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Βιβλία που αξίζει 
να διαβαστούν

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Μια παρουσίαση των βασικών σημείων θεωρητικού και πρακτικού ενδιαφέ- 
ροντοε σχετικά με τη συμβουλευτική προσέγγιση για άτομα που ανήκουν σε 
ποΧιτισμικέε μειονότητεε και ιδιαίτερα για άτομα διαφορετικήε κουλτούραε.

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
'Evas Kaivoúpios και σημαντικ05 ropéas ms παιδα- 
γωγικήβ, που εξετάζει την παρουσία των αλλοδα
πών μαθητών στο εκπαιδευηκό σύστημα pías xcópas 
και προτείνει λύσεΐ5 για την πιο αποτελεσματική 
διδασκαλία και βοήθειά t o u s .

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ένα βιβλίο που δείχνει πώ5 η αντιρατσιστική εκπαίδευση μπορεί να εφαρ
μοστεί σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και με οποιοδήποτε μοντέλο διδα- 
σκαλία5, χωρίβ να προϋποθέτει προκατασκευασμένο διδακτικό υλικό.

fiijSÉíí.f0!Mé 1
Παντελής Ε . Λεχχας

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

εθνικισμός κα ι νεατεριχότητα

Παντελήβ Ε. A é k k o s

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
Μια θεωρητική επεξεργασία του εθνικισμού ωβ 
μια5 ιδεολογία$ τηβ σύγχρονη5 εποχή5, με απόψε» 
και επιχειρήματα που, αν και παραπέμπουν στο 
παρελθόν, έχουν χαρακτήρα νεοτερικό.
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γ ρ ά φ ο υ ν :
Π. Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ,
ΒΑΣΩ ΚΙΝΤΗ,

ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ,
ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ,
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΤΣΟΣ,
ΘΑΝΟΣ ΛΙΠΟΒΑΤΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗΣ,
ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ,
ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ,
ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
I. ΓΑΛΙΑΝΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΑΝΓΠ-
ΣΤ Α Θ Ε ΙΤ Ε

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΟΣΟΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ
Σ Τ ΙΓ Μ Α

γ ρ ά φ ο υ ν :
ΑΝΝΑ ΛΥΔΑΚΗ,
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ, 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν. ΛΑΜΠΡΕΛΛΗΣ, 
ΚΩΣΤΑΣ I. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Α. ΡΗΓΑΤΟΣ, 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΝΙΚΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ,
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΤΣΟΥΝΗΣ, 
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΑΡΔΑΚΗ, 
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΨΗΜΜΕΝΟΣ, 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ

ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ:
ΊΊ ΕΧΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΣΗΜΕΡΑ;
Τ ι έχει αττομείνει από τον Διαφωτισμό σήμερα; Το 

ερώτημα αυτό που απασχόλησε τη Συντακτική 
Επιτροπή δεν είναι ένα φιλολογικό ή έστω φιλοσοφικό 
ερώτημα. Η απάντηση σε αυτό έχει μεγάλη σημασία, 
μια και διαπερνά δεκάδες άλλα ερω τήματα και προ
βλήματα που εμπεριέχονται στη ζωή και στη δράση 
των σημερινών ανθρώπινων κοινωνιών. Η θεωρία του 
ευφ υούς σχεδιασμού, η απόρριψη της γνώσης και της 
επιστήμης στο όνομα μεταφυσικών νεφελωμάτων, ο 
ανορθολογισμός στην καθημερινή ζωή, το  μεταμο
ντέρνο στηντέχνη, οι νέες  ψυχαναλυτικές ερμηνείες, 
οι θεοκρατικές αντιλήψεις, οι μυστικιστικές αναζητή
σεις κτλ. είναι εκφάνσεις μιας απόρριψης του Διαφω
τισμού, της γνώσης και της κουλτούρας του.

Τ ίθεται λοιπόν εκ νέου το  ερώτημα «Τ ι έχει να μας 
πει ο Δ ιαφωτισμός σήμερα;». Οι αρθρογράφοι 

μας προσπάθησαν να καλύψουν πολλά πεδία της επι
στήμης, της σκέψης και τω ν ιδεών αναζητώντας τις 
ρίζες, την εξέλιξη ή τις ανατροπές στις ιδέες του Δια

φωτισμού. Η επιστήμη, η προτεραιότητα τη ς επιστη
μονικής μεθόδου -  αυτή που αναγνωρίζει την προτε
ραιότητα των εμπειρικών και πειραματικών δεδο μ έ
νων έναντι των θεωρητικών κατασκευών μας-, δέχθη
κε τη μεγαλύτερη αμφισβήτηση, ακόμη καιαπόφίλιες 
δυνάμεις. Ακολούθησαν η γνώση αυτή καθαυτή, η έν
νοια τη ς  προόδου και οι κοινωνικές σχέσεις. Σε μια 
εποχή που τα  επανεξετάζει όλα η έννοια του Διαφωτι
σμού τίθεται υπό αμφισβήτηση και γίνεται πεδίο επι
στημονικών αντιπαραθέσεων. Το αφιέρωμά μας φιλο
δοξεί να θέσει θεμέλιο λίθο διαλόγου ελπίζοντας ότι 
θα ακολουθήσουν και άλλες απόψεις.

Ο φάκελος που φιλοξενούμε σε αυτό το τεύχος με 
τίτλο «Στίγμα: Ισόβια καταδίκη» είναι αφιερωμέ

νος στη διαφορετικότητα και στο τι σημαίνει αυτό για 
τη σύγχρονη κοινωνία. Στιγματισμένος μπορεί να είναι 
ο άλλος, ο διαφορετικός, δηλαδή ο ξένος, ο αλλόθρη
σκος, ο πρώην εξαρτημένος, ο αποφυλακισμένος, ο 
ανάπηρος, ο ψυχικά ασθενής, ο κακός μαθητής, οτσιγ-

γάνος, η γυναίκα σε ορισμένους χώ ρους εργασίας κ.ά. 
Ο λες οι ενδείξεις μάς δείχνουν ότι ο στιγματισμένος 
καταλήγει σε ένα βασανιστήριο που δεν  έχει τέλος. Η 
κοινωνία δεν  επιτρέπει στον στιγματισμένο να απελευ
θερω θεί από το  στίγμα που φέρει, ακόμη και όταν λαμ
βάνει μέτρα, υποτίθεται, κατά της περιθωριοποίησής 
του. Το στίγμα διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση 
και κάθε φορά δημιουργεί νέεςπερίπλοκες συνθήκες. 
Οι αρθρογράφοι μας καταγράφουν τις διαφορετικές 
εκδοχές του στιγματισμένου, τις κοινωνικές συμπερι
φ ο ρ ές  και τις επιπτώσεις στον ίδιο, στην οικογένειά 
του και στον κοινωνικό του περίγυρο.
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-Ψυχάρη, Νικόλαος Κορίτσας, Juan Luis Cebrián, 

Jean-Marie Colombani.

http://www.vimaideon.gr


4 Διαφωτισμός

ο ερώτημα της συντακτικής ομάδος Βρίσκονται πάντως σε παλυεπίπεδο διάλογο μεταξύ τους, 
του Βήματοςίδεών, που είχε την ιδέα Για μια πληρέστερη καταγραφή των στάσεων απέναντι 
του αφιερώματος «Τι απέμεινε από στον Διαφωτισμό, απουσιάζει η άποψη που προέρχεται 
τονΔιαφωτιομόσήμερα»,.αποδείχθη από τις σπουδές φύλου (gender studies), καθώς και από 
κε παραγωγικό. Οι απαντήσεις ου- τις μεταποικιακέςσπουδές^post colonial studies), δύο πε 
γκροτούν ένα σχεδόν συναρπαστικό δία από τα οποία προήλθε μια ισχυρή κριτική στον Δια'ψω- 
ιχειρήματα εκτοξεύονται με ακρίβεια τισμο,Τέλος,ωςπροςτηχαρτογράφησητουερώτήματός 
: διαβάσει ή προβλεψέί ό ένας συγγρα' «Τι απέμεινε από τον Διαφωτισμό σήμερα» στην ελληνική 
εις του άλλου. Τα κείμενα χαρτογρα κοινωνία, απουσιάζει η θεολογική αντι-διαφωτιστική αντί-
ιςτάσειςπουεπικρατούνστονσημερι- ληψη η οποία απευθύνεται σε ένα όχι ευκαταφρόνητο 
φωτισμό, τόσο γενικότερα όσο και ει- ακροατήριο στην Ελλάδα, καθώς και η κριτική της που 
ηνική κοινωνία. Αλλωστε ο Διαφωτι- προέρχεται από θεολόγους που επιδιώκουν τη συνδιαλ- 
)εί σε δοκιμαστήριο ιδεών, απόψεων λαγή Δκτφωτΐ(^^^αιΟρθαίδο^άς.'ΕΧπί<θύμε ότι τοάφι 
Μσεις και αποκλίσεις αποκαλύπτονται έρωμα αυτό θάψ'ροκαλέσει συζήτηση και θα συνεχιστεί 
; κάθε κειμένου, καθώς και από τις λέ- με καινούργιες συνεισφορές.
"  τ τ ^ , ι ι  , Λ η Λ ί ι  ι η π η ι η ι η ι  Α η η η , η η ' , ι ^ , ι  ι \ r Δ Λ — I ' Λ

Η Marie Thérèse Rodet .GtoUrin 
υπήρξε ηγερία ιογ Διοψωτιομρύ. 
Στο σαλόνι της ΐϊίίχνοζαν οι πιο 
γνωστοί φιλόσοφοι και επιστήμονες 
της εποχής. Στον πίνακα (Anicet 
Charles Lémonnier) εικονίζονται 
αρκετοί από αυτούς γύρω από την 
προτομή του Βολταίρου. Ανάμεσα 
τους οι Ντιντερό, Μαριβό, Ρουσά, 
Ντ' Αλαμπέρ; Μοντεσκιέ κ.ά.
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ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ
| Π. Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ο Διαφωτισμός ως κριτικός στοχασμός, ως επαγγελία της ελευθερίας, ως κοινωνική κριτική 
και ως σύστημα οικουμενικών αξιών μπορεί να προσφέρει εναλλακτικές επιλογές απέναντι 
στη στείρα και αδιέξοδη πραγματικότητα

Τ ι έχει να μαςπει σή
μερα ο Διαφωτι
σμός ή ακριβέστε
ρα τι νόημα μπο
ρεί να διαθέτει μια 
φ ιλ οσ οφ ία  τη ς 
γνώσης και της ζωής, που έδωσε τις 

μάχες της τον 18ο αιώνα, σε σχέση με 
τα προβλήματα και τις ανησυχίες που 
προσδιορίζουν την ανθρώπινη ευαι
σθησία στη χαραυγή του 21ου αιώνα; 
Είναι όντως ρητορικό το ερώτημα, 
αλλά μόνο ένα ερωτηματικό μπορεί να 
αποτελέσει την αφετηρία του προβλη
ματισμού μας. Ο ίδιος ο Διαφωτισμός 
κυρίως έθετε ερωτηματικά, ήταν ο 
ίδιος ως πνευματική στάση ένα ερώτη
μα; Τι είναι Διαφωτισμός; αναρωτήθη
κε ο ΙμάνουελΚαντ, θέτοντας ακριβώς 
το ερώτημα της αυτογνωσίας και της 
δυνατότητας της γνώσης. Η συγγένεια 
με τον Σωκράτη δεν είναι τυχαία, αλλά 
αυτή η σχέση και η ιστορική της θεμε- 
λίωση δεν θα μας απασχολήσει εδώ. 
Ας επανέλθουμε στο αρχικό μας ερώ-

τημα. Εμπεριέχει ο Διαφωτισμός ένα 
μήνυμα βιώσιμο και κατανοητό για τον 
σύγχρονο άνθρωπο ή δεν αποτελεί 
πλέον παρά ένα απλό πεδίο ιστορικής, 
φιλολογικής και φιλοσοφικής έρευ
νας, μεγάλπς εξειδίκευσπς, υψηλού 
επαγγελματισμού και εντυπωσιακής 
δραστηριότητας σε διεθνές επίπεδο, 
που όμως ως επιστημονική ενασχόλη
ση παραμένει απόμακρο από τις φρο
ντίδες της ζωής και τα διλήμματα της 
ανθρώπινης πράξης;
Ο προβληματισμός αυτός ανακύπτει 
από τπν ίδια τη σημερινή κατάσταση 
της έρευνας, όπου κυριαρχούν οι συ- 
ζητήσεις για την πολλαπλότητα του Δι
αφωτισμού και την αμφισβήτησα τπς 
ύπαρξπς ενός ενιαίου πολιτισμικού 
φαινομένου Διαφωτισμού, με ενότητα 
πνευματικών χαρακτηριστικών και 
αξιών. Αντίθετα υποστπρίζεται ότι 
υπήρξαν «πολλοί Διαφωτισμοί», πα
ράλληλα κινήματα διανοητικής αλλα
γής που δεν συμμερίζονται κάποιο κοι
νό υπόβαθρο. Η άποψπ αυτή οφείλε

ται σε έναν από τους πρυτάνεις σήμε
ρα τπς σπουδής του Διαφωτισμού, τον 
καθηγπτή John Pocock. Αν η θέση αυ
τή ισχύει, καθίσταται εξαιρετικά δύ
σκολο να εξακολουθήσουμε να μιλού
με για τον Διαφωτισμό ως ευδιάκριτο 
σύστημα αρχών και αξιών στην ιστο
ρία του ανθρώπινου στοχασμού και ως 
εκ τούτου αποβαίνει σχεδόν αδύνατη 
λογικά η συνδιάλεξη με τον Διαφωτι
σμό -  ποιον Διαφωτισμό; -  ως σημείο 
αναφοράς κατά την εξέταση σημερι
νών προβλημάτων.
Στο σημείο αυτό βρίσκονται σήμερα 
τα ζητήματα μελέτης και ερμηνείας 
του Διαφωτισμού. Αφού θέσαμε λοι
πόν τα ερωτηματικά, ας επιχειρήσου
με, με την αναγκαία συντομία που επι
βάλλουν οι περιορισμοί του διαθέσι
μου χώρου, να σχεδιάσουμε κάποιες 
απαντήσεις. Ας μου επιτραπεί να θεμε
λιώσω τις απαντήσεις μου σε μια προ
σωπική κατάθεση. Εχοντας αφιερώσει 
την επιστημονική μου ζωή για περισ
σότερα από τριάντα χρόνια στη μελέτη 
του Διαφωτισμού και στις εκδηλώσεις 
του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και 
στην ελληνική παιδεία, είμαι πεπεισμέ
νος ότι οι ισχυρισμοί του Pocock δεν 
ευσταθούν. Αν ίσχυαν, θα έπρεπε να 
είχαμε εγκαταλείψει τη χρήση του 
όρου «Διαφωτισμός» και να αναφερό
μαστε γενικά στη συγκριτική διανοη
τική και πολιτισμική ιστορία της Ευρώ
πης και των υπερπόντιων παραφυά
δων της κατά τον 18ο αιώνα. Κατά τη 
γνώμη μου αυτό θα αποτελούσε μια 
ριζική, μάλλον περιττή και πάντως 
ιστορικά αστήρικτη, αναθεώρηση της 
ιστορίας του πολιτισμού. Για όλους 
μας, όσοι ασχολούμαστε με την ιστο
ρία της παιδείας και των ιδεών κατά 
τον 18ο αιώνα, είναι προφανής στις πη
γές η ύπαρξη κάποιων κοινών ιδεών 
και διανοητικών και ηθικών αιτημά
των, που είναι αισθητά και διάχυτα 
ανεξάρτητα από τη γλώσσα και την το
πική ή πολιτισμική παράδοση από την 
οποία προέρχονται οι πηγές. Πρόκει
ται για την πνευματική χειραφέτηση 
από την αυθεντία, την απελευθέρωση 
της ατομικής κρίσης και σκέψης, την 
κριτική της κοινωνίας από τη σκοπιά 
της Δικαιοσύνης, την ελευθερία της 
προσωπικής έκφρασης, την ανοχή και
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τον σεβασμό της διαφωνίας και της 
ετερότητας. Και σε πολιτικό επίπεδο 
για την καταγγελία του δεσποτισμού 
και της αυθαιρεσίας της εξουσίας και 
τη διεκδίκηση της ισότητας των αν
θρώπων. Αυτά τα αιτήματα συνθέτουν 
τον Διαφωτισμό και σε αυτά αναφερό
μαστε όταν τον μελετάμε στις πηγές 
και όταν επικαλούμαστε τον κώδικα 
των αξιών που κληροδότησε στην αν
θρωπότητα.
Κατά τη γνώμη μου τα αιτήματα αυτά 
και ο κώδικας των αξιών του Διαφωτι
σμού διατηρούν αλώβητη την επικαι- 
ρότητά τους. Παρά τη μανιοκαταθλι- 
πτική κριτική της Σχολής της Φρα- 
γκφούρτης που καταλόγισε στον Δια
φωτισμό, τελείως αναχρονιστικά, όλα 
τα δεινά τπς ιστορίας του 20ού αιώνα 
και παρά τη δυσφήμηση και τις επιθέ
σεις κατά του Διαφωτισμού από αν
θρώπους που δεν διαβάζουν ή δεν 
μπορούν να καταλάβουν τι λέγεται 
στις πηγές και ποια είναι τα όρια που 
θέτει ο ίδιος ο Διαφωτισμός στις αξιώ
σεις και στους ισχυρισμούς του, αυτή 
η κληρονομιά αρχών και αξιών αποτε
λεί μια από τις ηθικά στερεότερες βά
σεις πάνω στις οποίες η ανθρωπότητα 
μπορεί να ξαναχτίσει τις ελπίδες της 
και να ξαναβρεί τη συνοχή της πνευ
ματικής ζωής που έχει τόσο διαβρωθεί 
από τις υπερβολές και τη σύγχυση που 
επέφερε η επιθετική εξύμνηση της 
σχετικότητας, η περιφρόνηση της 
αναζήτησης της αλήθειας και της συ
νέπειας των αξιών, στάσεις που χαρα
κτήρισαν διάφορους συρμούς του τέ
λους του 20ού αιώνα. Η αξία της κλη
ρονομιάς του Διαφωτισμού καταφαί
νεται σε αντιπαραβολή προςτις ηχηρές 
ιδεολογίες της ηθικής μερικότητας, 
που είναι σήμερα τόσο επώδυνα αι
σθητές και κυρίαρχες σε μεγάλα τμή
ματα του πλανήτη (τους ποικίλους φο- 
νταμενταλισμούς και τις σοβινιστικές 
ιδεολογίες), αλλά και προς την ηθική 
πενία των εργαλειακών συστημάτων 
ιδεών που έχουν επικρατήσει στις δυ
τικές κοινωνίες. Στην Ελλάδα όλα αυτά 
απλώς υπόκεινται στη μεταμφίεση της 
υποκρισίας του δημόσιου λόγου.
Ο Διαφωτισμός ως κριτικός στοχα
σμός, ως επαγγελία της ελευθερίας, 
ως κοινωνική κριτική και ως σύστημα 
οικουμενικών αξιών μπορεί να προ
σφέρει εναλλακτικές επιλογές απένα
ντι σε αυτήν τη στείρα και αδιέξοδη 
πραγματικότητα. Εχουμε άραγε την 
ικανότητα να αναδεχθούμε την πρό
κληση αλλά και την ελπίδα; Δεν διαθέ
τω την απάντηση. Μπορώ μόνο, κατα- 
λήγοντας, να εκφράσω μιαν ευχή ως 
προς την Ελλάδα: να ξαναδιαβαστεί η 
πολιτική και ηθική παρακαταθήκη του 
Διαφωτισμού, χωρίς τις παρωπίδες με
ταγενέστερων ιδεολογικών αντιπαρα
θέσεων και χωρίς θρησκευτικό φανα
τισμό, και να αποτελέσει αντικείμενο 
προβληματισμού κυρίως ως προς τις 
δυνατότητες που μας προσφέρει για 
την κριτική κατανόηση του συλλογι
κού μας εαυτού και την καλλιέργεια 
του δημόσιου ήθους της ανοχής και 
της ευθύνης.



Β Η Μ ΑΙδεών 02.04.2010 7

Ο Αγιος Σεβαστιανός 
καιτο μαρτύριό του 
ενέπνευσαν τους 
ζωγράφους της 
Αναγέννησης και 
του Διαφωτισμού με 
διάφορους τρόπους
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Η ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΑΣ
ίΒΑΣΩ  ΚΙΝΤΗ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ακόμη και 
ο μετά- 
μοντερνι
σμός, ο πιο 
σφοδρός 
σύγχρονος 
αντίπαλος 
του Διαφω
τισμού, θα 
μπορούσε 
να θεωρηθεί 
ότι υπάρχει 
μόνο ως 
το αρνητι
κό του, ότι 
τον παρα
κολουθεί, 
ότι έπεται, 
και υιο
θετώντας 
ορισμένα 
τουλάχι
στον από 
τα αιτήματά 
του (π.χ. 
έμφαση στο 
υποκείμε
νο, στον 
αυτοπροσ- 
διορισμό, 
στη χειρα
φέτηση, 
στη ρήξη), 
στρέφεται 
εναντίον 
του για να 
τον υπερβεί

Τεράστια η σημασία του ορθού λόγου και του Διαφωτισμού στις κατακτήσεις 
μας, την ιστορία και τη ζωή μας

όρος «Διαφωτι- 
τ-; σμός» σηματοδο

τεί μια ιστορική 
~ ■'' "■ περίοδο με επίκε- 
| |  ντροτονίδοαιώ  

να, αλλά συγχρό
νως ένα πρόγραμμα θεωρίας και δρά
σης που μας απασχολεί ακόμη και σή
μερα. Μας εμπνέει αλλά ταυτόχρονα 
υας κάνει επιφυλακτικούς και καχύπο- 
πτους. Ως κατάκτηση αλλά και ως δια
δικασία, υποσχέθηκε ελευθερία, ισό
τητα, αδελφότητα, ευτυχία, συνεχή 
πρόοδο και απεριόριστη γνώση. Θεω

ρήθηκε όμως ότι συνέτεινε σε νέες 
μορφές κυριαρχίας και νέα δεσμά. Τα 
φώτα του 18ου αιώνα διέλυσαν τα σκο
τάδια της άγνοιας, της υποταγής, της 
προκατάληψης, ανέδειξαν δυναμικά 
και χειραφετημένα υποκείμενα, όμως 
χαμήλωσαν στα μέτωπα των μεγάλων 
πολέμων και έσβησαν στις στάχτες 
του Αουσβιτς. Ο ήρωας του Διαφωτι
σμού βαρόνος Ντ’ Ολμπάχ περίμενε 
ότι ένας τεράστιος όγκος φωτός, σχη
ματισμένος από ένα πλήθος ακτινών, 
θα ζέσταινε όλες τις καρδιές και θα δι
αφώτιζε όλα τα πνεύματα. Η αλήθεια

θα διαδιδόταν σταθερά και, όπως έλε
γε, στο τέλος θα έλαμπε σε μια μεγάλη 
πυρά που θα κατέκαιγε και θα εξαφά
νιζε όλα τα ανθρώπινα σφάλματα. Το 
Ολοκαύτωμα όμως, αυτή η σύγχρονη 
πυρά, που συνδέθηκε από τους Χορ- 
κχάιμερ και Αντόρνο με τη σκοτεινή 
όψη του Διαφωτισμού, κατέκαψε και 
εξαφάνισε ανθρώπινα πλάσματα σε 
μια παράλογη και ολοκληρωτική (και 
με τις δύο σημασίες της λέξης) αντι
στροφή του ορθού λόγου.
Σαν άλλος Ιανός ο Διαφωτισμός στρέ
φει προς εμάς δύο πρόσωπα: από τη

μια ένα πρόσωπο φωτεινό, τολμηρό, 
θριαμβικό, αισιόδοξο και από την άλλη 
ένα πρόσωπο στιβαρό, δεσποτικό και 
αμείλικτο που εξομοιώνει και χειραγω
γεί. Μαζική απάτη τον χαρακτήρισαν 
οι Χορκχάιμερ και Αντόρνο μιλώντας 
για την πολιτιστική βιομηχανία που 
εξαπατά τους ανθρώπους σχετικά με 
την ίδια την ευτυχία που τους υπόσχε
ται. «Ο διαφωτισμός, δηλαδή η τεχνι
κή κυριαρχία της φύσης, καταλήγει σε 
μαζική απάτη και μετατρέπεται σε μέ
σον χειραγώγησης της συνείδησης. 
Εμποδίζει την ανάπτυξη αυτόνομων 
και ανεξάρτητων ατόμων που κρίνουν 
και αποφασίζουν συνειδητά για τον 
εαυτό τους». (Adorno, «Culture 
Industry Reconsidered» στο Culture 
Industry: Selected Essays on Mass 
Culture, Routledge 1991). Αυτή η κρι
τική μπορεί εύλογα να υποστηριχθεί, 
ότι γίνεται από τη σκοπιά των ίδιων 
των ιδεωδών του Διαφωτισμού, ότι 
αναδεικνύει ανεκπλήρωτους στόχους 
και μια στρεβλή διαχείριση ενώ μπορεί 
να αποβλέπει στη «ριζική διαφώτιση 
του Διαφωτισμού ως προς τον εαυτό 
του», για να χρησιμοποιήσω μια φρά
ση του Χάμπερμας. Υπάρχει όμως μια 
άλλου τύπου κριτική; Μήπως η ίδια η 
πρακτική της κριτικής, η κριτική στά
ση, είναι συστατικό στοιχείο του Δια
φωτισμού; Μήπως ο Διαφωτισμός, ως 
αίτημα αυτονομίας και ελευθερίας, εί
ναι απαράκαμπτος και ανυπέρβλητος 
καθώς αποτελεί μέρος του παρελθό
ντος που μας συγκροτεί ως άτομα 
στην ωριμότητά μας; Ακόμη και ο με- 
ταμοντερνισμός, ο πιο σφοδρός σύγ
χρονος αντίπαλος του Διαφωτισμού, 
θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι υπάρχει 
μόνο ως το αρνητικό του, ότι τον πα
ρακολουθεί, ότι έπεται, και υιοθετώ
ντας ορισμένα τουλάχιστον από τα αι- 
τήματά του (π.χ. έμφαση στο υποκεί
μενο, στον αυτοπροσδιορισμό, στη 
χειραφέτηση, στη ρήξη), στρέφεται 
εναντίον του για να τον υπερβεί.
Και μόνο αυτή η επισήμανση, ότι δη
λαδή οι επικριτές του Διαφωτισμού 
μπορεί να συμμερίζονται στοιχεία που 
του αποδίδουν, δείχνει πόσο σύνθετο 
και πλούσιο φαινόμενο είναι. Δεν μπο
ρούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια 
τα όριά του, να απαριθμήσουμε τους 
πρωταγωνιστές, να εξαντλήσουμε τις 
πτυχές του. Ειδικά όταν το μελετούμε 
ιστορικά, η στιλπνή και αποστειρωμέ
νη εικόνα που έχει κατασκευαστεί για 
αυτό θολώνει. Το πλήθος των λεπτο
μερειών που έρχονται στην επιφάνεια 
δείχνουν αντινομίες, αντιφάσεις, πο- 
λυμέρεια, συνδέσεις και συνάφειες 
που έμεναν στη σκιά εν ονόματι μιας 
καθαρής εικόνας. Η εκκοσμίκευση, ο 
εξισωτισμός, η ανάδειξη του υποκει
μένου, ο κοσμοπολιτισμός, η πίστη 
στην πρόοδο, η έμφαση στην επιστή
μη και στην τεχνολογία, ο σεβασμός 
στην εμπειρία και στην απόδειξη, η 
επιδίωξη της καθολικότητας, η ελευ
θερία, η αντίθεση στην παράδοση και 
στη θρησκεία, η αμφισβήτηση δεσπο- 
τικών εξουσιών και της αυθεντίας, τα 
δικαιώματα, η ανοχή, η συμφιλίωση, η
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ηδονή, η ευτυχία, η κατάπνιξη των πα
θών και η περιθωριοποίηση των αισθη
μάτων, η προτεραιότητα του λόγου, η 
απάλειψη της μεροληψίας και των 
προκαταλήψεων, ο ανθρωπισμός, η 
ποσοτικοποίηση, η μέθοδος, η γεωμε
τρία και η βεβαιότητα, όλα αυτά θέλα
με να συντίθενται αρμονικά, αν και βρί
σκονται πολλά μεταξύ τους σε ένταση 
και συνυπήρχαν συχνά, ακόμη και 
στον ίδιο άνθρωπο, με αυτά που θα θε
ωρούσαμε αντίθετά τους (την πίστη 
στον Θεό, τον σκεπτικισμό, την έμφα
ση στη συνήθεια, τον μυστικισμό, τη 
ρητορική, την απαξίοχιη της υποκειμε
νικότητας, την έλλειψη ανοχής, την 
υπεροψία κτλ.).
Σήμερα, σε ένα περιβάλλον αβεβαιό
τητας, κινδύνου και αδιαφάνειας, με 
σκοτεινές δυνάμεις να ξεπηδούν από 
τις ρωγμές μιας τακτοποιημένης ιστο
ρίας, ο ορθός λόγος και ο Διαφωτισμός 
δεν μπορούν να λειτουργήσουν σαν 
τον πυρσό που θα διαυγάσει τα πνεύ
ματα, θα βάλει τάξη και θα σκορπίσει 
το κακό. Καταλαβαίνουμε σήμερα, 
ίσως και με τα εργαλεία του Διαφωτι
σμού, ότι η πρόοδος, μέσα από μια ορι
σμένη διευθέτηση των πραγμάτων, 
δεν ήταν αποτέλεσμα της επιβολής 
ενός αυτόνομου, απρόσωπου, σίγου
ρου, μεθοδικού ορθού λόγου, αλλά το 
αποτέλεσμα προβολής συγκεκριμέ
νων αξιών και αρχών στις οποίες στρα
τεύτηκαν συγκεκριμένα υποκείμενα 
σε συγκεκριμένες ιστορικές συνθή
κες. Η ψευδαίσθηση της αυτάρκειας 
ενός αποκαθαρμένου ορθού λόγου, 
που μπορεί από μόνος του να εξαλεί

ψει τις αντιθέσεις, να δείξει την ισχύ 
του και την ισχύ των συμπερασμάτων 
του, χωρίς τη βοήθεια αξιών ή ακόμη 
και ανέλεγκτων παραδοχών, οδηγεί 
στην ιδεολογία του Διαφωτισμού και 
του ορθού λόγου. Νομίζει κανείς ότι 
έχει στα χέρια του ένα όπλο ουδέτερο, 
σαν μια ράβδο τρωτός, που δι’ ενός αδι
όρατου και διαφανούς, «μη κατανα- 
γκαστικού καταναγκασμού» (πάλι 
φράση του Χάμπερμας), μπορεί να επι
βάλει την ορθή τάξη πραγμάτων στην 
ηθική, στην πολιτική και στην επιστή
μη. Παραβλέπει, όμως, ότι έτσι το υπο
κείμενο υποτάσσεται σε μια πλατωνι
κή ή υπερβατολογική ετερονομία (πα
ρά τα όσα λέει ο Καντ), ανάλογη με αυ
τή που επέβαλε η θεϊκή τάξη και 
ηγεμονία. Επαφίεται στην εικαζόμενη 
ισχύ και δραστικότητα του -  υποτίθε
ται αντικειμενικά -  οριζόμενου ορθού, 
αληθούς, αγαθού, και παραιτείται από 
τις ευθύνες που έχει να υποστηρίξει τις 
μεροληπτικές πάντοτε επιλογές και 
αξίες του. Αν μάθαμε κάτι από την κρι
τική και την αυτοκριτική του Διαφωτι
σμού και του ορθού λόγου είναι ότι στις 
συγκρούσεις του σήμερα, ο ορθός λό
γος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως 
υπερόπλο που αποστομώνει τους αντι
πάλους του. Οι αρχές και οι αξίες του 
Διαφωτισμού, εμβαπτιζόμενες στο πα
ρόν, χρειάζονται τη μεροληπτική μας 
συνηγορίαώστε να πείσουμε εμείςπου 
τις υπερασπιζόμαστε όχι για την από
λυτη και καθολική ισχύ τους, αλλά για 
τη σημασία που έχουν στις κατακτή
σεις μας τόσο στην ιστορία μας όσο 
και στη ζωή μας.
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ΟΣΜΗ ΘΥΜΑΤΩΝ
Η δράση της Στάζι 
φανερώνει ορισμένα 
διαχρονικά προβλήματα 
των δυτικών κοινωνιών
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΓΑΛΙΑ Ν Ο Υ

Τ
ώρα θα γίνει μου
σείο. Το αρχηγείο  
της Στάζι, της πρώ
ην μυστικής αστυ
νομίας της Ανατολι
κής Γερμανίας στο 
προάστιο Λιχτερφέλντε του Βερολίνου, 

θα μετατραπεί σε εκθεσιακό κέντρο. Εί
κοσι χρόνια μετά την κατάληψή του 
από διαδηλωτές (τον Μάρτιο του 1990), 
το άντρο της παραπληροφόρησης θα 
λειτουργήσει μελλοντικά ως κέντρο δι
αφωτισμού. Οι ίδιοι φάκελοι που χρη
σιμοποιούνταν παλιά για τη συντριβή 
των αντιπάλων του καθεστώ τος του 
υπαρκτού σοσιαλισμού θα χρησιμοποι
ούνται μελλοντικά για την αποκατάστα
σή τους -  ποινική και πολιτική.

Οι φάκελοι αυτοί αποτελούν αίνιγμα για 
τους μη ειδήμονες. Οσοι έχουν διασω
θεί (εκατομμύρια από αυτούς πολτο
ποιήθηκαν ή κάηκαν από τους πράκτο
ρες της Στάζι αμέσως μετά την πτώση 
του Τείχους) αποτελούν, από πρώτη 
ματιά, μνημείο ασυναρτησίας. Και αυτό 
επειδή δεν περιορίζονται στο κατ’ εξο
χήν ζητούμενο, την πολιτική δραστηρι
ότητα των διωκομένων, αλλά βρίθουν 
ασήμαντων λεπτομερειών για την κα
θημερινή ζωή τους -  συνήθειες, αδυνα
μίες, λόξες. Παράλληλα καταγράφουν 
και συνομιλίες τους που φαινομενικά 
δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική. 
Επόμενο έτσι και ο μικρότερος φάκε
λος να περιέχει εκατοντάδες σελίδες, 
εκ των οποίων μόνο λίγες από αυτές 
επαρκούν πραγματικά για να «ενοχο
ποιήσουν» το περιγραφόμενο θύμα.
Το «τσεκάρισμα» του θύματος δεν ήταν 
όμως μόνο γραπτό. Στο αρχείο της Στά
ζι στη Λειψία εκτίθενται ήδη από καιρό 
δοκιμαστικοί σωλήνες οι οποίοι περιέ
χουν τις οσμές αντιπάλων του καθε

στώτος, για παράδειγμα από τα χέρια 
τους. Ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι μπο
ρούσαν κατόπιν εύκολα να τους εντο
πίσουν σε χώρους όπου βρίσκονταν και 
άλλα άτομα. Το πιο γνωστό παράδειγμα 
γι’ αυτό είναι η περίπτωση ενός άντρα 
που έγραψε και τοιχοκόλ- 
λησε στα κρυφά μια προ
κήρυξη κατά των νοθευμέ
νων δημοτικών εκλογών 
στην Ανατολική Γερμανία 
στις α ρχές του 1989. Η 
οσμή από ένα φέιγ βολάν 
έφθασε σε έναν σκύλο για 
να εφορμήσει εναντίον του 
«δράστη» σε ένα καφενείο 
στο οποίο σύχναζαν αντι- 
φρονούντες.
Τ ο αίνιγμα λύνεται αν ληφθεί υπόψη 
η παρατήρηση του αμερικανού κοινωνι
ολόγου Ρίτσαρντ Σένετ, ο οποίος εκφρά
ζει την άποψη ότι η Στάζι ήταν κλασικό 
αντίτυπο ενός μονοπωλίου πληροφορι
ών. Η δύναμή της δεν οφειλόταν τόσο 
πολύ στη βία και στην αυθαιρεσία -  που

δεν έλειπαν βέβαια ποτέ -  όσο στην 
«ακτινογράφηση» της προσωπικότητας 
των θυμάτων. Εχοντας την πλήρη εικό
να τους μπορούσε κατόπιν να τα ελέγχει 
ολοσχερώς και από μακριά και να επιτί
θεται εναντίον τους όποτε έκρινε εκείνη 
σκόπιμο.

Η Στάζι δεν πρωτοτύπησε βέβαια. 
Εφάρμοσε κι αυτή, αν και με 
πολύ πρωτόγονο τρόπο, την 
αρχή που εφάρμοζαν ανέκα
θεν παρόμοιες οργανώσεις: 
ότι η πληροφορία είναι η αρ
χή ή, ακριβέστερα, η αφετη
ρία της βίας. Και σε αυτό δεν 

διαφέρουν ούτε και οι σημε
ρινές μυστικές υπηρεσίες στη 

Δύση, όπως η CIA και όχι μόνο, 
παρ’ όλο που οι τελευταίες επικα

λούνται τη νομιμοποίησή τους από τα 
δημοκρατικά καθεστώτα. Και μόνο το 
-  εντελώς ανεξέλεγκτο -  μονοπωλιακό 
σύστημα συλλογής και διαχείρισης 
πληροφοριών φτάνει για να θέσει υπό 
αίρεση τη δημοκρατία.
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ρεί ότι οι (φυσικές) επιστήμες εκφρά
ζουν αλήθειες μιας αντικειμενικής φύ
σης, αλήθειες που μπορούν να ελεγ
χθούν (ή για πολλούς να επιβεβαιω
θούν) με πειράματα. Η επιστήμη και οι 
τρόποι άσκησής της αποτελούν συ
στατικά στοιχεία μιας ορθολογικής 
αντιμετώπισης του κόσμου που θα 
υπονομεύσει προκαταλήψεις, μετα
φυσικές θεωρήσεις και θρησκευτικές 
εξαρτήσεις. Η συνεχής και συνεπής 
εφαρμογή της επιστημονικής μεθό
δου υπόσχεται να ξετυλίξει τηνπροϋ- 
πάρχουσα και αντικειμενική δομή της 
φύσης. Επιπλέον, οι επιστήμες αποτε
λούν και το υπόδειγμα ως προς το 
οποίο θα πρέπει να οργανωθεί και η 
κοινωνία. Η επιστημονική γνώση, λοι
πόν, θεωρήθηκε κάτι το ουδέτερο, κά
τι ανεξάρτητο από τις κοινωνικές συν
θήκες μέσα στις οποίες παράγεται και 
από τους πολιτικούς και ιδεολογικούς 
προσανατολισμούς όσων την παρά
γουν. Η κοινωνική λειτουργία αυτής 
της ουδέτερης γνώσης εξαρτάται από 
το αν οι «κρατούντες» αποφασίζουν 
την καλή ή κακή χρήση της. Σε αυτό 
το ερμηνευτικό σχήμα, οι επιστήμονες 
έχουν την ευθύνη παραγωγής της επι
στημονικής γνώσης. Τα υπόλοιπα δεν 
τους αφορούν ως επιστήμονες, μόνον, 
ενδεχομένως, ως πολίτες.
Είναι δυνατό να στοιχειοθετηθεί μία 
τέτοια άποψη για την επιστήμη -  ορι
ακά, όμως, μέχρι τις παραμονές του 
Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Γιατί ακόμη 
και για προηγούμενες περιόδους, οι 
όποιες ιστορικά βεβαιωμένες καλές ή 
κακές χρήσεις των επιστημών (που 
και αυτές θα πρέπει συχνά να αναλύ-

Οι αμφιβολίες ως προς την επικαιρότητα του Διαφωτισμού υποδηλώνουν 
μήπως οκοταδιοτικές ιδεολογίες;

Ντ’Αλαμπέρισχυ 
1 ριζέηαν ότι αν κά

ποιος μπορούσε 
να εισαγάγει μα
θηματικούς στην 
Ισπανία, η επί

δραση της καθαρής, ορθολογικής 
τους σκέψης θα διαδιδόταν μέχρι του 
σημείου να κλονίσει την Ιερά Εξέταση. 
Η (πολιτική) αφέλεια ενός τόσο σπου
δαίου μαθηματικού και εμπνευστήτης 
Εγκυκλοπαίδειας μαζί με τον Ντιντερό, 
προκαλεί απελπισία. Εκτός, βέβαια, αν 
η ιστορία αυτή είναι μία εκ των υστέ
ρων κατασκευή, που συμβολίζει την 
πίστη των διαφωτιστών στον ορθολο
γισμό και στην ικανότητα των ανθρώ
πων να αλλάζουν τις ηρακτικέςτους αν 
κάτι τους πείθει ορθολογικά. Αν είναι 
έτσι, τότε προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη 
απελπισία.
Η συζήτηση σχετικά με τον Διαφωτι
σμό συνήθως στρέφεται γύρω από το 
πρόγραμμά του και τη σημασία της 
ολοκλήρωσής του. Είναι μία συζήτηση 
για τις αρετές αυτού του προγράμμα
τος, τις αιτίεςτων καθυστερήσεων και 
την υπονόμευσή του από κοινωνικές 
ομάδες που εκφράζουν σκοταδιστικές 
ιδεολογίες. Ταυτοχρόνως, όμως, η συ
ζήτηση σχετικά με τον Διαφωτισμό εί
ναι και μία συζήτηση απαξίωσης όσων 
αναρωτιόνται αν τόσα χρόνια μετά, η 
εικόνα του καβαλάρη πάνω στο άσπρο 
άλογο της προόδου διατηρεί τη σημα
σία του.
Γ ιατί όμως όσοι εκφράζουν έστω και 
κάποιες αμφιβολίες για την επικαιρό- 
τητα του Διαφωτισμού κατατάσσονται 
αυτομάτως στην «άλλη μεριά»; Γιατί 
δεν μπορούμε να συζητήσουμε και να 
διερευνήσουμε τα όρια του Διαφωτι
σμού χωρίς μια τέτοια διερεύνηση να 
ταυτίζεται με σκοταδιστικές ιδεολογί
ες; Γ ιατί δεν μπορούμε να εξετάσουμε 
το κατά πόσον το διαφωτιστικό πρό- 
ταγμα συνεχίζει να έχει τη δυναμική 
που είχε πριν από κάποιες δεκαετίες; 
Γ ιατί μας είναι τόσο δύσκολο να κατα
νοήσουμε τους λόγους για τους οποί
ους πολλοί αριστεροί, ενώ έχουν προ
χωρήσει σε εντυπωσιακής συνθετότη- 
τας αναθεωρήσεις και επεξεργασίες 
του μαρξισμού, δεν τολμούν να προ
σεγγίσουν κριτικά τον Διαφωτισμό; 
Εχει μήπως ο Διαφωτισμός, ως θεωρη
τική κατηγορία ή/και ιστορικό φαινό
μενο, στοιχεία αυτοαναίρεσής του; Ή 
ακόμη πιο προκλητικά, αποτελεί η εμ
μονή στον Διαφωτισμό ένα τέλμα, ένα 
αδιέξοδο, τόσο σε πρακτικό όσο και 
σε θεωρητικό επίπεδο, επειδή ενδεχο
μένως έχει ολοκληρώσει την ιστορική 
του πορεία; Αυτού του είδους τα ερω

τήματα, πολλοί τα θεωρούν πως δεν 
είναι προς συζήτηση. Τους αναστατώ
νουν πολτπκά,τουςτρσμάζσυνθεωρη- 
τικά, τους εκνευρίζουν ιδεολογικά. Το 
γιατί δεν είναι ιδιαίτερα σαφές και δεν 
μας αφορά εδώ.
Είναι προφανές ότι οι παραπάνω προ
βληματισμοί δεν έχουν τίποτα το κοινό 
με όσους θέλουν να μας πείσουν με τα 
δακρύβρεχτα κείμενά τους ότι απωλέ- 
σαμε την αγνότητά μας, ότι μας έχει 
παρασύρει ο υλισμός και ότι η λύση εί
ναι να αγκαλιάσουμε αρχές και αξίες 
που είναι θεμελιωμένες στις αφετηρίες 
του γένους μας κτλ. Και έχει σημασία 
να τονιστεί ότι πολλές αρχές που συν
δέουμε με τον Διαφωτισμό συνεχίζουν 
να είναι διεκδικητικοί στόχοι και θα 
ήταν ανόητο να ισχυριστεί κανείς ότι 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ουσιαστι
κή λειτουργία της δημοκρατίας, ακόμη 
και η πρόοδος που ταυτίζεται με την 
επιστήμη και την τεχνολογία δεν πρέ
πει να αποτελούν αξίεςτων κοινωνιών 
μας. Αυτή όμως η διαπίστωση χάνει 
την αξιοπιστία της αν ταυτοχρόνως 
όσοι την υποστηρίζουν δεν είναι σε θέ
ση να συζητήσουν και, κυρίως, να δια
μορφώσουν πειστικά αντεπιχειρήμα

τα σε κριτικές αποτιμήσεις διαφόρων 
πτυχών του διαφωηστικσύ προγράμ
ματος που βασίζεται, εν παλλοίς, στις 
παραπάνω αρχές. Είναι εντυπωσιακό 
ότι η κριτική των Αντόρνο και Χορχά- 
ιμερ στη Διαλεκτική του Διαφωτισμού 
ουσιαστικά παραμένει αναπάντητη 60 
χρόνια μετά τη δημοσιοποίησή της. Το 
ίδιο ισχύει και για την πρόσφατη Δημο
κρατία του Κάνφορα.
Μέσα από την ιστορική εμπειρία αλλά 
και τις θεωρητικές επεξεργασίες ο Δι
αφωτισμός «ιστορικοποιήθηκε». Εχει, 
λοιπόν, σημασία να θυμόμαστε ότι κα
νένα (ιστορικό) φαινόμενο δεν είναι δι
αχρονικό και να αναρωτηθούμε αν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι η εμμονή να 
«διασωθεί» ο Διαφωτισμός δεν μπορεί 
να στοιχειοθετηθεί πια με έναν πειστι
κό τρόπο. Η υπονόμευση της ουδετε
ρότητας των επιστημών αποτελεί μία 
τέτοια ένδειξη.

Να αναρω
τηθούμε αν 
υπάρχουν 
ενδείξεις 
ότι η εμ
μονή να 
«διασωθεί» 
ο Διαφω
τισμός δεν 
μπορεί να 
στοιχειοθε- 
τηθεί πια με 
έναν πειστι
κό τρόπο

Η  Ο Υ ΔΕΤΕΡΟ ΤΗ ΤΑ  
Τ Η Σ  Μ ΙΙ ΐν ΐΊΤΜΗΤ;
Ενας από τους ακρογωνιαίους λίθους 
του προγράμματος του Διαφωτισμού 
είναι η άποψη για την ουδετερότητα 
της επιστήμης. Είναι η αρχή που θεω

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
I ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΒΡΟΓΑΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ



Διαφωτισμός
»
ονται μέσα από το πρίσμα των επιδι
ώξεων συγκεκριμένων κοινωνικών 
ομάδων και τάξεων) δεν συγκροτούν 
αναγκαστικά τον ουδέτερο χαρακτή
ρα τους. Στπ διάρκεια όμως της μετα
πολεμικής περιόδου, η αναφορά απο
κλειστικά σε αυτό το χαρακτηριστικό 
των επιστημών αποκρύπτει ένα σύνο
λο θεμάτων, η μελέτη των οποίων 
αναδεικνύει εκείνες τις διεργασίες 
που συμβάλλουν στη διαμόρφωση 
των επιστημών και, εν πολλοίς, καθο
ρίζουν την κοινωνική τους λειτουργία. 
Οι επιστήμονες δεν λειτουργούν σε 
ένα κοινωνικό και ιδεολογικό κενό. 
Τα ερωτήματα που θέτουν δεν είναι 
ανεξάρτητα ούτε από τα προβλήματα 
που απασχολούν συγκεκριμένες κοι
νωνικές ομάδες, ούτε και είναι ανε
ξάρτητα από το δικό τους αξιακό σύ
στημα -  που συμπεριλαμβάνει όχι μό
νο αξίες ηθικού περιεχομένου αλλά 
και κανονιστικές αξίες που σχετίζο
νται με το γνωστικό αντικείμενο με το 
οποίο ασχολούνται, με την καθημερι
νή πρακτική τους, με τους τρόπους 
συνεργασίας με άλλα μέλη της κοινό
τητάς τους, με τις αποφάσεις τους ως 
προς το είδος της χρηματοδότησης 
που θα επιδιώξουν, ως προς τις κατη

γορίες των ερευνητικών προγραμμά
των στις οποίες θα αποφασίσουν να 
ενταχθούν, ως προς τη δομή των πε
ριοδικών μέσα από τα οποία θα κοινο
ποιήσουν τα αποτελέσματα των ερευ
νών τους. Η μεταπολεμική, κυρίως, 
δυναμική εμπλοκή του στρατού και 
των φαρμακευτικών εταιρειών (για να 
αναφέρουμε μόνο τις κραυγαλέες πε
ριπτώσεις) στη χρηματοδότηση της 
έρευνας σε διάφορα γνωστικά πεδία 
έχει καθορίσει τη ριζική ανασυγκρό
τηση πολλών επιστημονικών πεδίων, 
έχει διαμορφώσει τις αντίστοιχες επι
στημονικές κοινότητες και έχει επιβά
λει νέα αξιακά πλαίσια.
Κάθε άξια λόγου ιστορική μελέτη των 
επιστημών αυτής της περιόδου ανα- 
δεικνύει την ενδεχομενικότητα στην 
εξέλιξη των επιστημών και όχι την, 
έστω και εκ των υστέρων συνειδητο
ποιημένη, νομοτέλεια της εξέλιξής 
τους. Σε κάθε ιστορική συγκυρία οι 
επιστήμονες προχωρούν σε συγκεκρι
μένες αποφάσεις ανάμεσα σε διαφο
ρετικές επιλογές που έχουν ενώ οι απο
φάσεις τους δεν υπαγορεύονται απο
κλειστικά από εμπειρικά και ορθολογι
κά κριτήρια. Στο έργο  πολλών 
ιστορικών των επιστημών με διαφορε

τικούς ιδεολογικούς προσανατολι
σμούς αναδεικνύεται το μη αναπόδρα
στο και υπογραμμίζεται η ενδεχομενι
κότητα, των εξελίξεων της φυσικής, 
της χημείας, της βιολογίας, της ηλε
κτρονικής, της επιστήμης των υλικών 
κτλ. Η εξέλιξη των επιστημών όλο και 
λιγότερο καθορίζεται από παραμέ
τρους που εκφράζουν τις εσωτερικές 
δομές κάθε επιστημονικής περιοχής 
και όλο και περισσότερο από εξωγε
νείς παράγοντες.
Τρόποι αποτίμησης εμπειρικών μετρή
σεων, μεθοδολογικές επιλογές, οντο- 
λογικές προτιμήσεις, φιλοσοφικοί 
προσανατολισμοί εγγράφουν ένα 
πλέγμα αξιών σε μια επιστημονική θε
ωρία, σε μία νέα επιστημονική περιο
χή, σε ένα τεχνούργημα. Ετσι, λοιπόν, 
οι συνθήκες διαμόρφωσης και ανά
πτυξης μιας θεωρίας, μιας επιστημονι
κής περιοχής ή ενός τεχνουργήματος 
διαμορφώνουν ως έναν βαθμό μέσα 
από πολύμορφες και συχνά ιδιαίτερα 
σύνθετες διαδικασίες τις μετέπειτα 
χρήσεις τους, την κοινωνική τους λει
τουργία. Δεν καθορίζεται, προφανώς, 
με ακρίβεια η κοινωνική τους λειτουρ
γία, αλλά ούτε και οι διεργασίες αυτές 
μπορούν να στοιχειοθετήσουν την

άποψη περί ουδέτερης επιστήμης.
Η επιστήμη είναι ένα ιστορικό φαινό
μενο, και διαμορφώθηκε στις συγκε
κριμένες κοινωνικές συνθήκες του 
17ου αιώνα. Η αντίληψη περί ουδέτε
ρης επιστήμης αποτέλεσε το θεωρητι
κό και ιδεολογικό νομιμοποιητικό 
πλαίσιό της -  ένα πλαίσιο που εξέφρα- 
σε επιδιώξεις συγκεκριμένων κοινωνι
κών ομάδων τπς περιόδου. Το ιστορι
κό αυτό φαινόμενο δεν έμεινε αναλ
λοίωτο, αντανακλώντας τις βαθιές αλ
λαγές στις κοινωνικές συνθήκες που 
το γέννησαν και στις επιδιώξεις των 
κοινωνικών ομάδων που το οικειοποι- 
ήθηκαν. Τα χαρακτηριστικά και οι 
πρακτικές της επιστήμης των τελευ
ταίων 70 ετών, μαζί με τον κοινωνικό 
της ρόλο, διαφέρουν τόσο ριζικά από 
όσα ίσχυαν παλαιότερα, ώστε να πρέ
πει να συνειδητοποιήσουμε ότι το θε
ωρητικό και ιδεολογικό πλαίσιο της 
επιστήμης σήμερα δεν είναι μια απλή 
επέκταση όσων ίσχυαν για την επιστή
μη μέχρι περίπου τις παραμονές του Β' 
Παγκοσμίου Πολέμου. Και έτσι, αν 
όντως ισχύουν τα παραπάνω είναι σί
γουρο ότι δεν θα αφήσουν ανεπηρέα
στη την όποια (επανα)πραγμάτευση 
του Διαφωτισμού.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ
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Η κριτική ως έξοδος από το σύστημα αλλά και ως δέσμευση

ι αναφορές στον 
Διαφωτισμό απο
τελούν ένα σύνο
λο από διαφορε
τικά πράγματα 
που θα άξιζε να 

μελετηθούν όχι ως προς το αν ανταπο- 
κρίνονται ή όχι στο «αληθινό» πνεύμα 
του Διαφωτισμού -  άλλωστε, το ερώ
τημα «έναςήπολλοί Διαφωτισμοί;» μέ
νει εκκρεμές -  αλλά ως αυτόνομο αντι
κείμενο που έχει τις δικές του λογικές 
χρήσης, λειτουργίας, μεταφοράς, συ
ναρμολόγησης, δικτύωσης κτλ. Αφε
τηρία του κειμένου αυτού είναι ο Δια
φωτισμός ως μετωνυμία υιοθέτησης 
μιας κριτικής στάσης στο παρόν. Το 
ερώτημα επομένως που θα μας απα
σχολήσει είναι: Μπορεί η Ιστορία να 
είναι μια κριτική λειτουργία;
Η τωρινή συζήτηση για την κριτική 
έχει ως αφετηρία την ιδέα του Καντ 
ότι κριτική είναι η αναστολή της δια
δικασίας μέσω της οποίας γινόμαστε 
κριτές, δικάζουμε, αξιολογούμε, κα
ταδικάζουμε. Διακόπτουμε αυτή τη 
διαδικασία για να σκεφτούμε και να 
συζητήσουμε τα αξιολογικά κριτήρια 
με τα οποία κρίνουμε, τον τρόπο που 
τα σχηματίζουμε και το πλαίσιο της 
διαδικασίας στην οποία ασκείται η 
κρίση. Για τον Καντ αυτή η αναστολή 
σημαίνει την αναζήτηση των γενικών 
οικουμενικών κανόνων που καθορί
ζουν τις κρίσεις μας και κυβερνούν τις

πράξεις μας. Ο Φουκό, που ξαναπιά
νει το ζήτημα αυτό δύο αιώνες αργό
τερα, πολιτικοποιεί αυτή τη διαδικα
σία διερώτησης κριτηρίων λέγοντας 
ότι αποτελεί μια πράξη ανυπακοής και 
αντίστασης στις αυθεντίες, γιατί θέτει 
υπό αμφισβήτηση και εξετάζει τις 
απαιτήσεις τους να κυβερνήσουν, τις 
αλήθειες με τις οποίες μας κυβερ
νούν', τους στόχους στους οποίους 
μας κατευθύνουν. Ο Φουκό δεν ενδι- 
αφέρεται να αναζητήσει οικουμενικές 
αλήθειες που να μας χρπσιμεύουν ως 
κριτήρια αλλά τπ γενεαλογία όσων 
παρουσιάζονται ως γενικές αλήθειες. 
Θέλει να δείξει πώς σχηματίστηκαν 
και κάτω από ποιους όρους μας επι- 
βλήθηκαν με το κύρος της οικουμενι- 
κότητας. Αλλά η κριτική ως αναζήτη
ση της γενεαλογίας δεν αφορά μόνο 
τις ιδέες που είναι έξω από μας αλλά 
και την έρευνα της δικής μας υποκει
μενικότητας που είναι προϊόν και απο
τέλεσμα των ιδεών και των κατηγορι
ών τις οποίες έχουμε αποδεχθεί. Ο 
σκοπός του Φουκό είναι μια «κριτική 
οντολογία του εαυτού μας».
Αλλά πώς σχετίζεται η κριτική με την 
Ιστορία; Για τον Μαρξ η συγγραφή 
Ιστορίας είναι μια μορφή κριτικής για
τί μέσα από την ιστορική έρευνα μπο
ρούμε να καταλάβουμε πώς οι ιδέες 
που μας κυβερνούν ως φυσικές και κα
θολικές αλήθειες είναι το αποτέλεσμα 
συγκεκριμένων περιστάσεων στο πα

ρελθόν. Από αυτή την άποψη η κριτική 
γίνεται συνώνυμη της «ιστορικότη
τας». Πράγματι η Τζούντιθ Μπάτλερ 
αντιμετωπίζει την κριτική ως την ανα
ζήτηση της ιστορικότητας των διανο
ητικών κατηγοριών που μας σχημάτι
σαν, ενώ η Τζόαν Σκοτ υποστηρίζει ότι 
ο μεταδομισμός μετέτρεψε την Ιστο
ρία σε μια κριτική επιστήμη στον ύστε
ρο 20ό αιώνα. Αναζητώντας την ιστο
ρικότητα των ιδεών και των πρακτικών 
με τις οποίες κυβερνιόμαστε π κριτική 
ιστορία δημιουργεί διανοητική και συ
ναισθηματική αποστασιοποίηση, η 
οποία μπορεί να μας ανοίξει δυνατότη
τες να σκεφθούμε τον κόσμο διαφο
ρετικά από ό,τι μας επιβάλλεται να τον 
σκεφτόμαστε. Κάτι που ενδυναμώνει 
την ικανότητα των ανθρώπων να 
δρουν δημιουργικά και όχι παθητικά. 
Αλλά η κριτική δεν αφορά αντικείμενα 
έξω από μας αλλά και τον τρόπο που 
σκεφτόμαστε και δρούμε, ο οποίος εί
ναι μέρος του κόσμου που κρίνουμε. 
Επομένως η κριτική συναντά τον ανα- 
στοχασμό. Κριτική σημαίνει να ανα
στοχαζόμαστε πώς ιστορούμε τον κό
σμο. Να αναστοχαζόμαστε τις κατηγο
ρίες και τον τρόπο της ιστορικής σκέ
ψης, τις κοινωνικές και πολιτισμικές 
προϋποθέσεις της.
Από την εποχή του Διαφωτισμού η 
κριτική, η οποία ήταν αδιαχώρητη 
από τη μελέτη της κοινωνίας και της 
κουλτούρας, διαφοροποιήθηκε σε
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μια ριζοσπαστική κριτική και σε μια 
μεταρρυθμιστική κριτική. Η πρώτη 
θεωρεί την επικρατούσα κατάσταση 
πραγμάτων σύστημα κυριαρχίας το 
οποίο δεν μπορεί να μετασχηματιστεί 
και στοχεύει στη διανοητική έξοδο 
από αυτό. Ο Φουκό μάλιστα εξηγεί τι 
σημαίνει αυτή η έξοδος λέγοντας ότι 
ο Καντ χρησιμοποιούσε για τον Δια
φωτισμό τη λέξη με την έν
νοια της εξόδου από το σύστημα σκέ
ψης που επικρατούσε ως την εποχή 
του. Η δεύτερο μορφή μεταρρυθμι- 
στικής κριτικής βασίζεται στην παρα
δοχή ότι στην κοινωνία υπάρχουν 
αντιθέσεις που δεν μπορούν να συμ
φιλιωθούν και επομένως χρειάζεται η 
διαμεσολάβπσπ του νόμου, του κρά
τους και της πολιτικής. Από αυτή την 
άποψη, η κριτική δεν επιχειρεί μια δι
ανοητική έξοδο από το σύστημα αλλά 
δημιουργεί μια δέσμευση με το αντι
κείμενο της κριτικής. Αυτές οι δύο 
πλευρές καθορίζουν επίσης και την 
ιστορική κριτική. Αλλά πώς να διαλέ
ξουν οι ιστορικοί ανάμεσα στην κριτι
κή ως έξοδο και στην κριτική ως δέ
σμευση; Κριτική ως έξοδος σημαίνει 
αναζήτηση των ορίων του τι είναι 
ιστορικό (ήίεΐοπεαίϊίγ). Δηλαδή, κρι
τική του πώς ο κόσμος έγινε ιστορι
κός, στο τι σημαίνει να τον βλέπουμε 
ιστορικά, στο ποια είναι τα όρια της 
ιστορικής σκέψης, στην αντίληψη της 
ιστορικής σκέψης ως ενός από τους
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ανταγωνιστικούς τρόπους με τους 
οποίους αντιλαμβανόμαστε τη σχέση 
μας με το παρελθόν και την πορεία 
της κοινωνίας στον χρόνο. Κριτική ως 
έξοδος σημαίνει να αλλάξουμε οπτική 
γωνία και, αντί να βλέπουμε την Ιστο
ρία μέσα από την ιστορική επιστήμη, 
να τη βλέπουμε απ’ έξω, ως μια πολι
τισμική πρακτική. Αυτή η μετακόμιση 
της Ιστορίας από την επικράτεια της 
επιστημολογίας στην επικράτεια της 
κουλτούρας ανοίγει νέα ζητήματα, 
από τα οποία το πιο σπουδαίο συνδέ
εται με την έννοια της κυβερνητικό- 
τ η τ α  ^ ο υ ν ε τ η ι η ε η ΐ α Η ΐ έ ,  
goveππentality).
Η κυβερνητικότητα είναι μια έννοια 
που εισηγήθηκε ο Φουκό και η οποία 
αναφέρεται στις τεχνικές και στις νο
οτροπίες της διακυβέρνησης, πέρα 
από τα όρια του κράτους, τις σχέσεις 
κυβερνώντων και κυβερνωμένων. 
Αναφέρεται, δηλαδή, στο πώς τα άτο
μα γίνονται «κυβερνήσιμα» όχι τόσο 
μέσα από τον καταναγκασμό όσο μέ
σα από τον τρόπο με τον οποίο δημι- 
ουργείται η υποκειμενικότητά τους. 
Μέσα από την εκπαίδευσή τους στο 
πώς να βλέπουν, πώς να καταλαβαί
νουν, πώς να σκέπτονται, τι να ρω
τούν. Από αυτή την άποψη η Ιστορία 
ως τρόπος σκέψης αποτελεί συστατι
κό στοιχείο της κυβερνητικότητας. Ο

ιστορικός τρόπος σκέψης μάς μαθαί
νει ότι οι πράξεις μας καθορίζονται 
από το βάρος αυτού που προηγήθηκε, 
μας μαθαίνει να απομονώνουμε το πα
ρελθόν από το παρόν και το μέλλον, 
την πραγματικότητα από τις επιθυμίες 
μας, δίνει έμφαση στο τι ήδη πραγμα
τοποιήθηκε παρά στο τι θα μπορούσε 
να πραγματοποιηθεί. Το πρώτο χαρα
κτηρίζεται ιστορικό, το δεύτερο ουτο
πικό. Δηλαδή, εκπαιδευόμαστε στο να 
σκεπτόμαστε πόας ό,τι έγινε ήταν π μό
νη δυνατότητα από όσα μπορούσαν 
να γίνουν. Η Ιστορία προσφέρει ένα 
πλαίσιο αξιών, ανάμεσα στις οποίες η 
ικανότητα διακυβέρνησης θεωρείται 
από τις υψηλότερες, και προτείνει 
αφηγήματα τα οποία χρησιμοποιού
νται για την κοινωνική και εθνική συ
νοχή. Από αυτή την άποψη η Ιστορία 
γίνεται μια μορφή διάθεσης της εξου
σίας. Το δίλημμα λοιπόν των ιστορι
κών είναι είτε να επιλέξουν έναν ρόλο 
επιτέλεσης της Ιστορίας, να παίξουν 
δηλαδή τον ρόλο που τους επιφυλάσ
σεται και έχει προδιαγράφει για αυ
τούς ως ιστορικών, ως ειδικών μιας 
από τις τεχνικές με τις οποίες κυβερ
νιόμαστε, ή να επιχειρήσουν μια έξο
δο για να αναζητήσουν την περατότη- 
τα της ιστορικής γνώσης και για να δεί
ξουν πως ό,τι θεωρείται ότι ανήκει στη 
σφαίρα της ιστορίας ως τρόπου σκέ

ψης και θέασης συνδέεται με την κυ
βερνητικότητα.
Για παράδειγμα, αντιμετωπίζουμε συ
χνά προβλήματα που αφορούν τη 
συλλογική μνήμη. Τι πρέπει να θυμό
μαστε και τι να ξεχνάμε; Η ιστορική 
κριτική οφείλει να διακόψει τη διαδι
κασία ερώτησης και απάντησης για 
να αναδείξει ως πρόβλημα τόσο τη δι
αδικασία της μνήμης όσο και αυτήν 
της λήθης, και μάλιστα με όρους κυ
βερνητικότητας αλλά και αντίστασης. 
Ταυτίζουμε συχνά την ιστορική κριτι
κή με την αντίσταση. Αλλά δεν υπάρ
χει ένα υποκείμενο με σταθερό κατη
γόρημα την αντίσταση. Η αντίσταση 
συνδέεται με ειδικές πρακτικές οι 
οποίες μπορούν να είναι αντιστασια
κές στο ένα επίπεδο και επιτελεστικές 
στο άλλο. Η μνήμη και η λήθη μπο
ρούν να χειραγωγηθούν εναλλάξ ή να 
αποτελούν επίσης εναλλάξ πράξεις 
αντίστασης. Η μνήμη μπορεί να είναι 
σε ένα πλαίσιο χειραφετπτική και σε 
άλλο καθηλωτική. Αλλο παράδειγμα, 
η πολυδιαφημισμένη πολιτισμική δι
αφορετικότητα, που αποτελεί μία από 
τις ισχυρότερες προκλήσεις στις ομοι- 
ογενοποιητικές στάσεις του εθνικού 
κράτους, σε ένα επίπεδο μπορεί να 
προκύπτει ως πράξη αντίστασης, ενώ 
σε ένα άλλο να ανήκει στις τεχνικές 
ελέγχου που γίνονται αποτελεσματι
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κότερες μέσω των κεντρόφυγων πα
ρά των κεντρομόλων πράξεων και 
υποκειμενικοτήτων.
Αλλά η ιστορική κουλτούρα, όπως και 
ο ιστορικός κλάδος, δεν είναι ένα ομοι
ογενές πεδίο εξουσίας αλλά ένα πεδίο 
στο οποίο εκδηλώνονται αντιθέσεις 
και πολιτισμικές διαμάχες, συχνά με τη 
μορφή των πολέμων ιστορίας. Τι μπο
ρούν να κάνουν οι ιστορικοί και πώς να 
παρέμβουν; Ποιος είναι ο ρόλος τους; 
Θα πρέπει να έχουμε συνείδησπ ότι 
ενιαία απάντηση δεν είναι πλέον δυνα
τή. Από τπ δεκαετία του 7 0  η κοινότη
τα των ιστορικών έχει αλλάξει. Δεν 
αποτελείται πλέον από λευκούς άν- 
δρες αστικής ως επί το πλείστον προ
έλευσης αλλά έχει μεταμορφωθεί σε 
ένα σύνολο ανδρών και γυναικών δια
φορετικού χρώματος, φυλής και κοι
νωνικής προέλευσης, που προέρχο
νται από τιςπαλιές μητροπόλεις και τις 
πρώην αποικίες, με διαφορετικές με
θόδους, προσανατολισμούς, θεματο
λογίες και αντιλήψεις για το παρελθόν. 
Πώς, επομένως, μπορούμε να σκε- 
φτούμε την ιστορική κριτική κάτω από 
τους όρους αυτούς;
Αν πάντως το κοινό έδαφος των ιστο
ρικών είναι να εγκαθιδρύσουν μια συ
νειδητή σχέση με το παρελθόν, αυτός 
ο ρόλος έχει ορισμένα ελάχιστα κοινω
νικά και ηθικά προαπαιτούμενα. Εχου
με δει ανεύθυνες χρήσεις της Ιστορίας 
στις εθνικές συγκρούσεις, είδαμε τη 
διεκδίκηση της μνήμης στα ερείπια 
των ολοκληρωτικών κρατών, βρισκό
μαστε συχνά ανάμεσα σε πολέμους 
της Ιστορίας. Από την άλλη μεριά, εί
δαμε ιστορικούς που εργάζονται σε 
ανελεύθερα καθεστώτα που διαπραγ
ματεύονται δολοφονικά παρελθόντα, 
όπως συμβαίνει μετά παρελθόντα των 
περισσότερων δικτατοριών του πλα
νήτη. Ιστορικούς που εργάζονται για 
να διαλύσουν την αχλύ που κρατάει δι
αιρεμένες τις κοινωνίες τους. Πρόκει
ται για ιστορικούς που διακινδυνεύουν 
τη ζωή τους αλλά θεωρούν ότι το να 
κάνουν Ιστορία αντιπροσωπεύει μια 
τρομερή πρόκληση στην προσωπική 
τους ακεραιότητα και στην υπευθυνό- 
τητά τους ως πολιτών. Αρα, την επιλο
γή ανάμεσα στην κριτική ως δέσμευση 
και στην κριτική ως έξοδο δεν πρέπει 
να την εκλαμβάνουμε με όρους απο
κλειστικής αλλά συμπληρωματικής 
επιλογής. Η γραμμή διαχωρισμού πρέ
πει να τραβηχτεί ανάμεσα σε μια κριτι
κή και σε μια μη κριτική ιστορία. Αυτό 
που δεν είναι συμβατό με την ιστορική 
κριτική είναι η θεωρητική αφέλεια με 
την οποία οι ιστορικοί αποδέχονται 
την εργαλειοποίησή τους ενώ θεω
ρούν ότι υπερασπίζουν την επιστημο
νική τους καθαρότητα. Αυτό που δεν 
είναι συμβατό με την ιστορική κριτική 
είναι οι αυταπάτες ότι κάνουμε κριτική 
ιστορία ενώ η αναφορικότητα του έρ
γου μας περιορίζεται στα όρια της πε
ρίπτωσης που μελετούμε. Η επιστρο
φή του ιστορικισμού, καμιά φορά και 
κάτω από τη σημαία της νέας πολιτι
σμικής ιστορίας, δεν είναι ιστορική 
κριτική.
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ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Η αμφισβήτηση του ρόλου των πειραματικών δεδομένων υπονομεύει την έγκυρη πηγή 
γνώσης για τον κόσμο μας

Ρήγας Φεραίος 
εκπρόσωπος 
του ελληνικού 
Διαφωτισμού 
με το έργο 
του «Φυσικής 
Απάνθισμα»

ο να υπερασπίζεται 
κανείς την επιστή
μη σήμερα -  όχι 
απλώς τα επιτεύγ- 
ματά της αλλά τον 
μεθοδολογικό πυ

ρήνα της -  δεν είναι ιδιαίτερα «της μό
δας». Κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως 
στρατιώτηςτουπερασμένουπολέμου. 
Απομεινάρι μιας άλλης εποχής. Οπα
δός του Διαφωτισμού παραδείγματος 
χάριν: Φωταδιστής! Δεν είμαι ιστορι
κός της επιστήμης ή των ιδεών για να 
επιχειρήσω μια ερμηνεία αυτού του 
φαινομένου. Πώς δηλαδή συνέβη να 
αλλάξει τόσο πολύ και τόσο γρήγορα 
-  κυρίως μέσα στα τελευταία πενήντα 
χρόνια -  το αξιακό πρόσημο της επι
στήμης. Από θετικό να γίνει αρνητικό, 
ή έστω ουδέτερο. Από απελευθερωτι
κή δύναμη και θεμελιώδης συνιστώσα 
τουπολιτισμού μας να αντιμετωπίζεται 
πλέον από τους περισσότερους ως 
απλή προωθητική δύναμη μιας τεχνο
λογικής εξέλιξης που -  όπως πιστεύ
ουν πολλοί -  δεν υπηρετεί πλέον γνή
σιες ανθρώπινες ανάγκες αλλά την 
ανεξέλεγκτη επέκταση ενός παγκο- 
σμιοποιημένου οικονομικού συστήμα
τος που ναρκοθετεί το ίδιο το μέλλον 
του πλανήτη ως λίκνου της ζωής.
Σ’ αυτές τις νέες συνθήκες, δεν είναι 
περίεργο ότι στους παραδοσιακούς 
πολέμιους της επιστήμης -  τη θρη
σκεία και τον ακραίο συντηρητι
σμό -  προστέθηκαν και κάποιοι 
από τους παλιούς συμμάχους 
της.Ενατμήματης αριστερής δι
ανόησης. Και δεν αναφέρομαι 
βέβαια σε κριτικές στάσεις ή ρι
ζική αμφισβήτηση τεχνολογι
κών καινοτομιών και των τρό
πων ζωής και κοινωνικής οργά
νωσης που προωθούν και τελικά 
επιβάλλουν. Εννοώ την αμφι
σβήτηση της ίδιας της επιστή
μης στον επιστημολογικό πυρήνα της. 
Στη βασική παραδοχή της ότι η επιστη
μονική μέθοδος -  αυτή που αναγνωρί
ζει την προτεραιότητα των εμπειρικών 
και πειραματικών δεδομένων έναντι 
των θεωρητικών κατασκευών μας -  εί
ναι μια έγκυρη πηγή γνώσης για τον 
κόσμο μας. Οπ προσφέρει μια αντικει
μενική γνώση με συσσωρευτικό χαρα
κτήρα. Η νέα γνώση δεν αχρηστεύει 
την παλιά, αλλά επεκτείνει τα όριά της 
και επανακαθορίζει τις προϋποθέσεις 
ισχύος της.
Στο όνομα μιας αυστηρής επιστημολο
γικής προσέγγισης του προβλήματος 
της έγκυρης γνώσης, η κριτική αυτού 
του τύπου αμφισβητεί ευθέως τον κα
θοριστικό ρόλο του πειράματος ως

μία από τις πολλές ισοδύναμες επιστή
μες που δημιουργούν οι ανθρώπινοι πο
λιτισμοί για να «οικειωθούν» τον κόσμο 
γύρω τους. Τελικά «όλα παίζουν». Το 
έργο είναι βέβαια γνωστό και χιλιοπαιγ- 
μένο. Αλλη μια «αποδόμηση» εκ του 
ασφαλούς. Διότι βεβαίως κανείς από 
τους αποδομητές δεν προσφεύγει στον 
«μάγο της φυλής» για ιατρική βοήθεια, 
αλλά σε γιατρούς και ιατρικέςτεχνολο- 
γίες που μάλλον σ’ αυτή την «καταρα
μένη» δυτική επιστήμη βασίζονται! Αν 
όμως «όλα παίζουν», τότε η επιστήμη 
δεν δικαιούται να κατέχει μια ιδιαίτερη 
θέση μέσα στους κρατικούς θεσμούς 
-  π.χ. την εκπαίδευση -  μιας ανοιχτής 
δημοκρατικής κοινωνίας. Αν, παρα
δείγματος χάριν, η δαρβινική θεωρία 
δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια

Σ ε ποιον 
βαθμό το 
κοσμοεί
δωλο του 
σύγχρονου 
ανθρώπου 
είναι δια
μορφωμένο 
από την 
επιστημο
νική προ
σέγγιση της 
φύσης;

εξωτερικού κριτή 
της θεωρίας και ως οδηγού για τη δια
τύπωση ολοένα καλύτερων θεωρητι
κών μοντέλων για την περιγραφή του 
φυσικού κόσμου. Το πείραμα -  ισχυρί
ζεται μια τέτοια κριτική -  είναι διαποτι- 
σμένο από τους όρους τής προς επαλή
θευση θεωρίας, και επομένως δεν συ- 
νιστά έναν πραγματικά ανεξάρτητο 
έλεγχό της. Στην πιο ακραία εκδοχή 
της, αυτή η κριτική πρακτικά ισχυρίζε
ται ότι το παιχνίδι της επαλήθευσης εί
ναι «στημένο». Το πείραμα «βλέπει» 
μόνο ό,τι η θεωρία τού επιτρέπει να 
«δει». Η αξίωση της «δυτικής επιστή
μης» να θεωρείται αντικειμενική, και 
επομένως ανώτερη από άλλες μορφές 
επιστήμης, δεν έχει βάση. Η επιστήμη 
μας -  η δυτική επιστήμη -  είναι απλώς

θεωρία ανάμεσα σε άλλες -  π.χ. τη «θε
ωρία» της δημιουργίας ή του ευφυούς 
σχεδιασμού - ,  τότε πώς νομιμοποιείται 
το εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας 
να διδάσκει μόνοτηνεξελικτική θεωρία 
και καμία άλλη;
Αντιλαμβάνομαι ότι σχεδόν κανείς απ’ 
όσους αρέσκονται στην αποδομητική 
κριτική της «δυτικής» επιστήμης δεν 
θα δεχόταν το παραπάνω πολιτικό συ
μπέρασμα. Διερωτώμαι όμως πώς 
μπορεί να το αποφύγει. Στην πραγμα
τικότητα, αυτό που διακυβεύεται -  μέ
σα από τέτοιες μικρές διολισθήσεις -  
είναι μια θεμελιώδης κατάκτηση του 
Διαφωτισμού. Η διάκριση ανάμεσα σ’ 
εκείνο που ανήκει στη δημόσια σφαί
ρα-και επομένως εμπίπτει καΤ αρχήν 
στην αρμοδιότητα του κράτους -  και 
σ’ εκείνο που ανήκει στη σφαίρα του 
ιδιωτικού και επομένως βρίσκεται έξω 
από αυτή την αρμοδιότητα. Η επιστή
μη και η θρησκεία είναι βεβαίως τα δύο 
εμβληματικά παραδείγματα αυτής της 
θεμελιώδους διάκρισης. Και αν η επι
στήμη θεωρείται ότι ανήκει στη δημό
σια σφαίρα είναι ακριβώς γιατί αντι
προσωπεύει ένα είδος γνώσης που εί
ναι δημόσια υπερασπίσιμο. Υπερασπί- 
σιμο με μια καθολικά παραδεκτή 
αποδεικτική διαδικασία. Στην περί
πτωση των φυσικών επιστημών, το 
πείραμα ή άλλα εμπειρικά ή παρατη- 
ρησιακά δεδομένα. Ενώ βέβαια κανείς 
δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι τα θρη
σκευτικά «πιστεύω» των ανθρώπων 
επιδέχονται μια τέτοια αντικειμενική 
υπεράσπιση. Το θρησκεύεσθαι ανήκει 
αναμφίβολα στην ιδιωτική σφαίρα της 
κοινωνικής ζωής, ενώ η επιστήμη στη 
δημόσια. Ή μήπως όχι; Πώς θα υπερα
σπιζόταν άραγε (για να δώσω ένα 
πραγματικό παράδειγμα) ένας συνε
πής αποδομητής την πρόσφατη κινη
τοποίηση της Πανελλήνιας Ενωσης Βι- 
οεπιστημόνων -  η οποία έφερε τελικά 
αποτέλεσμα -  να διδαχθεί επιτέλους η 
θεωρία της εξέλιξης στο ελληνικό Λύ
κειο; Ωστε να πάψουμε να είμαστε η 
χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό αρ
νητών της εξελικτικής καταγωγής μας 
μετά τις ΗΠΑ;
Φτάνουμε έτσι σε μιαν άλλη όψη του 
θέματος που επιχειρεί να σκιαγραφή
σει τούτο το άρθρο: Ποια είναι η θέση 
της επιστήμης στις κοινωνίες που προ- 
έκυψαν από την επιστημονική επανά
σταση που ξεκίνησε με τον Γαλιλαίο 
και ολοκληρώθηκε με τον Δαρβίνο; 
Πραγματοποιήθηκε σε κάποιον βαθμό 
το ιδανικό του Διαφωτισμού όπως, πα
ραδείγματος χάριν, το εξέφρασε σε 
μας ο Ρήγας Φεραίος με το «Φυσικής 
απάνθισμα»; Οτι δηλαδή η επιστήμη 
θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση μιας 
γενικής παιδείας που θα δίνει στους 
πολίτες τα εφόδια να αντιστέκονται 
στις κάθε λογής δεισιδαιμονίες και 
προλήψεις; Σε ποιον βαθμό το κοσμο
είδωλο του σύγχρονου ανθρώπου εί
ναι διαμορφωμένο από την επιστημο
νική προσέγγιση της φύσης; Και, ακό
μη, σε ποιον βαθμό η επιστημονική νο
οτροπία -  αυτή που δίνει προβάδισμα 
στα γεγονότα έναντι των γνωμών και



των πεποιθήσεών μας (θρησκευτικών, 
ιδεολογικών ή άλλων) -  είναι οργανικό 
μέρος της γενικήςκουλτούραςτων πο
λιτών; Σ’ ένα προηγούμενο άρθρο μου 
σε τούτο το περιοδικό είχα προσπαθή
σει να απαντήσω σ’ αυτά τα ερωτήμα
τα με κάποια στοιχεία που δεν θα ήθε
λα να επαναλάβω εδώ. Θα μου αρκού- 
σε να επικαλεστώ ένα είδος «ιδιωτικής 
στατιστικής»! Ας αναλογιστούμε, π.χ., 
πόσο συχνά -  και μάλιστα πόσο συ
χνότερα τα τελευταία χρόνια -  συμβαί
νει να συναντούμε ανθρώπους σαν κι 
«εμάς» (ας πούμε, με πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση) οι οποίοι πιστεύουν στα 
πιο αλλόκοτα πράγματα. Στον εξωγή
ινο που κρύβει η CIA, στο Τρίγωνο των 
Βερμούδων, στη χαμένη τεχνολογία 
των αρχαίων Ελλήνων (πτητικές μηχα
νές και άλλα), στην τηλεπάθεια, στην 
τηλεκίνηση, στα άστρα που καθορί
ζουν τη μοίρα μας, στον Καραθεοδω- 
ρή που βρήκε πρώτος τη Θεωρία της 
Σχετικότητας αλλά του την έκλεψε ο 
Αϊνστάιν, και βέβαια -  ας μην το παρα
λείψω αυτό -  στις μαγικές ιδιότητες 
των πυραμίδων του Χέοπος και των 
ομοιωμάτων τους, όπως άκουσα ο 
ίδιος να τις περιγράφει σε τηλεοπτική 
εκπομπή πρωτοβάθμιος πανεπιστημι
ακός καθηγητής, επικαλούμενος μάλι
στα και δικά του ερευνητικά αποτελέ
σματα'. Ισως τελικά οι αηοδομητές να 
μην έχουν τελείως άδικο. Πράγματι, 
όλα παίζουν.
Δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, αμ
φιβολία ότι βρισκόμαστε μπροστά σε 
μια μαζική υποχώρηση της επιστήμης 
και της επιστημονικής νοοτροπίας ως 
βασικού στοιχείου της γενικής παιδεί
ας των πολιτών. Σε μια εποχή υποτιθέ
μενου θριάμβου της επιστήμης, ένας 
διαρκώς αυξανόμενος αριθμός αν
θρώπων «βγαίνουν» από το εκπαιδευ
τικό σύστημα έτοιμοι να παραδοθούν 
χωρίς αντίσταση στις πιο ακραίες μορ
φές ανορθολογισμού και παραεπιστή- 
μης. Εύκολη λεία σχετικών τηλεοπτι
κών εκπομπών, αλλά και πληθώρας 
ομοειδών εντύπων πάσης φύσεως που 
συγκροτούν από μόνατους ένα παράλ
ληλο «σόμπαν» μυστηρίου και τρέλας. 
Τ ο οποίο η «επίσημη κοινωνία» απλώς 
αρνείται να αντικρίσει. Ή προσποιείται 
ότι δεν βλέπει. Είναι μια από τις σκοτει
νές πλευρές της.
Γι’ αυτό όμως σίγουρα δεν φταίνε οι... 
αποδομητές. Ενα μεγάλο μέρος της ευ
θύνης φέρει μια σημαντική «μετάλλα
ξη» που έχει συμβεί στην επιστημονι
κή κοινότητα -  κυρίως των θετικών 
επιστημών -  τα τελευταία 50 χρόνια. 
Ανεηαισθήτως αρχικά, αλλά με ρα
γδαία επιταχυνόμενο ρυθμό αργότε
ρα. Πρόκειται για την εμφάνιση -  και 
τελικά την επικράτηση -  ενός νέου εί
δους επιστήμονα, απόλυτα εξειδικευ- 
μένου και αποτελεσματικού στην εκτέ
λεση συγκεκριμένων «καθηκόντων» 
αλλά, συχνότατα, στερημένου κάθε 
γενικότερης παιδείας ακόμη και στον 
άμεσο περίγυρο του αντικειμένου του. 
Ο μη διανοούμενος επιστήμονας. Ο τε
χνικός της επιστήμης. Αυτό είναι σή
μερα το πλειοψηφικό είδος ανθρώπου
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που αντιπροσωπεύει το επιστημονικό 
επάγγελμα και την κυρίαρχη ιδεολογία 
του. Η οποία σίγουρα περιλαμβάνει 
πολλά καινούργια πράγματα -  μεταξύ 
αυτών έννοιες όπως καινοτομία, επι
χειρηματικότητα, τεχνοβλαστοί 
(spinoffs), πατέντες, ευρωπαϊκά προ
γράμματα κτλ. κτλ. -  αλλά μόνο μια 
θολή εικόνα από την επιστήμη ως θε
μελιώδη αξία του πολιτισμού μας. Από 
την επιστήμη ως πνευματικό αγαθό και 
ως απελευθερωτική δύναμη του αν
θρώπου όπως την οραματίστηκαν ο Δι
αφωτισμός και η μεγάλη πνευματική 
παράδοση που δημιούργησε. Σίγουρα 
φταίνε λίγο και οι πολέμιοί της -  παλιοί 
και νέοι - ,  αλλά αν η επιστήμη βρίσκε
ται σήμερα σε υποχώρηση ως πνευμα
τικό κίνημα η ευθύνη βρίσκεται μάλ
λον μέσα της παρά έξω.
Ισως όμως μια ματιά από ψηλά να έδινε 
μια τροποποιημένη εικόνα του τοπίου 
απ’ ό,τι η προηγούμενη. Ας πάμε περί
που 2.500 χρόνια πίσω, εκεί όπου για 
πρώτη φορά στην Ιστορία εμφανίζεται 
αυτό το περίεργο είδος. Ενα «ανθρω
πάκι» -  ασήμαντο στην απεραντοσύνη 
του Σύμπαντος -  που κοιτάζει τον ου
ρανό και δεν βλέπει εκεί πάνω θεούς 
και δαίμονες αλλά μια νομοκρατούμε- 
νη φύση. Και αναζητεί τους νόμους 
της. Αν όμως ούτε οι θεοί εκεί πάνω 
δεν μπορούν νακυβερνούν αυθαίρετα, 
γιατί κάποιοι εδώ κάτω να διεκδικούν 
τέτοιο δικαίωμα; Ετσι, η πορεία από τη 
νομοκρατούμενη φύση στη νομοκρα- 
τούμενη κοινωνία έχει προδιαγράφει. 
Θα πάρει μερικούς αιώνες, αλλά το 
«τζίνι» που απελευθέρωσαν οι προσω- 
κρατικοί δεν θα γίνει μπορετό να ξανα- 
μπεί στο μπουκάλι. Και κάπως έτσι 
φτάνουμε στο σήμερα -  σε μια (σχετι
κά) νομοκρατούμενη κοινωνία πια -  
για να ξαναβρούμε αυτό το ίδιο «αν
θρωπάκι» να συνεχίζει να «κοιτάζει» 
τον ουρανό με τηλεσκόπια, δορυφό
ρους, μαθηματικούς υπολογισμούς 
και απίστευτης πολυηλοκότητας γήινα 
πειράματα, αλλά με την ίδια ασίγαστη 
«όρεξη του ειδέναι» όπως τότε. Για να 
μάθει όχι πια τη γήινη -  αυτή την έμαθε 
από τον Δαρβίνο -  αλλά την κοσμική 
καταγωγή του. Να ανασυνθέσει την 
ιστορία του κόσμου από τη μεγάλη 
έκρηξη ως σήμερα. Και να το έχει επι
τύχει με ακρίβεια αδιανόητη ως και 
ελάχιστα χρόνια πριν. «Η προσπάθεια 
να καταλάβουμε το Σύμπαν», γράφει 
κάπου ένας από τους πρωτεργάτες 
της, «είναι από τα λίγα πράγματα που 
ανυψώνουν την ανθρώπινη ζωή πάνω 
από το επίπεδο της φάρσας, δίνοντάς 
της κάτι από τη χάρη της τραγωδίας». 
Δεν ισχυρίζομαι βεβαίως ότι θα πρέπει 
να προσεγγίζουμε την επιστήμη -  το 
φαινόμενο επιστήμη -  μόνο με στάση 
θαυμασμού απέναντι στα εππεύγματά 
της. Ως μια κορυφαία εκδήλωση του 
ανθρώπινου πολιτισμού και τίποτε άλ
λο. Λέω όμως ότι, αν μια τέτοια στάση 
απουσιάζει τελείως -  αν δεν υπάρχει 
ούτε ως υπόβαθρο - ,  τότε το φαινόμε
νο επιστήμη θα μας διαφεύγει για πά
ντα. Και απλώς θα φέρνουμε τη συζή
τηση στα μέτρα μας.

Ε Π ΙΣ Η Μ Α Ν Σ Ε ΙΣ

ΑΝΤΙ-
ΣΤΑΘΕΙΤΕ

Δεν είναι ώρα 
για συντεχνιακές 
διεκδικήσεις και 
δυναμικές 
κινητοποιήσεις
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΔΡΟΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΙΔΕΩΝ

ι συνδικαλιστές του δημόσιου τομέα (και των 
ΔΕΚΟ) μερικές φορές δίνουν την εντύπωση ότι 
δεν έχουν αντιληφθεί τη δεινή κατάσταση στην 
οποία έχουν περιέλθει τα δημοσιονομικά μας 
και πάνω στην κρίση προβάλλουν αξιώσεις 
που, και σε ομαλές συνθήκες, θα μπορούσαν 

να θεωρηθούν υπερβολικές. Ούτε λίγο ούτε πολύ, προτείνουν την 
καθιέρωση ενιαίου μισθολογίου, αδιαφορώντας για τις συνέπειες 
που μια τέτοια ρύθμιση θα είχε για τα δημόσια ταμεία. Γιατί με το 
ενιαίο μισθολόγιο επιδιώκουν, αν δεν κάνω λάθος, την ενσωμάτωση 
κάποιων επιδομάτων, πολλά από τα οποία οφείλονται σε αμφίβολης 
νομιμότητας παροχές προς επίλεκτες ομάδες εργαζομένων ή σε πι
έσεις ισχυρών κομματικών μηχανισμών και συντεχνιακών παραγό
ντων.
Το ενιαίο μισθολόγιο θα επιφέρει αυτομάτως και την αύξηση των 
συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων, κάτι που δεν αποτελεί -  και 
δεν πρέπει να αποτελεί -  προτεραιότητα της σημερινής κυβέρνη
σης. Εκτός αν το προτεινόμενο μισθολόγιο αποβλέπει αποκλειστικά 
και μόνο στη βελτίωση των αποδοχών των χαμηλόμισθων υπαλλή
λων και την άρση τυχόν αδικιών.
Δεν ισχυρίζεται κανείς ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν ικανοποιη
τικούς μισθούς, σε μια δύσκολη όμως οικονομική κατάσταση σαν 
τη σημερινή είναι μάλλον προκλητικό μια κατηγορία εργαζομένων 
να διεκδικεί, αμέσως ή εμμέσως, βελτίωση των εισοδημάτων και 
εδραίωση των προνομίων της. Καλό θα είναι οι απασχολούμενοι 
στον δημόσιο τομέα να βάλουν -  επί του παρόντος τουλάχιστον -  
φρένο στις διεκδικήσεις τους, συνειδητοποιώντας ότι έχουν ένα 
σημαντικότατο πλεονέκτημα έναντι των συναδέλφων τους του ιδι
ωτικού τομέα. Προστατεύονται -  καλώς κατά τη γνώμη μου -  από 
τη μονιμότητα (θα εισπράξουν τον μισθό τους, έστω και μειωμένο, 
και αυτόν και τον επόμενο μήνα), ενώ ένας ιδιωτικός υπάλληλος κιν
δυνεύει από τη μια μέρα στην άλλη να δει το όνομά του στον ανησυ
χητικά μακρό κατάλογο των ανέργων.
Γι’ αυτό, αγαπητοί συνδικαλιστές του δημόσιου τομέα, ΑΝΤΙΣ- 
ΤΑΘΕΙΤΕ στον πειρασμό της εύκολης ψηφοθηρίας και μη σπεύ- 
σετε να επωφεληθείτε από τη δυσαρέσκεια που προκάλεσαν τα 
νέα μέτρα. Και ποιος δεν θα δυσανασχετούσε βλέποντας το ει
σόδημά του να συρρικνώνεται; Ούτως ή άλλως οι ατελείωτες πο
ρείες που αποδιοργανώνουν τη ζωή της πόλης, οι συνεχείς απερ
γίες και οι απειλές για κλιμάκωση των μαχητικών κινητοποιήσεων 
είναι απίθανο να αναγκάσουν την κυβέρνηση να κάνει πίσω, τώ
ρα μάλιστα που, χάρη στα σκληρά μέτρα, η χώρα αρχίζει να ανα
κτά τη χαμένη αξιοπιστία της και εξασφαλίζει τη στήριξη των 
εταίρων της στην ΕΕ (ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι λεκτική μόνο) 
για την κάλυψη των δανειακών μας αναγκών με αξιοπρεπείς 
όρους. ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ, αγαπητοί συνδικαλιστές, και μην παρα
σύρεστε σε εκδηλώσεις που φέρνουν χειροκροτήματα (και αυτά 
παροδικά είναι) και τίποτε άλλο. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν συμπο
λίτες μας με ετήσιο εισόδημα κάτω από 5.000 ευρώ (αν το έχουν 
και αυτό), που δίνουν καθημερινά αγώνα επιβίωσης υπό τις πιο 
αντίξοες συνθήκες. Δεν είναι λογικό προς αυτούς πρώτα να δείξει 
τη στοργή του το κράτος; Ολοι θα φτωχύνουμε, μερικοί όμως χα- 
μηλοσυνταξιούχοι, χαμηλόμισθοι και άνεργοι δεν έχουν περιθώ
ρια να φτωχύνουν περισσότερο.
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Ο ΤΡΟΠΟΣ ΟΙΚΕΙΩΣΗΣ 
ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΤΣΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πώς να αποφύγουμε το «πολιτικώς ορθό» και να διασώσουμε την κριτική σκέψη

ατα την εποχή 
όπου εδραιω
νόταν ο όρος 
« Δ ι α φ ω τ ι - 
σμός» ο Καντ 
(1784) είχε αρ- 

νηθεί να συγκατανεύσει ότι διανύεται 
μια « δ ια φ ω τ ισ μ έ ν η  ε π ο χ ή »  
(«aufgeklärter Zeitalter»). Απλώς, 
έγραφε, «ςούμε μέσα σε μιαν εποχή 
δ ια φ ω τισ μ ού»  (« Z e ita lte r der 
Aufklärung»), Κάθε φορά ζυγίζει πε
ρισσότερο η διαδικασία από τις επι
πτώσεις της, οι οποίες με τη σειρά 
τους, βέβαια, επιτρέπουν την αναπα
ραγωγή -  στις εκάστοτε νέες συνθή
κες -  της διαφωτιστικής πρακτικής 
(βλ. το βιβλίο μου: ΝεοελληνικόεΔια- 
φωτισμόε. Τ α όρια m s διακινδύνευ- 
<ms, Αθήνα 2005, σσ. 15-17,260-263). 
Στην εποχή μας με ποιους τρόπους γί
νεται αντιληπτή η συμμετοχή μας σε 
πρακτικές «Διαφωτισμού»;
Ας αρχίσω από τα στοιχειώδη. Ποιοι 
ξέρουν σήμερα «γράμματα»; 
Προφανώς σε όλες τις ιστορικές μορ
φές των κοινωνιών ο «εγγράμματος» 
θα μπορούσε να έχει ως ορίζοντα 
προσδοκιών την ικανότητα τόσο για 
την επαρκή κατανόηση των συντελε
στών της καθεμιάς κοινωνίας όσο και 
για την υπέρβασή τους. Ον λοιπόν 
ισχυρό στην «άμυνα» και ευέλικτο 
στην «επίθεση». Πάντως σε ολόκληρο 
τον πλανήτη μας οι τρεις στους εκατό 
διαθέτουν σήμερα πανεπιστημιακή 
μόρφωση και γνωρίζουν να χρησιμο
ποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μό
νο που οι εβδομήντα οκτώ, στην ίδια 
εκατοστιαία αναλογία, διαβιούν σε 
σπίτια κάτω από τον ανεκτό «μέσο 
όρο» και οι σαράντα εννιά πεθαίνουν 
από υποσιτισμό.
Με παρόμοιο τρόπο έχει αντιμετωπι- 
σθεί η «νοημοσύνη» και οι επί μέρους 
«τύποι» της. Αυτοί δηλαδή που φαίνε
ται ότι μπορούν να επιμετρηθούν. Και 
για χάρη αυτής της αριθμητικής τυπο
λατρίας παραγκωνίζεται η αιτιώδης 
συνάφεια. Αυτή που ουδέποτε θα κα
ταστραφεί ως τρόπος σκέψης. Συνα
κόλουθα, καταβλήθηκε η ανεπιτυχής 
προσπάθεια να τεθεί σε δεύτερη μοίρα 
η ιστορικοκριτική αντίληψη των πραγ
μάτων. Ο,τι στρέφεται προς την άρση 
της υπάρχουσας δομής των κοινωνιών 
μας, σε αντίθεση προς τις κυρίαρχες 
δυνάμεις που ματαιοπονούν για την 
καθήλωση αυτών των μορφών «νοη
μοσύνης» και την αντικατάστασή τους 
με όσες νομιμοποιούν την εξουσία 
τους.
Κάθε σπουδή άξια συμμετοχής δεν 
αποτελεί μαθηματοκεντρική υπόθε
ση. Αντίθετα, αφορά πρωτίστως ζητή

ματα μεθόδου, εννοιολογικών αρμών 
και οικείας θεωρίας, τρόπους διατύπω
σης προβλημάτων και εκδίπλωσης επι
χειρημάτων σε έναν υπαρκτό και όχι 
παρωχημένο κόσμο. Για τούτο η τυχόν 
«εγγραμματοσύνη» σημαίνει πριν από 
όλα ιστορική και πολιτική νοημοσύνη 
και όχι τεχνικές απομνημόνευσης και 
πνεύμα τυπολατρίας.
Κάθε δεσμευτική προκατανόηση, που 
αναπαράγεται με το ίδιο δεδομένο 
σχήμα σημαίνοντος και σημαινομέ- 
νου, μπορεί να εκπορεύεται τόσο από 
την πλευρά των εξουσιαστών όσο αντί
στοιχα και των εξουσιαζομένων. Τού
το δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ση
μεία τομής ως προς την επιτέλεσή τους 
ή ότι δεν πραγματοποιείται αμοιβαία 
τροφοδοσία. Πάντως εκτυλίσσονται 
και οι δύο κύριοι αγωγοί κριτικής των 
«προκαταλήψεων», με τελικό ενιαίο 
γνώμονα το ποιος επωφελείται από 
την εκρίζωσή τους. Αυτό άλλωστε εί
ναι που τις οριοθετεί με επίσης ενιαίο 
κριτήριο  το  «cujus regio, ejus 
praejudidum».
Γενικότερα η απουσία μονόλιθων χω
ρίς ρωγμές στο πεδίο των κοινωνικών 
σχέσεων συνεπάγεται και την ανανέω
ση των διαφωτιστικών στρατηγικών. 
Ως προκαταβολικές ταξινομήσεις -  
εμείς» και οι «άλλοι» -  και σχηματοποί- 
ησης «χαρακτήρων» συναρτώνται με 
τις μορφές «αγοραφοβίας». Δηλαδή 
με το σύνθετο πλέγμα αναστολών και 
χειραγωγήσεων μιας ορισμένης κοι

νωνίας που προφανώς εξυπηρετεί 
τους τρόπους άσκησης της εξουσίας 
της.
Γιατί διατηρείται η πρόθεση «διά » 
(«Auf-», «Εη », «Π-»); Τούτο θα μπο
ρούσε να εκληφθεί ως κατάλοιπο φαλ- 
λοκρατικών σημασιολογικών πρακτι
κών; Ή, έστω, ως βίαιη και έξωθεν ει
σαγωγή κοινωνικής συνείδησης; Είναι 
μάλλον μια στάση αντεπίθεσης που 
αποκρυσταλλώνεται τόσο στη διαδι
κασία όσο και στο αποτέλεσμα της ρη
ματικής ενέργειας του «διαφωτίζειν». 
Δηλαδή μιας στρατηγικής ανασυγκρό
τησης των συνειδήσεων που γνώρισε 
και γνωρίζει πιέσεις κριτικής και αυτο
κριτικής από πολέμιους και υποστηρι- 
κτές αυτού του προτάγματος.
Οι εκπρόσωποί του είναι οι «διανοού
μενοι», κυρίως κατά τον στενό ορισμό 
τους, που ασκούν αρκετοί μαζί ευθεία 
κοινωνική κριτική, διαπνεόμενοι από 
τη βεβαιότητα για την παντοδυναμία 
του Λόγου. Συνήθως κινούνται στο 
πλαίσιο της «πολιτικής λογικής». Δη
λαδή ενστερνίζονται την πολιτική θε
ωρία ως επιστήμη της πολιτικής μετα
βολής, ανάγουν την πηγή της δραστη- 
ριότητάς τους σε ενεργό κοινωνική κα
τηγορία, αποσκοπούν στην κατάληψη 
της κρατικής εξουσίας και εκλαϊκεύ
ουν την πίστη στην πρόοδο και στην 
παιδευτική δύναμη των ιδεών. Ανεξάρ
τητα από την ευστοχία αυτής της συ
νολικής στάσης, αποτυπώνεται συγκε
κριμένα ο Διαφωτισμός κάθε εποχής.

Με μια λέξη 
«διαφωτι
στής» είναι 
εκείνος 
που ανάγει 
την Ιστορία 
σε «έκτη 
αίσθηση» 
του όντος, 
χωρίς 
ωστόσο να 
απαρνείται 
την αξιακή 
«κανονι- 
στικστητα» 
που την 
ξεπερνά. 
Πρόκειται 
λοιπόν για 
τον «οντο- 
λόγο της 
Ιστορίας»

Ιμάνουελ Καντ, 
από τους πρώτους 
που πρόβλεψαν 
την αρχή μιας 
«διαφωτισμένης 
εποχής»

Εννοώ την προσπάθεια να κατανοηθεί 
η ιδιαιτερότητά της χωρίς δεσμευτικές 
προκατανοήσεις και συνάμα να σκια- 
γραφηθεί ένα σχέδιο υπέρβασής της. 
Με μια λέξη «διαφωτιστής» είναι εκεί
νος που ανάγει την ιστορία σε «έκτη 
αίσθηση» του όντος, χωρίς ωστόσο να 
απαρνείται την αξιακή «κανονιστικό- 
τητα» που την ξεπερνά. Πρόκειται λοι
πόν για τον «οντολόγο της ιστορίας». 
Γ ια αυτόν που δεν παρασύρεται από 
την αφελή προσκόλληση στη ροή του 
γίγνεσθαι, χωρίς όμως να υποκύπτει 
άνευ όρων στις προδιαγραφές του 
οντολογικώς σκέπτεσθαι. Ετσι χωρίς 
να είναι αιθεροβάμων ενεργεί ως «χει
ρουργός» της ιστορικής μεταβολής, 
με νυστέρι την ιδέα μιας κοινωνίας που 
θα άρει τον ταξικό και ετερόνομο χα
ρακτήρα της.
Πρόκειται σαφώς για μεθοδολογική 
και ερμηνευτική στάση που δεν απο
συνδέει ιστορικότητα και κανονι(στι) 
κότητα. Και για τούτο αποφεύγει το 
αναγκαίο τίμημα τέτοιων απομονωτι- 
κών πρακτικών. Δηλαδή τόσο τον 
σχετικισμό των προσπελάσεων της 
ιστορίας όσο και τη μεταφυσική της. 
Ειδικότερα καθιστά αναγνωρίσιμα τα 
ιστορικά όρια των προθέσεων «αντι
κειμενικότητας» των εκπροσώπων 
ενός κοινωνικού σχηματισμού και συ
νάμα σε αποπαγιδεύει από τη γοητεία 
του σχετικισμού, σύμφωνα με τον 
οποίο «όλοι το ίδιο κάνουν». 
Περισσότερο από κάθε άλλη φορά τώ
ρα, στο «κοσμοθέατρο» που μετέχου
με, το «κρίνω» σημαίνει «συγκρίνω». 
Αρχίζοντας μάλιστα από τους τρό
πους, με βάση τους οποίους τίθενται 
οι «ερωτήσεις», και οδηγούμενοι στις 
«απαντήσεις» που παίρνουμε. Ο δημό
σιος έλεγχος δεν αφορά μόνο τη μορ
φή αλλά πρωτίστως το περιεχόμενο 
των ειδών κατανόησης και υπέρβασης 
της πραγματικότητας, όποια και αν εμ
φανίζονται σήμερα ως όριά της. Μια 
τέτοια διττή πρακτική χειραφέτησης 
δεν έχει γραμμική σχέση με την ηλικία. 
Και για τούτο δεν μπορεί να εκτιμηθεί 
ως έξοδος από την «ανηλικότητα» του 
όντος για την οποία το ίδιο είναι υπεύ
θυνο.
Αυτού του είδους η στάση, όπως είχε 
οριοθετηθεί εδώ και διακόσια τόσα 
χρόνια, προστατεύει και από τον φολ
κλορισμό των μεθοδεύσεων του «πο- 
λιτικώς ορθού». Από ό,τι κατά τις τε
λευταίες δεκαετίες έχει εισαχθεί ως 
«απορρυθμιστική» δικλίδα στην κοι
νωνική κριτική. Σε κάθε περίπτωση ο 
τρόπος οικείωσης των πραγμάτων τε
λεσφορεί, ας το επαναλάβω, στον 
βαθμό που διενεργείται κριτικά και 
ιστορικά.
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Υπάρχει μια 
ποιοτική 
διαφορά 
ανάμεσα 
στον ορθό, 
κριτικό 
Λόγο, της 
φιλοσοφι
κής σκέψης 
των αν
θρωπίνων 
δικαιωμά
των και των 
κοινωνικών 
υποχρεώσε
ων, και στον 
εργαλειακό 
Λόγο της 
κυριαρχίας 
των ιδιοτε- 
λών συμφε
ρόντων σε 
βάρος του 
Αλλου

ΘΑΝΟΣ ΛΙΠΟΒΑΤΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Χρειάζεται μια νέα ελίτ από ανθρώπους οι οποίοι θα είναι αδιάφθοροι, 
θα έχουν το θάρρος της γνώμης τους και δεν θα φοβούνται το κόστος 
των αποφάσεών τους

Α ν ρωτήσει κανείς 
στην Ελλάδα τι 
είναι ο Διαφωτι
σμός και ο ορ
θό ς  Λ όγος, ή 
δεν  θα πάρει 
απάντηση ή η απάντηση θα είναι ελ- 

λειμματική. Ο λόγος είναι ότι υπήρχαν 
και υπάρχουν αντιστάσεις ενάντια σε 
αυτούς που έχουν να κάνουν με την 
παράδοση ανορθολογισμού, η οποία 
τις υποστηρίζει. Σε αυτό συμβάλλουν 
η αρχαιολαγνεία και η εξιδανίκευση 
της αρχαιότητας, η βυζαντινολατρεία 
και η μισαλλοδοξία ενάντια στους ευ- 
ρωπαίους χριστιανούς, ο ισοπεδωτι- 
κός λαϊκισμός, ο αντιδυτικός, «αντι- 
ιμπεριαλιστικός» φθόνος απέναντι 
στη Δύση, η ιδεολογία του ότι «οι Ελ
ληνες είναι πάντα θύματα των ξένων», 
η μοιρολατρία του ότι «οι Ελληνες δεν 
αλλάζουν».
Πέραν αυτών κυριαρχεί η απλοϊκή, ρο
μαντική άποψη, ότι ο ανορθολογισμός 
(τα συναισθήματα) είναι «καλός», ενώ 
ο διαφωτισμός (ο ορθολογισμός) είναι 
«κακός». Υπάρχει εδώ μια τεράστια 
σύγχυση όσον αφορά και τους δύο. Τα 
συναισθήματα δεν είναι «καλά», είναι 
πάντοτε διφορούμενα, στα όρια του 
ορθού Λόγου, αλλά δεν τίθεται θέμα 
να τον ανταγωνίζονται, ούτε να τον 
υποκαθιστούν.
Από την άλλη υπάρχει μια ποιοτική δι
αφορά ανάμεσα στον ορθό, κριτικό

Λόγο, της φιλοσοφικής σκέψης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοι
νωνικών υποχρεώσεων και στον εργα- 
λειακό Λόγο της κυριαρχίας των ιδιο- 
τελών συμφερόντων σε βάρος του Αλ
λου. Και πάλι δεν τίθεται θέμα ο ορθός 
Λόγος να «απορροφήσει» κάθε συναί
σθημα, ούτε να καταργηθεί ο εργαλει- 
ακός Λόγος (αγορά, διοίκηση, τεχνο
λογία), απλώς πρέπει να υπάρχει η ορι- 
οθέτησή του, και αυτό είναι ένα πολι
τικό και ηθικό θέμα.
Η Ευρώπη διακρίθηκε και διακρίνεται 
πολιτισμικά γιατί εφηύρε τη Νεωτερι- 
κότητα από το 1500 και έπειτα (με όλες 
τις αντιφάσεις που τη χαρακτηρίζουν), 
επάνω σε μια πολυδιάστατη βάση: 
στον διαφωτιστικό ορθό Λόγο, ο οποί
ος δεν περιορίζεται στον εργαλειακό 
Λόγο, αλλά προϋποθέτει θρησκευτι
κές και ηθικές/φιλοσοφικές αξίες. Ο 
πυρήνας των αξιών είναι το αξιόπιστο 
και υπεύθυνο, αυτόνομο άτομο. Είναι 
γνωστό ότι η Εξέγερση του 1821 δεν 
θα γίνονταν αν δεν είχαν υπάρξει ομά
δες πεφωτισμένων ατόμων, οι οποίες 
εμπνευσμένες από τις αρχές της Αμε
ρικανικής καιτης Γαλλικής Επανάστα
σης οργάνωσαν μαζί με άλλες, ακόμη 
προνεωτερικές ομάδες, την εξέγερ
ση.
Ωστόσο στη συνέχεια και ως σήμερα 
δεν επικράτησαν, γιατί ισχυρές κοινω
νικές, πολιτικές και πολιτισμικές δυνά
μεις αντιδρούν σε αυτό. Αυτό εκφρά

ζεται μεταξύ άλλων σε ένα μείγμα προ- 
νεωτερικού, εργαλειακού Λόγου (πα- 
ρασπικός, ληστρικός καπιταλισμός) 
και κοινοτιστικού πνεύματος (πελατει
ακές σχέσεις εξάρτησης και σκέψης). 
Η ελληνική ιστορία στον 19ο και στον 
20ό αιώνα δείχνει ότι υπήρξαν λα
μπρές και αξιόλογες περιπτώσεις 
υπεύθυνων και τολμηρών επιχειρημα
τιών και αξιόπιστων και μορφωμένων 
ανθρώπων. Εντούτοις επικρατούν πά
ντοτε η αναξιοπιστία και η ανευθυνό- 
τητα, ιδιαίτερα στη δημόσια διοίκηση, 
οι οποίες έχουν καταστεί μια βαθιά ρι
ζωμένη νοοτροπία.
Αναξιοπιστία και ανευθυνότητα είναι 
αυτό που επιρρίπτουν οι ευρωπαίοι 
εταίροι στους Ελληνες. Και πώς αντέ- 
δρασαν ορισμένοι πολιτικοί και τα 
MME; Με έναν παιδαριώδη τρόπο του 
προσβεβλημένου «αθώου», επιρρί- 
πτοντας όλο το φταίξιμο στους άλλους 
και επιστρατεύοντας όλο το ρεπερτό
ριο της μνησικακίας, των προκαταλή
ψεων και των στερεοτύπων ενάντια 
στους ευρωπαίους εταίρους, από τους 
οποίους ελπίζουν και μια υποστήριξη! 
Αλλά στα τελευταία 30 χρόνια κατανά
λωσαν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, δί
χως να τις επενδύσουν παραγωγικά 
στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας. 
Αυτό επίσης που, μεταξύ άλλων, λεί
πει, είναι η έλλειψη μιας αποτελεσμα
τικής κουλτούρας της διαπραγμάτευ
σης και της τήρησης ορισμένων κανό

νων για τη λύση των διαφορών.
Η σημερινή καθολική κρίση εγκυμονεί 
μεγάλους κινδύνους, μπορεί όμως να 
λειτουργήσει και ως μία ευκαιρία. Οταν 
έχει καθηλωθεί κάποιος με τα νώτα 
στον τοίχο, τότε δεντου μένει άλλη λύ
ση παρά να αναπτύξει μια δημιουργική 
δραστηριότητα για ένα νέο ξεκίνημα. 
Για την κοινωνία συλλογικά ισχύει ό,τι 
και για τα άτομα: πρέπει κάποτε να 
ανακαλύψουν την αρχή της υπευθυνό
τητας, επέκεινα εύκολων συγκινησια
κών, απλοϊκών λύσεων. Σημαίνει 
σκληρή αυτοπειθαρχία και πειθαρχία 
των παιδιών στην εκπαίδευση, καθώς 
και ανάληψη από τα άτομα της ευθύ
νης και του κόστους των πράξεών 
τους.
Εξάλλου μόνον ο προγραμματισμός σε 
βάθος χρόνου και όχι η υποταγή στις 
πρόχειρες, εφήμερες τεχνοκρατικές 
και οικονομικίστικες λύσεις θα μπορού
σε να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό 
που απαιτείται είναι ένας νέος ηγεμονι
κός Λόγος, ο οποίος θα πείθει τους πο
λίτες ότι δεν θα επαναλαμβάνονται τα 
παλιά και ότι είναι και οι ίδιοι υπεύθυνοι 
γιατηνκατάσταση. Ωςτώρα κυριαρχεί 
ωστόσο το εξής παράδοξο: οι πολίτες 
δεν έχουν εμπιστοσύνη στους θεσμούς 
του κράτους, αλλά δεν έχουν ούτε απέ
ναντι στον εαυτό τους, ενώ από την άλ
λη επικρατεί ο κρατισμός, και τα περι
μένουν όλα από το κράτος. Αν όμως 
αποφασίσουν να γίνουν Ευρωπαίοι, τό
τε πρέπει να αποκτήσουν εμπιστοσύνη 
τόσο στους θεσμούς (αναδιοργανώνο- 
ντάς τους) όσο και στον εαυτόν τους 
(τηρώντας κανόνες).
Χρειάζεται μια νέα ελίτ, από ανθρώ
πους οι οποίοι θα είναι αδιάφθοροι, θα 
έχουν το θάρρος της γνώμης τους και 
δεν θα φοβούνται το κόστος των απο
φάσεών τους, αλλά θα παίρνουν τα ρί
σκα και τις ευθύνες για αυτές και δεν 
θα υποτάσσονται λάίκίστικα στις διά
φορες ιδεολογίες των μέσων ενημέ
ρωσης, των κομμάτων και των συντε
χνιών. Θα υπηρετούν το δημοκρατικό 
κράτος Δικαίου, την κοινωνική οικο
νομία της Αγοράς, τις αναγκαιότητες 
μιας οικολογικής κουλτούρας και την 
προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλή
ρωσης, δίχως να θεωρούν αυτοσκοπό 
τη νομιμοποιημένη εξουσία τους. Με 
αυτόν τον τρόπο θα υποστηριχθεί η 
κοινωνία πολιτών.
Σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
χρειάζεται να ληφθούν έκτακτα μέ
τρα: η συσπείρωση όλων γύρω από 
την κυβέρνηση. Και πρέπει να γίνει μια 
εθνική συμφωνία ανάμεσα στην κυ
βέρνηση, στην εργοδοσία και στα συν
δικάτα για μια τριεπϊ αναστολή όλων 
των απεργιών (ιδιαίτερα στον δημόσιο 
τομέα) με στόχο την άμεση οργάνωση 
ενός αξιοκρατικού φορολογικού μη
χανισμού που δεν θα ανέχεται τη φο
ροδιαφυγή. Η συμφωνία θα έχει ως γε
νικό στόχο ένα πρόγραμμα ανάπτυξης 
της παραγωγικότητας της οικονομίας, 
της Παιδείας και της επιστημονικής 
έρευνας, καθώς και της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα για τους 
νέους.
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Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΟΣ

0  βαθμός κατάκτησης της ελευθερίας και της ευημερίας του ατόμου είναι και το κριτήριο για 
του κάθε πολιτισμού

Ο Peter Gay, ένας 
από τους πιο θερ
μούς σημερινούς 
υποστηρικτέςτου 
Διαφωτισμού, στο 
βιβλίο του «Το 

κόμμα της ανθρωπότητας» (Εκδόσεις 
Θύραθεν, σελ. 261) υποστηρίζει πως 
πουθενά αλλού δεν υπάρχει τέτοιο χά
σμα μεταξύ λογιών και κοινού (στο κοι
νό συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τους κα
ταναλωτές εγχειριδίων για τον Διαφω
τισμό αλλά και τους παραγωγούς τους) 
όσο στον τρόπο που γίνεται αντιλη
πτός ο αιώνας των Φώτων. Ο Διαφωτι
σμός σύμφωνα με αυτούς τους παρα- 
γωγούς-εκλαϊκευτές είναι ένοχος για 
όλα τα δεινά του σύγχρονου κόσμου. 
Θα προσέθετα επίσης πως πουθενά 
αλλού δεν υπάρχει μεγαλύτερη σύγκλι
ση μεταξύ του συντηρητισμού και της 
αυτοαποκαλούμενης ριζοσπαστικής 
Αριστερός από όσο στα πυρά που και 
οι δύο στρέφουν κατά των βασικών 
προταγμάτων των philosophes.
Ο Διαφωτισμός, σύμφωνα με την κρι
τική των παραπάνω, συνθέτει μια θεο
ποίηση της λογικής, μια απλοϊκή και 
αντεπιστημονική αντίληψη για την 
Ιστορία, εμπνέεται από έναν ανόητο 
οπτιμισμό, εξοστρακίζει τη φαντασία 
και το συναίσθημα από την περιοχή 
της ανθρώπινης ύπαρξης· την τελευ
ταία μάλιστα δεν την κατανοεί καθό
λου. Εκτός όμως από τη φιλοσοφική 
του ρηχότητακατηγορείταιπως μετον 
ατομικισμό και την ιδεολογία της προ
όδου οδήγησε στους ολοκληρωτι
σμούς του 20ού αιώνα. Από τον 18ο 
αιώνα ως σήμερα και από τους παλαι
ούς αντιδραστικούς Χέντερ, Μπερκ, 
Σπένγκλερ ως τους σημερινούς «ριζο
σπάστες» Μπαντιού - Σίζεκ ο Διαφωτι
σμός αποτελεί το «αβγό του φιδιού» 
για όλα τα κακά που έλαχαν στην αν
θρωπότητα.
Είναι αλήθεια ότι ο Διαφωτισμός κή
ρυσσε την αναγκαιότητα της χρήσης 
του ορθού λόγου και την αξία της γνώ
σης στον αγώνα κατά των προκαταλή
ψεων. 0  ορθολογισμός όμως των φι
λοσόφων και ηανάδειξη του Λόγου ως 
υπέρτατης αξίας καθόλου δεν σήμαινε 
αποδοχή της νοησιαρχίας και ενός 
αφελούς επιστημονικισμού. Η ανατί
μηση του Λόγου είναι συνέπεια της 
οντολογικής και γνωσιοθεωρητικής 
αναβάθμισης του αισθητού κόσμου 
έναντι του κόσμου του Θεού και της 
μεταφυσικής. Σίγουρα είναι αλήθεια 
πως αυτή η αναβάθμιση, προωθώντας 
την πίστη στις αιτιακές σχέσεις, υπο
βάθμισε τις κανονιστικές αρχές, γεγο
νός που προκάλεσε την άνοδο του

σκεπτικισμού και του μηδενισμού (και 
σε δεύτερο πλάνο του ολοκληρωτι
σμού). Από αυτό όμως το σημείο ως το 
σημείο ναυποστηρίζεται πως ο Διαφω
τισμός γεννάει απευθείας τον ολοκλη
ρωτισμό η διαστρέβλωση (και η βλα
κεία) είναι τεράστια. Πάντως δεν είναι 
τυχαίο ότι ο Καντ -  στο αποκορύφωμα 
της σκέψης του Διαφωτισμού -  έγκαι
ρα διέβλεψε αυτούς τους κινδύνους 
και επεδίωξε να στήσει τις κανονιστι
κές αρχές στα ορθολογικά και φυσικά 
τους πόδια, απαλλάσσοντάςτις από τα 
θεολογικά βαρίδια. Τελικά όπως υπο
στηρίζει ο Zeev Sternhell στο ιδιαίτερα 
σ ημ αντικό  έργο  του  «Ο αντι- 
Διαφωτισμός» (εκδόσεις Πόλις) είναι η 
αντίθεση στο φυσικό δίκαιο, στον ορ
θολογισμό, στον ανθρωπισμό και στον 
οικουμενισμό που έκαναν δυνατή την 
εμφάνιση του πολιτισμικού εθνικισμού 
και του φυσικού του επακόλουθου του 
πολιτικού εθνικισμού.
Οι φιλόσοφοι πάντως αναγνώριζαν το 
πρόβλημα της ιστορικής νομιμοποίη
σης του φανατισμού και πάλεψαν ενα
ντίον του. Σε ένα πράγμα ήσαν φανα
τικοί, στον αγώνα τους κατά του φανα
τισμού. Η ετερογονία των σκοπών πά
ντως δείχνει ότι η χρήση κάθε μεγάλης 
αφήγησης -  συμπεριλαμβανομένου 
του Διαφωτισμού -  δεν εναρμονίζεται 
πάντα με τις αρχές της. Δεν υπάρχει 
ευθυγράμμιση μεταξύ των ιδεών και 
των πολιτικών συνεπειών. Η πρακτική 
συνέπεια των ιδεών πολλές φορές 
ακολουθεί τους ερμηνευτές και όχι 
τους δημιουργούς.
Πάντως κοινός παρονομαστής της 
αντίληψης των διαφωτιστών είναι ο εν
στερνισμός της κριτικής σκέψης ως 
απαραίτητης προϋπόθεσης στον αγώ
να κατά των προκαταλήψεων και της 
άγνοιας. Ο Διαφωτισμός με τη στενή 
έννοια αναγνωρίζεται στην κριτική

σκέψη. Ο αγώνας κατά της μεταφυσι
κής, της σχολαστικής φιλοσοφίας ή 
και της σκέτης δεισιδαιμονίας είναι το 
κύριο. Η αξία της επιστημονικής σκέ
ψης έγινε, μετάτον Διαφωτισμό, αναμ
φισβήτητη. Αυτό που διακυβεύεται εί
ναι η χρήση της. Η αδιαφορία του Δια
φωτισμού για τον πεσιμισμό, για τον 
εξεζητημένο λόγο, για τον σχετικισμό, 
την αοριστολογία και τη λεκτική ακρο
βασία αποτελεί το μεγάλο του πλεονέ
κτημα και όχι αιτία κατηγορίας.
Σε μια εποχή όπου η επιστήμη αποδεί- 
κνυε πως ο άνθρωπος και η Γη δεν απο
τελούν το κέντρο του κόσμου οι δια
φωτιστές κλήθηκαν να υπερασπι- 
σθούν τον ανθρωποκεντρικό χαρα
κτήρα της ιστορίας, στρατεύτηκαν για 
να αποδείξουν πως μόνο ο αυτόνομος 
και αυτοτελής άνθρωπος, ο απαλλαγ
μένος από το βάρος των εξωανθρώπι- 
νων θεϊκών ή μοναρχικών επιταγών, 
αξίζει να ονομάζεται άνθρωπος. Ο Δι
αφωτισμός όχι μόνο δεν απλούστευσε 
τις αρχές της ακρίβειας και της κατα
νόησης στην ιστορία αλλά απάλλαξε 
και την αιτιότητα από το πέπλο της 
οποιοσδήποτε εξωανθρώπινης και με
ταφυσικής αυθεντίας.
Αυτή η πίστη στην αυτοτέλεια του αν
θρώπου είναι ο πυρήνας του τόσο πα- 
ρεξηγημένου ατομικισμού. Η προτε
ραιότητα που έδωσε ο Διαφωτισμός 
στο ατομικό έναντι του κοινοτικού έχει 
την αφετηρία της στον δυϊσμό του αν
θρώπου σε φυσικό ον, που κυβερνάται 
όπως και όλα τα άλλα σώματα από αμε
τάβλητους νόμους της φύσης, και σε 
νόημον ον, που το ίδιο διαμορφώνει 
τους έλλογους νόμους που διέπουν τη 
ζωή του. Ο άνθρωπος μόνο ως άτομο 
μπορεί να ξεχωρίσει από τη φυσική 
του διάσταση και να εισέλθει στην αν
θρώπινη. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος 
όταν παύει να είναι μόνο φύση και παύ
ει να είναι μόνο φύση όταν καταλαβαί
νει πως η κύρια δύναμή του βρίσκεται 
στη λογική και στην ελευθερία της 
βούλησής του. Στις τυχόν ενστάσεις 
που μπορούν να τεθούν για τις χρονι
κές προτεραιότητες απαντώ πως είναι 
αλήθεια ότι η αίσθηση της ένταξης σε 
μια κοινότητα, φυλή, έθνος προϋπάρ
χει της αίσθησης της ατομικότητας. Εί
ναι όμως η τελευταία που εξανθρωπί- 
ζει τον άνθρωπο. Οσο ο άνθρωπος δεν 
συνειδητοποιεί πως ο ίδιος είναι ο δη
μιουργός της ιστορίας του και όχι η φύ
ση, η κοινότητα, η αφαιρετική ιστορία, 
η θεία πρόνοια ή η τύχη τόσο εξακο
λουθεί να κινείται στο πλαίσιο του «λύ
κος εναντίον λύκων».
Οπου το συλλογικό επικαθορίζει το 
ατομικό εκεί η ιστορία ντυμένη με τα

Οι διαφωτι
στές τελικά 
κστηγορού- 
νται για την 
επιτυχία 
των ιδεών 
τους* και αν 
υποθέσου
με πως οι 
ιδέες τους 
ξεπεράστη- 
καν, είναι 
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μόστηκαν 
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να αλλά
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αλλάζουν 
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μέλλον τον 
κόσμο προς 
το καλύτερο

την αξιολόγηση

μαύρα ρούχα της φυσιοκρατίας ή του 
εθνο-φυλετισμού καθορίζει το πολιτι
κό και την κοινωνική απελευθέρωση. 
Εκεί το άτομο, το κοινωνικό συμβό
λαιο και η δημοκρατία υποτάσσονται 
στις δυνάμεις της ζωής, των αισθήσε
ων, στην προτεραιότητα της φυλής, 
του αίματος, του λαού ως οργανική 
ενότητα και του ισχυρού ηγέτη. Αυτού 
του αντι-διαφωτισμού και όχι του Δια
φωτισμού ακραία κατάληξη είναι ο φα
σισμός (εκ νέου Sternhell).
Οσον αφορά την κριτική στην ιδέα της 
προόδου, η οποία γίνεται μάλιστα και 
από δήθεν αριστερές αφετηρίες, νομί
ζω πως αρκεί να ειπωθεί μόνο αυτό. Οι 
πνευματικοί άνθρωποι δεν πρέπει να 
επιτρέψουν να ξεχαστεί οπυρήναςτου 
διαφωτιστικού μηνύματος, που δεν εί
ναι άλλος από την πίστη σε μια ιστορία 
η οποία κινείται, με αντιφατικό και αλ- 
ληλοσυγκρουόμενο τρόπο,προς την 
ανθρώπινη ευτυχία και ατομική αυτο
τέλεια. Τότε βεβαίως οξύνονται και οι 
αντιφάσεις. Το μεγαλείο του Διαφωτι
σμού έγκειται στο ότι αποκάλυψε τις 
κρυμμένες κάτω από το χαλί της θεο
λογίας και του δεσποτισμού αντιφά
σεις και τις μετουσίωσε σε πίστη στην 
ανθρώπινη αυτονομία. Αυτονομία που 
είναι το άλλο όνομα της προόδου.
0  Διαφωτισμός και η νεωτερική πολι
τική σκέψη φώτισαν το ανοιχτό και πο
λυσύνθετο μέλλον της ανθρωπότητας 
και, παρά τα αντιθέτως υποστηρίζόμε- 
να, μπορούν και σήμερα, με τη βοή
θεια του δημοκρατικού, πνευματικού 
και πολιτικού κόσμου, να αποτελό
σουν πυξίδα προσανατολισμού στον 
κόσμο των αξιών, όπου πάνω από όλα 
τοποθετούνται το ανεξάρτητο άτομο, 
ο ανθρωπισμός και το σύγχρονο κοι
νωνικό συμβόλαιο. Οι διαφωτιστές τε
λικά κατηγορούνται για την επιτυχία 
των ιδεών τους· και αν υποθέσουμε 
πως οι ιδέες τους ξεπεράστηκαν, είναι 
γιατί εφαρμόσθηκαν έτσι ώστε να αλ
λάξουν και να αλλάζουν διαρκώς στο 
μέλλον τον κόσμο προς το καλύτερο. 
Αυτό που μένει από τον Διαφωτισμό 
είναι πως αν τελικά υπάρχει μια νομο
τέλεια αυτή δεν είναι άλλη από την 
ανάγκη συντονισμένης δράσης των 
ανθρώπων για να αποφύγουν την κυ
ριαρχία τυφλών δυνάμεων και να προ
σεγγίσουν την ελευθερία ως υπέρτα
τη αξία. Ο βαθμός κατάκτησης της 
ελευθερίας και της ευημερίας του 
ατόμου είναι και το κριτήριο για την 
αξιολόγηση του κάθε πολιτισμού. 
Κριτήριο που σε εποχές μετανεωτερι- 
κής ισοπέδωσης και εθνικιστικών πα
ροξυσμών είναι χρήσιμο πού και πού 
να θυμόμαστε.
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Η (ρροϊδική ψυχανάλυση έπαυσε να υπηρετεί τον ορθό λόγο, την επαγωγική μέθοδο, 
τον ανθρωπισμό και την ιδεολογία της προόδου;

Α υτή η ρητορική 
ερώτηση συνη- 
χεί με την περι
βόητη αναρώτη- 
σητουΦρόινττο 
1932 «Γιατί πό

λεμος;». Είναι η απάντησή του σε επι
στολή του Αϊνστάιν σχετικά με το τρα
γικό φαινόμενο του σφαγείου του Α' 
Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα, στις 
αρχέςτου 21ου αιώνα, τίθεται το ζήτη
μα «Ο Διαφωτισμός μετά τον Φρόιντ 
και την ψυχανάλυση» ως εάν να μην 
είναι κατ’ αρχάς προφανές πως ο Φρό
ιντ και οι μαθητές του ήταν παιδιά του 
αιώνα των Φώτων. Και όμως κάποιο 
δίκιο εμπεριέχει αυτό το ερώτημα.
Ας πάρουμε όμως το ζήτημα από την 
αρχή. Τον Δεκέμβριο του 1784 το γερ- 
μανικό π ερ ιοδ ικό  «Berlinische 
Monatschrift» δημοσιεύει την απάντη
ση του Καντ στο ερώτημα «Was ist 
Aufklärung?». Αυτή δε την απάντηση 
την αναλύει και την παρουσιάζει ο Μι- 
σέλ Φουκό σε ομότιτλο του κείμενο το 
1984. Περιληπτικά λοιπόν υπογραμμί
ζεται ότι σε τελική ανάλυση ο Διαφωτι
σμός συμπεριλαμβάνεται στις πρακτι
κές σε τρία μεγάλα πεδία: α) στις σχέ
σεις ελέγχου επί των αντικειμένων, β) 
στις σχέσεις δράσης επί των άλλων και 
γ) στις σχέσεις με τον εαυτό μας. Ετσι η 
οντολογία του «νέου» ανθρώπου, του 
«ανθρώπου των Φώτων», μπορεί να

αναλυθεί σχετικά με τρεις άξονες; τον 
άξονα της γνώσης, αυτόν της ισχύος 
της «εξουσίας» και τον άξονα της ηθι
κής. Αυτά είναι τα ανοιχτά ερωτήματα 
που κληροδότησεο 18ος αιώνας στους 
δύο επόμενους αιώνες. Και φυσικά και 
στον τρέχοντα αιώνα. Και σημειώνει ο 
Φουκό: Το φιλοσοφικό ήθος χαρακτη
ρίζεται από μια στάση ορίου. Μια κριτι
κή στάση που επιτρέπει την ανάλυση 
των ορίων και τον συλλογισμό σε αυτά 
καθαυτά τα όρια. Ετσι η κριτική προω
θεί όσο πιο μακριά γίνεται το ατέρμον 
έργο της ελευθερίας.
Ο Φρόιντ, λοιπόν, τέκνο της επιστημο
νικής επανάστασης και οπαδός της 
προόδου, θα προσπαθήσει να συγκε- 
ράσει τους δύο δρόμους αναζήτησης 
της εποχής του: τον επιστημονικό, 
όπου η περιγραφή των «φαινομένων» 
απαιτεί επιβεβαίωση, και τον ηθικό, 
όπου οι εντολές και οι οδηγίες της ηθι
κής αναζητούν δικαίωση. Ετσι λοιπόν 
εγκαθίδρυσε μια θεωρία περί ψυχής 
που συνοδεύεται από θεραπευτικές 
προτάσεις πρωτοφανούς αποτελε- 
σματικότητας για την εποχή του. Με 
αυτόν τον τρόπο κατάφερε κάτι σημα
ντικό: απελευθέρωσε (δυνητικά βέ
βαια) τον άνθρωπο από τα πάθη του 
και τις δουλείες του και συγχρόνως 
οριστικοποίησε την αλλοτρίωσή του, 
δηλαδή την «εξάρτησή» του από το 
ασυνείδητο πεδίο του ψυχισμού του.

Οπως ορθώς έχει λεχθεί, η ψυχανάλυ
ση έδειξε πως ο άνθρωπος έπαυσε να 
είναι αφεντικό στο ίδιο του το σπίτι. Και 
όμως ο Φρόιντ και οι μαθητές του στο 
γύρισματου 19ου προςτον 20ό αιώνα, 
για περίπου μία εικοσαετία, πίστεψαν 
στην απελευθέρωση του κοινού αν
θρώπου και στην πρόοδό του χάρη 
στη γνώση και στην επίγνωση των ορί
ων και φυσικά χάρη στη μετουσίωση 
και στη δημιουργικότητα και στον πο
λιτισμό...
Δύο γεγονότα ήρθαν να διαψεύσουν 
την αισιοδοξία των ψυχαναλυτών της 
αρχικής περιόδου. Το ένα αφορά την 
κλινική πρακτική τους. Ενώ είχαν φρο
ντίσει με συστηματικότητα να εγκαθι- 
δρύσουν το δυνατόν πιο αυστηρούς 
και σαφείς κανόνες κλινικής πρακτι
κής και ενώ συγχρόνως η ψυχαναλυτι
κή θεωρία εμπλουτίζεται και εκλεπτύ
νεται, οι «αντενδείξεις» και οι «αποτυ
χίες» πολλαπλασιάζονται. Επειτα από 
προσεκτικό έλεγχο αυτά τα φαινόμενα 
φάνηκε ότι δεν οφείλονται μόνο σε πι
θανά και υπαρκτά λάθη κλινικής πρα
κτικής. Ετσι ο Φρόιντ υποχρεώθηκε να 
ορίσει την ύπαρξη μιας «αρνητικής θε
ραπευτικής αντίδρασης» που ερείδε- 
ται σε αρνητικές και καταστροφικές 
ορμές και ασυνείδητες δυνάμεις. Και 
έτσι όρισε με αυτή την ευκαιρία και με 
αυτές τις παρατηρήσεις τη δεύτερη, 
συμπληρωματική, θεωρία του περί ορ

μών: τις ορμές ζωής και θανάτου, τον 
έρωτα και τον θάνατο.
Το δεύτερο κυρίως γεγονός που ήρθε 
να επιβεβαιώσει την ως άνω έμπνευσή 
του είναι ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος 
και το σφαγείο στο οποίο μετατράπη
κε αυτή η ήπειρος της προόδου και του 
Διαφωτισμού, η Ευρώπη. Στις αιτίες 
των πολέμων και των καταστροφών 
προσπάθησε να απαντήσει ο Φρόιντ 
στον Αϊνστάιν. Το συμπέρασμά του εί
ναι απογοητευτικό. Η μοίρα του αν
θρώπου είναι να ξεχάσει την πρόοδο, 
την επιστήμη, την τέχνη και τον πολι
τισμό. Οι δυνάμεις του πολέμου και 
της καταστροφής κερδίζουν (σχεδόν) 
πάντα. Και να σκεφθεί κανείς πως ο 
Φρόιντ υπήρξε «τυχερός» γιατί πεθαί- 
νοντας το 1939 δεν γνώρισε τις κατα
στροφές του Β' Παγκοσμίου Πολέ
μου...
Αυτές οι διαπιστώσεις, που από πολ
λούς θεωρήθηκαν απαισιόδοξες, οδή
γησαν σε μια πρώτη και βαθιά ρήξη 
στους κόλπους του διεθνούς ψυχανα
λυτικού κινήματος. Οι έννοιες των ορ
μών ζωής και θανάτου απορρίφθηκαν 
κάθετα με πρωταγωνιστές τους βορει- 
οαμερικανούς ψυχαναλυτές, οι οποίοι 
πριμοδοτώντας την ψυχολογία του 
Εγώ έδιναν το σύνθημα για μια προ
σαρμοστική και ψυχοτονική ψυχανά
λυση, μείζονα συνοδοιπόρο της αν- 
θούσας και κραταιάς καπιταλιστικής 
κοινωνίας. Ετσι τα αργυρώνητα ιερα
τεία του υπαρκτού φροϊδισμού μπο
ρούσαν να αποφθέγγονται συλλήβδην 
αρνητικά σχετικά με τις ψυχολογικές 
ρίζεςτηςεξέγερσηςτουΜάητου 1968, 
να έχουν αγαστή συνεργασία με τις δι
κτατορίες της Λατινικής Αμερικής και 
στα καθ’ ημάς να συμπεραίνουν πως 
όλοι οι επαναστάτες, διά μέσου της πα- 
γκόσμιας ιστορίας, είναι νευρωτικοί 
και πως κάποιοι «ήρωες» των πρόσφα
των γεγονότων είχαν συναισθηματι
κές δυσκολίες...
Να τελικά το σύγχρονο δίλημμα: Η 
φροϊδική ψυχανάλυση έπαυσε να υπη
ρετεί τον ορθό λόγο, την επαγωγική 
μέθοδο, τον ανθρωπισμό και την ιδε
ολογία της προόδου; συντείνει και αυ
τή στην παγκόσμια καταστροφή του 
ανθρωπισμού με όπλο τον καταναλω
τισμό και τ ις  πολλαπλές μετα- 
καπιταλιστικές οικονομικές κρίσεις 
και τους πολλαπλούς «τοπικούς» πο
λέμους; Φυσικά όχι. Μόνο που σιγά σι
γά η ψυχανάλυση απέκτησε έναν 
ύπουλο και πολύ επικίνδυνο εχθρό: 
τον εαυτό της. Ναι, σήμερα πια το ψυ
χαναλυτικό έργο δεν είναι μόνο το έρ
γο της θεραπείας του ανθρώπου από 
τα πάθη του. Είναι πριν από όλα έργο 
αυτογνωσίας και ταπείνωσης. Εργο 
ανάπτυξης μιας καινούργιας κριτικής 
διάθεσης και μιας καινούργιας κατα
νόησης αυτού του μετα μοντέρνου 
υποκειμένου, που φυσικά συμπερι
λαμβάνει και τους ψυχαναλυτές. Με 
αυτόν τον τρόπο η ψυχανάλυση, που 
συνετέλεσε στο ξεθώριασμα του ιδε
ώδους του Διαφωτισμού, μπορεί να 
συμβάλει στην αναγέννηση του ορθού 
λόγου και του ανθρωπισμού.
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Η αντιδραστική ιδεολογία που απειλεί τπν ποιότητα τπς παιδείας

Τ
ο καλοκαίρι του 
1816 πραγματο
π ο ιή θ η κ ε  σ τ ις  
όχθες της λίμνης 
της Γενεύης μία 
συνάντηση. Ήταν 
εκεί και δύο από τους μεγάλους τπς 

ρομαντικής ποίησης, ο Λόρδος Βύρων 
και ο φίλος του ο Percy Bysshe Shelley. 
Ήταν εκεί μαζί με τις ερωμένες τους 
και ποιόν άλλο νομίζετε; Τον γιατρό 
τους. Μελετούσαν και συζητούσαν για 
την ενοχλητική δουλειά του Ερασμου 
Δαρβίνου, του παππού του Κάρολου, 
για τα δυνατότητα δημιουργίας τεχνη
τής ζωής. Ο Λόρδος Βύρων πρότεινε, 
προκειμένου να ελαφρύνουν τη κου
βέντα και να κριτικάρουν τον παππού 
Δαρβίνο με το δικό τους τρόπο, να 
γράψει καθένας μια ιστορία με φαντά
σματα. Ξεκίνησε ο ίδιος, αλλά γρήγορα 
εγκατέλειψε την προσπάθεια. Το ίδιο 
έγινε και με τον Shelley. Όμως ο για
τρός τους κατάφερε να γράψει μια 
τρομακτική ιστορία με βαμπίρ. Η ερω
μένη του Βύρωνα έπεσε στην αγκαλιά 
του λέγοντας ότι μόνο αυτόν θέλει. 
Υποθέτω αντί για το βαμπίρ. Αντίθετα 
με τις σημερινές έφηβες σε όλο τον 
κόσμο που έχουν ερωτευθεί ένα κινη
ματογραφικό βαμπίρ ή τη γυναίκα στη 
« νύχτα των βρυκολάκων» του Πολάν- 
σκυ. Η ερωμένη όμως του Shelley δεν 
έχαβε κάτι τέτοια.' Ηταν κόρη της πιο- 
ν έ ρ α ς  φ ε μ ιν ίσ τ ρ ια ς  Μ α ίρη ς

Wollstonecraft και του αναρχικού φι
λόσοφου William Godwin. Γθητεύτη
κε από την επιστήμη, παντρεύτηκε τον 
ποιητή της και η κυρία πλέον Shelley, 
δημοσίευσε, λίγα χρόνια αργότερα, το 
βιβλίο της με τίτλο « The m odern 
Prometheus». Δεν ξέρω αν η Mary 
Shelley είχε περιλάβει στους Προμη
θείς της τους νευροεπιστήμονες του 
αιώνα της. Του αιώνα που μπήκαν οι 
βάσεις του επιστημονικού χώρου που 
σήμερα ονομάζεται νευροεπιστήμη ή 
νευροεπιστήμες.. Κατ’ αρχήν ο Δαρβί- 
νος, υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφο
ρά είναι αποτέλεσμα μιας μακροχρό
νιας εξελικτικής διαδικασίας, ιδίως με 
το βιβλίο του « The Expression of the 
Emotions in Man and Animals» (Η έκ
φραση των συναισθημάτων στον άν
θρωπο και τα ζώα, 1872), έβαλε την 
ψυχολογία στον χώρο της πειραματι
κής έρευνας, γεγονός που επισφραγί
ζεται με την ίδρυση το 1878 του Εργα
στηρίου Πειραματικής Ψυχολογίας 
στο Πανεπιστήμιο Harvard από τον 
William James, αδελφό του συγγρα
φέα Henry James. Εχει λεχθεί ότι ο 
William James είναι ο Καρτέσιος του 
20ου αιώνα όχι μόνο διότι απάλλαξε 
την ψυχολογία από τη φιλοσοφία, 
αλλά και διότι έθεσε θεμελιώδη ερω
τήματα, όπως αυτά που σχετίζονται με 
τη φύση της συνείδησης. Ερωτήματα 
που η απάντησή τους αναζητείται στον 
21ο αιώνα.

Στις αρχές του 19ου αιώνα ο Franz 
Josef Gall εγκαταλείπει τη συντηρητι
κή Βιέννη της Αυστροουγγαρίας και 
εγκαθίσταται στο Παρίσι του διαφωτι
σμού όπου, ούτε λίγο ούτε πολύ, δη
μοσίευσε χάρτες του ανθρώπινου 
εγκεφάλου όπου υπήρχαν 35 περιο- 
χές-αργότερα έγιναν περισσότερες- 
που στην καθεμιά εντοπιζόταν και μια 
ειδική λειτουργία. Σε αυτούς τους χάρ
τες θα περιλάβει περιοχές υπεύθυνες 
για τη γενναιοδωρία, τη μητρική αγά
πη, τη μυστικοπάθεια κ.λπ. Αν και ο 
πυρήνας των ιδεών του Gall είναι σω
στός, εντούτοις η υπερβολή των όσων 
τελικά πρότεινε, που οδήγησε και στην 
ανυπόστατη «φρενολογία» του, διευ
κόλυνε τη διατύπωση των τελείως 
αντίθετων και ολικά λανθασμένων 
απόψεων. Συγκεκριμένα ο μαθητής 
του Gall, Pierre Flourens διατυπώνει τη 
θεωρία του ενιαίου πεδίου. Σύμφωνα 
με αυτήν, δεν υπάρχουν στον εγκέφα
λο εξειδικευμένες περιοχές, αλλά το 
σύνολο του εγκεφάλου συμμετέχει 
στο σύνολο των λειτουργιών που 
πραγματοποιούνται. Η θεωρία αυτή 
έχει σημαντικούς υποστηρικτές και 
στην ουσία ήταν η επικρατούσα θεω
ρία μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα, 
παρ’όλο που τα πειραματικά δεδομέ
να έδειχναν ότι δεν ήταν σωστή. Πράγ
ματι, τα δεδομένα της νευροφυσιολο- 
γίας, της νευροανατομίας, της νευρο- 
λογίας και της πειραματικής ψυχολο
γίας έδειχναν με αναμφισβήτητο 
τρόπο ότι η λειτουργία του εγκεφάλου 
χαρακτηρίζεται από την αλληλεπίδρα
ση περιοχών, οι οποίες εμφανίζουν 
υψηλού βαθμού εξειδίκευση. θ α  ανα
φερθώ σε ένα από αυτά τα δεδομένα 
που είναι η ανακάλυψη κατά το δεύτε
ρο μισό του 19ου αιώνα από τους 
Pierre-Paul Broca και Karl Wernicke 
δύο περιοχών του λόγου με διαφορε
τική εντόπιση και διαφορετική λει
τουργία. Τοποθετώντας την αρχή της 
εντοπισμένης λειτουργίας μέσα σε ένα 
συνδεσμολογικό πλαίσιο, ο Wernicke 
εκτιμούσε ότι διαφορετικά στοιχεία 
μιας συμπεριφοράς υφίστανται επε
ξεργασία σε διαφορετικές περιοχές 
του εγκεφάλου. Προώθησε έτσι τα 
πρώτα στοιχεία για την ιδέα της κατα
νεμημένης επεξεργασίας, η οποία 
αποτελεί πλέον κεντρικό σημείο της 
θεώρησης που έχουμε σήμερα για τη 
λειτουργία του εγκεφάλου. Ωστόσο, 
όπως έχω ήδη αναφέρει, η άποψη του 
ενιαίου πεδίου του εγκεφάλου κυριαρ
χούσε στη σκέψη και την κλινική πρά
ξη των νευροεπιστημόνων κατά τη δι
άρκεια του πρώτου μισού του 20ου αι
ώνα. Αναφέρθηκα στα όσα, στηριγμέ

Το ερώτημα 
είναι γιατί 
οι ολιστικές 
αυτές θεω
ρίες κατά- 
φεραν να 
έχουν τόση 
ισχύ παρά 
τα αντίθετα 
εμπειρικά 
δεδομένα

να σε κλινικά και παθολογοανατομικά 
δεδομένα, υπεστήριξαν οι Broca και 
Wemicke. Ερχομαι στο αντίθετο πα
ράδειγμα. Ο πολύ γνωστός Βρετανός 
νευρολόγος Henry Head και ο επίσης 
πολύ γνωστός Γερμανός νευροψυχο
λόγος Kurt Goldstein υπεστήριξαν ότι 
στην αφασία οι διαταραχές της γλώσ
σας δεν μπορούν να αποδοθούν σε 
βλάβες συγκεκριμένων θέσεων, αλλά 
μπορεί να προέρχονται από τραυματι
σμό σχεδόν οποιοσδήποτε περιοχής 
του εγκεφαλικού φλοιού.
Ο γνωστός επίσης Καθηγητής της Ψυ
χολογίας του Harvard Karl Lashley 
υπεστήριξε ότι «Ο ιδανικός αρχιτεκτο
νικός χάρτης του εγκεφάλου είναι σχε
δόν άχρηστος» και ότι «η υποδιαίρεση 
σε περιοχές στερείται σε μεγάλο βαθ
μό ανατομικής σημασίας και.......είναι
παραπλανητική ως προς τις πιθανολο
γούμενες λειτουργικές περιοχές του 
εγκεφαλικού φλοιού».
Το ερώτημα ασφαλώς είναι γιατί οι ολι
στικές αυτές θεωρίες κατάφεραν να 
έχουν τόση ισχύ παρά τα αντίθετα 
εμπειρικά δεδομένα. Η γνώμη μου εί
ναι ότι η αντίληψη που έχουμε για τον 
«εαυτό» σαν ενιαίο σύνολο, ότι αισθα
νόμαστε και δρούμε σαν μία ενότητα, 
προκαλεί μεγάλες δυσκολίες στο να 
αντιληφθεί κανείς ότι αυτή η «ολοκλή
ρωση » είναι αποτέλεσμα της συντονι
σμένης λειτουργίας περιοχών του 
εγκεφάλου που η κάθε μία έχει διαφο
ρετικό ρόλο.
Η ανορθολογική δοξασία του ενιαίου 
πεδίου (ανορθολογική υπό την έννοια 
ότι αρνείται στην ουσία τα επιστημονι
κά δεδομένα σαν και αυτά που ανέφε
ρα παραπάνω) στηρίχτηκε στην θεω
ρία του νευρωνικού δικτύου. Γύρω στο 
1850 ο Theodor Schwan διατυπώνει 
την κυτταρική θεωρία. Ο Theodor 
Schwan συγκεκριμένα αναφέρει ότι 
«ολοι οι οργανισμοί απαρτίζονται από 
όμοια μέρη, δηλαδή από κύτταρα. Αυ
τά τα κύτταρα συγκροτούνται και ανα
πτύσσονται σύμφωνα με κοινές αρχές. 
Επομένως, οι μηχανισμοί που διέπουν 
τη συμπεριφορά των κυττάρων είναι 
πάντοτε το αποτέλεσμα των ίδιων φυ
σικών δυνάμεων». Η θεωρία αυτή απο
τελεί την πρώτη κυριολεκτικά καθολι
κή αρχή της βιολογικής επιστήμης. 
Παρά τη διατύπωση της κυτταρικής 
θεωρίας το μοντέλο που επικρατούσε 
για τον εγκέφαλο ήταν ότι αποτελείται 
από ένα συνεχές δίκτυο (πλέγμα) νευ
ρικών κυττάρων και των αποφυάδων 
τους και ότι η επικοινωνία γινόταν με 
μετάδοση ηλεκτρικών παλμών. Πρό
κειται για το μοντέλο εκείνο που στή
ριξε τη θεωρία του ενιαίου πεδίου. 
Υποστηρικτής αυτής της άποψης ήταν 
ο ιστολόγος Camillo Golgi ο οποίος 
δουλεύοντας απομονωμένος στην Πα- 
βία ανακάλυψε μια νέα τεχνική βαψί
ματος ιστολογικών τομών. Το 1887, 
ένας άλλος ιστολόγος, ο ισπανός 
Santiago Ràmon Y Cajal, πληροφορεί
ται για την τεχνική Golgi και ρίχνεται 
στη δουλειά βάφοντας και μελετώντας 
ιστολογικές τομές από ώριμους και εμ
βρυϊκούς εγκεφάλους. Ενα χρόνο με-
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τά, δημοσιεύει θαυμάσιες ιστολογικές 
εικόνες του εγκεφάλου όπως τις έβλε
πε στο μικροσκόπιο, κάνοντας παράλ
ληλα την εξής παρατήρηση: «Η μόνη 
άποψη που βρίσκεται σε αρμονία με τα 
δεδομένα μου είναι ότι τα νευρικά κύτ
ταρα είναι ανεξάρτητα το ένα από το 
άλλο και ότι η επέκταση της νευρικής 
δράσης γίνεται με επαφές στο επίπεδο 
ορισμένων συσκευών ή διατάξεων 
σύνδεσης».
Αυτή λοιπόν η δομή, που από τη μία 
χωρίζει αλλά και παράλληλα συνδέει 
τα νευρικά κύτταρα είχε ανακαλυφθεί 
αλλά δεν είχε βαπτισθεί ακόμη. Το 
όνομα «σύναψη» θα της το δώσει ο πα
τέρας της σύγχρονης νευροφυσιολο- 
γίας Charles Sherrington. Σήμερα κα
νείς ίσως δεν αμφιβάλλει για την ύπαρ
ξη των συνάψεων, οι δε γνώσεις μας 
για τη λειτουργία τους είναι εντυπωσι
ακές. Εκείνα όμως τα χρόνια, και για 
περίπου μισό αιώνα, η διαμάχη για το 
αν υπάρχουν ή όχι συνάψεις βρισκό
ταν στο κέντρο της νευροβιολογικής 
έρευνας. Η κυτταρική θεωρία του 
Cajal, παρ' όλο ότι επιβεβαιωνόταν συ
νεχώς από νέα δεδομένα, εδέχθη εντο
νότατη πολεμική. Το 1906, αν δεν κά
νω λάθος, o Cajal και ο Golgi πήραν το 
Βραβείο Nobel. Κατά την απονομή ο 
Golgi εξαπέλυσε βίαιη επίθεση εναντί
ον του Cajal. Ενας από τους ισχυρούς 
πολέμιους των όσων υποστήριξε ο 
Cajal, αλλά και ο πατέρας της σύγχρο- 
νη ς νευροφ υσ ιολογίας C harles 
Sherrington, ήταν και ο νομπελίστας 
νευροφυσιολόγος John Eccles. Ανα- 
φέρομαι στον John Eccles διότι πρό
κειται για χαρακτηριστικό παράδειγμα 
εξέλιξηςτηςσκέψηςτουαπότονανορ- 
θολογισμό της άρνησης της κυτταρι
κής θεωρίας για τον εγκέφαλο στον 
ανορθολογισμό ενός «πλατωνικού κό
σμου 3» που προτείνει μαζί με τον Karl

Popper. «Ο Κόσμος 3 είναι κατά κά
ποιο τρόπο ένα είδος πλατωνικού κό
σμου ιδεών, ένας κόσμος που δεν 
υπάρχει κάπου αλλά που έχει παρου
σία, που αντιδρά κυρίως με τον ανθρώ
πινο νού». (Μετέφρασα από τη σελ 
430 του βιβλίου των Eccles και Popper 
The Self and Its Brain” (Springer 
1977).
Τα τελευταία χρόνια με την επικαιρο- 
ποίηση των θρησκειών και για τον δυ
τικό κόσμο του ιουδαιοχριστιανισμού, 
οι διατυπώσεις τέτοιων δοξασιών γίνο
νται πολύ πιο επιθετικές. Υποστηρίζε
ται ότι τα ψυχικά-νοητικά φαινόμενα 
όπως η συνείδηση εδράζονται σε μιά 
«ουσία» η οποία είναι ουσιωδώς δια
φορετική από την ύλη, με άλλα λόγια, 
δεν μπορεί να προσεγγισθεί να κατα
νοηθεί, να μελετηθεί επιστημονικά με 
τις μεθόδους που δεχόμαστε για τον 
υλικό κόσμο. Το ότι η «ουσία» αυτή εί
ναι άυλη, πνευματική, δεν σημαίνει κα
θόλου ότι είναι λιγότερο πραγματική 
από την ύλη, ότι ανήκει στον χώρο της 
φαντασίας κ.λ.π. Αντίθετα είναι περισ
σότερο πραγματική από την ύλη και θα 
έπρεπε να της αποδίδεται επομένως 
πρωταρχική σημασία. Η «ουσία» αυτή 
δεν είναι «αιτιακώς αδρανής». Αντίθε
τα έχει μια συνεχή αιτιακή παρουσία 
και μάλιστα, θα μπορούσε να πει κα
νείς, ανώτερου επιπέδου. Ως ανώτερη, 
περισσότερο πραγματική κ.λ.π. δεν 
μπορεί να παράγεται από τον εγκέφα
λο ή από οποιοδήποτε άλλο όργανο. 
Πρόκειται για προφανώς μεταφυσικές 
απόψεις που βρίσκονται σε αντίθεση 
με τον ορθό λόγο και οι οποίες έχουν 
γίνει της μόδας στους μεταμοντέρνους 
χρόνους που ζούμε. Οι παραπάνω από- 
ψεις συνοδεύονται με το επιχείρημα 
ότι «οι νευροεπιστήμες δεν μπορούν, 
δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν, 
να εξετάσουν σοβαρά να αντικρού-

σουν αυτές τις αντιλήψεις». Με το επι
χείρημα αυτό συμφωνώ απόλυτα. Μό
νον που, αν μία θεωρία θέλει να είναι 
επιστημονική ή επιστημονικό παρά
δειγμα, όπως υποστηρίζουν όσοι 
έχουν παρόμοιες απόψεις, πρέπει να 
προτείνει και τους τρόπους εκείνους 
με τους οποίους είναι δυνατόν ν’ απο- 
δειχθεί το αληθές ή όχι των όσων υπο
στηρίζει. Εχει λεχθεί ότι οι ανορθολο- 
γικές απόψεις έχουν σαν στόχο τους 
τον θετικιστικό βιολογικό αναγωγι- 
σμό. Τούτο το θεωρώ ψευδοεπιχείρη- 
μα. Διότι το θέμα έχει αντιμετωπισθεί 
από τους νευροεπιστήμονες με επιχει
ρήματα που δεν έχουν καμμιά σχέση 
με τον μεταφυσικό ανορθολογισμό, 
όπως τα διατυπώνει ο γνωστός σε 
όλους Gerald Edelman στο βιβλίο του 
«Αιθέραε Θεϊκός, Λαμπερή Φωτιά: 
«Το να αναγάγει κανείς μια θεωρία της 
συμπεριφοράς σε μια θεωρία μορια
κών αλληλεπιδράσεων είναι απλά ανο
ησία, πράγμα που γίνεται φανερό αν 
αναλογιστεί κανείς πόσο πολλά και δι
αφορετικά επίπεδα φυσικών, βιολογι
κών και κοινωνικών αλληλεπιδράσεων 
πρέπει να συντελεστούν πριν αναδυθεί 
η συνείδηση ανώτερης τάξης».
Εχω αναφέρει ότι η κυτταρική θεωρία 
είναι η πρώτη καθολική αρχή της βιο
λογικής επιστήμης. Η δεύτερη - δεν 
υπάρχει τρίτη - είναι η Εξελικτική θεω
ρία. Στο κοινό λεξιλόγιο «θεωρία» ση
μαίνει υπόθεση ή ακόμη και φαντασία. 
Στην επιστήμη όμως θεωρία σημαίνει 
«διατύπωση ενός γενικού νόμου, αρ
χής ή αιτίων που ερμηνεύουν ένα φαι
νόμενο». Η θεωρία της εξέλιξης είναι 
ένα σύνολο αλληλοεξαρτημένων εν
νοιών σχετικά με τις δυνάμεις και τις 
διεργασίες, το αποτέλεσμα των οποί
ων είναι η εξέλιξη, όπως η ατομική θε
ωρία στη χημεία ή η θεωρία της σχετι
κότητας ή η νευτώνεια μηχανική στη

φυσική είναι σύνολα εννοιών που πε
ριγράφουν τα φαινόμενα των επιστη
μών αυτών. Ετσι και το ότι οι διάφοροι 
οργανισμοί, του ανθρώπου συμπερι
λαμβανομένου, είναι προϊόντα μιας 
εξελικτικής διαδικασίας και όχι μιάς 
«θεϊκής κατασκευής» ή ενός «ευφυ
ούς σχεδιασμού» είναι ένα γεγονός, 
όπως π.χ. γεγονός είναι για τη φυσική 
ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο. 
Όπως το ηλιοκεντρικό σύστημα ξεκί
νησε πρώτα σαν θεωρία, αλλά με το 
χρόνο έγινε γεγονός, έτσι και η εξέλιξη 
ξεκίνησε ως θεωρία, αλλά με τον χρό
νο έγινε γεγονός, με την έννοια ότι οι 
παρατηρήσεις που την επιβεβαιώνουν 
είναι τόσο ισχυρές που την κάνουν 
αποδεκτή από κάθε άτομο που δεν 
έχει ισχυρές προκαταλήψεις εναντίον 
της. Κανένας βιολόγος δεν διανοείται 
σήμερα να δημοσιεύσει μια εργασία με 
τίτλο «νέεςπαρατηρήσειςυπέρ της θε
ωρίας της εξέλιξης». Η ερμηνεία του 
κόσμου είναι αδύνατη χωρίςτην εξέλι
ξη. Χωρίς καμιά εξαίρεση οι αρνητές 
της εξέλιξης δεν χρησιμοποιούν επι
στημονική επιχειρηματολογία, ούτε 
πειραματική μαρτυρία. Τα τελευταία 
χρόνια εκείνο που γίνεται στις ΗΠΑ αλ
λά και αλλού, της Ελλάδας συμπερι- 
λαμβανομένης, με τη διατύπωση της 
μέχρι γελοιότητας ανορθολογικής θε
ωρίας του ευφυούς σχεδιασμού είναι 
ένα κοινωνικό φαινόμενο μιας άλλης 
ποιότητας. Μιας άλλης ποιότητας, δι
ότι αποτελεί μέρος μιας γενικότερης 
αντιδραστικής ιδεολογίας που απειλεί 
την ποιότητα της παιδείας. Μιας άλλης 
ποιότητας διότι οι υποστηρικτές της 
θεωρίας αυτής ταυτίζονται με τη νέο- 
δεξιά θρησκευόμενη Αμερική. Καθή
κον λοιπόν του κάθε επιστήμονα είναι 
η υποστήριξη του ορθολογισμού απέ
ναντι στο μεταμοντέρνο ανορθολογι- 
κό μεσαίωνα που μας απειλεί..

ΤΟ ΘΈΑΤΡΟ ΩΣ ΟΧΗΜΑ
«ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ»
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Ο ρόλος του θεάτρου και η επίδρασή του υπό το φως του Διαφωτισμού

στοχασμός του 
Sjj Διαφωτισμού σε

ποιον βαθμό πα
ραμένει ζωντα
νός; Το ερώτημα 
της επικαιρότη- 

τας του ρεύματος που αφυπνίστηκε 
μέσα από την «κρίση της ευρωπαϊκής 
συνείδησης», για να θυμηθούμε τη θε
μελιώδη προσέγγιση του Paul Hazard 
και ξεδιπλώθηκε από τα τέλη του 17ου 
αιώνα ως τον αρχόμενο 19ο τίθεται σε 
δύο επίπεδα: πρώτον, κατά πόσον τα 
διαφωτιστικά ιδεώδη της απελευθέ
ρωσης του πνεύματος από τα δεσμά 
των προκαταλήψεων και της δεισιδαι
μονίας, τηςελευθερίαςτης έκφρασης,

της ανοχής της ετερότητας (θρησκευ
τικής, φυλετικής, κ.ά.), των πολιτικών 
και κοινωνικών αιτημάτων, της γυναι
κείας χειραφέτησης και της ανάδειξης 
της διαφορετικότητας έχουν ικανοποι
ηθεί και, κατά δεύτερον (αν και η συ
νάρτηση είναι εμφανής), σε ποιο πο
σοστό οι ιδέες του Διαφωτισμού απα
σχολούν τους σύγχρονους στοχαστές: 
Οι συχνές αναφορές και ερμηνείες που 
βρίσκουμε τόσο στον επιστημονικό 
και δοκιμιακό λόγο όσο και σε συνε
ντεύξεις στον Τύπο, που απευθύνονται 
εξ ορισμού στο ευρύτερο αναγνωστι
κό κοινό, αποδεικνύουν την κεντρική 
σημασία του 18ου αιώνα ως σημείου 
εκκίνησης της νεωτερικότητας.

Ο 18ος αιώνας υπήρξε πολύμορφος 
και πλούσιος σε αντινομίες. Ενας από 
τους πιο λαμπρούς μελετητές του ο 
Roland Mortier αποτύπωσε παλαιότε- 
ρα τη διφυΐα που εμπεριέχει με τον ευ
αίσθητο χαρακτηρισμό της «λάμψης 
και της σκιάς» clartis et ombres): ορ
θολογισμός και ευαισθησία, δύο ρεύ
ματα που δρουν συμπληρωματικά 
στον τομέα των γραμμάτων και των 
τεχνών και καθορίζουν τις αντίστοιχες 
τάσεις του κλασικισμού και του προ- 
ρομαντισμού.
Ο κλασικισμός, φορέας του ορθού λό
γου, προσεγγίζει το άτομο ως ολότη
τα, με μορφολογική και υφολογική 
αυστηρότητα, χωρίς εξάρσεις πά

θους. Αντιθέτως ο προρομαντισμός 
τροφοδοτεί αισθητικές ροπές και ιδέ
ες που, καθώς απελευθερώνουν τη 
φαντασία και την ευαισθησία του δη
μιουργού, προοιωνίζονται τη ρομα
ντική επανάσταση του 19ου αιώνα. 
Θα επικεντρωθώ στη δραματουργία, 
με μερικά παραδείγματα από τον γαλ
λικό 18ο αιώνα, θεωρώντας ότι η προ
βληματική που εισάγουν αφορά καί
ρια θεωρητικά και πρακτικά (σκηνι
κά) ζητήματα, πάντοτε επίκαιρα.
Η ιδιάζουσα ατμόσφαιρα των έργων 
του σπινθηροβόλου Μαριβώ (1688- 
1763), θαμώνα των περίφημων φιλο
λογικών σαλονιών της εποχής (της 
Mme de Lambert, της Mme de T encin,

»
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«Τα ταξίδια 
του Γκιούλιβερ» 
του Τ. Σουίφτ 
απαύγασμα 
του φιλοσοφικού 
λογοτεχνισμού

»
μητέρας του D’ Alembert της Mme 
du Deffand και της Mme Geoffrin) 
οφείλεται στην όσμωση της ψυχολο
γικής αλήθειας και της απελευθέρω
σης της φαντασίας. Μια ποιητική νό
τα φινέτσας αναδύεται από τα έργα 
του όπως στους πίνακες του Watteau 
ή του Fragonard. Στη διεισδυτική 
ανάλυση των αισθημάτων αντιστοι
χεί η λεκτική λεπτολογία. 0  θεατής 
γίνεται κοινωνός των πιο λεπταίσθη
των αποχρώσεων στπ χρήσπ των λέ
ξεων, των όρων, τπς τονικότητας: το 
περίφημο «marivaudage» δεν απο
τελεί προσποίπσπ, γιατί δεν είναι 
απλώς και μόνο ύφος. Ηδη το 1719 ο 
Μαριβώ, ο οποίος στο θέμα της «Δι
αμάχης Αρχαίων και Νεοτέρων» εί
ναι ένθερμος οπαδός των Νεοτέρων, 
επεξεργάζεται μια νέα υφολογική 
πρόταση, θέτοντας σε δεύτερη μοί
ρα το πρόσταγμα τπς «σαφήνειας» 
του λόγου. Επιθυμεί να εκφράσει τη 
σκέψη του σε ένα πρώτο κυριολεκτι
κό επίπεδο και ταυτοχρόνως να αφή
σει να διαφανεί όλπ π ανείπωτα έκτα
ση της ζωτικότητάς της. Πολύ σύγ
χρονη υφολογική προσέγγιση που 
πλησιάζει την ενδοσκοπική ανάλυση 
των συλλογισμών και των αισθημά
των του Marcel Proust.
Τα έργα του σκιαγραφούν το ξάφνια
σμα των ηρώων καθώς το συναίσθημα 
αναδύεται. Πρόκειται για «μεταφυσι
κή» μόνο προσέγγιση του έρωτα; Ή  
διακρίνουμε και στοιχεία μιας κοινωνι- 
ολογίας του έρωτα, αφού οι ήρωες του 
Μαριβώ τοποθετούνται με ρεαλισμό 
στην ατμόσφαιρα της Αντιβασιλείας 
(α' μισό του 18ου αιώνα), σε μια κοινω
νία κομψή και άπληστη, όπου συντε

λείται π κατεδάφιση του φεουδαλι
σμού και η άνοδος στρωμάτων που η 
δύναμή τους στηρίζεται στο χρήμα; 
Εν τούτοις στο επίκεντρο αυτού του 
άκρως συναισθπματικού κόσμου, αν 
και ενίοτε ωμού και κάπως ψυχρού, δι
ατυπώνεται η ανάγκπ της ειλικρίνειας. 
Πολύ πριν ο Ντιντερό και ο Ρουσσώ 
εμπλέξουν το ζήτημα στη φιλοσοφική 
συζήτηση, ο Μαριβώ σκιαγράφησε χα
ρακτήρες, οι οποίοι επιθυμούν να δουν 
με καθαρότατα στο βάθος τπς καρδιάς 
τους όπως επιδιώκουν να διεισδύσουν 
και στπν καρδιά του άλλου.
Η ευαισθησία που διεκδικούν οι ήρωές 
του τείνει να συναντηθεί με την έννοια 
της εκλεκτικής συγγένειας, με τη ση
μασία που προσδίδει ο Γκαίτε στον 
όρο. Ακρως νεωτερικό θέμα καθώς 
στον Γκαίτε όπως και στον Ρουσσώ π 
διεκδίκηση της ευαισθησίας αποτελεί 
μια «προοδευτική» διεκδίκασπ του 
ατόμου.
Ο κόσμος των ιδεών του Μαριβώ 
εμπλουτίζεται από τις αποκαλούμενες 
«φιλοσοφικές» και «κοινωνικές» του 
κωμωδίες, στις οποίες αναδεικνύεται 
στοχαστής πιο προχωρημένος από 
τπν εποχή του: ανατροπή των κοινω
νικών ρόλων στο Νησί των σκλάβων 
(1725), παρέχοντας ένα μάθημα ηθι
κής φιλοσοφίας και ουμανισμού, ειρω
νική προσέγγιση της κοινωνικής ανω
τερότητας στο Νησί της Λογικής 
(1727), του οποίου π μυθοπλασία συγ
γενεύει με τα περίφημα Ταξίδια του 
Γκιούλλιβερ (1721) του Jonathan Swift. 
Εδώ αναδεικνύεται και ο φεμινισμός 
του Μαριβώ, που επηρεάστηκε από τις 
προοδευτικές αντιλήψεις για το γυναι
κείο φύλο, την εκπαίδευσή του και το

δικαίωμα ελευθερίας της βούλησης, 
ζητήματα που καλλιεργούνται στα φι
λολογικά σαλόνια.
Η πιο σοβαρή απόπειρα του γαλλικού 
18ου αιώνα για να ανανεοτθεί η τραγική 
συγκίνηση προέρχεται από τον Βολ- 
ταίρο. Πολυπαιγμένος, με φανατικούς 
θαυμαστές, ο Βολταίρος (1694-1788), 
που για αυτόντο θέατρο αποτελεί αλη
θινό πάθος, επηρέασε τη δραματουρ
γία περισσότερο από μισόν αιώνα, 
προσαρμόζοντας το κλασικιοτικό σύ
στημα στις ανάγκες του.
Με αφετηρία τη μυθολογία και την ελ
ληνορωμαϊκή αρχαιότητα και προε
κτάσεις σε θέματα της νεότερης ιστο
ρίας διευρύνει το δραματουργικό 
πνευματικό τοπίο. Στη βολταιρική τρα
γωδία αποκρυσταλλώνονται θέσεις 
γύρω από τα πλέον σοβαρά ζητήματα 
(πολιτειακά, θρησκευτικά, ηθικά, κ.ά). 
Η τραγωδία προσλαμβάνει συχνά επι
κό χαρακτήρα, καθίσταται, όπως έχει 
ειπωθεί, το «όχημα της φιλοσοφικής 
προπαγάνδας».
Ωστόσο πολύ περισσότερο από τις πα
ραδοσιακές φόρμες η ανάγκη της συ
γκίνησης, που εκφράζει την αισθητική 
μιας ανερχόμενης κοινωνικής τάξης, 
θα αποτυπωθεί στα νέα είδη. Αυτά 
αναδύονται μέσα από τα αστικά στρώ
ματα μεσούντος του 18ου αιώνα («δα- 
κρύβεκτπ κωμωδία», «δράμα»). 
Θεωρητικός εκφραστής του δράμα
τος είναι ο Diderot (1713-1784). Ενώ 
τα έργα του είναι μέτρια, η δραματική 
του θεωρία είναι εξαιρετικά διεισδυτι
κή. Ρεαλιστής, πεπεισμένος για την 
ανάγκη της ενδελεχούς παρατήρη
σης, αποδεικνύει ότι η αντιγραφή του 
πραγματικού είναι εντελώς αδύνατη

Πολύ περισ
σότερο από 
τις παρα
δοσιακές 
φόρμες η 
ανάγκη της 
συγκίνησης, 
που εκ
φράζει την 
αισθητική 
μιας ανερ
χόμενης 
κοινωνικής 
τάξης, θα 
αποτυπω
θεί στα νέα 
είδη

και ταυτοχρόνως αδιάφορη, χωρίς 
σημασία.
Το δράμα αποτελεί για τον Ντιντερό 
μια «οικογενειακή και αστική τραγω
δία» σε αντίθεση με την κλασικιστική 
τραγωδία που θέτει επί σκηνής ηγεμό
νες και πρίγκιπες. Εκθέτει επί σκηνής 
ένα δραματικό γεγονός που αντλεί από 
την καθημερινή ζωή της αστικής οικο
γένειας. Αναπαριστά τα ήθη, τις ιδέες, 
τις αρετέςτων αστών. Η σκιαγράφηση 
τω ν  ιδ ιο τή τω ν /επ α γ γελ μ ά τω ν  
(conditions/professions) και των σχέ
σεων των μελών της οικογένειας αντι
καθιστά την απεικόνιση των χαρακτή
ρων της κλασικής κωμωδίας και των 
παθών της κλασικής τραγωδίας.
Το ηθικό πρόβλημα γύρω από το 
οποίο περιστρέφεται κατ’ εξοχήν ο 
στοχασμός του Διαφωτισμού συνδέ
εται από τον Diderot με τον κοινωνικό 
περίγυρο. Η αρετή συνιστά για αυτόν 
πολιτισμικό γεγονός. Το θέατρο, χώ
ρος κοινωνικής συνάθροισης, όπου 
προκαλείται συγκίνηση έστω και αν 
αυτή είναι στιγμιαία και πλασματική, 
προσφέρει το πεδίο μέσα στο οποίο 
ο θεατής μπορεί να αισθανθεί με τη 
μεγαλύτερη ένταση την έξαρση της 
αρετής.
Φιλότεχνος, ασχολούμενος κυρίως με 
τη ζωγραφική, ο Diderot εφαρμόζει 
στη δραματουργία οπτικές αναζητή
σεις (θεωρία περί εικόνων, κτλ., που 
δημιουργούνται επί σκηνής), ερευνά 
ακόμη και θέματα πλαστικότητας που 
τον τοποθετούν σε μια προδρομική 
θέση σε σχέση με τον Pirandello. Με 
ενάργεια διακρίνει, πριν από τον 
Brecht, και κατανοεί όπως κανείς άλ
λος από τους συγχρόνους του το ζήτη
μα της αποστασιοποίησης. Εφαρμόζει 
την αρχή αυτή καλύτερα από τα δρα
ματικά του έργα στο μυθιστόρημα Ιά
κωβος ο Μοιρολάτρης και στη βασική 
θέση του περίφημου Παράδοξου με 
τον η θο π ο ιό  (P aradoxe su r le 
comédien), θέση τόσο δύσκολα ερμη- 
νεύσιμη και από τους ίδιους τους ηθο
ποιούς, η οποία βασίζεται σε μια διπλή 
αποστασιοποίηση του ηθοποιού, που 
είναι ταυτοχρόνως δρων πρόσωπο αλ
λά και θεατής του εαυτού του.
Από το είδος αυτό που επιβάλλεται μό
λις στο τέλος του 18ου αιώνα εκπηγά- 
ζει όλο το αστικό θέατρο των δύο αιώ
νων που ακολουθούν.
Ο νεοελληνικός Διαφωτισμός αντλεί 
από την ευρωπαϊκή παρακαταθήκη, 
το γαλλικό, γερμανικό και ιταλικό θέ
ατρο της εποχής, θεωρητική σκευή 
και πρακτικές που συμβάλλουν στην 
αναβίωση της δραματουργίας. Από 
τον Βολταίρο δανείζεται τον υψηλό 
στοχασμό της «φιλοσοφικής» και 
«πολιτικής» τραγωδίας, η οποία σε 
συνδυασμό με την επίδραση του νεο- 
κλασικιστή Vittorio Alfieri σφραγίζει 
την πρωτότυπη παραγωγή, ειδικότε
ρα τον Λευκάδιο Ιωάννη Ζαμπέλιο, 
ενώ οι ρηξικέλευθοι πειραματισμοί 
του Diderot αφήνουν τα ίχνη τους σε 
ένα θεμελιώδες έργο της νεοελληνι
κής δραματουργίας, στον Βασιλικό 
τουΑντ.Μάτεση.
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«Η  φωλιά του 
κούκου» του Μίλος 
Φόρμαν με ήρωα τον 
αποδιοπομπαίο τρελό
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ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ: 
«ΙΣΟΒΙΑ TC ATAATKH»

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΝΝΑ ΛΥΔΑΚΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

τιγματισμένος είναι ο διαφο
ρετικός, ο ξένος, ο αλλόθρη
σκος, ο πρώην εξαρτημένος, 

μ  ο αποφυλακισμένος, ο ασθε
νής (σωματικά και κυρίως ψυ
χικά)... και ο κατάλογος δια

χρονικά και διατοπικά δεν φαίνεται να έχει τέ
λος. Το στίγμα δεν είναι πάντα ένα σημάδι φα
νερό όπως ήταν στην αρχαία Ελλάδα, τότε που 
«ουλές ή καψίματα γίνονταν στο σώμα και δη
μοσιοποιούσαν ότι ο φορέας τους ήταν δού
λος, εγκληματίας ή προδότης -  ένα κηλιδωμέ
νο πρόσωπο, τελετουργικά μολυσμένο, ένα 
άτομο προς αποφυγήν, ιδιαίτερα σε δημόσιους 
χώρους» (Ε. Goffman, Στίγμα. Σημειώσειε για 
τη διαχείριση m s φθαρμένηε τaυτόmτas, εισ., 
μετ. Δ. Μακρυνιώτη, επιμ. Κ. Λιβιεράτος, Αλε
ξάνδρεια 2001). Η διαφορά όμως σε κάθε πε
ρίπτωση (ραίνεται ότι εκλαμβάνεται ως μειονε
ξία και η ετερότητα στιγματίζει και περιθωριο
ποιεί. Και ο στιγματισμένος, ο φέρων το βάρος 
του στίγματος της καταγωγής, της πολιτισμι
κής διαφοράς, μιας πράξης, που εκλαμβάνεται 
ως ένδειξη χαρακτήρα και ως απόρροια εγγε
νούς γνωρίσματος του πράττοντος, ή μιας

ασθένειας εύκολα γίνεται το εξιλαστήριο θύμα 
επέχοντας τη θέση του αποδιοπομπαίου τρά
γου, που έφερε πάνω του τις αμαρτίες όλων, 
και του φάρμακού των αρχαίων, φαρμάκι και 
φάρμακο συγχρόνως για τους άλλους: Σε μια 
κοινωνία που αναζητεί πάντα κάποιον άλλον, 
έξω από τον εαυτό της, για να προβάλλει πάνω 
του όλες τις «αμαρτίες» και τα «ελαττώματα», 
τις δικές της αντιφάσεις και αντινομίες, ο στιγ
ματισμένος αποτελεί ένα σφαγιάσιμο θύμα για 
να στρέψει πάνω του «μια βία που απειλεί να 
πλήξει τα μέλη της, αυτά που πάση θυσία θέλει 
να προστατεύσει. (...) Εξαπατούμε τη βία μόνο 
στον βαθμό που δεν της στερούμε ολότελα το 
θήραμα, στον βαθμό που της επιτρέπουμε να 
αδράξει κάτι στα νύχια της» γράφει ο R. Girard 
(Το εξιλαστήριο θύμα. Η βία και το ιερό, μετ. 
Κ. Παπαγιώργης, Εξάντας), και αυτό το κάτι 
που της επιτρέπουμε να αδράξει είναι συνήθως 
ο διαφορετικός. Με τον τρόπο αυτόν αποκαθί- 
στανται οι ισορροπίες και διασφαλίζονται η συ
νοχή και η διατήρηση του κοινωνικού σώμα
τος. Στο πλαίσιο του ιδεολογικού αυτού σύ- 
μπαντος τα MME κατέχουν κυρίαρχο ρόλο 
προβάλλοντας στο έπακρον την κατασκευα-

σμένη διαφορά και προσφέροντας τη δυνατό
τητα στα μέλη της ευρύτερης κοινωνίας να 
βελτιώσουν τη δική τους εικόνα εαυτού, ευρι
σκόμενοι από την πλευρά των «καλών» και 
«ηθικών», των «σωστών» και των «κανονι
κών», να αισθανθούν δηλαδή ότι αυτοί αποτε
λούν το «υγιές» μέρος της κοινωνίας. Αυτές οι 
διχαστικές πρακτικές που φανατίζουν, διαχω
ρίζοντας το  απόλυτα καλό από το  απόλυτα 
κακό, διαιωνίζουν και τονίζουν τα στερεότυπα 
θέτοντας στο περιθώριο εκείνους που τίθενται 
προς τη μεριά «του σκότους». Και πολλές φ ο
ρές η ετικετοποίηση και ο στιγματισμός λει
τουργούν ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία, 
καθώς οι φέροντες το στίγμα υιοθετούν τηνέα 
ταυτότητα που τους αποδίδεται, ανεξάρτητα 
από τις ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες επι
θυμούν να δημιουργήσουν τους όρους της κοι
νωνικής τους ύπαρξης. Πράγμα που σημαίνει 
στην ουσία καταστρατήγηση του ανθρώπινου 
δικαιώματος να ορίσουν τον εαυτό τους σύμ
φωνα με τη συνείδησή τους, να επιλέξουν τον 
τρόπο ζωής και έκφρασής τους, να δημιουρ
γήσουν ο καθένας τη δική του προσωπική 
ιστορία.

¡BUB
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ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΚΑΙ 
ΑΒ ίΘ Α ΣΩΜΑΤΑ
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Τρωτά τα κριτήρια 
καθορισμού του 
«φυσιολογικού» 
σε αντιδιαστολή με 
το «παρεκκλίνον»

Α
ν ανατρέξει κα
νε ίς  στην π α 
γκόσμια ιστορία 
χωρίς να υιοθε
τήσει το  εξελι
κτικό μοντέλο 

προόδου, εκπολιτισμού και θαυμα
στών ανθρώπινων κατορθωμάτων, 
θα διαπιστώσει ότι είναι διάσπαρτη 
από φρικαλεότητες, από στρατηγι
κές περιθωριοποίησης, εξοστρακι
σμού αλλά και φυσικής εξόντωσης 
σωμάτων που μετατρέπονται σε 
σύμβολα ετερότητας, μορφών ζωής 
που κρίνονται ανάξιες να βιωθούν 
και ο θάνατός τους δεν συνιστά αν
θρω ποκτονία εφόσον επιτελείται 
στο όνομα ακριβώς της προόδου και 
του πολιτισμού και αδιαμφισβήτη
των αξιών όπως είναι η ελευθερία, η 
ειρήνη, η κοινωνική τάξη πραγμά
των, η εθνική ασφάλεια και η δημο
κρατία. Η ανάδειξη κάποιων σωμά
των ως διαφορετικών και δυνάμει 
απειλητικών ή προσβλητικών φανε
ρώνει ότι ένας ουσιαστικός τρόπος 
να συγκροτηθεί και να επιβιώσει ένα

«εμείς» είναι μέσω της αντιδιαστο
λής του με τον «άλλον», τον ξένο, 
τον διαφορετικό.
Η ανάδειξη της ζωής και του θανά
του σε πολιτικό ζήτημα, σε ζήτημα 
της εξουσίας, οφείλεται κατ’ εξοχήν 
στο έργο του Μισέλ Φουκό. Για τον 
Φουκό ένα από τα βασικά φαινόμενα 
του 19ου αιώνα που σηματοδοτεί το 
πέρασμα στη νεωτερικότητα ήταν η 
άσκηση εξουσίας επί του ανθρώπου 
ως έμβιου όνιος, με επακόλουθο την 
κυριαρχική πολιτικοποίηση της βιο
λογικής κατάστασης. Ο Φουκό επι
σημαίνει έτσι τη συνάρθρωση ανά
μεσα στη διαχείριση της ανθρώπινης 
ζωής (βιοπολιτική) και στον επιστη
μονικό εξορθολογισμό και στην πο
λιτική διαχείριση του θανάτου.
Το σώμα σε αυτά τα συμφραζόμενα 
κατέχει κεντρική θέση: σύμβολο ζω
ής αλλά και θνητότητας, τρωτότη- 
τας αλλά και εμπρόθετης δράσης, 
συγκεντρώνει προσωπικά βιώματα 
και συναισθήματα συνυφασμένα με 
τα διακριτικά χαρακτηριστικά της 
κοινωνικής τάξης, του φύλου, της 
φυλής, της εθνότητας, του σεξουα
λικού προσανατολισμού. Το σώμα, 
κύριο μέσο για την κοινωνική τοπο
θέτηση του κατόχου του, εκτίθεται 
σε ποικίλες αναγνώσεις και αξιολο
γήσεις προκειμένου να ενταχθεί 
στην κατηγορία του «εμείς», στην

κατηγορία του «φυσιολογικού» και 
«αποδεκτού» ή στην κατηγορία του 
«άλλου», του απόβλητου και κοινω
νικά παρεκκλίνοντος. Επιβεβαιώνει 
έτσι τη συμμόρφωση στις κυρίαρχες 
κανονικότητες αλλά και εκφράζει 
την αμφισβήτηση ή υπονόμευσή 
τους. Το γεγονός ότι το σώμα δεν 
υφίσταται απλώς αλλά είναι ταυτό
χρονα ικανό για δράση τού προσδί
δει απειλητικές διαστάσεις τόσο για 
όσα πραγματοποιεί όσο και για την 
ποικιλία των σημασιών που διαμεσο
λαβεί. Ορίζει έτσι έναν τόπο πολιτι
κής διαμάχης και διεκδίκησης, ένα 
πεδίο που πρέπει να ρυθμιστεί και να 
ελεγχθεί. Η υλικότητά του βρίσκεται 
στο στόχαστρο και ένα ευρύ φάσμα 
λόγων - πρακτικών έχει ως κύριο μέ- 
λημα την αναζήτηση σωματικών ση- 
μαδιών κοινωνικής παρέκκλισης. 
Στη λογική αυτή αντικειμενικά βιο
λογικά δεδομένα όπως είναι το φύ
λο, η φυλή, η εθνότητα, η αρτιμέλεια 
και η ηλικία μετατρέπονται σε κοινω
νικά σημαντικές παραμέτρους που 
αποκτούν σημασία μέσα σε διπολικά 
σχήματα: κανονικός - μη κανονικός, 
άνδρας - γυναίκα, πολιτισμένος - 
απολίτιστος, ιθαγενής - Ευρωπαίος, 
λευκός - μαύρος, υγιής - άρρωστος. 
Η διπολική αυτή εννοιολόγηση δεν 
διακρίνει απλώς χαράσσοντας όρια. 
Περιγράφει και αξιολογεί τα σώματα

Τα γνωρί
σματα που 
συγκροτούν 
το φυσιο
λογικό ή το 
μη φυσιο
λογικό δεν 
φέρουν 
έναν εγγε
νή χαρα** 
κτηριομά 
Αξιολογού
ντο! θετικό 
ή αρνητικό 
ανάλογο με 
ταεκάστοτε 
κυρίαρχα 
κανονιστικά 
πρότυπα

τοποθετώντας τα σε μια κοινωνική 
ιεραρχία και διευκολύνει την προ
σπάθεια να οργανωθούν οι κοινωνι
κές σχέσεις με βάση διπολικές κατη
γορίες όπως φυσιολογικό - μη φυσι
ολογικό, υγιές - παθολογικό, εθνικά 
ασφαλές - εθνικά επικίνδυνο.

Ε
τσι τα σώματα των γυ
ναικών, των μαύρων, 
τω ν εβραίων, των 
ομοφυλοφίλων, των 
μεταναστών, των μου

σουλμάνων συνιστούν σώματα που σε 
συγκεκριμένες ιστορικές και πολιτικές 
συγκυρίες θεωρήθηκαν και εξακολου
θούν να θεωρούνται «ύλη εκτός τό
που» , διασπαστικά για την υπάρχουσα 
τάξη πραγμάτων, απειλητικά απλώς 
επειδή υπάρχουν και ως τέτοια εξω
θούνται στα όρια της κατηγορίας του 
ανθρώπινου.
Τ α γνωρίσματα που συγκροτούν το 
φυσιολογικό και κατ’ επέκταση το 
μη φυσιολογικό δεν φέρουν έναν 
εγγενή χαρακτηρισμό. Αξιολογού
νται θετικά ή αρνητικά ανάλογα με 
τα εκάστοτε κυρίαρχα κανονιστικά 
πρότυπα και τις επικρατούσες ασύμ
μετρες σχέσεις εξουσίας. Αναλύο
νται και νομιμοποιούνται από τους 
κυρίαρχους επιστημονικούς λόγους 
(ας θυμηθούμε τη συμβολή της ανα
τομίας και της βιολογίας τον 17ο και 
18ο αιώνα, της κοινωνικής ανθρω
πολογίας τον 19ο αιώνα, της ιατρι
κής και της ευγονικής τον 20ό αιώ
να στην επιστημονική νομιμοποίη
ση της κατωτερότητας των γυναι
κών, της εξόντωσης των μαύρων, 
των ιθαγενών, των Εβραίων, των Ρο- 
μά, των διανοητικά καθυστερημέ
νων και των ομοφυλοφίλων την πε
ρίοδο του ναζισμού), διαχέονται και 
επιβάλλονται ώστε να μετατραπούν 
σε κοινή αντίληψη και παραδοχή, 
να περιβληθούν δηλαδή με κοινωνι
κή συναίνεση.
Τα σώματα λοιπόν δεν υπάρχουν 
υπό τη μορφή μιας a priori ουσίας, 
δεν υπάρχουν πριν από τις πρακτικές 
και τις τεχνικές που τους επιβάλλο
νται. Είναι αποτέλεσμα ή σύμπτωμα 
κανονιστικών προτύπω ν, σημεία 
στα οποία και από τα οποία η πειθαρ
χική εξουσία της επιστημονικής γνώ
σης και η εκλαϊκευμένη ιδιοποίησή 
της ασκούνται. Τα σώματα ω ς εκ 
τούτου δεν μπορούν να νοηθούν ως 
ουδέτεροι τόποι. Αντιστοίχως, οι επι
στημονικοί και οι κοινοί τρόποι απει
κόνισης των σωμάτων δεν είναι ούτε 
ουδέτεροι ούτε αθώοι. Δεσμεύουν 
τα σώματα σε συστήματα παραγω
γής γνώσης και σε κοινωνικές και 
υλικές ανισότητες. Οι ανθρώπινες 
έτσι ποικιλίες δεν συνιστούν μια φυ
σική κατάσταση σωματικής κατωτε-



ρότητας και ανεπάρκειας αλλά πη
γάζουν από ένα σύστημα που στιγ
ματίζει, περιθωριοποιεί και εξοντώ
νει ορισμένους τύπους σωμάτων. 
Οπωςυποστηρίζειη Judith Butler, οι 
προσπάθειες για την καθιέρωση ορί
ων πάντοτε τελικά αποτυγχάνουν, 
όχι μόνο γιατί όσοι υποδεικνύονται 
ως απόβλητοι ή αποκλίνοντες μπο
ρούν να αρνηθούν τα όρια που τους 
επιβάλλονται και να διεισδύσουν στα 
κέντρα από τα οποία αποκλείονται, 
αλλά και γιατί όλα τα σώματα, όλα τα 
υποκείμενα, είναι θεμελιωδώς ακά
θαρτα. Επιτακτική λοιπόν διαγράφε
ται η ανάγκη να επανασημασιοδοτη- 
θεί η ίδια η έννοια των ορίων: αντί να 
θεωρούμε τα όρια κάτι που λειτουρ
γεί εξωτερικά, διαχωρίζοντας το ένα 
σώμα από το άλλο, να αναγνωρίσου
με τα όρια ω ς πιθανότητες, ω ς τό
πους αναιρέσιμους.
Αν και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε 
από τα απόβλητα ήτα  «άλλα» σώμα
τα, κυρίως γιατί αυτά καθιστούν την 
ταυτότητά μας και την αίσθηση του 
«εμείς» δυνατή, είναι σημαντικό να 
συνεχίσουμε να αμφισβητούμε αυ- 
τοεπιβαλλόμενα ή ετεροεπιβαλλό- 
μενα όρια που είναι αυθαίρετα, άδικα 
και καταπιεστικά.
Σε μια εποχή που οι τάσεις ομοιογε- 
νοποίησης και καθυπόταξης των 
σωμάτων παίρνουν τρομακτικές δι
αστάσεις, προέχει να αναγνωρίσου
με το άλλο, το διαφορετικό, το μη 
επιθυμητό σώμα ω ς τόπο αντίστα
σης στην πεπατημένη, ω ς μέσο 
αποσταθεροποίησης και αποδυνά- 
μωσης των κυρίαρχων κανονικοτή
των.
Τον 20ό και 21ο αιώνα η  ιδέα ότι η 
παρέκκλιση είναι θέμα σωματικής 
ουσίας επανέρχεται: η γενετική μη
χανική, η νευροανατομία, η βιοτε
χνολογία, οι τεχνικές ανάλυσης του 
DNA συγκροτούν νέες δαιμονοποι- 
ημένες τάξεις σωμάτων. Μαζί με την 
πρόοδο  που οι επ ιστήμες αυτές 
εξαγγέλλουν, συμβάλλουν ταυτό
χρονα στη συγκρότηση, «αντικειμε
νική τεκμηρίωση» και νομιμοποίηση 
βιολογικών διαφορών, οι οποίες με
ταφραζόμενες κοινωνικά εξισώνο
νται με κοινωνική κατωτερότητα και 
τροφοδοτούν τη διαφύλαξη ιεραρχι
κών σχέσεων και την αναζωπύρωση 
ποικίλων μορφών ρατσισμού, περι
θωριοποίησης ή αποκλεισμού. Επι
βεβαιώνεται έτσι για άλλη μία φορά 
η θέση του Φουκό σύμφωνα με την 
οποία η καινοτομία της νεότερης βι- 
οπολιτικής έγκειται στο ότι τα βιολο
γικά δεδομένα γίνονται αυτόματα 
πολιτικά και ό,τι πολιτικοποιείται εί
ναι αυτόματα βιολογικό δεδομένο. 
Η ζωή και η πολιτική γίνονται ένα.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΕΛΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ
Ιδ ΗΜΗΤΡΗΣ Ν. ΛΑΜΠΡΕΛΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Η διαπί
στωση είναι 
μία: ο τρε
λός αποτε
λεί κόρφος, 
ενοχλεί* 
οι ερμη
νείες θα 
είναι δύο: ο 
τρελός ως 
χωρίς όρια 
αλήτικη 
ενόχληση 
θα είναι η 
μία και ο 
τρελός ως 
μίασμα ή 
ως φορέας 
ό,τι μιαρού 
έχει η πόλη 
θα είναι η 
άλλη

ίναι κάθε φορά η 
διαπίστωση ή/και 
η ερμηνεία-και εί
ναι κάθε φορά η 
θερα πεία - η  μία 
πάντοτε προηγεί

ται· η άλλη πάντοτε έπεται. Και πά
ντοτε αντικείμενο και της μιας και 
της άλλης κοινό είναι -  στην περί
πτωση που εξετάζουμε -  ένα και μο
ναδικό: η  κατάργηση της τρέλας και 
του παραλογισμού. Τακομβικά μόνο 
σημεία της σχέσης τους προς αυτό 
το κοινό αντικείμενο θα αποπειρα
θούμε να παρακολουθήσουμε μέσα 
στο χρονικό πλαίσιο που ορίζουν το 
τέλος του Μεσαίωνα και το τέλος του 
18ου αιώνα.
Πριν από οποιαδήποτε αναφορά στη 
διαπίστωση και στην ερμηνεία της 
τρέλας κατά την αρχική φάση αυτού 
του ιστορικού χρόνου αξίζει να ση
μειωθεί ότι είναι ήδη παρούσα η θε
ραπεία της ως αποδιοπομπή· οι αξίες 
της, οι εικόνες της, οι μνήμες και οι 
δομές της είναι παρούσες, με κατ’ 
εξοχήν μόρφωμα αυτόν τον απόλυ
το διαχωρισμό ο οποίος οδηγεί στον 
κοινωνικό αποκλεισμό ορισμένων 
ανθρώπων και διασφαλίζει την απο
κατάσταση ή πάντως τη  μη βλάβη 
των υπολοίπων.
Φαίνεται λοιπόν ότι την τρέλα η  απο- 
διοπομπή την περιμένει από πριν και 
δεν μένει παρά να αλλάξουν οι μορ
φές που δίνουν σάρκα και οστά, κυ
ριολεκτικά και όχι μεταφορικά, στην 
αποδιοπομπή, δηλαδή που δίνουν, 
αφήνουν, σε αυτή τη σάρκα τους και 
τα οστά τους· πρώτα, πριν, ήταν οι 
λεπροί· τώρα, από εδώ και πέρα, θα 
είναι οι τρελοί: εκφάνσεις της θερα
πείας ω ς αποδιοπομπής εκτός της 
πόλης είναι η περιπλάνηση στην εξο
χή και η επιβίβαση στο πλοίο, η  νο
σηλεία στο νοσοκομείο, το ρίξιμο σε 
ειδικά για τρελούς κρατητήρια. Η δι
απίστωση είναι μία: ο τρελός αποτε
λεί κάρφος, ενοχλεί· οι ερμηνείες θα 
είναι δύο: ο τρελός ω ς χωρίς όρια 
αλήτικη ενόχληση θα είναι η μία και 
ο τρελός ως μίασμα ή ω ς φορέας ό,τι 
μιαρού έχει η πόλη θα είναι η άλλη. 
Οι δύο ερμηνείες εξυπηρετούνται 
από την ίδια θεραπεία: πρόκειται για 
την αναχώρηση και τον εγκλεισμό 
ω ς -  αντίστοιχα προς τις ερμηνείες 
-  απαλλαγή από την ενόχληση και 
ως τελετουργικό εξαγνισμού. Πέρα 
από το συγκεκριμένο, το θεμελιώδες 
έχει πλέον συμβεί: αφορά την τοπο
θέτηση του τρελού στον χώρο· την 
τοποθέτηση του τρελού στο εξωτε
ρικό του εσωτερικού, στο εσωτερικό 
του εξωτερικού· και αυτή η ίδια η το
ποθέτηση, με ό,τι αυτή θα δούμε 
ακολούθως ότι συνεπάγεται, θα συ-

νεχισθείωςτον 19ο αιώνα και ακόμη 
πιο πέρα, εν πολλοίς ως σήμερα, και 
μάλιστα σε δύο επίπεδα που -  όπως 
θα διακριβώσουμε στη συνέχεια -  
θα έχουν από μία εποχή και έπειτα 
άμεση συνάφεια: πέρα από το προα- 
ναφερθέν ορατό, θα δημιουργηθεί 
από κάποια ιστορική στιγμή και έπει
τα το αόρατο, αυτό το οποίο αφορά 
τον εσωτερικό διαχωρισμό σε «εσω
τερικό» και «εξωτερικό», δηλαδή 
αυτό το οποίο αφορά τον διχασμό 
μέσα στο ίδιο το υποκείμενο.

Α
υτή η αντίστοιχη θε
ραπεία εκφράζεται 
τον 17ο αιώνα μέσα 
από την κίνηση του 
Descartes να προβεί 

σε χωρισμό, διχασμό της ανθρώπινης 
ύπαρξης στο ίδιο-cogito και στο άλλο- 
τρέλα. Θεμέλιο αυτής της χειρονομίας 
του φιλοσόφου είναι η εκ μέρους του 
αυθαίρετη διαβεβαίωση ότι εγώ, αφού 
σκέπτομαι, αποκλείεται να είμαι τρε
λός και η εξίσου αυθαίρετη απόφανση 
ότι εγώ, εφόσον σκέπτομαι, υπάρχω. 
Η σκέψη -  αντίθετα απ’ ό,τι πίστευε η 
Αναγέννηση και o Montaigne -  είναι 
πλέον απαλλαγμένη από την τρέλα και 
συνεπώς και η ύπαρξη που ταυτίζεται 
με τη σκέψη είναι απαλλαγμένη από 
την τρέλα. Αυτή λοιπόν η καρτεσιανή 
θεραπευτική της νέας ταυτότητας του 
ανθρώπου εξορίζει την πηγή της ανη
συχίας, την εσωτερική απειλή της εκ- 
μηδένισης του ανθρώπου: την τρέλα, 
την οποία συμβολίζει στην τέχνη το 
«Πλοίο των τρελών». Το πρώτο σημα
ντικό βήμα έχει γίνει: η τρέλα έχει εξο- 
ρισθεί από το εσωτερικό της ανθρώπι
νης ύπαρξης, αποτελώντας το άλλο, 
δηλαδή κάτι ξένο για τον οίκο του 
cogito-ανθρώπου.
Γεγονός είναι πάντω ς ότι ο εξορι- 
σμός της τρέλας από το εσωτερικό 
του ανθρώπου, αυτή η αόρατη πα
ράσταση, η παράσταση στη συνεί
δηση ότι η τρέλα είναι κάτι πλέον μη 
οικείο για αυτόν, θα καταστεί μια 
ορατή εικόνα η οποία θα προβάλλε-
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ται σταθερά στο κοινωνικό πεδίο: ο 
τρελός χάνει τη θέση του στο τοπίο 
του κοινωνικού ως φυσιογνωμία οι
κεία (που μπορεί κάποτε να παρενο
χλεί και να αποπέμπεται ή να επιλέ
γεται ενίοτε προκειμένου να χρησι
μεύσει για την επίτευξη του συλλο
γικού εξαγνισμού αλλά που πάντως 
είναι ως τότε πάντοτε οικεία) και κα
θίσταται πλέον αλλότριος, ξένος, μη 
άνθρωπος: ένα ζώο.
Η τοποθέτηση του τρελού θα γίνει 
στο εξωτερικό του εσωτερικού και 
πάλι, μόνο που τώρα το εσωτερικό 
του εξωτερικού δεν θα είναι η μακρι
νή εξοχή ή το πλοίο αλλά το νεόιδρυ- 
θέν Γενικό Νοσοκομείο και οι άλλοι, 
πάμπολλοι, χώροι εγκάθειρξης, οι δι- 
άσπαρτοι αυτή την εποχή στην Ευ
ρώπη. Το νέο μάλιστα θέμα στην τέ
χνη, το «Νοσοκομείο των τρελών», 
θα συμβολίσει με τη σειρά του το ότι 
την προηγηθείσα ανησυχία έχει δια
δεχθεί στο εξής η ηρεμία, η οποία 
επιτυγχάνεται μέσα από το γεγονός 
ότι την ελλιπή θεραπευτική της απο- 
διοπομπής έχει πλέον διαδεχθεί η 
ολοκληρω μένη θεραπευτική της 
εγκάθειρξης. Και είναι αυτή η ολο
κληρωμένη κοινωνική θεραπευτική 
σχετικά με την τρέλα η οποία έχει κα
θρεφτιστεί στην υπαρξιακή θερα
πευτική του Descartes -  ή μπορεί να 
έχει συμβεί και το αντίστροφο: η 
υπαρξιακή θεραπευτική να έχει κα
ταστήσει δυνατή την ολοκλήρωση 
της κοινωνικής· πάντως, πέρα από 
το ερώτημα της μεταξύ τους προτε
ραιότητας, ένα είναι το γεγονός: η 
μία ενισχύει και στηρίζει την άλλη 
κατά τρόπο αποφασιστικό.

Ωστόσο, στο πεδίο του 
κοινωνικού, ο τρε
λός δεν θα είναι ο μό
νος ο οποίος θα χά
σει τη θέση του ως 
φυσιογνωμία οικεία, δεν θα είναι ο μό

νος ο οποίος θα καταστεί αλλότριος, 
ξένος. Δεν θα είναι, επομένως, ο μόνος
ο οποίος θα δώσει σάρκα και οστά

»

«Το  πλοίο των τρελώ ν», 
ένα σατιρικό έργο 
όπου οι «τρελοί» 
έχουν αυξημένη 
κοινωνική συνείδηση
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»
στην αλλοτρίωση αυτή, σε αυτή την 
εξορία, δίνοντας/ή αφήνοντας τη σάρ
κα του και τα οστά του στον χώρο της 
εγκάθειρξης. θ α  είναι και άλλες μορ
φές του κοινωνικού, πρώην οικείες σε 
αυτό, οι οποίες τώρα θα διαμορφώ
σουν από κοινού μαζί του ένα νέο σύ
νολο: το σύνολο των μορφών οι οποίες 
εγκλείονται στον χώρο εγκάθειρξης 
και θεωρούνται μαζί με τον τρελό στο 
εξής μη οικείες, αλλό-τριες, ξένες, ως 
μορφές του παραλογισμού. Τέτοιες 
μορφές καθίστανται οι επαίτες, οι 
αγύρτες, οι άνεργοι, οι άεργοι. Αλλες 
παρόμοιες μορφές θα είναι οι απρο
σάρμοστοι, οι ανυπάκουοι νέοι, οι 
έκλυτοι πατέρες, οι ακόλαστοι και οι 
παραλυμένοι. Η ομοφυλοφιλία και π 
πορνεία περιλαμβάνονται επίσπς στις 
μορφές τπς εγκάθειρξης. Ακόμη, στο

ίδιο πλαίσιο της εγκάθειρξπς περιλαμ
βάνονται και οι συφιλιδικοί. Τέλος, π 
ελευθεριότπτα της σκέψης, η αθεΐα, 
οδηγεί τους εκφραστέςτης στον χώρο 
εγκάθειρξης.
Συνοψίζουμε: Η υπαρξιακή θερα
πευτική του Descartes που αφορά 
τον διαχωρισμό του ανθρώπου στο 
ίδιο-cogito και στο άλλο-τρέλα είδα
με να καθρεφτίζεται στην αλλοτρίω
ση του τρελού μέσα στο κοινωνικό 
και τον εγκλεισμό του στον χώρο 
εγκάθειρξης. Διαπιστώσαμε επίσης 
ότι δεν θα είναι η μόνη μορφή η 
οποία θα αλλοτριωθεί την ίδια αυτή 
περίοδο και που θα εγκλεισθεί στον 
ίδιο αυτόν χώ ρο, στον χώ ρο της 
εγκάθειρξης. Αναφερθήκαμε ακόμη 
στις μορφές αυτές -  περισσότερο 
σκιές παρά οντότητες -  οι οποίες θα

συνθέσουν το  επομένω ς ποικιλό
μορφο τοπίο του εγκλεισμού. Δια
κριβώσαμε, τέλος, σε σχέση με αυ
τές ότι η καθεμία χωριστά αποτελεί 
έκφ ραση του παραλογισμού και 
όλες μαζί απαρτίζουν το σύνολο των 
εκφάνσεών του (βλ. και Δ. Ν. Λα- 
μπρέλλης, Η αμφισβήτηση m s  αξί- 
as κατάργησης m s  διαφοράς. Εισα
γωγή σε μια ρητορική της, Εκδόσεις 
Καρδαμίτσας 2005). Στην περίπτω
σή τους συνέβη ακριβώς αυτό που 
έπραξε η συνείδηση σε σχέση με την 
τρέλα: τις εξόρισε πρώτα αόρατα ως 
ξένες προς αυτήν και τις απέκλεισε 
από το ίδιο -  ανθρώπινο -  οικείο που, 
σύμφωνα με αυτήν, είναι πλέον μό
νον η ratio και στη συνέχεια τις εξό
ρισε ορατά με τον εγκλεισμό τους 
στον χώρο της εγκάθειρξης.

ΤΟ ΨΥΧΙΚΑ ΔΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΟ  
ΑΤΟΜΟ Κ ΑΙ Η ΜΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ
1 ΔΡ ΚΩΣΤΑΣ I. ΑΛΕΧΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜ Ο Σ»

Το ψυχιατρικό στίγμα 
με «επεκτατική 
ικανότητα» εξαπλώνεται 
οτις οικογένειες των 
ασθενών, στους 
επαγγελματίες ψυχικής 
υγείας, ακόμη και 
στους χώρους παροχής 
ψυχιατρικών υπηρεσιών

Το «στίγμα» είναι 
σημάδι ντροπής 
και αμφ ισβήτη
σης που επιβάλ
λει την αρνητική 
διάκριση και απο

μόνωση του ανθρώπου. Το «ψυχια
τρικό στίγμα» είναι ένα πρόσθετο 
επιβαρυντικό φορτίο που φέρει ο 
χρήστης των υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας ακόμη και μετά την αποκατά
σταση της υγείας του. Εμπεριέχει αρ
νητικές στερεότυπες αντιλήψεις, 
όπως ότι οι ψυχικά ασθενείς είναι 
επιθετικοί, επικίνδυνοι, ανίκανοι να 
συμπεριφερθούν ως «φυσιολογικοί 
άνθρωποι» ή να εργαστούν αποδο
τικά. Η προκατάληψη και η περιθω
ριοποίηση αποτελούν τα «ρατσιστι
κά» χαρακτηριστικά του ψυχιατρι
κού στίγματος.
Στη συντήρηση του στίγματος και 
στις επιπτώσεις αυτού στους ασθε
νείς και στις οικογένειές τους συμ
βάλλουν η ελλιπής ενημέρωση και ο 
φόβος. Τα τελευταία 10-20 χρόνια 
στη χώρα μας, παρ’ ότι οι άνθρωποι 
μιλάνε όλο και πιο ελεύθερα για τις 
ψυχικές διαταραχές και τις θεραπεί
ες που προτείνονται και στον δημό
σιο διάλογο κρίνονται οι πολιτικές 
για την ψυχική υγεία και όλο το ψυ
χιατρικό σύστημα, δεν έπαυσαν να

εισβάλλουν στα MME με μεγάλους 
και βίαιους τίτλους «τα νέα» για 
«τον/την ψυχασθενή» που σκότω
σε, σκοτώθηκε είτε την κρατούσαν 
φυλακισμένη είτε τον σκότωσαν με 
τραγικό τρόπο μέλη της οικογένειάς 
του διότι δεν άντεχαν άλλο να υπο
φέρουν εξαιτίας του.
Παρά την αδιαμφισβήτητη επιτυχία 
ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός συ
νανθρώπων μας που πάσχουν από 
κάποια ψυχική διαταραχή ζουν και 
εργάζονται κανονικά, ένας επίσης 
μεγάλος αριθμός ασθενών δεν τα 
καταφέρνει και το οικογενειακό πε
ριβάλλον τους πρέπει να συμβάλει 
αποφασιστικά στην αντιμετώπιση 
των πολλών βιοψυχοκοινωνικών 
προβλημάτων του ασθενούς- μέλους 
της οικογένειας.

Α πό έγκυρες έρευνες 
αποδεικνύεται ότι 
το ψυχιατρικό στίγ
μα με «επεκτατική 
ικανότητα» εξαπλώ

νεται στις οικογένειες των ασθενών, 
στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας,

ακόμη και στους χώρους παροχής ψυ
χιατρικών υππρεσιών. Η οικογένεια 
ενός ασθενούς του οποίου δεν ελέγχε
ται επαρκώς π ψυχική νόσος έχει να 
διαχειριστεί μια πολύ δύσκολο πραγ- 
ματικότοτα σε σχέση με την καθημε
ρινότητα της οικογένειας της διπλανής 
πόρτας. Οι διαταραχές των ανώτερων 
πνευματικών λειτουργιών, είτε αφο
ρούν τη σκέψη και προκαλούν παρά
λογες ιδέες και απαιτήσεις είτε αφο
ρούν το συναίσθημα προκαλώντας βα
θιά κατάθλιψη μέχρι αυτοκτονίας ή 
μανιακού τύπου εκδηλώσεις είτε συ
ντελούν στην αποδιοργάνωση και 
στην αδυναμία αξιοποίησης του «μυα
λού» του ατόμου προς όφελος του, αλ
λάζουν τον άνθρωπο που, ενώ παρα
μένει ο ίδιος, είναι ταυτόχρονα τόσο 
διαφορετικός από πριν.
Η συγκατοίκηση των υγιών μελών με 
το ψυχικά ασθενές μέλος δημιουργεί 
προβλήματα που επιτείνονται από το 
ψυχιατρικό στίγμα που απομονώνει 
την οικογένεια. Είκοσι ως τριάντα επί 
τοις εκατό των μελών της οικογένει
ας δηλώνουν ότι έχουν αισθήματα

Η οικογέ
νεια, αντί 
να λάβει 
αρωγή, υφί- 
οταταιτο 
οτίγμα-βία 
της κοινω
νίας που 
επιβαρύνει 
το μέγεθος 
των προ
βλημάτων 
που έχει να 
αντιμετωπί
σει

ντροπής και χαμηλής αυτοεκτίμη
σης επειδή έχουν έναν ψυχικά πά- 
σχοντα συγγενή, ενώ το  25% των 
ερωτηθέντων συγγενών απάντησαν 
ότι ανησυχούν διότι οι άλλοι άνθρω
ποι ίσως τους σχολιάζουν επειδή 
έχουν συγγενή ψυχασθενή. Αυτά τα 
συναισθήματα μπορεί να οδηγήσουν 
τα μέλη των οικογενειών να αποφεύ
γουν την επαφή με τους γείτονες και 
τους συγγενείς τους. Μπορεί να απο
φεύγουν να συμμετέχουν σε κοινω
νικές εκδηλώσεις και απασχολού
νται αρκετά δαπανώντας σημαντική 
ενέργεια προκειμένου να κρύψουν 
το  μυστικό για να αποφύγουν τον 
προσωπικό τους, επαγγελματικό ή 
κοινωνικό, αποκλεισμό.
Είναι αρκετές επίσης οι μελέτες που 
απέδειξαν ότι ως και τα μισά από τα 
μέλη μιας οικογένειας πιστεύουν 
πω ς είναι καλύτερα να κρύβουν ότι 
ένας από τους δικούς τους πάσχει 
από ψυχική νόσο για να μη ντροπια
στεί η οικογένεια. Το μέγεθος του 
προβλήματος και η δυσχέρεια δια
χείρισής του διαπιστώνεται και από 
το γεγονός ότι ψυχίατροι και ψυχο- 
λόγοι συχνά συνιστούν στους ασθε
νείς και στους συγγενείς τους, ιδίως 
όταν οι ασθενείς είναι νέοι άνθρωποι 
και εργαζόμενοι, να μην ανακοινώ
νουν ότι παρακολουθούνται για προ
βλήματα ψυχικής υγείας επειδή «το 
στίγμα μένει» και έχει αρνητικές επι
πτώ σεις και σ τους ασθενείς και 
στους συγγενείς τους. Ετσι όμως συ
ντηρείται η διαφορετικότητα της 
αντιμετώπισης τπς σωματικής νό
σου από την ψυχική και ενισχύονται 
η ντροπή και η ενοχή του ψυχικά 
ασθενούς για την κατάστασή του. 
Δηλαδή, η οικογένεια, αντί να λάβει 
αρωγή, υφίσταται το στίγμα-βία της 
κοινωνίας που επιβαρύνει το μέγε
θος των προβλημάτων που έχει να



αντιμετωπίσει και επαυξάνει το οικο
νομικό και κυρίως το ψυχικό κόστος 
υποστήριξης του πάσχοντος μέλους 
της. Η «διάχυση του στίγματος» στα 
υγιή μέλη αποτελεί γενίκευση της 
προκατάληψης και θέτει υπό αμφι
σβήτηση τα υγιή μέλη της οικογένει
ας· ότι, δηλαδή, μπορεί και αυτοί να 
είναι ψυχικά ασθενείς ή να αρρωστή- 
σουν σύντομα, σαν να πρόκειται για 
μεταδιδόμενη νόσο. Συνεπώς, μπο
ρεί να είναι επιθετικοί, επικίνδυνοι, 
ανίκανοι και μη αποδοτικοί όπως ο 
ασθενής συγγενής τους, με τελικό 
αποτέλεσμα να γίνεται εις βάρος 
τους διάκριση και να μειώνονται οι 
ευκαιρίες εργασίας ή να αποφεύγουν 
οι ιδιοκτήτες να τους δεχθούν ω ς 
ενοικιαστές των κατοικιών τους. Με 
τον τρόπο αυτόν συγγενείς των ψυ
χικά ασθενών, καθ’ όλα υγιείς, περι
θωριοποιούνται.
Οπως σε άλλες χώρες, έτσι και στη 
χώρα μας καταβάλλονται προσπά
θειες εναντίον του στίγματος και εί- 
ναιβέβαιοότιη επιτυχία των κινημά
των αυτών θα συμβάλει καταλυτικά 
στη δύσκολη πορεία των ψυχικά 
ασθενών προς την αποκατάσταση 
της ψυχικής τους υγείας. Στην κα
τεύθυνση αυτή είναι σοβαρή η δου
λειά που γίνεται ενάντια στο στίγμα 
από τον Σύλλογο Οικογενειών για 
την Ψυχική Υγεία (ΣΟΨΥ) και αξίζει 
ενίσχυση από όλους.
Η πραγματική αλλαγή όμως στη νο
οτροπία και στον ψυχιατρικό απο- 
στιγματισμό θα επέλθει όταν στην 
εκπαίδευση των γιατρών και των άλ
λων επαγγελματιών υγείας, των δη
μοσιογράφων, των δικαστικών, των 
αστυνομικών κτλ. συμπεριληφθούν 
μαθήματα με τις σύγχρονες και απα
ραίτητες γνώσεις και όταν εν τέλει 
γίνει αντιληπτό στη μικρή αυτή χώ
ρα, όπου κανένας δεν περισσεύει, ότι 
έχουν θέση και δημιουργικό ρόλο 
στην παραγωγική διαδικασία του τό
που όλοι οι πολίτες χωρίς στίγματα 
και αποκλεισμούς.
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0  καρκίνος είναι μια ασθένεια που στιγματίζει. Ακόμα και σήμερα αποφεύγουμε να την 
πούμε με το όνομά τπς και οι προλήψεις γύρω από αυτήν είναι πολύ διαδεδομένες

Σποραδικά 
ακόμη αλλά 
όλο και 
συχνότερα, 
άνθρωποι 
γνωστοί 
στο ευρύ 
κοινό για 
πολιτικές, 
κοινωνικές, 
επιστημονι
κές, καλ
λιτεχνικές 
κτλ. δράσεις 
επιδιώκουν 
την άρση 
αυτού του 
στίγματος 
δηλώνοντας 
δημόσια το 
δικό τους 
πρόβλημα 
με τον καρ
κίνο

κοινωνικός στιγ- 
ματισμός εξαιτίας 
νοσημάτω ν δεν 
ε ίνα ι σ π ά ν ιο ς  
στην ιστορία των 
ανθρώπων. Στις 

πρω τόγονες κοινωνίες το  στίγμα 
ήταν καρπός της μεταφυσικής ανη
συχίας που συνόδευε κάθε αρρώστια 
χωρίς προφανή και αναγνωρίσιμη αι
τιολογία. Αυτό συνέβαινε επειδή η 
αρρώστια λογιζόταν αποτέλεσμα της 
οργής υπέρτερων δυνάμεων -  θεών 
ή δαιμόνων. Ετσι η συμπαράσταση 
στον άρρωστο μπορούσε να επιφέρει 
την οργή των δυνάμεων αυτών και 
εναντίον εκείνων που την παρείχαν. 
Τους επόμενους αιώνες ο φόβος της 
μεταδοτικότητας των λοιμωδών νο
σημάτων συνεπαγόταν στιγματισμό 
που οδηγούσε τους αρρώστους σε 
απομόνωση. Και αυτή, με τη σειρά 
της, παρείχε ατομική και κοινωνική 
προστασία που δεν μπορούσε να επι
τευχθεί τότε με άλλους τρόπους. Εί
ναι νωπό ακόμη το  στίγμα της λέ
πρας. Δεν εκδηλωνόταν μόνο με την 
απομόνωση και την απομάκρυνση 
του λεπρού αλλά και με το κάψιμο του 
σπιτιού του και των προσωπικών του 
αντικειμένων. Είναι ακόμη πιο νωπό 
το στίγμα της φυματίωσης, που ο κό
σμος ονόμαζε φθίση ή χτικιό. Ηταν 
νόσημα που δεν είχε θεραπεία, που 
έδινε εμφανή συμπτώματα, που μπο
ρούσε να μεταδοθεί και τελικά να 
οδηγήσει σε θάνατο. Στιγματισμό 
προκαλούσαν στις παραδοσιακές 
κοινωνίες και τα προβλήματα γονιμό
τητας («η άκληρη») αλλά και τα ψυχι
κά νοσήματα, για άλλους δε περισσό
τερο προφανείς λόγους τα αφροδίσια 
νοσήματα. Ηδη για τα προβλήματα 
αυτά οι υπάρχουσες σήμερα δυνατό
τητες θεραπείας έχουν περιορίσει ση
μαντικά το στίγμα που τα συνόδευε, 
το οποίο όμως έχει μεταφερθεί σε 
άλλα, πιο σύγχρονα νοσήματα, όπως 
εκείνα της ψυχικής σφαίρας, το AIDS 
και ο καρκίνος.
Αν και στο παρελθόν η λέξη καρκί
νος είχε διάφορες έννοιες, σήμερα 
έχει περιορισθεί σε μία και μόνη: την 
έννοια μιας ομάδας κακοήθων νοση
μάτων ποκίλης αιτιολογίας και στα
θερά αυξανόμενης επίπτωσης. Πρέ
πει να αναφερθεί ότι, παρά τις αναμ
φ ισβήτητες προόδους που έχουν 
επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, σε 
μεγάλο μέρος του κοινού, ακόμη ως 
τις ημέρες μας, η έννοια του καρκί
νου ταυτίζεται με τον πόνο και τον 
θάνατο. Πρόκειται για βαθιά ρίζωμέ-

νη εντύπωση που δύσκολα μπορεί 
να αλλάξει, παρ’ όλο που υπάρχουν 
καρκίνοι που θεραπεύονται και άλλα 
μη κακοήθη νοσήματα που ακολου
θούν χρόνια και επίπονη διαδρομή 
με θανατηφόρο έκβαση.
Η διάγνωση του καρκίνου επηρεάζει 
σοβαρά την ψυχολογία του αρρώ
στου, όπως είναι εύκολα κατανοητό. 
Θα υπενθυμίσω τους στίχους του 
Καβάφη: «... Καταστροφή που δεν 
την φανταζόμεθα /  εξαφνική, ρα
γδαία, πέφτει επάνω μ α ς /κ ι ανέτοι
μους -  πού πια καιρός; -  /  μας συνε
παίρνει...». Αλλά δεν επηρεάζει μόνο 
τον άρρωστο. Επηρεάζει σοβαρά και 
την οικογένειά του που θα βιώσει 
ανησυχία και θλίψη αλλά και την 
ανάγκη αυξημένης φροντίδας, οικο
νομική επιβάρυνση, ξενύχτια και πα
ραμέληση των άλλων υποχρεώσεών 
της. Επηρεάζει σοβαρά και την κοι
νωνία. Σε πολλά μέρη, ακόμη και σή
μερα, η διάγνωση αποκρύπτεται. 
Παρ’ ότι είναι καλά γνωστό πω ς ο 
καρκίνος δεν είναι νόσημα μεταδο
τικό, υπάρχει τάση για απομόνωση 
του ασθενούς από το κοινωνικό σώ
μα. Ισως κάποιοι, λίγοι, να θεωρούν 
ακόμη τον καρκίνο τίμημα της αμαρ
τίας ή θεϊκή τιμωρία. Οι περισσότε
ροι όμως αποφεύγουν την επικοινω
νία με τους καρκινοπαθείς, ίσως 
προβάλλοντας ενδόμυχους φόβους 
για τη δική τους υγεία στο πρόσωπο 
των ασθενών. Αλλοι αντιμετωπίζουν 
με «συμπάθεια», δηλαδή με οίκτο, 
τον βασανισμένο ασθενή βλέποντάς 
τον ως μελλοθάνατο. Αλλοι αποφεύ
γουν να συζητήσουν το  πρόβλημα 
από αμηχανία και αδυναμία να το χει- 
ρισθούν. Αλλοι, τέλος, προσπαθούν 
να εξορκίσουν τον φόβο τους εμφα
νίζοντας επιθετική συμπεριφορά 
προς τον ασθενή σαν να αντιμετώπι
ζαν στο πρόσω πό του τον εχθρό- 
καρκίνο ή και τον ίδιο τον θάνατο.

Ενδεικτική για κάποιες 
σ τά σ εις  απέναντι 
στον ασθενή με καρ
κίνο είναι και η μαρ
τυρία της λογοτεχνί

ας. Γράφει ο Βασ. Αλεξάκης στο πε
ζογράφημά του «Ο Μωρίς»: «Η αρρώ
στια τον έχει ήδη απομονώσει από τον 
υπόλοιπο κόσμο. Κατά κάποιον τρό
πο είχε ήδη πεθάνει, κατάντησε ένα 
φάντασμα, είναι ένας νεκρός με άδεια 
κυκλοφορίας». Και αλλού: «Ο κόσμος 
τον φοβάται. Κανέναν πια δεν συνα
ντάει στο προαύλιο της πολυκατοικί
ας τις σπάνιες φορές που βγαίνει έξω. 
Ούτε καν τη θυρωρό δεν βλέπει πια,

αυτή που άλλοτε πεταγόταν κάθε 
φορά μπροστά του και προσπαθούσε 
να του πιάσει την κουβέντα».
Θα έλεγε κάποιος ότι τα πράγματα 
βελτιώνονται με τον καιρό. Είναι 
έτσι; Από κάποιες πλευρές ναι, από 
κάποιες όχι. Παλιότερα, σύμφωνα 
με πληθυσμιακή μελέτη, σημαντικό 
ποσοστό του κοινού δεν θα ήθελε 
να εργάζεται στον ίδιο χώρο με καρ
κινοπαθείς. Σήμερα το ποσοστό αυ
τό έχει αναμφισβήτητα μειωθεί αλ
λά δεν έχει εξαλειφθεί. Και βεβαίως 
μεγάλα ποσοστά του κοινού εξακο
λουθούν να «εξορκίζουν» το κακό 
μη αναφέροντας ούτε το όνομά του. 
Για τον καρκίνο θα ακούσετε ποικί
λα συνώνυμα: αρρώστησε (ή πέθα- 
νε) από την κακιά αρρώστια, το ξορ
κισμένο, το μακριά από εμάς, ακό
μη και το έξω από εδώ, περίπου ταυ
τίζοντας τον καρκίνο με τον ίδιο τον 
σατανά -  τον Εξαποδώ. Θα μου πεί
τε, αυτά ακούγονται από τον απλό 
κόσμο. Και θα σας πω: όχι μόνο. 
Οταν κάποιος επώ νυμος πεθάνει 
από καρκίνο, ακούμε από τα ραδιό
φω να και από την τηλεόραση και 
διαβάζουμε στον Τύπο: «Απεβίωσε 
έπειτα από μακρά πάλη με την επά
ρατη νόσο» ή  «έπειτα από μακρο
χρόνια νόσο...». Η «επάρατη» του 
έδωσε όμως αρκετά χρόνια ζωής ως 
τότε. Σαν να ήταν ευλογημένο το να 
πεθάνει από καρδιοπάθεια ή από 
AIDS ή να βασανιστεί χρόνια από 
ένα νόσημα του συνδετικού ιστού ή 
από μια απομυελωτική νόσο του 
νευρικού συστήματος.
Ηδη, όμως, σποραδικά ακόμη αλλά 
όλο και συχνότερα, άνθρωποι γνω
στοί στο ευρύ κοινό για πολιτικές, 
κοινωνικές, επιστημονικές, καλλι
τεχνικές κτλ. δράσεις επιδιώκουν 
την άρση αυτού του στίγματος δη
λώ νοντας δημόσια το  δικό τους 
πρόβλημα με τον καρκίνο. Και ακό
μη αρκετοί απλοί άνθρωποι-θύματα 
της νόσου ή συγγενείς και υποστη- 
ρικτές τους οργανώνονται σε σωμα- 
τεία καρκινοπαθών και φίλων που 
ανάμεσα σε άλλους σκοπούς διεκ- 
δικούν την αποδοχή και την επανέ
νταξή τους στο κοινωνικό σώμα μέ
σα από την άρση του στίγματος. Κά
τι το οποίο, εκτός από την ηθική ικα- 
ν ο π ο ίη σ η  τω ν  α σ θ ε ν ώ ν , θα  
βοηθούσε και το κοινωνικό σώμα 
προάγοντας τις διαδικασίες ενημέ
ρωσης, τους προληπτικούς ελέγ
χους, την έγκαιρη θεραπεία και την 
αποκατάσταση  τω ν ασθενώ ν με 
καρκίνο.
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Ο ΠΡΩΗΝ ΧΡΗΣΤΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ  
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ, MSC, ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ

Το παρελθόν θα 
ακολουθεί τον πρώην 
χρήστη όπου κι αν πάει, 
ό,τι κι αν κάνει

Ο ι άνθρωποι που 
υποβάλλονται σε 
θ ερ α π ε ία  α π ε 
ξάρτησης από τα 
να ρ κω τικ ά  και 
βρίσκονται στο 

μεταβατικό στάδιο της κοινωνικής 
ένταξης βιώνουν φραγμούς στην 
αγορά εργασίας που δεν  π ροκύ
πτουν μόνο από τα τυπικά τους προ
σόντα και τον συχνά ισχνό εργασια
κό τους βίο αλλά και από την προκα
τάληψη και τον κοινωνικό τους στιγ- 
ματισμό. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο 
το γεγονός ότι τα επιδοτούμενα προ- 
γράμματα νέων θέσεων εργασίας 
του ΟΑΕΔ για απεξαρτημένα και υπό 
απεξάρτηση άτομα εδώ και χρόνια 
δεν έχουν ιδιαίτερη απήχηση στους 
εργοδότες.
Το παρελθόν του πρώην χρήστη 
ναρκωτικών φέρει μια κηλίδα. Η 
προσωπική του ιστορία έχει αμαυ
ρωθεί καθώς παρεκκλίνει από κοι
νωνικές νόρμες και δεν ανταποκρί- 
νεται σε απαιτήσεις για το τι είναι φυ
σιολογικό και αποδεκτό. Η περίοδος 
της χρήσης όμως δεν προσδιορίζει 
μόνο το παρελθόν του πρώην χρή
στη αλλά επηρεάζει με πολλούς τρό
πους και την παρούσα φάση του βίου 
του. Ενα σύνολο στερεοτυπικώ ν 
αντιλήψεων θέτει εν αμφιβάλω την 
ηθική του ακεραιότητα και την ικα
νότητά του να ανταποκριθεί επαρ- 
κώς στον ρόλο του εργαζομένου. Οι 
στιγματιστικές αναφορές των μέσων

ενημέρωσης που συνδέουν τον χρή
στη ναρκωτικών με τον εγκληματία, 
σε συνδυασμό με τη διαδεδομένη 
αντίληψη ότι η εξάρτηση συνιστά 
μια «ανίατη νόσο» (once an  addict, 
always an addict), συμβάλλουν κα
θοριστικά στον κοινωνικό προσδιο
ρισμό της ετερότητάς του ως ανεπι
θύμητης και στη διατήρηση της ετι
κέτας του «επικίνδυνου»: «Υπάρχει 
ρατσισμός, μην έχουμε τώρα τσί
μπλες στο μάτι. Υπάρχει ρατσισμός 
και θα υπάρχει. Τέλος! Σε αντιμετω
πίζουν λίγο σαν δόκτωρ Τζέκιλ και 
μίστερ Χάιντ, ότι καλό παιδί θα είναι 
ο Νίκος, αλλά μπορεί με την πανσέ
ληνο να γίνει λυκάνθρωπος, να κρύ
βει μέσα του μια σκοτεινή πλευρά» 
(Νίκος, 45 ετών).
Κατά την αναζήτηση εργασίας ο 
πρώην χρήστης θα πρέπει να «πα
ρουσιάσει τον εαυτό του» σε εργο
δότες. Η παρουσίαση αυτή προϋπο
θέτει την απάντηση σε ένα καίριο 
προσωπικό δίλημμα: να αποκαλύψει 
το παρελθόν του ή να εξηγήσει το 
εργασιακό κενό στο βιογραφικό του 
ελέγχοντας κρίσιμες πληροφορίες 
που συνθέτουν την ταυτότητά του. 
Το διακύβευμα είναι διπλό και σχετί
ζεται τόσο με το αίσθημα της ντρο
πής για μια «απαξιωτική» πλευρά του 
εαυτού του όσο και με τον κίνδυνο 
της απόρριψης για την επιδιωκόμενη 
θέση εργασίας: «Θυμάμαι συγκεκρι
μένα έναν τύπο που του λέω ότι δεν 
δουλεύω έναν χρόνο γιατί ήμουν σε 
πρόγραμμα και αρχίζει να μου λέει 
ότι, ναι, το είχα καταλάβει εγώ και τέ
τοια. Λέω εγώ: Τι γίνεται, ρε παιδί 
μου; Εχουμε ταμπέλα; Πώς έχει γίνει; 
Είναι κάπως αποκλεισμός, όπως και 
να σ’ το  πει ο άλλος. Χωρίς να του

έχεις πει τίποτα, να σου λέει ότι το εί
χα καταλάβει εγώ ότι είσαι πρώην 
χρήστης; Σου πέφτει και λίγο βαρύ. 
Τέλος πάντων, από εκεί και μετά επι
λέγω να μη λέω τίποτα. Για προσωπι
κούς μου λόγους δεν δούλευα και τέ
τοια» (Κυριάκος, 26 ετών).

Π ροσωπικές εμπειρί
ες διακριτικής με
ταχείρισης ή ανά
λογες εμπειρ ίες 
στον κύκλο των 

«ομοιοπαθούντων» καθιστούν την 
απόκρυψη μια μάλλον αναγκαία πρα
κτική διαχείρισης του στίγματος. Δεν 
είναι λίγοι βέβαια αυτοί που θα προτι
μούσαν να εργάζονται σε χώρους 
όπου ο εργοδότης γνωρίζει και έχει 
αποδεχθεί το παρελθόν της χρήσης. Η 
αποκάλυψη του παρελθόντος, όταν 
επιχειρείται, όσο ρίσκο κι αν ενέχει, 
παρέχει τη δυνατότητα σε έναν πρώην 
χρήστη να προβάλει ένα πολύ σημα
ντικό για τον ίδιο επίτευγμα: αυτό της 
αλλαγής τρόπου ζωής. Τη στιγμή της 
αποκάλυψης δηλώνει σε έναν σημα
ντικό άλλον την προσωπική του αλλα
γή και διεκδικεί την αποδοχή. Η πραγ
ματικότητα όμως της αγοράς είναι 
σκληρή και άκρως διαφορετική από 
αυτήν ενός θεραπευτικού πλαισίου: 
«Γιατί σου λέω εγώ δεν θέλω να το κρα- 
τάω κρυφό. Θα ήταν καλύτερα να μπο
ρούσα να το πω και να μηντοέχωκρυ- 
φό γιατί με δυσκολεύει, ρε παιδί μου. 
Νομίζω ότι, ενώ έχω κάνει κάτι και εί
ναι και σημαντικό, δεν μπορώ να το 
πω» (Βασίλης, 42 ετών).
Η αγορά εργασίας δεν αποτελεί ένα 
κοινωνικό πεδίο παραγωγής δυσμε
νών μόνο νοημάτων για τον εαυτό 
του πρώην χρήστη. Είναι ταυτόχρο
να το  πεδίο εντός του οποίου μπο

Οι πρώην 
χρήστες 
ναρκωτι
κών δεν 
επιζητούν 
τον οίκτο. 
Χρειάζονται 
την ευκαι
ρία να κρί- 
νονται για 
το αυτο
νόητο: την 
ικανότητά 
τους προς 
εργασία

ρούν να διαμορφωθούν οι απαραίτη
τοι όροι για την ανασυγκρότηση της 
στιγματισμένης του ταυτότητας. Η 
είσοδός του στον κόσμο της εργασί
ας σηματοδοτεί για τον ίδιο ένα ση
μείο καμπής στην προσωπική του 
ιστορία. Ενα σημείο που χωρίζει τη 
βιογραφία του σε ένα «απαξιωτικό 
πριν» και σε ένα «φυσιολογικό με
τά»: «Η δουλειά είναι ένα πράγμα 
που σε βγάζει από το άγχος. Λες ότι 
είμαι άνθρωπος, δουλεύω όπως όλοι 
οιάλλοι.Τώραπροχωράω, μέχρι τώ
ρα όλος ο κόσμος έβαζε πρώτη, δευ- 
τέρα, τρίτη ταχύτητα και εγώ ήμουν 
με την όπισθεν ή με τη νεκρά. Τώρα 
έχω βάλει και εγώ την πρώτη, έχω 
βάλει τη δευτέρα και ξεκινάω» (Διο- 
νύσης, 30 ετών). Η εργασία για τον 
πρώην χρήστη γίνεται ένα μέσο για 
την οικοδόμηση ενός νέου αναστο- 
χαστικού σχεδίου ταυτότητας του 
εαυτού του. Θα τον βοηθήσει να 
αναπτύξει μια θετική εικόνα για τον 
εαυτό του και με την πάροδο του 
χρόνου να αυτοπροσδιοριστεί όχι 
μόνο ως άτομο που έχει επιτύχει να 
αποδεσμευθεί από την αυτοκατα- 
στροφική του συνήθεια αλλά και ως 
άτομο που μπορεί, όπως και οι «άλ
λοι», να ανταποκριθεί επιτυχώς σε 
υποχρεώσεις και ευθύνες: «Εχω κα
ταφέρει να πείσω τον εαυτό μου ότι 
έχω αξία, δηλαδή φαίνεται πια, έχω 
πάει σε δύο δουλειές, με έχουν αγα
πήσει, έχει εκτιμηθεί αυτό το πράγμα 
και αμείβεται, και λέω να ο ένας, να 
ο άλλος, έχω αξία, μπορώ να κάνω 
πράγματα» (Γ ιάννης, 37 ετών).
Οι πρώην χρήστες ναρκωτικών δεν 
επιζητούν τον οίκτο. Χρειάζονται 
την ευκαιρία να κρίνονται για το αυ
τονόητο: την ικανότητά τους προς 
εργασία. Οσο διάστημα βρίσκονται 
στο κοινωνικό περιθώριο της χρή
σης ουσιών τους δείχνουμε τον δρό
μο της συμμόρφω σης. Οταν τον 
ακολουθούν συνεχίζουμε να στεκό
μαστε με καχυποψία, στην καλύτερη 
περίπτωση, απέναντι τους αρνούμε- 
νοι να αποδεχθούμε την προσωπική 
τους αλλαγή- αρνούμενοι να στα
θούμε αλληλέγγυοι στον αγώνα τους 
για κοινωνική συμμετοχή. Οφείλου
με να ξεκαθαρίσουμε τι ζητάμε από 
αυτούς τους ανθρώπους. Η άρση 
της προκατάληψης και η εργασιακή 
τους ένταξη είναι ζητήματα που δεν 
αφορούν αποκλειστικά τα θεραπευ
τικά προγράμματα απεξάρτησης και 
την ανάπτυξη πολιτικών καταπολέ
μησης του αποκλεισμού τους. Ολοι 
είμαστε δυνητικά εργοδότες, συνά
δελφοι, συνομιλητές τους.
*Οι μαρτυρίεε προέρχονται από 

έρευνα του Κέντρου Θεραπείαε 
Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ).
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ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΣ! 
Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σχεδόν αδύνατη 
η επανένταξη 
στην κοινωνία

καταδίκη ενός 
α τ ό μ ο υ  σε 
ποινή φυλάκι
σης έχει διπλό 
νόημα: Π ρώ
τον, να τιμω

ρηθεί ο δράστης, δίκαια και αναλογι
κά, για την οποιοσδήποτε τύπου ζη
μία επέφερε με την πράξη του σε κά
ποιο έννομο αγαθό και με τον τρόπο 
αυτό να αποκατασταθεί η έννοια της 
δικαιοσύνης που διαταράχτηκε από 
την παράνομη συμπεριφορά. Και 
δεύτερον, να λειτουργήσει η καταδί
κη αυτή αποτρεπτικά - εκφοβιστικά 
στον ευρύτερο πληθυσμό ώστε να 
αποθαρρύνεται η διάπραξη ανάλο
γων αδικημάτων.
Ο ισχυρισμός ότι η φυλάκιση μπορεί 
επίσης να «βελτιώσει» ή να «σωφρο
νίσει» τον δράστη έχει πλέον απορ- 
ριφθεί αφού όλες οι έρευνες και τα 
πραγματικά περιστατικά αποδεικνύ- 
ουν ότι ο εγκλεισμός σε σωφρονιστι
κό κατάστημα το ακριβώς αντίθετο 
αποτέλεσμα επιφέρει, δηλαδή την 
υποβάθμιση των ατομικών και κοι
νωνικών συνθηκών διαβίωσης του 
ατόμου, την επιδείνωση των σχέσε- 
ών του με την κοινότητα και τους θε
σμούς, την απώλεια της προσωπικής 
αξιοπρέπειας, αυτοπεποίθησης και 
αυτοεκτίμησης, την εδραίωση της 
σχέσης του με την υποκουλτούρα 
της παρανομίας.
Η επόμενη μέρα δεν φαίνεται εύκο
λη. Μετά την αποφυλάκιση ο άνθρω

πος που πέρασε τη δοκιμασία του 
ποινικού και σωφρονιστικού μας συ
στήματος βρίσκεται μετέωρος ανά
μεσα σε δύο «ταυτότητες»:
-  Σε αυτή του πρώην κρατουμένου, 
του αποφυλακισμένου, του «εγκλη
ματία», του ανθρώπου που βρίσκε
ται υπό επιτήρηση και πρέπει κάθε 
μήνα να δίνει το «παρών» στην οι
κεία αστυνομική αρχή και
-  Σε εκείνη του θεωρητικά ισότιμου 
πολίτη με δικαιώματα και υποχρεώ
σεις, του ανθρώπου που πρέπει να 
μπει και πάλι στην κούρσα της επιβί
ωσης όπως και οι άλλοι, να διαχειρι
στεί αποτελεσματικά τις σωρευμέ- 
νες ανάγκες και τα προβλήματά του 
ώστε να οργανώσει και πάλι μια αξι
οπρεπή ζωή.
Το πρώτο κρίσιμο διάστημα μετά 
την αποφυλάκιση, η ισορροπία ανά
μεσα στις δύο αυτές «διαστάσεις» 
της κοινωνικής και προσωπικής του 
ύπαρξης δεν είναι πάντα εύκολη. Το 
ποια από τις δύο θα ενισχυθεί και αρ
γά ή γρήγορα θα επικρατήσει, χωρίς 
φυσικά να αποκλείονται καθόλου οι 
παλινδρομήσεις, σχετίζεται με την 
επίδραση μιας σειράς από παράγο
ντες που διαφοροποιούνται ως προς 
το περιεχόμενο, την ισχύ, τη διάρ
κεια και τα ειδικότερα χαρακτηριστι
κά στοιχεία.

ους παράγοντες αυ- 
'§'/ τούς θα τους διακρί- 

ναμε σε δύο βασικές 
συνδιαπλεκόμενες και 

■ Η Η Ι  αλληλεξαρτώμενες 
κ α τη γ ο ρ ίε ς : το υ ς  α το μ ικ ο ύ ς- 
υποκειμενικούς, αυτούς δηλαδή που 
σχετίζονται με την ιστορία και την προ

σωπικότητα του ανθρώπου, και τους 
κοινωνικούς-αντικειμενικούς, αυτούς 
δηλαδή που αφορούν το κοινωνικό 
πλαίσιο στο οποίο επιχειρεί να εντα- 
χθεί.
Στους υποκειμενικούς παράγοντες 
συμπεριλαμβάνονται:
-  Το ατομικό, κοινωνικό και ποινικό 
ιστορικό, η οικογενειακή κατάστα
ση, τα ατομικά δημογραφικά και κοι
νωνικά στοιχεία, η σωματική και ψυ
χική υγεία, η ψυχολογική κατάστα
ση, η εξάρτηση από ουσίες, η  διάρ
κεια του εγκλεισμού, το μορφωτικό 
επίπεδο, οι επαγγελματικές γνώσεις 
και η προϋπηρεσία, η οικονομική κα
τάσταση, η ύπαρξη κατοικίας. 
Ενδεικτικοί κοινωνικοί αντικειμενι
κοί παράγοντες μπορούν να είναι η 
προκατάληψη και αναπαραγωγή του 
«στίγματος» του εγκληματία-πρώην 
καταδίκου από τον κοινωνικό περί
γυρο, η δυσπιστία και διακριτική με
ταχείριση των εργοδοτών, η γνώση- 
ευαισθητοποίηση του κοινού στην 
προβληματική της επανένταξης των 
αποφυλακιζομένων, η στάση των δι
ωκτικών αρχών απέναντι του, ενδε
χόμενες προηγούμενες ποινικές εκ
κρεμότητες, η κοινωνική δικτύωση 
και υποστήριξη που μπορεί να έχει 
από συγγενικό περιβάλλον, η δυνα
τότητα συνδρομής κοινωνικών - 
υποστηρικτικών υπηρεσιών, ηύπαρ- 
ξη ή μη εξειδικευμένων προγραμμά
των ψυχοκοινωνικής στήριξης, η κα
τάσταση στην αγορά εργασίας, η 
δυνατότητα συμμετοχής, κατά τη δι
άρκεια έκτισης της ποινής, σε δρα
στηριότητες προετοιμασίας της επα
νένταξης (εκπαίδευση, πληροφόρη

Με την 
ετικετοποί- 
ηση,τον 
σ α γ μ α τ ί -  

σμό και την 
απομόνωση 
φαίνε
ται ότι η 
κοινωνία 
επιλέγει 
ρεμβασι- 
στικά να 
συνεχίζει 
την τιμωρία 
του πολίτη 
που
αποφυλακί
ζεται

ση, απασχόληση, συμβουλευτική 
και ψυχολογική στήριξη κτλ.)

Η διαλεκτική αλληλο
επίδραση των πα
ραγόντων αυτών, 
όπως διαδραματί
ζονται στην προ

σωπική ιστορία του ανθρώπου, επι
δρούν και επηρεάζουν σε κάθε περί
πτωση, με μοναδικό τρόπο, την πο
ρεία και εξέλιξή του δημιουργώντας 
θετικές ή αρνητικές προϋποθέσεις για 
την ομαλή του ένταξη και αποκατά
σταση.
Ο στιγματισμός ως παρεπόμενο και 
επακόλουθο της ποινικής καταδίκης 
και του εγκλεισμού αποτελεί έναν 
από τους πιο σημαντικούς αρνητι
κούς παράγοντες στην προσπάθεια 
του πρώην καταδίκου να «γυρίσει» 
σελίδα και να «σταθεί στα πόδια 
του». Ο στιγματισμός και η συνακό- 

. λουθη διακριτική μεταχείριση που 
μπορεί να υφίσταται άτομο που έχει 
εκτίσει στερητική της ελευθερίας 
ποινή, υποδηλώνει συνήθως το άγ
χος, τον φόβο και την αποστροφή 
του «μέσου πολίτη» στην ιδέα την 
συνύπαρξης και συσχέτισης με τον 
δράστη μιας εγκληματικής πράξης, 
στην ιδέα της συνύπαρξης με τον 
«μολυσμένο» από όλα τα δεινά που 
συνεπάγεται ο πλέον απαξιωμένος 
χώρος, εκείνος του κοινωνικού απο
κλεισμού και της αποπομπής, ο «πά
τος» της κοινωνικής και θεσμικής 
απόρριψης, η φυλακή.
Δεν πρόκειται απλώς για τη μη απο
δοχή του διαφορετικού, πρόκειται 
για τον εξοστρακισμό του κακού στο 
πριν, στο τώρα και εν δυνάμει στο
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μετά. Με την ετικετοποίηση, τον 
στιγματισμό και την απομόνω ση 
φαίνεται ότι η κοινωνία επιλέγει ρεμ- 
βασιστικά όχι μόνο να συνεχίζει την 
τιμωρία του πολίτη που αποφυλακί
ζεται, αλλά και να αναπαράγει και να 
ενισχύει την ταυτότητα του περιθω
ριακού, του αποδιοπομπαίου, του 
επικίνδυνου και έμμεσα να καλλιερ
γεί την αρνητική προσδοκία της υπο
τροπής. Η αποτυχία των προγραμ
μάτων του ΟΑΕΔ επιχορήγησης ερ
γοδοτών για την πρόσληψη αποφυ
λακισμένων (και πολύ πριν από την 
οικονομική κρίση) επιβεβαιώνει την 
έκταση και τις συνέπειες του στιγμα- 
τισμού στο ζήτημα της ένταξης στην 
απασχόληση, που αποτελεί για έναν 
αποφυλακισμένο το πλέον κρίσιμο 
σημείο στην προσπάθεια της κοινω
νικής επανένταξης.
Ο φαύλος κύκλος ολοκληρώνεται. 
Από την πλευρά της κοινωνίας: Σε 
βλέπω σαν εγκληματία αφού διέπρα- 
ξες έγκλημα, και αποφοίτησες από 
το πανεπιστήμιο της παρανομίας, 
δηλαδή τη φυλακή, και θεωρώ πολύ 
πιθανό να επαναλάβεις παρόμοιες 
πράξεις. Επομένως θα πρέπει να 
προστατεύσω τον εαυτό μου από αυ
τό το ενδεχόμενο κρατώντας από
σταση από εσένα. Από την πλευρά 
του αποφυλακισμένου: Α φού με 
βλέπουν σαν πιθανό εγκληματία, με 
φοβούνται, δεν μου δίνουν ευκαιρί
ες, και με αποφεύγουν, το να διαπρά- 
ξω και πάλι ένα έγκλημα είναι αναμε
νόμενο και τελικά φυσικό για αυτούς. 
Αν δεν με αποδέχονται ως έντιμο πο
λίτη που θέλω να είμαι, γιατί να επι- 
μείνω; Και πώς θα επιβιώσω; Εχω 
«εναλλακτικές» επιλογές επιβίωσης 
ευκολότερες, επίσης μη αποδεκτές 
και επιπλέον μη νόμιμες. Τι μου μένει 
να κάνω;
Το ποινικό μητρώο, οι τακτικές επι
σκέψεις της Αστυνομίας, το τατου
άζ, η αργκό, η περιθωριακή εμφάνι
ση επισφραγίζουν τη διάκριση. Το 
κοινωνικό σύστημα τελικά, τόσο με 
την αναπαραγωγή του στιγματισμού 
όσο και με την παγερή αδιαφορία 
του, όπως εκφράζεται με την παντε
λή σχεδόν έλλειψη μέτρων και υπη
ρεσιών μετασωφρονιστικής μέρι
μνας και κοινωνικής ευαισθητοποίη- 
σης, αυτομαστιγώνεται. Ολοι γνωρί
ζουν ότι στο  τέλ ο ς  οι ίδιοι θα 
πληρώσουν τον «λογαριασμό».

ΥΓ.: Αναζητώντας κάποτε ένα διαμέ
ρισμα προς ενοικίαση με σκοπό να 
χρησιμοποιηθεί ως στέγη προσωρι
νής φιλοξενίας αποφυλακισμένων, 
βρέθηκα σε αδιέξοδο καθώς σε πάρα 
πολλά διαμερίσματα που είχα επισκε- 
φτεί στάθηκε αδύνατον να βρεθεί ιδι
οκτήτης που να συμφωνεί με τη χρή
ση αυτή. Κάποιος μάλιστα είχε πει χα
ρακτηριστικά: «Ιερός ο σκοπός σας, 
αλλά καλύτερα να βρίσκατε κάποιο 
σπίτι μακριά από την πόλη, στο βου
νό». Τελικώς, βρέθηκε ένα διαμέρι
σμα που παραχωρήθηκε χωρίς δι
σταγμό από μια πρώην ιερόδουλη...

AIDS: ΟΡΟΘΕΤ1ΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΣΊΈΓΜΑΤΙΣΜΟΣ
IΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΤΣΟΥΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ, ΠΜΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

0  φόβος 
για το τι 
μπορεί να 
ακολου
θήσει, ο 
φόβος του 
σηγμοτι- 
σμού, της 
απομόνω
σης, της 
διάκρισης, 
του απο
κλεισμού 
γίνεται 
μεγαλύτε
ρος από τον 
φόβο του 
ίδιου του 
θανάτου

Καθημερινός, 
ο κοινωνικός θάνατος

Ηταν αρχές της 
δεκαετίας του 
1980 όταν τα 
μέσα μαζικής 
ενη μ έρ ω σ η ς 
της εποχής μι

λούσαν για την εμφάνιση της «μάστι
γας» του αιώνα μας, του AIDS. Πολ
λοί είναι αυτοί που τοποθετούν την 
εμφάνισή του ανάμεσα στο 1926 και 
στο 1946 και άλλοι στο 1675. Η λοί
μωξη HIV άρχισε να παίρνει τη μορ
φή επιδημίας στην Κεντρική Αφρική 
στις αρχές της δεκαετίας του 1970. 
To AIDS εξαπλώθηκε ραγδαία στο 
Ζαΐρ, στην Ουγκάντα και σε άλλα 
κράτη της Κεντρικής Αφρικής. Από 
την Αφρική, η ασθένεια φαίνεται ότι 
εξαπλώθηκε αργά στην Ευρώπη και 
στην Αϊτή και στις ΗΠΑ, χωρίς ακό
μη και σήμερα να έχει δοθεί πλήρης 
εξήγηση για τον τρόπο εξάπλωσής 
του.
Το γεγονός ότι τα πρώτα θύματα 
στην Αμερική και στην Ευρώπη ήταν 
ομοφυλόφιλοι και τοξικομανείς οδή
γησε πολλούς στην αντίληψη ότι η 
ασθένεια συνδέεται με συγκεκριμέ
νες πληθυσμιακές ομάδες. Δεν είναι 
τυχαίο το γεγονός ότι ακόμη και οι 
επιστήμονες είχαν ονομάσει τον νέο 
ιό αρχικά «καρκίνο των ομοφυλόφι
λων». Πράγμα που άλλαξε έπειτα 
από λίγα χρόνια, με την καθιέρωση 
του όρου AIDS. Am ó που δεν άλλαξε 
ήταν η αντίληψη των ανθρώπων για 
τον ιό. Η λέξη που ερχόταν στο μυα
λό των ανθρώπων όταν άκουγαν για 
AIDS ήταν θάνατος. Λίγοι γνώριζαν 
τι σημαίνουν πραγματικά έννοιες 
όπως «οροθετικότητα» και «ανοσι- 
ολογική ανεπάρκεια» και τους τρό
πους μόλυνσης από τον ιό. Οπως πο
λύ παραστατικά μας εξηγεί η Suzan 
Sontag, «η ίδια η μεταφορική χρήση 
της αρρώστιας σκοτώνει πολλές φο
ρές εξίσου με την αρρώστια». Κατά 
τη Sontag οι μεταφορές σκοτώνουν 
με δύο τρόπους: Αποθαρρύνουν από 
τη μια τους ασθενείς να αναζητή
σουν λύσεις θεραπευτικές, με απο
τέλεσμα να οδηγούνται σε μια παθη
τική στάση απέναντι στη νόσο. Και 
από την άλλη συντελούν στον στιγ- 
ματισμό της ίδιας της ασθένειας όσο 
και του ασθενούς και στην αντιμετώ
πισή της από τον τελευταίο με ενοχή 
σαν κάτι επαίσχυντο.
Είκοσι χρόνια μετά την έκδοση του 
βιβλίου της Sontag «Η νόσος ως με
ταφορά» τα λεγόμενό της παραμέ
νουν τόσο επίκαιρα όσο και προφη
τικά. Παρ’ ότι έχουμε μια σειρά από 
προγράμματα στήριξης οροθετικών

ατόμων και την καθιέρωση της 1ης 
Δεκεμβρίου ω ς ημέρας κατά του 
AIDS, τα πράγματα παραμένουν 
στάσιμα. Οι οροθετικοί στιγματίζο
νται κοινωνικά ως οι διαφορετικοί, 
αυτοί που δεν ανήκουν σε εμάς, αυ
τοί που φέρουν το κακό, αυτοί που 
είναι κακοί γιατί μπορούν να μολύ
νουν. Οι συνέπειες από τον στιγματι- 
σμό που δέχονται αυτά τα άτομα εί
ναι πολύπλευρες και πολλές φορές 
νιώθουν απελπισία και ψυχολογική 
κατάπτωση.
Σύμφωνα με μαρτυρίες ζωής που συ
γκεντρώθηκαν στο πλαίσιο επιτόπι
ας έρευνάς μου, τα άτομα περνούν 
από διάφορα στάδια από τη στιγμή 
που θα μάθουν για την οροθετικότη- 
τά τους. Τα περισσότερα αρχικά βλέ
πουν με απέχθεια τον εαυτό τους και 
ντρέπονται για αυτόν. «Δεν το περί- 
μενα με τίποτα. Εχασα τπ  γη κάτω 
από τα πόδια μου» δήλωσε 29χρο- 
νος οροθετικός. Στη συνέχεια αισθά
νονται θυμό. Εναν θυμό που μπορεί 
να έχει στόχο τον Θεό, τη μοίρα ή να 
απευθύνεται σε κάποιο μέλος της οι
κογένειας ή στον γιατρό. Καθώς το 
άτομο συνειδητοποιεί σιγά σιγά την 
πιθανότητα ενός επερχόμενου θα
νάτου και της απώλειας, βιώνει αι
σθήματα κατάθλιψης. Αν καταφέρει 
να περάσει άλατα παραπάνω στάδια 
φθάνει στο στάδιο της αποδοχής. 
Εδώ πολλοί υποστηρίζουν ότι στο 
στάδιο αυτό ο άρρωστος έχει απο
κτήσει εσωτερική γαλήνη και ηρε
μία. Εχει συμφιλιωθεί με την ιδέα του 
θανάτου και νιώθει ψυχολογικά ήρε
μος. Ωστόσο μιλώντας κανείς με αν
θρώπους που ζουν με την οροθετι
κότητα βλέπει το αντίθετο. Τα ερω
τήματα που τους βασανίζουν είναι 
πολλά, όμως το θάρρος και η κατά
φαση στη ζωή τούς δίνουν δύναμη. 
«Ξέρω όμως ότι δεν θα πάθω τίποτα, 
δεν έχω κανένα άγχος του τι θα γίνει 
με την υγεία μου. Πραγματικά, δεν 
με απασχολεί το θέμα. Τα πολύ δύ

σκολα, πάει περάσανε... Το ότι ζω 
τώρα είναι τύχη!!! Είναι τύχη το ότι 
μέσα από αυτό το πρόβλημα τελικά 
δεν με έφαγε η μιζέρια και η κατάθλι
ψη» δήλωσε στην προαναφερθείσα 
έρευνα 40χρονη οροθετική.
Στο κοινωνικό επίπεδο τα πράγματα 
δεν είναι καθόλου εύκολα. Η ανακοί
νωση θετικών αποτελεσμάτων ως 
προς την ύπαρξη λοίμωξης ή νόσου 
HIV είναι λογικό να επηρεάσει την οι
κογένεια του ασθενούς και να αλλάξει 
τις σχέσεις μεταξύ των μελών της. Γΐ 
αυτό και πολλές φορές οι οροθετικοί 
αποφεύγουν να ανακοινώσουν το 
πρόβλημά τους στους γονείς τους. 
Αυτό μπορεί να συμβεί για δύο λό
γους: Πρώτον, γιατί τα οροθετικά 
άτομα γνωρίζουν ότι οι γονείς τους θα 
στενοχωρηθούν. Και δεύτερον, επει
δή θεωρούν πως όλη αυτή η αγάπη 
και η στοργή θα μετατραπεί σε υπερ- 
προστατευτικότητα. Στήριγμα, λοι
πόν, για αυτούς είναι μόνο λιγοστοί 
φίλοι. «Σε όσους θεωρούσα φίλους 
μου το είπα από την αρχή. Κανένας 
δεν την κοπάνησε, όπως θα λέγαμε. 
Κανένας δεν μου είπε “άντε γεια”. 
Οπότε δεν έχει αλλάξει απολύτως τί
ποτα με κανέναν. Πραγματικά με κα- 
νέναν...» δηλώνει οροθετικός. Σε 
αντίθεση με την παραπάνω δήλωση 
από μαρτυρίες ζωής μπορούμε να 
αναφέρουμε και τα λόγια ατόμου που 
δεν είχε ποτέ φίλους: «Φίλοι μου ήταν 
οι σχέσεις μου... Να σου πω την αλή
θεια, στην αρχή ήμουν λίγο σνομπ. 
Είχα και πολλά πράγματα που τα απέ
βαλα. Αυτό είναι αλήθεια. Είμαι πιο 
προσιτός τώρα... Κατάλαβα πολλά 
πράγματα για τους ανθρώπους...».

Ο σο για την ερωτική 
ζωή, τα εμπόδια που 
συναντούν αυτά τα 
άτομα ξεπηδούν το 
ένα μετά το άλλο. Ο 

φόβος και η προκατάληψη επικρα
τούν. Ο φόβος για το τι μπορεί να ακο
λουθήσει, ο φόβος του στιγματισμού,
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της απομόνωσης, της διάκρισης, του 
αποκλεισμού γίνεται μεγαλύτερος από 
τον φόβο του ίδιου του θανάτου. Τα 
πράγματα ίσως να είναι καλύτερα για 
τους ομοφυλόφιλους. Μια ασθένεια 
που έχει συνδεθεί άμεσα με την ομο
φυλοφιλία δεν μπορεί παρά να είναι ευ
ρύτατα γνωστή στους ομοφυλόφιλους 
και να υπάρχει μεγαλύτερη εξοικείωση 
με αυτήν και λιγότερος φόβος. Βέβαια, 
τα ομοφυλόφιλα άτομα που συμμετεί
χαν στην επιτόπια έρευνα υποστήρι
ξαν ότι έχουν δεχθεί και αυτοί πολλές 
απορρίψεις, αλλά κατανοούν τους 
γύρω τους. «Δεν είναι εύκολο να πεις 
σε κάποιον είμαι οροθετικός, έλα να 
κάνουμε έρωτα» παραδέχεται οροθε- 
τικό άτομο.
Οι γυναίκες βιώνουν ακόμη περισσό
τερα προβλήματα καθώς έχουν να 
αντιμετωπίσουν και πιθανή εγκυμο
σύνη. Κοπέλα που συμμετείχε στην 
προαναφερθείσα έρευνα δηλώνει: 
«Σε όλες τις οροθετικές κοπέλες εί
ναι πολύ έντονο το θέμα της οικογέ
νειας και του παιδιού. Το έχω δει και 
μέσα από ομάδες που έχω παρακο
λουθήσει. Σε όλες είναι κάτι σαν 
απωθημένο, δεν ξέρω αν θα ήταν κα
λύτερα -  βάζω και εμένα μέσα -  αν

θα είχαμε ένα παιδί. Πολλές φορές 
όμως σκέφτομαι ωχ, ευτυχώς που 
δεν έχω μια τέτοια ευθύνη. Θα ήταν 
μεγάλη δέσμευση και σίγουρα δεν 
θα μπορούσα να κάνω όσα πράγμα
τα κάνω τώρα».
Παράλληλα υπάρχει και η έντονη πί
εση από τους γονείς και τους συγγε
νείς που δεν ξέρουν ότι οι κοπέλες 
είναι οροθετικές και τους ρωτούν: 
«Πότε θα παντρευτείς, γιατί δεν πα
ντρεύεσαι, τι θα γίνει;».

Τα πράγματα όμαχ; γίνο
νται ακόμη πιο δύσκο
λα στον εργασιακό 
χώρο. Η έλλειψη ισχυ
ρού νομοθετικού πλαι

σίου οδηγεί σχεδόν όλους τους οροθε- 
τικούς στο να αποκρύψουν από τον 
χώρο της εργασίας τους το γεγονός ότι 
είναι θετικοί στον ιό. Δεν είναι και λίγες 
οι φορές που άτομα απολύονται μόλις 
αποκαλύπτεται η οροθετικότητά τους. 
Με λίγα λόγια, τα άτομα έρχονται αντι
μέτωπα με προβλήματα κοινωνικής 
αβεβαιότητας και κοινωνικής προσαρ
μογής. Ο φόβος ότι δεν θα βρουν ερ
γασία είναι έντονος στους οροθετι- 
κούς. Οσον αφορά αυτούς που εργά
ζονται, ακούγονταςτους γύρω τους να

χρησιμοποιούν εκφράσεις όπως «μα
κριά από εμάς... όσοι έχουν AIDS είναι 
gay», σε καμία περίπτωση δεν σκέπτο
νται να αποκαλύψουν το μυστικό τους 
ρισκάροντας να χάσουν την εργασία 
τους. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός 
που συνέβη πριν από δύο μήνες και 
αφορά ένα άτομο που εργαζόταν σε 
αποθήκες. Οταν έμαθαν οι συνάδελ
φοί του ότι έχει AIDS ξεκίνησαν ενέρ
γειες για την απόλυσή του. Πράγμα 
που επετεύχθη. Αλλη μια απόδειξη 
απουσίας εφαρμογής του πλαισίου 
προστασίας οροθετικών ατόμων. 
Σήμερα, θεαματικά είναι τα αποτελέ
σματα της ιατρικής σε ό,τι αφορά την 
αντιμετώπιση της HIV λοίμωξης. Σχε
δόν έχουμε σταματήσει να μιλάμε για 
θανατηφόρα ασθένεια. Ο βιολογικός 
θάνατος των οροθετικών ατόμων 
έχει τοποθετηθεί μακριά στο μέλλον. 
Ο κοινωνικός τους θάνατος όμως εί
ναι καθημερινός. Λύση στο πρόβλη
μα υπάρχει; Μια ολική εξάλειψη του 
στιγματισμού των οροθετικών είναι 
μια διαδικασία μακροχρόνια, που 
απαιτεί ριζικές μεταρρυθμίσεις τόσο 
στον τρόπο αντίληψης των πραγμά
των όσο και στο υπάρχον εκπαιδευτι
κό σύστημα που προωθεί τον κομ-

φορμιστικό τρόπο διδασκαλίας, ανα- 
παράγοντας αυριανούς παθητικούς 
δέκτες εξελίξεων.
Σε ένα πρώτο στάδιο είναι υποχρέω
ση όλων μας να αγκαλιάσουμε αυ
τούς τους ανθρώπους και να μην 
τους βάζουμε ταμπέλες. Ας βοηθή
σουμε όλοι να αλλάξει η αντίληψη 
της κοινωνίας ως προς τους οροθετι- 
κούς και να πάψει να είναι ο οροθετι
κός ένας «μοναχικός καβαλάρης». Η 
σημασία μιας αγκαλιάς είναι ανεκτί
μητη για όποιον τη χρειάζεται και 
ακίνδυνη για όποιον τη δίνει. Τότε 
μόνο οι οροθετικοί θα συνειδητοποι
ήσουν πραγματικά ότι «στη ζωή μας 
συμβαίνουν καλά και κακά, εξαρτά- 
ται πώς εμείς θα το πάρουμε... πόσο 
θέλουμε τη ζωή μας να τη ρίξουμε 
στο ένα ή στο άλλο κομμάτι... (στη 
μιζέρια ή στην ευτυχία)... Οι περισσό
τεροι οροθετικοί λένε πως είναι μια 
καταδίκη. Πρέπει να συνεχίσουν τη 
ζωή τους. Εγώ τους λέω πως δεν είναι 
τίποτα. Το AIDS να ακολουθεί τη ζωή 
τους και όχι αυτοί να ακολουθούν το 
AIDS. Εύκολα πρέπει να προσαρμό
σουν και το κομμάτι του AIDS στη 
ζωή τους» υποστηρίζει άτομο που εί
ναι 30 χρόνια οροθετικό.

ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΟΥ ΞΈΝΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΑΡΔΑΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ «SOS ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ»

Η ελληνική κοινωνία 
μπορεί να έγινε 
πολυποληισμική αλλά 
παρέμεινε καχύποπτη 
και απορριπτική

Α
ραγε πότε ακρι
βώς η λέξη ξέ
νος άρχισε να 
έχει τόσο αρνη
τική χροιά στην 
Ελλάδα; Οταν 

δεν υπήρχε περαστικός να ζητήσει 
καταφύγιο; Οταν σταμάτησε να ταυ
τίζεται μόνο με τον τουρίστα και το 
συνάλλαγμά του; Οταν αποφασίσα
με να ξεχάσουμε τα αρχαία κείμενα 
που σε άλλες περιπτώσεις συχνά- 
πυκνά επικαλούμαστε; Οταν αγνοή
σαμε ότι αποτελεί το δεύτερο συνθε
τικό της λέξης φιλοξενία, που υποτί
θεται ότι αποτελεί εθνικό χαρακτη
ριστικό;
Σίγουρα η δεκαετία 1990-2000 έπαι
ξε καθοριστικό ρόλο σε αυτό. Τότε 
που καλλιεργήθηκε η εικόνα των 
ολάνοιχτων συνόρων, με ορδές αν
θρώπων να τρέχουν να μπουν σε 
έναν υποτιθέμενο παράδεισο. Ετσι 
άρχισε η λέξη να φορτίζεται αρνητι
κά και να χρησιμοποιείται με ένα σω
ρό συνώνυμα που οι φιλόλογοι δεν 
μας είχαν διδάξει, όπω ς κλέφτες, 
εγκληματίες, επικίνδυνοι. Ο στιγμα- 
τισμός ήταν πλέον γεγονός και είναι 
τρομερό πράγμα να ξεστομίζεις το

fl

επίθετό σου όταν δεν υπάρχει εξω
τερικά κάποιο εμφανές χαρακτηρι
στικό που να δείχνει ότι είσαι ξένος 
ή δεν προφέρεις τις λέξεις με ξενική 
προφορά και να βλέπεις το πρόσωπο 
του συνομιλητή σου να αλλάζει. 
Λόγω επαγγέλματος έχω δει συχνά 
στα δικαστήρια συμπεριφορές που 
φανερώνουν πως ο ξένος στιγματί
ζεται και αντιμετωπίζεται ανάλογα. 
Σε μια δίκη πριν από χρόνια, όπου 
κατηγορούνταν 25 κοπέλες από τις 
Φιλιππίνες για παράνομη παραμονή 
στη χώρα, ένας εκ των συνηγόρων 
κατά τη διάρκεια της δίκης έσκυψε

και μου είπε ψιθυριστά: «Καλές πε
λάτισσες, αλλά δεν σου φαίνονται 
σαν φοβισμένα ποντίκια έτσι όπως 
είναι μαζεμένες; Σου κάνουν για άν
θρωποι;». Και στην Εισαγγελία, όταν 
πηγαίνεις να δεις ως συνήγορος τον 
φάκελο του πελάτη σου πριν από το 
δικαστήριο που τον περιμένει, όταν 
το επίθετο είναι ξενικό, αλλάζει αυ- 
τομάτως ύφος η γραμματέας, ξινίζει 
τα μούτρα της κοιτάζοντάς σε από 
πάνω μέχρι κάτω. «Εχουμε γεμίσει 
από δαύτους» μουρμουρίζει ανάμε
σα στα δόντια της αλλά όχι αρκετά 
σιγά ώστε να μην ακούσεις. Πρέπει

Οι Τσιγγάνοι 
στιγματισμένοι 
για την ελληνική 
κοινωνία εδώ και 
χρόνια. Φωτό 
από την τελετή 
έναρξης των 
Ολυμπιακών 
Αγώνων 
της Αθήνας

να ακούσεις. Δεν την ενδιαφέρει αν 
είναι αθώος ή ένοχος, την ενδιαφέ
ρει ότι τρώει τον χρόνο της μαζί του 
και μαζί σου.
Η συμπεριφορά των υπαλλήλων των 
δημοσίων υπηρεσιών που συναλ
λάσσονται με ξένους είναι χαρακτη
ριστικό παράδειγμα. Ανεκπαίδευτοι 
και οι ίδιοι, εμφανώς δυσαρεστημέ- 
νοι για το συγκεκριμένο πόστο τους, 
στη συντριπτική τους πλειονότητα, 
δείχνουν να δυσανασχετούν με τη 
συναλλαγή τους με αλλοδαπούς. Και 
αν ένα επίθετο που απλώς ακούνε 
έχει τέτοια αποτελέσματα, μπορεί 
κανείς να φανταστεί τι συμβαίνει με 
τη φυσική παρουσία. Αμέσως η συ
μπεριφορά γίνεται απότομη, πολλές 
φορές εχθρική, και ο ενικός δεδομέ
νος και σε προστακτικό τόνο. Πάντα 
κάποιο έγγραφο λείπει, πάντα «μα 
δεν καταλαβαίνεις τίποτε», «μη μου 
τρως τον χρόνο» κτλ., κτλ. Είναι απί
στευτο παχ; η παρουσία και μόνο του 
ξένου προκαλεί τέτοια αποτελέσμα
τα χωρίς να υπάρχει καμία ένδειξη 
για την ποιότητα του χαρακτήρα του 
ανθρώπου.

αι αν κλείνοντας 
την πόρτα μιας δη
μόσιας υπηρεσίας 
θα  μ π ο ρ ο ύ σ α ν  
τουλάχιστον να 

πάνε στη δουλειά τους ή στο σπίτι 
τους και να αφήσουν πίσω τους το 
στίγμα του επικίνδυνου, του ανεπιθύ
μητου ξένου, αυτό θα ήταν μια ανα
κούφιση. Η καθημερινότητά τους
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όμως είναι άρρηκτα δεμένη με τη συ
γκεκριμένη ταυτότητα, τη στιγματι
σμένη με αρνητική χροιά. «Νιώθω 
σαν να έχω μια σφραγίδα “προσοχή, 
κίνδυνος!”» μου λέει ένας φίλος κα
θώς πάμε να δούμε ένα διαμέρισμα 
που θέλει να νοικιάσει. Τελικά το 
έβδομο στη σειρά ημιυπόγειο που 
βλέπουμε κατάφερε να το νοικιάσει 
με όρους για τη χρήση του σαν να 
ήταν τουλάχιστον έπαυλη στην Εκά- 
λη. (Αλήθεια, ποιος μπορεί να ξεχάσει 
τις ανεκδιήγητες αγγελίες ενοικίασης 
σπιτιών που τελείωναν με τη φράση 
«Αποκλείονται αλλοδαποί»;) Τρία 
χρόνια μετά, όταν ο υδραυλικός ήρθε 
να φτιάξει έναν σωλήνα στο μπάνιο 
του εν λόγω υπογείου, αναφώνησε έκ
πληκτος: «Ρε φίλε, τόσο καθαρό μπά
νιο δεν έχω δει σε Ελληνα. Και είσαι κι 
Αφρικανός!». Επομένως το σκούρο 
δέρμα παραπέμπει σε αμφίβολη κα
θαριότητα. Μάλλον επειδή το πολύ 
τρίψιμο τα κάνει όλα να αστράφτουν 
ενώ τα σκούρα χρώματα απορροφούν 
τη λάμψη.

Σ τις εποχές που ςούμε 
«κόβουμε» τον άλλον 
και α π ο φ α σ ίζο υ μ ε  
ποιος είναι και πού θα 
τον κατατάξουμε, ανε

ξάρτητα από το τι είναι στην πραγματι
κότητα. Και το στίγμα για τον ξένο θα 
είναι και ανάλογο της καταγωγής του: 
οι μουσουλμάνοι συγκεκριμενοποιούν 
στο πρόσωπό τους τον ισλαμικό κίνδυ
νο και την τρομοκρατία, οι μαύροι (που 
δεν έχουν ποτέ τέτοιο χρώμα) το ψέμα, 
την αμφίβολη καθαριότητα, τη χαμηλή 
νοημοσύνη («πώς γίνεται να μιλάς 
τόσο καλά ελληνικά;» απορούν αν ο 
μαύρος τους μιλήσει στη γλώσσα μας), 
οι Αλβανοί γενικά και ανά πάσα στιγμή 
μπορεί να σε σκοτώσουν, οι υπόλοιποι 
Βαλκάνιοι να σε κλέψουν και ο (σ)τι(γ) 
μοκατάλογος δεν έχει τέλος.
Βέβαιούς, εκτός των ίδιων, χαρακτη
ρίζονται ανάλογα και όσοι τους συ
ναναστρέφονται. Οηοος οι δικηγόροι 
τους, οι λογιστές και οι Ελληνες και 
οι Ελληνίδες που είναι σύζυγοι ξέ
νων. Σε αυτές τις περιπτώσεις στα 
μεικτά ζευγάρια υπάρχει διαδεδομέ
νη η αντίληψη ότι ο έρωτας είναι το 
τελευταίο πράγμα για το οποίο γίνε
ται ένας τέτοιος γάμος και η πίστη ότι 
αποτελεί ουσιαστικά μια συναλλαγή 
είτε για να τακτοποιήσει ο άλλος τα 
της παραμονής του είτε για να εξα
σφαλιστούν οι υπηρεσίες που παρέ
χονται.
Μπορεί λοιπόν η ελληνική κοινωνία να 
έχει γίνει ηολυηολιτισμική, εν τοϋτοις 
παραμένει καχύποπτη και συχνότατα 
απορριπτική απέναντι στο διαφορετι
κό και, αν αυτή είναι μια ευρωπαϊκή ή 
και παγκόσμια τάση, σίγουρα, όπως 
αποδεικνύει και το Ευρωβαρόμετρο, 
η Ελλάδα κρατάει μία από τις πρώτες 
θέσεις. Προσπαθώ να φανταστώ πώς 
είναι να σε στιγματίζει η καταγωγή σου 
αλλά δεν τα καταφέρνω καλά. Βλέπε
τε, είμαι από τους τυχερούς. Μπορώ 
και ζω στην Ελλάδα, χώρα καταγωγής 
και γέννησής μου.

ΧΑΜΗΛΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
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Οικονομική κρίση, 
κοινω νική ανά
πτυξη και ανερ
γία προβληματί
ζουν σήμερα τη 
χώρα μας. Ανά

μεσα σε αυτά θα πρέπει όμως να 
δούμε και εκείνα που προκύπτουν 
από τη σχέση των ανθρώπων με τα 
χαμηλού κύρους ή υποτιμημένα και 
στιγματισμένα επαγγέλματα. Τόσο 
πολλοί άνθρωποι, με διαφορετικές 
καταγω γές, κλίσεις, δεξ ιότητες, 
προσδοκίες και πλούτο γνώσεων και 
ιδεών, στοιβάζονται καθημερινά σε 
τόσο πολλά επαγγέλματα φροντίδας 
και οικιακής εργασίας, πορνείας και 
εξυπηρέτησης των εφήμερων προ
σωπικών αναγκών ατόμων και νοι
κοκυριών, από τα οποία ζημιώνεται 
τόσο η ζωή και η πορεία εξέλιξης των 
εργαζομένων όσο και η ίδια η κοινω
νία. Ο κοινωνικός καταμερισμός της 
εργασίας, καθρέπτης των ελευθερι
ών, των δυνατοτήτων και της παρα
γωγικής πορείας μιας κοινωνίας, εδώ 
και καιρό βρίσκεται εγκλωβισμένος. 
Η καταγωγή, οι θρησκευτικές παρα
δόσεις, το φύλο και οι σχέσεις με το 
κράτος στη σύγχρονη Ελλάδα παί
ζουν σημαντικότερο ρόλο από την 
εκπαίδευση, την αξιοκρατία, την 
ατομική προσπάθεια και την ικανό
τητα και σπρώχνουν ανθρώπους συ
νεχώς στο κοινωνικό περιθώριο.
Σε σχετικές με τη μετανάστευση με
λέτες και μέσα από μια θεωρητική 
και εμπειρική περιπλάνηση διαπι
στώθηκαν τρία βασικά ευρήματα: α) 
η κοινωνική κατασκευή της αγοράς 
εργασίας του φθηνού εργατικού δυ
ναμικού στηρίζεται σε εξωοικονομι- 
κούς παράγοντες όπως είναι η κατα
γωγή, τα στερεότυπα και οι έξεις και 
παράλληλα στις σύγχρονες απαιτή
σεις της ελληνικής οικογένειας για 
την προσωπική ευεξία και το κύρος, 
β) η ένταξη των μεταναστών/τριών 
στους κανόνες και στα όρια της αγο
ράς χαμηλού κύρους εργασιών φαί

νεται να παγιώνει τον κοινωνικό απο
κλεισμό και την περιθωριοποίηση 
και γ) η περιθωριοποίηση του εργα
τικού δυναμικού αποτελείται ή  χωρί
ζεται σε διαφορετικά είδη. Ενα από 
αυτά σχετίζεται με τη φτώχεια, ενώ 
υπάρχουν περιθωριοποιήσεις που 
συνδέονται άμεσα με την πρόσβαση 
σε δικαιώματα και υπηρεσίες.
Οι μελέτες του ΚΕΚΜΟΚΟΠ (Κέντρο 
Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινω
νικής Πολιτικής του Τμήματος Κοι
νωνικής Πολιτικής του Παντείου), 
υπό τη διεύθυνση της ομότιμης κα- 
θηγήτριας Κ. Κασιμάτη από το 1990 
ως σήμερα, κατέγραψαν την ιστορία 
του περιπλανώμενου ή πλανόδιου 
εργατικού δυναμικού, που στην πλει
ονότητά του απασχολείται σε χαμη
λού κύρους ή υποτιμημένα επαγγέλ
ματα προσωπικής εξυπηρέτησης 
άμεσων και έμμεσων καταναλωτι
κών συνηθειών και αναγκών ατόμων 
και νοικοκυριών (Κασιμάτη και Μου- 
σούρου, Gutenberg, 2007). Οι προ
σωπικές υπηρεσίες αυτού του εργα
τικού δυναμικού σχετίζονται περισ
σότερο με τη φροντίδα, την καθαρι
ότητα χώρων, την πορνεία και τη 
σωματική ευεξία, τον καλλωπισμό, 
τις ηωλήσεις αντικειμένων καθημε
ρινής χρήσης και κατανάλωσης, τις 
μικροεπισκευές και τις καθημερινές 
διατροφικές και ενδυματολογικές 
συνήθειες του ντόπιου πληθυσμού.

Μ έσα από την 
ανάλυση των 
εμπειριών και 
των βιωμάτων 
γυναικών οικια

κών εργατριών από την Αλβανία και 
την Ουκρανία και τη μελέτη του ιστορι
κού απασχόλησής τους διαφαίνεται μια 
πορεία ή, καλύτερα, μια σταδιοδρομία 
περιθωριοποίησης (Ψημμένος και Σκα- 
μνάκης, Παπαζήσης, 2008). Και αυτό 
που διαπιστώνεται τελικά είναι ότι η οι
κιακή εργασία δεν είναι μια οποιαδήπο
τε δουλειά αλλά μια δουλειά για τις ξέ
νες: «Με πήραν στη δουλειά γιατί δεν

Οι άνθρω
ποι προ
σανατολί
ζονται σε
ρόλους και 
κοινωνικές 
αξίες που 
δεσμεύουν 
την πορεία 
της ζωής 
τουςανα- 
παράγοντας 
το κοινωνι
κό στίγμα

Εργαζόμενοι 
στην καθαριότητα 
φέρουν το στίγμα 
μιας χαμηλής 
αξίας εργασίας

κάνουν τη δουλειά μας οι Ελληνίδες... 
Απλά κάνουμε τις δουλειές που δεν κά
νουν οι Ελληνίδες» (Δώρα, ετών 42, 
από το Fieri της Αλβανίας). Η Ναταλία 
από την Ουκρανία επισήμανε: «Αρκε
τές ήταν οι φορές που ένιωθα ταπεινω
μένη, ψυχολογικά χάλια, αλλά όταν δεν 
έχεις επιλογή πηγαίνεις και ξανακάνεις 
τα ίδια». Η Τέφτα (ετών 44, από την Αλ
βανία) εξηγεί: «Οταν έχεις φορτώσει 
[από την εργασία] δεν σου πάει το μυα
λό για τίποτα. Είσαι κουρασμένη. Δεν 
κάνεις ζωή. Και είσαι μηδέν. Και δεν 
μπορείς να βλέπεις τον εαυτό σου στον 
καθρέπτη, να περιποιείσαι... Εχω μετα- 
νιώσει». Επειτα από δέκα χρόνια στην 
οικιακή εργασία, η Λουντμίλα (ετών 
45, απάτην Ουκρανία), αφηγούμενη το 
παρελθόν και μιλώντας για τις προοπτι
κές ζωής της στην Ελλάδα, λέει: «Τώρα 
πήρα πολύ μεγάλη πρακτική [πείρα] 
πώς να υπηρετήσω όλους τους άλλους, 
τώρα μπορώ να γίνω πολύ ωραία [καλή] 
νοσοκόμα για τον άρρωστο... Βαρέθη
κα από την ξένη γλώσσα, από την ξένη 
χαρά, από τα ξένα νεύρα. Βαρέθηκα, 
δεν έχω τίποτα δικό μου, μόνο τα ρού
χα...». (Η Δώρα έχει τελειώσει τη δευ
τεροβάθμια εκπαίδευση στην Αλβα
νία, η Λουντμίλα έχει πανεπιστημιακή 
μόρφωση, η Τέφτα έχει τελειώσει τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Αλ
βανία, η Ναταλία έχει πανεπιστημιακή 
μόρφωση.)
Η εθνικότητα, το φύλο, οι ελλείψεις 
σε τυπικά χαρτιά (άδειες εργασίας) 
και άλλοι παράγοντες όπως η ηλικία 
ή /και η οικογενειακή κατάσταση 
σπρώχνουν τους ανθρώ πους σε 
υπηρετικά επαγγέλματα. Μέσα σε 
αυτά, όπως υποστήριζε στις διαλέ
ξεις του ο ομότιμος καθηγητής Κοι- 
νωνιολογίας R. Κ. Brown στο Πανε
πιστήμιο Durham της Αγγλίας, οι άν
θρωποι δεν βιώνουν μονάχα τη θέση 
τους απέναντι στην οικονομία και 
στο κράτος αλλά και αποκτούν συ
νήθειες, ιδέες ή αντιλήψεις για τον 
εαυτό τους και τη σχέση τους με τον 
υπόλοιπο κόσμο. Κάποιες από αυτές 
αφορούν τους δεσμούς με την οικο- 
γένειά τους, την αυτοεκτίμησή τους, 
τους κανόνες που διέπουν την καθη
μερινή οργάνωση της ζωής τους και 
την κοινωνική προστασία τους. Το 
κοινωνικό στίγμα και οι συνθήκες 
της αγοράς εργασίας που έσπρωξαν 
τις γυναίκες σε ανάλογες δουλειές 
αρχίζουν με τα χρόνια παραμονής να 
αποκτούν ένα βαθύτερο νόημα: οι 
άνθρωποι προσανατολίζονται σε ρό
λους και κοινωνικές αξίες που δε
σμεύουν την πορεία της ζωής τους 
αναπαράγοντας το κοινωνικό στίγ
μα. Αυτή τη φορά ως αποτέλεσμα 
εσωτερικών αναγκών, ικανοτήτων 
και «φυσικών κλίσεων».
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Τα μαθημα
τικά είναι η 
γ λ ώ σ σ α  
του Θεού» 
έγραφε μια 
τ ε ρ ά σ τ ια

πινακίδα στο αμφιθέατρο στο οποίο 
είχα προσκληθεί πριν από μερικά 
χρόνια στη Θεσσαλονίκη από μαθη
ματικούς συναδέλφους, καθηγητές 
πανεπιστημίου και της μέσης εκπαί
δευσης, για να συμμετάσχω με την 
ιδιότητα του «καθηγητή Κοινωνιολο- 
γίας» σε ένα συνέδριο μαθηματικών, 
κατά τη διάρκεια του οποίου θα βρα
βεύονταν και αριστεύσαντες μαθη
τές στο μάθημα των μαθηματικών. 
Τα μαθηματικά, λοιπόν, σύμφωνα με 
τπν πινακίδα, ως γλώσσα του Θεού, 
δεν αποτελούν απλά και μόνο μία 
από τις γλώσσες εργασίας του αν
θρώπου, όπως εύκολα θα αποδεχό- 
μασταν όλοι, αλλά, πέραν αυτού, 
εμπεριέχουν και τις μεταφυσικές ιδι
ότητες του Θεού των χριστιανικών 
θρησκειών. Τα μαθηματικά, με άλλα 
λόγια, δεν συνθέτουν απλά και μόνο 
μία από τις γλώσσες του «ιστορικού 
και πραγματικού  κόσμου», μια 
«εγκόσμια, δηλαδή, γλώσσα», την 
οποία «επινόησαν» οι άνθρωποι, αλ
λά τη γλώσσα του Θεού. Τη γλώσσα, 
δηλαδή, που «ανακάλυψαν» κάποια 
στιγμή οι άνθρωποι στην πορεία 
τους και από τότε χρησιμοποιούν. 
Συμφωνώ!(;) Αυτό σημαίνει, όμως, 
ότι χάρη στα μαθηματικά ο άνθρω
πος «γίνεται μέτοχος της μεταφυσι- 
κότητας του Θεού» και ότι τα μαθη
ματικά είναι μια γλώσσα τόσο ιστο
ρική και εγκόσμια όσο και μεταφυσι
κή και ως εκ τούτου και «θεολογική». 
Προσωπικά δεν έχω καμία αντίρρη
ση να αποδεχθώ ότι τα μαθηματικά 
αποτελούν μια «θεολογική γλώσ
σα». Αρκεί όμως οι μαθηματικοί συ

νάδελφοί μου να ονομάσουν την επι
στήμη τους «θεολογική επιστήμη» 
και τις σχολές τους, των μαθηματι
κών, της φυσικής και των άλλων 
«πρακτικών» επιστημών των οποίων 
τα μαθηματικά είναι η βάση, «θεολο- 
γικές επιστήμες».
Η Σχολή Θετικών Επιστημών, έτσι, 
του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονί
κης, στην οποία εντάσσεται και το 
Τμήμα των Μαθηματικών, αλλά και 
σε όλα τα πανεπιστήμια της Ελλά
δας, θα πρέπει να ονομαστεί «Σχολή 
Θεολογικών και Θετικών Επιστη
μών». Γιατί όχι; Προς μεγάλη χαρά 
όλων των άλλων θεολόγων. Τώρα 
αρχίζω να κατανοώ  τους λόγους 
εξαιτίας των οποίων οι επιστήμες 
του ανθρώ που και της κοινωνίας 
ονομάστηκαν στη σύγχρονη Ελλάδα 
«θεωρητικές». Διότι δεν είναι «πρα
κτικές» όπως είναι οι «θεολογικές» 
επιστήμες τω ν μαθηματικών, της 
φυσικής κτλ. Η κοινωνιολογία και οι 
πολιτικές επιστήμες, οι νομικές επι
στήμες και οι διοικητικές είναι «επι
στήμες θεωρητικές». Επιστήμες, δη
λαδή, δίχως καμία πρακτική εφαρ
μογή, επιστήμες «εγκυκλοπαιδικής 
παιδείας» που δεν μπορούν να εφαρ
μοστούν. Στη σύγχρονη ελληνική 
κοινωνία, βέβαια, οι κοινωνικές επι
στήμες δεν έχουν όντως παρά πολύ 
μικρή εφαρμογή. Θαυμάζουμε όλοι 
μας την άψογη διοικητική και πολιτι
κή οργάνωση της κοινωνίας μας και 
την πληρότητα της λειτουργίας της(!) 
δίχως αυτές τις περιττές «θεωρητι
κές» επιστήμες.

Β έβαια, κάθε φορά που 
λέγω στους σύγχρο
νους έλληνες συμπο
λίτες μου ότι είμαι κοι
νωνιολόγος, εισπράτ

τω το «ααα, θεωρητικός», με ύφος που 
σημαίνει «άχρηστος». Στη σύγχρονη

ελληνική γλώσσα, όπως όλοι μας γνω
ρίζουμε, πλέξη «θεωρία» σηματοδοτεί 
εκείνους τους συλλογισμούς και τις 
υποθέσεις, εκείνα τα επιχειρήματα και 
τις θέσεις που δεν μπορούν να έχουν 
καμία πρακτική εφαρμογή: αποτελούν 
«γνώσεις γενικής παιδείας». Και αυτό, 
βέβαια, στη χώρα του Αριστοτέλη και 
του Πλάτωνα, στην κατ’ εξοχήν χώρα 
της πολιτικής φιλοσοφίας, της πολιτι
κής επιστήμης και της κοινωνιολογίας. 
Το στίγμα του «άχρηστου θεωρητι
κού» όμως δεν είναι καθόλου άσχετο 
με την ιδεολογική κυριαρχία που 
ασκούν ακόμη και σήμερα στη σύγ
χρονη ελληνική κοινωνία κάποιες χρι
στιανικές ιδέες. «Ο άνθρωπος είναι δη
μιούργημα του Θεού» και θα παραμεί- 
νει ίδιος και απαράλλακτος στον αιώνα 
τον άπαντα. Ο,τι μπορούμε να γνωρί
σουμε για τον άνθρωπο και τις κοινω
νίες του το γνωρίζουμε ήδη. «Ανθρω
πος ο οποίος πρόσβαλε ο ίδιος την 
“κατ’ εικόνα” Θεού δημιουργία του 
από τον Θεό έγινε αμαρτωλός και φέ
ρει το προπατορικό αμάρτημα αιωνί
ως» . Τι περισσότερο μπορούν να πουν 
οι κοινωνικές και οι ανθρωπιστικές επι
στήμες; Αχρηστες είναι, εκτός και αν 
εκληφθούν ως θεραπαινίδες της θεο
λογίας, όπως θα μπορούσαν να είναι, 
όπως είπαμε, και τα μαθηματικά θεο- 
λογική επιστήμη!
Αν το «στίγμα» του «άχρηστου θεω
ρητικού» είναι τόσο εύκολο, τούτο 
οφείλεται στο γεγονός ότι στην κοι
νωνία μας το κάθε «στίγμα» είναι εύ
κολο. Και γιατί το κάθε στίγμα είναι 
εύκολο στην κοινωνία μας και στην 
κάθε χριστιανική κοινωνία; Μα διότι 
όλοι μας είμαστε ήδη από τη γέννη
σή μας «στιγματισμένοι». Τι περισ
σότερο ένα επιπλέον στίγμα;
Το πιο σκληρό και το πιο απάνθρωπο 
στίγμα δεν είναι αυτό που φέρουν 
κάποιοι και μόνον, κατ’ εξαίρεση,

Πατί το 
κάθε στίγμα 
είναι εύ
κολο στην 
κοινωνία 
μας και 
στην κάθε 
χριστιανική 
κοινωνία; 
Μα διότι 
όλοι μας εί
μαστε ήδη 
από τη γέν
νησή μας 
«στιγματι
σμένοι»

,έναντι των πολλών. Αλλά το «στίγ
μα» εκείνο που φέρουν όλοι, το γενι- 
κευμένο δηλαδή στίγμα, το στίγμα 
που δεν έχει καμία εξαίρεση, και 
εξαιτίας αυτού δεν είναι άμεσα ορα
τό. Σε όλες τις χριστιανικές θρησκεί
ες και σε όλες τις χριστιανικές κοινω
νίες κυριαρχεί το «γενικευμένο στίγ
μα του προπατορικού αμαρτήμα
τος». «Ολοι οι χριστιανοί είμαστε 
αμαρτωλοί». Φέρουμε το στίγμα της 
αιώνιας αμαρτίας, εξαιτίας και της 
οποίας εκδιωχθήκαμε από τον Πα
ράδεισο και υποφέρουμε τα πάντα 
στον «ταπεινό τούτο κόσμο». Αυτό 
σημαίνει πως, ακόμη κι όταν κάποιος 
δεν αδίκησε κανέναν και κανέναν 
δεν θέλει να αδικήσει, πως ακόμη κι 
όταν αγωνίζεται ώστε όλες οι πρά
ξεις του να γίνονται σύμφωνα με τις 
«εντολές του Θεού» και το κατορθώ
νει, ακόμη και τότε «αμαρτωλός» εί
ναι. Διότι φέρει το στίγμα του προπα
τορικού αμαρτήματος. Χριστιανός, 
με άλλα λόγια, σημαίνει άνθρωπος 
αιώνια στιγματισμένος από την 
αμαρτία των προγόνων, η οποία δεν 
αίρεται παρά μόνο με τη θέληση του 
Θεού, ίσως κατά τη Δευτέρα Παρου
σία, κατά τη στιγμή της Δικαιοσύνης 
που θα δώσει ο Θεός, εντάσσοντας 
τον «υπάκουο» άνθρωπο και χρι
στιανό στον Παράδεισο ή στην Κό
λαση.

Βέβαια τούτο ισχύει 
εξαιτίας της δύναμης 
και της εξουσίας αυ
τού που στιγματίζει. 
Στην προκειμένη πε

ρίπτωση δεν είναι η ισχύς των «όμοιων 
και πολλών» αλλά του Ενός και του Μο
ναδικού Θεού. Διότι η αμαρτία των 
προγόνων θα μπορούσε να μην επιφέ
ρει τα αιώνια αποτελέσματα του προ
πατορικού αμαρτήματος, θ α  ήθελα, 
όμως, φίλοι μου Ελληνες, πολίτες της 
ελληνικής τούτης σύγχρονης κοινο
βουλευτικής δημοκρατίας, να υπενθυ
μίσω ότι άνθρωπος είναι αυτός που ορ
θώνει το ανάστημά του ως άνθρωπος 
και μόνον και αγωνίζεται για την αξιο
πρέπεια και την ελευθερία της ψυχής, 
της σκέψης και των πράξεών του. Στίγ
μα υπάρχει μόνον όταν το αποδεχόμα
στε, ο καθένας ξέχωρα και όλοι μαζί. 
Μόνον όταν συναινούμε. Μπορούμε 
κάλλιστα να ορθώσουμε τη συνετή δύ
ναμη και την αποφασιστικότητα του 
ενός ή των λίγων διαφορετικών έναντι 
των ομοίων και πολλών και να καταρ
γήσουμε στην πράξη το οποιοδήποτε 
στίγμα. Εύχομαι οι συμπολίτες μου να 
με κρίνουν, να με δικάσουν και να με 
τιμωρήσουν αυστηρά και ίσως σκλη
ρά, αν χρειαστεί. Δίκαια όμως. Οχι ως 
μελλοντικοί κάτοικοι του αιώνιου Πα
ραδείσου. Υπέπεσα σε κάποιες παρα
βάσεις του νόμου κατά τη διάρκεια της 
ζωής μου, πέραν των άλλων μεγάλων 
και μικρών λαθών μου, και ίσως να πα
ραβώ τον νόμο στο μέλλον. Αμαρτω
λός, όμως, δεν είμαι και δεν θα είμαι 
ποτέ. Δεν φέρω, αλλά ούτε και ανα
γνωρίζω, κανένα αιώνιο προπατορικό 
αμάρτημα ή άλλο στίγμα. Εσείς;
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Ιδεών

ΒΗΜΑΐδεων
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την πρώτη Παρασκευή
κάθε μήνα


