Ο καπιταλισμός έχει κάνει τα
μυαλά μας αποικία
του Αναστάση Ταραντίλη
Είναι γνωστό πως η αγορά έχει καταφέρει να καταλάβει ένα πολύ
μεγάλο κομμάτι της ζωής και να το διευθετεί με τον τρόπο της,
το τρομακτικότερο όμως είναι πως έχει επηρεάσει τους ανθρώπους
στον τρόπο που βιώνουν, σκέφτονται και ονειρεύονται τον κόσμο∙
και αυτό αφορά κυριολεκτικά τους πάντες, μιας και παρατηρούμε
μέχρι και κόσμο ριζοσπαστικό να προτάσσει έναν αντικαπιταλισμό
ή αντικρατισμό με ηθική και περιεχόμενο της ελεύθερης αγοράς.
Ο καπιταλισμός, λοιπόν, κατάφερε να κλέψει το μέλλον από τη
φαντασία των ανθρώπων, μέσω των αναθεωρητών της ιστορίας
προσπαθεί να κλέψει το παρελθόν, ενώ συγχρόνως κλέβει κάθε
μέρα το παρόν. Αν έπρεπε ορθολογικά να βρούμε λόγους για τους
οποίους τόσο ο καπιταλισμός όσο και το κράτος θα έπρεπε εν μια
νυκτί να γίνουν θρύψαλα, η λίστα θα ήταν πολύ μεγάλη όπως και
το δίκιο∙ όμως καμία κοινωνική επανάσταση δεν φαίνεται στον
ορίζοντα και επιπλέον ενώ ο δυτικός κόσμος μοιάζει να μπορεί
πολύ εύκολα να φανταστεί είτε την ολική καταστροφή είτε τη
δυστοπία, τού είναι αδύνατον να φανταστεί την ευτοπία ή, τέλος
πάντων, έναν κόσμο που να λειτουργεί για όλους και όλες. Αυτό
πρέπει να το τονίζουμε για να αντιληφθούμε τη συγκαιρινή
κατάσταση των πραγμάτων. Ο λόγος που ένα κάρο ταινίες
πραγματεύονται την καταστροφή της ανθρωπότητας είναι, μεταξύ
άλλων, και η προσπάθεια να απεικονιστεί μια, έστω και
απέλπιδα, κάθαρση από τον καπιταλισμό. Πώς λοιπόν θα φτιάξουμε
έναν καινούργιο κόσμο όταν όχι απλά δεν μπορούμε να τον
φανταστούμε, αλλά δεν μπορούμε καν να φανταστούμε ότι θα
υπάρξει;
Η ηττοπάθεια και η απελπισία οδηγούν στην αδράνεια και την
ιδιώτευση, που αποτελούν βασικές συνιστώσες της κυρίαρχης
κουλτούρας. Όμως πώς να αντισταθείς στον Λεβιάθαν από τη μία
και στο Κράκεν από την άλλη, όντας ολομόναχος; Και κάπου εδώ

τριγύρω, βρίσκεται η αφετηρία του φαύλου κύκλου της ζωής στον
ύστερο καπιταλισμό ως μιας προσπάθειας διαρκούς απόσπασης της
προσοχής από μια ζοφερή πραγματικότητα, με τη χρησιμοποίηση
όλων εκείνων των θαυμαστών επιτευγμάτων που προσφέρει η εποχή
μας ─ από το Netflix μέχρι το Tinder. Αν όμως οι συνθήκες
είναι κακές, αυτό που τις κάνει εν τέλει πραγματικά απάλευτες
είναι ότι βιώνονται αποκλειστικά ατομικά∙ ο καθένας στο
ιδιωτικό του safe space. Σε μια εποχή που κυνηγάμε λίγη
ντοπαμίνη βλέποντας σε επανάληψη για 10η φορά Φιλαράκια, ένα
από τα ταμπού της εποχής είναι το να νιώθεις άβολα με κάτι και
αυτή η άβολη αίσθηση νοείται σαν το χειρότερο πράγμα που
μπορεί να βιώσει το άτομο. Το άβολο και ο κόμπος στο στομάχι
πριν κάποιος μιλήσει σε ένα γεμάτο αμφιθέατρο δεν είναι κάτι
ευχάριστο, όμως το συναίσθημα ότι το ξεπέρασες και έκανες την
υπέρβαση σίγουρα επιβραβεύουν και με το παραπάνω. Ο φόβος,
λοιπόν, του να νιώσουμε άβολα μεταφορικά αποτελεί μια
εναντίωση στην υπέρβαση, καθώς, άρρητα, η αγορά, μέσω του
θεάματος των διαφημίσεων, έχει υποσχεθεί ότι θα εξαλείψει κάθε
δυσφορία γρήγορα και αποτελεσματικά. Έτσι η κατάσταση του
άβολου, και μάλιστα ενός άβολου που θα πρέπει να πάρουμε οι
ίδιοι την ευθύνη για να το ξεπεράσουμε, γίνεται κόκκινη
σημαία, ενώ η κανονιστική λύση μέσω της αγοράς έχει ως σκοπό
να αφαιρέσει την οποιαδήποτε διαχείριση από το άτομο και να τη
δώσει σε εμπορευματικούς μηχανισμούς. Θα είχε μεγάλο
ενδιαφέρον μια έρευνα που να έδειχνε πόσα άτομα από τα 30 και
κάτω έχουν παραγγείλει έστω και μια φορά τηλεφωνικός την
τελευταία χρονιά, αντί να χρησιμοποιήσουν κάποια εφαρμογή. Δεν
είναι τυχαίο εξάλλου ότι η επίλυση του άβολου γίνεται μέσα από
το σύμπλεγμα που συναρμόζουν η φιλελεύθερη γραφειοκρατία, η
αξιολόγηση και η τεχνολογία, αφού στην πραγματικότητα αυτό που
δημιουργεί το άβολο είναι η ανθρώπινη επαφή όταν έχει
απροσδιόριστους παράγοντες και δεν είναι τελείως οριοθετημένη,
όποτε η λύση του είναι η μείωση της ανθρώπινης επαφής στο
απολύτως απαραίτητο.
Η ανθρώπινη επαφή είναι το άλφα και το ωμέγα, είναι προϋπόθεση
θεμελιώδης για να υπάρξει πολιτική σκέψη και δράση∙ αν δεν

βρεθούμε να μιλήσουμε, να κλάψουμε, να γελάσουμε και να
τσακωθούμε, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Για να το κάνουμε
όμως αυτό, πρέπει να αποαποικιοποίησουμε τα μυαλά μας από το
νεοφιλελεύθερο δόγμα της Θάτσερ «δεν υπάρχει κοινωνία,
υπάρχουν μόνο άτομα». Γι’ αυτό αντί να κρυβόμαστε στον
ιδιωτικό μας χώρο βγάζοντας selfie με τις γάτες μας, να
ξαναβγούμε έξω στον δημόσιο χώρο και να κάνουμε φασαρία∙ στην
τελική αν δεν υπάρχει εναλλακτική, έχουμε ευθύνη να την
φτιάξουμε εμείς στο τώρα και να μην την αναθέσουμε σε ένα
μέλλον που δεν θα έρθει πότε, έχοντας πάντοτε κατά νου ότι
ατομική ελευθερία χωρίς συλλογική ελευθερία είναι προνόμιο και
η συλλογική ελευθερία χωρίς ατομική ελευθερία είναι
αυταρχισμός. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προτάξουμε
μια
βαρετή
τεχνοφοβία
ούτε
μια
βεβιασμένη
ψευδοκοινωνικοποίηση, σχηματίζοντας με το ζόρι δυάδες ή
βαρώντας παλαμάκια όποτε συμφωνούμε, μετατρέποντας δηλαδή την
ανθρώπινη επικοινωνία σε μια μηχανιστική διαδικασία βγαλμένη
από τη φαντασία των χειρότερων group therapy. Εξάλλου η αγορά
μια χαρά μπορεί να τα εγκολπωθεί και, αν βρει το κατάλληλο
κοινό, να φτιάξει κιόλας όσα προϊόντα χωράει ο νους της και
μπορεί να πουλήσει. Με τον ίδιο μηχανισμό εξάλλου κατάφερε να
κάνει ακίνδυνα ένα κάρο ρεύματα της αντικουλτούρας, αφού ο
σωστός καπιταλιστής δεν ενδιαφέρεται αν έχεις σκουλαρίκια,
τατουάζ ή μοϊκάνα, αρκεί να μπορεί να βγάλει λεφτά από αυτή
σου την ενασχόληση.
Όσο κοινότυπο και αν ακούγεται, έτοιμες λύσεις σαφώς δεν
υπάρχουν. Εντούτοις, αν κάπου έπρεπε να ποντάρουμε τα σπίτια
μας, θα ήταν στα νήματα τα οποία φέρουν εγγενώς σχέσεις που
υπερβαίνουν και αντιτίθενται στην αγορά ─ από τις αυθεντικές
ανθρώπινες σχέσεις μέχρι την ύπαρξη πραγματικών κοινοτήτων με
κοινά βιώματα, σημασίες, χώρο και χρόνο. Διαδικασίες που σαφώς
δεν μας είναι εύκολες, αφού για να πραγματωθούν απαιτούν τόσο
συλλογικά όσο και ατομικά να ανοικοδομήσουμε ρητά σημασίες και
τρόπους επικοινωνίας και διάδρασης που από μικροί μάθαμε ότι
μας κάνουν να νιώθουμε άβολα, όπως για παράδειγμα να
αποδεχτούμε ότι θα διαφωνούμε και ότι η επίλυση της διαφωνίας

δεν είναι η διάσπαση, ο σεχταρισμός ή η επιστροφή στην
ιδιωτική ασφάλεια, αλλά ο διάλογος και η κριτική σύγκρουση με
περιεχόμενο και στόχο τη διατήρηση των σχέσεων. Στην τελική αν
θέλουμε να μιλάμε για αντικαπιταλισμό και αντικρατισμό, πρέπει
να είμαστε προετοιμασμένοι να σπάσουμε αυγά∙ ως γνωστόν, με
άλλο τρόπο ομελέτα δεν γίνεται.
ΥΓ: Προφανώς όταν λέμε ότι θα υπάρξουν φορές που θα πρέπει να
νιώσουμε άβολα, δεν σημαίνει ότι προτάσσουμε κάποιο
χριστιανικό αυτοτιμωρητικό πλαίσιο εντός του οποίου το άτομο
θα πρέπει να νιώθει άβολα άσκοπα, απλά για να νιώθει άβολα, ή
ότι το άτομο δεν μπορεί να έχει όλους τους λόγους του κόσμου
για να νιώσει έτσι, αλλά ότι ο φόβος του να νιώσουμε άβολα δεν
θα πρέπει να μας σταματά από να κάνουμε πράγματα που έχουν
μεγαλύτερη σημασία

Βιβλιοπαρουσίαση:
E.
P.
Thompson, Η Ηθική Οικονομία
του Πλήθους στην Βρετανία του
18ου αιώνα
του Βασίλη Γεωργάκη
Όταν οι άνθρωποι πεινάνε, τι κάνουν;
Το ερώτημα είναι κεντρικό στο άρθρο του E. P. Thompson που
δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1971 στο φημισμένο περιοδικό
της βρετανικής μαρξιστικής ιστοριογραφίας, το Past and Present
και κυκλοφόρησε πλέον και στα ελληνικά υπό την επιστημονική
επιμέλεια του Νίκου Ποταμιάνου, σε μετάφραση του Γιάννη
Βογιατζη και τις Εκδόσεις του Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Σε μία

εποχή όπου οι συλλογικές βεβαιότητες μοιάζουν να καταρρέουν, ο
νεοφιλελευθερισμός φαίνεται κυρίαρχος σε όλα τα κοινωνικά
πεδία και η οργανωμένη συλλογική διεκδίκηση περνάει περίοδο
ύφεσης, ίσως το παρελθόν να έχει να μας δώσει περισσότερα
διδάγματα και αφορμές για προβληματισμό από ό,τι φανταζόμαστε.
Ο Edward Palmer Thompson έζησε ακριβώς αυτή την κατάρρευση των
συλλογικών βεβαιοτήτων, την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων και την επέλαση του θατσερισμού. Πολιτικά ενεργός
και ο ίδιος, από τις γραμμές του Κομμουνιστικού Κόμματος της
Βρετανίας για μία δεκαετία (1946-1956) και σαν ακτιβιστής για
τον πυρηνικό αφοπλισμό, βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των
κοινωνικών αγώνων της γενιάς του και η πένα του αντανακλά
ακριβώς αυτές τις εξελίξεις τόσο στην ακαδημία ειδικά όσο και
γενικά στην κοινωνία.
O Thompson δεν ήταν απλώς ένας αφοσιωμένος μαρξιστής ιστορικός
και δηλωμένος σοσιαλιστής: την εποχή που η τάξη υποχωρούσε σαν
αναλυτική κατηγορία στα δυτικά πανεπιστήμια και ο μαρξισμός
αυτοπαγιδευόταν στις πνιγηρές αναλύσεις των Γάλλων (κυρίως)
στρουκτουραλιστών, ο Thompson έδινε έναν διμέτωπο αγώνα.
Αφενός επέμεινε στην διερεύνηση της ιστορίας της εργατικής
τάξης, από όπου και προέκυψε το μνημειώδες The Making of the
English Working Class (Η Συγκρότηση της Αγγλικής Εργατικής
Τάξης, εκδόσεις του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας
Πειραιώς), αφετέρου αγωνίστηκε για την διερεύνηση των
νοοτροπιών και των πεποιθήσεων των ίδιων των υποκειμένων της
ιστορίας και δη των εργατικών και ευρύτερα λαϊκών στρωμάτων.
Σε πείσμα της αλτουσεριανής εκδοχής του μαρξισμού που παρά την
όποια αυτονομία που αναγνώριζε στο εποικοδόμημα, κατέληγε να
αναγάγει όλες τις κοινωνικές εξελίξεις στην βάση, ο Thompson
μελέτησε και ανέσυρε από την λήθη τις πεποιθήσεις και τα
ελατήρια πίσω από τις πράξεις των στρωμάτων εκείνων που δεν
είχαν την τύχη να αφήσουν τα αχνάρια τους στον δημόσιο λόγο.
Ιστορικοί σαν τον Thompson και τον Ε. J. Hobsbawm έδωσαν στην
ιστορική τους ανάλυση χώρο στην αυτενέργεια των ιστορικών
υποκειμένων και επιζήτησαν να διαυγάσουν τα κίνητρα πίσω από
τις πράξεις τους. Η Ηθική Οικονομία του Πλήθους αποτελεί ένα

έργο που εντάσσεται ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο.
Στο επίκεντρο της έρευνας του
Thompson εν προκειμένω, τίθενται τα
εργατικά και ευρύτερα λαϊκά στρώματα
της Βρετανίας κατά το 18 ο αιώνα και
οι αντιδράσεις τους σε περιόδους
σιτοδείας και ύψωσης της τιμής των
τροφίμων . κυρίως δηλαδή οι Ταραχές
για
Τρόφιμα
(Food
Riots).
Αντικρούοντας
τις
αναλύσεις
συντηρητικών ιστορικών που έβλεπαν
στις ταραχές απλώς οχλοκρατικά
ξεσπάσματα
οργής,
ο
Thompson
μεθοδικά, ανασυνθέτει την νοοτροπία
και το σκεπτικό των ανθρώπων της
εποχής και πολύ πειστικά υποδεικνύει
πως στον πυρήνα των αντιδράσεων του «πλήθους» βρίσκονταν
αντιλήψεις για την οικονομία και την σχέση της με τα υπόλοιπα
κοινωνικά πεδία, οι οποίες δεν ήταν σε καμία περίπτωση
ανορθολογικές αλλά απλούστατα ήταν ασύμβατες με τα διδάγματα
της Πολιτικής Οικονομίας, της νέας οικονομικής σκέψης που
σάρωσε την Ευρώπη κατά τον 19ο αιώνα. Οι Ταραχές για τα Τρόφιμα
συνεπώς δεν αποτελούσαν οχλοκρατικές εκδηλώσεις, αλλά ήταν
μορφές συλλογικής δράσης και επικαλούνταν συγκεκριμένες
εθιμικές ρυθμίσεις στον χώρο της αγοράς, εμπνεόμενες από την
αντίληψη πως οι ανθρώπινες ζωές και η κοινωνική συνοχή
βάραιναν περισσότερο από τα κέρδη των εμπόρων και των
παραγωγών. Η άποψη πως η αγορά θα μπορούσε να λειτουργεί
ανεξέλεγκτα, θέτοντας σε κίνδυνο ολόκληρες κοινότητες και την
κοινωνική συνοχή, όχι μόνο θεωρούνταν παράλογη, αλλά δεν
απέκτησε ερείσματα παρά μόνο στις αρχές του 19 ου αιώνα. Το
σύνολο αυτών των λαϊκών αντιλήψεων ως προς την οικονομία ήταν
που ο Thompson αναγνώρισε ως ηθική οικονομία του πλήθους.
Η ηθική οικονομία πολύ σύντομα διαδόθηκε σαν εργαλείο στους

χώρους των ανθρωπιστικών επιστημών. Η σύλληψη του Thompson
κάλυψε ένα μεγάλο κενό, και αξιοποιήθηκε με πολλαπλούς
τρόπους, προκειμένου να ερμηνευτούν οι στάσεις των ανθρώπων
απέναντι κυρίως στην σαρωτική επικράτηση του Καπιταλισμού και
ανάλογων σχέσεων παραγωγής και εργασίας. Αναρίθμητες εργασίες
άντλησαν την έμπνευση τους από την Ηθική Οικονομία του
Πλήθους, με ορισμένα από αυτά να συμπληρώνουν και να
προεκτείνουν την επιχειρηματολογία του Thompson, όπως έκανε
παραδείγματος χάριν ο James Scott με το έργο The Moral Economy
of the Peasant (1976). Απαραίτητο φυσικά παραμένει σαν έργο
για τους ιστορικούς: η ποικιλία των πηγών που ο Βρετανός
ιστορικός αξιοποιεί για να διεισδύσει στην λαϊκή νοοτροπία και
ο υποδειγματικός τρόπος που τις αξιοποιεί παραμένουν πρότυπο
για όσους φιλοδοξούν να καταπιαστούν με την κοινωνική και την
εργατική ιστορία.
Πέραν των παραπάνω, η μεγαλύτερη αξία του βιβλίου ίσως
έγκειται στην βαθιά πολιτική θέση που διαπνέει την αμφισβήτηση
της
ιδέας πως ο Καπιταλισμός αποτελεί πάνω-κάτω φυσική
κατάσταση για της ανθρώπινες κοινωνίες. Τούτη η ιδέα αποτελεί
αξίωμα και θεμέλιο λίθο της κυρίαρχης αστικής αφήγησης. Η
Ηθική Οικονομία συνεπώς, δεν αποτελεί μόνο ένα υποδειγματικό
ιστορικό έργο, αλλά και μία ευθεία αμφισβήτηση του κυρίαρχου
αφηγήματος.
Πολιτικά, οι πεποιθήσεις των ανθρώπων του 18 ου αιώνα και οι
πρακτικές τους, μπορεί σήμερα να μη λογίζονται καν ως
ριζοσπαστικές. Άλλωστε ο Thompson δείχνει πως πολλές φορές τα
χαμηλά στρώματα αναζητούσαν και ανεύρισκαν συμμαχίες με την
αριστοκρατία, που τόσο ανησυχούσε για την ορμητική είσοδο της
αστικής τάξης στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ωστόσο ακόμη και
σήμερα ή μάλλον ακόμη περισσότερο σήμερα, η αμφισβήτηση της
θέσης του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής σαν περίπου φυσική
κατάσταση των πραγμάτων, αποτελεί μία βαθιά πολιτική
τοποθέτηση. Και ο Thompson μας παρουσιάζει με έξοχο τρόπο, πως
υπήρξε μία εποχή, όσο και τόσο μακρινή όσο μας παρουσιάζεται,
όπου το παράλογο χαρακτήριζε την θρησκευτική προσήλωση του

αστικού κόσμου στους νόμους της ελεύθερης αγοράς και στην
ικανότητά της να αυτορυθμίζεται. Η ηθική οικονομία του
πλήθους, συνιστούσε μία ολότελα διαφορετική αντίληψη για την
θέση και τον ρόλο της οικονομίας στο κοινωνικό γίγνεσθαι,
ακόμη και αν δεν μπορεί να ιδωθεί σαν μία πραγματική
εναλλακτική για την οργάνωση της κοινωνίας.
Ο νεοφιλελευθερισμός δεν αρκέστηκε στην σαρωτική του επιτυχία
στο παρόν, αλλά ζήτησε να επικρατήσει αναδρομικά και στο
παρελθόν. Όταν ένα κοινωνικό-οικονομικό σύστημα διεκδικεί τους
τίτλους της «φυσικής» κατάστασης των πραγμάτων, δεν μπορεί και
δεν θέλει να εξετάσει τις επώδυνες διαδικασίες του τοκετού
του. Και το έργο του Thompson επιτελεί ακριβώς αυτό το σκοπό.
Με επιστημοσύνη και αίσθηση του καθήκοντος του ιστορικού και
του πολιτικού ακτιβιστή, αλλά κυρίως με αγάπη και σεβασμό για
τις κατώτερες τάξεις και τους ηττημένους της ιστορίας, διέσωσε
από την λήθη τους ξεχασμένους αγώνες, ξεχασμένων ανθρώπων. Η
Ηθική Οικονομία του πλήθους πλην όλων των άλλων είναι ένας
φόρος τιμής στους ανώνυμους εκείνους ανθρώπους που έγραψαν
ακόμη ένα κεφάλαιο στους αγώνες για την κοινωνική χειραφέτηση.
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Αφού και ζώα εξημερώθηκαν, κανείς δεν πρέπει να απελπίζεται
ότι ο παραστρατημένος άνθρωπος είναι αδιόρθωτος

[1]

Κάπου στα 1845, στο workhouse του Andover οι τρόφιμοι είχαν
αναλάβει μια δουλειά που σήμερα μοιάζει αδιανόητη, θρυμμάτιζαν
δηλαδή, τα κόκκαλα των νεκρών με στόχο την παραγωγή λιπάσματος
για τα γειτονικά αγροκτήματα. Ώσπου κάποια μέρα υπακούοντας
στην ανάγκη, την πείνα και την απελπισία τους, ξεκίνησαν να
τρώνε τις ωμές σάρκες των συνανθρώπων τους που ο χρόνος δεν
είχε ακόμα προλάβει να εξαφανίσει. Και όμως, μόλις πενήντα
χρόνια πριν, ένα επαρχιακό δικαστήριο με μια ιστορική του
απόφαση είχε διαμορφώσει ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό,
θεσπίζοντας μια κλίμακα επιδότησης των φτωχών που βασιζόταν
στο ύψος της τιμής του ψωμιού.
Το 1944, κυκλοφόρησε ο Μεγάλος μετασχηματισμός. Στο βιβλίο του
αυτό ο Κάρλ Πολάνυι υποστηρίζει ότι δεν ήταν η δημιουργία του
σύγχρονου Κράτους συνέπεια της ανάδυσης του Καπιταλισμού, αλλά
η ίδια η Κρατική παρέμβαση που έκανε δυνατή την εγκαθίδρυση
και επιβίωση της οικονομίας της αγοράς. Μάλιστα θεωρεί ότι
αυτή είναι μια σχετικά πρόσφατη εξέλιξη, η μορφή της οποίας
ου

αποκρυσταλλώθηκε στο πρώτο μισό του 19 αιώνα. Το φαινόμενο
συνδέεται κατά την άποψή του, με την εισαγωγή των μεγάλων
περίπλοκων μηχανημάτων, ακριβώς επειδή το μέγεθος και η
δυνατότητα απόσβεσής τους συνδεόταν αναγκαστικά με τη μαζική
παραγωγή και την αδιάλειπτη λειτουργία τους.
Συνεπώς, κατά τον ίδιο, θα έπρεπε να δημιουργηθούν εκείνες οι
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που θα επέτρεπαν τον αδιάλειπτο
εφοδιασμό τους με πρώτες ύλες και θα δημιουργούσαν ένα
εξαιρετικά πειθαρχημένο εργατικό δυναμικό που θα
αλληλοεπιδρούσε με αυτά. Αυτή συνεπώς η αναγκαιότητα ήταν που
ωθούσε την ανερχόμενη ελίτ της βιομηχανίας να πάρει όλα εκείνα
τα μέτρα που θεωρούσε ότι απαιτούνταν ώστε να γίνει δυνατή η
διαμόρφωση μιας ενιαίας αγοράς εργασίας. Αλλά για να μπορέσει
να συμβεί κάτι τέτοιο, έπρεπε να καταργηθεί κάθε είδους
κοινοτική αλληλεγγύη ή επιδότηση, καθώς και να μετατραπεί σε

εφιάλτη η καθημερινότητα σε κάθε υφιστάμενο ίδρυμα αρωγής,
όπως τα workhouses.
Έμοιαζε σαν ένα γιγάντιο κύμα, το οποίο παρέσυρε τα πάντα στο
πέρασμά του, να χτύπησε με απίστευτη ένταση τους αδύναμους και
τελικά να μεταμόρφωσε για πάντα τον κόσμο μας.
Ωστόσο, κατά την άποψή μας ο μεγάλος μετασχηματισμός, όπως
κάθε μεγάλο κύμα αλλαγών, δεν γεννιέται πάντα στον χρόνο που
τα αποτελέσματά του μπορούν να γίνουν ορατά, συνεπώς το
λεγόμενο πείραμα των workhouses, δηλαδή η δραματική μείωση
κάθε εξωτερικής βοήθειας από τις ενορίες και η δημιουργία
συνθηκών που θα καθιστούσαν τη διαβίωση εντός των ιδρυμάτων
λιγότερο ή περισσότερο χειρότερη από εκείνη των πιο
κακοπληρωμένων βιομηχανικών εργατών, θα πρέπει να ιδωθεί σε
συνάρτηση με τους σημαντικότερους από τους παράγοντες εκείνους
των οποίων η ανασημασιοδότηση και η αξιοποίηση δημιούργησαν τα
υποκείμενα, τις ιδέες και τη συναίνεση που ήταν απαραίτητη για
να ευοδωθεί μια τέτοιου μεγέθους αλλαγή.
Ο Άγγελος Χανιώτης έχει στο παρελθόν χρησιμοποιήσει τον όρο
«συμπλοκή» προκειμένου να περιγράψει πολλά και φαινομενικά
ασύνδετα μεταξύ τους, τοπικά και χρονικά, γεγονότα και
εξελίξεις, τα οποία όμως σε μια δεδομένη χρονική περίοδο
παρήγαγαν παρόμοια αποτελέσματα [2] . Κάτι τέτοιο φαίνεται να
συνέβη, κατά την άποψή μας, και στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας
του 1830. Πιο συγκεκριμένα, έλαβαν χώρα μια σειρά από συμβάντα
του μακρού, του μέσου και του βραχέως χρόνου, τα οποία
διαμόρφωσαν το περιβάλλον του «μεγάλου μετασχηματισμού» και τα
οποία δυστυχώς δεν υπάρχει σήμερα ο χρόνος να αναλύσουμε.
Συμπέρασμά μας είναι ότι κανένα από αυτά τα συμβάντα δεν θα
μπορούσε να διαμορφώσει από μόνο του μια τόσο δραματική για τη
ζωή των ανθρώπων εξέλιξη, όπως ήταν η δημιουργία μιας εθνικής
αγοράς εργασίας, αν δεν υπήρχε η καταλυτική παρέμβαση του
βρετανικού Κράτους, το οποίο μεταξύ άλλων χρησιμοποίησε μέσα
όπως ήταν ο Νέος Νόμος περί των Φτωχών και το πείραμα των
Workhouses.

Όμως από την άλλη μεριά, η επιτυχία αυτών των παρεμβάσεων δεν
είναι δυνατόν να εξηγηθεί χωρίς να ληφθούν υπόψη οι παραπάνω
παράγοντες. Συγκεκριμένα, εξελίξεις του μακρού χρόνου, όπως
ήταν η αύξηση του πληθυσμού, η ανασύνθεση των ελίτ, η νέα
ηθική
των
προτεσταντικών
δογμάτων
όπως
αυτά
ανανοηματοδοτήθηκαν τότε, η ανασημασιοδότηση της ιδιοκτησίας
από απλή χρήση σε απόλυτο δικαίωμα, η αναγνώριση της
κοινωνικής χρησιμότητας του οικονομικού εγωισμού των ανθρώπων,
η
αργή έλευση της νέας οικονομίας, είχαν διαβρώσει
αποτελεσματικά τα θεμέλια του παλιού κόσμου, αλλά δεν ήταν σε
καμιά περίπτωση ικανές από μόνες τους να οδηγήσουν στον μεγάλο
μετασχηματισμό.
Ωστόσο, όσο πλησιάζαμε προς το τέλος του 18ου αιώνα, οι
εξελίξεις αυτές προοδευτικά αποκτούσαν άλλο νόημα, καθώς
αλληλοεπιδρούσαν με σημαντικές εξελίξεις του μέσου χρόνου,
όπως οι εντεινόμενες περιφράξεις και η καταστροφή της
οικοτεχνίας και βιοτεχνίας της υπαίθρου, η οποία άκμαζε για
αιώνες αλλά αδυνατούσε πλέον να ανταγωνιστεί την
παραγωγικότητα των νέων εργοστασίων. Η συνεπαγόμενη απειλή
αποψίλωσης της υπαίθρου από τον πληθυσμό της οδήγησε τα
ανώτερα στρώματα της αριστοκρατίας να υιοθετήσουν επιδοματικές
πολιτικές, για τις οποίες δεν ίσχυε πλέον η παλιά διάκριση
ανάμεσα στους ικανούς και μη φτωχούς και τις οποίες
χρηματοδοτούσαν από τις υψηλές τιμές των τροφίμων.
Τη στάση τους αυτή ενίσχυσαν η εντεινόμενη απειλή κατά της
τάξης και της ίδιας τους της υπόστασης που προερχόταν από την
άλλη μεριά της Μάγχης, το πλήθος των ανέργων στρατιωτών, καθώς
πλησίαζε η λήξη των Ναπολεόντειων πολέμων, και το κίνημα των
Λουδιτών, που την εποχή εκείνη έδειχνε να έχει πολύ
απειλητικότερες διαστάσεις από αυτές που του αποδίδει η
σύγχρονη ιστοριογραφία.
Όμως τα επιδόματα αυτά, αν και βραχυπρόθεσμα προστάτεψαν τους
πληθυσμούς ιδιαίτερα στη Νότια Αγγλία, μακροπρόθεσμα είχαν
τελείως διαφορετικά αποτελέσματα. Προκάλεσαν την εξάρτηση των
αγροτικών πληθυσμών από τη χορήγησή τους, μείωσαν την

παραγωγικότητα των περιοχών αυτών, αφού οι γαιοκτήμονες
επιδοτούμενοι στην ουσία οι ίδιοι δεν είχαν κανέναν λόγο να
εκσυγχρονίσουν περαιτέρω την παραγωγή τους και, τέλος,
εμπόδισαν την κινητικότητα του πληθυσμού που ήταν απαραίτητη
για τη βιομηχανία των πόλεων. Το πιο σημαντικό τους, όμως,
αποτέλεσμα ήταν πως κρατούσαν τις τιμές των τροφίμων υψηλές.
Τα προβλήματα αυτά έγιναν πια αξεπέραστα όταν η εντεινόμενη
εισαγωγή των μεγάλων και περίπλοκων μηχανών δημιούργησε δύο
νέα ζητήματα. Από τη μια, τα νέα δεδομένα παραγωγής που η
ύπαρξή τους απαιτούσε ένα σταθερό και εξαιρετικά πειθαρχημένο
εργατικό δυναμικό. Δεν μπορούσε πλέον ο εργαζόμενος να
πηγαίνει στο εργοστάσιο όποτε ο ίδιος το επέλεγε, να
καθυστερεί, να μη συνεργάζεται κ.λπ. Από την άλλη, η έλευσή
τους προκάλεσε μια πρωτοφανή πτώση των τιμών των βιομηχανικών
προϊόντων, την ίδια στιγμή που οι υψηλές τιμές των τροφίμων
και η ακαμψία της αγοράς εργασίας εμπόδιζαν τους μισθούς να
την ακολουθήσουν ανάλογα. Αυτή ακριβώς η αναντιστοιχία, μαζί
ασφαλώς με συγκυριακά αίτια, ήταν το γεγονός που προκάλεσε την
πρώτη αληθινά δομική κρίση του συστήματος εκείνα τα χρόνια,
δηλαδή τις δεκαετίες του 1830 και 1840.
Σε εκείνο, λοιπόν, το χρονικό σημείο ήταν που οι ιδέες των
Locke, Smith και της μεταρρυθμισμένης Εκκλησίας φάνηκε να
αποκτούν ένα άλλο, διαφορετικό από τις προθέσεις των
εμπνευστών τους περιεχόμενο, και άλλοι εξαιρετικά προικισμένοι
διανοούμενοι πρόσθεσαν το δικό τους ειδικό βάρος στις
εξελίξεις. Ήταν οι μαλθουσιανές ιδέες για τον πληθυσμό που
ενέτειναν τις ανησυχίες των μεσαίων τάξεων και κυρίως οι
ρικαρντιανές αναλύσεις που φανέρωσαν στις νέες ανερχόμενες
ελίτ της βιομηχανίας και του εμπορίου ποιο ακριβώς ήταν το
πρόβλημα.
Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Η ανάλυση του Φουκώ, δείχνει γλαφυρά
ότι το πρόβλημα σχετικά με τη διαχείριση της φτώχειας δεν
αφορούσε μόνο τη δημιουργία μιας εθνικής αγοράς εργασίας, όπως
ισχυρίζεται ο Πολάνυι, ούτε την πτώση των εργατικών μισθών.
Υπήρχε ένα δεύτερο, αλλά εξίσου μεγάλο πρόβλημα που έπρεπε να

λύσουν.
Οι φτωχο-διάβολοι διατηρούσαν ακόμη από τα βάθη του χρόνου ή
ανασυνέθεταν έναν λόγο δικό τους και πρακτικές που ήταν
αντίθετες στο αστικό δίκαιο και στην ηθική της εποχής. Λόγο
και πρακτικές που έρχονταν σε ευθεία αντίθεση με την ανάγκη
της ασφαλούς αποθήκευσης των εμπορευμάτων, των τελωνειακών
δασμών, της φορολογίας δηλαδή απέναντι στην ιδιοκτησία των
άλλων, και μπορούσαν να αναπτύξουν αντιστάσεις απέναντι στη
δύναμη της πείνας, την οποία οι άρχουσες τάξεις σκόπευαν να
χρησιμοποιήσουν ως καταλύτη των αλλαγών. Η σκληρότητα των
συνθηκών λοιπόν και η ίδια η οργάνωση της ζωής εντός των
workhouses μπορεί να ερμηνευθούν και σαν ένας μηχανισμός
αποτροπής και πειθάρχησης.
Τέλος, το γεγονός ότι πολλά τμήματα της χώρας είχαν καταφέρει
να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το πρόβλημα της φτώχειας
εφαρμόζοντας διαφορετικές πολιτικές από την επιδοματική, αλλά
παρ’ όλα αυτά υποχρεώθηκαν από τις προβλέψεις του Νέου Νόμου
περί των Φτωχών να τις εγκαταλείψουν, δείχνει ότι η εφαρμογή
του πειράματος των workhouses ήταν περισσότερο ιδεολογική
επιλογή παρά πραγματική ανάγκη. Μάλιστα, η φυσική αύξηση του
πληθυσμού των πόλεων, αλλά και η μετανάστευση των Ιρλανδών που
είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα από τον λεγόμενο λιμό της πατάτας,
προσέφεραν άφθονο εργατικό δυναμικό, καθιστώντας πιθανόν
αχρείαστη τη βία που τα workhouses άσκησαν στους απόρους.
Ο Πολάνυι ισχυρίζεται ότι το εθιμικό δίκαιο της επιδοματικής
πολιτικής αποτέλεσε το σημείο συνάντησης της παραδοσιακής
αριστοκρατίας της γης με τα μεγάλα τμήματα των απόρων των
αγροτικών κυρίως περιοχών της Νότιας Αγγλίας, επειδή αμφότερα
ένιωσαν να απειλείται η ίδια τους η ύπαρξη και τα κοινοτικά
τους δικαιώματα από τους μετασχηματισμούς που απειλούσε να
φέρει η επικράτηση της λεγόμενης ελεύθερης αγοράς…
Αλλά είναι εξίσου αλήθεια ότι ποτέ δεν υπήρξε μια καθαρή
διαχωριστική γραμμή μεταξύ αστικής τάξης και αριστοκρατίας,
αντίθετα υπήρξε μεγάλος βαθμός συγχρωτισμού και σύνθεσης

μεταξύ τους. Η υπαρκτή αντίθεση αστών και αριστοκρατών
αφορούσε κατά την άποψή μας, μάλλον τη σύγκρουση συμφερόντων
μεταξύ των ελίτ της βιομηχανίας από τη μια και των ανώτερων
τμημάτων της αριστοκρατίας της γης από την άλλη.
Είναι, επίσης, αλήθεια ότι τα ίδια τα αδιέξοδα και η εξαθλίωση
που προκάλεσαν τα επιδόματα ήταν ο λόγος που συσπείρωσε
εναντίον τους τη μεγάλη πλειοψηφία της μεσαίας τάξης και
διαμόρφωσε την αναγκαία συναίνεση που απαιτήθηκε για τη σχεδόν
ολοσχερή κατάργησή τους. Αλλά αυτή είναι μόνο η μισή αλήθεια.
Η άλλη μισή είχε γραφεί δεκαετίες πριν σε διαφορετικές
συνθήκες από φυσικούς όπως ο Newton, εκκλησιαστικούς
στοχαστές, φιλοσόφους όπως ο Locke και οικονομολόγους όπως ο
Smith, οι ιδέες των οποίων ανασημασιοδοτήθηκαν την εποχή αυτή
και αποτέλεσαν τα καύσιμα των αλλαγών.
Βασικό τμήμα της συλλογιστικής του Καρλ Πολάνυι είναι ότι η
εισαγωγή μεγάλων και πολύπλοκων μηχανημάτων ήταν η θρυαλλίδα
που κατέστησε αναγκαία την κρατική παρέμβαση, η οποία
υλοποιήθηκε με τον Νέο Νόμο περί των Φτωχών και το πείραμα των
workhouses, επειδή η λειτουργία τους απαιτούσε ένα
πειθαρχημένο εργατικό δυναμικό και η απόσβεσή τους την
αδιάλειπτη λειτουργία τους. Όμως, υποστηρίζουμε -και ασφαλώς ο
Πολάνυι δεν το αρνείται- πως το ίδιο έντονη ήταν και η ανάγκη
των Βιομηχάνων για τον εφοδιασμό των πόλεων με φθηνά γεωργικά
προϊόντα, επειδή κάτι τέτοιο ήταν απολύτως απαραίτητο για τη
μείωση των εργατικών μισθών, όπως πολύ διορατικά έδειξε το
έργο του David Ricardo, φυσικού πνευματικού ηγέτη του
βιομηχανικού τμήματος της αστικής τάξης αυτής της εποχής.
Ένα, κατά την άποψή μας, διαφορετικό θέμα είναι αν η
βιομηχανία της εποχής είχε αληθινή ανάγκη για μαζική
μετανάστευση εργατικών χεριών από την ύπαιθρο προς τις πόλεις,
μιας που η φυσική αύξηση του πληθυσμού τους και η εντεινόμενη
μετανάστευση των Ιρλανδών, μαζί με τις φυσικές κινήσεις μικρών
αποστάσεων από τα γύρω χωριά προς αυτές, επαρκούσαν για να
καλύψει το κενό. Αν και η λεπτομερής διερεύνηση μιας τέτοιας
υπόθεσης ξεφεύγει από τα όρια αυτής της παρουσίασης, άποψή μας

είναι ωστόσο ότι οι ίδιοι λόγοι που κατέστρεψαν την οικοτεχνία
και τη βιοτεχνία της αγγλικής υπαίθρου είναι αυτοί που
υπονόμευσαν και την παραγωγή της Ιρλανδίας, επομένως η μαζική
είσοδος των Ιρλανδών είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα από τα χρόνια
του μεγάλου λιμού.
Σε σχέση τώρα με τα επιμέρους ερωτήματα, καταλήγουμε ότι
εφόσον η εφαρμογή του μεγάλου μετασχηματισμού είχε περισσότερο
πολιτική και ιδεολογική αφετηρία, είναι αναμενόμενο να
ασκήθηκε και λελογισμένη βία για την εφαρμογή του.
Προκειμένου, δηλαδή, να επιτευχθούν οι στόχοι του, οι συνθήκες
στο εσωτερικό των ιδρυμάτων έπρεπε να είναι λίγο χειρότερες
από αυτές στις οποίες ζούσαν οι πιο φτωχοί από τους
βιομηχανικούς εργάτες των πόλεων. Από την άλλη, η πειθάρχησή
τους απαιτούσε, όπως ο Φουκώ έδειξε καθαρά στο Επιτήρηση και
Τιμωρία, την επανακοινωνικοποίησή τους και γι’ αυτό ακριβώς
επελέγη τελικά ο διαχωρισμός των οικογενειών και κυρίως η
απομάκρυνση από αυτές των ανήλικων μελών τους.
Η διατροφή εντός των ιδρυμάτων, το καθημερινό τους πρόγραμμα,
η αρχιτεκτονική των εσωτερικών τους χώρων, η γεωγραφική τους
τοποθέτηση, παρ’ όλους τους περιορισμούς του κόστους, παρά το
γεγονός ότι πολλά από αυτά τα ιδρύματα στηρίχθηκαν σε
προϋπάρχουσες υποδομές, παρά τις αντιδράσεις των τοπικών
αξιωματούχων, καθώς και των ίδιων των τροφίμων, προσπαθούσε να
εξυπηρετήσει τέτοιους σκοπούς.
Όπως προαναφέραμε, ο Φουκώ εξετάζει την εξέλιξη των workhouses
ως μέρος της ευρύτερης προσέγγισής του στο ζήτημα της Εξουσίας
και της διαδικασίας πειθάρχησης των κατώτερων τάξεων. Χωρίς να
αρνείται ποτέ τον ιδιαίτερο ρόλο των ιδεών και του
μετασχηματισμού της οικονομικής δομής, φωτίζει ωστόσο τον ρόλο
της Πολιτικής σε σχέση με το ζήτημα που μας ενδιαφέρει.
Πιο συγκεκριμένα, στους βασικούς τομείς της κοινωνικής τους
ζωής, οι κατώτερες τάξεις αυτήν ακριβώς την ιστορική περίοδο
υποχρεώθηκαν στον διαχωρισμό τους σε δύο βασικές κατηγορίες. Η

μικρότερη, και πιο προβληματική από αυτές, αναγκάστηκε σε
βαθύτερο από τα προηγούμενα χρόνια εγκλεισμό, ενώ η μεγάλη
πλειοψηφία αφέθηκε να αιωρείται μεταξύ της πείνας και των νέων
εργοστασίων, ακριβώς επειδή η ανάγκη για φθηνά εργατικά χέρια,
ο υπερπληθυσμός και ο φόβος των εξεγέρσεων έκαναν φανερή τη
σημασία της.
Στην περίπτωση της τρέλας, το γεγονός αυτό σήμαινε τον
διαχωρισμό όσων θεωρήθηκαν τρελοί από τους παράλογους, στην
περίπτωση της φυλακής σήμαινε την κατασκευή και τον διαχωρισμό
των εγκληματιών από τους παραβατικούς, και στην περίπτωση των
απόρων σήμαινε τον διαχωρισμό των δυνάμει ανεξάρτητων εργατών
από τους τροφίμους των workhouses.
Κατά την άποψή μας επρόκειτο, λοιπόν, για τρεις διαφορετικές
όψεις της ίδιας ακριβώς πολιτικής. Στόχος τους δεν ήταν απλά
να αποκλείσουν αυτούς που θεωρούσαν ως αντικοινωνικά στοιχεία,
αλλά περισσότερο να οριοθετήσουν τη ζωή, τις αξίες και τη
δράση όλων των υπολοίπων, οι οποίοι αποτελούσαν και τη μεγάλη
πλειοψηφία των κατώτερων τάξεων. Και στις τρεις περιπτώσεις
έπαιρναν κατ’ ουσίαν οικείες προηγουμένως μορφές, είτε
επρόκειτο για τρελούς, είτε για παραβατικούς, είτε για αλήτες
και φτωχούς, και τους μετέτρεπαν δια μέσου του εγκλεισμού τους
και των συνακόλουθων συνθηκών του σε αλλόκοτα όντα[3].
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η εργασία ήταν το μέσο που
χρησιμοποιήθηκε περισσότερο από όλα για να τιθασευτεί τούτος ο
συρφετός του παράλογου. Εργασία για τους τροφίμους των
ιδρυμάτων, εργασία στα νέα εργοστάσια και για τους υπολοίπους,
τους οποίους η πείνα θα έσπρωχνε μέχρι τις εισόδους τους. Μια
τέτοια πολιτική είχε στα μέσα του 19ου αιώνα καταστεί απολύτως
απαραίτητη, όχι μόνο επειδή, όπως υποστηρίζει ο Πολάνυι, η
βιομηχανία χρειαζόταν επειγόντως φθηνότερα εργατικά χέρια,
αλλά και επειδή η ίδια η αποτυχία της επιδοματικής πολιτικής
σαράντα ολόκληρα χρόνια μετά την πρώτη εφαρμογή της, είχε
εκθρέψει έναν πληθυσμό που γινόταν ολοένα και δυσκολότερο να
ελεγχθεί.

Έναν συρφετό ανθρώπων ο οποίος δεν ήθελε να γνωρίσει τους
αστικούς κανόνες, δεν παντρεύονταν, δεν βάφτιζε τα παιδιά του
και δεν αναγνώριζε τις ηθικές του υποχρεώσεις.
Μάλιστα, όπως σημειώνει ο Φουκώ, από τις αρχές του 19ου αιώνα
οι λεγόμενες λαϊκές ανομίες έλαβαν νέες διαστάσεις όταν
διασταυρώθηκαν με τις κοινωνικές συγκρούσεις, την αντίσταση
στην εκβιομηχάνιση ή με τα αποτελέσματα των οικονομικών
κρίσεων. Έλαβαν, δηλαδή, τα χαρακτηριστικά που παρατηρούμε σε
όλα τα κινήματα που εκτυλίχθηκαν από το 1780 μέχρι το 1848[4].
Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση της Βρετανίας το κίνημα των
Λουδιτών και λίγο αργότερα τα πιο ριζοσπαστικά τμήματα των
Χαρτιστών έθεσαν ζητήματα που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα ανεκτά
για την εποχή όρια.
Αυτήν ακριβώς την απειλή, κατά τον Γάλλο φιλόσοφο, σκόπευε να
αντιμετωπίσει η παρέμβαση της Πολιτικής την εποχή που
εξετάζουμε και μέρος αυτής της αντιμετώπισης αποτέλεσε και το
πείραμα των workhouses. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την
παραπάνω θεώρηση, το δίλημμα που έθεσε ο Νέος Νόμος περί των
Φτωχών στον πληθυσμό των απόρων της εποχής σε καμιά περίπτωση
δεν ερχόταν σε σύγκρουση με τα ζητούμενα της λεγόμενης ηθικής
μεταρρύθμισης, η οποία την εποχή εκείνη βρίσκονταν σε πλήρη
εξέλιξη και στον τομέα της αντιμετώπισης της τρέλας
προωθούνταν από τις προσεγγίσεις των Samuel Tuke και Philippe
Pinel, και οι οποίες στόχο είχαν τον διαχωρισμό της βαριάς
τρέλας από τον πληθυσμό όσων απλώς αρνούνταν την κυρίαρχη
ηθική και τις αστικές νόρμες. Ούτε ήταν αντίθετη στον
εξανθρωπισμό των ποινών, αφού η ίδια η ιδέα της φυλάκισης
γεννήθηκε εκείνα τα χρόνια.
Αντίθετα, οι στόχοι τους ήταν παρόμοιοι. Έπρεπε να πιέσουν τη
μεγάλη πλειοψηφία των ανέργων να στραφεί στη μετανάστευση και
στα νέα εργοστάσια, όχι μόνο επειδή η οικονομική χρησιμότητα
μιας τέτοιας κίνησης ήταν προφανής, αλλά και γιατί η ένταξή
τους στην ανελαστική διαδικασία της παραγωγής αυτήν την εποχή
θα είχε προφανή αποτελέσματα στην πειθάρχησή τους. Οι

υπόλοιποι, όσοι δεν μπορούσαν ή δεν ήθελαν να αντέξουν μια
τέτοιας κλίμακας διαδικασία, μπορούσαν να καταφύγουν στα
workhouses.
Εκεί το ίδιο τους το σώμα θα γινόταν, με τη χρήση λελογισμένης
βίας, αντικείμενο μιας άλλου είδους, αυστηρότερης πειθάρχησης.
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Αντώνης Μπρούμας
Η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία είναι η ιδεολογία της άρσης κάθε
εμποδίου στην ασυδοσία του κεφαλαίου και της μετατροπής κάθε
κοινωνικής σχέσης σε σχέση ανταλλαγής στα πρότυπα της
εμπορευματικής αγοράς.
Οι απαρχές της εκκινούν στον Β’ Παγκόσμιο με την Αυστριακή

Οικονομική Σχολή και την Mont Pelerin Society ως απάντηση στον
μαρξισμό. Η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία γίνεται mainstream τη
δεκαετία του ’70 με την οικονομική αποτυχία του
Σοσιαλδημοκρατικού μοντέλου στη Δύση με όχημα τις οικονομικές
σχολές του Σικάγο και της Βιρτζίνια. Με τις rational και
public choice theories των Becker και Buchanan, που
περιγράφουν το εφικτό και επιχειρηματολογούν για το ηθικά
αναγκαίο της επέκτασης της εμπορευματικής αγοράς σε κάθε πτυχή
της ζωής, η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία καταφέρνει να υπερκεράσει
όχι μόνο τον μαρξισμό και τον κεϋνσιανισμό αλλά και τα νέα
ρεύματα σκέψης της κριτικής θεωρίας και της αυτονομίας, που
ξεπήδησαν μετά τον Μάη του ’68. Η απόλυτη ηγεμονία της
νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας τις δεκαετίες του ’80 και του ’90
αλλάζει και επαναδομεί τον κόσμο με βάση τις καταστατικές της
αρχές, θέτοντας εκτός (πολιτικού, νομικού, εφικτού) πλαισίου
κάθε εναλλακτική κοσμοθεώρηση.
Σήμερα,

η

νεοφιλελεύθερη

ιδεολογία

συνεχίζει

να

είναι

κυρίαρχη, παρ’ όλο που έχουν αποδομηθεί σχεδόν όλες οι
καταστατικές της αρχές και υποθέσεις σε θεωρητικό επίπεδο.
Αυτό οφείλεται στο ότι η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία
αντικατοπτρίζει τον σύγχρονο καπιταλισμό, ένα συνολικό σύστημα
ρύθμισης της ζωής, που δεν μπορεί πια να αλλάξει μορφή πέρα
από την νεοφιλελεύθερη.
Για λόγους που έχουν να κάνουν με τις εγγενείς του τάσεις ο
καπιταλισμός σήμερα και για πάντα από εδώ και πέρα μπορεί να
είναι μόνο νεοφιλελευθερος. Δεν υπάρχει επιστροφή.
Η οικολογική κρίση είναι η μεγαλύτερη συλλογική πρόκληση, που
αντιμετώπισε ποτέ η ανθρωπότητα. Οδηγεί αναπόφευκτα στην
οικονομική απομεγέθυνση, γιατί τραβά το χαλί της φύσης κάτω
από τα πόδια της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Απαιτεί λοιπόν
τέτοια εκ βάθρων αλλαγή των κοινωνικών σχέσεων στην κατεύθυνση
της οικονομικής απομεγέθυνσης, ώστε να ισοδυναμεί με μετακαπιταλιστική κοινωνική επανάσταση. Συρρικνώνοντας δραματικά
τα χρονικά περιθώρια που έχουμε, απαιτεί επιπλέον απόλυτη
συνεργασία στο ανώτατο επίπεδο σε όλα τα κέντρα λήψης των

αποφάσεων μεταξύ των κυβερνήσεων, των κρατών, των επιχειρήσεων
και των οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών, ώστε οι
αναγκαίες αλλαγές να επέλθουν.
Η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία ήταν πάντα αλλά τώρα πια είναι
περισσότερο από ποτέ προφανές ότι είναι εχθρική προς την
ανθρωπότητα, γιατί είναι εντυπωμένο στις καταστατικές της
αρχές να:
– Θέτει εκτός πλαισίου οποιονδήποτε λογικό σχεδιασμό
συντεταγμένης οικονομικής απομεγέθυνσης, παραμένοντας μία
πρωτόγονη ιδεολογία οικονομικής επέκτασης τύπου φαρ ουέστ σε
ένα πια εντελώς πεπερασμένο κόσμο, που πνέει τα λοίσθια υπό το
βάρος της υπερεκμετάλλευσης πόρων.
– Βλέπει την κατάρρευση ειδικά κάθε οικοσυστήματος και την
οικολογική κρίση συνολικά ως ευκαιρία για επέκταση της
εμπορευματικής αγοράς και για την συσσώρευση του κεφαλαίου.
– Θέτει δια της ιδεολογίας την κυρίαρχη λογική στην οικονομία,
την πολιτική και την κοινωνία με την ισχύ των κρατών, των
στρατών και των ιδεολογικών μηχανισμών τους και θέτει εκτός
της κυρίαρχης αυτής λογικής δια ροπάλου οποιαδήποτε απόχρωση
διαφορετικής διαχείρισης των πραγμάτων. Ο αποκλεισμός κάθε
διαφορετικού input σκέψης έχει έτσι αναπτύξει ένα πρωτοφανές
fact-resistant πλαίσιο, που συνεχίζει να προωθεί με ακόμη
μεγαλύτερη ταχύτητα την καταστροφή του πλανήτη, την ώρα που
βρισκόμαστε στο χείλος του γκρεμού.
– Επενδύοντας στον ανταγωνισμό έναντι της συνεργασίας ως δήθεν
αρχέτυπο της ανθρώπινης φύσης και της διαπροσωπικής κατάστασης
πραγμάτων, λειτουργεί απορρυθμιστικά στην αδήριτη ανάγκη
μάξιμουμ συνεργασίας μεταξύ των κυρίαρχων κοινωνικών δομών και
θεσμών για το ξεπέρασμα της οικολογικής κρίσης.
– Θα διαχειριστεί την αναπόφευκτη οικονομική απομεγέθυνση,
τους λόγω αυτού λιμούς και προσφυγικά ρεύματα δια του
γενικευμένου στρατιωτικού πολέμου και όχι με έναν συντεταγμένο
και δημοκρατικό τρόπο, όπως απαιτείται για να μην γυρίσουμε
στις σκοτεινές εποχές της ανθρωπότητας του 20ου αιώνα.
Ο φιλελευθερισμός δεν ταυτίζεται με τον νεοφιλελευθερισμό. Για

την ακρίβεια ένας φιλελεύθερος μπορεί να αντιτίθεται στον
νεοφιλελευθερισμό. Ο φιλελευθερισμός αποτέλεσε ένα ιστορικό
βήμα της ανθρωπότητας ενάντια στην κυριαρχία του ανθρώπου από
άνθρωπο, το οποίο πρέπει επί μέρους να κρατήσουμε. Σήμερα όμως
ο φιλελευθερισμός του 18ου αιώνα αποτελεί ετεροχρονισμένη
σκέψη. Δεν αναγνωρίζει τις σύγχρονες σχέσεις καπιταλιστικής
κυριαρχίας ως κάτι αρνητικό. Και δεν έχει τα αντισώματα να
αντιπαρατεθεί στον νεοφιλελευθερισμό. Οι οικολογικές
παραφυάδες του φιλελευθερισμού παράγουν στην καλύτερη ηθικούς
κώδικες προσωπικής κατανάλωσης σε έναν καταρρέοντα κόσμο και
στη χειρότερη χρηματιστήρια ρύπων, δασών, εθνικών δρυμών και
ζώων υπό εξαφάνιση.
Βρισκόμαστε

λοιπόν

σε

κεφαλοκλείδωμα

πνιγμού

από

τον

νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό, με τον νεοφιλελευθερισμό να
καθαγιάζει τη στρατιωτική σε βάρος μας βία και τον
φιλελευθερισμό συνυπεύθυνο. Το ξεπέρασμα και η υπέρβασή του
φιλελευθερισμού είναι λοιπόν αναγκαία για να ξεφύγουμε από το
deadlock και να απελευθερωθούν δυνάμεις.
Γιατί κανείς και καμία δομή δεν περισσεύει πια στον αγώνα των
επόμενων δεκαετιών. Έναν αγώνα όχι πια απλώς και μόνο για
ελευθερία, ισότητα και δημοκρατία αλλά για τη συλλογική και
ατομική μας επιβίωση, ημών και των λοιπών ειδών ζωής του
πλανήτη.

Dulce bellum inexpertis | Ο
Νεοφιλελευθερισμός
Οδηγεί
στον Κοινωνικό Πόλεμο
Θεόφιλος Βανδώρος

Mετά τις Γαλλικές Προεδρικές Εκλογές, τόσο ο Ζ.Λ. Μελανσόν
αλλά και ορισμένα κόμματα, οργανώσεις και συλλογικότητες
επιδιώκουν να δημιουργηθεί στην Ευρώπη… ένα Ευρύ Κοινωνικό
Μέτωπο, θεωρώντας πως είναι η μοναδική απάντηση στα σχέδια των
οικονομικών ελίτ.
Η βασική πρόταση στηρίζεται στο γεγονός πως… αναπόφευκτα η
απόλυτη επικράτηση των Νεοφιλελεύθερων πολιτικών, θα οδηγήσει
σε μια διαρκή όξυνση με τελική κατάληξη μια γενικευμένη
πολεμική σύρραξη… ή τελικά σε μια στρατιωτικοποιημένη και
φοβική κοινωνία που μέσα στην τυφλή αντίδραση του “κοπαδιού”,
πανικόβλητη ως “τρομαγμένη αντιλόπη”, θα παραδώσει απαθώς και
αμαχητί τη… “σχετική” ελευθερία που της παρέχει η
Αντιπροσωπευτική Αστική Δημοκρατία.
Μάλιστα, αυτό το τελευταίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα μετά τις
Βρετανικές, Γαλλικές και Ιταλικές Εκλογές (Προεδρικές και
Βουλευτικές). Στο Θέατρο των Σκιών των συστημικών ΜΜΕ, τον
ρόλο του Γιαγκούλα τον έπαιξε η Λεπέν. Το θρίλερ στέφθηκε με
επιτυχία και μια Προεδρία Μακρόν εξασφαλίστηκε.
περισσότερο όμως δρομολογείται ένα ποιοτικό άλμα…

Πολύ

Μία κυβέρνηση που είναι έτοιμη να αποδομήσει την Εργατική
Νομοθεσία έναντι της Ανταγωνιστικότητας, να ελαχιστοποιήσει
τις δαπάνες του Κοινωνικού Κράτους, να ελέγξει απόλυτα όλα τα
Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης και να φιμώσει (λογοκρίνει) το
Διαδίκτυο ενώ παράλληλα θα ανοίγει τις αγορές στον έξαλλο
Καπιταλισμό.
Παράλληλα η κρατική καταστολή θα γίνεται ολοένα και πιο σκληρή
τιμωρώντας εκείνους που αντιστέκονται στα όλο και πιο άγρια
και αντικοινωνικά μέτρα. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι
ακτιβιστές-οικολόγοι, οι φοιτητές, οι μαθητές, ακόμα και
έφηβοι, θα βρεθούν αντιμέτωποι με το αμείλικτο ραβδί των
ειδικών δυνάμεων καταστολής.
Αυτή
είναι
η
φοβική
κοινωνία
που
σταδιακά
θα
στρατιωτικοποιείται όλο και πιο πολύ με αποτέλεσμα, από τη μία

μεριά, να υπάρχουν μάζες κατακερματισμένες σε μία διαρκή
εξαθλίωση, εφόσον μόνο η παραβατικότητα θα αφήνει περιθώρια
για την έκφραση των ανθρώπινων παθών, και από την άλλη ένα
κράτος μιλιταριστικό, ιεραρχημένο, με πυραμιδική αρχιτεκτονική
που θα προστατεύει τις ανώνυμες ελίτ ώστε απερίσπαστες να
απολαμβάνουν τα πλούτη τους.
Αν προστεθεί και το τεράστιο μεταναστευτικό φαινόμενο που
είναι ταυτόχρονα πολιτιστικό, οικονομικό, αλλά και φαντασιακό
τότε ο κατακερματισμός και η εξαθλίωση μέσα στον Μητροπολιτικό
ιστό, αλγοριθμικά μεγενθύνονται με αποτέλεσμα οι ίδιοι οι
πολίτες να επιδείξουν ανοχή στους εξουσιαστικους σχεδιασμούς,
δήθεν Προστασίας και διαφύλαξης της τάξεως, που δεν θα έχουν
άλλο σκοπό παρά μονάχα να προστατέψουν την ανώτερη οικονομικά
τάξη, δηλαδή την παγκόσμια οικονομική ελίτ που αποτελεί ένα
σύγχρονο είδος αριστοκρατίας.
Έτσι, ονομάζουμε το καθεστώς που επικρατεί ως Σύγχρονο Κρατικό
Φεουδαλισμό. Το κράτος έρχεται να ενισχυθεί ενώ ταυτόχρονα
προπαγανδίζει μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης την Ελεύθερη
αγορά και τη φιλελεύθερη οικονομία στο σύνολό της, χτίζοντας
όμως στην πραγματικότητα έναν μηχανισμό άγριας καταστολής για
να προστατέψει τα μέλη που απαρτίζουν την οικονομική ελίτ.
Η μεσαία τάξη παύει πια να έχει τη χρησιμότητά της στο
σύγχρονο αυτό οικονομικό εξουσιαστικό συστημα. Ο πλανητικός
καπιταλισμός του 21ου αιώνα έχει ανάγκη από εργαζόμενους αλλά
και στρατιώτες, έχει ανάγκη ακόμη και από τα δισεκατομμύρια
των εξαθλιωμένων μητροπολιτικών ανέργων, δηλαδή των
εξαθλιωμένων μαζών που θα πλαισιώνουν τον κατακερματισμένο
Μητροπολιτικό ιστό.
Μέσα στα πλαίσια της παγκόσμιας οικονομίας η μαύρη αγορά
αποκομίζει τεράστια κέρδη για την παγκόσμια οικονομική ελίτ
και αυτά τα κέρδη προέρχονται ακόμα και από το παραεμπόριο και
τα μαύρα λεφτά που ανταλλάσσουν μεταξύ τους οι μάζες που
γεμίζουν τους δρόμους, τα στενά και τα υπόγεια των
μητροπόλεων.

Τα πάθη, οι εθισμοί από ουσίες, το εμπόριο όπλων αλλά και
λευκής σαρκός, όλα αυτά προσφέρουν τεράστια κέρδη αλλά και μία
μοναδική Ευκαιρία για ακόμη μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στο
σύγχρονο κατακερματισμένο και εξαθλιωμένο άτομο.
Ο αλλοτριωμένος και κατακερματισμένος εαυτός των θολωμένων
πρώην μικροαστών και των σύγχρονων άθλιων των μητροπόλεων είτε
είναι μετανάστες είτε μόνιμοι κάτοικοι, γίνεται όχι μόνο
εύκολο θύμα του κάθε μαυραγορίτη-λαθρέμπορα αλλά και απόλυτα
ελεγχόμενο θύμα καθώς ετεροκαθορίζεται και η ίδια του η
ύπαρξη, εφόσον έχει παθητικά αφεθεί να άγεται και να φέρεται
μέσα στην Άγρια Θύελλα του Σύγχρονου Κρατικού Φεουδαλισμου.
Οι εξαθλιωμένοι μικροαστοί, θύματα της τεχνητής παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης που δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία
αυτορρύθμιση του συστήματος, παρουσιάζουν όλα τα συμπτώματα
της κατάθλιψης και της απομόνωσης. Αποτελούν, συνεπώς, έτοιμα
θύματα για τον κάθε ναρκω-έμπορα ή κάθε λαό-πλάνο Φύρερ,
πολιτικάντη που θα προσπαθήσει να τους οδηγήσει σε δρόμους ήδη
περπατημένους από φασίστες, ναζί και
προπαγανδιστές ολοκληρωτικών Ιδεών.

άλλους

τέτοιους

Συνεπώς, εξυπηρετείται και το σχέδιο για τη δημιουργία
επαγγελματικών στρατών που θα διεκπεραιώνουν τις διαρκείς
πολεμικές συρράξεις, μία ακόμη πηγή απόλυτου ελέγχου και
αμύθητου κέρδους.
Η διαρκής αυτή ροή κερδών στις τσέπες ή μάλλον στους
λογαριασμούς των χρηματιστηρίων, στα χαρτοφυλάκια και λοιπά
της παγκόσμιας Ελίτ την οδηγεί όλο και περισσότερο να
προσανατολίζεται προς μια μη παραγωγική παγκόσμια οικονομία. Η
σύγχρονη ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη και η διαστημική
τεχνολογία μαζί με τη παγκόσμια δικτυακή διασύνδεση των
υπολογιστών προσφέρουν δυνατότητες που καθιστούν το ανθρώπινο
δυναμικό, όπως και την ευρηματικότητα και τον πειραματισμό για
τον οποίο η μεσαία αστική τάξη αποτελούσε καθοριστικό
παράγοντα εξέλιξης, εντελώς άχρηστα για τους σχεδιασμούς των
αρχιτεκτόνων του σύγχρονου πλανητικού καπιταλισμού.

Κατά το παρελθόν, και στη βιομηχανική επανάσταση και στις
τραπεζικές ανανεώσεις αλλά και στην άνοδο του χρηματιστηριακού
κεφαλαίου, ο καπιταλισμός σχεδόν πάντα στηριζόταν στην
ευρηματικότητα και την πρωτοβουλία της μεσαίας αστικής τάξης.
Τώρα πια όμως στον σύγχρονο Κρατικό φεουδαλισμό η αναγκαιότητα
των μεσοαστών δεν υφίσταται. Ο μεσοαστός μπορεί να ανακαλύψει
μία νέα μέθοδο πώλησης αλλά σίγουρα δεν μπορεί ούτε να
κατασκευάσει ούτε να σχεδιάσει ούτε να διευθύνει μία
διαστημική πτήση παραδείγματος χάριν, η μία νέα μέθοδο
γενετικής μετάλλαξης.
Οι μεσο-αστικές οικογένειες είναι σε θέση να παρέχουν στα
παιδιά τους ένα επίπεδο παιδείας που τροφοδοτεί ακόμα με
επιφανείς αλλά και πειθήνιους επιστήμονες τα ερευνητικά
κέντρα. Με την πειθαρχία που προβλέπεται από τις μεσοαστικές
αξίες αλλά και το φαντασιακό μιας επιβράβευσης , οι
ταλαντούχοι κι ευρηματικοί γόνοι της Μεσαίας Τάξης ετοιμάζουν
τους λάκκους που θα συσσωρεύονται οι σκελετοί των γονιών τους
αλλά και των ίδιων, εάν δεν βρεθεί κάποια νέα μέθοδος
ανακύκλωσης, κατά τα Ναζιστικά πρότυπα.
Τελικά, εμπρός στο σκοτεινό μέλλον μιας Ευρώπης που με
νεοφιλελεύθερες πολιτικές θα οδηγήσει τους ψηφοφόρους να
λειτουργήσουν θυμικά όπως έκαναν οι Άγγλοι στο δημοψήφισμα για
την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, ίσως μία λύση
είναι να αντιμετωπίσουμε ορθολογικά το πρόβλημα και να
ετοιμαστούμε για μία σκληρή αντιπαράθεση σε όλα τα επίπεδα.
Από τη Θεωρία στη Δράση, λοιπόν, επειδή είναι αναγκαίο να
συνδυάσουμε τον ακτιβισμό με την πολιτική κριτική και
δημιουργώντας ένα Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μέτωπο να σταθούμε
εμπόδιο στους σχεδιασμούς της νέας αριστοκρατίας των
παγκόσμιων ελίτ.

ΥΓ. Το κείμενο προηγείται χρονικά της εξέγερσης των Κίτρινων
Γιλέκων.

Τίτλος κειμένου: φράση του Πινδάρου «Γλυκύς ἀπείρῳ πόλεμος»,
που σημαίνει ότι ο πόλεμος φαίνεται γλυκός σε εκείνους που δεν
τον γνωρίζουν (Fragments 110,109).

Γραφειοκρατία
«Αντικρατικός»
Νεοφιλελευθερισμός

και

Yavor Tarinski
«Η νεοφιλελεύθερη γραφειοκρατικοποίηση της κοινωνίας και τoυ
κρατικού πράττεν φαίνεται πως είναι ένα από τα κύρια
χαρακτηριστικά του σύγχρονου κόσμου, υπερβαίνοντας την
ποικιλομορφία των γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτικών και
οικονομικών καταστάσεων.»
Béatrice Hibou1
Σήμερα, λέγεται πως ζούμε σε έναν κόσμο προσωπικών ελευθεριών,
στον οποίο η γραφειοκρατία ανήκει πια στο παρελθόν. Μετά τον
Ψυχρό Πόλεμο, οι υποστηρικτές του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού
προσπαθούν διαρκώς να πείσουν ότι η γραφειοκρατική διαχείριση
εξαφανίζεται μαζί με το κράτος και αντικαθίσταται από τη
«χαοτική» ελευθερία της ελεύθερης αγοράς και τον ιδιωτικό
τομέα. Αυτή η αφήγηση προωθείται από τη Δεξιά, αλλά η Αριστερά
έχει επίσης «μπει στον χορό», προσπαθώντας να συντηρήσει «τα
τελευταία γνωρίσματα» της γραφειοκρατίας.
Οι γραφειοκρατικοί οργανισμοί, όπως τους αντιλαμβανόταν ο Max
Weber2, έχουν έξι καθοριστικά χαρακτηριστικά: αυστηρή ιεραρχική
δομή, διοίκηση βάσει κανόνων, οργάνωση ανά τομέα εξειδίκευσης,
μια «εξωτερική» ή «εσωτερική» αποστολή, σκοπίμως απρόσωπο
χαρακτήρα της οργάνωσης, απασχόληση με βάση τεχνικά προσόντα

και πάνω απ’ όλα με την προσδοκία της ανέλιξης. Με αυτό το
σκεπτικό, συμπεραίνουμε ότι το Κράτος αποτελεί την υπέρτατη
γραφειοκρατία.
Αυτά τα γνωρίσματα, όμως, μπορούμε να τα διακρίνουμε με
διάφορες παραλλαγές και στο σήμερα, κάτι το οποίο αποδεικνύει
ότι o νεοφιλελεύθερος ισχυρισμός δεν είναι τίποτα άλλο από μια
πλάνη. Ο Ζακ Ρανσιέρ προτείνει, σε έναν διάλογο που είχαμε
κάτω από την Ακρόπολη3, ότι θα πρέπει να αντισταθούμε στην ιδέα
αυτή, η οποία αντιλαμβάνεται τον μοντέρνο κόσμο ως το βασίλειο
της προσωπικής ελευθερίας και της «αναρχικής» αγοράς.
Ο νεοφιλελευθερισμός, αντίθετα, είναι ένα σύνολο αυστηρών
μεταρρυθμίσεων και δογμάτων που επιβάλλονται, συχνά με ωμή
βία. Κύριο όργανο επιβολής του είναι το Κράτος, το οποίο
χρησιμοποιείται από αυτούς που «διαλαλούν» τον θάνατό του.
Έτσι, στη νεοφιλελεύθερη εποχή, το Κράτος ανασχηματίζεται από
μια οντότητα με δικά της εθνικά πολιτικά ενδιαφέροντα, σε
κύριο όργανο και θεματοφύλακα των καπιταλιστικών δογμάτων. Τα
μέτρα, επίσης, που ο νεοφιλελευθερισμός υπαγορεύει είναι
παρόμοια σ’ όλον τον πλανήτη, ανεξάρτητως τοπικού σημασιακού
πλαισίου. Σε αυτό, συμβαδίζει με τη γραφειοκρατική, απρόσωπηαπoκτηνωτική προσέγγιση.
Όπως μας ανέφερε ο Ρανσιέρ, ο νεοφιλελευθερισμός βασίζεται σε
μία παγκόσμια συνταγή, που περιλαμβάνει τη διάλυση των
δημόσιων υπηρεσιών και της ίσης κατανομής πλούτου. Προτείνει,
έτσι, ότι αντί για νεοφιλελευθερισμό θα πρέπει να μιλάμε για
απόλυτο καπιταλισμό, μιας και σήμερα έχει πάρει μία
«κρατικόμορφη» φόρμα, έναν νέο τύπο γραφειοκρατικής οργάνωσης.
Βλέπουμε πως μεγάλες ιδιωτικές εταιρίες και πολυεθνικές
οργανώνονται σαν «μικρο-κράτη», με διάφορα επίπεδα επιτηρητών
και διευθυντών.
Ο Καστοριάδης, επίσης, αμφισβήτησε το νεοφιλελεύθερο αφήγημα.
Δέχθηκε κριτική από πολλούς στην Αριστερά, ότι σκεφτόταν με
παρωχημένο τρόπο, επειδή δεν αναγνώρισε ποτέ την υποτιθέμενη

εξαφάνιση του Κράτους μέσα στον καπιταλισμό. Αυτό που έβλεπε,
όμως, ήταν ότι παρ’όλες τις περικοπές του κράτους πρόνοιας, ο
οργανωτικός τύπος της κοινωνίας παρέμεινε επί της ουσίας ο
ίδιος. Η ανάλυσή του παραμένει επίκαιρη ακόμα και σήμερα, με
τις γραφειοκρατικές δομές να υπαγορεύουν ακόμα την πορεία της
ανθρωπότητας:
«[Η] ρητορική της Θάτσερ και του Ρίγκαν δεν άλλαξε τίποτα επί
της ουσίας σημαντικό (η αλλαγή στην τυπική ιδιοκτησία μερικών
μεγάλων επιχειρήσεων δεν αλλάζει ουσιαστικά τη σχέση τους με
το Κράτος), …η γραφειοκρατική δομή της μεγάλης επιχείρησης
παραμένει άθικτη [και] το μισό εθνικό προϊόν συνδέεται με τον
δημόσιο τομέα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο (Κράτος, Τοπικές
κυβερνητικές οργανώσεις, Εθνική ασφάλεια)· …Τα μισά ή τα 2/3
των τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών που εισέρχονται στην
τελική εθνική δαπάνη ορίζονται, ρυθμίζονται, ελέγχονται ή
επηρεάζονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο από την κρατική
πολιτική, και …η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη (δέκα χρόνια
Θάτσερ και Ρίγκαν δεν επέφεραν επομένως ουσιώδεις αλλαγές)».4
Επιπλέον, η ίδια η λογική στην οποία βασίζεται ο
νεοφιλελευθερισμός είναι εγγενώς λανθασμένη –ήτοι η ιδέα ότι
το Κράτος μπορεί να συντηρείται σε μια ελάχιστη μορφή. Ο Μάρεϊ
Μπούκτσιν, σε μία συνέντευξή του, αμέσως μετά από μια
αμφιλεγόμενη συμμετοχή του στο συνέδριο του Libertarian Party
(ακραίο νεοφιλελεύθερο κόμμα) των ΗΠΑ το 1978, επέμενε ότι η
νεοφιλελεύθερη λογική της περιορισμένης, σχεδόν ανύπαρκτης,
κυβέρνησης είναι εντελώς λανθασμένη και θα οδηγήσει τελικώς
στην αναπαραγωγή των γραφειοκρατικών χαρακτηριστικών, που
συνηθίζονται στις κρατικές ιεραρχίες. Σε δικά του λόγια:
«Το πραγματικό πρόβλημα είναι πως το ‘περιορισμένο κράτος’
οδηγεί σταθερά στο απεριόριστο κράτος. Αν η ιστορία και η
τρέχουσα εμπειρία θεωρούνται κάποιος οδηγός, εμείς στις
Ηνωμένες Πολιτείες, 200 χρόνια πριν, ξεκινήσαμε με την
αντίληψη του περιορισμένου κράτους –πρακτικά χωρίς κρατική
παρέμβαση– και τώρα έχουμε ένα τερατώδες, σχεδόν ολοκληρωτικό,

κράτος. Νομίζω πως οι άνθρωποι που πιστεύουν στον περιορισμένο
κρατισμό θα μπορούσαν να ωφεληθούν πολύ από τη μελέτη της
λογικής του ίδιου του κράτους και τον ρόλο της εξουσίας ως
διεφθαρμένου μηχανισμού που οδηγεί τελικώς στο απεριόριστο
κράτος».5
Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο γραφειοκρατικός κατακερματισμός
της ζωής δεν δύναται να τερματιστεί από το υπάρχον
νεοφιλελεύθερο σύστημα. Θα αναδημιουργείται συνεχώς με
διάφορες, συχνά ημιφεουδαρχικού χαρακτήρα, μορφές. Γι’ αυτό,
θα πρέπει να δώσουμε έμφαση, όπως κάνει ο Ρανσιέρ, στο να
εκθέσουμε την πλάνη, που αναπαράγεται επίσης από πολλούς
αντικαπιταλιστές και η οποία βλέπει τον νεοφιλελευθερισμό ως
το βασίλειο της προσωπικής ελευθερίας και της χαοτικής αγοράς.
Θα πρέπει να αποφύγουμε το ψευδές δίλημμα: «ελευθερία ή
ισότητα», που μοιράζονται και η Δεξιά και η Αριστερά.
Αντιθέτως, χρειάζεται να επικεντρώσουμε την προσπάθεια στο να
κατακτήσουμε και τα δύο με έναν αμεσοδημοκρατικό τρόπο, που θα
κάνει τη γραφειοκρατεία παρελθόν.
Σημειώσεις:
1 Béatrice Hibou: What Is Neoliberal Bureaucracy? in “The
Bureaucratization of the World in the Neoliberal Era”. The
Sciences Po Series in International Relations and Political
Economy. Palgrave Macmillan 2015, p14.
2 www.bustingbureaucracy.com/excerpts/weber.htm.
3 Ένας Καφές με τον Ζακ Ρανσιέρ κάτω από την Ακρόπολη,
εκδόσεις Βαβυλωνία, Αθήνα, Αύγουστος 2017.
4 Cornelius Castoriadis: The Castoriadis Reader, Blackwell
Publishers 1997, pp 406-410.
5
reason.com/archives/1979/10/01/interview-with-murraybookchin/.

Μετάφραση: Γιάννος Σταμούλης
Το παρόν κείμενο δημοσιεύεται στο τεύχος της Βαβυλωνίας #20

Έρευνα: Τα Συναισθήματα της
Κρίσης & η Ιδεολογία της
Λιτότητας
Βαγγέλης Λαγός
Οι οικονομικές και πολιτικές κρίσεις είναι περίοδοι έντονων
ατομικών και συλλογικών συναισθημάτων.[1] Η κρίση στην Ελλάδα
δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Κατά τη διάρκειά της, έντονα,
αντιφατικά ακόμη και συγκρουσιακά συναισθήματα κατέκλυσαν τον
δημόσιο χώρο και λόγο. Ο φόβος, η θλίψη, η οργή, η ντροπή, η
ενοχή, η περιφρόνηση, το μίσος και άλλα συναισθήματα, στις
διαφορετικές εκδοχές και εντάσεις τους, αποτυπώθηκαν,
συζητήθηκαν και έγιναν αντικείμενο πολιτικών και πολιτιστικών
επεξεργασιών και χειρισμών σε πλήθος κειμένων και λόγων που
κατέκλυσαν τη δημόσια σφαίρα.
Το παρόν κείμενο[2] επιχειρεί να αναλύσει τους τρόπους με τους
οποίους αποτυπώθηκαν και έγιναν αντικείμενο δημόσιας
επεξεργασίας και ιδεολογικο-πολιτικής χρήσης τα συναισθήματα
της θλίψης, της απογοήτευσης, της απαισιοδοξίας, της ντροπής
και της ενοχής στον δημόσιο λόγο των κεντρώων-φιλελεύθερων
υποστηρικτών της λιτότητας κατά τη διάρκεια της κρίσης. Για
τον σκοπό αυτόν, ανατρέχουμε, μέσω κυρίως του διαδικτύου, στα
κείμενα του υπέρ της λιτότητας κεντρώου-φιλελεύθερου λόγου που
δημοσιεύτηκαν κατά την περίοδο 2008-2017 αναζητώντας την

ιδιαίτερη «συναισθηματική κουλτούρα»[3] που τα διαπερνά και τα
συγκροτεί. Η ιδιαίτερη, στον κεντρώο-φιλελεύθερο λόγο της
κρίσης, «συναισθηματική κουλτούρα» αφορά στα ιδεολογικά
περιεχόμενα, τις αξίες, τις στάσεις και τις πολιτικές χρήσεις
που αυτός ο λόγος ενεργοποίησε και προέταξε κατά την
επεξεργασία, τη διαχείριση και τη χρήση των συναισθημάτων που
οι φορείς του άρθρωσαν στα κείμενά τους στο πλαίσιο της
δημόσιας ιδεολογικο-πολιτικής διαμάχης για την κρίση.
Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι το
κείμενο αυτό δεν ασχολείται με τα συναισθήματα που πραγματικά
βίωσαν οι φορείς του δημόσιου κεντρώου-φιλελεύθερου λόγου για
την κρίση και την λιτότητα. Το πεδίο της έρευνάς μας
περιορίζεται μόνο σ’ εκείνα τα συναισθήματα που οι κεντρώοιφιλελεύθεροι ζηλωτές της λιτότητας διατύπωσαν άμεσα ή έμμεσα
στα κείμενα (άρθρα γνώμης, σχόλια, ομιλίες, συνεντεύξεις,
δημόσιες συζητήσεις κλπ) που δημοσιοποίησαν κατά τη διάρκεια
της κρίσης και της κοινωνικο-πολιτικής σύγκρουσης γύρω από τη
λιτότητα.
Από αυτή την άποψη, η ανάλυσή μας δεν αφορά στα ίδια τα
συναισθήματα που βιώθηκαν από τους κεντρώους-φιλελεύθερους
διαχειριστές των κοινωνικών αναπαραστάσεων, αλλά στον λόγο
εντός του οποίου αυτά αρθρώθηκαν. Έτσι, για παράδειγμα, εδώ
δεν θα μας απασχολήσει ποια συναισθήματα, σε ποια ένταση και
έκταση, με ποια διάρκεια, αφορμή ή αιτία και σε ποιο
κοινωνικο-πολιτιστικό πλαίσιο βίωσαν πραγματικά οι κεντρώοιφιλελεύθεροι διαχειριστές των κοινωνικών αναπαραστάσεων
(δημοσιογράφοι,
δημοσιολόγοι,
σχολιαστές,
αναλυτές,
διανοούμενοι, πολιτικοί) που υποστήριξαν τη λιτότητα κατά τη
διάρκεια της κρίσης, αλλά μόνο ποια συναισθήματα επέλεξαν να
συμπεριλάβουν και να διαπραγματευτούν στον στρατευμένο δημόσιο
λόγο τους, με ποιες αξίες και στάσεις τα συνέδεσαν, με ποιους
κοινωνικο-πολιτικούς σκοπούς τα συσχέτισαν, αλλά και πώς τα
διαχειρίστηκαν και τα χρησιμοποίησαν στον ευρύτερο πλαίσιο της
κοινωνικο-πολιτικής σύγκρουσης για την κρίση και τη λιτότητα.
Από αυτή την άποψη, γίνεται φανερό ότι δεν πρόκειται για μια

ψυχολογική προσέγγιση με την αυστηρή σημασία του όρου, αλλά
για μια ποιοτική, κοινωνικο-σημειολογική, ανάλυση του
κεντρώου-φιλελεύθερου δημόσιου «συναισθηματικού λόγου» για την
κρίση και την λιτότητα.
Πρόκειται, δηλαδή, για μια ανάλυση που επιχειρεί να
διερευνήσει τη δημόσια, ήδη για τον Αριστοτέλη, πολιτική
λειτουργία και χρήση των συναισθημάτων στο πλαίσιο των
κοινωνικo-πολιτικών συγκρούσεων.
Ο κεντρώος-φιλελεύθερος υπέρ της λιτότητας λόγος δεν έπαψε
στιγμή να καταγγέλλει και να απαξιώνει ως «άλογες» και
«συναισθηματικές» τις αντιδράσεις και αντιστάσεις που υψώθηκαν
απέναντι στις πολιτικές της λιτότητας επαναλαμβάνοντας
ακούραστα την αφοσίωσή του στον «ορθολογισμό», τη «λογική» και
τον «ρεαλισμό» της εκσυγχρονιστικής-εξευρωπαϊστικής λιτότητας.
Στο πλαίσιο αυτό, οι κεντρώοι-φιλελεύθεροι φορείς του δημόσιου
λόγου για την κρίση υιοθέτησαν μια απλουστευτική και
επιφανειακή διάζευξη μεταξύ έλλογης σκέψης και συναισθημάτων,
σύμφωνα με την οποία τα συναισθήματα και η δημόσια έκφρασή
τους είναι ασύμβατα με την έλλογη και ρεαλιστική σκέψη και
δράση επάνω στα δημόσια προβλήματα. Κατά την άποψη αυτή, η
θεσμική και συλλογική ζωή πρέπει και μπορεί να
(αυτό)περιορίζεται σ’ έναν, υποτιθέμενα, ουδέτερο και
ρεαλιστικό, (τελικά) τεχνοκρατικό, λόγο, ο οποίος θεμελιώνει
την αποκλειστική του αρμοδιότητα πάνω στην κοινή ζωή και το
συλλογικό πεπρωμένο στην άρνησή του να θεωρήσει οτιδήποτε
εκφεύγει της εργαλειακής λογοκρατίας που συνιστά τον
κυριαρχικό, (ταξικό, πατριαρχικό και φυλετικό) πυρήνα της
αστικής νεωτερικότητας.
Κραδαίνοντας τους τίτλους επαγγελματικής επιτυχίας,
ακαδημαϊκής εξοχότητας, ειδημοσύνης και θεσμικής εγκυρότητας
που διέθεταν και αξιοποιώντας τόσο τις προνομιακές τους θέσεις
εκφοράς θεσμικού λόγου όσο και την ισχυρή τους παρουσία στα
ΜΜΕ, οι φορείς του κεντρώου-φιλελεύθερου δημόσιου λόγου
απέδωσαν στον, υπέρ της λιτότητας, λόγο τους τον τίτλο και το

κύρος του αποκλειστικού φορέα της λογικής, της σωφροσύνης, της
συνέπειας και της ειδημοσύνης.
Από τη θέση αυτή, επικεντρώθηκαν, συστηματικά και ανυποχώρητα,
στη μονοσήμαντη ταύτιση των πολιτικών λιτότητας με τον
ρεαλισμό, τον ορθολογισμό, ακόμη και με αυτήν καθαυτή την
έλλογη σκέψη ή/και την κοινή λογική απαξιώνοντας, ταυτόχρονα,
κάθε άλλη πρόταση ή στάση ως παράλογη και ανέφικτη
φαντασιοκοπία. Επικαλούμενοι αδιάκοπα την «αντικειμενικότητα»
των προβλημάτων, τον «ορθολογισμό» των μνημονιακών λύσεων, τον
«ρεαλισμό» των μνημονιακών υποχρεώσεων, καθώς και εκείνο το
τμήμα της κοινωνίας που, παρά τις «σκληρές, αλλά αναγκαίες»
θυσίες, «υπομένει στωικά την κατάσταση, περιμένει και
ελπίζει»,[4] άρθρωσαν την πιο μαχητική ελληνική εκδοχή του
θατσερικού μονόδρομου που εμφανίστηκε στη δημόσια σφαίρα κατά
την περίοδο των τριών δεκαετιών της ηγεμονίας του
νεοφιλελεύθερου εκσυγχρονιστικού-εξευρωπαϊστικού προγράμματος.
Η περίοδος του δημοψηφίσματος του Ιουλίου 2015 σηματοδότησε
την κορύφωση της πνευματικής μάχης του κεντρώου-φιλελεύθερου
λόγου για την υπεράσπιση του ορθολογισμού, της σωφροσύνης και
του ρεαλισμού,, ενώ το αποτέλεσμά του προσλήφθηκε από τους
φορείς του ως ήττα της λογικής και θρίαμβος του συναισθήματος.
«Tο ίδιο το δημοψήφισμα ήταν πολιτικό πρόβλημα. Kανείς δεν
κατάλαβε το ερώτημα, λίγοι το διάβασαν, με την ίδια την
κυβέρνηση να ζητά την ψήφιση του OXI. Kανένας πολίτης δεν ήταν
σε θέση να γνωρίζει ούτε τις προοπτικές του NAI ούτε τις
συνέπειες του OXI. Άρα ήταν μια ψήφος που απευθυνόταν στο
συναίσθημα κι όχι στη λογική. Aποφάνθηκε η μάζα, με την
ψυχολογία της, τον χαρακτήρα της, το θυμικό της κι όχι ο
ψύχραιμος πολίτης· κι αλίμονο αν η υπεύθυνη ηγεσία παραδίδει
τις ευθύνες της σε ένα ζαλισμένο λαό. […] Στο δημοψήφισμα
αναμετρήθηκαν συναισθήματα φόβου, οργής, άρνησης και λογικές
ιδιοτέλειας, συντεχνίας… Δεν επικράτησαν η ψυχραιμία, η λογική
του δημοσίου συμφέροντος, η διασφάλιση της ευρωπαϊκής
προοπτικής. Όλα τα MME βομβάρδιζαν υπέρ του NAI, αλλά ο λαός
είχε ήδη αποφασίσει από τις 25/1.»[5]

«Ο λαός δεν είναι αλάνθαστος. Ο λαός συχνά άγεται από το
συλλογικό θυμικό, την απόγνωση, το θυμό, το φόβο, τον
ρεβανσισμό, και αυτός είναι ο λόγος που πολλές φορές προκαλούν
έκπληξη οι επιλογές του που έρχονται σε σύγκρουση με την κοινή
λογική. Δεν είναι ντροπή να πούμε ότι οι λαοί μπορούν να
χειραγωγηθούν από ικανούς δημαγωγούς σε τέτοιο βαθμό που να
τυφλώνονται μπροστά στην πραγματικότητα.»[6]
Εντούτοις, η κρίση και οι κοινωνικοί αγώνες, που αυτή
πυροδότησε, συμπαρέσυραν, στην ορμή και την έντασή τους, κάθε
αξίωση εξουδετέρωσης και αποκλεισμού των συναισθημάτων από τον
δημόσιο χώρο. Στις σελίδες που έπονται, θα ισχυριστώ ότι ο
κεντρώος-φιλελεύθερος λόγος της κρίσης, παρά τις αντίθετες
προθέσεις του και ενάντια στις διακηρύξεις του, κατακλύστηκε
από τα συναισθήματα που άρθρωσαν δημόσια οι ίδιοι οι φορείς
του κατά την κοινωνικο-πολιτική σύγκρουση γύρω από τα αίτια,
τις συνέπειες και τις ενδεδειγμένες
αντιμετώπισή της κρίσης.
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Στο πλαίσιο αυτό, θα υποστηρίξω ότι ο κεντρώος-φιλελεύθερος
δημόσιος λόγος για την κρίση και τη λιτότητα χρησιμοποίησε
συστηματικά αυτά τα συναισθήματα τόσο για τη διαμόρφωση και
διατύπωση της ιδεολογικής υποστήριξης της λιτότητας όσο και
για την ιδεολογική και πολιτική αντιμετώπιση του δημόσιου
λόγου που αρθρώθηκε από όσους αντιδρούσαν στο σχέδιο της
«εθνικής σωτηρίας» δια της λιτότητας.
Για τον σκοπό αυτόν, θα εξετάσω την εμφάνιση, τη χρήση και τη
λειτουργία των συναισθημάτων της απογοήτευσης, της θλίψης, της
ντροπής και της ενοχής στο πλαίσιο α) της άρθρωσης και
διάχυσης στη δημόσια σφαίρα μιας κουλτούρας της λιτότητας ως
αναγκαίου εργαλείου για την απόσπαση της κοινωνικής συναίνεσης
στις μνημονιακές πολιτικές και β) της ιδεολογικής
αντιμετώπισης των ανταγωνιστικών προς τη λιτότητα λόγων που
διεκδίκησαν να προσανατολίσουν και να κατευθύνουν τη συλλογική
δράση μέσα στην κρίση.
Οπωσδήποτε, αυτά τα συναισθήματα δεν είναι τα μόνα που

αναδύθηκαν και διαχύθηκαν στη δημόσια σφαίρα μέσα από τον
κεντρώο-φιλελεύθερο λόγο της κρίσης. Ο φόβος, η οργή, η
περιφρόνηση, το μίσος, η ελπίδα είναι κι αυτά πολύ διαδεδομένα
και σημαντικά στην άρθρωση αυτού τον δημόσιου λόγου.
Εντούτοις, είναι η απογοήτευση, η θλίψη, η ντροπή και η ενοχή
που συνέθεσαν τον σκληρό πυρήνα της ιδεολογίας της λιτότητας
που διαχύθηκε και κυριάρχησε στη δημόσια σφαίρα ως απολογητική
της συστημικής αποτυχίας που αποκάλυψε η κρίση, αλλά και ως
εργαλείου για την αντιμετώπιση των αμφισβητήσεων και για την
αναπαραγωγή της ηγεμονίας του εκσυγχρονιστικού-εξευρωπαϊστικού
προγράμματος.

Απογοήτευση, θλίψη, απαισιοδοξία: η
ανάδυση της κουλτούρας της λιτότητας
Στο βαρύ κλίμα της κρίσης και ταυτόχρονα με τον φόβο και την
αγωνία για τις οικονομικές και πολιτικές συνέπειές της, οι
κεντρώοι-φιλελεύθεροι διανοούμενοι, δημοσιολόγοι, σχολιαστές,
αναλυτές, δημοσιογράφοι και πολιτικοί εξέφρασαν στο δημόσιο
λόγο τους βαθιά απογοήτευση και θλίψη για τις δυσμενείς
εξελίξεις, αλλά και απαισιοδοξία για το προβλεπόμενο μέλλον.
Ήδη από το 2008 και αρκετά πριν από την υπαγωγή της κοινωνίας
στη σκληρή μνημονιακή λιτότητα, οι φιλελεύθερες γραφίδες
αποτύπωναν στα κείμενά τους το κλίμα δυσθυμίας, απογοήτευσης
και απαισιοδοξίας που έβλεπαν να επικρατεί στις τάξεις του
εύπορου και εξέχοντος κοινού τους.
«Όπως δείχνουν τα στοιχεία αλλά και μαρτυρούν οι χρηματιστές,
οι μικροεπενδυτές εξακολουθούν να απέχουν και μάλιστα ακόμη
περισσότερο απ’ ό,τι το 2007. Η μεγάλη πτώση του πρώτου
τριμήνου αύξησε την απογοήτευση των εγχώριων ιδιωτών επενδυτών
μικρών σχετικά χαρτοφυλακίων, οι οποίοι «νέκρωσαν» σχεδόν τις
συναλλαγές τους, ή ρευστοποίησαν άναρχα το πρώτο
τρίμηνο. Αυτός είναι και ο λόγος που σημαντικό τμήμα του
ταμπλό –κυρίως μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης– παρουσιάζει
εικόνα εγκατάλειψης. […]

Πάντως, η κρίση είναι εδώ και είναι βαθιά εγκαταστημένη, οπότε
κάθε ανοδική έξαρση λίγων εβδομάδων, σε καμιά περίπτωση δεν
συνεπάγεται αλλαγή τάσης. Οι οικονομίες και οι αγορές
παραμένουν σε ύφεση και μεγάλο προβληματισμό, ο οποίος δεν
είναι δυνατόν να παραβλεφθεί για μεγάλο διάστημα από κάποια
τυχόν εφήμερη ευδαιμονία, που έτσι κι αλλιώς έχει τα
χαρακτηριστικά ξεσπάσματος από τη μακρόσυρτη καταπίεση.»[7]
«Η κρίση μας έχει βυθίσει στην απογοήτευση. Κι ακόμη δεν την
έχουμε δει, τουλάχιστον στην Ελλάδα, να εκδηλώνεται πλήρως
στην πραγματική Οικονομία. Εύλογο, λοιπόν, είναι το ερώτημα
“τι κάνουμε με τις μετοχές μας”…»[8]
Η αποτύπωση αυτών των συναισθημάτων στον δημόσιο κεντρώοφιλελεύθερο λόγο γενικεύθηκε και οξύνθηκε, καθώς η
χρηματοπιστωτική κρίση εξελίχθηκε σε δημοσιονομική και ο ζόφος
της λιτότητας, της ανεργίας και της φτώχειας κατέκλυσε τον
κοινωνικό ιστό και εισέβαλε βίαια στη δημόσια σφαίρα. Η
εισοδηματική συρρίκνωση, η πτώση της κατανάλωσης, αλλά και η
αδυναμία αντιμετώπισης της επαπειλούμενης πτώχευσης
επεξέτειναν το βασίλειο της κατήφειας, της απογοήτευσης και
της απαισιοδοξίας πέραν του κύκλου των «επενδυτών» και των
«παραγόντων της αγοράς» κατακλύζοντας συνολικά την κοινωνία
και την πολιτική. Αυτό το κλίμα απογοήτευσης και απαισιοδοξίας
θα παραμείνει, σ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης και παρά τις
επιμέρους διακυμάνσεις της έντασής του, ένα σταθερό
χαρακτηριστικό του κεντρώου-φιλελεύθερου λόγου για την κρίση.
Είτε συνδέεται με τις συνέπειες της ύφεσης και της πτώχευσης
είτε με τις κοινωνικές αντιδράσεις απέναντι στις
εκσυγχρονιστικές-εξευρωπαϊστικές μνημονιακές πολιτικές είτε,
τέλος, με την απαξίωση και την αμφισβήτηση του κεντρώουφιλελεύθερου πολιτικού προγράμματος και προσωπικού, το
σκοτάδι, ο ζόφος και η απαισιοδοξία δεν θα πάψουν να
χρωματίζουν τον δημόσιο κεντρώο-φιλελεύθερο λόγο για την
κρίση. [9]
«Ποτέ άλλοτε δεν είναι τόσο ζωτικά απαραίτητο το όραμα ενός
μέλλοντος καλύτερου από το παρόν, όσο σε εποχές ζόφου. Ζόφος

ορίζεται ως “το βαθύ και απειλητικό ή τρομακτικό σκοτάδι”, και
ως “η κατάσταση βαθιάς απογοήτευσης, ή μελαγχολίας, παντελούς
έλλειψης αισιόδοξων προοπτικών”. Σήμερα η Ελλάδα βιώνει εποχή
ζόφου. […] Πού είναι το Όραμά σας για την Ελλάδα κύριοι
πολιτικοί; Γιατί δεν το κοινοποιείτε και σε εμάς; Μήπως διότι
δεν μας περιλαμβάνει; Ή μήπως διότι η σημερινή Ελλάδα αποτελεί
το δικό σας Ελντοράντο, και θέλετε πάσει θυσία (μας) να
παραμείνει ως έχει;
Καμιά εικόνα κανενός μελλοντικού εαυτού μας καλύτερου από τον
σημερινό δεν προτείνει κανείς σας γιατί κανείς σας δεν είναι
σε θέση να την οραματιστεί. Δώστε μας Όραμα κύριοι, αν έχετε,
και τα υπόλοιπα θα τα πράξουμε εμείς! Ή μήπως κανείς σας δεν
έχει όραμα για την Ελλάδα, διότι εσείς απλά είστε οι
“διαχειριστές” του ζόφου;»[10]
Η «κατάθλιψη»[11] αποτέλεσε τον πιο διαδεδομένο όρο με τον
οποίο συνοψίσθηκαν τα συναισθήματα θλίψης, απογοήτευσης,
απελπισίας, απόγνωσης, απαισιοδοξίας και αδυναμίας για
αντίδραση σ’ ολόκληρη τη διάρκεια της κρίσης, ενώ ήδη από το
2009 έχει καταστεί «εθνική», καθώς «το σκοτάδι της
απαισιοδοξίας έχει κατακλύσει τον ορίζοντα»[12]
«Είναι τόση η μαυρίλα που μας τριγυρίζει, η απαισιοδοξία που
μας εμπνέει η ελληνική πολιτική τάξη και ο φτωχότατος δημόσιος
διάλογός μας που ψάχνουμε όλοι μας να βρούμε αχτίδες φωτός να
μπαίνουν σε μια χώρα που έχει κλειστεί ερμητικά στο καβούκι
της και βράζει κυριολεκτικά στο ζουμί της. Όλοι μας αναζητάμε
λίγο φως, έστω και από τις χαραμάδες… […] Έχω την αίσθηση πως
τώρα που η Ελλάδα της βίας και της μιζέριας πήρε πάλι το πάνω
χέρι, οι «άλλοι Έλληνες» ψάχνονται μόνοι τους, περνάνε φάσεις
απόγνωσης και αναζητούν διεξόδους στη μαυρίλα. Σε ό,τι με
αφορά νιώθω για πρώτη φορά την ανάγκη να ανακαλύψω γωνιές
θετικής ενέργειας σε αυτή τη χώρα, γιατί όσο κοιτάζω από τη
μια τα δομικά προβλήματα της Ελλάδας και από την άλλη το
επίπεδο του πολιτικού της προσωπικού δυσκολεύομαι να ατενίσω
το μέλλον με αισιοδοξία.»[13]

Η αντίσταση στη γενική «μαυρίλα» μέσω της αναζήτησης για
«γωνιές θετικής ενέργειας» υπήρξε ένα διαδεδομένο ρητορικό
σχήμα μέσα από το οποίο ο απογοητευμένος και θλιβόμενος
κεντρώος-φιλελεύθερος λόγος επιχειρούσε να πραγματευθεί και να
χειριστεί τη γενικευμένη «κατάθλιψη», ιδιαίτερα μάλιστα κατά
τις περιόδους του έτους που έχουν συνδεθεί με συναισθήματα
χαράς, ευχαρίστησης και αισιοδοξίας. Έτσι, τα Χριστούγεννα και
η Πρωτοχρονιά, το Πάσχα και οι καλοκαιρινές διακοπές είναι οι
κύριες περίοδοι του έτους κατά τις οποίες οι λόγοι για την
κρίση επεξεργάζονται εκτεταμένα τα συναισθήματα της κρίσης.
Ιδιαίτερα μάλιστα κατά τις λεγόμενες γιορτές της αγάπης και
της αισιοδοξίας, των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, οι
δημόσιοι λόγοι κατακλύζονται από αναφορές σε ζοφερά
συναισθήματα, στην κατάθλιψη και στους τρόπους αντιμετώπισής
τους.
Παρόμοιες αναφορές σε δυσάρεστα συναισθήματα κατά τη διάρκεια
εορταστικών περιόδων του έτους δεν ήταν άγνωστες σε
παλαιότερες, ευμενέστερες, εποχές, καθώς η ψυχολογική θεματική
της «εορταστικής κατάθλιψης» απασχολούσε συστηματικά τον
δημόσιο, περί γιορτής, λόγο. Εντούτοις, ήδη από τα πρώτα
«Χριστούγεννα της κρίσης», αυτά του 2009, αλλά και σ’ αυτά που
ακολούθησαν, ο δημόσιος λόγος για την κρίση προσθέτει στη
θεματική της «κατάθλιψης των Χριστουγέννων», αυτήν των
«καταθλιπτικών Χριστουγέννων της κρίσης».[14]
«Αναγνώστης έγραψε χτες στο φόρουμ ότι χρειάζομαι επειγόντως
διακοπές. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί του. Στην πραγματικότητα
χρειαζόμαστε όλοι διακοπές, αφού το σκηνικό των τελευταίων
μηνών έχει επιδράσει καταλυτικά στην ψυχοσωματική μας
κατάσταση. Ολόκληρη η κοινωνία έχει πέσει σε βαθειά κατάθλιψη
και η απαισιοδοξία έχει γίνει το αλατοπίπερο στο καθημερινό
υποχρεωτικό γεύμα της μιζέριας.
Ή καλύτερα, θα θέλαμε να
ξυπνάγαμε και όλα αυτά να αποδειχτούν ένα κακό όνειρο.»[15]
«Τα εφετινά Χριστούγεννα ήταν αλλιώτικα. Εξ όψεως ήταν
λιγότερο λαμπερά στην κυριολεξία. Οι φαντασμαγορικές φωταψίες
σε δημόσιο αλλά και σε ιδιωτικό επίπεδο περιορίστηκαν. Τα

τραπεζώματα-υπερπαραγωγές και τα ταξίδια σε χλιδάτους ορεινούς
προορισμούς των περασμένων ετών περιορίστηκαν επίσης: κάτι η
οικονομική κρίση και οι περικοπές στο δώρο, κάτι που οι
γιορτές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς πέφτουν Σαββατοκύριακο
(περικοπές ακόμη και στις εορταστικές αργίες- τυχαίο;).
Γυρίσαμε λίγο προς τα κάτω το ντίμερ της εορταστικής
ατμόσφαιρας… όπως Αμερική- πράγμα καλό για το περιβάλλον και
για την αισθητική. Ηταν τα Χριστούγεννα λιγότερο καταναλωτικάπράγμα υγιές επίσης. Μήπως έγιναν περισσότερο πνευματικά,
παραδοσιακά, ανθρώπινα, ζεστά, ουσιαστικά; Μάλλον όχι. Οι
γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς κυλούν σε κλίμα
μουδιασμένο, αμήχανο, μέσα σε μια θλιβερή αβεβαιότητα και
εσωστρέφεια. Ποιος εξαφάνισε άραγε το εφετινό Πνεύμα των
Χριστουγέννων;»[16]
Στο πλαίσιο αυτής της νέας θεματικής, ψυχολόγοι, ψυχίατροι,
θεραπευτές, λογοτέχνες, δημοσιολόγοι, δημοσιογράφοι και
σχολιαστές διαπραγματεύτηκαν την κρίση ως μια νέα συνθήκη που
επιδείνωνε και διέδιδε στον γενικό πληθυσμό δυσάρεστες
διαθέσεις και νοσογόνες συμπεριφορές που, μέχρι τότε,
αφορούσαν κυρίως στα προβλήματα και τις δυσχέρειες που
αντιμετωπίζει το άτομο κατά την υποκειμενική διαχείριση των
πιέσεων που ασκούν οι διαφορετικές χρονικότητες του σύγχρονου
βίου. Σ’ αυτούς τους λόγους, η εκλαϊκευμένη ψυχολογία
αναμείχθηκε με παραμυθητικές συμβουλές, εμψυχωτικές προτροπές
και ευκτικές κοινοτοπίες που σκοπό είχαν να αποδραματοποιήσουν
κάπως το καταθλιπτικό σκηνικό της πραγματικότητας και να
γεννήσουν την υποκειμενική απαντοχή που απαιτεί η καθημερινή
ζωή στην εποχή των διαψεύσεων.[17]
Ταυτόχρονα με τη δημόσια επεξεργασία της γενικευμένης
«κατάθλιψης», αρχίζει να
αναδύεται ευκρινώς και μια
παρηγορητική ιδεολογία «του βίου της κρίσης». Σε αντίστιξη με
τον υπερκαταναλωτισμό, τον εγωκεντρισμό και την επιδειξιομανία
που συγκρατούνται ως τα βασικά πολιτιστικά χαρακτηριστικά
περασμένων εποχών ευημερίας, τώρα αναδύεται ένα αίτημα και μια
προτροπή για κάποια επιστροφή στα ουσιαστικά, στα πραγματικά

σημαντικά. Αυτή η ιδεολογία της «επιστροφής στα βασικά»
αναζητά το νόημα και την ευτυχία του βίου στην οικοδόμηση μιας
υποκειμενικότητας της λιτότητας, η οποία τείνει να δίνει
προτεραιότητα στην επανεκτίμηση του μη υλικού, στα θετικά
συναισθήματα και στις προσωπικές σχέσεις, βάζοντας σε δεύτερη
μοίρα την υλική επιδεικτική κατανάλωση.
«Τελευταία δυσκολευόμαστε όλο και περισσότερο να μπούμε στο
πνεύμα των Χριστουγέννων, όλο και καθυστερεί το στόλισμα του
δέντρου και τα δώρα και τα τραπέζια έχουν κοπεί από τον
προϋπολογισμό. […] Τα πιο όμορφα δώρα είναι αυτά που χαρίζουμε
με αγάπη και έχουμε αφιερώσει χρόνο να τα διαλέξουμε ή ακόμα
και να τα φτιάξουμε. Δεν χρειάζονται πανάκριβα πράγματα, έτσι
κι αλλιώς κανείς γύρω μας δεν περιμένει κάτι τέτοιο, ούτε
αποδεικνύεται η αγάπη μας ξοδεύοντας πολλά λεφτά. Στα πιο απλά
πράγματα κρύβονται οι πιο ευτυχισμένες στιγμές. Δεν
χρειάζονται ακριβά φορέματα και πολυτελή ρεβεγιόν για να
περάσουμε καλά. Ένα καινούριο αξεσουάρ, ένα χτένισμα και η πιο
καλή μας διάθεση μπορούν να δώσουν μια γιορτινή ανανέωση. Ο
καθένας με την σπεσιαλιτέ του κι όλοι μαζί σε ένα σπίτι
μπορούν να κάνουν μια χριστουγεννιάτικη βραδιά αξέχαστη.
Άλλωστε η μαγειρική έχει γίνει τόσο της μόδας πια, οπότε είναι
η ευκαιρία μας να λάμψουμε με τις γευστικές μας δημιουργίες.
Είναι ευκαιρία να περάσουμε χρόνο με τους ανθρώπους που
αγαπάμε και η καθημερινότητα δεν μας επιτρέπει να είμαστε μαζί
τους όσο θα θέλαμε. Δεν υπάρχει λόγος να αναλωνόμαστε σε
υποχρεώσεις και επισκέψεις που δεν μας ενδιαφέρουν πραγματικά.
Είναι τόσο λίγος ο ελεύθερος χρόνος μας πια που είναι πολύ
σημαντικό να κάνουμε σε αυτόν τα πιο όμορφα πράγματα με τους
αγαπημένους μας ανθρώπους. Θα μπορούσαμε να κάνουμε τα φετινά
Χριστούγεννα τα πιο όμορφα των τελευταίων χρόνων. Είναι οι
σχέσεις μας που κάνουν πιο πλούσια τη ζωή μας κι όχι
η
αγοραστική μας δύναμη. Οι φίλοι μας, η οικογένειά μας, αυτοί
που κάθε μέρα δεν προλαβαίνουμε να τους δούμε και μας λείπουν
πιο πολύ. Οι στιγμές που περνάμε μαζί τους κάνει τα
Χριστούγεννα λαμπερά κι αυτό ξεκινάει πρώτα-πρώτα από μέσα
μας.»[18]

Αυτή η επανερμήνευση της εορταστικής απόλαυσης μέσα στην
κρίση, επιχειρείται να υλοποιηθεί μέσα από μια επιστροφή στο
παρελθόν, μια επιστροφή στην εθνική παράδοση, στην
ελληνικότητα της γιορτής, που κρύβει μέσα της το πραγματικό
«πνεύμα των Χριστουγέννων». Η «λιτή αυθεντικότητα» της
παραδοσιακής γιορτής με τα τοπικά ήθη και έθιμά της, έρχεται
τώρα να αντικαταστήσει τους πολυέξοδους στολισμούς και
εκδηλώσεις του παρελθόντος για να ξανα-ανακαλύψει, κρυμμένη
από κάτω τους, την «ουσία της γιορτής», η οποία είναι για
όλους δωρεάν.
«Μια και όλοι συμφωνούν ότι τα φετινά Χριστούγεννα δεν έχουν
αντίστοιχα τους στο παρελθόν, όσο κι αν κανείς γυρίσει πίσω,
η aftodioikisi.gr “βουτάει” σ’ αυτό ακριβώς το παρελθόν με
στόχο να φέρει τους αναγνώστες – επισκέπτες της λίγο πιο κοντά
στο “πνεύμα των Χριστουγέννων”.
Κόντρα στην κρίση και στο αδειανό πορτοφόλι στην εποχή του ΔΝΤ
η aftodioikisi.gr, σταχυολογώντας ήθη και έθιμα από κάθε γωνιά
της χώρας, “δανείζεται” από το παρελθόν για να δώσει ελπίδα
για το μέλλον.
Την ώρα που το Χριστουγεννιάτικο δέντρο της Αθήνας είναι για
πρώτη φορά ένα πραγματικό δέντρο και όχι μια κατασκευή, την
ώρα που λόγω κρίσης οι Αθηναίοι στερούνται το καρουσέλ και τη
“ζαχαρόπουλη” των προηγούμενων χρόνων και οι κάτοικοι των
άλλων πόλεων ένας μεγάλο μέρος από το στολισμό και τις
περσινές ή προπέρσινες εκδηλώσεις, επιχειρούμε να επιστρέψουμε
στο παρελθόν για να βρούμε το αυθεντικό, που ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ
ΕΥΡΩ.»[19]
Στο κλίμα αυτό, οι φιλελεύθερες γραφίδες, κι αυτές
μουδιασμένες και απογοητευμένες από τις ραγδαίες εξελίξεις και
τα ζοφερά μηνύματα για την οικονομία, επιχειρούν να
επαναπροσδιορίσουν τη στάση τους απέναντι στη γιορτή και την
απόλαυση. Έτσι π.χ., ο εκδότης της Lifo, εξεγείρεται ενάντια
στο «σκοτάδι» που βλέπει γύρω του με μια υπαρξιακή κραυγή που
επιδιώκει να επαναβεβαιώσει τη συνέχεια της υποκειμενικότητας

μέσα στο ζοφερό παρόν. Εντούτοις, η εξεγειρόμενη
υποκειμενικότητα δεν μπορεί να παραμείνει ανεπηρέαστη και
αναλλοίωτη. Δεν μπορεί να παραμείνει, στη συνθήκη της κρίσης,
ίδια με τον προηγούμενο εαυτό της ευημερίας. Πρέπει κι αυτή να
τροποποιηθεί, να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα που ασκεί
μια γενική καταναγκαστική επιρροή. Έτσι, η «κατάθλιψη των
εορτών», απομεινάρι μιας άλλης ευτυχέστερης περιόδου, αλλά και
σύμπτωμα μιας καλλιεργημένης υποκειμενικότητας, που ενδόμυχα
περιφρονεί την ίδια τη μαζική κουλτούρα που θεραπεύει στον
δημόσιο χώρο, αναγκάζεται σε υποχώρηση για να κάνει εφικτή
αυτήν την πολιτιστική αντίσταση στην υλική μαυρίλα που
κατακλύζει τον δημόσιο χώρο και χρόνο.
«Αλλά δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία όλα αυτά, όταν γύρω πέφτει
σκοτάδι. Είναι το λυκόφως, που έλεγε ο Τρελός Πιερό. Το
λυκόφως του Δυτικού Κόσμου. Παύεις πια να ζωγραφίζεις το έχειν
του μικροκόσμού σου και παρατηρείς ξανά τη μεγάλη εικόνα: τους
ανθρώπους δίπλα σου, τους 53 πνιγμένους σε μια βάρκα που
ερχόταν από τις ακτές της Τουρκίας, τα κατεβασμένα ρολά σε
δεκάδες μαγαζιά μέχρι να γυρίσεις σπίτι σου – και ούτω
καθεξής. Και τα θετικά όμως: το γεγονός ότι ακόμα υπάρχεις,
έχεις φίλους και έρχονται γιορτές. Πάντα μισούσα τα
Χριστούγεννα, διότι με θλίβει η μαζική χαρά, όμως φέτος θα
προσπαθήσω να δω την ασημένια γραμμή του σύννεφου.»[20]
Αλλά και ο καλλιεργημένος, bon viveur, χρηματιστής επιδιώκει
να διασκεδάσει τη γενικευμένη κατήφεια για να διασώσει κάποια
«ίχνη από την εορτινή καταναλωτική […] αξιοπρέπεια παλαιότερων
ετών» σ’ εκείνα τα πρώτα Χριστούγεννα της κρίσης:
«Παραμονές εορτών και τα μηνύματα από τις Βρυξέλλες, τις
αγορές, τους κοινοτικούς εταίρους είναι από βαρύθυμα έως
αποκαρδιωτικά. Η έλευση των εορτών μοιάζει ανήμπορη να άρει τη
γενική δυσθυμία. Οδεύουμε, στην καλύτερη περίπτωση, προς μία
ελεγχόμενη αποδέσμευση των αισθημάτων.
Πώς να νικήσεις τις απαιτήσεις, πώς να αγνοήσεις τις
ανάγκες; Ο μέσος Έλληνας αγωνίζεται φέτος να διασώσει ίχνη από

την εορτινή καταναλωτική του αξιοπρέπεια παλαιότερων ετών.
Μετεωρίζεται ανάμεσα στο πνεύμα των εορτών, που αποζητά μία,
στοιχειώδη έστω, ευδαιμονιστική διάθεση, και στην ανελαστική
παρέκκλιση από άλλες ασφυκτικές προτεραιότητες.»[21]
Η διάσωση της «εορτινής καταναλωτικής αξιοπρέπειας» απαιτεί
προσπάθεια, ώστε να «αποκατασταθεί η ταραγμένη ισορροπία
ανάμεσα στην επιθυμία και στην ανάγκη». Μια προσπάθεια που
πρέπει να εφεύρει μια νέα ισορροπία ανάμεσα στη γιορτή και την
επιδεικτική πολυτέλεια. Αυτή η τελευταία πρέπει να
περιοριστεί, αλλά όχι να εξαφανιστεί. Για τον σκοπό αυτό, ο
συσσωρευμένος πλούτος της, επιτευχθείσας -σε προηγούμενες
ευνοϊκότερες περιόδους- ταξικής πολιτιστικής διάκρισης[22] θα
παρηγορήσει για τον παρόντα αναγκαστικό περιορισμό της
κατατακτικής επίδειξης. Αυτή η τελευταία θα περιοριστεί,
αρχικά, στην έκθεση της, ήδη κατακτημένης, πολυτέλειας του
καλοστρωμένου και αστραφτερού γιορτινού τραπεζιού:
«Πώς θα αποκατασταθεί η ταραγμένη ισορροπία ανάμεσα στην
επιθυμία και στην ανάγκη; Η απάντησή μου: Μα, με τις ευκαιρίες
για εορτινά τραπέζια, που απλόχερα μας προσφέρει το
δωδεκαήμερο. Και που εμείς καλούμαστε να στρώσουμε και να
σκηνοθετήσουμε. Η μελαγχολία της ύπαρξης εξανεμίζεται όταν
βρισκόμαστε ανάμεσα σε φίλους γύρω από το τραπέζι. Πολύ
περισσότερο όταν το τραπέζι είναι εορταστικό.
Πώς όμως θα
το κάνουμε, κάτω από τις φετινές συνθήκες,
εορταστικό; Η πρότασή μου: Ας αρχίσουμε με κάτι που δεν
στοιχίζει καθόλου: το στρώσιμο του τραπεζιού -κάτω από άλλες,
πιο “λαμπερές” συνθήκες θα το λέγαμε art de la table:
Καλοστρωμένο τραπέζι, λοιπόν, με αστραφτερά πιάτα, κρύσταλλα
και μαχαιροπήρουνα και ό,τι άλλο συντελεί στην ευχαρίστηση του
ματιού, που ευλόγως διεκδικεί κι αυτό το μερίδιό του στην
εορτινή ευωχία.
Ανασύρτε λοιπόν τα καλά σας σερβίτσια και εκθέστε τα σε πλήρη,
εύτακτη ανάπτυξη πάνω σε ολόλευκα λεπτοκεντημένα
τραπεζομάντιλα. Μην τα λυπάστε. Τώρα είναι η ώρα τους.

Αυτό θα προκαλέσει φυσική ευεξία και θα προσθέσει, χρονιάρες
μέρες, υψηλές, αλλά ανέξοδες νότες εορταστικής ατμόσφαιρας και
ευδαιμονισμού.»[23]
Σε αντίστιξη με την, κατακτημένη σ’ ένα ευμενέστερο παρελθόν,
πολυτέλεια της διακόσμησης του εορταστικού τραπεζιού, το
εορταστικό μενού που προτείνεται απορρίπτει «την υπερβολική
σώρευση και ανάμειξη γεύσεων» και τις «ναρκισσευόμενες
μαγειρικές επίδειξης» που στοχεύουν στον εντυπωσιασμό. Αντ’
αυτών, καλεί σε μια επιστροφή στην ελληνική παράδοση, στις
αισθήσεις και τα συναισθήματα «που ατόφια διασώζονται στα
φυλλοκάρδια των παιδικών αναμνήσεων όλων μας».
Αυτή η «επιστροφή στις ρίζες» σημαίνει μια, επιβεβλημένη από
τη θλιβερή πραγματικότητα, σχετική απομάκρυνση από την
εξωστρεφή κουλτούρα της επίδειξης και του εντυπωσιασμού που
με ζήλο θεράπευαν οι εγχώριες κοινωνικο-οικονομικές ελίτ κατά
την προηγούμενη της κρίσης περίοδο. Σημαίνει μια στροφή προς
τα “μέσα” ως προς τον χώρο και προς τα “πίσω” ως προς τον
χρόνο, μια κίνηση προς την ελληνικότητα, προς τα
συναισθήματα, τις αναμνήσεις και τις προσωπικές σχέσεις, αντί
της επιδεικτικής εξωστρέφειας που χαρακτήριζε
κοσμοπολίτικη κουλτούρα της κυρίαρχης τάξης.

την

«Τώρα, τα μενού. Για φέτος ξεχάστε τους πανάκριβους και
αναποτελεσματικούς πειραματισμούς προηγούμενων εορτών.
Απομακρυνθείτε από “καινοτόμες” διατροφικές προτάσεις
ανεξιχνίαστων υποσχέσεων. Αποφύγετε συνταγές φλύαρες γεμάτες
ρητορικές κορώνες. Ξεχάστε γαστρονομικές επιμειξίες περίτεχνων
και εξεζητημένων παρασκευασμάτων.
Αποφύγετε την υπερβολική σώρευση και ανάμειξη γεύσεων. Κλείστε
τα αυτιά σας σε ναρκισσευόμενες μαγειρικές επίδειξης μάλλον
παρά απόλαυσης. Μην ξεχνάτε ότι σκοπός σας είναι να
ευχαριστήσετε τους καλεσμένους σας και όχι να τους
εντυπωσιάσετε. Απορρίψτε, με άλλα λόγια, μενού που αναγάγουν
το εορτινό τραπέζι σε αυτοσκοπό.

Μακριά λοιπόν από κάθε είδους κρέμες, αλοιφές, λιωμένα τυριά,
τερίνες, ρικότες, μοτσαρέλες, μασκαρπόνε, αφρούς, μους,
τάρτες, σολομούς, πατέ… Σκοπός μας φέτος ας είναι να βρεθούμε,
ή αν προτιμάτε να τη βρούμε, στο τραπέζι, όχι να χαθούμε στη
μετάφραση…
“Η ευκοσμία της ελληνικής φύσης υπαγορεύει (και στη μαγειρική)
ένα ύφος σύμφωνο με την καταγωγή της”. Αυτά τα Χριστούγεννα
στραφείτε στις καθαρές γευστικές ελληνικές συνθέσεις.
Αφαιρέστε από το φετινό τραπέζι – και τον προϋπολογισμό
φυσικά- την ακριβή κοσμοπολίτικη επιφάνεια και δώστε σ΄ αυτό
το χρώμα των αισθήσεων και των συναισθημάτων, που ατόφια
διασώζονται στα φυλλοκάρδια των παιδικών αναμνήσεων όλων μας.
Δώστε την ευκαιρία στους αγαπημένους σας να παίξουν στο γήπεδό
τους, με οικεία φαγητά. Με νοστιμιές που ημερώνουν και
γλυκαίνουν την καρδιά. Με μυρωδιές που προσπορίζουν εκείνο το
συναίσθημα χαράς και ευφροσύνης που νιώθουμε κάθε φορά που
τρώμε ένα καλομαγειρεμένο γνώριμο “δικό” μας πιάτο. Με φαγητά
που πατάσσουν την πείνα, προκαλούν γουργουρητά ευχαρίστησης,
που δοξολογούν τη ζωή. Πάνω απ΄ όλα, μην σνομπάρετε τα κάθε
είδους κοψίδια, τους σουβλιμάδες, τα παϊδάκια, τα κότσια, τα
χοιρινά, τα κοντοσούβλια, τα λουκάνικα.
Τα παραπάνω, γενικώς. Τώρα ειδικότερα: Εκτοπίστε από το
τραπέζι την ανοστιά των εκτός εποχής προϊόντων. Η κουζίνα ζει
εν τόπω και χρόνω, ακολουθεί τις εποχές και συναρτάται με το
τοπίο. Επιλέξτε καλά και φτηνά υλικά: Η οικιακή μαγειρική
αντλεί δύναμη πρώτα από την καρδιά και μετά από το πορτοφόλι.
[…] Και για τα γλυκά, φέτος μην κάνετε καμία παραχώρηση.
Αφήστε και γι΄ αυτά τη λαϊκή σοφία να λειτουργήσει: Υπάρχουν
εδέσματα που τα τρώμε μόνο μία φορά το χρόνο. Το ίδιο ισχύει
και για τα γλυκά: Μελομακάρονα, λοιπόν, κουραμπιέδες, μπακλαβά
και δίπλες. Μόνο.»[24]
Ωστόσο, αυτή η στροφή δεν σημαίνει την πλήρη εγκατάλειψη της
πολυτέλειας.

Ασφαλώς, η κοινωνικο-ταξική διάκριση μέσω του γούστου και της
κουλτούρας δεν παύει να ασκεί την κοινωνική της λειτουργία
μέσα στην κρίση. Αντί όμως να ερείδεται στην παγιωμένη
πρακτική της επιδεικτικής εισαγωγής και υιοθέτησης των
πολιτιστικών πρακτικών των διεθνών ελίτ, στρέφεται τώρα στο
εσωτερικό και αναζητεί ιθαγενείς πηγές της ταξικής
πολιτιστικής διάκρισης, σε μια προσπάθεια «να μην προκαλέσει».
Οι τοπικές ελληνικές «γκουρμεδιές» που ο επιτυχημένος αστός
προτείνει στους ταξικούς του ομοτράπεζους επιχειρούν να
επαναπροσδιορίσουν την πολιτιστική εξοχότητα των ελίτ μέσα από
την αιδήμονα πολυτέλεια της κατανάλωσης εγχώριων προϊόντων
ονομασίας προέλευσης, ενώ ταυτόχρονα υπενθυμίζει, με λεπτότητα
και χάρη, στους ομοίους του την ανάγκη να συγκρατήσουν τη
συνήθη επιδεικτική τους κατανάλωση, ώστε «να μην προκαλέσουν
πολύ».
«Επιμένετε στην εντοπιότητα, επιλέγοντας προϊόντα που, από
μόνα τους, συνθέτουν μια μικρή οικονομική γεωγραφία της
πατρίδας μας. Κάντε οδηγό σας τη σοφή επικούρεια παραγγελία,
την οποία και ακολουθεί πιστά το σημερινό κείμενο: “Πέμψον μοι
τυρού Κυθηριδίου, ιν΄ όταν βούλωμαι πολυτελεύσασθαι δύνωμαι”στείλτε μου τυρί από τα Κύθηρα ώστε να μπορώ, όποτε θέλω να ζω
στην πολυτέλεια. Τι εννοεί ο σοφιστής; Κάτι το λιτό, το
απέριττο έχει στο μυαλό του, και συγχρόνως σπάνιο που θα του
δώσει, σε ξεχωριστές στιγμές, μία διάσταση ευμάρειας. Προφανώς
είναι η ονομασία προελεύσεως, όπως θα λέγαμε εμείς σήμερα, που
διαγράφει την προοπτική της πολυτέλειας.
Αναζητήστε, λοιπόν και προμηθευθείτε μικρές “γκουρμεδιές”,
όπως ξινομυζήθρα Νάξου, απάκι Ρεθύμνου, λούζα Σύρου, μελίχλωρο
Λήμνου, χοιρομέρι Ευρυτανίας, ντοματάκια λιαστά από τη Μήλο,
πίτες από τη Σπερχειάδα, άντε και λίγο αυγοτάραχο Μεσολογγίου,
για τους φανατικούς τού ούζου και του τσίπουρου. […] το
προτεινόμενο γαστρονομικό εορταστικό περίγραμμα δεν ισχύει
μόνο για τους καταπονημένους οικονομικά πολλούς, αλλά και για
τους λίγους τυχερούς που η οικονομική κρίση δεν τους έχει
αγγίξει. Γι΄ αυτούς που έχουν ακόμα τον τρόπο τους. Φέτος ας

μην προκαλέσουν πολύ. Το οφείλουν, ως ελάχιστη έστω συμπάθεια
και συμπαράσταση. Η ελληνική κοινωνία ήταν πάντοτε
συμπονετική!»[25]
Τα μοτίβα της συγκρατημένης, λιτής, εθνικής/παραδοσιακής
γιορτής και της αυτοπεριοριζόμενης σπατάλης-υπερβολής,
κυριαρχούν στον δημόσιο περί γιορτής λόγο στο πλαίσιο της
κρίσης.
Η «λιτή γιορτή της κρίσης», είτε επιβάλλεται στους
«καταπονημένους οικονομικά πολλούς» από την αδήριτη οικονομική
αναγκαιότητα είτε επιλέγεται από τους «λίγους τυχερούς που η
οικονομική κρίση δεν τους έχει αγγίξει […]΄ αυτούς που έχουν
ακόμα τον τρόπο τους», διαμορφώνει μια κουλτούρα της κρίσης
που επιδιώκει την άμβλυνση των ταξικών κατατακτικών διακρίσεων
στον δημόσιο χώρο, μασκαρεύοντας ευφημιστικά τον φόβο
πρόκλησης των χειμαζόμενων υποτελών τάξεων σε συμπόνια για τα
δεινά τους. Αυτό που επιδιώκεται είναι, απ’ τη μια πλευρά, η
δημιουργία της αίσθησης μιας παρένθεσης ικανής να εκτονώσει,
σ’ ένα βαθμό,
τις σκληρές πιέσεις και τη μελαγχολία της
εποχής και, απ’ την άλλη, η συμβολική άμβλυνση των κοινωνικών
διαφοροποιήσεων, ανταγωνισμών και συγκρούσεων μέσα από μια
στροφή στην ενοποιητική εθνική παράδοση και στις μη αυστηρά
υλιστικές προϋποθέσεις της γιορτής και της ευδαιμονίας.
Έτσι, τόσο η πολυάσχολη και οικονομικά ανεξάρτητη αρχιτέκτονας
όσο και η εξαρτημένη από το γονεϊκό εισόδημα φοιτήτρια θα
γιορτάσουν τα «Χριστούγεννα της κρίσης» δίνοντας έμφαση στο
παραδοσιακό, «οικογενειακό», νόημα των γιορτών επιδιώκοντας να
ξεκουραστούν και να «ξεφύγουν» από το ζοφερό κλίμα της εποχής.
«[…] η 27χρονη αρχιτέκτονας […] τα φετινά «Χριστούγεννα της
κρίσης» θα ήθελε να αποφύγει τις υπερβολές των προηγούμενων
χρόνων. «Θα προτιμήσω να µείνω σπίτι µε φίλους, να δω την
οικογένειά µου και να περάσω πιο ήρεμα τις ημέρες των εορτών,
αποφεύγοντας τις καταχρήσεις και τις υπερβολές του
παρελθόντος», λέει χαρακτηριστικά […] Τα φετινά Χριστούγεννα
θα είναι, πιστεύω, µία ευκαιρία να ξεχαστούµε από τη

µελαγχολία του τελευταίου χρόνου, να αφήσουµε για λίγο στην
άκρη τα προβλήματα και να διασκεδάσουμε. Ακόμα και να
ηρεµήσουµε όσο περισσότερο µπορούµε, αρκεί να ξεφύγουμε»,
υποστηρίζει η φοιτήτρια.»[26]
Αυτή η νέα «κουλτούρα της κρίσης» που αναδύεται μέσα από τις
απόπειρες διαχείρισης των συναισθημάτων στο πλαίσιο του
δημόσιου λόγου, δεν περιορίζεται σ’ ένα, εντοπισμένο σε
ιδιαίτερες χρονικότητες, παραμυθητικό τέχνασμα υπέρβασης της
αντίφασης ανάμεσα στην κοινωνική επιταγή της γιορτής και στις
αντικειμενικές οικονομικές συνθήκες και πιέσεις. Δεν είναι
δηλαδή μόνο μια κουλτούρα της εξαίρεσης, αφού δεν αφορά μόνο
στις εξαιρετικές εκείνες περιστάσεις όπου ο εαυτός βιώνει την
κοινωνική ματαίωση αδυνατώντας να επιτελέσει την εορταστική
υποκειμενικότητα που
κοινωνικές προσδοκίες.

έχουν

προδιαγράψει
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θεσμισμένες

Πολύ περισσότερο, ο ματαιωμένος εαυτός της γιορτής, στην
πραγματικότητα, είναι το ορατό, στον δημόσιο χώρο, τμήμα ενός
καινοφανούς «κοινωνικού εαυτού της κρίσης» που τείνει να
επικαθορίσει καταλυτικά και να μετασχηματίσει τις πιο μύχιες
πτυχές της υποκειμενικότητας. Από την εργασία και την πολιτική
συμμετοχή ως τις κοινωνικές συναναστροφές, την οικογενειακή
ζωή και τη σεξουαλικότητα, ο κοινωνικός εαυτός της κρίσης
αναδύεται ως το αποτέλεσμα του συμβιβασμού μεταξύ της αδύναμης
ατομικότητας και της αδήριτης οικονομικής αναγκαιότητας.
Είναι ένας εαυτός της προσαρμογής, που κανονικοποιεί την
κρίση, καθώς ανακαλύπτει «τα καλά της» και εγκολπώνεται την
αντικειμενικότητά της για να μετασχηματίσει την, ανυπόστατη
πλέον, υποκειμενικότητα της ευημερίας. Έτσι, από τον εκπρόσωπο
των επιχειρηματιών των Κυκλάδων, που καλεί τους πάντες,
«πολίτες – ο απλός κόσμος, οι επιχειρηματίες, η αυτοδιοίκηση,
τα Επιμελητήρια, η κεντρική εξουσία» να κάνουν την αυτοκριτική
τους, να πάψουν να εθελοτυφλούν και να αξιοποιήσουν «τα θετικά
της κρίσης»[27] ως τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες που
καταφέρνουν να επιβιώσουν χάρη στις καινοτόμες, «έξυπνες»,
ιδέες που η κρίση τους «ανάγκασε» να γεννήσουν[28] και μέχρι

τους νέους ηθοποιούς που βλέπουν την αναγκαστική επιστροφή στη
γονική τους κατοικία ως μια ευκαιρία για να ενδυναμώσουν τις
προσωπικές τους σχέσεις με τους γονείς τους,[29] αλλά και από
τις λάιφσταιλ απολογίες των θετικών της κρίσης για τις
ερωτικές σχέσεις[30] ως το σημερινό αρχηγό μεγάλου μνημονιακού
κόμματος που, τον Μάιο του 2010, αναγνώριζε τη μείωση της
κίνησης στους δρόμους ως «μια θετική πτυχή της κρίσης», ο
δημόσιος λόγος κατακλύζεται από παραμυθητικές απολογίες της
κρίσης που την κανονικοποιούν θέτοντάς την στον πυρήνα μιας
νέας πολιτιστικής συνθήκης. Αυτή η τελευταία, ας την
ονομάσουμε «κουλτούρα της λιτότητας», εμφανίζεται (μαζί με τον
εαυτό και την υποκειμενικότητα που της αντιστοιχούν) όχι τόσο
σαν μια απλή άρνηση της προηγούμενης κουλτούρας της ευημερίας,
αλλά περισσότερο σαν μια αναγκαία και επιθυμητή διόρθωσή της.
«Τελικά η κρίση έχει και τα καλά της. Είναι γεγονός πως αυτή
η κρίση μας έχει επηρεάσει όλους. Άλλαξε η ψυχολογία μας. Τώρα
πριν κάνουμε κάτι […] σκεφτόμαστε το κόστος, την αναγκαιότητα,
τις προτεραιότητες. Σιγά σιγά άλλαξαν και οι αξίες που δίνουμε
σε κάθε τι. Αλλιώς υπολογίζαμε το κατοστάρικο πριν τρίατέσσερα χρόνια
συμπεριφορές.
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Δεν αγοράζουμε καινούργια καρνταρόμπα κάθε νέα εποχή. Δε
βγαίνουμε όσο συχνά βγαίναμε πριν. Γενικά είμαστε πιό
μαζεμένοι σε όλα. Περνούμε περισσότερο χρόνο μόνοι μας ή με
την οικογένειά μας στο σπίτι. Ζούμε πιο casual. Aυτός ο χρόνος
μας αφήνει να συλλογιστούμε περισσότερο για αυτά που μας
απασχολούν. Αναπόφευκτα θα μείνει χρόνος για να δούμε και μέσα
μας, να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Αν είμαστε ειλικρινείς με
τον εαυτό μας θα ανακαλύψουμε λάθη και παραλήψεις, αστοχίες
και ψεγάδια. Θα μπορέσουμε ενδεχομένως να αναθεωρήσουμε
κάποιες από τις συμπεριφορές μας και –ανάλογα με τον εγωισμό
μας– μπορεί και να επέμβουμε και να διορθώσουμε κάποιες
καταστάσεις στις σχέσεις μας με τον εαυτό μας αλλά και με τους
άλλους. Πάντως, λιγότερο ή περισσότερο, κάτι καλύτερο θα
προκύψει σ‘ αυτούς που παρ’ όλη τη γενική κατάθλιψη και

δυσκολία καταφέρουν να ισορροπήσουν ανάμεσα στα καθημερινά
προβλήματα και την εγγενή αισιοδοξία που η ίδια η ζωή
προσφέρει.
Είναι μια ευκαιρία αυτή η γενική κρίση και η περισυλλογή που
τη συνοδεύει για να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και τους
άλλους, να επανεκκινήσουμε την πορεία μας με περισσότερη
αναφορά στις φυσικές αρχές και τις αιώνιες αξίες, να δώσουμε
στη ζωή μας την ποιότητα που χάθηκε όταν κυνηγούσαμε το ρηχό
lifestyle του απύθμενου καταναλωτισμού. Ας φροντίσει λοιπόν ο
καθένας να αφιερώσει λίγο χρόνο στην προσωπική καλλιέργεια και
εσωτερική φροντίδα. Αν το κάνουμε αρκετοί, η ψυχολογία θα
αλλάξει, η ζυγαριά θα αρχίσει να κλίνει προς την ευημερία της
ομάδας, το καλό του τόπου και της κοινωνίας. Θα παραμεριστεί η
συνεχής πριμοδότηση του νοσηρού ατομικισμού
επιφανειακής προβολής του κάθε λογής Εγώ. […]

και

της

Ας ξεκινήσουμε πρώτα με την αλλαγή της ψυχολογίας. Βοηθάει και
η εποχή. Και πάνω απ’ όλα, δεν κοστίζει χρήματα.»[31]
Στους λόγους αυτούς, η κρίση και η λιτότητα εμφανίζονται ως
αντικειμενικές, εξωτερικές της συνείδησης, πιέσεις που ωθούν
προς την επαναξιολόγηση και επανεκτίμηση πολιτιστικών-ηθικών
στοιχείων που η κουλτούρα της ευημερίας είχε απαξιώσει ή/και
απωθήσει από τη συλλογική και ατομική συνείδηση. Η προσαρμογή
στις νέες συνθήκες και ο αντίστοιχος μετασχηματισμός του
εαυτού και του τρόπου ζωής αναδύονται τώρα ως το
εξαναγκαστικό, αλλά αναγκαίο και ωφέλιμο, αποτέλεσμα μιας
διαδικασίας κριτικού αναστοχασμού που αφορά σε ολόκληρη την
κοινωνία.
Οι πολίτες καλούνται τώρα να αναγνωρίσουν και να εγκαταλείψουν
τον έωλο χαρακτήρα του προηγούμενου τρόπου ζωής τους, την
«υπερβολή» των προηγούμενων συνηθειών τους, την ύβρη του
«απύθμενου καταναλωτισμού», του «ρηχού lifestyle», του
«νοσηρού ατομικισμού και της επιφανειακής προβολής του κάθε
λογής Εγώ» και να εναγκαλιστούν τη λιτότητα ως μια εξωτερική
ηθικοποιητική δύναμη που, αλλάζοντας την «ψυχολογία» των

ατόμων και της κοινωνίας συνολικά, ωθεί «προς την ευημερία της
ομάδας, το καλό του τόπου και της κοινωνίας».

Ηθική κρίση και ντροπή
Ο κεντρώος-φιλελεύθερος λόγος ανακαλύπτει στη ρίζα της
οικονομικής κρίσης μια ηθική κρίση, την οποία χρησιμοποιεί ως
τη βασική ιδεολογική μήτρα της δημόσιας απολογητικής του για
την επιβαλλόμενη λιτότητα. Η ηθική-πολιτιστική κρίση, η κρίση
αξιών, προτύπων, επιθυμιών και τρόπων ζωής, γίνεται τώρα η
πηγή μιας συλλογικής ντροπής, ενός νέου κοινωνικού ονείδους
που, ταυτόχρονα, εξηγεί και ερμηνεύει την οικονομική κρίση
μέσα από τις κατηγορίες της εθνικής παρακμής και της
συλλογικής ενοχής, για να απαιτήσει, στη συνέχεια, την ηθική
αναμόρφωση του «αμαρτωλού» λαού μέσα από την ορθοπεδική της
λιτότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η κουλτούρα της κρίσης
εγκαθίσταται και νομιμοποιείται στο δημόσιο χώρο ως μια
δημόσια, συλλογική και ατομική, ηθική της λιτότητας που
υποχρεώνει τα άτομα και τις ομάδες να αναστοχαστούν, να
επαναξιολογήσουν, να επανιεραρχήσουν και να αναμορφώσουν τις
επιθυμίες, τις ανάγκες, τις ελπίδες και τις προσδοκίες τους.
ενσωματώνοντας τη λιτότητα και τον αυταρχισμό ως ατομικό και
συλλογικό πεπρωμένο.
Η νέα πολιτιστική συνθήκη της κρίσης, αυτή η ηθικοποιημένη και
ηθικοποιητική ιδεολογία της λιτότητας, αναδύθηκε στον δημόσιο
λόγο επιδιώκοντας τη συμφιλίωση με την κρίση και τον
εναγκαλισμό της λιτότητας και αρθρώθηκε στο πλαίσιο μιας
«αυτοκριτικής διαδικασίας» που, αναστοχαζόμενη το ερώτημα «πώς
φτάσαμε εδώ;», κατέληγε να ερμηνεύει την κρίση ως αποτέλεσμα
μιας συλλογικής ύβρεως που διαπράχθηκε κατά την προηγούμενη
περίοδο της ευημερίας. Στο σχήμα αυτό, η συλλογική ύβρις
πραγματώθηκε μέσα από εσφαλμένες πολιτικές και δημοσιονομικές
αποφάσεις και επιλογές, αλλά, στην πραγματικότητα, γεννήθηκε
από τη συλλογική απαξίωση αξιών, αρχών και ηθικών κανόνων καθ’
όλη την περίοδο που προηγήθηκε της κρίσης.
«Η χρεοκοπία του μεταπολιτευτικού μοντέλου κάποτε θα ερχόταν.

Η ζημιά που έχει κάνει αυτό το μοντέλο δεν είναι η συσσώρευση
των δημόσιων δαπανών που διαχρονικά οδήγησε στο υπέρογκο
χρέος. Έχει δηλητηριάσει ένα σημαντικό αριθμό συμπολιτών μας
με μια κακή νοοτροπία σε σχέση με την εργασία και κατ’
επέκταση με την ίδια τη ζωή. Έχει κάνει τους μισούς Έλληνες να
φοβούνται την εργασία, τις αλλαγές, το ρίσκο, την πρόοδο εν
γένει…»[32]
«Δηλαδή
σκοτώσαμε
την
απαίτηση
για
ποιότητα,
αποτελεσματικότητα, ικανότητα και εντιμότητα. Συμβιβαστήκαμε
με τη μετριότητα, την αναξιοκρατία, τη λούφα – αλλά και τη
δοσοληψία, τη διαπλοκή, τη διαφθορά. Και φτάσαμε στον
πάτο.»[33]
Οι

κεντρώοι-φιλελεύθεροι

υποστηρικτές

της

λιτότητας

δεν

κουράζονται να το επαναλαμβάνουν, η κρίση δεν είναι απλά
δημοσιονομική, αλλά, κυρίως, πολιτιστική. Είναι κρίση αξιών
και νοοτροπιών και των αντίστοιχών τους συμπεριφορών. Όπως
διαβεβαίωνε ο φιλόσοφος Σ. Ράμφος τους ακροατές του, «Βιώνουμε
μια κρίση πρωτίστως
οικονομική»[34]

πνευματική

και

δευτερευόντως

«Οι μεταμφιεσμένοι σε «φίλους του λαού», οι υπερασπιστές της
κομματοκρατίας και των πελατειακών σχέσεων, υπερασπίζονται ένα
σύστημα που χρεοκόπησε οριστικά. Χρεοκόπησε
οικονομικά, αλλά κυρίως ηθικά.»[35]

όχι

μόνο

«Η κοινωνία μας έχει ζήσει πολλές κρίσεις. Καμία από αυτές δεν
είχε τα χαρακτηριστικά της κρίσης που ζούμε τώρα, δηλαδή να
καταρρεύσουμε οικονομικά και ηθικά αφού πρώτα είχαμε
εκτοξευθεί σε υψηλά επίπεδα ευημερίας, κενόδοξης κατανάλωσης
και ψευδεπίγραφης μόρφωσης. Τις παλαιότερες κρίσεις κλήθηκε να
τις αντιμετωπίσει μία κοινωνία κατά κύριο λόγο
μεροκαματιάρηδων γεωργών, τεχνιτών, εργατών, κτηνοτρόφων και
ναυτικών. Όχι μία κοινωνία κατά κύριο λόγο δημοσίων δήθεν
υπαλλήλων και ανθρώπων του «χειμώνα στην Αράχοβα, καλοκαίρι
στη Μύκονο». Έχει μεγάλη διαφορά…»[36]

Η πολιτιστική προσέγγιση της κρίσης είναι μια ιδεολογική στάση
που κυριαρχείται από αισθητικούς και ηθικούς όρους και
κατηγορίες. Η δημοσιονομική κρίση, ο κίνδυνος επίσημης
πτώχευσης και εξόδου από τη ζώνη του Ευρώ, αλλά και η ανάγκη
για συνέχιση του δανεισμού μέσα σ’ ένα κλίμα αναξιοπιστίας και
αφερεγγυότητας προκάλεσαν την έκφραση συναισθημάτων ντροπής
στον κεντρώο-φιλελεύθερο δημόσιο λόγο, ο οποίος συστηματικά,
επίμονα και, συχνά, με υπερβάλλοντα ζήλο διέχυσε στην κοινή
γνώμη συναισθήματα συλλογικής ντροπής και ενοχής τόσο για τη
συστημική αποτυχία που η κρίση αποκάλυψε όσο και για την
πλημμελή και ατελέσφορη προσπάθεια αντιμετώπισής της.
«Το μνημόνιο υπογραμμίζει τη σκληρή αλήθεια: Ότι είμαστε μια
χώρα ήδη χρεοκοπημένη. Και ταυτόχρονα κάνει έντονη, σχεδόν
εκκωφαντική, την απουσία ενός πολύ σημαντικού πράγματος από
την άλλη πλευρά, τη δική μας: Της ντροπής.
Βλέποντας ειδήσεις και διαβάζοντας εφημερίδες αντιλαμβάνεσαι
ότι οι Έλληνες, ως λαός, ως ενιαία οντότητα (αν υπάρχει αυτό
το πράγμα), νιώθει πολλά πράγματα αυτή την εποχή (φόβο, οργή,
αγωνία, κάψιμο από τον ήλιο), αλλά δεν νιώθει καμία ντροπή για
το ότι ζει σε μια χώρα που χρεοκόπησε, έπεσε έξω, τέρμα,
πάπαλα. Είναι σαν μέσα μας πραγματικά να μη νιώθουμε καμία
ευθύνη. Ότι στʼ αλήθεια, ως λαός, δεν φταίξαμε. Κάποιος άλλος,
κάποιος ξένος, ήρθε και πήρε τα ηνία ετούτης της χώρας, την
πήρε αθώα και παρθένα, «μεταπολιτευμένη», και πριν περάσουν
σαράντα χρόνια την έριξε στη φτώχια και την κακομοιριά, και
τώρα μια ολόκληρη γενιά κινδυνεύει να γίνει χαμένη. Εμείς δεν
φταίξαμε σε τίποτα. Είτε πλακώνουμε Σέρβους μπροστά σε
παιδάκια που ήρθαν για να δουν μπάσκετ, είτε ψηφίζουμε
βλακωδώς, με την ίδια μακαριότητα το κάνουμε, χωρίς να
αισθανόμαστε καμία ευθύνη και, εκ των υστέρων, καμία
ντροπή.»[37]
Η ντροπή αυτή, όμως, δεν αφορά σε κάποια ιδιαίτερη ευθύνη ή
ενοχή των φορέων του κεντρώου-φιλελεύθερου λόγου της
λιτότητας. Αντίθετα, προκλήθηκε σ’ αυτούς από τη «συλλογική
αποτυχία», αλλά και από τη «συλλογική τύφλωση» που οδήγησε

στην κρίση. Μ’ αυτή την έννοια, δεν πρόκειται για την ντροπή
αυτού που μετανοεί για δικά του σφάλματα και παραλείψεις, αλλά
αυτού που καταγγέλλει τα συλλογικά αμαρτήματα.
Εδώ, ο κεντρώος-φιλελεύθερος λόγος υιοθετεί μια ιδιαίτερης
σημασίας θέση, αυτήν του συλλογικού τιμητή, του αρχαίου
κήνσορα. Συνεχίζοντας το νήμα της παλιάς κριτικής του προς τον
λαϊκισμό και τον κρατισμό, που θεωρεί ότι χαρακτηρίζουν την
ελληνική κοινωνία και ευθύνονται για τις αντιστάσεις προς τις
φιλελεύθερες πολιτικές,[38] ο φιλελεύθερος λόγος ανέπτυξε ένα
μακροσκελές και, συχνά, οργισμένο κατηγορητήριο που
απευθυνόταν στο «εμείς» και περιελάμβανε τον συνήθη
φιλελεύθερο κατάλογο των ανεπαρκειών και κακοδαιμονιών της
ελληνικής κοινωνίας
χρωματισμένο, πλέον, με το χρώμα της
ντροπής.
«Κακά τα ψέματα! Η Ελλάδα σήμερα καταρρέει διότι ουσιαστικά
εδώ και δεκαετίες κατέρρευσε πρώτα ηθικά. Επί δεκαετίες
διώξαμε τις επιχειρήσεις, κυνηγήσαμε ανελέητα τον ιδιωτικό
τομέα, θεοποιήσαμε την λαμογιά, απαξιώσαμε και κλείσαμε την
παραγωγή, εθιστήκαμε στις επιδοτήσεις, καλομάθαμε στον εύκολο
και φτηνό δανεισμό. Επί σαράντα χρόνια τούτη η χώρα και τούτος
ο λαός επέλεξαν να ζήσουν εφαρμόζοντας ένα μοντέλο άκρατου
κρατισμού. Ένα μοντέλο 100% σοσιαλιστικής έμπνευσης και
εφαρμογής. Ένα μοντέλο που απέτυχε ολοκληρωτικά. Ένα μοντέλο
που μας οδήγησε στον όλεθρο.»[39]

Ντροπή, παρακμή και ενοχή: η συστημική
αποτυχία και η ιδεολογία της συλλογικής
ενοχής
Η αιτία της ντροπής που εξέφρασε ο φιλελεύθερος λόγος ανάγεται
στο σύνολο της κοινωνίας. Η γενικευμένη αυτή ντροπή αναφέρεται
σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά και προκλήθηκε, στο δημόσιο
κεντρώο-φιλελεύθερο λόγο, από την πλήρη αποκάλυψη της
συστημικής αποτυχίας. Προβλήθηκε ως τo αποτέλεσμα μιας
μακροχρόνιας διαδικασίας παρακμής, τα αίτια της οποίας

βρίσκονται βαθιά ριζωμένα στην ελληνική κουλτούρα, αφορούν
συνολικά στην χώρα και στο λαό και καλύπτουν τις μείζονες
σφαίρες της δημόσιας και της ιδιωτικής ζωής.
«[…] Σκεφθείτε λοιπόν ότι τουλάχιστον για τρία χρόνια ακόμη θα
εκλιπαρούμε για δανεικά διότι παραλείπουμε να λάβουμε
δραστικότερα μέτρα τώρα και να δημιουργήσουμε πρωτογενές
πλεόνασμα. Προσωπικώς το θεωρώ μεγάλη ντροπή για εμάς τους
Έλληνες και ντρέπομαι και ενώπιον των παιδιών μου. Σίγουρα δεν
είναι “μαγκιά” όπως ενδεχομένως θα έλεγαν κάποιοι “ελληνάρες”.
γ) Δυστυχώς, στη χώρα μας έχει καταντήσει η “μαγκιά” και ο
“ξύπνιος΄ να θεωρούνται προσόν […], ενώ η σκληρή και έντιμη
εργασία με την οποία κάποιος στον ιδιωτικό τομέα έχει
καταφέρει να συσσωρεύσει κάποιο πλούτο να θεωρείται ντροπή.
Εδώ έχουμε φθάσει δυστυχώς.
δ) Όλοι λοιπόν οι “ξύπνιοι” και οι “μάγκες” θα προσπαθήσουν
πάλι να βρουν τρόπο να αποφύγουν να συνεισφέρουν μέσω της
άμεσης φορολογίας με αυτά που μπορούν […] Και για να μη σας
κουράζω άλλο, θεωρώ ότι αντί να ρίχνουμε το φταίξιμο στους
ξένους που μας έδωσαν δανεικά, πρέπει όλοι μαζί να κοιτάξουμε
πώς θα βάλουμε τάξη στο σπίτι μας ώστε να τα επιστρέψουμε το
συντομότερο δυνατόν. Και για να μή ξαναγίνει αυτό νομίζω ότι
είναι καιρός να γίνει συνταγματική αναθεώρηση που θα ορίζει
ότι το δημόσιο χρέος απαγορεύεται να υπερβαίνει π.χ. στο
40-50% του ΑΕΠ. Εάν δεν είχαμε παραλείψει αυτό, τώρα δεν θα
ήμασταν σε αυτή την ταπεινωτική κατάσταση.»[40]
Καθώς οι λαϊκές διαμαρτυρίες οξύνονταν, ταυτόχρονα διογκωνόταν
και η ντροπή που εξέφραζε ο κεντρώος-φιλελεύθερος λόγος,
καθώς, στη ντροπή για τη συστημική αποτυχία, προστίθεται και η
ντροπή για τον «αδιόρθωτο Έλληνα» που ακόμη και μπροστά στην
ταπεινωτική παρακμή, στο χείλος της συλλογικής και ατομικής
καταστροφής, συνέχιζε να συμπεριφέρεται με ατομικιστική
αδιαφορία και λαϊκιστική ανευθυνότητα αναζητώντας εξιλαστήρια
θύματα και αρνούμενος να αντικρύσει κατά πρόσωπο τη συλλογική
ευθύνη που μοιράζεται με όλους τους άλλους. Η διπλή αυτή

ντροπή διαπερνά τον κεντρώο-φιλελεύθερο λόγο της κρίσης και
διαχέει στον δημόσιο χώρο την ιδέα της συλλογικής ευθύνης γι’
αυτήν, ενώ ταυτόχρονα απαξιώνει τις λαϊκές αντιδράσεις.
Η φιλελεύθερη ντροπή για τη συλλογική αποτυχία και την παρακμή
διαπλέκεται με την ανησυχία και τον φόβο που προκαλεί στους
ζηλωτές της λιτότητας η άρνηση, όλο και μεγαλύτερων, τμημάτων
της κοινωνίας να αναλάβουν τη συλλογική ευθύνη που τους
αποδίδεται για την κρίση. Εγκαθιστά, έτσι, την επίκληση της
συλλογικής ευθύνης και ενοχής για την κρίση στο κέντρο της
απολογητικής των υποστηρικτών της λιτότητας. Αυτός είναι ο
λόγος που ο κεντρώος-φιλελεύθερος λόγος αγανακτούσε με τις
διαμαρτυρίες του «λαού που αρνείται να σκύψει το κεφάλι».
«Ποιος είναι άραγε αυτός ο υπερήφανος λαός που δεν πρέπει να
σκύβει το κεφάλι; Ο λαός που οφείλει να στέκεται αγέρωχος και
να απειλεί ενίοτε όλους εκείνους τους ενοχλητικούς τύπους που
τόσα χρόνια τον δανείζουν. Εννοούμε τους γνωστούς
κουτόφραγκους για τους οποίους ελπίζαμε ότι θα έμεναν μόνο
κουτοί, αφού τα φράγκα θα τους τα παίρναμε εμείς τα σαΐνια.
Ας πούμε όμως ότι έτσι είναι το πράγμα, ότι κι εμείς έχουμε τα
δίκια μας κι αναλόγως θα πράξουμε. Εδώ ακριβώς αναδύεται και
το μεγάλο πρόβλημα. Για να μη σκύψουμε το κεφάλι πρέπει πρώτα
να βρούμε τη χαμένη περηφάνια μας, που πιθανόν να μην μπορεί
να θυμηθεί που την έχει θάψει ή καταχωνιάσει ο καθένας μας.
Πάνε πολλά χρόνια από το Ρούπελ και πολύ περισσότερα από το
Μεσολόγγι, ώστε να θυμόμαστε ότι για να έχεις το κεφάλι ψηλά
απαιτούνται μεγάλες θυσίες, στερήσεις και ακλόνητη πίστη σε
αρχές και αξίες.
Οι απώλειες όμως των αξιών οι οποίες κρατάνε ψηλά τα κεφάλια
συνεχίστηκαν. Πεδία σφαγής της περηφάνιας και της αξιοκρατίας
έγιναν οι προθάλαμοι των πολιτικών γραφείων. Φιλούσαμε τις
γνωστές «υγρές ποδιές» αχρείων ανθρωπάριων για μια θεσούλα στο
δημόσιο. Για να πληρωνόμαστε με χρήματα που δανείζονταν οι
«ευεργέτες» μας στο όνομά μας και θα έστελναν το λογαριασμό σε

κάποιο ανεπιθύμητο μέλλον εντόκως με αποδέκτες τα παιδιά και
τα εγγόνια μας.
Τώρα εκείνο το μέλλον είναι εδώ, μαζί με το ΠΑΣΟΚ που είναι
πάντα εδώ. Χωματερές της ελπίδας και της αξιοπρέπειας οι ΟΤΑ,
οι σχετικοί φορείς και οι υπηρεσίες. Όλοι μαζί τρέχαμε τη
νύχτα. Κινούμενες σκιές να τοποθετήσουμε ένα ακόμη παράνομο
λιθαράκι στο νεόδμητο (πιθανά αυθαίρετο) ή στο πατρικό. Στα
σκοτεινά έπρεπε να ρίξουμε τα σκουπίδια στις χαράδρες και στα
ποτάμια. Συνεπικουρούμενοι από «στραβά μάτια», με το αζημίωτο
φυσικά, απαλλοτριώναμε τα δέντρα από το δασικό οικόπεδο,
«τρώγαμε» λίγη παραλία, μπαζώναμε τα ρέματα, κάναμε ό,τι
μπορούσαμε για να βολευτούμε όπως-όπως μίζερα, ζοφερά,
μοναχικά, αντικοινωνικά, άδικα. Επιδοθήκαμε καθημερινά σε
αναρίθμητες μικροαπρέπειες και μικροαπατεωνιές στην οδήγηση,
στη δουλειά, στις σχέσεις μας, στις συναλλαγές μας.
Τα πιο χαμηλωμένα κεφάλια ήταν αυτά που κοίταζαν ψηλά στις
εξέδρες και φώναζαν κατά χιλιάδες, ακρίτως και αδιακρίτως,
είσαι και θα είσαι ο πρωθυπουργός ή να τος, να τος ο
πρωθυπουργός.»[41]
Η ιδέα της συλλογικής ευθύνης-ενοχής, θεμελιωμένη στην
ηθικολογική κουλτούρα της κρίσης, αποτέλεσε την αιχμή του
δόρατος της κεντρώας-φιλελεύθερης απολογητικής για την κρίση
και τις επιβληθείσες πολιτικές λιτότητας. Ιδιαίτερα κατά τις
περιόδους όξυνσης των λαϊκών αντιδράσεων η συλλογική ενοχή για
την ηθική/εθνική παρακμή αποτελούσε τη σταθερή επωδό των
υποστηρικτών της λιτότητας τόσο για τα αίτια της κρίσης και
της δημοσιονομικής κατάρρευσης όσο και για την άγρια
οικονομική επίθεση στις λαϊκές τάξεις, τον πρωτοφανή ευτελισμό
ακόμη και αυτής της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και την
έξαρση του θεσμικού αυταρχισμού.
Έτσι όσοι διαμαρτύρονταν αντιμετωπίστηκαν και παρουσιάστηκαν
ως ανεύθυνοι λαϊκιστές που ωθούσαν τη χώρα προς την πλήρη
καταστροφή για να περισώσουν τα προνόμιά τους, ενώ ταυτόχρονα
ενίσχυαν
τις
πιο
ανορθόλογες,
εξτρεμιστικές
και

αντιδημοκρατικές δυνάμεις. Στο σχήμα αυτό, όσοι αντιδρούσαν
στη λιτότητα και τον αυταρχισμό ήταν αυτοί ακριβώς που
ωφελήθηκαν από το φαύλο καθεστώς της κομματικής
πελατοκρατείας, του λαϊκισμού και της δημοσιονομικής ασυδοσίας
που ο κεντρώος-φιλελεύθερος λόγος ενοχοποιούσε για την
πτώχευση. Οι διαμαρτυρίες τους δεν αποτελούσαν παρά
συναισθηματικές (ανορθολογικές) εκρήξεις μπροστά στη
συνειδητοποίηση ότι ο δικός τους τρόπος ζωής και οι δικές τους
απαιτήσεις προκάλεσαν την καταστροφή, ενώ δεν στόχευαν παρά σε
μια χίμαιρα, δηλαδή στη φαντασίωση ότι αρκεί κάποια
εξιλαστήρια απαξίωση του πολιτικού συστήματος και προσωπικού
για να επανέλθει η κοινωνία στην πρότερη κατάσταση του
ευδαιμονικού και ανεύθυνου καταναλωτισμού που κατηγορούνταν
για την καταστροφή της χώρας.[42]
«Οι διαδηλωτές είναι οι ίδιοι πολίτες που δεν πληρώνουν
φόρους και θεωρούν ότι είναι περίπου δικαίωμα τους δεδομένου
ότι κάποιοι άλλοι φοροδιαφεύγουν πολύ περισσότερο. […] Το θέμα
είναι να κάνει ο κάθε κλάδος, ο κάθε πολίτης αυτοκριτική και
αυτοκάθαρση. Δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια
που να μη έχει
με κάποιο τρόπο παρανομήσει, που δεν έχει με κάποιο τρόπο
κλέψει το δημόσιο. Το ζήτημα της κλοπής είναι απλώς ποσοτικό
και όχι ποιοτικό. Δεν είσαι κλέφτης όπως ο υπουργός με τις
μίζες από τα υποβρύχια, είσαι κλεφτρόνι. Το σπίτι που μένεις
είναι αυθαίρετο απλώς του γείτονα και πόσο μάλλον του βουλευτή
και του υπουργού είναι πιο αυθαίρετο. Το αυτοκίνητο
που
οδηγείς σου το πήρε ο μπαμπάς με μαύρα λεφτά. Τα διαμερίσματα
από την αντιπαροχή προφανώς τα δήλωσες με την αντικειμενική
τους αξία και όχι με την πραγματική τους. Στη δουλειά στο
δημόσιο λουφάρεις όσο μπορείς. Κατά τα άλλα είσαι
αγανακτισμένος. Και είσαι συμπαθής γιατί σου κόψαν τον μισθό η
την σύνταξη, γιατί δεν δουλεύει το μαγαζί όπως δούλευε η γιατί
πολύ χειρότερα δεν βρίσκεις καθόλου δουλειά. Προφανώς είσαι
αξιολύπητος. Αλλά έλεος, όχι άλλος λαϊκισμός. Δεν φταίνε
κάποιοι άλλοι, κάπου μακριά. Οι ευθύνες διαχέονται σε όλη την
κοινωνία. Προφανώς οι πολιτικοί φέρουν το μεγαλύτερο μέρος της
ευθύνης. Αλλά δημοκρατία είχαμε. Δεν μας τους επέβαλλαν τα

ξένα συμφέροντα. Εμείς τους επιλέξαμε.»[43]
Σ’ όλη τη διάρκεια της κοινωνικής σύγκρουσης γύρω από τη
λιτότητα, ο κεντρώος-φιλελεύθερος λόγος δεν έπαψε να
επαναλαμβάνει το ίδιο πάντα μακροσκελές κατηγορητήριο της
συλλογικής ενοχής: όλοι (ή, έστω, οι περισσότεροι) έκλεβαν την
εφορία, έβαζαν μέσο για καλή μετάθεση στο στρατό, έγλειφαν για
μια θέση στο δημόσιο, έριχναν τα σκουπίδια στις χαράδρες,
μπάζωναν τα ρέματα και καταπατούσαν τις παραλίες, έχτιζαν
αυθαίρετα, καταβρόχθιζαν άκριτα τη μαζική τηλεοπτική
υποκουλτούρα, παπαγάλιζαν την εκπαιδευτική ύλη για την
εισαγωγή σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ενώ αδιαφορούσαν για
την πνευματική τους καλλιέργεια, ζούσαν βασισμένοι στα διάφορα
προκλητικά επιδόματα, θεοποίησαν την άσκοπη και επιδεικτική
κατανάλωση, καταστρατηγούσαν κάθε έννοια αξιοκρατίας, λούφαραν
στην εργασία τους, οδηγούσαν ακριβά αυτοκίνητα αγορασμένα με
«μαύρα» χρήματα, ψήφιζαν κάποιο κόμμα για να διορίσει το παιδί
τους στο δημόσιο, ψήφιζαν τους πολιτικούς που σήμερα
κατηγορούν. [44]
«Ποιοι τα πήραν όλα αυτά τα δάνεια επιτέλους; Απάντηση καμία.
Κι όμως υπάρχει απάντηση: Τα πήραν ελληνικές κυβερνήσεις που
ψήφισε ο ελληνικός λαός […] Χωρίς την ομολογία του εγκλήματος
σωτηρία δεν υπάρχει. Τα δύο τρίτα των Ελλήνων εκμαυλίστηκαν
από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Οπότε η
αντίστροφη πορεία για την ανασυγκρότηση της χώρας πρέπει να
ξεκινήσει από το ένα τρίτο, που όπως είπαμε, προσπάθησε με
νύχια και με δόντια, μέσα στην πρωτοφανή παρασιτική παρακμιακή
πορεία του τόπου να κρατήσει την αξιοπρέπειά του. Ο λόγος
είναι ότι τα δύο τρίτα ακόμη διατηρούν την παρασιτική
νοοτροπία, που είναι και η βασική αιτία του δράματος. Το
τονίζω επανειλημμένως εδώ και δεκαετίες, έως ότου γίνει
συνείδηση: Δεν είναι η οικονομία η ίδια που φταίει. Φταίει,
για να το πούμε λαϊκά, ο κακός μας εαυτός […] Επαναλαμβάνω: Η
παρασιτική μας νοοτροπία. Και να μας χάριζαν το χρέος και να
μας χάριζαν κι από πάνω άλλα τόσα χρήματα, θα καταλήγαμε με
μαθηματική ακρίβεια εδώ που βρισκόμαστε τώρα.»[45]

«Οι υδραυλικοί που δεν ξέρουν τι θα πει απόδειξη, οι
ηλεκτρολόγοι που σου κάνουν χάρη όταν έρθουν χωρίς επίσης να
κόψουν απόδειξη, οι ταξιτζήδες που κλέβουν με το ταξίμετρο, οι
γιατροί του ΕΣΥ που παίρνουν όταν μπορούν (λόγω ειδικότητας)
φακελάκι για να παρέχουν τα αυτονόητα, οι γιατροί ελεύθεροι
επαγγελματίες που ευημερούν και δηλώνουν 10 χιλιάδες εισόδημα
τον χρόνο, οι γιατροί που μιζάρουν και μιζάρονται
αποστέλλοντας παρακλινικές εξετάσεις, αποστέλλοντας ασθενείς
στον καρδιολόγο για stent, στο χειρουργό για χολοκυστεκτομή,
οι γιατροί που δεν άφησαν μέρος του πλανήτη που να μην πάνε
σε συνέδριο με την κυρά στολισμένη (φορτώνοντας προφανώς τα
έξοδα στην τιμή του φαρμάκου), οι εφοριακοί που χρηματίζονται
ή οι συνάδελφοί τους που κάνουν λευκή απεργία, οι υπάλληλοι
των πολεοδομιών που μοιράζονται το προϊόν του χρηματισμού, οι
υπάλληλοι του ΟΣΕ που χρόνια ανέχτηκαν χωρίς να καταγγέλλουν
τα όσα θηριώδη διαβάσαμε πρόσφατα, οι υπάλληλοι της ΔΕΗ που
πήραν σύνταξη στα 45, οι γυναίκες που πήραν σύνταξη με 15
χρόνια υπηρεσία (και θα πληρώνονται ζωή να έχουν καμιά 50
χρόνια), οι νηπιαγωγοί που κουράζονται υπερβολικά με το 6ωρο
γιατί η δουλεία τους είναι πολύ δύσκολη, οι παντός είδους
δημόσιοι υπάλληλοι που ευεργετήθηκαν στα προηγούμενα χρόνια
καθώς βίωναν ένα καθεστώς ιδιότυπης ασυλίας με σταθερό μισθό
και δουλειά κατά βούληση, οι καθηγητές που παράλληλα με τα
μαθήματα στο σχολείο παρανόμως κάνουν ιδιαίτερα, οι
νοσηλεύτριες που στο σπίτι τους καθάριζαν τα τζάμια με γάζες
που έπαιρναν από το νοσοκομείο, οι υπάλληλοι που δεν αγοράζουν
χαρτί Α4 αλλά το παίρνουν από την υπηρεσία, οι εργολάβοι ή τα
παιδιά τους που επί δεκαετίες κατέστρεψαν την Ελλάδα χωρίς να
αποδώσουν τουλάχιστον στην εφορία τα πρέποντα»[46] είναι αυτοί
που επέβαλαν το σύστημα φαυλοκρατίας και κλεπτοκρατίας που
κατέληξε στη σήψη και την παρακμή.
Αυτοί είναι που είτε έκαναν τους πολιτικούς, που σήμερα
λοιδορούν και απαξιώνουν, «σαν τα μούτρα τους» είτε, αντίθετα,
εξομοιώθηκαν με τους χειρότερους από αυτούς, για να
εξυπηρετήσουν τα ιδιοτελή, ατομικιστικά τους συμφέροντα. Τα
σχετικά κείμενα βρίθουν απαξιωτικών χαρακτηρισμών, ειρωνείας,

σαρκασμού, οργισμένης περιφρόνησης, ακόμη και αποστροφής για
τα «τέρατα» που, εντέλει, ευθύνονται για την ταπεινωτική
κατάληξη της μακροχρόνιας παρακμιακής πορείας. Είναι μάλιστα
τέτοια και τόση η ντροπή και η περιφρόνηση που αρθρώνεται στα
σχετικά κείμενα που, συχνά, δεν αποφεύγονται μελοδραματικές
εξάρσεις, υπερβολές ή/και καταφανείς παραλογισμοί:
«Εδώ έρχεται το ερώτημα: άραγε μας αξίζει να ζούμε σε ένα
τέτοιο τόπο και να μιλάμε μία τέτοια γλώσσα; Το σκεπτόμουνα
τις τελευταίες ηλιόλουστες Αλκυονίδες ημέρες, όπου διέσχισα τη
χώρα, οδηγώντας. Σκουπίδια όπου και να κοιτάξεις, χωματερές,
σπίτια-κύβοι από μπετόν με όρθιες τρίχες στην ταράτσα,
βάρβαρες επιγραφές κι ακόμα πιο βάρβαρα γκράφιτι. Κάτω από
κάθε πέτρα, μία απάτη. Χυδαία κείμενα κρέμονται στα περίπτερα.
Αγανάκτηση φούντωνε μέσα μου σε κάθε στροφή του δρόμου. Όχι,
δεν μας αξίζει μία τέτοια χώρα. Φέρτε άλλους, φέρτε Ελβετούς,
Σουηδούς, Ιάπωνες, να την διαχειριστούν και να αναδείξουν τις
ομορφιές της. Βρωμάει αυτή η υπέροχη πατρίδα, από σκουπίδια
και διαφθορά, φθόνο και μικροψυχία. Και η μιλιά μας γίνεται
όργανο διαστρέβλωσης και διαστροφής. Άραγε θα γίνουμε ποτέ
άξιοι της χώρας και της γλώσσας μας;»[47]
«Αδελφοποίηση με τους Γερμανούς: Αν για διαφόρους λόγους είναι
αδύνατο να κάνουμε τις αλλαγές που απαιτούνται υπάρχει μια
ριζοσπαστική πρόταση που έχει μεν το φοβερό μειονέκτημα να μην
εμπιστεύεται την ικανότητά μας να πράττουμε με αυτονομία,
φαίνεται, όμως, αποτελεσματική. Θα λύναμε όλα τα προβλήματά
μας αν κάθε ελληνική οικογένεια προχωρούσε στην αδελφοποίησή
της με μια γερμανική και ανέθετε σε αυτήν την πλήρη διαχείριση
των οικονομικών της. Κάθε πρωί μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου θα
έβγαινε το πρόγραμμα της ημέρας και το βράδυ θα γινόταν ο
σχετικός έλεγχος. Θα εξανεμίζαμε το έλλειμμα πιο γρήγορα από
όσο υπόσχεται ο κ. Α. Σαμαράς. Με την υπόδειξη των αδελφών μας
θα πληρώναμε όλοι φόρους και θα περιορίζαμε την σπατάλη. Αυτή
η καθημερινή επαφή θα είχε ασφαλώς και γενικότερα ευεργετικά
αποτελέσματα στην παιδεία μας, στο σεβασμό των συμπολιτών μας
και στην επικράτηση του κράτους δικαίου.»[48]

Μια πραγματική ιδεολογία της φιλελεύθερης
κρίσης
Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου που εξετάζουμε, το μοτίβο
της εθνικής παρακμής παρέμεινε στον πυρήνα του δημόσιου λόγου
για την κρίση και τη λιτότητα. Πρόκειται για ένα ιδεολογικό
σχήμα που θεμελιώνεται πρώτιστα στην εθνικο-πατριωτική αναφορά
και επικεντρώνεται στην «εθνική μοίρα». Η ηθικο-πολιτιστική
κατανόηση της κρίσης είναι εδώ κυρίαρχη επικαθορίζοντας τις
οικονομικο-πολιτικές αναλύσεις και ερμηνείες. Από την άποψη
αυτή, ο κεντρώος-φιλελεύθερος λόγος της κρίσης δεν
απομακρύνθηκε καθόλου από τις πάγιες ιδεολογικές του
συνιστώσες.
Συνεχίζοντας και οξύνοντας την καταγγελία της λεγόμενης
«ελληνικής ιδιαιτερότητας/ιδιοπροσωπείας», ερμήνευε και
κατανοούσε την παρούσα κρίση ως την ακραία επιβεβαίωση της
«ελληνικής υστέρησης» σε σχέση με τον ευρωκεντρικό ιδεότυπο
της προόδου που επεβλήθη ως κυρίαρχη ιδεολογία του πολιτικού
συστήματος από το εκσυγχρονιστικό-εξευρωπαϊστικό στρατόπεδο τη
δεκαετία του 1990.
Στο σχήμα αυτό, η οικονομική κρίση κατανοήθηκε ως μια νέα,
διακριτή, περίοδος της εθνικής ιστορίας που συμπύκνωνε όλα τα
σφάλματα και τις αποτυχίες όχι μόνο της αμέσως προηγούμενης
περιόδου, αλλά ακόμη και τις χρόνιες ανεπάρκειες και ελλείψεις
της νεοελληνικής κοινωνίας και του νεοελληνικού κράτους ήδη
από τη σύστασή του. Ο τόνος των κειμένων που αναπαρήγαγαν αυτό
το σχήμα κυμαινόταν από τον φόβο, την απογοήτευση, τη ντροπή
και την απελπισία για την κρίση και τη «συστημική αποτυχία»[49]
που αυτή αποκάλυπτε ως την περιφρόνηση, την οργή, ακόμη και
την ανοιχτή εχθρότητα προς τους υπαίτιους της παρακμής. Στα
κείμενα αυτά, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι αγρότες, οι
λιμενεργάτες, οι εφοριακοί, οι γιατροί, οι συνταξιούχοι, τα
πελατειακά κόμματα, ο κρατισμός και οι λαϊκιστές πολιτικοί
ονοματίζονται και στιγματίζονται μέσα από τα μοτίβα του
(αντι)λαϊκισμού και της συλλογικής ενοχής: «όλοι μαζί τα

φάγαμε», συνεπώς, είμαστε όλοι συνένοχοι για την παρακμή.
Το πρώτο πληθυντικό, το «εμείς», είναι το υποκείμενο κάθε
παθογένειας, κάθε αμαρτήματος και κάθε ανεπάρκειας που
οδήγησε, τελικά, στη σημερινή σήψη και καταστροφή.
Η κουλτούρα της λιτότητας, ως απάντηση στη νεοελληνική
παρακμή, διαχύθηκε στη δημόσια σφαίρα μέσα από το
συναισθηματικό κεντρώο-φιλελεύθερο δημόσιο λόγο, ο οποίος την
προπαγάνδισε ως την «τελευταία ευκαιρία» για την εθνική
σωτηρία. Η πολεμική ιαχή των κεντρώων-φιλελεύθερων
εκπολιτιστών, «ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε», συνόψισε με
διλημματική-εκβιαστική επιμονή, την ιδεολογική απάντηση του
φιλελευθερισμού στην αμφισβήτηση του κεντρώου-φιλελεύθερου
πολιτικού προγράμματος και προσωπικού που πυροδοτήθηκαν από
την κρίση και τη λιτότητα. Τα ιδεολογικά μοτίβα της
πολιτιστικής-ηθικής-εθνικής παρακμής και της λιτότητας ως
εξαναγκαστικής, αλλά αναγκαίας, ορθοπεδικής για την αναμόρφωση
της ελληνικής κοινωνίας που παραμένει «ανεπίδεκτη
εκσυγχρονισμού-εξευρωπαϊσμού», έλαβαν τη μορφή μιας καθολικής
ηθικής επίθεσης εναντίον της «Ελλάδας» και του «Έλληνα».
Αυτή η επίθεση δεν αποτέλεσε ένα μεμονωμένο φαινόμενο,
απόρροια κάποιας συναισθηματικής αντίδρασης ορισμένων
διανοουμένων και δημοσιολόγων που, μπροστά στον κίνδυνο μιας
«εθνικής καταστροφής», έχασαν την ψυχραιμία τους και
καταφέρθηκαν επί δικαίων και αδίκων. Αντίθετα υπήρξε τμήμα της
ευρύτερης ηθικής επίθεσης που εκδηλώθηκε εναντίον των
κοινωνιών του «ευρωπαϊκού νότου» από ισχυρούς διεθνείς
διαμορφωτές της κοινής γνώμης (ΜΜΕ και κάθε λογής
διανοούμενους, ειδικούς και πολιτικούς). Αυτοί οι τελευταίοι
ενεργοποίησαν και διέδωσαν μια (καλβινιστικής έμπνευσης)
εκστρατεία ηθικολογικής καταγγελίας και
απαξίωσης των
αποτυχημένων της παγκοσμιοποίησης αναβιώνοντας, έτσι, μια
σύγχρονη εκδοχή του «Ευρωπαίου (ή Λευκού) Νέγρου»[50] του
τέλους του 19 ου αιώνα στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του
21ου. Ο ελληνικός λαός, («οι Έλληνες») εισέπραξε από την πρώτη

στιγμή της κρίσης μεγάλο μερίδιο αυτής της απαξίωσης, καθώς
τόσο οι διεθνείς όσο και οι εγχώριες ελίτ πρωτοστάτησαν στη
διεθνή του διαπόμπευση.
Όλοι οι εκπρόσωποι της διεθνούς του φιλελευθερισμού κατέληγαν
στο ίδιο συμπέρασμα: «οι Έλληνες» (και συνολικά «οι Νότιοι»)
έπρεπε να τιμωρηθούν, να περάσουν από την «κοιλάδα των
δακρύων», από το «καθαρτήριο» της ταπείνωσης και της οδύνης,
ώστε να εξαγνιστούν από τις βδελυρές τους έξεις για να
αναγεννηθούν στο ευρωπαϊκό βασίλειο της σωφροσύνης, της
εργατικότητας και της αρετής. Το καθαρτήριο αυτό ονομάστηκε
λιτότητα, δημοσιονομική προσαρμογή, θεραπεία του σοκ,
εσωτερική υποτίμηση και παρουσιάστηκε στους υπό αναμόρφωση
αμαρτωλούς λαούς ως η μόνη εφικτή οδός για την έξοδο των
εθνικών οικονομιών τους από τον φαύλο κύκλο του υπερδανεισμού
και του ελλείμματος και την είσοδο σ’ έναν ενάρετο κύκλο
ανάπτυξης μέσω ισοσκελισμένων προϋπολογισμών ή/και πρωτογενών
δημοσιονομικών πλεονασμάτων.[51]
Συμβατικά, μπορούμε να συγκρατήσουμε ως χρονικό σημείο
γενίκευσης και διεθνοποίησης αυτής της επίθεσης το γνωστό
εξώφυλλο του Γερμανικού περιοδικού Focus,[52] ωστόσο, στην
πραγματικότητα, η ηθική επίθεση ενάντια στην ελληνική κοινωνία
είχε ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα και μάλιστα από το εσωτερικό.
Οι εγχώριοι εκπρόσωποι του φιλελευθερισμού, από δεκαετίες
εθισμένοι στην καταγγελία της λαϊκιστικής, πελατειακής,
κρατικίστικης, οπισθοδρομικής Ελλάδας που αρνείται να
εκσυγχρονιστεί, να εκπολιτιστεί και να εξευρωπαϊστεί,
διαμόρφωσαν και διέδωσαν στον δημόσιο χώρο, πριν ακόμη από
τους διεθνείς ομοϊδεάτες τους, μιαν ενοχική πρόσληψη της
κρίσης που, ήδη από τότε, προοικονομούσε το εμβληματικό «όλοι
μαζί τα φάγαμε».
Έτσι, π.χ. από τον Θ. Φιλιππόπουλο που τον Απρίλιο του 2009
ελεεινολογούσε τους «Έλληνες» που έχουν «σαν σπορ […] τη
φοροαποφυγή» και πρέπει να πάψουν να ζουν με δανεικά και να
σπαταλούν «το δημόσιο πλούτο προς πάσα κατεύθυνση, ανεύθυνα
και προκλητικά»[53] ως τον Α. Ανδριανόπουλο που αγανακτούσε

τόσο με τους «ανεκδιήγητους και αδιόρθωτους» Έλληνες που
«έχουν μάθει να ζουν με παροχές, ευνοιοκρατία και δίχως
ατομική υπευθυνότητα», όσο και με το «κράτος ψευδολογίας» που
έχουν δημιουργήσει, το οποίο «κατεξευτελίζεται για να μη
δυσαρεστήσει και ξεβολέψει τους πολίτες του»[54] και μέχρι τη
δουλόφρονα ανοιχτή επιστολή του Τζήμερου προς την Α. Μέρκελ ή
την ακατάπαυτη καταγγελία της «διεφθαρμένης Ελλάδας» από τον
ΓΑΠ στα διεθνή ΜΜΕ,[55] αλλά και από την εμβληματική διατύπωση
του μοτίβου της συλλογικής ενοχής από τον αντιπρόεδρο της
πρώτης μνημονιακής κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ[56] ως την Α. Μέρκελ που
κατηγορούσε
τους
«Έλληνες»
ότι
δουλεύουν
λίγο,
συνταξιοδοτούνται νωρίς και ζουν πάνω από τις οικονομικές τους
δυνατότητες[57] ή τον CEO της RYANAIR που παρουσίαζε τους
«Έλληνες» ως ένα «έθνος συνταξιούχων που «κάθονται και πίνουν
καφέ και περιμένουν τους Γερμανούς, τους Πορτογάλους και τους
Ιρλανδούς να τους σώσουν»[58] και μέχρι τον Πρόεδρο του
Γιούρογκρουπ που κατηγορούσε τους λαούς του ευρωπαϊκού νότου
ότι «ξοδεύουν τα λεφτά σε ποτά και γυναίκες και στη συνέχεια
ζητούν βοήθεια»,[59] οι συστημικές φωνές και γραφίδες
αρθρώνουν ένα κοινό ηθικολογικό αφήγημα που συστηματικά
αποδίδει την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη στα «εθνικά
χαρακτηριστικά» των «λαών του νότου» και στον τρόπο ζωής τους.

Αντί επιλόγου
Η ηθικο-πολιτιστική προσέγγιση της κρίσης είναι μια πραγματική
ιδεολογία της κρίσης που την κατανοεί, πρώτιστα, μέσα από μια
πολιτιστική οπτική που συμφύρει εθνικά στερεότυπα και ηθικές
κατηγορίες. Στο αφήγημα αυτό, η οικονομική αποτυχία δεν έχει
στην πραγματικότητα κυρίως οικονομικά ή/και πολιτικά αίτια,
αλλά πολιτιστικά. Δεν είναι αποτέλεσμα οικονομικών και
πολιτικών επιλογών, αλλά η κατάληξη μιας μακράς πορείας
προβληματικών νοοτροπιών, αξιών και συμπεριφορών. Πρόκειται
για μια πορεία σήψης και παρακμής που μολύνει την οικονομική
και πολιτική ζωή και τα αίτιά της βρίσκονται βαθιά ριζωμένα
στην ελληνική κουλτούρα, στη «νοοτροπία του Έλληνα» ή του
εκάστοτε στοχοποιούμενου «νοτιοευρωπαίου».

Είναι μια ιδεολογία που επιδιώκει να εγκαθιδρύσει στον δημόσιο
χώρο και λόγο μιαν απολογητική εξήγηση και ερμηνεία της κρίσης
χρέους και να απαξιώσει ηθικά τις λαϊκές αντιστάσεις προς τις
πολιτικές λιτότητας. Αυτές οι τελευταίες αντιμετωπίζονται ως
το θλιβερό αποτέλεσμα της προηγούμενης περιόδου αφροσύνης,
ανευθυνότητας και ανικανότητας των κοινωνιών που υπέκυψαν σ’
αυτήν.
Ταυτόχρονα, επενδύει στον λεγόμενο «κοινωνικό αυτοματισμό» και
τη διαίρεση των αντιδρώντων, καθώς παράγει έναν ανεξάντλητο
κατάλογο κοινωνικών ενόχων που πρέπει να επωμιστούν το βάρος
της ενοχής τους. Στην πραγματικότητα, το κεντρώο-φιλελεύθερο
αφήγημα περί παρακμής δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να αναλύει
επίμονα το εμβληματικό «όλοι μαζί τα φάγαμε»: ανομία,
λαϊκισμός, κακοδιοίκηση, διαφθορά και γραφειοκρατία του
Δημοσίου, ηδονισμός, ατομικισμός, εύκολος πλουτισμός, αυτά
είναι τα πραγματικά αίτια της κρίσης, ενώ η διαρκής τους
παρουσία στην νεοελληνική κοινωνία σηματοδοτεί την μακρά
παρακμιακή πορεία που κατέληξε στην κρίση. Μια πορεία που,
παρά τις ελπίδες εκσυγχρονιστικού εξευρωπαϊσμού που γεννήθηκαν
κατά την τριακονταετή περίοδο φιλελεύθερης ηγεμονίας στο
πολιτικό σύστημα και την κοινωνία, κατέληξε στην αποτυχία και
την κατάρρευση, αφού δεν κατάφερε, τελικά, να υπερνικήσει τους
προαιώνιους
εχθρούς
των
φιλελεύθερων
εκπολιτιστών
υποκύπτοντας, έτσι, στην παρακμή.
Σε ολόκληρη την περίοδο που εξετάζουμε, ο δημόσιος κεντρώοςφιλελεύθερος λόγος, παρά την απογοήτευση, τη θλίψη και την
απαισιοδοξία που εξέφρασε, αναφορικά με τη συστημική αποτυχία,
ανέλαβε το δύσκολο καθήκον να υπερασπιστεί το πολιτικό
πρόγραμμα και προσωπικό του εκσυγχρονιστικού εξευρωπαϊσμού που
αμφισβητήθηκε κοινωνικά και πολιτικά εξαιτίας της κρίσης και
των πολιτικών λιτότητας. Ανταποκρίθηκε με ζήλο σ’ αυτή την
πρόκληση διατυπώνοντας και διαχέοντας μιαν ηθικο-πολιτιστική
απολογητική ιδεολογία της κρίσης ως αποτελέσματος και
κατάληξης μιας παρακμιακής πορείας που οφειλόταν στη
νοοτροπία και τη συμπεριφορά που επέδειξε «ο Έλληνας» κατά την

προηγούμενη της κρίσης περίοδο.
Τα συναισθήματα (συλλογικής) ντροπής και ενοχής υπήρξαν
κομβικής σημασίας σ’ αυτή την απολογητική, καθώς διαχύθηκαν
από τον κεντρώο-φιλελεύθερο λόγο στον δημόσιο χώρο με στόχο να
εκβιαστεί η κοινωνική συναίνεση στις πολιτικές της λιτότητας
και να απαξιωθούν οι αντιδράσεις και οι αμφισβητήσεις. Από
αυτή την άποψη, τα δημόσια συναισθήματα που αρθρώθηκαν από τον
κεντρώο-φιλελεύθερο λόγο υπηρέτησαν έναν επείγοντα πολιτικό
στόχο, η κεντρικότητα του οποίου τα τοποθέτησε στον πυρήνα της
φιλελεύθερης ιδεολογίας μέσα στην κρίση.
Αντίθετα με κάθε στενά λογοκρατική θεώρηση των πολιτικών
ιδεολογιών και των κοινωνικοπολιτικών συγκρούσεων, ο ελληνικός
φιλελευθερισμός της κρίσης ενεργοποίησε και χρησιμοποίησε
βαθιά και έντονα συναισθήματα στην πάλη του για την υπεράσπιση
και αναπαραγωγή της ηγεμονίας του στην ελληνική κοινωνία και
το πολιτικό σύστημα.
Γύρω από αυτά τα δημόσια συναισθήματα συνάρμοσε την ιδεολογική
υποστήριξη της λιτότητας ως αναγκαίας κοινωνικοπολιτικής
ορθοπεδικής για τη διόρθωση χρόνιων πολιτιστικών (ηθικών και
αισθητικών) στρεβλώσεων, ανεπαρκειών και ελλειμμάτων. Χάρη στη
διαχείριση αυτών των δημόσιων συναισθημάτων, κατάφερε όχι μόνο
να συνθέσει έναν εθνικό λόγο της ενότητας και της
υπευθυνότητας, στο εσωτερικό του οποίου συνύφαινε τη
νομιμοφροσύνη προς την υπερεθνικά επιβαλλόμενη λιτότητα με τον
πατριωτισμό της σωτηρίας της χώρας, αλλά και να τον αντιτάξει
απέναντι στην αγανάκτηση των αντιπάλων του.
Τα δημόσια συναισθήματα της κρίσης βρέθηκαν στον πυρήνα της
ιδεολογικο-πολιτικής σύγκρουσης γύρω από τη λιτότητα. Οι
φορείς των διαφορετικών λόγων που αντιπαρατέθηκαν γύρω από την
κρίση και τη λιτότητα δεν άρθρωσαν έναν ουδέτερο,
αποστασιοποιημένο, ρεαλιστικό, ορθολογικό και τεχνοκρατικό
λόγο. Δεν διατύπωσαν έναν «ψυχρό» υπολογιστικό λόγο των
αντικειμενικών συνθηκών και των διαθέσιμων λύσεων, αλλά,
αντίθετα, άρθρωσαν «θερμούς», γεμάτους συναισθήματα,

ιδεολογικούς και πολιτικούς λόγους που στόχευαν τόσο στην
παραγωγή και διάχυση ιδεολογικών-ερμηνευτικών σχημάτων για τις
αιτίες και τις συνέπειες της κρίσης και, όσο και στον
προσανατολισμό της συλλογικής δράσης αναφορικά με τις
ενδεδειγμένες πολιτικές για την αντιμετώπισή της.
Οι κεντρώοι-φιλελεύθεροι υποστηρικτές της λιτότητας, όχι μόνο
δεν αποτέλεσαν εξαίρεση σ’ αυτή τη γενικευμένη «θερμή»
επεξεργασία και διαχείριση της πραγματικότητας, αλλά
συμμετείχαν συστηματικά και ανυποχώρητα σ’ αυτή την
πραγματική, ιδεολογική και πολιτική, σύγκρουση που συγκλόνισε
την εποχή μας.
Το διακύβευμα αυτής της σύγκρουσης υπήρξε, και γι’ αυτούς,
εξαιρετικά σημαντικό για να το εμπιστευθούν στον «ουδέτερο»
και «αποστασιοποιημένο» τεχνοκρατικό λόγο που κατά τα άλλα
λατρεύουν και διακηρύττουν ότι υπηρετούν.
Αντί γι’ αυτό, εμψύχωσαν και ζωογόνησαν την πολιτική και
οικονομική ιδεολογία της τάξης τους με όλα εκείνα τα
συναισθήματα που μπορούσαν να μεταστοιχειώσουν το υλικό και
πολιτικό συμφέρον των επενδυτών και των παραγόντων της αγοράς
σε κοινωνική συναίνεση για την μετατροπή του κόστους της
συστημικής αποτυχίας σε «σκληρές αλλά αναγκαίες θυσίες» των
θυμάτων της λιτότητας.
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Κίτρινα Γιλέκα: Μπορεί η
Μεσαία
Τάξη
να
είναι
Επαναστατική;
Κείμενο των Lundimatin προς μία ψύχραιμη υπεράσπιση
των Κίτρινων Γιλέκων. Η Lundimatin είναι μία ριζοσπαστική
ομάδα με έδρα το Παρίσι, η οποία από το 2014 κατέχει τη θέση
της στον χώρο της Γαλλικής διανόησης και της ανατρεπτικής

σκέψης. Οι ίδιοι βρέθηκαν καλεσμένοι της Βαβυλωνίας τον
περασμένο Μάη στο B-FEST 7 σε μία εκδήλωση με θέμα τα σύγχρονα
κινήματα & εξεγέρσεις: Μάιος ‘68, Δεκέμβρης ’08, ZAD.
Το κείμενο δημοσιεύθηκε στο τεύχος 168 του ηλεκτρονικού
περιοδικού Lundi matin στις 3 Δεκεμβρίου 2018 με τίτλο «Gilets
Jaunes: La Classe Moyenne Peut-Elle Être Révolutionnaire?»
Μετάφραση: Χρήστος
φιλοσοφίας ΕΚΠΑ

Καραγιαννάκης,

μεταπτυχιακός

φοιτητής

«Με τα κίτρινα γιλέκα, η μεσαία τάξη κάνει μια εκθαμβωτική
είσοδο στην πολιτική σκηνή»
Στο κίνημα των κίτρινων γιλέκων έχουμε να κάνουμε με τη μεσαία
τάξη. Όχι με κανονικούς, «πολιτικοποιημένους» ανθρώπους
(επιμένουμε στα εισαγωγικά), αλλά με κανονικούς ανθρώπους,
τελεία και παύλα.
Ποιο είναι, λοιπόν, το πρόβλημα της μεσαίας τάξης από μια
επαναστατική οπτική ματιά; Έχει το μειονέκτημα ότι δεν
ενσαρκώνει κάποια συγκεκριμένη καταπίεση, απ’ την οποία θα
έλειπε μόνο ένα είδος επαναστατικότητας για να τη συμπληρώσει.
Παράλληλα, οι προλετάριοι και οι παρίες, απ’ την οπτική γωνία
των επαναστατών, αν και δεν βρίσκονται πάντα στη σωστή μεριά
βρίσκονται συνήθως στην ασφαλή μεριά. Ο επαναστάτης στέκεται
κατευθείαν αλληλέγγυος με τον προλετάριο, τον φτωχό, τον
κοινωνικά αποκλεισμένο, τον στιγματισμένο. Κι αν ο λόγος του
δεν είναι πολύ καθαρός, τουλάχιστον είναι η κατάστασή του.
Η μεσαία τάξη είναι η κατεξοχήν μη-τάξη, αυτή από μόνη της
αρκεί για να καταρρίψει κάθε κυρίαρχο λόγο περί τάξεων.
Προσθέτει στη σύγχυση του ήδη υπάρχοντος λόγου τη δικιά της
μπερδεμένη κατάσταση. Πάραυτα, με τα κίτρινα γιλέκα, η μεσαία
τάξη κάνει μια εκθαμβωτική είσοδο στην πολιτική σκηνή.
Το κίνημα αυτό φαίνεται να λαμβάνει υπ’όψιν του όλα τα

κεκτημένα των προηγούμενων αγώνων. Από στρατηγική άποψη, θέλει
να είναι αυτόνομο, χωρίς να αναθέτει σε κόμματα ή σε
συνδικάτα. Από άποψη κινήσεων, επιλέγει την έκρηξη, αρνείται
τους τόπους που του επιβάλλουν και υιοθετεί βίαιες κινήσεις.
Από πολιτική άποψη, δεν είναι τίποτα, τίποτα, παρά άρνηση. Δεν
έχει προβάλλει ακόμα έναν ενιαίο λόγο. Δεν έχει ακόμα κάποιον
χώρο οργάνωσης, εκτός απ’ τα κοινωνικά δίκτυα. Προς το παρόν,
αυτή η μεγάλη μάζα ανθρώπων που δρουν δεν έχουν συζητήσει
πολιτικά παρά μόνο μ’ έναν ανεπίσημο τρόπο, κατά τη διάρκεια
της δράσης, στα οδοφράγματα, γύρω από μια φωτιά. Παρ’ όλα
αυτά, το κίνημα στην πραγματικότητα επιβεβαιώνει ένα πράγμα:
την αποφασιστικότητά του, τον απατρονάριστο και μη-ελέγξιμο
χαρακτήρα του. Από τον ερχομό της 24ης Νοεμβρίου στο Παρίσι,
το κίνημα μιλά ήδη για επανάσταση.
Τα κίτρινα γιλέκα, είναι αυτό το σχεδόν ακατανόητο απ’ την
επαναστατική πλευρά πράγμα, είναι η μεσαία τάξη, το αιώνια
ευερέθιστο κομμάτι της κοινωνίας.
Φυσικά κάποιοι μιλούν για προλεταριοποίηση, λέγοντας ότι
πρόκειται για την κατώτερη μεσαία τάξη. Αλλά το σημαντικό δεν
είναι αυτό. Το σημαντικό είναι να μπορούμε να κατανοήσουμε ότι
η επανάσταση δεν έρχεται για να κολακέψει κανέναν, ούτε
έρχεται ανταποκρινόμενη στα θεωρητικά μας σχήματα. Η
επανάσταση φέρνει τα πάνω κάτω πάντα, αλλιώς δεν είναι
επανάσταση.
Ορίστε λοιπόν, τα κίτρινα γιλέκα φέρνουνε τα πάνω κάτω στους
παρατηρητές τους, στις προβολές των «προχωρημένων» ανθρώπων,
των «πολιτικά συνειδητοποιημένων». Δεν είναι θέμα
προκαταλήψεων, αλλά είναι θέμα ηθικής απόστασης. Δεν μπορούμε
να το θέσουμε διαφορετικά: θέλουμε την επανάσταση, αλλά δεν
θέλουμε να ξεκινήσει από ‘κει. Μέχρι σήμερα, περιμέναμε να
επαναστατήσουν κάποιες συγκεκριμένες γειτονιές. Αν πιστεύαμε
έστω και λίγο στην εξέγερση ενάντια στον εργασιακό νόμο,
ποντάραμε στους εργαζόμενους στον σιδηρόδρομο. Αλλά εδώ που
συμβαίνει, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε.

Στην πραγματικότητα, η κατάσταση είναι πολύ πιο ανοιχτή απ’
ότι φαίνεται και αυτό δικαιολογεί το ότι πιστεύουμε σ’ αυτήν,
ακόμα κι αν τίποτα δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ότι αυτό το
επαναστατικό έμβρυο που περιέχει, θα εκκολαφθεί και θα
νικήσει.
Κατ’ αρχάς, πρέπει να θυμόμαστε ότι ένα κίνημα εξαρτάται απ’
τις δυνάμεις που θα εμπλακούν ή όχι στη μάχη. Αν οι
επαναστάτες απομακρυνθούν και φυλαχθούν απ’ την μπερδεμένη
κατάσταση, η δύναμη του κινήματος κάμπτεται. Αν υποθέσουμε ότι
αυτό το κίνημα θα κερδίσει κι άλλη δυναμική, θα παραμείνει
μπερδεμένο, είτε είναι λιγότερο είτε περισσότερο αντιδραστικό.
Επίσης, πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά αυτό που συμβαίνει. Πώς
φτάνεις σε μια κατάσταση όπου οι άνθρωποι που είναι
προγραμματισμένοι να μην αντιδρούν και στην καλύτερη των
περιπτώσεων να στοχεύουν σε μια αστεία ανατροπή, να είναι
αυτοί που επαναστατούν πραγματικά;
Ακόμα κι αν δεν πρέπει να αποκλείσουμε την πιθανότητα αυτή η
προσπάθεια να επιφέρει κάτι χειρότερο, πρέπει να αναστείλουμε
τον διαχωρισμό Δεξιά/Αριστερά, η οποία εδώ δεν μας επιτρέπει
να κατανοήσουμε αυτό που συμβαίνει.
Τι εκφράζουν τα κίτρινα γιλέκα; Την αίσθηση του οικονομικού
στραγγαλισμού. Αμέσως, αντιδρούμε και λέμε: «Δηλαδή αυτοί οι
άνθρωποι σκέφτονται μόνο την τσέπη τους;». Έτσι
απογοητευόμαστε: «Δηλαδή τι; Το προϊόν του κυρίαρχου τρόπου
ζωής είναι μπροστά στα μάτια μας (το τέλος του κόσμου) κι
αυτοί ξεσηκώνονται για ένα θέμα φορολογίας;».
Οι κοινωνικές συνθήκες είναι πολιτικές συνθήκες, η
κοινωνιολογία είναι η στρωματοποιημένη πολιτική. Κάθε
κατάσταση αντιστοιχεί σε μια σχέση με το χρήμα, την οποία
πρέπει να γνωρίζουμε. Οι πλούσιοι αστειεύονται με το χρήμα,
δεν αποτελεί ποτέ ένα πρόβλημα γι’ αυτούς. Ο πλούσιος είναι
αυτός που είναι πολύ πλούσιος για να σκεφτεί το χρήμα. Θα
μπορούσαμε να πούμε: αυτός είναι το χρήμα. Ο επαναστάτης,

επίσης, δεν σκέφτεται το χρήμα, αλλά το κάνει επειδή δεν
ξεχνάει ότι δεν αποτελεί παρά μια καθαρή σύμβαση. Γνωρίζει ότι
οτιδήποτε σχετίζεται με το χρήμα προκαλεί μια σαγήνη. Γι’
αυτόν, το χρήμα ανυψώνει μια συγκεκριμένη θρησκευτική πρακτική
που έχει σαν απόλυτο στόχο των ισοπέδωση των πάντων.
Έτσι, για τελείως διαφορετικούς λόγους, ο πλούσιος και ο
επαναστάτης έχουν την ίδια μη-ανησυχία για το χρήμα.
Αντιστρόφως, το να είσαι φτωχός, είναι όταν η ανησυχία για το
χρήμα είναι έσχατη, η μέγιστη δυνατή, σε σημείο που η πλήρης
παραίτηση φαίνεται να μπορεί να την αντισταθμίσει και σχεδόν
να μας κάνει να την ξεχάσουμε, κάνοντας τη στέρηση μια
φυσιολογική κατάσταση. Η κατάσταση της φτώχειας επιβάλλεται
σχεδόν μοιραία. Για μια σειρά λόγων ή ακόμα και παράλογων
κινδύνων, το να είσαι φτωχός, είναι πάντα με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο, το να είσαι στο στάδιο της αποδοχής- γιατί απ’ τη
στιγμή που δρας διαφορετικά, σταματάς να είσαι φτωχός. Απ’ τη
στιγμή που μαστορεύουμε, κάνουμε λαθρεμπόριο, κάνουμε ό,τι
μπορούμε για να πάψουμε να ταυτιζόμαστε μ’ αυτήν την
κατάσταση, το πετυχαίνουμε, είτε με νόμιμα μέσα είτε όχι. Ο
φτωχός, είναι αυτός που δεν γίνεται ένας «ληστής», μεταξύ
άλλων.
Γενικά μιλώντας, το να «σπας» τη φτώχεια, σημαίνει πρώτα απ’
όλα να «σπας» τη μοιρολατρία. Η μεσαία τάξη, συχνά υπό τη
μορφή ενός οικογενειακού success story, κρατά αυτή την
κατάσταση ως ανάμνηση της νίκης επί της φτώχειας. Στην
πραγματικότητα,, η ανάμνηση αυτή την στοιχειώνει περισσότερο
σαν ένα τραύμα· το τραύμα της πραγματικής, αποθηκευμένης στη
μνήμη δυνατότητας της υποχώρησης της φτώχειας.
Η ανησυχία για το χρήμα είναι μόνιμη και διογκώνεται όσο
περισσότερο έχουμε πρόσβαση σ’ αυτό. Ανήκεις στη μεσαία τάξη
όταν κερδίζεις αρκετά χρήματα ώστε, συνειδητά ή μη, να
σκέφτεσαι μόνο αυτό. Για τον άνθρωπο της μεσαίας τάξης, αυτή
είναι η κατάσταση που του αξίζει. Αυτή η κατάσταση απαιτεί μια
σειρά κοινωνικών επιτευγμάτων χωρίς τα οποία υποχωρεί: η
δουλειά, η σεβαστή δουλειά, τα παιδιά, το σπίτι, η άνεση, η

καλή εικόνα, η απόκτηση ενός αριθμού τεχνολογιών
αντικειμένων, οι διακοπές και φυσικά τα αμάξια.

και

Με όρους κοινωνικής ψυχολογίας, όταν βρίσκεσαι στη μεσαία
τάξη, δεν βρίσκεσαι στη χαλαρή μεριά η οποία έχει ξεπεράσει τη
φτώχεια: βρίσκεσαι, κυριολεκτικά, χωμένος ανάμεσα στον
ανέφικτο στόχο να γίνεις πολύ πλούσιος ώστε να μη σκέφτεσαι το
χρήμα και στη μόνιμη πραγματικότητα του κινδύνου της
κοινωνικής υποβάθμισης. Δεσμεύεσαι απ’ το οικονομικό στοιχείο,
ζεις με βάση το κέρδος και κάνεις πράγματα που θες ή σκέφτεσαι
αυτά που θα ήθελες να κάνεις. Ίσως να μην υπάρχει άλλη
κοινωνική θέση όπου να ξέρουμε τόσο καλά τι είναι το χρήμα.
Τι είναι το χρήμα; Είναι μια καθαρή σύμβαση αλλά αυτό δίνει
ζωή στον κόσμο και η μεσαία τάξη είναι το κέντρο αυτού του
κόσμου. Όταν πατάμε και με τα δύο πόδια στη γη, το χρήμα δεν
είναι μόνο μια σύμβαση, αλλά είναι μια καταναγκαστική δύναμη.
Λοιπόν, αυτό το συναίσθημα κρύβεται πίσω απ’ τη γέννηση των
κίτρινων γιλέκων. Οι οικονομικοί εξαναγκασμοί είναι
σημαντικοί. Βιώνονται σαν μία δύναμη που σε υποχρεώνει για
κάποια πράγματα και απαγορεύει κάποια άλλα.
Τα λεφτά είναι μια σταθερή οδύνη. Τα λεφτά κερδίζονται με
οδύνη.
Είναι ο κόμπος στο στομάχι όταν ανοίγεις το γραμματοκιβώτιο,
αυτό που δεν προσεγγίζεται και γίνεται μια εμμονή, όλα αυτά
που δεν μπορούμε να αγοράσουμε, όλα αυτά που έχουμε και δεν
μας γεμίζουν ποτέ, το προσδοκώμενο τέλος του μήνα, το σύνολο
των λογαριασμών, το αίσθημα του στραγγαλισμού που μπορούμε να
επιλέξουμε να αγνοούμε αλλά δεν εξαφανίζεται ποτέ πλήρως, το
οποίο είναι πάντα εδώ και βασιλεύει.
Θεωρούμε συνήθως ότι αυτό για το οποίο αξίζει να
επαναστατήσουμε είναι η καθαρή αδικία, το να μην μπορείς να
ζήσεις μια «κανονική ζωή». Μα αυτό για το οποίο αξίζει εξίσου
να επαναστατήσουμε είναι η ίδια η κανονικότητα, ο τρόπος με
τον οποίο πληρώνουμε τη «χαρά» και την «ευκαιρία» να ζήσουμε

μια κανονική ζωή.
Κατά συνέπεια, η στιγμή κατά την οποία η μεσαία τάξη δηλώνει
ότι αυτή η κυβερνητική απόφαση είναι η σταγόνα που ξεχείλισε
το ποτήρι και δρα ανάλογα, είναι η στιγμή που επιβεβαιώνεται η
κοινωνική αλήθεια που όλοι βιώνουν: οι οικονομικοί
εξαναγκασμοί είναι πολιτικοί εξαναγκασμοί. Όταν πατάμε και με
τα δύο πόδια στη γη, όταν το καθήκον μας είναι να σκεφτούμε
όπως κάθε άλλος άνθρωπος, όταν δεν υπάρχει λόγος να σκεφτούμε
ότι υπάρχει κάτι άλλο πέρα απ’ τον κόσμο του χρήματος, τότε
ένας φόρος, μία μη-αναπροσαρμογή του μισθού, κάθε διάταγμα που
αφορά την οικονομία βιώνεται ευθέως ως μία δύναμη που
ασκείται, ως μία ύβρις.
Αυτό μπορεί σε οποιαδήποτε στιγμή να εξελιχθεί σε εξέγερση.
Δεν έχει νόημα να αναρωτιόμαστε γιατί αυτή η συγκεκριμένη
σταγόνα ανάμεσα σε τόσες άλλες. Φαίνεται ότι αυτή η σταγόνα
προσφέρει την ιδανική ευκαιρία.
Αυτά είναι τα μόνα λόγια που μπορούμε να προσδώσουμε στο
κίνημα των κίτρινων γιλέκων: κάθε οικονομικός εξαναγκασμός
είναι ένας πολιτικός εξαναγκασμός.
Ό,τι προσθέτουμε μετά απ’ αυτό είναι μια γενίκευση. Η
οικονομία από μόνη της είναι ένας καθαρός πολιτικός
εξαναγκασμός. Και μιας και τα πάντα τριγύρω μας φορούν τον
μανδύα της οικονομίας, πρέπει να αντικρίσουμε την οικονομία ως
αυτό που είναι: ένα ολοκληρωτικό καθεστώς.
Αυτό που προσθέτουμε είναι ότι ο γενικός εξαναγκασμός, ο
εξαναγκασμός των εξαναγκασμών, είναι η εργασία. Η δουλειά δεν
είναι ένας τρόπος ζωής, ούτε καν ένας τρόπος επιβίωσης. Δεν
έχει να κάνει με το τι σου αρέσει ή δεν σου αρέσει να κάνεις
στη ζωή σου. Και ακόμα κ’ αν αγαπάτε αυτό που κάνετε για
δουλειά, θα δείτε σχετικά γρήγορα ότι αυτό που αγαπάτε σ’
αυτήν σύντομα θα το καταστρέψει η ίδια.
Η οικονομική καταπίεση σηματοδοτεί ότι πρέπει να προσδώσουμε
έναν καθαρά πολιτικό προσδιορισμό στην εργασία. Το να

εργάζεσαι σημαίνει να συνεργάζεσαι με τη μηχανή, την
οικονομική μηχανή που καταστρέφει τα πάντα, που σήμερα απειλεί
επισήμως τον άνθρωπο και τη ζωή. Δεν είναι κάτι άλλο. Είναι το
σημείο όπου το τέλος του κόσμου και το τέλος του μήνα, όπως θα
έλεγαν κάποιοι άλλοι, είναι ένα και το αυτό. Εργασία είναι η
εργασία για το τέλος του κόσμου.
Ο Μακρόν προσπαθεί να απαντήσει και στις δύο ερωτήσεις και
γνωρίζουμε με ποιον τρόπο. Εμείς λέμε ότι ο μόνος τρόπος για
να απαντήσεις, ο απελευθερωτικός τρόπος, είναι να αρνηθείς να
εργαστείς. Όχι μόνο η απεργία αλλά να πάρεις την απόφαση να
πηδήξεις απ’ το πλοίο πριν βυθιστείς μαζί του. Σ’ αυτήν την
ιστορία, οι ποντικοί δεν είναι αυτοί που εγκαταλείπουν το
πλοίο αλλά αυτοί που μένουν. Αυτοί που συνεχίζουν να λένε στον
κόσμο ότι θα φύγουν, ότι θα βρουν λύσεις, συνεχίζοντας την
ίδια χαζή, καταστροφική, εξευτελιστική ζωή.
Η εργασία είναι ένας κοινωνικά κατασκευασμένος εθισμός. Αν ο
καπιταλισμός μολύνει, είναι γιατί πρώτα απ’ όλα δηλητηριάζει
εμάς. Είτε έχουμε μια δουλειά και δηλητηριαζόμαστε εθελοντικά
(και εμείς οι ίδιοι και ο πλανήτης), δεν ξέρουμε καν πως να
σταματήσουμε και δουλεύουμε παντού στις μετακινήσεις μας, στο
σπίτι, παντού. Είτε δεν έχουμε δουλειά και ψάχνουμε μία γιατί
μας λείπει.
Τσιγάρο, αλκοόλ, τζόγος: είναι γνωστό, το κράτος τρέφεται απ’
τους εθισμούς μας, δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι έχει το
παραμικρό ενδιαφέρον στο να λήξει αυτή η κατάσταση. Και γι’
αυτό οι άνθρωποι (με το δίκιο τους) μπορούν να λένε ότι το
κράτος φορολογεί και τρέφεται απ’ την εργασία μας. Είναι
αλήθεια, το κράτος τρέφεται και απ’ τον εθισμό μας στην
εργασία. Αλλά πέρα απ’ αυτές τις δευτερεύουσες σκέψεις, αυτοί
που μας κυβερνούν έχουν έναν ξεκάθαρο στόχο: να κρατήσουν τους
ανθρώπους εντός των ορίων των υπαρχουσών δομών. Να κάνουν τους
ανθρώπους όλο και πιο πολύ να εξαρτώνται απ’ την εργασία και
την οικονομία.
Κυριολεκτικά και πολιτικά: να κάνουν τους ανθρώπους όλο και

πιο εξαρτημένους.
Το κίνημα των κίτρινων γιλέκων, αν θέλει να ρίξει την
κυβέρνηση έχοντας μια προοπτική από πίσω του, πρέπει να
αυτοπροσδιοριστεί σαν ένα κίνημα καταστροφής της οικονομικής
εξάρτησης. Όμως, όλοι ζούμε δηλητηριασμένοι. Αυτό που
συνεπάγεται αυτή η κατάσταση είναι ολοφάνερο και πρέπει να
μιλήσουμε γι’ αυτό, να το συζητήσουμε μεταξύ μας. Να μιλήσουμε
μεταξύ μας όμως, όχι με την εξουσία. Είναι σημαντικό να
σταματήσουμε να πιστεύουμε ότι η δυνατότητα για αλλαγή
βρίσκεται στη μεριά της εξουσίας, στη μεριά που γίνονται όλα
ανέκαθεν. Πρέπει να αντισταθούμε στη λογική του «το μη χείρον
βέλτιστον», στον κοινωνικό εκβιασμό. Η εξουσία έχει εφεξής την
πραγματικότητα απέναντί της.
Από πολιτική άποψη, τι είναι το τέλος του κόσμου; Είναι το
πρόβλημα το οποίο κάθε δύναμη κοινωνικής ανατροπής πρέπει
οπωσδήποτε να λάβει υπ’όψιν της. Επειδή δεν έχει άλλη επιλογή
και επειδή ακούει το σήμα της κίνησης της ιστορίας. Επειδή
είναι το νούμερο ένα πρόβλημα και όλες οι κυβερνήσεις το
χρησιμοποιούν εναντίον μας σαν το απόλυτο, σοκαριστικό
επιχείρημα. Είναι μία ανεξάντλητη ρεζέρβα του πολιτικού
εκβιασμού για τους ερχόμενους αιώνες. Και είναι την ίδια ώρα η
μεγάλη ιστορική ευκαιρία για να επιβεβαιώσουμε κάτι άλλο.
Συγκεκριμένα, η επανάσταση έχει έναν στόχο: να ξεφύγει απ’ τις
υπάρχουσες δομές και να φτιάξει κάτι καινούργιο. Ένας στόχος
είναι, τουλάχιστον, μία κατάσταση πραγμάτων που να καταργεί
τον οικονομικό τρόπο ζωής και να δημιουργεί, να παροτρύνει ή
και να αναπαράγει άλλους τρόπους ζωής.
Τώρα πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει το να ανήκεις στη
μεσαία τάξη. Είναι η δικαιολογημένη οδύνη που απαιτείται για
να είσαι χαρούμενος στη ζωή. Είναι η οδύνη της συνηθισμένης
κοινωνικής επιτυχίας.
Δεν αρκεί πλέον αυτό όμως για να νιώθει κάποιος ότι ανήκει
στους τυχερούς. Και το τέλος του κόσμου προσθέτει στο στόμα

των κυρίαρχων μια θεϊκή κρίση, την Τελευταία Κρίση: η
συνηθισμένη, κανονική ύπαρξη είναι στην πραγματικότητα ένοχη.
Το μοντέλο που εδραιώθηκε για δεκαετίες ως η συνταγή της
ευτυχίας, της συνεχούς επανάληψης του να δουλεύεις σαν ηλίθιος
για όλη σου τη ζωή για να έχεις ένα σπίτι στα προάστια και τα
αμάξια που πάνε πακέτο μ’ αυτό· αυτό το μοντέλο όχι μόνο
ξεπεράστηκε, αλλά καταδικάστηκε κιόλας.
Αυτή είναι η μεγάλη τραγωδία της σημερινής μεσαίας τάξης.
Πριν, μπορούσαμε να πνίξουμε τη βαρεμάρα μιας τέτοιας ύπαρξης
στη δυνατή αίσθηση του ανήκειν, εκείνη του «κάνω αυτό που
κάνουν όλοι». Σήμερα – που έχουμε αφήσει πίσω την επιλογή του
να πούμε ότι αυτό δεν μας αφορά, όχι μόνο βαριόμαστε, όχι μόνο
ζούμε υπό πίεση, αλλά επίσης πρέπει να παραδεχθούμε ότι έχουμε
άδικο εάν ζούμε έτσι. Φυσικά, όλες οι προϋποθέσεις
συγκεντρώνονται ώστε να πάρουμε τον έλεγχο στα χέρια μας.
Και ο καλύτερος τρόπος για να το κάνουμε είναι να το κάνουμε
συλλογικά, να αντιστρέψουμε αυτό το αίσθημα της δυσφορίας, την
αίσθηση του κόσμου που είναι άνω-κάτω, σε μια συλλογική
ενέργεια συστηματικής αμφισβήτησης όσων υπάρχουν.
Στα τελευταία νέα τώρα, το κίνημα βρίσκεται καθ’ οδόν.

Η “Ριζοσπαστική” Ακροδεξιά &
η
“Φιλοσοφία”
του
Τεχνοφασισμού
Αλέξανδρος Σχισμένος
Η πρόσφατη άνοδος της ακροδεξιάς στην αμερικάνικη και
ευρωπαϊκή πολιτική είναι ανησυχητική και συχνά παίρνει τη

μορφή ενός ‘μαλακού’ νεοφασισμού, που θέλει να φανεί πιο
μοντέρνος από τους παραδοσιακούς σκληρούς φασίστες.
Οι στόχοι μοιάζουν οι ίδιοι: η προώθηση της αυταρχικής
διακυβέρνησης με μέσα αστυνομικής παρακολούθησης, η υποβάθμιση
των ανθρώπων σε όργανα εκτέλεσης εντολών, ο διαχωρισμός των
ανθρώπων σε προνομιούχους και σκλάβους, η άρνηση των
οικουμενικών δικαιωμάτων, η λατρεία της ισχύος, η διαιώνιση
της ιεραρχίας, η θωράκιση της κυριαρχίας, η καθυπόταξη της
κοινωνίας, η εξόντωση των αντιφρονούντων.
Ο “μαλακός” νεοφασισμός οικειοποιείται μοντέρνες συμπεριφορές,
χρησιμοποιεί τα social media, οικειοποιείται ακαδημαϊκούς
θεσμούς για να τους στρέψει ενάντια στο αίτημα για πραγματική
δημοκρατία. Ενισχύει την ταύτιση της κοινοβουλευτικής
ολιγαρχίας με τη «δημοκρατία», παρουσιάζοντας τα σημερινά
ολιγαρχικά κράτη ως «εξισωτικές δημοκρατίες», με σκοπό να
καταδικάσει το δημοκρατικό πρόταγμα της κοινωνικής
αυτοκυβέρνησης και της ισότητας ως υπεύθυνο για τα εγκλήματα
του κράτους· την ίδια στιγμή που καταφάσκει στις πιο
αυταρχικές κρατικές πολιτικές ελέγχου και καταστολής, ως μέσα
υπεράσπισης των «ελευθεριών των προνομιούχων». Τα κυρίαρχα
στρώματα παρουσιάζονται ως απειλούμενα (ο Ντ. Τζ. Τραμπ μιλά
για τους απειλούμενους λευκούς άνδρες) και η νεοδεξιά ως
«ριζοσπαστική».
Ο καθηγητής Stephen Elliot-Buckley περιέγραψε το 2014 τα
χαρακτηριστικά του ρεύματος που ονομάζει «μαλακό φασισμό»
(soft fascism):
«Ο μαλακός φασισμός είναι μια διαδικασία αντιδημοκρατικής
διακυβέρνησης που δεν είναι τόσο απόλυτα ολοκληρωτική ή
αυταρχική, όπως τα πιο ιστορικά αλησμόνητα φασιστικά κράτη. Η
μαλακή φασιστική διακυβέρνηση έχει χαρακτηριστικά όπως:
διεφθαρμένες εκλογικές διαδικασίες
νομοθετικές τακτικές που υπονομεύουν τη δημοκρατική
συμμετοχή

αδικαιολόγητη παρακολούθηση των πολιτών
περιορισμός του χρόνου διαβούλευσης
φίμωση των δημοσίων λειτουργών
θάψιμο των δικαστικών αποφάσεων κατά των νομοθετικών
καταχρήσεων
ποινικοποίηση της διαφωνίας.»
Μπορούμε να αναγνωρίσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά σε καθεστώτα
όπως το κράτος του Πούτιν (και της Gazprom), του Ερντογάν, του
Ορμπαν, του Μπολσονάρο, που καταχρηστικά ονομάζονται
«ρεπούμπλικες» (αντιπροσωπευτικές ολιγαρχίες) και, ακόμη πιο
καταχρηστικά μεταφράζονται στα ελληνικά ως «δημοκρατίες» (όπως
και το νεοελληνικό κράτος).
Αυτή η μετάφραση, αυτή η κατάχρηση, δεν είναι ένα απλό
σφάλμα. Είναι η πολιτική διπροσωπία της νεωτερικής εξουσίας,
που από τη μία ντύνει τα αυταρχικά καθεστώτα με ένα μανδύα
δικαίωσης και από την άλλη ζητεί να σπιλώσει τη δημοκρατία,
αποσαθρώνοντας τα θεμέλια του δημοκρατικού προτάγματος,
δηλαδή την άρρηκτη σύνδεση της ισότητας και της ελευθερίας
που συνιστούν τον πυρήνα της ατομικής και κοινωνικής
αυτονομίας.
Και αυτό είναι εξίσου επικίνδυνο και ανιστόρητο: Επικίνδυνο
από τη μια γιατί χαρίζει στο ολιγαρχικό σύστημα μια ευκαιρία
να φανεί ως κοινωνικό, ενώ είναι βαθιά αντι-κοινωνικό – Από
την άλλη, γιατί στερεί από τα πολιτικά κινήματα κάθε πρόταγμα
κοινωνικής αυτοκυβέρνησης και τα οδηγεί στον αντι-κοινωνικό
σεχταρισμό, προάγγελο της τυραννίας. Ανιστόρητο γιατί
συσκοτίζει το γεγονός ότι η μοντέρνα ολιγαρχία, – Republic –
δεν έχει καμία σχέση με την δημοκρατία, την άμεση δημοκρατία.
Ας πάρουμε για παράδειγμα τις ΗΠΑ, και ας ακούσουμε τον Yascha
Mounk, λέκτορα στο Harvard, που δεν είναι κάποια αναρχική
σχολή. Ο λέκτορας είναι σαφής:
«Η ανατροπή των προτιμήσεων του λαού στο δήθεν δημοκρατικό μας
σύστημα διερευνήθηκε σε μια μελέτη του 2014 από τους

πολιτικούς επιστήμονες Martin Gilens του Princeton και
Benjamin Ι. Page του Northwestern. Τέσσερις ευρείες θεωρίες
προσπάθησαν από καιρό να απαντήσουν σε ένα θεμελιώδες ερώτημα
σχετικά με την κυβέρνησή μας: Ποιος κυβερνά; Μία θεωρία, αυτή
που διδάσκουμε τα παιδιά μας στις τάξεις των πολιτικών
μαθημάτων, υποστηρίζει ότι οι απόψεις των απλών ανθρώπων είναι
καθοριστικές. Μια άλλη θεωρία υποδηλώνει ότι οι μαζικές ομάδες
συμφερόντων όπως το AARP έχουν τη δύναμη. Μια τρίτη θεωρία
προβλέπει ότι οι επιχειρηματικές ομάδες όπως οι Independent
Insurance Agents and Brokers of America και η National Beer
Wholesalers Association (οι ανεξάρτητοι ασφαλιστικοί πράκτορες
και μεσίτες της Αμερικής και η εθνική ένωση χονδρεμπόρων
μπίρας) χειραγωγούν τις διαδικασίες. Μια τέταρτη θεωρία
υποστηρίζει ότι η πολιτική αντικατοπτρίζει τις απόψεις της
οικονομικής ελίτ.
Οι Gilens και Page εξέτασαν αυτές τις θεωρίες παρακολουθώντας
πόσο καλά οι προτιμήσεις των διαφόρων ομάδων προέβλεπαν τον
τρόπο με τον οποίο το Κογκρέσο και το εκτελεστικό τμήμα θα
ενεργούσαν σε 1.779 ζητήματα πολιτικής για διάστημα δύο
δεκαετιών. Τα αποτελέσματα ήταν συγκλονιστικά. Οι οικονομικές
ελίτ και οι ομάδες περιορισμένων συμφερόντων είχαν μεγάλη
επιρροή: κατάφεραν να επιβάλουν τις πολιτικές της προτίμησής
τους περίπου στις μισές περιπτώσεις και να σταματήσουν τις
νομοθεσίες στις οποίες αντιτάχθηκαν σχεδόν πάντοτε. Οι μαζικές
ομάδες συμφερόντων, εν τω μεταξύ, είχαν ελάχιστη επίδραση στη
δημόσια πολιτική. Όσον αφορά τις απόψεις των απλών πολιτών,
δεν είχαν ουσιαστικά κανένα ανεξάρτητο αποτέλεσμα.
[…] Σε κάποιο βαθμό, φυσικά, η αδιαφορία του πολιτικού
συστήματος της Αμερικής είναι προσχεδιασμένη. Οι Ηνωμένες
Πολιτείες ιδρύθηκαν ως ρεπούμπλικα [σ.τ.μ. republic –
κοινοβουλευτική ολιγαρχία], όχι ως δημοκρατία. Όπως έδειξαν
σαφώς οι Αλεξάντερ Χάμιλτον και Τζέιμς Μάντισον στα Federalist
Papers, η ουσία αυτής της ρεπούμπλικας θα συνίστατο -με
έμφαση- “ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, και ΤΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ, από οποιοδήποτε μερίδιο” στην

κυβέρνηση. Αντίθετα, οι λαϊκές απόψεις θα μεταφραστούν στη
δημόσια πολιτική μέσω της εκλογής αντιπροσώπων “των οποίων η
φρόνηση μπορεί”, σύμφωνα με τα λόγια του Μάντισον, “να
διακρίνει καλύτερα το αληθινό συμφέρον της χώρας τους”[1].»
H πολιτική θεωρία της νεοδεξιάς ή εναλλακτικής δεξιά (altright), της Λεπέν, του Τραμπ, του Μπάννον, προσπαθεί να
καταλογίσει τις ευθύνες της φιλελεύθερης ολιγαρχίας στη
δημοκρατία. Και, όπως και οι φασίστες πρόγονοί της, κλίνει
προς την λαϊκιστική τυραννία: Όπου λαϊκισμός = οποιαδήποτε
πολιτική θεώρηση προωθεί ένα σχήμα κάθετης υποταγής, με τον
λαό στη βάση και τον κυρίαρχο (τύραννο) στην κορυφή, δίχως
μεσολάβηση ή αμφισβήτηση της τυραννικής κυριαρχίας.
Προκειμένου να φανούν ως προασπιστές της «ελευθερίας» των
προνομιούχων, προσπαθούν να παρουσιάσουν την ισότητα ως
αντίθετο στην ελευθερία. Αν ως ελευθερία νοείται η κυριαρχία
του προνομιούχου, βλέπουμε πολύ καλά πώς το δημοκρατικό αίτημα
της εξισωτικής κοινωνικής ελευθερίας εμποδίζει την απληστία
των «ελεύθερων» ορέξεων της κυριαρχίας. Ας σημειώσουμε τη λέξη
όρεξη, αποτελεί κομβική έννοια των νεοδεξιών μανιφέστων.
Φυσικά η νέα δεξιά φέρει πολλά πρόσωπα και γρήγορα ξεπηδούν
από τις εκδηλώσεις της οι παραδοσιακές φασιστικές εκδηλώσεις:
δολοφονική βία κατά των μεταναστών, αγκυλωτοί σταυροί,
νεοναζί, φασιστικοί χαιρετισμοί, πυρσοί, όπως βλέπουμε από το
Charlottesville το 2017. Όμως το περιτύλιγμα, εμπεριέχει, πέρα
από τον παραδοσιακό εθνικισμό που ενδημεί στη χώρα μας (έχουμε
ήδη ασχοληθεί με αυτόν), και ορισμένες μεταμοντέρνες,
διανοουμενίστικες παραλλαγές. Αυτές είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς
στον αμερικάνικο και δυτικοευρωπαϊκό κόσμο, όπου εμφανίζονται
επίσης οικοφασίστες και τεχνοφασίστες. Σήμερα, ας σταθούμε
λίγο στους τελευταίους.
Αφορμή για το συγκεκριμένο σημείωμα αποτελεί ένα τοπικό νέο
των ημερών.
Μαθαίνουμε ότι το Σάββατο 10/11/18 στα Γιάννενα θα γίνει μια
εκδήλωση με τίτλο «Οι φιλοσοφικές επιρροές της ριζοσπαστικής

δεξιάς»,
και ομιλητές τους υποψήφιους διδάκτορες Μιχάλη
Βραζιτούλη και Κώστα Φιλιππάκη. Στην αφίσα διαφημίζεται ο
γνωστός ακροδεξιός και κατηγορούμενος για λόγο μίσους ενάντια
στις γυναίκες και ενάντια στους τρανς Jordan Peterson, και ο
τεχνοφασίστας Nick Land – οπότε μάλλον έχουμε μια πρώτη
εμφάνιση του νέου ακροδεξιού λόγου στα Γιάννενα…
Ριζοσπαστική δεξιά ονομάζεται ο πρωτοφασισμός[2] και ο
φασισμός, σε αντιδιαστολή προς τη συντηρητική δεξιά της
εκκλησίας και της μοναρχίας. «Η διαφαινόμενη μετατόπιση προς
το νεοσυντηρητισμό στην Ευρώπη στα τέλη της δεκαετίας του 1980
και στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και ιδιαίτερα η πολιτική
σταθεροποίηση, ή ακόμη και η συμμετοχή σε κυβερνήσεις
συνασπισμού, νέων κομμάτων της “ριζοσπαστικής δεξιάς” σε μια
σειρά ευρωπαϊκών χωρών (Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία), ενισχύει την
υπόθεση ότι ο φασισμός δεν ανήκε αποκλειστικά στο Μεσοπόλεμο,
μα είναι συνυφασμένος με το σύγχρονο κράτος.», γράφει ο
Αθανάσιος Μποχώτης (Παν. Κρήτης) στο βιβλίο του “Η
ριζοσπαστική δεξιά” (Βιβλιόραμα, 2003).
Μα ποιοι είναι οι J. Peterson και N. Land;
Μας πληροφορεί συνοπτικά ο καθηγητής Στάθης Παπασταθόπουλος:
«Για παράδειγμα, ο J. Peterson, είναι ένας από τους βασικούς
υπέρμαχους της θέσης ότι βιώνουμε μια κρίση αρρενωπότητας, ως
συνέπειας της επίδρασης του φεμινισμού και της Αριστεράς και
πως αυτό θέτει σε κίνδυνο τον πολιτισμό! Αυτό για τις γυναίκες
που είστε διατεθειμένες να ακούσετε για τα “εννοιολογικά του
σχήματα”. Είναι ένας από τους αρνητές των επιστημονικών
προειδοποιήσεων για το φαινόμενο και τις συνέπειες της
κλιματικής αλλαγής και αποτελεί και έναν από τους γνωστούς
υποστηρικτές του Donald Trump.
Μπορείτε να καταλάβετε ότι και οι υπόλοιπες “ψυχολογικές
θεωρίες” του είναι ανάλογης ποιότητας. Ο N. Land είναι από
τους αγαπημένους “διανοητές” του πρώην βασικού συμβούλου του
Trump και θαυμαστή της Λεπέν Steve Bannon, το μανιφέστο του
Dark Enlightment αποτελεί μια από τις βίβλους των νέων

ακροδεξιών κινημάτων παγκόσμια, αποτελεί ένας από τους πιο
ακραίους υπέρμαχους του τεχνο-καπιταλισμού, αντιφεμινιστής όσο
δεν παίρνει και υπέρμαχος ενός ακραίου νεοδαρβινισμού και
ρατσισμού.»
Ο Peterson δεν είναι καν άξιος λόγου. Ο Land όμως έχει
αξιόλογη επιρροή, κυρίως λόγω της ακαδημαϊκής του παρουσίας
πριν εγκαταλείψει το πανεπιστήμιο και γίνει γκουρού του
τεχνοφασισμού.
Ο Land είναι ένας πρώην καθηγητής φιλοσοφίας του Warwick
(Cybernetic Culture Research Unit), που εκκινά από τον
Heidegger και τον αντι-ανθρωπισμό του (η διατριβή του ήταν
πάνω στον Heidegger), ζητώντας να εκπληρώσει πλήρως την
παραίνεση του Γερμανού (πρώην ναζί) φιλοσόφου, για
αντικατάσταση της σκέψης από την κυβερνητική (Cybernetics!
Απάντησε ο Heidegger στην ερώτηση: ‘Τι θα αντικαταστήσει τη
φιλοσοφία’, στην τελευταία του συνέντευξη στο Der Spiegel το
1966 -δημοσιεύτηκε το 1976).
Ο Land εμπνεύστηκε επίσης από τη συνεργασία Deleuze – Guattari
και την έννοια της απεδαφικοποίησης (déterritorialisation),
που αφορά τη “σχιζοφρενική” φύση της υποκειμενικότητας στην
καπιταλιστική κοινωνία. Ο Land θέλει να ξεμπερδεύει με το
υποκείμενο και να ασχοληθεί με τη διαδικασία της
απεδαφικοποίησης καθ’ εαυτή, χαιρετίζοντας τον καπιταλισμό ως
απρόσωπη διαδικασία τεχνολογικής ανάπτυξης.
Το 1998 έφυγε από το πανεπιστήμιο, ως προφήτης του δεξιού
Επιταχυντισμού (Accelerationism), ενός νέου cyber-punk
ρεύματος, με στόχο, μέσω της κυβερνητικής και της προσθετικής
τεχνολογίας, να επιταχύνει την τεχνολογική πρόοδο. Οι
‘αριστεροί’ εκπρόσωποι βλέπουν την τεχνολογία ως μέσον
κοινωνικής απελευθέρωσης, μέσω της εξισωτικής διάδοσης της
πληροφορίας. Οι ‘δεξιοί’ βλέπουν την κοινωνία ως εμπόδιο στην
τεχνολογία. Ζητούν έναν αυταρχικό αντι-ανθρωπιστικό
καπιταλισμό, φασιστικής μορφής, δηλαδή κορπορατιστικής, όπου
οι εταιρείες θα είναι το κράτος, προκειμένου να επιτύχουμε την

μέγιστη τεχνολογική ανάπτυξη, δηλαδή το ασαφές τίποτε, αφού
ούτε εξηγούν ποτέ τι σημαίνει ανάπτυξη, ούτε ποιο είναι το
μέγιστο όριό της. Προφανώς η αυτοκαταστροφή της ανθρωπότητας.
Στρέφουν έτσι την κριτική ενάντια στην κοινωνία, την οποία
ζητούν να απομονώσουν από την πολιτική μέσω της πλήρους
τεχνικοποίησης της πολιτικής. Δηλαδή την κατάργηση της
πολιτικής και την αφομοίωση του κράτους από τις εταιρείες.
Δηλαδή την πλήρη καθυπόταξη της κοινωνίας, αναγνωρίζοντας ως
τροχοπέδη στην κυριαρχία τις κατεκτημένες με αγώνες,
πολιτικές ελευθερίες. Έτσι ενισχύουν την κρατική κυριαρχία
διπλά, από τη μία υποβαθμίζοντας τις ανθρώπινες
συλλογικότητες και από την άλλη προωθώντας τις φασιστικές
τάσεις του κράτους.
Με αφορμή την εκδήλωση παρουσίασης της “φιλοσοφίας” του Nick
Land, διάβασα το μανιφέστο του “Σκοτεινός Διαφωτισμός” (Dark
Enlightment- 2012), που μου προκάλεσε ανακάτωμα στο στομάχι.
Καταρχάς, ο εξυπνακίστικος τίτλος, «Σκοτεινός Διαφωτισμός»,
αποτελεί ‘κρυμμένη’ (;) υιοθέτηση του σκοταδισμού. Αντίθετα
από τους Adorno και Horkheimer, που Στην διαλεκτική του
διαφωτισμού κάνουν κριτική στα αντι-ανθρωπιστικά στοιχεία του
διαφωτισμού, την κυριαρχία του Λόγου (ψευδοορθολογική κατά τον
Καστοριάδη), την λατρεία της τεχνικής, την απογύμνωση του
ανθρώπου μέσω της πραγμοποίησης και της αλλοτρίωσης, ο Land
και οι οπαδοί του θέλουν να ενισχύσουν αυτά ακριβώς τα
χαρακτηριστικά, στο βωμό μιας «προόδου» δίχως άνθρωπο.
Λοιπόν, ο εν λόγω νεοφασίστας περιγράφει τις ιδέες της
ισότητας και της αλληλεγγύης ως διασπορά του ιού των ζόμπι!
Προτείνει επίσης να απομονωθούν οι αδύναμοι, γιατί λέει,
εξαπλώνουν τον ιό των ζόμπι:
«Η δημοκρατία καταναλώνει πρόοδο. Όταν γίνεται αντιληπτή από
την σκοπιά του σκοτεινού διαφωτισμού, ο κατάλληλος τρόπος
ανάλυσης για τη μελέτη του δημοκρατικού φαινομένου είναι η
γενική παρασιτολογία. […] Δεδομένου ότι ο πληθυσμός είναι πολύ

μολυσμένος από τον ιό ζόμπι και οδηγεί σε κανιβαλιστική
κοινωνική κατάρρευση, η προτιμώμενη επιλογή είναι η καραντίνα.
(…) Η κοινωνική αλληλεγγύη, στη συγκεκριμένη αντίθεση, είναι ο
φίλος του παρασίτου.»
Γιατί;
«Οι άνθρωποι δεν είναι ίσοι, δεν αναπτύσσονται εξίσου, οι
στόχοι και τα επιτεύγματά τους δεν είναι ίσοι και τίποτα δεν
μπορεί να τους κάνει ίσους.»
Γελοία ρητορική εξίσωση των πολιτικών δικαιωμάτων (ισότητα) με
τη βιολογική ταύτιση (ομοιότητα). Αντί να πει οι άνθρωποι δεν
είναι ίδιοι, λέει δεν είναι ίσοι – Πολύ έξυπνος. Συνεπώς, τα
ίσα δικαιώματα είναι παρασιτικός ιός ζόμπι. Η πολιτική σφαίρα
της ισότητας των δικαιωμάτων μπερδεύεται επίτηδες αλλά όχι
επιτήδεια, με τη βιολογική σφαίρα της ομοιότητας. Ζητεί να
παρουσιάσει την ισότητα ως εμπόδιο της διαφορετικότητας, ενώ η
κοινωνική ισότητα αποτελεί προϋπόθεση της διαφορετικότητας των
ατόμων. Αντιθέτως ο ίδιος ζητεί να στηρίξει την κοινωνική
ανισότητα στη διαφορετικότητα, παρόμοια με τους ρατσιστές
ου

δουλεμπόρους του 19
αιώνα. Τι καλά που τα λέει ο Λευκός
Πλούσιος Άνδρας, όταν νιώθει ‘περιορισμένος’ στην άσκηση των
προνομίων του. Α, και ο ρατσισμός είναι κοινή λογική, αφού
όλοι βλέπουν τις “εξωτερικές διαφορές ανάμεσα στις ράτσες!”
Τρομερά βαθιά σκέψη, ρηχή όπως η μούχλα, που δικαιολογεί
εξίσου π.χ. έναν ρατσισμό των γαλανομάτηδων έναντι των
πρασινομάτηδων…
Προκειμένου να προτείνει την κατάργηση της πολιτικής υπέρ της
τεχνικής, ανάγει την πολιτική στη βιολογία: “Εκεί που ο
προοδευτικός διαφωτισμός βλέπει πολιτικά ιδεώδη, ο σκοτεινός
διαφωτισμός βλέπει ορέξεις.” Δεν μας εξηγεί καθόλου από πού
πηγάζουν και πού στοχεύουν αυτές οι “ορέξεις”. Η έννοια της
όρεξης [appetite] χρησιμοποιείται προκειμένου να αφαιρεθεί το
σημασιακό περιεχόμενο κάθε πολιτικής στάσης και να αποδοθούν
οι πολιτικές επιλογές σε ορεκτικές ενορμήσεις. Έτσι κάθε
ουσιαστικός πολιτικός στόχος μετατρέπεται σε κάτι ζωώδες,

δηλαδή την ικανοποίηση μιας όρεξης. Η αποκτήνωση του ανθρώπου
αποτελεί προϋπόθεση για την τεχνολογική κατάργηση της
πολιτικής.
Όμως ο Land προσπαθεί να χειραγωγήσει και την κοινωνική
δυσαρέσκεια ενάντια στις ανισότητες του ολιγαρχικού
καθεστώτος. Προκειμένου να το κάνει αυτό, ταυτίζει τον βιασμό
της δημοκρατίας με την ίδια τη δημοκρατία. Ας πούμε, ταυτίζει
τις οικονομικές πολιτικές κατεξοχήν ολιγαρχικών εξουσιών όπως
π.χ. της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και του Eurogroup με τη
δημοκρατία. Ένα απόσπασμα που αναφέρεται στην Ελλάδα είναι
ενδεικτικό:
«Ως μικροκοσμικό μοντέλο για το θάνατο της Δύσης, που παίζει
σε πραγματικό χρόνο, η ελληνική ιστορία είναι υπνωτική.
Περιγράφει ένα τόξο 2.500 χρόνων που απέχει πολύ από το να
είναι τακτοποιημένο αλλά είναι ακαταμάχητα δραματικό, από την
πρωτοδημοκρατία έως την ολοκληρωμένη αποκάλυψη των ζόμπι. Η
προνομιούχος αρετή της είναι ότι απεικονίζει απόλυτα τον
δημοκρατικό μηχανισμό στα άκρα, χωρίζοντας τα άτομα και τον
τοπικό πληθυσμό από τις συνέπειες των αποφάσεών τους,
παρακάμπτοντας τη συμπεριφορά τους μέσω συστημάτων κεντρικής
αναδιανομής μεγάλης κλίμακας. Εσείς αποφασίζετε τι κάνετε,
αλλά στη συνέχεια ψηφίστε τις συνέπειες. Πώς μπορεί κάποιος να
πει «όχι» σε αυτό;»
Η τύφλωση και ο σκοταδισμός, όπως επίσης η γελοιότητα του
επιχειρήματος δεν αντέχουν στον κριτικό έλεγχο. Πέραν από το
κλείσιμο του ματιού στον Oswald Spengler, που προφήτευσε το
«θάνατο της Δύσης» ήδη από το 1918, ο Land μπερδεύει την
αρχαία δημοκρατία (άμεση δημοκρατία) με το σύγχρονο
νεοελληνικό κράτος, σε μία πρόταση, σε ένα τόξο 2.500 ετών.
Λες και όλα όσα συνέβησαν στο μεταξύ, η αυτοκρατορία του Μ.
Αλεξάνδρου, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία,
η Φραγκοκρατία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν έχουν καμία
σημασία! Σαφώς η άγνοια της ιστορίας είναι προϋπόθεση για
τέτοιες ανοησίες! Ο “δημοκρατικός” δε “μηχανισμός στα άκρα”
ταυτίζεται με την πλέον αντι-δημοκρατική πρακτική, τον χωρισμό

της κοινωνίας από τις συνέπειες των αποφάσεών της. Δηλαδή τον
διαχωρισμό της κοινωνίας από την εξουσία, την υποταγή της στο
κράτος.
Η έλλειψη δημοκρατίας παρουσιάζεται ως ακραία δημοκρατία!
Αποκρύπτει το γεγονός ότι η κοινωνία δεν αποφασίζει, ούτε καν
οι ψηφοφόροι. Όπως φαίνεται, ο Land χρησιμοποιεί την κοινωνική
δυσαρέσκεια προκειμένου να προτείνει το απόλυτο κράτος, το
κράτος-εταιρεία· ζητεί να κάνει τον διαχωρισμό κοινωνίας –
εξουσίας απόλυτο, καταργώντας κάθε μορφή δημόσιου ελέγχου της
απολυταρχίας.
Θέλει να εγκλωβίσει την κοινωνία σε μειονότητες υπό καραντίνα,
να κάνει τους ανθρώπους να σιωπήσουν, κλεισμένοι σε στενότερα
κλουβιά:
«Οι Εβραίοι του 17ου αιώνα του Άμστερνταμ […] είχαν το
δικαίωμα να μένουν μόνοι και εμπλούτισαν τις κοινωνίες
υποδοχής τους. Οι δημοκρατικά εξουσιοδοτημένες ομάδες
διαμαρτυρίας των νεότερων σύγχρονων χρόνων υποκινούνται από
πολιτικούς ηγέτες για να ζητήσουν ένα (…) δικαίωμα ακρόασης,
με κοινωνικές συνέπειες που είναι κατά κύριο λόγο κακοήθεις.
[…]»
Βέβαια, ένας Σπινόζα ξέρει τι τράβηξε, διωγμένος από την
εβραϊκή του κοινότητα λόγω των απόψεών του, αποδιωγμένος από
την ολλανδική κοινωνία λόγω της εβραϊκής καταγωγής του, όμως ο
Land δεν ιδρώνει. «Υποκινούνται» οι άνθρωποι σε κοινωνικούς
αγώνες, λέει, επαναλαμβάνοντας την ρητορική των ρατσιστών του
Νότου, που έλεγαν ότι οι μαύροι «υποκινούνταν» από τους
Βόρειους πολιτικούς να εξεγερθούν ενάντια στη σκλαβιά τους.
Για να δείξει πόσο καλά είναι οι μειονοτικές κοινότητες σε
καραντίνα, δεν παραλείπει να αναφέρει και τους Ναζί:
«Όταν η εξαιρετικά προχωρημένη «φυλετική προδοσία» είναι το
βασικό σας φυλετικό χαρακτηριστικό, η ευκαιρία για μια βιώσιμη
εθνοκρατική πολιτική εξαφανίζεται σε μια λογική άβυσσο – ακόμα
κι αν παραμείνουν αναμφίβολα ευκαιρίες μεγάλης κλίμακας. Είναι

βέβαιο ότι ένας ναζιστής, εξ ορισμού, είναι πρόθυμος (…) να
θυσιάσει την νεωτερικότητα πάνω στον βωμό της φυλετικής
αγνότητας, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα καταλάβει, ούτε πως
θα επιβεβαιώσει τραγικά, την αναπόφευκτη συνέπεια – πως
πρόκειται να βγει εκτός νεωτερικότητας (και έτσι να ηττηθεί).»
Βλέπουμε πως δεν αρνείται τα ‘φυλετικά χαρακτηριστικά’, απλώς
διαπιστώνει τη διάδοση της ‘φυλετικής προδοσίας’ ανάμεσα στους
λευκούς που αναιρεί τη δυνατότητα μιας κλειστής ενδογαμίας.
Παρ’ όλες τις “ευκαιρίες” που παρουσιάζονται στους ναζί (που
χαρακτηρίζει ως “ατελείωτα συναρπαστικούς”) οι ίδιοι δεν
μπορούν να φτιάξουν μια κλειστή κοινότητα, αρνούμενοι την
νεωτερικότητα. Η λύση που προτείνει είναι η μεταφορά όλης της
πολιτικής εξουσίας στις καπιταλιστικές εταιρικές δομές και η
διάσπαση της κοινωνίας σε κλειστές κοινότητες, ανταγωνιστικούς
(φυλετικούς) πυρήνες, καθεμιά με τον δικό της κυρίαρχο ΆνδραΑφέντη στο πρότυπο των εταιρειών.
Ο Land βέβαια, όπως κάποτε και ο Heidegger, νιώθει υπεράνω του
νεοφασιστικού κινήματος της alt-right, ενώ, σε απάντησή του
στην ιστοσελίδα Quartz αρνείται πως είναι φασίστας διότι
θεωρεί τον φασισμό “μαζικό αντι-καπιταλιστικό κίνημα” (sic).
Φυσικά, δεν αρνείται τη χρησιμότητα του νεοφασιστικού altright το οποίο θεωρεί ότι “ανοίγει το δρόμο για πιο
ρεαλιστικές πολιτικές”. Τεχνοφασίστας είναι, κατά τη γνώμη
μου, ο κατάλληλος χαρακτηρισμός.
Ποιο είναι το όραμα του; Η Olivia Goldhill γράφει: «Ο Land
πιστεύει ότι η πρόοδος στους υπολογιστές θα επιτρέψει στους
κυρίαρχους ανθρώπους να συγχωνευθούν με μηχανές και να γίνουν
cybernetic υπερ όντα [cyborgs]. Υποστηρίζει τον φυλετικό
διαχωρισμό με την πεποίθηση ότι οι “ελίτ” θα ενισχύσουν τη
νοημοσύνη τους [IQs] συναναστρεφόμενες αποκλειστικά μεταξύ
τους. Ο καπιταλισμός δεν έχει ακόμη ξεπεραστεί πλήρως,
υποστηρίζει, και η εταιρική εξουσία πρέπει να γίνει η
οργανωτική δύναμη στην κοινωνία. […] Ο κόσμος πρέπει να
ξεφορτωθεί την πολιτική δύναμη, σύμφωνα με το Dark
Enlightenment, και αντίθετα, η κοινωνία πρέπει να σπάσει σε

μικροσκοπικά κράτη, καθένα από τα οποία διευθύνεται
αποτελεσματικά από έναν διευθύνοντα σύμβουλο.»[3]
Δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε γιατί αποτελεί ένα παραλήρημα
ακραίου νεοφιλελευθερισμού, κοινωνικού δαρβινισμού και
ρατσισμού. Μία ακόμη ένδειξη της βαθιάς συνάφειας του
νεοφιλελευθερισμού με τον φασισμό. Η συνάφεια αυτή στηρίζεται
στο γεγονός πως ο φασισμός είναι η απόλυτη μορφή του
κρατισμού, και, όπως είναι γνωστό, όταν ο νεοφιλελευθερισμός
μιλά για “ελάχιστο” κράτος, στην πραγματικότητα εννοεί κράτος
δίχως λογοδοσία, κράτος με αποκλειστικά αστυνομικό και
κατασταλτικό ρόλο, δηλαδή απόλυτο κράτος. Είναι φυσικό σε ένα
τέτοιο κράτος να μην χρειάζονται πολιτικοί αλλά τεχνοκράτες,
καθώς οι δομές πολιτικής διαβούλευσης αντικαθίστανται από
εταιρικές δομές πελατείας. Ο Benjamin Noys περιγράφει τον
«Σκοτεινό Διαφωτισμό» ως «Επιτάχυνση του καπιταλισμού στο
φασιστικό σημείο» και ο David Golumbia ως «λατρεία της δύναμης
των εταιρειών, ώσπου οι εταιρείες γίνονται η μόνη εξουσία στον
κόσμο.»
Ο Land είναι ο αγαπημένος θεωρητικός των νεοναζί Αμερικάνων
όπως ο Richard Spencer, ιδρυτής του alt-right και των
αυταρχικών εθνικιστών όπως ο Στηβ Μπάννον. Είναι εχθρός του
ανθρωπισμού
φασισμού».

και,

υποτίθεται,

εκπρόσωπος

ενός

«έξυπνου

Όπως είδαμε εν συντομία, δεν είναι καθόλου «έξυπνος»,
αντιθέτως είναι ρηχός και «εξυπνακίστικος» που απαιτεί σοβαρή
άγνοια ιστορίας και φιλοσοφίας, σοβαρή έλλειψη παιδείας και
κοινού νου, για να χωνευθεί. Τέτοιες όμως είναι πάντα οι
μορφές του φασισμού και οφείλουμε να αποκαλύπτουμε το κτηνώδες
πρόσωπό τους πριν εμφανιστεί δημόσια. Δυστυχώς, βρισκόμαστε
στην πολύ δυσάρεστη θέση να πρέπει να αποκαλύψουμε τη σάπια
σκέψη παραληρούντων όπως του Land, του θεωρητικού του
τεχνοφασισμού, όπως κάποιοι βρέθηκαν στην πολύ δυσάρεστη θέση
να πρέπει να αντιμετωπίσουν σάπιους παραληρούντες όπως τον
Alfred Rosenberg, το θεωρητικό του ναζιστικού ρατσισμού.

Δεν πρέπει να μας καθησυχάζει η γελοιότητα και ρηχότητα
τέτοιων απόψεων, αφού ο φασισμός είναι σαν τη μούχλα, δίχως
βάθος, αλλά ικανός να καλύψει τα πάντα.

Σημειώσεις:
[1] Y. Mounk, «America is not a democracy», στην ιστοσελίδα:
(https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/03/americais-not-a-democracy/550931/)
[2] Για τις ρίζες του πρωτοφασισμού βλ. και το άρθρο του
Umberto Eco “Ur-Fascism” στο New York Review of Books, 1995.
Στο
διαδίκτυο
εδώ:
https://geniusloci2017.wordpress.com/2017/11/09/ur_fascism/
[3]https://qz.com/1007144/the-neo-fascist-philosophy-that-unde
rpins-both-the-alt-right-and-silicon-valley-technophiles/

Οι Φασιστικές Τάσεις του
Σύγχρονου Φιλελευθερισμού
Αντώνης Μπρούμας
Ο οικονομικός φιλελευθερισμός και ο πολιτικός αυταρχισμός /
φασισμός δεν είναι μόνο συμβατά αλλά και αλληλοτροφοδοτούμενα
καθεστώτα.
Αντιθέτως, ο οικονομικός φιλελευθερισμός είναι ασύμβατος με τη
δημοκρατία, σε οποιαδήποτε μορφή της.
Ο οικονομικός φιλελευθερισμός προϋποθέτει και επιβάλλει την

ιεραρχική διάρθρωση της παραγωγής και της διανομής. Αν η
σύγχρονη επιχείρηση παρομοιαζόταν με κάποιο πολιτικό καθεστώς,
θα έμοιαζε με τη Βόρειο Κορέα. Το ότι οφείλουμε να
απεκδυόμαστε τη δημοκρατία κάθε φορά που διαβαίνουμε το
κατώφλι του εργοδότη μας αποτελεί κάτι αυτονόητο μόνο για τις
κοινωνίες που ζούμε. Στη σύγχρονη παραγωγή οι εταιρικές
ιεραρχίες αμφισβητούνται με δριμύ τρόπο. Βασικά, οι σύγχρονες
επιχειρήσεις βασίζουν την επιτυχία τους στην αυτενέργεια των
εργαζομένων με το διευθυντικό δικαίωμα και την ιεραρχική δομή
των εντολών να συνιστούν πια απλώς το κέλυφος του παλιού.
Επιπλέον, ο οικονομικός φιλελευθερισμός απομονώνει και
στεγανοποιεί αυτό που χαρακτηρίζει “οικονομία” από τη σφαίρα
της πολιτικής με τρόπο που και πάλι αποτελεί κάτι αυτονόητο
μόνο για τις κοινωνίες που ζούμε.
Τα παραπάνω αρκούν, για να χαρακτηρίσουμε τον οικονομικό
φιλελευθερισμό ασύμβατο με την δημοκρατία. Δεν αρκούν όμως για
να θεμελιώσουμε ότι ο οικονομικός φιλελευθερισμός τείνει προς
τον πολιτικό αυταρχισμό / φασισμό. Κατ’ αρχάς, υπάρχουν εποχές
που ιστορικά ο πολιτικός αυταρχισμός / φασισμός υιοθετήθηκε
από τους έχοντες των φιλελεύθερων οικονομιών ως μέσο ενάντια
σε απειλές των προνομίων τους, που δεν μπορούσαν να
απορροφηθούν με ειρηνικά μέσα.
Δεν βρισκόμαστε σε τέτοιες εποχές.
Η πιο ισχυρή απειλή για τον οικονομικό φιλελευθερισμό είναι η
απορρόφηση του κοινωνικού από τις εμπορευματικές αγορές σε
βαθμό τέτοιο, ώστε η οικολογική κρίση να μην βιώνεται ως
τέτοια. Δυστυχώς, οι φιλελεύθερες οικονομίες δεν μπορούν να
διαχειριστούν την κρίση, γιατί οι αγορές δεν προσμετρούν τα
οικολογικά κόστη. Ελλείψει πολιτικής, που έχει απορροφηθεί από
τον οικονομικό φιλελευθερισμό, χάνουμε το ανοσοποιητικό
σύστημα, για να επιλύσουμε την οικολογική κρίση. Η κρίση αυτή
είναι πραγματική αλλά ελλείψει ανατροπής θα καταστρέψει εμάς
μαζί με τις αγορές.

Ο οικονομικός φιλελευθερισμός τείνει προς τον πολιτικό
αυταρχισμό / φασισμό εξαιτίας των κοινωνιών που δομεί.
Η αντικατάσταση κάθε ανθρώπινης κοινότητας από την κοινότητα
της αγοράς και η χρήση των ανθρώπων ως απλών μέσων προς το
κέρδος αποτελούν ιδανικό έδαφος για την εργαλειοποίηση των
ανθρώπων για ανώτερες ιδέες, όπως το έθνος. Αν οι άνθρωποι
τυγχάνουν μεταχείρισης ως δοχεία εργασίας, τότε μπορεί
δοθέντων των συνθηκών να γίνουν κρέας για κανόνια.
Ωστόσο, η δόμηση κοινοτήτων είναι μία αδήριτη ανάγκη. Σε
κοινωνίες, που πέρα από την αγορά όλες οι υπόλοιπες κοινότητες
καταρρέουν, η επιστροφή στη φαντασιακή θέσμιση του έθνους
είναι ένα ελκυστικό καταφύγιο για τον σημερινό άνθρωπο. Σήμερα
στην εξίσωση μπαίνει μία τρίτη συνιστώσα (πέρα από την
εργαλειοποίηση και την κατάρρευση των κοινοτήτων). Η ιστορική
και ιστορικά δίκαιη ήττα των αριστερών καθεστώτων αλλά και οι
πολλαπλές ήττες άλλων οδών χειραφέτησης έχουν αφήσει τις
κοινωνίες δίχως ελπίδα μέσα από τη συλλογική κινητοποίηση για
έναν καλύτερο κόσμο. Η έλλειψη ελπίδας δεν αναιρεί την αλλαγή.
Ωστόσο, αλλαγή χωρίς ελπίδα είναι αλλαγή προς το χειρότερο.
Σε αυτά τα πλαίσια, παρακολουθούμε τις αγορές ευλόγως να
ανταποκρίνονται θετικά με την εκλογή αυταρχικών, ακροδεξιών
και φασιστικών ηγετών, όπως οι Τραμπ, Μόντι, Ερντογάν και
Μπολσονάρο. Η άρση κάθε εμποδίου στην οικονομική δραστηριότητα
είναι η πεμπτουσία τέτοιων καθεστώτων.
Οι φιλελεύθεροι της εποχής μας βρίσκονται απέναντι σε ένα
υπαρξιακό δίλημμα. Αν θέλουν να είναι πιστοί στις ιδέες τους,
θα πρέπει να αποφασίσουν με ποιους θα πάνε και ποιους θα
αφήσουν. Το δίλημμα είναι υπαρξιακό γιατί αν θέλουν να αφήσουν
τους φασίστες και να προσχωρήσουν στο δημοκρατικό τόξο, θα
πρέπει να αφήσουν πίσω τους και τον ακραιφνή φιλελευθερισμό.
Σε μία εποχή αποσταθεροποίησης το γάτζωμα στην πηγή, που
αποσταθεροποιεί και φασιστικοποιεί τις κοινωνίες, την ίδια ώρα
που ο φιλελεύθερος ομνύει στα ανθρώπινα δικαιώματα, συνιστά
εγγενή αντίφαση, η οποία λύνεται μόνο με ριζική αναθεώρηση της

φιλελεύθερης ιδεολογίας.
Στο παρελθόν έχουν υπάρξει φιλελεύθεροι διαμετρήματος, όπως ο
Τζων Στιούαρτ Μιλλ και Μπέρτραντ Ράσελ, που στο σχετικό
ερώτημα πήραν το μέρος της ανθρωπότητας και είδαν με κριτική
ματιά τις εγγενείς αδυναμίες των απόψεών τους. Ο σύγχρονος
φιλελευθερισμός δεν έχει περιθώρια ριζικής αναθεώρησης, καθώς
είναι βαθιά διαποτισμένος από την ιδεολογική πίστη στην
αποτελεσματικότητα των αγορών και στο τέλος της ιστορίας.
Ανήκει λοιπόν στο παρελθόν μαζί με τις υπόλοιπες ιδεολογίες
του 20ου αιώνα. Αποτελεί όμως σίγουρα τομή στην ιστορία των
ιδεών, που μπορούμε μόνο να υπερθεματίσουμε και όχι να
παλινδρομήσουμε. Ας αφήσουμε τους φιλελεύθερους μαζί με τους
φασίστες να το κάνουν αυτό.
Εμείς θα προχωρήσουμε μπροστά.

