
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ 

ΜΟΥ 
Για την κοινωνική και ατομική κρίση 

στη σημερινή εποχή 



2 
 



3 
 

ΠΡΩΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ 

 

Αγαπητοί φίλοι, 

Εδώ και καιρό παίρνω γράμματα από διάφορες χώρες που ζητούν εξηγήσεις ή 

λεπτομέρειες πάνω σε θέματα που εμφανίζονται στα βιβλία μου. Γενικά, αυτό που ζητούν 

είναι διασαφηνίσεις πάνω σε θέματα συγκεκριμένα όπως n βία, n πολιτική, n οικολογία, οι 

κοινωνικές και οι διαπροσωπικές σχέσεις. Όπως βλέπετε, τα ζητήματα είναι πολλά και 

διαφορετικά και σε αυτά τα πεδία θα πρέπει να είναι οι ειδικοί αυτοί που θα δώσουν 

απάντηση. Προφανώς, αυτή δεν είναι n δική μου ειδικότητα. 

Θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω, όσο είναι δυνατό, αυτό που ήδη έχω γράψει αλλού 

και μακάρι να μπορούσα να συμπεριλάβω σε λίγες γραμμές τη γενική κατάσταση που 

ζούμε και τις πιο άμεσες τάσεις που διαφαίνονται. Σε άλλες εποχές θα είχαμε πάρει ως 

οδηγό μιας περιγραφής τέτοιου τύπου μια ορισμένη ιδέα "της άσχημης κατάστασης του 

πολιτισμού", όμως σήμερα, αντίθετα, θα μιλήσουμε για τις γρήγορες αλλαγές που 

συντελούνται στις οικονομίες, στα έθιμα, στις ιδεολογίες και στις πεποιθήσεις, 

προσπαθώντας να φέρουμε στην επιφάνεια ένα ορισμένο αποπροσανατολισμό που 

φαίνεται να πνίγει ασφυκτικά τα άτομα και τους λαούς. 

Πριν να μπω στο θέμα, θα ήθελα να κάνω δυο παρατηρήσεις: μια που αναφέρεται στον 

κόσμο που έφυγε και που φαίνεται σα να τον βλέπουμε σε  αυτό το κείμενο με μια 

ορισμένη νοσταλγία, και μια άλλη που σχετίζεται με τον τρόπο γραφής στον οποίο μπορεί 

να παρατηρηθεί μια απουσία αποχρώσεων που οδηγεί σε μια χονδροειδή διατύπωση, ενώ 

στην πραγματικότητα δεν εκφράζονται έτσι αυτοί τους οποίους επικρίνουμε. Θα πω ότι 

εκείνοι που πιστεύουμε στην ανθρώπινη εξέλιξη δεν καταπιεζόμαστε από τις αλλαγές, αλλά 

αντίθετα επιθυμούμε μια αύξηση στην επιτάχυνση των συμβάντων, ενώ προσπαθούμε να 

προσαρμοστούμε όλο και περισσότερο στους καινούριους καιρούς. Όσον αφορά στον 

τρόπο που εκφράζω την επιχειρηματολογία των υπερασπιστών της "Νέας Τάξης", μπορώ να 

σχολιάσω το εξής: μιλώντας γι' αυτούς δεν έπαψαν να αντηχούν στ' αυτιά μου τα ακόρντα 

εκείνων των λογοτεχνικών έργων επιστημονικής φαντασίας "1984" του Orwell και "Ένας 

ευτυχισμένος κόσμος" του Huxley. Αυτοί οι υπέροχοι συγγραφείς προφήτεψαν ένα 

μελλοντικό κόσμο στον οποίο, με τη βία ή την πειθώ, το ανθρώπινο ον κατέληγε υπόδουλο 

και εκρομποτισμένο. Νομίζω ότι και οι δυο απέδωσαν υπερβολική εξυπνάδα στους 

"κακούς" και υπερβολική βλακεία στους "καλούς" των ιστοριών τους, κινούμενοι από έναν 

πεσιμισμό που δεν είναι n στιγμή να ερμηνεύσουμε τώρα. Οι σημερινοί "κακοί" είναι 

άτομα με πολλά προβλήματα και μια μεγάλη απληστία, αλλά σε κάθε περίπτωση ανίκανοι 

να καθοδηγήσουν ιστορικές διαδικασίες που σαφώς ξεφεύγουν από τη θέλnσή τους και την 

ικανότατα σχεδιασμού τους. Γενικά, πρόκειται για άτομα που έχουν μελετήσει λίγο και για 

τεχνικούς που βρίσκονται στην υπηρεσία τους και που διαθέτουν μεμονωμένα και 

παθητικά ανεπαρκή μέσα. Έτσι θα ζητούσα να μην πάρετε πολύ σοβαρά κάποιες 

παραγράφους με τις οποίες στην πραγματικότητα διασκεδάζουμε βάζοντας στο στόμα τους 

λέξεις που δε λένε, ακόμη κι αν οι προθέσεις τους πάνε προς εκείνη την κατεύθυνση. 

Νομίζω ότι πρέπει να δούμε όλα αυτά τα πράγματα έξω από κάθε επισημότητα (αντίστοιχη 

στην εποχή που πεθαίνει) και, αντίθετα, να τα δεχτούμε με την καλή διάθεση και το 
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χαρούμενο πνεύμα που διαφαίνεται στα γράμματα που στάλθηκαν από πραγματικά φιλικά 

άτομα. 

                                 

1. Η Σημερινή κατάσταση 

Από την αρχή της ιστορίας της n ανθρωπότητα εξελίσσεται δουλεύοντας για να επιτύχει μια 

καλύτερη ζωή. Παρά τις εξελίξεις σήμερα χρησιμοποιείται n εξουσία και n οικονομική και 

τεχνολογική δύναμη για να δολοφονούν, να καταπιέζουν και να στερούν πόρους από 

μεγάλες περιοχές του κόσμου, καταστρέφοντας επίσης το μέλλον των καινούριων γενιών 

και τη γενική ισορροπία της ζωής πάνω στον πλανήτη. Ένα μικρό ποσοστό της 

ανθρωπότητας έχει στην κατοχή του μεγάλα πλούτη, ενώ οι πλειοψηφίες υποφέρουν από 

σοβαρές ελλείψεις. Σε κάποια μέρη υπάρχει εργασία και επαρκείς μισθοί, ενώ σε άλλα n 

κατάσταση είναι απελπιστική. Σε όλα τα μέρη οι πιο φτωχοί τομείς υπομένουν φριχτές 

καταστάσεις για να μην πεθάνουν από την πείνα. Σήμερα από το γεγονός και μόνο ότι έχει 

γεννηθεί σε  ένα κοινωνικό περιβάλλον, κάθε ανθρώπινο ον απαιτεί, σαν ελάχιστο, 

κατάλληλη διατροφή, υγεία, κατοικία, μόρφωση, ρουχισμό, υπηρεσίες... και φτάνοντας σε 

μια ορισμένη ηλικία έχει ανάγκη να ασφαλίσει το μέλλον του λόγω του χρόνου ζωής που 

του μένει. Έχει, μάλιστα, κάθε δικαίωμα ο κόσμος να τα θέλει αυτά για τον εαυτό του και τα 

παιδιά του, φιλοδοξώντας εκείνα να μπορέσουν να ζήσουν καλύτερα. Ωστόσο, αυτές οι 

προσδοκίες χιλιάδων εκατομμυρίων ατόμων σήμερα δεν ικανοποιούνται. 

 

2. Η εναλλακτική λύση ενός καλύτερου κόσμου 

Προσπαθώντας να μετριαστούν τα αποτελέσματα των αναφερόμενων προβλημάτων, 

έγιναν διάφορα οικονομικά πειράματα με διαφορετικά αποτελέσματα. Σήμερα τείνουν 

στην εφαρμογή ενός συστήματος στο οποίο υποτιθέμενοι νόμοι της αγοράς θα ρυθμίζουν 

αυτόματα την κοινωνική πρόοδο, ξεπερνώντας την καταστροφή που προκάλεσαν οι 

προηγούμενες παρεμβατικές οικονομίες. Σύμφωνα με  αυτό το σχήμα, οι πόλεμοι, n βία, n 

καταπίεση, n ανισότητα, n φτώχια και n άγνοια, θα οπισθοχωρήσουν χωρίς περαιτέρω 

αντίκτυπο. Οι χώρες θα ενταχθούν σε ηπειρωτικές αγορές μέχρι να φτάσουν σε μια 

παγκόσμια κοινωνία χωρίς σύνορα κανενός τύπου. Κι έτσι καθώς οι πιο φτωχοί τομείς των 

αναπτυγμένων χωρών θα ανεβάζουν το επίπεδο ζωής τους, οι λιγότερο προηγμένες 

περιοχές θα επηρεαστούν από την πρόοδο. Οι πλειοψηφίες θα προσαρμοστούν στο 

καινούριο σχήμα που ειδικευμένοι τεχνικοί ή άνθρωποι των επιχειρήσεων θα μπορέσουν 

να βάλουν σε κίνηση. Αν κάτι αποτύχει, δε θα είναι λόγω των φυσικών οικονομικών νόμων, 

αλλά από ελλείψεις αυτών των ειδικών που, όπως συμβαίνει σε μια επιχείρηση, θα πρέπει 

να αντικατασταθούν όσες φορές είναι απαραίτητο. Από το άλλο μέρος, σε  αυτή την 

"ελεύθερη" κοινωνία θα είναι ο λαός που θα αποφασίζει δημοκρατικά ανάμεσα σε 

διαφορετικές επιλογές ενός ίδιου συστήματος. 

 

3. Η κοινωνική εξέλιξη 

Δεδομένης της σημερινής κατάστασης και της εναλλακτικής λύσης που παρουσιάζεται για 

ένα καλύτερο κόσμο, είναι καλό να συλλογιστούμε σύντομα γύρω από αυτήν την 
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πιθανότητα. Πράγματι, έχουν πραγματοποιηθεί πολυάριθμες οικονομικές δοκιμές που 

έχουν φέρει διαφορετικά αποτελέσματα και κάθε φορά μας λένε ότι το καινούριο πείραμα 

είναι n μοναδική λύση στα θεμελιώδη προβλήματα. Ωστόσο, δεν κατορθώνουμε να 

καταλάβουμε κάποιες όψεις αυτής της πρότασης. 

Αρχικά, εμφανίζεται το θέμα των οικονομικών νόμων. Φαινομενικά θα υπήρχαν κάποιοι 

μηχανισμοί, όπως στη φύση, που δρώντας ελεύθερα θα ρύθμιζαν την κοινωνική εξέλιξη. 

Έχουμε δυσκολίες να δεχτούμε ότι οποιαδήποτε ανθρώπινη διαδικασία και, κατά συνέπεια, 

n οικονομική διαδικασία είναι της ίδιας τάξης με τα φυσικά φαινόμενα. Πιστεύουμε, 

αντίθετα, ότι οι ανθρώπινες δραστηριότατες είναι μη φυσικές, γίνονται με πρόθεση, είναι 

κοινωνικές και ιστορικές, φαινόμενα που δεν υπάρχουν ούτε στη φύση γενικά ούτε στα 

ζωικά είδη. Συζητώντας στη συνέχεια για προθέσεις και ενδιαφέροντα, επίσης δεν έχουμε 

κανένα λόγο για να υποθέσουμε ότι οι τομείς που κρατούν στα χέρια τους τα πλούτη 

απασχολούνται για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες άλλων λιγότερο ευνοημένων. 

Δεύτερον, n εξήγηση που μας δίνεται σχετικά με το ότι πάντα υπήρχαν μεγάλες οικονομικές 

διαφορές μεταξύ κάποιων λίγων και των πλειοψηφιών και ότι, παρ' όλ' αυτά, οι κοινωνίες 

προόδευσαν, μας φαίνεται ανεπαρκής. Η Ιστορία μας διδάσκει ότι οι λαοί προόδευσαν 

απαιτώντας τα δικαιώματά τους απέναντι στις κατεστημένες εξουσίες. Η κοινωνική 

πρόοδος δεν επιτελέστηκε επειδή τα συσσωρευμένα πλούτη ενός τομέα στη συνέχεια 

"χύθηκαν" αυτόματα "προς τα κάτω". 

Τρίτον, n παρουσίαση ως μοντέλο ορισμένων χωρών που δρώντας με  αυτή την 

υποτιθέμενη ελεύθερη οικονομία σήμερα έχουν ένα καλό επίπεδο ζωής μοιάζει 

υπερβολική. Αυτές οι χώρες πραγματοποίησαν επεκτατικούς πολέμους ενάντια σε άλλες, 

προώθησαν την αποικιοκρατία, τη νεοαποικιοκρατία και τη διαίρεση εθνών και περιοχών, 

πλούτισαν με βάση τη διάκριση και τη βία και, τελικά, απορρόφησαν φτηνά εργατικά χέρια, 

ενώ ταυτόχρονα προώθησαν δυσμενείς όρους συναλλαγής για τις πιο αδύναμες 

οικονομίες. Θα μπορούσε να ειπωθεί ως επιχείρημα ότι αυτές ήταν οι μέθοδοι που 

θεωρούνταν ως "καλές δουλειές". Όμως αν το δεχτούμε αυτό, δε θα είναι δυνατό να 

υποστηριχτεί ότι n εξέλιξη που σχολιάστηκε είναι ανεξάρτητη από ένα ιδιαίτερο τύπο 

σχέσης με άλλους λαούς. 

Τέταρτον, μας μιλάνε για την επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη και την πρωτοβουλία 

που εξελίσσεται σε μια "ελεύθερη οικονομία". Όσον αφορά στην επιστημονική και 

τεχνολογική εξέλιξη, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή δρα από τότε που ο άνθρωπος ανακάλυψε 

το μοχλό, το ρόπαλο, τη φωτιά, κ.ο.κ. σε μια ιστορική συσσώρευση που δε φαίνεται να 

ασχολήθηκε πολύ με τους νόμους της αγοράς. Αν, αντίθετα, ειπωθεί ότι οι οικονομίες της 

αφθονίας απορροφούνε ταλέντα, πληρώνουν εξοπλισμό και έρευνες και τελικά δίνουν 

κίνητρα λόγω μιας καλύτερης ανταμοιβής, θα σημειώσουμε επίσης ότι αυτό είναι έτσι από 

πολύ παλιά και ότι δεν οφείλεται σε ένα ιδιαίτερο τύπο οικονομίας αλλά απλά στο ότι σε  

αυτό τον τόπο υπάρχουν αρκετοί πόροι, ανεξάρτητα από την προέλευση ενός τέτοιου 

οικονομικού δυναμικού. 

Πέμπτον, μένει ακόμη να εξηγηθεί n πρόοδος αυτών των κοινοτήτων εξαιτίας του 

αφηρημένου φυσικού "δώρου" εξαιρετικών ταλέντων, πολιτικών αρετών, εργατικότητας, 

οργάνωσης και παρόμοιων πραγμάτων. Αυτό πια δεν είναι ένα επιχείρημα, αλλά μια 
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διακήρυξη αφοσίωσης με την οποία αποκρύπτεται n κοινωνική και ιστορική 

πραγματικότητα που εξηγεί πώς διαμορφώθηκαν αυτοί οι λαοί. 

Φυσικά, μας λείπουν πολλές γνώσεις για να κατανοήσουμε πώς γίνεται με παρόμοια 

ιστορικά προηγούμενα να μπορεί να στηριχτεί αυτό το σχήμα στο άμεσο μέλλον, αλλά αυτό 

αποτελεί μέρος άλλης συζήτησης σχετικά με το αν πραγματικά υπάρχει μια τέτοια 

ελεύθερη οικονομία της αγοράς, ή αν πρόκειται για καλυμμένους προστατευτισμούς και 

παρεμβατισμούς που ξαφνικά ανοίγουν ορισμένες βαλβίδες εκεί όπου αισθάνονται να 

ελέγχουν μια κατάσταση και κλείνουν άλλες σε αντίθετη περίπτωση. Αν αυτό είναι έτσι, όλα 

όσα προστίθενται ως υπόσχεση προόδου θα περιοριστούν μόνο στην έκρηξη και στη 

διάδοση της επιστήμης, ανεξάρτητα από τον υποτιθέμενο αυτοματισμό των οικονομικών 

νόμων. 

 

4. Τα μελλοντικά πειράματα 

Όπως έχει συμβεί μέχρι σήμερα, όταν είναι απαραίτητο θα αντικατασταθεί το ισχύον σχήμα 

από άλλο που "διορθώνει" τα ελαττώματα του προηγούμενου μοντέλου. ΜΕ  αυτό τον 

τρόπο και βήμα με βήμα, θα συνεχίσει να συγκεντρώνεται ο πλούτος στα χέρια μιας 

μειονότητας κάθε φορά πιο ισχυρής. Είναι σαφές ότι n εξέλιξη δε θα σταματήσει, ούτε και 

οι δίκαιες επιθυμίες των λαών. Έτσι σε λίγο καιρό θα γκρεμιστούν και οι τελευταίες 

αφέλειες που βεβαιώνουν το τέλος των ιδεολογιών, των συγκρούσεων, των πολέμων, των 

οικονομικών κρίσεων και των κοινωνικών αναταραχών. Φυσικά τόσο οι λύσεις όσο και οι 

συγκρούσεις θα πάρουν παγκόσμιο χαρακτήρα, γιατί δε θα μείνουν πια σημεία χωρίς 

σύνδεση μεταξύ 

τους. Επίσης υπάρχει κάτι σίγουρο: ούτε τα σημερινά σχήματα κυριαρχίας θα μπορέσουν 

να στηριχτούν, ούτε οι μορφές αγώνα που ίσχυαν ως τώρα. 

 

5. Η αλλαγή και οι σχέσεις ανάμεσα στα άτομα 

Τόσο οι περιφερειακές αγορές όσο και οι τοπικιστικές και εθνικιστικές διεκδικήσεις 

στοχεύουν στη διάλυση του εθνικού Κράτους. Η δημογραφική έκρηξη στις φτωχές περιοχές 

οδηγεί τη μετανάστευση σε οριακό σημείο. Η μεγάλη αγροτική οικογένεια 

αποδιοργανώνεται και n νέα γενιά μετακινείται προς τις πόλεις. Η αστική βιομηχανική και 

μεταβιομηχανική οικογένεια μειώνεται στο ελάχιστο, ενώ οι μακροπόλεις απορροφούν 

ανθρώπινα σύνολα διαμορφωμένα σε άλλα πολιτιστικά τοπία. Οι οικονομικές κρίσεις και οι 

μετατροπές των παραγωγικών μοντέλων κάνουν τη διάκριση να εμφανίζεται ξανά. 

Εν τω μεταξύ, n τεχνολογική επιτάχυνση και n μαζική παραγωγή κάνουν να φαίνονται 

ξεπερασμένα τα προϊόντα τη στιγμή που μπαίνουν στο κύκλωμα της κατανάλωσης. Η 

αντικατάσταση των αντικειμένων συμπίπτει με την αστάθεια και τη διάλυση των 

ανθρώπινων σχέσεων. Η παλιά αλληλεγγύη, κληρονόμος εκείνου που κάποτε ονομαζόταν 

"αδελφοσύνη" κατέληξε να χάσει το νόnμά της. Οι συνάδελφοι, οι συμφοιτητές, οι φίλοι 

άλλων εποχών παίρνουν χαρακτήρα ανταγωνιστών, τα μέλη του ζευγαριού διαφωνούν για 

την κυριότητα, υπολογίζοντας από την αρχή της σχέσης ποιο θα είναι το ποσό που θα 

κερδίσουν αν μείνουν μαζί ή ποιο θα είναι το ποσό αν χωρίσουν. Ποτέ άλλοτε ο κόσμος δεν 
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είχε τόσες επικοινωνίες, αλλά χωρίς αμφιβολία τα άτομα υποφέρουν κάθε μέρα και 

περισσότερο από μια αγωνιώδη έλλειψη επικοινωνίας. Ποτέ άλλοτε τα αστικά κέντρα δεν 

ήταν τόσο πυκνοκατοικημένα, αλλά χωρίς αμφιβολία ο κόσμος όποτε μπορεί μιλά για 

"μοναξιά". Ποτέ άλλοτε τα άτομα δε χρειάστηκαν περισσότερο από τώρα την ανθρώπινη 

ζεστασιά, αλλά χωρίς αμφιβολία οποιοδήποτε πλησίασμα κάνει ύποπτη την καλοσύνη και 

την αλληλεγγύη. Έτσι άφησαν το φτωχό μας κόσμο, κάνοντας κάθε δυστυχισμένο να 

πιστεύει, ότι έχει κάτι σημαντικό να χάσει και ότι αυτό το αιθέριο "κάτι" είναι επιθυμητό 

από την υπόλοιπη ανθρωπότητα! Υπό αυτές τις συνθήκες θα μπορούσαμε να διηγηθούμε 

αυτό το παραμύθι σα να επρόκειτο για την πιο αυθεντική αλήθεια... 

 

6. Ένα παραμυθάκι για υποψήφια στελέχη 

"Η κοινωνία που μπαίνει σε κίνηση θα φέρει τελικά την ευημερία. Όμως, εκτός από το 

μεγάλο αντικειμενικό όφελος, θα συμβεί μια υποκειμενική απελευθέρωση της 

ανθρωπότητας. Η παλιά αλληλεγγύη, χαρακτηριστικό της φτώχιας, δε θα είναι απαραίτητη. 

Ήδη πολλοί είναι πεπεισμένοι ότι με το χρήμα ή κάτι ανάλογο, θα λυθούν σχεδόν όλα τα 

προβλήματα, συνεπώς οι προσπάθειες, οι σκέψεις και τα όνειρα θα ωθούνται προς αυτή 

την κατεύθυνση. Με το χρήμα θα αγοράζουμε καλό φαΐ, ωραίο σπίτι, ταξίδια, 

διασκεδάσεις, τεχνολογικά παιχνιδάκια και άτομα που κάνουν αυτό που θέλουμε. Θα 

υπάρχει ένας αποτελεσματικός έρωτας, μια αποτελεσματική τέχνη και κάποιοι 

αποτελεσματικοί ψυχολόγοι που θα ρυθμίζουν τα προσωπικά προβλήματα που 

ενδεχομένως θα μείνουν και που αργότερα θα καταλήξει να τα λύνει n καινούρια χημεία 

του εγκεφάλου και n γενετική μηχανική. 

"ΣΕ  αυτή την κοινωνία της αφθονίας θα μειωθεί n αυτοκτονία, ο αλκοολισμός, n χρήση 

ναρκωτικών, n αστική ανασφάλεια, και η εγκληματικότητα, όπως ήδη δείχνουν σήμερα οι 

πιο εξελιγμένες οικονομικά χώρες (;). Επίσης θα εξαφανιστεί n διάκριση και θα αυξηθεί n 

επικοινωνία ανάμεσα στα άτομα. Κανείς δε θα σπαταλά χρόνο για να σκεφτεί τη μοναξιά, 

την αρρώστια, τα γηρατειά και το θάνατο γιατί με κατάλληλα μαθήματα και κάποια 

θεραπευτική βοήθεια θα επιτευχθεί το σταμάτημα αυτών των σκέψεων που τόσο 

εμπόδισαν την απόδοση και την αποτελεσματικότητα των κοινωνιών. Όλοι θα 

εμπιστεύονται όλους, γιατί ο ανταγωνισμός στην εργασία, στη σχολή, στο ζευγάρι θα 

καταλήξει να θεμελιώσει ώριμες σχέσεις. 

"Τελικά οι ιδεολογίες θα εξαφανιστούν και δε θα χρησιμοποιούνται πια για να κάνουν 

πλύση εγκεφάλου του κόσμου. Φυσικά κανείς δε θα εμποδίζει τη διαμαρτυρία ή την 

ασυμφωνία με μικρότερης σημασίας θέματα, αν πάντα βέβαια για να εκφραστούν 

πληρώνουν τα κατάλληλα κανάλια. Χωρίς να συγχέουν την ελευθερία με την "κατάχρηση 

της ελευθερίας" οι πολίτες θα συγκεντρώνονται σε μικρά νούμερα (για λόγους υγείας) και 

θα μπορούν να εκφραστούν σε ανοιχτά μέρη (χωρίς να ενοχλούν με ηχορύπανση και με 

διαφημίσεις που ασχημαίνουν το "δήμο" ή όπως αλλιώς θα λέγεται αργότερα). 

"Όμως το πιο εξαιρετικό θα συμβεί όταν δε θα χρειάζεται αστυνομικός έλεγχος αλλά κάθε 

πολίτης θα είναι ένα άτομο αποφασισμένο να προστατέψει τους υπόλοιπους από τα 

ψέματα που θα μπορούσε να προσπαθήσει να καλλιεργήσει κάποιος ιδεολογικός 

τρομοκράτης. Αυτοί οι υπερασπιστές θα έχουν τόση κοινωνική υπευθυνότητα που θα 

απευθύνονται στα μαζικά μέσα ενημέρωσης όπου θα τους δέχονται αμέσως για να 
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προειδοποιήσουν τον πληθυσμό, θα γράφουν λαμπρές μελέτες που θα τυπώνονται αμέσως 

και θα οργανώνουν διαλέξεις στις οποίες opinion makers με μεγάλη μόρφωση θα 

διασαφηνίζουν κάποιους ανύποπτους που θα μπορούσαν ακόμη να παραμένουν στην 

υπηρεσία των σκοτεινών δυνάμεων της παρεμβατικής οικονομίας, του αυταρχισμού, της 

αντι-δημοκρατίας και του θρησκευτικού φανατισμού. Ούτε θα υπάρχει ανάγκη να 

καταδιώκονται οι ταραχοποιοί, γιατί σε ένα τόσο αποτελεσματικό σύστημα διάδοσης, 

κανείς δε θα θέλει να τους πλησιάσει για να μη μολυνθεί. Στη χειρότερη των περιπτώσεων, 

θα "αποπρογραμματίζονται" αποτελεσματικά και θα ευχαριστούν δημόσια για την 

επανένταξή τους και το προνόμιο που τους δίνεται να αναγνωρίσουν τα αγαθά της 

ελευθερίας. Εξάλλου, εκείνοι οι θαρραλέοι υπερασπιστές, αν δεν είναι ειδικά σταλμένοι για 

να εκπληρώσουν αυτή τη σημαντική αποστολή, θα είναι απλοί άνθρωποι που θα μπορούν 

να εμφανιστούν αυθόρμητα από το ανώνυμο πλήθος, να αναγνωριστούν κοινωνικά για την 

ηθική τους, να υπογράψουν αυτόγραφα και, όπως είναι λογικό, να δεχτούν μια προσφορά 

ευγνωμοσύνης. 

"Η Επιχείρηση θα είναι n μεγάλη οικογένεια που θα βοηθά την απόκτηση ικανοτήτων, τις 

σχέσεις και την ψυχαγωγία. Η ρομποτική θα αντικαταστήσει τη φυσική δύναμη άλλων 

εποχών και το να εργάζεσαι για την Επιχείρηση από το σπίτι σου, θα είναι μια αληθινή 

προσωπική επιβεβαίωση. 

"Έτσι n κοινωνία δε θα χρειάζεται οργανώσεις που δεν περιέχονται στη Επιχείρηση. Το 

ανθρώπινο ον που τόσο αγωνίστηκε για την ευημερία του θα έχει φτάσει επιτέλους στους 

ουρανούς. Πηδώντας από πλανήτη σε πλανήτη θα έχει τελικά ανακαλύψει την ευτυχία. 

Εγκατεστημένος εκεί, θα είναι ένας νέος ανταγωνιστικός, γοητευτικός, ελκυστικός, 

δοξασμένος και πραγματιστής (πάνω απ' όλα πραγματιστής)... στέλεχος της Επιχείρησης!" 

 

7. Η ανθρώπινη αλλαγή 

Ο κόσμος αλλάζει με μεγάλη ταχύτατα και πολλά πράγματα, που πριν από λίγο καιρό τα 

πιστεύαμε τυφλά, δεν μπορούν να στηριχτούν πια. Η επιτάχυνση δημιουργεί ανισορροπία 

και αποπροσανατολισμό σε όλες τις κοινωνίες, είτε είναι φτωχές είτε ισχυρές. ΣΕ  αυτή την 

αλλαγή κατάστασης, τόσο οι παραδοσιακές ηγεσίες και οι δικοί τους opinion makers, 

καθώς και οι παλιοί πολιτικοί και κοινωνικοί αγωνιστές, σταματούν να είναι αναφορές για 

τον κόσμο. Ωστόσο, γεννιέται μια ευαισθησία που αντιστοιχεί στους καινούριους καιρούς. 

Είναι μια ευαισθησία που αντιλαμβάνεται τον κόσμο σαν ένα σύνολο και που αποκαλύπτει 

ότι οι δυσκολίες των ατόμων σε οποιοδήποτε μέρος καταλήγουν να επηρεάζουν και άλλους 

ακόμη κι αν βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση. Οι επικοινωνίες, n ανταλλαγή αγαθών και n 

γρήγορη μετακίνηση μεγάλων ανθρώπινων ομάδων από ένα σημείο σε άλλο δείχνουν αυτή 

τη διαδικασία αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης. Επίσης εμφανίζονται καινούρια κριτήρια 

δράσης κατανοώντας τη σφαιρικότητα πολλών προβλημάτων και σημειώνοντας ότι n 

εργασία εκείνων που θέλουν έναν καλύτερο κόσμο θα είναι αποτελεσματική αν εξελίσσεται 

ξεκινώντας από το περιβάλλον στο οποίο έχουν κάποια επιρροή. Σε αντίθεση με άλλες 

εποχές γεμάτες από κενές φράσεις με τις οποίες αποζητούνταν εξωτερική αναγνώριση, 

σήμερα αρχίζει να αξιολογείται n ταπεινή και με νόημα εργασία, μέσω της οποίας δεν 

προσπαθεί κάποιος να ανυψώσει τη φιγούρα του, αλλά να αλλάξει τον εαυτό του και να 

βοηθήσει να αλλάξει το οικογενειακό, το εργασιακό του περιβάλλον καθώς και το 
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περιβάλλον των σχέσεών του. Αυτοί που πραγματικά αγαπούν τον κόσμο αξιολογούν αυτή 

τη χωρίς εκκωφαντικούς θορύβους εργασία. Αντίθετα, αυτή είναι ακατανόητη για 

οποιοδήποτε τυχοδιώκτη έχει διαμορφωθεί στο παλιό τοπίο των leaders και της μάζας, 

τοπίο μέσα στο οποίο έμαθε να χρησιμοποιεί άλλους για να σκαρφαλώσει στην κοινωνική 

κορυφή. Όταν κάποιος διαπιστώσει ότι ο σχιζοφρενικός ατομικισμός δεν έχει πια διέξοδο 

και επικοινωνήσει ανοιχτά με όλους τους γνωστούς του τι είναι αυτό που σκέφτεται και τι 

είναι αυτό που κάνει, χωρίς το γελοίο φόβο να μη γίνει κατανοητός, όταν πλησιάσει 

άλλους, όταν ενδιαφερθεί για καθένα και όχι για μια ανώνυμη μάζα, όταν προωθεί την 

ανταλλαγή ιδεών και την πραγματοποίηση εργασιών σε σύνολο, όταν σαφώς εκθέτει την 

ανάγκη να πολλαπλασιαστεί αυτή n εργασία επανασύνδεσης σε ένα περιβάλλον 

κατεστραμμένο από άλλους, όταν αισθάνεται ότι ακόμη και το πιο "ασήμαντο" άτομο έχει 

μεγαλύτερη ανθρώπινη ποιότητα από οποιοδήποτε ηλίθιο τοποθετημένο στην κορυφή των 

εποχιακών 

περιστάσεων... Όταν συμβούν όλα αυτά είναι γιατί στο εσωτερικό αυτού του κάποιου 

αρχίζει να μιλά ξανά το Πεπρωμένο που έχει κινήσει τους λαούς στην καλύτερη εξελικτική 

κατεύθυνση, αυτό το Πεπρωμένο που τόσες φορές κακοποιήθηκε και τόσες φορές 

ξεχάστηκε και που όμως πάντα ξαναεμφανίστηκε στις όχθες της ιστορίας. Όχι μόνο θα 

εμφανιστεί μια καινούρια ευαισθησία, ένας καινούριος τρόπος δράσης, αλλά επίσης μια 

καινούρια ηθική συμπεριφορά και μια καινούρια τακτική διάθεση απέναντι στη ζωή. 

Αν έπρεπε να συγκεκριμενοποιήσω όσα είπα πιο πάνω, θα έλεγα ότι ο κόσμος, ακόμη κι αν 

αυτό έχει επαναλnφθεί πολλές φορές, σήμερα αισθάνεται με ένα καινούριο τρόπο την 

ανάγκη και την ηθική αλήθεια να συμπεριφέρεται στους άλλους όπως θέλει να του 

συμπεριφέρονται. Θα πρόσθετα ότι, σχεδόν σαν γενικούς νόμους συμπεριφοράς, σήμερα 

επιθυμούμε: 

1. Μια ορισμένη αναλογία, προσπαθώντας να ταξινομήσουμε τα σημαντικά πράγματα 

της ζωής, πραγματοποιώντας τα σε σύνολο και αποφεύγοντας κάποια να 

επιταχύνονται και άλλα να μένουν πίσω. 

2. Μια ορισμένη αυξανόμενη προσαρμογή πράττοντας υπέρ της εξέλιξης (όχι απλώς 

περιστασιακά) και απορρίπτοντας κάθε μορφή ανθρώπινης οπισθοδρόμησης. 

3. Μια ορισμένη σκοπιμότητα στην πράξη οπισθοχωρώντας μπροστά σε μια μεγάλη 

δύναμη (όχι μπροστά σε οποιοδήποτε απρόοπτο περιστατικό) και προχωρώντας 

όταν εξασθενεί. 

4. Μια ορισμένη συνοχή συσσωρεύοντας πράξεις που δίνουν την αίσθηση της 

ενότητας και συμφωνίας με τον εαυτό μας και απορρίπτοντας εκείνες που 

δημιουργούν αντίφαση και που τις αισθανόμαστε σαν έλλειψη συμφωνίας 

ανάμεσα σε  αυτό που σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και κάνουμε. 

Δε νομίζω ότι είναι σκόπιμο να εξηγήσω γιατί λέω ότι "αισθανόμαστε την ανάγκη και την 

ηθική αλήθεια να συμπεριφερόμαστε στους άλλους όπως θέλουμε να μας 

συμπεριφέρονται" απέναντι στο γεγονός ότι δε δρούμε έτσι αυτές τις στιγμές. Ούτε 

πιστεύω ότι πρέπει να επεκταθώ σε εξηγήσεις γύρω από το τι εννοώ ως "εξέλιξη" ή ως 

"αυξανόμενη προσαρμογή" και όχι απλά σαν προσαρμογή διάρκειας. Όσον αφορά στις 

παραμέτρους της οπισθοχώρησης ή της προώθησης απέναντι σε μεγάλες ή εξασθενημένες 
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δυνάμεις, χωρίς αμφιβολία πρέπει να έχουμε κατάλληλες ενδείξεις που δεν έχουμε 

αναφέρει. Τέλος, n συσσώρευση ενωτικών πράξεων απέναντι στις αντιφατικές καταστάσεις 

που ζούμε ή ακόμη η άρνηση της αντίφασης, σε οποιαδήποτε περίσταση εμφανίζεται σαν 

κάτι δύσκολο. Αυτό είναι βέβαιο, αλλά αν ξανακοιτάξουμε όσα σχολιάστηκαν παραπάνω, 

θα δούμε ότι ανέφερα όλα αυτά τα πράγματα μέσα στο πλαίσιο ενός τύπου συμπεριφοράς 

την οποία σήμερα αρχίζουμε να επιθυμούμε πολύ περισσότερο από άλλες εποχές. 

Προσπάθησα να σημειώσω κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται και που 

αντιστοιχούν σε μια καινούρια ευαισθησία, μια καινούρια μορφή διαπροσωπικής δράσης 

και ένα καινούριο τρόπο προσωπικής συμπεριφοράς που, μου φαίνεται, έχουν υπερβεί την 

απλή κριτική της κατάστασης. Ξέρουμε ότι n κριτική είναι πάντα απαραίτητη, αλλά πόσο 

πιο απαραίτητο είναι να κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που επικρίνουμε! 

Δεχτείτε μαζί με  αυτό το γράμμα, ένα θερμό χαιρετισμό. 

 

Silo, 21 Φεβρουαρίου 1991.
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ 

 

Αγαπητοί φίλοι, 

Σε προηγούμενο γράμμα, αναφέρθηκα στην κατάσταση που ζούμε και σε ορισμένες τάσεις 

που μας δείχνουν τα γεγονότα. Με την ευκαιρία αυτή, ανέφερα ορισμένες προτάσεις που 

οι υπερασπιστές της οικονομίας της αγοράς προάγουν σα να επρόκειτο για συνθήκες 

αναπόφευκτες για κάθε κοινωνική πρόοδο. Επίσης υπογράμμισα την αυξανόμενη 

εξασθένηση της αλληλεγγύης και την κρίση αναφορών που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τέλος, 

τόνισα ορισμένα θετικά χαρακτηριστικά που αρχίζουν να παρατηρούνται σε  αυτό που 

ονόμασα "μια καινούρια ευαισθησία, μια καινούρια ηθική στάση και μια καινούρια τακτική 

διάθεση απέναντι στη ζωή". 

Κάποιοι από εκείνους που μου γράφουν εξέφρασαν τη διαφωνία τους με τον τόνο του 

γράμματος: κατά τη γνώμη τους, υπήρχαν σε  αυτό πολλά σοβαρά θέματα για να μας 

επιτραπεί να ειρωνευτούμε. Αλλά ας μη δραματοποιούμε! Είναι τόσο αβάσιμο το σύστημα 

δοκιμών που προτείνει n ιδεολογία του νεοφιλελευθερισμού, της κοινωνικής 

οικονομίας της αγοράς και της Νέας Παγκόσμιας Τάξης που δεν αξίζει τόση ανησυχία. Αυτό 

που θέλω να πω είναι πως μια τέτοια ιδεολογία είναι νεκρή από τα θεμέλιά της εδώ και 

πολύ καιρό και πως σύντομα θα επέλθει n πρακτική κρίση της επιφάνειας, που είναι αυτή 

που τελικά αντιλαμβάνονται εκείνοι που συγχέουν το νόημα με την έκφραση, το 

περιεχόμενο με τη μορφή ,τη διαδικασία με τη συγκυρία. Όπως ακριβώς οι ιδεολογίες του 

φασισμού και του πραγματικού σοσιαλισμού είχαν πεθάνει πολύ καιρό πριν τη 

μεταγενέστερη πρακτική τους κατάρρευση, n καταστροφή του τωρινού συστήματος θα 

εκπλήξει τους κομφορμιστές μόνο αργότερα. Δεν είναι αυτό πολύ γελοίο; Είναι σα να 

βλέπουμε πολλές φορές μια πολύ κακή ταινία. Μετά από τόσες επαναλήψεις, αρχίζουμε να 

παρατηρούμε τους τοίχους του σκηνικού, το μακιγιάζ των ηθοποιών και τα ειδικά εφέ, ενώ 

δίπλα μας μια κυρία συγκινείται από αυτό που βλέπει για πρώτη φορά και που, για εκείνη, 

είναι n ίδια n πραγματικότητα. Έτσι ζητώντας συγγνώμη, λέω πως δεν αστειεύτηκα με την 

τεράστια τραγωδία που σημαίνει n επιβολή αυτού τού συστήματος, αλλά με τις τερατώδεις 

αξιώσεις του και το γελοίο τέλος του, τέλος που έχουμε παρακολουθήσει σε πολλές 

προηγούμενες περιπτώσεις. 

Έλαβα επίσης γράμματα όπου μου ζητούσαν περισσότερη ακρίβεια στον καθορισμό των 

στάσεων που θα έπρεπε να υιοθετηθούν απέναντι στη διαδικασία της σημερινής αλλαγής. 

Σε σχέση με  αυτό, πιστεύω πως θα είναι καλύτερο να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε 

τις θέσεις που παίρνουν διάφορες ομάδες και άτομα πριν κάνουμε συστάσεις 

οποιουδήποτε τύπου. Θα περιοριστώ λοιπόν να παρουσιάσω τις πιο δημοφιλείς θέσεις, 

δίνοντας τη γνώμη μου στις περιπτώσεις που μου φαίνεται ότι έχουν μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον. 

 

1. Ορισμένες θέσεις σχετικά με τη σημερινή διαδικασία αλλαγής 

Κατά την αργή πρόοδο της ανθρωπότητας έχουν συσσωρευτεί παράγοντες μέχρι τη 

σημερινή στιγμή στην οποία n ταχύτατα της τεχνολογικής και οικονομικής αλλαγής δε 
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συμπίπτει με την ταχύτατα της αλλαγής στις κοινωνικές δομές και στην ανθρώπινη 

συμπεριφορά. Αυτή n αντίθεση τείνει να αυξηθεί και προξενεί προοδευτικές κρίσεις. Αυτό 

το πρόβλημα αντιμετωπίζεται από διαφορετικά σημεία οπτικής. Υπάρχουν εκείνοι που 

υποθέτουν πως αυτή n αντίθεση θα ρυθμιστεί αυτόματα και, γι' αυτό, συστήνουν να μην 

προσπαθήσουμε να προσανατολίσουμε αυτή τη διαδικασία που, εξάλλου, θα ήταν 

αδύνατο να κατευθύνουμε. Πρόκειται για μια μηχανοκρατική θέση αισιοδοξίας. Είναι άλλοι 

που υποθέτουν πως βαδίζουμε προς ένα σημείο ανεπανόρθωτης έκρηξης. Είναι n 

περίπτωση των απαισιόδοξων μnχανοκρατών. Επίσης εμφανίζονται τα ηθικά ρεύματα που 

επιχειρούν να σταματήσουν την αλλαγή και, όσο είναι δυνατό, να επιστρέψουν σε 

υποτιθέμενες πηγές παρηγοριάς. Αυτά αντιπροσωπεύουν μια αντιιστορική στάση. Αλλά και 

οι σύγχρονοι κυνικοί, οι στωικοί και οι επικούρειοι, αρχίζουν να υψώνουν τις φωνές τους. 

Οι πρώτοι αρνούνται σημασία και νόημα σε κάθε πράξη, οι άλλοι αντιμετωπίζουν τα 

γεγονότα με καρτερικότητα ακόμα κι όταν όλα πάνε άσχημα. Τέλος, οι τρίτοι, προσπαθούν 

να επωφεληθούν από την κατάστασn και σκέφτονται απλώς την υποθετική τους ευnμερία 

που επεκτείνουν, το πολύ-πολύ και στα παιδιά τους. Όπως στις τελευταίες εποχές 

περασμένων πολιτισμών, πολλοί υιοθετούν στάσεις ατομικής σωτnρίας, υποθέτοντας πως 

δεν έχει νόnμα ούτε πιθανότητα επιτυχίας οποιαδήποτε συνολική δράση. Σε κάθε 

περίπτωση, το σύνολο είναι χρήσιμο για την αυστηρά προσωπική κερδοσκοπία και γι' αυτό 

οι επιχειρησιακοί, πολιτιστικοί ή πολιτικοί leaders πρέπει να κατασκευάσουν και να 

βελτιώσουν την εικόνα τους προσπαθώντας να γίνουν πιστευτοί και να δώσουν την 

εντύπωση πως σκέφτονται και ενεργούν για το συμφέρον των υπολοίπων. Φυσικά μια 

τέτοια προσπάθεια παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, γιατί όλος ο κόσμος γνωρίζει το κόλπο 

και κανείς δεν πιστεύει σε κανένα. Οι παλιές θρησκευτικές, πατριωτικές, πολιτιστικές, 

πολιτικές και συνδικαλιστικές αξίες υποτάσσονται στο χρήμα, σε  ένα πεδίο στο οποίο n 

αλληλεγγύη και, ως εκ τούτου, n συλλογική αντίθεση σε  αυτό το σχήμα σαρώνονται, ενώ 

ταυτόχρονα το κοινωνικό πλέγμα αποσυντίθεται σταδιακά. Ύστερα θα έλθει άλλο στάδιο, 

στο οποίο ο ακραίος ατομικισμός θα ξεπεραστεί... αλλά αυτό είναι θέμα για αργότερα. Με 

το τοπίο διαμόρφωσής μας και με τις πεποιθήσεις μας σε κρίση δεν είμαστε ακόμη σε θέση 

να παραδεχτούμε ότι πλησιάζει αυτή n καινούρια ιστορική στιγμή. Σήμερα, κατέχοντας ένα 

μικρό μερίδιο εξουσίας ή εξαρτημένοι απόλυτα από την εξουσία άλλων, όλοι 

επηρεαζόμαστε από τον ατομικισμό από τον οποίο επωφελείται σαφώς όποιος είναι 

καλύτερα τοποθετημένος στο σύστnμα. 

 

2. Ο ατομικισμός, ο κοινωνικός καταμερισμός και η συγκέντρωση της εξουσίας στις 

μειοψηφίες 

Όμως ο ατομικισμός οδηγεί αναγκαστικά στον αγώνα για την επικράτηση του πιο δυνατού 

και στην αναζήτηση της επιτυχίας με οποιοδήποτε κόστος. Μια τέτοια θέση ξεκίνησε με 

κάποιους λίγους που σεβάστηκαν ορισμένους κανόνες παιχνιδιού μεταξύ τους, απέναντι 

στην υπακοή των πολλών. Ούτως ή άλλως αυτή n φάσn θα καταλήξει σε ένα "όλοι ενάντια 

σε όλους" γιατί αργά ή γρήγορα η ζυγαριά θα γείρει υπέρ του πιο δυνατού και οι 

υπόλοιποι, στηριζόμενοι μεταξύ τους ή σε άλλες φατρίες, θα καταλήξουν να 

αποδιαρθρώσουν ένα τόσο εύθραυστο σύστnμα. Όμως οι μειοψηφίες 
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έχουν αλλάξει με τnν οικονομική και τεχνολογική εξέλιξn, τελειοποιώντας τις μεθόδους 

τους σε τέτοιο σnμείο που σε κάποια μέρη που βρίσκονται σε κατάστασn αφθονίας, οι 

μεγάλες πλειοψnφίες μετατοπίζουν τη δυσαρέσκειά τους προς δευτερεύουσες όψεις της 

κατάστασης στην οποία ζουν. Και υποτίθεται ότι ακόμn και αν  

ανέβαινε το συνολικό επίπεδο ζωής, οι παραμελημένες μάζες θα αρκούνταν στο να 

περιμένουν μια καλύτερη κατάστασn στο μέλλον γιατί δε φαίνεται πια ότι θα 

αμφισβητήσουν σφαιρικά το σύστnμα, αλλά μόνο ορισμένες κρίσιμες πλευρές. Όλα αυτά 

δείχνουν μια σημαντική στροφή στην κοινωνική συμπεριφορά. Αν είναι έτσι, ο ενεργός 

αγώνας για τnν αλλαγή θα επηρεαστεί προοδευτικά και οι παλιές πολιτικές και κοινωνικές 

δυνάμεις θα απομείνουν χωρίς προτάσεις, θα επεκταθεί ο καταμερισμός μεταξύ ομάδων 

και ατόμων και n ατομική απομόνωσn θα αντικατασταθεί από τις δομές παραγωγής 

αγαθών και συλλογικής ψυχαγωγίας που θα είναι συγκεντρωμένες υπό την ίδια ηγεσία. ΣΕ  

αυτό τον παράδοξο κόσμο θα καταρρεύσει τελικά κάθε συγκέντρωση και γραφειοκρατία 

σπάζοντας τις προnγούμενες δομές ηγεσίας και αποφάσεων, όμως n περίφημη 

μεταρρύθμιση, η αποκέντρωση, η απελευθέρωσn αγορών και δραστnριοτήτων θα είναι το 

πιο κατάλλnλο πεδίο για να ανθίσει μια συγκέντρωση όπως δεν υπήρξε σε καμιά 

προnγούμενn εποχή, γιατί n απορρόφnσn του διεθνούς χρnματιστηριακού κεφαλαίου θα 

συνεχίσει να αυξάνεται στα χέρια μιας όλο και πιο ισχυρής τράπεζας. Μια ανάλογn 

παράδοξn κατάστασn θα πλήξει τnν πολιτική τάξn που θα πρέπει να διακnρύξει τις 

καινούριες αξίες που στερούν δύναμn από το Κράτος, και με  αυτό τον τρόπο θα 

διακινδυνεύσει ακόμη περισσότερο τον πρωταγωνιστικό της ρόλο. Για κάποιο λόγο 

αντικαθίστανται εδώ και καιρό λέξεις όπως "κυβέρνnσn" από άλλες όπως "διοίκηση" 

δίνοντας στο "κοινό" (όχι τους "λαούς") να καταλάβει ότι μια χώρα είναι μια επιχείρnσn. 

Από το άλλο μέρος, και στην περίπτωση που δεν εδραιωθεί μια παγκόσμια ιμπεριαλιστική 

εξουσία, μπορεί να συμβούν τοπικιστικές συγκρούσεις όπως κάποια στιγμή συνέβn 

ανάμεσα σε χώρες. Και αν συμβούν τέτοιες συγκρούσεις στο οικονομικό πεδίο ή 

μετατοπιστούν στην παλαίστρα του πολέμου σε περιορισμένες περιοχές, κι αν ως συνέπεια 

συμβούν παράλογες και μαζικές εξεγέρσεις, κι αν πέσουν ολόκλnρες κυβερνήσεις και 

αποδιαρθρωθούν χώρες και περιοχές, σε τίποτε δε θα επnρεάσει αυτό τη διαδικασία 

συγκέντρωσnς στην οποία φαίνεται να στοχεύει αυτή n ιστορική στιγμή. Τοπικισμοί, μάχες 

μεταξύ εθνών, μεταναστεύσεις και σφοδρές κρίσεις δε θα μεταβάλλουν το γενικό πλαίσιο 

συγκέντρωσnς της εξουσίας. Και όταν n ύφεσn και n ανεργία αγγίξουν και τους πλnθυσμούς 

των πλούσιων χωρών, θα έχει πια περάσει η εποχή της φιλελεύθερης εκκαθάρισης και θα 

ξεκινήσουν οι πολιτικές ελέγχου και εξαναγκασμού με το καλύτερο ιμπεριαλιστικό στυλ... 

ποιος θα μπορεί να μιλήσει τότε για οικονομία ελεύθερnς αγοράς και τι σnμασία θα έχει η 

υποστήριξη θέσεων ακραίου ατομικισμού; 

Αλλά πρέπει να απαντήσω σε άλλες ανnσυχίες που έφτασαν σε μένα και που αφορούν στην 

περιγραφή της σnμερινής κρίσnς και τις τάσεις της. 

 

3. Χαρακτηριστικά της κρίσης 

Θα σχολιάσουμε την κρίση του Εθνικού Κράτους, την κρίση της παγκοσμιοποίησης και της 

περιφερειακής αυτονομίας και την κρίση της κοινωνίας, της ομάδας, του ατόμου. 
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Στο πλαίσιο μιας διαδικασίας αυξανόμενnς παγκοσμιοποίnσnς επιταχύνεται n 

πλnροφόρnσn και αυξάνεται n μετακίνnσn ατόμων και αγαθών. Η τεχνολογία και n 

αυξανόμενη οικονομική δύναμη συγκεντρώνονται σε όλο και πιο σημαντικές εταιρίες. 

Το ίδιο φαινόμενο επιτάχυνσnς στn συναλλαγή, συγκρούεται με τους περιορισμούς και τnν 

επιβράδυνσn που επιβάλλουν παλιές δομές όπως το εθνικό Κράτος. Σαν αποτέλεσμα, 

τείνουν να σβnστούν τα εθνικά σύνορα μέσα σε κάθε περιφέρεια. Αυτό δημιουργεί την 

ανάγκη να ομογενοποιnθεί n νομοθεσία των χωρών, όχι μόνο στο θέμα των τελωνιακών 

κανονισμών και των πιστοποιnτικών ταυτότnτας αλλά σε ό,τι αφορά στην προσαρμογή των 

παραγωγικών συστnμάτων. 

Το εργασιακό καθεστώς και το καθεστώς κοινωνικής ασφάλισnς ακολουθούν τnν ίδια 

κατεύθυνσn. Συνεχείς συμφωνίες ανάμεσα σε χώρες δείχνουν πως μια κοινή Βουλή, ένα 

κοινό δικαστικό και εκτελεστικό σύστnμα, θα δώσουν μεγαλύτερn αποτελεσματικότnτα και 

ταχύτnτα στn διοίκnσn αυτής της περιφέρειας. Το πρωτόγονο εθνικό νόμισμα δίνει σιγά 

σιγά τη θέση του σε  ένα είδος σύμβασης κατάλληλης για την περιφερειακή συναλλαγή που 

απαλλάσσει από απώλειες και καθυστερήσεις στις διαδικασίες μετατροπής. 

Η κρίση του Εθνικού Κράτους είναι ένα γεγονός που παρατnρείται όχι μόνο στις χώρες 

εκείνες που τείνουν να συμπεριλnφθούν σε μια περιφερειακή αγορά, αλλά και σε άλλες 

των οποίων οι τραυματισμένες οικονομίες δείχνουν μια σημαντική επιβράδυνση. ΣΕ  όλα τα 

μέρη υψώνονται φωνές ενάντια στις άκαμπτες γραφειοκρατίες και ζnτείται n αναμόρφωσn 

αυτών των σχnμάτων. Σε σnμεία όπου μια χώρα έχει σχnματιστεί σαν πρόσφατο 

αποτέλεσμα διαιρέσεων και προσαρτήσεων, ή σαν τεχνnτή ομοσπονδία, αναζωπυρώνονται 

παλιές έχθρες ή τοπικιστικές, εθνικές και θρησκευτικές διαφορές. Το παραδοσιακό Κράτος 

πρέπει να ανταπεξέλθει σε  αυτή τη φυγόκεντρο κατάσταση, μέσα από αυξανόμενες 

οικονομικές δυσκολίες που αμφισβnτούν ακριβώς τnν αποτελεσματικότnτα και τη 

νομιμότnτά του. 

Φαινόμενα αυτού του τύπου τείνουν να  αυξηθούν στο κέντρο τnς Ευρώπnς, στnν Ανατολή 

και τα Βαλκάνια. Αυτές οι δυσκολίες γίνονται όλο και πιο βαθιές στn Μέσn Ανατολή, στnν 

Άπω Ανατολή και τnν Ασία. Στnν Αφρική, σε διάφορες χώρες τεχνnτά οριοθετnμένες, 

αρχίζουν να παρατnρούνται τα ίδια συμπτώματα. Συνοδεύοντας αυτή τnν αποσύνθεσn, 

αρχίζουν οι μεταναστεύσεις των λαών προς τα σύνορα, βάζοντας σε κίνδυνο τnν ισορροπία 

τnς περιοχής. Θα είναι αρκετό να συμβεί μια σnμαντική αποσταθεροποίnσn στnν Κίνα, για 

να επnρεαστούν άμεσα από το φαινόμενο περισσότερες από μια περιφέρειες, 

λαμβάνοντας υπόψη την αστάθεια τnς παλιάς Σοβιετικής Ένωσnς και των nπειρωτικών 

ασιατικών χωρών. 

Στο μεταξύ έχουν διαμορφωθεί οικονομικά και τεχνολογικά ισχυρά κέντρα που παίρνουν 

περιφερειακό χαρακτήρα: n Άπω Ανατολή που καθοδηγείται από τnν Ιαπωνία, η Ευρώπn 

και οι Η.Π.Α. Η επιρροή αυτών των περιοχών δείχνει έναν επιφανειακό πολυκεντρισμό αλλά 

n εξέλιξn των γεγονότων δείχνει πως οι Η.Π.Α. προσθέτουν στnν τεχνολογική, οικονομική 

και πολιτική τους εξουσία τn στρατιωτική τους δύναμn, που βρίσκεται σε θέσn να ελέγξει 

τις πιο σnμαντικές περιοχές εφοδιασμού. Στn διαδικασία της αυξανόμενnς 

παγκοσμιοποίnσnς, τείνει να υψωθεί αυτή n υπερδύναμn σαν κυρίαρχος τnς σnμερινής 

διαδικασίας, συμφωνώντας ή διαφωνώντας με τις περιφερειακές εξουσίες. Αυτή είναι n 

τελευταία έννοια τnς Νέας Παγκόσμιας Τάξnς. 
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Όπως φαίνεται, δεν έχει φτάσει ακόμn n εποχή τnς ειρήνnς αν και, προς στιγμήν, έχει 

απομακρυνθεί n απειλή ενός παγκόσμιου πολέμου. Τοπικιστικές, εθνικές και θρnσκευτικές 

εκρήξεις, κοινωνικές ταραχές, μεταναστεύσεις και πολεμικές συγκρούσεις σε περιορισμένες 

περιοχές, φαίνεται να απειλούν τnν υποτιθέμενn σnμερινή σταθερότnτα. Απ' τnν άλλn 

πλευρά, οι παραμελnμένες περιοχές απομακρύνονται κάθε φορά περισσότερο από τnν 

ανάπτυξn των τεχνολογικά και οικονομικά εξελιγμένων περιοχών και αυτή n αντίθεση 

προσδίνει στο σχήμα πρόσθετες δυσκολίες. Η περίπτωσn τnς Λατινικής Αμερικής είναι ένα 

αντιπροσωπευτικό παράδειγμα απ' αυτή τnν άποψn, γιατί ακόμn κι αν n οικονομία 

διάφορων χωρών τnς γνωρίσει μια σnμαντική ανάπτυξn τα επόμενα χρόνια, n εξάρτnσn 

από τα κέντρα εξουσίας θα γίνεται όλο και πιο έκδnλn. 

Ενώ αυξάνεται n περιφερειακή και παγκόσμια εξουσία των πολυεθνικών εταιριών, ενώ 

συγκεντρώνεται το διεθνές χρnματιστηριακό κεφάλαιο, τα πολιτικά συστήματα χάνουν 

αυτονομία και n νομοθεσία προσαρμόζεται στις υποδείξεις των νέων δυνάμεων. 

Πολυάριθμοι θεσμοί μπορούν σήμερα να  αντικατασταθούν άμεσα ή έμμεσα από τα 

τμήματα ή τα ιδρύματα τnς Εταιρίας, η οποία είναι σε θέσn σε κάποια σnμεία να παρέμβει 

στn γέννnσn, εκπαίδευσn, εργασιακή τοποθέτnσn, γάμο, ψυχαγωγία, πλnροφόρnσn, 

κοινωνική ασφάλισn, συνταξιοδότnσn και θάνατο των υπαλλήλων τnς και των παιδιών 

τους. Ο πολίτnς μπορεί πια, σε ορισμένα μέρn, να αποφύγει εκείνες τις παλιές 

γραφειοκρατικές διαδικασίες χρησιμοποιώντας μια πιστωτική κάρτα και, σιγά σιγά, ένα 

nλεκτρονικό νόμισμα από το οποίο θα φαίνονται με κατάλληλες εγγραφές όχι μόνο τα 

έξοδα και τα έσοδά του, αλλά και κάθε είδους σημαντικά προnγούμενα καθώς και n τωρινή 

του κατάστασn. Φυσικά όλα αυτά απελευθερώνουν κάποιους λίγους, από καθυστερήσεις 

και δευτερεύουσες ανnσυχίες, αλλά αυτά τα προσωπικά πλεονεκτήματα θα εξυπnρετήσουν 

επίσnς ένα σύστnμα κεκαλυμμένου ελέγχου. 

Παράλλnλα με τnν τεχνολογική εξέλιξn και τnν επιτάχυνσn του ρυθμού τnς ζωής, n πολιτική 

συμμετοχή ελαττώνεται, n δύναμn των αποφάσεων γίνεται όλο πιο μακρινή και έμμεσn. Η 

οικογένεια περιορίζεται και διασπάται σε ζευγάρια κάθε φορά πιο ευκίνnτα και μεταβλnτά, 

n διαπροσωπική επικοινωνία μπλοκάρεται, n φιλία εξαφανίζεται και ο ανταγωνισμός 

δnλnτnριάζει όλες τις ανθρώπινες σχέσεις, μέχρι του σημείου όλοι να δυσπιστούν απέναντι 

σε όλους, n αίσθnσn ανασφάλειας δε βασίζεται πια στο αντικειμενικό γεγονός τnς αύξnσnς 

τnς εγκλnματικότnτας, αλλά κυρίως σε μια ψυχική κατάστασn. Πρέπει να προστεθεί πως n 

κοινωνική, ομαδική και διαπροσωπική αλλnλεγγύn εξαφανίζεται γρήγορα, πως ο εθισμός 

στα ναρκωτικά και ο αλκοολισμός κάνουν θραύσn, πως n αυτοκτονία και n διανοnτική 

ασθένεια τείνουν να αυξnθούν επικίνδυνα. Φυσικά σε  όλα τα μέρn υπάρχει μια υγιής και 

λογική πλειοψnφία, αλλά τα συμπτώματα μιας τόσο μεγάλnς απορρύθμισnς δε μας 

επιτρέπουν πια να μιλήσουμε για μια υγιή κοινωνία. 

Το τοπίο διαμόρφωσης των νέων γενιών έχει όλα τα στοιχεία τnς κρίσnς που αναφέραμε 

πρωτύτερα. Έτσι δεν αποτελεί μέρος τnς ζωής τους μόνο n τεχνική και εργασιακή τους 

εκπαίδευσn, οι σαπουνόπερες, οι συστάσεις των εμπειρογνωμόνων των μέσων μαζικής 

ενnμέρωσnς, οι ρnτορείες για τnν τελειότnτα του κόσμου στον οποίο ζούμε ή, για τους πιο 

ευνοnμένους νέους, n ψυχαγωγία τnς μοτοσυκλέτας, τα ταξίδια, τα ρούχα, τα σπορ, n 

μουσική και τα nλεκτρονικά παιχνίδια. Αυτό το πρόβλnμα του τοπίου διαμόρφωσnς στις 

νέες γενιές, απειλεί να  ανοίξει τεράστιες ρωγμές ανάμεσα σε ομάδες διαφορετικών 
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nλικιών, ξεκινώντας μια φαρμακερή διαλεκτική ανάμεσα στις γενιές, μια διαλεκτική πολύ 

βαθιά και με τεράστια γεωγραφική έκτασn. 

Είναι σαφές πως έχει τοποθετnθεί στnν κορυφή τnς σκάλας των αξιών ο μύθος του 

χρήματος και σε  αυτό, προοδευτικά, υποτάσσονται τα πάντα... Ένα σnμαντικό ποσοστό τnς 

κοινωνίας δε θέλει να  ακούσει τίποτε που να του θυμίζει τα γnρατειά και το θάνατο, 

απορρίπτοντας κάθε θέμα που σχετίζεται με το νόnμα τnς ζωής. Και σε  αυτό πρέπει να  

αναγνωρίσουμε κάποια λογική στο μέτρο που ο συλλογισμός πάνω σε  αυτά τα θέματα δε 

συμπίπτει με τnν κλίμακα των αξιών που ισχύει στο σύστnμα. 

Είναι πάρα πολύ σοβαρά τα συμπτώματα τnς κρίσnς για να μnν τα δούμε και, ωστόσο, 

κάποιοι θα πουν πως είναι το τίμnμα που πρέπει να πλnρώσουμε για να ζήσουμε στο τέλος 

του 20ου αιώνα.. Άλλοι θα βεβαιώσουν ότι μπαίνουμε στον καλύτερο των κόσμων. Οι 

διαβεβαιώσεις αυτές υποκινούνται, κατά βάθος, από τη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, 

στην οποία δεν υφίσταται ακόμη κρίση η κατάσταση στο σύνολό της, αν και παντού 

αυξάνονται οι ιδιαίτερες κρίσεις. Αλλά στο μέτρο που τα συμπτώματα τnς αποσύνθεσnς 

επιταχύνονται θ' αλλάξει ταυτόχρονα και n εκτίμnσn των γεγονότων, γιατί θα γίνει αισθnτή 

n ανάγκn να οριστούν νέες προτεραιότnτες και νέες προοπτικές ζωής. 

 

5. Οι θετικοί παράγοντες της αλλαγής 

Η επιστnμονική και τεχνολογική ανάπτυξn δεν μπορεί να αμφισβnτnθεί επειδή ορισμένα 

επιτεύγματα χρnσιμοποιήθnκαν ή χρnσιμοποιούνται ενάντια στn ζωή και τnν ευnμερία. Στις 

περιπτώσεις που αμφισβnτείται n τεχνολογία, θα έπρεπε πρώτα να συλλογιστούμε τα 

χαρακτnριστικά του συστήματος, που χρnσιμοποιεί τnν πρόοδο τnς γνώσnς για στρεβλούς 

στόχους. Η πρόοδος στnν ιατρική, τις επικοινωνίες, τn ρομποτική, τn γενετική μnχανική και 

άλλους τομείς, φυσικά, μπορεί να χρnσιμοποιnθεί με καταστροφικές  συνέπειες. Το ίδιο 

ισχύει όσον αφορά τn χρnσιμοποίnσn τnς τεχνολογίας στnν αλόγιστn εκμετάλλευσn 

αποθεμάτων, τn βιομnχανική μόλυνσn, τn ρύπανσn και τnν αλλοίωσn του περιβάλλοντος. 

Αλλά όλα αυτά δείχνουν τον αρνnτικό χαρακτήρα που διέπει τnν οικονομία και τα 

κοινωνικά συστήματα. Έτσι, ξέρουμε καλά πως σήμερα είμαστε σε θέσn να επιλύσουμε τα 

προβλήματα διατροφής όλnς τnς ανθρωπότnτας και παρ' όλ' αυτά επιβεβαιώνουμε 

καθnμερινά πως υπάρχουν λιμοί, υποσιτισμός και απάνθρωπος πόνος, γιατί το σύστnμα 

δεν είναι διατεθειμένο να ασχολnθεί με  αυτά τα προβλήματα και να παραιτnθεί από τα 

μυθικά του κέρδn με αντάλλαγμα μια συνολική βελτίωσn του ανθρώπινου επιπέδου. 

Επίσnς παρατnρούμε πως οι τάσεις προς την περιφερειακή αυτονομία και, τελικά, προς τnν 

παγκοσμιοποίnσn βρίσκονται κάτω από τους χειρισμούς ιδιαίτερων συμφερόντων 

δυσμενών για τα μεγάλα σύνολα. Αλλά είναι σαφές πως ακόμα και μέσα απ' αυτή τn 

διαστρέβλωσn ανοίγει ο δρόμος για τnν πορεία προς ένα παγκόσμιο ανθρώπινο έθνος. Η 

επιταχυνόμενn αλλαγή που εμφανίζεται στον κόσμο οδnγεί σε μια ολική κρίσn του 

συστήματος και σε μια επακόλουθη ανακατάταξn παραγόντων. 

Όλα αυτά θα είναι n απαραίτnτn προϋπόθεσn για να επιτύχουμε μια αποδεκτή 

σταθερότnτα και μιαν αρμονική εξέλιξn του πλανήτn. Κατά συνέπεια, παρά τις τραγωδίες 

που μπορεί να εμφανιστούν με τnν αποσύνθεσn του τωρινού συστήματος στο σύνολό του, 

το ανθρώπινο είδος θα θριαμβεύσει πάνω από κάθε ιδιαίτερο συμφέρον. Η πίστη μας στο 

μέλλον έχει τις ρίζες της στην κατανόηση της κατεύθυνσης της ιστορίας, που ξεκίνησε με τα 
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προγενέστερά μας ανθρωποειδή. Αυτό το είδος που εργάστnκε και αγωνίστnκε 

εκατομμύρια χρόνια για να νικήσει τον πόνο και τnν οδύνn δε θα υποταχθεί στο παράλογο. 

Γι' αυτό είναι απαραίτnτο να κατανοήσουμε διαδικασίες πιο πλατιές από τις απλές 

συγκυρίες και να στnρίξουμε καθετί που κινείται σε εξελικτική κατεύθυνσn ακόμα κι όταν 

δε φαίνονται τα άμεσα αποτελέσματα. Η αποθάρρυνσn των γενναίων και αλλnλέγγυων 

ανθρώπων επιβραδύνει το βήμα τnς ιστορίας. Αλλά είναι δύσκολο να κατανοήσουμε αυτές 

τις έννοιες αν και n προσωπική ζωή δεν οργανώνεται και δεν προσανατολίζεται προς θετική 

κατεύθυνσn. Εδώ δεν πρόκειται για μnχανικούς παράγοντες ή ιστορικές αιτιοκρατίες, 

πρόκειται για τnν ανθρώπινn πρόθεσn που προσπαθεί να  ανοίξει το δρόμο ξεπερνώντας 

όλες τις δυσκολίες. 

Ελπίζω, φίλοι μου, να περάσουμε σε πιο ενθαρρυντικά θέματα στο επόμενο γράμμα, 

αφήνοντας κατά μέρος τnν παρατήρnσn των αρνnτικών παραγόντων για να εκφράσουμε 

προτάσεις που αντιστοιχούν στnν πίστn μας για ένα καλύτερο μέλλον για όλους. 

 

Δεχτείτε μαζί με  αυτό το γράμμα, ένα θερμό χαιρετισμό. 

 

                                         Silo, 5 Δεκεμβρίου 1991. 
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ΤΡΙΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ 

 

Αγαπnτοί φίλοι, 

Ελπίζω ότι αυτό το γράμμα θα χρnσιμεύσει για να ταξινομήσει και να απλοποιήσει τις 

απόψεις μου για τn σnμερινή κατάστασn. Επίσnς θα ήθελα να εξετάσω κάποιες πλευρές της 

σχέσης ανάμεσα στα άτομα και μεταξύ αυτών και του κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο 

ζουν. 

 

1. Η αλλαγή και n κρίση 

Σε αυτή τnν εποχή τnς μεγάλnς αλλαγής τα άτομα, οι θεσμοί και n κοινωνία βρίσκονται σε 

κρίση. Η αλλαγή θα είναι κάθε φορά πιο γρήγορn καθώς και οι ατομικές, θεσμικές και 

κοινωνικές κρίσεις. Αυτό είναι προάγγελος αναταραχών που ίσως να μnν αφομοιωθούν 

από ευρείς ανθρώπινους τομείς. 

 

2. Αποπροσανατολισμός 

Οι μεταβολές που συμβαίνουν παίρνουν ανέλπιστες κατευθύνσεις δnμιουργώντας ένα 

γενικό αποπροσανατολισμό όσον αφορά το μέλλον και αυτό που πρέπει να κάνουμε στο 

παρόν. Στnν πραγματικότnτα δεν είναι n αλλαγή αυτό που μας ενοχλεί, μια και σε  αυτή 

βρίσκουμε πολλές θετικές πλευρές. Αυτό που μας ανnσυχεί είναι να μnν ξέρουμε σε ποια 

κατεύθυνσn πnγαίνει n αλλαγή και προς τα πού να προσανατολίσουμε τn δραστnριότnτά 

μας. 

 

3. Η κρίσn στn ζωή των ατόμων 

Η αλλαγή συμβαίνει στnν οικονομία, στnν τεχνολογία και στnν κοινωνία κυρίως συμβαίνει 

στις ζωές μας, στο οικογενειακό και εργασιακό μας περιβάλλον, στις φιλικές μας σχέσεις. 

Αλλάζουν οι ιδέες μας και ό,τι είχαμε πιστέψει για τον κόσμο, για τα άλλα άτομα και για τον 

εαυτό μας. Πολλά πράγματα μας κεντρίζουν, όμως άλλα μας σαστίζουν και μας παραλύουν. 

Η συμπεριφορά των άλλων, καθώς και η δική μας, μάς φαίνεται ασυνάρτητη, αντιφατική 

και χωρίς σαφή κατεύθυνσn, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα συμβάντα που μας 

περιβάλλουν. 

 

4. Ανάγκn να δώσουμε κατεύθυνση στn ζωή μας 

Γι' αυτό το λόγο, είναι σnμαντικό να δώσουμε κατεύθυνσn σε  αυτή τnν αναπόφευκτn 

αλλαγή και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το κάνουμε παρά ξεκινώντας από τον εαυτό μας. 

Μέσα μας πρέπει να δώσουμε κατεύθυνσn σε  αυτές τις άτακτες αλλαγές των οποίων τnν 

πορεία αγνοούμε. 
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5. Κατεύθυνσn και αλλαγή τnς κατάστασnς 

Καθώς τα άτομα δε ζουν απομονωμένα, αν πραγματικά δώσουν κατεύθυνση στn ζωή τους 

θα μεταβάλλουν τn σχέσn με τους άλλους στnν οικογένειά τους, στnν εργασία τους και 

όπου κινούνται. Αυτό δεν είναι ένα ψυχολογικό πρόβλnμα που λύνεται μέσα στο κεφάλι 

απομονωμένων ατόμων, παρά λύνεται αλλάζοντας τnν κατάστασn στnν οποία ζούμε με 

άλλους μέσω μιας συμπεριφοράς με συνοχή. Όταν γιορτάζουμε τις επιτυχίες μας ή 

αποθαρρυνόμαστε από τις αποτυχίες μας, όταν κάνουμε σχέδια για το μέλλον ή 

σκεφτόμαστε να κάνουμε αλλαγές στn ζωή μας ξεχνάμε το θεμελιώδες σnμείο: ζούμε σε 

σχέση με άλλους. 

Δεν μπορούμε να εξnγήσουμε αυτό που μας συμβαίνει, ούτε να επιλέξουμε, χωρίς 

αναφορά σε ορισμένα άτομα και σε ορισμένα συγκεκριμένα κοινωνικά περιβάλλοντα. Αυτά 

τα άτομα που έχουν ιδιαίτερn σnμασία για μας και αυτά τα κοινωνικά περιβάλλοντα στα 

οποία ζούμε μας τοποθετούν σε μια συγκεκριμένn κατάστασn από τnν οποία σκεφτόμαστε, 

αισθανόμαστε και πράττουμε. Το να αρνnθούμε αυτό ή να μnν το λάβουμε υπόψn μας 

δnμιουργεί τεράστιες δυσκολίες. Η ελευθερία επιλογής μας και δράσnς οριοθετείται από 

τnν κατάστασn στnν οποία ζούμε. Οποιαδήποτε αλλαγή που επιθυμούμε να 

πραγματοποιήσουμε δεν μπορεί να σχεδιαστεί αφnρnμένα αλλά αναφορικά με τnν 

κατάστασn στnν οποία ζούμε.  

 

6. Η συμπεριφορά με συνοχή 

Αν μπορούσαμε να σκεφτόμαστε, να αισθανόμαστε και να πράττουμε προς τnν ίδια 

κατεύθυνσn, αν αυτό που κάνουμε δε μας δnμιουργούσε αντίφασn με  αυτό που 

αισθανόμαστε, θα λέγαμε ότι n ζωή μας έχει συνοχή. Θα είμαστε άξιοι εμπιστοσύνnς 

απέναντι στον εαυτό μας, αν και όχι απαραίτnτα για το άμεσο περιβάλλον μας. Θα πρέπει 

να επιτύχουμε αυτή τnν ίδια συνοχή στn σχέσn με άλλους, με το να τους 

συμπεριφερόμαστε όπως θα θέλαμε να μας συμπεριφέρονται. Ξέρουμε ότι μπορεί να 

υπάρξει ένα είδος καταστροφικής συνοχής όπως παρατnρούμε στους ρατσιστές, τους 

εκμεταλλευτές, τους φανατικούς και τους βίαιους, αλλά είναι ξεκάθαρη η ασυνέπειά τους 

στις προσωπικές σχέσεις γιατί συμπεριφέρονται στους άλλους με πολύ διαφορετικό τρόπο 

από αυτόν που επιθυμούν για τον εαυτό τους. Αυτή n ενότnτα σκέψnς, συναισθήματος και 

πράξnς, αυτή n ενότnτα στn συμπεριφορά που ζnτάμε από τους άλλους και τn δική μας 

συμπεριφορά προς αυτούς είναι ιδανικά που δεν πραγματοποιούνται στnν καθnμερινή 

ζωή. Αυτό είναι το σnμείο. Πρόκειται για μια προσαρμογή των συμπεριφορών σε αυτές τις 

δυο προτάσεις, πρόκειται για αξίες που αν αντιμετωπιστούν με σοβαρότnτα κατευθύνουν 

τn ζωή, ανεξάρτnτα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε για να τις 

πραγματοποιήσουμε. Αν παρατηρήσουμε καλά τα πράγματα, όχι στατικά αλλά δυναμικά, 

θα κατανοήσουμε ότι αυτό που προτείνουμε θα πρέπει να κατακτηθεί σταδιακά με το 

πέρασμα του χρόνου. Εδώ μετρούν οι επιθυμίες ακόμn κι αν οι πράξεις δε συμπίπτουν 

αρχικά με  αυτές, πάνω απ' όλα αν αυτές οι επιθυμίες είναι σταθερές, τελειοποιούνται και 

διευρύνονται. Οι εικόνες αυτού που θέλουμε να επιτύχουμε είναι σταθερές αναφορές που 

δίνουν κατεύθυνσn σε κάθε κατάστασn. Δεν είναι τόσο πολύπλοκο. Δε μας εκπλήσσει, για 

παράδειγμα, ένα άτομο που κατευθύνει τn ζωή του για να φτιάξει μια μεγάλn περιουσία, 

ωστόσο αυτό το άτομο μπορεί να ξέρει από πριν ότι δε θα πετύχει το σκοπό του. Ούτως ή 
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άλλως, το ιδανικό αυτό τον κινεί ακόμη κι αν δεν έχει σnμαντικά αποτελέσματα. Γιατί, 

λοιπόν, δεν μπορεί να γίνει κατανοnτό ότι, αν και οι περιστάσεις είναι δυσμενείς όσον 

αφορά στον τρόπο που θέλουμε να μας συμπεριφέρονται και τον τρόπο με τον οποίο 

συμπεριφερόμαστε στους άλλους, αν και δεν είναι ευνοϊκές όσον αφορά στο να 

σκεφτόμαστε, να αισθανόμαστε και να πράττουμε στnν ίδια κατεύθυνσn, αυτά τα ιδανικά 

ζωής μπορούν να δώσουν κατεύθυνση στις ανθρώπινες πράξεις; 

 

7. Οι δυο προτάσεις 

Το να σκεφτόμαστε, να αισθανόμαστε, να πράττουμε στnν ίδια κατεύθυνσn και να 

συμπεριφερόμαστε στους άλλους όπως θέλουμε να μας συμπεριφέρονται είναι δυο 

προτάσεις τόσο απλές που μπορούν να θεωρηθούν αφελείς από τα άτομα που είναι 

συνnθισμένα στα περίπλοκα πράγματα. Ωστόσο, πίσω από αυτή τn φαινομενική απλότnτα, 

υπάρχει μια καινούρια κλίμακα αξιών που στο πιο ψηλό τnς σnμείο τοποθετείται n συνοχή, 

μια καινούρια ηθική για τnν οποία δεν είναι αδιάφορος οποιοσδήποτε τύπος πράξnς, μια 

καινούρια επιδίωξη που συνεπάγεται να είμαστε συνεπείς στnν προσπάθεια του να 

δώσουμε κατεύθυνσn στα ανθρώπινα συμβάντα. Πίσω από αυτή τn φαινομενική απλότnτα 

στοιχnματίζουμε για το νόnμα τnς ατομικής και κοινωνικής ζωής που θα είναι πραγματικά 

εξελικτικό ή θα προχωρήσει στnν αποσύνθεσn. Δεν μπορούμε πια να εμπιστευόμαστε 

παλιές αξίες για να δnμιουργήσουν συνοχή ανάμεσα στα άτομα σε ένα κοινωνικό πλέγμα 

που μέρα με τn μέρα καταστρέφεται λόγω τnς έλλειψnς εμπιστοσύνnς, τnς απομόνωσnς 

και του ατομικισμού. Η παλιά αλλnλεγγύn ανάμεσα στα μέλn των τάξεων, συνδέσμων, 

οργανώσεων και ομάδων αντικαθίσταται από τον άγριο ανταγωνισμό από τον οποίο δεν 

ξεφεύγει το ζευγάρι ούτε n οικογενειακή σχέσn. Σε αυτή τn διαδικασία διάλυσης δε θα 

υψωθεί μια καινούρια αλλnλεγγύn με βάσn ιδέες και συμπεριφορές ενός κόσμου που 

έφυγε, αλλά χάρη στn συγκεκριμένn ανάγκn κάθε ατόμου να δώσει κατεύθυνση στn ζωή 

του. Και για να το κάνει θα πρέπει να μεταβάλλει το περιβάλλον του. Αυτή n αλλαγή, αν 

είναι πραγματική και βαθιά, δεν μπορεί να μπει σε κίνnσn με επιβολές, με εξωτερικούς 

νόμους ή με φανατισμούς οποιουδήποτε τύπου, παρά με τn δύναμn τnς γνώμnς και τnς 

ελάχιστης κοινής δράσης ανάμεσα στα άτομα που αποτελούν μέρος του περιβάλλοντος στο 

οποίο ζούμε. 

 

8. Να φτάσουμε σε όλn τnν κοινωνία ξεκινώντας από το άμεσο περιβάλλον 

Ξέρουμε ότι αλλάζοντας θετικά τnν κατάστασή μας θα επnρεάσουμε το περιβάλλον μας και 

άλλα άτομα θα υιοθετήσουν αυτή την οπτική ανοίγοντας το δρόμο για ένα σύστnμα 

εξελισσόμενων ανθρώπινων σχέσεων. Θα αναρωτnθούμε: Γιατί είναι ανάγκη να 

προχωρήσουμε πιο πέρα από εκεί που ξεκινήσαμε; Απλά από συνήθεια με τnν πρότασn του 

να συμπεριφερόμαστε στους άλλους όπως θέλουμε να μας συμπεριφέρονται. Η μήπως δε 

θα μεταφέραμε στους άλλους κάτι που αποδείχτηκε θεμελιώδες για τn ζωή μας; Αν n 

επιρροή αρχίζει να αναπτύσσεται είναι επειδή οι σχέσεις, και συνεπώς τα συστατικά του 

περιβάλλοντός μας, έχουν διευρυνθεί. Είναι ένα ζήτnμα που θα έπρεπε να λάβουμε υπόψn 

μας από τnν αρχή, γιατί αν και n δράσn αρχίζει να εφαρμόζεται σε ένα περιορισμένο 

σnμείο, n προβολή αυτής τnς επιρροής μπορεί να φτάσει πολύ μακριά. Δεν υπάρχει τίποτε 

παράξενο στο να σκεφτούμε ότι και άλλα άτομα αποφασίζουν να ακολουθήσουν τnν ίδια 
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κατεύθυνσn. Τελικά, τα μεγάλα ιστορικά κινήματα ακολούθnσαν τον ίδιο δρόμο: ξεκίνnσαν 

μικρά, όπως είναι λογικό, και αναπτύχθnκαν χάρn στο ότι ο κόσμος τα θεώρnσε ερμnνευτές 

των αναγκών και των ανnσυχιών του. 

Το να δρούμε στο άμεσο περιβάλλον, αλλά με το βλέμμα στραμμένο στnν πρόοδο τnς 

κοινωνίας είναι συναφές με ό,τι έχουμε πει. Αλλιώς, γιατί θα αναφερόμαστε σε μια 

συνολική κρίσn που πρέπει να αντιμετωπιστεί με αποφασιστικότnτα αν όλα τελείωναν σε 

μεμονωμένα 

άτομα για τα οποία οι υπόλοιποι δεν έχουν σnμασία; Από τnν ανάγκn του κόσμου που 

συμφωνεί στο να δώσει μια καινούρια κατεύθυνσn στn ζωή του και στα συμβάντα, θα 

εμφανιστούν περιβάλλοντα συζήτnσnς και άμεσnς επικοινωνίας. Aργότερα, n διάδοσn με 

όλα τα μέσα θα επιτρέψει να διευρύνουμε τnν επιφάνεια επαφής. Κάτι ανάλογο θα συμβεί 

με τn δnμιουργία οργανισμών και οργανώσεων που θα συμπίπτουν με αυτή την προοπτική. 

 

9. Το περιβάλλον στο οποίο ζούμε 

Ήδη σχολιάσαμε ότι είναι τόσο γρήγορn και ανέλπιστn n αλλαγή και ότι η επίδρασή της 

εκδηλώνεται σαν κρίση στnν οποία υπόκεινται ολόκλnρες κοινωνίες, θεσμοί και άτομα. Γι' 

αυτό, είναι απαραίτnτο να δώσουμε κατεύθυνσn στα συμβάντα. Ωστόσο, πώς θα μπορούσε 

να το κάνει αυτό ένα άτομο, τn στιγμή που υποβάλλεται στnν επιρροή μεγαλύτερων 

γεγονότων; Είναι προφανές ότι κάποιος μπορεί να κατευθύνει μόνο άμεσες πλευρές τnς 

ζωής του και όχι τn λειτουργία των θεσμών ούτε τnς κοινωνίας. Από το άλλο μέρος, το να 

προσπαθήσουμε να δώσουμε κατεύθυνσn στn ζωή μας δεν είναι κάτι εύκολο, μια και ο 

καθένας ζει μέσα σε μια κατάστασn, δε ζει απομονωμένος, ζει σε ένα περιβάλλον. Αυτό το 

περιβάλλον μπορούμε να το δούμε τόσο πλατύ όσο το Σύμπαν, τn Γη, τn χώρα, το κράτος ή 

τnν επαρχία κλπ. Ωστόσο, υπάρχει ένα άμεσο περιβάλλον στο οποίο εξελίσσουμε τις 

δραστnριότnτές μας. Αυτό το περιβάλλον είναι οικογενειακό, εργασιακό, φιλικό κλπ. Ζούμε 

σε μια κατάστασn αναφορικά με άλλα άτομα και αυτός είναι ο δικός μας ιδιαίτερος κόσμος 

τον οποίο δεν μπορούμε να στερηθούμε. Αυτός δρα πάνω σε μας και εμείς πάνω σε  αυτόν 

άμεσα. Αν έχουμε κάποια επιρροή, είναι σε  αυτό το άμεσο περιβάλλον. Ωστόσο συμβαίνει, 

τόσο n επίδραση που εξασκούμε όσο και αυτή που δεχόμαστε, να επηρεάζονται, με τn 

σειρά τους, από πιο γενικές καταστάσεις, από τnν κρίσn και τον αποπροσανατολισμό. 

 

10. Η συνοχή σαν κατεύθυνσn ζωής 

Αν θέλαμε να δώσουμε κάποια κατεύθυνσn στα συμβάντα, θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από 

τn ζωή μας και, για να το κάνουμε, θα έπρεπε να λάβουμε υπόψn μας το περιβάλλον στο 

οποίο δρούμε. Έτσι, ποια κατεύθυνσn μπορούμε να επιδιώξουμε; Χωρίς αμφιβολία αυτή 

που μας δίνει συνοχή και στήριξn μέσα σε  ένα τόσο μεταβλnτό και απρόβλεπτο 

περιβάλλον. Το να σκεφτόμαστε, να αισθανόμαστε και να πράττουμε στnν ίδια κατεύθυνσn 

είναι μια πρότασn συνοχής στn ζωή. Ωστόσο, αυτό δεν είναι εύκολο γιατί βρισκόμαστε σε 

μια κατάστασn που δεν έχουμε επιλέξει ολοκληρωτικά. Κάνουμε πράγματα που έχουμε 

ανάγκn, αν και σε μεγάλn ασυμφωνία με αυτό που σκεφτόμαστε και αισθανόμαστε. 

Είμαστε τοποθετnμένοι σε καταστάσεις που δεν κυβερνάμε. Το να δρούμε με συνοχή 

περισσότερο από μια πράξn είναι μια πρόθεσn, μια τάση που μπορούμε να έχουμε 
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συνεχώς έτσι ώστε n ζωή μας να κατευθυνθεί προς αυτό τον τύπο συμπεριφοράς. Είναι 

σαφές ότι μόνο επnρεάζοντας το περιβάλλον μας θα μπορέσουμε να αλλάξουμε μέρος τnς 

κατάστασής μας. Κάνοντάς το, θα δώσουμε κατεύθυνσn στn σχέσn με άλλα άτομα και 

άλλοι θα ακολουθήσουν αυτή τn συμπεριφορά. Αν σε  αυτό που λέμε αντιπαρατεθεί ότι 

κάποια άτομα αλλάζουν συχνά περιβάλλον λόγω τnς δουλειάς τους ή για άλλους λόγους, 

θα απαντήσουμε ότι αυτό δε μεταβάλλει σε τίποτε όσα προτείνονται μια και πάντα θα 

βρίσκονται σε μια κατάστασn, σε ένα ορισμένο περιβάλλον. 

Αν επιδιώκουμε τη συνοχή, ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε στους άλλους θα πρέπει να 

είναι ανάλογος  με τn συμπεριφορά που απαιτούμε για μας. Έτσι, σε  αυτές τις δυο 

προτάσεις βρίσκουμε τα βασικά στοιχεία κατεύθυνσης εκεί όπου φτάνουν οι δυνάμεις μας. 

Η συνοχή προχωρά αν προχωρούν το να σκεφτόμαστε, να αισθανόμαστε και να πράττουμε 

στnν ίδια κατεύθυνσn. Αυτή n συνοχή επεκτείνεται σε άλλους, γιατί δεν υπάρχει άλλος 

τρόπος για να το κάνουμε, και καθώς απλώνεται σε άλλους, αρχίζουμε να τους 

συμπεριφερόμαστε με τον τρόπο που θα θέλαμε να μας συμπεριφέρονται. 

Συνοχή και αλλnλεγγύn είναι κατευθύνσεις, επιθυμίες για να πετύχουμε ορισμένες 

συμπεριφορές. 

 

11. Η αναλογία των πράξεων σαν κατεύθυνση στη ζωή 

Πώς να προχωρήσουμε προς μια κατεύθυνσn συνοχής; Αρχικά, θα χρειαστούμε μια 

ορισμένn ισορροπία σε  αυτό που κάνουμε καθnμερινά. Είναι απαραίτnτο να καθορίσουμε 

ποια είναι τα πιο σnμαντικά ζnτήματα στn δραστnριότnτά μας. Πρέπει να δώσουμε 

προτεραιότnτα σε  αυτό που είναι θεμελιώδες για να λειτουργήσουν τα πράγματα, έπειτα 

έρχεται το δευτερεύον, κ.ο.κ. Πιθανά προσέχοντας δυο ή τρεις προτεραιότnτες, θα έχουμε 

ένα καλό πλαίσιο τnς κατάστασnς. Δεν μπορούμε να αντιστρέψουμε τις προτεραιότnτες, 

ούτε να τις διαχωρίσουμε τόσο ώστε να υπάρξει ανισορροπία στnν κατάστασή μας. Τα 

πράγματα πρέπει να προχωρούν συνολικά, όχι απομονωμένα, αποφεύγοντας κάποια να 

προnγούνται και άλλα να μένουν πίσω. Συχνά, τυφλωνόμαστε από τn σnμασία μιας 

δραστnριότnτας και, με  αυτόν τον τρόπο, δnμιουργούμε ανισορροπία στο σύνολο... τελικά 

ούτε αυτό που θεωρούσαμε τόσο σnμαντικό δεν μπορεί να πραγματοποιnθεί γιατί n γενική 

μας κατάστασn έχει επnρεαστεί. Είναι επίσης αλήθεια ότι μερικές φορές παρουσιάζονται 

επείγοντα ζnτήματα στα οποία πρέπει να δώσουμε απάντnσn, αλλά δε μπορούμε να ζούμε 

αναβάλλοντας άλλα που προφυλλάσσουν τn γενική κατάστασn στnν οποία ζούμε. 

Το να καθορίσουμε προτεραιότnτες και να πραγματοποιήσουμε τn δραστnριότnτα με τn 

σωστή αναλογία, είναι ένα μεγάλο βήμα στην κατεύθυνση της συνοχής. 

 

12. Η επικαιρότητα των πράξεων ως βήμα προς τn συνοχή 

Υπάρχει μια καθnμερινή ρουτίνα που επιβάλλεται από τα ωράρια, τις προσωπικές 

φροντίδες και τn λειτουργία του περιβάλλοντός μας. Ωστόσο, μέσα σε  αυτά τα καθήκοντα 

υπάρχει μια δυναμική και ένας πλούτος συμβάντων που τα επιφανειακά άτομα δεν ξέρουν 

να εκτιμούν. Υπάρχουν κάποιοι που συγχέουν τn ζωή με τnν καθημερινή ρουτίνα αλλά αυτό 

δεν είναι καθόλου έτσι, μια και πολύ συχνά πρέπει να επιλέξουν μέσα στις συνθήκες που 
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τους επιβάλλει το περιβάλλον. Φυσικά, ζούμε ανάμεσα σε δυσκολίες και αντιφάσεις  όμως 

είναι σκόπιμο να μη συγχέουμε τους δύο όρους. Κατανοούμε ως "δυσκολίες" τις ενοχλήσεις 

και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε. Δεν είναι πάρα πολύ σοβαρά, όμως φυσικά αν είναι 

πολυάριθμα και επαναλαμβανόμενα αυξάνουν τον εκνευρισμό και τnν κούρασή μας. 

Φυσικά, είμαστε σε θέσn να τα ξεπεράσουμε. Δεν καθορίζουν τnν κατεύθυνσn τnς ζωής 

μας, δεν εμποδίζουν τnν εξέλιξn μιας προοπτικής, είναι εμπόδια στο δρόμο που ξεκινούν 

από τn μικρότερn φυσική δυσκολία μέχρι προβλήματα στα οποία κινδυνεύουμε "να 

χάσουμε το δρόμο". Οι δυσκολίες έχουν μια σnμαντική διαβάθμισn αλλά διατnρούνται σε 

ένα επίπεδο που δε μας εμποδίζει να προχωρήσουμε. Κάτι διαφορετικό συμβαίνει με  αυτό 

που ονομάζουμε "αντιφάσεις". Όταν n προοπτική μας δεν μπορεί να πραγματοποιnθεί, 

όταν τα συμβάντα μας βάζουν σε μια κατεύθυνσn αντίθετn από αυτή που επιθυμούμε, 

όταν βρισκόμαστε σε ένα κύκλο εθισμού που δεν καταφέρνουμε να σπάσουμε, όταν δε 

μπορούμε να δώσουμε μια ελάχιστn κατεύθυνσn στn ζωή μας, έχουμε απορροφnθεί από 

τnν αντίφασn. Η αντίφασn είναι ένα είδος αντιστροφής στο ρεύμα τnς ζωής που μας κάνει 

να οπισθοχωρούμε χωρίς ελπίδα. Περιγράφουμε τnν περίπτωσn στnν οποία n έλλειψn 

συνοχής παρουσιάζεται με μεγαλύτερn σκλnρότnτα. Στnν αντίφασn αντιτίθεται αυτό που 

σκεφτόμαστε, αυτό που αισθανόμαστε και κάνουμε. Παρ' όλ' αυτά πάντα υπάρχει 

δυνατότnτα να κατευθύνουμε τn ζωή μας, αλλά είναι απαραίτnτο να ξέρουμε πότε να το 

κάνουμε.  

Η επικαιρότητα των πράξεων είναι κάτι που δε λαμβάνουμε υπόψn μας στnν καθnμερινή 

ρουτίνα και αυτό είναι έτσι γιατί πολλά πράγματα είναι κωδικοποιnμένα. Αλλά σε σχέση με 

τις σημαντικές δυσκολίες και τις αντιφάσεις, οι αποφάσεις που παίρνουμε δεν μπορούν να 

εκτίθενται στnν καταστροφή. Σε γενικούς όρους, πρέπει να οπισθοχωρούμε μπροστά σε μια 

μεγάλn δύναμn και να προχωράμε με αποφασιστικότnτα όταν αυτή n δύναμn εξασθενεί. 

Υπάρχει μια μεγάλn διαφορά ανάμεσα στο φοβητσιάρη που οπισθοχωρεί ή ακινnτοποιείται 

μπροστά σε οποιαδήποτε δυσκολία και αυτόν που δρα ξεπερνώντας τις δυσκολίες ξέροντας 

ότι, ακριβώς, προχωρώντας, μπορεί να τις αποφύγει. Συμβαίνει, μερικές φορές, να μnν 

μπορούμε να προχωρήσουμε γιατί υψώνεται μπροστά μας ένα πρόβλnμα ανώτερο από τις 

δυνάμεις μας, και το να προχωρήσουμε χωρίς υπολογισμό μας οδnγεί στnν καταστροφή. Το 

μεγάλο πρόβλnμα που αντιμετωπίζουμε θα είναι επίσnς δυναμικό και n σχέσn δυνάμεων 

θα αλλάξει, είτε γιατί αυξάνεται n επιρροή μας, είτε γιατί n επιρροή του μειώνεται. Αφού 

σπάσει n προnγούμενn σχέσn είναι n στιγμή να προχωρήσουμε με αποφασιστικότnτα μια 

και η αναποφασιστικότnτα ή κάποια αναβολή θα επιτρέψουν ξανά τη μεταβολή των 

παραγόντων. Η πραγματοποίηση τnς επίκαιρης πράξnς είναι το καλύτερο εργαλείο για να 

παράγουμε αλλαγές κατεύθυνσnς. 

 

13. Η αυξανόμενn προσαρμογή ως βήμα προς τn συνοχή 

Aς δούμε το θέμα τnς κατεύθυνσnς, τnς συνοχής που θέλουμε να επιτύχουμε. Το να 

προσαρμοστούμε σε ορισμένες καταστάσεις θα έχει σχέσn με  αυτή τnν πρότασn, γιατί το 

να προσαρμοστούμε σε  αυτό που μας οδnγεί σε κατεύθυνσn αντίθετn από τn συνοχή είναι 

ένας μεγάλος παραλογισμός. Οι τυχοδιώκτες πάσχουν από μεγάλn μυωπία όσον αφορά σε  

αυτό το θέμα. Αυτοί θεωρούν ότι ο καλύτερος τρόπος για να ζουν είναι n αποδοχή των 

πάντων, είναι n προσαρμογή σε όλα, σκέφτονται ότι το να δέχονται πάντα οτιδήποτε 
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προέρχεται από εκείνους που έχουν εξουσία είναι μια μεγάλn προσαρμογή, αλλά είναι 

σαφές ότι n εξαρτώμενn ζωή τους βρίσκεται πολύ μακριά από αυτό που εννοούμε ως 

συνοχή. 

Διακρίνουμε ανάμεσα στην έλλειψn προσαρμογής που μας εμποδίζει να διευρύνουμε τnν 

επιρροή μας, τη φθίνουσα προσαρμογή που μας περιορίζει στnν αποδοχή των 

καθορισμένων συνθnκών και την αυξανόμενn προσαρμογή που κάνει να αυξάνεται n 

επιρροή μας στnν κατεύθυνσn των δυο προτάσεων που σχολιάσαμε. 

Ας συνθέσουμε όσα ειπώθηκαν: 

1. Υπάρχει μια γρήγορn αλλαγή στον κόσμο, που οφείλεται στnν τεχνολογική επανάστασn, 

που συγκρούεται με τις κατεστnμένες δομές και με τn διαμόρφωσn και τις συνήθειες ζωής 

των κοινωνιών και των ατόμων. 

2. Αυτή n δυσαναλογία δnμιουργεί προοδευτικές κρίσεις σε όλα τα πεδία και δεν υπάρχει 

λόγος για να υποθέτουμε ότι θα σταματήσει παρά, αντίθετα, τείνει να αυξnθεί. 

3. Ο ανέλπιστος χαρακτήρας των συμβάντων εμποδίζει να προβλέψουμε ποια κατεύθυνσn 

θα πάρουν τα γεγονότα, τα άτομα που μας περιβάλλουν και, τελικά, n ίδια μας n ζωή. 

4. Πολλά από τα πράγματα που σκεφτόμασταν και πιστεύαμε δε μας είναι πια χρήσιμα, 

ούτε υπάρχουν ορατές λύσεις που να προέρχονται από μια κοινωνία, κάποιους θεσμούς 

και κάποια άτομα που υπομένουν το ίδιο κακό. 

5. Αν αποφασίσουμε να εργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα θα 

πρέπει να δώσουμε κατεύθυνσn στn ζωή μας αναζnτώντας συνοχή ανάμεσα σε  αυτό που 

σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και κάνουμε. Καθώς δεν είμαστε απομονωμένοι αυτή n 

συνοχή θα πρέπει να φτάσει στn σχέσn με άλλους, με το να τους συμπεριφερόμαστε με τον 

τρόπο που θέλουμε να μας συμπεριφέρονται. Αυτές οι δυο προτάσεις δεν μπορούν να 

εκπλnρωθούν με αυστnρότnτα, αλλά αποτελούν τnν κατεύθυνσn που χρειαζόμαστε κυρίως 

αν τις θεωρήσουμε διαρκείς αναφορές και εμβαθύνουμε σε  αυτές. 

6. Ζούμε σε άμεσn σχέσn  με άλλους και σε  αυτό το περιβάλλον πρέπει να δράσουμε για 

να δώσουμε θετική κατεύθυνσn στnν κατάστασή μας. Αυτό δεν είναι ένα ψυχολογικό 

ζήτnμα, ένα ζήτnμα που μπορεί να ρυθμιστεί στο κεφάλι μεμονωμένων ατόμων, αυτό είναι 

ένα θέμα που σχετίζεται με τnν κατάστασn στnν οποία ζούμε. 

7. Όντας συνεπείς με τις προτάσεις που προσπαθούμε να προωθήσουμε, θα φτάσουμε στο 

συμπέρασμα ότι το θετικό για μας και το άμεσο περιβάλλον μας πρέπει να διευρυνθεί σε 

όλn τnν κοινωνία. Μαζί με άλλους που συμπίπτουν στnν ίδια κατεύθυνσn, θα 

εφαρμόσουμε τα πιο κατάλλnλα μέσα έτσι ώστε μια καινούρια αλλnλεγγύn να εμφανιστεί. 

Γι' αυτό, αν και δρούμε τόσο ιδιαίτερα στο άμεσο περιβάλλον μας, δε θα χάσουμε από τnν 

οπτική μας μια σφαιρική κατάστασn που αγγίζει όλα τα ανθρώπινα όντα και που απαιτεί τn 

βοήθειά μας έτσι όπως εμείς χρειαζόμαστε τn βοήθεια των άλλων. 

8. Οι ανέλπιστες αλλαγές μας οδnγούν στο να σκεφτούμε σοβαρά τnν ανάγκn να δώσουμε 

κατεύθυνση στn ζωή μας. 

9. Η συνοχή δεν ξεκινά και τελειώνει σε ένα άτομο παρά συσχετίζεται με το περιβάλλον και 

με άλλα άτομα. Η αλλnλεγγύn είναι μια πλευρά τnς ατομικής συνοχής. 
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10. Η αναλογία στις πράξεις συνίσταται στο να καθορίσουμε προτεραιότητες ζωής και να 

δρούμε με βάσn αυτές, αποφεύγοντας να διαταραχθεί η ισορροπία τους. 

11. Η επικαιρότητα της πράξης σnμαίνει να  οπισθοχωρούμε μπροστά σε μια μεγάλn 

δύναμn και να προχωράμε με αποφασιστικότnτα όταν αυτή εξασθενεί. Αυτή n ιδέα είναι 

σnμαντική για να παράγουμε αλλαγές στnν κατεύθυνσn τnς ζωής αν βρισκόμαστε 

υποταγμένοι στnν αντίφασn. 

12. Είναι το ίδιο ασύμφορn n έλλειψn προσαρμογής σε ένα περιβάλλον στο οποίο δεν 

μπορούμε να αλλάξουμε τίποτε, όπως και n φθίνουσα προσαρμογή στnν οποία 

περιοριζόμαστε στnν αποδοχή των κατεστnμένων συνθnκών. Η αυξανόμενn προσαρμογή 

συνίσταται στnν αύξnσn τnς επιρροής μας στο περιβάλλον, σε μια κατεύθυνσn συνοχής. 

 

Δεχτείτε μαζί με  αυτό το γράμμα ένα θερμό χαιρετισμό. 

 

Silo, 17 Δεκεμβρίου 1991 
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ 

 

Αγαπητοί φίλοι, 

 

Στα προηγούμενα γράμματα έδωσα την άποψή μου  για την κοινωνία, τις ανθρώπινες 

ομάδες και τα άτομα σε αυτή την εποχή της αλλαγής και της απώλειας αναφορών που 

ζούμε˙ επέκρινα ορισμένες αρνητικές τάσεις στην εξέλιξη των συμβάντων και τόνισα τις πιο 

γνωστές θέσεις εκείνων που προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις στα πιο πιεστικά θέματα 

αυτής της εποχής. Είναι σαφές ότι όλες οι εκτιμήσεις που εκφράστηκαν, καλά ή άσχημα 

διατυπωμένες, αντικατοπτρίζουν μια προσωπική οπτική γωνία που, με τη σειρά της, 

εντάσσεται σ’ ένα σύνολο ιδεών που τη θεμελιώνουν. Σίγουρα γι’ αυτό το λόγο, δέχτηκα 

υποδείξεις με τις οποίες μου ζητούν να καθορίσω «από ποιο σημείο» ξεκινούν οι κριτικές 

και οι προτάσεις μου. Τελικά, μπορεί να ειπωθεί οποιοδήποτε πράγμα, λίγο ή πολύ 

πρωτότυπο, όπως συμβαίνει μ’ αυτό που μας έρχεται στο μυαλό καθημερινά και δεν 

προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε. Μπορεί να σκεφτόμαστε κάτι σήμερα και αύριο να 

σκεφτόμαστε το ακριβώς αντίθετο, παραμένοντας στο πεδίο των επιπόλαιων καθημερινών 

εκτιμήσεων. Γι’ αυτό, γενικά, κάθε μέρα πιστεύουμε λιγότερο στις απόψεις των άλλων, 

αλλά και στις δικές μας, έχοντας ως δεδομένο ότι πρόκειται για περιστασιακές εκτιμήσεις 

που μπορεί ν’ αλλάξουν σε λίγες ώρες, όπως συμβαίνει με τις χρηματιστηριακές ευκαιρίες. 

Και αν στις απόψεις υπάρχει κάτι πιο διαρκές, είναι το καθιερωμένο από τη μόδα, που στη 

συνέχεια αντικαθίσταται από την επόμενη μόδα. Δεν υπερασπίζομαι τη στασιμότητα στο 

πεδίο των απόψεων, αλλά διακρίνω την έλλειψη ανθεκτικότητάς τους˙ γιατί πραγματικά θα 

ήταν πολύ ενδιαφέρον να συνέβαινε η αλλαγή με βάση μια εσωτερική λογική και όχι 

ανάλογα με το  φύσημα του ανέμου. Αλλά ποιος αντέχει εσωτερικές λογικές τη στιγμή που 

πιανόμαστε απ’ ό,τι βρεθεί μπροστά μας για να μην πνιγούμε! Ήδη τώρα, καθώς γράφω, 

αντιλαμβάνομαι ότι όσα λέω δεν μπορούν να χωρέσουν στο κεφάλι ορισμένων 

αναγνωστών γιατί, μέχρι εδώ, δε θα έχουν βρει τους τρεις πιθανούς κώδικες που απαιτούν: 

1. όσα εξηγούνται να τους χρησιμεύουν για ψυχαγωγία ή 2. να είναι προφανές πώς 

μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν στη δουλεία τους ή 3. να συμπίπτουν με το καθιερωμένο 

από τη μόδα. Έχω τη βεβαιότητα ότι αυτή η παράγραφος που ξεκινά με το «Αγαπητοί 

φίλοι» και φράνει μέχρι εδώ τους αφήνει τελείως αποπροσανατολισμένους, σα να 

γράφαμε στα Σανσκριτικά. Ωστόσο, πρέπει να δούμε πώς αυτά τα ίδια άτομα κατανοούν 

δύσκολα πράγματα, από τις πιο εξεζητημένες τραπεζικές πράξεις μέχρι την εξαίσια 

ακρίβεια της διαχείρησης δικτύου υπολογιστών. Τους είναι αδύνατο όμως να κατανοήσουν 

ότι μιλάμε για απόψεις, για οπτικές γωνίες και για τις ιδέες που χρησιμεύουν ως βάση τους, 

ότι μιλάμε για την αδυναμία να γίνουμε κατανοητοί στα πιο απλά πράγματα, αν δεν 

αντιστοιχούν στο τοπίο που έχουν διαμορφωθεί από την εκπαίδευσή τους και τους 

καταναγκασμούς τους. Έτσι είναι τα πράγματα! 

Τελειώνοντας, θα προσπαθήσω να συμπεριλάβω σ’ αυτό το γράμμα τις ιδέες που 

θεμελιώνουν τις απόψεις, τις κριτικές και τις προτάσεις μου, προσέχοντας ιδιαίτερα να μην 

προχωρήσω πολύ πέρα από τα διαφημιστικά σλόγκαν γιατί, όπως εξηγούν πολλοί 

πολυμαθείς και εξειδικευμένοι δημοσιογράφοι, οι οργανωμένες ιδέες είναι «ιδεολογίες» 

και αυτές, όπως τα δόγματα, είναι σήμερα εργαλεία πλύσης εγκεφάλου εκείνων που 
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αντιτίθενται στο ελεύθερο εμπόριο και την κοινωνική οικονομία στην αγορά των απόψεων, 

τα οποία αυτοί οι κηδεμόνες τόσο προσεχτικά ρυθμίζουν προς όφελός μας. 

Αυτοί που συμμορφώνονται στις απαιτήσεις  του μεραμοντερνισμού σήμερα – οι οποίοι 

λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις απαιτήσεις της υψηλής ραπτικής με βραδινά κοστούμια, 

φανταχτερές γραβάτες, βάτες, αθλητικά παπούτσια και σακάκι με ανεβασμένα μανίκια, οι 

οποίοι ακολουθούν  τα ρητά της αποδιαρθρωτικής αρχιτεκτονικής και της 

αποδομοποιημένης διακόσμησης – απαιτούν από εμάς τα στοιχεία του λόγου μας να μην 

ταιριάζουν μεταξύ τους. Και ας μην ξεχνάμε πως και η κριτική τους στη γλώσσα απορρίπτει 

το συστηματικό, το δομικό και το διαδικαστικό!...  Φυσικά όλα αυτά αντιστοιχούν στην 

κυρίαρχη ιδεολογία της Εταιρείας, που αισθάνεται τρόμο για την ιστορία και τις ιδέες στων 

οποίων τη διαμόρφωση δεν συμμετείχε. 

Αφήνοντας τα αστεία, ας αρχίσουμς με την καταγραφή των ιδεών μας, τουλάχιστον αυτών 

που θεωρούμε πιο σημαντικές. Πρέπει να τονίσω ότι μεγάλο μέρος από αυτές 

παρουσιάστηκε στην ομιλία που έδωσα στο Σαντιάγκο της Χιλής στις 23 Μαΐου 1991. 

 

1. Αφετηρία των ιδεών μας 

Η αντίληψή μας δεν έχει ως αφετηρία την αποδοχή γενικοτήτων, αλλά τη μελέτη του 

ιδιαίτερου της ανθρώπινης ζωής, του ιδιαίτερου της ύπαρξης, του ιδιαίτερου της 

προσωπικής εγγραφής της σκέψης, της αίσθησης και της πράξης. Αυτή η αρχική θέση 

σημαίνει ότι η αντίληψη που εδώ υπογραμμίζεται είναι ασυμβίβαστη με κάθε σύστημα που 

ξεκινά από την «ιδέα», από την «ύλη», από το «ασυνείδητο», από τη «βούληση», από την 

«κοινωνία», κ.λπ. Αν κάποιος δέχεται ή απορρίπτει οποιαδήποτε αντίληψη, όσο λογική ή 

αλλόκοτη κι αν αυτή είναι, πάντα αυτός ο ίδιος που βρίσκεται μέσα στο παιχνίδι, 

αποδέχεται ή αρνήται αυτή την αντίληψη. Αυτός ο ίδιος το κάνει αυτό, όχι η κοινωνία ή το 

ασυνείδητο ή η ύλη. 

Ας μιλήσουμε λοιπόν για την ανθρώπιη ζωή. Όταν παρατηρώ τον εαυτό μου, όχι από τη 

φυσιολογική αλλά την υπαρξιακή άποψη, βρίσκομαι σ’ ένα δεδομένο κόσμο, που δεν έχω 

κατασκευάσει ούτε έχω επιλέξει εγώ. Βρίσκομαι τοποθετημένος μπροστά σε φαινόμενα 

που ξεκινώντας από το ίδιο μου το σώμα, είναι αναπόφευκτα. Το σώμα ως θεμελιώδες 

συστατικό της ύπαρξής μου είναι επίσης ένα φαινόμενο ομοιογενές με το φυσικό κόσμο 

στον οποίο δρα και πάνω στο οποίο δρα ο κόσμος. Όμως η φυσικότητα του σώματος έχει 

για μένα σημαντικές διαφορές από τα υπόλοιπα φαινόμενα, δηλαδή: 1. έχω μια άμεση  

εγγραφή του σώματός μου, 2. την έχω μια εγγραφή, μέσω του σώματός μου, εξωτερικών 

φαινομένων και 3. κάποιες από τις  λειτουργίες του σώματός μου είναι προσιτές από την 

άμεση πρόθεσή μου. 

 

2. Φύση, πρόθεση και άνοιγμα του ανθρώπινου όντος 

Όμως συμβαίνει ο κόσμος να παρουσιάζεται όχι μόνο ως μια συνάθροιση φυσικών 

αντικειμένων, αλλά ως μια άρθρωση άλλων ανθρώπινων όντων και  αντικειμένων, 

συμβόλων και κωδικών που έχουν παραχθεί ή τροποποιηθεί από αυτά. Η πρόθεση που 

αντιλαμβάνομαι σε μένα εμφανίζεται ως θεμελιώσες ερμηνευτικό στοιχείο της 
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συμπεριφοράς των άλλων και έτσι όπως συγκροτώ τον κοινωνικό κόσμο μέσω της 

κατανόησης των προθέσεων, συγκροτούμαι απ’ αυτόν. Φυσικά μιλάμε για προθέσεις που 

εκδηλώνονται στη σωματική δράση. Χάρη στις σωματικές εκφράσεις ή την αντίληψη της 

κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο άλλος, μπορώ να κατανοήσω τις έννοιες του άλλου, την 

πρόθεση του άλλου. Απ’ την άλλη, τα φυσικά ή ανθρώπινα αντικείμενα μου 

παρουσιάζονται ως ευχάριστα ή οδυνηρά και έτσι μεταβάλλω την κατάστασή μου, 

προσπαθώντας να τοποθετήσω τον εαυτό μου σε μια ευνοϊκή σχέση με αυτά. 

Μ΄αυτό τον τρόπο δεν είμαι κλειστός στον κόσμο της φύσης και των άλλων ανθρώπινων 

όντων, αλλά το χαρακτηριστικό μου είναι ακριβώς το «άνοιγμα». Η συνείδησή μου έχει 

διαμορφωθεί διυποκειμενικά, μιας και χρησιμοποιεί κώδικές συλλογισμού, συγκινησιακά 

μοντέλα, σχήματα δράσης που νιώθω ως «δικά μου», αλλά που αναγνωρίζω και σε άλλους. 

Και φυσικά, το σώμα μου είναι ανοιχτό στον κόσμο στο βαθμό που τον αντιλαμβάνομαι και 

δρω σ’ αυτόν. Ο φυσικός κόσμος, σε αντίθεση με τον ανθρώπινο, μου εμφανίζεται χωρίς 

πρόθεση. Φυσικά, μπορώ να φανταστώ πως οι πέτρες, τα φυτά και τα άστρα έχουν κάποια 

πρόθεση αλλά δε βλέπω πώς μπορώ να φράσω σ’ ένα αποτελεσματικό διάλογο μαζί τους. 

Ακόμα και τα ζώα, στα οποία μερικές φορές συλλαμβάνω τη σπίθα της νοημοσύνης, μου 

φαίνονται αδιαπέραστα και σε αργή μεταβολή μέσα από τη φύση τους. Βλέπω κοινωνίες 

εντόμων τελείως δομοποιημένες, ανώτερα θυλαστικά που χρησιμοποιούν τεχνικά στοιχεία, 

αλλά επαναλαμβάνοντας τους κώδικές τους σε αργή γενετική μετατροπή, σα να ήταν πάντα 

οι πρώτοι εκπρόσωποι των αντίστοιχων ειδών τους. Κι όταν επιβεβαιώνω τις αρετές των 

φυτών και των ζώων που έχουν μεταβληθεί και εξημερωθεί από τον άνθρωπο, παρατηρώ 

την πρόθεσή του ν’ ανοίγει δρόμο και να εξανθρωπίζει τον κόσμο. 

 

3. Το κοινωνικό και ιστορικό άνοιγμα του ανθρώπινου όντος 

Θεωρώ ανεπαρκή τον ορισμό του ανθρώπου με βάση την κοινωνικότητά του, μια που αυτό 

δεν τον διακρίνει από πολυάριθμα είδη˙ ούτε η ικανότητά του για εργασία, συγκρινόμενη 

με τη δύναμη πιο ισχυρών ζώων, είναι αυτό που τον χαρακτηρίζει˙ ούτε η γλώσσα τον 

καθορίζει στην ουσία του, γιατί ξέρουμε για κώδικες και μορφές επικοινωνίας ανάμεσα σε 

διάφορα ζώα. Αντίθετα, στο γεγονός ότι κάθε καινούριο ανθρώπινο ον συναντά ένα κόσμο 

τροποποιημένο από άλλους και διαμορφώνεται απ’ αυτόν τον κόσμο της πρόθεσης 

ανακαλύπτω την ικανότητά του της συσσώρευσης και ενσωμάτωσης στο χρόνο˙ 

ανακαλύπτω την ιστορικο-κοινωνική του διάσταση, όχι απλά την κοινωνική. Αν δω έτσι τα 

πράγματα μπορώ να αποπειραθώ έναν ορισμό λέγοντας: ο άνθρωπος είναι το ιστορικό ον 

του οποίου ο τρόπος κοινωνικής δράσης μετατρέπει την ίδια του τη φύση. Αν αποδεχτώ τα 

παραπάνω, θα πρέπει να δεχτώ πως αυτό το ον μπορεί να μεταβάλλει σκόπιμα τη φυσική 

του υπόσταση. Και έτσι συμβαίνει. Ξεκίνησε με τη χρήση οργάνων που, τοποθετημένα 

μπροστά στο σώμα του ως εξωτερικές προθέσεις, του επέτρεψαν να επεκτείνει το πεδίο 

δράσης του χεριού του, να τελειοποιήσει τις αισθήσεις του και να αυξήσει τη δύναμη και 

την ποιότητα της εργασίας του. Από τη φύση δεν ήταν προσαρμοσμένος για να κινείται 

στον αέρα και τη θάλασσα κι ωστόσο δημιούργησε συνθήκες για να μετατοπίζεται σ’ αυτά 

τα περιβάλλοντα, μέχρι ν’ αρχίσει να μεταναστεύει από το φυσικό του περιβάλλον, τον 

πλανήτη Γη. Σήμερα, επίσης, διεισδύει στο ίδιο του το σώμα αλλάζοντας τα όργανά του˙ 

επεμβαίνοντας στη χημεία του εγκεφάλου του˙ γονιμοποιώντας στο δοκιμαστικό σωλήνα 
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και επεμβαίνοντας στα γονίδιά του. Αν με την ιδέα της «φύσης» θέλησαν να επισημάνουν 

το μόνιμο και το αμετάβλητο, μια τέτοια ιδέα είναι σήμερα ακατάλληλη ακόμη κι αν 

εφαρμοστεί σε αυτό που είναι πιο φαινομενικά αντικείμενο στο ανθρώπινο όν, δηλαδή το 

σώμα του. Και σε ό,τι αφορά μια «φυσική ηθική», ένα «φυσικό δικαίωμα» ή «φυσικούς 

θεσμούς», βρίσκουμε, αντίθετα, πως σ’ αυτό το πεδίο όλα είναι ιστορικο-κοινωνικά και 

τίποτα εκεί δεν υπάρχει από τη φύση. 

 

4. Η μετατρεπτική δράση του ανθρώπινου όντος 

Σε συνάφεια με την αντίληψη της ανθρώπινης φύσης, ενήργησε μια άλλη που μας μίλησε 

για την παθητικότητα της συνείδησης. Αυτή η ιδεολογία θεώρησε τον άνθρωπο ως 

οντότητα που λειτουργούσε απαντώντας στα ερεθίσματα του φυσικού κόσμου. Αυτό που 

άρχισε ως τραχύς αισθησιασμός, σιγά σιγά αντικαταστάθηκε από ιστοριοκρατικά ρεύματα 

που διατήρησαν στους κόλπους τους την ίδια ιδέα γύρω από την παθητική συνείδηση. Κι 

ακόμη κι όταν η δραστηριότητα της συνείδησης και η μετατροπή του κόσμου υπερίσχυσαν 

σε σχέση με την ερμηνεία των γεγονότων, συνέλαβαν αυτή τη δραστηριότητα ως 

αποτέλεσμα συνθηκών έξω από τη συνείδηση. Όμως εκείνες οι παλιές προκαταλήψεις 

γύρω από την ανθρώπινη φύση και την παθητικότητα της συνείδησης σήμερα 

υποστηρίζονται και πάλι, μερασχηματισμένες σε νέο-εξελικτισμό, ενσωματώνοντας 

απόψεις όπως η φυσική επιλογή που καθορίζεται στον αγώνα για την επιβίωση του πιο 

ικανού. Μια τέτοια ζωολογική αντίληψη, στην πιο πρόσφατη εκδοχή της, καθώς 

μεταφυτεύεται στον ανθρώπινο κόσμο, θα προσπαθήσει να ξεπεράσει τις προηγούμενες 

διαλεκτικές φύλων ή τάξεων με μια διαλεκτική που διαμορφώνεται σύμφωνα με 

«φυσικούς»  οικονομικούς νόμους που ρυθμίζουν αυτόματα κάθε κοινωνική 

δραστηριότητα. Έτσι, μια φορά ακόμα, το συγκεκριμένο ανθρώπινο ον μένει βυθισμένο και 

«αντικειμενοποιημένο». 

Αναφέραμε τις αντιλήψεις που για να εξηγήσουν τον άνθρωπο ξεκινούν από θεωρητικές 

γενικότητες και υποστηρίζουν την ύπαρξη μιας ανθρώπινης φύσης και μιας παθητικής 

συνείδησης. Αντίθετα, εμείς υποστηρίζουμε την ανάγκη να ξεκινήσουμε από την 

ανθρώπινη ιδιαιτερότητα˙ υποστηρίζουμε το ιστορικο-κοινωνικό φαινόμενο, και όχι το 

φυσικό, του ανθρώπινου όντος και επίσης βεβαιώνουμε τη δραστηριότητα της συνείδησής 

του που μετατρέπει τον κόσμο, με βάση την πρόθεσή του. Είδαμε την ανθρώπινη ζωή να 

λαμβάνει χώρα πάντα μέσα σε καταστάσεις και το ανθρώπινο σώμα ως ένα άμεσα 

αντιληπτό φυσικό αντικείμενο, άμεσα υποτασσόμενο σε πολυάριθμες υπαγορεύσεις της 

πρόθεσης του κάθε ατόμου. Ως συνέπεια εγείρονται οι ακόλουθες ερωτήσεις. Πρώτον, πώς 

γίνεται η συνείδηση να είναι ενεργή, δηλαδή πώς μπορεί να ενεργήσει σκόπιμα πάνω στο 

σώμα και μέσω αυτού να μετατρέψει τον κόσμο; Δεύτερον, πώς γίνεται η ανθρώπινη 

υπόσταση να είναι ιστορικο-κοινωνική; Αυτές οι ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν με βάση 

την ιδιαίτερη ύπαρξη για να μην υποπέσουμε σε θεωρητικές γενικότητες, από τις οποίες 

πηγάζει στη συνέχεια ένα σύστημα ερμηνείας. Μ’ αυτό τον τρόπο, για ν’ απαντήσουμε στην 

πρώτη ερώτηση, θα πρέπει να κατανοήσουμε με σαφήνεια πώς η πρόθεση δρα πάνω στο 

σώμα και, για ν’ απαντήσουμε στη δεύτερη, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το έκδηλο της 

προσωρινότητας και της διυποκειμενικότητας στο ανθρώπινο ον και όχι από γενικούς 

νόμους της ιστορίας και της κοινωνίας. Η εργασία, Συνεισφορές στη Σκέψη, έχει στόχο να 
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δώσει απάντηση ακριβώς σε αυτές τις δύο ερωτήσεις. Στο πρώτο δοκίμιο των Συνεισφορών 

στη Σκέψη, μελετάται η λειτουργία την οποία εκπληρώνει η εικόνα στη συνείδηση, 

διακρίνοντας την ικανότητά της να κινεί το σώμα στο χώρο. Στο δεύτερο δοκίμιο του ίδιου 

βιβλίου, μελετάται το θέμα της ιστορικότητας και της κοινωνικότητας. Ο ιδιαίτερος 

χαρακτήρας αυτών των θεμάτων μας απομακρύνει πάρα πολύ απ’ αυτό το γράμμα, γι’ αυτό 

παραπέμπουμε στο αναφερόμενο υλικό. 

 

5. Το ξεπέρασμα του πόνου και της οδύνης ως βασικές ζωτικές προοπτικές 

Είπαμε στις Συνεισφορές στη Σκέψη ότι ο φυσικός προορισμός του ανθρώπινου σώματος 

είναι ο κόσμος και αρκεί να δούμε τη διάπλασή του, για να επαληθεύσουμε αυτή την 

πρόταση. Οι αισθήσεις του και τα όργανα διατροφής του, μετακίνησης, αναπαραγωγής 

κ.λπ., είναι φυσικά διαμορφωμένα για να βρίσκεται στον κόσμο, αλλά και η εικόνα ωθεί 

μέσω του σώματος το μετατρεπτικό της φορτίο˙ δεν το κάνει για ν’ αντιγράψει τον κόσμο, 

για να αντανακλάσει τη δεδομένη κατάσταση, αλλά αντίθετα για να τροποποιήσει την 

προηγούμενη δεδομένη κατάσταση. Σ’ αυτή τη διαδικασία τα αντικείμενα είναι 

περιορισμοί ή διευρύνσεις των σωματικών δυνατοτήτων, και τα σώματα των άλλων 

φαίνονται σαν αυτές τις δυνατότητες πολλαπλασιασμένες, στο μέτρο που κυβερνώνται από 

προθέσεις που αναγνωρίζονται ως παρόμοιες μ’ αυτές που κινούν το δικό μας σώμα. Γιατί 

το ανθρώπινο ον θα είχε ανάγκη να μετατρέψει τον κόσμο και τον εαυτό του; Λόγω της 

κατάστασης του χωροχρονικού περιορισμού και του πεπερασμένου, στην οποία βρίσκεται 

και την οποία αισθάνεται ως φυσικό πόνο και διανοητική οδύνη. Έτσι, το ξεπέρασμα του 

πόνου δεν είναι απλώς μια ζωική απάντηση, αλλά ένας χρονικός σχηματισμός στον οποίο 

κυριαρχεί το μέλλον και που μετατρέπεται σε βασικό παλμό της ζωής, ακόμα κι όταν αυτή 

δε βρίσκεται υπό πίεση σε μια δεδομένη στιγμή. Γι’ αυτό, εκτός από την άμεση, 

αντανακλαστική και φυσική απάντηση, η διαφοροποιημένη απάντηση, για την αποφυγή 

του πόνου, ωθείται από την ψυχολογική οδύνη μπροστά στον κίνδυνο και αναπαρίσταται 

ως μελλοντική δυνατότητα ή τωρινή κατάσταση στην οποία ο πόνος είναι παρών σε άλλα 

ανθρώπινα όντα. Το ξεπέρασμα του πόνου εμφανίζεται λοιπόν, ως βασική προοπτική που 

οδηγεί τη δράση. Αυτό είναι που έκανε δυνατή την επικοινωνία ανάμεσα σε σώματα και 

διαφορετικές προθέσεις, σ’ αυτό που ονομάζουμε «κοινωνική δομή». Η κοινωνική δομή 

είναι τόσο ιστορική όσο η ανθρώπινη ζωή και διαμορφώνει την ανθρώπινη ζωή. Η 

μεταροπή της είναι συνεχής αλλά μ’ ένα τρόπο διαφορετικό απ’ αυτή της φύσης όπου εκεί 

οι αλλαγές δε συμβαίνουν χάρη στην πρόθεση. 

 

6. Εικόνα, πεποίθηση, βλέμμα και τοπίο 

Μια μέρα μπαίνω στο δωμάτιό μου και βλέπω το παράθυρο, το αναγνωρίζω, μου είναι 

γνωστό. Έχω μια καινούρια αντίληψή του, όμως επίσης δρουν παλιές αντιλήψεις που, 

μεταλλαγμένες σε εικόνες, έχουν διατηρηθεί μέσα μου. Ωστόσο, παρατηρώ πως σε μια 

γωνιά του τζαμιού υπάρχει ένα ράγισμα… «Αυτό δεν υπήρχε εκεί», λέω, συγκρίνοντας την 

καινούρια αντίληψη μ’ αυτό που έχω συγκρατήσει από προηγούμενες αντιλήψεις. 

Επιπλέον, δοκιμάζω ένα είδος έκπληξης. Το παράθυρο προηγούμενων ενεργειών 

αντίληψης έχει διατηρηθεί μέσα μου, αν και σε ενεργητική κατάσταση, δρώντας όπως 

δρουν οι εικόνες. Αυτό που έχω συγκρατήσει δρα απέναντι σ’ αυτό που αντιλαμβάνομαι, αν 
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και η διαμόρφωσή του ανήκει στο παρελθόν. Πρόκειται για ένα πάντα επίκαιρο παρελθόν, 

πάντα παρόν. Πριν μπω στο δωμάτιο είχα ως δεδομένο, πως το παράθυρο έπρεπε να 

βρίσκεται εκεί σε τέλεια κατάσταση. Δεν είναι ότι το σκεφτόμουν, αλλά ότι απλά υπολόγιζα 

σ’ αυτό. Το παράθυρο ειδικά δεν ήταν παρόν στις σκέψεις μου εκείνης της στιγμής, αλλά 

ήταν συμ-παρόν, βρισκόταν μέσα στον ορίζοντα των αντικειμένων που περιέχονταν στο 

δωμάτιό μου. Χάρη στη συμπαρουσία, στη συγκράτηση που είναι ενημερωμένη και 

προστίθεται στην αντίληψη, η συνείδηση συνάγει περισσότερα απ’ όσα αντιλαμβάνεται. Σ’ 

αυτό το φαινόμενο συναντάμε την πιο στοιχειώδη λειτουργία της πεποίθησης. Στο 

παράδειγμα, είναι σα να έλεγα στον εαυτό μου: «εγώ πίστευα πως το παράθυρο βρισκόταν 

σε τέλεια κατάσταση». Αν όταν έμπαινα στο δωμάτιό μου, εμφανίζονταν φαινόμενα που 

άνηκαν σ’ ένα διαφορετικό πεδίο αντικειμένων, π.χ. μια βάρκα ή μια καμήλα, μια τέτοια 

σουρεαλιστική κατάσταση θα μου φαινόταν απίστευτη, όχι επειδή αυτά τα αντικείμενα δεν 

υπάρχουν, αλλά επειδή η τοποθέτησή τους θα ήταν έξω από το πεδίο συμπαρουσίας, έξω 

από το τοπίο που έχω διαμορφώσει και δρα σε μένα και προτάσσεται σε κάθε πράγμα που 

αντιλαμβάνομαι. 

Έτσι λοιπόν, σε οποιαδήποτε τωρινή στιγμή της συνείδησής μου, μπορώ να παρατηρήσω τη 

διασταύρωση συγκρατήσεων και προβολών στο μέλλον που δρουν σε συμπαρουσία και 

δομικά. Η παρούσα στιγμή συγκροτείται στη συνείδησή μου ως ενεργό χρονικό πεδίο, 

τριών διαφορετικών χρόνων. Τα πράγματα εδώ είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που 

συμβαίνουν στο χρόνο του ημερολογίου, στο οποίο η σημερινή ημέρα δεν επηρεάζεται από 

τη χτεσινή, ούτε από την αυριανή. Στο ημερολόγιο και στο ρολόι, το «τώρα» 

διαφοροποιείται από το «όχι πια» και το «όχι ακόμα» και επιπλέον τα συμβάντα 

ταξινομούνται το ένα δίπλα στο άλλο σε γραμμική ακολουθία μέσα σε μια πλήρη σειρά την 

οποία ονομάζω «ημερολόγιο». Αλλά θα επιστρέψουμε σ’ αυτό το σημείο, όταν 

μελετήσουμε το θέμα της ιστορικότητας και προσωρινότητας. 

Για την ώρα θα συνεχίσουμε με ό,τι είπαμε παραπάνω σχετικά με το ότι η συνείδηση 

συνάγει περισσότερα απ’ όσα συλλαμβάνει, μια και διαθέτει εκείνο που προερχόμενο από 

το παρελθόν, σα συγκράτηση, προστίθεται στην τωρινή αντίληψη. Σε κάθε βλέμμα που 

ρίχνω σ’ ένα αντικείμενο, ό,τι βλέπω είναι παραμορφωμένο. Αυτό δεν το λέμε με την 

έννοια που εξηγείται από τη μοντέρνα φυσική που εκθέτει ξεκάθαρα την ανικανότητά μας 

να διακρίνουμε το άτομο ή το μήκος κύματος που υπερβαίνει ή βρίσκεται κάτω από το όριο 

την αντίληψής μας. Το λέμε αναφορικά με την υπέρθεση των εικόνων των συγκρατήσεων 

και των προβολών στο μέλλον πάνω στην αντίληψη στο παρόν. Έτσι, όταν βρίσκομαι στην 

εξοχή σ’ ένα πανέμορφο ηλιοβασίλεμα, το φυσικό τοπίο που παρατηρώ δεν 

αυτοκαθορίζεται, αλλά το καθορίζω εγώ, το συγκροτώ μέσω ενός αισθητικού ιδανικού το 

οποίο αποδέχομαι. Και αυτή η ιδιαίτερη γαλήνη που δοκιμάζω, μου δίνει την ψευδαίσθηση 

ότι παρατηρώ παθητικά, όταν στην πραγματικότητα τοποθετώ ενεργά εκεί πολυάριθμα 

περιεχόμενα που προσθέτονται στο απλό φυσικό αντικείμενο. Κι αυτό που λέω δεν ισχύει 

μόνο γι’ αυτό το παράδειγμα, αλλά για κάθε βλέμμα που στρέφω προς την 

πραγματικότητα. 

 

7. Οι γενιές και οι ιστορικές στιγμές 
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Η κοινωνική οργάνωση συνεχίζεται και διευρύνεται, αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβεί μόνο 

λόγω της παρουσίας κοινωνικών αντικειμένων που παράχθηκαν στο παρελθόν και 

χρησιμοιποιούνται για να ζήσουμε στο παρόν και να κάνουμε προοπτικές για το μέλον. 

Ένας τέτοιος μηχανισμός είναι υπερβολικά στοιχειώδης για να εξηγήσει την πορεία του 

πολιτισμού. Η συνέχεια δίνεται από τις ανθρώπινες γενιές που δεν είναι τοποθετημένες η 

μια δίπλα στην άλλη, αλλά συνυπάρχοντας αλληλοεπιδρούν και μετατρέπονται. Αυτές οι 

γενιές που κάνουν δυνατή την συνέχεια και την εξέλιξη έιναι δυναμικές δομές, είναι ο 

κοινωνικός χρόνος σε κίνηση, χωρίς τον οποίο ο πολιτισμός θα έπεφτε στη φυσική 

κατάσταση και θα έχανε την κοινωνική του συνθήκη. Συμβαίνει, απ’ την άλλη, σε κάθε 

ιστορική στιγμή να συνυπάρχουν γενιές διαφορετικού χρονικού επιπέδου, διαφορετικής 

συγκράτησης και διαφορετικής προβολής στο μέλλον που διαμορφώνουν διαφορετικά 

τοπία κατάστασης και πεποιθήσεων. Το σώμα και η συμπεριφορά των παιδιών και των 

ηλικιωμένων φανερώνουν, για τις ενεργές γενιές, μια παρουσία εκείνου από το οποίο 

ερχόμαστε και προς το οποίο πηγαίνουμε. Όμως αυτό δεν παραμένει ποτέ στάσιμο, γιατί 

καθώς οι ενεργές γενιές γερνούν κι οι ηλικιωμένοι πεθαίνουν, τα παιδιά μετατρέπονται κι 

αρχίζουν να καταλαμβάνουν ενεργές θέσεις. Στο μεταξύ, νέες γεννήσεις ανασυγκροτούν 

συνεχώς την κοινωνία. Όταν, αφαιρετικά, «σταματήσουμε» την ακατάπαυστη ροή, 

μπορούμε να μιλήσουμε για «ιστορική στιγμή», στην οποία όλα τα μέλη, που βρίσκονται 

στο ίδιο κοινωνικό σκηνικό, μπορούν να θεωρηθούν «σύγχρονα», ζώντας στον ίδιο χρόνο˙ 

αλλά παρατηρούμε πως δεν είναι συνομίληκα, πως δεν έχουν την ίδια ηλικία, την ίδια 

εσωτερική χρονικότητα όσον αφορά στα τοπία διαμόρφωσης, όσον αφορά στη σημερινή 

κατάσταση και τις προοπτικές. Στην πραγματικότητα, μια γενεαλογική διαλεκτική 

δημιουργείται ανάμεσα στις πιο κοντινές γενιές που προσπαθούν να καταλάβουν την 

κεντρική δραστηριότητα, το κοινωνικό παρόν, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τα 

πιστεύω τους. Είναι αυτή η εσωτερική κοινωνική χρονικότητα που εξηγεί δομικά το 

ιστορικό γίγνεσθαι, στο οποίο αλληλεπιδρούν διάφορες συσσωρεύσεις γενεών και όχι η 

ακολουθία φαινομένων γραμμικά τοποθετημένων το ένα δίπλά στο άλλο, όπως στο χρόνο 

του ημερολογίου, όπως μας εξηγηγούν κάποιες φιλοσοφίες της ιστορίας.  

Συγκροτημένος κοινωνικά σ’έναν ιστορικό κόσμο στον οποίο διαμορφώνω το τοπίο μου, 

ερμηνεύω εκείνο στο οποίο ρίχνω το βλέμμα μου. Υπάρχει το προσωπικό μου τοπίο κι 

επίσης ένα συλλογικό τοπίο που αντιστοιχεί εκείνη τη στιγμή σε μεγάλα σύνολα. Όπως 

είπαμε πριν, συνυπάρχουν σ’ έναν ίδιο παρόντα χρόνο, διαφορετικές γενιές. Σε μια στιγμή, 

για να δώσουμε ένα στοιχειώδες παράδειγμα, υπάρχουν εκείνοι που γεννήθηκαν πριν από 

την εποχή του ραδιοφώνου κι εκείνοι που γεννήθηκαν την εποχή των υπολογιστών. Και στις 

δυο εμπειρίες υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι διαμόρφωσης όχι μόνο στον 

τρόπο δράσης, αλλά και στον τρόπο σκέψης και αίσθησης… κι εκείνο που λειτουργούσε σε 

μια εποχή στην κοινωνική σχέση και τον τρόπο παραγωγής, σταματά να λειτουργεί, αργά ή, 

μερικές φορές, απότομα. Οι άνθρωποι περίμεναν ένα ορισμένο αποτέλεσμα στο μέλλον κι 

αυτό το μέλλον έχει φράσει, όμως τα πράγματα δεν εξελίχθησαν σύμφωνα με τις 

προοπτικές. Ούτε εκείνη η δράση, ούτε εκείνη η ευαισθησία, ούτε εκείνη η ιδεολογία 

συμπίπτουν με το καινούριο τοπίο που επιβάλλεται κοινωνικά. 

 

8. Η βία, το Κράτος και η συγκέντρωση εξουσίας 
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Το ανθρώπινο ον λόγω του ανοίγματός του και της ελευθερίας του να επιλέγει ανάμεσα σε 

καταστάσεις, να διαφοροποιεί απαντήσεις και να φαντάζεται το μέλλον του, μπορεί επίσης 

ν’ αρνηθεί τον εαυτό του, ν’ αρνηθεί πλευρές του σώματός του, να το αρνηθεί απόλυτα 

όπως στην αυτοκτονία ή ν’ αρνηθεί άλλους ανθρώπους. Αυτή η ελευθερία επέτρεψε σε 

μερικούς να σφετεριστούν παράνομα όλη την κοινωνία, δηλαδή να αρνηθούν την 

ελευθερία και τη σκοπιμότητα άλλων, περιορίζοντάς τους σε προσθέσεις, σε όργανα των 

προθέσεών τους. Εκεί βρίσκεται η ουσία της διάκρισης και η μεθοδολογία της είναι η 

φυσική, οικονομική, φυλετική και θρησκευτική βία. Η βία μπορεί να υπάρξει και να 

διαιωνιστεί χάρη στο μηχανισμό της κοινωνικής ρύθμισης και ελέγχου, δηλαδή, το Κράτος. 

Κατά συνέπεια, η κοινωνική οργάνωση απαιτεί ένα προηγμένο είδος συντονισμού, που να 

αποκλείει κάθε συγκέντρωση εξουσίας, είτε ιδιωτική είτε κρατική. Όταν ισχυριζόμαστε πως 

η ιδιωτικοποίηση όλων των οικονομικών πεδίων προφυλάσσει την κοινωνία από την 

κρατική εξουσία, αποκρύπτουμε ότι το πραγματικό πρόβλημα βρίσκεται στο μονοπώλιο ή  

ολιγοπώλιο που μεταφέρει την εξουσία από τα κρατικά χέρια στα χέρια ενός Παρακράτους, 

που δεν το χειρίχεται πια μια γραφειοκρατική μειοψηφία, αλλά μια ιδιωτική μειοψηφία 

που αυξάνει τη διαδικασία συγκέντρωσης. 

Οι διάφορες κοινωνικές δομές, από τις πιο πρωτόγονες ως τις πιο εκλεπτυσμένες, τείνουν 

στην προοδευτική συγκέντρωση μέχρι να ακινητοποιηθούν και να ξεκινήσει η φάση 

διάλυσής τους, από την οποία αρχίζουν νέες διαδικασίες αναδιοργάνωσης σ’ ένα επίπεδο 

πιο υψηλό από το προηγούμενο. Από την αρχή της ιστορίας, η κοινωνία στοχεύει στην 

παγκοσμιοποίηση κι έτσι θα φτάσουμε σε μια εποχή μέγιστης συγκέντρωσης αυθαίρετης 

εξουσίας με χαρακτηριστικά παγκόσμιας αυτοκρατορίας, χωρίς πλέον δυνατότητες 

μεγαλύτερης εξάπλωσης. Η κατάρρευση του συνολικού συστήματος θα συμβεί 

ακολουθώντας τη λογική της δομικής δυναμικής κάθε κλειστού συστήματος στο οποίο 

αναγκαστικά τείνει ν’ αυξηθεί η αταξία. Όμως έτσι όπως η πορέια των δομών τείνει στην 

παγκοσμιοποίηση, η πορεία εξανθρωπισμού τείνει στο άνοιγμα του ανθρώπινου όντος, στο 

ξεπέρασμα στου Κράτους και του Παρακράτους, τείνει στην αποκέντρωση και την 

αποσυγκέντρωση υπέρ ενός ανώτερου συντονισμού ανάμεσα σε αυτόνομες κοινωνικές 

ιδιαιτερότητες. Το να καταλήξουν όλα σ’ ένα χάος και σε μια επανέναρξη του πολιτισμού ή 

ν’ αρχίσει μια φάση προοδευτικού εξανθρωπισμού δε θα εξαρτηθεί από αμείλικτα 

μηχανικά σχέδια, αλλά από την πρόθεση των ατόμων και των λαών, από τη δέσμευσή τους 

για την αλλαγή του κόσμου και από μια ηθική της ελευθερίας που εξορισμού δε θα μπορεί 

να επιβληθεί. Και δε θα πρέπει να επιδιώκουμε μια τυπική Δημοκρατία που να τη 

χειρίζονται, όπως μέχρι τώρα, τα συμφέροντα των φατριών, αλλά μια πραγματική 

Δημοκρατία στην οποία η άμεση συμμετοχή να μπορεί να πραγματοποιηθεί στιγμιαία, 

χάρη στην τεχνολογία των επικοινωνιών, που ήδη σήμερα βρίσκεται σε θέση να το κάνει. 

 

9. Η ανθρώπινη πορεία 

Αναγκαστικά, εκείνοι που έχουν περιορίσει το ανθρώπινο στοιχείο άλλων, έχουν 

προκαλέσει μ’ αυτό καινούριο πόνο και οδύνη, ξαναφέρνοντας στους κόλπους της 

κοινωνίας την παλιά μάχη ενάντια στη φυσική αντιξοότητα, όμως τώρα ανάμεσα σ’ 

εκείνους που θέλουν να «εγκλιματίσουν» άλλους ανθρώπους, την κοινωνία και την ιστορία, 

και, από την άλλη, τους καταπιεσμένους που έχουν ανάγκη να εξανθρωπιστούν 
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εξανθρωπίζοντας τον κόσμο. Γι’ αυτό εξανθρωπισμός σημαίνει να βγούμε από την 

«αντικειμενοποιήση» για να επιβεβαιώσουμε την πρόθεση κάθε ανθρώπινου όντος και την 

υπεροχή του μέλλοντος στη σημερινή κατάσταση. Είναι η εικόνα και η αναπαράσταση ενός 

πιθανού και καλύτερου μέλλοντος που επιτρέπει τη μετατροπή του παρόντος και που κάνει 

δυνατή κάθε επανάσταση και κάθε αλλαγή. Συνεπώς, δεν αρκεί η πίεση 

καταδυναστευτικών συνθηκών για να μπει σε κίνηση η αλλαγή, αλλά είναι απαραίτητο να 

κατανοήσουμε ότι μια τέτοια αλλαγή είναι δυνατή και εξαρτάται από την ανθρώπινη 

δράση. Αυτός ο αγώνας δε γίνεται ανάμεσα σε μηχανικές δυνάμεις, δεν είναι ένα φυσικό 

αντανακλαστικό, είναι ένας αγώνας ανάμεσα σε ανθρώπινες προθέσεις. Κι αυτό ακριβώς 

είναι που μας επιτρέπει να μιλάμε για καταπιεστές και καταπιεσμένους, για δίκαιους και 

άδικους, για ήρωες και δειλούς. Είναι το μοναδικό που επιτρέπει να ασκήσουμε με νόημα 

την κοινωνική αλληλεγγύη και τη δέσμευση για την απελευθέρωση αυτών που έχουν 

υποστεί διακρίσεις, είτε είναι πλειοψηφίες είτε μειοψηφίες. 

Τέλος, πιο λεπτομερείς αναλύσεις γύρω από τη βία, το Κράτος, τους θεσμούς, το νόμο και 

τη θρησκεία, υπάρχουν στην εργασία με τίτλο Το Ανθρώπινο Τοπίο που περιλαμβάνεται στο 

βιβλίο Να Εξανθρωπίσουμε τη Γη, στο οποίο παραπέμπω για να μην υπερβώ τα όρια αυτού 

του γράμματος. 

Όσον αφορά στο νόημα των ανθρώπινων πράξεων, δεν πιστεύω ότι πρόκειται για 

παράλογες αναταραχές, ούτε για «άχρηστα πάθη» που καταλήγουν στο παράλογο της 

διάλυσης. Πιστεύω ότι η μοίρα της ανθρωπότητας προσανατολίζεται από την πρόθεση, που 

καθώς γίνεται όλο και πιο συνειδητή στους λαούς, ανοίγει το δρόμο προς ένα παγκόσμιο 

ανθρώπινο έθνος. Από όσα σχολιάστηκαν ως εδώ, γίνεται σαφές ότι η ανθρώπινη ύπαρξη 

δεν ξεκινά και τελειώνει σ’ ένα φαύλο κύκλο εγκλεισμού και ότι μια ζωή που επιδιώκει 

τη συνοχή πρέπει ν’ ανοιχτεί, διευρύνοντας την επιρροή της προς άτομα και 

περιβάλλοντα, προάγοντας όχι μόνο μια αντίληψη ή κάποιες ιδέες, αλλά συγκεκριμένες 

πράξεις που διευρύνουν όλο και περισσότερο την ελευθερία. 

Στο επόμενο γράμμα, φίλοι μου, θα βγούμε από αυτά τα αυστηρά φιλοσοφικά θέματα για 

ν’ αναφερθούμε ξανά στη σημερινή κατάσταση και στην ατομική δράση στον κοινωνικό 

κόσμο. 

 

Δεχτείτε μαζί μ’ αυτό το γράμμα, ένα θερμό χαιρετισμό. 

 

Silo, 19 Δεκεμβρίου 1991 
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ΠΕΜΠΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ 

 

Αγαπητοί φίλοι,  

 

Aνάμεσα σε τόσο κόσμο με ανησυχίες για την εξέλιξη των σημερινών συμβάντων, συναντώ 

συχνά παλιούς αγωνιστές κομμάτων ή προοδευτικών πολιτικών οργανώσεων. Πολλοί απ' 

αυτούς δεν έχουν συνέλθει ακόμη απ' το σοκ που τους προκάλεσε η πτώση του υπαρκτού 

σοσιαλισμού. Σε όλον τον κόσμο εκατοντάδες χιλιάδες ακτιβιστών επιλέγουν να 

απομονωθούν στις καθημερινές τους ασχολίες, κάνοντας κατανοητό με μια τέτοια στάση 

ότι τα παλιά τους ιδανικά έχουν σβηστεί. Αυτό που για μένα ήταν ένα ακόμα συμβάν στην 

αποσύνθεση συγκεντρωτικών δομών, αναμενόμενο εδώ και δύο δεκαετίες, γι' αυτούς ήταν 

μια απρόσμενη καταστροφή. Ωστόσο, δεν είναι κατάλληλη η στιγμή για αλαζονείες, γιατί η 

διάλυση αυτού του πολιτικού σχήματος προκάλεσε μια ανισορροπία δυνάμεων που ανοίγει 

το δρόμο σε ένα σύστημα τερατώδες στις μεθόδους και την κατεύθυνσή του. 

Πριν δύο χρόνια παραβρέθηκα σε μια δημόσια εκδήλωση στην οποία γέροι εργάτες, 

εργαζόμενες μητέρες με τα μωρά τους και μικρές ομάδες νεαρών σήκωναν τη γροθιά τους 

τονίζοντας τα ακόρντα του τραγουδιού τους. Μπορούσα να δω τον κυματισμό των σημαιών 

και να  ακούσω τον αντίλαλο ένδοξων αγωνιστικών συνθημάτων... και βλέποντάς το αυτό 

σκέφτηκα πως τόση θέληση, τόσοι κίνδυνοι, τόσες τραγωδίες και τόσες προσπάθειες, που 

οφείλονταν σε ειλικρινείς παρορμήσεις, απομακρύνονταν  μέσα από ένα τούνελ που 

οδηγούσε στην παράλογη άρνηση των δυνατοτήτων μετατροπής. Θα ήθελα να συνοδεύσω 

αυτή τη συγκινητική σκηνή με μια ωδή στα ιδανικά του παλιού αγωνιστή, εκείνου που 

χωρίς να σκέφτεται την επιτυχία κρατούσε ορθή  τη μαχητική του υπερηφάνεια. Όλα αυτά 

μου προξένησαν μια τεράστια αμφιβολία και σήμερα, από μακριά, αναρωτιέμαι: τι συνέβη 

σε τόσα καλά άτομα που αγωνίζονταν με αλληλεγγύη, πιο πέρα απ' τα άμεσά συμφέροντα 

τους, για ένα κόσμο που πίστευαν πως ήταν ο καλύτερος των κόσμων; Δεν σκέφτομαι μόνο 

εκείνους που ανήκαν σε πολιτικά κόμματα λίγο ή πολύ θεσμοποιημένα, αλλά όλους όσους 

επέλεξαν να θέσουν την ζωή τους στην υπηρεσία ενός αγώνα που θεωρούσαν δίκαιο. Και, 

φυσικά, δε μπορώ να τους κρίνω απ' τα λάθη τους, ούτε να τους κατατάξω απλώς ως 

εκπροσώπους μιας πολιτικής φιλοσοφίας. Σήμερα είναι απαραίτητο να διασώσουμε την 

ανθρώπινη αξία και να ξαναζωντανέψουμε τα ιδανικά προς μια δυνατή κατεύθυνση. 

Ξαναβλέπω όσα έγραψα ως εδώ και ζητώ συγγνώμη απ' όσους καθώς δεν έχουν 

συμμετάσχει σε αυτές τις τάσεις και σε  αυτές τις δραστηριότητες, αισθάνονται ξένοι με 

τέτοια θέματα, αλλά επίσης τους ζητώ να προσπαθήσουν να σκεφτούν θέματα που 

επηρεάζουν τις αξίες και τα ιδανικά της ανθρώπινης δράσης. Με αυτό ασχολείται το 

σημερινό γράμμα, λίγο σκληρό, αλλά στοχεύει να διώξει την ηττοπάθεια που φαίνεται να 

έχει κυριεύσει την αγωνιστική ψυχή. 

 

 

1. Το πιο σημαντικό θέμα: να ξέρουμε αν θέλουμε να ζήσουμε και κάτω από ποιές 

συνθήκες 
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Εκατομμύρια άνθρωποι αγωνίζονται σήμερα για να επιβιώσουν, αγνοώντας αν αύριο θα 

μπορέσουν να νικήσουν την πείνα, την αρρώστια, την εγκατάλειψη. Είναι τέτοιες οι 

ελλείψεις τους που ό,τι κι αν προσπαθούν για να ξεπεράσουν αυτά τα προβλήματα 

περιπλέκει ακόμα περισσότερο τις ζωές τους. Θα παραμείνουν αδρανείς μπροστά σε μια 

απλά αναβαλλόμενη αυτοκτονία; Θα προβούν σε πράξεις απελπισίας; Τι είδος 

δραστηριότητας, κινδύνου ή ελπίδας, θα είναι διατεθειμένοι να αντιμετωπίσουν; Τι θα 

κάνουν όλοι εκείνοι που για οικονομικούς ή κοινωνικούς ή απλά προσωπικούς λόγους, 

βρίσκονται σε οριακή κατάσταση; Πάντα το πιο σημαντικό θέμα θα συνίσταται στο να 

ξέρουμε αν θέλουμε να ζήσουμε και κάτω από ποιες συνθήκες. 

 

2. Η ανθρώπινη ελευθερία πηγή κάθε νοήματος 

Ακόμη κι εκείνοι που δεν βρίσκονται σε οριακή κατάσταση θα αμφισβητήσουν τις τωρινές 

συνθήκες τους διαμορφώνοντας ένα σχήμα μελλοντικής ζωής. Ακόμα κι εκείνος που 

προτιμά να μην σκέφτεται την κατάστασή του ή μεταθέτει σε άλλους αυτή την 

υπευθυνότητα θα επιλέξει ένα σχήμα ζωής. Έτσι, η ελευθερία επιλογής είναι μια 

πραγματικότητα απ' τη στιγμή που αναρωτιόμαστε για τη ζωή και σκεφτόμαστε τις 

συνθήκες με τις οποίες θέλουμε να ζήσουμε. Ανεξάρτητα αν θ' αγωνιστούμε ή όχι γι' αυτό 

το μέλλον, η ελευθερία επιλογής παραμένει. Και είναι μόνο αυτό το γεγονός της 

ανθρώπινης ζωής που μπορεί να δικαιολογήσει την ύπαρξη των αξιών, της ηθικής, των 

δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων και ταυτόχρονα επιτρέπει την αναίρεση κάθε 

πολιτικής, κάθε κοινωνικής οργάνωσης, κάθε τρόπου ζωής που εγκαθίσταται χωρίς να 

δικαιολογήσει το νόημά του, χωρίς να δικαιολογήσει ποια είναι η χρησιμότητά του για το 

συγκεκριμένο και σημερινό ανθρώπινο ον. Οποιαδήποτε ηθική ή νόμος ή κοινωνικός 

θεσμός, που έχει ως αφετηρία αρχές υποθετικά ανώτερες από την ανθρώπινη ζωή, την 

τοποθετεί σε μια "συμπτωματική" κατάσταση απορρίπτοντας την ουσιαστική έννοια της 

ελευθερίας. 

 

3. Η πρόθεση, οδηγός της δράσης 

Γεννιόμαστε ανάμεσα σε συνθήκες που δεν έχουμε επιλέξει. Δεν έχουμε επιλέξει το σώμα 

μας, ούτε το φυσικό περιβάλλον, ούτε την κοινωνία, ούτε τον χρόνο και το χώρο που μας 

έτυχαν ευνοϊκοί ή δυσμενείς. Έχοντας αυτό ως αφετηρία κάποια στιγμή, έχουμε την 

ελευθερία να αυτοκτονήσουμε ή να συνεχίσουμε να ζούμε και να σκεφτούμε τις συνθήκες 

στις οποίες θέλουμε να το κάνουμε. Μπορούμε να εξεγερθούμε ενάντια σε μια τυραννία 

και να θριαμβεύσουμε ή να πεθάνουμε στην επιχείρηση μπορούμε να αγωνιστούμε για ένα 

σκοπό ή να διευκολύνουμε την καταπίεση, μπορούμε να δεχτούμε ένα πρότυπο ζωής ή να 

προσπαθήσουμε να το μεταβάλλουμε. Μπορούμε επίσης να κάνουμε λάθος επιλογή. 

Μπορούμε να πιστεύουμε πως όταν δεχόμαστε κάθε τί καθιερωμένο σε μια κοινωνία, όσο 

έκφυλο και αν είναι, προσαρμοζόμαστε τέλεια και αυτό μας προσφέρει τις καλύτερες 

συνθήκες ζωής. Η αλλιώς μπορούμε να υποθέσουμε πως, όταν αμφισβητούμε τα πάντα, 

χωρίς να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στο σημαντικό και το δευτερεύον, διευρύνουμε το 

πεδίο της ελευθερίας μας, όταν στην πραγματικότητα η επιρροή μας για να αλλάξουν τα 

πράγματα περιορίζεται σε  ένα συσσωρευτικό φαινόμενο έλλειψης προσαρμογής. 

Μπορούμε, τέλος, να βάλουμε προτεραιότητες στη δράση διευρύνοντας την  επιρροή μας 
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προς μια δυνατή κατεύθυνση που να δίνει νόημα στην ύπαρξή μας. Σε κάθε περίπτωση θα 

πρέπει να διαλέξουμε ανάμεσα σε συνθήκες, ανάμεσα σε αναγκαιότητες και θα το κάνουμε 

σύμφωνα με την πρόθεσή μας και το σχήμα ζωής που επιδιώκουμε. Φυσικά, η ίδια η 

πρόθεση θα μπορεί να αλλάξει μέσα σε μια τόσο ταραγμένη πορεία. 

 

4. Τι θα κάνουμε με τη ζωή μας; 

Δεν μπορούμε να θέσουμε αυτή την ερώτηση αφηρημένα αλλά σε σχέση με την κατάσταση 

στην οποία ζούμε και τις συνθήκες στις οποίες θέλουμε να ζήσουμε. Αρχικά, βρισκόμαστε 

σε μια κοινωνία και σε σχέση με άλλα άτομα και, κατά συνέπεια, το πεπρωμένο μας 

σχετίζεται με το πεπρωμένο των άλλων. Αν πιστεύουμε ότι όλα είναι καλά στο παρόν και το 

ατομικό και κοινωνικό μέλλον που διαβλέπουμε μας φαίνεται κατάλληλο, δεν μένει τίποτα 

άλλο παρά να συνεχίσουμε, ίσως με μερικές διορθώσεις, αλλά στην ίδια κατεύθυνση. 

Αντίθετα, αν σκεφτόμαστε ότι ζούμε σε μια βίαιη κοινωνία, άνιση και άδικη, 

τραυματισμένη από προοδευτικές κρίσεις που αντιστοιχούν σε μια ιλιγγιώδη αλλαγή στον 

κόσμο, αμέσως βλέπουμε την αναγκαιότητα βαθιών ατομικών και κοινωνικών μετατροπών. 

Η σφαιρική κρίση μας επηρεάζει και μας παρασύρει, χάνουμε σταθερές αναφορές και 

γίνεται κάθε φορά πιο δύσκολο να σχεδιάσουμε το μέλλον μας. Το πιο σοβαρό είναι ότι δεν 

μπορούμε να φέρουμε σε πέρας μια δράση αλλαγής με συνοχή γιατί οι παλιές μορφές 

αγώνα έχουν αποτύχει και γιατί η αποσύνθεση του κοινωνικού πλέγματος εμποδίζει την 

κινητοποίηση σημαντικών ανθρώπινων ομάδων. Φυσικά, μας συμβαίνει ό,τι συμβαίνει σε 

όλα τα άτομα που υφίστανται τις σημερινές δυσκολίες και διαισθάνονται την επιδείνωση 

των συνθηκών. Κανείς δε μπορεί, ούτε θέλει, να κινηθεί σε πράξεις καταδικασμένες να  

αποτύχουν και, ταυτόχρονα, κανείς δε μπορεί να συνεχίσει έτσι. Και το χειρότερο είναι ότι 

με αυτήν την απραξία μας αφήνουμε ελεύθερο το δρόμο για μεγαλύτερες ανισότητες και 

αδικίες. Μορφές διάκρισης και κατάχρησης, που τις θεωρούσαμε ξεπερασμένες, 

ξαναεμφανίζονται. Αν είναι τέτοιος ο αποπροσανατολισμός και η κρίση, γιατί δε θα 

μπορούσαν να χρησιμέψουν ως κοινωνική αναφορά καινούργιες τερατωδίες, των οποίων 

οι εκπρόσωποι θα κάνουν σαφείς διακηρύξεις και ύστερα θα επιβάλλουν αυτό που όλοι 

πρέπει να κάνουμε; Αυτοί οι πρωτογονισμοί είναι σήμερα πιο πιθανοί από ποτέ γιατί ο 

στοιχειώδης λόγος τους μεταδίδεται με ευκολία και φτάνει ακόμα και σε  όσους βρίσκονται 

σε οριακή κατάσταση. 

Με περισσότερη ή λιγότερη πληροφόρηση πολύς κόσμος ξέρει ότι η κατάσταση είναι 

κρίσιμη, σύμφωνα με τους όρους που έχουμε χρησιμοποιήσει. Ωστόσο, η επιλογή που 

ακολουθούμε κάθε φορά με περισσότερο σθένος είναι το να  ασχολούμαστε με την 

προσωπική μας ζωή, αγνοώντας τις δυσκολίες των άλλων και αυτό που συμβαίνει στο 

κοινωνικό σύνολο. Σε πολλές περιπτώσεις επιδοκιμάζουμε τις αντιρρήσεις ενάντια στο 

Σύστημα, αλλά βρισκόμαστε πολύ μακριά απ' το να επιχειρήσουμε μια αλλαγή συνθηκών. 

Ξέρουμε ότι η σημερινή Δημοκρατία είναι απλώς τυπική και αντιστοιχεί στην άποψη των 

οικονομικών ομάδων, ωστόσο ξεπλένουμε τη συνείδησή μας με γελοίες ψηφοφορίες στα 

κόμματα της πλειοψηφίας, γιατί υπομένουμε τον εκβιασμό της στήριξης αυτού του 

συστήματος ή της πιθανότητας εμφάνισης δικτατοριών. Ούτε σκεφτόμαστε ότι το να 

ψηφίζουμε και να διεκδικούμε την ψήφο υπέρ των μικρών κομμάτων μπορεί να 

αποτελέσει ένα ενδιαφέρον μελλοντικό φαινόμενο, με τον ίδιο τρόπο που η στήριξη του 
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σχηματισμού συνδικαλιστικών οργανώσεων έξω από το καθιερωμένο πλαίσιο μπορεί να 

μετατραπεί σε σημαντικό παράγοντα ένωσης. Απορρίπτουμε την εργασία που έχει τις 

ρίζες της σε συνοικίες, σε πόλεις, σε αστικούς τομείς και στο άμεσο περιβάλλον μας, γιατί 

την βλέπουμε υπερβολικά περιορισμένη, αλλά ξέρουμε ότι εκεί θα αρχίσει η 

ανασύνθεση του κοινωνικού πλέγματος την ώρα της κρίσης των συγκεντρωτικών δομών. 

Προτιμούμε να προσέχουμε το παιχνίδι της επιφάνειας, των κεφαλών, των 

προσωπικοτήτων και των διαμορφωτών απόψεων αντί να στήνουμε το αυτί μας για να 

ακούσουμε την υπόγεια διαμαρτυρία του λαού.  Αποδοκιμάζουμε τη μαζική δράση των 

μέσων διάδοσης που ελέγχονται από τις οικονομικές ομάδες αντί να προσπαθήσουμε να 

επηρεάσουμε τα μικρά περιβάλλοντα και να εκμεταλλευτούμε οποιαδήποτε κατάλληλη 

ευκαιρία κοινωνικής επικοινωνίας. Κι αν συνεχίζουμε να είμαστε στρατευμένοι σε 

κάποια προοδευτική πολιτική οργάνωση κινούμαστε αναζητώντας κάποιον ασυνεπή με 

προβολή στον "τύπο", κάποια προσωπικότητα που να εκπροσωπεί το ρεύμα μας γιατί 

είναι λίγο πολύ αποδεκτή από τα μέσα ενημέρωσης του Συστήματος. Στο βάθος αυτό μας 

συμβαίνει, γιατί πιστεύουμε πως έχουμε ηττηθεί και δε μας μένει τίποτε άλλο από το να 

αναμασάμε σιωπηρά την πικρία μας. Κι αυτή την ήττα την ονομάζουμε "αφοσίωση στην 

προσωπική μας ζωή". Στο μεταξύ, η "προσωπική μας ζωή" συσσωρεύει αντιφάσεις και 

χάνουμε σιγά σιγά το νόημα και την ικανότητα επιλογής των συνθηκών με τις οποίες 

θέλουμε να ζήσουμε. Τελικά, δε φανταζόμαστε ακόμα τη δυνατότητα ενός μεγάλου 

Κινήματος αλλαγής που θα είναι αναφορά και θα ενώνει τους πιο θετικούς παράγοντες της 

κοινωνίας και, φυσικά, η απογοήτευση μας εμποδίζει να αναπαραστήσουμε τους εαυτούς 

μας ως πρωταγωνιστές αυτής της διαδικασίας μετατροπής. 

 

5. Τα άμεσα συμφέροντα και η ηθική συνείδηση 

Πρέπει να διαλέξουμε τις συνθήκες στις οποίες θέλουμε να ζήσουμε. Αν ενεργήσουμε 

ενάντια στην προοπτική μας για τη ζωή δε θα αποφύγουμε την αντίφαση που θα μας θέσει 

στο έλεος μιας μακριάς αλυσίδας ατυχημάτων. Σε αυτήν την κατεύθυνση ποιο φρένο θα 

μπορούσαμε να βάλουμε στα συμβάντα της προσωπικής μας ζωής; Μόνο αυτό των άμεσων 

συμφερόντων. Έτσι, μπορούμε να φανταστούμε πολυάριθμες οριακές καταστάσεις από τις 

οποίες θα προσπαθήσουμε να βγούμε θυσιάζοντας κάθε αξία και κάθε νόημα γιατί η 

προτεραιότητά μας θα είναι το άμεσο όφελος. Για να αποφύγουμε δυσκολίες, θα 

προσπαθήσουμε να παρακάμψουμε κάθε δέσμευση που μας φέρνει σε οριακή κατάσταση, 

αλλά θα συμβεί τα ίδια τα γεγονότα να μας βάλουν σε θέσεις που δεν θα έχουμε επιλέξει. 

Δεν απαιτείται ιδιαίτερη οξύνοια για να καταλάβουμε τι θα κάνουν τα πιο κοντινά μας 

άτομα αν υιοθετήσουν την ίδια στάση. Γιατί δεν θα έπρεπε αυτοί να κάνουν επιλογές 

εναντίον μας αν υποκινούνται από κάποια παρόμοια αμεσότητα; Γιατί δεν θα έπρεπε μια 

ολόκληρη κοινωνία να πάρει την ίδια κατεύθυνση; Δεν θα υπήρχε όριο στην αυθαιρεσία και 

θα υπερίσχυε η αδικαιολόγητη εξουσία, θα το έκανε με έκδηλη βία αν συναντούσε 

αντιστάσεις και, αν όχι, θα προσπαθούσε να πείσει με αστήρικτες αξίες, με τις οποίες θα 

έπρεπε να συμμορφωθούμε, ως δικαιολόγηση, δοκιμάζοντας στο βάθος της καρδιάς μας το 

μη-νόημα της ζωής. Τότε, θα είχε θριαμβεύσει ο απανθρωπισμός της Γης. 

Το να επιλέξουμε μια προοπτική ζωής ανάμεσα σε συνθήκες που επιβάλλονται δεν είναι 

καθόλου ένα απλό ζωώδες αντανακλαστικό. Αντίθετα είναι το ουσιαστικό χαρακτηριστικό 
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του ανθρώπινου όντος. Αν αφαιρέσουμε αυτό που το προσδιορίζει, θα σταματήσουμε την 

ιστορία του και θα μπορούμε να  αναμένουμε την προέλαση της καταστροφής, σε κάθε 

βήμα που γίνεται. Θα συναντήσουμε μόνο καρικατούρες του Δίκαιου, της αξίας και του 

νοήματος. Αν η κατάσταση είναι τέτοια, τι μπορούμε να υποστηρίξουμε ενάντια στη 

νεύρωση και τη σύγχυση που αρχίζουμε να νιώθουμε γύρω μας; Καθένας μας θα δει τι θα 

κάνει με τη ζωή του, αλλά επίσης καθένας πρέπει να έχει υπόψη του ότι οι πράξεις του θα 

φτάσουν πιο πέρα από τον εαυτό του κι αυτό θα εξαρτηθεί από μια μικρότερη ή 

μεγαλύτερη ικανότητα επιρροής. Ενωτικές πράξεις με νόημα ή αντιφατικές πράξεις, 

υπαγορευμένες από την αμεσότητα, είναι αναπόφευκτες σε κάθε κατάσταση στην οποία 

δεσμεύεται η κατεύθυνση της ζωής. 

 

6. Η θυσία των στόχων με αντάλλαγμα περιστασιακές επιτυχίες. Κάποια συνηθισμένα 

μειονεκτήματα 

Κάθε άτομο που έχει δεσμευτεί με τη συνολική δράση, καθένας που δρα με άλλους για την 

επίτευξη κοινωνικών στόχων με νόημα, πρέπει να γνωρίζει πολλά σφάλματα που στο 

παρελθόν κατέστρεψαν τους καλύτερους αγώνες. Γελοίοι μακιαβελισμοί, προσωπικά 

συμφέροντα πάνω από το διακηρυγμένο συνολικό έργο και αυταρχισμοί κάθε είδους, 

γεμίζουν τα βιβλία της Ιστορίας και την προσωπική μας μνήμη. 

Με ποιο δικαίωμα χρησιμοποιείται μια φιλοσοφική θεωρία, ένα σύνολο ιδεών, μια 

ανθρώπινη οργάνωση, αντικαθιστώντας τις προτεραιότητες που αυτές εκφράζουν; 

Με ποιο δικαίωμα προτείνουμε σε άλλους ένα στόχο κι ένα πεπρωμένο αν ύστερα 

υψώνουμε ως πρωταρχική αξία μια υποτιθέμενη επιτυχία ή μια υποτιθέμενη περιστασιακή 

αναγκαιότητα; Ποια θα ήταν η διαφορά με τον πραγματισμό τον οποίο λέμε ότι 

απορρίπτουμε; Πού θα βρισκόταν η συνοχή ανάμεσα σε αυτό που σκεφτόμαστε, 

ασθανόμαστε και κάνουμε; Οι ενορχηστρωτές όλων των εποχών πραγματοποίησαν την 

ηθική απάτη του να παρουσιάσουν σε άλλους μια μελλοντική εικόνα που κινητοποιεί, 

κρατώντας για τον εαυτό τους μια εικόνα άμεσης επιτυχίας. Αν θυσιαστεί η πρόθεση που 

συμφωνήθηκε με άλλους, ανοίγει η πόρτα για κάθε προδοσία σε διαπραγμάτευση με την 

πλευρά που μαχόμαστε. Και, σε αυτή την περίπτωση, δικαιολογείται αυτή η αισχρότητα 

με μια υποτιθέμενη "αναγκαιότητα", που αποκρύφθηκε στην αρχική πρόταση. Πρέπει να 

είναι σαφές πως δε μιλάμε για την αλλαγή  συνθηκών και τακτικών στις οποίες εκείνος που 

συμμετέχει κατανοεί τη σχέση ανάμεσα σε αυτές και το σχεδιασμένο στόχο. Ούτε 

αναφερόμαστε στα σφάλματα εκτίμησης που μπορεί να διαπραχθούν κατά την εκτέλεση. 

Παρατηρούμε την ανηθικότητα που διαστρέφει τις προθέσεις και μπροστά στην οποία είναι 

αναγκαίο να είμαστε σε  επιφυλακή. Είναι σημαντικό να είμαστε προσεκτικοί με τον εαυτό 

μας και να ξεκαθαρίζουμε στους άλλους για να ξέρουν εκ των προτέρων πως όταν 

καταπατάνε τις δεσμεύσεις τους, τα χέρια μας ελευθερώνονται όσο και τα δικά τους. 

 

Φυσικά υπάρχουν διαφορετικά είδη τεχνασμάτων για τη χρησιμοποίηση των ατόμων και 

δεν υπάρχει τρόπος να φτιάξουμε ένα πλήρη κατάλογο. Ούτε πρέπει να μετατραπούμε σε 

"ηθικούς λογοκριτές" γιατί ξέρουμε καλά ότι πίσω από αυτήν τη στάση βρίσκεται η 

κατασταλτική συνείδηση, ο στόχος της οποίας είναι να σαμποτάρει κάθε δράση που δεν 
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ελέγχει, ακινητοποιώντας με την αμοιβαία δυσπιστία τους αγωνιστές συντρόφους. Όταν 

εισέρχονται λαθραία υποτιθέμενες αξίες, που προέρχονται από άλλο χώρο για να κρίνουν 

τις πράξεις μας, είναι καλό να θυμόμαστε ότι αυτή η "ηθική" βρίσκεται υπό αμφισβήτηση 

και ότι δε συμπίπτει με τη δική μας... Πώς θα μπορούσαν κάποιοι τέτοιοι να βρίσκονται 

ανάμεσά μας; 

Τέλος, είναι σημαντικό να προσέξουμε τη δόλια βαθμολόγηση που ασκείται συνήθως για 

να παρουσιάσει επιχειρήματα ενάντια στους σχεδιασμένους στόχους. Σε αυτήν την 

τοποθέτηση βρίσκεται όποιος μας συνοδεύει για διαφορετικούς λόγους από αυτούς που 

εκφράζει. Η διανοητική του κατεύθυνση είναι διαστρεβλωμένη από την αρχή και περιμένει 

απλώς την ευκαιρία για να εκδηλωθεί. Στο μεταξύ, βαθμιαία, θα χρησιμοποιεί φανερούς ή 

μυστικούς κώδικες που αντιστοιχούν σε ένα σύστημα διπλών εννοιών. Μια τέτοια στάση 

σχεδόν πάντα συμπίπτει με τη στάση εκείνων που στο όνομα αυτής της μαχητικής 

οργάνωσης αποπροσανατολίζουν άλλα καλόπιστα άτομα ρίχνοντας την ευθύνη των 

βαρβαροτήτων τους στους ώμους των γνήσιων ανθρώπων. 

Το θέμα δεν είναι να δώσουμε έμφαση σε αυτό που εδώ και πολύ καιρό γνωρίζουμε ως 

"εσωτερικά προβλήματα" κάθε ανθρώπινης οργάνωσης, αλλά μου φάνηκε σωστό να 

αναφέρω την καιροσκοπική βάση που δρα σε όλα αυτά και που αντιστοιχεί στην 

παρουσίαση μιας κινητήριας μελλοντικής εικόνας, κρύβοντας μια εικόνα άμεσης επιτυχίας. 

 

7. Το Βασίλειο του Δευτερεύοντος 

Είναι τέτοια η σημερινή κατάσταση ώστε κατήγοροι κάθε είδους απαιτούν εξηγήσεις με 

αυστηρό ύφος, θεωρώντας δεδομένο ότι πρέπει να τους αποδείξουμε την αθωότητά μας. 

Το ενδιαφέρον όλων αυτών είναι ότι η τακτική τους συνίσταται στην έμφαση των 

δευτερευόντων και, συνεπώς, την απόκρυψη των πρωταρχικών ζητημάτων. 

Κατά κάποιο τρόπο, αυτή η στάση μας θυμίζει τη λειτουργία της δημοκρατίας στις 

επιχειρήσεις. Πράγματι, οι υπάλληλοι συζητούν για το αν τα γραφεία πρέπει να βρίσκονται 

μακριά ή κοντά στα παράθυρα, για το αν πρέπει να υπάρχουν λουλούδια ή ευχάριστα 

χρώματα, πράγμα το οποίο δεν είναι λάθος. Ύστερα ψηφίζουν και, πλειοψηφικά, 

αποφασίζεται η τύχη των επίπλων και της διακόσμησης, πράγμα που επίσης δεν είναι 

λάθος. Αλλά όταν πρέπει να συζητήσουν και να προτείνουν μια ψηφοφορία γύρω από την 

κατεύθυνση και τις πράξεις της εταιρίας, δημιουργείται μια τρομοκρακτική σιωπή... 

αμέσως η δημοκρατία παγώνει γιατί στην πραγματικότητα βρισκόμαστε στο Βασίλειο του 

Δευτερεύοντος.. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με τους κατήγορους του Συστήματος. Ξαφνικά 

ένας δημοσιογράφος παίρνει αυτό το ρόλο, μετατρέποντας σε ύποπτη την προτίμησή μας 

για ορισμένα φαγητά ή απαιτώντας "δέσμευση" και συζήτηση για αθλητικά, αστρολογικά ή 

θέματα κατήχησης. Φυσικά, πάντα υπάρχει κάποια σκληρή κατηγορία στην οποία, 

υποτίθεται, πως πρέπει να απαντήσουμε και αφθονεί η συναρμολόγηση συμφραζόμενων, 

η χρησιμοποίηση λέξεων με διπλό νόημα και ο χειρισμός αντιφατικών εικόνων. Είναι καλό 

να θυμόμαστε ότι εκείνοι που τοποθετούνται σε μια παράταξη αντίθετη με μας, έχουν το 

δικαίωμα να τους εξηγήσουμε το γιατί αυτοί δεν βρίσκονται σε θέση να μας κρίνουν και 

γιατί εμείς είμαστε απόλυτα δικαιολογημένοι να τους κρίνουμε. Ότι, όπως και να' χει, 

εκείνοι πρέπει να υπερασπιστούν τη θέση τους στις δικές μας αμφισβητήσεις. Φυσικά, 

αυτό θα εξαρτηθεί από ορισμένες συνθήκες και από την προσωπική ικανότητα των 
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αγωνιστών, αλλά δεν παύει να μας αγανακτεί το ότι κάποιοι που έχουν κάθε δικαίωμα να 

πάρουν την πρωτοβουλία, κατεβάζουν το κεφάλι τους μπροστά σε μια τέτοια ασυνέπεια. 

Επίσης είναι ενοχλητικό να βλέπουμε στην οθόνη ορισμένους ηγέτες που λένε ευφυείς 

λεξούλες, που χορεύουν σαν αρκούδες με την οικοδέσποινα του προγράμματος ή 

υποβάλλονται σε κάθε είδος ταπείνωσης φτάνει να φιγουράρουν σε πρώτο πλάνο. 

Σύμφωνα με αυτά τα θαυμαστά παραδείγματα, πολλοί καλοπροαίρετοι άνθρωποι δεν 

καταλαβαίνουν πώς παραμορφώθηκε ή αντικαταστάθηκε το μήνυμά τους την ώρα που 

έφτασε στο πλατύ κοινό, από τα μέσα επικοινωνίας. Όσα σχολιάστηκαν τονίζουν κάποιες 

όψεις του Βασιλείου του Δευτερεύοντος που δρουν μεταθέτοντας τα σημαντικά θέματα, με 

αποτέλεσμα την παραπληροφόρηση του κοινού που πρέπει να διασαφηνιστεί. Περιέργως, 

πολλοί προοδευτικοί άνθρωποι πέφτουν Σε αυτήν την παγίδα χωρίς να καταλαβαίνουν 

πολύ καλά πώς η φαινομενική διαφήμιση που τους γίνεται παράγει το αντίθετο 

αποτέλεσμα. Τέλος, δεν πρέπει να αφήσουμε στον αντίθετο χώρο θέσεις που αντιστοιχεί σε 

εμάς να τις υπερασπιστούμε. Οποιοσδήποτε μπορεί τελικά να μετατρέψει τη θέση μας σε 

απλές επιπολαιότητες βεβαιώνοντας, για παράδειγμα, πως κι εκείνος είναι "ανθρωπιστής" 

γιατί ανησυχεί για τους ανθρώπους, πως είναι "μη-βίαιος" γιατί είναι εναντίον του 

πολέμου, πως είναι κατά των διακρίσεων επειδή έχει ένα φίλο νέγρο ή κομμουνιστή, πως 

είναι οικολόγος, επειδή πρέπει να σώσουμε τις φώκιες και τις πλατείες. Αλλά αν του 

ζητηθεί, δε θα μπορέσει να δικαιολογήσει σε βάθος όσα  λέει, δείχνοντας έτσι το 

πραγματικό απάνθρωπο, βίαιο, αρπακτικό και γεμάτο διακρίσεις πρόσωπό του. 

Τα προηγούμενα σχόλια σχετικά με ορισμένες εκφράσεις του Βασιλείου του Δευτερεύοντος 

δεν προσθέτουν τίποτα καινούργιο, αλλά μερικές φορές αξίζει τον κόπο να 

προειδοποιήσουμε τους αφηρημένους αγωνιστές που προσπαθώντας να κοινοποιήσουν τις 

ιδέες τους δεν αντιλαμβάνονται την παράξενη περιοχή στην οποία έχουν βρεθεί. 

Ελπίζω να μη σας προκάλεσε μεγάλη αμηχανία η ανάγνωση ενός γράμματος που δεν 

αναφέρεται στα προβλήματα και τα ενδιαφέροντά σας. Πιστεύω πως στο επόμενο γράμμα 

θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε με αυτά που μας ευχαριστούν. 

 

Δεχτείτε με αυτό το γράμμα, ένα θερμό χαιρετισμό. 

 

                                              Silo 4 Ιουνίου 1992 
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ΕΚΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ 

 

Αγαπητοί φίλοι, 

 

Πολλοί αναγνώστες των γραμμάτων μου επιμένουν να αναφερθώ με περισσότερες 

λεπτομέρειες στην κοινωνική και πολιτική δράση και τις μετατρεπτικές τους προοπτικές. Θα 

μπορούσα να περιοριστώ να επαναλάβω όσα είπα στην αρχή του πρώτου γράμματος: "Εδώ 

και καιρό δέχομαι γράμματα από διαφορετικές χώρες που ζητούν εξηγήσεις σχετικά με 

θέματα που αναφέρονται στα βιβλία μου. Γενικά, ζητείται διασαφήνιση σχετικά με πολύ 

συγκεκριμένα ζητήματα όπως η βία, η πολιτική, η οικονομία, η οικολογία, οι προσωπικές 

και οι διαπροσωπικές σχέσεις. Όπως φαίνεται, οι ερωτήσεις είναι πολλές και διαφορετικές 

και είναι σαφές ότι σε αυτά τα πεδία πρέπει να είναι οι ειδικοί που θα δώσουν απάντηση. 

Φυσικά, αυτή δεν είναι η δική μου περίπτωση". Παρ' όλ' αυτά, σε επόμενα γράμματα έκανα 

κάποια σχόλια για τα αναφερόμενα θέματα όμως χωρίς να πετύχω να ικανοποιήσω τις 

απαιτήσεις. Πως να απαντήσεις σε τόσο μεγάλες ερωτήσεις μέσα στα αναγκαστικά όρια 

ενός γράμματος; Έτσι βρέθηκα κατά κάποιο τρόπο σε αμηχανία. 

Όπως ξέρουμε όλοι, συμμετέχω σε  ένα ρεύμα απόψεων, σε ένα κίνημα που μέσα σε τρεις 

δεκαετίες δημιούργησε πολλές οργανώσεις και βρέθηκε αντιμέτωπο με δικτατορίες και 

αδικίες κάθε τύπου. Κυρίως, αντιμετώπισε την παραπληροφόρηση, τη συκοφαντία και τη 

σκόπιμη αποσιώπηση. Ούτως ή άλλως, το κίνημα αυτό εξαπλώθηκε στον κόσμο 

διατηρώντας τόσο την οικονομική όσο και την ιδεολογική ανεξαρτησία του. Πιθανά, αν είχε 

υποταχθεί στη σκοπιμότητα σε μια μικρή και βρώμικη κερδοσκοπία, θα είχε αναγνώριση 

και πρόσβαση στον Τύπο. Όμως αυτό θα είχε καταλήξει, τελικά, στη δόξα του παραλόγου, 

στη νίκη όλων εκείνων ενάντια στα οποία αγωνιστήκαμε. Στην ιστορία μας υπάρχει αίμα, 

φυλακές, εξορίες και περιορισμοί κάθε τύπου. Είναι ανάγκη να τα θυμόμαστε. Το κίνημά 

μας πάντοτε αισθάνθηκε υπεύθυνο απέναντι στον ιστορικό Ανθρωπισμό γιατί τόνισε την 

ελευθερία της συνείδησης, τον αγώνα ενάντια σε κάθε τύπο σκοταδισμού και την 

υπεράσπιση των πιο υψηλών ανθρώπινων αξιών. Όμως επίσης, το κίνημά μας παρήγαγε 

εργασίες και μελέτες ικανές να δώσουν απάντηση σε μια εποχή στην οποία, τελικά, 

εμφανίστηκε η κρίση. Αυτές τις εργασίες και τις μελέτες θα πρέπει να υπενθυμίσω για να 

μπορέσω να εξηγήσω τα βασικά θέματα και τις προτάσεις των σημερινών ανθρωπιστών.¶ 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

Οι ανθρωπιστές είναι γυναίκες και άντρες αυτού του αιώνα, αυτής της εποχής. 

Αναγνωρίζουν στον ιστορικό ανθρωπισμό τις ρίζες τους και εμπνέονται από τις 

συνεισφορές ποικίλων πολιτισμών, όχι μόνο εκείνων που αυτήν τη στιγμή κατέχουν μια 

κεντρική θέση. Είναι, επίσης, άντρες και γυναίκες που αναγνωρίζουν ότι αυτός ο αιώνας κι 

αυτή η χιλιετηρίδα πλησιάζουν στο τέλος τους κι έχουν στόχο έναν καινούριο κόσμο. Οι 

ανθρωπιστές αισθάνονται ότι η ιστορία τους είναι πολύ μακριά και το μέλλον τους ακόμα 

μακρύτερο. Με αισιοδοξία και πίστη στην Ελευθερία και στην Κοινωνική Πρόοδο, εστιάζουν 

στο μέλλον, ενώ αγωνίζονται να ξεπεράσουν την γενική κρίση του σήμερα. 
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Οι ανθρωπιστές είναι διεθνιστές, επιδιώκουν ένα παγκόσμιο ανθρώπινο έθνος. Κατανοούν 

τον κόσμο στον οποίο ζουν ως μια ενιαίο σύνολο και ταυτόχρονα δρουν στο άμεσο 

περιβάλλον τους. Δεν επιθυμούν έναν κόσμο ομοιόμορφο, μα έναν κόσμο ποικιλόμορφο: 

ποικιλόμορφο στα έθνη, τις γλώσσες και στα έθιμα. Ποικιλόμορφο στην τοπική και 

περιφερειακή αυτονομία. Ποικιλόμορφο στις ιδέες και τα ιδανικά.  Ποικιλόμορφο στα 

πιστεύω, θρησκευτικά ή άλλα. Ποικιλόμορφο στην εργασία και στη δημιουργικότητα. 

Οι ανθρωπιστές δε θέλουν αφέντες, δε θέλουν διευθύνοντες, ούτε αρχηγούς και δεν 

αισθάνονται εκπρόσωποί ή αρχηγοί κανενός. Οι ανθρωπιστές δε θέλουν ένα συγκεντρωτικό 

κράτος, ούτε ένα παρακράτος που να το αντικαθιστά. Οι ανθρωπιστές δε θέλουν 

αστυνομικές δυνάμεις, ούτε οπλισμένες ομάδες που να τις αντικαθιστούν. 

Όμως, ανάμεσα στις ανθρωπιστικές επιθυμίες και στις πραγματικότητες του σημερινού 

κόσμου, έχει υψωθεί ένας τοίχος. Έχει λοιπόν φτάσει η στιγμή να το γκρεμίσουμε. Γι' αυτό, 

είναι απαραίτητη η ένωση όλων των ανθρωπιστών του κόσμου. 

 

1. Το παγκόσμιο κεφάλαιο 

Ιδού η μεγάλη παγκόσμια αλήθεια: το χρήμα είναι το παν. Το χρήμα είναι κυβέρνηση, είναι 

νόμος, είναι εξουσία. Είναι, βασικά, επιβίωση. Όμως είναι επίσης Τέχνη, είναι Φιλοσοφία, 

είναι Θρησκεία. Τίποτα δε γίνεται χωρίς χρήμα, τίποτε δεν είναι δυνατό χωρίς χρήμα. Δεν 

υπάρχουν προσωπικές σχέσεις χωρίς χρήμα. Δεν υπάρχει οικειότητα χωρίς χρήμα. Ακόμη 

και η ήρεμη μοναξιά εξαρτάται από το χρήμα. 

Όμως, η σχέση με  αυτήν την "παγκόσμια αλήθεια" είναι αντιφατική. Οι πλειοψηφίες δε 

θέλουν αυτήν την κατάσταση πραγμάτων. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά στην τυραννία του 

χρήματος. Μια τυραννία που δεν είναι αφηρημένη, γιατί έχει όνομα, εκπροσώπους, 

εκτελεστές και καθορισμένες μεθόδους. 

Σήμερα, δεν πρόκειται για φεουδαρχικές οικονομίες, ούτε για εθνικές βιομηχανίες, ούτε 

καν για τα συμφέροντα ηπειρωτικών ομάδων. Σήμερα, εκείνοι οι ιστορικοί επιζώντες για να 

εξασφαλίσουν το μερίδιό τους πρέπει να υποταχθούν στις προσταγές του διεθνούς 

οικονομικού κεφαλαίου. Ενός κερδοσκοπικού κεφαλαίου που συγκεντρώνεται σε 

παγκόσμια κλίμακα. ΣΕ  αυτήν την κατάσταση, ακόμα και το Εθνικό Κράτος έχει ανάγκη από 

την πίστωση και το δάνειο για να επιβιώσει. Όλοι ζητιανεύουν επενδύσεις και για να τις 

αποκτήσουν δίνουν εγγυήσεις στην τράπεζα ότι θα επιφορτιστεί αυτή με τις τελικές 

αποφάσεις. Φτάνει ο καιρός που οι ίδιες οι εταιρίες, όπως και τα χωριά και οι πόλεις, θα 

είναι αναμφισβήτητη ιδιοκτησία της τράπεζας. Φτάνει ο καιρός του παρακράτους, ένας 

καιρός στον οποίο η παλιά τάξη θα πρέπει να μηδενιστεί. 

Με τον ίδιο τρόπο, εξαφανίζονται οι παλιές μορφές αλληλεγγύης. Πρόκειται για την 

αποσύνθεση του κοινωνικού ιστού και την εμφάνιση εκατομμυρίων ανθρώπινων όντων 

απομονωμένων και αδιάφορων για το σύνολο, παρά τη γενική φτώχεια. Το μεγάλο 

κεφάλαιο κυβερνά όχι μόνο την αντικειμενικότητα χάρη στον έλεγχο των μέσων 

παραγωγής, αλλά και την υποκειμενικότητα χάρη στον έλεγχο των μέσων επικοινωνίας και 

πληροφόρησης. ΣΕ  αυτές τις συνθήκες, μπορεί να διαθέτει όπως επιθυμεί τους υλικούς και 

κοινωνικούς πόρους καταστρέφοντας τη φύση και παραμερίζοντας προοδευτικά τον 

άνθρωπο. Και γι' αυτό το σκοπό έχει επαρκή τεχνολογία. Και έτσι όπως "άδειασε" τις 
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επιχειρήσεις και τα κράτη, στέρησε την Επιστήμη από το νόημά της, μετατρέποντάς τη σε 

τεχνολογία για τη φτώχεια, την καταστροφή και την ανεργία. 

Οι ανθρωπιστές δεν έχουν ανάγκη από πάρα πολλά επιχειρήματα για να αποδείξουν ότι 

σήμερα υπάρχουν οι τεχνολογικές δυνατότητες για να επιλυθούν σε σύντομο χρονικό 

διάστημα τα προβλήματα τεράστιών περιοχών όσον αφορά στην πλήρη απασχόληση, 

τροφή, υγιεινή, κατοικία και εκπαίδευση. Αν αυτή η δυνατότητα δεν πραγματοποιείται 

είναι απλά επειδή η τερατώδης κερδοσκοπία του μεγάλου κεφαλαίου το εμποδίζει. 

Το μεγάλο κεφάλαιο έχει πια εξαντλήσει τη φάση της οικονομίας της αγοράς και αρχίζει να 

πειθαρχεί την κοινωνία για να αντιμετωπίσει το χάος που αυτό το ίδιο δημιούργησε. 

Απέναντι σε  αυτόν τον παραλογισμό, δεν υψώνονται διαλεκτικά οι φωνές της λογικής αλλά 

ο πιο σκοτεινός ρατσισμός, φονταμενταλισμός και φανατισμός. Κι αν πρόκειται αυτός ο 

νέο-παραλογισμός να καθοδηγήσει περιοχές και λαούς, το περιθώριο δράσης για τις 

προοδευτικές δυνάμεις περιορίζεται μέρα με την ημέρα. Απ' την άλλη μεριά, εκατομμύρια 

εργαζόμενοι έχουν πια συνειδητοποιήσει, τόσο τις αναλήθειες του κρατικού 

συγκεντρωτισμού, όσο και την πλάνη της καπιταλιστικής Δημοκρατίας. Και έτσι οι εργάτες 

ξεσηκώνονται ενάντια στις διαβρωμένες συνδικαλιστικές κεφαλές, με τον ίδιο τρόπο που οι 

λαοί αμφισβητούν τα κόμματα και τις κυβερνήσεις. Αλλά είναι απαραίτητο να δοθεί μια 

κατεύθυνση σε  αυτά τα φαινόμενα που, διαφορετικά θα εξαντληθούν σε ένα στείρο 

αυθορμητισμό. Είναι απαραίτητο να εξεταστούν μέσα στην ψυχή του λαού τα θεμελιώδη 

θέματα των παραγόντων της παραγωγής. 

Για τους ανθρωπιστές οι παράγοντες της παραγωγής είναι η εργασία και το κεφάλαιο, ενώ 

η κερδοσκοπία και η τοκογλυφία φαίνονται περιττές. Στη σημερινή κατάσταση, οι 

ανθρωπιστές αγωνίζονται για να μετατραπεί συνολικά η παράλογη σχέση που υπήρξε 

ανάμεσα σε  αυτούς τους δυο παράγοντες. Μέχρι τώρα έχει ισχύσει ότι το κέρδος είναι για 

το κεφάλαιο και ο μισθός για τον εργαζόμενο, δικαιολογώντας αυτήν την ανισορροπία με 

το "ρίσκο" που περιλαμβάνει η επένδυση… Σα να μη ριψοκινδύνευε ο κάθε εργαζόμενος το 

παρόν του και το μέλλον του στις διακυμάνσεις της ανεργίας και της κρίσης. Αλλά, επίσης, 

μπαίνει στο παιχνίδι η δυνατότητα των αποφάσεων και της διοίκησης της επιχείρησης. Το 

κέρδος που δεν προορίζεται για τις επανεπενδύσεις στην επιχείρηση, που δεν προορίζεται 

για την επέκτασή της ή τη διαφοροποίησή της, κατευθύνεται στη χρηματιστική 

κερδοσκοπία. Το κέρδος που δε δημιουργεί καινούριες θέσεις εργασίας κατευθύνεται στη 

χρηματιστική κερδοσκοπία. Συνεπώς, ο αγώνας των εργαζομένων πρέπει να υποχρεώσει το 

κεφάλαιο στη μεγαλύτερή του παραγωγική απόδοση. Όμως, αυτό δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί, εκτός αν η διαχείριση και η διεύθυνση δεν είναι μοιρασμένες. Αλλιώς, πώς θα 

αποφευχθούν οι μαζικές απολύσεις, το λουκέτο και το άδειασμα των επιχειρήσεων; Γιατί ο 

μεγάλος κίνδυνος βρίσκεται στην υποεπένδυση, την ψευδή χρεοκοπία, την "υποχρεωτική" 

οφειλή χρεών και τη φυγή του κεφαλαίου, όχι στα κέρδη που μπορούν να επιτευχθούν ως 

συνέπεια της αύξησης στην παραγωγικότητα. Και αν επιμείνουμε στην κατάσχεση των 

μέσων παραγωγής από τους εργαζόμενους, ακολουθώντας τις διαδικασίες του 19ου αιώνα, 

θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη η πρόσφατη αποτυχία του υπαρκτού Σοσιαλισμού. 

Όσο αφορά στην αντίρρηση σύμφωνα με την οποία, αν ρυθμιστεί το κεφάλαιο, έτσι όπως 

ρυθμίζεται η εργασία, θα επιτραπεί η διαφυγή του προς σημεία και πεδία πιο επικερδή, 

πρέπει να διασαφηνιστεί ότι θα περάσει πολύς καιρός πριν συμβεί αυτό, μια και ο 
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παραλογισμός του σημερινού σχήματος το οδηγεί στον κορεσμό και στην παγκόσμια κρίση 

του. Αυτή η αντίρρηση, εκτός από το να εκφράζει μια ριζική ανηθικότητα, αγνοεί την 

ιστορική διαδικασία της μεταφοράς του κεφαλαίου προς την τράπεζα, καταλήγοντας έτσι ο 

ίδιος ο επιχειρηματίας να μετατρέπεται σε υπάλληλο χωρίς απόφαση, μέσα σε μια αλυσίδα 

όπου μόνο φαινομενικά υπάρχει αυτονομία. Έτσι, καθώς εντείνεται η διαδικασία της 

ύφεσης, οι ίδιοι οι επιχειρηματίες θα αρχίσουν να λαμβάνουν υπόψη τους αυτά τα σημεία. 

Οι ανθρωπιστές αισθάνονται την ανάγκη να δράσουν, όχι μόνο στο εργασιακό πεδίο, αλλά 

και στο πολιτικό, για να εμποδίσουν να μετατραπεί το Κράτος σε όργανο του παγκόσμιου 

χρηματιστικού κεφαλαίου, για να επιτύχουν η σχέση μεταξύ των παραγόντων της 

παραγωγής να είναι δίκαιη και για να αποδώσουν στην κοινωνία τη δικαιωματική της 

αυτονομία. 

 

2. Τυπική δημοκρατία και πραγματική δημοκρατία 

Οριστικά καταστράφηκε το κτίσμα της δημοκρατίας με την κατάρρευση των κύριων βάσεών 

της: της ανεξαρτησίας ανάμεσα στις εξουσίες, της αντιπροσώπευσης και του σεβασμού στις 

μειοψηφίες. Η θεωρητική ανεξαρτησία ανάμεσα στις εξουσίες είναι ένα ψέμα. Αρκεί να 

αναζητήσουμε στην πρακτική την προέλευση και τη σύνθεση καθεμιάς από αυτές, για να 

αντιληφθούμε τις στενές σχέσεις που τις συνδέουν. Δε θα μπορούσε να είναι αλλιώς. 

Αποτελούν μέρος ενός ίδιου συστήματος. Έτσι που οι συχνές κρίσεις που οφείλονται στην 

επιβολή της μιας εξουσίας σε άλλη, στις υπερβάσεις λειτουργιών, στη διάβρωση και στην 

αρρυθμία, αντανακλούν τη συνολική, οικονομική και πολιτική κατάσταση μιας δεδομένης 

χώρας. 

Όσον αφορά στο αντιπροσωπευτικό σύστημα: Την εποχή της παγκόσμιας επέκτασης της 

ψήφου, υποθετικά υπήρχε μια μόνο πράξη ανάμεσα στην εκλογή και την ολοκλήρωση της 

εντολής στους εκπρόσωπους του λαού. Αλλά καθώς πέρασε ο καιρός έγινε ξεκάθαρο ότι 

υπάρχει μια πρώτη πράξη μέσω της οποίας πολλοί εκλέγουν λίγους και μια δεύτερη πράξη 

στην οποία αυτοί οι λίγοι προδίδουν τους πολλούς, εκπροσωπώντας συμφέροντα ξένα από 

την εντολή που δέχτηκαν. Αυτό το κακό ήδη φωλιάζει στα πολιτικά κόμματα που 

περιορίστηκαν σε κεφαλές αποχωρισμένες από τις ανάγκες του λαού. Ήδη, στον κομματικό 

μηχανισμό, τα μεγάλα συμφέροντα χρηματοδοτούν υποψήφιους και υπαγορεύουν τις 

πολιτικές που αυτοί θα πρέπει να ακολουθήσουν. Όλα αυτά δείχνουν μια βαθιά κρίση στην 

ιδέα και στην εφαρμογή τού αντιπροσωπευτικού συστήματος. 

Οι ανθρωπιστές αγωνίζονται για να μετατρέψουν την πρακτική του αντιπροσωπευτικού 

συστήματος, δίνοντας τη μεγαλύτερη σημασία στα λαϊκά συμβούλια, στο δημοψήφισμα και 

στην άμεση εκλογή των υποψηφίων. Υπάρχουν ακόμη σε πολλές χώρες νόμοι που υπάγουν 

ανεξάρτητους υποψήφιους σε πολιτικά κόμματα, ή ακόμη τους επιβάλουν οικονομικά 

προσχήματα ή περιορισμούς για να παρουσιαστούν μπροστά στη βούληση της κοινωνίας. 

Κάθε Σύνταγμα ή νόμος που αντιτίθεται στην πλήρη ικανότητα του πολίτη να εκλέξει και να 

εκλεγεί, κοροϊδεύει ριζικά την πραγματική Δημοκρατία που βρίσκεται πάνω από κάθε 

νομικό κανόνα. Και αν θέλουμε να μιλάμε για ισότητα ευκαιριών, τα μέσα διάδοσης πρέπει 

να βρίσκονται στην υπηρεσία του πληθυσμού κατά την προεκλογική περίοδο στην οποία οι 

υποψήφιοι εκθέτουν τις προτάσεις τους, παρέχοντας σε όλους ακριβώς τις ίδιες ευκαιρίες. 

Απ' την άλλη μεριά, πρέπει να επιβληθούν νόμοι πολιτικής υπευθυνότητας μέσω των 
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οποίων όλοι όσοι δεν τηρούν όσα υποσχέθηκαν στους εκλογείς τους να υποβάλλονται στην 

πιθανότητα στέρησης του δικαιώματος, καθαίρεσης ή πολιτικής δίκης. Γιατί η εναλλακτική 

μέθοδος, που σήμερα ισχύει, μέσω της οποίας τα άτομα ή τα κόμματα που δεν τηρούν όσα 

υποσχέθηκαν θα πρέπει να περάσουν από τη δοκιμασία της κάλπης σε μελλοντικές 

εκλογές, δεν εμποδίζει καθόλου τη δεύτερη πράξη της προδοσίας στους 

αντιπροσωπευόμενους. Όσον αφορά στην άμεση γνωμοδότηση για θέματα επείγοντα, 

κάθε μέρα υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες για την τεχνολογική της εφαρμογή. Αυτό 

δε σημαίνει περισσότερες σφυγμομετρήσεις, αλλά να διευκολυνθεί η συμμετοχή και η 

άμεση ψήφος με εξελιγμένα ηλεκτρονικά μέσα και υπολογιστές. 

Σε μια πραγματική Δημοκρατία, πρέπει να δίνονται στις μειονότητες οι εγγυήσεις που είναι 

απαραίτητες για την αντιπροσώπευσή τους, όμως επίσης, πρέπει να παρθεί κάθε μέτρο 

που να ευνοεί στην πράξη την ένταξη και την εξέλιξή τους. Σήμερα, οι καταδιωκόμενες από 

την ξενοφοβία και τη διάκριση μειονότητες ζητούν αγωνιωδώς την αναγνώρισή τους και με  

αυτήν την έννοια, είναι υπευθυνότητα των ανθρώπων να φέρουν αυτό το θέμα στο 

προσκήνιο των συζητήσεων, ξεκινώντας τον αγώνα σε κάθε τόπο, μέχρι να νικήσουν τους 

φανερούς ή καλυμμένους νεοφασισμούς. Τελικά, ο αγώνας για τα δικαιώματα των 

μειονοτήτων είναι αγώνας για τα δικαιώματα όλων των ανθρώπινων όντων. 

Όμως επίσης, μέσα σε μια χώρα υπάρχουν ολόκληρες επαρχίες, ζώνες ή αυτόνομες 

περιοχές που υφίστανται την ίδια διάκριση των μειονοτήτων χάρη στο συγκεντρωτικό 

Κράτος, σήμερα αναίσθητο όργανο στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου. Κι αυτό θα πρέπει 

να σταματήσει όταν μπει σε κίνηση μια ομοσπονδιακή δύναμη, στην οποία η πραγματική 

εξουσία θα επιστρέψει στα χέρια αυτών των ιστορικών και πολιτιστικών οντοτήτων. Τελικά, 

το να δίνεται προτεραιότητα στα θέματα του κεφαλαίου και της εργασίας, στα θέματα της 

πραγματικής Δημοκρατίας και στους στόχους της αποκέντρωσης του κρατικού μηχανισμού 

σημαίνει να κατευθύνεται ο πολιτικός αγώνας προς τη δημιουργία ενός καινούριου τύπου 

κοινωνίας. Μιας κοινωνίας εύκαμπτης και σε συνεχή αλλαγή, σύμφωνα με τις δυναμικές 

ανάγκες των λαών, που σήμερα ασφυκτιούν από την εξάρτηση. 

 

3. Η ανθρωπιστική θέση 

Η δράση των ανθρωπιστών δεν εμπνέεται από θεωρίες για το Θεό, τη Φύση, την Κοινωνία, 

ή την Ιστορία. Ξεκινά από τις ανάγκες της ζωής, που συνίστανται στην απομάκρυνση του 

πόνου και στην κατάκτηση της χαράς. Όμως, η ανθρώπινη ζωή προσθέτει στις ανάγκες την 

πρόβλεψη για το μέλλον, βασιζόμενη στην εμπειρία του παρελθόντος και στην πρόθεση να 

βελτιώσει τη σημερινή κατάσταση. Η εμπειρία της δεν είναι απλό προϊόν φυσικών και 

φυσιολογικών επιλογών ή συσσωρεύσεων, όπως συμβαίνει σε όλα τα είδη, είναι αντίθετα 

κοινωνική και προσωπική εμπειρία που κατευθύνεται στο ξεπέρασμα του σημερινού πόνου 

και την αποφυγή του στο μέλλον. Η εργασία της, συσσωρευμένη σε κοινωνικές 

δημιουργίες, περνά και μετατρέπεται από γενιά σε γενιά σε ένα διαρκή αγώνα για τη 

βελτίωση των φυσικών συνθηκών, ακόμη κι αυτών του ίδιου του σώματος. Γι' αυτό, το 

ανθρώπινο ον πρέπει να αναγνωρίζεται ως ιστορικό ον και με έναν τρόπο κοινωνικής 

δράσης ικανής να μετατρέψει τον κόσμο και την ίδια του την ανθρώπινη φύση. Και κάθε 

φορά που ένα άτομο ή μια ανθρώπινη ομάδα επιβάλλεται βίαια σε άλλους, καταφέρνει να 

σταματήσει την ιστορία μετατρέποντας τα θύματα αυτής της βίας σε "φυσικά" αντικείμενα. 
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Η φύση δεν έχει προθέσεις, έτσι με την άρνηση της ελευθερίας και των προθέσεων των 

άλλων, τους μετατρέπουμε σε φυσικά αντικείμενα, σε αντικείμενα για χρήση. 

Η ανθρωπότητα, στην αργή της πρόοδο, έχει ανάγκη να μετατρέψει τη φύση και την 

κοινωνία περιορίζοντας τη βίαιη ζωώδη οικειοποίηση ανθρώπινων όντων από άλλα. Όταν 

αυτό συμβεί, θα περάσουμε από την προϊστορία σε μια πλήρη ανθρώπινη ιστορία. Στο 

μεταξύ, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε από καμία άλλη κεντρική αξία εκτός από το 

ολοκληρωμένο ανθρώπινο ον, την αυτοπραγμάτωση και την ελευθερία του. Γι' αυτό οι 

ανθρωπιστές διακηρύττουν: "Τίποτα πάνω από το ανθρώπινο ον και κανένα ανθρώπινο ον 

κάτω από άλλο". Αν τοποθετηθεί ως κεντρική αξία ο Θεός, το κράτος, το χρήμα ή 

οποιαδήποτε άλλη οντότητα, υποτάσσει το ανθρώπινο ον, δημιουργώντας συνθήκες για το 

μετέπειτα έλεγχο ή θυσία του. Οι ανθρωπιστές έχουν σαφές αυτό το σημείο. Οι 

ανθρωπιστές είναι άθεοι ή πιστοί, όμως δεν ξεκινούν από τον αθεϊσμό τους ή την πίστη 

τους για να θεμελιώσουν την οπτική τους για τον κόσμο και τη δράση. Ξεκινούν από το 

ανθρώπινο ον και τις άμεσες ανάγκες του. Κι αν στον αγώνα τους για έναν καλύτερο κόσμο 

πιστεύουν ότι ανακαλύπτουν μια πρόθεση που κινεί την Ιστορία σε προοδευτική 

κατεύθυνση, τοποθετούν αυτήν την πίστη ή αυτήν την ανακάλυψη στην υπηρεσία του 

ανθρώπινου όντος. 

Οι ανθρωπιστές θέτουν το βασικό πρόβλημα: να ξέρουμε αν θέλουμε να ζήσουμε και, αν 

ναι, να αποφασίσουμε κάτω από ποιες συνθήκες. 

Όλες οι μορφές φυσικής, οικονομικής, φυλετικής, θρησκευτικής, σεξουαλικής και 

ιδεολογικής βίας, χάρη στις οποίες εμποδίστηκε η ανθρώπινη πρόοδος, προκαλούν 

αγανάκτηση στους ανθρωπιστές. Κάθε μορφή διάκρισης που εκδηλώνεται ή εκκολάπτεται, 

είναι μια αιτία καταγγελίας για τους ανθρωπιστές. 

Οι ανθρωπιστές δεν είναι βίαιοι, αλλά πάνω απ' όλα δεν είναι δειλοί ούτε φοβούνται να 

αντιμετωπίσουν τη βία, γιατί η δράση τους έχει νόημα. Οι ανθρωπιστές συνδέουν την 

προσωπική τους ζωή με την κοινωνική ζωή. Δεν προτείνουν ψευδείς αντινομίες και σε  αυτό 

στηρίζεται η συνοχή τους. 

Έτσι, διαγράφεται η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στον ανθρωπισμό και τον αντί-

ανθρωπισμό. Ο Ανθρωπισμός δίνει προτεραιότητα στο θέμα της εργασίας απέναντι στο 

μεγάλο κεφάλαιο, στο θέμα της πραγματικής δημοκρατίας απέναντι στην τυπική 

δημοκρατία, στο θέμα της αποκέντρωσης απέναντι στο συγκεντρωτισμό, στο θέμα της μη 

διάκρισης απέναντι στη διάκριση, στο θέμα της ελευθερίας απέναντι στην καταπίεση, στο 

θέμα του νοήματος της ζωής απέναντι στη παραίτηση, τη συνενοχή και το παράλογο. 

Επειδή ο Ανθρωπισμός βασίζεται στη ελευθερία επιλογής, έχει τη μοναδική θαρραλέα 

ηθική της σημερινής στιγμής. Με τον ίδιο τρόπο, επειδή πιστεύει στην πρόθεση και την 

ελευθερία, διακρίνει ανάμεσα στο λάθος και την κακοπιστία, ανάμεσα σε  εκείνον που 

σφάλει και εκείνον που προδίδει. 

 

4. Από τον αφελή στο συνειδητό ανθρωπισμό 
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Στην κοινωνική βάση, στους τόπους εργασίας και κατοικίας των εργαζομένων, ο 

Ανθρωπισμός πρέπει να μετατρέψει την απλή διαμαρτυρία σε συνειδητή δύναμη που να 

κατευθύνεται στη μετατροπή των οικονομικών δομών. 

Όσον αφορά στα μαχητικά μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων και τα μέλη των 

προοδευτικών πολιτικών κομμάτων, ο αγώνας τους θα αποκτήσει συνοχή, στο μέτρο που 

τείνουν να μετατρέψουν τις κεφαλές των οργανώσεων στις οποίες ανήκουν, δίνοντας σε  

αυτές τις οργανώσεις έναν προσανατολισμό που να βάζει σε πρώτη θέση και πάνω από 

άμεσες διεκδικήσεις τις βαθιές προτάσεις που στηρίζει ο Ανθρωπισμός. 

Μεγάλες ομάδες φοιτητών και καθηγητών, που φυσιολογικά είναι ευαίσθητοι στην αδικία, 

θα κάνουν συνειδητή τη θέλησή τους για την αλλαγή, στο μέτρο που η γενική κρίση του 

συστήματος τους επηρεάζει. Και, βέβαια, ο κόσμος του Τύπου, σε επαφή με την 

καθημερινή τραγωδία, είναι σήμερα σε θέση να δράσει προς την ανθρωπιστική 

κατεύθυνση, όπως και τομείς της διανόησης, της οποίας η παραγωγή βρίσκεται σε αντίθεση 

με τα μοντέλα που προάγει αυτό το απάνθρωπο σύστημα. 

Μπροστά στην ανθρώπινη οδύνη, ακούγονται από πολλά μέρη προσκλήσεις στην 

αφιλοκερδή δράση υπέρ αυτών που υποφέρουν από τη φτώχεια και τη διάκριση. Σύλλογοι, 

εθελοντικές ομάδες και σημαντικοί τομείς του πληθυσμού κινητοποιούνται, σε κάποιες 

περιπτώσεις, συνεισφέροντας θετικά. Αναμφίβολα, μια από τις εισφορές τους συνίσταται 

στην καταγγελία αυτών των προβλημάτων. Ωστόσο, αυτές οι ομάδες δε σχεδιάζουν τη 

δράση τους σε σχέση με τη μετατροπή των δομών που προκαλούν αυτά τα δεινά. Αυτές οι 

θέσεις κατατάσσονται περισσότερο στη Φιλανθρωπία παρά στο συνειδητό Ανθρωπισμό. Σε  

αυτές βρίσκουμε ήδη καταγγελίες και ακριβείς πράξεις που μπορούν να εκβαθυνθούν και 

να επεκταθούν. 

 

5. Ο αντί-ανθρωπισμός 

Καθώς οι δυνάμεις που κινητοποιεί το μεγάλο κεφάλαιο οδηγούν στην ασφυξία τους 

λαούς, εμφανίζονται παράλογες θέσεις που αρχίζουν να αποκτούν δύναμη, 

εκμεταλλευόμενες αυτήν την άσχημη κατάσταση και κατευθύνοντάς την προς ψευδείς 

ενόχους. Στη βάση αυτών των νεοφασισμών βρίσκεται μια βαθιά άρνηση των ανθρώπινων 

αξιών. Επίσης σε ορισμένα οικολογικά ρεύματα που έχουν παρεκκλίνει, τοποθετείται σε 

πρώτη θέση η φύση αντί για τον άνθρωπο. Δεν κηρύττουν πια ότι η οικολογική καταστροφή 

είναι καταστροφή, ακριβώς, επειδή βάζει σε κίνδυνο την ανθρωπότητα, παρά γιατί το 

ανθρώπινο ον έβλαψε τη φύση. Σύμφωνα με κάποια από αυτά τα ρεύματα, το ανθρώπινο 

ον είναι μολυσμένο και γι' αυτό μολύνει τη φύση. Καλύτερα θα ήταν, γι' αυτούς, η ιατρική 

να μην είχε επιτύχει την καταπολέμηση των ασθενειών και την αύξηση του μέσου όρου 

ζωής. "Πρώτα η Γη!", φωνάζουν υστερικά, θυμίζοντας τις επευφημίες του ναζισμού. Από 

εκεί ως τη διάκριση πολιτισμών που μολύνουν, ξένων που βρωμίζουν και μολύνουν, 

υπάρχει μικρή απόσταση. Αυτά τα ρεύματα ανήκουν επίσης στον Αντί-ανθρωπισμό, γιατί 

στο βάθος υποβιβάζουν το ανθρώπινο ον. Οι δάσκαλοι τους υποτιμούν τον ίδιο τον εαυτό 

τους, αντανακλώντας τις τάσεις μηδενισμού και αυτοκτονίας που είναι στη μόδα. 

Ένα σημαντικό μέρος του ευαίσθητου κόσμου επίσης συμφωνεί με την οικολογία, γιατί 

κατανοεί τη σοβαρότητα του προβλήματος που αυτή καταγγέλλει. Όμως, αν αυτή η 
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οικολογία πάρει τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα που αρμόζει, θα κατευθύνει τον αγώνα 

ενάντια στους παραγωγούς της καταστροφής, δηλαδή ενάντια στο μεγάλο κεφάλαιο και 

την αλυσίδα καταστροφικών εργοστασίων και επιχειρήσεων, κοντινών συγγενών του 

στρατιωτικό-βιομηχανικού συμπλέγματος. Προτού ασχοληθούν με τις φώκιες, θα 

ασχοληθούν με την πείνα, τον υπερπληθυσμό, τη θνησιμότητα, τις αρρώστιες και τις 

ελλείψεις σε στέγη και συνθήκες υγιεινής σε πολλά μέρη του κόσμου. Και θα πρέπει να 

τονίσουν την ανεργία, την εκμετάλλευση, τον ρατσισμό, τη διάκριση στον τεχνολογικά 

εξελιγμένο κόσμο, έναν κόσμο που, με την παράλογη εξέλιξή του, δημιουργεί τις 

οικολογικές ανισορροπίες. 

Δε χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να δείξουμε πώς τα δεξιά κόμματα λειτουργούν ως 

πολιτικά όργανα του Αντί-ανθρωπισμού. ΣΕ  αυτά, η υποκρισία και η κακοπιστία είναι τόσο 

έντονες που, περιοδικά, εμφανίζουν τους εαυτούς τους ως εκπρόσωπους του 

"Ανθρωπισμού". ΣΕ  αυτήν την κατεύθυνση, επίσης κινήθηκε ο πανούργος κλήρος που 

προσπάθησε να δημιουργήσει μια θεωρία με βάση ένα γελοίο "Θεοκεντρικό 

Ανθρωπισμό"(;) Είναι αυτοί οι ίδιοι που εφηύραν τους θρησκευτικούς πολέμους και 

διωγμούς, αυτοί που καταδίκασαν τους ιστορικούς πατέρες του δυτικού Ανθρωπισμού και 

σήμερα σφετερίζονται τις αρετές των θυμάτων τους. Πρόσφατα έφτασαν στο σημείο να 

"συγχωρέσουν τις παρεκτροπές" εκείνων των ιστορικών ανθρωπιστών. Τόσο τεράστια είναι 

η κακοπιστία και η αχρειότητα στην οικειοποίηση των λέξεων, που εκπρόσωποι του Αντί-

ανθρωπισμού προσπάθησαν να καλυφτούν πίσω από το όνομα "ανθρωπιστές". 

Θα ήταν αδύνατο να καταγραφούν οι μέθοδοι, τα όργανα, οι μορφές και οι εκφράσεις που 

διαθέτει ο Αντί-ανθρωπισμός. Ούτως η άλλως, η διευκρίνιση των πιο καλυμμένων τάσεών 

του θα βοηθήσει πολλούς αυθόρμητους ή απλοϊκούς ανθρωπιστές να αναθεωρήσουν τις 

αντιλήψεις τους και το νόημα της κοινωνικής τους πρακτικής. 

 

6. Τα μέτωπα της ανθρωπιστικής δράσης 

Με την πρόθεση να γίνει ένα κοινωνικό κίνημα ευρείας βάσης, οι ανθρωπιστές οργανώνουν 

μέτωπα δράσης στους χώρους εργασίας, στις γειτονιές, στους διάφορους συλλόγους και 

κοινωνική δράση σε  πολιτικούς, περιβαλλοντικούς και πολιτισμικούς οργανισμούς. ΜΕ  

αυτόν τον τρόπο, δημιουργεί συνθήκες ενσωμάτωσης για τις διάφορες προοδευτικές 

δυνάμεις, ομάδες και άτομα, χωρίς αυτά να χάσουν την ταυτότητά τους, ούτε τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους. Ο στόχος αυτού του κινήματος συνίσταται στο να επηρεάσει όλο και 

μεγαλύτερους τομείς του πληθυσμού και να καθοδηγήσει με τη δράση του την κοινωνική 

μετατροπή. 

Οι ανθρωπιστές δεν είναι αφελείς, ούτε φουσκώνουν το στήθος τους με διακηρύξεις των 

ρομαντικών εποχών. ΜΕ  αυτήν την έννοια, δε θεωρούν τις προτάσεις τους ως την πιο 

προηγμένη έκφραση της κοινωνικής συνείδησης, ούτε σκέφτονται την οργάνωσή τους με 

όρους που "δε χωράνε συζήτηση". Οι ανθρωπιστές δεν προσποιούνται ότι είναι 

εκπρόσωποι των πλειοψηφιών. Ούτως ή άλλως, δρουν σύμφωνα με ό,τι τους φαίνεται πιο 

σωστό, στοχεύοντας στις μετατροπές που πιστεύουν ότι είναι πιο κατάλληλες και 

ρεαλιστικές για τη στιγμή στην οποία ζουν. 

Εύχομαι να μπορέσω να  ασχοληθώ με άλλα θέματα στο επόμενο γράμμα. 
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Δεχτείτε μαζί με  αυτό το γράμμα, ένα θερμό χαιρετισμό. 

 

Silo, 5 Απριλίου 1993
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EΒΔΟΜΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ 

 

Αγαπητοί φίλοι,  

 

Σήμερα θα μιλήσουμε για την κοινωνική Επανάσταση. Πώς είναι δυνατό αυτό; Κάποιοι 

συνετά σκεπτόμενοι μας λένε ότι η λέξη "Επανάσταση" έχει πέσει σε αχρηστία μετά την 

αποτυχία του "πραγματικού Σοσιαλισμού". Πιθανώς μέσα στα κεφάλια τους φώλιαζε πάντα 

το πιστεύω ότι οι επαναστάσεις που προηγήθηκαν του 1917 ήταν προετοιμασίες για τη 

"σοβαρή" επανάσταση. Είναι σαφές ότι, αν απέτυχε η "σοβαρή" επανάσταση, δεν 

μπορούμε πια να επιστρέψουμε στο θέμα. Ως συνήθως, οι συνετά σκεπτόμενοι ασκούν την 

ιδεολογική λογοκρισία και απολαμβάνουν το προνόμιο να χορηγούν, ή όχι, άδεια 

παραμονής στις μόδες και τις λέξεις. Αυτοί οι υπάλληλοι του πνεύματος (ή καλύτερα, των 

μέσων διάδοσης) συνεχίζουν να έχουν μαζί μας τεράστιες διαφορές: αυτοί σκέφτονταν ότι 

ο σοβιετικός μονολιθισμός ήταν αιώνιος και, τώρα, ότι η δόξα του καπιταλισμού είναι μια 

ακλόνητη πραγματικότητα. Θεωρούσαν δεδομένο ότι το ουσιαστικό μιας επανάστασης 

ήταν να χυθεί αίμα, ότι η απαραίτητη διακόσμηση ήταν οι σημαίες στον άνεμο, οι πορείες, 

οι χειρονομίες και οι παθιασμένες ομιλίες. Στο τοπίο διαμόρφωσής τους δρούσε πάντα η 

κινηματογραφία και η μόδα Pierre Cardin. Σήμερα, για παράδειγμα, όταν σκέφτονται το 

Ισλάμ φαντάζονται μια γυναικεία μόδα που τους ανησυχεί και όταν μιλάνε για την Ιαπωνία 

δεν σταματούν να  ανησυχούν, εκτός από το οικονομικό ζήτημα, και για το πάντα έτοιμο να 

αποκαλυφτεί κιμονό. Αν σα μωρά τράφηκαν με κινηματογραφικές ταινίες και βιβλία με 

πειρατές, στη συνέχεια αισθάνθηκαν έλξη για το Κατμαντού, το γύρο των νησιών, την 

οικολογική προστασία και τη "φυσική" μόδα, αν, αντίθετα, γεύτηκαν τα γουέστερν και τα 

θεάματα δράσης, καθόρισαν στη συνέχεια την πρόοδο σε όρους ανταγωνιστικού πολέμου 

ή την επανάσταση σε όρους εκρήξεων. 

Zούμε σε  έναν κόσμο κωδικών μαζικής επικοινωνίας, στον οποίο οι διαμορφωτές απόψεων 

μας επιβάλλουν το μήνυμά τους μέσω εφημερίδων, περιοδικών και ραδιοφώνων, στον 

οποίο οι συγγραφείς της αδύναμης νοημοσύνης καθορίζουν τα θέματα που πρέπει να 

συζητηθούν, στον οποίο τα συνετά άτομα μας πληροφορούν και διασαφηνίζουν τα σχετικά 

με το σημερινό κόσμο... Μπροστά στις κάμερες παρουσιάζεται καθημερινά το σωματείο 

των γνωμοδοτών. Εκεί, τακτικά, παίρνει το λόγο ο ψυχολόγος, ο κοινωνιολόγος, ο 

πολιτικολόγος, ο μόδιστρος, ο δημοσιογράφος που πήρε συνέντευξη από τον Καντάφι και ο 

μυστήριος αστρολόγος. Έπειτα, όλοι μαζί φωνάζουν: "Επανάσταση; είστε τελείως 

ντεμοντέ!" Τελικά, η δημόσια γνώμη (δηλαδή, αυτή που δημοσιεύεται) υποστηρίζει ότι όλα 

πάνε προς το καλύτερο παρά τα κάποια απρόοπτα και βεβαιώνει, επίσης, το θάνατο της 

επανάστασης. 

Ποιο σύνολο καλά διαρθρωμένων ιδεών ικανό να υποβαθμίσει την επαναστατική 

διαδικασία στο σημερινό κόσμο, μας παρουσιάστηκε; Το μόνο που εκφράστηκε ήταν 

απόψεις θεατρίνων. Δεν υπάρχουν, γι'  αυτό, ρωμαλέες ιδέες που να αξίζει να συζητηθούν 

με σοβαρότητα. 

Ας περάσουμε τώρα σε σημαντικά ζητήματα. 
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1. Καταστροφικό χάος ή επανάσταση 

Η ανάλυση της κατάστασης που ζούμε πραγματοποιήθηκε σε  αυτή τη σειρά γραμμάτων 

που γράφτηκαν στη διάρκεια δυο χρόνων. Σα συνέπεια αυτής της ανάλυσης φτάνουμε στο 

εξής δίλημμα: ή παρασυρόμαστε από μια όλο και πιο παράλογη τάση ή δίνουμε στα 

συμβάντα μια διαφορετική έννοια. Στο φόντο αυτής της παρουσίασης ενεργεί η διαλεκτική 

της ελευθερίας ενάντια στο καθορισμένο, η ανθρώπινη αναζήτηση της εκλογής και η 

υποχρέωση απέναντι στις μηχανικές τάσεις και διαδικασίες των οποίων ο προορισμός είναι 

απάνθρωπος. Απάνθρωπη είναι η συγκέντρωση του μεγάλου κεφαλαίου μέχρι την 

παγκόσμια παράλυσή του. Απάνθρωπος θα είναι ο κόσμος που θα πλήττεται από λιμούς, 

μεταναστεύσεις, πολέμους και ατέλειωτες μάχες, καθημερινή ανασφάλεια, γενικευμένο 

παραλογισμό, χάος, αδικία, περιορισμό της ελευθερίας και δοξασμό των νέων 

σκοταδισμών. Απάνθρωπο θα είναι να συνεχίσουμε να περιστρεφόμαστε σε ένα τροχό 

μέχρι την εμφάνιση ενός άλλου πολιτισμού που να κινείται με τα ίδια ηλίθια γρανάζια... αν 

δηλαδή αυτό θα είναι δυνατό μετά από την κατάρρευση αυτού του πρώτου πλανητικού 

πολιτισμού που τώρα αρχίζει να διαμορφώνεται. Όμως σε  αυτή τη μακριά ιστορία η ζωή 

των γενιών και των ατόμων είναι τόσο σύντομη και τόσο άμεση που καθένας θεωρεί τη 

γενική μοίρα σαν τη δική του ιδιαίτερη μοίρα διευρυμένη και όχι τη δική του ιδιαίτερη 

μοίρα σαν περιορισμένη γενική μοίρα. Έτσι, είναι πολύ πιο πειστικό αυτό που κάθε άτομο 

ζει σήμερα από εκείνο που θα ζήσει ο ίδιος ή τα παιδιά του αύριο. Και έτσι, η κατάσταση 

εκατομμυρίων ανθρώπινων όντων είναι τόσο κρίσιμη που δε μένει χώρος για να 

συλλογιστούν ένα υποθετικό μέλλον που μπορεί να επέλθει. Υπάρχει τόση τραγωδία αυτή 

τη συγκεκριμένη στιγμή και αυτό είναι παραπάνω από αρκετό για να αγωνιστούμε για μια 

βαθιά αλλαγή κατάστασης. Για ποιο λόγο, λοιπόν, αναφέρουμε το αύριο αν οι επείγουσες 

σημερινές ανάγκες είναι τεράστιες; Απλά, γιατί όλο και περισσότερο χειραγωγείται η εικόνα 

του μέλλοντος και μας παροτρύνουν να ανεχτούμε τη σημερινή κατάσταση σα να επρόκειτο 

για μια ασήμαντη και περαστική κρίση. "Κάθε οικονομική διόρθωση -τρομοκρατούν- έχει 

ένα κοινωνικό κόστος". "Είναι λυπηρό -λένε- ότι για να είμαστε όλοι καλά στο μέλλον, εσείς 

θα πρέπει να περάσετε άσχημα το παρόν σας". "Μήπως πριν -ρωτούν- υπήρχε αυτή η 

τεχνολογία και αυτή η ιατρική στα πιο πλούσια μέρη;" "Θα φτάσει -βεβαιώνουν- και η δική 

σας σειρά!" 

Και ενώ αναβάλλουν, αυτοί οι ίδιοι που υποσχέθηκαν πρόοδο για όλους συνεχίζουν να  

ανοίγουν το λάκκο που χωρίζει τις ισχυρές μειοψηφίες από τις όλο και περισσότερο 

βασανισμένες πλειοψηφίες. Αυτή η κοινωνική οργάνωση μας κλείνει σε  ένα φαύλο κύκλο 

που ανατροφοδοτείται και προβάλλεται προς ένα σφαιρικό σύστημα από το οποίο δεν 

μπορεί να ξεφύγει κανένα σημείο του πλανήτη. Αλλά επίσης είναι ξεκάθαρο ότι σε όλα τα 

μέρη αρχίζουν να μην πιστεύουν τις υποσχέσεις των κοινωνικών κεφαλών, ότι οι 

τοποθετήσεις γίνονται όλο και πιο ριζικές και ότι ξεκινά η γενική αναταραχή. Θα 

πολεμήσουμε όλοι ενάντια σε όλους; 

Θα πολεμήσουν πολιτισμοί ενάντια σε άλλους πολιτισμούς, ήπειροι ενάντια σε άλλες 

ηπείρους, έθνη ενάντια σε άλλα έθνη, γείτονες ενάντια σε άλλους γείτονες και συγγενείς 

ενάντια σε άλλους συγγενείς; Θα προχωρήσουμε προς τον χωρίς κατεύθυνση 

αυθορμητισμό, σαν πληγωμένα ζώα που ουρλιάζουν από τον πόνο ή θα ενσωματώσουμε 
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όλες τις διαφορές, καλοδεχούμενες, προς την κατεύθυνση της παγκόσμιας επανάστασης; 

Αυτό που προσπαθώ να διατυπώσω είναι ότι παρουσιάζεται το δίλημμα του απλού 

καταστροφικού χάους ή της Επανάστασης σαν κατεύθυνσης που μπορεί να υπερνικήσει 

τις διαφορές των καταπιεσμένων. Λέω ότι η παγκόσμια κατάσταση και η ιδιαίτερη 

κατάσταση κάθε ατόμου θα παρουσιάζουν κάθε μέρα μεγαλύτερες συγκρούσεις και το να 

αφήσουμε το μέλλον στα χέρια αυτών που μας έχουν διευθύνει μέχρι σήμερα είναι 

αυτοκτονικό. Δεν είναι πια η εποχή που είναι δυνατό να εξαφανιστεί κάθε αντίθεση και να 

διακηρύξουμε την επόμενη μέρα: "Η ειρήνη βασιλεύει στη Βαρσοβία". Δεν είναι πλέον οι 

καιροί που το 10% του πληθυσμού μπορεί να αποφασίζει, χωρίς περιορισμό, για το 

υπόλοιπο 90%. ΣΕ  αυτό το σύστημα που αρχίζει να είναι παγκόσμια κλειστό, και καθώς δεν 

υπάρχει μια ξεκάθαρη κατεύθυνση αλλαγής, όλα εξαρτώνται από την απλή συσσώρευση 

κεφαλαίου και  εξουσίας. Το αποτέλεσμα είναι ότι σε ένα κλειστό σύστημα δεν μπορούμε 

να περιμένουμε τίποτε άλλο παρά το μηχανισμό της γενικής σύγχυσης. Η παραδοξολογία 

του συστήματος μας πληροφορεί ότι στην προσπάθεια να ρυθμίσουμε την αυξανόμενη 

αταξία, η αταξία θα τείνει να  αυξηθεί. Δεν υπάρχει άλλη λύση απ' το να μετατρέψουμε 

επαναστατικά το σύστημα, ανοίγοντάς το στην ποικιλία των ανθρώπινων αναγκών και 

προσδοκιών. Θέτοντας έτσι τα πράγματα, το θέμα της επανάστασης αποκτά ένα 

ασυνήθιστο μεγαλείο και μια προβολή που δεν μπορούσε να έχει σε προηγούμενες εποχές. 

 

2. Για ποια επανάσταση μιλάμε; 

Στο προηγούμενο γράμμα τοποθετήθηκα σε θέματα της εργασίας απέναντι στο μεγάλο 

κεφάλαιο, της πραγματικής Δημοκρατίας απέναντι στην τυπική, της αποκέντρωσης 

απέναντι στο συγκεντρωτισμό, της μη διάκρισης απέναντι στη διάκριση, της ελευθερίας 

απέναντι στην καταπίεση. Αν σήμερα το κεφάλαιο μεταβιβάζεται βαθμιαία στην τράπεζα, 

αν η τράπεζα σφετερίζεται τις επιχειρήσεις, τις χώρες, τις ηπείρους και τον κόσμο, η 

επανάσταση περιλαμβάνει την οικειοποίηση της τράπεζας έτσι που αυτή να εκπληρώνει τη 

λειτουργία της προσφέροντας τις υπηρεσίες της χωρίς να εισπράττει σε αντάλλαγμα 

συμφέροντα που από τη φύση τους, είναι τοκογλυφικά. Αν στο καταστατικό μιας 

επιχείρησης το κεφάλαιο εισπράττει κέρδη και ο εργαζόμενος μισθό ή αμοιβή, αν στην 

επιχείρηση η διαχείριση και οι αποφάσεις βρίσκονται στα χέρια του κεφαλαίου, η 

επανάσταση περιλαμβάνει την επανεπένδυση του κέρδους, την μετατροπή του ή τη 

χρησιμοποίησή του στη δημιουργία καινούριων πηγών εργασίας και η διαχείριση και οι 

αποφάσεις να μοιράζονται σε εργασία και κεφάλαιο. Αν οι περιοχές ή οι επαρχίες μιας 

χώρας εξαρτώνται από τις κεντρικές αποφάσεις, η επανάσταση περιλαμβάνει την 

αποδομοποίηση αυτής της εξουσίας έτσι που οι επαρχιακές οντότητες να διαμορφώσουν 

μια ομοσπονδιακή δημοκρατία και η εξουσία αυτών των επαρχιών να αποκεντρωθεί  υπέρ 

της κοινοτικής βάσης απ' όπου θα πρέπει να ξεκινά κάθε εκλογική αντιπροσώπευση. Αν η 

υγεία και η εκπαίδευση εφαρμόζονται με άνισο τρόπο για τους κατοίκους μιας χώρας, η 

επανάσταση περιλαμβάνει δωρεάν υγεία και εκπαίδευση για όλους, γιατί οριστικά αυτές 

είναι οι δυο μέγιστες αξίες της επανάστασης και αυτές θα πρέπει να αντικαταστήσουν το 

παράδειγμα της σημερινής κοινωνίας που δίνεται από τον πλούτο και την εξουσία. 

Τοποθετώντας τα πάντα στην υπηρεσία της υγείας και της εκπαίδευσης, τα 

περιπλοκότατα οικονομικά και τεχνολογικά προβλήματα της σημερινής κοινωνίας θα 

έχουν το σωστό πλαίσιο για την αντιμετώπισή τους. Και αρνούμαστε ότι ενεργώντας με 
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αντίστροφο τρόπο μπορεί να διαμορφωθεί μια κοινωνία με εξελικτικές δυνατότητες. Το 

μεγάλο επιχείρημα του καπιταλισμού είναι το να αμφισβητεί τα πάντα ρωτώντας πάντα 

από πού θα βγουν οι πόροι και πώς θα αυξηθεί η παραγωγικότητα, υπονοώντας ότι οι 

πόροι βγαίνουν από τα τραπεζικά δάνεια και όχι από την εργασία του λαού. Εξάλλου, σε τι 

χρησιμεύει η παραγωγικότητα αν στη συνέχεια εξατμίζεται από τα χέρια αυτού που 

παράγει; Δε μας λέει τίποτε ιδιαίτερο το μοντέλο που έχει λειτουργήσει για κάποιες 

δεκαετίες σε ορισμένα μέρη του κόσμου και που σήμερα αρχίζει να αποδιαρθρώνεται. Το 

αν η υγεία κα η εκπαίδευση αυτών των χωρών αυξάνεται εκπληκτικά, είναι κάτι που πρέπει 

να το δούμε στο φως της αύξησης όχι μόνο των φυσικών αλλά των ψυχοκοινωνικών 

πληγών. Αν είναι μέρος της εκπαίδευσης η δημιουργία ενός ανθρώπινου όντος αυταρχικού, 

βίαιου και ξενόφοβου, αν είναι μέρος της προόδου της υγείας η αύξηση του αλκοολισμού, 

του εθισμού στα ναρκωτικά και της αυτοκτονίας, τότε ένα τέτοιο μοντέλο δεν αξίζει τίποτα. 

Θα συνεχίσουμε να θαυμάζουμε τα κέντρα οργανωμένης εκπαίδευσης, τα καλά 

εξοπλισμένα νοσοκομεία και επίσης θα προσπαθήσουμε να βρίσκονται στην υπηρεσία του 

λαού χωρίς διακρίσεις. Όσον αφορά το περιεχόμενο και το νόημα της υγείας και της 

εκπαίδευσης υπάρχουν πολλά προς συζήτηση με το σημερινό σύστημα. 

Μιλάμε για μια κοινωνική επανάσταση που να αλλάζει δραστικά τις συνθήκες ζωής του 

λαού, για μια πολιτική επανάσταση που να μεταβάλλει τη δομή της εξουσίας και, τελικά, 

για μια ανθρώπινη επανάσταση που να δημιουργεί τα δικά της παραδείγματα 

αντικαθιστώντας τις παρηκμασμένες σημερινές αξίες. Η κοινωνική επανάσταση, στην 

οποία στοχεύει ο Ανθρωπισμός, περνά από την ανάληψη της πολιτικής εξουσίας, για να 

πραγματοποιήσει τις μετατροπές που αντιστοιχούν, αλλά η ανάληψη αυτής της εξουσίας 

δεν είναι ένας αυτοσκοπός. H βία δεν είναι ένα ουσιαστικό συστατικό αυτής της 

επανάστασης. Τι θα άξιζε η απεχθής πρακτική της εκτέλεσης και της φυλακής για τον εχθρό; 

Ποια θα ήταν η διαφορά με τους παντοτινούς καταπιεστές; Η επανάσταση της Ινδίας κατά 

των αποίκων παράχθηκε μέσω της κοινωνικής πίεσης και όχι μέσω της βίας. Ήταν μια 

ανολοκλήρωτη επανάσταση που καθορίστηκε από την ανεπάρκεια των ιδεών της, αλλά 

ταυτόχρονα επέδειξε μια καινούρια μεθοδολογία δράσης και αγώνα. Η επανάσταση 

ενάντια στην ιρανική μοναρχία ξέσπασε μέσω της λαϊκής πίεσης, χωρίς την κατάληψη των 

κέντρων πολιτικής εξουσίας μια και αυτά "εκκενώθηκαν", αποδομοποιήθηκαν μέχρι να 

σταματήσουν να λειτουργούν... έπειτα η μισαλλοδοξία κατέστρεψε τα πάντα. Κι έτσι, είναι 

δυνατή η επανάσταση με διαφορετικά μέσα, συμπεριλαμβανομένης της εκλογικής νίκης, 

όμως η δραστική μετατροπή των δομών είναι κάτι που ούτως ή άλλως πρέπει να μπει σε 

κίνηση άμεσα, ξεκινώντας από την εγκαθίδρυση μιας καινούριας τάξης δικαίου που, μεταξύ 

άλλων θεμάτων, να δείχνει με σαφήνεια τις καινούριες κοινωνικές σχέσεις παραγωγής, που 

να εμποδίζει κάθε αυθαιρεσία και που να ρυθμίζει τη λειτουργία εκείνων των δομών του 

παρελθόντος που είναι ακόμη δυνατό να βελτιωθούν. 

 

Οι επαναστάσεις που σήμερα ψυχορραγούν ή οι καινούριες που κυοφορούνται δε θα 

προχωρήσουν πέρα από τη μαρτυρία μέσα σε μια αδρανή τάξη, δε θα φτάσουν πέρα από 

την οργανωμένη ταραχή, αν δεν προχωρήσουν στην κατεύθυνση που προτείνεται από τον 

Ανθρωπισμό, δηλαδή στην κατεύθυνση ενός συστήματος κοινωνικών σχέσεων του οποίου 

η κεντρική αξία να είναι το ανθρώπινο ον και όχι οποιαδήποτε άλλη όπως θα μπορούσε να 

είναι η "παραγωγή", "η σοσιαλιστική κοινωνία" κλπ. Όμως η τοποθέτηση του ανθρώπινου 
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όντος σαν κεντρική αξία περιλαμβάνει μια τελείως διαφορετική ιδέα από αυτό που σήμερα 

κατανοείται, ακριβώς, σαν ανθρώπινο ον. Τα σημερινά σχήματα κατανόησης βρίσκονται 

ακόμη πολύ μακριά από την ιδέα και την ευαισθησία που είναι απαραίτητες για να 

αντιληφθούμε την πραγματικότητα του ανθρώπου. Ωστόσο, και είναι απαραίτητο να το 

διασαφηνίσουμε, αρχίζει να διαφαίνεται μια ορισμένη ανάκτηση της κριτικής νοημοσύνης 

έξω από τους τύπους που είναι αποδεκτοί από την επιφανειακή επιτηδειότητα της εποχής. 

Στον G. Petrovic', για να εκθέσουμε μια περίπτωση, συναντούμε μια αντίληψη 

πουπροαναγγέλει αυτό που εκθέτουμε. Αυτός ορίζει την Επανάσταση ως "τη δημιουργία 

ενός τρόπου ουσιαστικά ξεχωριστής ύπαρξης, διαφορετικής από κάθε μη ανθρώπινο ον, 

αντι-ανθρώπινο ή όχι ακόμηολοκληρωμένα ανθρώπινο". Ο Petrovic' καταλήγει ταυτίζοντας 

τηνΕπανάσταση με την πιο υψηλή μορφή ύπαρξης, σαν ύπαρξη σε πληρότητα και σαν 

Ύπαρξη-σε-Ελευθερία. (θέσεις πάνω στην "Αναγκαιότητα μιας αντίληψης της 

επανάστασης", 1977, "Η Φιλοσοφίακαι οι Κοινωνικές Επιστήμες", συνέδριο της Μorelia, 

1975). 

Δε θα σταματήσει η επαναστατική παλίρροια που βρίσκεται σε κίνηση σαν έκφραση της 

απελπισίας των καταπιεσμένων μειονοτήτων. Όμως ακόμη κι αυτό δε θα είναι αρκετό μια 

και η σωστή κατεύθυνση αυτής της διαδικασίας δε θα δοθεί μόνο από τη μηχανική της 

"κοινωνικής πρακτικής". Το να περάσουμε από το πεδίο της αναγκαιότητας στο πεδίο της 

ελευθερίας μέσω της επανάστασης, είναι η προσταγή αυτής της εποχής στην οποία το 

ανθρώπινο ον έχει μείνει αποκλεισμένο. Οι μελλοντικές επαναστάσεις, αν προχωρήσουν 

πέρα από την ανταρσία, το πραξικόπημα, τις διεκδικήσεις των τάξεων, ή των εθνών, ή της  

θρησκείας, θα πρέπει να υιοθετήσουν ένα μετατρεπτικό χαρακτήρα ενσωμάτωσης με 

βάση την ανθρώπινη ουσία. Από αυτό συμπεραίνεται ότι πέρα από τις αλλαγές που 

παράγουν στις συγκεκριμένες καταστάσεις των χωρών, ο χαρακτήρας τους θα είναι 

συμπαντικός και  στόχος τους η παγκοσμιοποίηση. Κατά συνέπεια, όταν μιλάμε για 

"παγκόσμια επανάσταση" κατανοούμε ότι οποιαδήποτε ανθρωπιστική επανάσταση, ή 

που μεταβάλλεται σε ανθρωπιστική, ακόμη κι αν πραγματοποιείται σε μια περιορισμένη 

κατάσταση θα έχει το χαρακτήρα και το στόχο που θα την παρασύρουν πιο μακριά. Και 

αυτή η επανάσταση, όσο κι αν είναι ασήμαντο το μέρος στο οποίο παράγεται, θα 

σχετίζεται με την ουσία κάθε ανθρώπινου όντος. Η Παγκόσμια Επανάσταση  δεν μπορεί να 

διαμορφωθεί σε όρους επιτυχίας παρά στην πραγματική εξανθρωπιστική της διάσταση. Ο 

καινούριος τύπος επαναστάτη που αντιστοιχεί σε  αυτό τον καινούριο τύπο επανάστασης, 

μετατρέπεται, από ουσία και από δραστηριότητα, σε εξανθρωπιστή του κόσμου. 

 

3. Τα μέτωπα δράσης στην επαναστατική διαδικασία 

Θα ήθελα τώρα να επεκταθώ σε κάποιες πρακτικές σκέψεις σχετικά με τη δημιουργία των 

απαραίτητων συνθηκών για την ενότητα, οργάνωση και αύξηση μιας επαρκούς κοινωνικής 

δύναμης που να επιτρέπει να τοποθετηθούμε στην κατεύθυνση μιας επαναστατικής 

διαδικασίας. 

Η παλιά θέση των συνασπισμών προοδευτικών δυνάμεων με βάση τη συμφωνία σε κάποια 

βασικά σημεία σήμερα καταλήγει στην πρακτική του "κολάζ" κομματικών σχισμάτων χωρίς 

κοινωνική ένταξη. ΜΕ  αυτό τον τρόπο προκύπτει μια συγκέντρωση αντιφάσεων ανάμεσα 

σε κεφαλές που στοχεύουν στο πρωταγωνισμό των εφημερίδων και την εκλογική 
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προαγωγή. Σε εποχές όπου ένα κόμμα με επαρκείς οικονομικούς πόρους μπορούσε να 

υπερνικήσει τις διαιρέσεις, η εφαρμογή των εκλογικών "συνασπισμών" ήταν βιώσιμη. 

Σήμερα η κατάσταση έχει αλλάξει δραστικά και, ωστόσο, η παραδοσιακή αριστερά 

συνεχίζει με αυτές τις μεθόδους σαν να μην είχε συμβεί τίποτε. Είναι απαραίτητο να 

αναθεωρήσουμε τη λειτουργία του Κόμματος σήμερα και να αναρωτηθούμε αν τα πολιτικά 

κόμματα είναι δομές ικανές να βάλουν σε κίνηση την Επανάσταση. Γιατί αν το σύστημα 

κατέληξε να μεταβολίσει τα κόμματα μετατρέποντάς τα σε "κέλυφος" μιας δράσης 

που ελέγχουν τα μεγάλα κεφάλαια και η τράπεζα, ένα υπερδομημένο κόμμα χωρίς 

ανθρώπινη βάση θα μπορέσει να πλησιάσει την τυπική εξουσία (όχι την πραγματική 

εξουσία), χωρίς γι' αυτό να εισάγει καμιά βαθιά αλλαγή. Η πολιτική δράση απαιτεί, προς το 

παρόν, τη δημιουργία ενός κόμματος που να επιτύχει εκλογική αντιπροσώπευση σε 

διαφορετικά επίπεδα. Όμως πρέπει να είναι σαφές από την πρώτη στιγμή ότι αυτή η 

αντιπροσώπευση έχει σα στόχο να κατευθύνει τη σύγκρουση στο εσωτερικό της 

κατεστημένης εξουσίας. ΜΕ  αυτό το πλαίσιο, ένα μέλος του κόμματος που επιτυγχάνει 

λαϊκή αντιπροσώπευση δεν είναι ένας δημόσιος υπάλληλος παρά έναςεισηγητής που 

εκθέτει τις αντιφάσεις του συστήματος και οργανώνει τον αγώνα προς την επανάσταση. Με 

άλλα λόγια, η θεσμική ή κομματική πολιτική εργασία κατανοείται εδώ σαν την έκφραση 

ενός πλατιού κοινωνικού φαινομένου που έχει τη δική του δυναμική. ΜΕ αυτό τον τρόπο, 

το Κόμμα μπορεί να αναπτύξει τη μέγιστη δραστηριότητά του σε εκλογικές περιόδους όμως 

τα διάφορα μέτωπα δράσης που περιστασιακά του χρησιμεύουν σα βάση, χρησιμοποιούν 

το ίδιο εκλογικό γεγονός για να τονίσουν συγκρούσεις και να διευρύνουν την οργάνωσή 

τους. Υπάρχουν εδώ σημαντικές διαφορές από την παραδοσιακή αντίληψη του κόμματος. 

Πραγματικά, πριν από κάποιες δεκαετίες υπήρχε η αντίληψη ότι το κόμμα ήταν η 

εμπροσθοφυλακή της μάχης που οργάνωνε διαφορετικά μέτωπα δράσης. Εδώ προτείνεται 

το αντίστροφο. Είναι τα μέτωπα δράσης που οργανώνουν και αναπτύσσουν τη βάση ενός 

κοινωνικού κινήματος και το κόμμα είναι η θεσμική έκφραση αυτού του κινήματος. Με τη 

σειρά του, το κόμμα πρέπει να δημιουργήσει συνθήκες ενσωμάτωσης για άλλες 

προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις μια και δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι εκείνες χάνουν την 

ταυτότητά τους λειτουργώντας στο εσωτερικό του. Το κόμμα πρέπει να προχωρήσει πιο 

πέρα από τηδική του ταυτότητα διαμορφώνοντας με άλλες δυνάμεις ένα πιο ευρύ 

"μέτωπο" που να περικλείει όλους τους τεμαχισμένους προοδευτικούς παράγοντες. Αλλά 

δε θα προχωρήσει πέρα από τη συμφωνία των κεφαλών αν το κόμμα δεν έχει μια 

πραγματική βάση που να καθοδηγεί αυτή τη διαδικασία. Απ' το άλλο μέρος, αυτό το σχέδιο 

δεν είναι αντιστρέψιμο με την έννοια του να αποτελέσει το κόμμα μέρος ενός μετώπου που 

οργανώνουν άλλες υπερδομές. Θα υπάρξει ένα πολιτικό μέτωπο με άλλες δυνάμεις αν 

αυτές συγκατατεθούν στις συνθήκες που καθορίζει το κόμμα του οποίου η πραγματική 

δύναμη δίνεται από την οργάνωση της βάσης. Ας περάσουμε στη συνέχεια στα διάφορα 

μέτωπα δράσης.  

Είναι απαραίτητο διαφορετικά μέτωπα δράσης να πραγματοποιήσουν την εργασία τους 

στη διαχειριστική βάση των χωρών στοχεύοντας στο δήμο ή την κοινότητα. Θα πρέπει να 

διαμορφωθούν στην καθορισμένη περιοχή εργασιακά μετώπα δράσης και μετώπα 

διαμονής,  κατευθύνοντας τη δράση στις πραγματικές συγκρούσεις με σειρά 

προτεραιότητας. Αυτό σημαίνει ότι ο αγώνας για τις άμεσες διεκδικήσεις δεν έχει νόημα 

αν αυτές δεν καταλήγουν σε οργανωτική αύξηση και τοποθέτηση για μετέπειτα βήματα. 
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Είναι σαφές ότι κάθε σύγκρουση πρέπει να εξηγείται με όρους που σχετίζονται άμεσα με το 

επίπεδο ζωής, με την υγεία και την εκπαίδευση του πληθυσμού (λογικά, οι εργαζόμενοι της 

υγείας και της εκπαίδευσης πρέπει να μετατραπούν σε άμεσους συμπαθούντες και στη 

συνέχεια σε απαραίτητα στελέχη για την άμεση οργάνωση της κοινωνικής βάσης). 

Οσον αφορά τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, παρουσιάζεται εδώ το ίδιο φαινόμενο των 

κομμάτων του συστήματος, γι' αυτό δεν είναι σκόπιμος ο έλεγχος του συνδικάτου ή του 

σωματείου αλλά η συνάρθροιση εργαζομένων που, σα συνέπεια, να πάρουν τον έλεγχο 

από τις παραδοσιακές κεφαλές. Πρέπει να προαχθεί κάθε σύστημα άμεσης εκλογής, κάθε 

συνέλευση και συνεδρίαση που να συμπεριλαμβάνει τη διεύθυνση και να απαιτεί από αυτή 

να πάρει θέση στις συγκεκριμένες συγκρούσεις έτσι που ή να απαντήσει στις απαιτήσεις 

της βάσης ή να παραμεριστεί. Και, βέβαια, τα μέτωπα δράσης στο συνδικαλιστικό χώρο 

πρέπει να σχεδιάσουν την τακτική τους στοχεύοντας στην αύξηση της οργάνωσης της 

κοινωνικής βάσης. 

Τελικά, οι κοινωνικοί και πολιτιστικοί θεσμοί που ξεκινούν τη δράση από τη βάση είναι 

σημαντικά εργαλεία του αγώνα που επιτρέπουν την ένωση διακρινόμενων ή 

καταδιωκώμενων ομάδων, στο πλαίσιο του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, 

δίνοντάς τους μια κοινή κατεύθυνση παρά τις ιδιαίτερες διαφορές τους. Η θέση ότι κάθε 

έθνος, κοινότητα, ή ανθρώπινη ομάδα που διακρίνεται πρέπει να αποκτά δύναμη μόνη της 

για να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις, έχει ένα σημαντικό ελάττωμα στην εκτίμηση. Αυτή η 

τοποθέτηση ξεκινά από την ιδέα ότι το να "αναμειχθούν" με ξένα στοιχεία τους κάνει να 

χάσουν την ταυτότητά τους, όταν στην πραγματικότητα η απομόνωσή τους τους εξασθενεί 

και τους οδηγεί με μεγαλύτερη ευκολία στο ξερίζωμα, ή ακόμη τους κάνει να ριζωθούν με 

τέτοιο τρόπο που οι διώκτες τους να δικαιολογούν με  αυτό την άμεση δράση εναντίον 

τους. Η καλύτερη εγγύηση επιβίωσης μιας μειονότητας είναι να γίνει μέρος ενός μετώπου 

με άλλους που κατευθύνουν τον αγώνα για τις διεκδικήσεις τους σε επαναστατική 

κατεύθυνση. Τελικά, το σύστημα σφαιρικά είναι αυτό που έχει δημιουργήσει τις συνθήκες 

διάκρισης που δε θα εξαφανιστούν έως ότου μετατραπεί αυτή η κοινωνική τάξη. 

 

4. Η επαναστατική διαδικασία και η κατεύθυνσή της 

Πρέπει να διακρίνουμε ανάμεσα σε επαναστατική διαδικασία και επαναστατική 

κατεύθυνση. Σύμφωνα με τη δική μας τοποθέτηση, η επαναστατική διαδικασία 

κατανοείται σαν ένα σύνολο μηχανικών συνθηκών που δημιουργήθηκαν κατά την 

εξέλιξη του συστήματος. ΜΕ  αυτή την έννοια, μια τέτοια εξέλιξη δημιουργεί παράγοντες 

σύγχυσης που, τελικά, μεταβάλλονται, επιβάλλονται ή καταλήγουν να αποσυνθέσουν το 

σχήμα στο σύνολό του. Με βάση τις αναλύσεις που έχουμε εκφράσει μέχρι τώρα, η 

σφαιρικότητα στην οποία τείνουμε αυτές τις στιγμές παρουσιάζει οξείς παράγοντες αταξίας 

στη συνολική εξέλιξη του συστήματος. Πρόκειται για μια διαδικασία ανεξάρτητη από την 

εκούσια δράση ομάδων ή ατόμων. Έχουμε ήδη αναφέρει αυτό το σημείο σε αρκετές 

περιστάσεις. Το πρόβλημα που εκτίθεται τώρα είναι, ακριβώς, αυτό του μέλλοντος του 

συστήματος που τείνει να επαναστατεί μηχανικά χωρίς να μεσολαβεί κάποιος 

προοδευτικός προσανατολισμός. Αυτός ο προσανατολισμός εξαρτάται από την ανθρώπινη 

πρόθεση και διαφεύγει από τον καθορισμό των συνθηκών που δημιουργεί το σύστημα. Και 

άλλοτε διασαφηνίσαμε τηντοποθέτησή μας σχετικά με τη μη παθητικότητα της ανθρώπινης 
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συνείδησης, το ουσιαστικό χαρακτηριστικό της να μην είναι απλήαντανάκλαση 

αντικειμενικών συνθηκών, την ικανότητά της να αντιτίθεται σε τέτοιες συνθήκες και να 

προσχεδιάζει μια μελλοντική κατάσταση διαφορετική από αυτή που ζει τη σημερινή στιγμή 

(εδώ συστήνουμε την ανάγνωση του "Τέταρτου Γράμματος", παρ. 3 και 4 και του βιβλίου 

"Συνεισφορές στη Σκέψη" στο μέρος "Ιστοριολογικές Συζητήσεις", κεφ. ΙΙΙ, παρ. 2 και 3). 

Μέσα σε  αυτό το πλαίσιο της ελευθερίας, ανάμεσα σε συνθήκες, ερμηνεύουμε την 

επαναστατική κατεύθυνση. 

Με την εξάσκηση βίας μια μειοψηφία επιβάλλει τις συνθήκες της στο κοινωνικό σύνολο και 

οργανώνει μια τάξη, ένα αδρανές σύστημα, που συνεχίζει την εξέλιξή της. Βλέποντας έτσι 

τα πράγματα, τόσο οτρόπος παραγωγής και οι κοινωνικές σχέσεις που συνεπάγεται, τόσο 

το σύστημα δικαιοσύνης και οι κυρίαρχες ιδεολογίες που ρυθμίζουν και δικαιολογούν αυτή 

την τάξη και τόσο ο κρατικός ή παρακρατικός μηχανισμός μέσω του οποίου ελέγχεται όλη η 

κοινωνία γίνονται εργαλεία στην υπηρεσία των συμφερόντων και προθέσεων της 

κατεστημένης μειοψηφίας. Αλλά η εξέλιξη του συστήματος συνεχίζει μηχανικά πιο πέρα 

από τις προθέσεις αυτής της μειοψηφίας, που αγωνίζεται για να συγκεντρώσει όλο και 

περισσότερο τους παράγοντες εξουσίας και ελέγχου, προκαλώντας έτσι μια νέα επιτάχυνση 

στην εξέλιξη του συστήματος που προοδευτικά ξεφεύγει από την κυριαρχία της. ΜΕ  αυτό 

τον τρόπο, η αύξηση της σύγχυσης θα συγκρουστεί με την κατεστημένη τάξη και θα 

προκαλέσει εκ μέρους αυτής της τάξης την προοδευτική εφαρμογή των μέσων προστασίας 

της. Σε κριτικές εποχές θα επιβληθεί σε όλη η κοινωνία με όλη τη δύναμη της βίας που 

διαθέτει το σύστημα. Ετσι φτάνει στο μέγιστο διαθέσιμο μέσο: το στρατό. Αλλά είναι 

απόλυτα σίγουρο ότι τα στρατεύματα θα συνεχίσουν να απαντούν με τον αραδοσιακό 

τρόπο σε εποχές που το σύστημα κατευθύνεται προς τη σφαιρική παράλυση; Αν αυτό δε 

γίνει έτσι, η αλλαγή κατάστασης που μπορεί  να υπάρξει στην κατεύθυνση των σημερινών 

συμβάντων γίνεται θέμα προς συζήτηση. Αρκεί να συλλογιστούμε τις τελικές φάσεις των 

πολιτισμών που προηγήθηκαν του σημερινού για να καταλάβουμε ότι τα στρατεύματα 

υψώθηκαν ενάντια στην κατεστημένη εξουσία, διαιρέθηκαν στους εμφύλιους πολέμους 

που βρίσκονταν ήδη στα σωθικά της κοινωνίας και μη μπορώντας να δώσουν σε  αυτή την 

κατάσταση μια καινούρια κατεύθυνση, το σύστημα συνέχισε την καταστροφική του πορεία. 

Στο σημερινό παγκόσμιο πολιτισμό που διαγράφεται θα αντιμετωπίσουμε την ίδια μοίρα; 

Θα ασχοληθούμε με τα στρατεύματα στο επόμενο γράμμα. 

Δεχτείτε μαζί με  αυτό το γράμμα, ένα θερμό χαιρετισμό. 

 

Silo, 7 Αυγούστου 1993
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ΟΓΔΟΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ 

 

Αγαπητοί φίλοι, 

 

Όπως είπα στο προηγούμενο γράμμα μου, θα ασχοληθώ σε αυτό με κάποια σημεία που 

αναφέρονται στα στρατεύματα. Φυσικά το ενδιαφέρον αυτού του γραπτού θα 

επικεντρωθεί στη σχέση ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις, την πολιτική εξουσία και την 

κοινωνία. Θα πάρω σα βάση το έγγραφο που συζητήθηκε πριν τρεις μήνες στη Μόσχα (με 

τον τίτλο “Ανάγκη μιας Ανθρωπιστικής Τοποθέτησης στις Σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις” - 

Διεθνές Συνέδριο για τον Εξανθρωπισμό των στρατιωτικών δραστηριοτήτων και τη 

μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων, με την υποστήριξη του Υπουργείου Άμυνας της 

ΕΣΣΔ - Μόσχα, 24/28 Μαΐου 1993). Θα απομακρυνθώ μόνο από τις απόψεις που 

διατυπώθηκαν στο πρωτότυπο έγγραφο στο θέμα της στρατιωτικής τοποθέτησης στην 

επαναστατική διαδικασία, πράγμα που θα μου επιτρέψει να συμπληρώσω κάποιες ιδέες 

που έχω αναφέρει προηγουμένως. 

 

1. Ανάγκη ενός επανακαθορισμού του ρόλου των ενόπλων δυνάμεων 

Οι ένοπλες δυνάμεις προσπαθούν να καθορίσουν σήμερα τον καινούριο τους ρόλο. Αυτή η 

κατάσταση ξεκίνησε μετά τις πρωτοβουλίες για αναλογικό και προοδευτικό αφοπλισμό που 

υιοθετήθηκαν από τη Σοβιετική Ένωση στα τέλη της δεκαετίας του ‘80. Η μείωση της 

έντασης που υπήρξε μεταξύ των υπερδυνάμεων προκάλεσε μια στροφή στην αντίληψη της 

άμυνας στις πιο σημαντικές χώρες. Ωστόσο, η βαθμιαία αντικατάσταση των πολιτικο-

στρατιωτικών μπλοκ (ιδιαίτερα του Συμφώνου της Βαρσοβίας), από ένα σύστημα σχετικά 

συνεταιριστικών σχέσεων ενεργοποίησε φυγόκεντρες δυνάμεις που πυροδοτούν 

καινούριες συγκρούσεις σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη. Βέβαια, στην ακμή της 

περιόδου του “ψυχρού πολέμου” οι συγκρούσεις σε περιορισμένες περιοχές ήταν συχνές 

και κάποιες φορές παρατεταμένες, αλλά ο σημερινός χαρακτήρας αυτών των συγκρούσεων 

έχει αλλάξει απειλώντας να εξαπλωθεί στα Βαλκάνια, στο μουσουλμανικό κόσμο και σε 

διάφορες περιοχές της Ασίας και της Αφρικής. 

Οι συνοριακές διεκδικήσεις που παλιά απασχολούσαν τις ένοπλες δυνάμεις γειτονικών 

χωρών, σήμερα παίρνουν άλλη κατεύθυνση μπροστά στην τάση απόσχισης στο εσωτερικό 

κάποιων χωρών. Οι οικονομικές, εθνικές και γλωσσικές διαφορές, τείνουν να μεταβάλλουν 

σύνορα που υποτίθεται ότι ήταν αμετάβλητα ενώ ταυτόχρονα συμβαίνουν μεταναστεύσεις 

σε μεγάλη κλίμακα. Πρόκειται για ανθρώπινες ομάδες που κινούνται για να ξεφύγουν από 

καταστάσεις απελπισίας ή για να περιορίσουν ή να εκδιώξουν από καθορισμένες περιοχές 

άλλες ανθρώπινες ομάδες. Αυτά καθώς και άλλα φαινόμενα δείχνουν βαθιές αλλαγές στη 

δομή και την αντίληψη του Κράτους. Απ’ το ένα μέρος, παρατηρούμε μια διαδικασία 

οικονομικής και πολιτικής περιφερειακής αυτονομίας, απ’ το άλλο, παρακολουθούμε την 

αύξηση της διχόνοιας στο εσωτερικό χωρών που προχωρούν προς αυτή την περιφερειακή 

αυτονομία. Είναι σαν το εθνικό Κράτος, που σχεδιάστηκε πριν διακόσια χρόνια, να μην 

αντέχει πια τα χτυπήματα που δέχεται από πάνω από τις πολυεθνικές δυνάμεις και από 

κάτω από τις δυνάμεις της απόσχισης. Όλο και πιο εξαρτημένο, όλο και πιο δεμένο με την 
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περιφερειακή οικονομία και όλο και πιο υποχρεωμένο στον οικονομικό πόλεμο ενάντια σε 

άλλες ηπείρους, το Κράτος περνά σήμερα μια χωρίς προηγούμενο κρίση στον έλεγχο της 

κατάστασης. Τα συντάγματά του μετατρέπονται για να επιτρέψουν τη μετατόπιση 

κεφαλαίων και οικονομικών πόρων, οι κώδικές του και οι πολιτειακοί και εμπορικοί του 

νόμοι καταργούνται. Μέχρι και η ποινική νομοθεσία αλλάζει όταν σήμερα μπορεί να 

παραπεμφθεί ένας πολίτης του οποίου το έγκλημα θα δικαστεί σε άλλη χώρα, από δικαστές 

άλλης εθνικότητας και με βάση ξένους νόμους. Έτσι, η παλιά αντίληψη της εθνικής 

κυριαρχίας περιορίζεται σημαντικά. Ολόκληρος ο πολιτικό-δικαστικός μηχανισμός του 

Κράτους, οι θεσμοί του και οι υπάλληλοι που βρίσκονται στην άμεση ή έμμεση υπηρεσία 

του, πλήττονται από τα αποτελέσματα αυτής της γενικής κρίσης. Στην ίδια κατάσταση 

βρίσκονται και οι ένοπλες δυνάμεις στις οποίες είχε δοθεί ο ρόλος των υποστηρικτών της 

απόλυτης κυριαρχίας του Κράτους και της γενικής ασφάλειας. Καθώς ιδιωτικοποιείται η 

εκπαίδευση, η υγεία, οι επικοινωνίες, τα φυσικά αποθέματα μέχρι και σημαντικά τμήματα 

της ασφάλειας των πολιτών, καθώς ιδιωτικοποιούνται τα αγαθά και οι υπηρεσίες, 

μειώνεται η σημασία του παραδοσιακού Κράτους. Είναι λογικό να σκεφτούμε πως αν η 

διοίκηση και οι πόροι μιας χώρας ξεφεύγουν από το δημόσιο έλεγχο, η δικαιοσύνη θα 

ακολουθήσει την ίδια διαδικασία και θα δοθεί στις Ένοπλες Δυνάμεις ο ρόλος του 

ιδιωτικού στρατού που θα στοχεύει στην υπεράσπιση εθνικών ή πολυεθνικών οικονομικών 

συμφερόντων. Τέτοιες τάσεις εντείνονται τον τελευταίο καιρό στο εσωτερικό των χωρών. 

 

2. Παραμονή των επιθετικών παραγόντων στη φάση μείωσης της έντασης 

Δεν έχει, όμως, ακόμη εξαφανιστεί η επιθετικότητα δυνάμεων που, κάποια στιγμή, κήρυξαν 

τη λήξη του “ψυχρού πολέμου”. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν παραβιάσεις εναέριων και 

θαλάσσιων χώρων, απερίσκεπτες προσεγγίσεις μακρινών εδαφών, επιδρομές και 

εγκαταστάσεις βάσεων, συνάψεις στρατιωτικών συμφώνων, πόλεμοι και κατάληψη ξένων 

εδαφών μέσω του ελέγχου θαλάσσιων δρόμων ή της κατοχής πηγών φυσικών πόρων. Οι 

ιστορίες των πολέμων της Κορέας, του Βιετνάμ, του Λάος και της Καμπότζης, της κρίσης του 

Σουέζ, του Βερολίνου και της Κούβας, των επιδρομών στη Γρενάδα, την Τρίπολη και τον 

Παναμά έδειξαν στον κόσμο τη δυσαναλογία της πολεμικής δράσης που τόσο συχνά 

εφαρμόστηκε σε ανυπεράσπιστες χώρες και επηρεάζουν όταν η συζήτηση φτάνει στον 

αφοπλισμό. Αυτά τα συμβάντα αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα γιατί, σε περιπτώσεις όπως 

του πολέμου του Κόλπου, πραγματοποιούνται δίπλα σε χώρες μεγάλης σημασίας που θα 

μπορούσαν να ερμηνεύσουν αυτούς τους χειρισμούς σαν επιβλαβείς για την ασφάλειά 

τους. Τέτοιου είδους ακρότητες έχουν επιβλαβή αποτελέσματα καθώς ενισχύουν το 

εσωτερικό μέτωπο τομέων που κρίνουν τις κυβερνήσεις τους σαν ανίκανες να σταματήσουν 

αυτές τις εξελίξεις. Αυτό, φυσικά, μπορεί να βάλει σε κίνδυνο το παγκόσμιο κλίμα ειρήνης, 

τόσο αναγκαίο σήμερα. 

 

3. Εσωτερική ασφάλεια και στρατιωτική αναδόμηση 

Όσον αφορά την εσωτερική ασφάλεια πρέπει να αναφέρουμε δύο προβλήματα που 

φαίνεται να διαγράφονται στον ορίζοντα των άμεσων γεγονότων: τις κοινωνικές εκρήξεις 

και την τρομοκρατία. 
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Καθώς η ανεργία και η οικονομική ύφεση τείνουν να αυξηθούν στις βιομηχανοποιημένες 

χώρες, είναι πιθανό να μετατραπούν σε σκηνικό ανατροπών ή αναταραχών 

αντιστρέφοντας, σε κάποιο μέτρο, το πλαίσιο που παρουσιαζόταν σε προηγούμενες 

δεκαετίες όπου η σύγκρουση εξελισσόταν στις περιφέρειες ενός κέντρου που συνέχιζε να 

αυξάνεται χωρίς απρόοπτα. Γεγονότα, όπως αυτά που συνέβησαν τον προηγούμενο χρόνο 

στο Λος Άντζελες, θα μπορούσαν να επεκταθούν πιο πέρα από μια πόλη και ακόμη και προς 

άλλες χώρες. Τέλος, το φαινόμενο της τρομοκρατίας παραμονεύει σαν ένας κίνδυνος για τις 

ισορροπίες, δεδομένης της δύναμης πυρός που μπορεί να διαθέτουν σήμερα άτομα ή 

σχετικά εξειδικευμένες ομάδες. Αυτή η απειλή που θα κατέληγε να εκφραστεί μέσω του 

πυρηνικού μηχανισμού ή αναφλεγόντων και μοριακών εκρηκτικών υψηλής ισχύος, αγγίζει 

επίσης και άλλα πεδία όπως τα χημικά και βακτηριολογικά όπλα χαμηλού κόστους και 

εύκολης παραγωγής. 

Έτσι λοιπόν, είναι πολυάριθμα τα προβλήματα που σχετίζονται με τις ένοπλες δυνάμεις 

δεδομένου του ασταθούς πανοράματος του σημερινού κόσμου. Εξάλλου, και εκτός από τα 

στρατηγικά και πολιτικά προβλήματα που πρέπει να λάβουν υπόψη τους, υπάρχουν τα 

εσωτερικά θέματα αναδόμησης, απόλυσης σημαντικών στρατιωτικών σωμάτων, του 

τρόπου στρατολόγησης και εκπαίδευσης, ανανέωσης υλικού, τεχνολογικού εκμοντερνισμού 

και, κυρίως, οικονομικών πόρων. Όμως αν και πρέπει να κατανοηθούν σε βάθος τα 

προβλήματα που αναφέραμε, πρέπει να προσθέσουμε ότι κανένα από αυτά δε θα 

μπορέσει να λυθεί ολοκληρωτικά αν δε διασαφηνιστεί η πρωταρχική λειτουργία που 

πρέπει να έχει ο στρατός. Τελικά, η πολιτική εξουσία είναι αυτή που καθοδηγεί τις ένοπλες 

δυνάμεις και αυτές δρουν με βάση αυτή την καθοδήγηση. 

 

4. Αναθεώρηση των εννοιών της λαϊκής κυριαρχίας και της ασφάλειας 

Σύμφωνα με την παραδοσιακή αντίληψη, έχει δοθεί στις Ένοπλες Δυνάμεις η λειτουργία 

του να διαφυλάσσουν τη λαϊκή κυριαρχία και την ασφάλεια 

των χωρών, έχοντας στη διάθεσή τους τη χρήση της δύναμης σύμφωνα με την εντολή των 

κατεστημένων εξουσιών. ΜΕ αυτό τον τρόπο, το μονοπώλιο της βίας που αντιστοιχεί στο 

Κράτος μεταβιβάζεται στα στρατιωτικά σώματα. Αλλά εδώ εμφανίζεται ένα πρώτο σημείο 

για συζήτηση σχετικά με το τι πρέπει να εννοήσουμε ως “λαϊκή κυριαρχία” και “ασφάλεια”. 

Αν αυτές, ή πιο εκσυγχρονισμένα η “πρόοδος” μιας χώρας, έχουν ανάγκη από εξω-εδαφικές 

πηγές εφοδιασμού, αναμφισβήτητο δικαίωμα θαλάσσιας πλεύσης για να προστατεύουν τη 

μετακίνηση εμπορευμάτων, έλεγχο στρατηγικών σημείων με τον ίδιο στόχο και κατοχή 

ξένων εδαφών, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη θεωρία και την πρακτική του αποικισμού ή 

του νεοαποικισμού. Στον αποικισμό η λειτουργία του στρατού συνίστατο στο να ανοίγουν 

το δρόμο στα συμφέροντα των “στεμμάτων” της εποχής και στη συνέχεια στις ιδιωτικές 

επιχειρήσεις που πέτυχαν ιδιαίτερες παραχωρήσεις της πολιτικής εξουσίας με αντάλλαγμα 

ανάλογους “φόρους”. Η παρανομία αυτού του συστήματος δικαιολογήθηκε με την 

υποτιθέμενη βαρβαρότητα των κατεχόμενων λαών, που ήταν ανίκανοι να εξασφαλίσουν 

μια κατάλληλη διοίκηση. Η ιδεολογία που αντιστοιχεί σε αυτή τη φάση καθιέρωσε τον 

αποικισμό ως το κατεξοχήν “εκπολιτιστικό” σύστημα. 

Την εποχή του ναπολεόντειου ιμπεριαλισμού η λειτουργία του στρατού, που εξάλλου 

κατείχε την πολιτική εξουσία, συνίστατο στην εξάπλωση συνόρων με διακηρυγμένο στόχο 
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τη λύτρωση των καταπιεσμένων από τις τυραννίες λαών, χάρη στην πολεμική δράση και την 

εγκαθίδρυση ενός διοικητικού συστήματος και ενός συστήματος δικαίου που αφιέρωσε 

τους κωδικούς του στην Ελευθερία, την Ισότητα και την Αδελφοσύνη. Η αντίστοιχη 

ιδεολογία δικαιολόγησε την ιμπεριαλιστική εξάπλωση με βάση το κριτήριο της 

“αναγκαιότητας” μιας εξουσίας που συγκροτήθηκε από τη δημοκρατική επανάσταση 

ενάντια σε παράνομες μοναρχίες που βασίζονταν στην ανισότητα και που, εξάλλου, 

συμμαχούσαν για να καταπνίξουν την Επανάσταση. 

Πιο πρόσφατα, και ακολουθώντας τις διδασκαλίες του Clausewitz, ερμηνεύθηκε ο πόλεμος 

ως απλή συνέχιση της πολιτικής, και το Κράτος, που προήγαγε αυτή την πολιτική 

θεωρήθηκε ως ο μηχανισμός διακυβέρνησης μιας κοινωνίας ριζωμένης σε ορισμένα 

γεωγραφικά όρια. Από εκεί έφτασαν σε ορισμούς, στους οποίους, σύμφωνα με τους 

γεωπολιτικούς, τα σύνορα εμφανίζονται σαν “το δέρμα του Κράτους”. Σύμφωνα με αυτή 

την οργανολογική αντίληψη, αυτό το “δέρμα” συστέλλεται και διαστέλλεται ανάλογα με το 

ζωτικό τόνο των χωρών και έτσι θα πρέπει να διευρυνθεί με την ανάπτυξη μιας κοινότητας 

που απαιτεί “ζωτικό χώρο” λόγω της δημογραφικής ή οικονομικής της συγκέντρωσης. Από 

αυτό το σημείο οπτικής, η λειτουργία του στρατού είναι η εδαφική επέκταση σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις αυτής της πολιτικής ασφάλειας και εθνικής ανεξαρτησίας που έχει 

προτεραιότητα σε σχέση με άλλες γειτονικές χώρες. Εδώ η κυρίαρχη ιδεολογία κηρύσσει 

την ανομοιότητα στις ανάγκες που έχουν οι λαοί ανάλογα με τα ζωτικά τους 

χαρακτηριστικά. Αυτή η ζωολογική οπτική του αγώνα για την επικράτηση του πιο ικανού 

φέρνει στη μνήμη τις αντιλήψεις του δαρβινισμού μετατοπισμένες ανήθικα στην πολιτική 

και στρατιωτική πρακτική. 

 

5. Η νομιμότητα και τα όρια της ισχύουσας εξουσίας 

Τον τελευταίο καιρό, κυκλοφορούν πολύ οι τρεις ιδέες που χρησιμοποιήσαμε για να 

περιγράψουμε με παραδείγματα πώς τα στρατεύματα απαντούν στην πολιτική εξουσία και 

πλαισιώνονται σύμφωνα με τις υπαγορεύσεις που, κατά καιρούς, αυτή ερμηνεύει ως 

ασφάλεια και εθνική κυριαρχία. Έτσι που, αν η λειτουργία του στρατού είναι να υπηρετεί το 

Κράτος στα θέματα ασφάλειας και εθνικής κυριαρχίας και η αντίληψη αυτών των δυο 

σημείων διαφέρει από κυβέρνηση σε κυβέρνηση, οι ένοπλες δυνάμεις θα πρέπει να 

ευθυγραμμιστούν σε αυτό. Υπάρχει σε αυτό κάποιο όριο ή εξαίρεση; Διακρίνουμε σαφώς 

δυο εξαιρέσεις: 1. Εκείνη στην οποία η πολιτική εξουσία έχει συνταχθεί παράνομα και 

έχουν εξαντληθεί τα πολιτειακά μέσα για να αλλάξει αυτή η κατάσταση ανωμαλίας και 2.- 

Εκείνη στην οποία η πολιτική εξουσία έχει συνταχθεί νόμιμα όμως κατά την άσκησή της 

μετατρέπεται σε παράνομη, και έχουν εξαντληθεί τα πολιτειακά μέσα για να αλλάξει η 

ανώμαλη κατάσταση. Και στις δυο περιπτώσεις, οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν το καθήκον να 

αποκαταστήσουν τη νομιμότητα, πράγμα που σημαίνει να συνεχίσουν τις πράξεις που δεν 

μπόρεσαν να ολοκληρωθούν με πολιτειακά μέσα. ΣΕ αυτές τις καταστάσεις, ο στρατός 

υπακούει στη νομιμότητα και όχι στην ισχύουσα εξουσία. Δε σημαίνει λοιπόν, ότι πρέπει να 

ευνοήσουμε μια κατάσταση στην οποία αποφασίζει ο στρατός αλλά να διακρίνουμε τη 

διακοπή της νομιμότητας που πραγματοποιείται από μια ισχύουσα εξουσία με εγκληματική 

προέλευση ή που μετατράπηκε σε εγκληματική. Η ερώτηση που πρέπει να γίνει είναι η 

εξής: από πού προέρχεται η νομιμότητα και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της; Απαντάμε ότι 
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η νομιμότητα προέρχεται από το λαό ο οποίος έχει επιλέξει ένα τύπο Κράτους και ένα τύπο 

θεμελιωδών νόμων στους οποίους υπακούν οι πολίτες. Και στην ακραία περίπτωση που ο 

λαός αποφάσιζε να μεταβάλλει αυτό τον τύπο Κράτους και αυτούς τους νόμους, σε αυτόν 

αρμόζει να το κάνει καθώς δεν είναι δυνατό να υπάρξει μια κρατική δομή και ένα νομικό 

σύστημα πάνω από εκείνη την απόφαση. Αυτό το σημείο μας οδηγεί στην εξέταση της 

επαναστατικής πράξης με την οποία θα ασχοληθούμε αργότερα. 

 

6. Η στρατιωτική υπευθυνότητα απέναντι στην πολιτική εξουσία 

Είναι απαραίτητο να τονίσουμε ότι τα στρατιωτικά σώματα πρέπει να αποτελούνται από 

πολίτες υπεύθυνους για τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τη νομιμότητα της κατεστημένης 

εξουσίας. Και, αν η κατεστημένη 

εξουσία λειτουργεί με βάση μια δημοκρατία στην οποία γίνεται σεβαστή η θέληση της 

πλειοψηφίας με εκλογή και ανανέωση των λαϊκών εκπροσώπων, υπάρχει σεβασμός στις 

μειονότητες σύμφωνα με όσα διαβεβαιώνονται από τους νόμους και υπάρχει σεβασμός 

στο χωρισμό και την ανεξαρτησία εξουσιών, τότε δεν είναι οι ένοπλες δυνάμεις που θα 

αποφανθούν για τα επιτεύγματα ή τα λάθη αυτής της κυβέρνησης. Με τον ίδιο τρόπο στη 

σύσταση ενός παράνομου καθεστώτος, οι ένοπλες δυνάμεις δεν μπορούν να το στηρίζουν 

μηχανικά επικαλούμενες μια “υπακοή που οφείλουν” σε αυτό το καθεστώς. Ακόμη και σε 

περίπτωση διεθνούς σύγκρουσης, οι ένοπλες δυνάμεις δεν μπορούν να φτάνουν στη 

γενοκτονία ακολουθώντας εντολές μιας εμπύρετης εξουσίας λόγω της ανωμαλίας της 

κατάστασης. Γιατί, αν τα ανθρώπινα δικαιώματα δε βρίσκονται πάνω από οποιοδήποτε 

άλλο δικαίωμα, δεν γίνεται κατανοητό γιατί υπάρχει κοινωνική οργάνωση, ούτε Κράτος. Και 

κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί “οφειλόμενη υπακοή” όταν πρόκειται για τη δολοφονία, 

τα βασανιστήρια και τον εξευτελισμό του ανθρώπινου όντος. Αν μας δίδαξαν κάτι τα 

δικαστήρια που συστάθηκαν μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήταν ότι ο άνθρωπος των 

όπλων έχει υπευθυνότητες ως ανθρώπινο ον, ακόμη και στην οριακή κατάσταση της 

πολεμικής σύρραξης. 

Σε αυτό το σημείο μπορεί να αναρωτηθούμε: δεν είναι ο στρατός μια οργάνωση της οποίας 

η προετοιμασία, η πειθαρχία και ο εξοπλισμός τη μετατρέπει σε κύριο παράγοντα 

καταστροφής; Θα απαντήσουμε ότι έτσι έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα πολύ καιρό πριν 

τη σημερινή κατάσταση και ότι, ανεξάρτητα από την αγανάκτηση που αισθανόμαστε από 

κάθε μορφή βίας, δεν μπορούμε να προτείνουμε την εξαφάνιση ή το μονομερή αφοπλισμό 

στρατευμάτων δημιουργώντας κενά που θα αναπληρώνονταν από άλλες επιθετικές 

δυνάμεις, όπως αναφέραμε προηγουμένως σχετικά με τις επιθέσεις που 

πραγματοποιήθηκαν σε ανυπεράσπιστες χώρες. Οι ίδιες οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να 

εκπληρώσουν μια σημαντική λειτουργία χωρίς να παρεμποδίζουν τη φιλοσοφία και την 

πρακτική του αναλογικού και προοδευτικού αφοπλισμού εμπνέοντας και τους 

συναδέλφους άλλων χωρών σε αυτή την κατεύθυνση και δείχνοντας καθαρά ότι η 

λειτουργία του στρατού στο σημερινό κόσμο είναι η αποτροπή καταστροφών και 

εκδουλεύσεων που υπαγορεύονται από παράνομες κυβερνήσεις που δεν απαντούν στη 

λαϊκή εντολή. Έτσι, η μεγαλύτερη υπηρεσία που οι ένοπλες δυνάμεις μπορούν να 

προσφέρουν στις χώρες τους και σε όλη την ανθρωπότητα είναι το να αποτρέψουν την 

ύπαρξη πολέμων. Αυτή η πρόταση που θα μπορούσε να φανεί ουτοπική στηρίζεται σήμερα 
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στα συμβάντα που αποδεικνύουν τη μικρή πρακτικότητα και την επικινδυνότητα που 

αντιπροσωπεύει για όλους η αύξηση της συνολικής ή μονομερούς πολεμικής ισχύος. 

Θα ήθελα να επιστρέψω στο θέμα της στρατιωτικής υπευθυνότητας μέσω ενός 

αντίστροφου παραδείγματος. Κατά τη διάρκεια του “ψυχρού πολέμου” επαναλαμβανόταν 

στη Δύση ένα διπλό μήνυμα: απ’ το ένα μέρος, το ΝΑΤΟ και άλλες συμμαχίες 

καθιερώνονταν για να στηρίξουν ένα στυλ ζωής που απειλούνταν από το σοβιετικό και, 

κάποιες φορές τον κινέζικο κομμουνισμό. Απ’ το άλλο μέρος, ξεκινούσαν στρατιωτικές 

επιχειρήσεις σε μακρινές περιοχές για να προστατευτούν τα “συμφέροντα” των δυνάμεων. 

Στη Λατινική Αμερική, το πραξικόπημα που έγινε από το στρατό της περιοχής, 

δικαιολογήθηκε από την απειλή της εσωτερικής ανατροπής. Οι ένοπλες δυνάμεις εκεί 

σταματούσαν να υπακούν στην πολιτική εξουσία και εναντιώνονταν σε κάθε δίκαιο και 

κάθε σύνταγμα. Πρακτικά, μια ολόκληρη ήπειρος στρατιωτικοποιείτο απαντώντας στην 

ονομαζόμενη “φιλοσοφία της εθνικής ασφάλειας”. Τα θανατηφόρα και οπισθοδρομικά 

αποτελέσματα που άφησαν πίσω τους εκείνες οι δικτατορίες δικαιολογήθηκαν παραδόξως 

από ολόκληρη την αλυσίδα της διοίκησης με την ιδέα της “οφειλόμενης υπακοής”. Μέσω 

αυτής εξηγήθηκε ότι στην στρατιωτική πειθαρχία ακολουθούνται οι εντολές της άμεσης 

αρχηγίας. Αυτό το σκεπτικό, που φέρνει στη μνήμη τις δικαιολογίες των γενοκτονιών του 

ναζισμού, είναι ένα σημείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όταν συζητάμε τα όρια της 

στρατιωτικής πειθαρχίας. Το δικό μας σημείο οπτικής όσον αφορά αυτό το ζήτημα, όπως 

ήδη σχολιάσαμε, είναι ότι αν ο στρατός ανεξαρτητοποιηθεί από την πολιτική εξουσία 

μετατρέπεται σε μια παράξενη δύναμη, σε μια οπλισμένη ομάδα εκτός νόμου. Αυτό το 

θέμα είναι σαφές αλλά υπάρχει μια εξαίρεση: η εναντίωση του στρατού σε μια πολιτική 

εξουσία που έχει συσταθεί παράνομα ή που έχει μετατραπεί σε παράνομη. Οι ένοπλες 

δυνάμεις δεν μπορούν να επικαλεστούν “οφειλόμενη υπακοή” σε μια παράνομη εξουσία, 

γιατί μετατρέπονται σε υποστηρικτές αυτής της ανωμαλίας, έτσι όπως σε άλλες 

περιπτώσεις δεν μπορούν να κάνουν πραξικόπημα ξεφεύγοντας από τη λειτουργία τους 

όσον αφορά στη λαϊκή εντολή. Αυτό όσον αφορά την εσωτερική τάξη και, σχετικά με τα 

διεθνή πολεμικά θέματα, οι ένοπλες δυνάμεις δεν μπορούν να επιτεθούν ενάντια στους 

πολίτες της εχθρικής χώρας. 

 

7. Στρατιωτική αναδόμηση 

Όσον αφορά τη στρατολόγηση των πολιτών, το δικό μας σημείο οπτικής είναι υπέρ της 

αντικατάστασης της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας από την προαιρετική στρατιωτική 

θητεία, σύστημα που θα επιτρέψει μια μεγαλύτερη κατάρτιση του επαγγελματία 

στρατιώτη. Όμως σε αυτή τη μείωση στρατευμάτων θα αντιστοιχεί επίσης ένας σημαντικός 

περιορισμός των στελεχών και του προσωπικού της διοίκησης. Και σαφώς δε θα 

πραγματοποιηθεί μια σωστή αναδόμηση χωρίς να δοθεί προσοχή στα προσωπικά, 

οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε πολλά 

στρατεύματα που σήμερα διατηρούν ένα υπερεκτεταμένο σχήμα. Η καινούρια εργασιακή, 

γεωγραφική τοποθέτηση και η κοινωνική ένταξη αυτών των στρατευμένων θα είναι 

ισορροπημένες, αν διατηρηθεί μια εύκαμπτη στρατιωτική σχέση κατά το χρονικό διάστημα 

που απαιτείται για την επανατοποθέτηση. Αναφορικά με την αναδόμηση, που σήμερα 

συμβαίνει σε διαφορετικά μέρη του κόσμου, πρέπει αρχικά να ληφθεί υπόψη το μοντέλο 
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της χώρας στην οποία πραγματοποιείται. Φυσικά, ένα μονοκομματικό σύστημα έχει 

διαφορετικά χαρακτηριστικά από ένα ομοσπονδιακό ή από ένα σύστημα διαφορετικών 

χωρών που συμβάλλονται σε μια περιφερειακή κοινότητα. Το δικό μας σημείο οπτικής, 

υπέρ του ομοσπονδιακού συστήματος και ανοιχτό στην περιφερειακή συνομοσπονδία 

απαιτεί, για το σωστό σχεδιασμό της αναδόμησης, σταθερές και διαρκείς υποσχέσεις που 

να εγγυώνται συνέχεια στην προοπτική. Αν δεν υπάρχει μια σαφής θέληση των μερών σε 

αυτή την κατεύθυνση, η αναδόμηση δε θα είναι δυνατή, γιατί η οικονομική εισφορά κάθε 

μετέχοντα θα υποβάλλεται σε περιστασιακές πολιτικές διακυμάνσεις. Αν έτσι γινόταν, τα 

ομοσπονδιακά στρατεύματα θα μπορούσαν να υπάρχουν μόνο τυπικά και οι μάχιμοι θα 

ήταν απλώς το άθροισμα του δυναμικού κάθε κοινότητας που αποτελεί μέρος της 

ομοσπονδίας. Αυτό επίσης θα φέρει προβλήματα στην ενοποιημένη διοίκηση που θα είναι 

δύσκολο να λυθούν. Τελικά, θα είναι η πολιτική ηγεσία που θα πρέπει να δίνει τις 

κατευθύνσεις και, σε μια τέτοια κατάσταση, οι ιδιαίτερες ένοπλες δυνάμεις θα έχουν 

ανάγκη από μια πολύ συγκεκριμένη και συντονισμένη καθοδήγηση. 

Ένα πρόβλημα σχετικής σημασίας στην αναδόμηση είναι αυτό που σχετίζεται με ορισμένες 

πλευρές των σωμάτων ασφαλείας. Τα σώματα ασφαλείας, αν δεν είναι στρατιωτικά 

οργανωμένα, δρουν σε σχέση με την εσωτερική τάξη και με αναφορά την προστασία των 

πολιτών αν και, συνήθως, εμπλέκονται σε δραστηριότητες ελέγχου άσχετες με το στόχο για 

τον οποίο έχουν δημιουργηθεί. Το οργανόγραμμα στο οποίο εντάσσονται σε πολλές χώρες 

τα αναγκάζει να εξαρτώνται άμεσα από τα πολιτικά χαρτοφυλάκια, όπως το Υπουργείο 

Εσωτερικών και όχι από το Υπουργείο Άμυνας. Απ’ το άλλο μέρος η αστυνομία, που 

θεωρείται προστάτης των δικαιωμάτων του πολίτη και που φροντίζει για τη διαφύλαξη 

ενός καθεστώτος δικαίου που δεν βλάπτει τους κατοίκους μιας χώρας, έχει ένα βοηθητικό 

χαρακτήρα και κάτω από τις διαταγές της δικαστικής εξουσίας. Όμως, συχνά, λόγω του 

χαρακτήρα της ως λαϊκή δύναμη πραγματοποιεί ενέργειες που μπροστά στα μάτια του 

πληθυσμού την κάνουν να μοιάζει με στρατιωτική δύναμη. Είναι σαφές πόσο ασύμφορη 

είναι μια τέτοια σύγχυση και αφορά τις ένοπλες δυνάμεις η διασαφήνιση τέτοιου είδους 

διαφορών. Κάτι ανάλογο συμβαίνει με διαφορετικούς οργανισμούς του Κράτους που 

χειρίζονται μυστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφοριών, που επίσης δεν έχουν σχέση 

με το στρατιωτικό καθεστώς. Τα στρατεύματα χρειάζονται ένα κατάλληλο σύστημα 

πληροφοριών που να τους επιτρέπει να δρουν με αποτελεσματικότητα και που να μην έχει 

καμιά σχέση με μηχανισμούς ελέγχου και καταδίωξης των δικαιωμάτων του πολίτη, γιατί η 

λειτουργία τους αναφέρεται στην ασφάλεια του έθνους και όχι στην επιδοκιμασία ή την 

ιδεολογική αποδοχή της αντίστοιχης κυβέρνησης. 

 

8. Η τοποθέτηση του στρατού στην επαναστατική διαδικασία 

Υποτίθεται ότι σε μια δημοκρατία η εξουσία προέρχεται από τη λαϊκή κυριαρχία. Τόσο η 

σύσταση του Κράτους όσο και των οργανισμών που εξαρτώνται από αυτό προέρχονται από 

την ίδια πηγή. Έτσι, ο στρατός εκπληρώνει τη λειτουργία που του αναθέτει το Κράτος για να 

υπερασπίζεται τη λαϊκή κυριαρχία και την ασφάλεια των κατοίκων της χώρας. Φυσικά 

μπορεί να υπάρξουν παρεκκλίσεις, αν ο στρατός ή ένα κόμμα καταλάβουν παράνομα την 

εξουσία, σύμφωνα με όσα είδαμε προηγουμένως. Όμως, όπως επίσης έχουμε αναφέρει, θα 

μπορούσε να συμβεί η ακραία περίπτωση στην οποία ο λαός θα αποφάσιζε να αλλάξει 
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αυτό τον τύπο Κράτους και αυτό τον τύπο νόμων, δηλαδή, αυτό τον τύπο συστήματος. Στο 

λαό αρμόζει να το κάνει μια και δεν μπορεί να υπάρχει μια κρατική δομή ή ένα νομικό 

σύστημα πάνω από εκείνη την απόφαση. Χωρίς αμφιβολία τα συντάγματα πολλών χωρών 

περιλαμβάνουν τη δυνατότητα μετατροπής των διατάξεών τους από τη λαϊκή απόφαση. ΜΕ 

αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να συμβεί μια επαναστατική αλλαγή στην οποία η τυπική 

δημοκρατία να δώσει τη θέση της στην πραγματική δημοκρατία. Όμως, αν παρεμποδιζόταν 

αυτή η δυνατότητα θα απορριπτόταν η ίδια η αρχή από την οποία πηγάζει κάθε 

νομιμότητα. Σε μια τέτοια περίπτωση, και αφού εξαντληθούν όλα τα πολιτειακά μέσα, είναι 

υποχρέωση του στρατού να εκπληρώσει αυτή τη θέληση αλλαγής αφαιρώντας την, σε αυτό 

το σημείο παράνομη, εξουσία από μια φατρία τοποθετημένη στη διοίκηση των δημόσιων 

πραγμάτων. ΜΕ αυτό τον τρόπο η κατάληξη θα ήταν, μέσω της στρατιωτικής παρέμβασης, 

η δημιουργία επαναστατικών συνθηκών στις οποίες ο λαός βάζει σε κίνηση ένα καινούριο 

τύπο κοινωνικής οργάνωσης και ένα καινούριο τύπο καθεστώτος δικαίου. Δεν είναι 

απαραίτητο να τονίσουμε τις διαφορές ανάμεσα στη στρατιωτική παρέμβαση που έχει σα 

σκοπό να αποκαταστήσει την καταπατημένη λαϊκή κυριαρχία, και το απλό πραξικόπημα 

που καταρρίπτει την κατεστημένη από τη λαϊκή εντολή νομιμότητα. Με βάση αυτές τις 

ιδέες, η νομιμότητα επιβάλλει να γίνεται σεβαστή η απαίτηση του λαού ακόμη και στην 

περίπτωση που αυτός προτείνει επαναστατικές αλλαγές. Γιατί δε θα έπρεπε οι πλειοψηφίες 

να εκφράσουν την επιθυμία τους για αλλαγή των δομών και, ακόμη, γιατί δε θα έπρεπε οι 

μειοψηφίες να έχουν την ευκαιρία να εργαστούν πολιτικά για να επιτύχουν μια 

επαναστατική μετατροπή της κοινωνίας; Η άρνηση -μέσω της καταπίεσης και της βίας- της 

θέλησης για επαναστατική αλλαγή θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη νομιμότητα του συστήματος 

των σημερινών τυπικών δημοκρατιών. 

Θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι δεν έχουμε αγγίξει καθόλου θέματα σχετικά με τη 

στρατηγική και τη στρατιωτική φιλοσοφία ούτε ακόμη ζητήματα στρατιωτικής τεχνολογίας 

και οργάνωσης. Δε θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Καθορίσαμε το ανθρωπιστικό σημείο 

οπτικής αναφορικά με τις ένοπλες δυνάμεις σε σχέση με την πολιτική εξουσία και την 

κοινωνία. Οι άνθρωποι των όπλων είναι αυτοί που έχουν μπροστά τους μια τεράστια 

θεωρητική εργασία και εργασία πρακτικής εφαρμογής για να προσαρμόσουν τα σχήματά 

τους σε αυτή την τόσο ιδιαίτερη στιγμή που ζει ο κόσμος. Η γνώμη της κοινωνίας και το 

αυθεντικό ενδιαφέρον των ενόπλων δυνάμεων για να γνωρίσουν αυτή τη γνώμη, ακόμη κι 

αν δεν είναι εξειδικευμένη, έχει θεμελιώδη σημασία. Παρόμοια, μια ζωντανή σχέση 

ανάμεσα σε μέλη των στρατών διαφορετικών χωρών και η ειλικρινής συζήτηση με τους 

πολίτες είναι ένα σημαντικό βήμα προς την αναγνώριση του πλουραλισμού των σημείων 

οπτικής. Τα κριτήρια απομόνωσης κάποιων στρατευμάτων σε σχέση με άλλα και 

εσωστρέφειας σε σχέση με τις απαιτήσεις του λαού αντιστοιχούν σε μια εποχή όπου η 

ανθρώπινη ανταλλαγή απόψεων και ανταλλαγή αντικειμένων ήταν περιορισμένη. Ο κόσμος 

έχει αλλάξει για όλους και για τις Ένοπλες Δυνάμεις. 

 

9. Εκτιμήσεις γύρω από τα στρατεύματα και την Επανάσταση 

Σήμερα κυριαρχούν δυο απόψεις που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Η πρώτη υποστηρίζει ότι 

η εποχή των επαναστάσεων έχει περάσει, η δεύτερη ότι ο πρωταγωνιστικός ρόλος του 

στρατού στη λήψη πολιτικών αποφάσεων εξασθενεί βαθμιαία. Επίσης υποτίθεται ότι μόνο 
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σε ορισμένες καθυστερημένες ή όχι καλά οργανωμένες χώρες υπάρχει ακόμη η απειλή 

εκείνων των τάσεων του παρελθόντος. Απ’ το άλλο μέρος, κυριαρχεί η σκέψη ότι καθώς το 

σύστημα διεθνών σχέσεων αποκτά έναν όλο και πιο σταθερό χαρακτήρα θα αποκτήσει 

μεγαλύτερη βαρύτητα έως ότου εκείνες οι παλιές ανωμαλίες αρχίσουν να εξομαλύνονται. 

Όσον αφορά το θέμα των επαναστάσεων, όπως ήδη έχουμε πει, έχουμε ένα διαμετρικά 

αντίθετο σημείο οπτικής. Όσον αφορά την άποψη ότι τα “πολιτισμένα” έθνη θα επιβάλλουν 

μια νέα τάξη όπου δε θα έχει θέση η στρατιωτική απόφαση είναι ένα θέμα στο οποίο χωρά 

πολύ συζήτηση. Εμείς τονίζουμε ότι, ακριβώς στα έθνη και τις περιοχές που αποκτούν 

χαρακτήρα αυτοκρατορίας, οι επαναστάσεις και η στρατιωτική απόφαση θα κάνουν 

αισθητή την παρουσία τους. Αργά ή γρήγορα οι δυνάμεις του χρήματος, που 

συγκεντρώνονται όλο και περισσότερο, θα αντιμετωπίσουν τις πλειοψηφίες και σε αυτή την 

κατάσταση τράπεζα και στρατός θα πάρουν αντίθετες θέσεις. Εξάλλου τοποθετούμαστε 

στους αντίποδες της ερμηνείας των ιστορικών διαδικασιών. Μόνο οι κοντινοί τώρα πια 

καιροί, θα πρέπει να αποκαλύψουν τη σωστή αντίληψη των γεγονότων που για κάποιους 

σύμφωνα με την παράδοση των τελευταίων χρόνων θα είναι “απίστευτα”. Με μια τέτοια 

οπτική, τι θα πουν όταν αυτό συμβεί; Πιθανά, ότι η ανθρωπότητα γύρισε στο παρελθόν ή, 

πιο λαϊκά, ότι “ο κόσμος τρελάθηκε”. Εμείς πιστεύουμε ότι φαινόμενα όπως ο αυξανόμενος 

παραλογισμός, η εμφάνιση μιας έντονης θρησκευτικότητας και άλλων ακόμη φαινομένων, 

δεν είναι γεγονότα του παρελθόντος αλλά αντιστοιχούν σε μια καινούρια φάση που θα 

πρέπει να αντιμετωπίσουμε με όλο το διανοητικό θάρρος και με κάθε ανθρώπινη ηθική 

υπόσχεση που είμαστε ικανοί να δώσουμε. Δε θα βοηθήσει σε τίποτε να συνεχίσουμε να 

υποστηρίζουμε ότι ο σημερινός κόσμος αντιστοιχεί στο καλύτερο επίπεδο εξέλιξης της 

κοινωνίας. Πιο σημαντικό θα είναι να κατανοήσουμε ότι η κατάσταση που ζούμε οδηγεί 

άμεσα στην παράλυση ενός ολόκληρου συστήματος που κάποιοι θεωρούν ανεπαρκές αλλά 

“τελειοποιήσιμο”. Δεν υπάρχει σήμερα αυτό το “τελειοποιήσιμο” σημερινό σύστημα. 

Αντίθετα, σε αυτό κορυφώνεται η απανθρωπιά όλων των παραγόντων που ζυμώθηκαν με 

τα χρόνια. Αν κάποιος κρίνει αυτές τις εκτιμήσεις σαν αθεμελίωτες, έχει κάθε δικαίωμα με 

την προϋπόθεση ότι παρουσιάζει απ’ την πλευρά του μια λογική τοποθέτηση. Και αν 

κάποιος σκέφτεται ότι η δική μας τοποθέτηση είναι απαισιόδοξη, βεβαιώνουμε ότι 

απέναντι σε αυτή την αρνητική μηχανική διαδικασία θα υπερισχύσει η κατεύθυνση προς 

τον εξανθρωπισμό του κόσμου που θα μπει σε κίνηση από την επανάσταση που θα 

παράγουν τελικά τα μεγάλα ανθρώπινα σύνολα, αποστερημένα σήμερα από την ίδια τους 

τη μοίρα. 

 

Δεχτείτε μαζί με αυτό το γράμμα, ένα θερμό χαιρετισμό. 

 

Silo, 10 Αυγούστου 1993 
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ΕΝΑΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ 

 

Αγαπητοί φίλοι, 

 

Συχνά δέχομαι γράμματα στα οποία με ρωτούν: "Τι συμβαίνει σήμερα με τα ανθρώπινα 

δικαιώματα;". Προσωπικά δεν είμαι σε θέση να δώσω μια συγκεκριμένη απάντηση. 

Πιστεύω ότι αυτοί οι οποίοι υπέγραψαν την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρώπινων 

Δικαιωμάτων, δηλαδή περισσότερες από 160 χώρες, πρέπει να ξέρουν καλύτερα τι 

συμβαίνει. Αυτά τα κράτη υπέγραψαν στις 10 Δεκεμβρίου του 1948, ή αργότερα, την 

αποδοχή αυτού του εγγράφου που προετοιμάστηκε στους κόλπους των Ηνωμένων Εθνών. 

Ολοι κατάλαβαν τι διαπραγματευόταν, όλοι ανέλαβαν την υποχρέωση να υπερασπιστούν 

τα δικαιώματα που διακηρύχθηκαν δημόσια. Υπογράφτηκε επίσης το Σύμφωνο του Ελσίνκι 

και οι χώρες όρισαν αντιπροσώπους στις επιτροπές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στα 

διεθνή δικαστήρια. 

 

1. Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

Αν παίρναμε, σαν καθημερινό χρονογράφημα, αυτό που συνέβη σε αυτό τον τομέα τον 

τελευταίο καιρό, θα έπρεπε να επανατοποθετήσουμε το ερώτημα και να το διατυπώσουμε 

κατά αυτό τον τρόπο: "Τι συμβαίνει με το υποκριτικό παιχνίδι των κυβερνήσεων όσον 

αφορά τον χειρισμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων;" Απλά θα αρκούσε να 

παρακολουθήσουμε τα πρακτορεία ειδήσεων, τις εφημερίδες, τα περιοδικά, το ραδιόφωνο 

και την τηλεόραση, για να απαντήσουμε στην ερώτηση. Ας πάρουμε για παράδειγμα την 

τελευταία αναφορά της Διεθνούς Αμνηστίας (μόνο για το 1992) και ας παραθέσουμε 

συνοπτικά κάποια απο τα στοιχεία που αναφέρονται. 

Οι παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων αυξήθηκαν στον κόσμο με καταστροφές 

όπως οι πόλεμοι στη Γιουκοσλαβία και στη Σομαλία. Υπήρξαν πολιτικοί κρατούμενοι σε 62 

χώρες, θεσμοθετημένα βασανιστήρια σε 110 και πολιτικές δολοφονίες που έγιναν από τις 

κυβερνήσεις σε 45 χώρες. Ο πόλεμος στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη έδειξε καθαρά τις καταχρήσεις 

και τους σφαγιασμούς που πραγματοποιήθηκαν από όλες τις πλευρές ενάντια σε δεκάδες 

χιλιάδες άτομα που δολοφονήθηκαν, βασανίστηκαν και λιμοκτόνησαν, πολλές φορές μόνο 

εξ αιτίας της εθνικότητάς τους. Σε άλλα σημεία όπως το Ταζικιστάν και το Αζερμπαϊτζάν 

παρατηρήθηκαν τα ίδια φαινόμενα. Οι καταγγελίες βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης 

από την πλευρά των δυνάμεων ασφαλείας αυξήθηκαν αξιοσημείωτα στη Γερμανία, τη 

Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και την Ιταλία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 

η φυλή των θυμάτων έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο. Επίσης οι οπλισμένες ομάδες αντίδρασης 

στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία και την Τουρκία διέπραξαν σοβαρές καταπατήσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτελέστηκαν 31 άτομα (ο μεγαλύτερος 

αριθμός από το 1977, ημερομηνία κατά την οποία επανακαθιερώθηκε η θανατική ποινή). 

Χιλιάδες άοπλοι πολίτες πέθαναν στη Σομαλία σε αυτή την περίοδο.  Δυνάμεις ασφαλείας 

και "διμοιρίες θανάτου" δολοφόνησαν περίπου  4.000 άτομα στη Λατινική Αμερική. Στη 
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Βενεζουέλα έγιναν δεκάδες συλλήψεις και εκτελέσεις πολιτικών κρατουμένων κατά τη 

διάρκεια της διακοπής των συνταγματικών εγγυήσεων που ακολούθησαν μετά από τις 

απόπειρες πραξικοπήματος στις 4 Φεβρουαρίου και στις 27 Νοεμβρίου. Στην Κούβα 

φυλακίστηκαν, για πολιτικούς λόγους, περίπου 300 άτομα αλλά με την απαγόρευση της 

εισόδου στη χώρα διεθνών παρατηρητών της Αμνηστίας δεν μπόρεσε να επιβεβαιωθεί η 

αξιοπιστία των στοιχείων. Στη Βραζιλία, η αστυνομία σκότωσε 111 κρατούμενους κατά τη 

διάρκεια μιας εξέγερσης στις φυλακές του Σάο Πάολο ενώ στην ίδια πόλη, στο Ρίο ντε 

Τζανέιρο και σε άλλα σημεία της χώρας, εκατοντάδες παιδιά και άλλοι "ανεπιθύμητοι" 

εκτελέστηκαν. Στο Περού 139 άτομα "εξαφανίστηκαν" και άλλα 65 εκτελέστηκαν χωρίς δίκη 

απο τα σώματα ασφαλείας. Έγιναν αναφορές γενικευμένης κακής μεταχείρισης σε ορεινές 

αγροτικές ζώνες και περίπου 70 άτομα καταδικάστηκαν σε ισόβια με αντικανονικές δίκες. 

Οι οπλισμένες ομάδες αντίδρασης επίσης δολοφόνησαν κάμποσες δεκάδες άτομα σε 

διαφορετικά μέρη της επικράτειας. Στην Κολομβία, οι επαναλαμβανόμενες καταγγελίες 

όσον αφορά παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαψεύθηκαν από το προεδρικό 

συμβούλιο, αποδίδοντας τις πληροφορίες σε πολιτικούς αντιπάλους που είχαν συμφέρον 

να παραποιήσουν την εικόνα της πολιτικής πραγματικότητας της χώρας. Ωστόσο, η 

Αμνηστία κατήγγειλλε ότι οι ένοπλες δυνάμεις και οι παραστρατιωτικές ομάδες εκτέλεσαν 

παράνομα πάνω από 500 άτομα, την ίδια στιγμή που οι οπλισμένες ομάδες της αντίδρασης 

και οι οργανώσεις του εμπορίου ναρκωτικών δολοφόνησαν περίπου 200 άτομα. Η 

Αμνηστία προσθέτει ότι ο αγώνας ενάντια στους ισλαμιστές μαχητές προκάλεσε τη 

χειροτερεύση της κατάστασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε διάφορες αραβικές χώρες 

όπως η Αλγερία και η Αίγυπτος. Βασανιστήρια, μεροληπτικές διεξαγωγές δικών, πολιτικές 

δολοφονίες, "εξαφανίσεις" και άλλες σοβαρές καταπατήσεις διαπράχθηκαν από 

κυβερνητικούς πράκτορες σε όλη τη Μέση Ανατολή. Στην Αίγυπτο η υιοθέτηση μιας 

καινούργιας νομοθεσίας "διευκόλυνε" το βασανισμό των πολιτικών κρατουμένων και 8 

ισλαμιστές μαχητές, υποτιθέμενα μέλη μιας ένοπλης ομάδας, καταδικάστηκαν σε θάνατο 

από ένα στρατιωτικό δικαστήριο "μετά απο μία άδικη διεξαγωγή δίκης". Στην Αλγερία μέχρι 

10.000 άνθρωποι φυλακίστηκαν χωρίς κατηγορία ή χωρίς διεξαγωγή δίκης, σε 

απομονωμένα στρατόπεδα στην έρημο. Απ' την άλλη, ομάδες φουνταμεταλιστών ανέλαβαν 

την ευθύνη για δολοφονίες πολιτικών και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων στην Αλγερία και την Αίγυπτο, όπως επίσης στα κατεχόμενα από το Ισραήλ 

εδάφη. Οι συλλήψεις χωρίς διεξαγωγή δίκης είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες στη Συρία αλλά 

συμβαίνουν επίσης στο Ισραήλ, Λιβύη, Ιράκ, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Μαρόκο και 

Τυνησία. Στην Κίνα, η Αμνηστία επέστησε την προσοχή σχετικά με την ποσότητα των 

κρατούμενων "συνείδησης" και στην ύπαρξη ποινών που επεβλήθηκαν σε ενεργά στελέχη 

οργανώσεων χωρίς προηγούμενη διαξαγωγή δίκης. Δημοσιογραφικά πρακτορεία 

διαφορετικού προσανατολισμού εξέδοσαν χάρτες του κόσμου στους οποίους φαίνονται 

δεκάδες χωρών αμαυρωμένες απο την κατάχρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

άλλους στους οποίους καταμετρόνται νεκροί από θρησκευτικούς πολέμους μεταξύ εθνών. 

Επίσης εμφανίζονται διάφορα σημεία στα οποία χιλιάδες άτομα αφανίστηκαν απο την 

πείνα στον τόπο καταγωγής τους, ή κατά τη διάρκεια μεγάλων μεταναστεύσεων. 

Αλλά όσα προαναφέρθηκαν δεν εξαντλούν το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ούτε, 

κατά συνέπεια, τις παραβιάσεις που αυτά υπομένουν. 
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2. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ειρήνη και η φιλανθρωπία, σαν προφάσεις επέμβασης 

Σήμερα μιλάνε, με ανανεωμένο πάθος, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο έχει αλλάξει 

το πρόσωπο αυτών που κυματίζουν αυτές τις σημαίες. Στις προηγούμενες δεκαετίες ο 

προοδευτισμός δούλεψε ενεργά υπέρ της υπεράσπισης των αρχών που είχαν αφιερωθεί 

για τη συμφιλίωση των εθνών. Φυσικά δεν έλειψαν οι δικτατορίες που στο όνομα αυτών 

των δικαιωμάτων εξευτέλισαν τις ανάγκες και τις ατομικές και συλλογικές ελευθερίες. 

Κάποιες εξήγησαν ότι, εφόσον δεν τίθεται σε αμφισβήτηση το κυρίαρχο σύστημα, οι 

πολίτες θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε κατοικία, υγεία, εκπαίδευση και δουλειά. 

Φυσικά, είπαν, δεν θα έπρεπε να συγχέουν την ελευθερία με την "απελευθέρωση" και 

"απελευθέρωση" σήμαινε η αμφισβήτηση του καθεστώτος. 

Σήμερα, οι δεξιές πήραν στα χέρια τους εκείνες τις σημαίες και δραστηριοποιήθηκαν για 

την υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της ειρήνης, πάνω απ' όλα σε εκείνες τις 

χώρες που δεν κυριαρχούν πλήρως. Εκμεταλλευόμενοι κάποιους διεθνείς μηχανισμούς, 

οργανώνουν δυνάμεις επέμβασης ικανές να φτάσουν σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη 

με σκοπό να επιβάλλουν την "δικαιοσύνη". Σε πρώτη φάση στέλνουν φάρμακα και τροφή 

ώστε αργότερα να επιτεθούν με σφαίρες στον πληθυσμό, βοηθώντας την πλευρά που 

ελέγχουν καλύτερα. Σύντομα οποιοσδήποτε πεμπτοφαλαγκίτης μπορεί να επικαλεστεί ότι 

στη χώρα του διαταράχτηκε η ειρήνη ή ότι ποδοπατήθηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα για 

να ζητήσει τη βοήθεια των διαμεσολαβητών. Στην πραγματικότητα τελειοποιήθηκαν οι 

πρωτόγονες συμφωνίες και συνθήκες για την αμοιβαία υπεράσπιση με  ντοκουμέντα που 

νομιμοποιούν τη δράση των "ουδέτερων" δυνάμεων. Έτσι εφαρμόζεται σήμερα, 

ανακαινισμένη, η παλιά Pax Romana. Τελικά, είναι οι ορνιθολογικές αναμορφώσεις που 

ξεκινώντας από τον αετό των λαβάρων των λεγεωνάριων πήραν έπειτα τη μορφή του 

περιστεριού του Πικάσο μέχρι που σήμερα το πτηνό έβγαλε νύχια. Δεν επιστρέφει πια στη 

Βιβλική Κιβωτό φέρνοντας ένα κλαδί ελιάς, αλλά γυρίζει στο χρηματοκιβώτιο κρατώντας 

ένα δολλάριο στο δυνατό τους ράμφος. Τακτοποιούνται τα πάντα αν υπάρχουν 

επιχειρήματα. Και σε  αυτό το σημείο πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, γιατί, ακόμα κι 

όταν παρεμβαίνουν σε άλλες χώρες για ανθρωπιστικούς λόγους, εμφανείς σε όλους, 

δημιουργούν προηγούμενα για να δικαιολογήσουν καινούργιες πράξεις χωρίς τόσο 

ανθρωπιστικούς ούτε τόσο προφανείς σε όλους λόγους. Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι ως 

συνέπεια της διαδικασίας της παγκοσμιοποίησης, τα Ηνωμένα Εθνη παίζουν έναν 

αυξανόμενο στρατιωτικό ρόλο που συνεπάγεται πολλούς κινδύνους. Για μια ακόμα φορά 

ριψοκινδυνεύεται η ανεξαρτησία και η αυτοδιάθεση των λαών μέσω της παραποίησης των 

ιδεών της ειρήνης και της παγκόσμιας αλληλεγγύης. 

Ας αφήσουμε τα θέματα της ειρήνης για κάποια άλλη στιγμή και ας δούμε από πιο κοντά τα 

ανθρώπινα δικαιώματα που, όπως όλοι ξέρουμε, δεν περιορίζονται σε θέματα συνείδησης, 

πολιτικής ελευθερίας και έκφρασης. Η προστασία αυτών των δικαιωμάτων δεν περιορίζεται 

στην αποτροπή της καταδίωξης, της φυλάκισης και του θανάτου των πολιτών λόγω των 

διαφορών τους με ένα δεδομένο καθεστώς. Δηλαδή, δεν επικεντρώνεται η υπεράσπιση των 

ατόμων μπροστά στην φυσική άμεση βία που θα μπορούσε να τους εξασκηθεί. ΣΕ αυτό το 

σημείο υπάρχει πολύ σύγχυση και μη μεθοδική εργασία, αλλά κάποιες βασικές ιδέες 

σκιαγραφώνται στην Διακήρυξη του 1948. 
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3. Τα άλλα ανθρώπινα δικαιώματα 

Το ντοκουμέντο στο άρθρο 2.1., λέει : "Κάθε άνθρωπος έχει όλα τα δικαιώματα και όλες τις 

ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, ως 

προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή οποιεσδήποτε 

άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, οικονομική κατάσταση, γέννησης ή 

οποιαδήποτε άλλη κατάσταση." Και κάποια από αυτά τα διακηρυγμένα δικαιώματα είναι 

τα ακόλουθα: Αρθρο 23.1. "Καθένας έχει το  δικαίωμα στην δουλειά, την ελεύθερη επιλογή 

του επαγγέλματός του, σε δίκαιες  και ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας και την 

προστασία από την ανεργία", άρθρο 25.1. "Καθένας έχει το δικαίωμα σε ένα βασικό βιοτικό 

επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και την οικογένειά του υγεία και ευημερία, και 

ειδικότερα τροφή, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική περίθαλψη και τις απαραίτητες κοινωνικές 

υπηρεσίες, έχει δικαίωμα σε ασφάλιση σε περίπτωση ανεργίας, αρρώστιας, αναπηρίας, 

χηρείας, γήρατος ή άλλες περιπτώσεις απώλειας των μέσων συντήρησης του εξαιτίας 

περιστάσεων ανεξάρτητων της θέλησής του". 

Τα υπογεγραμμένα από τα Κράτη μέλη άρθρα βασίζονται στην ιδέα της ισότητας και της 

οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν υπάρχουν στο πνεύμα ούτε στην 

συγκεκριμένη έκθεση της Διακήρυξης, προϋποθέσεις όπως: "...αυτά τα δικαιώματα θα είναι 

σεβαστά μόνο στην περίπτωση που δεν επηρεάζουν τους μεταβλητούς παράγοντες της 

μακροοικονομίας". Η ακόμη: "... τα αναφερθέντα δικαιώματα θα είναι σεβαστά όταν 

φτάσουμε σε μια κοινωνία αφθονίας". Ωστόσο, θα μπορούσε να παραποιηθεί η έννοια 

αυτού που εκτέθηκε, προσφεύγοντας στο Αρθρο 22.: "Κάθε άτομο ως μέλος της κοινωνίας 

έχει δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλεια και στην ικανοποίηση, μέσω της εθνικής 

προσπάθειας και της διεθνούς συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την οργάνωση και τους 

οικονομικούς πόρους κάθε Κράτους, των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 

δικαιωμάτων, που είναι απαραίτητα για την αξιοπρέπεια και την ελεύθερη ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς του". Στις λέξεις: "... λαμβάνοντας υπόψη την οργάνωση και τους 

οικονομικούς πόρους κάθε Κράτους", διαλύεται η αποτελεσματική άσκηση των 

δικαιωμάτων και αυτό μας οδηγεί κατευθείαν στη συζήτηση για τα οικονομικά μοντέλα. 

Ας υποθέσουμε ότι μια χώρα με επαρκή οργάνωση και πόρους ξαφνικά περνάει στο 

οικονομικό σύστημα της ελεύθερης αγοράς. ΣΕ  αυτή την κατάσταση, το Κράτος θα τείνει να 

γίνει ένας απλός "διαχειριστής", ενώ η ιδιωτική εταιρεία θα ασχοληθεί με την ανάπτυξη 

των εμπορικών της δραστηριοτήτων. Οι προϋπολογισμοί για την υγεία, την εκπαίδευση και 

την κοινωνική ασφάλεια σταδιακά θα περικοπούν. Το Κράτος θα πάψει να είναι "αρωγός", 

συνεπώς δεν θα φέρει ευθύνη για την κατάσταση. Ούτε η ιδιωτική εταιρεία θα πρέπει να 

επιβαρυνθεί με τα προβλήματα εφόσον οι νόμοι που θα μπορούσαν να την υποχρεώσουν 

να προστατεύσει αυτά τα δικαιώματα θα έχουν τροποποιηθεί. Η εταιρεία θα έρθει σε 

σύγκρουση ακόμα με ρυθμίσεις πάνω  στην υγεία και την εργασιακή ασφάλιση. Αλλά η 

σωτήρια ιδέα και η πρακτική της ιδιωτικοποιήσης της υγείας θα διευκολύνει την εταιρεία 

να αναπληρώσει το κενό που δημιουργήθηκε στην προηγούμενη μεταβατική φάση. Αυτό το 

σχήμα θα επαναληφθεί σε όλα τα πεδία καθώς προελαύνει η ιδιωτικοποίηση που θα 

προσφέρει τις αποτελεσματικές υπηρεσίες της σε αυτούς που μπορούν να τις πληρώσουν, 

με αυτό τον τρόπο το 20% του πληθυσμού θα καλύπτει τις ανάγκες του. Ποιός θα 

υπερασπίσει τότε τα ανθρώπινα δικαιώματα βάση της αντίληψης της οικουμενικότητας και 

της ισοπολιτείας αν αυτά γίνονται σεβαστά "...ανάλογα με την οργάνωση και τους 
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οικονομικούς πόρους κάθε Κράτους"; Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι "όσο μικρότερο είναι το 

Κράτος, τόσο πιο ευημερής θα είναι η οικονομία εκείνης της χώρας", όπως εξηγούν οι 

υπερασπιστές αυτής της ιδεολογίας. Αυτός ο τύπος συζήτησης, ξαφνικά θα περάσει απο το 

ειδυλιακό ύφος της "γενικής αφθονίας" στη βάναυση παράθεση η οποία σαν τελεσίγραφο 

θα παρουσιαστεί περίπου, με αυτούς τους όρους: "Αν οι νόμοι περιορίσουν το κεφάλαιο 

αυτό θα εγκαταλείψει τη χώρα, δεν θα γίνουν επενδύσεις, δεν θα υπάρχουν διεθνείς 

δανεισμοί ούτε αναπροσαρμογή προηγούμενων χρεών, σαν αποτέλεσμα θα μειωθούν οι 

εξαγωγές και η παραγωγή και τελικά θα επηρεαστεί αρνητικά η κοινωνική οργάνωση". Ετσι, 

τόσο απλά, θα τεθεί ένα από τα τόσα σχήματα εκβιασμού. Εάν αυτό που σχολιάζουμε το 

πήραμε από την κατάσταση μιας χώρας με επαρκή μέσα, στο πέρασμα της προς την 

ελεύθερη οικονομία, είναι εύκολο να φανταστούμε την επιδείνωση των συνθηκών όταν η 

εν λόγω χώρα δεν διαθέτει τις βασικές προϋποθέσεις οργάνωσης και πόρων. Έτσι όπως 

τίθεται η παγκόσμια Νέα Τάξη και λόγω της οικονομικής αλληλεξάρτησης, σε όλες τις 

χώρες (πλούσιες ή φτωχές) το κεφάλαιο θα στραφεί ενάντια στην αντίληψη της 

οικουμενικότητας και ισοπολιτείας των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

Η προηγούμενη συζήτηση δεν μπορεί να εκτεθεί στους αυστηρά γραμματικούς όρους του 

άρθρου 22 γιατί σε αυτό (και σε ολόκληρη την Διακήρυξη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων) 

δεν τίθεται πάνω απο τα άτομα μια οικονομική εκτίμηση που να σχετικοποιεί τα 

δικαιώματά τους. Ούτε είναι δίκαιο να εισάγουμε πρόσθετα επιχειρήματα εξηγώντας ότι 

καθώς η οικονομία είναι η βάση της κοινωνικής ανάπτυξης, πρέπει να αφιερώσουμε όλες 

τις προσπάθειές μας στις μεταβλητές της  ακροοικονομίας, έτσι ώστε αφού επιτευχθεί η 

ευημερία θα μπορεί να δοθεί προσοχή στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι τόσο 

χονδροειδώς γραμμικό, σα να λέμε: "μια και η κοινωνία ύποτάσσεται στο νόμο της 

βαρύτητας, είναι αναγκαίο να συγκεντρωθούμε σε αυτό το πρόβλημα και, όταν το 

λύσουμε, θα ασχοληθούμε με τα ανθρώπινα δικαιώματα". Σε μια υγιή κοινωνία, οι πολίτες 

δε θεωρούν σωστό να κτίσουν μέσα σε χαράδρες γιατί θεωρούν δεδομένη τη συνθήκη της 

βαρύτητας και με τον ίδιο τρόπο όλος ο κόσμος ξέρει ποιες είναι οι οικονομικές συνθήκες 

και η σημασία της σωστής λύσης τους στην υπηρεσία της ανθρώπινης ζωής. Ούτως ή 

αλλιώς αυτές είναι παρεκβάσεις και δεν αγγίζουν το κύριο θέμα. 

Οι προβληματισμοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν περιορίζονται σε  αυτά τα τελευταία 

ζητήματα δουλειάς, αμοιβής και αρωγής όπως δεν περιορίστηκαν στα περιβάλλοντα της 

πολιτικής έκφρασης και της ελευθερίας της συνείδησης. Διακρίναμε κάποια ψεγάδια στην 

σύνταξη της Διακήρυξης, αλλά ακόμα κι έτσι οφείλουμε να συμφωνήσουμε ότι θα αρκούσε 

μια επιμελής εφαρμογή των άρθρων της, εκ μέρους όλων των κυβερνήσεων για να 

δοκίμαζε αυτός ο κόσμος την εμπειρία μιας θετικής αλλαγής μεγάλης σημασίας. 

 

4. Η παγκοσμιότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η πολιτιστική θέση 

Υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις για το ανθρώπινο ον και αυτή η ποικιλία σημείων 

οπτικής συχνά έχει ως βάση τους διάφορους πολιτισμούς μέσω των οποίων παρατηρείται η 

πραγματικότητα. Αυτό που λέμε αφορά σφαιρικά το ζήτημα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

Πράγματι, μπροστά στην ιδέα ενός παγκόσμιου ανθρώπινου όντος με τα ίδια δικαιώματα 

και τις ίδιες λειτουργίες σε όλες τις κοινωνίες, σήμερα αντιπαραβάλλεται η "πολιτιστική" 

θέση που υπερασπίζεται μια διαφορετική αντίληψη πάνω σε αυτά τα θέματα. Έτσι, οι 
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υποστηρικτές αυτής της θέσης θεωρούν ότι τα υποτιθέμενα παγκόσμια δικαιώματα του 

ανθρώπου δεν είναι παρά η γενίκευση του σημείου οπτικής που υποστηρίζει η Δύση και 

που αξιώνει μια αδικαιολόγητη παγκόσμια ισχύ. Ας πάρουμε, για παράδειγμα, το άρθρο 

16.1. "Οι άντρες και οι γυναίκες, που βρίσκονται σε ηλικία γάμου, έχουν δικαίωμα, χωρίς 

κανένα περιορισμό λόγω  φυλής, εθνικότητας ή θρησκείας, να παντρεύονται και να κάνουν 

οικογένεια και θα απολαμβάνουν ίσων δικαιωμάτων όσον αφορά στο γάμο, κατά τη 

διάρκεια του γάμου και σε περίπτωση διάλυσης του γάμου". 16.2. "Μόνο μέσω ελεύθερης 

και πλήρους συναίνεσης των μελλόνυμφων μπορεί να συναφθεί γάμος". 16.3. "Η 

οικογένεια είναι ο φυσικός και βασικός πηρύνας της κοινωνίας και δικαιούται προστασία 

από την κοινωνία και το Κράτος". Αυτές οι τρεις παράγραφοι του άρθρου 16 δημιουργούν 

πολυάριθμες δυσκολίες ερμηνείας και εφαρμογής σε αρκετούς πολιτισμούς που, 

ξεκινώντας από τη Μέση Ανατολή φτάνουν στην Ασία και την Αφρική. Δηλαδή, 

παρουσιάζουν δυσκολίες για το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας. ΣΕ αυτό τον τόσο 

εκτεταμένο και ποικίλο κόσμο ούτε ο γάμος ούτε η οικογένεια συμπίπτουν με τις 

παραμέτρους που φαίνονται τόσο "φυσικές" στη Δύση. Συνεπώς, αυτοί οι θεσμοί και τα 

παγκόσμια ανθρώπινα δικαιώματα που αναφέρονται σε αυτούς είναι υπό συζήτηση. Το 

ίδιο συμβαίνει αν πάρουμε την αντίληψη του δικαίου γενικά και της δικαιοσύνης, αν 

αντιπαραθέσουμε τις ιδέες της τιμωρίας του παραβάτη του νόμου με αυτές της 

επανένταξης αυτού που διαπράττει το αδίκημα, σημεία στα οποία δεν υπάρχει μέχρι τώρα 

συμφωνία ούτε καν μεταξύ των χωρών του ίδιου του δυτικού πολιτιστικού χώρου. Το να 

υποστηριχτεί ως ισχύον για όλη την ανθρωπότητα το σημείο οπτικής του δικού μας 

πολιτισμού οδηγεί σε πραγματικά τραγελαφικές καταστάσεις. Ετσι, στις Η.Π.Α. εκτιμάται 

σαν απόπειρα ενάντια στα παγκόσμια ανθρώπινα δικαιώματα το νόμιμο κόψιμο του χεριού 

του κλέφτη, που εφαρμόζεται σε κάποιες αραβικές χώρες, ενώ συζητείται ακαδημαϊκά αν 

είναι πιο ανθρώπινος ο θάλαμος αερίων ή η ηλεκτρική εκκένωση των 2.000Volt, η 

θανατηρόφα ένεση, ο απαγχονισμός ή κάποια άλλη μακάβρια ηδονή της θανατικής ποινής. 

Αλλά είναι επίσης φανερό ότι, όπως Σε αυτήν τη χώρα υπάρχει μια μεγάλη μερίδα της 

κοινωνίας που αρνείται τη θανατική ποινή, αλλού είναι πολυάριθμοι εκείνοι που 

εναντιώνονται σε κάθε τύπο φυσικής τιμωρίας για τον ένοχο. Η ίδια η Δύση, αναστατωμένη 

από την αλλαγή των ηθών και των εθίμων, αισθάνεται αμήχανα όταν είναι η ώρα να 

στηρίξει την παραδοσιακήτης ιδέα της "φυσικής" οικογένειας. Μπορεί να υπάρξει σήμερα 

οικογένεια με υιοθετημένα παιδιά; Φυσικά και μπορεί. Μπορεί να υπάρξει οικογένεια στην 

οποία το ζευγάρι να αποτελείται από μέλη του ίδιου φύλου; Κάποιες νομοθεσίες ήδη το 

επιτρέπουν. Τότε λοιπόν τι καθορίζει την οικογένεια, ο "φυσικός" της χαρακτήρας ή η 

εθελοντική δέσμευση της εκπλήρωσης καθορισμένων λειτουργιών; Σε ποιους λόγους 

μπορεί να βασίζεται η υπεροχή της μονογαμικής οικογένειας κάποιων πολιτισμών σε σχέση 

με την πολυγαμική ή πολυανδρική άλλων πολιτισμών; Αν αυτοί είναι οι όροι της συζήτησης, 

μπορούμε να συνεχίσουμε να μιλάμε για ένα δίκαιο παγκόσμια εφαρμόσιμο για την 

οικογένεια; Ποια θα είναι και ποια δεν θα είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα που πρέπει να 

προφυλαχτούν σε αυτό το θεσμό; Σαφώς, η διαλεκτική ανάμεσα στη θέση της 

παγκοσμιοποίησης (όχι και πολύ παγκόσμια στην ίδια της την περιοχή) και στην πολιτιστική 

θέση δεν μπορεί να λυθεί στην περίπτωση της οικογένειας (που την επέλεξα σαν ένα απο 

τα πολλά πιθανά παραδείγματα) και φοβάμαι ότι δεν μπορεί να επιλυθεί ούτε σε άλλα 

πεδία της κοινωνικής δραστηριότητας. 
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Ας το ξακαθαρίσουμε μια και καλή! Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι η συνολική αντίληψη του 

ανθρώπινου όντος εδραιωμένη ανεπαρκώς απ'όλες τις συγκρουόμενες θέσεις. Η ανάγκη 

μιας τέτοιας αντίληψης είναι εμφανής γιατί ούτε το Δίκαιο γενικά, ούτε τα ανθρώπινα 

δικαιώματα ειδικά, θα μπορέσουν να επικρατήσουν αν δεν διασαφηνιστεί το πιο βαθύ τους 

νόημα. Το ζήτημα δεν είναι πλέον το να τεθούν αφηρημένα τα πιο γενικά θέματα του 

Δικαίου. Ή πρόκειται για δικαιώματα τα οποία, για να ισχύσουν, εξαρτώνται απο την 

κατεστημένη εξουσία ή πρόκειται για δικαιώματα σαν προσδοκίες για να εκπληρωθούν. 

Σχετικά με αυτό, είπαμε σε κάποια άλλη περίπτωση ("Ο Νόμος", στο "Ανθρώπινο Τοπίο - 

Να Εξανθρωπίσουμε τη γη"): "Ανθρωποι πρακτικοί δεν χάθηκαν σε διατυπώσεις θεωριών 

και ξεκαθάρισαν ότι είναι απαραίτητος ένας νόμος για να υπάρξει η κοινωνική συμβίωση. 

Εχει υποστηριχτείεπίσης ότι ο νόμος φτιάχνεται για να προστατεύει τα συμφέροντα 

εκείνων που τον επιβάλλουν. Καθώς φαίνεται, είναι η προηγούμενη από την εξουσία 

κατάσταση αυτή που εγκαθιστά ένα καθορισμένο νόμο, ο οποίος με τη σειρά του 

νομιμοποιεί την εξουσία. Ετσι η εξουσία, σαν επιβολή μιας πρόθεσης αποδεκτής ή μη, είναι 

το κεντρικό θέμα. Λέγεται ότι η δύναμη δεν δημιουργεί δικαιώματα, αλλά αυτή η αντίφαση 

μπορεί να γίνει δεκτή μόνο αν αναφερόμαστε στη δύναμη ως φυσικό βίαιο γεγονός, όταν 

στην πραγματικότητα η δύναμη (οικονομική, πολιτική κ.λπ.) δεν έχει ανάγκη να εκτεθεί κατ' 

αντιληπτό τρόπο για να γίνει αισθητή και να επιβάλει σεβασμό. Απ' την άλλη, ακόμα κι η 

φυσική δύναμη (αυτή των όπλων για παράδειγμα), όταν εκφράζεται ως απειλή θανάτου, 

επιβάλλει καταστάσεις που δικαιολογούνται νόμιμα και δεν πρέπει να αγνοούμε ότι η 

χρήση των όπλων προς τη μια ή την αλλη κατεύθυνση εξαρτάται από την ανθρώπινη 

πρόθεση και όχι απο ένα δικαίωμα..." Και παρακάτω: "Οποιος παραβαίνει ένα νόμο 

αρνείται μια κατάσταση η οποία επιβάλλεται, στο παρόν, εκθέτοντας την προσωρινότητά 

του (το μέλλον του) στις αποφάσεις των άλλων. Όμως είναι σαφές ότι εκείνο το "παρόν" 

στο οποίο ο νόμος αρχίζει να έχει ισχύ, έχει ρίζες στο παρελθόν. Τα έθιμα, η ηθική, η 

θρησκεία ή η κοινωνική συναίνεση είναι συνήθως οι πηγές στις οποίες γίνεται επίκληση για 

να δικαιολογηθεί η ύπαρξη του νόμου. Κάθε μία από αυτές, με τη σειρά της,  εξαρτάται απο 

την εξουσία που την επέβαλε. Και αυτές οι πηγές αμφισβητούνται όταν η εξουσία που τις 

δημιούργησε καταρρέει ή μεταβάλλεται με τέτοιο τρόπο που η διατήρηση της 

προηγούμενης τάξης δικαίου αρχίζει να συγκρούεται με το "λογικό", με την "κοινή λογική", 

κ.λπ.  Οταν ο νομοθέτης αλλάζει ένα νόμο ή το σύνολο των αντιπροσώπων του λαού 

αλλάζει το Σύνταγμα μιας χώρας, φαινομενικά δεν παραβιάζεται ο νόμος γενικά, γιατί 

εκείνοι που ενεργούν, δεν εκτίθενται στις αποφάσεις άλλων, γιατί έχουν την εξουσία στα 

χέρια τους ή ενεργούν σαν εκπρόσωποι μιας εξουσίας και σε αυτήν την κατάσταση είναι 

ξεκάθαρο ότι η εξουσία δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις και όχι αντίστροφα". Για 

να τελειώσω με την παράθεση: "Tα ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχουν την παγκόσμια ισχύ 

που θα ήταν επιθυμητή γιατί δεν εξαρτώνται από την παγκόσμια εξουσία του 

ανθρώπινου όντος, αλλά από την εξουσία ενός μέρους πάνω στο σύνολο. Αν οι πιο 

στοιχειώδεις διεκδικήσεις όσον αφορά την διακυβέρνηση του σώματός μας έχουν 

καταπατηθεί σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη, μπορούμε να μιλήσουμε μόνο για επιδιώξεις 

που θα πρέπει να μετατραπούν σε δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν ανήκουν 

στο παρελθόν, είναι εκεί στο μέλλον απορροφώντας την πρόθεση, τροφοδοτώντας έναν 

αγώνα που αναβιώνει σε κάθε καινούργια παραβίαση του πεπρωμένου του ανθρώπου. 

Γι'αυτό, κάθε διεκδίκηση που γίνεται υπέρ τους έχει νόημα γιατί δείχνει στις σημερινές 

εξουσίες ότι δεν είναι παντοδύναμες και ότι δεν ελέγχουν το μέλλον". 
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Δεν είναι ανάγκη να επανέλθουμε εδώ, στις γενικές μας αντιλήψεις για το ανθρώπινο ον, 

ούτε να επαναβεβαιώσουμε ότι η αναγνώριση προς τις διαφορετικές πολιτιστικές 

πραγματικότητες δεν υποτιμά την ύπαρξη μιας κοινής ανθρώπινης δομής σε ιστορική 

μετατροπή και με συγκλίνουσα κατεύθυνση. Ο αγώνας για την εγκαθίδρυση ενός 

παγκόσμιου ανθρώπινου έθνους είναι επίσης ο αγώνας κάθε πολιτισμού για την ισχύ των 

όλο και πιο αναγκαίων ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αν σε ένα πολιτισμό ξαφνικά αγνοηθεί 

το δικαίωμα στην πλήρη ζωή και την ελευθερία βάζοντας πάνω από τον άνθρωπο άλλες 

αξίες, είναι γιατί εκεί κάτι έχει παρεκκλίνει, κάτι έχει εκτραπεί από το κοινό πεπρωμένο και 

έτσι η έκφραση αυτού του πολιτισμού σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο πρέπει να 

απορριφθεί. Είναι βέβαιο ότι οι διατυπώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ατελείς, 

αλλά είναι για την ώρα το μόνο πράγμα που έχουμε στα χέρια μας για να υπερασπιστούμε 

και να τελειοποιήσουμε. Αυτά τα δικαιώματα σήμερα θεωρούνται απλές προσδοκίες και 

δεν μπορούν να ισχύσουν πλήρως δεδομένων των κατεστημένων εξουσιών. Ο αγώνας 

για την πλήρη ισχύ των ανθρώπινων δικαιωμάτων οδηγεί, αναγκαστικά, στην 

αμφισβήτηση των σημερινών εξουσιών κατευθύνοντας τη δράση προς την 

αντικατάστασή τους από τις εξουσίες μιας καινούργιας ανθρώπινης κοινωνίας. 

 

Δεχτείτε μαζί με αυτό το γράμμα ένα θερμό χαιρετισμό. 

 

                                         Silo, 21 Νοεμβρίου 1993. 
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ΔΕΚΑΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ 

 

Αγαπητοί φίλοι, 

Ποιά κατεύθυνση παίρνουν τα σημερινά συμβάντα; Οι αισιόδοξοι πιστεύουν ότι θα μπούμε 

σε μια παγκόσμια κοινωνία αφθονίας, στην οποία τα κοινωνικά προβλήματα θα λυθούν. 

Ένα είδος επίγειου παράδεισου. Οι απαισιόδοξοι θεωρούν ότι τα σημερινά συμπτώματα 

δείχνουν μια αυξανόμενη επιδείνωση των θεσμών, των ανθρώπινων ομάδων και ακόμη 

ολόκληρου του δημογραφικού και οικολογικού συστήματος, ένα είδος επίγειας κόλασης. 

Αυτοί που μιλούν για τη σχετικότητα της ιστορίας ανάγουν τα πάντα στη συμπεριφορά που 

υιοθετούμε σήμερα, ο ουρανός ή η κόλαση θα εξαρτηθούν από τις δικές μας πράξεις. 

Φυσικά, υπάρχουν κι εκείνοι που δεν τους ενδιαφέρει καθόλου τι θα συμβεί παρά μόνο σε  

αυτούς τους ίδιους. 

Ανάμεσα στις τόσες απόψεις μας ενδιαφέρει εκείνη που εξαρτά το μέλλον απ' αυτό που 

κάνουμε σήμερα. Ωστόσο, και όσον αφορά σε  αυτή την τοποθέτηση υπάρχουν 

διαφορετικές εκτιμήσεις. Κάποιοι λένε ότι, καθώς αυτή η κρίση προκλήθηκε από την 

απληστία των τραπεζών και των πολυεθνικών εταιριών, όταν φτάσει σε  ένα σημείο 

επικίνδυνο για τα συμφέροντά τους, αυτές θα βάλουν σε κίνηση μηχανισμούς ανάκαμψης 

όπως συνέβη σε προηγούμενες περιπτώσεις. Οσον αφορά στη δράση, υποστηρίζουν τη 

βαθμιαία προσαρμογή στις διαδικασίες μετατροπής του καπιταλισμού προς όφελος των 

πλειοψηφιών. Αλλοι τονίζουν ότι δεν είναι σκόπιμο να αφήσουμε την κατάσταση στον 

εθελοντιμό των μειοψηφιών, γι' αυτό το λόγο πρέπει να εκδηλωθεί η θέληση των 

πλειοψηφιών μέσω της πολιτικής δράσης και της διασαφήνισης του λαού που ζει 

εξαθλιωμένος από το κυρίαρχο σύστημα. Κατά την άποψή τους θα φτάσει μια στιγμή 

γενικής κρίσης του συστήματος και πρέπει να εκμεταλευτούμε αυτή η κατάσταση για να 

κινήσουμε την επανάσταση. Στη συνέχεια υπάρχουν εκείνοι που υποστηρίζουν ότι τόσο το 

κεφάλαιο όσο και η εργασία, ο πολιτισμός, οι χώρες, οι οργανωτικές μορφές, οι 

καλλιτεχνικές και θρησκευτικές εκφράσεις, οι ανθρώπινες ομάδες και ακόμη και τα άτομα 

έχουν εμπλακεί σε μια διαδικασία τεχνολογικής επιτάχυνσης που δεν μπορούν να 

ελέγξουν. Πρόκειται για μια μεγάλη ιστορική διαδικασία που σήμερα δημιουργεί 

παγκόσμια κρίση και που επηρεάζει όλα τα πολιτικά και οικονομικά σχήματα και δεν 

εξαρτάται απ' αυτά η γενική αποδιοργάνωση ούτε η γενική ανάκαμψη. Οι υποστηρικτές 

αυτής της δομικής άποψης επιμένουν ότι είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε σφαιρικά 

αυτά τα φαινόμενα, και ταυτόχρονα να δράσουμε σε ιδιαίτερα πεδία της κοινωνίας, των 

ομάδων και των ατόμων. Δεδομένων των διασυνδέσεων του κόσμου, δεν υποστηρίζουν 

μια βαθμιαία επιτυχία που θα υιοθετηθεί κοινωνικά με το πέρασμα του  χρόνου, αλλά 

προσπαθούν να δημιουργήσουν μια σειρά "αποδεικτικών αποτελεσμάτων" που θα 

μπορέσουν να προκαλέσουν μια γενική κάμψη της  διαδικασίας. Κατά συνέπεια, εξυμνούν 

τη δημιουργική ικανότητα του ανθρώπου για τη μετατροπή των οικονομικών σχέσεων, τη 

μεταβολή των θεσμών και τον ακούραστο αγώνα του για να εξαφανίσει όλους τους 

παράγοντες που προκαλούν μια χωρίς επιστροφή παρακμή. Εμείς συμφωνούμε με αυτή 

την τελευταία τοποθέτηση. Είναι σαφές ότι τόσο αυτή, όπως και οι προηγούμενες, 

απλουστεύτηκαν και, επίσης, δεν αναφέρθηκαν πολλές άλλες που προέρχονται από κάθε 

μία απ' αυτές. 
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1. Η αποδομοποίηση και τα όριά της 

Είναι σκόπιμο να διακρίνουμε τα όρια της πολιτικής αποδομοποίησης, εκτιμώντας ότι δεν 

θα σταματήσει έως ότου φτάσει στην κοινωνική βάση και το άτομο. Ας δώσουμε κάποια 

παραδείγματα. Σε κάποιες χώρες είναι πιο φανερή απ' ό,τι σε άλλες η εξασθένηση της 

συγκεντρωτικής πολιτικής εξουσίας. Λόγω της ενίσχυσης των αυτόνομων περιοχών ή την 

πίεση των αποσχιστικών ρευμάτων, κάποιες ομάδες που έχουν συμφέροντα, ή απλοί 

τυχοδιώκτες, θα ήθελαν να σταματήσουν τη διαδικασία ακριβώς στο σημείο που θα είχαν 

στα χέρια τους τον έλεγχο της κατάστασης. Σύμφωνα με αυτές τις επιθυμίες η περιοχή που 

πρωταγωνιστεί στην απόσχιση ή η καινούργια δημοκρατία που αποχωρίστηκε από την 

προηγούμενη χώρα ή το αυτόνομο κράτος που απελευθερώθηκε από την κεντρική εξουσία 

θα έπρεπε να είναι οι καινούργιες οργανωτικές δομές. Όμως οι επαρχίες, οι δήμοι ή οι 

κοινότητες κ.λ.π., αρχίζουν να αμφισβητούν αυτές τις εξουσίες. Κανείς δεν καταλαβαίνει 

γιατί μια αυτόνομη περιοχή που απελευθερώθηκε από την κεντρική εξουσία θα έπρεπε, με 

τη σειρά της, να συγκεντρώσει την εξουσία σε σχέση με μικρότερες ενότητες ακόμη και με 

την πρόφαση της χρήσης της ίδιας γλώσσας ή κοινών παραδόσεων ή μιας αδιαχώριστης 

"ιστορικής και πολιτιστικής ενότητας", γιατί όταν πρόκειται για την οικονομία και τους 

φόρους, το φολκλόρ μένει για τον τουρισμό και τις δισκογραφικές εταιρίες. Στην περίπτωση 

που οι δήμοι χειραφετούνταν από την αυτόνομη εξουσία, οι συνοικίες θα ακολουθούσαν 

την ίδια λογική κι αυτή η αλυσίδα θα συνεχιζόταν μέχρι τους γείτονες που τους χωρίζει  

ένας δρόμος. Κάποιος θα μπορούσε να πει:  Γιατί θα πρέπει να πληρώνουμε τους ίδιους 

φόρους, εμείς που ζούμε απ' αυτή την πλευρά με  αυτούς που ζουν από την άλλη. Εμείς 

έχουμε καλύτερες συνθήκες ζωής και οι δικοί μας φόροι θα λύσουν τα προβλήματα εκείνων 

που δε θέλουν να προοδεύσουν με τη δική τους προσπάθεια. Καλύτερα καθένας να τα 

βολέψει μόνος του". Ετσι, σε κάθε σπίτι της γειτονιάς θα ακούγονταν οι ίδιες συζητήσεις 

και κανείς δε θα μπορούσε να σταματήσει αυτή τη μηχανική διαδικασία στο σημείο που θα 

τον συνέφερε. Δηλαδή δε θα κατέληγαν όλα σε μια απλή φεουδαρχία μεσαιωνικού στυλ, 

που θα αποτελείτο από μικρούς και χωριστούς πληθυσμούς και από σποραδικές σχέσεις 

συναλλαγής μέσω δρόμων επικοινωνίας που θα ελέγχονται από τα αντιμαχόμενα φέουδα ή 

από ομάδες που θα εισέπραταν τους φόρους. Η κατάσταση δε μοιάζει με καταστάσεις 

άλλων εποχών σε θέματα παραγωγής, κατανάλωσης, τεχνολογίας, επικοινωνιών, 

δημογραφικής πυκνότητας κ.λ.π. 

Απ' το άλλο μέρος, οι οικονομικές περιφέρειες και οι κοινές αγορές τείνουν στην 

απορρόφηση της αποφασιστικής εξουσίας των παλιών εθνών. Σε μια δεδομένη περιοχή, οι 

αυτόνομες περιοχές θα μπορούσαν να παρακάμψουν την παλιά εθνική ενότητα, αλλά και 

οι δήμοι ή ομάδες των δήμων θα προσπαθούσαν να υπερπηδήσουν τα παλιά διοικητικά 

επίπεδα και να ζητήσουν την ένταξή τους σε μια καινούρια περιφερειακή υπερδομή 

απαιτώντας να  αναγνωριστούν ως πλήρη μέλη. Εκείνες οι αυτόνομες περιοχές ή δήμοι ή 

ομάδες των δήμων, που θα είχαν μια μεγάλη οικονομική δύναμη, θα μπορούσαν να 

ληφθούν σοβαρά υπόψη από την περιφερειακή ένωση. 

Τίποτα δεν αποκλείει στον οικονομικό πόλεμο ανάμεσα στα διαφορετικά περιφερειακά 

μπλοκ, κάποιες χώρες-μέλη να αρχίσουν να δημιουργούν "διμερείς ή πολυμερείς" σχέσεις 

ξεφεύγοντας απ' την τροχιά της περιφερειακής αγοράς στην οποία είναι ενταγμένες. Γιατί η 

Αγγλία, για παράδειγμα, δε θα μπορούσε να δημιουργήσει πιο στενές σχέσεις με τη ΝΑFΤA 

της Βόρειας Αμερικής, επιτυγχάνοντας αρχικά εξαιρέσεις μέσα στην ΕΟΚ και στη συνέχεια 



78 
 

ανάλογα με την πορεία των διαπραγματεύσεων, τι θα την εμπόδιζε να ενταχθεί στην 

καινούργια περιφερειακή αγορά εγκαταλείποντας την προηγούμενη; Και, αν ο Καναδάς 

έμπαινε σε μια διαδικασία αποσχίσεων, τι θα εμπόδιζε το Κεμπέκ να αρχίσει 

διαπραγματεύσεις έξω από την περιοχή της ΝΑFΤA; Δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν πλέον 

στην Νότιο Αμερική οργανώσεις του τύπου της ALALC ή του συμφώνου των Άνδεων, αν η 

Κολομβία και η Χιλή άρχιζαν να ενώνουν τις οικονομίες τους προσβλέποντας στην ένταξη 

στο ΝΑΤΟ σε σχέση με ένα MERCOSUR που θα προσβάλλονταν από πιθανές αποσχίσεις στη 

Βραζιλία.  Απ' το άλλο μέρος, αν η Τουρκία, η Αλγερία και άλλα νότια σημεία της 

Μεσογείου άρχιζαν να εντάσσονται στην Ε.Ο.Κ., οι αποκλεισμένες περιοχές θα 

πλησιάζονταν για να διαπραγματευτούn από κοινού με άλλες γεωγραφικές περιοχές. Και τι 

θα συνέβαινε στα περιφερειακά μπλοκ που σήμερα διαμορφώνονται, με δυνάμεις όπως η 

Κίνα, η Ρωσία και η Ευρωπαϊκή Ανατολή, υπολογίζοντας τις γρήγορες φυγόκεντρες αλλαγές 

τους; 

Πιθανά τα πράγματα να μην γίνουν όπως στα παραδείγματα που δώσαμε, όμως η τάση 

προς την περιφερειακή αυτονομία μπορεί να  ακολουθήσει ανέλπιστη πορεία και να 

καταλήξει σε  ένα σχήμα πολύ διαφορετικό από αυτό που σχεδιάζεται σήμερα με βάση τη 

γεωγραφική γειτνίαση, δηλαδή με βάση τη συνήθη γεωπολιτική προκατάληψη. Έτσι μια 

καινούργια ανακατάταξη μπορεί να συμβεί μέσα σε πρόσφατα σχήματα που έχουν σα 

στόχο όχι μόνο την οικονομική ένωση αλλά και τη δημιουργία ενός πολιτικού και 

στρατιωτικού μπλοκ. Και καθώς, τελικά, το μεγάλο κεφάλαιο θα είναι αυτό που θα 

αποφασίζει για την καλύτερη εξέλιξη των υποθέσεών του, κανείς δε θα έπρεπε να είναι 

τόσο σίγουρος σχεδιάζοντας χάρτες περιφερειακών αγορών ανάλογα με τη γεωγραφική 

γειτνίαση στην οποία ο αυτοκινητόδρομος, ο σιδηρόδρομος και η ραδιοφωνική 

επικοινωνία ήταν πρωταγωνιστές αλλά που σήμερα αντικαθίστανται από τη μεγάλου όγκου 

αεροπορική και τη θαλάσσια συγκοινωνία και τη δορυφορική παγκόσμια επικοινωνία. 

Ακόμα και σε εποχές αποικιοκρατίας, η γεωγραφική γειτνίαση αντικαταστάθηκε από ένα 

υπερθαλάσσιο παιχνίδι σκακιού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, που παρήκμασε με τις 

δύο παγκόσμιες συγκρούσεις. Η σημερινή ανακατάταξη, για κάποιους, επαναφέρει το 

πρόβλημα σε προ-αποικιακές φάσεις, κάνοντάς τους να φαντάζονται ότι μια οικονομική 

περιοχή πρέπει να είναι οργανωμένη σε μια χωρική συνέχεια και έτσι προβάλουν τον 

ιδιαίτερο εθνικισμό τους προς ένα είδος περιφερειακού "εθνικισμού". 

Τελικά, αυτό που λέμε είναι ότι τα όρια της αποδομοποίησης δεν καθορίζονται, ειδικά, 

από τις νέες χειραφετημένες χώρες ή τις αυτόνομες περιοχές που απελευθερώνονται από 

μια κεντρική εξουσία και ότι επίσης δε χαράσσονται, γενικά, από οικονομικές περιοχές 

οργανωμένες με βάση τη γεωγραφική γειτνίαση. Τα ελάχιστα όρια της αποδομοποίησης 

φτάνουν στον απλό πολίτη και το άτομο, και τα μέγιστα στην παγκόσμια κοινότητα. 

 

2. Κάποια σημαντικά πεδία στο φαινόμενο της αποδομοποίησης 

Θα ήθελα να διακρίνω, ανάμεσα σε τόσα άλλα, τρία πεδία αποδομοποίησης: το πολιτικό, 

το θρησκευτικό και το γενεαλογικό. 

Είναι ξεκάθαρο ότι τα κόμματα θα συνεχίσουν να εναλλάσσονται καταλαμβάνοντας την 

ήδη περιορισμένη κρατική εξουσία, επανεμφανιζόμενα σα "δεξιά", "κεντρώα" και 

"αριστερά". Ήδη υπάρχουν και θα υπάρξουν πολλές "εκπλήξεις", εξακριβώνοντας ότι 
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δυνάμεις που θεωρούσαμε εξαφανισμένες αναδύονται ξανά και ότι οργανώσεις και 

παρατάξεις που κατέχουν την εξουσία εδώ και δεκαετίες διαλύονται μέσα στη γενική 

αναξιοπιστία. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο στο πολιτικό παιχνίδι. Το πραγματικά 

πρωτότυπο είναι ότι υποθετικά αντίθετες τάσεις μπορεί να διαδεχτούν η μία την άλλη 

χωρίς να αλλάξει καθόλου η διαδικασία αποδομοποίησης που, φυσικά, θα επηρεάσει κι 

αυτές τις ίδιες. Κι αν πρόκειται για προτάσεις, γλώσσα και πολιτικό στυλ, θα 

παρατηρήσουμε μια γενική ασάφεια μέσα στην οποία τα ιδεολογικά προφίλ θα συγχέονται 

όλο και περισσότερο. Μέσα σε μια μάχη από σλόγκαν και κενές μορφές, ο μέσος πολίτης 

θα απομακρυνθεί από κάθε συμμετοχή για να συγκεντρωθεί σε πιο αντιληπτά και άμεσα 

πράγματα. Όμως η κοινωνική δυσαρέσκεια θα γίνει όλο και πιο αισθητή μέσω αυθόρμητων 

ενεργειών, μέσω της πολιτικής ανυπακοής, της υπερχείλισης και της εμφάνισης 

ψυχολογικών φαινομένων σε εκρηκτική κατάσταση. ΣΕ  αυτό το σημείο εμφανίζεται 

επικίνδυνα ο νεο-παραλογισμός που μπορεί να προχωρήσει υιοθετώντας μορφές 

μισαλλοδοξίας σαν αγωνιστική σημαία. Με την έννοια αυτή, είναι ξεκάθαρο ότι, αν μια 

κεντρική εξουσία προσπαθεί να καταπνίξει τις απαιτήσεις για ανεξαρτησία, οι τοποθετήσεις 

θα προσπαθήσουν να ριζωθούν τραβώντας τις πολιτικές ομάδες στη δική τους σφαίρα. 

Ποιο κόμμα θα μείνει αδιάφορο (ριψοκινδυνεύοντας την επιρροή του) αν σε  ένα σημείο 

εκραγεί η βία για εδαφικούς, εθνικούς, θρησκευτικούς ή πολιτιστικούς λόγους; Τα πολιτικά 

ρεύματα θα πρέπει να πάρουν θέσεις, όπως συμβαίνει σήμερα σε διάφορα μέρη της 

Αφρικής (18 εμπόλεμα σημεία), της Αμερικής (Βραζιλία, Καναδάς, Γουατεμάλα και 

Νικαράγουα, χωρίς να υπολογίσουμε τις διεκδικήσεις των ιθαγενών του Ισημερινού και 

άλλων χωρών της Νοτίου Αμερικής και χωρίς να τονίσουμε την όξυνση του ρατσισμού στις 

ΗΠΑ), της Ασίας (10 σημεία, υπολογίζοντας την Κινο-Θιβετανική σύγκρουση, αλλά χωρίς να 

λογαριάσουμε τις διαφορές ανάμεσα σε επαρχίες που εμφανίζονται σε  όλη την Κίνα), της 

Νότιας Ασίας και του Ειρηνικού (12 σημεία, συμπεριλαμβανομένων των διεκδικήσεων των 

αυτόνομων ομάδων της Αυστραλίας), της δυτικής Ευρώπης (16 σημεία), της ανατολικής 

Ευρώπης (4 σημεία, λογαριάζοντας την Τσεχοσλοβακία και τη Σλοβακία, την πρώην 

Γιουγκοσλαβία, την Κύπρο και την πρώην Σοβιετική Ένωση σαν ένα μόνο σημείο καθεμιά, 

γιατί αλλιώς οι περιοχές των συγκρούσεων μπορούν να φτάσουν τις 30, 

συμπεριλαμβανομένων διαφόρων χωρών των Βαλκανίων και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης 

με διεθνικές και συνοριακές δυσκολίες σε περισσότερες από 20 δημοκρατίες διανεμημένες 

πέρα από την Ανατολική Ευρώπη), Ανατολή και Μέση Ανατολή (9 σημεία). 

Επίσης, οι πολιτικοί θα πρέπει να απηχήσουν τις ριζοσπαστικές τάσεις που βιώνουν οι 

παραδοσιακές θρησκείες, όπως συμβαίνει ανάμεσα σε μουσουλμάνους και Ινδουιστές στην 

Ινδία, ανάμεσα σε μουσουλμάνους και χριστιανούς στην πρώην Γιουγκοσλαβία και στο 

Λίβανο, ανάμεσα σε Ινδουιστές και βουδιστές στη Σρι Λάνκα. Θα πρέπει να εκφράσουν την 

άποψή τους για τις μάχες ανάμεσα στις αιρέσεις μιας ίδιας θρησκείας, όπως συμβαίνει στη 

ζώνη επιρροής του Ισλάμ μεταξύ Σουνιτών και Σιιτών και στη ζώνη επιρροής του 

χριστιανισμού ανάμεσα σε καθολικούς και προτεστάντες, θα πρέπει να συμμετέχουν στη 

θρησκευτική καταδίωξη που έχει αρχίσει στη Δύση μέσω του τύπου και με την ισχύ 

περιοριστικών νόμων που αφορούν την ελευθερία της πίστης και της συνείδησης. Είναι 

φανερό ότι οι παραδοσιακές θρησκείες θα προσπαθήσουν να εξαλείψουν τις νέες μορφές 

θρησκείας που εμφανίζονται σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τους ορθά σκεπτόμενους, που 

είναι κανονικά άθεοι αλλά αντικειμενικά πιστοί της επίσημης αίρεσης, η καταδίωξη των 
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νέων θρησκευτικών ομάδων "δεν αποτελεί περιορισμό της ελευθερίας της σκέψης, αλλά 

προστασία της ελευθερίας της συνείδησης η οποία δέχεται επίθεση από την πλύση 

εγκεφάλου των νέων θρησκειών που, εκτός από αυτό, εναντιώνονται στις παραδοσιακές 

αξίες, την κουλτούρα και τον τρόπο ζωής του πολιτισμού". Έτσι, πολιτικοί ξένοι προς το 

θρησκευτικό θέμα αρχίζουν να παίρνουν θέση σε  αυτό το όργιο του κυνηγιού των 

μαγισσών γιατί, ανάμεσα σε άλλα πράγματα, αποβλέπουν στη μαζική δημοτικότητα που 

αρχίζουν να αποκτούν αυτές οι νέες εκφράσεις πίστης με επαναστατικό φόντο. Δε θα 

μπορούν πια να λένε όπως τον 19ο αιώνα "η θρησκεία είναι το όπιο των λαών", δε θα 

μπορούν πια να μιλούν για την υπνωτισμένη αποξένωση των πληθυσμών και των ατόμων, 

όταν οι μουσουλμανικές μάζες διακηρύσσουν την εγκαθίδρυση ισλαμικών δημοκρατιών, 

όταν ο βουδισμός στην Ιαπωνία (από την κατάρρευση της εθνικής θρησκείας Shinto στο 

τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου) στηρίζει την ανάληψη της εξουσίας από τον 

Κομέιτο, όταν η Καθολική Εκκλησία τείνει στο σχηματισμό νέων πολιτικών ρευμάτων μετά 

την φθορά του κοινωνικού χριστιανισμού και του τριτοκοσμισμού στην Λατινική Αμερική 

και την Αφρική. Έτσι κι αλλιώς, οι σύγχρονοι άθεοι φιλόσοφοι, θα πρέπει να αλλάξουν την 

ορολογία και να αντικαταστήσουν στους λόγους τους το "όπιο των λαών" με την 

"αμφεταμίνη των λαών". 

Οι ομάδες που διοικούν θα πρέπει να πάρουν θέση απέναντι σε μια νεολαία που αποκτά 

χαρακτηριστικά "ομάδας υψηλού κινδύνου", γιατί της προσδίδονται επικίνδυνες τάσεις 

προς τα ναρκωτικά, τη βία και τη μη-επικοινωνία. Αυτοί οι διευθύνοντες που επιμένουν να 

αγνοούν τις βαθιές ρίζες τέτοιων προβλημάτων δεν είναι σε θέση να δώσουν κατάλληλες 

απαντήσεις μέσω της πολιτικής συμμετοχής, της παραδοσιακής θρησκείας ή των 

προσφορών ενός πολιτισμού που καταρρέει κυριαρχημένος από το χρήμα. Εν τω μεταξύ, 

διευκολύνεται η ψυχολογική καταρράκωση μιας ολόκληρης γενιάς και η εμφάνιση νέων 

οικονομικών εξουσιών που κερδοσκοπούν με την αγωνία και την ψυχολογική εγκατάλειψη 

εκατομμυρίων ανθρώπινων υπάρξεων. Πολλοί αναρωτιούνται τώρα σε τι οφείλεται η 

αύξηση της βίας στους νέους, σαν να μην ήταν οι παλιές γενιές και η σημερινή που κρατούν 

την εξουσία, αυτές που τελειοποίησαν μια συστηματική βία εκμεταλλευόμενες ακόμα και 

τις προόδους της επιστήμης και της τεχνολογίας για να κάνουν πιο αποτελεσματικούς τους 

χειρισμούς τους. Κάποιοι διακρίνουν έναν ορισμένο "αυτισμό" της νεολαίας, και 

λαμβάνοντας υπόψη αυτή την εκτίμηση θα μπορούσε να γίνει ένας συσχετισμός ανάμεσα 

στην επιμήκυνση της ζωής των ενηλίκων και το μεγαλύτερο χρόνο  προετοιμασίας που 

χρειάζεται για να ξεφύγουν οι νέοι από την αναμονή. Αυτή η εξήγηση έχει κάποια βάση, 

αλλά είναι ανεπαρκής για την κατανόηση πιο πλατιών διαδικασιών. Αυτό που παρατηρείται 

είναι ότι η διαλεκτική των γενεών, μοχλός της ιστορίας, έχει προσωρινά ακινητοποιηθεί και 

με  αυτό έχει ανοιχτεί μια επικίνδυνη άβυσσος μεταξύ δύο κόσμων. Εδώ είναι σκόπιμο να 

θυμηθούμε ότι, όταν κάποιος στοχαστής μίλησε εδώ και δεκαετίες για εκείνες τις τάσεις 

που σήμερα εκφράζονται σαν πραγματικά προβλήματα, οι μανδαρίνοι και οι δικοί τους 

opinion makers έσκισαν απλώς τα ιμάτιά τους με την κατηγορία ότι τέτοιες συζητήσεις 

προάγουν τον πόλεμο των γενεών. Σε κείνους τους καιρούς, μια ισχυρή νεανική δύναμη 

που θα έπρεπε να είχε εκφράσει το ξεκίνημα ενός καινούργιου φαινομένου, αλλά και τη 

δημιουργική συνέχιση της ιστορικής διαδικασίας, παρέκκλινε προς τις συγχυσμένες 

απαιτήσεις της δεκαετίας του '60, και προς έναν ανταρτοπόλεμο χωρίς διέξοδο σε διάφορα 

σημεία του κόσμου. Αν σήμερα υποθέσουμε ότι οι καινούριες γενιές διοχετεύουν την 
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απελπισία τους στη μουσική και το ποδόσφαιρο, περιορίζοντας τις απαιτήσεις τους στο 

πουκάμισο και το πόστερ με τις αθώες φράσεις, θα αντιμετωπίσουμε καινούρια 

προβλήματα. Αυτή η κατάσταση ασφυξίας δημιουργεί παράλογες συνθήκες κάθαρσης που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους φασίστες, τους αυταρχικούς και τους υπέρμαχους 

κάθε τύπου βίας. Ο διάλογος δεν μπορεί να γίνει με την δυσπιστία προς τους νέους ή 

βλέποντας σε κάθε παιδί ένα δυνητικό εγκληματία. Τέλος, κανείς δε φαίνεται 

ενθουσιασμένος για να δώσει χώρο συμμετοχής στα μέσα κοινωνικής επικοινωνίας στις 

καινούριες γενιές, κανείς δε δείχνει διάθεση για τη δημόσια συζήτηση αυτών των 

προβλημάτων, εκτός αν πρόκειται για παραδειγματικούς νέους που αναπαράγουν τα 

θέματα των πολιτικάντηδων με μουσική ροκ ή ασχολούνται με τον καθαρισμό μολυσμένων 

από πετρέλαιο πιγκουίνων χωρίς να  αμφισβητούν το μεγάλο κεφάλαιο ως προαγωγό της 

οικολογικής καταστροφής. Πολύ φοβάμαι ότι οποιαδήποτε οργάνωση νέων (είτε 

εργασιακή, είτε φοιτητική, είτε καλλιτεχνική ή θρησκευτική) θα είναι ύποπτη για τις 

χειρότερες συμφορές, αν δεν πατρονάρεται από ένα συνδικάτο, ένα κόμμα, ένα ίδρυμα ή 

μια εκκλησία. Μετά από τόση παραποίηση  θα συνεχίσουμε να αναρωτιόμαστε γιατί δεν 

εντάσσονται οι νέοι στις υπέροχες προτάσεις που κάνει η κατεστημένη εξουσία και θα 

συνεχίσουμε να απαντάμε ότι οι σπουδές, η εργασία και ο αθλητισμός κρατούν 

απασχολημένους τους μελλοντικούς χρήσιμους πολίτες. ΣΕ  αυτή την περίπτωση κανείς δε 

θα έπρεπε να ασχολείται για την έλλειψη "υπευθυνότητας" τόσο απασχολημένων ατόμων. 

Όμως αν η ανεργία συνεχίζει να  αυξάνεται, αν η ύφεση γίνεται χρόνια, αν η εγκατάλειψη 

απλώνεται παντού, θα δούμε σε τι θα μεταβληθεί η σημερινή συμμετοχή. Για 

διαφορετικούς λόγους (πόλεμος, ασιτία, ανεργία, ηθική κούραση) αποδομοποιήθηκε η 

γενεαλογική διαλεκτική, δημιουργώντας εκείνη τη σιωπή δύο μακρών δεκαετιών, εκείνη 

την ησυχία που είναι έτοιμη τώρα να διακοπεί από μια κραυγή και από μια απερίσκεπτη 

και χωρίς κατεύθυνση πράξη. 

Από όλα αυτά, φαίνεται ότι κανείς δε θα μπορέσει να κατευθύνει λογικά τις διαδικασίες 

ενός κόσμου που διαλύεται. Αυτή η διάλυση είναι τραγική αλλά φωτίζει, επίσης, τη 

γέννηση ενός καινούριου πολιτισμού, του παγκόσμιου πολιτισμού. Αν αυτό είναι έτσι, 

επίσης αποσυντίθεται μια συλλογική νοοτροπία, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζεται ένας 

καινούριος τρόπος συνειδητοποίησης του κόσμου. ΣΕ  αυτό το σημείο θα ήθελα να  

αναφέρω κάτι που έγραψα στο πρώτο γράμμα: "... γεννιέται μια ευαισθησία που 

αντιστοιχεί στους καινούργιους καιρούς. Είναι μια ευαισθησία που αντιλαμβάνεται τον 

κόσμο ως ένα σύνολο και που αντιλαμβάνεται ότι οι δυσκολίες των ατόμων σε 

οποιοδήποτε μέρος καταλήγουν να επηρεάζουν άλλα άτομα ακόμη κι αν βρίσκονται πολύ 

μακριά. Οι επικοινωνίες, η ανταλλαγή αγαθών και η γρήγορη μετατόπιση μεγάλων 

ανθρώπινων πληθυσμών από ένα σημείο σε άλλο, δείχνουν αυτή τη διαδικασία 

αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης. Επίσης, εμφανίζονται καινούρια κριτήρια πράξης καθώς 

γίνεται κατανοητή η σφαιρικότητα πολλών προβλημάτων, κάνοντας σαφές ότι η εργασία 

εκείνων που θέλουν έναν καλύτερο κόσμο θα είναι αποτελεσματική αν εξελίσσεται 

ξεκινώντας από το περιβάλλον στο οποίο έχουν κάποια επιρροή. Αντίθετα από άλλες 

εποχές γεμάτες από κενές φράσεις με τις οποίες επιζητούνταν η εξωτερική αναγνώριση, 

σήμερα αρχίζουμε να εκτιμάμε την ταπεινή και με νόημα εργασία, μέσω της οποίας δεν 

επιδιώκεται η προσωπική ανύψωση  αλλά το να  αλλάξουμε τον εαυτό μας και να 

βοηθήσουμε να  αλλάξει το άμεσο περιβάλλον μας, το περιβάλλον της εργασίας, της 
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οικογένειας και των σχέσεων μας. Όσοι πραγματικά αγαπούν τον κόσμο δεν υποτιμούν 

αυτή την αθόρυβη εργασία, που είναι ακατανόητη για οποιοδήποτε τυχοδιώκτη που 

διαμορφώθηκε στο παλιό τοπίο των ηγετών και της μάζας, τοπίο μέσα στο οποίο αυτός 

έμαθε να χρησιμοποιεί άλλους για να  ανέβει προς την κοινωνική κορυφή. Όταν κάποιος 

κατανοήσει ότι ο σχιζοφρενικός ατομικισμός δεν έχει πια διέξοδο και μιλήσει ανοιχτά σε 

όλους τους γνωστούς του για το  τι σκέφτεται και το τι κάνει χωρίς το γελοίο φόβο ότι δεν 

θα τον καταλάβουν, όταν πλησιάσει άλλους, όταν ενδιαφερθεί για καθένα και όχι για μια 

ανώνυμη μάζα, όταν προάγει την ανταλλαγή ιδεών και την πραγματοποίηση συνολικών 

εργασιών, όταν εκθέτει σαφώς την ανάγκη πολλαπλασιασμού αυτής της εργασίας 

επανασύνδεσης σε ένα κοινωνικό πλέγμα που καταστράφηκε από άλλους, όταν αισθανθεί 

ότι ακόμη και το πιο "ασήμαντο" άτομο έχει μεγαλύτερη ανθρώπινη ποιότητα από 

οποιονδήποτε ασυνείδητο που έχει τοποθετηθεί στην κορυφή των εποχιακών 

περιστάσεων... Όταν συμβούν όλα αυτά, θα είναι γιατί μέσα σε  αυτόν αρχίζει να μιλά ξανά 

το Πεπρωμένο που κίνησε τους λαούς στην καλύτερη εξελικτική τους κατεύθυνση, αυτό το 

Πεπρωμένο που τόσες φορές διαστρεβλώθηκε και τόσες φορές ξεχάστηκε, αλλά 

ξαναεμφανίστηκε πάντα στις όχθες της ιστορίας. Όχι μόνο θα ανατείλει μια καινούρια 

ευαισθησία, ένας καινούριος τρόπος δράσης, αλλά, και μια καινούρια ηθική συμπεριφορά 

και μια καινούργια τακτική διαθεσιμότητα απέναντι στη ζωή. 

Χιλιάδες άτομα σε  όλο τον κόσμο συμφωνούν σήμερα με τις ιδέες που εκφράζονται στο 

Ανθρωπιστικό Έγγραφο.  Υπάρχουν οι κουμουνιστές-ανθρωπιστές, οι σοσιαλιστές-

ανθρωπιστές, οι οικολόγοι-ανθρωπιστές που χωρίς να αρνούνται τις σημαίες τους κάνουν 

ένα βήμα προς το μέλλον. Υπάρχουν αυτοί που αγωνίζονται για την ειρήνη, για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και για τη μη-διάκριση. Φυσικά, υπάρχουν οι άθεοι και εκείνοι που 

πιστεύουν στο ανθρώπινο ον και την υπέρβασή του. Όλοι αυτοί έχουν ένα κοινό πάθος για 

την κοινωνική δικαιοσύνη, ένα ιδανικό της ανθρώπινης αδερφοσύνης με βάση τη σύγκλιση 

της ποικιλίας, μια διάθεση να ξεπεράσουν κάθε προκατάληψη, μια προσωπικότητα με 

συνοχή στην οποία η προσωπική ζωή δε διαχωρίζεται από τον αγώνα για ένα καινούριο 

κόσμο. 

 

3. Η συγκεκριμένη δράση 

Ακόμη υπάρχουν πολιτικοί οπαδοί που ανησυχούν για το ποιος θα είναι πρωθυπουργός, 

πρόεδρος ή βουλευτής. Είναι πιθανό ότι δεν καταλαβαίνουν το μέγεθος της 

αποδομοποίησης προς την οποία προχωράμε και πόσο μικρή σημασία έχουν οι λεγόμενες 

"ιεραρχίες" σε σχέση με την κοινωνική μετατροπή. Επίσης θα υπάρχουν περισσότερες από 

μία περιπτώσεις που η ανησυχία συνδέεται με την προσωπική κατάσταση υποτιθέμενων 

οπαδών που ανησυχούν για τη θέση τους στο περιβάλλον του πολιτικού εμπορίου. Η 

ερώτηση, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να αναφέρεται στο να κατανοήσουμε τη σειρά 

προτεραιότητας των συγκρούσεων στα μέρη που ο καθένας μας ζει καθημερινά και να 

ξέρουμε πώς να οργανώσουμε κατάλληλα μέτωπα δράσης με βάση αυτές τις 

συγκρούσεις. Επίσης πρέπει να είναι ξεκάθαρο τι χαρακτηριστικά θα έχουν οι εργασιακές 

και φοιτητικές επιτροπές της βάσης, τα κέντρα άμεσης επικοινωνίας και τα δίχτυα των 

συνοικιακών συμβουλίων. Τι πρέπει να κάνουμε για να δώσουμε χώρο συμμετοχής σε όλες 

τις μικρές οργανώσεις, στις οποίες εκφράζεται η εργασία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και η 
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λαϊκή θρησκευτικότητα. Κι εδώ είναι σκόπιμο να διασαφηνίσουμε ότι, όταν αναφερόμαστε 

στο άμεσο περιβάλλον των ατόμων που αποτελείται από συναδέλφους, συγγενείς και 

φίλους, πρέπει να  αναφέρουμε ιδιαίτερα τους τόπους όπου αναπτύσσονται αυτές οι 

σχέσεις. 

Μιλώντας για χώρους, η ελάχιστη ενότητα δράσης είναι η γειτονιά όπου τοποθετείται 

κάθε σύγκρουση ακόμα κι αν οι ρίζες της είναι πολύ μακρινές. Ένα κέντρο άμεσης 

επικοινωνίας είναι ένα σημείο της γειτονιάς, όπου πρέπει να συζητείται κάθε οικονομικό 

και κοινωνικό πρόβλημα, κάθε πρόβλημα υγείας, εκπαίδευσης και ποιότητας ζωής. Η 

πολιτική απασχόληση συνίσταται στο να δίνει σαν προτεραιότητα σε  αυτή τη γειτονιά σε 

σχέση με το δήμο, ή την επαρχία, ή την αυτόνομη περιοχή, ή τη χώρα. Στην 

πραγματικότητα, πολύ πριν διαμορφωθούν οι χώρες υπήρχαν τα άτομα που 

συγκεντρώνονταν σε ανθρώπινες ομάδες και που όταν ριζώνονταν μετατρέπονταν σε 

γείτονες. Στη συνέχεια, και καθώς σχηματίστηκαν διαχειριστικές υπερδομές, στερήθηκαν 

την αυτονομία τους και τη δύναμή τους. Απ' αυτούς τους κατοίκους, αυτούς τους γείτονες, 

προέρχεται η νομιμότητα μιας δεδομένης τάξης και ξεκινώντας από εκεί πρέπει να υψωθεί 

η αντιπροσώπευση μιας πραγματικής δημοκρατίας. Ο δήμος πρέπει να βρίσκεται στα χέρια 

ενώσεων των γειτόνων και, αν αυτό είναι έτσι, δε μπορεί να τοποθετηθεί ως στόχος η 

ανάδειξη βουλευτών και εκπροσώπων σε διαφορετικά επίπεδα, όπως συμβαίνει στην 

πολιτική των κεφαλών, αλλά αυτή η ανάδειξη πρέπει να είναι συνέπεια της εργασίας της 

οργανωμένης κοινωνικής βάσης. Η ιδέα της ένωσης των γειτόνων ισχύει τόσο για έναν 

εκτεταμένο πληθυσμό, όπως και για έναν πληθυσμό συγκεντρωμένο σε συνοικίες ή 

πολυκατοικίες. Η σύνδεση ανάμεσα σε ενώσεις γειτόνων πρέπει να αποφασίζει την 

κατάσταση μιας δεδομένης κοινότητας κι αυτή η κοινότητα δε μπορεί, αντίστροφα, να 

εξαρτάται στις αποφάσεις της από μια υπερδομή που υπαγορεύει διαταγές. Τη στιγμή που 

οι ενώσεις των γειτόνων θα βάλουν σε κίνηση ένα ανθρωπιστικό δημοτικό σχέδιο δράσης 

και αυτός ο δήμος ή κοινότητα θα οργανώσει την πραγματική του δημοκρατία, το 

"αποδεικτικό αποτέλεσμα" θα γίνει αισθητό πολύ πιο πέρα από τα όρια αυτού του μέρους. 

Δεν πρόκειται, λοιπόν, για μια κλιμακωτή εξέλιξη που κερδίζει έδαφος μέχρι να φτάσει σε  

όλες τις γωνιές μιας χώρας, αλλά για το να δείξουμε στην πράξη ότι σε ένα σημείο 

λειτουργεί ένα καινούριο σύστημα. 

Τα ιδιαίτερα προβλήματα που γεννιούνται από όσα είπαμε μέχρι εδώ είναι πολυάριθμα, 

αλλά θα ήταν αδύνατο να τα αναλύσουμε σ ' αυτό το γραπτό. 

 

Δεχτείτε μαζί με  αυτό το τελευταίο γράμμα, έναν θερμό χαιρετισμό. 

 

                                         Silo,15 Δεκεμβρίου 1993. 

 

 

 

 

 


