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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Δημοσιεύουμε παρακάτω κείμενα του Ντέηβιντ Κού
περ και της Άγκνες Χέλλερ ενοποιημένα κάτω απο
τον γενικό τίτλο «Οι ριζικές ανάγκες», που αποτελεί
τον τίτλο του ενός κειμένου του Ντέηβιντ Κούπερ, για
τί νομίζουμε άτι αποδίδει συνολικά το πνεύμα των κει
μένων που δημοσιεύονται.
Έτσι δημοσιεύουμε ολόκληρο το κείμενο του Κού
περ «Ποιες είναι οι ριζικές ανάγκες», που αποτελεί την
σύνοψη σεμιναρίων που έκανε στο College de France
το Δεκέμβρη του 1975. Στη συνέχεια δημοσιεύουμε
στοιχεία απο ένα άρθρο του Κούπερ πάνω στην ανακά
λυψη της «μη - ψυχιατρικής» που είχε γραφτεί για το
ιταλικό περιοδικό Vel (Μιλάνο, 1975), όπως και δύο
αποσπάσματα, πάνω στην αυτοδιαχείριση και την
«φιλοσοφία στην αταξική κοινωνία». Όλα αντα τα κεί
μενα έχουν συγκεντρωθεί απο τον Κούπερ σε μια
έκδοση μ ε τον τίτλο The Language O f M adness — Η
γλώ σσα της τρέλλας.
Το κείμενο της Αγκνες Χέλλερ «Οι “αληθινές"
και οι “ψεύτικες" ανάγκες» δημοσιεύτηκε αρχικα στα
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ιταλικα και στην συνέχεια αποτέλεσε μέρος μιας συλ
λογής άρθρων της Άγκνες Χέλλερ και του Φέρεντς
Φέχερ, που εκδόθηκε απο τον Μασπερο το 1981, μ ε
τον τίτλο Μ αρξισμός και Δημοκρατία.
Το θέμα που διαπερνάει αυτα τα κείμενα είναι οι
«ριζικές ανάγκεςο και η συνάρθρωσή τους μ ε τις υπό
λοιπες ανάγκες του ανθρώπου. Και παρόλο που οι ορί
ζοντες και η αφετηρία του Ντέηβιντ Κούπερ και της
Αγκνες Χέλλερ είναι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους,
όμως το πρόβλημα που τους απασχολεί είναι κοτνο: οι
ριζικές ανάγκες, και ταυτόχρονα ο μη αυταρχικός τρό
πος έκφρασής τους, γιατί τότε... θα έπαυαν να είναι ρι
ζικές/
Ο Κούπερ δίνει τη δίκη του ιδιαίτερη οπτική για τις
ριζικές ανάγκες, τη δεμένη μ ε την πάλη του στο επ ίπε
δο της ψυχανάλυσης —ενάντια στην ψυχανάλυση— κά
νοντας αυτό που ο ίδιος χαρακτηρίζει σαν μια αντιταξινόμηση ανάμεσα στις ανάγκες του «έχετν», στις
ανάγκες της κατοχής, αναγκαίες βέβαια, και στις ανάγ
κες του «είναι και του δρανν, που ακριβώς συμπερι
λαμβάνουν τις ριζικές ανάγκες της αυτονομίας, τις
ποιοτικές ανάγκες, την συγχώνευση παιγνιδιού και
εργασίας σε μια μη αλλοτριωμένη ενότητα, κ.λπ. Εδω
ο Κούπερ επιμένει πάνω στην «αποδραματοποίηση»
και αποδοχή του θανάτου σαν μια απο τις βασικότερες,
αν όχι και τη βασικότερη, ριζικές ανάγκες. Το ξεπέρα
σμα του φόβοϋ του θανάτου (μια και ο διαλογισμός πά
νω στον ίδιο το θάνατό του αποτελεί το ιδιαίτερο χαρα
κτηριστικό του ανθρώπινου είδους, τη βασική διάφορά
του απο τα ζώα) είναι το αποφασιστικό βήμα για το π έ
ρασμα στον κόσμο των ριζικών αναγκών. Γιατί ο φόβος
του θανάτου αποτελεί —λέει ο Κούπερ— παράλληλα μ ε
την ανάπτυξη του καταμερισμού της εργασίας, μια απο
τις βασικές αιτίες για την ανάπτυξη και εδραίωση της
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ατομικής ιδιοκτησίας σαν έναν τρόπο αυτοεπιβεβαίω
σης και διαιώνισης —μέσω της ιδιοκτησίας— πέρα απο
το θάνατο. Μ ’ αυτή την έννοια το ξεπέρασμα του φό
βου του θανάτου αποτελεί βασική προϋπόθεση και
συνέπεια του ξεπεράσματος της ατομικής ιδιοκτησίας.
Ο θάνατος αποτελεί τη μοναδική πραγματική «ατομική
ιδιοκτησίαν!
Και αυτή η αναζήτηση των ριζικών αναγκών, η
απόρριψη κάθε κατασταλτικής λογικής και πρακτικής,
σημαίνει σε τελική ανάλυση το ξεπέρασμα τόσο της ψυ
χιατρικής όσο και της ίδιας της αντι-χρυχιατρικης, την
είσοδο στο χώρο της «μη - ψυχιατρικήςι>, και σα βασικό
στοιχείο αυτου του ξεπεράσματος μπαίνει η θέση πως:
λΔ εν υπάρχουν προσω πικά προβλήματα, αλλα μ ό 
νο πολίτικα». Μ ’ αυτή του τη θέση ο Κούπερ ξεπερ
νάει την ψυχιατρική σκοπιά σα σκοπιά του «προσωπι
κού» και ανάγεται στο κοινωνικό. Αυτό βέβαια δεν
σημαίνει πως δεν υπάρχουν οι χωριστοί, ιδιαίτεροι άν
θρωποι, αλλα πως είναι αδύνατο να εξεταστεί οποιο
δήποτε ανθρώπινο πρόβλημα έξω απο το χώρο των
κοινωνικών συναρτήσεων και αναφορών, έξω απο την
αναφορα στην «πολίτικη» μ ε την ευρύτερη έννοια.
Γ ι’ αυτό το λόγο εξάλλου, σαν αναγκαίο συμπλή
ρωμα του άρθρου για τις ριζικές ανάγκες, δημοσιεύου
μ ε και ένα μεγάλο μέρος του κειμένου για την «ανακά
λυψη» της μη - ψυχιατρικής. Φυσικά αυτή η θέση δεν
σημαίνει πως δεν υπάρχει καμία μορφή θεραπείας.
«Ναι —απαντάει ο Κούπερ— αν αυτό συνεπάγεται μια
πολίτικη εκπαίδευση που μ ε τη σειρά της οδηγεί στην
έκρηξη σαν παραλογισμο κάθε προβληματική που
μπαίνει μ ε προσωπικούς όρους».
Γι’ αυτό τελικά η επανάσταση —η κοινωνική επα
νάσταση και όχι μόνο η πολιτική, επιμένει ο Κούπερ—
αποτελεί μ ε τη σειρά της όχι απλα έκρηξη των ριζικών
αναγκών, αλλα μια ριζική ανάγκη η ίδια· η ανάγκη της
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επανάστασης αποπτύει έτσι τους τίτλους ευγενείας της
δίπλα σε άλλες ριζικές ανάγκες. Και τελικά βέβαια:
«Παρόλο που ορισμένες ψυχεδελικές ουσίες όπως το
LSD έχουν ισχυρές δυνατότητες «αποδόμησης», δεν
είναι δυνατό να σνακαλύψουμε τις ριζικές ανάγκες μ ε
μια αμπούλα ή ένα χάπι, αλλα μόνο μέσα απο την πο
λίτικη δράση... είναι προτιμότερο να κάνει κάποιος οργασμικο έρωτα και να βοηθάει ενεργητικά στη γέννηση
της κοινωνικής επανάστασης».
Οι ριζικές ανάγκες δεν μπορούν βέβαια να ταξινο
μηθούν, δεν μπορούν να μπουν σε μια αξιολογική σειρά
που κάποια θα έρχεται πρώτη ή τελευταία ή θα αντι
παρατίθεται ανοιχτα στις «μη ριζικές» ανάγκες, που μ ε
τη σειρά τους μπορούν να μεταβάλλονται απο παθητι
κές σε ενεργητικές. Δεν υπάρχει κάποιος που να μπο
ρεί να ταξινομήσει και να ορίσει μια για πάντα τις
ανάγκες, απλα κάποιος κάνει μια «αντι-ταξτνόμηση»,
«ανοίγει έναν κατάλογο» των αναγκών, χωρίς να τις
βάλει σε κοντάκια. Και όπως λέει ο Κούπερ, «η αντιταξτνόμηση σημαίνει να βλέπεις τις διάφορες —και όχι να
τις επιβάλλεις— μέσα στα φαινόμενα... να βλέπεις την
κίνηση έξω απο κάθε περιχαράκωση». Και εδω συναν
τάμε το ζήτημα που θίξαμε πάρα πάνω. Απο την στιγ
μή που η αυτονομία του ανθρώπου, η μη επιβολή —με
τη μορφή της εκμετάλλευσης, της αλλοτρίωσης, κ.λπ—
καμίας ξένης δύναμης, είναι αποφασιστικό στοιχείο
των ριζικών αναγκών, δεν είναι δυνατό οι ριζικές
ανάγκες να επιβάλλονται, για τί τότε παύουν να εί
ναι ριζικές. Η αντίθεση του Κούπερ σε κάθε ταξινόμη
ση και χωρισμό των αναγκών σε «κύριες» και «δευτερεύουσες» έχει ακριβώς αυτό το νόημα, και έτσι συναν
τάει τον κεντρικό προβληματισμό του κειμένου της
Χέλλερ. Την άρνηση της οποιοσδήποτε «δικτατορίας
πάνω στις ανάγκες».
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Ο προβληματισμός της Χέλλερ, ιδιαίτερα μετά την
αναχώρησή της απο την Ουγγαρία και την εγκατάστα
σή της στη Δύση, στρέφεται πια όλο και περισσότερο
όχι απλα στο ζήτημα των ριζικών αναγκών, αλλα πάνω
στο θέμα της σχέσης τους μ ε τη «δημοκρατία», δηλαδη
μια κοινωνικο-πολιτικη δομή που να επιτρέπει την
ελεύθερη έκφραση και ανάπτυξη διαφορετικών συστη
μάτων αναγκών, σε αντίθεση μεταξύ τους ίσως, αλλα
χωρίς την υποχρεωτική επιβολή ενός συστήματος
αναγκών, έστω και αν πρόκειται για δήθεν «ριζικές
ανάγκες», γιατί ακριβώς το ίδιο το στοιχείο της επιβο
λής αποκλείει τη δυνατότητα να πρόκειται για ριζικές
ανάγκες, που έχουν σα βασική προϋπόθεση την αυτο
νομία του ανθρώπου και την ελεύθερη επιλογή.
Και βέβαια η Χέλλερ είναι η πιο κατάλληλη για να
πιάσει αυτό το ζήτημα έχοντας ζήσει σε μια κοινωνία
«δικτατορίας πάνω στις ανάγκες», όπως η κοινωνία
της Ουγγαρίας, και γενικότερα των Ανατολικών χωρων, δικτατορία που επιβάλλεται μάλιστα στο όνομα
ενός υποτιθέμενου ανώτερου συστήματος αναγκών,
κάποιων δήθεν ριζικών αναγκών. Και α π ’ αυτή την
άποψη το άρθρο της έχει τεράστια σημασία γιατί οι
προεκτάσεις του ξεπερνάνε το πρόβλημα των «αναγ
κών» απο στενή άποψη και αναφέρονται, μέσα απο
κει, στο ζήτημα της κοινωνίας συνολικά, του ολοκλη
ρωτισμού και της ολοκληρωτικής κοινωνίας. Μια κοι
νωνία που επιβάλλει «δικτατορία πάνω στις ανάγκες»
είναι μια κοινωνία ολοκληρωτική, μια κοινωνία που
επομένως δεν μπορεί να εκπροσωπεί καμία ριζική
ανάγκη!
Αλλα ας δούμε τα πράγματα απο την αρχή. Η Χ έλ
λερ ξεκινάει κριτικάροντας την άποψη ότι οι ανάγκες
μπορούν να χωριστούν σε αληθινές και ψεύτικες,
πραγματικές και μη, κ.λπ. Όχι, όλες οι ανάγκες είναι
πραγματικές, όλες όσες νιώθουν και εκφράζουν οι άν-
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θρωποι.
Όμως το ίδιο πραγματικές είναι και οι ανάγκες της
εκμετάλλευσης, οι ανάγκες του σαδιομου κ.λπ. κ.λπ.
Μήπως λοιπον θα πρέπει μια κοινωνία να επιτρέπει
και την έκφραση τέτοιων αναγκών; Και εδω μπαίνει ο
μόνος περιορισμός που βλέπει η Χέλλερ στα συστήμα
τα αναγκών. Απο μια κοινωνία μπορούν και πρέπει να
αποκλείονται εκείνες οι ανάγκες που χρησιμοποιούν
και μεταχειρίζονται τον άλλο άνθρωπο σαν μέσο! Α υ
τές είναι οι ανάγκες που πρέπει να καταστέλλσνται μ ε
τον ένα ή άλλο τρόπο. Απο κει και πέρα δεν υπάρχει
κανένα όριο στην έκφραση των αναγκών των ανθρώ
πων, άσχετα μ ε το αν κάποιος τις κρίνει καλές ή κα
κές. Μα θα πει κάνεις: είναι δυνατό να αναγνωρίζουμε
συστήματα αναγκών τέτοια όπως της ξέφρενης κατα
νάλωσης, συνήθειες κληρονομημένες και επιβεβλημέ
νες απο το καπιταλιστικό ή τα εκμεταλλευτικό συστή
ματα; Και πράγματι ο δρόμος προς την κόλαση είναι
συχνά στρωμένος μ ε καλές προθέσεις. Γιατί η Χέλλερ
βάζει το ερώτημα: ποιος θα κρίνει τις αληθτνα πραγμα
τικές απο τις «επιβλημένες» ανάγκες; Η απάντηση
που δίνει ο Λούκατς. όπως σωστά επισημαίνει η Χ έλ
λερ, δεν είναι ικανοποιητική. Ο Αούκατς λέει πως η
παγκόσμια τάξη, το προλεταριάτο, μπορεί να κρίνει
και να είναι φορέας ενός πανανθρώπινου συστήματος
ριζικών αναγκών. Όμως επειδή το προλεταριάτο δεν
είναι ένας άνθρωπος, ούτε στο σύνολό του έχει ενιαία
συστήματα αναγκών, υποχρεωτικά ο Λούκατς περνάει
στην επόμενη θέση, το προλεταριάτο απο την σκοπιά
του βαθύτερου είναι του, το προλεταριάτο απο τη σκο
πιά της ταξικής του υπόστασης. Ποιος όμως είναι
φορέας αυτου του είναι, αυτής της «ουσίας» του προλε
ταριάτου και του ανθρώπου τελικά; Μα ο ι«συνειδητοί»
προλετάριοι, οργανωμένοι σε κόμμα. Δηλαδη τελικά το
κόμμα είναι η συνείδηση τον προλεταριάτου και μια
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και το προλεταριάτο είναι φορέας τον ανθρώπου στη
γενιχότητά του, το κόμμα είναι φορέας του ανθρώπου,
των αναγκών του κ.λπ. Έτσι μέσα α π ’ αυτό το περιο
ριστικό σχήμα άνθρωπος - προλεταριάτο - κόμμα και
τέλος ηγεσία του κόμματος, φτάνουμε στο ότι ορισμέ
νοι άνθρωποι αποφασίζουν για το σύστημα των αναγ-,
κων που λταιριάζειa στην κοινωνία, και επομένως αν
βρεθούν στην εξουσία επιβάλλουν μια «δικτατορία πά
νω στις ανάγχεςν, μια ολοκληρωτικού τύπου δικτατο
ρία. Βέβαια αυτή η επιβολή δεν ξεκινάει απο μια ολο
κληρωτική φιλοσοφική αντίληψη και μόνο, αλλα η ρίζα
της βρίσκεται στην ίδια την επιβολή κάποιων κοινωνι
κών δυνάμεων πάνω στο προλεταριάτο και την κοινω
νία, που χρησιμοποιούν αυτή την αντίληψη (και εδω το
κείμενο της Χέλλερ δεν προχωράει, μένει στο γενικό
φιλοσοφικό πρόβλημα). Όμως έχει τεράστια σημασία η
επισήμανση των φιλοσοφικών και ιδεολογικών κατα
βολών αυτής της «δικτατορίας πάνω στις ανάγκες»,
και επομένως των ιδεολογικών καταβολών του ολο
κληρωτισμού, που επιβάλλεται ξεκινώντας υποτίθεται
απο την σκοπιά της επανάστασης.
Είναι προφανές τόσο άτι το προλεταριάτο δεν είναι
ενιαίο, άρα εκφράζονται μέσα του διαφορετικά συστή
ματα αναγκών, όσο και ότι το προλεταριάτο δεν είναι η
κοινωνία στο σύνολό της παρα μόνο φιλοσοφικά. Επο
μένως κάθε επιβολή θα είναι υποχρεωτικά επιβολή π ε 
ριοριστική, μια και δε μπορεί να είναι ολοκληρωμένη.
Έχουμε εδω το θεμέλιο της αυτονομίας, της
αυτονομίας των αναγκών, της αυτονομίας των κινη
μάτων, της αυτονομίας σαν τρόπου ύπαρξης του
ανθρώπου σε μια απελευθερωμένη κοινωνία, και την
καταδίκη του ολοκληρωτισμού. Είναι προφανές το
τεράστιο πεδίο προβληματισμού και έρευνας που ανοί
γει αυτή η θέση, ανατρέπσντας τα φιλοσοφικοιδεολσγικα θεμέλια του ολοκληρωτισμού, που εμφανι-
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ζόταν μ ε «επαναστατικό» δήθεν τρόπο σαν η έκφραση
των ριζικών αναγκών απέναντι στις εμπορευματικες
σχέσεις του αστικόν κόσμου.
Βέβαια το κείμενο της Χέλλερ που ανοίγει αυτόν
τον προβληματισμό έχει οπωσδήποτε μερικά κενά. Ας
δούμε αυτα που θεωρούμε τα σημαντικότερα:
Α. Η αρχή τον αποκλεισμού όσων αναγκών μετα
χειρίζονται τους ανθρώπους σα μέσο, που πράγματι τη
θεωρούμε σωστή, μπορεί να έχει, ανάλογα μ ε την
ερμηνεία που θα της δοθεί, τέτοια εκτατικότητα ώστε
να αποδειχτεί αδύνατη να λύσει τόσο εύκολα το ζήτη
μα. Γιατί η χρησιμοποίηση του ανθρώπου σα μέσο σε
μια κοινωνία εμπορεύματος είναι τόσο γενικευμένη
—μια και ο κάθε άνθρωπος σαν καταναλωτής αποτελεί
για το κεφάλαιο μέσο yta την πραγματοποίηση, της
υπεραξίας— χωρίς καν να υπολογίσουμε τις ίδιες τις
εκμεταλλευτικές σχέσεις στο επίπεδο της παραγωγής.
Έτσι είναι προφανές ότι η εφαρμογή αυτής της αρχής,
της κατάργησης δηλαδη κάθε ανάγκης που μετατρέπει
τον άνθρωπο σε μέσο, σημαίνει πέρασμα σε μια κομ
μουνιστική κοινωνία, σε μια κοινωνία πέρα απο την
κυριαρχία του εμπορεύματος. Και θαμτιορσύσε να χρη
σιμοποιηθεί σε μια μεταβατική κοινωνική περίοδο μ ε
τόσο «αυστηρό τρόπο» ώστε να οδηγεί σε μια «δικτα
τορία πάνω στις ανάγκες».
Β. Η Χέλλερ μιλάει για κάποιο δημοκρατικά οργα
νωμένο πλουραλιστικο κράτος που ρυθμίζει τελικά τον
«ελεύθερο ανταγωνισμό» διαφορετικών συστημάτων
αναγκών. Είναι προφανές πως εδω βρισκόμαστε
μπρος σε μια θεωρητική ανακολουθία. Δεν είναι δυνα
τό να υπάρξει ένα οποιοδήποτε κράτος που πράγματι
να είναι τόσο «ουδέτερο», ώστε να ρυθμίζει απλα αντί
θετα και ανταγωνιζόμενα συστήματα αναγκών. Αυτό
θα μπορούσε να συμβει μόνο σε μια κοινωνία χωρίς
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κράτος, χωρίς τάξεις, χωρίς ριζικά αντιτιθέμενα ταξικα
συμφέροντα, προϋποθέτει δηλαδη μια αταξική κοινω
νία, ένα μη - κράτος. Το απλσυραλιστικο κράτοςν που
πράγματι αποτελεί μια κάποια λύση όσο ζούμε σε ταξι
κές κοινωνίες δεν μπορεί παρα τελικά να εκφράζει
κεντρικά κάποιο σύστημα αναγκών, έστω και αν σε
αντίθεση μ ε το ολοκληρωτικό κράτος επιτρέπει μέχρις
ένα σημείο την έκφραση και αντιτιθέμενων συμφερόν
των. Το σημερινό αστικό πλουραλιστικο κράτος που
προσπαθεί να εντάξει μέσα του και τον εργατικό αντα
γωνισμό και να τον μεταβάλει, υποτάσσοντάς τον, σε
στοιχείο του ίδιου του κράτους, δεν παύει να αποτελεί
έκφραση και φορέα του κεφάλαιου. Πώς είναι λοιπον
δυνατό να αποτελεί έναν ουδέτερο ρυθμιστή, όταν το
ίδιο είναι ο φορέας της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης
και αξιοποίησης; Βέβαια αυτό το κράτος είναι υπο
χρεωμένο πια να δέχεται την ύπαρξη ανταγωνιστικών
συστημάτων αναγκών, μόνο όσο δεν ξεπερνάνε ένα
επίπεδο, και στο βαθμό που τελικά τα υποτάσσει είτε
μ ε βίαιη καταστολή αν χρειαστεί είτε με την εμπορευματοποίησή τους.
Βέβαια το πλουραλιστικο κράτος μπορεί να αποτε
λεί μια κατεύθυνση για ένα μεταβατικό κράτος προς
τον κομμουνισμό, ένα κράτος που αρχίζει κιόλας να
μην είναι κράτος, παραχωρόντας τη θέση του στην
αυτορυθμιζόμενη κοινωνία. Στη διάρκεια αυτής της
μετάβασης πράγματι ένα κράτος όχι μονοκομματικό,
ένα κράτος όπου διαφορετικά συστήματα αναγκών
ανταγωνίζονται ελεύθερα, και άρα τείνουν να εξαλεί
φουν το ίδιο το κρότος, φαίνεται να αποτελεί τη μόνη
λύση απέναντι στον ολοκληρωτισμό και τη δικτατορία
πάνω στις ανάγκες. Βέβαια σε καμία περίπτωση δεν
θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι αυτό το κράτος θα
μπορούσε να είναι απόλυτα ουδέτερο, οπωσδήποτε θα
καταστέλλει τα συστήματα αναγκών που μεταβάλλουν
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τον άνθρωπο σε μέσο, αλλα θα ρυθμίζεται θεσμικά η
ουδετερότητά του απέναντι σε όλα τα άλλα συστήματα
αναγκών, π.χ. ανάμεσα στην ανάγκη για πυρηνιχη
οικογένεια ή για κοινόβιο, για θρησκευτική αναφορα ή
όχι, ακόμα και για ατομική —χειροτεχνική ή βιοτεχνι
κή— δραστηριότητα, που βέβαια αποκλείει κάθε εκμε
ταλλευτική μορφή, ανάμεσα σε συστήματα αναγκών
που άλλα βάζουν σαν κέντρο τους την εργασία και άλ
λα την απόλαυση του ελεύθερου χρόνου, ανάμεσα σε
συστήματα αναγκών της ζωής στην πόλη και έξω α π ’
αυτή, κ.λπ. Μ ’ αυτή την έννοια το κράτος αναμιγνύε
ται όλο και λιγότερο στη ζωη των ανθρώπων, η κοινω
νία συτονομείται και σταδιακό καταργεί το κράτος (όχι
βέβαια χωρίς συγκρούσεις, θα ήταν ουτοπία να φαντα
στούμε κάτι τέτοιο).
Παρόλα αυτα, ή ακριβώς για τα ζητήματα που βά
ζει, έστω και αν δεν τα λύνει πλήρως, το κείμενο της
Χέλλερ αποτελεί νομίζουμε κομβικο κείμενο για
οποιονδήποτε προβληματισμό πάνω στις ανάγκες και
πάρα πέρα για την ίδια τη διαμόρφωση μιας μη ολο
κληρωτικής αντίληψης για μιαν άλλη κοινωνία.
Τελικά πάνω στο ζήτημα των αναγκών, που βέ
βαια εδω δεν μπορούμε να αναπτύξουμε περισσότερό,
θα αναπτυχθεί στα χρόνια που έρχονται ένας όλο και
ευρύτερος προβληματισμός, το ζήτημα των αναγκών
και μάλιστα των ριζικών τέτοιων θα βρεθεί στο επίκεν
τρο των προβληματισμών για την αλλαγή της κοινω
νίας, του τρόπου ζωής κ.λπ., τόσο γιατί σήμερα οι
ανάγκες της εμπορευματικης κοινωνίας όλο και λιγό
τερο καλύπτουν τις νέες ανάγκες διευρυνόμενων τμη
μάτων των μαζών, όσο και γιατί η αανατολικού» τύπου
(τδικτατορία πάνω στις ανάγκες» αποκαλύπτει το ολο
κληρωτικό και αποτρόπαιο πρόσωπό της.
“Κ ομμούνα”

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Ντέηβιντ Κούπερ

Αυτός που γοητεύεται απο
την ευτυχία
καταλήγει να ζει για πάντα
στον αφσνιομο

Μια απο τις ακαδημαϊκές ενασχολήσεις που είναι πολύ
της μόδας στην εποχή μας είναι το να γίνει κάνεις ειδι
κός στις ανθρώπινες ανάγκες. Οι άνθρωποι «έχουν»
ανάγκες, υπάρχουν «απαντήσεις» γι’ αυτές τις ανάγκες
που οι άνθρωποι υποτίθεται ότι έχουν, και οι οποίες μπο
ρούν να «ικανοποιηθούν» απο μια ποικιλία ειδικών:
οικονομολόγους, κοινωνιολόγους, πολεοδόμους κ.λπ.
Βρισκόμαστε λοιπον στη φάση εκείνη της αστικής κοι
νωνίας, όπου αναπτύσσεται μια τεχνολογία των
avayxarv. Οι τεχνικοί επινοούν τις ανάγκες των ανθρώ
πων με τέτοιο τρόπο ώστε (οι τεχνικοί) να αποβαίνουν
προμηθευτές αυτών των «αναγκών». Έτσι, όπως λέει κι
ο Σάρτρ, ένας επιστήμονας τεχνικός γίνεται διανοούμε
νος απο τη στιγμή κι έπειτα που ο στοχασμός του τον
καταστήσει μέτοχο των κοινωνικών επιπλοκών που
απορρέουν απο τη δραστηριότητά του. (Τη στιγμή που
για παράδειγμα, οι τεχνικοί που συμμετέχουν στην κα
τασκευή στρατιωτικών εξφπλισμων γίνονται στοχαστές,
ανθρώπινα όντα υπεύθυνα, που μπορούν να δώσουν λόγο
για τις πράξεις τους, πρώτα-πρώτα απέναντι στον ίδιο
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τους τον εαυτό: απαραίτητο σημείο εκκίνησης για οποιο
δήποτε διαλογισμό).
Ας σταθούμε όμως για μια στιγμή π ίν ω στην
«υπευθυνότητα»: πάνω απο την καπιταλιστική κοινωνία
πλανιέται μια ηθικη επιταγή, «να γίνεις πετυχημένος»,
οικονομικά ανεξάρτητος, ικανός να ανταπεξέρχεσαι στις
ανάγκες της οικογένειάς σου και ούτω καθ’ έξης.
'Οποιος δεν λειτουργεί έτσι, είναι άξιοκαταφρόνητος και
θα πρέπει να νιώθει ένοχος. Αυτή όμως η παράξενη υπο
ταγή παρουσιάζεται σαν μοντέλο «αυτονομίας»· στην
πραγματικότητα είναι τελείως αντίθετη απο την πραγ
ματική αυτονομία —η οποία επιβεβαιώνεται ενάντια
στο σύστημα της εκμετάλλευσης και αρνείται τη λειτουρ
γία των εργοστάσιων παραγωγής των ενόχων. Μια τέ
τοια αυτονομία είναι επαναστατική κι ανατρεπτική. Λέει
την αλήθεια· και, πρακτικό, το μόνο που μας απομένει,
σαν μίτος καθοδηγητικος, είναι η βεβαιότητα ότι, αν
πούμε την αλήθεια, το «χειρότερο» δεν θα μας εύρει,
—ακόμα κι αν μπορεί να τα βρούμε δύσκολα. Στην καπι
ταλιστική κοινωνία, ο ταμίας είναι εκείνος που χρεώνε
ται το χρήμα. Ε, λοιπον, για να χρησιμοποιήσουμε μια
ακόμα μεταφορική έκφραση του χρήματος, δεν μπορείς
να «χρεωθείς» την αλήθεια: την αλήθεια δεν μπορείς παρα να την πεις.
Η συζήτηση για τις ριζικές ανάγκες μας εμπλέκει
ήδη απο την αρχή σε δυο ειδών προβλήματα: ένα φιλο
σοφικό που αφόρα στη δόμηση τόσο της έννοιας της
ανάγκης όσο και στην πραγματική εμπειρία των αναγ
κών σα τέτοια· και το πρόβλημα της επαναστατικής ηθι
κής, που αντιτίθεται στην ψευδο-επαναστατικη ηθικολο
γία των περισσότερων κινημάτων της αριστερός στις
χώρες του «πραγματωμένου» σοσιαλισμού (στην Ανατο
λική Ευρώπη για παράδειγμα) και στις χώρες που βρί
σκονται στον «δρόμο της πραγμάτωσης» του σοσιαλι
σμού (όπως στη Δυτική Ευρώπη).
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Η επαναστατική ηθικη, για να ξεκινήσουμε απ’ αυ
τήν, στηρίζεται στην πρωταρχική εμπειρία της ανακάλυ
ψης του μίσους σαν μορφή που συμπυκνώνει τη συνείδη
ση της καταπίεσης, μίσους όμως που ξεπερνάει χάβε τι
το προσωπιχο. Το να αντιπαθείς ίνα συγκεκριμένο πρό'σωπο είναι, έκτος των άλλων, απώλεια ενέργειας και
χρόνου, και δεν μπορεί να δημιουργηθει παρα στο εσω
τερικό του αστικού οικογενειακού σχήματος. Δεν υπάρ
χει χάνεις που να αξίζει να αντιπαθιέται, κανένας
«εχθρός» δεν το αξίζει: μπορείς μόνο να αντιπαθείς το
σύστημα που κατ’ αρχήν δεν είναι κάποιος. Το σύστημα
για μας ενσαρκώνεται πάντα στον ιδιοκτήτη που έρχεται
να πληρωθεί το νοίκι, στα ρούχα που φοράει και στο μέ
ρος απ’ όπου τ’ αγοράζει, στο αυτοκίνητο που οδηγεί, ή
μέσα στο οποίο τον οδηγουν και ούτω καθ’ έξης. Τελικά
ο αστός είναι ορατος.

Οι πήγες της επαναστατικής ηθικης θα πρέπει να
αναζητηθουν σε πολυάριθμα - συγκλίνοντα ρεύματα του
19ου αιώνα: στον Καρλ Μαρξ κατ’ αρχήν κι έπειτα στον
Νίτσε. Ο Μαρξ, στη διάρκεια της μελέτης του για το
χρήμα, έμαθε και πώς να το μισεί, πώς να μισεί την
αγορα του Χρηματιστήριου και, κατα συνέπεια, όλο το
σύστημα όπου εκφράζεται αυτή η υποβάθμιση —σύστημα
που αντιπροσωπεύει όχι την «παθολογία» (Έ ριχ Φρομ)
αλλα την πτώχευση της φυσιολογικότητας (Μαρξ). Ο
Νίτσε προσέγγισε κυρίως το δεύτερο πρόβλημα —την
πτώχευση— μέσα απο ένα στοχασμό πλούσιο σε αφορισμους, και ο οποίος βρήκε μικρή απήχηση στην εποχή
του, όπως άλλωστε και στη δίκη μας. Σφραγίζοντας την
πορεία του μ’ έναν τρόπο ποιητικό, ακόμα κι αν δεν
παρείχε εργαλεία ανάλυσης όπως ο Μαρξ, ο Νίτσε έφτα
σε με τη σμίλη του σ’ ένα βαθύτατο σημείο ρήξης με το
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απόστημα της ευρωπαϊκής κοινωνίας του 19ου αιώνα.
Η οπτική του αυτή θα τον οδηγήσει στην τρέλα (εν πάσει
περιπτώσει, απο κοινωνική άποψη) γιατί η «θέλησή του
για δύναμη» σήμαινε ότι εμείς, ο καθένας απο μας, θα
μπορούσε να επιλέξει τις δίκες του αξίες ενάντια στο
(ιουδο-χριστιανικο) σύστημα. Ο Νίτσε θεωρούσε την
πρωταρχική χριστιανική αυτοκτονία (την Σταύρωση),
σαν το αρχέγονο αΙδού ο άνθρωπος» (Ecce Homo), σαν
την αφετηρία μιας δουλείας, φεουδαρχικης υφής αρχικα,
καπιταλιστικής αργότερα (ακόμα κι αν δεν χρησιμο
ποίησε κατηγορίες τέτοιες που συναντάμε στην πολίτικη
οικονομία). Η λύση του Νίτσε σ’ όλα αυτά ήταν να γρά
ψει το δικό του Ecce Homo, εύθραυστο μα και δικαιω
μένο σήμερα: με την οπτική μιας ελευθερίας που αντιπα
ρατίθεται σ' όλες τις δυνάμεις του ετεροκαθορισμου που
στρέφονται εναντίον μας —δύναμη κι αυτή με τη σειρά
της που ανοίγει απο μόνη της μια εφήμερη οδο προς
έναν χώρο όπου μπορείς να ζεις και να αναπνέεις. Ο
Νίτσε ήθελε έτσι να πει ότι το μόνο πράγμα που απομέ
νει στον καθένα μας είναι να ξεστομίσει το δικό του
irEcce Homo».
Η χειρονομία του Μαρξ ήταν πιο περίπλοκη, αλλα
ταυτόχρονα και πιο απλή. Η βαθια πολυπλοκότητα της
σκέψης του περιέκλειε την ενδόμυχη αναγκαιότητά της:
δεν είναι άλλωστε τυχαίο το ότι τα Grundrisse δεν
δημοσιεύτηκαν στα γερμανικά, παρόλο που φυλάγονταν
στα αρχεία της Μόσχας, πριν το 1939· ούτε ότι τα «Οι
κονομικά και Φιλοσοφικά χειρόγραφα του 1844» δεν
δημοσιεύτηκαν πριν απο το 1932, αλλα και τότε κατα
τρόπο πολύ παραμορφωμένο και αργότερα με περισσό
τερη προσοχή στα 1935, πολύ καιρό μετά απο τότε που
ο Λένιν είχε κάνει την Επανάσταση.
Δεν μπορεί να είναι κάποιος «μαρξιστής», όπως
δεν μπορεί να είναι ούτε «σχιζοφρενής» ή «ανταρυχίατρος». Ο Μαρξ, προς το τέλος της ζωής του, έλεγε, του-
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λάχιστον για τον εαυτό του, ότι δεν είναι μαρξιστής. Εί
ναι πάντως πιθανόν να πέσουμε —ή ν’ αναζητάμε αδιά
κοπα— την ψευδαίσθηση ότι είμαστε αντικείμενα που
ταυτίζονται [καθορισμένα απο κάποιο παιγνίδι ρόλων
και λειτουργιών] μ’ αυτό που περιγράφεται, για παρά
δειγμα, σαν «καπιταλιστής» ή «ψυχίατρος»; μια παρη
γορητική ψευδαίσθηση η οποία επισκιάζει την ανθρώπι
νη οντότητα και κατα συνέπεια λειτουργεί κατα τρόπο
καταστρεπτικό. Έτσι οι μαρξιστές, οι αντιψυχίατροι και
οι σχιζοφρενείς δεν υπάρχουν, ενω όμως συνεχίζουν να
υπάρχουν ακόμη, δυστυχώς, οι καπιταλιστές, οι ψυχολό
γοι και οι ψυχίατροι.
Εκείνο που υπάρχει ακόμη, σα μορφή δραστηριότη
τας, είναι η μαρξιστική ανάλυση της κοινωνίας, η οποία
είναι απαραίτητη αν θέλουμε να καταλάβουμε τον τρόπο
ένταξής μας στο κοινωνικό πεδίο. Αυτή η ανάλυση είναι
απλα ένα μεθοδολογικο εργαλείο, βασισμένο πάνω σε
μια αρχέτυπη και συγκεκριμένη κατανόηση της ανθρώ
πινης αλλοτρίωσης. Κι αυτή η ανάλυση ακριβώς είναι
που περιφρονει τις προσπάθειες που κάνουν οι στενόμυα
λοι «μαρξιστές» να την καταντήσουν μια δογματική θρη
σκεία η οποία δεν θα διαφέρει σε τίποτα απο ένα ακόμα
αστικό φετίχ.

Για να καταγράψουμε τις ριζικές ανάγκες, μπαίνει
κατ' αρχήν η μεθοδολογική ανάγκη καθορισμού, για
παράδειγμα, του τι σημαίνει ότι μιλάμε για αντι-ορισμο
και αντι-ταξινόμηση. Ο αντι-ορισμος δεν είναι ένας τρό
πος για να παγιοποιήσουμε μια ρευστή οντότητα, αλλα
μια μέθοδος για να ανοίξουμε τον κατάλογο εκείνων
που πρόκειται και πρέπει να ορισθουν —σε μια πραγμα
τικότητα που δεν θα τα φυλακίζει, μα μήτε και θα τα
τσιμεντάρει ποτέ. Η αντι-ταξινόμηση έρχεται να εξερευ-
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νήσει και να νομιμοποιήσει την ύπαρξη των διάφορων
μάλλον, παρα να τις κατατάξει σε κουτιά και σε ιεραρχίσεις κουτιών. Η αντιταξινόμηση παίρνει υπόψη της ότι
ορισμένα ανθρώπινα φαινόμενα έχουν δοκιμασθει σα να
βρίσκονταν στο εσωτερικό απατηλών κουτιών, και είναι
σημαντικό να προχωρήσουμε πέρα απ' αυτήν την αυτα
πάτη γιατί αυτα τα κουτιά οδηγουν στην πραγματικότη
τα σ’ αδιέξοδο. Σκοπος της αντιταξινόμησης είναι μια
πράξη διαυγής και ευκίνητη, που κατευθύνεται ενάντια
στον έλεγχο, τον έλεγχο που επιχειρείται απο τα περισ
σότερα συστήματα ταξινόμησης. Η αντιταξινόμηση
σημαίνει: να βλέπεις τις'διάφορες —όχι να τις επιβά
λεις— στους κόλπους των υπο εξέταση φαινομένων.
Σημαίνει επίσης: να βλέπεις την κίνηση πέρα απο κάθε
οριοθέτηση: αυτό το πράγμα είναι το αντί, της αντιταξινόμησης.
Ετσι χρειάζεται κατ' αρχήν να ανοίξουμε τα μάτια
μας σχετικά με ορισμένες ιδέες οι οποίες βασίζονται σε
μια ταξινόμηση τέτοια που να διαχωρίζει τις «βασικές»
ανάγκες, και η οποία τις θέλει πρωταρχικές, συγκριτικά
με άλλες ανάγκες των οποίων το αντικείμενο μπορεί μό
νο να είναι πολύ επιθυμητό, αλλα που τις υποθέτει σαν
δευτερευουσες. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει πιθα
νός διαχωρισμός σ’ αυτή τη βάση, γιατί οι ανάγκες που
παρουσιάζονται σαν δευτερευουσες είναι το ίδιο ζωτικές
όσο κι ο αέρας που αναπνέουμε: κι αυτό ισχύει όχι μόνο
στην αναπτυγμένη καπιταλιστική κοινωνία αλλα στον
κόσμο ολόκληρο.
θ α μπορούσαμε να κάνουμε λόγο κατ’ αρχή μάλλον
για ανάγκες του αέχειν» (να κατέχεις): ανάγκες εξαρτώμενες τόσο απο τη φύση όσο κι απο το σχηματισμό
της κοινωνίας μας, ανάγκες ποσοτικές, ανάγκες όπου
συνδυάζεται η διαδικασία με την παθητικότητα, ανάγκες
που εκφράζονται με την απουσία αυτου που μας παρου
σιάζεται σαν έλλειψη (δεν έχουμε αυτό που δεν βρίσκεται
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«εδω», ότι είναι μαχρια μας για να μπορέσουμε να το
πιάσουμε - να το κατέχουμε)· ανάγκες που εκφράζονται
σαν απλή άρνηση και που κάνεις δεν πρέπει να την θεω
ρήσει σα μια διαδικασία η οποία αυτοαντικειμενοποιείται. Σ’ αυτή την κατηγορία μπορεί να περιλάβει κάνεις
τόσα βιωμένα αντικείμενα όσα χρειάζονται σ’ εμάς τους
ίδιους: την ανάγκη της τροφής, μιας στέγης, της ζέστης,
την ανάγκη της ευχαρίστησης, κομμένες σε φέτες και
χρήσιμες για τη διατήρηση κατα κάποιο τρόπο της σω
ματικής ενέργειας. Ας παρατηρήσουμε για παράδειγμα
τις φυσιολογικές εκκρίσεις: για την αναπαραγωγική
σεξουαλικότητα αυτό σημαίνει να κάνεις πολλά παιδια
για το σύστημα («να έχεις παιδια»), με τον αυνανισμό
κάποιου πέους σ’ έναν οποιοδήποτε κόλπο. Η ανάγκη
αφόδευσης («ένα καλό χέσιμο»), ούρησης, ρεψίματος,
και τελικά αποτοξίνωσης.
Μια αντιταξινόμηση, όπως και κάθε ευριστικη άσκη
ση, θα έπρεπε κατ’ αρχή να είναι ευάλωτη και όχι αδια
πέραστη. Το παιγνίδι για παράδειγμα, αν είναι μια πο
σοτική μυϊκή άσκηση, εξυπακούει μια ποιοτική αλλαγή
προς την δημιουργική μεταβολή. «Παθητικές» φυσιολο
γικές διαδικασίες μπορούν να βιωθουν ενεργητικά. Έτσι
το να τρώμε για να επιζήσουμε και για να διατηρήσουμε
την σωματική μας υγεία μεταβάλλεται σε υψηλη μαγει
ρική, ακόμα: αν συνειδητοποιήσουμε πλήρως την αλή
θεια του παλιού γερμανικού γνωμικου που λέει ότι ο άν
θρωπος είναι αυτό που τρώει, θα λέγαμε ότι όχι μόνο
γινόμαστε αυτό που τρώμε στο μυαλό μας και στο σώμα
μας, αλλα και ότι σήμερα είναι ακόμα πιο αληθινό ότι
τρωγόμαστε απ' αυτό που τρώμε. Κι αυτό ισχύει για
όλα τα πράγματα που ενσωματώνουμε: όχι μόνο για τα
ζωικά προϊόντα (που έχουν γίνει τεχνητά), αλλα για οτι
δήποτε περνάει διαμέσου του δέρματός μας και των σω
ματικών μας εξόδων (ας θυμηθούμε εδω τις εικόνες του
Γκόμπροβιτς που μίλαγε για «βιασμό απο τ’ αυτια») και
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του μεταφορικού μας πρωκτού (την αποβλάκωσή μας
απο την παιδεία «μιας», τα M ass Media,vr\ λαϊκή ή
επαγγελματική ψυχολογία κ.λπ.).
Εκτος όμως απο τις ανάγκες του να έχεις υπάρχουν
οι ανάγκες του να δρας-για-να-είσαι-διαφορετιχος ·
πρόκειται για την άρνηση σαν πέρασμα προς ένα διαφο
ρετικό τρόπο ζωής. Το επίπεδο αυτών των αναγκών εί
ναι ποιοτικο. Η βάση τους είναι υλική, τα κίνητρά τους
(σαν κινητήρια δύναμη μέσα στον κόσμο) μια κινητο
ποίηση της συνείδησης του ατόμου στη σχέση του με την
κοινωνία, θ α μπορούσαμε ακόμα και να κατονομάσου
με αυτές τις ανάγκες: η ανάγκη να παίρνουμε πρωτο
βουλίες, η· ανάγκη ν’ αλλάξουμε κάτι στον κοινωνικό
εξωτερικό κόσμο δίχως να παραμελήσουμε ταυτόχρονα
την προσωπική μας διαμόρφωση, ανάγκη να βρούμε
έναν αυθόρμητο τρόπο έκφρασης ο οποίος δεν θα έχει
καμία σχέση με την αναζήτηση μέσων προσωπικής
ασφάλειας. Σ ' αυτό το επίπεδο των βασικών αναγκών
ενυπάρχει επίσης και μια ακύρωση: η κατάργηση των
αλλοτριωτικών μορφών ύπαρξης που μας έχουν επιβλη
θεί. Ο οργασμός —σπάνιος μα ακατάβλητος— είναι ένας
απο τους πιθανούς τρόπους ολοκλήρωσης αυτής της
κατάργησης. Η τρέλα ένας άλλος: πάντως όχι σαν μορ
φή προσωπικής τραγικής κρίσης, αλλα σαν ανανέωση
του εαυτου ο οποίος γκρεμίζει, χωρίς να βλάπτει κανέναν, όλους του έμμονους (καταθλιπτικους) κανόνες του
καθωσπρεπισμού: η τρέλα σαν αποδόμηση του εαυτου,
με την ενυπάρχουσα υπόσχεση της επιστροφής σ' έναν
κόσμο πιο έντονα πραγματωμένο.
[Παρόλο που ορισμένες «ψυχεδελικές» ουσίες όπως
το LSD διαθέτουν μια ισχυρή δυνατότητα «αποδόμησης», δεν μπορεί κανείς να ανακαλύψει τις ριζικές ανάγ
κες με μια αμπούλα ή μ' ένα χάπι, αλλα μόνο μέσα απο
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την πολίτικη πράξη. Οι όροι και το πλαίσιο που καθόρι
σα παλιότερα (στην Γραμματική της ζωής) για τη λήψη
του LSD είναι τόσο αυστηροί, ώστε δεν μπορεί κανείς να
την συμβουλεύσει —και οπωσδήποτε σε καμιά περίπτω
ση μέσα στο χάος της ευρωπαϊκής πολίτικης πραγματι
κότητας. Υπάρχουν πάρα πολλές δήθεν τρέλες μέσα σ’
όλα αυτα, και το πρόβλημα είναι να ξεφυγουμε απ' αυ
τές. Είναι προτιμότερο να κάνει κάνεις οργασμικο έρωτα
και να προωθεί ενεργητικά την γέννηση της κοινωνικής
επανάστασης. Σ ' ότι αφόρα τα μαλακα ναρκωτικά,
όπως η κάνναβις, θα πρέπει να καταργηθουν οι κοινωνι
κοί νομοί που στρέφονται ενάντια στην κατοχή τους. Αλ
λα δεν αντιπροσωπεύει καμία σπουδαία απελευθέρωση
της εμπειρίας μας, ιδιαίτερα όσο παραμένει αξεδιάλυτα
δεμένη με τους καπιταλιστές της μαφίας των σκληρών
ναρκωτικών. Δεν υπάρχει καμία απελευθέρωση σε ένα
κομμάτι χασίσι. Πάντως είναι αλήθεια ότι βρισκόμαστε
μπρος στην αστική νομιμότητα σαν τέτοια: με βάση ποια
υποκρισία ανακηρύσσει παράνομη την διεθνή μαφία των
ναρκωτικών, και νόμιμη την μαφία των πολυεθνικών ε
ταιριών;]

Υπάρχει ακόμα η ριζική ανάγκη για τον καθένα μας
να αποκτήσει συνείδηση του ίδιου του του θάνατου. Δεν
είναι σωστή η σκέψη που έκανε ο Benjam in F ranklin,
ότι ο άνθρωπος ορίζεται σαν το ζώο εκείνο που χρησιμο
ποιεί το εργαλείο είναι αρκετά αληθινό βέβαιοι, αλλα το
καθοριστικό σημείο είναι ότι τα ανθρώπινα όντα είναι τα
μόνα ζώα που είναι ικανα να στοχάζονται πάνω στον
θάνατο. Και πέρα απο τις ρίζες της ατομικής ιδιοκτη
σίας, μέσα στον καταμερισμό της εργασίας και την
εμφάνιση της αξίας χρήσης, η εμπειρία μας καπαδείχνει
ότι η ατομική ιδιοκτησία έχει τις ρίζες της στον τρόμο
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του θανάτου χαι στην ανάγκη της διαιώνισής μας με τον
έναν ή άλλο τρόπο: μ' έναν τρόπο αναπόφευκτα μάταιο
και άχρηστο. Σ’ ότι αφόρα αυτή την ψευδή ανάγκη,
μπορεί κάνεις να δει ότι υπάρχει μια ανάγκη ενεργητική
και επαναστατική για τον διαχωρισμό του θανάτου απο
τον τρόμο του θανάτου* γιατί ακριβώς ο θάνατος δεν
καταγράφεται ποτέ στο μυαλό μας πραγματικά ολοκλη
ρωμένος, σαν ο δικός μας ιδιαίτερος θάνατος, αλλα τον
αρνούμαστε μέσω των μηχανισμών της ατομικής ιδιο
κτησίας, της βίας, του φόνου και των πολυάριθμων μορ
φών αυτοκτονίας. Πιστεύω ότι στο κάτω-κάτω της γρα
φής, ο φόβος μας για τον θάνατο δεν είναι άλλος απο
τον φόβο που έχουμε για την ανικανότητά μας να
πεθάνουμε: για το γεγονος ότι σ’ ένα μοριακο και υποα
τομικό επίπεδο σε κάθε ελλειπτική τροχιά κάποιου ηλεκτρονίου, υπάρχει κάτι απο τα κουφάρια μας που μένει
στον κόσμο, μια καταγραφή της ιστορίας μας όχι μόνο
στην μνήμη εκείνων που αγαπάμε, αλλα επίσης και μέ
σα στον κόσμο, ανάλογα με την χρήση που κάναμε στο
σώμα μας. Και έτσι η ιστορία μας, η προϊστορία μας αλ
λα και αυτή του συμπαντος που φέρουμε εντός μας, επα
νεγγράφονται με το θάνατό μας στο σύμπαν.
Υπάρχει ακόμα η πολύ καταπιεσμένη στον καθένα
μας ανάγκη του να μη μιλάμε. Ό χι να σιωπούμε καταναγκαστικα όπως νιώθουμε υποχρεωμένοι να το κάνου
με, αλλα να διαμορφώνουμε μια απόλυτη σιωπή στον
γραπτό ή προφορικο τρόπο έκφρασής μας: γιατί πράγ
ματι, δεν έχουμε ανάγκη παρα να λέμε ελάχιστα πράγ
ματα στη ζωη μας. Και η διαμόρφωση της απόλυτης
σιωπής συνεπάγεται εργασία, μια εργασία όχι ποσοτική
—σαν άσκηση ορισμένων μετρήσιμων δυνάμεων με ένα
μετρήσιμο αποτέλεσμα— αλλα μια εργασία ποιοτική η
οποία καταλήγει σ’ ένα ποιοτικο αποτέλεσμα, την ριζική
αλλαγή του τρόπου ζωής μας, όχι ζώντας μέσα στον κό
σμο, αλλα ζώντας τον κόσμο, μια και δεν υπάρχει άλλος
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κόσμος παρα αυτός που εμείς βιώνουμε: αλλαγή που
μας τοποθετεί στο φως κι όχι στα «σκότη» του θανάτου
μας. Πράγμα που σημαίνει μια μη απαιτητική επικοινω
νία ανάμεσα στους ανθρώπους, ολότελα διαφορετική
απο την —λιγότερο ή περισσότερο τονισμένη—υποχρεω
τική ή απαιτητική σχέση που συναντα κάνεις στα περισ
σότερα επίπεδα της επικοινωνίας.

Για τον Πλάτωνα του Συμπόσιου, ο Έρωτας είναι
μια αέναη προσδοκία, μια ανάγκη να νιώσουμε πλήρεις,
γιατί η φύση του Έρωτα ξεκινάει απο την μητέρα του,
παρόλο που είναι παντρεμένος με την ανάγκη: υπάρχει
πάντα ένα υπονοούμενο οικογενειακό επίπεδο στον Πλά
τωνα. Για τον Αριστοτέλη, υπάρχουν απο την μια μέρια
οι άμεσες ανάγκες, ικανοποιούμενες μέσα στην οικογε
νειακή ζωη σ’ όλη την υλικότητά της, κι απο την άλλη,
ανάγκες δεμένες με το Κράτος, αναγκαίες γι’ αυτό, έτσι
ώστε να πραγματοποιείται η εργασία σε διάφορους το
μείς όπως οι τέχνες, οι επιστήμες, τα οικονομικά, το
εμπόριο κ.λπ. Για τον Άγιο Αυγουστίνο, το πρόβλημα
των ανθρώπινων αναγκών καταλήγει στο σχήμα του
Παράδεισου, όπου μέσα σε μια τέλεια ενότητα, ένα είδος
κομμουνισμού, θα πάψουν να υπάρχουν ανάγκες* μια
και οι ανάριες που είναι προγενέστερες απο τον Παρά
δεισο δεν είναι παρα η δίκαιη τιμωρία του προπατορικού
αμαρτήματος.
Ας μεταπηδήσουμε όμως στους μοντέρνους καιρούς.
Ο K ierkegaard μιλάει για την αντιστοιχία των αναγ
κών και της έλλειψης, και για την πιο μεγάλη φτώχεια
σαν συστατικό του υπέρτατου πλούτου: μια τέτοια θέση
εύκολα προσφέρεται σε αντιδραστικές ερμηνείες. Ο
K ierkegaard σκέφτεται πάντα με όρους εξαιρετικών
όντων, λέγοντας για παράδειγμα ότι το πιο μεγάλο
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πράγμα που θα μπορούσε να πει χάνεις για έναν ποιητη
ή για ένα ρήτορα, είναι ότι εκφράζουν την ανάγκη να
μιλήσουν: έτσι για τον K ierkegaard οι ανάγκες μετα
μορφώνονται στο τέλος-τέλος σε αξία.
Και για τον A dam Sm ith ή τον Ricardo, που
έγραφαν σχεδόν την ίδια εποχή ή μόλις λίγο πριν, η
ανάγκη δεν είναι παρα ανάγκη επίτευξης του μέγιστου
κέρδους —θεωρούμενου στην πλατια έννοιά του.
Ας ξαναγυρίσουμε για μια στιγμή στον Καρλ Μαρξ:
γι’ αυτόν η ανάγκη ανάγεται στην διαλεκτική σχέση
ανθρώπου-φύσης με την μεσολάβηση της εργασίας. Πά
νω απ' όλα αυτα, για τον Μαρξ, οι ανάγκες σημαίνουν
όλα όσα οφείλουν να πραγματοποιηθούν με την εργασία
για μια ολοκληρωμένη πραγμάτωση του ανθρώπου και
ότι έχει βιωθει μέσα απο την εμπειρία σαν εσωτερική
αναγκαιότητα. Η ανάγκη, γι’ αυτόν, δεν είναι ποτέ συνδεδεμένη απλα με την παραγωγή «πιο ορθολογικών»
μηχανισμών αγορας, αλλα μάλλον με την ολοκλήρωση
του είναι.

Απο τις απόπειρες που έγιναν για μια νέα ανάγνωση
του Μαρξ (αν και αναμφίβολα δεν μπαίνει πρόβλημα για
ξαναδιαβάσμα, αλλα πολύ περισσότερο για διάβασμα)
μια απο τις πιο ενδιαφέρουσες είναι αυτή της A gnes
Heller (Η θεωρία των αναγκών στον Μαρξ). Μετά απ’
όλες τις εξεγέρσεις, τις διαμαρτυρίες και τα καινούργια
επαναστατικό κινήματα τόσο στην Δυτική όσο και στην
Ανατολική Ευρώπη, ανάμεσα στα 1968-1969, η Χέλλερ
ξαναγυρίζει σ’ ορισμένα θέματα που δεν μελετήθηκαν
αρκετα απο τον Λούκατς, πατέρα της Σχολής της Βου
δαπέστης, όπου ανήκει κι η ίδια. Η Χέλλερ κρίνει ότι ο
Λούκατς στο Ιστορία και ταξική συνείδηση παραμένει
υπερβολικά εξαρτημένος απο ορισμένες ιστορικά καθορι-
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σμένες και περιορισμένες στιγμές της λενινιστικης σκέ
ψης· και επανέρχεται σε μια αντίληψη για τις ριζικές
ανάγκες που είχε εκφράσει ο Μαρξ στα Οικονομικά και
φιλοσοφικά χειρόγραφα του 1844, στην Γερμανική
Ιδεολογία, στα Grundrisse και σ’ ορισμένα κομμάτια
του Κεφαλαίου. Στα Οικονομικά και φιλοσοφικά χειρό
γραφα πιο ειδικοε, ο Μαρξ αναφέρεται στον πλούτο των
ανθρώπινων αναγκών που πρέπει να οιντιστοιχει στον
κομμουνισμό και που θα αντιπροσώπευε μια συνολική
αντίστροφη απέναντι στον καπιταλιστικό περιορισμό
των αναγκών σε ανάγκες του έχειν και μόνο. Σπρώ
χνοντας μέχρι τα όριά της τη λογική του καπιταλισμού,
οι εργάτες οι οποίοι εξ ορισμού δεν μπορούν να έχουν τί
ποτα, δεν μπορούν όμοια να έχουν και ανάγκες.
Η Χέλλερ επισημαίνει στον Μαρξ (κατα τρόπο ίσως
αμφισβητήσιμο) δυο θεωρίες της αντίθεσης. Απο την μια
πλευρά, όπως και στον Χέγγελ, η άρνηση της άρνησης
είναι ένας νόμος φυσικός και αναγκαίος: η πτώση του
καπιταλισμού θα συμβει μ’ ένα» τρόπο φυσικό, σύμφωνα
με μια μυστηριώδη κίνηση της ιστορίας. Απο την άλλη
πλευρά, η ιστορία κινείται μόνο απο την παρέμβαση της
πράξης: απο δω βγαίνει το ότι η επαναστατική πάλη
ενός συλλογικού υποκείμενου (της εργατικής τάξης), που
έχει διαμορφωθεί με βάση ριζικές ανάγκες, είναι ο
εγγυητής του περάσματος σε μια μελλοντική κοινωνία.
Προσπάθησα να αναπτύξω αυτήν την παρουσίαση των
αντιθέσεων στον Μαρξ με όρους που έθεσα παραπάνω:
είτε αυτές αναφέρονται αντίστοιχα σε ανάγκες «να
έχεις» είτε σε ανάγκες «να δρας», και μόνο οι τελευταίες
συνιστουν ανάγκες αυτόνομες. Η Άγκνες Χέλλερ εκδιώχθηκε απο την Ακαδημία Επιστήμων της Ουγγαρίας για
μια θεμελιακή διαφωνία: προσπάθησε να αντιπαραθέσει
μέσα απο το σύστημα του «πραγματωμένου σοσιαλι
σμού» το στάτους κβο, οι απόψεις του οποίου περιορί
ζονται στην κοινωνική «αναγκαιότητα», και την ιδέα ότι
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μόνο οι ριζικές ανάγκες μπορούν να οδηγήσουν σε μια
πραγματική συνείδηση για το τι σημαίνει ο κομμουνι
σμός σαν πραγματοποιήσιμη δυνατότητα. Ο δομικος ρε
φορμισμός, αλλάζοντας την οικονομική βάση της κοινω
νίας και τις σχέσεις παραγωγές, περιορίζεται στην ελά
χιστη ικανοποίηση των υπόλοιπων αναγκών, αναγκών
που ωστόσο είναι τεράστιες και οι οποίες απαντιώνται
στην τελευταία φάση της καπιταλιστικής κοινωνίας.
Έτσι μια κοινωνική επανάσταση ή μια πολιτιστική επα
νάσταση είναι αναγκαία, παράλληλα με μια πολίτικη
επανάσταση.
Η Χέλλερ κριτικαρίστηκε, για παράδειγμα, απο τον
Pier Alda R ovatti, Ιταλό μαρξιστή θεωρητικό, για το
γεγονος ότι παράβλεψε το πρόβλημα της οργάνωσης σαν
πολίτικη μεσολάβηση· για το ότι μιλούσε για στυλ ζωής,
και ιδιαίτερα για τα κοινόβια που έφτιαχναν οι φοιτητές,
παρα για την οργανωτική πράξη που θα έπρεπε να προη
γείται- και επίσης για τον υπονοούμενο μοραλισμο της
(το «συλλογικό καθήκον» να αλλάξουμε τους εαυτους
μας γκρεμίζοντας πολλά ταμπού που, ίσως, να μη θέ
λουμε και να γκρεμιστούν καθόλου). Ποιος τελικά «θέ
λει» την ελευθερία, αφηρημένα; Έτσι ώστε, αν δώσουμε
βάση σ' άλλες κριτικές, θα καταλήξουμε ότι οι ριζικές
ανάγκες είναι τσιμενταρισμένες σ' ένα υπόβαθρο απο
συστήματα άξιων, πράγμα που μας οδηγεί σε έναν και
νούργιο εσσενσιαλισμο. Αλλα όταν η Χέλλερ μιλάει για
ανάπτυξη της εργασίας δεν υπονοεί μ’ αυτό την εξαφάνι
ση του ανθρώπινου υποκείμενου το οποίο επινοεί την
διαλεκτική, σε αντιπαράθεση με την απλοϊκή διαλεκτική
της φύσης του Ένγκελς. Σύμφωνα με την τελευταία, αν
κάνεις θέλει να την υποβάλει σε μια κριτική ανάλυση,
κανένα ανθρώπινο υποκείμενο δεν είναι αναγκαίο: τα
φυσικά γεγονότα υπάγονται σε ένα μηχανιστικό μοντέλο
που υποτίθεται ότι το προσεγγίζει η διαλεκτική. Όσον
αφόρα την Χέλλερ, μιλάει για την πρόοδο της εργασίας
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σαν ανάγκη ζωτική (έτσι όπως έχει εκφραστεί στην
Κριτική του προγράμματος της Γχότα απο τον Μαρξ) η
οποία μεταβάλλεται σε ποιοτική ανάγκη απο τη στιγμή
εκείνη που φτάνει στο επίπεδο της ελεύθερης διανοητικής
δραστηριότητας. Χωρίς μια ανάλυση της ελεύθερης πολί
τικης έκφρασης στο εσωτερικό της πάλης, η συζήτηση
για τις ανάγκες είναι καταδικασμένη να ταλαντεύεται
ανάμεσα σε νατουραλιστικες και ηθικές λύσεις. Είναι βέ
βαια αλήθεια ότι ο Μαρξ είχε απομακρυνθεί απο τις νατουραλιστικες λύσεις· πρέπει ωστόσο να γίνει παράλλη
λα η διάκριση στον Μαρξ, ανάμεσα σε μια βαρια αντικει
μενική αντίληψη της Ιστορίας σε κίνηση, και σε μια άλλη
πιο χαμηλόφωνη άποψη για την αλληλουχία υποκειμε
νικότητας - συνείδησης - πράξης.
Αντίθετα με ορισμένες κριτικές, σκέφτομαι ότι τα
όρια της Χέλλερ περισσότερο απο φιλοσοφικά, αποτε
λούν μάλλον αποτέλεσμα μιας στρατηγικής επιλογής,
που είναι αναπόφευκτη γι’ αυτόν που μιλάει μέσα απο
μια κοινωνία του «υπαρκτού σοσιαλισμού»: δεν θα μπο
ρούσε να πει συγκεκριμένα ποιες είναι οι ριζικές ανάγ
κες στη Βουδαπέστη του σήμερα. Πράγμα που δεν αναι
ρεί το ότι η δουλειά της είναι πιο απειλητική για τη γρα
φειοκρατική εξουσία απ’ ότι ο φιλελεύθερος κομμουνι
σμός του Ντούμπσεκ ακριβώς γιατί είναι ιδεολογικά
θεμελιωμένη.

Για να ξαναγυρίσουμε στο συγκεκριμένο, είναι ο
M ichel Foucault που μου θύμισε (μετά την εμπειρία
του στην Βραζιλία) την ύπαρξη μιας άλλης ριζικής ανάγ
κης: την ανάγκη της υγείας του σώματος. Και μου έθεσε
το ακόλουθο πρόβλημα: πώς μπορούν οι γιατροί να βοη
θήσουν την υγεία των ατόμων δίχως να τα υποτάξουν
στην ιατρική εξουσία; Με πολύ απλούς όρους, θ α μπο-
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ρούσε να πει κάνεις: πώς να εξηγήσουμε τη διαδικασία
της ασθένειας δίχως ψέματα μήτε κυριαρχία κανενος, να
λέμε την αλήθεια και ν’ αποφεύγουμε να μυθοποιούμε
ορολογικα τους «ασθενείς», με την βοήθεια τεχνικών
μεθόδων της ιατρικής εξουσίας; Πώς να βάλουμε τέρμα
στον τεχνολογικό - ιατρικό ιμπεριαλισμό, να αποσαφη
νίσουμε τα δεδομένα της ασθένειας, και κυρίως, να μοι
ράσουμε τις αποφάσεις που πρέπει να παίρνονται; Πώς
να βάλουμε τέλος στον πατερναλισμό, παρόλη την προκατασκευασμένη συμπεριφορά η οποία βαραίνει πάνω
στον άρρωστο και τον σπρώχνει να υιοθετεί μια τέτοια
στάση; Τπάρχει μια αυξανόμενη ανάγκη για διαύγεια
και η απαίτηση για μια ανάληψη υπευθυνότητας απο την
μέρια των ασθενών —καθώς και για μια αντι-εξουσία
όταν κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο. Υπάρχουν για παρά
δειγμα εκείνοι οι εργαζόμενοι του ιατρικού τομέα, που
σε πολλές σοσιαλιστικές χώρες, έκτος απο τις απαραίτη
τες ιατρικές βάσεις, αποκτούν και μια ιδεολογική πολι
τιστική και ιστορική προετοιμασία, η οποία ανταποκρίνεται στις καταπιεσμένες χώρες, στις οποίες πρόκειται
να πάνε να εργασθουν.
Το πρόβλημα δεν αφόρα την επιλογή ανάμεσα σε
φροντίδες μιας υψηλης τεχνικότητας και σε μια ιατρική
του τύπου «φτιάχτε-τυ-μόνοι-σας». Η κινέζικη πρακτική
των «ξυπόλητων γιατρών», σα σεβασμός προς την πα
ραδοσιακή ιατρική που υπήρχε εκεί πέρα, αποτέλεσε μια
εξαιρετικά αποτελεσματική εμπειρία. Στις καπιταλιστι
κές χώρες, η επαγγελματική εκπαίδευση είναι προσανα
τολισμένη στην απόκτηση προνομίων και εξουσίας, ενω
το ανταγωνιστικό σύστημα της χρησιμεύει σαν φίλτρο.
Για να πάρουν το πτυχίο τους οι φοιτητές της ιατρικής
πρέπει να μάθουν απ’ έξω γνώσεις οι οποίες, μέσα στα
πλαίσια μιας επιστημονικής προσέγγισης, θα μπορούσαν
να είναι πολύ ωραίες και ν' αντιπροσωπεύουν δελεαστι
κά θέματα εν όψει μιας σοβαρής δουλειάς. Μόνο που δεν
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υπάρχει χρόνος για κάτι τέτοιο. Καθόλου χρόνος έξω
απο την αδιάκοπη συσσώρευση ανταγωνιστικής εξου
σίας. Για τους φτωχούς θνητούς (όπως είμαστε οι περισ
σότεροι), το πρόβλημα είναι αυτό τουν πρακτικών απαν
τήσεων, οι οποίες έχουν γίνει πιο προσιτές και μπορούν
να γίνουν ακόμα περισσότερο. Ο ρόλος των μεγάλων ει
δικών είναι να βοηθουν με ταπεινοφροσύνη τους υπόλοι
πους εργαζόμενους, σαν σύντροφοι. Όταν θάρθει η επο
χή όπου θα έχει αναπτυχθεί «η φιλοσοφία μιας κοινω
νίας χωρίς τάξεις», θα υπάρχει και ο χρόνος για μια επι
στημονική έρευνα, ελεύθερη και φιλοσοφημένη, που θα
αναγνωρίζεται σα μια ριζική ανάγκη, που θα καθορίζε
ται και αυτή η ίδια απο μια άλλη ριζική ανάγκη, την
υπευθυνότητα, την ανάγκη να δίνει κάνεις κοινωνικά λο
γαριασμό για τις πράξεις του πάνω στην βάση μιας
συλλογικής συνείδησης που καθορίζει ουσιαστικά την
«ατομικότητα» για εκείνον ο οποίος αναζητάει τη γνώ
ση σε αντίθεση με την κίβδηλη «ατομικότητα» εκείνου ο
οποίος, επικαλούμενος την «ελεύθερη επιχείρηση», γίνε
ται πράκτορας πολυεθνικών εταιριών, με όλη την αντί
στοιχη οικονομική και ιδεολογική βία.

Άλλο παράδειγμα. Στην Ευρώπη, μέσα απο την
αναπτυσσόμενη κίνηση του επαγγελματισμού και της
ψευδο-ειδίκευσης που ξαπλώνεται στις ανθρώπινες επι
στήμες, το τεράστιο πλεόνασμα άνεργων ψυχολόγων
(εκπαιδεύτηκαν για να κάνουν τι; για να επινοήσουν
περισσότερες ανάγκες;), κοινωνιολόγων, φιλοσόφων και
ιστορικών αντιπροσωπεύει μια ανατρεπτική απειλή για
τον καπιταλισμό. (Η λύση του υπουργείου Παιδείας της
Γαλλίας για παράδειγμα είναι να περιορίσει τις «επιστή
μες του ανθρώπου» και ν’ αυξήσει τη Νομική, την Ιατρι
κή κ.λπ., όπου κανένας φοιτητής δεν έχει ούτε τον χρόνο
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ούτε το χώρο να σκέπτεται κοινωνικά). Οι νέοι δεν έχουν
φυσικά Αλλη επιλογή απ’ το να συνειδητοποιηθούν πολί
τικα και να ενεργοποιηθούν. Οι φοιτητές οφείλουν να
αναγνωρίσουν την κοινωνική τους πραγματικότητα, αυ
τή δηλαδη των εργαζόμενων (δεν θα πρέπει πια να
υπάρχουν «εξεγέρσεις φοιτητικές» και «εργατικές») και
να βοηθήσουν να γίνει η επανάσταση της εργατικής τά
ξης. Η κυρίαρχη τάξη προσπαθεί να διώξει απο το σύ
στημα επιλογής εκείνους, όλο και πιο πολλούς, που είναι
επικίνδυνοι, μέσα απο παράλογα τεστ εισδοχής στα
Πανεπιστήμια (όπως το περίφημο Scholastic A ptitude
Test, στις Η.Π.Α.) ή επιβάλλοντας ακαδημαΐκα κριτή
ρια, ζητώντας για παράδειγμα ένα υψηλό επίπεδο γνώ
σεων νευροφυσιολογίας απο τους φοιτητές της ψυχολο
γίας απο τους οποίους ωστόσο λείπουν ακόμα και στοι
χειώδεις βάσεις των βιολογικών επιστήμων: θα μπορού
σαν σίγουρα να τους εφοδιάσουν μ’ αυτές τις βάσεις, αλ
λα το γεγονος είναι κυρίως ότι πάρα πολλοί φοιτητές θέ
τοντας ερωτήματα μέσα στο πλαίσιο των ανθρωπιστι
κών επιστήμων, θα μπορούσαν να θέσουν υπο αμφισβή
τηση το σύστημα... Όλα αυτα καταστρέφουν ταυτόχρο
να και την πολίτικη διαύγεια και την πραγματική επι
στημονική περιέργεια που θα μπορούσαν να έχουν σε
σχέση με καταπληκτικές ανακαλύψεις όπως αυτές που
αναφέρονται στις λειτουργίες του ρινεγκεφάλου —τον
«προανθρώπινο» αρχαϊκό εγκέφαλο. Το αποτέλεσμα
εκφράστηκε καθαρα στην απόφαση που πήρε η κυβερνη
τική επιτροπή των Ηνωμένων Πολιτειών (τον Σεπτέμ
βριο του 1976) για την προστασία των ατόμων που υπο
βάλλονται στην έρευνα πάνω στον άνθρωπο, που επιτρέ
πει στην ψυχοχειρουργική, που προσανατολίζεται στο
έξης συστηματικά προς περιοχές του «αρχαϊκού εγκέφα
λου», να καταργήσει χωρίς πολλές περιστροφές την
παρέκκλιση, τη διαφωνία, την πραγματικότητα (με επι
τροπές των οποίων οι δυνατότητες ελέγχου πάνω σ’ αυ-
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τα τα εγχειρήματα είναι οπωσδήποτε απατηλές).

Μπροστά σ’ αυτό το μαζικό πρόγραμμα προσηλυτι
σμού, που στηρίζεται στην κατασκευή τεχνητών αναγ
κών απο ειδικούς που στη συνέχεια βρίσκονται στη θέση
να είναι και οι μόνοι που έχουν τη δυνατότητα να τις
ικανοποιούν, δεν υπάρχει παρα μια δυνατή μορφή δρά
σης. Ή μάλλον υπάρχουν δυο, που πάνε μαζί. Η πρώτη,
είναι να μπούμε στη συζήτηση που ξεκίνησε γύρω απο τα
τεστ ευφυίας, όπως το έκανε ο N oam C hom sky και ο
Richard C. Lewontin. Η δεύτερη, να επισημάνουμε,
να νικήσουμε και να εκδιώξουμε τους φασιστικούς αντιε
πιστημονικούς ακαδημαϊκούς πράκτορες, συμπεριλαμβάνοντας και τους περισσότερους απο εκείνους που αφοσιώνονται στις «επιστήμες της συμπεριφοράς» —τα μπάσταρδα του Skinner και του E ysenck— κι ανάμεσα
τους και τον πρώην ψυχο-διπλωμάτη Χένρυ Κίσσινγκερ
ο οποίος, στη βάση της αρχής της ανταμοιβής / τιμω
ρίας, θα έδινε 2 δισεκ. δολλάρια στους λευκους της Ζιμ
πάμπουε για να τους ανταμείψει επειδή αποκατέστησαν
στην ονομαστική εξουσία τα μαύρα ανδρείκελα, που θα
επετρέπαν στις ΗΠΑ να επεκτείνουν τις μεγάλες κομπίνες των πολυεθνικών που ελέγχουν στη Ν. Αφρική. Μια
συμφερτική διευθέτηση για μια δήθεν λύση... Το συμπέ
ρασμα απο όλα αυτα, για τους φοιτητές του καπιταλι
στικού κόσμου, είναι ότι πρέπει να κάνουν κι οι ίδιοι ότι
αρχίζουν να κάνουν οι Μαύροι της Ζιμπάμπουε, της
Ναμίμπιας, και της Αζανίας (της «Νότιας Αφρικής»),
όπως τα αδέρφια τους στην Κούβα και την Ν. Ανατολική
Ασία. Να κάνουν την δίκη τους επανάσταση, χρησιμο
ποιώντας όλα τα διαθέσιμα αφιλοκερδή μέσα. Η Σοβ.
Ένωση, ακόμα κι αν τόθελε δε θα μπορούσε να επιβά
λει την αντίληψή της για τον σοσιαλισμό στον Τρίτο Κό
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σμο, χι ακόμα λιγότερο στην Ευρώπη. Οι φοιτητές των
καπιταλιστικών χωρων έχουν λοιπον ένα καθήκον, να
ολοκληρώσουν την απελευθέρωσή τους σαν όλους τους
καταπιεσμένους της γης: να οργανωθούν οι ίδιοι, μαζί
με τους πολίτικα συνειδητοποιημένους καθηγητές τους,
για μια πολιτιστική επανάσταση η οποία, ακόμα κι αν
δεν γίνει παρα μετά απο 5 ή 10 χρόνια, θα πετάξει τους
εδροχράτορες της ακαδημαϊκής εξουσίας, τους οποίους
διόρισαν οι κυβερνητικοί πράκτορες της κυρίαρχης τά
ξης. Σήμερα, μια πρωταρχική λειτουργία του Πανεπι
στήμιου είναι να μεταβληθει σε ένα τόπο αμφισβήτησης,
όπως ήταν τα πρώτα πανεπιστήμια της Ευρώπης, στο
Παρίσι ή στην Μπολώνια, πριν 800 χρόνια.
Αυτή η πράξη είναι η έκφραση μιας αυτόνομης
ανάγκης. Στο κάτω-χάτω της γραφής είναι η μόνη δυ
νατή δράση για την πανεπιστημιακή επανάσταση, για
μια ελευθερία που δεν μας χαρίζεται ποτέ και την οποία
πρέπει, τώρα, να καταχτήσουμε.

Η πολίτικη, οικονομική, δομική επανάσταση έχει
μπει μπροστά σήμερα σ’ ολόκληρη τη γη. Όταν θα επα
νασυνδέσουμε την πολίτικη επανάσταση με την κοινωνι
κή επανάσταση, θα κάνουμε τη συνολική διαρκή επανά
σταση, την κομμουνιστική επανάσταση. Ο κίνδυνος που
διατρέχει για παράδειγμα η πολίτικη επανάσταση στην
Λατινική Ευρώπη, θα είναι να «ξεχάσει» να κάνει την
κοινωνική επανάσταση ταυτόχρονα και επομένως να
καταλήξει στη διαιώνιση των καταπιεστικών δυνάμεων.

Πολλά ακόμα στοιχεία θα μπορούσαν βεβαίως να
αποτελέσουν αντικείμενο μιας έρευνας ιδιαίτερα σ' ότι
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αφόρα την επανοικειοποίηση του θανάτου σα ριζικής
ανάγκης. Είναι όμως σημαντικό κατ’ αρχήν να σημειώ
σουμε ορισμένα διφορούμενα αναφορικα με αυτους τους
ίδιους όρους «έχω», «κάνω», και «είμαι».
Είμαι ευγνώμων στον Jean R obert (του Πανεπι
στήμιου Cuernavaca του Μεξικού), ο οποίος μου υπεν
θύμισε, ότι η γλωσσική έκφραση των αναγκών, όπως
και στην αγγλική έκφραση H aving a good shit, είναι
μια επινόηση που έγινε στον αιώνα μας· παλιότερα, δεν
έμπαινε πρόβλημα παρα πολύ απλα: to s h it Πραγματι
κά, πολύ πριν τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο έγινε μια
σημειολογικη μετάθεση του ρήματος σε όνομα ουσιαστι
κό. Όλο αυτό σήμαινε ένα ολίσθημα των φυσικών μορ
φών της αυθόρμητης έκφρασης προς κάποιες σχηματο
ποιήσεις για τις οποίες θα πρέπει να είναι κάνεις ειδικά
εκπαιδευμένος. Πράγματι, δεν έχουμε μια ανάγκη «γι'
αυτό»: κάνεις «νιώθει» την ανάγκη και «κάνει αυτό». Το
«αυτό» είναι συγκεκριμένα η μεσολάβηση που επιχειρεί
το κάνω ανάμεσα στο έχω και το είμαι, που σπάει τις
ταξινομήσεις και τις αντιστρέφει (σε «αντί—»!).
Ο Jean R obert αποτελείωσε την κριτική του απάν
τηση με αυτή τη φράση: «Τώρα, δεν έχω μια ολόκληρη
σειρά αναγκών, αλλα εγω νιώθω την ανάγκη για πολλά
πράγματα» ( I d o n ’t have needs, but need m any
things).

Λοιπον για τι πράγμα νιώθουμε ή δε νιώθουμε εμείς
την ανάγκη; Δεν νιώθουμε την ανάγκη για έναν κόσμο
όπως αυτός εδω, ο οποίος εξασκει βία σε κάθε άποψη
μας. Νιώθουμε την ανάγκη για ένα διαφορετικό κόσμο,
ο οποίος θα μπορούσε να αλλάξει μέσα απο τις ίδιες μας
τις αλλαγές. Έναν κόσμο που δεν θα σημαίνει την
αποβλάκωσή μας απο τα μέσα ενημέρωσης, που δεν θα
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είναι ένας κόσμος εγκλωβισμού των υπάρξεών μας, εγ
κλωβισμού εθελοντικού. Έναν κόσμο στον οποίο ο καθέ
νας θα μπορούσε να είναι ελεύθερα τρωτός, δίχως παρα
χωρήσεις στην εξουσία ενός συστήματος, το οποίο δεν ζει
παρα μ’ έναν τρόπο παρασιτικο πάνω στην δύναμή μας
που έχει καταδικαστεί σε σιωπή.
.
Αν δεν είναι δυνατόν να ζήσουμε σ’ έναν τέτοιο κό
σμο, θα μπορούσαμε να τολμήσουμε να ζήσουμε σ’ έναν
οποιοδήποτε άλλο νοητο κόσμο;
Δεν το πιστεύω, και πιστεύω ακόμα ότι πρέπει επει
γόντως να κατευθύνουμε την σκέψη μας στην ουσία της
ενδέκατης θέσης του Μαρξ για τον Φόϋερμπαχ, και μά
λιστα ακόμα παραπέρα: όχι μόνο να προσπαθήσουμε να
σκεφτούμε διαφορετικά τον κόσμο μας, αλλα να τον
αλλάξουμε, και τελικά να τον αλλάξουμε διαφορετικά.
Δεν πρόκειται για ένα πρόβλημα αλλαγής για την ευχα
ρίστηση της αλλαγής, αλλα μάλλον για μια ερώτηση μέ
σα σε μια ερώτηση: επανάσταση; επανάσταση γιατί; Το
έπρεπε να έχω κάνει του είναι γίνεται εδω το μέλλον
ενός είναι που ξεπερνιέται, μέσα απο μια οξύτατη ανα
στροφή της σπειροειδους κίνησης του ιλίγγου του.
Με άλλα λόγια, η πρόκληση που θέτει η άθλια και
λαχανιασμένη εποχή μας, απαιτεί να γκρεμίσουμε τις
σύγχρονες τεχνικές υποκλοπής του πνεύματός μας, ήδη
απο τα τώρα για όσο καιρό το είδος μας θα συνεχίζει να
υπάρχει.
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ΑΝΑΓΚΕΣ TOT ΕΧΕΙΝ
• Η εξάρτηση
• Η ποσότητα
• Η κανονικότητα
• Η λογική της επιβεβαίωσης /
άρνησης

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΤ ΠΡΑΤΤΕ1Ν
-Δ ΙΑ - ΕΙΝΑΙ (διαφορετικός)
• Οι ριζικές ανάγκες
• Η αυτονομία
• Η ποιότητα
• Η λογική του ξεπεράσματος
• Αποδόμηση / αναδόμηση
• Άρνηση της άρνησης
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-τροφή
~°τ£γη
—οι σωματικές εκκρίσεις (αφό
δευση, ιδρώτας, εμετοί, αποτο
ξινώσεις)
—Το παιγνίδι (σα μυϊκή άσκηοη)
- η αναπαραγωγική σεξουαλι
κότητα
—η επικοινωνία (άμεσες ή καλυμένες διαταγές)
- η ιδιοκτησία (η κοινωνική
ιδιοκτησία που έχει μεταβληθει
σε ιδιωτική, πράγμα που αποτε
λεί μια τεχνητη ανάγκη)
—αυτοέκφραση —στη δημιουρ
γία άξιων ενάντια στις επιβλημένες αξίες (μετασχηματισμός
του δημιουργικού παιγνιδιού,
συγχώνευση παιγνιδιού και
εργασίας σε ένα μη αλλοτριω
μένο έργο)
—Συμμέτοχη (όχι απαιτητική
επικοινωνία, σεβασμός του
δικαιώματος του άλλου να πει
**>
—Διαμόρφωση σιωπων - αυτο
διαχείριση, πραγμάτωση απο
τον καθένα της ζωής του και
εργασία με τους άλλους
-Τρέλα*
—Οργασμικη σεξουαλικότητα
—Επανοικειοποίηση του θανά
του (σαν τη μόνη τελική «ατομι
κή ιδιοκτησίαι)
—και αποδραματοποίηση του
θανάτου

* Δεν εννοώ ότι το να τρελαθείς αποτελεί μια ριζυιη ανάγκη, αλλα ότι η τρέλα
αποτελεί μια απελπισμένη έκφραση της ριζυεης ανάγκης για μια αλλαγή προς
την κατάχτηση της αυτονομίας.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
Να είμαστε ευάλωτοι σημαίνει να είμαστε διαθέσιμοι
για το γεγονος που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια της
ζωής μας: η θέα ενός παραμορφωμένου και ακρωτηρια
σμένου γέροντα που εμφανίζεται μπροστά μας όχι χάρη
σ’ «αυτους» (αυτους, του συστήματος) αλλα χάρη στη
δίκη μας εμπειρία, στην εμπειρία του δικού μας πόνου.
Πάντως όχι με εξουσιοδότηση. Δεν είναι ανάγκη αυτό
που νιώθουμε να επιβεβαιωθεί σαν ορθο, γιατί κάθε ηθικη επιταγή θα διεκδικείται πάντα σαν κάτι το διαφορετι
κό, αδιάφορο τι, ή τίποτε απολύτως. Οι ηθικές επιταγές
δεν ενδιαφέρουν κανένα.
Μια και δεν είμαστε οι επαγγελματίες απελευθερω
τές των άλλων, «νιώθουμε την ανάγκη» να απελευθερω
θούμε με μια φιλοσοφία της ριψοκινδύνευσης. Η ανάλη
ψη των κινδύνων είναι αυτό που προτείνεται στον ίδιο
τον επαγγελματισμό μας, εξαιτίας της ίδιας της αντί
στασής μας σ’ αυτό το ρίσκο...
Είναι παλιό πρόβλημα το πρόβλημα της ριψοκινδύνευσης. Πώς μπορούμε να το ανανεώσουμε; Εγκαταλείποντας τη μανιακή επιθυμία να είμαστε νεωτεριστες.
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Βλέποντας ότι, σε αυξανόμενο βαθμό, παραφράζουμε ο
ένας τον άλλο, όπως ακριβώς παραφράζουμε τον ίδιο
τον εαυτό μας.
Για παράδειγμα, αποτελεί μιαν ανάληψη κινδύνων
το να συνειδητοποιήσουμε απλα πως σαν αριστεροί δια
νοούμενοι, πανεπιστημιακοί, καθηγητές, επαγγελματίες,
ειδικοί, συντάκτες εφημερίδων ή εκδοτικών οίκων, κρι
τικοί και ούτω καθεξής είμαστε μαντρόσκυλα τού καπι
ταλισμού. Μπορούμε να μην καταλαβαίνουμε πως μας
χρησιμοποιούν για να παραμορφώνουν την πληροφόρη
ση, τη στιγμή που υπάρχει μια ριζική και έντονη ανάγκη
για μια απλή παρουσίαση των γεγονότων, με την ελάχι
στα δυνατή ερμηνευτική παρέμβαση, σα βάση για την
πράξη, θ α πρέπει να απλοποιήσουμε τη γλώσσα (αλλα
πώς είναι δυνατό να γράψεις οτιδήποτε χωρίς να χρησι
μοποιήσεις τις λέξεις σαν μια διαλεκτική;) Και μπορούμε
τουλάχιστο να διατρέξουμε τον προφανή κίνδυνο να
ανοίξουμε τα μάτια μας μπρος στην αδιαμφισβήτητη
αλήθεια* γινόμαστε τότε μάρτυρες της διπροσωπίας μας:
παρέκλιση χωρίς στόχο και μικρόψυχη, ηλίθια και επιθε
τική αλληλοχρησιμοποίηση. Για να γνωρίσουμε τελικά
τη ματαιότητα όλης αυτής της προσπάθειας, και να γί
νουμε μάρτυρες της τεράστιας αξιοπιστίας και αυθεντι
κότητας, της περηφάνειας και της γενναιοδωρίας των
πιο φτωχων ανθρώπων της γης, εκείνων που ζουν στα
ορυχεία και τα γκέττο του καπιταλιστικού κόσμου, σ’
όλες τις χιλιοβασανισμένες γωνίες του Τρίτου Κόσμου.
Εκείνων που πάνω στην πλάτη τους στηρίζεται εξάλλου
η παρασιτικη εξουσία του καπιταλισμού, αλλα που αρχί
ζουν επιτέλους να ξεσηκώνονται και να σπάζουν τα δεσμα τους. [Οι οικονομίες των καπιταλιστικών χωρων,
των ΗΠΑ ιδιαίτερα, θα μπορούσαν άραγε να ζήσουν
έστω και ένα μήνα χωρίς τη μαζική εκμετάλλευση του
Τρίτου Κόσμου χάρη στις πολυεθνικές εταιρίες, με τα
ανεξάρτητα χρηματιστικα τους συστήματα και την πλα-
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νητικη εξαπάτηση —αρχίζοντας απο την εγκαθίδρυση με
τη βία φασιστικών στρατιωτικών καθεστώτων σ’ ολό
κληρο τον κόσμο, μέχρι την εκλεπτυσμένη παραμόρφω
ση των πολίτικων γεγονότων ή την άσκοπη διαφήμιση
για καταναλωτικα αγαθα (δια μεταξύ τους και άχρηστα
που βρίσκονται σε ανταγωνισμό; Ποια είναι η τρομερή
ποσότητα εργασίας πον σπαταλιέται σ ’ όλο τον
κόσμο;]
Σ’ όλα αυτα, που είναι πολύ κυνικα για τον συναι
σθηματισμό, και πολύ συναισθηματικά για τον κυνισμό,
δεν υπάρχει τελικά καμία ηθικη παραίνεση· υπάρχει
όμως το πιθανό όραμα των δεσμών της αλληλεγγύης
ανάμεσα σε όλους εκείνους που καταπιέζονται με τρό
πους που είναι πολύ διαφορετικοί. Όταν θα συνειδητο
ποιήσουμε τον εκμεταλλευόμενο τρίτο κόσμο στον οποίο
ανήκουμε, μέσα στα ίδια τα κέντρα της εξουσίας του
πρώτου κόσμου, τότε μόνο θα γνωρίσουμε τις ανάγκες
που αισθανόμαστε.
Όταν γνωρίσουμε αυτές τις ανάγκες, θα ενοποιή
σουμε τις επαναστατικές μας δυνάμεις.
Και όταν θα πραγματοποιήσουμε κάτι τέτοιο, τότε
τα μαντρόσκυλα του καπιταλισμού θα έρθουν να μας
γλείψουν τα χέρια —έτοιμοι επι τέλους να γίνουν λίγο
περισσότερο ανθρώπινοι.

Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ
ΤΗΣ ΜΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ντέηβιντ Κούπερ

Κάβε παραλήρημα αποτελεί μια πολιτιχη διακήρυξη

Η μη-ψυχιατρικη αρχίζει να υπάρχει. Η γέννησή της
αποτέλεσε μια δύσκολη υπόθεση. Η σύγχρονη ψυχιατρι
κή - ψευδοϊατρικη δράση, που σκοπεύει στην ανίχνευση
λαθεμένων τρόπων να ζεις τη ζωη σου και είναι μια τε
χνική ταξινόμησης και διόρθωσης αυτών των τρόπων,
γεννήθηκε στο 18ο αιώνα και αναπτύχθηκε σε όλη τη
διάρκεια του 19ου για να ολοκληρωθεί τον 20ο αιώνα.
Είναι στενά δεμένη με την άνοδο του καπιταλισμού και
πρωτοεμφανίστηκε σαν βασικός παράγοντας για να
καταστρέφει παράλογες ελπίδες, φόβους, χάρες, απελπι
σία, απελπισμένη χαρα εκείνων που αρνιόντουσαν να
υποταχθούν στην εξουσία του. Στενά δεμένη με τον κα
πιταλισμό στη θανάσιμη αγωνία του τα χρόνια που έρ
χονται (κι αυτό μπορεί να διαρκέσει είκοσι ή τριάντα
χρόνια), η ψυχιατρική θα πρέπει να ταφεί για τα καλα*
γιατί μετά απο την ένταξη στην οικογένεια και την
εκπαίδευση αποτελεί, μαζί με τη νέα του πιο περίπλοκη
συνέταιρο, την ψυχανάλυση, έναν απο τους κυριότερους
κατασταλτικούς μηχανισμούς του αστικού καθεστώτος.
Η κίνηση είναι πολύ απλή σχηματικά: η ψυχιατρική
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που είχε απόλυτα θεσμοποιηθεί απο ένα κρατικό σύστη
μα που προσανατολιζόταν προς την διατήρηση των απο
θεμάτων εργατικού δυναμικού, που χρησιμοποιούσε την
καταστολή των ανυπόταχτων σαν μια απειλή είτε προ
σαρμογής είτε κοινωνικής απόρριψης, αντιμετώπισε μια
επίθεση στη διάρκεια της δεκαετίας του ’60 απο ένα αντιψυχιατρικο κίνημα που αποτελούσε ένα είδος ψηλαφη
τής αντιπαράθεσης, ένα κίνημα αντίστασης ενάντια στα
ψυχιατρεία και την χωρίς όρια επέκτασή τους στις γειτο
νίες - κίνηση που επρόκειτο διαλεκτικά να οδηγήσει στην
διαλεκτική του κατάληξη, που μπορούμε να την ονομά
σουμε μη-ψυχιατρικη: μια λέξη που αυτο-αποσυντίθεται
όταν τη γράφεις.
Η μη ψυχιατρική σημαίνει ότι η «τρελή» συμπεριφο
ρά, βαθύτατα διαταρακτικη, ακατανόητη, θα πρέπει να
συντηρείται, να εντάσσεται, να ξαπλώνεται μέσα στην
κοινωνία σαν μια ανατρεπτική πηγη δημιουργικότητας
και αυθορμητισμού (και όχι σαν «αρρώστια»). Στις συν
θήκες του καπιταλισμού αυτό είναι βέβαια «αδύνατο».
Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να θεωρήσουμε αυ
τήν την ασυμβατότητα σαν μια πρόκληση. Και πώς μια
πρόκληση μπορεί να μετρηθεί με οτιδήποτε άλλο, έκτος
απο την αδύνατη ύπαρξή της; Η εξαφάνιση της ψυχιατρι
κής θα επιτευχθεί μόνο σε μια μετασχηματισμένη κοινω
νία. Όμως είναι ζωτικό να αρχίσουμε τη δουλειά απο τα
τώρα, την δουλειά της αποψυχιατρικοποίησης.

Απο την στιγμή και πέρα που κάνεις έχει φαί και
στέγη να μείνει, νιώθει τη ριζική ανάγκη να εκφράζει το
εαυτό του με αυτόνομο τρόπο μέσα στον κόσμο· θέλει οι
πράξεις του ή οι λέξεις του να αναγνωρίζονται σαν δίκες
του, απο ένα ακόμα τουλάχιστο ανθρώπινο ον. Η ιδεώ
δης αυτονομία που συνίσταται στο να μην έχεις ανάγκη
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ούτε απο μια λέξη επιβεβαίωσης, απο οποιονδήποτε άλ
λον, παραμένει ιδεατή. Ενω ορισμένοι βρίσκουν
οπωσδήποτε μια μεγάλη ικανοποίηση σε ένα ορισμένο
τύπο αλυσιδωτής εργασίας, υπάρχουν τεράστιες ανάγκες
για μια αυτόνομη έκφραση που ξεπερνάνε τέτοιες ικανο
ποιήσεις. Αλλα αυτή η αυτόνομη έκφραση γίνεται όλο
και πιο δύσκολη. Είδαμε πως η τρέλα γίνεται όλο και
λιγότερο δυνατή σαν έκφραση εξαιτίας της επέκτασης
της ψυχικής επιτήρησης. Η οργασμικη σεξουαλικότητα
καταστρέφεται απο τα ωράρια και τον τύπο της εργα
σίας, και σ’ ότι αφόρα την αστική τάξη τουλάχιστο, αντι
καθίσταται απο την παθητικότητα των πορνογραφικών
θεαμάτων ή των ταϋλανδέζικων μασσαζ. Συχνάζει κά
νεις σε μαθήματα ή «θεραπεία» σωματικής έκφρασης. Η
λαϊκή καλλιτεχνική έκφραση, γενικευμένη, παγκόσμια
(όπως η γιαπωνέζικη ποίηση των χαΐκου ή η λαϊκή
δημιουργία, που άλλοτε ήτα» παγκόσμιοι, τραγουδιων
και χορού), εξαλείφεται μέσα απο την τεχνολογική και
επαγγελματική επιβολή ειδικευμένων μορφών τέχνης
παραμορφωμένων απο την αγορα.
Το πρόβλημα κλειδί, για τους επαναστάτες, είναι το
να γνωρίσουμε πώς θα αποφύγουμε την ενσωμάτωση
των υποκειμένων και της αυτόνομης έκφρασής τους (και
άρα και κάθε καινούργιας επαναστατικής ιδέας) στο
κρατικό σύστημα (που αντιτίθεται στην ένταξη στο κοι
νωνικό σύνολο των μη νομιμοποιημένων ατόμων και
ιδεών). Το πρόβλημα σ’ αυτό το ζήτημα έχει το κέντρο
του στη λέξη «αποφεύγουμε». Το να αποφύγουμε σημαί
νει εδω την συστηματική κατάργηση κάθε θεσμικής κα
ταστολής, που την εστιάζουμε στην κατάργηση κάθε
ψυχοτεχνολογίας —ζήτημα που είναι πολύ πλατύτερο
απο εκείνο της κατάργησης των ψυχιατρικών ιδρυμάτων
μέσα και έξω απο τα νοσοκομεία, ακριβώς γιατί θα προ
τείνουμε μορφές δράσης μη ψυχιατρικές.
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Στον όρο ψυχοτεχνολογία, συμπεριλαμβάνουμε όχι
μόνο την ψυχολογία, την ψυχανάλυση και τις «εναλλα
κτικές» θεραπείες, αλλα και τις μυθοποιητικες τεχνικές
των μαζικών μέσων επικοινωνίας (αρκεί να παρακολου
θήσουμε τις ατελείωτες καθημερινές ηθικές, αποκαρδιω
τικές και μυθοποιητικες περικοκλάδες των κύριων άρ
θρων του καπιταλιστικού τύπου). Το ίδιο και το δόγμα
ανταμοιβή - τιμωρία (διαφθορα-εκβιασμος) εξωτερικής
πολίτικης αλα Κίσινγκερ. Η χρησιμοποίηση της ψυχοτε
χνολογίας στα δικαστήρια, τις φυλακές και τους στρα
τούς. Η τεχνολογία είναι για τα πράγματα, δεν είναι για
τους ανθρώπους.
Σε ένα βιβλιοπωλείο, στην «Cannery Row», που
έχει γίνει της μόδας στην Καλιφόρνια, βρήκα πως υπήρ
χε μια κάποια ειρωνία να βλέπεις δίπλα στα βιβλία του
Στάινμπεκένα ράφι με τις επιτυχίες της ψυχοτεχνολο
γίας. Τα βιβλία (αυτό δεν σημαίνει πως ήταν όλα του
ίδιου επιπέδου) περιλάμβαναν: εγχειρίδια Τ.Α. (συναλ
λακτικής ανάλυσης), Τ.Μ. (υπερβατικού στοχασμού),
EST (Erhard Sem inars Training, που δεν θα πρέπει
να συγχέουμε με το ηλεκτροσόκ EST), δημιουργικής πί
στης, δημιουργικής επιθετικότητας, προκλητικής θερα
πείας, Gestalt - θεραπείας, πρωταρχικής κραυγής, ομα
δικής θεραπείας, δοκίμια πάνω στην οργάνωση τριήμε
ρων «μαραθωνίων», πάνω στον τρόπο που γίνεται το
μασσαζ σε βάθος, πάνω στην βιοενέργεια, τα ζέστα για
πωνέζικα λουτρά (γδύνεστε και μπαίνετε μέσα κατα
ομάδες, είναι ένας τρόπος απελευθέρωσης). Και ακόμα
πάνω «στην αλλαγή της συμπεριφοράς» (η καινούργια
σκιννερικη γένια)· σας μαθαίνουν πώς να μάθετε το παι
δί σας να είναι καθαρό μέσα σε εικοσι-τέσσερις ώρες
—και μετά, στο διπλανό ράφι, ένα άλλο βιβλίο που
αναγγέλλει μια μέθοδο για να γίνει το παιδί σας καθαρό
σε λιγότερο απο 24 ώρες! Και δεν αμφιβάλλω ότι μετά
απο ορισμένες απ' αυτές τις εμπειρίες μερικοί άνθρωποι
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νιώθουν καλύτερα, ή αρχίζουν να «νιώθουν», ή νιώθουν
πιο «αληθινοί» ή οτιδήποτε άλλο τους επιτάσσει το σύ
στημα.
Μια μέρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και οι ευρω
παϊκές χώρες της «προωθημένης φιλελεύθερης δημοκρα
τίας» (της οποίας η φασιστική φύση θα ξεπροβάλει σύν
τομα σ’ όλη της την ωμότητα), θα υποχρεωθούν να στη
ριχτούν στα δικά τους πόδια και όχι να στηρίζονται πά
νω στις πλάτες του υπόλοιπου κόσμου, και τότε θα
χρειαστεί να αντιμετωπίσουν μια άλλη πραγματικότητα,
λιγότερο εύκολη και ευημερούσα.
Στο μεταξύ υπάρχει ένας αυξανόμενος πολιτιστικός
ιμπεριαλισμός χάρη στον οποίο οι ευρύτατα εμπορευμα
τοποιημένες ψυχοτεχνικές μέθοδοι εισάγονται ανεπαί
σθητα στις πιο φτωχές αλλα συχνά πιο προχωρημένες
πολίτικα χώρες της Ευρώπης και του Τρίτου Κόσμου!
Ευεργεσία των επαγγελματιων απελευθερωτών που
πηγαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για να υποστουν μια
ταχύρρυθμη εκπαίδευση στην χρήση των πιο πρόσφατων
τεχνικών, και επιστρέφουν στις χώρες τους για να
εισπράξουν το αποτέλεσμα.
Ενω αυτή η ανάπτυξη δεν φιγουράρει βέβαια στους
ισολογισμούς των πολυεθνικών φαρμακευτικών εται
ριών παράλληλα με τα ψυχοτρόπα ναρκωτικά τους, το
ιδεολογικό τους περιεχόμενο είναι σημαντικό. Μετά την
ψυχιατρική που είχε θεμελιωθεί στην απο-μυθοποίηση
(στην πραγματικότητα μια θλιβερή μυθοποίηση) ή την
παραδοσιακή ψυχανάλυση, υπάρχει και μια «τρίτη δύνα
μη», η «εναλλακτική θεραπεία», που σκοπεύει να παρα
σύρει τους απελπισμένους που απορρίπτουν τις δύο πρώ
τες. Η ιδεολογία της προσωπικής σωτηρίας διαθέτει
εξαιρετικά
αποτελεσματικές
στρατηγικές
απο
πολιτικοποίησης.
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Για μια αχόμα φορά: δεν υπάρχουν προσωπικά
προβλήματα, μόνο ποληιχα υπάρχουν, θ α πρέπει βέ
βαια να θεωρήσουμε την λέξη «πολίτικα» στο ευρύτερο
νόημά της, που αναφέρεται στην ανάπτυξη της εξουσίας
μέσα στα κοινωνικά σύνολα ή τις σχέσεις μεταξύ τους
(συμπεριλαμβάνοντας και τις σχέσεις ανάμεσα σε διάφο
ρα μέρη του σήματος ενός ανθρώπου, όπου ενσαρκώνον
ται ορισμένες κοινωνικές πραγματικότητες). Τα προσω
πικά προβλήματα στην πιο κοινή τους έκφραση περιορί
ζουν την πολίτικη σ’ αυτό που συμβαίνει ανάμεσα σε ένα
άτομο και μερικά άλλα, συνήθως σύμφωνα με ένα οικο
γενειακό μοντέλο, που τουλάχιστον υπονοείται- εν τούτοις τα προβλήματα της εργασίας, της δημιουργικότη
τας και της ανακάλυψης του εαυτου μέσα σε μια αδιέξο
δη κοινωνία, προφανώς είναι πολίτικα προβλήματα. Οι
θεραπευτικές μέθοδοι και η παραδοσιακή ψυχανάλυση
ενισχύουν την «οιδιπόδεια» οικογενειακότητα και,
όποιες κι αν είναι οι αντίθετες προθέσεις τους, απο
κλείουν απο το συγκεκριμένο πεδίο της παρέμβασής
τους κάθε συνείδηση της μακροπολιτικης πραγματικότη
τας και των κατασταλτικών συστημάτων που αποτελούν
το μέσο για το πέρασμα αυτής της πραγματικότητας στα
άτομα. Ψυχαναλυτές που είναι ευαίσθητοι σ’ αυτές τις
συνέπειες βάζουν όλο και περισσότερο ορισμένα ερωτή
ματα αναφορικα με την θεωρία και την πρακτική τους.
Έτσι στην Γαλλική Επιθεώρηση της Ψυχανάλυσης
(1975) βρίσκει κάνεις άρθρα όπως «Το μέλλον της
ψυχανάλυσης», «Προβληματισμοί πάνω στις προοπτικές
της ψυχανάλυσης», «Εξακολουθεί να υπάρχει ένα ψυχα
ναλυτικό κίνημα;», «Η ψυχανάλυση, το αντικείμενο και
το μέλλον της», «Ο Φρόυντ προδομένος απο τους ίδιους
τους μαθητές του», «Ο Μεσσιανισμός στην ψυχανάλυση»
«Ποια ψυχάναλυση και γιατί;», «Η ψυχανάλυση θα ζήσει μετά το 1984;» (Μια αθέλητη ειρωνία;) «Ασεβείς
παρατηρήσεις πάνω στο παρόν και το μέλλον της ψυχα-
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νάλυσης», «θάνατος της ψυχανάλυσης;» Στην πραγμα
τικότητα οι ψυχαναλυτές που είναι πολίτικα συνειδητο
ποιημένοι ριψοκινδυνεύουν να αφοριστουν απο τους συλ
λόγους τους (ο Ράιχ ήταν ο πρώτος μόνο) και πολλοί
απ’ αυτους ξεφεύγουν «φιλελευθεροποιώντας» τη διάρ
κεια, τα ωράρια και τη συχνότητα των εξετάσεων
(παρόλο που σε μερικες περιπτώσεις αυτό σημαίνει ότι
υποχρεώνονται να ακολουθήσουν τη ζήτηση μιας λιγότε
ρο υποταγμένης πελατείας).
Παρα την ειλικρίνεια, την πολίτικη συνειδητοποίηση
και τον πλούτο των εμπειριών πολλών αναλυτών, η βα
σική αντίθεση εξακολουθεί να παραμένει η αντίθεση ανά
μεσα στην καθολική ανάγκη (και όχι μόνο ανάγκη μερι
κών αστών που αποζητουν την προσαρμογή και την
«ωριμότητα») να βρεθούν πραγματικές μορφές απελευ
θέρωσης (ξέροντας πως δεν μπορείς να βρεις την ελευθε
ρία χωρίς να την βρεις μαζί με κάποιους άλλους), απο
την μια πλευρά- και απο την άλλη στην ενύπαρκτη οικο
γενειοποίηση του ψυχαναλυτικού λόγου και την αναπό
φευκτη επαναφορα στον κανόνα, που γίνεται υποχρεωτι
κά προς το συμφέρον της κυρίαρχης τάξης. Ένα συμφέ
ρον που είναι αντίθετο με το δικό μας.
Ο καπιταλισμός έχει πολλές δυνατότητες να βρίσκει
ιδεολογικές υπεκφυγές στις στιγμές των κρίσεών του.
Μια απ’ αυτές ήταν ο ιστορικός φασισμός- αναζητείστε
τους αποδιοπομπαίους τράγους, Εβραίους, Σλάβους,
Τσιγγάνους, τρελούς, και μπορείτε να γοητεύσετε τους
μικροαστούς και το λούμπεν που, όπως έλεγε ο Γκράμσι, μπορούν να πιθηκίσουν τις διαδηλώσεις των εργατών
στους δρόμους- η βιομηχανία δωροδοκεί τους στρατιω
τικούς, ο καπιταλισμός ευημερει χάρη στον ιμπεριαλι
στικό πόλεμο. Αλλα εκείνο που ισχύει πάντα είναι η δια
τήρηση της οικογένειας σαν παράγοντα κοινωνικού
ελέγχου.
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Η ψυχανάλυση ενισχύει αυτή την αστική ιδεολογία
της πυρηνικής οικογένειας, με όρους που σαγηνεύουν και
αποπλανούν τους επαγγελματικούς και διανοούμενους
κύκλους. Αποτελεί κατα συνέπεια μια παραφασιστικη
ιδεολογία ενίσχυσης της οποίας υπόβαθρο είναι ο μυθο
λογικός μηχανισμός όχι της αρειανης σούπερ-φυλης, αλ
λα μιας σούπερ-φυλης ψυχοτεχνικών που ξέρουν πώς να
διαστρεβλώνουν συστηματικά την εμπειρία της παιδικής
ηλικίας μέσα απο τις καθολικές πρωταρχικές φαντασιώ
σεις του Οιδίποδα, της πρωτόγονης σκηνης, του ένστι
κτου του θανάτου, κ.λπ. Η ψυχανάλυση είναι μια ιδεολο
γία για τις καλλιεργημένες μάζες —μια ιδεολογία που
διατηρεί την επιρροή της χάρη στο γεγονος ότι αφόρα
πραγματικά αυτό που σε ένα βαθμό (σε ένα πολύ μικρό
βαθμό) κρύβεται στις εμπειρίες της καθημερινής ζωής.
Οι εναλλακτικές θεραπείες προτείνουν το ίδιο πράγμα,
αλλα κάνουν οικονομία στο χρονο —οικονομία στο χρό
νο για ποιο λόγο;
Ο καπιταλισμός κατασκευάζει τους ιδεολογικούς
ήρωές του, σύμφωνα με μια οικονομία σκέψης νεοκεϋνσιανου χαρακτήρα. Αν δεν χρησιμοποιούσαν μια
μαριονέττα που λεγόταν Αδόλφος Χίτλερ, θα μπορούσαν
να διαλέξουν ανάμεσα σε χιλιάδες άλλους υποψήφιους.
('Οπως και ο ατελείωτος κατάλογος των ανέργων,
υπάρχει και ένας χωρίς όριο πιθανός αριθμός απο Φύρερ
ή χαρισματικούς χιμπατζήδες με αρκετα δυνατές φωνη
τικές χορδές. Ο αστός πολίτικος δεν παράγεται απο μό
νος του· όπως και οι ποντικοί στους λαβυρίνθους της
μπηχαιηβιοριστικης Ψυχολογίας, είναι απόλυτα προκατασκευασμένος - και πωλήσιμος). Ψάχνοντας για ένα
Φρόυντ στα τέλη του περασμένου αιώνα, θα μπορούσαν
να επιλέξουν ανάμεσα σε χιλιάδες άλλους, αλλα θα
αρκούσε ένας για να παρουσιάσει γραπτα τις νέες ανάγ
κες του καπιταλιστικού συστήματος, και στη συνέχεια να
εφευρεθούν σχολές ολόκληρες απο μαθητές που θα ανα
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λάμβαναν σαν πρόβατα να μεγαλώσουν το κοπάδι.

Δεν υπάρχει καμία χρήσιμη μορφή θεραπείας που να
ξεφεύγει απο αυτές τις βιομηχανίες του ψυχοσέρβις.
Οχι, αν αυτό σημαίνει μια οποιαδήποτε στενή σχέση
εξουσίας που γεννάει εξάρτηση και που υποτίθεται ότι
αποτελεί μια τεχνική. Ναι, αν αυτό εμπεριέχει μια πολί
τικη εκπαίδευση που με τη σειρά της οδηγεί στην ανατίναξη,σανπαραλογισμο, κάθε προβληματική που στηρίζε
ται σε προσωπικούς όρους. Δεν υπάρχει καμία τεχνική
που μπορεί να ανατινάξει σ’ όλο της τον παραλογισμο
την οικογενειοποίηση του λόγου και των τρόπων δράσης
(ο λόγος ο στηριγμένος στο μοντέλο μητέρα - πατέρας παιδί που υπονομεύει κάθε είδους άλλες σχέσεις μέσα σε
μια «προσωπική προβληματική») που εγγράφονται στις
δομές των αστικών θεσμών. Υπάρχει ένα νέο είδος πο
λίτικης πρακτικής που ρίχνει στα σπλάχνα αυτου του
εργοστασίου προβλημάτων την μπόμπα του παράλο
γου.....
...Πρόσφατα ο Φράνκο Μπαζάλια και οι συνεργάτες
του οργάνωσαν ένα κέντρο στο Μπελλούνο, σε ένα μεγά
λο εξοχικο σπίτι στους Δολομίτες, για να υποδεχτούν
τους τρόφιμους του ψυχιατρείου της Τεργέστης που ζούσαν έτσι, για διαφορετικές περιόδους, μέσα σε ένα σχετι
κά αποθεσμοποιημένο πλαίσιο. Μια μέρα, ενω έμενα σ'
αυτό το σπίτι, ένας άνδρας που είχε κλειστεί στο νοσοκο
μείο σαν «χρόνιος σχιζοφρενής» για πάνω απο είκοσι
χρόνια, έσπασε την τηλεόραση στη μέση ενός ποδοσφαι
ρικού αγώνα όπως και τρία παράθυρα (για να δει τον
«εξωτερικό» κόσμο και όχι ένα κόσμο «σε κουτί» κ.λπ.)
Το γεγονος είναι ότι, παρα την κατάσταση οργής και
φόβου της ομάδας, δεν του έδωσαν αμέσως μια δόση
νευροληπτικά (που το κόστος τους είναι πολύ μεγαλύτε-
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ρο απο μερικά σπασμένα παράθυρα, πότε-πότε) αλλα
τον ανάλαβε ένα μέλος της ομάδας που χωρίς κανένα
σχόλιο άνοιξε τα αυτια του, ενω ο ασθενής διηγιόταν,
πολύ συγκινημένος, για δύο ολόκληρες ώρες την ιστορία
της ζωής του. Βέβαιοι, το να βρει έναν τρόπο ένταξης
στον εξωτερικό κόσμο μετά απο είκοσι χρόνια συστημα
τική και θεσμοποιημένη υποτίμησή του, δεν έπαυε νάναι
ένα μεγάλο πρόβλημα· αλλα το σημαντικό ήταν ότι η
υποτιθέμενη «χρόνια σχιζοφρένειά» του καταργούνταν
απο την σύζευξη ανάμεσα σε ένα πλαίσιο περισσότερο
λογικο, μια ή δύο πράξεις, κάποιες λέξεις παραπάνω και
πολύ περισσότερη ευαισθησία —και την προσωπική πολί
τικη κάποιου που είχε «τα αυτια του ανοιχτα» αντί να
οχυρώνεται πίσω απο την απλή μυθοποίηση των
«ανοιχτών θυρων».
Εκεί που έχουμε φτάσει μπορούμε να πούμε ότι οι
ψυχίατροι πρέπει να κάνουν μια επιλογή: ή να σκοτώ
σουν τον εαυτό τους ή να τον δολοφονήσουμε εμείς —με
ταφορικά βέβαια. [Ο Βόλφανγκ Χούμπερ —ένας ψυχία
τρος— και η γυναίκα του, της «ομάδας σοσιαλιστών
ασθενών» (SPK) της Χα'ίδελβέργης, φυλακίστηκαν για
τέσσερα χρόνια γιατί προφανώς τους πήραν κατα λέξη.
Ήθελαν να οδηγήσουν σε αυτοδιαχείριση ένα πανεπι
στημιακό ψυχιατρικό κέντρο. Η αστυνομία, κάτω απο
την καθοδήγηση του ψυχιατρικού «κατεστημένου»,
«ανακάλυψε» ότι κατείχαν όπλα. To SPK, που τώρα
ανασυστήθηκε και πάλι, είχε σα στόχο να κάνει την
«αρρώστια» όπλο ενάντια στο καπιταλιστικό σύστημα,
μέθοδο πολίτικης εκπαίδευσης και όχι θεραπεία.]....

...Όταν στις αρχές της δεκαετίας του ’60, στη διάρκεια
διαφόρων πολεμικών, δημιούργησα τον άτυχη και ανασούμπαλο όρο «αντιψυχιατρικη», δεν υπήρχε καμία συλ-
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λογική συνείδηση για την αναγκαιότητα μιας πολίτικης
επιλογής. Εκείνη την εποχή είμαστε όλοι απομονωμένοι
στα εθνικά πλαίσια της δουλειάς μας. Σήμερα, πολλές
χιλιάδες ανάμεσά μας, αρχίζουν να αναγνωρίζουν στον
αγώνα μας μια διαλεκτική μέσα απο την αυξανόμενη
αλληλεγγύη της δράσης μας.
Υπάρχει μια διαλεκτική που ξεκινάει απο την
ψυχιατρίχη, μέσω της αντι-ψυχιατριχης, και φτάνει μέ
χρι την μη-ψυχιατρικη (δηλαδη την οριστική κατάργηση
όλων των ψυχοτεχνικών μεθόδων επιτήρησης και ελέγ
χου). Η ανάπτυξη αυτής της διαλεκτικής είναι αξεχώρι
στα δεμένη με την ανάπτυξη της ταξικής πάλης. Δεν εί
ναι ωστόσο η αυτόματη συνέπεια της διαλεκτικής της
πολίτικης επανάστασης, που οδηγεί απο τον καπιταλι
σμό στην αταξική κοινωνία περνώντας απο το σοσιαλι
σμό (που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να πραγματωθει απο τη δικτατορία του προλεταριάτου και την
άμεση κατάληψη της εξουσίας απο την εργατική τάξη,
μαζί με τα λα'ικα στοιχεία των στρατιωτικών, σε άλλες
περιπτώσεις απο το αντάρτικο της πόλης ή του χωρίου,
ή σε άλλες ακόμα και με τη χρησιμοποίηση του δημο
κρατικού αστικού μηχανισμού, συμπεριλαμβάνοντας την
ίδια την αναστροφή και τη χρήση ενάντιά της, της απά
της της εκλογικής διαδικασίας) —και η αταξική κοινω
νία του κομμουνισμού εξαλείφει τα τελευταία στοιχεία
της γραφειοκρατικής εξουσίας. Η διαλεκτική ψυχιατρική
/ αντι-ψυχιατρικη / μη-ψυχιατρικη δεν είναι συνέπεια
της πολίτικης επανάστασης, αλλα της κοινωνικής
επανάστασης, ενάντια σε όλες τις μορφές της θεσμικής
καταστολής που εμποδίζουν την ίδιοε, την εξαιρετικά
κυμαινόμενη ορμή της. Τα στοιχεία που ορίζουν αυτή τη
διακύμανση φωτίζονται μέσα απο την συγκεκριμένη πά
λη για την κοινωνική επανάσταση μέσα σε κάθε χώpα^
στον εθνικό δρόμο για τον κομμουνισμό, που αποτελεί
τη μόνη βάση για οποιονδήποτε διεθνισμό. Αν κάποιος
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βρίσκει κάτι το ιδεαλιστικο ή ουτοπικο σ’ όλα αυτοί, θα
έπρεπε να σκεφτει ότι δεν είναι περισσότερο ουτοπικο
απο τις καθημερινές βλέψεις όλου σχεδόν του ανθρώπι
νου είδους. Κατα τον ίδιο τρόπο που η πολίτικη επανά
σταση στρέφεται ενάντια στην ταξική καταπίεση (στο
επίπεδο της υποδομής και στο εθνικό επίπεδο), η κοινω
νική επανάσταση είναι μια πάλη ενάντια στην θεσμοποιημένη καταστολή τέτοια που γνωρίζουμε οι ίδιοι, σαν
θύματα της, όπου και αν βρισκόμαστε: πρόκειται για την
πάλη ενάντια στη μυθοποίηση των αναγκών μας.
Αν θεωρήσουμε την τρέλα σα μια απόπειρα κίνησης
πέρα απο την αλλοτρίωση, και αν δεχτούμε ότι οι πιο
άμεσες μορφές της αλλοτρίωσης είναι συνέπεια της διαί
ρεσης της κοινωνίας σε τάξεις, τότε δεν μπορεί να υπάρ
χει ψυχιατρική σε έναν πλήρως άναπτυγμένο σοσιαλισμό
(δηλαδη σε μια κοινωνία όπου το χάσμα ανάμεσα στην
πολίτικη και την κοινωνική επανάσταση θα έχει περιορι
στεί κατάλληλα) και ούτε καν η παραμικρή μορφή ψυχο
τεχνολογίας σε μια κομμουνιστική κοινωνία. Αυτές είναι
σε χοντρές —πολύ συνοπτικές— γραμμές οι «υποθέσεις
για την μη-ψυχιατρικη» και την δημιουργία μιας μηψυχιατρικης κοινωνίας. Η πραγματοποίηση αυτου του
προγράμματος και η επεξεργασία του εξαρτάται απο τα
άτομα και τις ιδιαίτερες ομάδες που αποκτούν συνείδηση
όχι μόνο της καταπίεσής τους, αλλα και των ιδιαίτερων
μορφών αυτής της καταστολής, μέσα στους ιδιαίτερους
θεσμούς που ζουν σαν άπλοι οργανισμοί σε λειτουργία,
ενω ταυτόχρονα προσπαθούν να μένουν ζωντοίνοι σαν
ανθρώπινα όντα. Η ζωντανή, πάλλουσα και επιτέλους
απτή αλληλεγγύη που ανακαλύπτουν είναι το στοιχείο
που επιτρέπει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα να υλοποιηθεί.
Είμαστε σήμερα μάρτυρες αυτής της αλληλεγγύης, που
αποκαλύπτει μια συγκεκριμένη δουλειά, μέσα απο ορι
σμένες απο τις περισσότερο αυθεντικές αντί —και μη—
ψυχιατρικές απόπειρες.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΑΞΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η πιεστική αναζήτηση νέων γλωσσικών δομών δεν έχει
καμία απολύτως σημασία, μια και θα ζήσουμε κάποια
μέρα σαν απο θαύμα σε ένα φαινομενολογικό σύμπαν
όπου ο λόγος θα αποσπάται αδιάκοπα απο τα φαινόμε
να, απο την εμπειρία.
θ α ακούμε την σιωπή ανάμεσα στις λέξεις, θα δια
βάζουμε ανάμεσα στις γραμμές, θα μάθουμε πως να
αποδιαρθρώνουμε την γλώσσα των ονείρων μας (για να
δημιουργούμε αντι-ερμηνείες).
Και μια και οι σιωπές θα γίνουν αληθινές απο μόνες
τους, οι λέξεις θα εξαφανιστούν. Το σύμπαν όμως δεν θα
είναι ψυχρό παρόλα αυτα, γιατί τίποτε δεν μπορεί να εί
ναι ψυχρό απο τη στιγμή που θα έχει αναληφθει απο τα
ζέστα χέρια μιας τέτοιας προοπτικής.
Οι προσπάθειες για τον έλεγχο των ατόμων και της
εργασίας τους δεν γνωρίζουν κανένα όριο στο εσωτερικό
της καπιταλιστικής κοινωνίας. Μια γαλλική εταιρεία
που κατασκευάζει μηχανές αεροπλάνων η SNEMCA,
είχε δημιουργήσει έναν οργανισμό που ονομαζόταν
CESAR (Α.Β.Σ.Π.Δ. —Αποτελεσματική χαι Σγουρή
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Συλλογή της Πραγματωμένης Δραστηριότητας). Αυτά
τα αρχικα επανερμηνεύτηκαν απο την CFDT (Γαλλικό
Συνδικάτο) σαν: Εκλετττυσμένος και Φοβερος Έλεγχος
της Ενισχυμένης Αλλοτρίωσης. Με ένα «μεγάλο αδερ
φό» σαν τον εγκέφαλο 3750 της IBM των Γενικών
Ασφαλειών της Γαλλίας, τα αφεντικά ελπίζουν να ελέγ
χουν επιτέλους με τον ηλεκτρονικό εγκέφαλο κάθε ώρα
άφιξης στη δουλειά, την στιγμή που αρχίζει κάθε και
νούργια δουλειά, το χρόνο που δαπανιέται σε δραστηριό
τητα και σε «απραξία». Μόνο που ένα τέτοιο σύστημα
στηρίζεται τελικά διαρκώς πάνω στις καταγγελίες που
κάνει ο κάθε εργαζόμενος για όλους τους άλλους —σε
όφελος των αφεντικών.
Το τελευταίο (ελπίζουμε) σκίρτημα του καπιταλι
σμού δεν θα προκληθει απο τις ψηφοδόχους της αστικής
δημοκρατίας, ούτε ακόμα περισσότερο απο τις μικρές
συναισθηματικές ή οικογενειακές ιστορίες των τελευ
ταίων ή των επόμενων προέδρων —που δεν αποτελούν
παρα άθλιες σκηνοθεσίες.
Ζούμε μια απο τις τελευταίες χάρες που μας απομέ
νουν, όταν συνειδητοποιούμε ότι το να πάρουμε στα χέ
ρια μας την εξουσία που μας ανήκει δεν αφαιρει τίποτε
απο κανέναν άλλο, αλλα προστίθεται στην εξουσία όλων.
Η εξουσία συνίσταται στο να κάνει δυνατή την πράξη
μέσα απο την οποία εκφράζεται μια επιθυμία. Τι το κα
κό υπάρχει στην επιθυμία, να μένει ανέγγικτη ενάντια
και παρα οτιδήποτε; Μέσα σε κάθε κατασταλτικό σύ
στημα, κάθε εξουσία είναι μια διαστροφή· αλλα η δύνα
μη είναι πάντα επαναστατική.

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Τι σημαίνει αυτοδιαχείριση; Ό τι παίρνουμε την εξουσία.
Ότι χαρφώνουμε το βλέμμα μας πιο ψηλά, όχι στα
αστέρια, αλλα πέρα απ' αυτα, χαι ανακαλύπτουμε νέες
διαστάσεις. Ό τι σεβόμαστε τα όνειρά μας, αλλα αχόμα
περισσότερο, ότι τρέφουμε έναν ιδιαίτερο σεβασμό για
τα όνειρα των άλλων.
Αν η αυτονομία —στην αρχιχη της έννοια—σημαίνει
να νομοθετείς το δικό σου νόμο, η αυτοδιαχείριση ανα
λαμβάνει τις δομές της εξουσίας, της ζωής χαι της εργα
σίας μας. Βέβαια δεν φτάνουμε μόνοι στην αυτοδιαχείρι
ση αλλα μαζί με άλλους, άλλους συγκεκριμένους και
απτούς, που δουλεύουν, επιβιώνουν, ή ζουν και δου
λεύουν μαζί μας. Δεν πρόκειται μόνο για το γεγονος ότι
«οι εργάτες παίρνουν τα εργοστάσια»* η αυτοδιαχείριση
ισχύει για όλες τις όψεις της ζωής. Και αν οι προσωπικές
μας ανάγκες συγκρούονται με εκείνες των άλλων, και
αυτό γίνεται απτό και αισθητό, ε, τότε θα μπορέσουμε να
το συζητήσουμε.
Ο εχθρός του αυτοδιαχειριστικου κινήματος είναι η
εξουσία του συγκεντροποιημένου Κράτους, που φωλιάζει
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σε όλα τα επίπεδα του κρατικού μηχανισμού. Αυτοδια
χείριση δεν σημαίνει αυτο-χώνεψη —να τρως τον ίδιο
τον εαυτό σου— αλλα να τρως ένα αχώνευτο κοινωνικό
σύστημα, να το μασας, να το φέρνεις μέσα στο στομάχι
σου, και τελικά να το κάνεις εμετό, όταν συνειδητοποιείς
ότι είναι ανυπόφορο και στη συνέχεια να τραβας το
καζανάκι.
Μια ιστορική παράδοση που ξεκινάει απο τον 19ο
αιώνα, και κυκλοφορεί μέσα απ' όλες τις τέμνουσες του
μαρξισμού και του αναρχισμού, περνάει απο γεγονότα
όπως η εξέγερση της Κροστάνδης, που στη διάρκειά της
ο Τρότσκυ έπινε σαμπάνια για να γιορτάσει την μνήμη
της Κομμούνας του Παρισιού του 1871, που η ημερομη
νία της συνέπεφτε με εκείνη την ίδια μέρα που χρησιμο
ποιούσε τον Κόκκινο Στρατό για να συντρίψει τις αυθόρ
μητες, στρατιωτικές και ναυτικές οργανώσεις των εργα
τών. Στην συνέχεια τα εργατικά συμβούλια της Γερμα
νίας, της Ουγγαρίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας προώθη
σαν πάντα τις ίδιες «προτάσεις»:
1. Υπάρχουμε, και εκεί πΰυ υπάρχουμε ελέγχουμε
τις μονάδες παραγωγής2. θ α απελευθερώσουμε την έκφραση όλων αυτών
που τολμάμε να προτείνουμε, σα μειονότητες, είτε πρό
κειται για άτομα, τάξεις, φυλές, σεξουαλικότητα, κουλ
τούρα ή οτιδήποτε άλλο.
3. θ α πάρουμε και θα κρατήσουμε την εξουσία απο
εκείνους που εμείς οι ίδιοι βάζουμε στην εξουσία, με τέ
τοιο τρόπο ώστε να τους θυμίζουμε τουλάχιστο τις ευθύ
νες τους, και στην καλύτερη περίπτωση τις δίκες μας- θα
σκοτώσουμε έτσι στα μαλακα το Κράτος, που μας κάνει
άνισους, άνισους απέναντι σ' αυτους και άνισους απέναν
τι στους εαυτους μας.

ΟΙ «ΑΛΗΘΙΝΕΣ» ΚΑΙ ΟΙ «ΨΕΥΤΙΚΕΣ»
ΑΝΑΓΚΕΣ
Άγκνες Χέλλερ

Ο διαχωρισμός που πολύ συχνά γίνεται ανάμεσα στις
«αληθινές» και τις «ψεύτικες» ανάγκες συνθέτει τρεις
διαφορετικές πλευρες της κατανόησης και της αποτίμη
σης αυτών των αναγκών. Όταν κάποιος προσπαθεί να
αναλύσει τη νομιμότητα μιας κριτικής των αναγκών και
πιο συγκεκριμένα τα όρια μιας τέτοιας κριτικής, θα πρέ
πει να διακρίνει αυτές τις τρεις πλευρες και να τις εξετά
σει χωριστά.
Κατ’ αρχήν οι κατηγορίες «αληθινό» ή «ψεύτικο»,
όταν εφαρμόζονται στις ανάγκες, εμπεριέχουν μια σύγ
κρουση ανάμεσα σε πραγματικές και μη πραγματικές ή
φανταστικές ανάγκες. Σύμφωνα με μια τέτοια άποψη, οι
συνειδητές ανάγκες ενός μέρους —ακόμα και αν είναι
πλειοψηφία— της σημερινής κοινωνίας που ζητουν ικα
νοποίηση δεν μπορούν να θεωρηθούν «πραγματικές» στο
βαθμό που είναι συνέπεια του φετιχισμου του κοινωνικού
είναι ή της χειραγώγησης των αναγκών. Απο την στιγ
μή που, όσοι θεωρουν τέτοιες ανάγκες σημαντικές σαν
τέτοιες, θα έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο «ορθής συνείδη
σης», οι «φανταστικές» ανάγκες θα αντικατασταθουν
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απο «πραγματικές» ανάγκες.
Αυτός ο τρόπος σκέψης έχει ένα θεωρητικό όριο:
πράγματι, τοποθετεί τον κριτή, ή τον θεωρητικό, έξω
απο τον κόσμο που θα πρέπει να κριθει. Με την απλή
χειρονομία του χωρισμού ανάμεσα στις «πραγματικές»
και τις «φανταστικές» ανάγκες, ο θεωρητικός τοποθετεί
ται αναπόφευκτα στη θέση ενός θεού που κρίνει το σύ
στημα αναγκών της κοινωνίας. Γιατί δεν μπορεί να δια
χωρίσει τις πραγματικές απο τις «ψεύτικες» ή «λαθεμέ
νες» ανάγκες παρα μόνο αν ξέρει ποιες είναι οι «αληθι
νές» ανάριες. Μια και η έννοια της «μη πραγματικής»
ανάγκης διατυπώνεται πάνω στη βάση του φετιχισμου
και της χειραγώγησης των αναγκών, η γνώση του θεω
ρητικού, που εμφανίζεται σαν κριτής, δεν μπορεί να
προέλθει παρα μόνο απο το γεγονος ότι η δίκη του συνεί
δηση δεν είναι φετιχοποιημένη, ότι αποτελεί «την» ορθή
συνείδηση. Αλλα απο που μπορεί ο θεωρητικός να συνά
γει μια τέτοια συνείδηση; Αν προϋποθέτει ότι η κοινωνία
είναι αντικειμενικά φετιχοποιημένη —και αν δεν ξεκι
νούσε απο αυτή την υπόθεση, δεν θα μπορούσε σε καμία
περίπτωση να μιλάει για «φανταστικές» και «ψεύτικες»
ανάγκες— δεν θα μπορεί να ισχυρίζεται ότι η συνείδησή
του είναι «ορθή», γιατί η συνείδησή του είναι κι αυτή ένα
δημιούργημα της κοινωνίας.
Ο ίδιος ο διαχωρισμός λοιπον αποδεικνύεται χωρίς
νόημα. Αν δεν ξεκινάει απ’ αυτή την προϋπόθεση, η
συνείδησή του μπορεί να είναι η ορθή συνείδηση, αλλα η
συνείδηση κάθε άλλου ατόμου που εκφράζει ένα διαφο
ρετικό σύστημα αναγκών μπορεί όμοια να είναι ορθή,
και ο διαχωρισμός αποδείχνεται και πάλι χωρίς κανένα
νόημα. Για να αποφύγει αυτό το φαύλο κύκλο, κανένας
απο τους οπαδούς της αντίληψης των «αληθινών» και
«ψεύτικων» αναγκών δεν εξηγεί πώς μπορεί να γνωρίζει
ότι η δίκη του συνείδηση δεν είναι φετιχοποιημένη. Ή ,
κι αν κάποιοι το κάνουν, δεν το κάνουν με τρόπο συνε-
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χτιχο. Αυτό συμβαίνει με τον Αούκατς στο Ιστορία χαι
ταξιχη συνείδηση, που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι
το προλεταριάτο, εξαιτίας της κοινωνικής του θέσης,
έχέι τη δυνατότητα να εκφράσει την αληθινη, ορθή συνεί
δηση. Αλλα δεν πιάνει το ζήτημα με ικανοποιητικό τρό
πο γιατί θεωρεί την εμπειρική συνείδηση του προλετα
ριάτου «λαθεμένη» και αποδίδει την ορθή συνείδηση μό
νο στο ταξικό είναι. Κάθε διαχωρισμός ανάμεσα σε
πραγματικές και ψεύτικες ανάγκες, στηριγμένη πάνω
στη θεωρία του φετιχισμου, προϋποθέτει ότι το άτομο
που κρίνει, που πραγματοποιεί το διαχωρισμό, τοποθε
τείται πάνω απο την συγκεκριμένη κοινωνία. Αυτό δεν
έχει κανένα νόημα και αντιπροσωπεύει στην πράξη μια
αριστοκρατική συμπεριφορά που στηρίζεται σε μια
παράλογη τοποθέτηση.
Φυσικά υπάρχουν εμπειρικές μορφές ταξινόμησης
των «αληθινών» και των «ψεύτικων» αναγκών σε όλες
τις θεωρητικές απόπειρες που αποσκοπουν στο διαχωρι
σμό των ίδιων των ιδιαίτερων αναγκών, σε ανάγκες
«πραγματικές» και «ψεύτικες».
Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα όταν κάποιος ισχυ
ρίζεται ότι η ανάγκη διατροφής είναι πραγματική αλλα
η ανάγκη κρέατος είναι φανταστική, ή για να αναφέρου
με άλλες εκδοχες, η ανάγκη για κρέας είναι πραγματι
κή, αλλα φανταστική είναι η ανάγκη να τρως κάθε μέρα
κρέας, ή ότι η ανάγκη για παλτό το χειμώνα είναι πραγ
ματική, αλλα για δυο παλτα είναι φανταστική.
Σ ' αυτές τις περιπτώσεις η βάση του διαχωρισμού
είναι φυσική και συνδέεται με το γεγονος ότι οι ανάγκες
αναπτύσσονται ιστορικά και ότι σε κάθε συγκεκριμένη
περίπτωση καθορίζονται απο συγκεκριμένες περιστάσεις.
Στα παραδείγματα που αναφέρθηκαν πάρα πάνω, ο δια
χωρισμός στηρίζεται στον εξισωτισμο, ιδιαίτερα στην
πρωτόγονη μορφή του: οτιδήποτε ξεπερνάει το μίνιμουμ
της συντήρησης υποβαθμίζεται απο το άτομο που κρίνει,
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στο επίπεδο της «φανταστικής» ανάγκης. Επαναλαμβά
νω: στα μάτια εκείνου που κρίνει γιατί η συγκεκριμένη
ποιότητα ή η ποσότητα των αναγκών που θα μεταφερθουν απο την κατηγορία των πραγματικών αναγκών σε
εκείνη των «φανταστικών» εξαρτάται απο τη συγκεκρι
μένη κοινωνία στην οποία ζει και απο το κοινωνικό μον
τέλο στη βάση του οποίου κινέίται. Συνοψίζοντας μπο
ρούμε να πούμε ότι, στο βαθμό που οι ανθρώπινες ανάγ
κες καθορίζονται ιστορικά, δεν υπάρχει κανένα αντικει
μενικό κριτήριο για να τις διαχωρίσουμε σε «πραγματι
κές» και «φανταστικές» ανάγκες.
Ανεξάρτητα απο το λαθεμένο θεωρητικό της χαρα
κτήρα, αυτή η αντίληψη εμπεριέχει επίσης έναν πολύ
συγκεκριμένο κίνδυνο. 'Οταν δεν πρόκειται για έναν
απομονωμένο θεωρητικό αλλα για ένα θεσμοποιημένο
κοινωνικό σύστημα, που αποκτά το δικαίωμα να διαχω
ρίζει τις «φανταστικές» απο τις «πραγματικές» ανάγκες,
τότε εγκαθιδρύεται μια δικτατορία πάνω στις ανάγκες.
Η εξουσία δεν επιτρέπει παρα μόνο την ικανοποίηση των
αναγκών που κρίνει σαν πραγματικές. Η ικανοποίηση
όλων των άλλων αναγκών δεν εξασφαλίζεται και εξάλ
λου όλες οι επιθυμίες για την ικανοποίηση των μη ανα
γνωρισμένων αναγκών καταστέλλονται.
Για να ξεφύγουμε απ’ αυτό το θεωρητικό αδιέξοδο,
και για να αποφύγουμε κάθε επικίνδυνη πρακτική, θα
πρέπει να εγκαταλείψουμε κάθε διαχωρισμό ανάμεσα σε
«αληθινές» και «ψεύτικες» ανάγκες, που ισοδυναμει με
εκείνον ανάμεσα σε «πραγματικές» και «ανύπαρκτες»
ανάγκες, θ α πρέπει να θεωρούμε πραγματικές όλες τις
ανάγκες που αντιμετωπίζονται σαν τέτοιες απο τους
ανθρώπους, για τις οποίες έχουν συνείδηση, τις διατυπώ
νουν και επιθυμούν την ικανοποίησή τους. Και μια και
δεν μπορούμε να κάνουμε οποιοδήποτε διαχωρισμό ανά
μεσα στις ανάγκες με βάση την πραγματική τους υπό
σταση, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την πραγματικό-
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τητα όλων των αναγκών.

Αλλα ο διαχωρισμός ανάμεσα σε «αληθινές» χαι
«ψεύτικες» ανάγκες δεν σήμαινε μόνο άρνηση της ικανο
ποίησης αναγκών που κρίνονται μη πραγματικές, αλλα
επίσης ότι η απαίτηση της ικανοποίησης αυτών των
αναγκών δεν είναι σημαντική. Οι οπαδοί αυτής της αντί
ληψης εξηγούν ότι οι μη πραγματικές ανάγκες δε χρειά
ζονται ικανοποίηση και δεν θα έπρεπε να ικανοποιούν
ται. Ακριβώς πάνω σ' αυτό το είδος επιχειρηματολογίας
στηρίζεται κάθε δικτατορία πάνω στις ανάγκες: δεν
έχουμε την πρόθεση να ικανοποιήσουμε ορισμένες ανάγ
κες γιατί έχουμε αποφασίσει ότι δεν είναι αληθινές,
πραγματικές.
Εν τούτοις, αν αποδεχτούμε την άποψη ότι όλες οι
ανάγκες θα πρέπει να αναγνωρίζονται σαν πραγματικές,
είναι επίσης δυνατό να αποδεχτούμε το αξίωμα ότι θα
έπρεπε και να ικανοποιούνται όλες; Για να είμαστε από
λυτα συνεπείς, έτσι θα έπρεπε να συμβαίνει. Στο βαθμό
που δεν το κάνουμε, προσφεύγουμε, κάτω απο διαφορε
τική μορφή, στο διαχωρισμό που απορρίψαμε πάρα πάΑλλα είναι δυνατή η ικανοποίηση όλων των αναγ
κών; Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στις σύγχρονες
δυναμικές κοινωνίες υπάρχουν πάντα περισσότερες
ανάγκες που απαιτούν ικανοποίηση, παρα ανάγκες που
μπορούν να ικανοποιηθούν κάτω απο τις δοσμένες συν
θήκες. Αυτό είναι αλήθεια ακόμη και αν δεν πάρουμε
υπόψη μας τις κοινωνικές ανισότητες που υπάρχουν μέ
σα σ' αυτές τις κοινωνίες και απο τις οποίες ορισμένες
είναι έκδηλες. Για να φτάσουμε στην ικανοποίηση όλων
των αναγκών θα πρέπει λοιπον να εγκαθιδρύσουμε ένα
σύστημα προτεραιοτήτων που να προκρίνει, σε μια
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δοσμένη στιγμή, την ικανοποίηση ορισμένων αναγκών
παρα άλλων.
Ωστόσο, αν αναγνωρίζουμε την αξία όλων των
αναγκών και αν αποδεχτούμε τη νομιμότητα της ικανο
ποίησής τους, ο καθορισμός των προτεραιοτήτων
προϋποθέτει την ύπαρξη ενός θεσμοποιημένου κοινωνι
κού συστήματος διαφορετικού απο εκείνο που χωρίζει
τις ανάγκες σε πραγματικές και ανύπαρκτες ανάγκες
αντίστοιχα.
θ α πρέπει να δημιουργήσουμε μια δομή μέσα στην
οποία οι κοινωνικές δυνάμεις που αντιπροσωπεύουν
ανάγκες, που οι μεν είναι το ίδιο πραγματικές όσο και οι
δε, αποφασίζουν μέσα απο μια δημοκρατική διαδικασία,
και στη βάση της συναίνεσης, ποιες ανάγκες θα πρέπει
να ικανοποιηθούν πρώτα. Η εγκαθίδρυση προτεραιοτή
των δεν αμφισβητεί τη συναίνεση, στη βάση της οποίας
οι υπόλοιπες ανάγκες περιμένουν δίκαια να ικανοποιη
θούν, αλλα αντίθετα ενισχύει την προηγούμενη επιβε
βαίωση. Στη θεωρητική αντίληψη που υποστηρίζει την
αναγνώριση και την ικανοποίηση όλων των αναγκών,
αντιστοιχεί ένα κοινωνικό σύστημα που θεσμοποιει την
ίδια απόφαση, μέσα απο μια δημοκρατική συζήτηση.

Ωστόσο, στο συμπέρασμα ότι όλες οι ανάγκες είναι
πραγματικές, και έχουν επομένως το δικαίωμα να ανα
γνωριστούν και να καλυφθούν, έρχεται να προστεθεί το
πρόβλημα της ηθικης κρίσης. Πρόκειται για τη δεύτερη
πλευρά του διαχωρισμού ανάμεσα σε «πραγματικές» και
«αληθινές» ανάγκες, που δεν συνεπάγεται ένα διαχωρι
σμό ανάμεσα σε «πραγματικές» και «φανταστικές»
ανάγκες, αλλα μια άλλη διάκριση ανάμεσα σε «καλές»
και «κακές» ανάγκες. Απορρίπτοντας αυτό τον καινούρ
γιο διαχωρισμό θα έπρεπε επίσης να δεχτούμε ότι κάθε
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τι που είναι πραγματικό είναι και καλό, ή τουλάχιστο
έχει μιαν αδιάφορη αξία, σε καμία περίπτωση ηθικά
καταδικάσιμη. Δεν μπορούμε όμως να το δεχτούμε. Η
ανάγκη για καταπίεση είναι οπωσδήποτε πραγματική
ανάγκη όπως και εκείνη της ταπείνωσης ή της εκμετάλ
λευσης των άλλων ανθρώπων. Αν επιμέναμε στην ανα
γνώριση και την ικανοποίηση όλων των αναγκών, χωρίς
κανένα είδος ηθικού περιορισμού, αλλα πάνω στη μονα
δική βάση της πραγματικής τους υπόστασης, θα έπρεπε
να αναγνωρίζουμε και να ικανοποιούμε την ανάγκη της
εκμετάλλευσης και της καταπίεσης που είναι όμοια
πραγματική. Η αναγνώριση και η ικανοποίησή της
όμως θα ερχόταν σε αντίθεση με τη θέση που υποστήριξε
την αναγνώριση και την ικανοποίηση όλων των αναγ
κών, γιατί η αναγνώριση και η ικανοποίηση των μεν
σημαίνει την αναγνώριση και την ικανοποίηση όλων των
άλλων, και πριν απ’ όλα την πραγματική ανάγκη της
απελευθέρωσης απο την εκμετάλλευση και την καταπίεαη.
Φαίνεται ότι έχουμε πέσει σε ένα φαύλο κύκλο, γιατί
χωρίς το διαχωρισμό των αναγκών σε «καλές» και «κα
κές», η αναγνώριση και η ικανοποίηση όλων των αναγ
κών είναι πρακτικά αδύνατες. Ταυτόχρονοι, αυτός ο δια
χωρισμός υποδεικνύει πως οι «κακές» ανάγκες δεν θα
έπρεπε ούτε να αναγνωρίζονται ούτε να ικανοποιούνται.
Σ’ αυτή την περίπτωση ωστόσο η πρόθεση μας για ανα
γνώριση και ικανοποίηση όλων των αναγκών γίνεται
θεωρητικά ανυποστήρικτη.
Για να βγούμε απο το φαύλο κύκλο, ας προσεγγί
σουμε την ταξινόμηση των αναγκών σε «καλές» και
«κακές». Ξεκινάμε απο τη διαπίστωση πως αυτός ο δια
χωρισμός στην πράξη γινόταν πάντα απο τα συγκεκρι
μένα κοινωνικά συστήματα. Ορισμένες ιδιαίτερες αναγκες καταδικάζονταν σαν κακές και άλλες εξυμνούνταν
σαν καλές. Σε μια ορισμένη εποχή ήταν η ερωτική ανάγ-
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κη, άλλοτε η απομόνωση απο την κοινωνία- σε άλλους
πολιτισμούς ήταν η ανάγκη φυσικής εργασίας ή αντίθετα
η απελευθέρωση απ’ αυτήν- τη μια φορά η ανάγκη για
την ελεύθερη επιλογή προορισμού ή συντρόφου, μια άλλη
φορά η θρησκευτική ανάγκη της καταδίκης σαν «κακού»
απο την άποψη των κοινωνικών κανόνων.
Όλες αυτές οι ανάγκες κατα συνέπεια παραγνωρί
ζονταν, ή ακριβέστερα η ικανοποίησή τους θεωρούνταν ή
λάθος ή μια πράξη που θα έπρεπε να αποδοκιμάζεται.
Με την εξέλιξη της αστικής κοινωνίας, παράλληλα με
την αποσύνθεση των σταθερών κλιμάκων άξιων, ο δια
χωρισμός της συγκεκριμένης ποιότητας των αναγκών σε
«καλή» ή «κακή» γίνεται ακόμα πιο συζητήσιμη και
λιγότερο εφαρμόσιμη. Κι αυτό παραμένει γεγονος ακό
μα και αν στη συνέχεια συναντάμε ακόμα στην Ευρώπη
συστήματα κοινωνικών θεσμών που επανεισάγουν αυτόν
τον συγκεκριμένο διαχωρισμό και τον διατηρούν με τη
βία.
θ α μπορούσαμε, κατ’ αρχήν, να βγούμε απο το
φαύλο κύκλο προτείνοντας νέους ηθικούς κανόνες, επιστρέφοντας στο μοντέλο των μόνιμων κλιμάκων άξιων
που προηγήθηκαν της αστικής κοινωνίας, νέων κανόνων
που προτείνουν έναν κατάλογο απο «καλές» ανάγκες και
έναν άλλο απο «κακές».
Αλλα ποια δικαιολογία έχουμε για να πράττουμε
έτσι; Και στο όνομα τίνος το κάνουμε; Το να θέσεις το
πρόβλημα σημαίνει ταυτόχρονα να δώσεις και την απάν
τηση. Με την διαμόρφωση ηθικών επιταγών αυτου του
τύπου θα τοποθετούμαστε στην ίδια θέση με το θεωρητι
κό που ήξερε ότι η συνείδησή του ήταν η μόνη ορθή απέ
ναντι στην λαθεμένη συνείδηση όλων των άλλων. Και η
μόνη διάφορά θα ήταν εδω ότι εμείς, και μόνο εμείς, θα
ξέραμε ποιες συγκεκριμένες ανάγκες είναι καλές και
ποιες είναι κακές, ενω οι υπόλοιποι θα ζούσαν μέσα σε
μια ολοκληρωτική άγνοια του ηθικού καλού, θ α έπρεπε

“ ΑΛΗΘΙΝΕΣ” ΚΑΙ “ΨΕΥΤΙΚΕΣ" ΑΝΑΓΚΕΣ

73

λοιπον να τοποθετηθούμε σε μια θέση ανώτερη απο την
υπόλοιπη κοινωνία στην οποία ανήκουμε. Αν οι κανόνες
μας γίνονταν αποδεκτοί παντού (πρόκειται βέβαια για
υπόθεση) θα φτάναμε και πάλι σε μια δικτατορία πάνω
στις ανάγκες, στην καταστολή όλων των αναγκών που
καταδικάζονται απ' αυτους τους κανόνες·.

Υπάρχει παρόλα αυτα μια άλλη λύση και θα προ
σπαθήσω να την εκθέσω στις σελίδες που ακολουθουν.
Δεν θα πρέπει να αποκλε(σου|χε παρα μόνο τις ανάγκες
των οποίων η αναγνώριση θα εμπόδιζε την αναγνώριση
και την ικανοποίηση όλων των αναγκών. Υπάρχει
ωστόσο κάποιος ηθικός κανόνας που να μας επιτρέπει
να πραγματοποιήσουμε αυτόν τον αποκλεισμό, στην
θεωρία και την πράξη, χωρίς να πέσουμε και πάλι στην
διάκριση των συγκεκριμένων αναγκών σε καλές και κα
κές, διάκριση που απορρίψαμε πάρα πάνω;
Ένας τέτοιος ηθικός κανόνας υπάρχει, και διατυπώ
θηκε ξεκάθαρα απο τον Καντ σαν μια απο τις εκφάνσεις
της κατηγορικης επιταγής: ο άνθρωπος δεν πρέπει να
αποτελεί ένα μέσο για άλλους ανθρώπους. Αυτός ο
κανόνας είναι τυπικός γιατί αναφέρεται στην πιθανότη
τα ο άνθρωπος να γίνει απλό μέσο στην πορεία της ικα
νοποίησης μιας ιδιαίτερης ανάγκης. Ταυτόχρονα πρόκει
ται για έναν κανόνα που αφόρα την ουσία γιατί πάντα
είναι δυνατό να διακρίνει κάνεις και να αναγνωρίσει στο
πραγματικό τους περιεχόμενο τις μορφές της ικανοποίη
σης μιας ανάγκης που μεταβάλλουν τον άνθρωπο σε ένα
απλό μέσο.
Ο ίδιος ο Καντ μιλούσε για τρεις «μανίες» που είχαν
σαν αφετηρία τους τη χρησιμοποίηση του ανθρώπου σαν
ένα απλό μέσο. Πρόκειται για την φιλαργυρία, την δίψα
της κυριαρχίας, και την μανία των τιμών (H absucht,
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HerYsucht, Ehrsucht). Αυτές οι μανίες αποτελούν
προφανώς την έκφραση του αλλοτριωμένου χαρακτήρα
των αναγκών. Ο άνθρωπος που αφήνεται να καθοδηγεί
ται απ’ αυτές δεν αποζητάει την ικανοποίηση της μιας ή
της άλλης ιδιαίτερης ανάγκης του, μια και αυτές προσμετρούνται απο την (δια την «μανία». Κατα γενικό
κανόνα, όλες οι συγκεκριμένες ποιοτικές ανάγκες μπο
ρούν να ικανοποιηθούν, αλλα το σύστημα των ποσοτι
κών αναγκών δεν μπορεί, απο θέση αρχής, να ικανο
ποιηθεί. Κάθε άτομο που κατέχει μια εξουσία δεν μπορεί
παρα να την θεωρεί πάντοτε ανεπαρκή, και κάνεις δεν
μπορεί να κατέχει μια ιδιοκτησία τόσο μεγάλη που να
μην προκαλει την επιθυμία να αποκτήσει μια μεγαλύτε
ρη·
,
Κατα συνέπεια, αν δεχτούμε την καντιανή επιταγή
σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος δε θα πρέπει να
μεταβάλλεται σε ένα απλό μέσο, αποκλείουμε έτσι την
αναγνώριση και επομένως και την ικανοποίηση, απο
ηθιχη άποψη, απο την άποψη του ηθικού αγαθού, όλων
των αναγκών που δεν είναι συγκεκριμένες ποιοτικές
ανάγκες αλλα αλλοτριωμένες ποσοτικές ανάγκες. Απο
δεχόμενοι αυτή τη διατύπωση της κατηγορικης επιτα
γής, λύνουμε τρία προβλήματα διαφορετικά αλλα συνδε
μένα μεταξύ τους.
Κατ’ αρχή διαμορφώσαμε ένα γενικό κριτήριο που
μας επιτρέπει να διακρίνουμε ανάμεσα στις «καλές» και
τις «κακές» ανάγκες, και χάρη στο οποίο μπορούμε να
αποφύγουμε μια ανάλογη ταξινόμηση των ιδιαίτερων
αναγκών. Κατα δεύτερο λόγο, δώσαμε ένα νόημα στο
αίτημά μας της ικανοποίησης όλων των αναγκών, απο
τη στιγμή που αποκλείσαμε μόνο τις ποσοτικές ανάγκες,
που είναι άπειρες και δεν μπορούν λοιπον, ήδη απο θέση
αρχής, να ικανοποιηθούν. Τέλος, και είναι και το τελευ
ταίο, αλλα όχι και το πιο ασήμαντο σημείο, βγήκαμε
απο το αδιέξοδο μέσα στο οποίο είχαμε κλειστεί. Όταν,
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πιο πάνω, βάλαμε ένα ερωτηματικό στο αξίωμα της
αναγνώρισης και της ικανοποίησης όλων των αναγκών,
αναφερόμαστε σε ανάγκες τέτοιες, όπως της εκμετάλ
λευσης και της καταπίεσης. Αποδείξαμε πως απο την
στιγμή που θα τις αναγνωρίζαμε και θα τις ικανοποιού
σαμε, ο κανόνας της αναγνώρισης και της ικανοποίησης
όλων των αναγκών θα έχανε κάθε νόημα, γιατί για
παράδειγμα η ανάγκη της απελευθέρωσης απο την
καταπίεση δεν θα μπορούσε να εκπληρωθεί. Όλες οι
ανάγκες που έβαλαν κάποιο δίλημμα ανήκουν στην
κατηγορία εκείνων των οποίων η ικανοποίηση μεταβάλ
λει τον άνθρωπο σε απλό μέσο. Αν αποκλείσουμε λοιπον,
πάνω στη βάση του ηθικού μας κριτήριου, την αναγνώ
ριση και την ικανοποίηση αυτου του τελευταίου τύπου
αναγκών, τότε η αναγνώριση και η ικανοποίηση όλων
των ιδιαίτερων αναγκών αποκτάει μια άμεση έννοια.
Μπορούμε λοιπον να κάνουμε μια σύνθεση της θέσης
μας: αρνούμαστε το χωρισμό των αναγκών σε «πραγμα
τικές» και «ψεύτικες», αλλα χρησιμοποιούμε έναν ηθικό
κανόνα. Σ ' αυτή την περίπτωση θα μπορούσαμε να τον
διατυπώσουμε ως έξης: όλες οι ανάγκες θα πρέπει να
αναγνωρίζονται και να ικανοποιούνται έκτος απο εκεί
νες των οποίων η ικανοποίηση μεταβάλλει τον άνθρωπο
σε απλό μέσο. Η κατηγορικη επιταγή αποκτάει λοιπον
μια περιοριστική λειτουργία στην αποτίμηση των αναγ
κών.
Πάνω στα χνάρια του Καντ, εξασκήσαμε αυτήν την
περιοριστική λειτουργία στις αλλοτριωμένες ποιοτικές
ανάγκες, θ α ήθελα μόνο να προσθέσω πως ετούτη δεν
ισχύει μόνο γι’ αυτές τις ανάγκες, αλλα ότι αυτές είναι οι
μόνες πραγματικά σημαντικές απο συνολική κοινωνική
άποψη. Υπάρχουν πολυάριθμοι τύποι συγκεκριμένης
ικανοποίησης αναγκών που παραβιάζουν αυτόν τον
κανόνα, που υπενθυμίσαμε πιο πάνω και των οποίων
αποκλείουμε την ικανοποίηση ακριβώς γι’ αυτό το λόγο.
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Για παράδειγμα η ερωτική ανάγκη είναι μια συγκεκρι
μένη ποιοτική ανάγκη για την οποία ο άνθρωπος είναι
ταυτόχρονα σκοπος και μέσο. Στο πλαίσιο της περιορι
στικής λειτουργίας της κατηγορικης επιταγής καταδικά
ζουμε το σαδισμο σαν ανάγκη, όπως και την ικανοποίη
σή του.

Μέχρι εδω μιλήσαμε μόνο για δύο τύπους ερμηνείας
του χωρισμού ανάμεσα σε «αληθινές» και «ψεύτικες»
ανάγκες. Αποκλείσαμε την πρώτη (τη διχοτομία ανάμε
σα σε «πραγματικές» και «μη πραγματικές») γιατί κρί
ναμε πως δεν είχε κανένα νόημα. Αποδεχτήκαμε αντίθε
τα την δεύτερη (την διάκριση ανάμεσα σε «καλές» και
«κακές» ανάγκες) εξηγώντας την με συγκεκριμένο τρό
πο. Αντιμετωπίζουμε τώρα το παρακάτω ερώτημα: αυ
τή η διαφοροποίηση δεν κρύβει ένα «τρίτο» πρόβλημα
που δεν προσεγγίσαμε μέχρι τώρα;
Ας ξαναγυρίσουμε πρός στιγμή στη διάκριση ανάμε
σα σε «κίχλες» και «κακές» ανάγκες. Είναι καθαρό, με
βάση όσα προηγήθηκαν, ότι, απορρίπτοντας την ταξινό
μηση και τις κρίσεις πάνω στις συγκεκριμένες ποιοτικές
ανάγκες, αποδεχτήκαμε αντίθετα τον χωρισμό απο μία
και μόνη σκοπιά: την άρνηση να αποδεχτούμε και να
αναγνωρίσουμε τις «κοΜίς» ανάγκες. Αυτό όμως σημαί
νει πως όλες οι ανάγκες που δεν αποκλείστηκαν είναι
ταυτόχρονα «καλές» ανάγκες ή ακριβέστερα στον ίδιο
βαθμό καλές;
Δεχτήκαμε ηθελημένα την έννοια «καλές» και «κα
κές» ανάγκες με μια συγκεκριμένη ερμηνεία. Πριν απ’
όλα, γιατί υποστηρίζουμε την αναγνώριση και την ικα
νοποίηση όλων τών αναγκών, έκτος απ’ αυτές που απο
κλείστηκαν. Στη συνέχεια για έναν άλλο λόγο που συν-
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δέεται με τον προηγούμενο, θεωρούμε πως η προσφυγή
σε έναν ηθικό κώδικα για τον καθορισμό των συγκεκρι
μένων αναγκών δεν έχει κανένα νόημα. Αυτό στην πρά
ξη σημαίνει ότι στην θεσμοποιημένη δημοκρατική αν
ταλλαγή απόψεων πάνω στις προτεραιότητες που πρέπει
να δοθούν στην ικανοποίηση των αναγκών, ο διαχωρι
σμός ανάμεσα σε «καλές» και «κακές» ανάγκες δεν μπο
ρεί να παίξει κανένα ρόλο. Σ’ αυτό το πλαίσιο η αναγνώ
ριση όλων των αναγκών πρέπει προφανώς να σημαίνει
την αναγνώριση όλων των αναγκών σε ίσο βαθμό. Για
τί, μέσα στο πλαίσιο της συζήτησης πάνω στις προτε
ραιότητες που θα πρέπει να ιεραρχηθούν για την ικανο
ποίηση των αναγκών, η παρουσίαση των αναγκών σαν
«καλύτερες» ή «λιγότερο καλές» θα σήμαινε ταυτόχρονα
την επιβεβαίωση της πραγματικότητάς τους. Αν κά
ποιος δεν έπαιρνε στα σοβαρα το αίτημα της ικανοποίη
σης των «λιγότερο καλών» αναγκών, αυτή η συζήτηση
πάνω στις προτεραιότητες γρήγορα θα εκφυλιζόταν και
η σχετική της κατάληξη δεν θα επέτρεπε να φτάσουμε σε
μια συναίνεση, γιατί εκείνοι που νιώθουν τις «λιγότερο
καλές» ανάγκες δεν θα ήταν σύμφωνοι. Ένας τέτοιος
φαύλος κύκλος θα μας οδηγούσε και πάλι σε μια δικτα
τορία πάνω στις ανάγκες.
Αυτό για το οποίο έχουν συνείδηση οι άνθρωποι
αντιπροσωπεύει πραγματικά τις ανάγκες τους. Αυτές εί
ναι πραγματικές, θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να
ικανοποιούνται. Έχουμε όμως το δικαίωμα να επιθυ
μούμε να έχουν διαφορετικές ανάγκες, ή ακόμα και άλ
λες ανάγκες; Δηλαδη είναι δυνατό και λογικο να ερμη
νεύουμε τη διάκριση ανάμεσα σε «αληθινές» και «ψεύτι
κες» ανάγκες σύμφωνα με τις κατηγορίες «προτιμητέες»
ανάγκες και «όχι»; Μπορούμε λογικά να δώσουμε μια
διαφορετική ερμηνεία για την διάκριση ανάμεσα σε «κα
λές» και «κακές» ανάγκες επειδή αυτή δεν καταδικάζει
κανέναν απο ηθικη άποψη (ή δεν συνεπάγεται καμία
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απαγόρευση) αλλα εμπεριέχει παρόλα αυτα κάποιες επι
λογές;
Δεν (αναρωτιόμαστε αν υπάρχουν τέτοιες επιλογές,
γιατί είναι προφανές ότι υπάρχουν και πάντοτε υπήρχαν,
αναρωτιόμαστε σχετικά με τη λειτουργία τους και τον
ορθολογικο χαρακτήρα τους. Πριν απ’ όλα αυτές οι επι
λογές δεν σκοπεύουν να ιεραρχήσουν τις συγκεκριμένες
ανάγκες σύμφωνα με κάποια σειρά. Το ρώτημα αν η
ανάγκη τροφής είναι σημαντικότερη απο εκείνη της δη
μιουργικής δραστηριότητας, αν η ανάγκη της φιλίας εί
ναι σημαντικότερη απο την ανάγκη υγιεινής, θα μας
παρέσυρε σε συζητήσεις χωρίς κανένα νόημα, γιατί όλες
αυτές οι ανάγκες εκδηλώνονται κάτω απο τις πιο διαφο
ρετικές μορφές της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότη
τας. Οι προτιμήσεις λοιπον δεν ιεραρχουν τις συγκεκρι
μένες ανάγκες σύμφωνα με μια σειρά διάδοχης, αλλα
αναφέρονται στο σύστημα των αναγκών. Οι επιλογές
που σκοπεύουν στο σύστημα των αναγκών σημαίνουν,
κατα συνέπεια, την προτίμηση για έναν ή περισσότερους
τρόπους ζωής σε σύγκριση με κάποιους άλλους.
Ωστόσο η προτίμηση για έναν τρόπο ζωής και όχι
για έναν άλλο γίνεται πάντα σύμφωνα με ορισμένες συγ
κεκριμένες αξίες. Μια και στις σύγχρονες κοινωνίες οι
αξίες είναι πλουραλιστικες, οι προτιμήσεις σ’ ότι αφόρα
τον τρόπο ζωής είναι όμοια πλουραλιστικες. Εξάλλου
υπάρχουν επίσης αντιφατικές αξίες που συνδέονται με
αντιτιθέμενα συμφέροντα ή με αντίθετες ιδεολογικές
προοπτικές ή και με τα δύο. Κατα συνέπεια υπάρχουν
επίσης επιλογές ανταγωνιστικές ή αντίθετες σ’ ότι αφόρα
τον τρόπο ζωής και τις ανάγκες.
Οι διαφορετικές επιλογές σ' ότι αφόρα τις ανάγκες
στοχεύουν στην κάλυψη της ίδιας λειτουργίας, αλλα
στην πραγματικότητα δεν μπορούν να το κάνουν.
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Το αίτημα μπορεί λοιπον να διατυπωθεί ως έξης: το
σύστημα των ανθρώπινων αναγκών θα έπρεπε να αντι
στοιχεί στο σύστημα των αναγκών που έχουμε επιλέξει.
Αυτή η λειτουργία καλύπτεται απο την επιρροή που εξα
σκείται στην εξέλιξη των συστημάτων αναγκών, πέρα
απο την κριτική των συστημάτων αναγκών που δεν αν
τιστοιχούν σ' αυτές που προτιμούμε.
Τπάρχει ένας πραγματικός και ένας υποθετικός τρό
πος για να καλύψουμε αυτή τη λειτουργία. Ο υποθετικός
συνίσταται στην επιβολή των αναγκών. Επιβολή αναγ
κών σημαίνει ότι αποδίδουμε ανάγκες σε άτομα ή ομά
δες ατόμων που δεν τις έχουν συνειδητοποιήσει. Αυτό
μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Πρώτο, με την άρνηση
του γεγονότος ότι οι ανάγκες που θέλουν να καλύψουν
αυτα τα άτομα είναι οι πραγματικές, αυθεντικές τους
ανάγκες. Δεύτερο, βεβαιώνοντας πως οι άνθρωποι έχουν
άλλες ανάγκες τις οποίες δεν έχουν συνειδητοποιήσει,
και που θα μετέβαλλαν το σύστημα αναγκών τους αν
συνειδητοποιούσαν τις πάρα πάνω ανάγκες.
Πριν συνεχίσουμε την ανάλυση θα πρέπει να διακρί
νουμε ανάμεσα σε δύο τρόπους επιβολής των αναγκών.
Έχουμε ήδη δείξει ότι η πρώτη (που διακηρύσσει πως οι
συνειδητοποιημένες ανάγκες δεν είναι αυθεντικές ανάγ
κες) είναι ανυποστήρικτη θεωρητικά και επικίνδυνη πρα
κτικά. Αλλα είναι άραγε όμοια πιθανό ολόκληρες ομά
δες ατόμων να έχουν —πέρα απο αυτές που νιώθουν—
και άλλες ανάγκες, ασυνείδητες ακόμα, που θα μετέτρε
παν (απο την στιγμή που θα γίνοταν συνειδητές) όλο το
σύστημα αναγκών τους;
Ξεκινάμε απο την υπόθεση ότι οι ανάγκες είναι συ
νειδητές, και ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ανάγκες μό
νο εκείνες για τις οποίες έχουμε συνείδηση. Το πρόβλη
μά μας όμως είναι να ξέρουμε αν τα επίπεδα και οι μορ
φές της συνείδησης είναι ομοιογενείς.
Ο Σαρτρ πρότεινε μιαν εξαιρετικά σημαντική διά-
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κρίση oe σχέση με τις μορφές σονειδητοποίησης των
αναγκών. Σύμφωνα μ’ αυτόν, η ανάγκη υπάρχει σαν
έλλειψη και σαν σχέδιο. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε
απλα συνείδηση για την ύπαρξη της ανάγκης· στην δεύ
τερη πρόκειται για συνείδηση των μορφών ικανοποίησης
των αναγκών και της συνειδητής δραστηριότητας που
στοχεύει στην ικανοποίησή τους. Αυτός που έχει συνεί
δηση της μοναξιάς του ή νιώθει ότι η ζωη του δεν έχει
νόημα και στόχο, διατυπώνει έτσι μια συνειδητή ανάγ
κη: την ανάγκη για σχέσεις με τους άλλους γενικά, όπως
και την ανάγκη να δώσει ένα σκοπο στη ζωη του. Αν ένα
τέτοιο αίσθημα εκδηλωνόταν σε μαζική κλίμακα μέσα
στους ανθρώπους θα μπορούσαμε να βεβαιώσουμε πως η
συγκεκριμένη ανάγκη υπάρχει σε γενική μορφή. Αυτό
που δεν υπάρχει είναι η δραστηριότητα που στοχεύει
στην ικανοποίηση της ανάγκης, η συνείδηση του ικανοποιήσιμου χαρακτήρα της ή των πιθανών μορφών που
θα μπορούσε να πάρει η ικανοποίησή της.
θ α μπορούσαμε να αναρωτηθούμε γιατί αυτή η
συνείδηση ή αυτή η μορφή δραστηριότητας δεν υπάρ
χουν; Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Αυτό που λείπει είναι
οι κοινωνικοί καθορισμοί, οι στόχοι, οι θεσμοί, που θα
επέτρεπαν την ικανοποίηση αυτής της ανάγκης και την
μετατροπή της έλλειψης σε σχέδιο. Και αυτό είναι μια
λογική υπόθεση.
Σ’ αυτή την περίπτωση τι σημαίνει λοιπον επιβολή
αναγκών; Δεν μπορεί κάνεις να επιβάλει την (δια την
ανάγκη μια και την παρουσιάζει σα να υπάρχει με τη
μορφή της έλλειψης. Στην πράξη επιβάλλει την ακόλου
θη υπόθεση: αν υπήρχαν οι κοινωνικοί καθορισμοί που
προσανατολίζουν τις ανάγκες, η ανάγκη θα μεταβαλόταν σε σχέδιο και σ’ αυτή την κατεύθυνση το ίδιο το σύ
στημα των ανθρώπινων αναγκών θα άλλαζε. Στο βαθμό
που δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τίποτε σ’ ότι αφό
ρα το μέλλον, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως έτσι
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επιβάλλουμε ανάγκες. Δεν μπορούμε να ξέρουμε με
βεβαιότητα αν αυτό που προτείνουμε θα πραγματωθει,
ακόμα και αν όλοι οι προκαταρκτικοί όροι έχουν συγ
κεντρωθεί. Αλλα αυτή η επιβολή των αναγκών είναι
αναμφίβολα λογική. Και κυρίως η κλίμακα των άξιων
πάνω στη βάση της οποίας εκφράζουμε την προτίμησή
μας για ένα δοσμένο σύστημα αναγκών μπορεί να μας
βοηθήσει να διακρίνουμε, μέσα στην σημερινή κοινωνία,
την ύπαρξη αναγκών των οποίων η ικανοποίηση μπορεί
τουλάχιστον να μας οδηγήσει προς το σύστημα αναγκών
που επιθυμούμε.
Αν δεχτούμε ότι ο δεύτερος τρόπος επιβολής των
αναγκών είναι λογικος, θα πρέπει και πάλι να αναρωτη
θούμε για ποιο λόγο αυτοί οι δύο τρόποι επιβολής των
αναγκών μιας φαίνονται σαν ικανοποιητική μέθοδος για
τον προσανατολισμό τους. Κι αυτό γιατί οι ιδέες και οι
αξίες, όποιες κι αν είναι, δεν μπορούν να καλύπτουν απο
μόνες τους αυτή την λειτουργία προσανατολισμού ή ακό
μη και αν το μπορούν, αυτό συμβαίνει μόνο πρόσκαιρα,
στις «μεγάλες στιγμές» κοινωνικής ανατροπής. Αλλα οι
οπαδοί του δεύτερου τρόπου, του λογικού, για την επιβο
λή των αναγκών θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι έρχεται
σε αντίθεση με τα γεγονότα. Δεν μπορεί να γίνει αληθινη
δύναμη μετασχηματισμού των αναγκών, παρα μόνο αν
ενσωματωθεί μέσα σε θεσμούς, καθορισμούς, στην (δια
την κοινωνική ζωη. Και στο βαθμό που είναι πραγματι
κοί, οι ιδεολογικοί καθορισμοί (σ' αυτή την συγκεκριμέ
νη περίπτωση οι θεωρίες) μπορεί να αντιπροσωπεύουν
μια δύναμη ικανή να μεταμορφώσει τη δομή των ανα
γκών ορισμένων ανθρώπων σύμφωνα με τις ιδέες τους.
Αλλα ακόμα και αν αυτή η αλλαγή ήταν δημοκρα
τική στο περιεχόμενό της, θα διατηρούσε έναν ελιτίστικο
χαρακτήρα και γι’ αυτό το λόγο θα ήταν εξαιρετικά
εύθραυστη. Μια νέα διάρθρωση των αναγκών θα έπρεπε
να είναι βαθια ριζωμένη και να προσφέρει μια πράγματι-
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χη κοινωνική εναλλακτική λύση, ώστε να μπορεί να γε
νικευτεί.
Επιστρέφω έτσι στο αρχικό πρόβλημα: οι διάφορες
επιλογές αναφορικα με τις ανάγκες επιθυμούν να καλύψουν την (δια λειτουργία, αλλα στην πραγματικότητα
αυτό δεν ε(ναι δυνατό. Η δομή της εξουσίας όλων των
σύγχρονων κοινωνιών, που παίρνει υπόψη της τις επιτα
γές της παραγωγής και της κοινωνικής συμβίωσης, είναι
φορέας μιας προτίμησης για συγκεκριμένα συστήματα
αναγκών. Ωστόσο, τα διάφορα κέντρα εξουσίας μπορούν
να επεξεργάζονται συστήματα κοινωνικών καθορισμών
(προϊόντα, θεσμούς) που καθοδηγούν τις ανάγκες και
την μορφή ικανοποίησής τους. Αντίθετα με εκείνους που
είναι στερημένοι, εν μέρει ή ολοκληρωτικά, απο κάθε
εξουσία.

Αυτός ο προσανατολισμός του συστήματος των
αναγκών μέσα απο καθορισμούς και κοινωνικούς θε
σμούς ονομάζεται χειραγώγηση. Φυσικά η χειραγώγηση
μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους. Ο
Λούκατς διέκρινε δύο είδη χειραγώγησης, και χαρακτή
ριζε την πρώτη βίαιη και τη δεύτερη εκλεπτυσμένη. Ο
πρώτος τύπος επιβολής αναγκών αναφέρεται στη βίαιη
χειραγώγηση. Κηρύσσει ανύπαρκτες τις πραγματικές
ανάγκες και απαγορεύει, μέσα απο αυθαίρετες αποφά
σεις, την εμφάνιση κοινωνικών καθορισμών (προϊόντων,
θεσμών) που θα επέτρεπαν την ικανοποίηση τέτοιων
αναγκών. Αυτό ακριβώς μπορούμε να χαρακτηρίσουμε
σαν δικτατορία πάνω στις ανάγκες. Αντίθετα μ’ αυτό, η
εκλεπτυσμένη χειραγώγηση πραγματοποιείται μέσα απο
την αναγνώριση των υπαρκτών αναγκών. Το σύστημα
της εκλεπτυσμένης χειραγώγησης προσφέρει και παρά
γει θεσμούς που ανταποκρίνονται σε σχέδια ήδη υπαρ-
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κτα και γενικευμένα, κι αυτό σε αυξανόμενο βαθμό. Αλ
λα στηρίζεται στην ανάγκη σαν έλλειψη: δεν παράγει
στην προοπτική εναλλακτικών τρόπων ζωής, δεν δη
μιουργεί αντι-θεσμους. Κατα συνέπεια, η έλλειψη που
δεν μπορεί να ικανοποιηθεί (που δεν είναι διοχετεύσιμη)
μέσα απο συγκεκριμένα σχέδια, συσσωρεύεται και οι
μορφές της διοχέτευσής της παίρνουν την ανορθολογικη
όψη της νεύρωσης και της βίας.
Οι δύο μορφές της χειραγώγησης προϋποθέτουν λοι
πόν (με τρόπο ανοιχτο ή καλυμένο) το διαχωρισμό ανά
μεσα σε «πραγματικές» και «μη πραγματικές» ανάγκες.
Κάθε τύπος χειραγώγησης παραβιάζει τον κανόνα σύμ
φωνα με τον οποίο θα έπρεπε να αναγνωρίζονται και να
ικανοποιούνται όλες οι ανάγκες, με την εξαίρεση εκείνων
που μεταχειρίζονται τον άνθρωπο σαν απλό μέσο.
Όλα όσα διατυπώσαμε πάρα πάνω σε ένα επίπεδο
καθαρα θεωρητικό, παίρνουν εδω ένα κοινωνικό περιε
χόμενο. Είπαμε ότι αν δεν εφαρμόσουμε έναν απο τους
τύπους της κατηγορικης επιταγής με τρόπο περιοριστι
κό, για την αναγνώριση και ικανοποίηση των αναγκών,
αυτές γίνονται εξ ορισμού αδύνατες. Η διατύπωση της
κατηγορικης επιταγής που δώσαμε αποκλείει την ανάγ
κη υποβιβασμού του ανθρώπου στο επίπεδο του απλού
μέσου. Όλες οι κοινωνίες οι θεμελιωμένες πάνω στις
σχέσεις υποταγής και ιεραρχίας, όπου υπάρχει χωρισμός
ανάμεσα σ’ εκείνον που έχει και σ’ εκείνον που δεν έχει
την εξουσία, ανάμεσα σ’ εκείνον που κατέχει αγαθα, που
μπορεί να τα διαθέσει όπως θέλει, και εκείνους που στε
ρούνται τα πάντα, προκαλουν την ανάγκη να χρησιμο
ποιηθεί ο άνθρωπος σαν μέσο. Σε τέτοιες κοινωνίες είναι
πρακτικά αδύνατη η αναγνώριση όλων των αναγκών
για να μη μιλήσουμε καν για την ικανοποίησή τους.
Συνέπεια αυτου είναι πως η άρνηση του διαχωρισμού
ανάμεσα σε «πραγματικές» και «ανύπαρκτες», «φαντα
στικές» ανάγκες, δεν είναι «πραγματική» η ίδια. Δεν

84

ΟΙ ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

αποτελεί συνέπεια μιας εμπειρικής περιγραφής των
γεγονότων αλλα αντίθετα συγκρούεται μ’ αυτα, αποδει
κνύεται πως αποτελεί μια αξία, έναν κανόνα, που δεν
μπορεί να εφαρμοστεί παρα μόνο στο πλαίσιο της
κατάργησης των κοινωνικών σχέσεων που στηρίζονται
στην υποταγή και την ιεραρχία.
Ωστόσο, ο κανόνας διατυπώθηκε με τέτοιο τρόπο
ώστε να μην αμφισβητεί την ικανότητα του καθένα να
συνειδητοποιεί τις δίκες του ανάγκες (χωρίς καμία αναφορα στο αν είναι ήδη συνειδητές)· αυτή η ικανότητα
αποτελούσε ακριβώς το σημείο της αφετηρίας μας. Δεν
κάναμε καμία σύνδεση ανάμεσα στην χειραγώγηση των
αναγκών και το φετιχιστικο χαρακτήρα τους. Δεν τοπο
θετηθήκαμε έξω απο την ανθρώπινη πραγματικότητα.

Αλλα η τελευταία θέση μας απαιτεί μερικες συμπλη
ρωματικές διευκρινήσεις.
Σύμφωνα με το Μαρξ, αυτοί που εκφράζουν το ξεπέ
ρασμα μιας κοινωνίας θεμελιωμένης στην υποταγή και
την ιεραρχία, είναι και οι φορείς των ριζικών αναγκών.
Πρόκειται για άτομα που έχουν συνειδητοποιημένες
ανάγκες, ανάγκες που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο της
δοσμένης κοινωνίας, αλλα των οποίων η ικανοποίηση
δεν είναι δυνατή παρα μόνο μέσα απο το ξεπέρασμά της
(που ο Μαρξ ονομάζει καπιταλισμό) και τη δημιουργία
της «κοινωνίας των συνεταιρισμένων παραγωγών». Αυ
τή η τελευταία κοινωνία δεν παύει να αποτελεί μια θεω
ρητική κατασκευή όσο οι κοινωνικές δυνάμεις, που
ενσαρκώνουν τις ριζικές ανάγκες και τις κάνουν συνειδη
τές, δεν δημιουργούν τις απαραίτητες κοινωνικές
προϋποθέσεις για την ικανοποίηση των ριζικών αναγκών
τους, παλεύοντας αδιάκοπα ενάντια στην καταπίεση και
την εκμετάλλευση.
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Ας ξαναδούμε για την ώρα το συγκεκριμένο πρότυ
πο μέσα στο οπο(υ ο Μαρξ συνόψισε αυτή την κίνηση.
Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε, γιατί ορισμένες
πλευρες του πρότυπου μπορούν απλούστατα να αμ
φισβητηθούν, χωρίς να μεταβληθει η βασική αντίληψη.
Γιατί δεν μπορεί κάνεις να αρνηθει ότι μόνο οι πραγμα
τικές κινήσεις μπορούν να επιτύχουν την ελεύθερη πραγ
ματοποίηση αλλαγών, δηλαδη πάνω στη βάση της ελεύ
θερης συνεργασίας, αν οι άνθρωποι σκοπεύουν να ικανο
ποιήσουν τις ανάγκες τους μέσα σ' αυτή και δια μέσου
αυτής.
Σε πολλά απο τα κείμενά μου προσπάθησα να δείξω
ότι στον κόσμο μας —και στις διάφορες δομικές του μορ
φές— υπάρχουν ριζικές ανάγκες που προκαλουν πάντα
την εμφάνιση νέων αντίστοιχων κινημάτων. Τόνισα επί
σης επανειλημένα πως η αντίληψή μου για το ξεπέρασμα
σχέσεων θεμελιωμένων στην ιεραρχία και την υποταγή
βρίσκεται σε στενή σύνδεση μ’ αυτές τις υπαρκτές, ριζι
κές ανάγκες, θ α ήθελα τώρα να προχωρήσω πάρα πέρα.
Είναι αδιαμφισβήτητο πως τα κινήματα που επικεν
τρώνονται και οργανώνονται γύρω απο τις ριζικές ανάγ
κες (αντιπροσωπεύουν μια μειοψηφία, ή τουλάχιστο, έτσι
συνέβαινε μέχρι σήμερα. Ταυτόχρονα επικαλούνται πάν
τα την ανθρωπότητα και ξεκινούν απο το αξίωμα ότι οι
επιθυμίες και οι στόχοι τους έχουν σα μέτρο ολόκληρη
την ανθρωπότητα· και ότι, μέσα απο τις προσπάθειές
τους, που στοχεύουν στο ξεπέρασμα των σχέσεων ιεραρ
χίας και υποταγής, αντιπροσωπεύουν τις αξίες και τις
ανάγκες όλης της ανθρωπότητας. Μια τέτοια συνείδηση
δεν είναι άραγε ιδεολογική, και επομένως η κοινωνική
ουτοπία που εκφράζει μια συνάφεια με τις ριζικές ανάγ
κες δεν έχει και η (δια ιδεολογικό χαρακτήρα;
θ α πρέπει κατ’ αρχήν να πούμε πως δεν υπάρχει
κανένα σινικό τείχος ανάμεσα στις ριζικές και τις μη ρι
ζικές ανάγκες. Το κίνημα που επικεντρώνεται πάνω στις
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ριζικές ανάγκες αντιπροσωπεύει ταυτόχρονα και τις μη
ριζικές, δηλαδη εκείνες που μπορούν ήδη να ικανοποιή
σουν στο εσωτερικό της δοσμένης κοινωνίας. Για παρά
δειγμα, η ανάγκη ριζοσπαστικών κινημάτων μπορεί να
ικανοποιηθεί στο πλαίσιο των σημερικων κοινωνιών που
διευθύνονται απο ένα δημοκρατικό κράτος. Εξάλλου,
μπορούμε να βρούμε, και συχνά βρίσκουμε πράγματι,
ριζικές ανάγκες σε όλα τα κινήματα, κόμματα, ομάδες
συμφερόντων, που δεν είναι οργανωμένα γύρω απο τις
ριζικές ανάγκες. Τέλος, και είναι το ίδιο σημαντικό, αν
ξεκινήσουμε απο την υπόθεση ότι η νόρμα, σύμφωνα με
την οποία όλες οι ανάγκες θά έπρεπε να αναγνωρίζονται
και να ικανοποιούνται, δεν μπορεί να πραγματωθει πα
ρα μόνο μέσα απο το ξεπέρασμα των κοινωνιών που
βασίζονται στην υποταγή και την ιεραρχία, πως δεν
μπορεί να γίνει συστατικό στοιχείο μιας νέας κοινωνίας
παρα μόνο μέσα απο την δραστηριότητα του ανθρώπου,
το σύστημα των θεσμών, της παραγωγής και της επικοι
νωνίας, τότε υποστηρίζουμε πως η αναγνώριση όλων
των ανθρώπινων αναγκών είναι, κι αυτή, μια ριζική
απαίτηση.
Η αναφορα που κάνουν λοιπον οι φορείς των ριζικών
αναγκών σε ολόκληρη την κοινωνία, δεν είναι υποχρεω
τικά ιδεολογική, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν
θα μπορούσε και να γίνει. Αυτό θα συνέβαινε, αν ανακή
ρυσσαν «λαθεμένες» ή «μη πραγματικές» τις μη ριζικές
ανάγκες, ή τα συστήματα που δεν αρθρώνονται γύρω
απο τις ριζικές ανάγκες. Μια τέτοια αναφορα θα μετα
βαλλόταν όμοια σε ιδεολογική, αν στρεφόταν ενάντια
στον ίδιο τον όρο της ύπαρξής της, το δημοκρατικό κρά
τος.
θ α πρέπει, ωστόσο, να καταφύγουμε στην τρίτη
μορφή διάκρισης ανάμεσα στις «αληθινές» ή «ψεύτικες»
ανάγκες. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ακόμα και
αν τα ριζοσπαστικά κινήματα απορρίπτουν τον διαχωρι-
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σμο ανάμεσα σε «πραγματικές» και «μη πραγματικές»
ανάγκες, και εμφανίζονται επομένως σαν κινήματα μη
ιδεολογικά, στηρίζονται ωστόσο στις δίκες τους αξίες
για να δικαιολογήσουν την προτίμησή τους για ένα σύ
στημα αναγκών, συγκριτικά με κάποιο άλλο, και για να
επηρεάσουν την κοινωνία προς την κατεύθυνση του
συστήματος αναγκών που προτιμούν. Πώς μπορούν να
κάνουν κάτι τέτοιο και ποια λειτουργία έχει;
Κατ’ αρχήν οι ριζικές ανάγκες είναι οι ίδιες πλουραλιστικες. Δεν υπάρχει κανένα κίνημα του οποίου όλο το
σύστημα αναγκών να οργανώνεται γύρω απο ριζικές
ανάγκες. Υπάρχουν διάφορα ριζοσπαστικά κινήματα που
αποτελούν τον πυρήνα των αυτοδιαχειριστικων κινημά
των, άλλα επίσης που τα συναντάμε στην επανάσταση
του τρόπου ζωής ή στα φεμινιστικά κινήματα. Κατα
συνέπεια, αυτα όλα δεν αναφέρονται στο ίδιο σύστημα
αναγκών, και δεν θέλουν να επηρεάσουν την κοινωνία
προς την ίδια κατεύθυνση. Υπάρχει εν τούτοις ένα κοινο
χαρακτηριστικό σε όλες τις επιλογές που κάνουν τα ριζο
σπαστικά κινήματα: όλα αποκλείουν απο τα συστήματα
αναγκών που προτιμούν, εκείνες τις ανάγκες που εκφρά
ζουν ή σημαίνουν στην πράξη την χρησιμοποίηση του
ανθρώπου σαν απλού μέσου.
Όταν μιλάμε για ριζικές ανάγκες που σκοπεύουν να
επηρεάσουν ή να καθοδηγήσουν το σύστημα των αναγ
κών απο την άποψη του τρόπου ζωής που προτιμούν,
βεβαιώνουμε ταυτόχρονα πως πρόκειται για έναν οδηγο
δράσης, για μια επιρροή πλουραλιστικου τύπου, στο
βαθμό που εξασκείται ξεκινώντας απο διαφορετικά πρό
τυπα ζωής.
Αυτές οι μορφές επίδρασης δεν μπορούν να αποκτή
σουν χαρακτήρα χειραγώγησης. Αλλα αυτό δεν είναι
απο μόνο του παρα ένα αρνητικό χαρακτηριστικό. Δεν
θα μπορούσε να γίνει θετικό παρα μόνο αν τα ριζοσπα
στικά κινήματα εξηγούσαν τις ίδιες τους τις επιλογές και
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την επίδρασή τους πάνω στις ανάγκες, και εαν τις εξα
σκούσαν στα όρια της δυναμικότητάς τους, με τρόπο
ώστε να αποκλείουν προκαταβολικά κάθε χειραγώγηση.
Αν έπαυαν να το κάνουν, αν δεν απόκλειαν στο έξης τις
ανάγκες που μεταβάλλουν τον άνθρωπο σε απλό μέσο,
θα έπαυαν να είναι κινήματα που αντιπροσωπεύουν ριζι
κές ανάγκες παρα τον ριζοσπαστικό χαρακτήρα των
ιδεών που επικαλούνται. Και για να εκφράσουμε αυτό το
πράγμα με πιο απλό τρόπο, μπορούμε να πούμε πως ένα
ριζοσπαστικό κίνημα που σκοπεύει να προσφέρει την
ευτυχία στους ανθρώπους παρα τη θέλησή τους παύει
αυτόματα να είναι ριζοσπαστικό, με την έννοια που
έχουμε δώσει σ’ αυτή την έκφραση.
Κατα συνέπεια, η επιλογή ενός δοσμένου συστήμα
τος αναγκών δεν μπορεί να εξασκήσει την επιρροή του
παρα μόνο κάτω απο μια μορφή: δημιουργώντας κοινω
νικούς καθορισμούς και θεσμούς που ενσωματώνουν την
εναλλακτική λύση στις υπαρκτές ανάγκες και διασφαλί
ζουν στις ανάγκες που εμφανίζονται σαν απλή έλλειψη
τη δυνατότητα να μεταβληθουν σε συνειδητά σχέδια.
Ταυτόχρονα δεν μπορεί να στραφεί ενάντια στην ύπαρξη
ή να αρνηθει την σημασία των κοινωνικών καθορισμών
ή των θεσμών που επιτρέπουν στις πραγματικές ανάγκες
να επιβιώνουν, η να ικανοποιούνται, με την εξαίρεση
εκείνων που μεταβάλλουν το άνθρωπο σε απλό όργανο.
Πρέπει λοιπον να επιθυμεί την προοδευτική κατάργηση
της χειραγώγησης και την κοινωνική κατανομή της
εξουσίας. Σ’ αυτό το πλαίσιο όλες οι ανάγκες, συμπεριλαμβάνοντας και τις ριζικές ανάγκες, μπορούν να εμφα
νίζονται ίσες και οι κοινωνικοί καθορισμοί (προϊόντα, θε
σμοί) που επιτρέπουν την ικανοποίησή τους, αντιστοι
χούν στα διάφορα εναλλακτικά πρότυπα ζωής.
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Το γεγονος πως υπάρχει μόνο ένας μη χειραγωγικος τρόπος προσανατολισμού των αναγκών, η δημιουρ
γία ίσων δυνατοτήτων για ποιοτικά διαφορετικές ανάγ
κες και συστήματα αναγκών, δεν σημαίνει καθόλου ότι
εγκαταλείπεται το δικαίωμα της κριτικής απέναντι σε
ορισμένα συστήματα αναγκών. Ωστόσο το σύστημα των
δημοκρατικών θεσμών, όπου αποφασίζονται οι προτε
ραιότητες που μπαίνουν ανάμεσα στις διάφορες ανάγκες,
δεν είναι το κατάλληλο δημόσιο πλαίσιο για την εξάσκη
ση αυτής της κριτικής. Η κριτική των αναγκών πρέπει
να έχει έναν προσωπικό χαρακτήρα. Φυσικά όχι με την
έννοια ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί παρα μόνο
απο άτομο σε άτομο —η δημόσια ζωη μπορεί επίσης να
είναι αγωγός μιας τέτοιας κριτικής—αλλα ότι η κριτική
των αναγκών δεν σκοπεύει στην λήψη μέτρων
καταναγκασμού. Για παράδειγμα, αν βρισκόμαστε
μπρος σε ένα ετερογενες σύστημα εκπαίδευσης, που
παίρνει υπόψη του όλες τις ανάγκες και ίσως και τις ικα
νοποιεί, είναι θεμιτό να προτιμάει κάνεις την μια ή την
άλλη μορφή εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε ένα συγκε
κριμένο πρότυπο ζωής· είναι θεμιτό να συζητάμε γΓ αυ
τα τα συστήματα εκπαίδευσης, δημόσια ή ιδιωτικά, και
να τα κερδίσουμε, ώστε να καταχτήσουμε όσο το δυνατό
περισσότερους ανθρώπους στις απόψεις μας. Αλλα κανέ
νας δεν έχει το δικαίωμα να ζητάει την κατάργηση ενός
θεσμού που ικανοποιεί μια υπαρκτή ανάγκη. Αυτή η κρι
τική και επιχειρηματολογία δεν μπορούν παρα να καθο
δηγούνται απο την πεποίθηση ότι η ίδια η ανάγκη θα
μπορέσει να μεταβληθει μέσα απο την επίδρασή μας,
απο την βεβαιότητα ότι το σύστημα, η ίδια η ανάγκη του
συστήματος αναφορας που υποβάλλεται σε κριτική, τελι
κά θα εξαφανιστεί. M utatis m utandis, αυτός είναι ο
κανόνας σε ότι αφόρα και την προσωπική κριτική: να
μην αρνούμαστε ποτέ την ικανοποίηση μιας ανάγκης,
αλλα να επικαλούμαστε άλλες ανάγκες, που κι αυτές εί
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ναι υπαρκτές σε άλλους ανθρώπους. Η απλότητα αυτου
του κανόνα κατανοείται εύκολα. Αν ο αδερφός μας περ
νάει τη ζωη του μέσα στην απραξία, ενω όλη η οικογέ
νεια δουλεύει σκληρά για να εξασφαλίσει την επιβίωσή
της, δεν θα καταφύγουμε στην πατρική εξουσία για να
πάψει να τον συντηρεί, αλλα θα απευθυνθούμε άμεσα
στον ίδιο. Εν μέρει θα δοκιμάσουμε να τον πείσουμε πως
η συμπεριφορά του δεν είναι δημοκρατική και εν μέρει
θα προσπαθήσουμε να του ξυπνήσουμε το ενδιαφέρον για
τις δραστηριότητες για τις οποίες φαίνεται προικισμένος,
και που σιγα-σιγα θα μπορέσουν να του προσφέρουν κά
ποια ικανοποίηση. Σ’ αυτό το παράδειγμα εκφράζεται
τόσο μια προτίμηση για έναν ορισμένο τύπο ζωής όσο
και μια κριτική των αναγκών, αλλα δεν συνεπάγονται
μέτρα καταναγκασμού.
Το δημοκρατικό και πλουραλιστικο κράτος,
βασίζεται στην κοινωνική κατανομή της εξουσίας, και οι
θεσμοί του δεν μπορούν να αποτελούν τους θεματοφύλακες της επεξεργασίας των νέων τρόπων ζωής, των νέων
συστημάτων αναγκών. Και κυρίως δεν θα πρέπει να γί
νουν. Δεν μπορούν παρα να προσφέρουν απλα ένα πλαί
σιο. Η εξαφάνιση των αναγκών που μεταβάλλουν τον
άνθρωπο σε ένα απλό μέσο είναι μια μακρόχρονη διαδι
κασία, είναι η δημοκρατία νοούμενη σαν εργασία. Αυτή
η εργασία τείνει, σα συνέπεια της αποκέντρωσης της
εξουσίας, να κάνει όλους τους ανθρώπους ιδιοκτήτες,
έχοντας σαν αφετηρία το αξίωμα ότι θα έπρεπε να είναι
ικανοί να συμμετέχουν στις κοινωνικές αποφάσεις και να
απολαμβάνουν τους καρπούς της παραγωγής. Στη διάρ
κεια αυτής της εργασίας θα έπρεπε να υλοποιείται και ο
κανόνας (ή ακριβέστερα να προσεγγίζεται όσο το δυνατό
περισσότερο) σύμφωνα με τον οποίο όλες οι ανάγκες θα
πρέπει να αναγνωρίζονται και στη συνέχεια να ικανο
ποιούνται, παίρνοντας υπόψη μας τις προτεραιότητες.
Και μόνο σε αντίθεση μ’ αυτή την εργασία, οι διάφο
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ρες επιλογές υπέρ ενός διαφορετικού τρόπου ζωής, οι
προσπάθειες που στοχεύουν στην αλλαγή της καθημερι
νής ζωής ή του συστήματος των αναγκών, μπορούν να
στηριχτούν πάνω στην εξουσία. Μέσα απο τον μετασχη
ματισμό του τρόπου ζωής, τις επιλογές και τις κριτικές
που αφορούν τις ανάγκες, διαμορφώνεται ένα μοντέλο
κοινωνικής συνύπαρξης. Πρόκειται λοιπον, μ’ άλλα λό
για, για μια αμοιβαία εκπαίδευση, τόσο με ατομικές όσο
και συλλογικές μορφές. Δεν μπορεί εν τούτοις να γίνει
έκδηλη παρα μόνο μέσα απο την επανάδραση που εξα
σκείται απο τις πραγματικά μετασχηματισμένες ανάγ
κες, στη συζήτηση πάνω στα συστήματα θεσμών του δη
μοκρατικού κράτους. Φυσικά αυτό δεν αποκλείει αλλα
αντίθετα προϋποθέτει ότι στο καινούργιο σύστημα αναγ
κών και στους νέους τρόπους ζωής ανταποκρίνονται νέοι
κοινωνικοί καθορισμοί που έχουν ίδια δικαιώματα. Όσο
περισσότερο υπάρχουν μέσα στην κοινωνία καθορισμοί
που διατάσσονται γύρω απο τις καινούργιες ανάγκες τό
σο μεγαλύτερος είναι ο ρόλος που μπορούν να παίξουν
στο πλαίσιο των αναγνωρισμένων αναγκών, ή ακριβέ
στερα θα έπρεπε να είναι.
Επισημάναμε λοιπον τρεις τρόπους για να ερμηνεύ
σουμε τη διάκριση ανάμεσα σε «αληθινές» και «ψεύτι
κες» ανάγκες.
Απορρίψαμε την διχοτομία ανάμεσα σε «πραγματι
κές» και «φανταστικές» ανάγκες και αποδεχτήκαμε τον
διαχωρισμό ανάμεσα σε «καλές» και «κακές» ανάγκες
με ένα συγκεκριμένο τρόπο, δεχτήκαμε επίσης την διά
κριση ανάμεσα στις «προτιμητέες» και «μη» ανάγκες, αν
αυτή γίνεται στη βάση μιας συνειδητής κλίμακας άξιων.
Δεν αρνούμαστε ότι μας καθοδηγεί, τόσο στην άρνηση
όσο και στην αποδοχή, μια ιδιαίτερη κλίμακα άξιων, και
μάλιστα μια κλίμακα άξιων που στηρίζεται πάνω σε ρι
ζικές ανάγκες. Αντίθετα δεν εξηγήσαμε μέχρι τώρα το
σύστημα αναγκών ή του τρόπου ζωής που προτιμάμε.
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Δέχομαι την κλίμακα άξιων του Μαρξ, δηλαδη το ιδεώ
δες ενός ανθρώπου πλούσιου σε ανάγκες και του οποίου
υπέρτατη ανάγκη είναι η ανάγκη των άλλων ανθρώπων.
Δεν έχω εδω το χώρο να διευκρινήσω όλες τις συνέπειες
ενός τέτοιου ιδεώδους. Μπορεί πάντως κάνεις να
βεβαιώσει πως πολυάριθμοι τρόποι ζωής μπορούν να
προωθήσουν την εμφάνιση αυτου του πλούσιου σε ανάγ
κες ανθρώπου. Και αυτό δεν είναι όλο: αυτός ο τύπος
ανθρώπου δεν μπορεί να γενικευτεί παρα μόνο αν ο κάθε
άνθρωπος έχει την δυνατότητα να επιλέγει, ανάμεσα σε
διαφορετικούς τρόπους ζωής, εκείνον που ταιριάζει
περισσότερο στην προσωπικότητά του. Κατα συνέπεια,
δεν προτείνω ένα και μόνο τρόπο ζωής, αλλα την πολυ
μορφία των τρόπων ζωής. Διάφορους τρόπους ζωής που
ικανοποιούν τη βασική ανάγκη που έχει ο άνθρωπος για
τους άλλους ανθρώπους.
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Νεοκαπιταλισμός χα ι
επαναστατικό κίνημα
Τη στιγμή που έστω καθυστερημένα
αναπτύσσεται ο «καταναλωτικός κα
πιταλισμός» και το «κοινωνικό κρά
τος» στην Ελλάδα τρεις Ιταλοί θεω 
ρητικοί του «εργατισμόυ» και της
«αυτονομίας» επιχειρούν μια κατα
πληκτική ανάλυση —απο την αλλο
τρίωση της εργασίας μέχρι το κράτος
και το νέο χαρακτήρα της επαναστα
τικής οργάνωσης.

Γ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ

Κρίση του κεφάλαιου
και αυτονομία
Η κρίση του σύγχρονου καπιταλισμού
σαν συνέπεια της αυτονομίας του
προλεταριάτου και πάρα πέρα σαν
παράγοντας ανάπτυξης αυτής της
αυτονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο,
ενάντια στην καπιταλιστική συσσώ
ρευση και τις υπερδυνάμεις.
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