληρωθεί, µόνο 

όταν η πολιτική του διάθεση αποκτήσει µια κοινωνική δύναµη αξεπέραστη: τον ίδιο του τον εαυτό. Ο "χώρος" χρειάζεται να 

αντιπροσωπεύσει τον εαυτό του στην προσωπική του ζωή, την προσωπική του εργασία και τις προσωπικές του σχέσεις, πριν 

αυτοεκπροσωπηθεί σε αµφιθέατρα. Αυτή η απουσία είναι αισθητή και από το γεγονός ότι η αριστερά, συνολικά, ελάχιστα 

συζητάει τέτοιου είδους ζητήµατα. Η πολιτική εκτοπίζει το στόχο της και γίνεται αυτοσκοπός. Ο "χώρος" σιωπά, γιατί όποιος 

ανοίξει το στόµα του γνωρίζει πως πρέπει να αρχίσει µε τη δική του αυτοκριτική, αν όχι την άρνηση της ζωής του. 
19

          

Στις µέρες µας δεν ακούγεται πλέον ωραία το να είναι κανείς αναρχικός, κοµµουνιστής ή και αριστερός, λες και 

εµείς είµαστε υπεύθυνοι για τα σοσιαλφασιστικά καθεστώτα της ανατολικής Ευρώπης και την µαφιόζικη παλινόρθωση που 

ακολούθησε. Πολλοί γελάνε κιόλας µε την διαφοροποίηση αριστεράς - δεξιάς. Την πρωτοκαθεδρία έχουν δευτερεύουσες 

αντιθέσεις στην περιοχή του "πολιτικά ορθού" όπως άντρας - γυναίκα, µαύρος - άσπρος, γραφειοκράτης - εκσυγχρονιστής, 

όπου ανάγονται σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης τα αιτήµατα της γαλλικής επανάστασης.  

Η έννοια της αριστεράς, µετά την υπέρβαση της έννοιας της εργατικής τάξης, τώρα που όλοι γίναµε εργάτες, κα-

θώς και άλλων "αντικειµενικών" προσδιορισµών της πολιτικής υποκειµενικότητας, εµπίπτει στην περιοχή των πεποιθήσεων. 

Και πεποίθηση είναι ένα ιδεολογικό τέχνασµα για κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώς συµβαίνει να ερµηνεύεται σαν επιβολή του 

επιθυµητού - επαναστατικός βολονταρισµός, µε άλλα λόγια και όχι αντικειµενική αναγκαιότητα. 
20

  

 

 

5. Ο ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ - ΙΙ 

 

Στον "χώρο" η ταπείνωση κάποιοι να θεωρούνται υποδεέστεροι γίνεται συχνά σφοδρά και οδυνηρά αισθητή. Κά-

ποιοι είναι καταδικασµένοι στη σιωπή, όπως ακριβώς και στην κοινωνία. Κάποιες αγνοούνται ή διακόπτονται καθώς µιλάνε. 

Κάποιοι αναγκάζονται να µετακινηθούν σαν αποτέλεσµα της παρουσίας άλλων. Κάποιες εκφοβίζονται ασυναίσθητα και 

υποχρεώνονται να χαµηλώνουν µάτια, κεφάλι και ώµους. 
21

    

Η επικοινωνία περιορίζεται όλο και περισσότερο στην αλληλοπληροφόρηση των "στελεχών" και των διαφορετι-

κών οµάδων και µάλιστα µε τρόπους έµµεσους και όχι άµεσους µεταξύ τους. Όσες και όσοι αισθάνονται πως το αντικείµενο 

της πληροφόρησης τους αφορά, αντιδρούν. Η αντίδραση αυτή είναι παθητική, αφού προσπαθούν να εξασφαλίσουν την πλη-

ροφορία ρυθµίζοντας κατάλληλα και αρεστά τη συµπεριφορά τους. Με τον τρόπο αυτό "στελέχη" και οµάδες αναγνωρίζονται 

σαν άτυπα όργανα του κινήµατος που χωρίς  καµιά επιτυχία προσπαθούν να εκτονώνουν συγκρούσεις, δυσαρέσκειες και που 

παρέχουν βοήθεια χωρίς κανένα ίχνος συντροφικότητας. Όλοι, τελικά, αποδέχονται και απορρίπτουν κάποιους διανοούµε-

νους, που είναι οι µοναδικοί που εκφράζονται κάπως ικανοποιητικά µε το λόγο, µε όρους βέβαια που έχουν οι ίδιοι επιβάλει.          

Οι συζητήσεις, τελικά, µέσα από την τελετουργία τους περιορίζονται στην µέθοδο, ώστε να χάνουµε τον κοινό 

στόχο στον οποίο αποβλέπουν και τελικά ξευτελίστηκαν τόσο που σταµάτησαν και να γίνονται. Με αυτό τον τρόπο, όµως 

καταλήξαµε στο να είµαστε αυτό που η κοινωνία µας επιτρέπει να είµαστε: µια κριτική αποµίµησή της. Οι αντιδράσεις µας 

εκδηλώνονται σαν αντιπολιτευτικές πιέσεις περισσότερο ή λιγότερο συγκροτηµένων οµάδων ή και προσωπικοτήτων. Οι 

εξαιρέσεις κουράστηκαν και αφοµοιώθηκαν ή εγκατέλειψαν. Βραχυκλώνανε, βλέπετε, την κανονικότητα ενός µηχανισµού 

που ήταν µικρογραφία ταυτόχρονα κράτους και κοινοβουλίου. 
22

  

Ο κοινοβουλευτισµός επιβλήθηκε όχι µόνο σαν διαδικασία, αλλά και σαν αναγκαιότητα πάνω σε κάθε µορφή άµε-

σης δηµοκρατίας. Τα επακόλουθα είναι γνωστά: αντιπροσώπευση, διαµεσολάβηση, οµαδοποίηση, θεωρίες χωρίς αντίκρισµα, 

ιεραρχία και, τελικά, διαφοροποίηση χειρωνακτών και διανοούµενων, διευθυνόµενων και διευθυντών, µέσα σε ένα κλίµα 
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πρωσικής ανευθυνότητας. Ο κοινοβουλευτισµός του "χώρου" το µόνο θετικό που έχει είναι ότι βελτιώνει κάποιους θεσµούς 

που ο ίδιος θεωρεί αυταρχικούς και απορρίπτει. 

Η ανάδειξη του κοινοβουλευτισµού σε στερεότυπη, αν όχι αποκλειστική, µορφή λειτουργίας κατέληξε στο να θεω-

ρεί κάθε παράφραση ή διαφορετική ερµηνεία σε αίρεση. Οι επαναστάτες των αµφιθεάτρων υπήρξαν άνθρωποι που κάτω από 

την πίεση κάποιων έντονων ενστίκτων αρνιόντουσαν την πραγµατικότητα. Ζούσαν ένα µεγάλο κοµµάτι της ζωής τους στον 

κόσµο της φαντασίας - µόνο που αυτή η φαντασίωση αποτέλεσε και το τέλος της δραστηριότητάς τους. Σήµερα δεν συζητάει 

κανείς και ίσως και να είναι και καλύτερα έτσι αφού έχουµε επαναλειµένα ανίκανοι να συζητήσουµε. Και αν η απουσία ζυ-

µώσεων ωθεί το κίνηµα σε µια κατάσταση ασυνειδησίας ανευθυνότητας και ποινικής εξαχρείωσης σε αυτό είµαστε πολιτικά 

υπεύθυνοι εµείς οι µεγαλύτεροι µε την αλαζονεία και το πείσµα µας. ∆υστυχώς στη φυλακή, από το 1923, κάθονται οι λάθος 

άνθρωποι για λάθος λόγους...  
23

  

 

Τα αφεντικά απόψε θα τα σπάσουν σε κάποιο µαγαζί µε µπουζούκια και τραγούδια που µιλάνε για πόνο και την άδικη 

κοινωνία. 
24

  

 

 

6. ΜΙΑ ΑΛΛΗ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Ο συνδετικός κρίκος των διαφόρων τάσεων και ατόµων, που συνιστούν αυτό που λέµε "χώρο" δεν µπορεί να ανα-

ζητηθεί στην αµοιβαία µεταξύ τους εκπροσώπηση, ούτε στην εκπροσώπηση κάποιων απόψεων στην υπόλοιπη κοινωνία. 

Κάθε κοµµάτι του "χώρου" δεν αναφέρεται στα ίδια ζητήµατα και δε θέλει να επηρεάσει την κοινωνία προς την ίδια κατεύ-

θυνση. Η υπόλοιπη κοινωνία δεν αρκέστηκε ποτέ στον συλλήβδην χαρακτηρισµό "αναρχικοί" για να κατηγορήσει το κίνηµα, 

αλλά προσπάθησε να το µειώσει πάντοτε ηθικά ανάλογα µε την νοοτροπία της εποχής.  

Οι χαρακτηρισµοί "αναρχοκοµµουνιστές", "εαµοβούλγαροι", "αριστεροχουντικοί", "αναρχοαυτόνοµοι" σε διάφο-

ρες εποχές απέβλεπαν ακριβώς στην ηθική δυσφήµηση του επαναστατικού κινήµατος, γιατί δεν υπήρχαν οι βάσεις για την 

πολιτική του δυσφήµηση. Η κατηγορία αυτή επιφυλάσσεται ώστε να δηµιουργεί ρωγµές και µέσα στο ίδιο το κίνηµα µέσα 

από την περιορισµένη αναίρεσή της: "αφού εσύ είσαι καλός άνθρωπος, γιατί είσαι αναρχικός;" ή "εσύ δεν φαίνεσαι να σπας 

βιτρίνες στις διαδηλώσεις, τι δουλειά έχεις µε αυτούς;". ∆υστυχώς, ούτε για µας, ούτε και για την εξουσία φαίνεται να υπάρχει 

καθαρή αναρχία και αυτό ανάγεται στο περίφηµο αντιδραστικό επιχείρηµα ότι "καλά είναι αυτά που λένε τα βιβλία αλλά η 

πραγµατικότητα είναι αλλιώς". 
25

 Υπάρχουν σίγουρα κάποια κοινά χαρακτηριστικά στις διάφορες κατευθύνσεις του "χώρου" 

Αυτό όµως δε µπορεί να είναι η βάση συνεργασίας αυτών των τόσο ετερόκλητων ατόµων, γιατί και µέχρι τώρα αυτό δεν 

έγινε παρά µόνο υποκριτικά. 
26

 Ο παραµερισµός των ηγετίσκων δεν φάνηκε ούτε αυτός αρκετός για να δηµιουργήσει µια νέα 

κατάσταση συνεργασίας και συζήτησης. Τα γεγονότα - η δράση - µας ενοποιεί κατά κανόνα και όχι πάντοτε, αφού πάντοτε 

κάποιοι δεν συµµετέχουν για κάποιο λόγο.  

Ο "χώρος" ταυτίζεται στην συνείδηση της κοινωνίας µε τους τρελούς που στριφογυρνάνε στο κενό, που φαίνεται 

ότι ενεργούν και ακολουθούν δρόµους σχιζοφρενικών και αυτοκαταστροφικών διαδικασιών. Με άλλα λόγια, ο "χώρος", όπως 

και οι σχιζοφρενείς, έχει συνδεθεί µε µια ροή από επιθυµίες που κατά καιρούς απειλούν την κοινωνική τάξη, ακόµα και όταν 

περιορίζονται στο επίπεδο του άµεσου περιβάλλοντός µας. Αυτό, βέβαια, πρέπει να καταµετρηθεί στα θετικά στοιχεία της 

σχιζοφρένειας και όχι στα αρνητικά της εξέγερσης. Η ουσία αυτής της σχιζοφρένιας συνίσταται στον απελευθερωτικό της 

χαρακτήρα. Εχθροί και φίλοι, και ό,τι κινείται ενδιάµεσα, προσδιορίζονται από αυτή τη σχιζοφρένια και µέσα από αυτή υ-

περβαίνουν έµπρακτα τις αυτονόητες, παραδοσιακές κατατάξεις. Σε σχέση µε το ρόλο τους οι άνθρωποι ταυτίζονται άµεσα, 

έµµεσα και κρυφά µε αυτά που τους απαγορεύονται Σε αυτό το στοιχείο της ανασφαλούς εργατικής τάξης πρέπει να απευ-

θυνθούµε απογυµνώνοντας την πρακτική µας τόσο από τα ηρωικά όσο και από τα υβριστικά στοιχεία που µας αποδίδει η 

εξουσία. Υπερασπιζόµαστε, στο µέτρο του δυνατού, τη δράση µας και δεν δυσφηµούµε τη δράση των άλλων συντρόφων, 

γιατί έτσι πέφτουµε στο επίπεδο µιας κουκουέδικης προβοκατορολογίας. Ο επαναστάτης πρέπει να πάψει να θεωρείται στα-

σιαστής αλλά και παράξενος και αυτό ξεκινάει από την ίδια τη αυτοκριτική στάση του "χώρου". 
27

  

Η πιθανότητα συγκλίσεων µέσα στο χώρο πρέπει να απελευθερωθεί από τα κλασικά κοινά προγράµµατα και να δι-

ευρυνθεί σε παραµέτρους περισσότερο ευλύγιστες και λιγότερο δεσµευτικές. Παραµέτρους που αντικρίζουν τα πράγµατα µε 

λιγότερη υπεροψία, που δεν αναζητούν µόνο σχέσεις αίτιου - αιτιατού σε προλεταριακές συνειδήσεις, λούµπεν νοοτροπίες ή 

νέα υποκείµενα της επανάστασης, και που πίσω από όλα φαντασιώνουν σιωνιστικές συνοµωσίες.  

"Ένας - δύο στη γωνία, είµαστε πρωτοπορία" 
 

Η αυτοπροστασία από την απειλή του σύγχρονου καπιταλισµού είναι στάση θεµιτή και απαραίτητη αλλά δεν 

πραγµατοποιείται µέσα από τον τονισµό της ατοµικότητας και την εσωτερίκευση. Αυτό το κάνει η αστυνοµία και οι εφηµερί-

δες, δεν χρειάζεται να το κάνουµε και εµείς. Η δηµιουργία εσωστρεφών πυρήνων πρέπει να πάψει να αποτελεί την κοινή 

πρακτική µας, γιατί η χούντα τελείωσε και οι Παπάγος και Κιτριλάκης έχουν αποσυρθεί εδώ και χρόνια από την πολιτική. Η 

εσωστρέφεια παραµελεί την υλική πραγµατικότητα των σχέσεων. Η αναρχική κριτική του αστικού ορθολογισµού γίνεται 

συχνά γραφική, γιατί καταλήγει στην αφαίρεση, τελετουργία και τυπικότητα, χωρίς αυτό να σηµαίνει και απόρριψη της λογι-
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κής του, καθόσον δεν συνοδεύεται από µια ριζοσπαστική χειραφετησιακή συµπεριφορά. ∆ιακατεχόµαστε συχνά από τη διά-

κριση ανάµεσα σε µια αίσθηση του καθήκοντος σε αντιδιαστολή προς ένα το ίδιο ασαφές συµφέρον. 
28

  

Άσχετα αν το παραδεχόµαστε ή όχι, διακρίνουµε και αισθανόµαστε ποιοι είναι αυτοί που πραγµατικά στερούνται, 

ποιες αρνήθηκαν την τάξη τους και ποιοι κρύβουν την αναρχοφοβία τους πίσω από προφάσεις λογικής και αυτοσυγκράτησης. 

Η πιθανότητα σύγκλισης του "χώρου" πρέπει να κάνει τη διάκριση ανάµεσα σε ριζικές ανάγκες των ανασφαλών της κοινωνί-

ας και κάποιους καθηµερινούς µικροφασισµούς που εκτυλίσσονται, που εξελίσσονται και κατευθύνονται ενάντια σε όµοια 

καταπιεσµένους µε την πρόφαση του ότι ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει "σε ένα άνετο στιλ, να πούµε". Ο σύγχρονος φασι-

σµός δεν έχει πατρίδα. ∆εν γνωρίζει διλήµµατα ανάµεσα σε έθνος και µοτοσικλέτα, πατρίδα και ντίσκο. Η επιλογή είναι εύ-

κολη. Με το να γράφουµε τη χώρα µας στα παλιά µας τα παπούτσια δεν σηµαίνει ότι αποφεύγουµε την πιθανότητα να γίνου-

µε φασίστες. Ο κίνδυνος εξακολουθεί να υπάρχει όσο καιρό παίρνουµε γραµµή από περιοδικά lifestyle και µέσα µαζικής 

αποβλάκωσης. 
29

       

 

 

7. ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 

Κάθε πρότυπο από τη φύση του είναι αφαιρετικό, γραµµικό και ανεπαρκές. Η επιλογή ενός προτύπου προϋποθέτει 

µια σειρά από παραδοχές και συµπεράσµατα επακόλουθα µιας ανάλυσης που, συνήθως µετά την διατύπωση του προτύπου, 

παραλείπεται σαν "ευκόλως εννοούµενη". Η εφαρµογή, επόµενα, ενός προτύπου στην καθηµερινή ζωή είναι αντιφατική. Η 

απόδοση συγκεκριµένων χρηστικών, νοηµατικών και συµβολικών ιδιοτήτων του υπαρκτού κόσµου προκαθορίζει τα συµπε-

ράσµατα της ορθολογικής ανάλυσης και επικαθορίζει τη δυνατότητα να λειτουργήσει κάτι σαν πρότυπο. Το βάρος της σηµα-

σίας καταλήγει στις αφαιρέσεις της πολιτικής, της οικονοµίας και της ιδεολογίας. Η αµφισβήτηση του κάθε προτύπου κατα-

λήγει στην κριτική του συµβολικού του χαρακτήρα.    

Αντίστροφα, η απόφαση για την επιλογή κάποιων προτύπων που ήδη ισχύουν έχει σαν επακόλουθο ελλιπείς δυνα-

τότητες αξιοποίησης του προτύπου. Η ρεαλιστικότητα του προτύπου µετουσιώνει την αφαίρεση της πολιτικής, της οικονοµί-

ας και της ιδεολογίας σε µια σύνθετη και δυσνόητη αντίστοιχη διαπλοκή µορφής, λειτουργίας και δοµής. Σε αντιδιαστολή µε 

το προηγούµενο θεωρητικό πρότυπο, η προτίµηση ενός ρεαλιστικού προτύπου συνεπάγεται κάποια συµπεράσµατα µε συµβο-

λικό περιεχόµενο. Έτσι, ενώ το πρότυπο παραµένει αδιαµφισβήτητο, τα συµπεράσµατα κινούνται στο χώρο του φανταστικού. 

Η σχετικότητα του προτύπου δεν είναι πρόβληµα παραδοχών και αφαιρέσεων ή ορισµού. Η συνθετότητα των επι-

πέδων του διακινδυνεύει να περιορίσει την ουσία στις µεθοδολογικές συνιστώσες του προβλήµατος. Η διαρκής συνείδηση 

των αρχικών περιορισµών, που εµπεριέχει η ευσυνείδητη αξιοποίηση του προτύπου, σε αντιδιαστολή προς τον εργαλειακό 

του χαρακτήρα, περιορίζει, αντί να αποδεσµεύει, την αξία χρήσης του.  
30

  

 

Παραδείγµατα:  
31

  

α) Στο γυναικείο "χώρο" η καθεµιά µας χωριστά υπήρξε ριζοσπάστρια, σαν σύνολο, όµως, ήµασταν συντηρητικές. 

β) Στο "χώρο" του πανκ ο καθένας µας χωριστά υπήρξε συντηρητικός, σαν σύνολο όµως ήµασταν ριζοσπάστες. 

γ) Κατά κανόνα, ο δικός µας ορισµός για την κατάσταση είναι για µας σηµαντικότερος από οποιοδήποτε είδους 

αντικειµενική πραγµατικότητα.  

δ) "Αξιολογώ την ανεξαρτησία µου τόσο, ώστε να µη την εκθέτω στον περίγυρό µου. Είµαι σίγουρη ότι αυτό λέει κάτι 

για µένα. Με τους φίλους και τις φίλες µου µοιράζοµαι ενδιαφέροντα και ιδέες, όχι, όµως, και την προσωπική µου ζωή. Ο καθέ-

νας έχει ανάγκη από ένα δικό του σαφώς προσδιορισµένο χώρο". Αν κανείς σε αυτά τα λόγια ανακαλύπτει τον εαυτό του, θα 

πρέπει να ξέρει ότι είναι τα λόγια µιας αγγλίδας µεσοαστής νοικοκυράς σε κυβερνητικό υπάλληλο που διερευνούσε τα προ-

βλήµατα επικοινωνίας των χωρικών στη νότια Αγγλία. 

Το θέµα δεν είναι ένας επαναπροσδιορισµός του ρόλου ενός προτύπου, η αποκατάστασή του σαν ζητούµενου ή η 

προώθηση ενός νέου ιδανικού. Τα πρότυπα απλά δεν έχουν θέση στην καθηµερινότητα. 
32

  Η φτώχεια αυτής της καθηµερινό-

τητας δεν έχει ανάγκη από βαθυστόχαστες αναλύσεις, όσο και πολύπλοκα και αν εκφαίνεται, γιατί καταγράφεται συνέχεια 

στις καταθλιπτικές συναναστροφές µας που ασφυκτιούν από έλλειψη θεµατολογίου. Τα πρότυπα διυλίζουν την πραγµατικό-

τητα και είναι ακατάλληλα, όσο και ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, στο να αναλύουν πολυσύνθετες καταστάσεις. Εξαρτώ-

νται από ένα µαθηµατικό θετικισµό που ανάγει και ελαχιστοποιεί τα πάντα στη δυαδικότητα φάσης και ουδετέρου, θέσης και 

αντίθεσης, άρνησης και κατάφασης. 

 

 

8. ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ 

 

Εγώ δε θα ξεφτιλιστώ ποτέ µου, δε θα γεράσω. 

Θα πεθάνω, αλλά θα γαµήσω τον κόσµο µέχρι τότε. 

SID VICIOUS  
33

  

                                                           
28

 Jay, σ. 74. 
29

 Enzensberger, Die Aussichten..., σ. 27. 
30

 Lefevres, About Planning, σ. 272. 
31

 Pahl, σ. 61 κ.ε. 
32

 Lefevres, About Planning, σ. 272. 
33

 Τουρκοβασίλης, σ. 165. 



 95

 

Έχω αντιφάσεις; 

Πολύ καλά. Έχω αντιφάσεις. 

Τα κατάφερα. Περιέχω την πολλαπλότητα. 
34

  

 

Ο "χώρος" χρειάζεται να γίνει ευκίνητος σαν χορευτής, γρήγορος σαν ποδοσφαιριστής, αιφνιδιαστικός σαν τουπα-

µάρος. Με άλλα λόγια, στις µέρες µας για να γίνει κάποιος επαναστάτης δεν χρειάζεται συνείδηση, ταξικότητα και κριτική 

οξυδέρκεια, αλλά να είναι άντρας, 25 µε 35 ετών και σε άριστη φυσική κατάσταση. Μόνο που αυτοί που συγκεντρώνουν 

αυτά τα προσόντα δεν γίνονται αναρχικοί αλλά κατατάσσονται στην λεγεώνα των ξένων όπου κερδίζουν και κάτι τις! Όποιος 

βλέπει τον κόσµο µόνο σαν αντικείµενο πολιτικής παρέµβασης, θέλει να τον χειραγωγήσει. Ένα πακέτο δεν είναι ευκίνητο, 

επειδή µπορεί και το πετάει κανείς εδώ και εκεί. Παρελάσεις και πορείες ακινητοποιούν τους ανθρώπους. Ό,τι δεν αποδε-

σµεύει, µοιάζει µε το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, το βίντεο, τον κινηµατογράφο, τα ναρκωτικά, το διαδίκτυο. ∆εν εξυπηρετεί 

την επικοινωνία αλλά την παρεµπόδισή της. Παραλύει την αυτονοµία και οδηγεί τους ανθρώπους στην αποπολιτικοποίηση.
35

 

Κάθε καταστροφική για το σύστηµα αντίθεση ξεκινάει από την ανθρώπινη νοοτροπία και αντιπαρατίθεται προς τον 

κανόνα της σύγχρονης κοινωνίας που είναι, βέβαια, η χειραγώγηση και όχι η ελεύθερη απόφαση. 
36

  Η ανάγκη να αλλάξει η 

κοινωνία εξαρτάται και από την έκταση των δικών µας αλλαγών. Μόνο η απελευθέρωση µιας υποταγµένης συνείδησης µπο-

ρεί να αρνηθεί τους καθιερωµένους µηχανισµούς διαµεσολάβησης µε την εξουσία. Η ιστορία µάς δείχνει ότι οι περισσότερες 

επαναστάσεις αποτύχανε, γιατί περιορίσανε την κοινωνική ανατροπή µόνο σε ζητήµατα αλλαγής συσχετισµών, χωρίς να 

καταστρέψουν τις υφιστάµενες κοινωνικές σχέσεις. Η ουσία και το βάθος της εξέγερσης εξαρτώνται και από την αυτογνωσία 

κάθε ανθρώπου χωριστά, τη συνείδηση του ρόλου του στην κοινωνική διεργασία και την κατανόησή του για τις ανθρώπινες 

δυνατότητες. Η ατοµική αυτογνωσία είναι αποτέλεσµα της κοινοτικής δραστηριότητας και της προσωπικής ανάπτυξης. 
37

  

∆εν ισχυρίζεται κανείς ότι η εξέγερση καθορίζεται από ψυχοσωµατικά ελατήρια. Το άτοµο, όµως, κρίνει πάντα τις 

σχέσεις του µε το να αναρωτιέται αν για αυτό αποτελούν παραχωρήσεις ή κατακτήσεις. Όσο και να υποτιµηθεί αυτή η κρίση, 

ακόµα και όταν εξωτερικεύεται σαν µια ψευδής συνείδηση, επικαθορίζει την συµπεριφορά του ατόµου στη διάρκεια µιας 

κοινωνικής εξέγερσης. Αυτή η πραγµατικότητα είναι συχνά οδυνηρή, όσο αφορά το συντηρητισµό του "χώρου". Ένας πανκ ή 

ένας εργάτης, και όχι µόνο αυτοί, έχουν αντιδραστικές εκδηλώσεις στη συµπεριφορά τους ή σε κάποιο µέρος από αυτή. Αυτοί 

οι ανασφαλείς και καταπιεσµένοι µπορεί να είναι φαλλοκράτες του κερατά και αυτές οι καταπιεσµένες να αποδέχονται όχι 

απλά αναντίρρητα, αλλά και να επιδιώκουν αυτή την κατάσταση.  

Τον 19ο αιώνα όλα αποδίδονταν στη ζήλια σαν αποκλειστικά αντρικό φαινόµενο που προκαλούσε τα δεινά στις 

ανθρώπινες σχέσεις. Σήµερα ζηλεύουν και οι γυναίκες. Η εποχή αλλάζει τόσο γρήγορα, που αυτό που σήµερα αποκαλείται 

"φυσιολογικό" ή "ελληνικό", πριν από λίγα χρόνια θεωρείτο ρατσιστικό και εθνικιστικό. Η "πίκρα" του βιοµηχανικού και το 

stress του µεταβιοµηχανικού ανθρώπου, δεν αρκούν για να δικαιολογήσουν τις σύγχρονες εντάσεις. Οι σχέσεις άντρα και 

γυναίκας, µε αγαπηµένα πρόσωπα, µε εξεγερσιακές διαδικασίες, δεν κατακερµατίζονται ούτε στοµώνουν από ζήλια, αλλά 

από την ανεπάρκεια της ατοµικής χειραφέτησης. Ο προτεσταντισµός και, µέσα από αυτόν, και ο καπιταλισµός κηρύσσουν 

την σεξουαλική εγκράτεια και αναβολή της ικανοποίησης που σηµαίνει µεγαλύτερη σεξουαλική καταπίεση και για τα δύο 

φύλα. 
38

  

Οι άνθρωποι στην Ευρώπη δεν διαλέγουν πλέον τη µεγαλύτερη µερίδα αλλά την πιο ωραία. Προσπαθούν να απο-

λαύσουν τις πλέον ευχάριστες στιγµές και όχι αυτές που διαρκούν περισσότερο. Της "γης οι κολασµένοι" είναι διαφορετικοί, 

οι στόχοι τους έχουν αλλάξει και τα προβλήµατα της κοινωνικής ανατροπής έχουν διευρυνθεί, έτσι ώστε να µην εξεγείρονται 

µόνο ενάντια στην πείνα και την ανάγκη, αλλά και ενάντια στην ταπείνωση που τους υποχρεώνει το σύστηµα. Το 19ο αιώνα 

η ανάπτυξη της εργασίας, οικονοµικά, και η οικογένεια, ιδεολογικά, προσδιόριζαν τη φύση των ανθρώπινων σχέσεων. Αρ-

κούσαν σαν δικλείδες ασφάλειας και ανασφάλειας. Αυτό σήµερα δεν ισχύει πια. Κανένα κίνηµα δεν µπορεί να προβλέψει τις 

ατοµικές ιδιαιτερότητες ούτε και τις δυνάµεις που απελευθερώνει µια επαναστατική διαδικασία. Ακόµα και σε περιόδους 

έξαρσης αυτή η ατοµικότητα µαζί µε την απελευθερωµένη επαναστατικότητα συµπυκνώνονται συχνά σε κάποια συνθήµατα 

που εντυπωσιάζουν ακόµα και τους ίδιους τους εµπνευστές τους, που διστάζουν κιόλας να τα φωνάξουν. 
39

   

Η ανθρώπινη νοοτροπία ακυρώνει τους κανόνες της ηθικής και τους µοιρασµένους από την οικογένεια και την ερ-

γασία ρόλους µε περισσότερη σαφήνεια από οποιοδήποτε θεωρία. Λίγα πράγµατα µαθαίνουµε από το σπίτι και τη δουλειά 

πλέον. Η σχετικότητα των ταξικών διαχωρισµών και η πολυσηµία των κοινωνικών εντάσεων ακυρώνουν τη σηµασία των 

οραµάτων. Το σύντοµο καλοκαίρι της αναρχίας διαρκεί διακριτικά κάπως, βέβαια, και οι καταστάσεις περιπλέκονται συνε-

χώς. 

Η αυτογνωσία απαιτεί να έχουµε εµπιστοσύνη στις ιδέες και πεποιθήσεις µας, και όχι µόνο αυτό. Χρειάζεται να τις 

ελέγχουµε συνέχεια, όπως και τα κίνητρά τους, και να τις ανακαλούµε κάθε φορά που αντιφάσκουν µε τις γνώσεις και τις 

εµπειρίες µας. Η επιλογή των δυσκολιών που θα προσπαθήσουµε να αντιµετωπίσουµε κρατά τα µάτια µας ανοιχτά στις συ-

γκρούσεις και αναπτύσσει την κριτική µας ικανότητα. Τότε ίσως γίνουµε ικανές και ικανοί να απελευθερωθούµε από τις 

προκαταλήψεις και να αποκτήσουµε µια σχετική δυνατότητα να επιλέγουµε ελεύθεροι. Για να απαλλαγούµε από αυτές τις 
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 Enzensberger; Για µια Θεωρία...., σ.σ. 11 και 12. 
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προκαταλήψεις, χρειάζεται να διακινδυνεύσουµε να κάνουµε σφάλµατα, να παραιτηθούµε από την πεποίθηση ότι είµαστε 

αλάνθαστοι και αλάνθαστες. Αυτά όλα είναι χαρακτηριστικά ατολµίας και όχι χειραφέτησης. 
40

  

 

 

9. ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΑΥΘΟΡΜΗΤΙΣΜΟΣ 

 

Η φιλοσοφία, η θρησκεία και η ηθική µάς προστάζουν να τρέφουµε φτωχούς συγγενείς και ανάπηρους. Η φύση και ο 

αυθορµητισµός µας παραγγέλνουν να τους αποτελειώνουµε. 
41

  

 

Ο αυθορµητισµός είναι µια πολύ ισχυρή εκδοχή και έκφραση της αυτογνωσίας. Ο αυθορµητισµός συµβαδίζει µε 

πολιτισµικές εµπειρίες και κριτικά βιώµατα. Επειδή ο "χώρος" στερείται από εµπειρίες και βιώµατα, καταλήγει όχι σπάνια σε 

παλινδροµικές κινήσεις επαναλήψεων ανάµεσα σε φασισµό και µονοτονία. Η οµοιοµορφία του καµιά φορά περιέχει, βέβαια, 

κάποιο συντονισµό και ρυθµικότητα αλλά αυτή η σηµασιολογία  µάλλον θυµίζει  παλιές φασιστικές ή σοσιαλφασιστικές 

νεολαίες, παρά την ρυθµολογία ενός φανταστικού χορού. 
42

    

Το δήθεν αυθόρµητο που βιώνουµε στην πλειοψηφία των περιστάσεων, δυστυχώς, είναι εκτόνωση. ∆εν µπορεί κά-

τι να αυτοονοµάζεται "εξέγερση" και να είναι τυφλό προς τον έρωτα, το χορό, το τραγούδι, την αισθητική. Είναι µια παρερ-

µηνεία του αυθόρµητου σε ένα πραξικόπηµα χωρίς σαρκασµό και φαντασία. Η παρέα φτιάχνει κόµµα, για να καταλήξει σε 

ονειρώξεις κοινωνικής χειραγώγησης. "Του αναρχικού Έλληνος ο τράχηλος ζυγό δεν υποφέρει", βέβαια, αλλά σε µια τέτοια 

κατάσταση καταλήγουµε σε χαρισµατικούς ηγέτες. Αυτοί, το αντίθετο του αυθορµητισµού και της συλλογικότητας, µας λυ-

τρώνουν µε δύο κατοπτρικούς τρόπους από κάθε ευθύνη. Οι ηγέτες αναλαµβάνουν τις υποχρεώσεις ολονών και εµείς τους 

επιρρίπτουµε κάθε στιγµή τις ευθύνες που περιέχουν αυτές οι υποχρεώσεις. ∆εν σας λέω τίποτε άλλο, αλλά σκεφτείτε τα 

χεσίδια που άκουσαν, παλιότερα ο Καραµπελιάς και ο Βλασσόπουλος, αργότερα, για τον λόγο αυτό. Χρειάζεται να αρνηθού-

µε όλες τις απόψεις για την πάγια καθοδηγητική αυθεντία του κινήµατος, και βασικά τη λογική ότι δέκα καλά οργανωµένα 

άτοµα µπορούν να παρασύρουν µόνιµα και τους υπόλοιπους. 
42.1

  

Αν χρειαζόµαστε κάτι δεν είναι ηγέτες αυτού του είδους, αλλά τρόπους να γίνουν οι παρεξηγήσεις που υφίστανται 

σε σχέση µε τον "χώρο" παραγωγικές. Για παράδειγµα, οι µαύροι πάνθηρες ήταν µια οργάνωση που φρόντιζε για την παροχή 

τροφής σε άστεγες µαύρες οικογένειες και ορφανά. Η δαιµονοποίησή τους από τα µέσα µαζικής αποβλάκωσης της λευκής 

µεσαίας τάξης βοήθησε στο να ενδιαφερθούν τα παιδιά της για αυτούς. Η παραγωγική παρεξήγηση είναι κάτι σαν το trash 

στην σηµερινή βιοµηχανική κοινωνία: µια τάξη ανθρώπων καταδικασµένη στην περιθωριακότητα και στην έλλειψη ενδιαφέ-

ροντος, που αναδεικνύεται, από παρεξήγηση, σε κινητήρια δύναµη µιας κοινωνικής διαδικασίας. Παραγωγική παρεξήγηση 

είναι και η παγκοσµιότητα των ΜΜΕ σαν ένα µείγµα από ιµπεριαλισµό και διαχωρισµό. ∆εν µπορεί το ψέµα να γίνει όπλο του 

"χώρου", αλλά οι δηµόσιες σχέσεις και ο βολονταρισµός. Η ισορροπία αυτή είναι ασταθέστατη ειδικά σε µια εποχή που ακό-

µη και οι δράστες πιστεύουν όχι µόνο στα δικαστήρια, αλλά και ενδόµυχα ότι είναι άσχετοι µε τις δραστηριότητές τους και τα 

γεγονότα στα οποία συµµετείχαν. Ο "χώρος" αποτελείται από θύµατα σκευωριών της ασφάλειας και περαστικούς που εγκλω-

βίστηκαν. 
43

  

Στο πέρασµα από τον χώρο της αυθόρµητης έκφρασης - παραγωγικής παρεξήγησης - στο ευφάνταστο πεδίο της 

αντιπολίτευσης - του ψέµατος - ο καθένας γίνεται επαναστάτης. Οι εκσυγχρονιστές και οι υπέρµαχοι των θεσµών και των 

µεταρρυθµίσεων χρειάζονται, βέβαια, για να µεταφράζουν και υποβιβάζουν φαντασιώσεις και ουτοπίες µας σε αιτήµατα. 

Αυτό δεν είναι κακό αλλά δεν είναι απαραίτητο καθήκον του "χώρου" στην κοινωνία. Αυτό είναι δουλειά αλλονών. Αντίθετα, 

καθήκον του "χώρου" είναι να µη περιορίζεται στο να κάνει τη δουλειά του. Αυτοί που δεν ασχολούνται µε τα κοινωνικά 

προβλήµατα, δεν είναι αυτοί που κάνουν τη δουλειά τους. Είναι κάποιοι που δεν έχουν καµιά θέση στην κοινωνία. δεν έχουν 

καµιά δουλειά εδώ πέρα, έχουν τη δουλειά τους. 
44

  

∆ε µπορεί να θεωρείται άνθρωπος κάποιος που δε νοιάζεται και αδιαφορεί να µάθει µε ποιους τρόπους και µε ποια 

πολιτική όλος σχεδόν ο κατοικηµένος κόσµος περιήλθε κάτω από την κυριαρχία του κεφαλαίου. Και αυτό µέσα σε µια περίο-

δο µικρότερη από εκατό χρόνια. 
45

 Οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα είναι άµεσα σχετισµένη µε την ανθρώπινη νοοτρο-

πία και χειραφέτηση, όταν πρόκειται για την συνέχιση του ταξικού πολέµου µε άλλα µέσα  Σε ένα µεταπολιτικό κυνικό στά-

διο έχουµε για πολλά περισσότερα να αγωνιστούµε από την βιογραφία µας. Κάθε εξέγερση και επανάσταση προσπαθεί να 

διαλύσει τη παλιά τάξη της κοινωνίας. Σε αυτό το βαθµό είναι κοινωνική. Κάθε εξέγερση και επανάσταση προσπαθεί να 

καταλύσει τη πολιτική εξουσία. Και σε αυτό το βαθµό είναι πολιτική. 
46

        

 

 

10. ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
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... Οι κάτω γαµάνε τους από πάνω. 
47

  

 

Ήµασταν ετερογενείς, αλλά τελικά λειτουργούσαµε συνθετικά. Σε στιγµές έκρηξης φανήκαµε αυτεξούσιοι και ώριµοι 

σε αντιπαραβολή προς την παράδοση της φυγής. ∆εν ήµασταν εµείς οι εργάτες και αυτοί το κεφάλαιο ή εµείς οι κλέφτες και 

αυτοί οι αστυνόµοι. Ενηλικιωθήκαµε γρήγορα και γίναµε ανεξάρτητοι από παραδοσιακούς καταναγκασµούς. Κάναµε δύσκολη 

την διατήρηση της τάξης, της ασφάλειας και της κοινωνικής σταθερότητας.   

 

Το άδειασµα δύο σπιτιών στο Άµστερνταµ, έφερε τα τανκ στους δρόµους της πόλης - πρότυπο ανοχής και κατα-

νόησης - το Μάρτη του 1980, την τριήµερη εφαρµογή του στρατιωτικού νόµου στην ίδια πόλη τον Οκτώβρη του 1982, και 

διήµερες συγκρούσεις µεγάλης επιφανείας στο Βερολίνο το Μάρτη του 1983. 

 

Αισθανόµασταν σαν οι ανασφαλείς αυτής της κοινωνίας, περιθωριακοί για το κράτος, την παραγωγή και την οικογέ-

νεια, αξιολογήσαµε τη ζωή µας πάνω από την κατανάλωση και την κοινωνική ανέλιξη. Αµφισβητούσαµε την ιδιοκτησία. Όταν 

επικράτησε η παρακµή, αρχίσαµε να υπογράφουµε συµβόλαια που, για ένα συµβολικό ποσό, αναγνωρίζανε αυτή την ιδιοκτησία  

∆εν είχαµε οικογένειες να µας ταλαιπωρούν, να µας δεσµεύουν και να µας παρασύρουν. Οι µικρές οµάδες που ακο-

λούθησαν τις απόπειρες µεγαλύτερων οµαδοποιήσεων, δεν θέλησαν από την αρχή να υιοθετήσουν οικογενειακές δοµές. Τα πρό-

σωπα εναλλάσσονταν συνέχεια και αυτή η κινητικότητα δεν δηµιουργούσε αγωνία για το πως θα πληρωθεί κάποιος λογαρια-

σµός., που έτσι κι αλλιώς δε πληρωνόταν ποτέ. Η ποιότητα της επικοινωνίας µας ήταν η οµαδικότητα και όχι η συλλογική συνεί-

δηση. Οι αντιλήψεις µας αλληλοκαλύπτονταν αλλά δεν ταυτίζονταν. Η απόσυρση και ο ατοµισµός ήταν φαινόµενα της κρίσης. 

Προσπαθούσαµε να λύνουµε τα προβλήµατα οµαδικά. ∆εν µας άρεσαν ούτε οι αντιπρόσωποι, ούτε οι πολυλογάδες. Εκπροσω-

πούσαµε τον εαυτό µας και µόνο η κρίση έφερε τους αρχηγούς, τους µοναχικούς, τους γάµους και την ψυχανάλυση.   

Η πολιτική ήταν µια έµπρακτη κοινωνική πρακτική. Ξέραµε ότι ήµασταν περιθώριο και δε ψάχναµε για οπαδούς. Οι 

πρακτική µας ήταν συχνά θεαµατική, προκλητική και προκαλούσε και το γέλιο. Γινόταν όµως και πειραµατισµοί υποδοµής. 

Επιζητήσαµε την µεγιστοποίηση της σύγκρουσης µε την εξουσία, την τοπικής αυτοδιοίκηση και τις κατασκευαστικές εταιρείες.  

Η σχέση µε τη βία δεν εκφράστηκε µόνο σαν µια διάχυτη συµπάθεια προς το αντάρτικο των πόλεων, που έτσι κι αλ-

λιώς εκείνη την εποχή διαλυόταν και ταυτόχρονα µας έβλεπε εχθρικά - οι καραγκιόζηδες των Εξαρχείων στην Ελλάδα - αλλά 

παντού και µε κάθε τρόπο στο ντύσιµο, την πρόκληση της γύµνιας, την σχέση µεταξύ µας. ∆εν ήµασταν όλοι ανεγκέφαλοι, κάνα-

µε εκτιµήσεις, παίρναµε πρωτοβουλίες, κάναµε και πολλά λάθη. Τα λάθη µας όµως ήταν εξτρεµιστικά και όχι δεξιά ή αριστερί-

στικα. 

 

Όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν και το µέλλον θα είναι σίγουρα διαφορετικό. Θελήσαµε να δοκιµάσουµε άλλες µορ-

φές πρακτικής και τρόπου ζωής, όπως θέλησαν και οι κοµµουνάροι και οι µπολσεβίκοι. Ο καθένας από µας ευτύχισε και απέτυ-

χε µε διαφορετικό τρόπο και για διαφορετικό λόγο. Όλοι µας, όµως, υποσυνείδητα, κατανοήσαµε ότι η κοινωνική απελευθέρωση 

είναι µια επαναστατική και πολιτισµική διαδικασία που µετασχηµατίζει την κοινωνική δυσαρέσκεια σε µια µη ενσωµατώσιµη 

καταστροφική δυναµική. Αναζητήσαµε µια καινούρια δοµή αναγκών και ένα νέο τρόπο συµπεριφοράς. Ο κόσµος δεν αλλάζει 

από φορείς κοµµατικών ταυτοτήτων - µυαλά αγκιστρωµένα και δυσκίνητα.  

 

Κάθε Τετάρτη κάναµε συνέλευση. Αυτή τη φορά ήµασταν σαράντα πέντε παρόντες. Αποφασίζαµε µε οµοφωνία. Είχα-

µε µαγειρέψει και τρώγαµε ταυτόχρονα. Το δίληµµά µας βρισκόταν ανάµεσα στην υπογραφή συµβολαίου και τη µαχητική άµυνα. 

Η αστυνοµία απειλούσε και η συζήτηση είχε γίνει καθηµερινή. Μερικοί φτιάξανε προκήρυξη, µιλάγαµε όλοι µαζί, καπνίζαµε, 

πίναµε, φωνάζαµε γελάγαµε. Έµοιαζε µε γιορτή το δράµα που εκτυλίσσονταν εκεί µέσα. Η Νίκη δεν µπορούσε να βγάλει πάλι το 

χειµώνα στο δρόµο γιατί, όπως έλεγε η ίδια, ήταν τότε µικρό παιδάκι. Ο πατέρας της είχε διαφορετική άποψη και την κυνηγούσε 

πάνω στο τραπέζι.  

Μετά από δυο µήνες το σπίτι υπέγραψε συµβόλαιο. Οι "κακοί" φύγαµε σιγά - σιγά και για πάντα. Τελευταίος έφυγα 

εγώ, ξέροντας ότι "αυτό ήταν". Στην επόµενη επανάσταση δε θα µπορώ να συµµετέχω λόγω ηλικίας. Το µίσος µου µεγάλωνε, όχι 

για τους "δηλωσίες", που υπογράψανε συµβόλαιο, αλλά για την εξουσία και µερικούς διόλου αφιλοκερδείς και ροµαντικούς 

συνεργάτες της. Είπα στον εαυτό µου µε πίκρα και απογοήτευση: "εγώ και αυτοί δεν έχουµε τίποτα πλέον να πούµε". Ποιοι είναι 

αυτοί; Αυτό είναι µια άλλη ιστορία. Πάντως είχα την ευτυχία, και µετά, να ζήσω µερικές εξεγέρσεις τόσο στην Αθήνα όσο και 

στο Βερολίνο. Το κακό είναι ότι κάθε φορά την πληρώνουµε οι ίδιοι και βρισκόµαστε να φταίµε κι από πάνω.                      

 

 

11. "ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ - ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ,   Η ΣΚΑΤΟΥΛΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ"  
48

  
 

Ο νεοφιλελευθερισµός, επειδή ακριβώς είναι ένα σύστηµα που ανταποκρίνεται στις συνθήκες του 18ου αιώνα, δη-

µιουργεί συχνά την αίσθηση ότι είτε η παραδοσιακή εργατική τάξη επανέρχεται στο προσκήνιο, είτε ότι τα ερµηνευτικά σχή-

µατα του 19ου αιώνα επαρκούν για την κατανόηση του 21ου. Έχουµε να κάνουµε µε µια λανθάνουσα κατάσταση εµφύλιου 

πόλεµου µε πολλά πεδία αναµέτρησης στις φτωχογειτονιές, στα γήπεδα, στους δρόµους, στο διαδίκτυο. Κάθε οµάδα υπερα-

σπίζεται και προσπαθεί να διευρύνει κάποιο τοµέα της καθηµερινότητάς της. Μέσα από το σπάσιµο των νόµων και θεσµών 

που πραγµατοποιούν οι διάφορες συµµορίες, ανοίγει και µια νέα προοπτική για το επαναστατικό κίνηµα. 
49

  

                                                           
47

 Τουρκοβασίλης, σ. 108. 
48

 Legal - illegal, Scheiί egal! Γερµανικό σύνθηµα για τα καταληµµένα σπίτια µε   ευρύτερα  εννοιολο-

γικά υπονοούµενα. 
49

 Frombeloff - Roth, σ. 271, Enzensberger, Aussichten..., σ. 60. 
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Αυτό δεν σηµαίνει ότι πρέπει κάθε επαναστάτης να γίνει ποινικός, αλλά, αντίθετα, να αποµυθοποιήσει την ιδιότητα 

του ποινικού. Στόχος µας πρέπει να παραµένει η ανατροπή του συνόλου των παραγωγικών και άλλων σχέσεων αλλά και η 

ανάπτυξη κάθε είδους διεκδικητικών αγώνων. Οι καταναγκασµοί των νόµων, της µισθωτής εργασίας και των παραδόσεων, 

ακόµα και των επαναστατικών, περιορίζουν την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων γιατί είναι ανούσιοι και υποκριτικοί. Πρέ-

πει, όπου µπορούµε, να δηµιουργήσουµε ρωγµές στο σύστηµα αξιών της εξουσίας. Η εξέγερση έχει αρχίσει χωρίς να περιµέ-

νει τη µεγάλη νύχτα, σαν ένας καθηµερινός µοριακός εµφύλιος πόλεµος χωρίς θεωρία και κεντρική εκδήλωση σε κάποια 

πλατεία, σαν µια διακριτική επίθεση πολλών ανώνυµων καπετάν Μπαρουτάδων στα Λιτόχωρο της εξουσίας. Αυτοί οι και-

νούριοι αντάρτες είναι κυνικά αδιάφοροι ακόµα και µε τον ίδιο τους τον εαυτό. Κάθε νύχτα θα µπορούσε να είναι µια µε-

γάλη νύχτα, και κάθε δηµόσιο κτίριο θα µπορούσε να ήταν ένα χειµερινό ανάκτορο.
50

  

Η άρνηση της αστικής κοινωνίας περνάει και µέσα από την άρνηση της στρατηγικής και οι επιθέσεις γίνονται σε 

πολλά σηµεία και πολλά επίπεδα. ∆εν χρειάζεται κανείς να θυσιάσει την ιδιαιτερότητά του στο όνοµα µιας στρεβλής αντίλη-

ψης για την ενότητα. Αυτό που ενώνει τον "χώρο" αυτό είναι µόνο ένας µαξιµαλιστικός στόχος: ο αναρχικός κοµµουνισµός ή 

όπως αλλιώς θέλετε να το αποκαλέσετε - το όνοµα δεν έχει σηµασία. Η κοινότητα είναι από τα λίγα πρότυπα που µπορεί να 

µας προσφέρει η ελληνική παράδοση: ετερογενής, βίαιη, ακραία χαοτική. Η αρχικά χαοτική κοινωνική εξέγερση, την στιγµή 

που το χρειάζεται, δηµιουργεί από µόνη της την απαραίτητη και εφήµερη οργανωτική µορφή που θα αναζητήσει τις παραπέ-

ρα προοπτικές. 
51

  Η διαµόρφωση οριζόντιων σχέσεων µπορεί να καταργήσει τις κατακόρυφες και ιεραρχικές και να εξασφα-

λίσει τις προϋποθέσεις για την ισοτιµία αυτών που συµµετέχουν.   

Η ταξική συνείδηση και αντιπαράθεση δεν µπορεί να συµπυκνώνεται ούτε σε ένα εµείς, αυτό και οι άλλοι, ούτε 

σε παραδοσιακές γενικεύσεις. Χρειάζεται να ασχοληθούµε µε την εξέγερση µε όρεξη και µεράκι για να ξεπεράσουµε τόσο 

τους κίνδυνους ενός στενόµυαλου εµπειρισµού, όσο και να απαλλαγούµε από τα δεσµά της θεωρητικής γνώσης. Χρειάζεται 

να βλέπουµε, να γενικεύουµε και να ξαναδραστηριοποιούµαστε και τότε θα ανακαλύψουµε τι πραγµατικά είναι κάτι το επα-

ναστατικά αυθόρµητο.   

 

 

 

 

Εισαγωγή 
 

 

Αρρώστησε ακόµα και ο καιρός: 

"Άνεµοι βορειοδυτικοί ασθενείς" 

GUDRUN 

 

Όλα τα σύνθετα πράγµατα είναι ασταθή 
1
  

ΒΟΥ∆ΑΣ 

 

Μακρινοί συγγενείς του '65 και του '73. Βρεθήκαµε χωρίς πατρίδα και χωρίς σηµαίες σε ένα κόσµο τόσο ξένο, που 

µας ξενίζουν ακόµα και τα όνειρά µας. Πληµµυρίζουµε από απέχθεια για καθετί κρατικό, εθνικό, ελληνικό. Η υγρή φωνή της 

Γιώτας Λύδια, τα οδοφράγµατα του '85, τα Κουφονήσια του '78 και το κίνηµα που πέθανε, µάς γεννούν ακόµα ανυπόστατες 

εµπάθειες και ζωτικότητα. 

 

Τα ψέµατα έχουν µείνει οι µόνοι πιστοί και σίγουροι σύντροφοι ολονών µας. Και αν η κοινωνία ψεύδεται από πε-

ποίθηση, είτε αυτό ονοµάζεται ηθική είτε πολιτική είτε οποιαδήποτε άλλη µορφή σεµνοτυφίας, αυτό θα έπρεπε να µας αφορά 

µόνο στο βαθµό και τον τρόπο της σύγκρουσής µας µε αυτή. Η εναντίωση στη συµβατικότητα ξεκινάει από την άρνηση κάθε 

από πεποίθηση ψεύδους, στο επίπεδο της καθηµερινής ζωής. Όταν η σύγκρουση αποβαίνει καθολική, το έγκληµα είναι η 

καθολική παρανοµία: κοινωνική, πολιτική, ιδεολογική, ανοιχτή και επίσηµη. 

 

Φοβάµαι ότι αρχίζει και µου τη βαράει σιγά - σιγά! 

 

Η αυτονόητη συνύπαρξη και ανοχή µας για αφεντικά, παπάδες, συγγενείς και άλλα συναφή, τότε αναιρούνται. Αυ-

τά τα καθάρµατα, που επικαλούνται την συναίνεση, µόλις ζοριστούν λιγάκι, δε µας ανέχτηκαν ούτε για µια στιγµή ενώ εµείς, 

σαν να ήµασταν η ηγεσία του ΕΑΜ, κάνουµε µόνο υποχωρήσεις. Μοναδικό κριτήριο που θα διαµορφώνει τις σχέσεις µας θα 

έπρεπε να γίνουν οι ίδιες εκείνες επιλογές που προσδιορίζουν, σταθεροποιώντας ή διαλύοντας τις άλλες περισσότερο εκού-

σιες µορφές συσχετισµών µας. Το να θέλουµε να βάλουµε σε εφαρµογή ιδέες ολοκληρωµένες, κατασταλαγµένες και προκα-

θορισµένες είναι προσπάθεια συντηρητική και οπισθοδροµική. Η νύκτα µας ανήκει ακόµα και τα αποθέµατα δύναµης τα 

βρίσκουµε µόνο όταν είµαστε βυθισµένοι στο σκοτάδι - χωρίς την άγνοια που συνήθως το συνοδεύει - µόνο όταν η προσωρι-

νότητα γίνει η αγαπηµένη µας κατάσταση. 
2
   

                                                           
50

 Στο ίδιο, σ. 52. 
51

 Στο ίδιο, σ. 202. 
1
 Capra, σ, 223. 

2
 Felini, σ. 70.  
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Συχνά τίθεται το ερώτηµα της αντιπρότασης σαν εναλλακτικής λύσης απέναντι σε µια γενικευµένη απορριπτική 

στάση για κάθε είδος κοινωνικής δραστηριότητας. Η περιοχή των "συγκεκριµένων προτάσεων" είναι ιδιαίτερα προσφιλής 

τόσο στην παραδοσιακή αριστερά, για τον λόγο ότι µε αυτές πιστεύει ότι θα κερδίσει τους µικροµεσαίους, όσο και στους για 

συνταξιοδότηση επαναστάτες που αναζητούν σε αυτή µια βεβαιότητα, µια αναφορά και µια λύση του βιοποριστικού τους 

προβλήµατος. Η εµπειρία από την εφαρµογή αυτής της επιλογής δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Η πολιτική των εφικτών 

στόχων αποστράτευσε κόσµο και κοσµάκη από κάθε είδους κίνηµα, (ανανεωτικοί κοµµουνιστές, πράσινοι ρεαλιστές, κουρα-

σµένοι αναρχοαυτόνοµοι), και ταυτόχρονα δικαιολόγησε την απόσυρση των αντίστοιχων αριστερών τάσεων από τον αγώνα.    

Υπάρχουν αρκετά µεταρρυθµιστικά κόµµατα και οµάδες ενδιαφερόντων που θα µπορούσαν να ικανοποιήσουν τέ-

τοιες µεγάλες προσδοκίες µε επιτυχέστερο τρόπο από ό,τι διάφοροι ερασιτέχνες του είδους. Ο πανικός είναι µια πολυτέλεια 

που δεν µπορούµε να επιτρέψουµε στον εαυτό µας αλλά και σε µια εποχή απελπισίας, κυνισµού και άρνησης είναι δύσκολο 

να ανοίξουν θέµατα προβληµατισµού, ακόµα και όταν τα προβλήµατα είναι προφανή. 
3
 Στον "χώρο" ήρθαµε για παρέα και 

όχι συζήτηση και για να αµφισβητήσουµε ριζοσπαστικά τα κατεστηµένα πρότυπα αξιών. Μας τράβηξε αρχικά η µαχητικότη-

τά του και όχι το κοινωνικό πρότυπο που έτσι κι αλλιώς αδυνατεί να προτείνει, και καλά κάνει.  

Ο κόσµος - οι "µάζες" - είναι αντιφατικός ενώ εµείς φοβόµαστε όλο και περισσότερο να αναλάβουµε ευθύνες, πα-

νικοβληµένοι από µια παγκόσµια προληπτική αντεπανάσταση που είναι µόνιµο φαινόµενο του καπιταλισµού. Η αντιπαραβο-

λή εµείς και οι άλλοι είναι ιστορική και άσχετη από την δική µας πραγµατικότητα. ∆εν µας έχουν παραχωρηθεί συνολικά 

κάποιες νησίδες µέσα στο σύστηµα για να θεωρούµε τους εαυτούς µας προνοµιούχους. Τα "εµείς", ο "χώρος", το "κίνηµα" 

είναι σηµασιοδοτική - µεθοδολογική διάκριση που προσφέρει µια ταυτότητα, φορτισµένη συναισθηµατικά, και µέσα από τις 

µεταξύ µας τελικά αντιπάθειες µας καθιερώνει και σαν του καλούς ή κακούς αυτής της κοινωνίας ανάλογα µε τις προτιµήσεις 

εξωτερικών παρατηρητών. Μπορεί, βέβαια, να γίνει και µια κρυψώνα του φόβου µας να έρθουµε σε επαφή µε πιθανούς συ-

ντρόφους µας.  

Παραµένει ανοικτό το ζήτηµα των διαχωριστικών γραµµών για ένα χώρο που υφίσταται µόνο συµβολικά! Εξακο-

λουθεί να είναι πρόβληµα το θέµα των ορίων της κενότητάς µας! Κινούµαστε ήδη στον χώρο του απειροστικού λογισµού! 

∆εν παραλογιζόµαστε ακόµα, αλλά και η λογική δεν είναι ανεξάρτητη από το περιεχόµενό της. Βρισκόµαστε τόση ώρα να 

συζητάµε για το περιεχόµενο του κενού. Από το γεγονός και µόνο ότι η λογική δεν έχει σηµασία για την εξουσία, και είναι 

ακατανόητη για τους εξουσιαζόµενους, προκύπτει ότι η αντικειµενικότητά της είναι ανάλογη µε αυτή των νόµων που υποτί-

θεται ότι ισχύουν το ίδιο για όλους. Η αντικειµενικότητα και πραγµατικότητα είναι πλέον συνώνυµα της µοναξιάς, γιατί δεν 

αναγνωρίζονται οι ιστορικές και ταξικές εξαρτήσεις τους. Εµφανίζονται σαν προσδιορισµένες και προσωπικές πορείες και 

αποτελούν την πρόφαση για την δικαιολογία της συµπεριφοράς κάθε ατόµου και όχι κάποιου κινήµατος.  
4
  

Πρέπει να απαλλασσόµαστε συνέχεια από τα αστικά πρότυπα και να αναπτύσσουµε στοιχεία αυτόνοµου και αντα-

γωνιστικού πολιτισµού, ώστε να βελτιώσουµε την σχέση µε µας µε την υπόλοιπη κοινωνία, συνειδητοποιώντας ταυτόχρονα 

την πραγµατική µας κοινωνική θέση. Ίσως γίνουµε ελκυστικότεροι και σαν πιθανότητα και δυνατότητα πλειοψηφικής κοινω-

νικής ανατροπής. ∆εν έχουµε, απλά, προβλήµατα επικοινωνίας µεταξύ µας ούτε µας λείπει η µαχητικότητα, όταν χρειαστεί. 

Αλλά µας λείπουν: αυτά που πλεονάζουν... 

Η ριζοσπαστικοποίηση της καθηµερινότητας περνάει µέσα από την άρνηση όλων των παραλλαγών της προσαρµο-

γής και ενσωµάτωσης που περνάει από τον συνδυασµό του καρότου µε το µαστίγιο, της άρνησης του σεξισµού, δηλαδή της 

εξουσίας του φύλου, της άρνησης της ρατσιστικής οργάνωσης της εργασίας, της άρνησης και της πυρηνικής οικογένειας και 

την άρνηση της υποκατάστασης της ικανοποίησης από την κατανάλωση και την ψεύτικη αίσθηση της ασφάλειας. Αυτά όλα 

πρέπει να υποχωρήσουν µπροστά σε µια αυτοπροσδιοριζόµενη κοινωνική πραγµατικότητα που εκφράζεται µέσα από τη φα-

ντασία, τον ανοικτό της χαρακτήρα και τον παρορµητισµό της. Θα πάψουµε να ζούµε µε την αγωνία του κίνδυνου να τονί-

σουµε την υποκειµενικότητά µας σε βάρος της αντικειµενικότητας των κοινωνικών προβληµάτων, και θα αποφύγουµε µια 

φαντασιακή οµοιόµορφη ολότητα όταν αρνηθούµε την ολότητα του σηµερινού συστήµατος. Η διαδικασία αυτή θα µας απαλ-

λάξει και από τον φετιχισµό του "αντικειµενικού".
5
   

Αυτά όλα σαν υποθέσεις ακούγονται συµπαθητικά αλλά η πραγµατοποίησή τους φαίνεται να κινείται στην περιοχή 

του ευχολογίου και των φαντασιώσεων. Και θα µείνουν έτσι, γιατί εξαρτώνται και από συνθήκες ανεξάρτητες από την δική 

µας προσπάθεια ή συµπεριφορά. ∆εν φτάνει να είµαστε "αεράτοι" και προκλητικοί. ∆εν φτάνει να είναι ώριµες οι αντικειµε-

νικές συνθήκες, δηλαδή να είναι όλοι έξαλλοι ή δυσαρεστηµένοι µε τη ζωή τους. ∆εν φτάνει η υποκειµενική ανακάλυψη του 

χιούµορ και της γοητείας της ελευθερίας. Αυτή τη στιγµή συµβαίνουν όλα αυτά χωρίς να βρισκόµαστε σε κάποια προεπανα-

στατική περίοδο. Εκτός αν πραγµατικά βρισκόµαστε σε µια τέτοια εποχή και ο εµφύλιος πόλεµος έχει αρχίσει εδώ και καιρό 

και µε τη φανταστική συµµετοχή όλων. Η εγκληµατικότητα των παρυφών των πόλεων, όµως, είναι κοµµάτι της αντεπανά-

στασης, είναι τα ανεξάρτητα από καταγωγή φασιστικά τάγµατα εφόδου της εποχής µας. Να µην ακούµε µόνο τα τραγούδια 

τους αλλά να προσέχουµε και τους στίχους! 
6
  

 

Επειδή η πολιτική είναι πλέον κάτι ανέφικτο, όλα είναι ανοικτά και όλα παίζονται. Και επειδή όλα είναι ανοικτά, όλα 

είναι εφικτά. Εκτός από την πολιτική. 
7
  

 

 

                                                           
3
 Frombeloff - Roth, σ. 254, Enzensberger, Aussichten..., στο ένθετο της γερµανικής   έκδοσης. 

4
 Diederichsen, Die Freiheit..., σ.σ. 22 και 23, Jay, σ. 78 

5
 Frombeloff - Roth, σ. 216, Jay, σ.σ. 75 και 76.  

6
 Enzensberger, Aussichten..., σ.σ. 18 και 19.  

7
 Diederichsen, Politische Korrekturen, σ. 110. 
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1. ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΙΕΣΗΣ 

 

Καθώς διαµόρφωνα αυτό το θεωρητικό πρότυ-

πο, δε µπορούσα να φανταστώ ότι κάποιοι θα 

προσπαθούσαν να το πραγµατοποιήσουν µε κο-

κτέιλ Μολότοφ.  
8
  

 ADORNO  

 

Οι πολύτροπες, πολυσήµαντες και απροσδιόριστες σχέσεις, µε το σύνθετο χαρακτήρα των βιωµάτων τους, δεν επι-

δέχονται. όπως αναλύθηκε, αναζητήσεις αιτίων και αιτιατών. Ο ορθολογισµός τις καταστρέφει, δεν τις διευρύνει. Η ανεπάρ-

κεια του ορθολογισµού στη µικροκλίµακα της καθηµερινότητας αχρηστεύει και κάθε αυστηρό οργανωτικό σχήµα. Η στενό-

τητα του λόγου καταργεί την πολυπλοκότητα και τις αντιφάσεις της πραγµατικής ζωής. Η πρακτική που προσεγγίζει ή απο-

µακρύνεται από το πρόβληµα µε τη χρήση κάποιου προτύπου, έχει την αξία ερµηνευτικής θεωρίας, και τίποτα παραπέρα. Το 

µυστικό είναι να ζει κανείς µέχρι τα όρια, να µπαίνει στο ρόλο του µέχρι το τέρµα, να ξέρει ότι είναι ένας ρόλος, και αν απο-

τραβιέται την κρίσιµη στιγµή, χωρίς να χάνει το έλεγχο των κινήσεών του. 
9
  

Ο "χώρος" θα έπρεπε, όπως και το σύνολο της κοινωνίας, να γεµίσει µε οµάδες πίεσης που θα πιέζανε αυθόρµητα 

και αυτόµατα σε κάθε κατεύθυνση. Ένα συνδυασµό πολεµικών µηχανών ικανών να αντιπαρατίθενται στις δυνάµεις της κα-

ταστολής και να αγωνίζονται µε ισχυρά επιχειρήµατα ενάντια στην εσωτερίκευσή της. Πολεµικές µηχανές µε την ευρύτατη 

έννοια του όρου, χωρίς συγκεντρωτισµό, που ταυτόχρονα θα είναι συλλογικές αλληλουχίες που θα µεθοδεύουν µια διαρκή 

ανάλυση και µια ανατροπή όλων των εξουσιαστικών δοµών σε όλα τα επίπεδα. 
10

  

Η οµάδα πίεσης πρέπει να είναι µια οµάδα που έχει τη δυνατότητα να δρα περιθωριακά, περιµετρικά και κεντρικά, 

σε κάθε ευκαιρία και ανάλογα µε κάθε περίπτωση. Να µπορέσει να αναπτύξει ουσιαστικές µορφές αντίστασης ανεξέλεγκτες 

από την κρατική επιρροή και ελεγχόµενες από την κοινωνική πραγµατικότητα, που να µπορούν να απαλλαγούν από την πα-

ρουσία αλλά και την ανάγκη "φυσικών" ηγετών που τις περιορίζουν σε πολιτικά παιχνίδια. Μια οµάδα πίεσης πρέπει να έχει 

εφήµερο χαρακτήρα οργανωµένης ή ανοργάνωτης πρωτοβουλίας ανάλογα µε την εκάστοτε κατάσταση, χωρίς να διστάζει σε 

µια συνεχή εναλλαγή θεµατολογίας και συµµέτοχων. Η ασυνέχεια κατηγορήθηκε πολλές φορές σαν επικαθορισµός των κοι-

νωνικών αντιθέσεων από το "υπερεγώ". Αυτό δεν θα ήταν το µειονέκτηµα µιας οµάδας που δεν θα µπορούσε να απεµπλακεί 

από τα συµπλέγµατά της, αλλά οι άρνηση κάποιων εξασφαλισµένων να παραδεχτούν τη θέση τους µέσα στο σύστηµα.  

Στις µικρές κοινότητες οι αντιθέσεις και οι κοινωνικές διαφορές περιορίζονται και δεν αντιµετωπίζονται σαν µεγε-

θυµένες σε ταξικές αντιπαλότητες. Ακόµη και οι πλέον έντονες θα µπορούσαν, ξεπερνώντας βαθµιαία τα σύνδροµα του κα-

φενείου, να έχουν καταλυτικό και όχι διαλυτικό αντίκτυπο. Η συνεχής διάλυση, δυναµική αναπροσαρµογή και ανασύνθεση 

θα έπρεπε να είναι το καθοριστικό χαρακτηριστικό του "χώρου", σαν µια εφικτή και ανθρώπινη ιδιοµορφία του. Πρέπει να 

συνειδητοποιήσουµε την εκδοχή ότι όλα είναι ανοικτά και ρευστά και ότι δεν χρειάζεται να φοβόµαστε τα καθιερωµένα για 

τείνουν και αυτά να προσωρινοποιηθούν.  
11

 

Η µέχρι τώρα εµπειρία του "χώρου" µας διδάσκει ότι η ακριβώς αντίστροφη συµπεριφορά και τακτική διαφόρων 

οµάδων τις οδήγησε σε κρίση και αναποτελεσµατικότητα. Οι αντικειµενικές προϋποθέσεις και η συλλογικές προσπάθειες δεν 

αρκούν, όταν οι διάφορες οµαδοποιήσεις δεν µπορούν να εξάψουν την φαντασία µας και εξακολουθούν να δεσµεύονται από 

το εξιδανικευµένο παρελθόν που σε τελική ανάλυση αγνοούν. Όταν τα "υποκείµενα" σκέφτονται όπως θα σκεφτόντουσαν 

πριν από τριάντα χρόνια. Η µεταξύ µας συναίνεση δεν είναι αυτονόητη. Οι πρωτοπορίες δεν είναι αυτόκλητες αλλά ανύπαρ-

κτες. Ο "χώρος", όπως και η υπόλοιπη κοινωνία, αρνούνται να κάνουν επιλογή τυράννων. Προτιµάει την παθητικότητα, την 

αποτυχία, την ασηµαντότητα και την εθελούσια αυτοπαγίδευσή του στην κατανάλωση, από την αποχαύνωση µπροστά στους 

µηχανισµούς αφοµοίωσης και τους χειρισµούς των επαγγελµατιών της πολιτικής.   
12

  

Ο "χώρος" δεν θα έπρεπε να ανέχεται οποιαδήποτε φρόνηση ή µέτρο. Θα έπρεπε να προσπαθεί µε διάφορους τρό-

πους να εµφανίζει ό,τι αυθεντικό υπάρχει στους στόχους του. Να δίνει παραδείγµατα ταπεινότητας, για να δείχνει την αντίθε-

σή του προς τον πατερναλισµό και τους διάφορους Ζορρό. Οι συµβιβαστικές σκέψεις, ακόµα και όταν είναι η µόνη µας λύση, 

είναι παθητικές και παντρεµένες πάντα µε τον σκεπτικισµό. είναι γι' αυτές πολύ νωρίς και πολύ αργά ταυτόχρονα. Και αν οι 

δικές µας σκέψεις περνούν ξυστά από την παράνοια και την τροµοκρατία, είναι προτιµότερες από κάποιες άλλες που προ-

σπαθούν αν παρατείνουν µια επιβίωση χωρίς αντίκτυπο στην ποιότητα της καθηµερινότητας. 
13

  

 

 

2. ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ   

 

 Όταν απουσιάζουν ή ελαχιστοποιούνται οι εξωτερικοί καταναγκασµοί, δε σηµαίνει ότι αυτόµατα απελευθε-

ρωνόµαστε και από εσωτερικούς περιορισµούς. Η αυτονοµία µας δεν µπορεί να είναι απόλυτη. Αυξηµένη πιθανότητα αυτο-

νοµίας από ένα πρώτο πρόβληµα, µπορεί να σηµαίνει µειωµένη αυτονοµία από µια δεύτερη κατάσταση, είτε κάποια διαφο-

ροποίηση της εξάρτησης από το πρώτο, Η µόνιµη αναποφασιστικότητα εµποδίζει µερικούς να κατορθώσουν µια αλλαγή στη 
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ζωή τους. Ποτέ δε ξέρουν τι θέλουν ή ποτέ δεν ήξεραν, για κάποιο διάστηµα τουλάχιστον, ώστε να το αποκτήσουν, πριν αλ-

λάξουν γνώµη. Και σε αυτό δε φταίει πάντοτε ή εξουσία, ειδικά µε εκείνους και εκείνες που έχουν αποστασιοποιηθεί, υποτί-

θεται, από αυτή την νοοτροπία.   

Οι εσωτερικοί περιορισµοί εκδηλώνονται σαν αισθήµατα ενοχής που παραλύουν κάθε δραστηριότητα, βάζοντας 

ατοµικές επιθυµίες, προτιµήσεις και προθέσεις µπρος σε έναν αόρατο δικαστή. Προέρχονται από κακές εµπειρίες ή την δια-

παιδαγώγηση στο παρελθόν. Είναι καθαρό πως δεν είναι δυνατό να  ξεχάσουµε τις εµπειρίες ή να διορθώσουµε τις επιπτώσεις 

πάνω µας των λαθών που συνέβηκαν. Μπορούµε όµως να κατανοήσουµε αυτά που µας διαµορφώνουν και να ελευθερωθούµε 

από τις παρενέργειές τους µε µια αδιάκοπη αµφιβολία στις σκέψεις χωρίς την ακινησία που προκαλεί µια  µυθοποίηση των 

γεγονότων. Με την βούλησή µας θα µπορούσαµε να απαλλαγούµε από την υστερόβουλη στρατηγική και τις αναβολές της 

αµηχανίας. 
14

  

Οι περισσότερο επικίνδυνοι για το σύστηµα άνθρωποι, είναι οι άνθρωποι που είναι πλούσιοι σε ανάγκες, και των 

οποίων η υπέρτατη ανάγκη είναι η ανάγκη των άλλων ανθρώπων. Αυτοί οι άνθρωποι θα πληθαίνουν, όταν θα υπάρχουν οι 

δυνατότητες κάθε άνθρωπος να επιλέγει και να διαµορφώνει ανάµεσα σε διαφορετικούς τρόπους ζωής εκείνον που ταιριάζει 

περισσότερο στην προσωπικότητά του. Υπάρχουν δυο είδη ελευθερίας: η ελευθερία της ατοµικής αποµόνωσης και η ελευθε-

ρία µιας αυθόρµητης δραστηριότητας µιας κοινωνικής προσωπικότητας. 
15

  Ο "χώρος" δεν χρειάζεται να προτείνει ένα συ-

γκεκριµένο τρόπο ζωής αλλά την πολυµορφία των τρόπων ζωής. Αυτό που πρέπει να προτείνει είναι µια κοινωνική διάσταση 

των περιορισµών που τίθενται από αυτούς τους τρόπους ζωής. Αυτή η ποικιλία πρέπει να έχει σαν µοναδικό περιορισµό την 

ανάγκη που έχει ο άνθρωπος για τους άλλους ανθρώπους. Η ζωντάνια του "χώρου" εξαρτάται από τις ιδέες του, και όχι από 

τα ρούχα και τις στολές που κατά καιρούς λανσάρει. Η δυναµική του είναι ότι οι ιδέες αυτές θα µπορούσαν να µεταµορφώ-

σουν και άλλα κοµµάτια της κοινω-νίας.
16

  

Ο "χώρος" θα έπρεπε να αµφισβητεί γενικά, αλλά και να αρνείται καθηµερινά την κρατική ιδεολογία και πρακτική. 

Η άρνηση των κυρίαρχων σχέσεων δε µπορεί να είναι µόνο διανοητική, αλλά πρέπει να αναφέρεται στο σύνολο της πραγµα-

τικότητας, να είναι µια οργάνωση της ζωής ενάντια στις συνθήκες που επικρατούν, σαν µια αντίσταση που επεκτείνεται και 

έξω από τον χώρο της εργασίας. Πρέπει να απαλλαγούµε από το σύνδροµο της πρωτοπορίας που τελικά µας αποβλακώνει 

καθώς µας περιορίζει εκεί που ζούµε και συναντιόµαστε. Η γνώση, η διασκέδαση, η πληροφόρηση και η τροµοκρατία είναι 

κρατικά µονοπώλια. Για κάθε οµάδα πίεσης τα διλήµµατα "µέσα από τους θεσµούς" ή "έξω από τους θεσµούς" είναι ανόητα. 

Κανείς δεν σέβεται πλέον τους θεσµούς, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το ζήτηµα είναι και η τυπική κατάργηση των θεσµών, και 

αυτό που είναι το ζητούµενο είναι ο θεαµατικότερος τρόπος µε τον οποίο θα µπορούσε να συµβεί κάτι τέτοιο. 
17

  

Η ισότητα στην κοινωνία είναι πολύ σχετική έννοια. Μέχρι τώρα έχει κατορθώσει να διατηρήσει τους φτωχούς, 

που συνήθως την επικαλούνται, στη µιζέρια τους και τους πλούσιους, που την αγνοούν, στην ευηµερία τους. Οι θεσµοί είναι 

χρήσιµοι για τους εξασφαλισµένους και άχρηστοι για τους ανασφαλείς, και αυτό είναι η βασικότερη αντίφασή τους. Το κοι-

νωνικό κράτος και οι κοινωνικές παροχές, δεν είναι για τους φτωχούς και δεν ενδιαφέρουν τους πλούσιους. Για αυτό την 

στιγµή που καταρρέουν ελάχιστοι βρίσκονται που προσπαθούν να τις υπερασπιστούν. Απευθύνονται σε κάποια µεσαία στρώ-

µατα που έχουν την ικανότητα, το κουράγιο και τη δύναµη να ελιχθούν ανάµεσα στη γραφειοκρατία, ώστε να εξασφαλίσουν 

µια θέση, ένα βοήθηµα ή ένα επίδοµα. ∆εν υπάρχει πιο παράξενη και επικίνδυνη αντίφαση από µια θεωρητική ισότητα δικαι-

ωµάτων που πρακτικά δεν υφίσταται. 
18

  

 

 

3. ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΒΙΑ 

 

 ... Μια νύχτα χωρίς φεγγάρι θα τους 

πάρει ο διάολος τον πατέρα...  

 

Σπάει ο πιτσιρικάς τη βιτρίνα ενός δηµόσιου κτηρίου και καλά κάνει. Κι ακόµα του οικογενειάρχη µε το κατάστηµα 

στη Σταδίου, κι αυτουνού, Όταν του σπας τη βιτρίνα, ουσιαστικά καλά του κάνεις. Αυτός στηρίζει το κράτος µε την αδιαφορία 

του και την υποµονή του, όσο και αν τον κτυπάει το κράτος. 
19

 Αυτός είναι το κράτος, και όταν εµείς µιλάµε για νεκρούς και 

τραυµατίες, αυτός, µε τις εφηµερίδες, µας µιλάει για σπασµένες βιτρίνες ασφαλισµένων, κατά κανόνα καταστηµάτων. 

 

Ενώ το καταναλωτικό επίπεδο της ελληνικής κοινωνίας έχει ανέβει, το βιοτικό πέφτει συνέχεια. Αυτό φαίνεται από 

τη διαρκή αύξηση των κοινωνικά απροσάρµοστων, την υποβάθµιση της κοινωνικότητας τις ψυχοσωµατικές αρρώστιες, τα 

προβληµατικά άτοµα. Αν το σύνολο της κοινωνίας διαιωνίζεται µε ασυνείδητες εικόνες, που αναπαράγονται µέσα από την 

εργασία, το ίδιο συµβαίνει µε τον "χώρο" µε αντίστοιχες ανατρεπτικές εικόνες. Η αναφορά του "χώρου" σε στερεότυπες εικό-

νες - πρότυπα καταλήγει στη νοσταλγία και την εσωστρέφεια. Κάθε πράξη που προβάλλεται σαν εικόνα είναι ενσωµατώσιµη. 

Οι εικόνες επιδέχονται πολλές ερµηνείες, είτε πρόκειται µολότοφ είτε πρόκειται για έρωτες. Στις µέρες µας, η βία παρουσιά-

ζεται να αυτονοµείται από ιδεολογικά κριτήρια και εµφανίζεται σαν η "τυφλή" συλλογική βία της απελπισµένης αντίδρασης 

κάποιων χαµένων και χωρίς προοπτική ανθρώπων. Η σύγχρονη βία των πόλεων, σαν εικόνα, γλιστράει από την κατάσταση 

της παραγωγής νοήµατος, στην κατάσταση της διευρυµένης αναπαραγωγής της σαν µοριακού πολέµου, όπου το σηµαντικό-
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τερο χαρακτηριστικό της είναι πως οι θύτες προέρχονται από την τάξη των θυµάτων. Αυτή η βία είναι εξουσιαστική βία ακό-

µα και αν προέρχεται συµµορίες νεαρών ή µεταναστών, βασικά ανδρών που δεν αναζητούν καµιά δικαιολογία για τις πράξεις 

τους. Ποιος ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν και αλβανοί φασίστες; 
20

  

Η σύγκρουση πρέπει να εκφράζει τη εξέγερση κάποιων υγιών ανθρώπινων επιθυµιών ενάντια στον κοµφορµισµό. 

Η ένταση αποτελεί σήµερα µια διέξοδο, που η µοναδικότητά της συνίσταται στην εξαιρετική δυναµική που έχει να εξοµοιώ-

νει τις γλώσσες και να διεγείρει τις συνειδήσεις. Κάτι τέτοιο σε συνθήκες ύφεσης είναι δύσκολο, επειδή απαιτεί πνεύµατα 

δεκτικά σε εξωτερικά ερεθίσµατα και πρόθυµα να αµφισβητήσουν την ασφάλεια του µικρού ιδεολογικού τους καταφύγιου. Η 

βία χωρίς σκοπό, όπως και η κριτική της, δεν αποτελούν ανταπάντηση στη βία του συστήµατος, ακόµα και αν είναι πράξεις 

του ανασφαλούς προλεταριάτου. Η βία αυξάνει στην κοινωνία συνεχώς. Πόλεµοι, φυσικές καταστροφές, κοινωνική καταπίε-

ση, Ράµπο, σαδοµαζοχιστικά φαινόµενα, δε δικαιώνουν, αλλά προκαλούν τη βίαιη αντίδραση. ∆εν υπάρχει τίποτε άλλο έντο-

νο να νιώσει πλέον κανείς, εκτός από την παρόρµηση για βίαιη εξέγερση. Αυτή την παιδική ανάγκη για συντροφιά και σαµα-

τά την σταµατάει το κράτος µε τις απαγορεύσεις και την τροµοκρατία του. Μόνο που ταυτόχρονα την προκαλεί κιόλας. 
21

      

Η επαναστατική διαδικασία δεν προϊδεάζει απλά για το κοινωνικό όραµα που έχουν οι επαναστάτες. Ταυτόχρονα 

εκπαιδεύει και αυτούς τους ίδιους, διαµορφώνοντας τη δραστηριότητά τους. Τα µέσα, οι µερικότητες και η τακτική πληρο-

φορούν για τους σκοπούς, τη γενικότητα, και τη στρατηγική. Η βία πρέπει να δικαιώνεται από όλες αυτές και να τις δικαιώ-

νει. Χρειάζεται να είναι ανθρώπινη µε τη ριζοσπαστική σηµασία του όρου και όχι ανθρωπιστική µε την αντεκδικητική. Μια 

ταξική κρίση πρέπει να είναι ακόµα και ελαστική όταν χρειάζεται, και ιδιαίτερα όταν έχει και βίαιες προεκτάσεις. Μόνο όταν 

οι άνθρωποι έχουν προσωπική επαφή, µπορούν να επικοινωνήσουν και να είναι βίαιοι εκεί που χρειάζεται, ώστε να υπάρχουν 

θετικά αποτελέσµατα για το κοινωνικό σύνολο. 
22

  

 

Il sofisti sono ritornati, sono salvagi, sono armati! 

 

 Οι επιθυµίες πρέπει να είναι σε θέση να ρυθµίζουν και να προσδιορίζουν τις πρωτοβουλίες µας σε ένα επί-

πεδο δηµιουργικότερο από αυτό ενός "σύντοµου καλοκαιριού της αναρχίας" και αυτονοµηµένα από τα όρια της συµβολικής 

θεσµικής νοµιµότητας. Μια οµάδα πίεσης δεν µπορεί να επενδύει στην καλή της συµπεριφορά, ούτε να στηρίζεται στην προ-

παγάνδα, αλλά στην πρόκληση και τη ρήξη µε αυτά τα όρια. ∆εν υπάρχει κανένας λόγος που να πρέπει να ταυτίζεται ποιοτικά 

και ποσοτικά ο "χώρος" µε τις οργανωτικές του δοµές. Αυτό δεν το ισχυρίζονται ούτε καν οι οπαδοί αυτών των δοµών. Το αν 

ο "χώρος" είναι γερός, αυτόνοµος, ανύπαρκτος, ενδιάµεσος δεν εξαρτάται από πολιτικές διαδικασίες και πρωτοβουλίες που ο 

"χώρος" αυτός αναλαµβάνει ή συµµετέχει. Είναι λάθος να πιστεύουµε ότι η πολιτική δεν έχει να προσφέρει τίποτα, επειδή 

όλα είναι ξεπερασµένα. Οι µόνιµα όµως πολιτικά αιτιολογηµένες εκδοχές των αντιθέσεων είναι επικίνδυνες. Ό,τι τους θέλγει 

το αποκαλούν "πρωτότυπο" και το αποδέχονται, και ό,τι τους ξινίζει απορρίπτεται σαν "αυθαίρετο". 
23

  

 

 

4. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ 

 

 Πέρασε η εποχή όπου η θεωρία αγοραζόταν όπως οι δίσκοι του πικ - απ και µάλιστα στην ίδια τιµή από τους 

ίδιους ανθρώπους.  
24

  

 

 Το δικαίωµα στη βία και τον ακτιβισµό δε θέλει να αναδείξει τη µαταιότητα και τους περιορισµούς του θε-

ωρητικού συλλογισµού. Η ανάπτυξη και οι περιπλοκές του "χώρου" χρειάζονται τη θεωρία. µόνο που αυτή η θεωρία πρέπει 

να έχει την υπόσταση του εργαλείου, να συνδυάζεται µε άλλα εκφραστικά µέσα καθώς και µε τη συλλογικότητα της δράσης.  

 Η συνείδηση, σαν κριτήριο συµπεριφοράς, βρίσκεται σε αντιδιαστολή µε τη συνολική κοινωνική ασυνειδη-

σία και τη συνειδησιακή στρεβλότητα που εκφράζουν και ορισµένα κοµµάτια του "χώρου". Οποιαδήποτε διαδικασία επανεκ-

παίδευσης του "χώρου" είναι καταδικασµένη πριν ακόµα ξεκινήσει. Η κοινωνική δυσανασχέτηση µειώνεται, όταν συγκρούε-

ται και ταυτόχρονα συναρθρώνεται µε τους µηχανισµούς αφοµοίωσης. Η ταυτόχρονη καταστροφή µιας εξουσίας, µαζί µε την 

ενσωµάτωση κάποιων στοιχείων της, δηµιουργεί µηχανισµούς αντίπαλου δέους και όχι αντιεραρχικές και αντιεξουσιαστικές 

καταστάσεις.  

 Κάθε πρωτοβουλία που θέλει να αποφύγει την πιθανότερη εκδοχή - να παραλλάξει κάποια κυρίαρχη λει-

τουργία της εξουσίας - αντιµετωπίζει προβλήµατα γενικότητας και µερικότητας. ∆εν είναι εύκολο να αποφύγουµε µια νέα 

ιεραρχία, να µην αµβλύνουµε τις συγκρούσεις σε βάρος µας, στο βαθµό που εξακολουθούν να υφίστανται κατηγορίες από 

προβλήµατα, όπως: 

 

α) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Η µόνιµη αντιπαραβολή µεταρρύθµισης και ριζοσπαστισµού , σε περίοδο κρίσης, ευνοεί συνδιαχειρησιακές διαδι-

κασίες. Είναι οι γνωστοί χρονικοί περιορισµοί και τα ακόµα γνωστότερα οικονοµικά προβλήµατα. Οι τοµές υποτίθεται ότι, 

µακροπρόθεσµα, επιταχύνουν τη διαµόρφωση των συνειδήσεων. Στη δοσµένη σηµερινή κατάσταση, όµως, κατευθύνουν τις 

κοινωνικές συγκρούσεις προς το συντηρητικότερο. Οι χούλιγκαν, για παράδειγµα, σαν φαινόµενο οµαδικότητας και συλλογι-

                                                           
20

 Enzensberger, Aussichten..., σ.σ. 20 - 25 και 40, Bondrillard, σ. 28. 
21

 Heller, σ. 79.  
22

 Heller, σ. 39. 
23

 Diederichsen, Politissche Korrekturen, σ. 87.  
24

 Diederichsen, Die Freiheit..., σ. 168.  
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κότητας, καταλήγουν, τελικά, να µετατρέπουν τις στρωµατικές αντιθέσεις σε ενδοταξικές εχθρότητες, την οµαδικότητα σε 

άµβλυνση της ατοµικότητας, και να αποπροσανατολίζουν τη βία σε καταστροφικό χαβαλέ.  

 

β) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Οι αντιδραστικές συνήθειες δεν καταπολεµούνται ούτε καταργούνται, όταν η διάχυσή τους διευρύνεται, όλο και 

περισσότερο, στο σύνολο του κοινωνικού σχηµατισµού. Ο συγκεντρωτισµός αναδεικνύει προβλήµατα που φαίνονται ανυ-

πέρβλητα, γιατί διακινδυνεύει καθολικές και αυταρχικές παραλλαγές γνωστών απαντήσεων. Ο προγραµµατισµός υποτιµάει 

υποχρεωτικά την ιδιαιτερότητα της ατοµικότητας.   

 

γ) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ  

 

Οι περιοχές της αρµοδιότητας του "χώρου" ξεπερνούν κατά πολύ την αριθµητική του ευρύτητα. Ο καθένας προσ-

διορίζει περισσότερα αντικείµενα από αυτά που ελέγχει. 
25

 Αυτή η ευρύτητα της αρµοδιότητας θα µπορούσε γίνει επικίνδυνη 

για τον ίδιο τον "χώρο". Οποιοσδήποτε µηχανισµός ανακατανοµής, ακόµα και θεωρητικός, δηµιουργεί εκτελεστικά όργανα. 

Όταν παρέλθει ο ενθουσιασµός της ανακύκλωσης των ρόλων, τα όργανα µετεξελίσσονται σε µορφές εξουσίας, που ξαναδια-

µορφώνουν επαχθείς ανισότητες. Η φαντασία παύει να είναι καθρέφτης του νου, και η ουτοπία από όνειρο αναλύεται σε 

επιµέρους συγκεκριµένα στοιχεία: τέλεια επικοινωνία, απέραντη εκφραστικότητα, διαφανείς σχέσεις, ελεύθερες µεταπτώσεις 

της δραστηριότητας, ολοκληρωµένη άρνηση της εργασίας, καθαρότητα της στιγµής, γνώση, ατέρµονη ευχαρίστηση (!!!). 

Η συνείδηση, αντί να συνυφανθεί µε την συµπεριφορά, συγκαλύπτει τις αντιφάσεις του περιεχοµένου της και αυ-

τές που υφίστανται ανάµεσα σε αυτή και τη συµπεριφορά. Ένας ακόµα ιδεολογικός µηχανισµός δεν είναι δα και καµιά κατα-

στροφή. Το πρόβληµα είναι ότι αυτές οι αντιφάσεις συνεχίζουν να επηρεάζουν τη συµπεριφορά µε θετικιστικό τρόπο. Ο θετι-

κιστικός δυτικός πολιτισµός δεν κατανοεί τη δυνατότητα του ταυτόχρονου "είναι" και να "µην είναι", του αληθινού ταυτό-

χρονου "όχι" και "ναι", του πριν που συµβαίνει µετά. Η θεωρητική φυσική απαγορεύεται για κοινούς θνητούς, που πρέπει να 

αρκεστούν στο Νεύτωνα και την εποχή του, και από τις ανατολικές θρησκείες στη δύση καταφτάνει το κατακάθι και ό,τι 

χειρότερο έχουν να επιδείξουν   

 

 

5. ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΘΛΙΨΗ 
26

  
 

Η ευτυχία είναι η τελική ικανοποίηση στην οποία αποβλέπουν όλοι οι άνθρωποι, ακόµα και όταν συµπεριφέρονται 

µε τη µεγαλύτερη σκοπιµότητα. Η φαντασιακή ευτυχία αναφέρεται σε εκείνη ακριβώς την κατηγορία των ανθρώπων που 

θεωρούν τους εαυτούς τους καλύτερους επειδή είναι καλύτερα ντυµένοι από τους υπόλοιπους. 
27

  

Εφόσον κάποια κοµµάτια του "χώρου" εξακολουθούν να ζουν ακόµη στην εποχή του βαρόνου Μινχάουζεν και του 

Μάρκο Πόλο, αισθάνοµαι την ανάγκη να εξηγήσω συναισθηµατικά την προσκόλληση - προσήλωσή µου σε "ξεπερασµένες" 

αξίες και πρακτικές. ∆εν πρόκειται για κάποια παθολογική ερωτική σχέση µε το κίνηµα και τον εαυτό µου, σαν κάποτε κοµ-

µάτι αυτού του κινήµατος. Το φάντασµα που πλανιέται πάνω από τα κεφάλια µας - και όχι πάνω από την Ευρώπη - είναι το 

µεταφυσικό κίνητρο των πράξεών µας. Το βλέµµα δεν κοιτάει µέσα στον εγκέφαλο και τα συναισθήµατα ενεργοποιούνται 

µόνο χυδαία υλιστικά. Οι αποκτήνωση των εργοδοτών κάνει την καρδιά µου να χτυπάει και όχι η προσδοκία της θέωσης του 

εργάτη στην κοµµουνιστική κοινωνία. Οι καιροί δεν προσφέρονται ούτε για καταστροφολογίες ούτε για οράµατα. Οι ψυχροί 

υπολογισµοί βρωµάνε γύρο µας και αυτό το γνωρίζει και ο τελευταίος µαλάκας. Κάποιοι καλοµαθηµένοι και κακοαναθρεµ-

µένοι ή φύγαν ή τους "φύγανε", επειδή το παιχνίδι έγινε βαρετό, µονότονο και επικίνδυνο. Φαίνεται ότι έχουµε απόσταση να 

διανύσουµε ακόµη. Γι' αυτό τρέχτε λιγάκι επιτέλους! Το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο τον κέρδισαν οι γερµανοί και οι αµερι-

κάνοι και όχι οι ρώσοι και οι εγγλέζοι, γιατί, δυστυχώς, οι ιµπεριαλιστές δεν είναι ούτε χάρτινοι ούτε τίγρεις. 

Τον αν κάποιοι από το κίνηµα υποκύπτουν σαν θύµατα της εµπορευµατοποίησης, δε σηµαίνει ότι οι υπόλοιποι 

πρέπει να τρίβουν τα χέρια τους µε αυταρέσκεια και ανακούφιση που γλίτωσαν την επαφή µε τα σκατά. Κάποια στιγµή πρέ-

πει να επιτεθούµε σε ό,τι πιο σύγχρονο προσφέρει η βιοµηχανία της κατανάλωσης και να το καταστρέψουµε τουλάχιστον 

σηµασιολογικά, αφού, έτσι κι αλλιώς, είναι αδύνατο να του δώσουµε ένα δικό µας περιεχόµενο, που δεν διαθέτουµε. Έτσι για 

πλάκα. Οι διαχωρισµοί εξωθούν στην απόσυρση, στην αναζήτηση προτύπων και στις δικλείδες ασφαλείας, όταν κάποιους 

τους ονοµάζουµε "φίλους" και τους αντιµετωπίζουµε σαν εχθρούς. 
28

  

 

Επιφυλάσσοµαι και ελπίζω για τα λάθη µου. Έχω πια πολύ λίγο χρόνο και χώρο για να γευτώ τη χαρά της ζωής. Ανή-

κω σε ένα "χώρο" τσακισµένο από τις αρρώστιες, που γι' αυτό δε µπορεί παρά να αναστενάζει και να γκρινιάζει. Θα ευχόµουνα 

να µπορούσα να δώσω ένα δηµιουργικό νόηµα στη ζωή µου. Το παραµιλητό και το παραλήρηµα είναι πλέον συστατικά στοιχεία 

της σκέψης µου. Οι νεκροί πέφτουµε πολύ χαµηλά ακόµα και όταν υπάρχει µια σχετική παρεξήγηση για το ποιοι είναι αυτοί οι 

νεκροί. 
29
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26

 Αλέφαντος, σ. 135.  
27

 More, σ. 93.  
28

 Enzensberger, Για µια Θεωρία..., σ. 23, More, σ. 58. 
29

 Greek Literature, Ανακρέοντος, Γεράµατα, σ. 79. 
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Θα κάνω ένα πάρτι και θα καλέσω όλους του πρώην φίλους, συµφοιτητές, γυναίκες που αγάπησα, συντρόφους και 

συγκάτοικους. Καθώς θα διασκεδάζουν ή θα πλήττουν, θα αρχίσω να τους φτύνω. Νεκροί είσαστε εσείς που υποταχτήκατε, που 

υποφέρετε χωρίς να γκρινιάζετε. Η εργασία σας τρώει τη ζωή και σεις πιστεύετε ότι κερδίσατε µια καινούρια ζωή. 
30

  

Φτου σας, ξεφτίλες!   
 

 

 

 

Βιβλιογραφία 
 

 

Η βιβλιογραφία που ακολουθεί δεν έχει σκοπό να αποδώσει στο κείµενο µεγαλύτερο κύρος και περισσότερη σο-

βαροφάνεια ή κάποια επιστηµονικότητα. Εκτός από κάποιο εισαγγελέα, ίσως, κανείς και καµιά δεν ενδιαφέρεται για τα βι-

βλία που διάβασα τα τελευταία χρόνια, για να γράψω το κείµενο αυτό και για καλλιεργήσω τις γνώσεις µου. Οι περισσότερες 

βιβλιογραφικές παραποµπές, µε εξαίρεση τις "εξτρεµιστικές", δεν έχουν πλέον σηµασία:  

α) Γιατί δεν είναι παρά περικοπές που πιθανά διαφέρουν από το πνεύµα του συνολικού κειµένου από το οποίο προ-

έρχονται. 

β) Είναι άσχετες µε το κείµενο στο οποίο παραπέµπουν, αλλά το κείµενο αυτό στάθηκε ερέθισµα για τον συλλογι-

σµό που εµπεριέχουν.  

γ) Είναι ειρωνικές, γιατί συχνά µια θέση υποστηρίζεται µε µια παραποµπή σε ένα "ιερό τέρας". Η υπογραφή απο-

κτάει µια συµβολική - ειρωνική σηµασία. 

δ) Σαν σύνολο αποτελούν µια σαρκαστική στάση απέναντι στη ιδεοληψία της πνευµατικής ιδιοκτησίας.  

 

Αποτελεί γελοιότητα ο ισχυρισµός ότι κάποιο βιβλίο, ακόµα και ποιητικό ή λογοτεχνικό, είναι αποκλειστική 

"πνευµατική ιδιοκτησία αυτού που το έγραψε. Οι ονειρώξεις και η παρθενογένεση δεν υποκαθιστούν ερεθίσµατα, διάλογους 

µε άλλους ανθρώπους, διαβάσµατα συγκρίσεις. Η συγκρότησή τους σε ένα σύστηµα ιδεών και προτάσεων είναι η συνεισφο-

ρά του συγγραφέα σε αυτή τη συζήτηση. Ένα πνευµατικό έργο θέλει να γίνει απόκτηµα της κοινότητας όλων αυτών στους 

οποίους απευθύνεται. ∆εν είναι δυνατόν από τη µια µεριά κάποιος να ισχυρίζεται ότι διεκδικεί και αγωνίζεται για την κοινω-

νικοποίηση του πλούτου και την αλλαγή των παραγωγικών σχέσεων και, ταυτόχρονα, να φοβάται µήπως κανείς άλλος του 

ιδιοποιηθεί κάποια προτασούλα. Είναι ψεύτης, γελοίος και αυθάδης να τολµάει να ισχυρίζεται ότι θα µοιράσει το σπίτι του µε 

τους άλλους, και όχι τις σελίδες του βιβλίου (του); 

Όχι, βέβαια. Οι µικροµεσαίοι απολογητές - κοντυλοφόροι της εξουσίας δεν είναι γελοίοι και αυθάδεις. Είναι µια 

"πέµπτη φάλαγγα" που µεριµνάει για τα συµφέροντά της µε το να κρύβεται πίσω από τα δικαιώµατα του εκδότη και της 

πνευµατικής ιδιοκτησίας. Αυτά τα συµφέροντα είναι σίγουρα αντίθετα προς τα δικά µας. 

Το δικό µου όνειρο θα ήταν να µπορούσα να φτιάξω µια παροιµία...        

 

 

1. ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ   ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Πρόκειται για κείµενα περισσότερο ή λιγότερο "σοβαρά" που διάβασα στην διάρκεια του γραψίµατος και που µε 

βοήθησαν, παράλληλα, να συγκροτήσω τις καθηµερινές µου εµπειρίες. 

 

Αθανασίου Λάµπρου - Βλάχου Χρήστου, Ευρωεκλογές χωρίς Χρώµα, Αθήνα 1984, Ρακοσυλλέκτης. 

Αντωνίου Σπύρου, Η Κυρία Καίτη στη Χώρα του Φωτός -Graffiti, Αθήνα 1985, Κοµµούνα.  

Γεωργούλα Μπάµπη, Η επόµενη Μέρα της ∆εξιάς - Ντοκουµέντο, Αθήνα 1984, Ρεπόρτερ. 

∆ηµαρά Γιάννη, Χίτλερ Ζεις την Α.Ε.Κ. Οδηγείς, Αθήνα 1984, Κάκτος. 

∆ήµου Νίκου, Η ∆υστυχία τού να Είσαι Έλληνας, 9η έκδοση, Αθήνα 1978, Ερµείας.  

Ε.Κ.Κ.Ε., Το "Κ".Κ.Εξ., ο µεγαλύτερος Αρνητής και Κάπηλος του ηρωικού Κ.Κ.Ε., 2η έκδοση, Αθήνα 1978, έκδοση Ε.Κ.Κ.Ε. 

Ιωάννου Γιώργου, Ανταυτού, Αθήνα 1988, Καστανιώτης. 

Κωστόπουλου Σωτήρη, Η Τροµοκρατία, Αθήνα 1986, Κάκτος. 

Schopenhauer Arthur, Ποιους Άντρες Προτιµούν οι Γυναίκες, µτφ. και απάνθισµα Χριστινάκη Ε. Ν., Αθήνα, χωρίς ηµεροµη-

νία και εκδότη. 

Σέττα ∆ηµήτριου, Ο Κινηµατογράφος και το Παιδί, Αθήνα 1988, χωρίς εκδότη. 

Σολδάτου Γιάννη, Από τον Γολγοθά µιας Ορφανής στο ΠΑ.ΣΟ.Κ.  - Κινηµατο(σ)γραφική Ιστορία της Ελλάδος, Αθήνα 1983, 

Αιγόκερως. 

Υπουργείου Οικονοµικών, Συστήµατα Καταστολής της Λαθρεµπορίας των Ναρκωτικών, Αθήναι 1970, Εθνικόν Τυπογραφείον. 

Χρονά Γιώργου, Τελετές Μοτοσικλέτας, Αθήνα 1981, Οδυσσέας.  
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 Τουρκοβασίλης, σ. 188, -Jaspers, σ. 45. 



 105

 

2. ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ  ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Πρόκειται για κείµενα περισσότερο ή λιγότερο "σοβαρά" που διάβασα στην διάρκεια του γραψίµατος και που µε 

βοήθησαν, παράλληλα, να συγκροτήσω τις απόψεις µου για την σύγχρονη ελληνική ιστορία.     
 

Ελεφάντη Αγγέλου, Η Εξαγγελία της αδύναµης Επανάστασης, Κ.Κ.Ε. και Αστισµός στον Μεσοπόλεµο, Αθήνα 1979, Θεµέλιο. 

Καραµπελιά Γιώργου, Κράτος και Κοινωνία στην Μεταπολίτευση, (1974-1988), Αθήνα 1989, Εξάντας. 

Καραµπελιά Γιώργου, Μικροµεσαία ∆ηµοκρατία, Αθήνα 1982, Κοµµούνα. 

Κορδάτου Γιάννη, Εισαγωγή εις την Ιστορίαν της Ελληνικής Κεφαλαιοκρατίας, 4η έκδοση, Αθήνα 1974, Επικαιρότητα. 

Λεοντίδου Λίλας, Πόλεις της Σιωπής, εργατικός Εποικισµός της Αθήνας και του Πειραιά, Αθήνα 1989, Πολιτιστικό - Τεχνο-

λογικό Ίδρυµα ΕΤΒΑ. 

Μηλιού Γιάννη, Ο Ελληνικός Κοινωνικός Σχηµατισµός, από τον Επεκτατισµό στην Καπιταλιστική Ανάπτυξη, Αθήνα 1988, 

Εξάντας. 

Μοσκώφ Κωστή, ∆οκίµια, Αθήνα 1979, Εξάντας. 

Τσουκαλά Κωνσταντίνου, Εξάρτηση και Αναπαραγωγή, ο Κοινωνικός Ρόλος των εκπαιδευτικών Μηχανισµών στην Ελλάδα, 

(1830 - 1922), µτφ. Τσουκαλά - Πετρόπουλου, 2η έκδοση, Αθήνα 1979, Θεµέλιο.        
 

 

3. ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 

Πρόκειται για κείµενα περισσότερο ή λιγότερο "σοβαρά" που διάβασα στην διάρκεια του γραψίµατος και που µε 
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βία στη βία της εξουσίας � � � � ο µόνος νόµος είναι το δίκιο του εργάτη �  �  �  � οι νόµοι καταργούνται στα πεζοδρόµια � � � � να 

καεί, να καεί το µπουρδέλο η βουλή � � � � γαµιέται το σπίτι του κάθε ασφαλίτη � � � � απόψε θα γίνει της πουτάνας � � � � µπάτσοι γουρούνια 

δολοφόνοι � � � � αλήτες ρουφιάνοι δηµοσιογράφοι � � � � αλήτες είναι τα µατ κι οι ασφαλίτες � � � � ένας στο χώµα, χιλιάδες στον αγώνα  

� � � � ένας στο κόµµα χιλιάδες στον αγώνα � � � � τούρκοι εργάτες αδέρφια µας � � � � η εθνική ενότητα είναι µια παγίδα, οι προλετάριοι δεν 

έχουνε πατρίδα � � � � το σώµα µας δεν είναι για τα κανόνια κρέας, να παν να πολεµήσουν ο Σαµαράς κι ο Αντρέας � � � � ο Θεοφανόπου-

λος ήταν η αρχή, θάρθει κι η σειρά του κάθε δικαστή  � � � � αφεντικά κηφήνες ακόµα λίγους µήνες � � � � αλληλεγγύη των λαών, πόλεµος 

στον πόλεµο των ιµπεριαλιστών � � � � ίδια ειν' τ' αφεντικά, δεξιά κι αριστερά � � � � 1,2,3, πολλά πολυτεχνεία � � � � το κράτος είναι ο µόνος 

τροµοκράτης και όχι της πόλης ο αντάρτης � � � � τιµή -  τιµή στο Χρήστο Τσουτσουβή � � � � ποινικοί - πολιτικοί, µία είν' η φυλακή 

� � � � παντού φωτιά για νάρθει λευτεριά � � � � φυλακές - στρατός - ψυχιατρεία - µία είναι η εξουσία � � � � µατ και µεα σκοτώνουνε παρέα 

� � � � µατ και µεα για µια Ελλάδα νέα � � � � δεν έγιν' ο Νοέµβρης για τον καραµανλή � � � � η Ελλάδα δεν θα γίνει Γερµανία, φασίστες θα σας 

πάρουνε όλους µε φορεία � � � � κεφάλαιο και κράτος γεννούν τον φασισµό � � � � οι µπάτσοι πουλάνε την ηρωίνη � � � � την άσπρη στην 

πλατεία πουλάει η αστυνοµία � � � � τρεις κι εξήντα παίρνετε και τον κόσµο δέρνετε � � � � ο αναρχισµός δεν είναι αταξία είναι κοµµουνι-
σµός κι ελευθερία � � � � ο τέταρτος ο γύρος θα είν' ο τελικός, ο κόκκινος, ο άγριος και ο αναρχικός   � � � �  

 

 

δύο τετράγωνα  για φαντασιώσεις ελευθερίας  


