
Π α ν α γ ι ώ τ η ς  Κ ο ^ δ ό λ η ς

7 0 Α Ο Ρ Α Τ Ο  
ΧΡΟΝΟΑΟΓΙΟ

Α παντήσεις σε 2 8  ερω τήματα

¡

e Y

—‘ -r - -̂ J¡

i P S M
■ XII





Ι ο  α ο ρ α τ ο  
χ ρ ο  ν ο λ ό γ ι . ο  
τ ή ς  σ κ έ ψ η ς

’Απαντήσεις σέ 28 ερωτήματα



© Π αναγιώτης Κονδύλης & Εκδόσεις ΝΕΦΕΛΗ
’Ασκληπιού 6, ’Αθήνα 106 80 - Τηλ.: 3 6 07744 , Fax: 3623093



Παναγιώτης Κονδύλης

Τ Ο  Α Ο Ρ Α Τ Ο  
Χ Ρ Ο Ν  Ο Λ Ο Γ Ι Ο  
Τ ΗΣ  Σ Κ Ε Ψ Η Σ
’Απαντήσεις σε 28 ερωτήματα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ 
ΑΘΗΝΑ 1998



S'.fw. ß ,;'· — ....



Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

A. ’Απαντήσεις σέ δέκα έρωτήματα του Marin Terpstra .............. 9

Β. ’Απαντήσεις σέ όκτώ ερωτήματα του Σπύρου Τσακνια ........  39

Γ. ’Απαντήσεις σέ δέκα έρωτήματα του Σπύρου Κουτρούλη...... 87

Βασική έργογραφία........................................................................ 145





A '

Πρωτοδημοσιεύθηκε στό περιοδικό Deutsche Zeit
schriftfür Philosophie 42(1994), 683-694. Μία φλα- 
μανδική μετάφραση έμφανίσθηκε στό περιοδικό De 
Uil van Minerva ll(l994/ 5), 105-120, καί μία ελ
ληνική στό περιοδικό Λεβιάθαν 15(1994), 11-27. Τίς 
έρωτήσεις διετύπωσε ό Marin Terpstra.

Κύριε Κονδύλη, είσθε κ α τ ’ αρχήν συγγραφέας μερικών 
εκτεταμένων μελετών πάνω σέ σημαντικές επόψεις της 
δυτικής ιστορίας τών ιδεών κ α ί της δυτικής σκέψης. Γρά-ι / · , /  / / /  / /ψατε για φιλοσοφους και για τους στοχασμούς τους, και 
έπιμεληθήκατε δύο ανθολογίες με κείμενα φιλοσόφων. "Ομως 
έχετε γράψει κα ί ένα συστηματικό έργο, πού εκθέτει τίς 
βασικές φιλοσοφικές σας θέσεις. Έπί πλέον, πρό παντός 
στά τελευταία χρόνια, πήρατε τόν λόγο κ α ί σέ πολιτικές 
συζητήσεις. Πώς θά χαρακτηρίζατε περισσότερο τόν εαυτό 
σας: ώς ιστορικό, ώς φιλόσοφο ή ώς πολιτικό στοχαστή; 
Κ ι αν μπορεΐτε νά ταυτίσετε τόν εαυτό σας μέ καθέναν από 
τους τρεις αυτους τυπους, πως ξεπερνάτε τις αναπόφευκτες 
εντάσεις ανάμεσα σέ τοΰτες τίς έπιστημες; '

Ίο πώς χαρακτηρίζει κανείς τόν έαυτό του ή τό πώς 
χαρακτηρίζεται από τούς άλλους είναι δευτερεϋον καί

Γ ~  Ί Γ Τ  / » » </·\ > <\ / / / *\ / tσυχνά τυχαίο. Ιίανω απ ολα ενοιαφερει το τι λεει και 
τό άν εχει κάτι νά πει. Στό πλαίσιο τής έπιστημονι- 
κής μου δραστηριότητας είμαι ενας παρατηρητής τών 
ανθρωπίνων πραγμάτων, ενας αναλυτής τής άνθρώπι-
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νης συμπεριφοράς μέσα σέ συγκεκριμένες καταστά
σεις. 'Ωστόσο δέν επιθυμώ νά κατανοήσω καί νά 
παρουσιάσω τήν ανθρώπινη συμπεριφορά από τή σκο
πιά «τής» φιλοσοφίας, «τής» πολιτικής, «τής» κοι- 
νωνιολογίας ή «τής» ιστορίας, αλλά ακριβώς τό αντί
στροφο: πρόθεσή μου είναι νά κάμω πρόδηλη τήν ένότητα 
των βασικών της δομών καί τήν εσώτερη λογική τής 
έκδίπλωσής της στους τομείς τής φιλοσοφικής, πολι
τικής, κοινωνικής καί ιστορικής πράξης. 'Όταν οί 
άνθρωποι δραστηριοποιούνται φιλοσοφικά δέν συμπερι-

r f J j </ */ >φεροντα& όιαφορετίκα απ ο,τι οταν ενεργούν π ο λ ικ ά  
καί κοινωνικά. Τί κάνουν δηλαδή; Λαμβάνουν μία θέση, 
ή οποία συμφωνεί μέ τίς θέσεις μερικών άνθρώπων καί 
συνάμα στρέφεται έναντίον άλλων δέν υπάρχει, άλλω
στε, λόγος γιά νά υιοθετήσει ή νά πρωτοδιατυπώσει 
κάποιος μιά θέση, άν δέν θεωρεί ορισμένες άλλες ως 
εσφαλμένες ή βλαβερές. Άπ’ αύτό καταλαβαίνουμε γιατί 
ποτέ δέν πρόκειται νά έκπληρωθεϊ τό όνειρο ή ή αξίω
ση ισχύος τών (πλείστων) φιλοσόφων, οί όποιοι πι
στεύουν ότι «ή» φιλοσοφία, ώς προνομιούχα δραστη
ριότητα sui generis, θά μπορούσε νά δείξει στόν υπό
λοιπο κόσμο τήν οδό τής αρμονίας. Ή δομή τής φι
λοσοφικής πράξης υπερφαλαγγίζει τίς φιλοδοξίες όσων 
πράττουν ώς φιλόσοφοι. Παρά τίς διαβεβαιώσεις έκεί- 
νων, οί όποΤοί έπιδιώκουν γιά τόν έαυτό τους τό μο
νοπώλιο τής ερμηνείας καί έγείρουν τή φωνή τους στό 
όνομα «τής» φιλοσοφίας, δέν υπήρξε ’ίσαμε σήμερα 
ενιαία φιλοσοφία* ηόη γι αυτόν τον λογο όεν τιυεται



ζήτημα πραγμάτωσης «τής» φιλοσοφίας — καί κάτι 
τέτοιο πρέπει νά αναμένεται τόσο λιγότερο, όσο περισ
σότερο οι φιλοσοφικές θεωρίες εμφανίζονται ώς κανο-

/ >  /  r p / V 5> *  f \  '  ν  'νηστικές επιταγες. Ιο ιόιο πετυρωμενο ϋα έχουν και 
πολιτικές ή κοινωνικές θεωρίες, οΐ οποίες καθοδηγού
νται από κανονιστικές αντιλήψεις καί έπιθυμίες.

’Άν απεναντίας ξεκόψει κανείς άπ’ αυτές τίς τε
λευταίες καί διαπιστώσει τόν ενιαίο χαρακτήρα τής 
ανθρώπινης πράξης μέ τήν παραπάνω έννοια, τότε μπορεΤ 
νά χρησιμοποιήσει μιάν ενιαία έννοιολογία καί νά διαρ- 
ρήξει τά δρια μεταξύ των έπιστημών, θεωρώντας τες 
κατά κάποιον τρόπο όλες μαζί έκ των έξω. Αύτό δέν 
σημαίνει βέβαια ότι πρέπει νά χρησιμοποιούνται οί ’ίδιοι 
τεχνικοί όροι άνεξάρτητα άπό τόν ιδιαίτερο τομέα, τόν 
όποΤο πραγματεύεσαι έκάστοτε. Επίσης δέν επιτρέπε
ται νά αναμιγνύονται κατά βούληση καί αρέσκεια τά 
πάντα μέ τά πάντα- ό μεταμοντέρνος χυλός είναι ευ
κολοχώνευτος, όμως δέν άποτελεΓ θρεπτική τροφή. 
'Όταν περιγράφουμε τήν έκάστοτε συμπεριφορά, ανα
ζητούμε καί διερμηνεύουμε —γιά νά μιλήσουμε μέ τόν 
Max Weber— τό νόημα πού συνδέει μαζί της τό άντί- 
στοιχο υποκείμενο, καί ακριβώς αύτό τό νόημα άρθρώ-

/  ν  r  t  t r  t  t  r  yνεται σε εννοιες, προ παντος οταν πρόκειται για πραςη 
ύπό μορφή θεωρίας. Κινούμαστε έτσι ταυτόχρονα πάνω 
σέ δύο επίπεδα, όμως αύτό δέν γεννά αναγκαστικά 
κάποιον φαύλο κύκλο. Ποιές έννοιες πρέπει, τώρα, νά 
χρησιμοποιηθούν στό περιγραφικό μεταεπίπεδο; Τοΰτο 
άποτελεΤ γιά μένα καθαρά ζήτημα τεχνικής σκοπιμό
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τητας. Τίς περίπλοκες ορολογίες, πού μοιάζουν μέ 
κινέζικα, τίς εχω σέ μικρή υπόληψη· δμως, άπό τήν 
άλλη μεριά, ακριβώς άν κάποιος έπισκοπεΤ κάμποσες 
έπιστήμες ταυτόχρονα καί έργάζεται στόν ιδιαίτερο τομέα 
τους, εχει τήν υποχρέωση νά είναι καλά εξοικειωμένος 
μέ τό ειδικό τους λεξιλόγιο- ή λογιστική τής σύγχρο
νης διεξαγωγής πολέμου δέν περιγράφεται μέ τά έν- 
νοιολογικά εργαλεία τής έγελιανής Λογικής, μολονότι 
αύτή εχει αξιώσεις καθολικότητας. Οί κεντρικές έν
νοιες του περιγραφικού μεταεπιπέδου, τίς οποίες εχω 
αναλύσει στό βιβλίο μου Ισχύς κα ί Απόφαση, κατά 
κανόνα είναι τέτοιες, ώστε συνηθίζονται λίγο-πολύ

> / · -, · f i  ~ (Ν / Vσ ολες τις sciences humâmes και ευτυχώς οεν έχουν 
χάσει τήν έπαφή τους μέ τή ζωντανή γλωσσική χρή
ση. Βεβαίως, τό περιγραφικό τους νόημα πρέπει νά 
έξηγηθεί ιδιαίτερα, έφ’ όσον μάλιστα, έξ αιτίας τής 
προϊστορίας τους, έχουν ήθική-κανονιστική φόρτιση.

Μιά τελευταία παρατήρηση: όποιος αντιλαμβάνε
ται τίς θεωρίες ώς μορφές συμπεριφοράς δικαιούται 
πολύ λιγότερο άπό άλλους νά λησμονεί τόν τεχνητό- 
πλασματικό χαρακτήρα τών έννοιών καί των νοητικών 
κατασκευών. Ώς άνθρωπος ωστόσο, δηλαδή ώς πεπε
ρασμένος νους, δέν μπορεΓ νά τόν ξεπεράσει όλότελα, 
τό ’ίδιο όπως καί δέν μπορεί νά πηδήξει πάνω άπό τόν 
ίσκιο του. Τό μόνο πού βοηθεί εδώ είναι ή πάντοτε 
άγρυπνη συνείδηση τής πλασματικότητας, ή αυστηρή 
διάκριση καί ή κατά τό δυνατόν έναργής αντιδιαστολή 
του έπιπέδου τής άνάλυσης άπό τό επίπεδο τών πρα
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γματικών διαδικασιών. Φυσικά, γ ι’ αυτά τά πράγματα 
δέν υπάρχουν συνταγές καί μεθοδολογικές οδηγίες, που 
θά μπορούσαν νά έφαρμοσθοϋν καί νά γίνουν κοινό κτήμα 
ανεξάρτητα άπό τήν ατομική ποιότητα, δηλαδή τήν 
παιδεία, τήν έναισθητική ικανότητα καί τόν πλούτο 
συνειρμών του κάθε ερευνητή. Μέτρο τής έπιτυχίας 
παραμένει τό αποτέλεσμα. Καί τό αποτέλεσμα μετριέ
ται μέ τήν απάντηση στό έρώτημα: πόσα καί πόσο 
σημαντικά έμπειρικά φαινόμενα, πόση ζωντανή ιστορία

/ / / * ■> f r / ^καταφερα να καμιω μ- αυτόν τον τροπο πιο κατανοη
τή; Τό έρώτημα τοϋτο μπορεΓ νά ήχε! αφελές στά 
άκρως έκλεπτυσμένα αυτιά τών σύγχρονων έπιστημο- 
λόγων καί μεθοδολόγων, όμως εγώ θά έπιθυμουσα νά 
κρατηθώ σέ έρωτήματα αφελή καί στοιχειώδη.

Τά μάλλον ιστορικά κύρια ’έργα σας πραγματεύονται μερικά 
μεγάλα φαινόμενα της σκέψης μέσα στην ιστορία της: τη 
γένεση της διαλεκτικής, τό φαινόμενο του Διαφωτισμού κα ί 
τού συντηρητισμού, την έζέλιζη της κριτικής της μεταφυ-

~ / / ' - - > /  ΓΓ1/ ~ V £\ ' ’ 'σικης στην πορεία των αιωνων. 1ι σαζ ωυησε να ερευνη- 
σετε αυτά ειδικά τά φαινόμενα; Διαφαίνεται κάποια συνά
φεια μεταξύ τους;

Ία ιστορικά μου εργα περιέχουν μιά θεωρία τών ευρω
παϊκών Νέων Χρόνων. Άποτελοΰν έκάστοτε αναλύ
σεις βασικών πνευματικών καί κοινωνικοπολιτικών 
απόψεων τής έκπληκτικής αύτής έξέλιξης, ή οποία 
έκβάλλει στή σημερινή πλανητική μας ιστορία. Στίς 
εργασίες μου γιά τήν παρακμή του άστικοϋ πολιτισμού
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καί γιά τήν πλανητική πολιτική μετά τήν κατάρρευση 
τοΰ κομμουνισμού ΰπεισηλθα λεπτομερέστερα στό πλαίσιο

~  ·— ? / / /  { ~  Λ / / /της κοινωνικής ιστορίας, μεσα στο οποίο θα πρεπει να 
τοποθετηθούν οΐ προγενέστερες αναλύσεις μου πάνω 
στήν ιστορία των ιδεών, καί άνέφερα τούς λόγους πού 
επιτρέπουν τό συμπέρασμα δτι οί εύρωπαϊκοί Νέοι 
Χρόνοι, ώς ιστορική έποχή μέ εΐδοποιά γνωρίσματα, 
τελείωσαν, μολονότι οί βαθύρριζες πνευματικές μας έξεις 
δέν θέλουν νά τό άντιληφθουν αύτό. ’Αλλά τούτο άπο- 
τελεΤ ξεχωριστό ζήτημα. Γιά ν’ απαντήσω στό έρώ- 
τημά σας, προσθέτω ότι ένα βασικό μου μέλημα στά 
ιστορικά μου έργα είναι νά τεκμηριώσω χειροπιαστά 
τήν ερμηνευτική γονιμότητα τής γενικής μου θεώρη
σης τών ανθρωπίνων πραγμάτων. Ά ν μιά ορισμένη
Γ\ ^ / / ϊ /  > </ /θεώρηση καταφερει να υπαγαγει σ εναν κοινο παρο
νομαστή καί νά συλλάβει μέ ένιαΤο τρόπο θέματα καί 
φαινόμενα πού άπό πρώτη όψη απέχουν πολύ μεταξύ 
τους, τότε προφανώς έχει πολλά πλεονεκτήματα. Μιά 
μεθοδολογικά προσανατολισμένη σύγκριση έργων όπως 
Ό Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, Συντηρητισμός ή Θεω
ρία τοΰ Πολέμου θά έδειχνε, πιστεύω, στόν προσεκτι
κό αναγνώστη πώς έπιχειρώ τή διάρρηξη τών ορίων 
μεταξύ τών έπιστημών, γιά τήν οποία μίλησα προη
γουμένως. ’Εδώ βέβαια δέν πρόκειται μονάχα, καί 
άφηρημένα, γιά τήν «ορθή μέθοδο»· τό ουσιαστικό σημείο 
είναι οΐ έμπράγματες θέσεις πού στέκουν πίσω άπό τή 
μέθοδο καί πού μόνον αύτές τήν καθιστούν γόνιμη. Ή 
κάποτε άποθαρρυντική γιά τόν αναγνώστη έκταση καί
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διεξοδικότητα των ιστορικών μου έργων όφείλεται στήν 
έπιδίωξή μου νά καταδείξω τή γονιμότητα τής μεθο
δολογικής προσέγγισης φωτίζοντας ολότητες. Μονά
χα όπου ένα δλο έρμηνεύεται δίχως κενά μπορεΤ κανείς 
νά εχει ως έναν βαθμό πεισθεί γιά τή βασιμότητα καί 
τή νηφαλιότητα τής έρμηνείας, ένώ οΐ προκαταλήψεις, 
ε’ίτε συνάπτονται μέ κανονιστικά ζητήματα ε’ίτε άνα- 
φέρονται σέ ζητήματα περιεχομένου, κατά κανόνα 
συμβαδίζουν μέ τήν επιλεκτική διαπραγμάτευση τοϋ 
ύλικοϋ. Αύτό συνεπάγεται ότι μιά ένδεχόμενη ανα
σκευή των πορισμάτων μου νομιμοποιείται μονάχα πάνω 
στή βάση τουλάχιστον έξ ’ίσου εκτεταμένων άναλύ- 
σεων του ύλικοϋ.

Μιά λέξη γιά τήν έργασία μου πάνω στή γένεση 
τής έγελιανής διαλεκτικής, τήν οποία άναφέρατε. Έδώ 
αρχικά προείχε τό ένδιαφέρον μου νά φωτίσω τήν 
προϊστορία τοϋ μαρξισμού καί των κοσμοθεωρητικών 
προϋποθέσεων τής μαρξιστικής φιλοσοφίας τής ιστο
ρίας. Ή θετική καί αρνητική αντιπαράθεση μέ τόν 
μαρξισμό στό επίπεδο τής θεωρίας καί μέ τό κομμου
νιστικό κίνημα στό έπίπεδο τής πολιτικής πράξης υπήρξε 
κεντρική εμπειρία στήν πνευματική καί προσωπική 
μου ζωή. 'Όποιος εχει παρόμοιες εμπειρίες θά βρεΤ 
εύκολα τά ίχνη τής αντιπαράθεσης αυτής μέσα στά 
κείμενά μου.

Στήν εισαγωγή τοϋ βι&λίου σας γιά τόν Διαφωτισμό βρί
σκεται ή φράση: «ή σκέψη είναι άπό τή φύση της πολε-
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μιχή». Σέ τούτη τη φράση, πού συγγενεύει με την άποψη 
του Carl Schmitt ότι οί πολιτικές εννοιες είναι ώς έκ της 
καταγωγής τους πολεμικές, φαίνεται σάν νά προϋποθέτετε 
τόν πολεμικό χαρακτήρα ολων των εννοιών. Στην ίδια ει
σαγωγή μέμφεσθε δμως την πολεμική χρήση τής σκέψης
του Διαφωτισμού, τήν οποία έκαμαν άλλοι. Σάς ερμηνεύω 

/  </ > » > /  / f /  /  /  j σωστά οταν απ αυτό συμπεραίνω οτι για σας η σκέψη κασ
εαυτήν είναι ή μπορεϊ νά είναι ουδέτερη, έστω κι αν γίνεται
χρήση ή κατάχρησή της μέ πολεμική πρόθεση εκ μέρους
των φιλοσόφων; Μέ άλλα λόγια, υπάρχει, παράλληλα μέ
τήν πολεμική συνέπεια, κ α ίμ ιά  συνέπεια λογική, τής όποίας
μπορεϊ νά γίνει κατάχρηση σέ δεδομένες συνθήκες; Πώς
σχετίζονται οί δύο συνέπειες μεταξύ τους; Ώς «καθαρή»
κα ί «έφαρμοσμένη» σκέψη;

τ τ  > j / ν — > / tr ς\ /Κατ αρχήν ας μου επιτραπει να παρατηρήσω οτι οεν 
«μέμφθηκα», παρά απλώς διαπίστωσα τήν πολεμική 
χρήση τής σκέψης του Διαφωτισμού άπό μέρους άλ
λων. "Ο,τι θά μπορούσε ’ίσως νά δώσει στόν αναγνώ
στη τήν εντύπωση «μομφής» δέν είναι τίποτε άλλο 
παρά ή έμφατική κατάδειξη τής διάστασης ανάμεσα 
στίς πεζές πράξεις καί στήν έξιδανικευμένη εικόνα τών 
πραττόντων γιά τόν έαυτό τους. ’Άλλωστε θά απορού
σα πολύ άν δέν ήταν ab ovo πολεμική μιά σκέψη πού 
θητεύει σέ μιάν ήθική-κανονιστική θεμελιώδη άπόφα- 
ση. ’Άν δοϋμε ετσι τά πράγματα, τότε ή πολεμική δέν 
είναι κατάχρηση, παρά ή φυσιολογική χρήση τής 
σκέψης. Τό αντίθετο τής λογικής σκέψης δέν είναι ή 
πολεμική σκέψη, αλλά ή μή λογική ή ή λογικά έσφαλ- 
μένη σκέψη. Ή λογική διόλου δέν ταυτίζεται μέ τήν
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ήθική-κανονιστική «όρθολογικότητα», παρά συνίστα- 
ται στήν έπιχειρηματολογικά όρθή ανάπτυξη μιας θέσης, 
όπου ή ορθότητα μετριέται μέ τυπικά κριτήρια, λ.χ. 
τήν έλλειψη λογικών αλμάτων, δίσημων δρων κτλ. 
ΜπορεΤ λοιπόν νά κρίνει κανείς αν μιά θεμελιώδης 
κοσμοθεωρητική απόφαση θεωρητικοποιήθηκε όρθά άπό 
λογική άποψη, όμως ή άποτίμηση τής «όρθολογικό- 
τητάς» της είναι έντελώς άλλο ζήτημα. Ή ήθική- 
κανονιστική καί ή άξιολογικά έλεύθερη-περιγραφική 
σκέψη μπορούν έξ Γσου ν’ άναπτυχθοϋν λογικά. Ή 
λογική μπορεί νά τεθεί στήν υπηρεσία όλων τών δυ
νατών θέσεων άκριβώς επειδή δέν τίς παράγει- άπό τήν 
άποψη αυτή ή λογική, καί ή λογική σκέψη έν γένει, 
είναι ούδέτερες. Ό χαρακτήρας μιας σκέψης δέν κρί- 
νεται άπό τό ζήτημα τής λογικής, άλλά άπό τό ζή
τημα τών κανονιστικών άρχών καί τών άξιων. Τό 
έρώτημα δηλαδή είναι άν τό νοητικό έγχείρημα καθο
δηγείται ρητά ή σιωπηρά άπό κανονιστικές άρχές καί 
άξίες ή άν τό νοητικό έγχείρημα θεωρεί τέτοιες άρχές 
καί άξίες, καθώς καί τή συναφή θεωρητική συμπερι
φορά, ώς αντικείμενό του.

Μολονότι τώρα ή πολεμική καί ή λογική συνέπεια
>j / <>/> ·\ / t / > ν 'κατ αρχήν οεν αποκλείουν η μ&α την αλλη, στην ιστό- 

ρία τών ιδεών έμφανίζεται συχνά τό φαινόμενο ή πρώ
τη νά παραγκωνίζει τή δεύτερη. Τούτο συμβαίνει όταν 
κάποιος θέλει νά καταπολεμήσει μιάν τοποθέτηση 
έσωτερικά άντιφατική καί σέ κάθε σκέλος τής άντί- 
φασης αύτής άντιπαραθέτει ενα σκέλος τής άντίστρο-
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φης αντίφασης· στις έργασίες μου εχω αναλύσει μερι
κά τέτοια σημαντικά παραδείγματα άπό τήν ιστορία 
των ιδεών. Ή περιγραφική καί αξιολογικά έλεύθερη 
σκέψη μπορεΤ έπίσης νά έκδιπλωθεΤ μή λογικά, δμως 
στήν περίπτωση αυτή ό λόγος δέν εγκειται στήν έπι- 
κράτηση του πολεμικού στοιχείου. Γενικά, οί εννοιες 
είναι πολεμικές λόγω του κανονιστικού τους προσανα
τολισμού. ’Ακριβώς ή έπίκληση κανονιστικών αρχών 
καί αξιών (ή τής «ορθής» ερμηνείας τους) άπό μέρους 
δλων τών παρατάξεων έπιτείνει τήν πολεμική καί τόν 
αγώνα — ή ήθική μέ αξιώσεις κοινωνικής έπιβολής, 
δχι 6 αυτάρκης σκεπτικισμός, κάνει τούς ανθρώπους
j t f > f \ f r r \ / » ? s < f  ~ /ανταγωνιστές και εχθρούς. Ιο ιοιο ομως μπορούν να 
κάμουν καί εννοιες, οί όποϊες prima facie δέν φαίνονται 
νά συνεπάγονται κάποιαν κανονιστική άρχή. Πρόκει-

f t  f  <t  r  f  y* ς» fται για την περίπτωση οπου μ-ta παραταςη συνόεει 
συμβολικά τήν ταυτότητά της μέ μιάν έννοια, ετσι 
ώστε ή επικράτηση ή ή ήττα τούτης τής έννοιας 
έκπροσωπεΤ συμβολικά μέσα στό πνευματικό φάσμα 
τήν επικράτηση ή τήν ήττα τής άντίστοιχης παράταξης.

Άπό τήν Αναγέννηση κ α ί μετά (ιδιαίτερα μέ τούς Machia- 
velli, Hobbes κα ί Spinoza)  αναπτύσσονται Ιδέες, οί οποίες 
οδηγουν «μέ λογική συνέπεια» στόν μηδενισμό, δηλαδή στήν 
άρνηση αντικειμενικών κανονιστικών αρχών καί άζιών. Μήπως 
ολόκληρη ή μεταμεσαιωνική ή μεταθεολογική σκέψη, κα ί 
δχι μόνον ό Διαφωτισμός, άποτελεϊ προσπάθεια διαφυγής 
άπό τούτη τή «λογική συνέπεια», ενώ μονάχα λίγοι στο
χαστές (όπως οι παραπάνω) τόλμησαν νά κολυμπήσουν
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ενάντια στό  ρεύμα, προτιμώντας τήν αλήθεια άπό τις π α 
ρηγοριές; Κ α ί μήπως από τήν άποψη αυτή ή δική σας 
«περιγραφική θεωρία τής απόφασης» αποτελεϊ τήν ολο
κλήρωση τούτης τής «λογικής συνέπειας»;

Ιιτην ερώτηση μπορώ ν απαντήσω χαι μ ενα απλο 
«ναι». 'Ωστόσο θά ήθελα νά τονίσω δύο σημεία. Πρώτον, 
ή αμφιβολία γιά τήν αντικειμενικότητα τών κανονιστι
κών αρχών και τών άξιων έκφράσθηκε όχι μόνον στή 
Δύση καί όχι μόνον στους Νέους Χρόνους. Ή ινδική 
καί κινεζική σκέψη γνωρίζουν ήδη παρόμοιες τάσεις, 
ένώ στήν έλληνική αρχαιότητα ή σοφιστική έπεξεργά- 
σθηκε τήν ϊδια θέση πάνω στή βάση τής αντίθεσης 
νόμου καί φύσεως. Ή φιλοσοφία του Πλάτωνος ούσια-

/ Τ ι Ρ ~\ ’ / 5 ’στικα ήταν ενα μεγαλεπήοολο εγχείρημα ν αντιμετω- 
πισθεί ό σοφιστικός σχετικισμός μέ έσχατα, δηλαδή 
όντολογικά καί μεταφυσικά έπιχειρήματα. 'Όποια φι
λοσοφία προασπίζει τήν άντικειμενικότητα ή εστω τή 
γενική δεσμευτικότητα τών κανονιστικών άρχών καί 
τών άξιών είναι υποχρεωμένη νά υιοθετήσει πλατωνι
κά στοιχεία, αδιάφορο μέ ποιά μορφή καί σέ ποιά 
δοσολογία. Οί διαπιστώσεις αύτές —ή κοινωνική έπι- 
κράτηση τής ήθικής-κανονιστικής θεώρησης καί ό παμ
πάλαιος άνταρτοπόλεμος έναντίον της— έχουν μεγάλη 
σημασία, αν θέλουμε νά κατανοήσουμε, πέρα άπό τά 
έκάστοτε ιστορικά συμβεβηκότα, τόν χαρακτήρα καί 
τίς λειτουργίες τής φιλοσοφικής σκέψης στίς άμιγείς 
άνθρωπολογικές καί κοινωνικές της συνάφειες, δηλαδή 
ώς έκλεπτυσμένη έκφραση τής προσπάθειας τών άν-
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θρώπινων κοινωνιών ν’ αύτοσυντηρηθοϋν. Οΐ ευρωπαϊ
κοί Νέοι Χρόνοι βρέθηκαν αναγκασμένοι νά πολεμούν 
συνεχώς έναντίον του αξιολογικού σχετικισμού καί του 
μηδενισμού επειδή ή ορθολογιστική τους τοποθέτηση 
είχε αρθρωθεί μέ τέτοιον τρόπο, ώστε ή λογικά συνε
πής έκδίπλωσή της άπέληγε ακριβώς στόν μηδενισμό. 
Ενάντια στήν αριστοτελική μεταφυσική τής ουσίας 
έπιστρατεύθηκε ή έννοια τής λειτουργίας, καί τότε ό 
κίνδυνος τής διάλυσης όλων τών ούσιών μέσα σέ με
ταβλητές λειτουργίες χρειάσθηκε ν’ άντιμετωπισθεΤ μέ 
τήν επινόηση καινούργιων υποστάσεων: ή «Φύση», ό 
«’Άνθρωπος» καί ή «Ιστορία» διαδέχθηκαν έτσι τόν 
Θεό καί τό (υπερβατικό) Πνεύμα. 'Όμως ή έννοια τής 
λειτουργίας επικράτησε ολοκληρωτικά στήν πορεία του 
20ου αΐ. καί στό πλαίσιο μιας ανατροπής πλανητικού 
βεληνεκοϋς (στήν περιγραφή αύτής τής διαδικασίας 
είναι αφιερωμένα τά βιβλία μου γιά τόν Διαφωτισμό, 
γιά τήν κριτική τής μεταφυσικής στούς Νέους Χρό
νους καί γιά τήν παρακμή του αστικού πολιτισμού).

Δεύτερον, αποδίδω ιδιαίτερη σημασία στή διευκρί
νισή σας ότι μηδενισμός σημαίνει τήν «άρνηση αντι
κειμενικών κανονιστικών αρχών». Επομένως ό μηδε
νισμός δέν μπορεΤ νά σημαίνει παρότρυνση πρός κατα
στροφή τών πάντων, γιατί τότε ή καταστροφή θά 
αναγορευόταν σέ καινούργια κανονιστική αρχή, πρά
γμα μή λογικό. Άλλωστε οί χειρότερες καταστροφές 
στήν ’ίσαμε τώρα ιστορία έγιναν στό όνομα κανονιστι
κών αρχών καί άξιών, αδιάφορο αν ό έκάστοτε άντί-

20



παλός τους τις θεωρούσε «ψευδείς» ή καί «μηδενίστη
κες». Τό πράγματι δελεαστικό έρώτημα είναι τό έξης: 
γιατί ή σκέψη δέν παραμένει στίς καθησυχαστικές 
βεβαιότητες τής τόσο χρήσιμης στή ζωή κανονιστικής 
θεώρησης, παρά άποτολμα κάπου-κάπου τό περιδιά- 
βασμα σέ τόσο έπικίνδυνα μονοπάτια; Άλλά ή απά
ντηση σ ’ αύτό θά μάς οδηγούσε πολύ μακριά.

Αφετηρία των ερευνών σας είναι, όπως συχνά σημειώσατε, 
ή παρατήρηση των πράξεων συγκεκριμένων ανθρώπων μέσα 
σέ συγκεκριμένες καταστάσεις. Οΐ άνθρωποι αυτοί προα
σπίζουν τις διαφορετικές επίμαχες θέσεις τους, μεταξύ άλλων, 
μέ λόγια κα ί ιδέες. Κ ατά τήν άποψή σας, τά φιλοσοφικά 
συστήματα ή οι κοσμοεικόνες δέν είναι παρά ή σύστημα-

/ ’ ν* / /< « /■/ / } } / /τικη επεξεργασία σκεψεων ριζωμένων μεσα σ αυτήν τήν 
ιστορικά συγκεκριμένη πολεμική. Τό ερώτημά μου: ή δική 
σας θεώρηση δέν ριζώνει κι αυτή σέ τέτοιες ιστορικά συγ
κεκριμένες συνθήκες κα ί δέν άποτελεΐ επίσης μιάν κοσμοει
κόνα ανάμεσα σέ άλλες; Σ τό έργο σας ’Ισχύς καί Απόφαση 
φαίνεται νά τό επιβεβαιώνετε αύτό. Τό γεγονός, ότι ή θεώ
ρησή σας είναι περιγραφική, δέν υποδηλώνει μιάν κοσμοει
κόνα όπου ή περιγραφική μέθοδος θεωρείται ανώτερη από 
τήν κανονιστική; Θεωρείτε ότι μιά τέτοια άξιολόγηση μπορεΐ 
νά νομιμοποιηθεί επιστημονικά;

Μέσα στό έρώτημά σας κρύβεται ενα άλλο, τό όποιο 
μπορεί νά διατυπωθεί ώς έξής: «’Άν οί κοσμοεικόνες 
σχετικοποιοΰνται μέ τήν κατάδειξη τών ιστορικών τους 
προσδιορισμών, τί σώζει τή δική σας κοσμοεικόνα από 
τή σχετικοποίηση;» Παρόμοια όμως είναι καί τά
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συνηθισμένα επιχειρήματα εναντίον των σκεπτικιστών: 
άπό που συνάγει ό σκεπτικιστής τή βεβαιότητα τής 
δικής του θέσης, άν, δπως λέει ο ίδιος, δέν μπορούμε 
νά γνωρίσουμε τίποτα βέβαιο;

Ή έπιχειρηματολογία αύτή είναι λογικά άβάσιμη. 
’Άν τή διατυπώσουμε σέ μορφή κλασσικού συλλογι
σμού, τότε ή μείζων πρόταση καί τό συμπέρασμα 
■αντιφάσκουν, ήτοι στή μείζονα πρόταση γίνεται δεκτή 
ή αλήθεια μιας θέσης, ένώ στό συμπέρασμα ή ’ίδια 
θέση θεωρείται έσφαλμένη. ’Έχουμε δηλαδή: «Ή θεωρία 
σας, ότι οί κοσμοεικόνες είναι σχετικές, αληθεύει, άρα 
ή θεωρία σας, ώς κοσμοεικόνα, είναι σχετική καί ψευ
δής». ’Όχι, έτσι δέν άνασκευάζονται οί σκεπτικιστικές 
θέσεις. Τό ότι ή θεωρία μου, όπως καί κάθε άλλη, 
είναι ιστορικά προσδιορισμένη, δέν άποδεικνύει τή σχε- 
τικότητά της, αλλά έπιβεβαιώνει (καί) στό δικό της 
παράδειγμα τή γενική αρχή του ιστορικού προσδιορι
σμού. (’Αντίθετα, μία θεωρία πού αύτοθεωρείται από
λυτη καί ανεξάρτητη άπό ιστορικούς προσδιορισμούς 
δέν είναι καν σέ θέση νά εξηγήσει πώς είναι δυνατόν 
νά υπάρχουν καί άλλες θεωρίες έκτός άπό τήν ’ίδια). 
Τήν άλήθεια τών θεωριών πάνω στά άνθρώπινα πρά
γματα δέν τήν παρακωλύει ή ιστορική τους εξάρτηση, 
άλλά ή ήθική-κανονιστική τους δέσμευση. Ό Θουκυ
δίδης δέν έχει χάσει τό παραμικρό άπό τήν έπικαιρό- 
τητά του —καί πάνω στό έργο του μπορεί νά χτισθεί 
μιά άνάλυση τής σύγχρονής μας πολιτικής—, όμως δέν 
ισχύει τό ίδιο γιά τούς Νόμους του Πλάτωνος. Κάθε
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ιστορική κατάσταση εχει δύο πλευρές, γιατί σέ κάθε 
κατάσταση τό ’Ανθρώπινο, άν τό δοϋμε δομικά, έκτυ- 
λίσσεται καί διαδραματίζεται στήν ολότητά του, δμως 
αύτό γίνεται υπό τόν μανδύα κανονιστικών πεποιθή
σεων, οί όποιες είναι σχετικές καί παροδικές. Πώς 
εξηγείται αλλιώς τό ότι ορισμένοι θεμελιώδεις τύποι 
ανθρώπινης συμπεριφοράς παρέμειναν σέ γενικές γραμμές 
σταθεροί μέσα στή γνωστή μας ιστορία, ένώ μέσα στό 
ίδιο χρονικό διάστημα άλλαξαν επανειλημμένα οί έκά- 
στοτε κυρίαρχες ιδεολογίες καί οί κοινωνικοί κανόνες; 
Γιατί π.χ. ή πολιτική συμπεριφορά τών συγχρόνων 
του Θουκυδίδη μάς φαίνεται γνωστή καί οικεία, μολο
νότι ή θρησκεία καί ή ήθική τους μάς είναι ξένες;

Δέν θεωρώ τόν εαυτό μου σκεπτικιστή μέ τήν 
τρέχουσα έννοια. Κατά τήν πεποίθησή μου, ή γνώση 
τών ανθρωπίνων πραγμάτων είναι κατ’ αρχήν δυνατή 
— υπό τήν προϋπόθεση μιας συνεπούς αποκοπής άπό 
τήν ήθική-κανονιστική σκέψη. Ή διαπίστωση τής 
σχετικότητας τών κανονιστικών άρχών καί τών άξιών 
μονάχα στά μάτια τών ήθικιστών άποτελεΤ έκφραση 
σκεπτικισμού. Γιά μένα ή ’ίδια αύτή διαπίστωση άπο
τελεΤ άπλώς έμπειρικά τεκμηριωμένη καί αποδείξιμη 
γνώση. Καί έρχομαι έτσι στό τελικό σας ερώτημα. 
Φυσικά είναι τέτοιες άξιολογικά έλεύθερες γνώσεις καί 
τέτοιες περιγραφικές μεθοδεύσεις ανώτερες — όμως 
άνώτερες είναι μονάχα μέσα στήν προοπτική τής 
επιστήμης ώς αναζήτησης τής αλήθειας. Ή περιγρα
φική άξιολογικά έλεύθερη έρευνα θά γινόταν άσυνεπής



μόνον έάν θά προσπαθούσε νά αύτονομιμοποιηθεί με 
τόν ισχυρισμό ότι ή έπιστήμη καί ή αξιολογικά ελεύ
θερη αλήθεια άποτελεί, έν γένει καί καθ’ έαυτήν, τήν 
ΰψιστη αξία. 'Όμως μονάχα οΐ ήθικές-κανονιστικές 
θέσεις αύτονομιμοποιοϋνται μέ τήν αντίληψη ότι οι 
δικές τους κανονιστικές άρχές έχουν γενική ισχύ καί 
δεσμευτικότητα. Ή έπιστημονική γνώση —καί μάλι
στα ακριβώς στόν βαθμό όπου παραμένει έπιστημονι
κή— δέν μπορεί νά είναι πρακτικά δεσμευτική γιά

/ > Λ  / Λ  / V  / / ’  Λ  'κανεναν, επειόη όεν εγει να προσφερει ηυικο-κανονιστι- 
κό προσανατολισμό- άλλωστε ή ίδια συγκροτείται 
ακριβώς παραμερίζοντας τήν επιθυμία παρόμοιων προσ
ανατολισμών, οί οποίοι σέ τελευταία ανάλυση είναι 
θέμα γούστου, ήτοι διόλου δέν έξαρτώνται άπό τήν 
έπιστημοσύνη. Καί έκτός αύτοϋ ή έπιστημονική γνώ
ση κάθε άλλο παρά άποτελεί τήν κυρίαρχη μορφή 
σκέψης μέσα σέ μιά κοινωνία.

Ή εικόνα σας γιά τόν άνθρωπο παρουσιάζει ορισμένη ομοιό
τητα μέ την ανθρωπολογία του όπως την πε
ριγράφετε στό βιβλίο σας γιά τη θεωρία του πολέμου. Θεμέλιο 
τούτης της ανθρωπολογίας είναι 6 διχασμός της ανθρώπι
νης φύσης: άπό τη μ ιά ό άνθρωπος ρέπει πρός τήν άμέρι-

V  '  > ’  ’  /  /  ν  # Τ  ’  /  ν  > /μνη ζωή, κι απ αυτήν τήν άποψη είναι ειρηνικό ον, απο 
τήν άλλη όμως είναι διατεθειμένος ή κα ί άναγκασμένος, όταν 
άλλοι απειλούν τήν υπαρζή του, νά αποφασίζει μέ τόν αγώνα 
τήν έκβαση τών συγκρούσεων. Στίς εργασίες σας τονίζετε 
κυρίως τίς συνέπειες τής αγωνιστικής ανθρώπινης πραγμα
τικότητας στόν χώρο τών ιδεών. Αντίθετα, πολλοί φιλόσο
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φοι, πού προσπαθούν νά εξορκίσουν τό factum  τής ισχύος, 
θεμελίωσαν τή σκέψη πάνω στίς ειρηνόφιλες καταβολές τής 
ανθρωπότητας. *Έχει ή «μονομέρειά» σας μονάχα πολεμι
κές αιτίες πού μπορούν νά νομιμοποιηθούν λογικά; Τί νομί
ζετε γιά τις ειρηνόφιλες καταβολές των κοσμοεικόνων;

Γιά τίς ειρηνόφιλες καταβολές των κοσμοεικόνων δέν 
μπορείς νά έχεις ύψηλή ιδέα, άν εχεις ασχοληθεί σοβαρά 
μέ τή δομική ανάλυση των ιστορικά μαρτυρημένων 
κοσμοεικόνων καί εχεις διαπιστώσει δύο πράγματα: α) 
ότι κάθε κοσμοεικόνα γεννιέται ώς άρνηση ή καί ώς 
αντιστροφή μιας άλλης- β) ότι καμμιά κοσμοεικόνα δέν 
αντεπεξέρχεται στίς λειτουργίες της χωρίς κάποιαν 
αντίληψη γιά τό «κακό» σέ όποιαδήποτε μορφή (αμαρ
τία, καταπίεση, αλλοτρίωση κτλ.), τό οποίο πρέπει νά 
νικηθεί ή νά χαλιναγωγηθεί άπό τό «καλό». ’Ακόμα 
καί κοσμοεικόνες ή ουτοπίες, οί οποίες διαγράφουν μιάν 
κατάσταση ιδεώδους αρμονίας, περιέχουν τήν παρά
σταση μιας ξεπερασμένης πιά κατάστασης συγκρού
σεων καί πόνου. Δέν μπορώ έδώ νά ύπεισέλθω στούς 
λόγους πού έσπρωχναν πάντα τούς ανθρώπους πρός τό 
όνειρο τής μεγάλης καί τελειωτικής αρμονίας. Πρέπει 
μόνο νά παρατηρήσω ότι καί αύτό ακόμα τό όνειρο 
ι-χει μίαν πολεμική αιχμή, εφ οσον στρεφεται ενάντιον 
υφισταμένων «δεινών» καί έφ’ όσον έπί πλέον δέν τό 
ονειρεύονται όλοι μέ τόν ’ίδιο τρόπο, ετσι ώστε κάθε
/' r / / / ~ / ν ' ~bημα προς τήν πραγματωσή του γέννα το ζήτημα τής 
¿κσμευτικής ερμηνείας του, τό οποίο ώς γνωστόν είναι 
'7)τημα ισχύος. "Οπως βλέπετε, ή έπίκληση τών
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«ειρηνόφιλων καταβολών τής ανθρωπότητας» διόλου 
δέν έπαρκεί γιά \»ά τελειώσουν οΐ συγκρούσεις.

Είναι ορθή ή παρατήρησή σας ότι στίς αναλύσεις 
μου προτάσσω τό στοιχείο του αγώνα. Αύτό δέν τό 
βλέπω ώς μονομέρεια, αλλά ώς μεθοδολογική ανα
γκαιότητα. Περιγράφω δυναμικές ιστορικές διαδικα
σίες, καί τέτοιες διαδικασίες, όπως καί νά τό κάνουμε, 
προωθούνται άπό συγκρούσεις καί αντιθέσεις, οΐ οποίες 
γεννουν αδιάκοπες καί συνεχώς άναπροσδιοριζόμενες 
αλλαγές στίς ανθρώπινες σχέσεις. ’Έ τσι όμως διόλου 
δέν εξαλείφεται τό στοιχείο τής σύμπραξης, τής συν
εργασίας καί τής φιλίας. Πρέπει νά τονίσω έμφατικό- 
τατα τό εξής: μονάχα στήν ήθικιστική καί κανονιστι
κή προοπτική έμφανίζεται ή εχθρότητα ώς τό απλό 
αντίθετο τής φιλίας- στήν προοπτική τής περιγραφικής 
ιστορίας καί κοινωνιολογίας άποτελουν άμφότερες φαι
νόμενα πού άναγκαστικά υπάρχουν παράλληλα καί 
προσδιορίζονται αμοιβαία. 'Όπου ανεβαίνει ή ένταση 
τής έχθρότητας, έκεί ανεβαίνει καί ή ένταση τής φιλίας, 
όπως καί αντίστροφα. Τοΰτο έξηγείται εύκολα. 'Όποιος 
καταπολέμα άλλους έπιδιώκοντας δημόσιους σκοπούς 
(π.χ. πολιτικούς σκοπούς, άλλά καί πνευματικούς, οί 
οποίοι αποβλέπουν στήν αλλαγή γενικών τρόπων σκέ
ψης καί συμπεριφοράς), αύτός άργά ή γρήγορα θά 
καταλήξει στό φρενοκομείο άν παραμείνει γιά πάντα 
μόνος του νά φωνάζει — άν δηλαδή δέν βρεί (πολιτι
κούς) φίλους, πού μπορεί νά τούς κινητοποιήσει γιά 
τούς σκοπούς του- μονάχα άν εχει πλήθος φίλων τόν

20



λαμβάνει σοβαρά ή κοινωνία στό σύνολό της. Ή κή-
Ε *\  ̂ f Υ 1η πολέμου ενάντιον μιας παραταςης σημαίνει eo 

ipso τόν σχηματισμό μιας άλλης, δηλαδή ενός συνδέ
σμου φίλων. Παλαιά είναι ή παρατήρηση ότι τό α ί
σθημα κοινότητας δυναμώνει σέ έποχή πολέμου ένα- 
ντίον μιας άλλης κοινότητας. Τούτη ή συνύπαρξη καί 
πολλαπλή σύμμιξη έχθρότητας καί φιλίας αντιστοιχεί 
δομικά στό ΐάνειο πρόσωπο τής ανθρώπινης φύσης, τό 
όποΐο άλλωστε δέν έπεσήμανε μονάχα ο Clausewitz, 
άλλά καί άλλοι μεγάλοι πολιτικοί στοχαστές (π.χ. ό 
Machiavelli καί ό Hobbes). Σέ σχέση μέ τήν κοινω
νική συμβίωση γενικά, αύτό σημαίνει: ή κοινωνία τών 
ανθρώπων δέν μπορεΤ νά ζεί διαρκώς σέ κατάσταση 
πολέμου χωρίς νά διαλυθεί, ταυτόχρονα όμως δέν μπορεί 
νά μή γεννά ασταμάτητα από τούς κόλπους της συγ
κρούσεις (αιματηρές καί μή). Ή φιλία καί ή ειρήνη 
ανήκουν έξ Γσου στήν situation humaine όσο ή εχθρό
τητα καί ό πόλεμος. Αυτό δέν άποτελεί κάποιο άρθρο 
πίστεως, παρά κοινότοπη αλήθεια, πού τή μαθαίνει 
κανείς διαβάζοντας κάθε πρωί τίς εφημερίδες. 'Όποιος
Ç W  ~  f  / > ·\ Λ  / / / / I νόεν μπορεί να την αντ^ληφϋει και να τη χωνεψει, ίσως

t  Ύ  / -ν t  ν  / /να stvat. μεγάλος προφήτης η και μεγάλος φίλοσοφος 
ή κοινωνικός θεωρητικός — όμως είναι ακατάλληλος 
ώς αναλυτής τών ανθρωπίνων πραγμάτων.

'Ο Armin Mohler σάς χαρακτήρισε «Άντί-Fukuyama». ’Ίσως 
αύτό νά είναι σωστό άπό μιάν άποψη. 'Ωστόσο διαφαίνεται 
κα ί μιά ομοιότητα ανάμεσα στή δική σας σκέψη κα ί στή
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σκέφ-η τοΰ Fukuyama σ ’ δ,τι άφορίχ τη σημασία των δια
νοουμένων κα ί των πολιτικών τους ιδεών γιά την πολιτική 
του μέλλοντος. Τά θέματα της σκέφης έζαντλήθηκαν! Άπό 
τήν αποφη αυτή, έσεΐς δέν είσθε λιγότερο απαισιόδοξος άπό 
τόν Fukuyama. "Ομως: είσθε πράγματι τής γνώμης ότι ή 
εκλειφη τής πολιτικής σημασίας ιδεολογιών όπως του φι
λελευθερισμού κ α ί του κομμουνισμού κάνει άσκοπη κάθε 
παραπέρα προσπάθεια νά σκεφθοϋμε έζ άρχής κα ί πάλι τις 
παραδοσιακές πολιτικές ιδέες;

Οί απολογητές του δυτικοΰ συστήματος, πού πανηγυ
ρίζουν τή νίκη του πάνω στον κομμουνισμό, διαιωνί- 
ζουν την τωρινή στιγμή και μιλούν για το τέλος της 
ιστορίας. Τό συναφές μέ τοϋτο εδώ τέλος των ιδεολο
γιών θά ερθει, όπως λέγεται, έπειδή μία άπό τίς ιδεο
λογίες αυτές επιβλήθηκε τάχα καί εξάλειψε τίς υπό-
*\ ν t / >c\*s / f ’ fλοιπές* αν ή νικηφόρα ιόεολογια ΰα ισχύει εις τους 
αιώνας τών αιώνων, τότε προφανώς οί διανοούμενοι θά
ν  ->/ r t t  ι τ τ  ίέχουν λιγα πραγματα να κάμουν. 11 όική μου όιαγνω- 
ση διαφέρει ριζικά άπό τέτοιες κατασκευές. Κ ατά τή 
γνώμη μου ούτε ή ιστορία τελείωσε ούτε στό μέλλον 
θά έκλείψει ή άπολογητική ή πολεμική δραστηριο- 
ποίηση τών διανοουμένων. Στό τέλος της εφτασε απλώς

/ r / ?  / / κ/ / r ι / /μια ιστορική εποχή, και μαςι της στερεψαν τωρα τα 
τρία μεγάλα πολιτικά-ίδεολογικά ρεύματα πού τή 
χαρακτήρισαν: ό συντηρητισμός, ό φιλελευθερισμός καί 
ο σοσιαλισμός (ή κοινωνική δημοκρατία). Στά πολιτι
κά μου εργα εξήγησα διεξοδικά πώς οΐ ιδεολογίες αυτές 
έχασαν βαθμηδόν τούς κοινωνικούς τους φορείς καί τίς
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κοινωνικές τους αναφορές, ετσι ώστε ή χρήση τους 
εγινε αυθαίρετη, καί μάλιστα εναλλακτική. Ή κατάρ
ρευση του κομμουνισμού εκαμε τίς πολιτικές μας εν-

5 / t / τΠ ' f ' *νοιες ακόμη πιο περιττες. 1 ιατι μόλις τωρα, μετα το 
εςαιρετικα όραματ^κο κοσμοκιτορικο επεισόδιό του 
Ψυχροϋ Πολέμου, έρχονται στήν έπιφάνεια οί βαθύτε
ρες κινητήριες δυνάμεις τής μελλοντικής πλανητικής 
πολιτικής, οί όποιες συσσωρεύονταν, πολλές φορές 
ανεπαίσθητα, κάτω από τή θυελλώδη πολιτική ιστορία 
του 20οϋ αϊ. Μιά τρομακτική ένταση δημιουργεΤται 
τώρα από τό γιγάντωμα μαζικοδημοκρατικών προσδο
κιών σέ παγκόσμια κλίμακα, ένώ παράλληλα ό πλα
νήτης γίνεται στενότερος έξ αιτίας τής πληθυσμιακής 
έκρηξης καί τής διαγραφόμενης σπάνης οικολογικών 
καί λοιπών άγαθών. Πρέπει λοιπόν νά αναμένονται βίαιοι
ϊ t  t  r  / /  > </-\ > rανταγωνισμοί και συγκρουσεις, και μεσα σ ολα αυτα 
ώς ό χειρότερος κίνδυνος ϊσως δέν θ’ άποδειχθεΓ καν 
ό πόλεμος, παρά μιά διαρκής κατάσταση αχαλίνωτης 
ανομίας. Δέν αποκλείεται ή πολιτική, άφου εχει ήδη 
λάβει οικονομικό χαρακτήρα, νά λάβει στό μέλλον χα
ρακτήρα βιολογικό, σέ περίπτωση όπου θά αναγκαζό
ταν νά συρρικνωθεΤ στήν κατανομή ζωτικών άγαθών. 
’Άν στό πλαίσιο αύτό θά γεννηθούν νέες ιδεολογίες ή 
()ά χρησιμοποιηθούν κατάλοιπα τών παλαιών σέ νέα 
συσκευασία, αύτό έξαρτάται από τήν ύφή καί τήν ένταση 
τών συγκρούσεων. Δύσκολα μπορώ νά φαντασθώ ότι 
()ά υπάρξουν πολλά περιθώρια γιά ιδεολογική δραστη
ριότητα άν οί άνθρωποι άναγκασθοϋν νά πολεμήσουν
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r  ί  /  v  /  ? /  >/ λ» /  « -, /για τροφή, νερο ή και αέρα- ήοη σήμερα οι λεγομενοι 
«οικονομικοί πρόσφυγες» δέν διαθέτουν κάποιαν ευ
κρινή ιδεολογία. Ά ν ωστόσο, μέσα σέ πιό υποφερτές 
καταστάσεις, διαμορφωθούν καινούργιες ιδεολογίες, τότε 
ή μορφή καί τό περιεχόμενό τους θά προσδιορισθοΰν 
άπό τόν χαρακτήρα των υποκειμένων καί των συνο- 
μαδώσεων τής πλανητικής πολιτικής: θά είναι άραγε 
εθνη, θά είναι πολιτισμοί, θά είναι ϊσως φυλές; 'Ό,τι 
κι άν είναι πάντως, θά υπάρξουν διανοούμενοι πού θά 
προσφέρουν τίς ιδεολογικές τους υπηρεσίες στήν έκά- 
στοτε «δικαία υπόθεση». Είναι σήμερα μόδα νά πα
ραπονιούνται οι πάντες, κατόπιν έορτής, γιά τήν εύκο
λη ιδεολογική παραπλάνηση των «πνευματικών αν
θρώπων» καί νά καυτηριάζουν σέ νέες παραλλαγές 
τήν trahison des clercs. Άλλά αυτός ήταν άνέκαθεν ό 
ρόλος των διανοουμένων: νά παράγουν ιδεολογία, νά 
προσφέρουν συνθήματα άξιοποιήσιμα στήν πράξη. Για
τί θά έπρεπε νά είναι ή νά γίνουν αλλιώς τά πράγμα
τα; Καί στό κάτω-κάτω μόνον διανοούμενοι ισχυρίζο
νται ότι οί διανοούμενοι καταλαβαίνουν τόν κόσμο 
καλύτερα άπό τούς άλλους.

Στή βιβλιοκρισία του γιά τό έργο σας πάνω στήν παρακμή 
του άστικοΰ πολιτισμού ό Helmut König σημειώνει ότι στην 
ανασυγκρότηση τών εξελίξεων αύτοΰ του αιώνα λείπει ή 
«■εποχή του φασισμού». ’Έχει αυτό κάποιο βαθύτερο νόη
μα; Πώς βλέπετε τή μορφολογική ή πολεμική ομοιότητα 
ανάμεσα σέ προαστικές κα ί μετααστικές μορφές σκέψης 
κα ί ζωής; Είναι φανερή κάποιο, χτυπητή συνάφεια άνάμεσα

30



στη «φωτεινή» (μεταμοντερνισμός) κ α ί στη «σκοτεινή» 
(φασισμός) πλευρά της ϊδιχς άντιαστιχης σκέφης;

Ίο παραπάνω έργο επικεντρώθηκε στήν ΐδεοτυπική 
ανασυγκρότηση των βαθύτερων δομών τής κοινωνικής 
ιστορίας και της ιστορίας των ιοεων, ενω η πολιτική
* / V / ι > νν- /ιστορία εμεινε προγραμματικα απ εςω. 2>την προοπτι
κή τής πολιτικής ιστορίας δέν μπορούν νά κατανοη- 
Οοϋν τά φαινόμενα πού σημάδεψαν ευκρινέστερα τή  
μετάβαση από τόν αστικό φιλελευθερισμό στή συγκαι
ρινή μας μαζική δημοκρατία, όπως είναι λ.χ. ό κατα
κερματισμός τής κοινωνίας σέ άτομα έξ αιτίας του 
άκρως. περίπλοκου καταμερισμού τής εργασίας καί τής 
άκρας κινητικότητας ή ή ριζική «αλλαγή παραδεί
γματος» σέ όλους τούς τομείς τής πνευματικής πα
ραγωγής, ή οποία συντελέσθηκε γύρω στό 1900 καί 
άκόμα κατεξουσιάζει τόν 20ό αΐ. Άπό τήν άλλη μεριά, 
ή πολιτική ιστορία δέν άποτελεΤ απλή έπιφάνεια του 
συνολικού ιστορικού γίγνεσθαι, πού μπορεΤς καί νά τήν 
πετάξεις ή νά τήν αλλάξεις μέ μιάν όποιανδήποτε άλλη, 
αλλά παραμένει συνυφασμένη μαζί του’ μονάχα τεχνι
κοί λόγοι παρουσίασης μπορούν νά δικαιολογήσουν τόν 
χωρισμό τής πολιτικής άπό τήν κοινωνική ή ιδεολο
γική έποψη. Γιά τόν τρόπο, μέ τόν όποιο πρέπει νά 
συλλάβουμε τή συνάφεια αύτών των έπόψεων, έχουν 
ώς γνωστόν είπωθεΤ πολλά ίσαμε σήμερα. Έδώ μπορώ 
νά παρατηρήσω μονάχα ότι τό ζήτημα αύτό τίθεται 
διαφορετικά άπό ιστορική περίπτωση σέ ιστορική πε
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ρίπτωση καί επίσης λύνεται διαφορετικά, ανάλογα μέ
/ < /  ̂ > <Χ / / / < /τα εκαστοτε γνωστικά ενόεαφεροντα και τα εκαστοτε 

προσόντα των έρευνητών. Κατά τήν αντίληψή μου, τά 
μεγάλα πολιτικά κινήματα του 20οϋ αΐ. —δηλαδή ό 
κομμουνισμός, ο έθνικοσοσιαλισμός ή φασισμός καί ό 
φιλελευθερισμός μεθερμηνευόμενος έξισωτικά μέ τήν 
έννοια του «κοινωνικού κράτους»— προώθησαν, σέ 
έκάστοτε διαφορετικό μέτρο καί ρυθμό, μέ έκάστοτε 
διαφορετική αιτιολογία καί σκοπιμότητα καί κάτω άπό
δ / V  / « / Λ  /ίαφορετικες εμπρακτες πιεσείς, μαζικοόημοκρατ&κες

/ V  / <Ν / /  /τάσεις, ητοί παραμέρισαν παραόοσίακες (.πατριαρχικές 
ή άστικές) ιεραρχίες καί συνέδεσαν τό ιδεώδες τής 
τυπικής ισότητας μέ τήν ιδέα τών υλικών δικαιωμά
των. ’Άν δοϋμε τό συνολικό αύτό ιστορικό άποτέλε- 
σμα, τότε τό ζήτημα τής πολιτικής έλευθερίας, όπως 
γίνεται αντιληπτό σήμερα στή Δύση, είχε ύποδεέστε-

/ / ν ” Ρ > (\ / ι /ρη μονο σημασία, οσο κι αν δρεθηκε στο επίκεντρο 
ήθικών προβληματισμών καί ιδεολογικών άγώνων. 
'Όπως παρατηρείτε εύστοχα, είναι «φανερή» κάποια 
«συνάφεια» άνάμεσα στίς φωτεινές καί στίς σκοτεινές 
πλευρές τών άντιαστικών τοποθετήσεων μέσα στόν 
20ό αΐ., «χτυπητή» στό μάτι γίνεται όμως μονάχα 
όταν άπελευθερωθεΤ κανείς άπό μερικές ευρύτατα δια
δεδομένες προκαταλήψεις.

Γιατί τώρα ορισμένα έθνη άκολούθησαν αύτόν τόν 
πολιτικό δρόμο ένώ άλλα τόν άλλον; Έδώ μπορεΓ νά 
μάς οδηγήσει παραπέρα μονάχα ή πολυστρώματη 
ανάλυση τής έκάστοτε συγκεκριμένης κατάστασης.
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Έν πάση περιπτώσει, καμμία εθνική πολιτική ιστορία 
δέν μπορεί νά συναχθεΓ ολοκληρωτικά κι άδιαμεσολά- 
βητα άπό τίς κινητήριες δυνάμεις τής παγκόσμιας 
ιστορίας. Άλλά πρέπει καί νά θυμούμαστε έξ ’ίσου ότι, 
μέ δεδομένο τόν βαθμό πυκνότητας, στόν οποίο εφθα- 
σε ή πλανητική πολιτική στόν 20ό αΐ., καμμία εθνική 
πολιτική ιστορία δέν μπορεΓ νά παρακάμψει ή νά 
καταστρατηγήσει οικουμενικές κοινωνικές τάσεις.

Ή πολιτική του μέλλοντος θά είναι, έτσι ή αλλιώς, ένας 
Ίσως ανελέητος αγώνας γιά την κατανομή τών πρώτων 
υλών κ α ί του πλούτου του κόσμου: ένας αγώνας γιά ζωτικά 
συμφέροντα. Καινούργιο στόν άγώνα αύτόν είναι τό πολυ- 
πολύ τό ότι άγκαλιάζει ολόκληρον τόν κόσμο. Άν εκθέτω 
ορθά την άποψή σας, ή μαζικοδημοκρατική ορολογία θά 
διατηρήσει μέσα σ ’ αύτόν τόν άγώνα τή σημασία της γιά 
τό μέλλον, άν κ α ί ύπό τήν έμφατική προϋπόθεση ότι ή 
σημασία τούτη μπορεί νά προσδιορισθεΐ ή νά πραγματωθεΐ 
μονάχα μέσα άπό τίς σχέσεις ισχύος. Άλλά πιστεύετε ότι 
αποκλείεται οι σημερινοί κα ί μελλοντικοί κυρίαρχοι νά μήν 
ασκήσουν άπόλυτα τήν ισχύ τους, παρά νά παραιτηθούν — 
'ίσως θέλοντας κα ί νά τήν υπηρετήσουν μέ τόν Λόγο— εκού
σια άπό ένα μέρος της, γιά νά αποδώσουν έτσι δικαιοσύνη 
στούς άνίσχυρους; Μέ άλλα λόγια: τό θεωρείτε έξ ύπαρχής 
αδύνατο (καί άν ναι, γ ιατί;) ότι γνήσιοι κυρίαρχοι καθοδη
γούνται άπό ηθικές ιδέες, οι όποιες δέν καθορίζονται άπο- 
κλειστικά άπό τήν ορμή τής αύτοσυντήρησης ή άπό τήν 
Επιδίωξη διεύρυνσης τής ισχύος, παρά έχουν καθ ’ έαυτές 
)[ειστική ελλογη άξία;

' 11 έρώτησή σας προϋποθέτει τήν τρέχουσα άντιδια-
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στολή ισχύος καί δικαίου, αυτοσυντήρησης καί Λό
γου. Δέν μπορώ νά αποδεχθώ τήν αντιδιαστολή αύτή. 
Είπα προηγουμένως (καί έχω εξηγήσει πολλές φορές 
στά εργα μου) δτι ακόμα καί ή καθολική έπίκληση 
του Λόγου καί του δικαίου διόλου δέν έπαρκεί καθ’ 
έαυτήν γιά νά φέρει τήν ομόνοια ανάμεσα στους αν
θρώπους. Τή σταθερή ομόνοια τή δημιουργεί πρώτα- 
πρώτα ή κοινότητα τών συμφερόντων, οπότε περιτ
τεύουν οί πολλές αναφορές στόν Λόγο καί στό δίκαιο. 
"Ωστε τό μόνο ρεαλιστικό έρώτημα είναι τό εξής: 
διαγράφεται σήμερα σέ παγκόσμια κλίμακα μιά τέ
τοια κοινότητα συμφερόντων, ώστε ή ομόνοια μεταξύ 
τών ανθρώπων νά φαίνεται πιθανότερη άπ’ όσο στό 
παρελθόν; "Αν πράγματι αύτό συμβαίνει, τότε δέν θά 
χρειάζονται τά μεγάλα —καί τετριμμένα— λόγια περί 
Λόγου καί ηθικής. Εικάζω ωστόσο ότι θά έξακολου- 
θήσουν νά χρησιμοποιούνται καί στό μέλλον, καί ότι 
αύτή ακριβώς ή χρήση τους θ’ άποτελεί ένδειξη όξυν- 
σης τών διχογνωμιών γύρω από έμπράγματα ζητή
ματα καί έπίσης ενδειξη έπίτασης τών αγώνων κατα
νομής. Στήν έργασία μου γιά τήν πλανητική πολιτική 
μετά τόν Ψυχρό Πόλεμο ανέλυσα τούς λόγους γιά τούς 
οποίους ή διάδοση τών οικουμενικών ανθρωπίνων δι
καιωμάτων καί ή συνεπής τους έφαρμογή, πέρα καί 
πανω απο την κρατική κυριαρχία, σα οοηγησει ανα
γκαστικά σέ σημαντική αύξηση τών διεθνών εντάσεων

t (\ / > / r / / f f fκαι θα ενισχυσει τήν παγκόσμια ταση προς τήν ανο
μία. Ή μεγάλη πλειοψηφία —καθοδηγούμενη σήμερα
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άπό τά μέσα μαζικής ένημέρωσης δπως άλλοτε άπό 
τούς ιεροκήρυκες στόν άμβωνα— στοχάζεται βέβαια 
κατά τρόπο τόσο αυτονόητο μέ βάση τίς νοητικές 
κατηγορίες τών κυρίαρχων ιδεολογημάτων, ώστε δέν 
θέλει καθόλου ν’ άκούει τέτοια έπιχειρήματα καί τέ
τοιες προγνώσεις. Φυσικά, ο φλύαρος καί δακρύβρε- 
κτος ψευδοανθρωπισμός, ο οποίος χαρακτηρίζει σήμε
ρα τόν δημόσιο λόγο στή Δύση, δέν σημαίνει καί κάποια 
χειροπιαστή διάθεση δραστικής παγκόσμιας ανακατα
νομής τής υλικής ευημερίας. Άλλά άς άφήσουμε στήν 
άκρη τό ζήτημα τής υποκειμενικής εντιμότητας καί 
τής ηθικής συνέπειας. Τό άκρως επικίνδυνο παράδοξο 
τής πλανητικής κατάστασης έγκειται άκριβώς στό ότι 
άκόμα καί οι δίκαιες λύσεις, άκόμα καί μιά αυταπάρ
νηση δίχως ιστορικό προηγούμενο δέν θά πρόσφερε 
μακροπρόθεσμη διέξοδο. ’Άν ό πλούτος τών 800 έκα- 
ιομμυρίων μοιρασθεί σέ 6 δισεκατομμύρια, άπλώς θά
/ ν·\ ■> γ\ / / / / / ·> >γίνουν ολοι αοερφια μεσα στη φτώχεια — και αντί

στροφα: άν ό Κινέζος, ό ’Ινδός καί ό Αφρικανός κα
ι; αναλώσουν κατά κεφαλήν τόσες πρώτες ύλες καί τόση 
ι'νέργεια όπως ο Βορειοαμερικανός, αύτό θά μπορούσε 
νά συνεπιφέρει τήν οικολογική κατάρρευση. Τί μπορεί 
Λοιπόν νά σημαίνει συγκεκριμένα καί πρακτικά ή δι
καιοσύνη μέσα στίς δεδομένες συνθήκες; Οί παγκό
σμιες υλικές προσδοκίες προσανατολίζονται τώρα πιά 
>ι ιό πρότυπο τής δυτικής μαζικής δημοκρατίας, ενώ 
/ιίπουν οί υλικές προϋποθέσεις γιά τήν ικανοποίησή 
ιους. Αυτά δλα συνιστούν μιάν έξαιρετικά ευαίσθητη

35



y /  ί/“ν f ? a  ~  » > » / / </-··, /εκρηκτική υλη — καί ακρ^οως απ αυτήν την υλη πρεπεί 
■ νά πλασθεΓ ή πλανητική πολιτική του μέλλοντος. Πώς 
μπορεΤ λοιπόν νά έλπίζει κανείς δτι ακριβώς στήν έποχή 
μας θά πραγματωθοϋν τά ιδεώδη έκείνα του Λόγου 
καί τής ήθικής, τά όποια σ’ ολόκληρη τήν ιστορία 
ίσαμε σήμερα δέν εύοδώθηκαν; ’Αναμφισβήτητα, ό 
Λόγος, ή ηθική καί τά ανθρώπινα δικαιώματα δεσπό
ζουν στό συγκαιρινό μας λεξιλόγιο. Αλλά τοϋτο συμ
βαίνει μόνο καί μόνο έπειδή τά συνθήματα αυτά άπο- 
τελουν τούς άξονες μας ιδεολογίας. Σέ άλλες
έποχές ’έπιανε κανείς στό στόμα του μέ Γση τουλάχι
στον θέρμη τόν Θεό καί τό θέλημά του. Αλλά άρκεσε 
αυτό γιά νά γίνει ή εντολή τής άγάπης γνώμονας των 
ανθρωπίνων πράξεων;

Μου ’έχανε εντύπωση πόσο οί σκέψεις σας μοιάζουν σέ 
ορισμένα σημεία μέ εκείνες του Spinoza, πρό παντός στό  
τρίτο κα ί τέταρτο βιβλίο της Ήθικής κα ί την Πολιτική 
Πραγματεία. Άλλά στις εργασίες σας δέν δηλώνεται ιδιαι
τέρως κάποια συγγένεια μέ τόν Spinoza■ Ελάχιστα άναφέ- 
ρεσθε σ ’ αυτόν. ΜπορεΤ νά υποθέσει κανείς γι αυτόν τόν 
λόγο ότι θά άποκρούατε τόν χαρακτηρισμό του «σπινοζι- 
στη» ; Πώς εξηγείτε τό πράγμα;

Διάβασα γιά πρώτη φορά τήν ’Ηθική όταν ήμουν 
δεκατεσσάρων ετών, καί έκτοτε δέν άλλαξε ουτε στό 
παραμικρό ή πεποίθησή μου ότι ό Spinoza ανήκει στίς

ι  f  / / > < > /  r  t  j t -ν /ευγενεστερες και πιο αοεκαστες μορφές μέσα σ ολο- 
κληρη τήν ιστορία τής φιλοσοφίας. Αλλά στή δική
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> / * s i  / / v  A  t t t /μου αντίληψη για τον ανϋρωπο και τον κοσμο κατε- 
ληξα περνώντας άπό άλλους ευθείς καί πλάγιους δρό
μους, οί οποίοι άλλωστε συχνά δέν είχαν σχέση μέ 
βιβλία καί διαβάσματα. Τόν Spinoza τόν ξανασυνάντη- 
σα —μέ τήν "δια παλιά χαρά— όταν ή άντίληψη αυτή 
είχε ήδη διαμορφωθεί. 'Ωστόσο ή πνευματική συγγέ
νεια ή εγγύτητα, τήν οποία ύπαινίσσεσθε, δέν είναι 
τυχαία. Στά δύο μου κείμενα γιά τή σκέψη του Spi
noza (εννοώ τό κεφάλαιο στήν Κριτική της Μεταφυ
σικής καί τό δοκίμιο «Οί φιλόσοφοι καί ή ισχύς») 
προσπάθησα νά έξηγήσω ότι φέρνει μέ συνέπεια ώς τό 
τέρμα της τήν έσώτερη τάση του ορθολογισμού τών 
Νέων Χρόνων, μολονότι χρησιμοποιεί μιάν απαρχαιω
μένη όντολογική έννοιολογία. Ή αυτοσυντήρηση καί ή 
ισχύς αναγκαστικά γίνονται έννοιες-κλειδιά γιά τήν 
έρμηνεία τών άνθρωπίνων πραγμάτων άν κανείς πα
ραμερίσει ριζικά όλες τίς δυαρχίες καί όλους τούς 
πλατωνισμούς, όλες τίς παραδοσιακές διακρίσεις με
ταξύ Έκείθεν καί Εντεύθεν, ιδεώδους καί πραγματι
κότητας, νόησης καί βούλησης. Πέρα άπ’ αύτό, μέ 
τόν Spinoza μέ συνδέει ή αίσθηση ζωής πού συμβα
δίζει μέ μιά τέτοια φιλοσοφική τοποθέτηση. ’Άν ξεπε- 
ρασθοϋν οί χριστιανικές καί ιδεαλιστικές δυαρχίες, τότε 
έξαφανίζονται καί οί αντίστοιχες φοβίες καί έλπίδες, 
βουβαίνονται οί θρήνοι καί οί ύμνοι. Μέ άρχαία-στωική 
φαιδρότητα ψυχής μπορείς τώρα νά θεασαι τό Είναι 
καί τό Γίγνεσθαι, νά νιώθεις συμπόνοια γιά τόν αγώνα 
καί τόν πόνο κάθε παροδικής ύπαρξης καί χαμογελώ-
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/ ~ / ϊ / (/·> ν )ντας να κατανοε ίς  με επιειχεια  ολους, οσοι —επικά- 
λουμένοι ή δχι τόν Λόγο καί τήν ηθική— έπιδιώκουν 
τήν ισχύ: ετσι είναι, τά πλάσματα τής Φύσης, καί δέν 
μπορούν νά κάμουν αλλιώς.
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Πρωτοδημ,οσιευθηκε στό περιοδικό Διαβάζω  384  
(Απρίλιος 1998), 122-137. Τις έρωτήσεις διετύπω- 
σε ό Σπυρος Τσακνιας.

Ό αναγνώστης των βιβλίων κα ί των άρθρων σας παρατηρεί 
τελευταία ενα είδος στροφής του στοχασμού σας πρός την 
πολιτική ανάλυση. Που αποδίδετε αυτή τή στροφή;

Τό αόρατο χρονολόγιο της σκέψης δέν συμπίπτει άνα- 
γκαστικα με την ορατή χρονολογική σειρά των δημο
σιεύσεων. Τά πρώτα μου βιβλία πραγματεύονταν, βέ
βαια, θέματα πού σύμφωνα μέ τίς συχνά παραπλανη
τικές τρέχουσες ταξινομήσεις θεωρούνται «φιλοσοφι
κά» ή πάντως «θεωρητικά». 'Όμως στήν πραγμά- 
τευση αύτών τών θεμάτων δέν μέ ώθησε τό αποκλει
στικό ενδιαφέρον γιά τή «φιλοσοφία» καί ή ανυπαρξία 
πολιτικών ενδιαφερόντων, άλλά πολύ περισσότερο ένας 
προβληματισμός συνυφασμένος έξ αρχής μέ τήν πολι
τική, τόσο υπό τήν εύρεία όσο καί ύπό τήν στενότερη 
έννοια του όρου. Ή Γένεση της Διαλεκτικής, όπου 
ψιλοκοσκινίζονται οί πιό άφηρημένες φιλοσοφικές έν
νοιες του μετακαντιανοϋ γερμανικού ιδεαλισμού, προέ- 
κυψε π.χ. από τήν έπίμονη διερεύνηση τών πνευματι
κών ριζών καί προϋποθέσεων του μαρξισμού, ή οποία 
έν πορεία εγινε διερεύνηση τής προϊστορίας τού έγελια-
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νισμου ώς μιας από τίς μήτρες του μαρξισμού. Στό 
παράδειγμα αύτό γίνεται ιδιαίτερα έμφανές, νομίζω, 
πώς πολιτικά ένδιαφέροντα μετοχετεύονται φυσικότα
τα σέ φιλοσοφικές αναζητήσεις ακόμα καί μέ τήν πιό 
τεχνική έννοια του όρου — άν, εννοείται, ή ανάγκη τής 
έμβάθυνσης καί τής διεύρυνσης γίνεται έπιτακτικά 
αισθητή. Μολονότι τά εξωτερικά ερεθίσματα δέν δρουν 
άπό μόνα τους όπου λείπουν οί προσωπικές προδιαθέ
σεις καί κλίσεις, οφείλω νά πώ ότι ή ένασχόληση μέ 
τή μαρξιστική θεωρία, έφ’ όσον δέν άποτελουσε απλώς 
τροφή γιά τόν κορεσμό ίδεολογικών-έσχατολογικών 
άναγκών, παρείχε ένα περιεκτικό πνευματικό πλαίσιο, 
μέσα στό οποίο ή συνύπαρξη καί ή άλληλοσυμπλήρω- 
ση φιλοσοφικών καί πολιτικών ένδιαφερόντων ήταν 
περίπου αυτονόητη.

'Ωστόσο εικάζω ότι εσείς υπονοείτε κάτι πιό συγ
κεκριμένο, δηλαδή τίς αναλύσεις' τής πλανητικής πο
λιτικής πού δημοσίευσα μετά τό τέλος του Ψυχρού 
Πολέμου. Προτού φτάσω έκεί, έπιβάλλεται καί μιά 
δεύτερη εισαγωγική παρατήρηση. Τά παλαιότατα 
πολιτικά ένδιαφέροντα, γιά τά οποία μίλησα, δέν είχαν 
έξαντληθεί στήν έπισταμένη παρακολούθηση τής τρέ- 
χουσας έγχώριας καί διεθνούς πολιτικής, αλλά είχαν 
έπεκταθεί σέ μιάν ούσιαστική μελέτη τής άρχαίας καί 
νεώτερης πολιτικής θεωρίας, οί καρποί τής όποίας 
συγκεντρώθηκαν σέ μιάν εκτεταμένη μελέτη γιά τόν 
Μποΐιΐανεΐΐι καί άργότερα στή μονογραφία μου γιά τήν 
συντηρητική ιδεολογία· στον ιδιο κύκλο ανήκει ή έργα-
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σία μου γιά τόν Montesquieu, ή οποία είχε σχεδιασθεί 
πολύ πρίν άπό τή συγγραφή καί τή δημοσίευσή της. 
Τή γέφυρα ανάμεσα στή μελέτη τής πολιτικής θεω
ρίας καί στήν αδιάλειπτη παρακολούθηση τών πολι- 
τικοστρατιωτικών έξελίξεων τήν εριχνε ή ένασχόληση 
μέ τούς καλύτερους σύγχρονους μελετητές τών διε-

~ / y f / > Y'*/ » > f ' fΟνων σχεσεων αναμεσα τους αςιζει ιδιαίτερη μνεία ο 
Raymond Aron, δχι μόνο γιά τή νηφαλιότητα καί τό 
ύψηλό πνευματικό του ήθος, άλλά καί γιά τήν ευρύ
τερη κοινωνιολογική καί φιλοσοφική του παιδεία. Σχε
δόν αναπόδραστα καί ανεπαίσθητα συντελέσθηκε άπό 
δώ καί πέρα ή αυξουσα έξοικείωσή μου μέ τά προβλή
ματα τής στρατηγικής, τής γεωπολιτικής καί τής 
στρατιωτικής ιστορίας. Τό βιβλίο μου γιά τή Θεωρία 
τοΰ Πολέμου (πρωτοδημοσιεύθηκε στή Γερμανία τό 
1988) δέν συνιστά άπλώς μιά νέα ερμηνεία του Clau- 
sewitz καί έναν επαναπροσδιορισμό τών βασικών μορ
φών του νεώτερου πολέμου, άλλά καί μιάν έφαρμογή 
τής θεωρητικής συγκομιδής σέ ουσιώδη στρατηγικά 
ζητήματα τοΰ Ψυχρού Πολέμου, όπως π.χ. τέθηκαν 
κατά τή διαμόρφωση του τότε ίσχύοντος σοβιετικού 
στρατιωτικού δόγματος.

"Ωστε ή «στροφή» πρός τήν πολιτική άνάλυση, 
όπως τήν ονομάζετε, δέν ήταν ποτέ στροφή μέ τήν 
έννοια τής αιφνίδιας μετάβασης άπό εναν κύκλο ένδια-

/ f t /  ν*ι·\ "\ / V f  Y  t  1 fφεροντων σ εναν αλλο, Λιγο ή πολυ ςενο προς τον
πρώτο. Καί έπί πλέον είχε έπιτελεσθεΐ, άκόμα καί 
< / ' / > / / / * · ,  ~ υπο μορφή δημοσιεύσεων, ήδη πριν απο το τέλος του
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Ψυχρου Πολέμου. 'Όμως ή κατάρρευση του κομμου
νισμού καί ή άπαρχή τής αμερικανικής ήγεμονίας 
δημιούργησε μιά κατάσταση στό έπακρο έρεθιστική 
γιά τον στοχασμό — τουλάχιστον τόν στοχασμό πού 
άκουμπάει πάνω στήν κατάλληλη προπαιδεία. Κάθε 
ανοιχτή κατάσταση σέ βάζει στόν πειρασμό νά κάνεις 
προβλέψεις, άλλά οί προβλέψεις οφείλουν νά απορρέουν 
από μιά σοβαρή ανάλυση των κινητηρίων δυνάμεων, 
των μακροπρόθεσμων, τουλάχιστον, συντελεστών τής 
έξέλιξης. Μέ τή σειρά τους, πάλι, τέτοιες άναλύσεις 
συμπλέκονται άμεσα ή εμμεσα μέ γενικότερα θεωρη
τικά ζητήματα. Αναφέρω δύο παραδείγματα. Ή κυ
ρίαρχη μετά τόν Ψυχρό Πόλεμο δυτική ιδεολογία δια
τείνεται ότι στό έξής τό οικονομικό στοιχείο αποκτά 
άπόλυτη προτεραιότητα καί θά άμβλύνει τίς κλασσι- 
κες μορφές των συγκρουσεων οοηγωντας σ εναν ενιαίο 
κόσμο. Ή αποδοχή ή ή άπόρριψη τής αντίληψης τούτης 
προϋποθέτει φυσικά ενα γενικότερο ξεκαθάρισμα τών 
σχέσεων μεταξύ οικονομίας καί πολιτικής σέ μιάν εύρεία 
ιστορική καί θεωρητική προοπτική. Δεύτερον, τά νέα 
στρατηγικά δεδομένα καί ή μετατόπιση άπό τήν ισορ
ροπία του πυρηνικοΰ τρόμου σέ συγκρούσεις χαμηλό
τερης έντάσεως καί μεγάλης ποικιλομορφίας απαιτούν 
τήν έξέταση του ζητήματος κατά πόσον ή έννοιολογία 
τής κλασσικής θεωρίας του πολέμου, όπως τήν ύπο- 
τύπωσε ό Οαιιβεννϊίζ, είναι σέ θέση νά συλλάβει έπαρ- 
κως τή οιαγραφομενη νεα κατασταση. Σ αυτα τα 
παραδείγματα θά μπορούσα νά προσθέσω καί άλλα,
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όπως τήν αποτίμηση τής νέας κοσμοϊστορικής εποχής 
στήν οπτική ορισμένης φιλοσοφίας τής ιστορίας ή τά 
«ανθρώπινα δικαιώματα» στή διπλή ιδεολογική καί 
πολιτική τους λειτουργία. Άλλά πέρα άπό τίς θεωρη
τικές προεκτάσεις, πού παίρνει θέλοντας καί μή ή 
άνατομία τής πλανητικής συγκυρίας άν θέλει νά εύ- 
σταθεί, εχουμε νά κάνουμε πρώτα-πρώτα μέ τή δια- 
κρίβωση καί τήν ιεράρχηση τών πραγματικών στοι
χείων, του τί συμβαίνει στήν οικονομία, στή διπλωμα
τία, στους εξοπλισμούς. Στό βιβλίο μου Πλανητική 
Πολίτική μετά τόν Ψυχρό Πόλεμο έπιχείρησα μιά πρώτη 
σύνθεση μεταξύ πραγματολογικής διάγνωσης καί θεω
ρητικών προεκτάσεων. Σήμερα, έφτά χρόνια μετά τή 
συγγραφή του κειμένου, δέν μπορώ νά μήν αισθανθώ 
κάποιαν ικανοποίηση διαπιστώνοντας δτι δέν χρειάζε
ται νά αλλάξω ούτε λέξη. Τοϋτο δέν στερείται σημα
σίας, άν άναλογισθοϋμε πόσες προβλέψεις άλλων άνα- 
λυτών διαψεύσθηκαν εκτοτε. Δέν άναφέρομαι άπλώς 
στά δσα φαιδρά ειπώθηκαν γιά τό «τέλος τής ιστο
ρίας», άλλά καί σέ πολύ πιό χειροπιαστά ζητήματα. 
Στίς συζητήσεις τών διεθνολόγων δέσποζε π.χ. ή άπο
ψη δτι ή νέα παγκόσμια τάξη θά κρυσταλλωνόταν 
γύρω άπό τρείς πόλους καί τούς άντίστοιχους μείζονες 
χώρους, ήτοι τίς Ηνωμένες Πολιτείες, τήν Ευρώπη 
καί τήν ’Ιαπωνία, ή οποία στίς άρχές τής δεκαετίας 
μας φαινόταν άκόμα νά βρίσκεται στόν κολοφώνα τής 
παραγωγικής, έξαγωγικής καί χρηματοοικονομικής 
άκμής της. Άπό τήν πλευρά μου, τόνισα δτι ή Ίαπω-
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νία ποτέ δέν θά γίνει ηγεμονική Δύναμη στήν ’Άπω  
’Ανατολή όσο ή Κίνα δέν έχει πεί τήν τελευταία της 
λέξη, ότι ή Ευρώπη δέν θ’ άποτελέσει στό προβλεπτό 
μέλλον πολιτική ενότητα μέ ένιαία καί βαρύνουσα
Ρ / t/ t j / ? / /\ / / /Βούληση και οτε, η αμερικανική ηγεμονία οα πάρει τη 
μορφή παροχής αστυνομικών καί πυροσβεστικών υπη
ρεσιών στους συμμάχους, αυτή τή φορά όμως μέ ου
σιώδη οικονομικά άνταλλάγματα. Προέβλεψα επίσης 
ότι το χαρακτηριστικότερο γνώρισμα τής νέας έποχής 
δέν θά είναι τόσο ή διαμόρφωση κλειστών μειζόνων 
χώρ<χ>ν όσο ή άνοδος μεσαίων Δυνάμεων ικανών νά 
ένεργήσουν περιφερειακά, ε’ίτε αυτόβουλα ε’ίτε σέ συν
εργασία καί ώς τοποτηρητές μιας πλανητικής Δύνα
μης. Τυπικό παράδειγμα τέτοιας μεσαίας Δύναμης είναι 
ή Τουρκία, ή οποία σέ 30 χρόνια θά εχει 100 έκατομ- 
μύρια πληθυσμό καί, στηριζόμενη στή ραγδαία εκβιο
μηχάνισή της, θά άνήκει στίς πρώτες στρατιωτικές 
δυνάμεις του κόσμου.

Τή δημοσίευση του Πλανητική Πολίτική μετά τόν 
Ψυχρό Πόλεμο τήν άκολούθησε μιά σειρά άρθρων, γραμ
μένων κυρίως γιά τήν Frankfurter Allgemeine Zeitung,

■> γ  r  f  p  /  t  \ / r \  f  /οπου επεςετεινα τις δασικές μου σκεψεις και ϋεσεις σε 
θέματα έπίκαιρα μέν, άλλά καί μονιμότερης σημασίας. 
Μιά ουσιώδης έπιλογή άπό τά άρθρα αύτά βρίσκεται 
ήδη υπό έκδοση στά έλληνικά ύπό τόν τίτλο Άπό τόν 
20ό στόν 21ο αιώνα. ’Επίσης, οι έκτιμήσεις γιά τό 
μέλλον του πολέμου, οί όποιες άποτελοϋσαν ένα κεφά
λαιο του Πλανητική Πολιτική, έμπλουτίσθηκαν σέ πιό
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θεωρητική προοπτική σ’ ένα κείμενο πού προστέθηκε 
ώς κατακλείδα στήν έλληνική έκδοση του Θεωρία του 
Πολέμου («Ό θερμός πόλεμος μετά τόν Ψυχρό Πό
λεμο»),

Πώς νομίζετε δτι συνδέεται ή στροφή σας πρός τήν πολί
τ ική ανάλυση μέ παλαιότερους προβληματισμούς σας; Καί, 
γενικότερα, πώς θά χαρτογραφούσατε ό ’ίδιος τήν πορεία 
τής σκέψης σας από τό ξεκίνημά σας ώς σήμερα;

Απαντώντας στήν πρώτη σας έρώτηση άνέφερα ήδη 
που βρίσκεται ή σχέση καί ή συνέχεια ανάμεσα σέ 
παλαιότερους θεωρητικούς προβληματισμούς μου καί 
στίς πιό πρόσφατες πολιτικές αναλύσεις μου. Ή πο
λιτική θεωρία άπετέλεσε κατά κάποιον τρόπο τή γέ
φυρα ανάμεσα σέ φιλοσοφικές ή άνθρωπολογικές γενι
κεύσεις καί σέ πολιτικές άναλύσεις μέ τή στενότερη 
έννοια. Ή ένασχόληση μέ τό αντικείμενο τής πολιτι
κής θεωρίας ανέπτυξε άπό νωρίς μία δική της δυνα
μική καί λογική, ή όποία ήρθε, έπίσης άπό νωρίς, σέ 
γόνιμη σύγκρουση μέ τό γενικό πλαίσιο τής μαρξιστι
κής αντίληψης. Γιά νά έκφρασθώ σχηματικότατα: ένώ 
ή μαρξιστική αντίληψη τής ιστορίας διέγραφε μιά λίγο- 
πολύ εΰθύγραμμη πρόοδο μέ ηθικά φορτισμένη κατά
ληξη καί μέ άμεσο φορέα τό οικονομικό στοιχείο, ή 
θεώρηση τής ιστορίας άπό τή σκοπιά του πολίτικου 
στοιχείου έδειχνε μιάν άνακύκλωση παρόμοιων μηχα
νισμών (όχι αναγκαία συμβάντων) δίχως έσχατο ήθικό
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ή άλλο νόημα καί δίχως έπιστημονικά διακριβώσιμη 
μόνιμη προτεραιότητα του οικονομικού, του ιδεολογι
κού, του φυλετικοϋ καί έθνικοϋ ή όποιουδήποτε άλλου 
παράγοντα. Ή αποκοπή άπό τήν έσχατολογία, ή οποία 
ψυχολογικά δέν μέ δυσκόλεψε πολύ, είχε ώς λογική 
της συνέπεια τήν αναίρεση κάθε εΰθύγραμμης σύλλη
ψης του ιστορικού γίγνεσθαι' άλλωστε ή σύλληψη αυτή 
διατυπωνόταν πάντοτε μέ σκοπό τήν κατοχύρωση 
κάποιας έσχατολογίας. 'Όμως καί τό πρωτείο τής 
οικονομίας μέσα στό μαρξιστικό σχήμα κατέτεινε έπί
σης, όσο κι άν αύτό φαίνεται παράδοξο, στήν κατοχύ
ρωση τής έσχατολογίας μέ έπιστημονικά επιχειρήμα
τα. Γιατί ή άναγκαιότητα τής ανάπτυξης των παρα
γωγικών δυνάμεων καί ή άναγκαιότητα τής προσαρ
μογής τών παραγωγικών σχέσεων στίς παραγωγικές 
δυνάμεις φαινόταν νά κάνουν άναπόδραστο τό happy 
end τής Ιστορίας, δηλαδή τήν άταξική κοινωνία, 
άνεξάρτητα άπό τή βούληση, άνεξάρτητα άκόμα κι 
άπό τήν άτομική ηθική τών άνθρώπων. ’Έτσι, ή άρνηση 
τής έσχατολογίας συνεπέφερε καί τήν άρνηση του 
πρωτείου τής οικονομίας, τουλάχιστον οπως τό εν
νοούσε ό μαρξισμός. Ή Ιστορία γίνεται τώρα άνοιχτή 
ώς πρός τίς πιθανές εκβάσεις (όχι αναγκαστικά ώς

/ /  ̂ ~ f \ / r ?s ~ /προς τους ορωντες μηχανισμούς;, γιατί όεν ορα εντός 
της μία πάγια ιεραρχία παραγόντων, όπου ό ενας είναι 
πάντα πιό καθοριστικός άπό κάποιον άλλον, αλλά τό 
βάρος καί ή σπουδαιότητά τους ποικίλλουν συνεχώς 
άνάλογα μέ τή συγκυρία. Τοϋτο δέν σημαίνει διόλου
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τήν άρνηση μιας έπιστήμης τής ιστορίας καί των αν
θρωπίνων πραγμάτων, δηλαδή δέν σημαίνει διόλου τήν 
άρνηση τής αιτιότητας — όμως άλλο πράγμα είναι ή 
αιτιότητα πού ισχύει σέ κάθε περίπτωση καί άλλο 
πράγμα είναι ή νομοτέλεια που πάει νά υποτάξει όλες 
τίς περιπτώσεις σέ μία καί μόνο τελολογικά αρθρωμέ
νη αλυσίδα. Ή οικονομία δέν παύει φυσικά νά έχει τό 
ιδιαίτερο βάρος της μέσα στους διαμορφωτικούς παρά
γοντες τής κοινωνικής ζωής, όμως ύποτάσσεται στή 
γενική λογική καί στή γενική μορφολογία τών κοινω
νικών σχέσεων, τών σχέσεων ανάμεσα σέ ανθρώπινες 
υπάρξεις πού ζουν κοινωνικά. Μιλώντας κανείς γιά 
ανθρώπους, γιά σχέσεις μεταξύ τους, γιά δυνάμεις πού 
συγκροτούν καί συγκρατοϋν κοινωνίες, εισέρχεται στό 
βαθύ καί έσχατο επίπεδο τής άνάλυσης, δηλαδή στό 
έπίπεδο τής κοινωνικής οντολογίας. Τοϋτο τό έπίπεδο 
προσπαθώ νά εξιχνιάσω τώρα σέ μιά τρίτομη έργασία, 
τής όποίας ό πρώτος τόμος θά δημοσιευθεΤ προσεχώς 
στή Γερμανία.

Αποφασιστικούς ερεθισμούς στή σκέψη μου έδωσε 
όμως όχι μόνον ή κριτική άντιπαράθεση μέ τή μαρξι
στική θεωρία, αλλά καί ή κριτική βίωση καί παρατή
ρηση του κομμουνιστικού κινήματος στή διεθνή καί 
διαχρονική του διάσταση. Τό καίριο σημείο έδώ ήταν 
τό έξής. Δεκάδες έκατομμύρια ανθρώπων, πλεΐστοι
< / > / / < /  Τ  ’  Λ  '  Λ '  'οσοί απο τους οποίους ε&χαν ηΰ&κοτατες προΰεσε^ς και 
έπέδειξαν συχνότατα απαράμιλλη αυτοθυσία, μάχονταν 
γιά τήν έγκαθίδρυση τής Ουτοπίας, όμως άπό τή συλ
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λογική τους δράση προέκυπταν αποτελέσματα άπ’ 
ευθείας αντίθετα πρός τούς κεκηρυγμένους σκοπούς, 
αποτελέσματα πού ανακύκλωναν ακριβώς έκεΓνα τά 
φαινόμενα πού ήθελε καί δφειλε νά ξεπεράσει ή Ουτο
πία: την κατεξουσίαση ανθρώπου από άνθρωπο, τή 
λογική τής ισχύος μέσα στήν αναίμακτη ή αιματηρή 
έκδίπλωσή της. Πώς επρεπε νά έρμηνευθεΤ αϋτό τό 
παράδοξο; Πώς λειτουργεί ή έτερογονία τών σκοπών 
μέσα στήν Ιστορία, ούτως ώστε, συνηθέστατα άλλω
στε, καί άπό τις απαρχές ακόμα τής ιστορικής δρα
στηριότητας, ή φορά τής απρόσωπης συνισταμένης νά 
αποκλίνει άπό τή φορά τών προσωπικών συνιστωσών 
παρμένων χωριστά; Γιατί, μέ άλλα λόγια, ή συλλογι
κή δράση νά μάς όδηγεΤ έκεΤ όπου δέν έπιθυμοϋσε 
κανείς άπό τούς άτομικούς φορείς της; Καί ακόμα: 
πώς είναι δομημένη, έννοιολογικά καί ψυχολογικά, ή 
ουτοπική καί γενικότερα ή ιδεολογική σκέψη, ούτως 
ώστε νά έπιβιώνει κάθε πρακτικής διαψεύσεως ή πάντως 
να μεταμορφώνεται και να μετακινείται σ ενα νεο 
πεδίο μόλις τά πρακτικά αδιέξοδα στό προηγούμενο 
γίνουν κραυγαλέα καί άφόρητα; Ποιοί άνθρωπολογικοί 
καί πολιτισμικοί παράγοντες ευνοούν ή καί έπιβάλλουν

» / / > / / ? / / ’ Λ ' ·*■'αυτη τη οομηση και αυτη την ανΰεκτικοτητα της 
ουτοπικής καί τής ιδεολογικής σκέψης; Είναι εύκολο 
νά κατανοήσει κανείς τί είδους, καί πόσο εύρεΐες, έρευνες 
θέτουν σέ κίνηση αύτά τά έρωτήματα. Οι μηχανισμοί 
τής έτερογονίας τών σκοπών αναλύονται συγκεκριμένα 
μόνο μέ βάση μιάν έκτεταμένη γνώση τής ιστορίας
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άπό πρώτο χέρι καί μιάν κοινωνιολογική παιδεία ικανή 
νά αξιολογήσει ιστορικό υλικό αντλημένο μέ τέτοιον 
τρόπο. Ή γνώση τής ιστορίας ώς κοινωνικής ιστορίας 
τέμνεται πάλι μέ τή γνώση τής ιστορίας τών ιδεών, 
πού μέ τή σειρά της δέν γίνεται κατανοητή χωρίς τήν 
παρακολούθηση τής ιστορίας ορισμένων κεντρικών 
θεωρητικών προβλημάτων, οπότε μπαίνουμε στά πε
δία τής φιλοσοφίας, τής θεολογίας ή καί τής τέχνης 
ώς άκρως ευαίσθητου σεισμογράφου κοσμοθεωρητικών 
μετατοπίσεων. Άπό τήν άλλη πλευρά, ή διαπίστωση 
τής μόνιμης έπήρειας ιδεολογικών καί ουτοπικών δο
μών σκέψεως οδηγεί σέ μιάν θεώρηση του άνθρώπου 
καί του πολιτισμού άπό τή σκοπιά του έρωτήματος: 
γιατί παράγεται «νόημα» καί «πνεύμα», γιατί οΐ άν
θρωποι εντός τής κοινωνίας καί του πολιτισμού είναι 
υποχρεωμένοι νά αύτοθεωροΰνται ώς όντα μέ «πνεύ
μα» (ή «λογικό»), ήτοι νά συνδέουν άναγκαστικά τίς 
πράξεις τους μέ «νόημα» καί νά διεξάγουν τούς μετα-
γ  ι  /  ν  > ~  ~  /ςυ τους αγώνες στο ονομα αυτου του «νοήματος»; 
Ποιά ιδιαίτερη τροπή παίρνουν οί ανθρώπινες πράξεις 
καί σχέσεις όταν τό νόημα αυτό ονομάζεται «άξία» 
ύπό τήν ήθική-κανονιστική έννοια του όρου; Πώς 
συνυφαίνεται ή άξιολογική τοποθέτηση όχι μόνον μέ 
τήν πρακτική δραστηριότητα άλλά καί μέ τήν ερμη
νεία του κόσμου; ’Έ τσι έπανερχόμαστε στήν ιστορία 
τών ιδεών καί τών προβλημάτων, στήν άνατομία τών 
κοσμοθεωριών, όμως έπανερχόμαστε σ ’ αύτές σ ’ ένα 
υψηλοτερο επιπεοο, οπου απαιτουνται γενικευμενες
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αποφάνσεις πάνω στόν άνθρωπο καί στόν άνθρώπινο 
πολιτισμό, άποφάνσεις πού έντάσσονται κι αΰτές στό 
θεωρητικό σώμα τής κοινωνικής οντολογίας. Καί συνάμα 
άπαιτοϋνται διευκρινίσεις πάνω σέ ζητήματα μεθόδου, 
γιατί ή διαπίστωση τής συνύφανσης Είναι καί Δέοντος 
στό πλαίσιο τής τρέχουσας ιδεολογικής καί ουτοπικής 
σκέψης θέτει τό καθήκον τής διαστολής τους, δηλαδή 
τής άναγκαίας διαστολής μεταξύ έπιθυμιών καί δια
γνώσεων στό πλαίσιο μιας νηφάλιας έπιστημονικής 
σύλληψης τών πραγμάτων. Ό άδιαφόριστος καί θολός 
σκεπτικισμός, πού θεωρεί άδύνατη τή γνώση καί τίς 
άξίες σχετικές, είναι κάτι πολύ διαφορετικό άπό τήν 
διαπίστωση τής συγκεκριμένης λειτουργίας τών άξιών 
μέσα σέ συγκεκριμένες καταστάσεις καί γιά σκοπούς 
συγκεκριμένων ανθρώπων ή διαπίστωση τής έτσι νοού
μενης σχετικότητας τών άξιών είναι άδύνατη χωρίς 
έπαρκή γνώση τών άνθρωπίνων πραγμάτων.

Χαρτογραφώντας μέ αύτόν τόν τρόπο τήν πορεία 
τής σκέψης μου θέλω νά σάς πώ ότι αύτή κινήθηκε 
πάντα άπό κεντρικά έρωτήματα, τά οποία υπήρξαν, 
καί είναι πάντοτε, οι άξονες τών έπί μέρους έρευνών 
μου. Άπό τήν άνασκόπηση μιας τέτοιας πορείας ό 
άναγνώστης περιμένει συνήθως άφηγήσεις προσωπι
κού καί ψυχολογικού χαρακτήρα. Δέν μπορώ νά ξέρω 
τί ρόλο έπαιξαν τέτοιοι παράγοντες στή διαμόρφωση 
τής σκέψης άλλων διανοητών. Άλλά γενικά δέν πι
στεύω ότι μπορεΤ νά τούς έντοπίσει κανείς μέ άκρί- 
βεια, καί σ ’ ό,τι άφορά έμένα προσωπικά, προσπάθησα

50



πάντοτε νά παραμείνω ανεπηρέαστος άπό έξωτερικές 
συντυχίες καί εσωτερικές διακυμάνσεις, κρατώντας 
σφιχτά στό χέρι μου τόν μίτο τής λογικής των προ
βλημάτων καί τών εμπειρικών μαρτυριών. Ή άποκο- 
πή μου άπό τή μαρξιστική εσχατολογία δέν γέννησε 
μέσα μου τήν έπιθετική ψυχολογία του άποστάτη, ό 
όποιος δαιμονολογεί γιατί δέν θέλει πιά νά εξηγήσει, 
άλλά νά δικαιωθεί. ’Απεναντίας, αίσθάνθηκα έξ άρχής 
ότι οί εμπειρίες μου, οί θεωρητικές καί οί πρακτικές,
Τ f (\ f r f f  f Y  » > /ησαν μια θαυμασια πρώτη υλη για να στηρίξω σ αυτές 
μιά σοβαρή προσπάθεια κατανόησης του κοινωνικού 
κόσμου. Δέν ύποκατέστησα, λοιπόν, τήν ήρωίνη του 
μαρξισμού μέ τήν ήρωίνη του φιλελευθερισμού, του 
ήθικισμοϋ ή του χριστιανισμού, όπως έκαμαν πλεΤστοι 
οσον όταν έκοψα τά ναρκωτικά, τά έκοψα ριζικά καί 
τελειωτικά. ’Εννοείται, ή μακρά άμεση καί εμμεση 
αντιπαράθεση μέ τή σκέψη του Marx καί τών καλύ
τερων μαρξιστών διόλου δέν ήταν ή μόνη πηγή καί τό 
μόνο εναυσμα τών προβληματισμών μου. Ή παιδεία 
μου ήταν, ευτυχώς, έξ άρχής πολύ ευρύτερη. 'Όμως 
στόν περιορισμένο διαθέσιμο χώρο μας προτίμησα νά

/ / / > ’  > / / » ι> rπαρουσιασω τα πραγματα απ αυτήν τήν ιοιαιτερα 
προνομιακή καί γόνιμη σκοπιά.

Ίνχει παρατηρηθεί πώς όταν μεταφράζετε ένα βιβλίο σας 
άπό τά γερμανικά, στά όποια πρωτογράφτηκε, προσθέτετε 
συνήθως ένα επίμετρο αφιερωμένο στά ελληνικά πράγματα. 
Μέ αλλα λόγια, άπό ένα ζήτημα οικουμενικής εμβέλειας
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περνάτε στήν εξέταση ενός θέματος τοπικού ενδιαφέροντος. 
Βρίσκετε πώς σάς χαρακτηρίζει μιά έμμονή στά νεοελλη
νικά κοινωνικά προβλήματα;

Καί αύτή σας ή έρώτηση μέ έπαναφέρει σέ παλαιές 
αναζητήσεις πού πρωτοδιαμορφώθηκαν μέσα σέ μαρ
ξιστικές συντεταγμένες, γιά νά βγουν άπό τό πλαίσιό 
τους στόν βαθμό δπου μπορούσα νά δώ σφαιρικότερα 
τίς ιστορικές έξελίξεις καί καταστάσεις. 'Ως γνωστόν, 
τά κομμουνιστικά κινήματα σεμνύνονταν ότι χαράσ- 
σουν καί ακολουθούν μιάν «έπιστημονική» πολιτική, 
στηριζόμενη στήν άκριβή καί ιστορικά θεμελιωμένη 
άνάλυση των κοινωνικών δυνάμεων καί τών ταξικών 
συσχετισμών σέ μία χώρα- ακόμα κι όταν συμμόρφω
ναν άπλώς τή δράση τους μέ τίς εντολές τής Μόσχας, 
έπέμεναν στό θεωρητικό αύτό περιτύλιγμα, άλλάζο- 
ντάς το βέβαια κατά τίς περιστάσεις. 'Όπως καί νά 
’χει, ή σύζευξη πολιτικής καθηκοντολογίας καί κοινω- 
νιολογικής-ΐστορικής άνάλυσης ήταν, έστω καί ώς 
ιεροτελεστία, υποχρεωτική, καί αύτό ωθούσε αύτόμα- 
τα τή φιλέρευνη σκέψη στή γενετική άνίχνευση τών 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τής νεοελληνικής πρα
γματικότητας . Έδώ σκόνταφτε κανείς a limine σέ ένα 
σοβαρό θεωρητικό πρόσκομμα, τό οποίο όμως συνι- 
στουσε καί ένα πρόσθετο πνευματικό δέλεαρ. Εννοώ 
τήν άναντιστοιχία ανάμεσα στόν έννοιολογικό έξοπλι- 
σμό καί στό άντικείμενο τής έρευνας. Ή έννοιολογία 
τής νεώτερης κοινωνιολογίας (μαζί καί τής μαρξιστι-
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χής) διαμορφώθηκε κατά τόν 19ο καί τόν 20ό αιώνα 
ώς θεωρητική αποκρυστάλλωση έξελίξεων πού δια
δραματίσθηκαν στίς δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες' ήταν, 
λοιπόν, έννοιολογία μέ συγκεκριμένη ιστορική φόρτιση, 
καί εξω άπό τό δεδομένο ιστορικό της πλαίσιο δέν 
μπορούσε ούτε νά κατανοηθεΤ αλλά ούτε καί νά χρη
σιμοποιηθεί μέ επιτυχία ώς αναλυτικό εργαλείο. Συν
άμα όμως δέν υπάρχει καμμία άλλη έννοιολογία εκτός 
απ’ αύτήν καί —έπειδή κάθε ανάλυση προϋποθέτει ρητά
ν ν ' > *\ / ’ ’ / ' /ή αρρητα μιαν έννοιολογία— γι αυτο στή χρήση της 
αναγκάζονται νά καταφύγουν ακόμα καί κοινωνιολόγοι 
ή ιστορικοί ασχολούμενοι μέ κοινωνικούς σχηματισμούς 
λίγο-πολύ διαφορετικούς άπό τούς δυτικοευρωπαϊκούς. 
Ακριβώς ή άγνοια τής ιστορικής φόρτισης τής κοινω
νιολογικής έννοιολογίας διευκόλυνε τή μεταφορά της 
στά καθ’ ήμάς, ή όποία βέβαια συχνότατα έμπνεόταν 
άπό μιάν «έκσυγχρονιστική» πρόθεση: ή έφαρμογή τής 
έννοιολογίας του προτύπου στήν περίπτωση του (άτε- 
λοϋς άκόμη) άντιγράφου φαινόταν θεμιτή, γιατί ή έξο- 
μοίωση του δεύτερου μέ τό πρώτο θεωρούνταν όχι 
απλώς ευκταία, άλλά καί ιστορικά άναγκαία. ’Αντί
στροφα, ή προσπέλαση τών ειδοποιών στοιχείων τής 
νεοελληνικής περίπτωσης προϋπέθετε όχι μόνον τήν 
αποκοπή άπό εύθύγραμμες παραστάσεις τών ιστορι
κών έξελίξεων καί μιάν αίσθηση τής ιστορικής μονα
δικότητας, άλλά καί ουσιώδη γνώση τών δυτικοευρω
παϊκών ίστορικοκοινωνικών δεδομένων γιατί μονάχα ή 
συγκριτική άνάλυση σέ πολλαπλά έπίπεδα έπιτρέπει
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τήν έκλέπτυνση καί τήν αναπροσαρμογή μιας ξενόφερ
της έννοιολογίας. Ή μελέτη τής ευρωπαϊκής ιστορίας, 
στήν οποία αφιέρωσα μεγάλο μέρος τών σπουδών μου 
στή Γερμανία κοντά σέ σημαντικότατους ιστορικούς, 
όπως ό Werner Conze καί b Reinhart Koselleck, μου
ν <> > t > / / /εοωσε εννοιολογικα και τυπολογικά ερείσματα για τήν 
έξ αντιδιαστολής κατανόηση τής νεοελληνικής.

’Έ τσι βρήκα ορισμένες απαντήσεις σέ παλαιά μου 
κεντρικά έρωτήματα γιά τήν κοινωνική καί ιδεολογι
κή φυσιογνωμία τής χώρας μας. Καί μολονότι δέν 
μου έμεινε ώς τώρα —καί πιθανότατα δέν θά μου μείνει 
ούτε καί στό μέλλον— χρόνος γιά νά τίς έκθέσω στήν 
έκταση καί μέ τήν τεκμηρίωση πού θά έπιθυμοϋσα, 
ώστόσο άδραξα τήν ευκαιρία νά τίς συνοψίσω στήν 
εισαγωγή πού έγραψα γιά τήν έλληνική έκδοση του 
Ή Παρακμή του Άστικοϋ Πολιτισμού, όπου έν μέρει 
χρησιμοποιήθηκαν σημειώματα καί προσχέδια άπό τήν 
έποχή άκόμα τών φοιτητικών μου χρόνων στήν ’Αθή
να. Τό θέμα του βιβλίου προσφερόταν έδώ σέ μακρο
σκοπικές άναδρομές καί τυπολογικές γενικεύσεις, πού 
έφθαναν όμως ώς τήν άποτίμηση τών σημαντικών 
άλλαγών τής νεοελληνικής κοινωνίας κατά τίς τελευ
ταίες δεκαετίες, παρέχοντας έτσι τή βάση γιά ορισμέ
νες σκέψεις πάνω στίς προοπτικές της μέσα στήν 
συγκαιρινή ευρωπαϊκή καί πλανητική συγκυρία. Τώρα 
τόν πρώτο λόγο τόν είχε φυσικά ή γεωπολιτική, στρα
τηγική καί οικονομική άνάλυση, σύμφωνα άλλωστε 
μέ τή θεματική τών έργων, ή έλληνική έκδοση τών
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οποίων μου παρείχε τήν αφορμή να όιατυπωσω σε 
συνεκτική μορφή τίς απόψεις μου γιά τά τρέχοντα 
ελληνικά ζητήματα. Στά δύο έπίμετρα πού γράφτη
καν γιά το Πλανητική Πολιτική μετά τόν Ψυχρό 
Πόλεμο καί τό Θεωρία του Πολέμου προσπάθησα νά 
τοποθετήσω τίς διαγνώσεις μου μέσα σέ ευρύτερα — 
πλανητικά, ευρωπαϊκά ή περιφερειακά— πλαίσια, νά 
δείξω τίς συναρτήσεις μέ τίς βαθύτερες κινητήριες 
δυνάμεις του σημερινού κόσμου καί νά χαράξω έναν 
ψύχραιμο τρίτο δρόμο γιά τή σύλληψη μιας έθνικής 
στρατηγικής πέρα άπό τίς δύο ιδεολογικές θέσεις πού 
κυριαρχούν σήμερα λίγο-πολύ στήν 'Ελλάδα, έκτρέ- 
φοντας έξ Ισου τήν παλαιόθεν προσφιλή ήμΓν τραπε- 
ζορρητορεία καί τήν έξωραΐσμένη μέ θεωρητικά πα
σαλείμματα λογοκοπία. ’Εννοώ άφ’ ένός έλληνοκεντρικές 
εξάρσεις καί διανοουμενίστικες παραδοσιολατρίες καί
Ρ  ν *  “\ '  Κ I  ~  ρ  / 5 /  ί  /ουζαντινολατριες, οι οποίες βρίσκουν ευρυτερη απήχη
ση γιατί ένα έθνος που δέχεται συνεχείς έξευτελισμούς 
χρειάζεται καί συνεχείς ψυχικές υπεραναπληρώσεις· 
καί άφ’ έτέρου, στήν αντίπερα όχθη, τήν πεποίθηση 
τών διαφόρων «ευρωπαϊστών», «εκσυγχρονιστών» καί 
«όρθολογιστών» ότι ή «πολιτισμένη Δύση», μετου- 
σιώνοντας στήν πράξη τήν πνευματική της κληρονο
μιά καί διαδίδοντάς την στόν κόσμο ολόκληρο μέ τήν 
παγκοσμιοποίηση τής οικονομίας καί τά «ανθρώπινα 
δικαιώματα», θά πρωτοστατήσει σ ’ έναν ανθρώπινό 
καί ειρηνικό 21ο αιώνα. Οί μέν προτείνουν τήν έξαγω- 
γή έλληνικοϋ πνεύματος, οί δέ άγωνίζονται γιά τήν
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εισαγωγή εύρωπαϊκου ήθους. ’Αλλά ουτε οί μέν ούτε 
οί δέ φαίνεται νά έχουν —καί κατά τούτο ό επαρχιω
τισμός παραμένει γνησίως ελληνικός— σαφή αντίληψη  
γιά τό ποιά είναι ή φυσιογνωμία του σημερινού πλα
νητικού κόσμου καί ποιές μακροπρόθεσμες δυνάμεις 
τήν απεργάζονται.

"Ως τώρα μίλησα γιά τήν ενασχόλησή μου μέ τά 
έλληνικά πράγματα όπως μιλά κανείς γιά τήν ένασχό- 
ληση μέ μιά περίπτωση θεωρητικά ένδιαφέρουσα λόγω 
τής ιδιοτυπίας της. Καί σ τ ’ αλήθεια, καθώς τό μυαλό

/ « / > / < > / >  / / ν<\ /μου οεν ησυχάζει αν οεν απαντήσει στα ιόια του τα
> / / »/  ̂ > 5 /ερωτήματα, οσος καιρός κι αν περασε αφ οτου τα 
πρωτοέθεσε κι όσες πνευματικές περιπλανήσεις κι άν 
μεσολάβησαν έκτοτε, τό καθαρά θεωρητικό ενδιαφέρον 
ηταν και είναι ουσιωόες κίνητρο της «έμμονης» μου 
αυτής, καθώς όρθά τήν ονομάζετε. 'Ωστόσο δέν δια-

~  V  / > Ζ? / / / ν γ  V  ✓ ίνοούμαι καν να αμφισοητήσω προς τα εςω ή να απο
κρύψω άπό τόν εαυτό μου ότι μέ τήν Ελλάδα μέ 
συνδέουν οί υπαρξιακοί έκεΓνοι δεσμοί πού γίνονται 
πρόδηλοι ακόμα καί στόν πιό ξεσκολισμένο κοσμοπο
λίτη όταν διαθέτει επαρκή αυτογνωσία καί στοχαστεί 
σοβαρά πάνω στους παράγοντες που τόν διαμόρφωσαν. 
Ό κοσμοπολιτισμός δέν μου είναι καθόλου ξένος, καί 
είχα τήν ευκαιρία νά τόν άσκήσω πρακτικά πολύ 
περισσότερό απο πλειστους οσους παρ ήμιν, οι οποίοι 
τόν κηρύσσουν θεωρητικά κατακεραυνώνοντας τόν 
«έθνικισμό» κάθε ε’ίδους. 'Όμως ό αντικειμενικά υφι
στάμενος δεσμός μου μέ τήν Ελλάδα παρέμεινε πά
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ντοτε υποκειμενικά ένεργός ύπό τή μορφή ενός υπαρ
ξιακού καί όχι μόνον θεωρητικού ενδιαφέροντος. Κ α
θώς έφυγα σέ σχετικά ώριμη ήλικία άπό τήν 'Ελλάδα, 
έχοντας πίσω μου άρκετά χρόνια συνειδητής ζωής καί 
καίριες έμπειρίες, δέν χρειάστηκε ποτέ νά με παρηγο
ρήσουν «εις τήν ξένην» άτοποι έξωράίσμοί ή νά μέ 
λιγώσουν κούφιες νοσταλγίες — καί μάλιστα γιά πρά
γματα που στή δεκαετία του 1950 καί του 1960 τά  
ζοϋσε κανείς πιό άτόφυα καί ανόθευτα. ’Έ τσι, τό ΰπαρ- 
ςιακο μου ενοιαφερον γι αυτόν τον τοπο όεν συναπτε- 
ται μέ θετικές προκαταλήψεις- άποτελεϊ όμως διαρκή 
λόγο μιας έπικέντρωσης τής προσοχής μέ θετική καί 
εποικοδομητική πρόθεση, ικανή νά κρυσταλλωθεί σέ 
συγκεκριμένες προτάσεις καί πράξεις.

Διαβάζοντας τίς εργασίες σας, διαπιστώνει κανείς οτι τό 
ενδιαφέρον σας επικεντρώνεται στόν εύρωπαϊκό μοντερνι
σμό, οτι πολιορκείτε συστηματικά την ευρωπαϊκή κουλτού
ρα των Νεωτέρων Χρόνων. Τί είναι γιά σάς ό ευρωπαϊκός 
πολιτισμός καί πρός τά ποΰ νομίζετε ότι βαδίζει;

Ή περίφημη ρήση του Hegel, ότι ή κουκουβάγια, τό 
πουλί τής γνώσης καί τής σοφίας, πετα τό σούρουπο, 
έρχεται αναγκαία στόν νου όποιου ζητα σήμερα νά 
έποπτεύσει τούς ευρωπαϊκούς Νέους Χρόνους. Ή συν
ολική έποπτεία καθίσταται τώρα δυνατή άκριβώς επειδή 
οΐ ευρωπαϊκοί Νέοι Χρόνοι εΐσήλθαν στό ιστορικό τους 
λυκόφως καί κλείνουν τόν κύκλο τους άπορροφώμενοι 
άπό τήν πλανητική έποχή, τήν οποία έγκαινίασαν οΐ
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ίδιοι μέ τίς μεγάλες γεωγραφικές ανακαλύψεις του 
15ου καί του 16ου αιώνα. Καθώς εχουμε μπροστά στά 
μάτια μας ένα τετελεσμένο φαινόμενο καί έναν απαρ
τισμένο κύκλο, βρισκόμαστε σέ προνομιακή θέση προ- 
κειμένου νά άποτιμήσουμε τά είδοποιά γνωρίσματα αύτής 
τής έποχής καί αύτοϋ του πολιτισμού, του όποιου ή 
αντικειμενικά έξέχουσα σημασία έγκειται —πέρα άπό 
κάθε αξιολογία— στό δτι άποδέσμευσε τίς δυνάμεις πού 
ενοποίησαν τόν πλανήτη σέ βαθμό ασύλληπτο πρωτύ
τερα. Ή πλανητική ιστορία καταπίνει τή γενεσιουργό

/ > ·■ / « / ΤΠΤ > / </ > / /της, την ευρωπαϊκή ιστορία, ϋ ινα ι κι αυτο ενα απο τα 
περιφανή παραδείγματα τής έτερογονίας τών σκοπών, 
γιά τήν οποία μιλήσαμε παραπάνω.

Σέ τέσσερις έκτεταμένες εργασίες μου (Ευρωπαϊ
κός Διαφωτισμός, Συντηρητισμός, Κριτική της Με
ταφυσικής, Παρακμή του Άστικοϋ Πολιτισμού) έπε- 
χείρησα νά εντοπίσω τούς κοσμοθεωρητικούς άξονες 
πού προσδίδουν στούς ευρωπαϊκούς Νέους Χρόνους τήν 
ειδοποιό τους ενότητα, καί τό έπεχείρησα έτσι, ώστε 
νά γίνονται κατανοητές καί οί σημερινές πλανητικές 
έξελίξεις. Καί στίς τέσσερις αυτές έργασίες άναπλάθε- 
ται ολόκληρη ή έποχή, σέ έκάστοτε διαφορετική προο
πτική, ένώ ή ιστορία τών ιδεών, άλλά καί ή κοινωνική 
ιστορία, δομείται ώς ιστορία προβλημάτων, πράγμα 
πού έπιτρέπει στήν ανάλυση νά κινείται ταυτόχρονα σέ 
πολλαπλά έπίπεδα άποκαθιστώντας τήν ένότητά τους. 
Βλέποντας δτι στά τέλη του 20οΰ αιώνα ή άνθρώπινη 
κυριαρχία πάνω στή Φύση δέν σταματά ούτε μπροστά
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στη χειραγώγηση τής βιολογικής ύλης τών έμβιων 
δντων, είναι εύλογη ή έντύπωση δτι οΐ ευρωπαϊκοί 
Νέοι Χρόνοι πρώτα άπ’ δλα σημαίνουν μιά ριζική 
άνατοποθέτηση του ανθρώπου απέναντι στό φυσικό του 
περιβάλλον, μιά έξιστορίκευση του περιβάλλοντος αύτοϋ 
ύπό τήν έννοια τής προϊούσας συνύφανσής του μέ τήν 
ιστορική δραστηριότητα του ανθρώπου. 'Όμως ή γε
νική αυτή απόφανση δέν βγαίνει άπό τά δρια τής 
άοριστίας ή καί τής κοινοτοπίας, όσο δέν εξιχνιάζονται 
οι ιδιαίτερες μορφές τής παραπάνω άνατοποθέτησης 
σέ ποικίλα πεδία και όσο δέν κατανοεΓται ή μορφολο- 
γική παραλληλότητα κι ή έσωτερική συνάφεια τών 
πεδίων αυτών. Ή άνάλυση, δντας υποχρεωμένη νά 
έργασθεΤ μέ άφαιρέσεις καί ταξινομήσεις, έγκαθιδρύει 
συνήθως ιεραρχίες μεταξύ τών διαφόρων πεδίων, στήν 
πραγματικότητα δμως ή ιστορική κίνηση εγινε ταυτό
χρονα σέ όλα τους καί τά προωθητικά έρεθίσματα 
προήλθαν άλλοτε άπό τό ένα καί άλλοτε άπό τό άλλο. 
Τό πρωτείο τής vita activa έναντι τής vita speculativa, 
του πρακτικού έναντι του θεωρητικού βίου — τό όποϊο, 
μέσω τής νέας πρωτοκαθεδρίας τής πάλαι ποτέ βά
ναυσης έργασίας έναντι τής πάλαι ποτέ εύγενοϋς σχό
λης, συγκεκριμενοποίησε τήν άνατοποθέτηση άπέναντι 
στή Φύση — έξακτινώθηκε τόσο στήν κοσμολογία δσο 
καί στήν πολιτική, γιά νά άνατρέψει έκ βάθρων τίς 
άρχαΐες καί χριστιανικές άντιλήψεις- καί ή άνατροπή 
εγινε συνειδητά, μέ ρητή πολεμική πρόθεση. Στήν 
κοσμολογία, λοιπόν, τό παραπάνω πρωτείο σήμαινε
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τήν υπεροχή τής κίνησης έναντι τής στάσης, άρα τήν 
αντικατάσταση του κλειστού ιεραρχημένου κόσμου μέ 
τό ανοιχτό καί επίπεδο σόμπαν καί στήν πολιτική 
σήμαινε δτι οί άνθρωποι δέν είναι μοιραία δεμένοι σέ 
μιά θεόδοτη ή φυσική ΐεραρχική τάξη, άλλά μπορούν 
νά κατασκευάσουν μιά κοινότητα έξ ’ίσου ανοιχτή καί 
επιπεοη οσο το νεο συμπαν. Ιο εργαλείο της κατα
σκευής αυτής ήταν άρχικά τό σύγχρονο κυρίαρχο κράτος 
μέ τή γενική καί Ιση νομοθεσία του, αργότερα ήταν τό 
μέγα σχέδιο τής Ουτοπίας. 'Όμως κράτος, Ουτοπία, 
πρωτείο του ένεργου βίου καί τεχνική άντίληψη των 
πραγμάτων συνδέονται στενά. Καί στήν πολιτική, όπως 
καί στήν κοινωνική έργασία, ή τέχνη υπερέχει τώρα 
τής φύσεως, άνατρέποντας καί στό σημείο αύτό τίς 
αρχαίες και χριστιανικές κατατάξεις.

Ωστόσο ή εξέλιξη διόλου δέν στάθηκε τόσο ένιαία 
καί εύθύγραμμη όσο θά μπορούσε νά συνεπάγεται αύτό 
τό σχήμα. Γιατί οΐ Νέοι Χρόνοι είχαν έξ άρχής καί 
άλλες πλευρές, βαθύτατα άντιφατικές μάλιστα. ’Ενά
ντια στήν άρχαία-χριστιανική άντίληψη γιά τήν όντο
λογική κατωτερότητα του αισθητού κόσμου άπέναντι 
στή σφαίρα του υπερβατικού πνεύματος, άνατίμησαν 
όντολογικά τήν ύλική Φύση προσδίδοντάς της τά γνω
ρίσματα πού στήν άντίπαλη άντίληψη κατείχε τό 
πνεύμα: λογική καί έλλογα κατανοητή δόμηση, δηλα
δή νομοτέλεια. ’Απέναντι στή νομοτελή Φύση ό Ά ν
θρωπος μπορούσε νά συμπεριφερθεί ώς Θεός (καί μέ 
αύτή τήν έννοια ή άνθρωπολογία έκτοπίζει τήν θεολο
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γία άπό τήν κορυφή τών θεωρητικών ένδιαφερόντων), 
δηλαδή μπορούσε, χάρη στή γνώση τών νόμων της, νά 
τήν χειρισθεΤ ώς τεχνικός, τεχνικός έμπνεόμενος άπό 
τό πρωτείο του ένεργοϋ βίου. "Ομως άπό τήν άλλη 
πλευρά έ ίδιος αύτός ’Άνθρωπος, ώς φυσικό ον, υπα
γόταν στή φυσική νομοτέλεια καί δέν μπορούσε νά 
έξαιρεθεί άπ’ αυτήν χωρίς νά τεθεί σέ κίνδυνο ολόκλη
ρη ή όντολογική άνατίμηση τής Φύσης, τήν οποία οί 
Νέοι Χρόνοι χρειάζονταν έπειγόντως, τόσο κοσμοθεω
ρητικά όσο καί πρακτικά-τεχνικά. Άπό έναν ’Άνθρωπο 
υπαγόμενο όλότελα στή φυσική νομοτέλεια δέν μπορεί 
όμως νά άναμένεται έλευθερη βούληση καί ήθική πρά
ξη stricto sensu. Οί Νέοι Χρόνοι άναπτύσσουν ποικίλα 
έπιχειρηματολογικά στρατηγήματα γιά νά ξεπεράσουν 
τήν άντίφαση μεταξύ αιτιώδους καί κανονιστικής θεώ
ρησης, πού τούς ταλανίζει άπό τόν 16ο άκόμα αιώνα 
καί παροξύνεται άκριβώς τήν έποχή του Διαφωτισμού 
μέ άποτέλεσμα τήν έμφάνιση άκραίων μηδενιστικών 
τάσεων. Ή κρίση τών άξιών έπιτείνεται άκριβώς στόν 
βαθμό όπου, μέ βάση τίς παραπάνω κοσμοθεωρητικές 
μετατοπίσεις, διευρύνεται ή κυριαρχία πάνω στή Φύση.

Μέ τήν μετάβαση άπό τόν φιλελευθερισμό του 19ου 
αιώνα στή μαζική δημοκρατία του 20ου οί δυτικές

/ < / < < ν*~ > / / ' ν\ -\κοινωνίες υπεκφευγουν ως εςης απο τούτη τη ό&ελκυ~ 
στίνδα. Ή μαζική δημοκρατία στηρίζεται στή μαζική 
παραγωγή καί στή μαζική κατανάλωση, ήτοι ή κυ
ριαρχία πάνω στή Φύση εφτασε πλέον σέ σημείο, ώστε 
νά διασφαλίζεται μιά πρωτόγνωρη στήν άνθρώπινη



ιστορία υπέρβαση τής σπάνης των αγαθών. Αυτή ή 
υπέρβαση αμβλύνει τό πρόβλημα τής κατανομής μέ 
τήν παλαιά στοιχειακή του έννοια καί αντίστοιχα έπι- 
τρέπει μιά σημαντικότατη χαλάρωση στόν τομέα τών 
άξιών, όπου μάλιστα ο πλουραλισμός συνιστά στάση 
πού έπιβοηθεΓ άμεσα τήν καταναλωτική όρεξη τών

/ 5 / 5 <Χ / > / (Ν / /μαςων και αντιστοιχεί, στο ιόεατο εταπεοο, με την 
ποικιλομορφία τής προσφοράς στό υλικό επίπεδο- ή

/ ’ Υ"' ' * > Τ / 'καταναλωση γίνεται αςια και οι αςιες γίνονται κατα
ναλωτικά αγαθά. 'Ωστόσο ή τέτοια κατάληξη τών 
ευρωπαϊκών Νέων Χρόνων διόλου δέν σημαίνει τήν 
εύρεση μιας τελειωτικής ισορροπίας. Καθώς ή μαζική 
δημοκρατία γίνεται πλανητικός κοινωνικός σχηματι
σμός, ξερριζώνοντας καί στόν έξωδυτικό χώρο τίς 
παραδοσιακές ιεραρχίες καί μετατρέποντας δισεκατομ
μύρια ανθρώπων σέ άνυπόμονους καταναλωτές, τό 
πρόβλημα τής κατανομής διευρύνεται καί όξύνεται, καί 
μάλιστα ύπό συνθήκες σοβαρής δημογραφικής καί οι
κολογικής επιβάρυνσης. Ή πλανητική επέκταση τής 
μαζικής δημοκρατίας σημαίνει βέβαια περαιτέρω επέ
κταση του πανθέου ή μάλλον του πανδαιμονίου τών 
άξιών, συνάμα όμως οί άγώνες κατανομής έπιβάλλουν 
τήν προσφυγή σέ συμβολικά όπλα, ήτοι τόν περιορισμό 
του αξιολογικού πλουραλισμού. Τόν παγκόσμιο πλου
ραλισμό τόν έγγυάται μόνον ή παγκόσμια ευδαιμονία 
(ό πλουραλισμός είναι ή ιδεολογία τής χορτάτης εύδαι- 
μονίας: ό πεινασμένος δέν σέβεται τίς άξίες του χορ- 
τασμένου), όμως αύτή είναι στό έπακρο απίθανη. Ό
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21ος αιώνας θά είναι αιώνας συγκρούσεων μεταξύ 
πλανητικών Τιτάνων καί Γιγάντων.

’Έ τσι, ε’ίτε οί ευρωπαϊκές αξίες άπορροφηθουν άπό 
τόν παγκόσμιο πλουραλισμό είτε μιά νέα σπάνη τών 
αγαθών αναιρέσει τόν πλουραλισμό, οί ευρωπαϊκοί Νέοι 
Χρόνοι ανήκουν στό παρελθόν. ’Άλλο ήταν ή φιλελεύ
θερη καί ευρωπαϊκή καί άλλο είναι ή μαζικοδημοκρα- 
τική καί πλανητική έποχή, Μερικοί πιστεύουν δτι ή 
πλανητική διάδοση τής δυτικής τεχνικής θά έπιφέρει 
τήν έπιβολή δυτικών άξιών καί στάσεων ζωής. 'Όμως 
ή σύγχρονη τεχνική είναι κοσμοθεωρητικά άχρωμη 
καί, δταν θά έχει γίνει αυτονόητος κοινός παρονομα
στής όπως κάποτε ήταν τό αλέτρι, θά τή δούμε —τή 
βλέπουμε κιόλας— νά συνδυάζεται μέ τίς πιό διαφορε
τικές κοσμοθεωρητικές καί αξιολογικές τοποθετήσεις. 
Άλλοι πάλι πιστεύουν δτι τό αρχικό ανθρωπιστικό σχέδιο 
τών ευρωπαϊκών Νέων Χρόνων είναι άκόμη ανολο
κλήρωτο καί μπορεΤ νά ολοκληρωθεί σήμερα σέ πλα
νητική κλίμακα άποκαθαρμένο άπό τά λάθη ή τίς 
υπεροψίες του (άποικιακοϋ) παρελθόντος. Αύτοί μου 
θυμίζουν τούς μορφωμένους είδωλολάτρες του 3 ου καί 
του 4ου αί. μ.Χ., οί όποιοι πίστευαν δτι, άπαλλάσσο- 
ντας τόν παγανισμό άπό τίς παιδικές του άσθένειες καί 
άφέλειες, θά τόν καθιστούσαν βιώσιμη ιδεολογική βάση 
ένός κόσμου ριζικά διαφορετικού.

Ή αφετηρία σας ήταν οί φιλολογικές σπουδές σας στην 
Ελλάδα. Αργότερα γράφατε ενα κείμενο μέ τίτλο (καί
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θέμα) Ό Μάρξ καί ή αρχαία Ελλάδα. Ποιά είναι ή σχέση 
σας μέ τόν αρχαίο ελληνικό πολιτισμό; Ή, γιά νά τό θέσω 
άλλιώς, πώς βλέπετε σήμερα την αρχαία Ελλάδα καί τόν 
πολιτισμό της;

Θεωρώ τήν έντρύφησή μου στά κλασσικά γράμματα 
ώς ένα άπό τά μεγάλα ευτυχήματα καί τά άναντικα- 
τάστατα έρείσματα τής πνευματικής μου συγκρότη
σης. Ή έντρύφηση αύτή άρχισε στά πρώτα εφηβικά 

/ / <>/ / / / / μου χρονιά, παίρνοντας σχεοον την μορφή μανίας, και
διαρκεί, μέ διάφορες έντάσεις καί διακοπές πλέον, ώς 
σήμερα. Χαριτολογώντας έξομολογοϋμαι σέ φίλους μου 
ότι, καθώς μ’ ευχαριστεί τόσο τό διάβασμα, δέν θά
ν / / / > / *\ / / / ι /επρεπε ποτε να κανω επάγγελμά μου το γράψιμο, και 
άναθυμάμαι μέ φθόνο τόν λόρδο Χένρυ, στόΠορτραΐτο 
του Ντόριαν Γκρέυ, ό οποίος έλεγε ότι τό διάβασμα 
του άρεσε τόσο, ώστε δέν του εκανε όρεξη νά γράψει 
ό ’ίδιος βιβλία. Τώρα, όποτε φαντάζομαι ότι θά ξέμπλε
κα μέ όλα τά βάσανα του γραψίματος καί θά αφιέρωνα 
τόν χρόνο μου στήν άπόλαυση του διαβάσματος, τό 
πρώτο πού μου ερχεται στόν νοϋ είναι ή κλασσική 
γραμματεία, ελληνική καί λατινική, σ ’ όλη της τήν 
έκταση. ’Άν ο αναγνώστης τή γνωρίζει ό ίδιος, τότε 
περιττεύει νά του εξηγήσω τό γιατί' άν πάλι δέν τή 
γνωρίζει, τότε είναι άσκοπο. Ωστόσο έπιθυμώ ν’ απα
ντήσω, έστω καί μέσες-άκρες, στήν ερώτησή σας 
έξαίροντας μερικά σημεία ιδιαίτερης προσωπικής ση
μασίας .

Πρώτα-πρώτα, ή εξοικείωση μέ τήν άρχαιοελλη-
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νική καί τή λατινική γλώσσα, ώς συντακτικά καί 
γραμματικά μορφώματα καί ώς αντίστοιχα ρυθμισμέ
νες έκφραστικές δυνατότητες, σήμανε γιά μένα τή 
μεγάλη καί πειθαρχημένη μύηση στό φαινόμενο «γλώσ
σα» έν γένει, καί μάλιστα μέσα από μιάν άκρως προ
νομιακή πρόσβαση. Γλώσσες, όπου τά περιγράμματα 
τών λέξεων καί τών φράσεων δέν τά θολώνουν τά — 
γόνιμα ή άγονα, αδιάφορο— νεφελώματα του νεώτερου 
υποκειμενισμού, μοιάζουν μέ κυκλώπεια τείχη χτισμέ
να μέ ξερολιθιά, μέ οφθαλμοφανείς τίς άρμοδεσιές καί 
χειροπιαστά τά έρείσματα, μέ αδρές τίς αντιστοιχίες 
ανάμεσα στό σημαίνον καί στό σημαινόμενο, στό πε
λέκημα του λόγου καί στή λάξευση του στοχασμού. 
Ή σαφήνεια καί ή απλότητα δέν είναι έδώ αιτήματα 
προβαλλόμενα έκ τών εξω, αλλά απόρροια καί κριτήριο 
έσωτερικοϋ βάθους. ’Έχω άγαπήσει πολλούς νεώτε- 
ρους συγγραφείς πού ύφολογικά στέκονται στούς αντί
ποδες αύτοϋ του ιδεώδους. 'Όταν όμως πρέπει νά γράψω 
ο ’ίδιος, δέν μπορώ παρά νά ακολουθήσω τίς δικές μου 
ύφολογικές κλίσεις, νά βρώ τούς κατάλληλους αγω
γούς γιά νά διοχετεύσω τή δική μου σκέψη. Καί ακριβώς 
ή δόμηση τής σκέψης μου μέ φέρνει κοντά στό διαυγές 
καί κατά τό δυνατόν απέριττο ύφος, πολύ περισσότερο 
γιατί πιστεύω, ιδιαίτερα όταν πρόκειται γιά θεωρητικά 
κείμενα, ότι ή πνευματική έντιμότητα απαγορεύει τήν 
έπικάλυψη άτελειών τής σκέψης μέ φιοριτούρες καί 
λεκτικές ακροβασίες. Ειδικότερα, ή γλώσσα, όπου 
πρωτογράφω τά βιβλία μου, προσφέρει έξαιρετικά
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πλεονεκτήματα στόν γνώστη τών κλασσικών γλωσ- 
σων: η γερμανική όιατηρει πολυ περισσότερό απ ο,τι 
άλλες γλώσσες τίς συντακτικές δομές καί τούς λεκτι
κούς τρόπους τής άρχαιοελληνικής καί τής λατινικής. 
Ιδιαίτερα οΐ απεριόριστες σχεδόν δυνατότητες διαπλο
κής κυρίων καί δευτερευουσών προτάσεων έντός μα
κρών περιόδων έπιτρέπουν τήν ακριβή άρθρωση πολυε- 
πίπεδων διανοημάτων, δπου στή συντακτική πλοκή 
άποτυπώνεται ανάγλυφα ή πλοκή καί ή ύφή τών 
σχέσεων μεταξύ τών διαφόρων διαστάσεων του νοήμα
τος. Σέ καμμία άλλη άπ’ όσες γλώσσες γνωρίζω δέν 
θά μπορούσε νά άποδοθεΤ τόσο καλά τό θουκυδίδειο 
ΰφος λ.χ. Σέ Γερμανούς άναγνώστες μου, οι όποιοι μέ 
ρωτούν πώς μπορώ νά γράφω άβίαστα σέ μιά ξένη 
γλώσσα, καί μάλιστα μέ άξιώσεις προσωπικού υφους, 
άπαντώ ότι τούτο όφείλεται κατά μεγάλο μέρος στήν 
τριβή μου μέ τίς κλασσικές γλώσσες. 'Όσοι τίς κατέ
χουν καταλαβαίνουν εύκολα τί εννοώ.

Πέρα άπό τή γλώσσα, άλλά όχι άσχετα πρός αύτήν, 
κλασσική είναι μιά σκέψη ή μιά εποχή τής ιστορίας 
του πνεύματος όταν διατυπώνει μέ άναντικατάστατη 
έννοιολογία προβλήματα διηνεκώς έπανερχόμενα, δη
λαδή προβλήματα, στά οποία προσκρούει μέ εσωτερι
κή άναγκαιότητα κάθε βαθύτερος στοχασμός — κο- 
ντολογής, έσχατα προβλήματα. Πώς είναι όμως δυνα- 
το να εχει οιαχρονική κλασσική αςια ο,τι νοήθηκε και 
έκφράσθηκε σέ συγκεκριμένο τόπο καί χρόνο; 'Όπως 
στήν άνθρώπινη κατάσταση γενικότερα υπάρχουν όρι-
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σμένα μεγέθη συνεχώς άνακυκλούμενα, παρά τήν 
έκάστοτε διαφορετική κοινωνικοϊστορική τους επένδυ
ση, ετσι καί ή ανθρώπινη σκέψη κινείται γύρω άπό 
ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη, οί βασικοί συνδυασμοί τών 
οποίων είναι αριθμητικά περιορισμένοι, άρα περιορισμέ
νες είναι καί οΐ εσχατες έπιλογές. Στήν αρχαία Ε λ 
λάδα εγινε κάτι πράγματι έκπληκτικό: σέ σχετικά 
σύντομο διάστημα, καί μέσα άπό τίς έσωτερικές άνα- 
γκαιότητες τής κίνησης του στοχασμού, άνακαλύφθη- 
καν καί συνοψίσθηκαν οί εσχατες αυτές έπιλογές. 
'Όποιος π.χ. μελετήσει προσεκτικά καί σ ’ όλες της 
τίς πτυχές τήν άντιπαράθεση σοφιστικής καί Πλάτω
νος θά διαπιστώσει ότι έδώ συγκεφαλαιώθηκε, κατά 
τρόπο κυριολεκτικά άνυπέρβλητο, ό,τι κατά βάθος 
ταλανίζει εκτοτε, γεννώντας παράλληλα ποικίλες εν
διάμεσες λύσεις, τή δυτική σκέψη καί όχι μόνον αύτή: 
τό δίλημμα «μεταφυσική ή μηδενισμός», όπου ή ήθική 
διάσταση του προβληματισμού συνάπτεται συνειδητά 
μέ τή γνωσιοθεωρητική ή κοσμολογική. Αύτό ουτε 
άλλαξε, ούτε καί θά μπορούσε ν’ άλλάξει, γιατί έδώ 
τόν λόγο τόν έχουν τά σταθερά μεγέθη, γιά τά οποία 
μιλήσαμε. ’Αλλά μήπως ό Θουκυδίδης δεν κατέστησε 
ορατές, κατά τρόπο έννοιολογικά έπαρκή, ορισμένες 
σταθερές τής πολιτικής συμπεριφοράς καί τών διεθνών 
σχεσεων, ούτως ωστε ν αποτελει σήμερα νεκτος 
Ελλάδος, έννοείται) υποχρεωτικό άνάγνωσμα όσων 
άσχολοϋνται ούσιαστικά μέ τέτοια ζητήματα; Έδώ 
πρέπει ίσως νά προλάβω μιά παρεξήγηση. Τό κλασσι
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κό δέν έξαντλείται στό αρχαιοελληνικό, όπως ήθελαν 
νά πιστεύουν οΐ άρχαιολάτρες τής παλαιας ουμανιστι
κής σχολής. Ή νεώτερη φιλοσοφία, κοινωνιολογία, 
ιστοριογραφία καί λογοτεχνία έχουν κι αυτές τούς 
κλασσικούς τους, μέ τήν έννοια πού δώσαμε παραπά
νω στόν δρο. Ή αναστροφή μέ τούς αρχαίους κλασ
σικούς δχι μόνον δέν μπορεΤ νά συνιστά κανενός είδους 
πρόσκομμα στήν προσοικείωση τών νεώτερων, άλλά 
έχει τό αντίθετο αποτέλεσμα: έθίζει τό πνεύμα στήν 
απαρέσκεια έναντι τών έκάστοτε συρμών καί διδάσκει 
πώς νά συγκροτεί κανείς τήν παιδεία του πάνω σέ 
έδραία καί μόνιμα θεμέλια. Πολλοί, έχοντας άφοσιωθεΓ 
περίπου υπαρξιακά σέ μιά πνευματική μόδα, χάνουν 
τόν προσανατολισμό τους μόλις αυτή περάσει καί τρέ- 

οπισω της σ ολη τους τη ζωή στενευουν 
αδιάκοπα τόν όρίζοντά τους. Συνιστώ ένθερμα στούς 
νεώτερους, πού ένδιαφέρονται νά συστηματοποιήσουν 
στα σοοαρα τα πνευματικα τους ενοιαφεροντα, να το 
κάμουν μέ αφετηρία τούς αρχαίους καί νεώτερους 
κλασσικούς, έπιστρέφοντας αδιάκοπα σ’ αυτούς. ’Έ τσι 
καί χρόνο θά έξοικονομήσουν, μπαίνοντας άπ’ εύθείας 
στήν καρδιά τών προβλημάτων, καί θά άποφύγουν τόν 
πνευματικό εκείνο εςευτελισμο που υφισταται οποίος, 
άγνοώντας ευρύτερες συνάφειες καί μακρές προϊστο
ρίες, ατενίζει χάσκοντας τόν έκάστοτε διερχόμενο διάτ- 
τοντα αστέρα.

Στόν βαθμό δπου κατανοούσα καλύτερα τούς 
μηχανισμούς τής ιδεολογικής καί ουτοπικής σκέψης,
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τήν κλασσική αρχαιότητα τήν εφερνε κοντότερα μου 
ενα ακόμα γνώρισμά της: ή απουσία έσχατολογίας καί 
εύθύγραμμων αντιλήψεων γιά τό ιστορικό γίγνεσθαι, οί 
όποιες ώς γνωστόν έχουν ϊουδαιοχριστιανική προέλευ
ση καί έκκοσμικεύθηκαν τόσο άπό τόν σοσιαλιστικό 
μαρξισμό όσο καί άπό τόν καπιταλιστικό φιλελευθερι
σμό. Γιά νά άποφευχθεΤ ή υστερία μπροστά στόν πλήρη 
καί άμετάκλητο θάνατο, νομιμοποιήθηκε κοσμοθεωρη
τικά ή υστερία τής έσχατολογίας. 'Όποιος μαθαίνει νά 
ζεΤ χωρίς ρητές ή άρρητες εσχατολογίες καί χωρίς 
ήθικισμούς ώς ύποκατάστατά τους, πρέπει καί νά μάθει 
νά πεθαίνει, πλήρως καί άμετάκλητα, μέ γαλήνη καί 
φαιδρότητα ψυχής. ’Άν κάπου μπορεΓ νά πάρει κανείς 
αύτό τό υψιστο μάθημα, είναι άπό τήν κλασσική άρ- 
χαιότητα, ή οποία αγνόησε τήν ευθεία γραμμή μέ τήν 
α’ίσια άπόληξη γιά νά προσηλωθεί στήν θέαση καί 
βίωση του άΐδιου κύκλου.

Άπό τίς εργασίες σας πού γνωρίζω, θά σάς χαρακτήριζα 
έναν ιστορικό των Ιδεών καί έναν μελετητή τής άνθρώπινης 
συμπεριφοράς. Τό ερώτημά μου είναι άν πίσω άπό τόν ιστορικό 
κρύβεται ένας φιλόσοφος καί, στήν περίπτωση όπου ή 
απάντηση είναι καταφατική, ποιός είναι ό πυρήνας τής 
φιλοσοφίας σας;

’Άς μου έπιτραπεΤ κατ’ άρχήν νά προσθέσω στόν «ιστο
ρικό τών ιδεών» καί τόν κοινωνικό ιστορικό. ’Όχι διότι 
φοβούμαι μήπως χάσω κάποιον τίτλο, άλλά διότι ή 
ιστορία των ίόεων μου φαίνεται ςεκρεμαστη —και ετα
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πλέον συχνά ακατανόητη ώς πρός τό περιεχόμενο καί 
τίς τροπές της— χωρίς μιάν ιστορικά καί κοινωνιολο
γικά εναργή σύλληψη των συγκεκριμένων υποκειμενι
κών της φορέων μέσα στίς συγκεκριμένες άντικειμε- 
νίκες τους καταστασεις* το τι εννοώ μι αυτο το εόειςα 
σέ έργασίες δπως ό Συντηρητισμός καί ή Παρακμή 
του Αστικού Πολιτισμού. Άλλά, δπως άνέφερα απα
ντώντας σέ προηγούμενη έρώτησή σας, ούτε ή ιστο
ρικά καί κοινωνιολογικά θεμελιωμένη ιστορία τών ιδεών 
είναι πλήρης, άν δεν υπεισέρχεται στήν ιστορία τών 
θεωρητικών προβλημάτων, άν δηλαδή δέν άνιχνεύει, 
έκ τών ένδον πλέον, τή διαμόρφωση τών ιδεών ύπό 
τήν πίεση τής έκάστοτε έσωτερικής λογικής τους. 
Έτερογονία τών σκοπών υπάρχει όχι μόνον μέσα στήν 
ιστορία έν γένει, άλλά καί μέσα στήν ιστορία τών ιδεών. 
Σπανίως ενας στοχαστής, όταν διατυπώνει ένα δια
νόημα, είναι σέ θέση νά συλλάβει δλες του τίς λογικές 
συνέπειες, οι όποιες φανερώνονται βαθμηδόν, καθώς τό 
διανόημα χρησιμοποιείται άπό άλλα υποκείμενα μέσα 
σέ άλλες καταστάσεις. Ή έξέταση τής έσωτερικής 
λογικής τών ιδεών, τής συνοχής καί τών έσχατων 
προϋποθέσεών τους, μας φέρνει στόν χώρο τής θεω
ρίας καί τών θεωρητικών γενικεύσεων. "Ωστε, γιά οποίον 
είναι σέ θέση νά έπισκοπεί τά πράγματα σέ πολλά 
έπίπεδα ταυτόχρονα, δέν υπάρχει ούτε χάσμα ούτε
> / >/ ' ' Λ  'αντίφαση αναμεσα σε ιστορία των ιόεων και σε θεωρία.

ΓΤΊ /  V  /  '  < Α  '  '  '  ’ Λ " ’Ιωρα, αν και γιατί η οεωρια πρεπει να ονομασΰει 
«φιλοσοφία» ή όχι, δέν τό γνωρίζω καί δέν μέ ένδια-
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φέρει νά τό μάθω. Οί ονομασίες μου είναι αδιάφορες έξ 
αιτίας τής ασάφειας καί τής πολυσημίας τους, οΐ οποίες 
όφείλονται στό δτι πολλές πλευρές διεκδικουν ταυτό
χρονα γιά τόν εαυτό τους τό μονοπώλιο τής «γνή
σιας» φιλοσοφίας κ.τ.λ. Μέλημά μου δέν είναι ή συμ
μετοχή σέ τέτοιες διαμάχες, οί όποιες παραμένουν 
άκαρπες έδώ καί είκοσι πέντε αιώνες, άλλά ή έντρύ- 
φηση σέ ποικίλους έπί μέρους τομείς μέ στόχο τή 
διατύπωση κοινωνιοοντολογικών, κοινωνιολογικών καί 
ιστορικών γενικεύσεων έπιδεχόμενων έμπειρική έπα- 
λήθευση ή διάψευση. ’Άς θυμίσω δτι ή φιλοσοφία των 
Νέων Χρόνων δέν δημιούργησε μόνη της τήν προβλη
ματική της, άλλά τήν πήρε εξωθεν, παρακολουθώντας 
άμεσα ή εμμεσα, έπαρκέστερα ή ανεπαρκέστερα, τίς 
ραγδαίες έξελίξεις τών έπιστημών, αρχικά κυρίως των 
φυσικομαθηματικών καί κατόπιν τών κοινωνικών-άν- 
θρωπολογικών. Ή γνωσιοθεωρητικά προσανατολισμέ
νη φιλοσοφία του υποκειμένου στόν 17ο καί 18ο αιώνα 
συγκροτήθηκε ως προσπάθεια ν’ απαντηθούν τά έρω- 
τήματα πού εθετε ή τοτινή μαθηματική φυσική (διά
κριση πρωτευουσών καί δευτερευουσών ιδιοτήτων, αι
τιότητα, ουσία). Οΐ κοινωνικές καί άνθρωπολογικές 
επιστήμες, πού άρχισαν νά θεμελιώνονται στόν 18ο 
αιώνα καί άνδρώθηκαν στόν 19ο, έξανάγκασαν τή φι
λοσοφία νά στραφεί όλο καί περισσότερο στήν προβλη
ματική τών διυποκειμενικών σχέσεων, ένώ συνάμα 
ετρωσαν θανάσιμα τόν παμπάλαιο ζωτικό μύθο της: 
τόν μύθο τής αυτονομίας του πνεύματος. Δέν βλέπω
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πώς μπορεί νά προχωρήσει κάποιος σήμερα σέ αξιό
λογες γενικεύσεις χωρίς εύρεία έμπειρική παιδεία, χωρίς 
μακρά τριβή μέ τίς κοινωνικές έπιστήμες. Ή αποκο
πή των έξ έπαγγέλματος φιλοσόφων από τήν τέτοια 
παιδεία καί τριβή τούς καθιστά συχνότατα, ώς γνω- 
στόν, γραφικά φαινόμενα.

Τώρα, υπάρχουν διαφορετικά έπίπεδα γενίκευσης, 
καί άν, ονομάζοντας με «φιλόσοφο», έννοείτε δτι ορι
σμένες μου αναλύσεις κινούνται στό ευρύτερο δυνατό 
γενικευτικό έπίπεδο, τότε οφείλω νά αποδεχθώ τήν 
ονομασία — μόνον κατά σύμβαση, βέβαια. Τό ευρύτερο 
τούτο έπίπεδο, όταν γίνεται λόγος γιά τά ανθρώπινα 
πράγματα, είναι τό έπίπεδο τής κοινωνικής οντολογίας, 
τό οποίο συναπαρτίζεται, όπως τό βλέπω εγώ, πρώ
τον, άπό μιά θεωρία γιά τό φάσμα καί τόν μηχανισμό 
των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ άνθρώπων, δεύτερον, 
άπό μιά θεωρία γιά τίς ιδιαίτερες έκείνες (πολιτικές) 
σχέσεις πού συγκροτούν καί συγκρατουν τήν κοινωνία 
ώς ύπερπροσωπική ολότητα καί, τέλος, άπό μιάν 
άνθρωπολογία καί μιά φιλοσοφία του πολιτισμού ώς 
χαρακτηριστικής φύσεως του ανθρώπου. Προφανώς, τό 
άντικείμενο τής κοινωνικής οντολογίας δέν τό άποτε- 
λουν πάγιες οντότητες, οΐ οποίες υπάρχουν κατά κά
ποιο τρόπο πίσω άπό τά ιστορικά ή κοινωνικά φαινό
μενα καθοδηγώντας τα καί υποτάσσοντας τα σέ οίασ- 
δήποτε μορφής νομοτέλεια- άπεναντίας, τό άποτελουν 
οΐ παράγοντες ή οΐ δυνάμεις έκείνες πού κρατούν σέ 
συνεχή κίνηση τή ζωή τών κοινωνικά ζώντων άνθρώ-
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/ > ρ ~ 1 > / / / /πων και ακριβώς γι αυτο κανουν σχετική και παρο
δική μόνον τήν έπικράτηση κάθε έπί μέρους «νομοτέ
λειας» καί κάθε έπί μέρους αιτιότητας. Μέ άλλα λόγια,
* / > *\ / >/ / </ V »η κοινωνική οντολογία οεν παρεχει ενα υψιστο πρα
γματολογικό ή κανονιστικό κριτήριο πρός παρατήρη
ση τής ανθρώπινης κοινωνίας καί ιστορίας, άλλά πα
ρέχει τήν θεμελιώδη έκείνη άνάλυση από τήν όποία προ
κύπτει γιατί είναι αδύνατη ή εύρεση ένός τέτοιου κρι
τηρίου. Διαγράφει πεδία καί πλαίσια, μέσα στά οποία 
κινούνται όσα στοιχεία συναπαρτίζουν τό αντικείμενό 
της, όμως δέν μπορεί νά καθορίσει εκ τών προτέρων 
σέ ποιά κατεύθυνση καί μέ ποιόν τρόπο θά κινηθούν. 
’Ακριβώς αύτό τής προσδίδει περισσότερη γενικότητα 
άπό τίς κοινωνικές έπιστήμες, οί οποίες αναζητούν 
τυπολογίες καί αιτιότητες. Ά ς τό εξηγήσω αύτό μέ ένα 
παράδειγμα, έστω καί κάπως χοντροκομμένο. Ή κοι
νωνική οντολογία διαπιστώνει ότι ό άνθρωπος μπορεί, 
ώς φίλος, νά θυσιαστεί γιά άλλους άνθρώπους ή, ώς 
εχθρός, νά τούς σκοτώσει, καί δουλειά της είναι νά 
κάμει κατανοητή μιά τέτοια πλαστικότητα πού έπιτρέ- 
πει τήν κίνηση ανάμεσα σέ ριζικά άντίθετους πόλους. 
Δουλειά τής κοινωνιολογίας είναι νά βρεί υπό ποιές 
συνθήκες καί ποιές τυπικές μορφές συμβαίνει μάλλον 
τό ενα ή μάλλον τό άλλο, πότε π.χ. πρέπει μάλλον νά 
άναμένεται ειρήνη μεταξύ τών άνθρώπων καί πότε 
μάλλον πόλεμος, ένώ δουλειά τής ιστορίας είναι νά άνα- 
ζητήσει τίς αίτιες στις οποίες όφείλεται ή α ή β συ-

/ ) / / ί V /Ο ? ι-\γκεκριμενη ειρήνη και ο α ή 6 συγκεκριμένος πόλεμός.
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Δέν μπορώ νά ΰπεισέλθω έδώ στά περίπλοκα έττι- 
στημολογικά προβλήματα τής θεμελίωσης τών διαφό
ρων αύτών γνωστικών κλάδων τό κάνω στόν πρώτο 
τόμο του έργου πού γράφω τώρα. ’Ελπίζω ωστόσο νά 
εγινε περίπου κατανοητή ή έκ τών πραγμάτων επι
βαλλόμενη συνύφανση τών θεωρητικών γενικεύσεων 
μέ τήν κοινωνιολογική καί ιστορική ανάλυση — καθώς 
έπίσης καί ή ύφή τών γενικεύσεων αύτών. Δέν θέλω 
νά παραδοξολογήσω διατυπώνοντας τή θέση ότι ή 
καλύτερη θεωρητική γενίκευση είναι έκείνη πού μέ 
βάση τίς ίδιες της τίς προϋποθέσεις μάς παραπέμπει 
στήν εμπειρική ερευνά καί στήν ανάλυση συγκεκριμέ
νων περιπτώσεων ώς σέ έσχατους κριτές. ’Από τήν 
άλλη πλευρά, ή έσωτερική λογική τής κατανόησης 
συγκεκριμένων περιπτώσεων, μέσα στήν αυτόματη κι 
ακατάσχετη προέλασή της, άπαιτεΤ τήν ένταξη τών 
τελευταίων σέ συνεχώς ευρύτερες συνάφειες, έως ότου 
φτάσουμε στό έπίπεδο όλων τών έπιπέδων, δηλαδή σέ 
ό,τι —έλλείψει καλυτέρου— ονομάζουμε τά «άνθρώπινα 
πράγματα». 'Όπως ύπαινίχθηκα, ή κοινωνική οντολο
γία όχι μόνον οφείλει νά συνεργάζεται στενότατα μέ 
τίς κοινωνικές έπιστήμες, αλλά νά είναι καί ή ίδια 
πολυδιάστατη. Ή θεώρηση τών ανθρωπίνων πραγμά
των είναι, πράγματι, υπόθεση πολυδιάστατη καί πο- 
λυπρισματική. ’Άν, λοιπόν, ύπέκυπτα στόν δογματικό 
πειρασμό καί στή μαγεία τών επιγραμμάτων, έπιχει-

r  r  y t  ’ ’ 5 λ  '  /  j /  /ρωντας να απαντήσω απ ευθείας στήν ερώτησή σας
/ /  I / / ? /  / / ~και να συνοψίσω σε μια φράση τον «πυρήνα τής φι
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λοσοφίας» μου, τότε αναγκαστικά θά χρησιμοποιούσα 
δρους ικανούς νά άγκαλιάσουν αυτήν τήν πολυδιαστα- 
τικότητα καί τήν πολυπρισματικότητα- δμως τέτοιοι 
δροι θά ήσαν πολυσήμαντοι μέσα στή γενικότητά τους. 
Ά ν ήταν δυνατή ή απόλυτα πυκνή καί συνάμα ή από
λυτα σαφής σύνοψη, σας διαβεβαιώ δτι δέν θά είχα 
δημοσιεύσει μερικές χιλιάδες — δχι φλύαρες, θέλω νά 
πιστεύω— σελίδες. Ή σκέψη μου, δπως κάθε σκέψη, 
εχει μιάν πεμπτουσία, δμως αύτήν πρέπει νά τήν 
άποστάξει ο ένδιαφερόμενος αναγνώστης μέσα από τό 
σύνολο του έργου μου- αλλιώς ή όποιαδήποτε φόρμου
λα όχι μόνον δέν θά κατανοηθεΤ, αλλά καί σίγουρα θά 
παρανοηθεΤ. Θέλω, παρ’ δλα αύτά, νά σάς πώ κάτι, 
πού μου φαίνεται ουσιαστικό, ξεκινώντας άπό τή δια
τύπωση του έρωτήματός σας. Ό φιλόσοφος πού κρύ
βεται πίσω άπό τόν ιστορικό λέει — καί αύτή είναι ή 
τελευταία του λέξη: σκέψου ιστορικά, οΐ άπαντήσεις 
στά ιστορικά προβλήματα δέν βρίσκονται μέσα στήν 
κατασκευασμένη θεωρία, άλλά άντίθετα οί άπαντήσεις 
στά θεωρητικά προβλήματα βρίσκονται μέσα στήν 
ιστορία. 'Όσοι έπιλέγουν τή θεωρία έναντι τής ιστορίας 
τό κάνουν δχι γιατί κινούνται σέ υψηλότερες σφαίρες, 
δπως συχνά πιστεύουν οί ίδιοι, άλλά άπό πνευματική 
νωθρότητα- γιατί ή όποιαδήποτε θεωρία είναι άπείρως 
άπλούστερη άπό όποιαδήποτε ιστορική κατάσταση.

Έκτος άπό τό τεράστιο συγγραφικό σας εργο, είναι γνω
στή ή επίσης τεράστια μεταφραστική καί έκδοτική σας
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δραστηριότητα — εκδοτική οχι μέ την επιχειρηματική έν
νοια, άλλά μέ την έννοια του διευθυντή ειδικών σειρών φι
λοσοφίας, κοινωνιολογίας, ανθρωπολογίας, ιδεών έν γενει. 
Ποιά σημασία αποδίδετε σέ αυτές τις δραστηριότητες;

Μίλησα πρίν γιά τούς υπαρξιακούς μου δεσμούς μέ τήν 
ϋίλλαόα και για ενα υπαρξιακό ενόιαφερον ικανό να 

κρυσταλλωθεί σέ πράξεις. Δέν εννοώ τίς πράξεις του 
ερασιτέχνη καί του πολυπράγμονος ούτε δσες συνάπτο- 
νται μέ τό ούτως ή άλλως εννοούμενο Ιδιον συμφέρον, 
άλλά πράξεις πού συνιστουν προσφορά μέ βάση δσα είναι 
σέ θέση νά κάμει κάποιος σέ τομείς πού γνωρίζει. Είχα 
καταλήξει πολύ νωρίς στό συμπέρασμα δτι ή πνευμα
τική ζωή καί ή γενικότερη παιδεία στήν 'Ελλάδα πάσχει 
άπό βασικές ελλείψεις στήν υποδομή της κι δτι ό βαθύς 
έπαρχιωτισμός της δέν πρόκειται νά ύπερβαθεί ποτέ 
χωρίς μία σοβαρή έργασία υποδομής. Βεβαίως, ουσιώδεις 
κοινωνικές προοπτικές σα εχει η εργασία αυτη μιονα- 
χα αν άνθήσουν τά φυσικά της λίκνα, καί αύτά είναι 
πρό παντός τά πανεπιστήμια. Αύτό δέν γίνεται, καί δέν 
πιστεύω δτι θά γίνει καί στό μέλλον. 'Όμως τούτο δέν 
αποτελει λογο για να μ-ην καμ,ει καΰενας, απο τη όικη 
του θέση, δ,τι μπορεί. Μόνον δποιος δέν θέλει νά ζυ
μώσει κοσκινίζει άτελείωτα. ’Έ τσι, μολονότι ό φόρτος 
τής υπόλοιπης έργασίας μου λειτουργούσε περίπου άπα- 
γορευτικά, άνέλαβα, μέ τήν υποστήριξη άφιλοκερδών 
καί άξιοπρεπών έκδοτών, τή διεύθυνση καί τήν έπί- 
βλεψη δύο τέτοιων εγχειρημάτων. Τό πρώτο, ή «Φι
λοσοφική καί Πολιτική Βιβλιοθήκη» (έκδ. «Γνώση»)
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άρχισε ήδη τό 1983 καί ολοκληρώνεται προσεχώς, όταν 
θά εχει συμπληρώσει ακριβώς έξήντα τόμους. ’Επί δε
καπέντε χρόνια έκδίδονταν ανελλιπώς τέσσερις τόμοι 
τόν χρόνο. Παρουσιάσθηκαν κορυφαίοι συγγραφείς και 
κορυφαία εργα τής φιλοσοφίας, τής κοινωνιολογίας καί 
τής πολιτικής θεωρίας. Γιατί τό πρόγραμμα φιλοδο
ξούσε νά τονίσει τήν ιδέα τής ενότητας φιλοσοφικού 
καί κοινωνικοπολιτικου στοχασμού, σέ μιάν έποχή όπου

« Ο / / Λ / /οι παραοοσιακοι συστηματικοί όιαχωρισμοι καταντησαν 
προβληματικοί καί άγονοι, όπου ή ιστορικότητα τών 
φιλοσοφικών προβλημάτων εγινε τόσο πλατιά συνειδητή 
όσο καί ή φιλοσοφική σημασία τής εμβάθυνσης στήν 
ιστορική δραστηριότητα τών άνθρώπων. Κατέβαλα κάθε 
προσπάθεια ώστε νά μεταφρασθοϋν κλασσικά εργα, 
άνέκδοτα ώς τότε στήν Ελλάδα, καί ή συγκομιδή δέν 
ήταν μικρή: εχουμε πλέον στά έλληνικά τόν Λεβιάθαν 
του Hobbes, τή Δεύτερη Πραγματεία του Locke καί 
τό Πνεύμα τών Νόμων του Montesquieu. Παράλληλα 
δόθηκε βάρος στήν καταγραφή τής νεοελληνικής θεω
ρητικής παραγωγής, καί πάλι μέ σημαντικά έπιτεύ- 
γματα: δύο τόμοι κατέγραψαν τή νεοελληνική φιλοσο
φία τής Τουρκοκρατίας (1453-1821), άλλοι δύο τή 
συνέχεια της στό έλεύθερο ελληνικό κράτος (1828
1922), ένώ πέντε τόμοι άγκάλιασαν τή σοσιαλιστική 
σκέψη στή χώρα μας άπό τό 1875 ώς τό 1974. Τό 
δεύτερο έγχείρημα, ύπό τόν γενικό τίτλο «Ό Νεώτε- 
ρος Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» (έκδ. «Νεφέλη»), άρ
χισε τό 1997 καί θά ολοκληρωθεί τό 2000, όταν θά
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έχουν έμφανισθεί δώδεκα τόμοι. Έδώ ό στόχος είναι 
μιά συνθετική παρουσίαση του δυτικού πολιτισμού άπό 
τήν Αναγέννηση ίσαμε τίς μέρες μας. Ή τεχνική επα
νάσταση, οι αλλαγές τών ηθών καί τών νοοτροπιών, 
οί μορφές κοινωνικής καί οικονομικής οργάνωσης, οί 
σχέσεις του δυτικου πολιτισμού μέ τούς υπόλοιπους, 
ή τέχνη καί ή λογοτεχνία άποτελοϋν τίς βασικές πλευ
ρές αύτοϋ του πανοράματος. Δέν χρειάζεται νά έξη- 
γήσω γιατί ακριβώς σήμερα χαίνει ακόμα ζοφερότερο
> > V / / / f / ρ  /Ο-Υ /απ ο,τι πριν το τεράστιο γνωστικό και οιολιογραφικο 
κενό πού υπάρχει στήν Ελλάδα σέ σχέση μέ τέτοια 
θέματα. Καί έδώ ή αισιοδοξία μου δέν είναι μεγάλη, 
ωστόσο τό χρέος του πρέπει κανείς νά τό κάνει άνε- 
ξάρτητα άπό τίς διαθέσεις του καί τίς προβλέψεις του. 
’Άς μου έπιτραπεί νά προσθέσω ότι κατά τήν επιλογή 
όλων αύτών τών τίτλων ποτέ δέν χρησιμοποίησα ώς 
κριτήριο τήν δική μου συμφωνία ή άσυμφωνία, συμπά
θεια ή άντιπάθεια γιά τους συγγραφείς- στίς πλείστες 
περιπτώσεις έπελέγησαν εργα διαρρήδην άντίθετα πρός 
τίς δικές μου άντιλήψεις πάνω στό προκείμενο- έκδό- 
θηκαν άκόμα καί συγγραφείς πού προσωπικά θεωρώ 
μάλλον έλαφρούς, άρκεί νά βρίσκονταν στό έπίκεντρο

~ 5 Λ / / / »  / > ΓΝ ~ /γενικού ενοιαφεροντος και να επηρεασαν ουσιωόως τις 
διεθνείς συζητήσεις. ’Έ τσι άντιλαμβάνομαι τήν πολυ
φωνία καί έτσι προσπαθώ νά υπερνικήσω τήν δική μου 
υποκειμενικότητα. Πάντως δέν μου φαίνεται υποκει
μενικό ή απλώς αυτάρεσκο άν πώ ότι θεωρώ αυτούς 
τούς εβδομήντα δύο τόμους, πού μεταφραστικά καί έκ-
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> / p  f  / î /  >  > r  r \ t I «% r /  /όοτικα ορισκονται σε επιπεοα ασυνηυως υψηλά για την 
Ελλάδα, ώς αξιόλογη συμβολή στήν παιδεία του τό
που. "Αν οι καθηγητές των ελληνικών πανεπιστημίων, 
αντί νά παραφράζουν βιβλία καί νά τά δημοσιεύουν μέ 
τό ονομά τους, μετέφραζαν δυο σημαντικά εργα του 
κλάδου τους ό καθένας, ή βιβλιογραφία μας θά είχε 
κιόλας άλλη δψη. 'Όμως οί Γδιοι ξέρουν καλά γιατί πα
ραφράζουν άντί νά μεταφράζουν: άκόμα καί ή καλή πα
ράφραση είναι ευκολότερη άπό τήν καλή μετάφραση.

Σ 5 Kf / » ~ ν / / ) r νο,τι με αφόρα, εχω μεταφρασει πανω απο εί
κοσι τόμους, άπό τέσσερις ξένες γλώσσες, καί επί πλέον 
απέδωσα στά νεοελληνικά τόν ξενοφώντειο Ίέρωνα. 
Μέ ικανοποιεί Ιδιαίτερα τό γεγονός ότι συνεισέφερα 
στήν εκόοση κλασσικών έργων με μια οιτομη επιλογή 
άπό τόν Machiavelli, μέ τή συνεργασία μου στή μετά
φραση του Montesquieu καί μέ τή μετάφραση έργων 
του Marx- άλλά μήπως έξ ϊσου κλασσικοί, άν καί σέ 
άλλους χώρους, δέν είναι ό Schiller καί ό Lichtenberg,
ό Chamfort καί ό Rivarol ή ό Pavese; Μιλώντας γιά 

/ > / t  (> / / τετοιες ιοιως μεταφρασεις μου ή καροια μου χτυπάει
έντονότερα, καθώς άναπλάθω τήν ήδη μακρά ιστορία 
ένός πολύ προσφιλούς κεφαλαίου τής πνευματικής μου 
ζωής: εννοώ τή σχέση μου μέ τήν έλληνική γλώσσα. 
Είναι ή μοναδική, εύρωπάίκή τουλάχιστον, γλώσσα 
πού εχει πίσω της μιάν άδιάκοπη ιστορία τριών περί
που χιλιάδων έτών καί συνάμα πέρασε άπό ποικίλες 
μετεξελίξεις καί μεταλλαγές. 'Όμως οί προγενέστερες 
μορφές της δέν εξανεμίστηκαν, άλλά ζοϋν άκόμα δια-
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φοροτρόπως μέσα της, ώς ιζήματα καί στρώματα, 
πού κάνουν τή διαχρονία συγχρονία. Ό 'Όμηρος καί ή 
κλασσική αττική, ή κοινή καί ή λόγια βυζαντινή, ή 
εκκλησιαστική γλώσσα καί ή γλώσσα του δημοτικού 
τραγουδιου καί τών κρητικών έπών, ή άρχαΐζουσα καί 
ή απλή καθαρεύουσα, ή αστική τρέχουσα καί τά ιδιω
ματικά κατάλοιπα — δλα αύτά άποτελοΰν άκόμα σή
μερα πηγές άπ’ δπου μπορεΤ ν’ αντλήσει ή γλωσσική 
καλαισθησία, αλλά καί ή έκφραστική ανάγκη. Στή 
μοναδικότητα αυτής τής γλώσσας όφείλεται, πιστεύω, 
τό κατά τά άλλα παράδοξο γεγονός δτι ή νεώτερη 
Ελλάδα, πού τίποτε δέν πρόσφερε στή θεωρητική σκέψη 
ή στόν τεχνικό πολιτισμό, εδωσε καί δίνει ύψηλή ποίηση· 
τήν ποίηση τή γέννα —τήν ξεβράζει, θά ελεγα— άπό 
μόνη της ή δυναμική τής ανεπανάληπτης αύτής γλώσ
σας. Έξ αρχής τήν αίσθάνθηκα ώς ένότητα καί τή 
διάβασα άχόρταγα ώς ένότητα, στά μνημεία δλων τών 
έποχών της. ’Έχοντάς την προδώσει, κατά κάποιο 
τρόπο, άφοΰ ό ’ίδιος γράφω σέ μιά ξένη γλώσσα, μπό
ρεσα ωστόσο μέσα άπό τήν αναγκαστική άπόσταση νά 
τήν κατανοήσω, καί μάλιστα νά τήν άγαπήσω, περισ
σότερο. ’Ίσως αύτό νά διακρίνεται κάπως στίς μετα-

/ r > ι / / /φράσεις μου — και σ αυτές συμπεριλαμοανω και τις 
μεταφράσεις τών δικών μου βιβλίων άπό τά γερμανι
κά, πού ποτέ δέν μου πέρασε άπό τόν νοϋ νά τίς 
άναθέσω σέ κάποιον άλλον. Ή δικαιοσύνη θά έπέβαλλε 
νά μνημονεύσω έδώ καί τά δσα οφείλουν οί όποιες 
γλωσσικές μου δεξιότητες στίς ευρωπαϊκές λογοτε
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χνίες, πού έπίσης μέ συντροφεύουν παλαιόθεν. Ά λλ’ 
αύτό είναι ενα ξεχωριστό, έπίσης μεγάλο καί έπίσης 
προσφιλές, κεφάλαιο.

Καί μία, τελευταία ερώτηση: κ. Κονδύλη, είσθε αριστερός 
ή δεξιός;

'Όταν ανατέμνω τίς ιδεολογικές ψευδαισθήσεις των 
«δεξιών», πλείστοι δσοι μέ θεωρούν «αριστερό»- όταν 
υποβάλλω σέ βάσανο τίς αντίστοιχες αυταπάτες τών 
«αριστερών», πλεΐστοι όσοι μέ χαρακτηρίζουν «δε
ξιό». Ή δική μου τοποθέτηση παραμένει, βέβαια, 
άμετάβλητη καί στίς δύο περιπτώσεις. Γιατί καί στίς 
δύο χρησιμοποιώ τά Ιδια αναλυτικά έργαλεΓα, καί στίς 
δύο πρόθεσή μου δέν είναι νά προσφέρω πολεμικά 
έπιχειρήματα στή μιά πλευρά έναντίον τής άλλης, άλλά

/ > ~ / Τ / / ’ / / < /να οω τα πραγματα σε μιαν ευρυτερη και υπερτερη 
προοπτική — καί μιά τέτοια προοπτική είναι, ώς γνω- 
στόν, άχρηστη σέ όσους μάχονται γιά τήν παράταξή 
τους, μαχόμενοι ταυτόχρονα (ΐδιοτελώς ή άνιδιοτελώς, 
αύτό δέν ενδιαφέρει έδώ) γιά τόν έαυτό τους, ήτοι γιά 
τήν ταυτότητα πού τούς έπιτρέπει νά προσανατολίζο
νται καί νά επιβιώνουν κοινωνικά. ’Ακριβώς ή συνύ
φανση τής πολιτικής ιδεολογίας μέ τίς έκάστοτε ανά
γκες τής προσωπικής ταυτότητας προσδίδει στίς δια
μάχες μεταξύ φορέων τών διαφόρων ιδεολογιών οξύτη
τα άσυμβίβαστη μέ μιάν διαφορισμένη θεώρηση του 
άλλου- γιατί στον βαθμό όπου έχει κάποιο δίκιο έ ένας,
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παύει νά έχει κάποιο δίκιο ό άλλος, ήτοι μειώνεται τό 
δικαίωμα ύπάρξεώς του ώς φορέα αύτής τής ιδεολο
γίας. ’Έ τσι, ή ψυχική οικονομία έπιβάλλει τίς γρήγο
ρες κατατάξεις καί τίς συνοπτικές κρίσεις, έστω καί 
αν στον άλλον αποόιόονται τα ςοφεροτερα κίνητρα και 
οί ελεεινότερες προθέσεις.

Μιά άπό τίς κρίσιμες ανακαλύψεις στήν πνευμα
τική μου ζωή, τήν οποία έκαμα —ευτυχώς δχι πολύ 
άργά— δταν άκόμα αισθανόμουν καί ό ’ίδιος στρατευ- 
μένος, είναι ότι ό απέναντι σου, έκεΤνον πού εσύ θεω
ρείς αντίπαλο ή εχθρό σου, εκείνος πού ίσως είναι 
διώκτης σου, μπορεΓ νά έχει έξ ίσου καθαρή συνείδηση 
καί έξ ίσου άγνά κίνητρα όσο καί έσύ, νά διαπνέεται 
άπό τήν ίδια άκλόνητη πεποίθηση γιά τό δίκαιό του. 
Τά πράγματα δέν είναι έτσι όπως παρουσιάζονται στά 
διδακτικά-προπαγανδιστικά έργα του Brecht, πού άσκη
σαν τόση γοητεία άκριβώς επειδή ξεχωρίζουν μέ τό 
μαχαίρι τό άσπρο άπό τό μαΰρο. ’Εδώ ό εχθρός, δη
λαδή ό «κακός», όχι μόνον είναι έξ άντικειμένου κα-

/  ’ '  t  γ  !  > / -V /  C V  PS /  f *\κος, αλλα και το ξέρει επι πλέον ο ιόιος, και μαλιστα
r y \  ρ t y ~  ϊ /  /  <το απολαμοανει* εννοείται, απέναντι σ ενα τέτοιο υπο-

/ 7  /  / ν t es / esκείμενο είναι περιττό να εχουμε οιουσόηποτε όιανοητι- 
κούς ή ψυχικούς ένδοιασμούς. Μπορώ νά πώ, όχι δί-

/  t r </ y y </ /χως καποιαν υπερηφανεια, οτι αφ οτου κατανόησα 
ίσαμε τίς έσχατες συνέπειές της τή διάκριση άνάμεσα 
σέ ήθικό ποιόν καί σέ πολιτικοϊδεολογικές προτιμήσεις, 
ποτέ δέν άντιπάθησα κάποιον έπειδή διαφωνούσε μαζί 
μου σέ πολιτικά ζητήματα ούτε καί συμπάθησα κά
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ποιον άλλον μόνο καί μόνο έπειδή έτυχε νά σύμφωνε?. 
Προσωπικά δυσβάστακτη μου είναι μόνον ή ελλειψη 
χιούμορ — καί χιούμορ δέν σημαίνει τήν ικανότητα νά 
γελάς εις βάρος τών άλλων, άλλά τήν ικανότητα νά 
γελάς μαζί μέ τούς άλλους εις βάρος του έαυτοΰ σου, 
τήν ικανότητα νά σχετικεύεις τόν έαυτό σου. 'Ωστόσο, 
άκόμα καί ή παντελής ελλειψη χιούμορ φαίνεται κα
τανοητή καί συγχωρητέα, άν σκεφθοϋμε πόσο βαθειά 
είναι ή ανάγκη νά έχει κανείς μιά ταυτότητα καί πόσο 
άτεγκτη είναι ή λογική τής περιφρούρησής της. Ύπό 
τίς συνθήκες αύτές, ή ιδεολογική πλάνη συνιστά τή 
φυσική κατάσταση, και είναι δευτερεϋον, συχνά τυ
χαίο μάλιστα, άν ή πλάνη θά έχει «δεξιά» ή «αριστε
ρά» πρόσημα. 'Όλοι έχουν ίσα δικαιώματα στήν ψευ-
<> / /\ y ~ <> / ν / >/> < / ν /όαισϋηση, αφου όεν έχουν ολοι την ιόια ικανότητα η το 
’ίδιο θάρρος γιά γνώση. Μερικές φορές στενοχωροϋμαι 
έκ τών υστέρων γιατί σέ κάποια συζήτηση έπέμεινα 
στήν υπεράσπιση «δυσάρεστων» διαγνώσεων ή από
ψεων περισσότερο άπ’ ό,τι τό έπέτρεπε ή ψυχική αντοχή 
ή ή αντιληπτικότητα του συνομιλητή μου. Θά ήταν 
ασφαλώς πολύ δύσκολο νά του έξηγήσω ότι στήν έπιμονή 
αύτή δέν μέ οδηγεί ή ίσχυρογνωμοσύνη κι ή διάθεση 
νά τόν «αλλάξω», άλλά μάλλον ή απρόσωπη άγάπη 
μου γιά τή συνοχή καί τήν πληρότητα μιας έπιχειρη- 
ματολογίας. 'Όπως καί νά ’χει, οί πλείστοι άνθρωποι 
θεωρούν περίπου άφύσικο νά πρεσβεύουν οί άλλοι αντί
θετες άντιλήψεις. ’Απεναντίας, εγώ έκπλήσσομαι άν 
κάποιος συμφωνεί μαζί μου.
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Δεν ¿μερολήπτησα, πιστεύω, κατά τήν ανάλυση 
«δεξιών» καί «αριστερών» ιδεολογικών πλανών. Δέν 
περιορίσθηκα στήν ανατομία τής κομμουνιστικής εσχα
τολογίας, άλλά προχώρησα σέ μιάν έπισταμένη εξέτα
ση τών ιδεολογημάτων του κλασσικού καί του νεώτε- 
ρου συντηρητισμού (στή μονογραφία μου Συντηρητι
σμός), ενώ στίς πολιτικοστρατηγικές αναλύσεις μου 
μετά τόν τερματισμό του Ψυχρου Πολέμου κεντρική 
θέση έπέχει ή κριτική του οϊκονομιστικοϋ καί οΐκου- 
μενιστικοΰ «νεοφιλελευθερισμού». Γενικότερα, διατύ
πωσα αιτιολογημένα τήν πεποίθηση ότι ή τριχοτόμη- 
ση του πολίτικου φάσματος σέ «συντηρητισμό», «φι
λελευθερισμό» καί «κοινωνική δημοκρατία (σοσιαλι
σμό)» άπετέλεσε ειδοποιό συμπαρακολούθημα τών ευ
ρωπαϊκών Νέων Χρόνων καί χάνει τή σημασία της 
στόν βαθμό όπου οί τελευταίοι διαλύονται μέσα στήν 
μαζικοδημοκρατική πλανητική έποχή. Γιατί τό πρό
βλημα τής κατανομής δέν τίθεται πλέον μεταξύ συγ
κροτημένων κοινωνικών τάξεων στό πλαίσιο χωριστών 
έθνών καί άφθονων άκόμα φυσικών πόρων, άλλά τίθε
ται μετά τήν άπορρόφηση τών κλασσικών κοινωνικών 
τάξεων άπό τή μαζικοδημοκρατική χοάνη καί στό 
πλαίσιο ενός πλανήτη, όπου ή δημογραφική καί ή 
οικολογική έπιβάρυνση καθίσταται βαθμιαία αφόρητη. 
Τά γυμνά βιολογικά μεγέθη ύποκαθιστοϋν σιγά-σιγά 
τά παραδοσιακά πολιτικά, μέ τήν έκάστοτε ιδεολογική 
συσκευασία τους. Καμμιά «δεξιά» καί καμμιά «αρι
στερή» σοφία δέν θά βοηθήσει αν όχτώ ή δέκα δισε
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κατομμύρια άνθρωποι επιδιώκουν μανιωδώς νά κατα
ναλώσουν τόσες πρώτες ύλες, τόση ένέργεια καί τόσα 
αγαθά όσα οί Βορειοαμερικανοί καί οί Ευρωπαίοι. Ή 
πολιτική γίνεται βιολογική καθώς μετατρέπεται απλώς 
σέ κατανομή αγαθών (αγαθών έπίσης οικολογικών) 
πάνω σ ’ έναν στενότατο πλέον πλανήτη. 'Όπως βλέ
πουμε, ή αναγκαστική αποκοπή από τίς πολιτικές 
ιδεολογίες τών ευρωπαϊκών Νέων Χρόνων δέν θά σημάνει 
τό τέλος τών αγώνων μεταξύ τών ανθρώπων, παρά θά 
σημάνει άπλώς αγώνες χωρίς τέτοιες ιδεολογίες — στή 
χειρότερη περίπτωση θά σημάνει επιστροφή στίς γυ
μνές υπαρξιακές αντιπαραθέσεις πού δέν χρειάζονται 
καν ιδεολογικούς έξωραϊσμούς καί ιδεολογικά περιτυ
λίγματα. Ή υποκατάσταση τών γνωστών μας πολι
τικών ιδεολογιών μέ τά βιολογικά κριτήρια καί μεγέθη
 ̂/ Α ' ~ / / 1 Γ /οεν υα συνιστουσε, στη χειρότερη αυτη περίπτωση, 

μιάν εύπρόσδεκτη απελευθέρωση τής ανθρώπινης ιστο
ρίας άπό τό περιττό φορτίο άρχέγονων ψευδαισθήσεων, 
αλλά τό αντίθετο: θά σηματοδοτούσε μιά κατάσταση 
τόσο βεβαρημένη, ώστε νά μή μπορεΤ νά σηκώσει 
έπιπρόσθετα ουτε καν τό μικρό βάρος μιας ιδεολογικής 
σαπουνόφουσκας.

§5





Γ

Πρωτοδημιοσιεύθηκε στό περιοδικό Νέα Κοινωνιο- 
λογία 25 (άνοιξη 1998), 17-36. Τίς έρωτήσεις διε- 
τύπωσε ό Σπύρος Κουτρούλης.

Στό εργο σας πραγματεύεστε ποικιλία θεμάτων προσδιορι- 
στικών του δυτικοΰ πολιτισμού: τόν μαρξισμό, τόν ευρωπαϊ
κό καί τόν ελληνικό διαφωτισμό, την περιγραφική καί την 
κανονιστική θεωρία, την παρακμή του άστικοΰ πολιτισμού 
καί τώρα την θεωρία του πολέμου. Θά μπορούσατε νά 
παρουσιάσετε στό κοινό της Νέας Κοινωνιολογίας τούς 
κυριότερους σταθμούς του στοχασμού σας, σέ συνδυασμό με 
τά σημαντικά. πνευματικά ρεύματα πού έπέδρασαν στη 
διαμόρφωσή τους;

Ή προσπάθεια νά γράψει κανείς τήν πνευματική του 
αυτοβιογραφία κατά τρόπο έξαντλητικό καί άπολύτως 
έγκυρο μου φαίνεται έξ άρχής καταδικασμένη σέ απο
τυχία- αυτό ισχύει άλλωστε δχι μόνον γιά τίς αυτοβιο
γραφίες, άλλά καί γιά τίς βιογραφίες. Ό αύτοβιογρα- 
φούμενος περιγράφει τήν πνευματική του πορεία μέσα 
άπό τή δεσπόζουσα καί συχνά δύσκαμπτη οπτική μιας
ν<>  ̂ ϊ I / / / / > /ηοη παγιωμενης αντίληψης για τον κοσμ,ο και για τα 
ανθρώπινα πράγματα. Επιπλέον εχει τήν ψυχολογικά 
κατανοητή, πάντως αυτάρεσκη τάση νά τονίζει τή 
λογική συνοχή καί τήν έσωτερική αναγκαιότητα τής 
πορείας του αύτής, υποτιμώντας, παραγκωνίζοντας ή
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συχνότατα μή συνειδητοποιώντας καν τίς συμπτώσεις 
πού τήν καθόρισαν, τίς κρίσεις καί τίς αβεβαιότητες 
πού τή σημάδεψαν πολύ λιγότερο είναι βέβαια ο ίδιος 
σέ θέση νά έξιχνιάσει τίς στοιχειακές δυνάμεις τής 
ύπαρξής του, πού ώθησαν τή σκέψη του μάλλον πρός 
αυτή παρά πρός τήν άλλη κατεύθυνση. 'Γπ’ αύτές τίς 
συνθήκες, ενα εγχείρημα πνευματικής αυτοβιογραφίας, 
έφ’ όσον επιθυμεί —όπως καί οφείλει— νά έπιβοηθήσει 
τήν κατανόηση ενός έργου καί όχι νά στρογγυλέψει

/ / » γ  ·'· /  / ν γ  / /  < / >και να εςωραισει προς τα εςω το πρόσωπό ενος οη- 
μιουργοΰ, θά επρεπε νά αποφεύγει ψυχολογισμούς καί 
προσωπικές αναμνήσεις, γιά νά επικεντρωθεί στή  
σκιαγράφηση θεωρητικών προβλημάτων, στήν άναψη- 
λάφηση τών σταδίων καί τών γενικότερων λογικών ή 
πραγματολογικών προϋποθέσεων τής διερεύνησής τους.

<ΤΤ? /  ί > / ϊ  ̂ 5 </ » /χΐ ερώτησή σας αναφερεται ωστοσο σ ενα επίπε
δο βαθύτερο καί εύρύτερο από έκείνο τών επί μέρους 
θεωρητικών προβλημάτων: άν καταλαβαίνω καλά, μέ 
έρωτάτε από που προέρχονται τά νήματα πού συν
δέουν τά ποικίλα προβλήματα, τά όποία έξετάζουν τά 
βιβλία μου. Κ α τ ’ άρχήν πρέπει νά πώ ότι ανάμεσα στή 
γενική θεωρητική τοποθέτηση ένός συγγραφέα καί στήν 
πολυμέρεια του προβληματισμού του δέν υπάρχει ανα
γκαία ή μονοσήμαντη σχέση. Ή πολυμέρεια, όταν δέν 
όφείλεται σέ έπιπολαιότητα καί δέν έξαντλείται σέ 
προχειρολογίες, είναι μιά δυσκολοεξήγητη προσωπική 
ανάγκη, ενα δυσκολοεξήγητο ατομικό χάρισμα, μέσω 
του οποίου ένας νους μπορεΤ νά συνδυάζει σέ μιάν



ανώτερη ένότητα πράγματα πού γιά εναν άλλον είναι 
άσχετα μεταξύ τους. Αλλά τοϋτο άποτελεί τή μία 
μόνον, την υποκειμενική πλευρά του πράγματος, ή 
οποία έξηγεΤ γιατί δύο άνθρωποι, εστω καί άν συμμε
ρίζονται σέ γενικές γραμμές μιά θεώρηση, μπορεί νά 
διαφέρουν σημαντικότατα ώς πρός τήν έκταση τών 
ένδιαφερόντων τους. Ή άλλη πλευρά έγκειται στή 
συνειδητή προσπάθεια νά διοχετευθεί ή έτσι ή αλλιώς 
υφιστάμενη πολλαπλότητα τών ένδιαφερόντων στό 
έγχείρημα οικοδόμησης μιας κατά τό δυνατόν πολύ
πλευρης θεωρίας, δηλαδή μιας θεωρίας, όπου οί κατευ
θυντήριες άρχές έξακτινώνονται σέ ποικίλους τομείς 
καί άποδεικνύουν έτσι χειροπιαστά τήν ερμηνευτική 
τους δύναμη καί ευστροφία. Ά ν τό έγχείρημα αύτό 
έπιτύχει, τότε ή θεωρητική άνάλυση κινείται ταυτό
χρονα στά έπίπεδα τής κοινωνικής οντολογίας, τής 
άνθρωπολογίας, τής κοινωνιολογίας, τής κοινωνικής 
ιστορίας καί τής ιστορίας τών ιδεών, άλλά καί τής 
πολιτικής ή τής στρατηγικής μέ τήν ευρύτερη καί τή 
στενότερη σημασία τών όρων. Ή συγχώνευση τής 
αυστηρής έννοιολογικής έπεξεργασίας καί τής έμβρι- 
θοϋς ιστορικής άνάλυσης, μέ γνώση τών πραγματικών 
δεδομένων άπό πρώτο χέρι, άποτελεί γιά μένα όχι 
άπλώς ενα μεθοδολογικό ιδεώδες, άλλά στοιχειώδη 
προϋπόθεση μιας τοποθέτησης πού θέλει νά λαμβάνε- 
ται στά σοβαρά, πού έχει δηλαδή τή φιλοδοξία καί τή 
δυνατότητα νά προσφέρει στόν μελετητή της μιάν 
ουσιώδη γνώση του κόσμου όπου ζεί. Ή παραγωγή
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άνιστορικής καί ανιστόρητης θεωρίας είναι κατά βάθος 
εύκολη υπόθεση, καί ακριβώς γ ι’ αύτό έντρυφουν τόσο 
πολλοί, άσημοι καί διάσημοι, σ ’ αύτήν, θέλοντας νά 
πιστεύουν δτι ή υποκατάσταση μιας άφηρημένης έν
νοιας άπό μιάν άλλη ή ενας νέος συνδυασμός έννοιών 
είναι σπουδαία προσφορά στή σκέψη. 'Όλα αυτά άπο- 
τελουν συμπτώματα διαρκούς πνευματικής έφηβείας. 
Στήν ωριμότητά του ερχεται τό πνεύμα όταν είναι σέ 
θέση νά δώσει τή συγκεκριμένη άνάλυση μιας συγκε
κριμένης κατάστασης. Αύτό βέβαια μόνον οί άνίδεοι θά 
τό ονομάσουν στενότητα καί έμπειρισμό. Γιατί άκρι- 
βώς ή συγκεκριμένη άνάλυση συγκεκριμένων κατα
στάσεων δείχνει τήν άληθινή ύφή καί χρησιμότητα 
τών έννοιολογικών καί μεθοδολογικών εργαλείων.

’Εδώ δέν μπορώ νά μήν άναλογισθώ τή βαθειά καί 
μόνιμη έντύπωση πού μου εκανε τό παράδειγμα του 
Marx. Στό εργο του μεγάλου αύτοϋ στοχαστή κατα
φαίνεται μέ τρόπο έπιβλητικό ότι φιλοσοφία, άνθρωπο- 
λογία, οικονομία, ιστορία, πολιτική κ.λπ. συνιστουν ώς 
έκ τής ουσίας τους όχι μόνον ένα καί τό αύτό πράγμα, 
άλλά συνάμα μιά ενιαία γνώση, στό κέντρο τής όποίας 
όδηγεΤται κανείς άναπόδραστα, άδιάφορο άπό ποιό σημείο 
τής περιφέρειας θά ξεκινήσει. Ό Marx ήταν μεγάλος 
θεωρητικός, μόνο καί μόνο γιατί ήταν, καί μόνον έφ’ 
όσον ήταν, μεγάλος ιστορικός. Στόν βαθμό όπου παύει 
νά είναι ιστορικός καί γίνεται έσχατολόγος τής ιστο
ρίας καί θεολόγος, στή σκέψη του άνοίγεται ένα χά
σμα πού συχνά δέν άφήνει άλώβητες τίς έπί μέρους
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αναλύσεις. Ή έξονύχιση τών έσωτερικών αντιφάσεων 
τής σκέψης του Marx σήμανε γιά μένα, κοντά σέ 
άλλα έρεθίσματα, τό εναυσμα γιά τή συστηματική 
προσπέλαση κεντρικών ζητημάτων, γύρω από τά όποια, 
ώς θεωρητικούς άξονες, αναπτύχθηκε μιά σειρά προ
βληματισμών καί πορισμάτων. Θά αναφέρω τρία τέ
τοια κεντρικά ζητήματα. Πρώτον, ή επισήμανση τών 
πολλαπλών συνυφάνσεων μεταξύ επιστημονικής ανά
λυσης καί ήθικά έμπνευσμένης εσχατολογίας έφερε στό

/ / > /  ~ < X # W  / ~προσκήνιο το ερώτημα της όομης και των μεταμορ
φώσεων τής παμπάλαιης όσμωσης του Είναι μέ τό 
Δέον, μέσω τής όποίας οί άνθρωποι άνέκαθεν προσπα
θούν νά μετατρέψουν έξ όρισμοϋ τίς έπιθυμίες τους σέ 
πραγματικότητες- τό έπιστημονικό καθήκον τής δια
στολής Είναι καί Δέοντος ζητά, άντίστροφα, τή θεω
ρητική του θεμελίωση στήν αναζήτηση τών προϋπο
θέσεων τής άξιολογικής ουδετερότητας. Δεύτερον, ή 
μεγάλη ανακάλυψη του Marx, πού συνοψίζεται στήν 
έννοια «ιδεολογία», ’έθετε αυτόματα, δπως είδε ό Karl 
Mannheim, τό ζήτημα τής εφαρμογής τής έννοιας αυτής 
πανω στον ώιο τον μαρςισμο, και μαζι του εΰετε και 
τό πρόβλημα του σκεπτικισμού μέ μιάν ένταση πρω
τοφανή μετά τήν αντιπαράθεση σοφιστικής καί πλα
τωνισμού' άπό τήν πλευρά μου, παρακινήθηκα ετσι 
στήν αναζήτηση μιας θεωρητικά βιώσιμης λύσης ικα
νής νά συνδυάσει τήν έγκυρότητα τής έπιστημονικής 
γνώσης μέ τή διαπίστωση τής σχετικότητας τών ήθικών 
άξιών. Τρίτον, τό δογματικό πρωτείο του οικονομικού
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παράγοντα μέσα στην κατασκευή του Ιστορικού ύλι- 
σμοϋ έρχόταν σέ αντίφαση μέ τή (μαρτυρημένη από 
τήν ιστορική ανάλυση διαφόρων καταστάσεων καί 
εποχών) δραστικότητα καί αυτοτέλεια του πολίτικου 
παράγοντα. Ακόμα παραπέρα: ή γραμμική ανέλιξη τής

> ~ / > > r / j ν* /οικονομικής προοόου αντιτασσοταν στην αξιοσημείωτη 
δομική σταθερότητα του πολίτικου παιγνιδιού, ανεξαρ
τήτως τών μεταβολών του θεσμικού πλαισίου. Ή 
διερεύνηση του πολίτικου παράγοντα ήρθε ετσι νά 
συμπράξει μέ τήν έμβάθυνση σέ ορισμένες σταθερές, 
έκδιπλούμενες' στό πεδίο τής κοινωνικής οντολογίας 
καί τής ανθρωπολογίας.

Σ ’ αυτήν τήν προοπτική, ό αναγνώστης δέν θά 
δυσκολευτεί νά κατανοήσει γιατί στη διαμόρφωση τής

/ I ν γ  ν ) / /“ν / /σκέψης μου έπαιξαν οχι ασήμαντο ρολο μερικοί μεγα-
' / ΠΡ / t / / /λοι πολίτικοι στοχαστές. Ιοσο ως προς το πνευματικό 

του βάρος δσο καί χρονολογικά, πρώτος άνάμεσά τους 
στάθηκε ό Θουκυδίδης, τοΰ οποίου ή μελέτη μέ συνο
δεύει άπό τά πρώτα εφηβικά μου χρόνια μέχρι σήμερα. 
'Ένα δεύτερο ορόσημο πρός τήν Ιδια κατεύθυνση υπήρξε 
ή μελέτη του Machiavelli, στόν όποΓο είναι άφιερωμέ- 
νο τό πρώτο μου εκτενές δημοσίευμα, καθώς καί ή 
έντρυφηση στό έργο συγχρόνων αναλυτών τών διεθνών 
σχέσεων, αρχίζοντας άπό τόν Raymond Aron. Βεβαίως, 
τέτοια διαβάσματα δέν θά άπέδιδαν όσα άπέδωσαν, αν 
δέν πλαισιώνονταν άπό μ̂ ά μακρά καί έκτεταμένη 
ενασχόληση μέ τήν ευρωπαϊκή κοινωνική καί πολιτι- 
κοστρατιωτική ιστορία. Άπό τήν άλλη πλευρά, τά
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έννοιολογικά έργαλεία πού απαιτούσε ή γνωσιοθεωρη- 
τικά έπαρκής σύλληψη τής σχέσης ανάμεσα σέ Είναι 
καί Δέον ή τών μεθοδολογικών βάσεων τής κοινωνικής 
έπιστήμης όξύνθηκαν μέσα στήν κριτική αντιπαράθε
ση μέ τόν Kant καί τον Max Weber ιδιαίτερα ό δεύ-

~ f / » > cr-N f l  *\ / /τερος μου φαίνεται πανω απ ολα ενα υψηλό παραόει- 
γμα πνευματικού ήθους, θεμελιωμένου στό πάθος γιά 
τήν αλήθεια άκόμα κι δταν τό αντίτιμό της είναι ψυ
χολογικά βαρύ, γιατί σημαίνει τήν αποκοπή από κάθε 
ελπίδα τρεφόμενη μέ ψευδαισθήσεις. Τέλος, ή μελέτη 
του μηχανισμού τών ιδεολογιών, όπως τήν άρχισα ξε
κινώντας άπό τόν Marx, μέ οδήγησε σ ’ ένα καινούργιο
i f  ~  c / ~  y ~  ^  ~  /αντικρυσμα της ιστορίας των ευρωπαικων ιοεων, τοσο 
στό πεδίο τής φιλοσοφίας καί τής μεταφυσικής, όσο 
καί σ ’ εκείνο τών λογοτεχνικών καί καλλιτεχνικών 
μορφών.

Μολονότι δέν μπορώ έδώ νά πώ περισσότερα πάνω 
στό θέμα αύτό, έχω τήν αίσθηση ότι είπα πολύ λίγα. 
Καμμιά σχηματοποίηση πνευματικών επιρροών καί 
οφειλών δέν μπορεί νά δώσει μιά σαφή αντίληψη γιά 
τή συγκεκριμένη κίνηση καί γονιμότητα μιας σκέψης, 
αν βέβαια υποθέσουμε ότι ή σκέψη αύτή είναι κάτι 
παραπάνω άπό συρραφή καί έπανάληψη βιβλιακών

~ Τ7" ' ' ’ ~ ν ' Iπηγών. Κατι τέτοιο αρκεί ίσως για να γράψει ενας 
φοιτητής τή διδακτορική του διατριβή ή γιά νά άβγα- 
τίζει ένας καθηγητής τή λίστα τών δημοσιευμάτων 
του, όμως ή ουσιαστική εισφορά στή γνώση τών αν
θρωπίνων πραγμάτων απαιτεί μιάν ολοκληρωτική
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< γ  /  /  /  ν  /υπαρξιακή στράτευση, μ α̂ν άγρυπνη παρατήρηση συγ
κεκριμένων καταστάσεων καί ζωντανών ανθρώπων, καί 
μιάν ασταμάτητη διύλιση τών παρατηρήσεων μέ άτε
γκτο στοχασμό, που δέν υποχωρεί μπροστά σέ καμμιά 
προκατάληψη καί δέν φοβάται νά συγκρουσθεΓ μέ 
όποιονδήποτε καί οτιδήποτε. Αυτήν τή στάση θά 
μπορούσε νά τήν ονομάσει κανείς ηθική (σίγουρα είναι 
μιά μορφή έσωτερικής ασκητικής), δμως δέν εχει καμμιά 
σχέση μέ τήν ηθική ώς κανόνα κοινωνικής συμπερι
φοράς· απεναντίας, μπορεί νά άντιστρατεύεται κατά 
μέτωπο τούτη τήν τελευταία.

Στό ’έργο σας ’Ισχύς καί ’Απόφαση (εκ8. Στιγμή, 1991) 
παρουσιάζετε τήν περιγραφική θεωρία τής απόφασης καί 
τήν κανονιστική θεωρία. Στά πλαίσια αυτών, τί σημασία 
λαμβάνει ή σύγκρουση άνάμεσα σέ ορθολογισμό καί άνορ- 
θολογισμό καί ή διάκριση ανάμεσα σέ Είναι καί Δέον;

'Όταν πρέπει ν’ άπαντήσει κανείς σύντομα σέ τέτοια 
ερωτήματα, αισθάνεται σάν νά οφείλει νά διασχίσει 
μέσα σέ μιά ώρα ένα πέλαγος κολυμπώντας. Καθώς 
αύτό είναι άδύνατο, θά περιοριστώ νά χαράξω μιά 
διακεκομμένη γραμμή στόν χάρτη, μέ τήν έλπίδα ότι 
όποιος εχει θεωρητικά ένδιαφέροντα θά βρεΤ τόν χρόνο 
καί τή στοχαστική υπομονή νά διανύσει πραγματικά 
τήν απόσταση, άνατρέχοντας σέ άλλες αναλύσεις μου. 
"Ας άρχίσω άπό τίς έννοιες του ορθολογισμού καί του 
άνορθολογισμοΰ, οί οποίες άλλωστε συχνότατα είναι 
φορτισμένες μέ ηθικές-κανονιστικές προτιμήσεις κι έτσι
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συνάπτοντας αμεσότατα μέ τήν προβληματική του Είναι 
καί του Δέοντος. Γιά νά έκφρασθώ μέ δογματική 
έπιγραμματικότητα, θεωρώ αδύνατη μιάν έπιστήμη 
πέραν του ορθολογισμού καί θεωρώ αδύνατη μιάν αντίλη
ψη περί Δέοντος, ήτοι τή θεμελίωση αξιών, εντός του 
έπιστημονικοϋ ορθολογισμού. Αύτό σημαίνει, μεταξύ 
άλλων, ότι ό ορθολογισμός τής επιστημονικής γνώσης 
καί ό ορθολογισμός τών αξιών είναι δύο διαφορετικά 
πράγματα- σημαίνει έπίσης ότι, ένώ ή έπιστημονική 
γνώση δέν μπορεΤ νά είναι τίποτε άλλο παρά ορθολο
γική, ή θεμελίωση ή ή υπεράσπιση τών άξιών είναι 
δυνατή τόσο μέ ορθολογικά όσο καί μέ άνορθολογικά 
μέσα (π.χ. έπίκληση του «ήθικοΰ αισθήματος», τής 
«συμπόνοιας» κ.λπ.). Ό έπιστημονικός ορθολογισμός 
δέν έχει βέβαια καμμιά σχέση μέ μιά νοησιαρχική άρ
θρωση έννοιών όπου τό αποκλειστικό κριτήριο τής 
αλήθειας είναι ή λογική συνοχή. Τούτη ή τελευταία 
είναι αυτονόητο αίτημα τής έπιστημονικής σκέψης, 
όμως έχει έπιστημονική αξία μόνον έάν «σώζει τά 
φαινόμενα», έάν δηλαδή κρυσταλλώνει γενικεύσεις 
έμπειρικών παρατηρήσεων. Έδώ είναι αδιάφορο αν οί 
γενικεύσεις διατυπώνονται μέ αφετηρία τίς έμπειρικές 
παρατηρήσεις ή άν έκφέρονται υποθετικά γιά νά έπα- 
ληθευθοϋν έμπειρικά έκ τών υστέρων στήν πραγματι
κότητα οί δύο τούτοι modi procedendi είναι αδιαχώρι
στοι στήν έπιστημονική πρακτική. 'Όσο κι άν αύτή ή 
πρακτική παραλλάζει, θά κινείται πάντοτε κάπου 
ανάμεσα στούς δύο πόλους τής θεωρητικής γενίκευσης
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καί τής εμπειρικής διαπίστωσης· τό γεγονός ότι ή 
θεωρία διαποτίζει τή σύλληψη τής έμπειρίας διόλου 
δεν σημαίνει ότι μπορεΤ νά διασωθεί ενάντια σέ όλες 
τίς έμπειρικές μαρτυρίες, όποια μορφή καί νά πάρει- 
άλλωστε αύτό τό αναγνωρίζουν έμπρακτα όλες οί 
θεωρίες, άκόμα καί οΐ πιό αύθαίρετες, γιατί όλες επι
καλούνται κάποιαν, οπωσδήποτε έρμηνευμένη, όψη τής 
έμπειρίας. Ή ιστορία των έπιστημών δείχνει ωστόσο 
πόσο ρευστά είναι αύτά τά πράγματα καί πόσο γρή
γορα μεταβάλλονται ενίοτε οί κρατούσες μεθοδολογι
κές αντιλήψεις. ’Ακριβώς αύτό άποδεικνύει, όπως πι-

t u  / f~. λ, -ν / t r  ν  i ν  Τστευω, era καμψιια μ,εΰοόολογια, οσο αψογα κ& αν ε&ναε, 
διατυπωμένη στό χαρτί, δέν μπορεί νά άναλάβει ρόλο

•S / / / ( Λ -  t t <> / /τυφλοσούρτη καί να οόηγεί τον οπο^ονόηποτε χειριστή 
της στή λύση όποιωνδήποτε προβλημάτων. Καθώς οΐ 
πιθανοί συνδυασμοί θεωρητικής γενίκευσης καί έμπει- 
ρικής παρατήρησης είναι πάμπολλοι, καμμιά συνταγή 
δέν μπορεί νά ύποκαταστήσει έπαρκώς τήν ατομική 
παιδεία καί τά ατομικά χαρίσματα του έκάστοτε έρευ- 
νητή. ’Ακόμα καί αν όλοι άποδέχονταν in abstracto τήν 
’ίδια μέθοδο, τά μάτια του λαγού θά παρέμεναν διαφο
ρετικά άπό τά μάτια τής κουκουβάγιας. Οΐ λεγόμενες 
«μεθοδολογικές συζητήσεις» σχετίζονται περισσότερο

/ /  / 5 <Ν -S ~  / V»με τον σχηματισμό ιδεολογικών παραταςεων εντός του 
στρώματος τών έπιστημόνων καί λιγότερο μέ τήν 
ουσιαστική πρόοδο τής γνώσης.

Διαφορετικά τίθεται τό πρόβλημα του ορθολογι
σμού καί του άνορθολογισμοϋ όταν περνάμε στό έπίπε-
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δο των κοσμοθεωρητικών αποφάσεων καί τών ήθικών- 
κανονιστικών προτιμήσεων. ’Εδώ ή διαμάχη «όρθολο- 
γιστών» καί «άνορθολογιστών» αφορά στήν πραγμα-

/  ν  r  y ρ  <- v -ν ¡\  /  / Jτικοτητα οχι τον αμοιοαιο ελεγχο θεωρίας και εμπει
ρίας, αλλά τήν έπικράτηση αυτών ή εκείνων τών 
συγκεκριμένων (καί, σιωπηρά ή δχι, προϋποτιθέμενων) 
θέσεων. Οί «όρθολογιστές» συνδέουν έξ όρισμοϋ τίς 
προσφιλείς τους ηθικές-κανονιστικές θέσεις μέ τήν «ορθή 
χρήση του Λόγου», γιά νά βγάλουν κατόπιν τό συμπέ
ρασμα δτι οποίος άντιστρατεύεται τίς θέσεις αυτές τό 
κάνει μόνο καί μόνο γιατί είναι ανίκανος νά σκεφθεί 
λογικά. 'Όμως άνάμεσα σέ μορφή καί περιεχόμενο, 
δηλαδή άνάμεσα στήν επιχειρηματολογία σύμφωνα μέ 
τούς τρέχοντες λογικούς κανόνες καί σέ τοποθετήσεις 
έναντι ζητημάτων περιεχομένου, δέν ύφίσταται καμμία 
άναγκαία σχέση· ή ’ίδια μορφή λογικής έπιχειρηματο- 
λογίας μπορεί ώς πρός τό περιεχόμενο νά οδηγήσει σέ 
έντελώς διαφορετικά συμπεράσματα δταν οΐ προκείμε- 
νες διαφέρουν. 'Υπό τήν έλέγξιμη μορφή τών λογικών 
κανόνων ο ορθολογισμός είναι καθαρά τυπικός- δταν 
πάει νά ταυτίσει τόν έαυτό του μέ ήθικά-κανονιστικά 
περιεχόμενα, τότε ξεφεύγει άπό τήν έπικράτεια του 
τέτοιου έλέγχου καί άρθρώνεται ώς κοσμοθεωρητική 
άπόφαση ύπό διπλή έννοια: ώς άπόφαση ύπέρ του «ορθο
λογισμού» καί έναντίον του «άνορθολογισμοϋ», καί ώς 
άπόφαση ύπέρ αύτών τών περιεχομένων καί κατά τών 
άλλων. 'Όταν οί «όρθολογιστές» θεωρούν δτι ή άπό
φαση ύπέρ του «ορθολογισμού» είναι ή Ιδια eo ipso
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ορθολογική, κάνουν κάτι πού δλοι μας απορρίπτουμε 
αυτονόητα στήν καθημερινή μας ζωή: αναγνωρίζουν 
σέ κάποιον, δηλαδή στόν «Λόγο», τό δικαίωμα νά 
είναι ο κριτής δταν κρίνεται ό ίδιος. Πρόκειται βέβαια 
γιά κλασσική αξίωση ισχύος, πίσω άπό τήν οποία, ώς

r / ρ t ~  > γ / ~  t /γνωστον, κρυοονται οι συναφείς αξιώσεις των έκαστο- 
τε έκπροσώπων του «Λόγου». Άλλά καί οί «άνορθο- 
λογιστές» βρίσκονται μπροστά σέ άνυπέρβλητες δυσ
κολίες. Δέχονται δτι ή πηγή τών έσχατων κοσμοθεω
ρητικών καί ήθικών-κανονιστικών θέσεων βρίσκεται 
ultra rationem, δμως δέν είναι σέ θέση νά έξοβελίσουν 
μέ συνέπεια τόν Λόγο, τουλάχιστον ύπό τή μορφή τής 
χρήσης έπιχειρημάτων μέ κατά τό δυνατόν συνεκτική 
λογική δόμηση. 'Όποιος δέν έπιχειρηματολογεΓ συνε
κτικά καί τυπικώς ορθά είναι καταδικασμένος στό 
κοινωνικό μηδέν, δχι μόνον δηλαδή δέν μπορεΤ νά 
έκστρατεύσει έναντίον του «ορθολογισμού», άλλά ουτε 
κάν λαμβάνεται ύπ’ δψιν. 'Όπως οί «όρθολογιστές» 
άρνοΰνται νά δουν τόν ορθολογισμό στήν άντίπερα δχθη, 
έτσι καί οΐ «άνορθολογιστές» σφάλλουν δταν νομίζουν 
δτι ό «ορθολογισμός» ξεραίνει μέ τίς αφαιρέσεις του 
τίς υπαρξιακές προϋποθέσεις τής σκέψης. Καμμιά άπό 
τίς δύο παρατάξεις δέν είναι σέ θέση ουτε νά πραγμα
τώσει δσα έπαγγέλλεται ή ίδια, ουτε κάν νά έπαλη- 
θεύσει στό άκέραιο τούς φόβους τής άλλης. Ή από
φαση ύπέρ τοΰ «όρθολογισμοΰ» παραμένει υπαρξιακή 
απόφαση καί ή υπεράσπιση τοϋ «άνορθολογισμοΰ» 
γίνεται μέ ορθολογικά μέσα. Γ ι’ αύτό τέτοιες άντιπα-



ραθέσεις δέν μπορούν νά λαμβάνονται στήν ονομαστική 
τους αξία. Τά ουσιώδη έρωτήματα γιά μιά νηφάλια 
ανάλυση είναι τά εξής: τ ί χαρακτηρίζεται έκάστοτε 
ώς ορθολογικό ή άνορθολογικό; ή' καί από ποιόν γίνε
ται δεκτό ή απορρίπτεται ώς ορθολογικό ή άνορθολο
γικό; μέ τίνος τήν αξίωση αλήθειας καί ισχύος συνδέεται 
δ,τι χαρακτηρίζεται ώς ορθολογικό ή άνορθολογικό;

'Όπως ήδη συνεπάγεται ή διαστολή ανάμεσα σέ 
έπιστημονικό καί σέ ήθικό-κανονιστικό ορθολογισμό, 
διόλου δέν συνάπτω τή θέση ότι οί ήθικές αξίες είναι 
σχετικές (δηλαδή προϊόντα συγκεκριμένων υποκειμέ
νων σέ συγκεκριμένες καταστάσεις) μέ κάποιας μορ
φής γνωστικό σχετικισμό καί σκεπτικισμό. Στό κρί
σιμο αύτό σημείο ή τοποθέτησή μου άντιτίθεται σέ 
ολόκληρη τήν Ισαμε τώρα φιλοσοφική παράδοση, δη
λαδή καί στις δύο βασικές, άν καί άντίρροπες, κατευ
θύνσεις της. Ό σκεπτικισμός συνέδεε πάντοτε, τόσο 
στίς άρχαϊες (σοφιστική, πυρρωνισμός) όσο καί στίς

/ > <Ν / / ϊ Λ / ~νεωτερες εκοοχες του, τήν αουνατοτητα γνώσης των 
πραγμάτων μέ τή σχετικότητα καί τή μεταβλητότη
τα του καλού καί του κακού, ένώ 6 πλατωνισμός καί 
οί ΐδεοκρατικές τάσεις γενικότερα έκαναν άκριβώς τό 
αντίστροφο: ή έδραιότητα τής μεταφυσικής γνώσης 
στήριζε τή βεβαιότητα γιά τό ές άεί άμετάβλητο καλό 
καί κακό. ’Έτσι, ό σκεπτικισμός ήταν πάντοτε άντε- 
στραμμένος πλατωνισμός καί ό πλατωνισμός άντεστραμ- 
μένος σκεπτικισμός. Κατά τή δική μου αντίληψη ή 
γνώση τών άνθρωπίνων πραγμάτων είναι δυνατή,
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τουλάχιστον σέ πρακτικώς έπαρκή βαθμό — καί ακρι
βώς ή γνώση αύτή μας έπιτρέπει τή διαπίστωση ότι

« ·» ν*/ 7   ̂ / /  ν / » /οι αςιες είναι σχετικες με την έννοια που ανεφερα 
παραπάνω. Δέν ύφίσταται καμμία λογικά αναγκαία 
συνάφεια ανάμεσα στόν γνωσιοθεωρητικό σκεπτικισμό
καί στόν ήθικό σχετικισμό. Ή απόφανση: «δέν μπορώ

/ / / ; > / ( > / « /  > να γνωρίσω τα πραγματα, αρα όεν υπαρχουν αντίκει-
μενικές άξίες» είναι λογικά έσφαλμένη. Άπό τή θέση
«δέν μπορώ νά γνωρίσω τά πράγματα» προκύπτει
απλώς ότι «δέν μπορώ νά γνωρίζω αν οί άξίες είναι
άντικειμενικές». ’Άρα οφείλω νά γνωρίζω τά πράγμα-

/ / 7 Ρ * Ρ *' « » ν* / <> / ~τα προκειμενου να είμαι οεοαιος οτι οι αςιες όεν είναι 
άντικειμενικές καί άμετάβλητες. Βεβαίως, όταν λέμε 
ότι ή γνώση τών άνθρωπίνων πραγμάτων είναι δυνα
τή, οφείλουμε νά διαχωρίζουμε διάφορα έπίπεδα καί νά 
έξηγοΰμε σέ ποιό έπίπεδο καί σέ ποιάν έκάστοτε έκτα
ση είναι δυνατή: μιλάμε γιά τό έπίπεδο τής κοινωνικής 
οντολογίας, γιά έκεΤνο τής κοινωνιολογίας ή γιά έκείνο 
τής ιστορίας; Δέν μπορώ νά ύπεισέλθω έδώ στό και- 
ριότατο αύτό ζήτημα, τό οποίο άκριβώς τώρα πρα
γματεύομαι σέ μιάν έκτενή έργασία μου. Άλλά όποιος 
είναι έξοικειωμένος μέ κείμενα διαφόρων πολιτισμών 
καί εποχών, άς άναλογισθεΤ άπό ποιές άπόψεις καί γιά 
ποιούς λόγους πράγματα πού ειπώθηκαν πρίν άπό 
χιλιάδες χρόνια ή μέσα σέ έντελώς διαφορετικές συν
θήκες μπορούν νά μάς είναι σήμερα κατανοητά μέ 
τόση αμεσότητα. Αύτό τό μόνιμο άνθρώπινο καί κοι
νωνικό υπόστρωμα, πού άπ ο τελεί άντικείμενο τής
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κοινωνικής οντολογίας, συνιστά τή βάση καί τήν έγ- 
γύηση τής γνώσης τών ανθρωπίνων πραγμάτων.

Προφανώς, γιά νά κατανοήσω ανθρώπους που
/ V / / ζ1» / > V*/ > / 5 /πίστευαν η πιστευουν σε όιαφορετικες αςιες απο εμενα 

πρέπει νά αντλήσω τά κριτήριά μου από αυτήν τή 
βαθύτερη γνώση, δηλαδή νά προχωρήσω σ ’ ενα στρώ
μα βαθύτερο από κάθε άξία καί νά κρατήσω, μέ τήν 
έννοια αύτή, στάση αξιολογικής ουδετερότητας. 'Όσοι 
λένε δτι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο άπλώς είναι ανίκα
νοι νά διεισδύσουν γνωστικά ώς τό βαθύτερο αύτό στρώμα 
— καί επιπλέον είναι καί απρόθυμοι: γιατί υπό τό 
πρόσχημα τής άρνησης τής δυνατότητας τής αξιολο
γικής ουδετερότητας προσπαθούν άπλώς νά επιβάλουν 
μιά γνώση διαποτισμένη άπό τίς δικές τους άξίες, δηλαδή 
τίς δικές τους άξιώσεις ισχύος. Αυτό είναι αναπόφευ
κτο καί χρησιμότατο στήν κοινωνική διαπάλη, δμως 
άπό γνωστική άποψη σημαίνει τήν κατάργηση κάθε 
έννοιας έπιστήμης, ακόμα καί τής στοιχειωδέστερης. 
Γιατί καμμία έπιστήμη δέν είναι δυνατή άν δέν ύφί- 
σταται ώς εναν άξιόλογο βαθμό ή δυνατότητα νά δια
χωρίζει κανείς τίς έπιθυμίες του άπό τήν πραγματικό
τητα. ’Άν δέν θέλουμε ή δέν μπορούμε νά διαστέλλου- 
με τίς έπιθυμίες μας (διάβαζε: τίς άξίες μας) άπό τό 
τί συμβαίνει στόν κόσμο, τότε ή ή έπιστήμη δέν έχει 
λόγο ύπαρξης ή θά άρκοϋσε νά έκφράζει κανείς τίς 
έπιθυμίες του γιά νά θεωρείται αύτομάτως επιστήμο
νας. Δέν άγνοώ καθόλου πόσο δύσκολη καί άτελής 
είναι ή προσπάθεια ύπερνίκησης προσωπικών έπιθυ-
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μιών πρός χάρη τής επιστημονικής γνώσης. Άλλά 
οποίος ζητά τόν εξοβελισμό τής αξιολογικής ούδετερό- 
τητας επειόή είναι όυσεπιτευκτη, υποπίπτει στον ιόιο 
παραλογισμό, σάν νά ζητούσε τήν κατάργηση τών 
δικαστηρίων επειδή ή ανθρώπινη δικαιοσύνη ήταν καί 
θά είναι πάντοτε άτελής. Φυσικά, ή ’ίδια ή γνώση τών 
ανθρωπίνων πραγματων όειχνει οτι υπαρχουν οργανικοί 
καί ανυπέρβλητοι λόγοι, γιά τούς οποίους ή αξιολογικά 
ουοετερη επιστημονική γνώση θα παραμενει ενα φαι
νόμενο κοινωνικά περιθωριακό. Ανάμεσα στήν τέτοια 
γνώση καί στή ζωή, πού διαμορφώνεται ώς άγώνας 
άξιών, υπάρχει μιά άγεφύρωτη άντίθεση.

Ό λόγος είναι συντομότατα ό έξής: οί άνθρωποι 
f / / / > /  / > αρεσκονται να πιστευουν (,και ενισχυουν κοινωνικά τή

θέση τους όταν κάνουν καί τούς άλλους νά πιστεύουν)
ότι οί αξίες τους, δηλαδή τό Δέον πού κηρύσσουν, δέν

Τ ι  / ν / / < > / < > /είναι υποκειμενικό, αρα σχετικό και παροοικο οημιουρ- 
γημα, παρά βγαίνει μέσα άπό τή φύση τών πραγμά
των, έπομένως κατέχει άντικειμενική δεσμευτικότητα- 
ή πρακτική συνέπεια είναι προφανής: όποιος διαβάζει 
ορθά τό Είναι δικαιούται νά καθοδηγεί τούς άλλους έν 
όνόματι του Δέοντος. Ή συνύφανση Είναι καί Δέοντος 
(όπως τή βρίσκουμε στήν ιδέα του Θεοΰ, στήν έννοια 
τής Φύσης ή του ’Ανθρώπου) υπηρέτησε πάντοτε 
σκοπούς έπιβολής καί ισχύος. 'Όπως είναι αυτονόητο, 
ή διάκριση μεταξύ Είναι καί Δέοντος μπορεΓ νά γίνει 
μόνον άπό όποιον δέν έπιδιώκει τέτοιους σκοπούς — και 
είναι διάκριση καθαρά γνωστική. Δέν σημαίνει δηλαδή
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οτι οι διάφορες αντιλήψεις περί Δέοντος δέν πηγάζουν
> / / > / ττιΤ ~ ~ /απο το εμπειρικό ϋ ινα ι της κοινωνικής πραγματικό
τητας. Γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα ή δια
πίστωση τής διαμόρφωσης των αντιλήψεων αύτών μέσα 
σέ ορισμένες συνθήκες καί ή άντληση ενός -ηθικού 
Δέοντος άπό τόν όντολογικά δεδομένο ήθικό χαρακτή
ρα ενός Είναι. Τόσο τό Είναι όσο καί τό Δέον έχουν 
διπλές σημασίες, οί όποιες δέν πρέπει νά συγχέονται. 
Είναι μπορεί νά σημαίνει τόν δεδομένο έμπειρικό κό
σμο χωρίς αξιολογικούς προσδιορισμούς ή ένα αξιολο
γικά φορτισμένο έσχατο όντολογικό έρεισμα του έμπει- 
ρικοϋ κόσμου4 καί Δέον μπορεί νά σημαίνει μιά διατα
γή ανεξάρτητα άπό τό ήθικό ποιόν του περιεχομένου 
της ή έναν άξιολογικά φορτισμένο κανόνα, ό όποιος 
μάλιστα μπορεί καί νά συγκρούεται μέ τίς απλές έξου- 
σιαστικες επιταγες νή κλασσική συγκρουση νομού και 
ήθικής, Κρέοντα καί ’Αντιγόνης). ’Ακριβώς κατά τόν 
Γδιο τρόπο μπορούν νά συγκρούονται μεταξύ τους καί 
οί δύο έννοιες του Είναι. Τό άξιολογικά φορτισμένο 
Δέον δέν συνάγεται άπό όποιοδήποτε έμπειρικό Είναι, 
παρά μόνον άπό ένα Είναι έπίσης άξιολογικά φορτι
σμένο. Σ ’ αύτό τό επίπεδο κινείται ή ήθική-κανονιστι- 
κή σκέψη (άδιάφορο άν είναι θεολογική καί τό Είναι 
τό ονομάζει Θεό ή άθεϊστική καί τό Είναι τό ονομάζει 
Λόγο κ.λπ.). ’Αντίθετα, ή έπιστημονική διάκριση Ε ί
ναι καί Δέοντος σημαίνει ότι δέν μπορεί νά υπάρξει

/ > /  ̂ / 77’'?* > > ν ι ~κάποιο εμπειρικά όεοομενο ϋαναι απ οπου να μπορει 
νά άντληθεί ενα άξιολογικά φορτισμένο Δέον.
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Ό Carl  Schmitt  στήν ’Έννοια του Πολίτικου εμφάνισε τήν 
σύγκρουση «εχθρός-φίλος» ώς προσδιοριστική τής έννοιας 
του πολίτικου. Ουσιαστικό δέ ρόλο λαμβάνει στήν πολιτική 
θεωρία του ό υπαρξιακός χαρακτήρας τής απόφασης. Στό 
εργο σας ’Ισχύς καί Άπόφαση διαβάζουμε (ελληνική έκδο
ση, σ. 213): «Ή έσχατη πραγματικότητα συνίσταται άπό 
υπάρξεις, άτομα ή ομάδες, πού άγωνίζονται γιά τήν αυτο
συντήρησή τους καί μαζί άναγκαστικά γιά τήν διεύρυνση 
τής ισχύος τους. Γ ι’ αύτό συναντώνται ώς φίλος ή ώς 
εχθρός καί άλλάζουν τούς φίλους καί τούς εχθρούς άνάλογα 
μέ τίς ανάγκες του άγώνα γιά τήν αυτοσυντήρησή τους καί 
τήν διεύρυνση τής ισχύος τους». Αντιμετωπίζουμε εδώ τήν 
επιστημολογική διεύρυνση τής έννοιας «έχθρός-φίλος»; Πώς 
συσχετίζετε τό έργο σας μέ τό εργο του C. Schmitt;

Ή περικοπή άπό τό εργο μου ’Ισχύς κα ί Άπόφαση, 
τήν οποία παραθέσατε, άναφέρεται, όπως άλλωστε 
λέγεται ρητά, σέ ολόκληρη τήν έκταση τής κοινωνι
κής πραγματικότητας, εδώ πρόκειται δηλαδή γιά μιάν 
άπόφανση τής κοινωνικής οντολογίας καί όχι γιά μιά 
προσπάθεια όρισμοϋ του πολίτικου στοιχείου. Θά ήταν 
ουσιώδες λογικό καί πραγματολογικό σφάλμα νά νομί
σει κανείς ότι μιά άπόφανση τής κοινωνικής όντολο- 
γιας μπορει να προκυψει ως απλη οιευρυνση ενος ορι
σμού τής πολιτικής μέ βάση τή σχέση φίλου καί έχθροϋ. 
’Ακριβώς τό άντίθετο συμβαίνει: έπειδή ή σχέση φί- 
λου-έχθροϋ είναι μέγεθος τής κοινωνικής οντολογίας,
£ / ~ / / f f / S f V tόεν μπορει να χρησιμεψει, με την ειόοποιο έννοια, ως 
κριτήριο γιά τόν ορισμό του πολίτικου στοιχείου. Δέν
> ~  > / -s r  /  > - ,  t i rεπιχειρώ εγω, λοιπον, μιαν επιστημολογικά ανεπιτρε-
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πτη διεύρυνση ένός πολίτικου κριτηρίου πρός τήν 
κατεύθυνση τής κοινωνικής οντολογίας, αλλά απενα
ντίας ό C. Schmitt έπεχείρησε μιάν έπιστημολογικά 
ανεπίτρεπτη στένωση μιας παραμέτρου τής κοινωνι
κής οντολογίας γιά νά πορισθεΓ ετσι τόν ορισμό του 
πολίτικου στοιχείου. Μου φαίνεται σχετικά εύκολο νά 
κατανοήσουμε γιατί σφάλλει ο C. Schmitt. Τό πεδίο
τής κοινωνικής οντολογίας, δηλαδή ή κοινωνική πρα-

/ / / ·\ / / / γματικοτητα στο σύνολο της, συνισταται σε κοινωνι
κές σχέσεις, όμως οί σχέσεις αύτές δέν είναι όλες 
οημοσιες και πολίτικες, αλλα επίσης ιόιωτικες και ως 
τέτοιες πολιτικά αδιάφορες. 'Όπως ξέρουμε δλοι, φιλία 
καί εχθρα υπάρχουν, σέ διαφορετικές πάντα διαβαθμί
σεις, τόσο στόν δημόσιο-πολιτικό όσο και στόν ΐδιωτι- 
κό-άπολιτικό χώρο- ή σχέση φιλίας καί έχθρας χαρα
κτηρίζει τήν κοινωνική σχέση στό σύνολό της κι όχι 
μονάχα τήν πολιτική σχέση. Ή πολιτική σχέση είναι 
κοινωνική σχέση, όμως δέν είναι όλες οί κοινωνικές 
σχέσεις πολιτικές. Κάνοντας ενα λογικό άλμα, ό C. 
Schmitt ταυτίζει ουσιαστικά τήν πολιτική καί τήν 
κοινωνική σχέση, δηλαδή παίρνει μιά σχέση μέ καθο
λικό κοινωνικό βεληνεκές καί τή χρησιμοποιεί γιά νά 
ορίσει ενα πεδίο στενότερο από τό συνολικό πεδίο τής 
κοινωνίας. 'Όμως ή ειδοποιός διαφορά του ευρύτερου 
γένους δέν μπορεΤ νά συμπίπτει λογικά μέ τήν ειδοποιό 
διαφορά του στενότερου γένους· τό άλογο έχει πράγμα
τι τήν ιδιότητα νά είναι τετράποδο ζώο, άν όμως τό 
ορίσουμε άποκλειστικά μέ βάση αύτήν του τήν ΐδιότη-
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τα τότε δέν διαφέρει σε τίποτε από εναν σκύλο. Τό ’ίδιο 
ισχύει καί ώς πρός τόν ορισμό τής πολιτικής: έντός 
της ύφίστανται σχέσεις φίλων καί έχθρών, ομως αύτές 
ϋφίστανται καί έκτος της, άρα τό ειδοποιό γνώρισμα 
τής πολιτικής πρέπει ν’ άναζητηθεΤ άλλου.

Τώρα, ή ύπαρξη φίλων καί έχθρών καί έντός τής 
πολιτικής είναι διαπίστωση εντελώς ανεξάρτητη από 
τίς ήθικές μας προτιμήσεις καί ευχές. Είναι δηλαδή
» / / </ r r > r <\ rεμπειρικά πασίγνωστο οτι, σε ολα τα επίπεδα, τα 
πολιτικά υποκείμενα ομονοούν μέ τούς δέ καί μάχονται 
έναντίον τών δέ, ενδεχομένως μέ αιματηρά μέσα. ’Επίσης 
είναι προφανές δτι ή διατύπωση «φιλία-εχθρα» δέν 
μιλά μόνον γιά εχθρα, δπως τήν έρμηνεύουν πολλοί 
διαστρεβλώνοντάς την, άλλά έξ ίσου θεωρεί καί τή 
φιλία ώς όρο άσκησης τής πολιτικής. Μέ βάση αύτά 
τά αναμφισβήτητα δεδομένα, όταν εγώ άντικρούω τόν 
ορισμό του C. Schmitt γιά τήν πολιτική, άντικρούω 
συνάμα καί τίς θέσεις εκείνων πού άπορρίπτουν τόν 
ορισμό του όχι γιατί είναι λογικά έσφαλμένος (άλλω
στε κανείς απ αυτους όεν εγει αντίληφΰει το λογίκο 
σφάλμα), άλλά γιατί θέλουν νά πιστεύουν ότι τόσο άπό 
τήν πολιτική όσο καί άπό τίς υπόλοιπες κοινωνικές 
σχέσεις μπορεί νά έξαλειφθεί τό στοιχείο τής εχθρας

/ < >  / λ /  Υ  f" \  Υ  ~  /και η όιηνεκης δυνατότητα μετεςελιςης του στοιχείου 
αύτοϋ σέ θανάσιμη σύγκρουση. Στήν άφελή αύτή πί
στη μπορούν νά άντιταχθοϋν, μέ βάση τίς προηγούμε
νες παρατηρήσεις, τά έξης: α) αν άπορρίψουμε τόν
* / ~  λ ~  / ρ f ' C* '  f ~ορισμο της πολίτικης με 5αση το οιπλο κριτηρto της
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φιλίας καί τής εχθρας, τότε ό έξοβελισμός τής εχθρας 
άπό τόν ορισμό αυτό θά πρέπει λογικά νά συνεπιφέρει 
καί τόν έξοβελισμό τής φιλίας· β) ή ύπαρξη εχθρας (ή 
φιλίας) στήν πολιτική καί ό ορισμός τής πολιτικής μέ
ρ f / - * /  / ' ν Λ 'S" ~οαση τη φιλία και την εχΰρα είναι όυο πραγματα εντελώς 
διαφορετικά. Γιά τούτο καί αΰταπατώνται όσοι νομί
ζουν ότι άπορρίπτοντας τόν ορισμό του C. Schmitt θά 
«έξανθρωπίσουν» τήν πολιτική.

"Οπως ήδη ύπενόησα, δέν χρειάζεται νά είναι κανείς 
οπαδός του Schmitt γιά νά γνωρίζει ότι στήν πολιτική 
υπάρχουν έχθροί καί φίλοι. Πρόκειται γιά εμπειρία τόσο 
παλιά όσο καί ό κόσμος, έμπειρία άποτυπωμένη άπό 
άρχαιοτάτων χρόνων σέ κάθε είδους παροιμιώδεις, 
φιλοσοφικές ή νομικές ρήσεις- ας θυμίσω μόνο τή 
στερεότυπη έκφραση κατά τή σύναψη συμμαχιών στήν 
άρχαία Ελλάδα: «τόν αυτόν εχθρόν καί φίλον νομί- 
ζειν». Προσωπικά δέν χρειάστηκε νά μάθω τίποτε άπό 
τόν C. Schmitt, τό όποιο νά μή γνώριζα ήδη άπό τή 
μελέτη τής ιστορίας του παρελθόντος καί του παρό
ντος ή άπό πολιτικούς στοχαστές όπως ό Θουκυδίδης, 
ό Machiavelli ή ό Max Weber. Διάβασα άλλωστε τόν 
C. Schmitt πολύ άργότερα άπό αυτούς, καί μολονότι, 
όπως κάθε καλαίσθητος άναγνώστης, εκτιμώ εξαιρε
τικά τό θαυμάσιο υφος του, πολύ γρήγορα είδα ότι 
κάτω άπό τίς άστραφτερές διατυπώσεις του κρύβονται 
λογικά κενά ή σφάλματα. Εξήγησα γιατί είναι έσφαλ- 
μένος ο ορισμος του για την πολιτική (,απ οσο γνω
ρίζω, είμαι ό πρώτος πού επικρίνει τόν Schmitt άπό
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αυτήν τήν άποψη), όμως έξ ίσου αντίθετο μέ βρίσκει 
ό τρόπος, μέ τόν οποίο ό Schmitt ορίζει μιάν άλλη 
κεντρική του έννοια, τήν έννοια τής απόφασης. Ό 
προσεκτικός αναγνώστης του βιβλίου μου ’Ισχύς κα ί 
Απόφαση γνωρίζει ότι έκεί ασκείται έντονη καί διε
ξοδική κριτική σέ δ,τι ονομάζω «στρατευμένη θεωρία 
τής απόφασης», στήν οποία άντιπαραθέτω τήν «πε
ριγραφική θεωρία τής απόφασης». Ή πρώτη συνδέει 
τόν Schmitt μέ τήν υπαρξιακή φιλοσοφία του μεσοπο
λέμου καί τόν υποχρεώνει νά συμμερίζεται τίς λογικές 
καί πραγματολογικές της ατέλειες ή παρανοήσεις. Ό  
υπαρξισμός, παρά τήν πολεμική του έναντίον του φι- 
λελευθερου-καντιανοϋ ήθικισμοϋ, θεώρησε καί ό ίδιος 
τήν απόφαση κατ’ ουσίαν ήθικά-κανονιστικά, δηλαδή 
τήν αναγόρευσε σέ «γνήσια» έκφραση τής «γνήσιας»

γ ' ’ Ά f f f  f f (> /υπαρςης, σε αντίθεση με τους αυτοματισμούς που οιε- 
πουν τή ζωή τής «άναυθεντικής» ανώνυμης μάζας ή 
του αλλοτριωμένου προσώπου. 'Όμως καμμιά θεωρία 
γιά τήν απόφαση δέν μπορεί νά είναι θεωρητικά έπαρ- 
κής, αν δέν διαστέλλει ανάμεσα στήν απόφαση μέ τήν 
έννοια τής έξ αρχής συγκρότησης μιας κοσμοθεωρίας 
καί μιας ταυτότητας, καί στήν απόφαση μέ τήν έννοια 
τής έπιλογής μεταξύ ήδη διαμορφωμένων έναλλακτι-

r f ρ f fκων λύσεων πανω.στη δάση μίας ηόη σχηματισμένης 
κοσμοθεωρίας καί ταυτότητας. Ά ν δοϋμε ετσι τά 
πράγματα, τότε διαπιστώνουμε ότι κάθε υποκείμενο
> f t  I IX / — ■’ >αποφασίζει, εφ οσον κανένα υποκείμενο οεν μπορει να 
προσανατολισθεί μέσα στόν κόσμο χωρίς κοσμοθεωρη-
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τική τοποθέτηση καί χωρίς ταυτότητα. Ή απόφαση 
γίνεται ετσι αντιληπτή ώς περιγραφική έννοια, δηλαδή 
διαπιστώνεται απλώς ότι κάθε υποκείμενο αποφασίζει 
αναπόδραστα ετσι κι αλλιώς, καί δχι ώς έννοια κανο- 
νιστική-στρατευμένη, ήτοι δέν υποδεικνύεται στό υπο
κείμενο μιά «ορθή» απόφαση ώς «ορθή» έπιλογή μεταξύ 
εναλλακτικών λύσεων. Τό λάθος τής στρατευμένης 
θεωρίας τής απόφασης, τήν οποία πρεσβεύει ό Schmitt 
μαζί μέ ύπαρξιστές θεολόγους καί φιλοσόφους, είναι 
ότι, ταυτίζοντας τήν απόφαση μέ τή «γνήσια» από
φαση, χωρίζει τά κοινωνικά καί πολιτικά υποκείμενα 
σέ δσα λαμβάνουν αποφάσεις καί σέ δσα άρνοΰνται νά 
λάβουν. 'Όμως έτσι απλώς διαιωνίζονται οί ορθολογι
στικές προκαταλήψεις, έναντίον τών οποίων έκστρά- 
τευσε ό υπαρξισμός, γιατί λαμβάνονται στήν όνομαστι-

/ ιν-/ t > / / * /κη τους αςια οι αποφανσε^ς των διάφορων υποκείμενων 
γιά τόν έαυτό τους καί θεωρείται δτι όποιος κηρύσσε
ται θεωρητικά ύπέρ τής μεγάλης απόφασης τήν πρα
γματοποιεί περισσότερο ή καλύτερα άπό όποιον κη
ρύσσεται θεωρητικά έναντίον της, θέλοντας νά παρου
σιάσει τή δική του τοποθέτηση δχι ώς άπόρροια υπαρ
ξιακών, άρα πιθανώς αυθαιρέτων άποφάσεων, αλλά ώς 
έπιταγή ύπερπροσωπικών καί αντικειμενικών αρχών 
(Λόγος, 'Ιστορία, Θεός, Φύση κ.λπ.). 'Όμως τό άν θά 
ταχθεί κάποιος ύπέρ ή κατά τής απόφασης στό φιλο
σοφικό, θεολογικό ή πολιτικό έπίπεδο δέν σημαίνει τίποτε 
γιά τό τί κάνει ο ίδιος, παρά έξαρτάται άπό τή συγκε
κριμένη συγκυρία στό μέτωπο τών ιδεών, δηλαδή άπό



τό τί υποστηρίζουν οί αντίπαλοί του. Οί φιλελεύθεροι 
υπεράσπισαν, ενάντια στήν «απόφαση», τή δήθεν αύ- 
τοπαραγόμενη διηνεκώς νομοτέλεια του «κράτους δι
καίου», στό πλαίσιο τής πολεμικής τους εναντίον των 
αυθαιρεσιών του μονάρχη ή, αργότερα, εναντίον τών 
εκρήξεων τής επαναστατικής βούλησης· καί οί εχθροί 
του φιλελευθερισμού επιστράτευσαν μέ τή σειρά τους

! » t k f t  > V* t 1 t ~τήν «απόφαση» και τήν «εξαίρεση» ενάντιον τής 
αύτοκατανόησης του φιλελευθερισμού.

Σέ διάφορες έργασίες μου (π.χ. στό βιβλίο μου γιά
/ t  r  t  f  > t t  » λ / tτον συντηρητισμό χαι προ παντος σ ενα ειοικο κειμε- 

νο, πού δημοσιεύθηκε έλληνικά ώς έπιλεγόμενα στή 
μετάφραση τής Πολίτικης Θεολογίας) έδειξα τίς ανε
πάρκειες τών αντιλήψεων του Schmitt καί σέ μιά σειρά 
άλλων προβλημάτων: στό πρόβλημα τής κυριαρχίας καί 
τής έκτακτης κατάστασης, στό πρόβλημα τών γνω
στικών ορίων τής νομικής έπιστήμης ή στό πρόβλημα 
του πολίτικου ρομαντισμού. Δέν χρειάζεται νά έπανα- 
ληφθοϋν αύτά εδώ. Επιθυμώ νά έπισημάνω γενικότε
ρα ότι, όπως οί έννοιες του φίλου καί του εχθρού διό
λου δέν είναι δημιουργήματα του Schmitt, έτσι καί ή 
έννοια τής άπόφασης ούτε έπινοήθηκε ούτε καθιερώ
θηκε άπ’ αύτόν. 'Ως γνωστόν, στή σύγχρονη φιλοσο
φία τήν είσηγήθηκε ό Kirkegaard, καί συνδέθηκε μέ 
ποικίλα περιεχόμενα, π.χ. όσοι τήν έγκολπώθηκαν διόλου 
δέν ήσαν όλοι φίλοι του εθνικοσοσιαλισμού, όπως νο
μίζουν διάφοροι άδαείς, άλλά πολλοί υπήρξαν συνεπείς 
έχθροί του (π.χ. Jaspers, Barth). Μόνον πολύ έπιφα-
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t > — ~ 5 >  ̂ f J /νειακοι αναγνώστες μπορούν ν ανακαλύπτουν ουσιώ
δη κοινά σημεία ανάμεσα στό εργο του Schmitt καί 
στίς δικές μου αναλύσεις, δηλαδή αναγνώστες, τών
t / r >γ t > -s /  » ^  ~  rοποίων τα εςαρτημενα αντανακλαστικα αντιορουν σε 
ορισμένες συνθηματικές λέξεις, ενώ τό μυαλό εργάζε
ται μέ βραδύτατους ρυθμούς. ’Έχοντας παρακολουθή
σει από πολύ κοντά τίς συζητήσεις γύρω άπό τόν 
Schmitt στή Γερμανία, αποκόμισα τήν εντύπωση ότι 
εγινε κάτι παράδοξο: ύπερτιμήθηκε ώς στοχαστής 
ακριβώς γιατί οί έχθροί του, τονίζοντας τή σχετικά 
σύντομη συνεργασία του μέ τούς έθνικοσοσιαλιστές καί 
ανάγοντας —εσφαλμένα— τό σύνολο του έργου του σ ’ 
αύτήν, τόν μετέβαλαν σέ περίπου δαιμονική προσωπι-

f  VT71 / '  > 'Λ  » > t/ >κοτητα. ϋ τσ ι καταφεραν το αντιΰετο απ ο,τι επε- 
όιωκαν, οηλαόη εστρεψαν τη γενική προσοχή επάνω 
του καί τόν κατέστησαν περίπου κλασσικό συγγραφέα. 
"Ας μου έπιτραπεΤ νά παραμείνω νηφαλιότερος: ούτε 
υπερτιμώ τόν Schmitt ούτε τόν θεωρώ άσήμαντο, δέν 
είμαι, γιά νά έκφρασθώ στή γλώσσα του, ούτε φίλος 
του ουτε καί έχθρός του.

Ό C. Schmitt υποστηρίζει ότι «'όλες οί μεστές εννοιες της 
σύγχρονης πολιτειολογίας είναι έκκοσμικευμένες θεολογικές 
εννοιες». Λαμβάνοντας τό γεγονός τούτο ώς δεδομένο, μπορεΐ 
ή πολιτική θεωρία νά μεταφερθεΐ αυτούσια σέ άλλους πο
λιτισμούς μέ διαφορετικές θεολογικές παραδόσεις;

Οί δομικές αντιστοιχίες μεταξύ τών θεολογικών καί 
πολιτικών εννοιών δέν ήσαν κάποια ρηξικέλευθη άνα-
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κάλυψη του Schmitt. Άλλωστε 6 ’ίδιος παρέπεμψε ρητά 
καί αναλυτικά σέ άντεπαναστάτες θεωρητικούς του 
18ου καί του 19ου αιώνα, πρό παντός τούς Bonald καί 
Donoso Cortés, oí οποίοι είχαν έπισημάνει επαρκέστα
τα τίς παραλληλίες τής έννοιολογικής δομής, άλλά καί 
τίς πολιτικές οσμώσεις μεταξύ απολυταρχίας καί θεϊ
σμού, φιλελευθερισμού καί ντεϊσμού, δημοκρατίας καί 
πανθεϊσμού ή αθεϊσμού. Ή μαρξιστική άνάλυση τών 
κοινωνικών ιδεολογιών έφτασε σέ παραπλήσια πορί
σματα, δείχνοντας σέ διάφορα ιστορικά παραδείγματα 
δτι οί κοινωνίες παριστάνουν τόν κόσμο τών θεών σέ 
αναλογία πρός τήν ιεράρχηση τών κοινωνικών σχέ
σεων ή πάντως ετσι, ώστε ή άντίληψη γιά τό ΈκεΤ- 
θεν νά νομιμοποιεί όντολογικά καί ηθικά όσα συμβαί
νουν στό ’Εντεύθεν. Τώρα, ό Schmitt καί οί άντεπα
ναστάτες έμπνευστές του δίνουν στό θεολογικό έπίπεδο 
τό προβάδισμα, δηλαδή άντλοϋν τίς πολιτικές αποφά
σεις άπό τίς θεολογικές (ενώ ή μαρξιστική άνάλυση 
μεθοδεύεται άντίστροφα), γιατί ένδιαφέρονται γενικό
τερα νά κρατήσουν υψηλά τό κύρος τής θεολογίας, 
προκειμένου νά τή χρησιμοποιήσουν εναντίον του άστι- 
κοφιλελεύθερου ορθολογισμού. 'Όπως είναι γνωστό, όχι 
μόνον κατά τόν 19ο, άλλά καί κατά τόν 20ό αιώνα ό 
αστικός φιλελευθερισμός ή ή μαζικοδημοκρατική του 
μετεξέλιξη χτυπήθηκαν τόσο άπό «άριστερά», όσο καί 
άπό «δεξιά», καί ενα μέρος τών «δεξιών» έχθρών του 
άνέσυρε τά ιδεολογικά του όπλα άπό τό προαστικό 
παρελθόν, συγχωνεύοντας ωστόσο τά θεολογικά μοτί-
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βα μέ αισθητικά καί εκσυγχρονίζοντας τα ετσι, ένώ 
ενα άλλο μέρος κατέφυγε σέ μιάν άνανέωση παγανι- 
στικών μυθολογημάτων (έθνικοσοσιαλισμός, φασισμός). 
Καθώς ό Schmitt δέχεται, γιά τούς λόγους αυτούς, τό 
πρωτείο τής θεολογίας, θεωρεί κακώς τά έκκοσμικευμέ- 
να ιδεολογικά σχήματα ώς άπλά παράγωγα ή ώς χλωμές 
άνταύγειες έκείνης. 'Όμως ή χρονολογική προτεραιό
τητα τής θεολογίας διόλου δέν άποδεικνύει τή δομική 
έννοιολογική της προτεραιότητα. Μάλλον ή δομική 
άντιστοιχία θεολογικών καί έκκοσμικευμένων ή κοσμι
κών έννοιών όφείλεται στήν κοινή υπαγωγή καί τών 
δύο σέ υπέρτερες καί γενικότερες δομές σκέψης σύμ
φυτες μέ άνθρωπολογικές καί πολιτισμικές σταθερές· 
ή διάκριση Έκείθεν καί ’Εντεύθεν είναι δεδομένη ώς
j -ν / r ν / / / / / ~εννοιολογικη όομη ηόη με την πίστη στο νόημα της 
ζωής άνεξαρτήτως τών θεολογικών ή μή έκλογικεύ- 
σεών της. Ωστόσο ή διερεύνηση ένός τέτοιου προβλή
ματος, του οποίου καί μόνη ή διατύπωση ξεπερνά τόν 
ορίζοντα του C. Schmitt, θά μάς οδηγούσε πολύ μακριά.

’Έρχομαι στό δεύτερο σκέλος του ερωτήματος σας. 
Ή δυνατότητα μεταφοράς μιας πολιτικής θεωρίας σέ 
πολιτισμούς μέ διαφορετικές θεολογικές παραδόσεις 
έξαρτάται άπό τό ποιόν τής έκάστοτε θεολογικής 
παράδοσης, τό ποιόν του τόπου καί τό ποιόν του χρό
νου. 'Όταν μιλάμε γιά τήν έπίδραση καί τή διάδοση 
ιδεών, θά πρέπει νά μή μένουμε προσκολλημένοι σέ 
μηχανιστικά σχήματα, σύμφωνα μέ τά οποία μιά ιδέα 
δέν μπορεί νά έκδιπλωθεί έπιτυχώς σέ χώρους άλλους
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άπό τό λίκνο της. Οί ιδέες είναι πολύ εΰπλαστα εργα
λεία  καί οπλα, υπάρχουν καί δρουν μονάχα έρμηνευό- 
μενες καί μεθερμηνευόμενες. Διόλου δέν αποκλείονται 
λοιπόν — όπως καί διόλου δέν είναι πάντοτε δυνατές— 
συζεύξεις πολύ διαφορετικών θεολογικών καί πολιτι
κών παραδόσεων. Γιά νά τίς αποκλείσει κανείς, θά 
επρεπε νά αντιλαμβάνεται τήν πολιτική θεολογία τόσο 
μονομερώς όσο ό C. Schmitt ή ό κλασσικός μαρξισμός. 
Βεβαίως, είναι δύσκολο νά φαντασθοΰμε πώς ή εΐδω- 
λολατρική πολιτική θεολογία θά ένοφθαλμιζόταν στόν 
χριστιανικό Μεσαίωνα ή στή νεώτερη φιλελεύθερη 
Ευρώπη. Άπό τήν άλλη πλευρά, ή σύγχρονη παγκό
σμια κοινωνική πραγματικότητα, όπου ή χοάνη τής 
μαζικής δημοκρατίας εχει ισοπεδώσει κάθε άλλη ιε
ραρχία εκτός έκείνης του πλούτου, προβάλλεται σέ 
μιάν έξ Γσου επίπεδη κοσμοεικόνα, όπου κυριαρχούν οί 
κοσμικές άντιστοιχίες τής οριζόντιας καί κάθετης 
κοινωνικής κινητικότητας, ήτοι οί συνεχείς γενέσεις 
καί καταλύσεις τών ποικιλότερων συνδυασμών γ ι’ αύτό 
είναι σήμερα τόσο δημοφιλείς —καί τόσο αυτονόητες— 
οΐ θεωρίες περί «χάους». Μπορώ θαυμάσια νά φαντα- 
σθώ ότι, κάτω άπό τήν πίεση τών μαζικοδημοκρατι- 
κών συνθηκών σέ παγκόσμιο επίπεδο, πρός μιά τέτοια 
κοσμοεικόνα, ευνοούμενη άπό τή σύγχρονη επιστήμη 
και τεχνική, μπορούν να συγκλίνουν λαοι με πολυ οια- 
φορετικές θεολογικές παραδόσεις, καθώς μάλιστα τό 
θεολογικό στοιχείο μέ τήν παραδοσιακή καί ειδοποιό 
έννοια του όρου έχει άποδυναμωθεί ή πάντως ούσιω-
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δώς μεταμορφωθεί. Καθώς όμως ή παγκοσμιότητα 
τής μαζικής δημοκρατίας διόλου δέν θά συνεπιφέρει 
τήν παγκόσμια αρμονία ιδεών καί συμφερόντων, οί 
ιδιαίτερες θεολογικές παραδόσεις πιθανότατα θά επι
βιώσουν μέσα σέ πολιτισμικά μορφώματα, τά όποια θά 
χρησιμεύουν ώς ιδεολογικά όπλα στόν μεγάλο αγώνα 
γιά τήν κατανομή τών πόρων του πλανήτη, άγώνα 
πού θά σημαδέψει τόν 21ο αιώνα. Αύτά τά μορφώματα 
δέν θά «αντικατοπτρίζουν» κάποια κοινωνική ιεραρ
χία, όπως κάποτε ή ουράνια ιεραρχία «αντικατόπτρι
ζε» τήν έπίγεια, όμως θά άναλάβουν ζωτικές λειτουρ
γίες στή φιλική ή έχθρική αντιπαράθεση τών συλλο
γικών υποκειμένων. Τοϋτο γίνεται εύκολα αντιληπτό, 
αν άναλογισθοΰμε π.χ. ότι οΐ επιβιώσεις ή οί μεταπλά- 
σεις τής βυζαντινής θεολογίας στόν σημερινό νεοελλη-

/ ~  > -ν / / /  f  / r  f  ν γνικο χωρο εκπληρώνουν προς τα μεσα και προς τα εςω
) <χ »w ςν / -κ f J » «Λ / /*s /ουσιωόως όιαφορες λειτουργίες απ ο,τι πριν χίλια χρονιά.

Τό πράγμα εχει ακόμα μιά πλευρά, τήν οποία δέν 
μπορώ νά αναλύσω έδώ, άλλά οφείλω νά θίξω. Εννοώ 
τίς θεολογικές προϋποθέσεις τής οικονομικής δραστη
ριότητας, οί όποιες διαμεσολαβοΰνται μέ τή διαμόρφω
ση ορισμένης ήθικής ώς κινήτρου τών οικονομικών 
υποκειμένων. Αύτό ώς γνωστόν ήταν τό μεγάλο θέμα 
του Max Weber. Είχα πάντοτε ζωηρές αμφιβολίες σ ’ 
ό,τι άφορά τήν αιτιώδη σχέση, πού ήθελε νά δει ό 
Weber άνάμεσα σέ θεολογία καί οικονομία. ’Άν υπήρξε 
ή σχέση αύτή, υπήρξε σέ ορισμένες κοιτίδες τής γέ
νεσης του καπιταλισμού, σίγουρα όχι σέ όλες καί σί-
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ν /  / j / r  v ( ~ \  v*\*\ fγουρα οχι παντα σε αυστηρή μορφή. Ομως άλλο πραγμα 
είναι ή γένεση καί άλλο ή υιοθέτηση καί ή έξάπλωση 
του καπιταλισμού. Ή  δεύτερη μπορεΤ νά έπιτελείται 
στή βάση ποικίλων θεολογικών παραδόσεων, αν οί 
κοινωνικοοικονομικές καί πολιτικές πιέσεις είναι αρ
κούντως ισχυρές. Τότε μεθερμηνεύονται ή έμπλουτίζο- 
νται ή έξυδαρομνται οί θεολογικές παραδόσεις.

Τί σημασία εχει ή οικουμενική διακήρυξη τών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων; ΆποτελεΤ ενα χρήσιμο ήθικό πρόταγμα, ή 
τρόπο νομιμοποίησης ιδεολογικά φορτισμένο πού σέ πολλές

f  (>/!>/ / / / / f / ιπεριπτώσεις δεν όεσμευσε τα κράτη που την υπέγραψαν;

Οί διακηρύξεις τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων άπό τά 
τέλη του 18ου αιώνα ως σήμερα σημαδεύουν μιάν 
ιστορική τομή, ή οποία άρχικά έπιτελεΤται στή σφαίρα 
του δυτικου πολιτισμού. Ή άνθρωπολογία ύποκαθιστά 
τή θεολογία, τελειώνει ή βασιλεία του Θεου καί άρχίζει 
ή βασιλεία του ’Ανθρώπου ώς δημιουργού του ιστορι
κού σύμπαντος. Καθώς ό Άνθρωπος ύποκαθιστά τόν 
Θεό, παίρνει άναγκαστικά ορισμένα του γνωρίσματα, 
δηλαδή θεωρείται άπόλυτη αύταξία, πρόσωπο ιερό καί 
απαραβίαστο, φορέας απαράγραπτων δικαιωμάτων. ’Άν 
δμως ό Άνθρωπος διαδέχθηκε τόν Θεό, ή απόσταση 
ανάμεσα σέ ιδεολογία καί πραγματικότητα δέν. μειώ
θηκε καθόλου. Ή παντοδυναμία του Θεοϋ διόλου δέν 
έξασφάλιζε τήν καθολική ισχύ του «άγαπάτε άλλή- 
λους», καί ή οίκουμενικότητα τών «ανθρωπίνων δι-

/  ( > / “\ ( X / J  / « / » * ·  y  f /καιωματων» όιολου οεν επηρεάζει ες ισου και κατα
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/ 1 ί  V / 1/ / ί /- *  ~  » Α  / Ύ Ί  'την αυτή έννοια τη ζωή ολων των ανσρωπων. 1 ιατι 
όπως τό συγκεκριμένο περιεχόμενο καί οί συγκεκριμέ
νες έφαρμογές του «άγαπατε άλλήλους» προσδιορίζο
νταν δεσμευτικά άπό συγκεκριμένα κυρίαρχα υποκεί
μενα, ετσι καί τά «ανθρώπινα δικαιώματα» έχουν τούς 
κυρίαρχους καί δεσμευτικούς έρμηνευτές τους. Οί 
Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω του στόλου καί τής αε
ροπορίας τους, ορίζουν δεσμευτικά τά «ανθρώπινα δι
καιώματα» στή Βοσνία, όμως οί Βόσνιοι δέν μπορούν 
νά ορίσουν δεσμευτικά τά «ανθρώπινα δικαιώματα», 
π.χ. νά έπιβάλουν τήν κατάργηση τής θανατικής ποινής 
στίς Ηνωμένες Πολιτείες. Οί Ηνωμένες Πολιτείες 
επιφυλάσσουν στόν εαυτό τους τό πολύ ανθρώπινο δι
καίωμα νά αντιμετωπίζουν διαφορετικά τή Σαουδική 
’Αραβία καί τό ’Ιράν, μολονότι ή κατάσταση τών 
«ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στίς δύο αύτές χώρες 
έλάχιστα αποκλίνει. Κοντολογής: ή πολιτική έκμε- 
τάλλευση τών «ανθρωπίνων δικαιωμάτων», δηλαδή ή 
χρήση τους ώς μέσου πίεσης καί επέμβασης είναι 
αναπόδραστη ήδη λόγω του γεγονότος ότι τέτοια 
«δικαιώματα» μπορούν νά έπιβληθουν μονάχα άπό τούς 
ισχυρότερους πάνω στους ασθενέστερους, όμως στήν 
άντιστροφη περίπτωση δέν είναι δυνατή καί λειτουργι
κή καμμία θεσμική διευθέτηση. Τά «άνθρώπινα δι
καιώματα» μετατρέπονται ετσι σέ πολιτικό έργαλείο 
μέσα σέ μιά πλανητική κατάσταση, ή πυκνότητα τής 
όποίας καθιστά βέβαια απαραίτητη τή χρήση οίκουμε- 
νιστικών ιδεολογημάτων, μέσα στήν οποία όμως ή
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δεσμευτική έρμηνεία τών ιδεολογημάτων αυτών ένα- 
πόκειται πάντα στίς διαθέσεις καί στά συμφέροντα τών 
ΐσχυροτέρων έθνών. Τά «ανθρώπινα δικαιώματα» ύπό- 
κεινται στήν επαμφοτερίζουσα λογική αύτής τής κα
τάστασης καί αντικατοπτρίζουν τίς αντιφάσεις καί 
τίς εντάσεις πού σημαδεύουν κατά τρόπο δραματικό

/ / r / τι > > / ϊ » /τη σημερινή παγκόσμια κοινωνία. 1 1 αυτο ο αγώνας 
γιά τήν έρμηνεία τους αναγκαστικά θά μετατραπεΓ σ ’ 
εναν αγώνα μεταξύ άνθρώπων γύρω άπό τά όσα θεω
ρεί έκάστοτε ό καθένας τους ώς δικό του άναφαίρετο 
δικαίωμα. Αύτός ό άγώνας περί έρμηνείας εχει άρχίσει 
άπό καιρό άνάμεσα σέ «Βορρά» καί «Νότο» ή «Δύση» 
καί « ’Ανατολή», καί οξύνεται στόν βαθμό όπου τά 
δισεκατομμύρια του «Νότου» ή τής «’Ανατολής» 
έρμηνεύουν όχι τυπικά, άλλά υλικά τά «άνθρώπινα 
δικαιώματα», άπαιτώντας μιάν ουσιαστική άνακατα- 
νομή του παγκόσμιου πλούτου χωρίς νά τούς ενδιαφέ
ρει ή ήθική τών χορτασμένων.

Θέτω τήν έκφραση «άνθρώπινα δικαιώματα» έντός 
εισαγωγικών, γιατί σήμερα τέτοια δικαιώματα υπάρ
χουν στό χαρτί, στό κεφάλι φιλοσόφων ή στά χείλη 
προπαγανδιστών, όχι όμως στήν πραγματικότητα. 
'Υπάρχουν «κράτη δικαίου», όμως δέν υπάρχουν «άν
θρώπινα δικαιώματα», αν νοήσουμε τόν όρο στήν κυ
ριολεξία του. Ώς ανθρώπινο δικαίωμα έπιτρέπεται νά 
θεωρείται μονάχα ένα δικαίωμα τό όποΓο άπολαμβά- 
νουν όλοι οί άνθρωποι μόνο καί μόνο έπειδή είναι άν
θρωποι, δηλαδή χωρίς τή διαμεσολάβηση έξουσιαστι-
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κών αρχών καί συλλογικών υποκειμένων (π.χ. εθνών 
καί κρατών), πού, άπό έννοιολογική καί φυσική άπο
ψη, είναι στενότερα άπό τήν άνθρωπότητα ώς σύνολο. 
Επιπλέον, ενα γνήσιο άνθρώπινο δικαίωμα θά πρέπει 
νά ισχύει καί νά απολαμβάνεται παντού δπου υπάρχουν 
άνθρωποι, δηλαδή παντού όπου έπιθυμεΤ νά έγκατα- 
σταθεί καθένας. "Ωστε σέ τελευταία άνάλυση δέν 
υπάρχουν άνθρώπινα δικαιώματα δίχως άπεριόριστη 
έλευθερία κίνησης καί έγκατάστασης καί δίχως αυτό
ματη νομική έξίσωση όλων τών άτόμων μέ όλα τά 
άτομα χάρη στήν οικουμενική ισχύ μιας ένιαίας νομο
θεσίας. 'Όσο ό Αλβανός π.χ. δέν εχει στήν ’Ιταλία καί 
στήν Ελλάδα άκριβώς τά ’ίδια δικαιώματα μέ τόν 
’Ιταλό καί τόν 'Έλληνα, μπορούμε νά μιλάμε stricto 
sensu γιά πολιτικά καί άστικά, όχι γιά άνθρώπινα 
δικαιώματα. Ή κατάσταση στόν σημερινό κόσμο είναι 
σαφής: δέν έπιτρέπεται σέ όλους τούς άνθρώπους, ύπό 
μόνη τήν ιδιότητά τους ώς άνθρώπων, νά κατέχουν 
ολα τα όικαιωματα \ειτε αυτα λέγονται πολίτικα και 
άστικά, είτε λέγονται άνθρώπινα), ανεξάρτητα άπό τό 
που γεννιούνται ή τό που βρίσκονται. Άνθρώπινα δι-

/ / t ~ n' ’Ty ' > / / νκαιωματα, τα οποία ΰα αςιζαν πραγματι αυτο το ονομα, 
θά μπορούσε νά χορηγήσει μονάχα ένα παγκόσμιο 
κράτος, πρός τό οποίο όλα τά άτομα θά βρίσκονταν σέ
ν r ν  / ^ '  Λ  ' ’ ~  νάμεση και ιση σχέση, όηλαόη ΰα αποκτούσαν αμεσα
e/-v / / > > î / ϊ / > rολα τους τα όικαιωματα απ αυτο ως τον εκπρόσωπό 
ολόκληρης τής άνθρωπότητας. Μόνον όποιος εκπρο
σωπεί ολόκληρη τήν άνθρωπότητα μπορεί καί νά
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θεωρήσει τόν κάθε άνθρωπο ύπό μόνη τήν ιδιότητά του 
ώς ανθρώπου, ανεξάρτητα άπό φυλετικά ή έθνικά 
κατηγορήματα, καί νά του χορηγήσει ανθρώπινα δι
καιώματα. Ή ανυπαρξία τέτοιων δικαιωμάτων επιβε
βαιώνεται άλλωστε καθημερινά άπό τήν πολιτική, νομική 
καί αστυνομική πρακτική τής Ιδιας τής Δύσης, ή οποία, 
παρακάμπτοντας τίς οδυνηρές λογικές συνέπειες τής 
’ίδιας της τής προπαγάνδας, άσκεΐ τά «ανθρώπινα 
δικαιώματα» πάντοτε υπό τήν επιφύλαξη τών (εθνι
κών, ευρωπαϊκών κ.λπ.) κυριαρχικών δικαιωμάτων. 
Κάθε κυρίαρχη άρχή εχει έδώ τό δικαίωμα νά συλ
λαμβάνει ανθρώπους άπό άλλες χώρες μόνο καί μόνο 
έπειδή αύτοί εισέρχονται ή παρεπιδημούν δίχως άδεια 
στήν έπικράτειά της, όμως δέν εχει π.χ. τό δικαίωμα 
νά τούς δέρνει, γιατί ή ίδια διακηρύσσει τό ανθρώπινο 
δικαίωμα τής σωματικής ακεραιότητας — λές καί ή 
σύλληψη καθ’ έαυτήν δέν άποτελεϊ eo ipso άρση του 
δικαιώματος του ανθρώπου νά διαθέτει τό σώμα του 
όπως θέλει! Μέ αυτήν τή συνταγή ή Δύση νομίζει ότι 
«δύναται δυσίν κυρίοις δουλεύειν», όμως τό κάνει μέ 
αντίτιμο τή λαθραία εισαγωγή τών αρχών καί τής 
πρακτικής του «κράτους δικαίου» μέσα στόν χώρο 
τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων. Οΐ παράνομοι μετανά
στες άπελαύνονται βέβαια σύμφωνα μέ τίς (μεταβλη
τές) διατάξεις του «κράτους δικαίου», όχι όμως έπειδή 
δέν είναι άνθρωποι, άλλά έπειδή δέν είναι Γάλλοι, 
'Έλληνες, Γερμανοί κ.λπ. Στήν κρίσιμη αύτή περί
πτωση αποφασιστικό άποδεικνύεται τό κριτήριο τής
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έθνικότητας κι όχι ή καθιερωμένη ρητορική των «αν
θρωπίνων δικαιωμάτων». ΜπορεΤ ωστόσο νά προβλέ- 

ει κάνεις οτι ακόμα και αυτή η ρητορική θα υποχω
ρήσει, στόν βαθμό όπου ή Δύση θά διαπιστώσει ότι τά

/ / Γ\ ' ' ' ' Ρ ' '  ̂'κηρύγματα της θα τή φορτώσουν με οαρη που οεν 
μπορεί νά σηκώσει.

Πώς θά πρέπει νά προασπίσει άποτελεσματικά τήν ύπαρξή 
του ό ελλαδικός καί κυπριακός ελληνισμός; Θεωρείτε χρή
σιμη και εφικτή τή δημιουργία βαλκανικής κοινοπολιτείας, 
καθώς καί τήν υποκατάσταση του συγκεντρωτικού κρά
τους μέ τόν πολιτισμό των κοινοτήτων;

Θεωρώ ανέφικτη τόσο τή δημιουργία βαλκανικής κοι
νοπολιτείας όσο καί τήν υποκατάσταση του συγκεν
τρωτικού κράτους μέ τόν πολιτισμό τών κοινοτήτων. 
Ή ίδρυση μιας βαλκανικής κοινοπολιτείας θά απαι
τούσε, ώς προϋπόθεση καί αφετηρία της, μιά κατά
σταση ισορροπίας μεταξύ ώριμων καί κατασταλαγμέ- 
νων βαλκανικών κρατών, τά οποία επιπλέον θά συμ
μερίζονταν τήν αίσθηση ότι μέ τή συνένωσή τους θά 
διαμόρφωναν εναν παράγοντα υπολογίσιμο στίς διεθνείς 
έξελίξεις, ούτως ώστε νά προτιμήσει καθένα τους νά 
στραφεί πρός τά υπόλοιπα παρά νά ζητήσει τή συμ- 
μαχία ή τήν προστασία ένός έξωβαλκανικου κέντρου. 
Στό προβλεπτό μέλλον δέν θά συντρέξει καμμιά άπό 
αυτές τίς προϋποθέσεις. Απεναντίας, θά πρέπει περισ
σότερο νά άναμένεται μιά άναδιαμόρφωση του χάρτη 
τής Βαλκανικής, ή οποία Ισως συνοδευθεί άπό αίμα-
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τηρές συγκρούσεις. Ή  Σερβία βρίσκεται σέ μιά διαδι
κασία συρρίκνωσης, άπό τήν οποία θά έπωφεληθοΰν 
όχι μόνον ή Κροατία καί ένδεχομένως ή Ουγγαρία, 
άλλά καί οί χωριστικές τάσεις στό Μαυροβούνιο. Πρό 
παντός δμως θά έπωφεληθοΰν οί αλβανικοί πληθυσμοί, 
οί όποιοι σήμερα άριθμοϋν περίπου 6.000.000 στήν 
κυρίως ’Αλβανία (περ. 3.400.000), στό Κοσσυφοπέδιο 
καί στό Σαντζάκ (περ. 2.000.000) καί στό κράτος 
τών Σκοπιών (περ. 500.000). Σέ 20-30 χρόνια οί 
πληθυσμοί αύτοί θά φτάσουν ή θά ξεπεράσουν τά 
10.000.000 — καί αυτή δέν θά είναι ή μόνη δύναμη, 
ή οποία πιθανότατα θά οδηγήσει στή συγκρότηση μιας 
Μείζονος ’Αλβανίας· τή συγκρότηση αυτή έχουν λό
γους νά τήν ευνοούν δύο άλλες έντονα άντισερβικές 
Δυνάμεις, δηλαδή ή ’Ιταλία καί ή Τουρκία. Μιά Μείζων 
Αλβανία, σέ συμμαχία μέ τούς Μουσουλμάνους τής 
Βοσνίας, θά άνέτρεπε τούς σημερινούς συσχετισμούς 
δυνάμεων στή Βαλκανική, καί καθ’ έαυτήν, άλλά καί 
γιατί θά ένίσχυε τήν επιρροή άλλων κρατών, πού 
χρειάζονται προγεφυρώματα στήν περιοχή. Καί μόνο ή 
προοπτική πού διαγράφω εδώ δείχνει πόσο πολύ άπέ- 
χει ή Βαλκανική άπό μιάν ομοσπονδία. Άλλά ουτε καί 
ή ήγεμονία ένός βαλκανικού κράτους πάνω στά υπό
λοιπα φαίνεται πιθανή (έδώ δέν συμπεριλαμβάνω τήν 
Τουρκία στά βαλκανικά κράτη). ’Έ τσι, τά βαλκανικά 
κράτη μάλλον θά συνεχίσουν, καθένα γιά λογαριασμό 
του, νά άναζητοΰν έξωβαλκανικά στηρίγματα.

Δέν μπορώ καν νά φαντασθώ τί θά μπορούσε νά
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1 σημαίνει ύπο τις σημερινες συνθήκες μια έπανασυστα-

ση του «πολιτισμού τών κοινοτήτων», έφ’ δσον μ’ 
αύτόν δέν εννοούμε απλώς τήν πράγματι υπαρκτή
> /  > / ϊ  / > V» ~  ,  ,αναγκη αποκέντρωσης ορισμένων εξουσιών στο πλαι- 
σιο ενός σύγχρονου πολίτικου οργανισμού, ε’ίτε έθνικό 
κράτος είναι αυτός ε’ίτε ένδεχομένως πάρει άλλη μορ
φή. Οί σύγχρονες κοινωνίες είναι διαφορισμένες καί 
περίπλοκες με τήν έννοια οτι στηρίζονται σ εναν πο
λύκλαδο καταμερισμό τής εργασίας, δμως ή εντύπωση 
τής αυτονομίας τών τοπικών κέντρων, πού δημιουρ- 
γεΤται ετσι, είναι απατηλή. Τά νευραλγικά —π.χ. ένερ- 
γειακά καί τηλεπικοινωνιακά— κέντρα είναι μάλλον 
ολιγάριθμα καί ή έξάρτηση άπ’ αύτά κατ’ ουσίαν 
απόλυτη. 'Όπου άνθησαν «κοινότητες», αύτό εγινε 
πάντοτε στό πλαίσιο ένός λίγο-πολύ ίσχυροϋ πολίτικου 
οργανισμού. ’Άν στήν Ευρώπη ανθήσουν ποτέ οί λεγά
μενες «περιφέρειες», αύτό θά συμβεΓ μονάχα άν υπάρ
ξει μιά ισχυρή συγκεντρωτική εύρωπαϊκή έξουσία, ή 
οποία θά άναλάβει τά βασικά καθήκοντα του σημερι
νού έθνικοϋ κράτους καί, παραμερίζοντάς το, θά αφή
σει, στό πλαίσιο ένός πολύ εύρύχωρου κράτους, εύρύ 
χώρο ανάπτυξης σέ έπί μέρους περιφέρειες. Ή ύπαρξη 
κοινοτήτων στό Βυζάντιο καί στήν Τουρκοκρατία 
προϋπέθετε έπίσης τήν έγγυήτρια παρουσία μιας αύ- 
τοκρατορικής εξουσίας, καί μάλιστα εκπλήρωνε κατ’ 
ανάθεση τής τελευταίας συγκεκριμένες καί ζωτικές 
λειτουργίες. Δέν πρέπει νά λησμονούμε ότι ή τουρκική 
κεντρική έξουσία ανέχθηκε, άλλά καί ένίσχυσε, τούς
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κοινοτικούς θεσμούς, προκειμένου νά χρησιμεύουν πρω
ταρχικά ώς φοροεισπρακτικοί μηχανισμοί. Θά ήταν 
μεγάλο σφάλμα ή νοσταλγική έξιδανίκευση τέτοιων 
θεσμών, πολύ περισσότερο γιατί, έκτός άπό τή λει
τουργία τους πρός τά εξω, ή εσωτερική τους δομή 
πολύ απείχε άπό τίς σημερινές άντιλήψεις γιά ισότιμη 
καί συνυπεύθυνη συνδιαχείριση δλων τών υποθέσεων 
άπό μέρους δλων τών κατοίκων. Επικρατούσαν, άπε- 
ναντίας, σχέσεις πατριαρχικές — καί σέ πολλές περι
πτώσεις οί κοινότητες υπήρξαν προπύργια του χειρό
τερου κοτζαμπασιδισμοϋ. Αντιλαμβάνομαι τίς ψυχικές 
αναγκες οσων οημιουργουν ιστορικά ειόυλλια και μυ
θολογίες στήν προσπάθειά τους νά βρουν ιδεολογικά 
έρείσματα σέ μιάν έποχή δπου δοκιμάζεται ό Ε λλη 
νισμός. ’Αλλά δέν είναι δική μου δουλειά νά ικανοποιή
σω αυτές τίς άνάγκες.

’Αν ό Ελληνισμός θέλει νά επιβιώσει ώς διακε- 
κριμενη ταυτότητα, το πρώτο που θα επρεπε να κά
μει θά ήταν νά παράγει δσα τρώει. Δέν έννοώ διόλου 
κάποιαν οικονομική «αύτάρκεια» μέ τήν παλαιά έν
νοια, άλλά τήν άπαλλαγή άπό τήν πολιτική καί τήν 
πρακτική του παρασιτικοϋ καταναλωτισμού. 'Ένα 
βιώσιμο συλλογικό υποκείμενο οφείλει νά εξάγει του- 
λαχιστον τοσα, οσα εισάγει σ εναν ανοικτοτερο κο- 
σμο. Εΐδάλλως είναι άναπόφευκτη ή πτώση στά κα
τώτερα σκαλιά του διεθνούς καταμερισμού τής εργα
σίας, ή καταχρέωση καί ή πολιτικοστρατιωτική εξάρ
τηση . Τίς τελευταίες δεκαετίες ό Ελληνισμός προ
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χώρησε γρήγορα πρός αύτήν τήν κατεύθυνση. Ή  
αναστροφή της απαιτεί γενναία παραγωγική προσπά
θεια, προηγμένη τεχνογνωσία καί ριζική θεσμική έξυ- 
γίανση, καθώς καί ένα εκπαιδευτικό σύστημα εντε
λώς διαφορετικού έπιπέδου. Έδώ θά πρέπει νά ύπο- 
γραμμισθεί ότι ή συνήθης αντιπαράθεση τών έκσυγ- 
χρονιστικών τάσεων πρός τήν καλλιέργεια τής έθνι- 
κής παράδοσης είναι άπλουστευτική καί παραπλανη
τική. Μονάχα ή εύόδωση τής έκσυγχρονιστικής προσ
πάθειας έπιτρέπει τήν έπιτυχή άμιλλα μέ άλλα έθνη 
καί έτσι χαρίζει τήν αυτοπεποίθηση εκείνη, ή οποία 
έπιτρέπει τήν άπροβλημάτιστη αναστροφή μέ τήν έθνική 
παράδοση καί καθιστά ψυχολογικά περιττό τόν πιθη- 
κισμό. ’Αντίθετα, ή ανικανότητα ένός έθνους νά συνα- 
γωνισθεί μέ άλλα σέ ό,τι —καλώς ή κακώς— θεωρεί
ται κεντρικό πεδίο τής κοινωνικής δραστηριότητας θέτει 
σέ κίνηση έναν διπλό ύπεραναπληρωτικό μηχανισμό: 
τόν πιθηκισμό ώς προσπάθεια νά ύποκαταστήσεις μέ 
επιφάσεις ό,τι δέν κατέχεις ώς ούσία καί τήν παραδο- 
σιολατρία ώς αντιστάθμισμα του πιθηκισμου. Απ’ αύτή 
τήν άποψη, ό πτωχοπροδρομικός έλληνοκεντρισμός καί 
ό κοσμοπολίτικος πιθηκισμός άποτελοϋν μεγέθη συμ
μετρικά καί συναφή, όσο κι άν φαινομενικά εκπροσω
πούν δύο κόσμους έχθρικούς μεταξύ τους.

Στό έργο σας Ή Γένεση τής Διαλεκτικής (Λεβιάθαν, τεύ
χος 15, 1994, σ. 75) άναφέρεσθε στην παρουσία μιας ριζι
κής κριτικής της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας σέ συντηρη-
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τικούζ στοχαστές καί στην επιρροή του Carlyle στόν νεαρό 
Engels. Στά ελληνικά δεδομένα είναι δυνατή ή ανίχνευση 
παραδόσεων άλλοτε διονυσιακών κι άλλοτε ορθοδόξων, πού 
θέτουν αξεπέραστα εμπόδια στην εδραίωση του καπιταλι
σμού;

Στό βιβλίο μου γιά τόν συντηρητισμό στή Νεώτερη 
Ευρώπη εδειξα αναλυτικά δτι τά κεντρικά θέματα, που 
χρησιμοποίησε αργότερα ή σοσιαλιστική κριτική του 
καπιταλισμού, αρχικά διαμορφώθηκαν στόν ιδεολογικό 
χώρο τής αντεπανάστασης, δηλαδή τής συντηρητικής 
αντίδρασης ένάντια στίς άρχές του 1789 καί έπίσης 
ένάντια στήν καπιταλιστική οικονομία καί στόν έμψυ- 
χωτή της, τόν κοινωνικό τύπο του άστου. Κοινωνικός 
φορέας τής πρώτης αύτής συνειδητής άντικαπιταλι- 
στικής κριτικής ήταν ό πατριαρχικός μεγαλογαιοκτή- 
μονας, ό παλαιότερος ή νεώτερος άριστοκράτης, ό όποιος 
εβλεπε τήν κοινωνική του ύπαρξη νά διαβρώνεται καί 
νά καταρρέει άπό τήν άκατάσχετη προέλαση τών 
έμποροχρηματικών σχέσεων, τής βιομηχανικής επα
νάστασης, άλλά καί τών άτομικιστικών-φιλελεύθερων 
ιδεών. Σ ’ αυτά άντέτασσε, όπως ήταν εύλογο, μιάν 
έξιδανικευμένη εικόνα τής προκαπιταλιστικής πραγμα
τικότητας, όπου τάχα οϊ άνθρωποι ζοϋσαν ενωμένοι μέ 
τούς δεσμούς του αϊματος, τής παράδοσης καί τής 
άμ.οιβαίας πίστης καί προστασίας, άπό τή γή καί μέσα 
στή φύση, διαφυλάσσοντας τήν υπαρξιακή ούσία τους 
άπό τόν κατακερματισμό πού έπιβάλλει ό προηγμένος 
καταμερισμός τής έργασίας καί συνάμα ή συνεχής Θήρα
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~  ~  / ΓΝ t f f  t /του υλικου κερόους μεσα σε μια κοινωνία τεμαχισμενη 
σέ ανταγωνιστικά άτομα. Ό συντηρητισμός ώς άντι- 
καπιταλιστική ιδεολογία πήρε στή Δυτική καί Κεντρική 
Ευρώπη τήν κλασσική του μορφή, άκριβώς γιατί στόν 
ίδιο χώρο καί στόν ίδιο χρόνο αναπτύχθηκε, έπίσης 
παίρνοντας τήν κλασσική του μορφή, ό άντίπαλός του, 
δηλαδή ό άστικός-καπιταλιστικός φιλελευθερισμός. ’Εδώ 
είχαμε κοινωνικές τάξεις μέ λίγο-πολύ σαφή περιγράμ
ματα καί λίγο-πολυ ένιαΤες ιδεολογίες. Ή έλληνική 
περίπτωση είναι ούσιωδώς διαφορετική. 'Όπως προα- 
νέφερα άπαντώντας σέ προηγούμενη έρώτησή σας, 
διατηρώ τίς έπιφυλάξεις μου άπέναντι στίς άπόψεις του 
Max Weber γιά τίς αιτιώδεις σχέσεις θρησκεύματος καί 
τροπου του οικονομειν, και γι αυτο όεν μπορώ να 
μιλήσω γιά παραδόσεις πού εθεσαν «αξεπέραστα εμπόδια 
στήν έδραίωση του καπιταλισμού»· ίσως τά πράγμα
τα νά ήσαν άντίστροφα, ίσως δηλαδή οί παραδόσεις 
αύτές νά στάθηκαν ισχυρές, άκριβώς γιατί ο καπιτα
λισμός, γιά λόγους άντικειμενικούς, παρέμεινε σέ κα
τάσταση υποπλασίας. ’Εν πάση περιπτώσει, ο συντη
ρητικός άντικαπιταλισμός πήρε στήν 'Ελλάδα μορφές 
πολύ διαφορετικές άπ’ ό,τι στήν Εύρώπη. 'Όπως έλειψε 
ή συγκροτημένη καί ρηξικέλευθη άστική τάξη ώς αύ- 
τοτελής παραγωγός καπιταλιστικής-φιλελεύθερης ιδεο
λογίας, μέ άποτέλεσμα νά εΐσαχθεί αύτή κυρίως άπό 
τό έξωτερικό, ετσι καί δέν υπήρξε γαιοκτημονική άρι- 
στοκρατία ώς ιδεολογικός έκπρόσωπος ένός συντηρη
τικοί άντικαπιταλισμου. Τό πολιτισμικό έπίπεδο του
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'Έλληνα κοτζαμπάση καί τσιφλικά ήταν πολύ χαμη
λό, ό κοινωνικός του κόσμος ήταν έκείνος τής βαλ
κανικής πάτριάς καί αντίστοιχος ήταν ό ηθικός του 
κώδικας. ’Έ τσι, ό συντηρητικός άντικαπιταλισμός 
άπετέλεσε αρχικά, καί γιά μεγάλο διάστημα, μετεξέ
λιξη καί αναπροσαρμογή κοινοβιακών ιδεωδών του 
βυζαντινοΰ μοναστισμοϋ, συναφών μέ έκστατικές καί 
άλλοκοσμικές τοποθετήσεις. ’Αργότερα, τά παμπάλαια 
καί πάντοτε ζωτικά γηγενή αύτά ρεύματα έμπλουτί- 
σθηκαν καί συγχωνεύθηκαν μέ τά ιδεολογήματα τών 
σλαβόφιλων, τά οποία άρχισαν νά διαμορφώνονται στή 
Ρωσσία ήδη κατά τόν 18ο αιώνα, ώς αντίδραση στή 
μεταρρυθμιστική πολιτική ορισμένων τσάρων, γιά νά 
έκφρασθοΰν στό πρώτο ήμισυ του 19 ου μέ αξιοσημείωτη 
συνοχή (π.χ. στά έργα του Κιρεγιέβσκι). Έδώ άντι- 
παρατίθεται στή φυσικότητα καί στήν άνθρωπιά, στήν 
άλώβητη ψυχή τής ορθόδοξης Ανατολής ή ύλοφροσύ- 
νη καί ό ορθολογισμός τής Δύσης- ό εύρωπαϊκός κα
πιταλιστικός πολιτισμός θεωρείται διαβολική δύναμη καί 
μοιραίο παραστράτημα τής ιστορίας. Θά ήταν πολύ έν- 
διαφέρον νά παρακολουθήσει κανείς τή διάδοση καί τίς 
παραλλαγές παρόμοιων ιδεών μέσα στό πλαίσιο τής 
νεοελληνικής ιδεολογίας του 19ου καί του 20οϋ αιώνα. 
Δυστυχώς ή διερεύνηση τής τελευταίας βρίσκεται στά 
σπάργανα, λείπει δηλαδή όχι μόνον μιά συστηματική 
συσσώρευση ύλικοϋ, άλλά καί τά έννοιολογικά έργα- 
λεία τών έρευνητών ώς έπί τό πλείστον είναι χονδροει
δέστατα.
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Ό άνατολικορθόδοξος κοινοβιακός άντικαπιταλισμός 
προσανατολιζόταν, γιά λόγους προφανείς, πολύ περισ
σότερο πρός τήν υπερεθνική καί διεθνική ιδέα τής 
θρησκευτικής πίστης παρά πρός τήν ιδέα του έθνους 
ή τής φυλής. Αύτή είναι μία άπό τίς βασικές διαφορές 
του πρός μία άλλη μορφή συντηρητικού άντικαπιταλι- 
σμου, οπου όμως ό συντηρητισμός, μέσω του έθνικι- 
σμοϋ, μεταπίπτει σέ ριζοσπαστισμό. Σέ συγγραφείς 
όπως π.χ. ό ’Ίων Δραγούμης μπορούμε νά παρακο
λουθήσουμε αυτήν τή μετάπτωση, καί συνάμα νά δοϋμε 
πώς τό έθνος, ώς ζωντανή πλέον καί έγκόσμια παρά
δοση, ώς κοινότητα υπερατομικών πεπρωμένων, κα
λείται νά υπερκαλύψει τά ρήγματα καί τά τραύματα 
πού ανοίγει στό κοινωνικό σώμα ή απάνθρωπη πρα
γματικότητα τής άστικοκαπιταλιστικής κυριαρχίας. 
Στόν βαθμό όπου έδώ έξιδανικεύεται —κατά μίμηση 
ευρωπαϊκών προτύπων άπό τόν Herder καί μετά— ή 
αυτοφυής ευνικη κοινοτητα, μπορούμε να κάνουμε λογο 
γιά ρομαντικό άντικαπιταλισμό, άντιδιαστέλλοντάς τον 
πρός τόν κοινοβιακό-θρησκευτικό άντικαπιταλισμό. Ή 
μοναρχία καταφάσκεται ώς σύμβολο τής έθνικής ενό
τητας καί συνάμα ώς άντίβαρο ενάντια στίς άμιγεϊς 
καπιταλιστικές δυνάμεις, τών οποίων άλλωστε απώ
τερο συνταγματικό ιδεώδες ήταν πάντοτε ή άβασίλευ- 
τη δημοκρατία- ή συμμαχία μονάρχη καί λαοΰ, όπως 
τήν προβλέπει τό σχήμα του ρομαντικού άντικαπιτα- 
λισμοϋ, οφείλει νά στραφεί άκριβώς έναντίον τών δυ-

'  1 ~  "  r  ν  ~  ν τναμεων αυτών. Ομως περιπτώσεις οπως του Ιωνος
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Δραγούμη δείχνουν καί κάτι άλλο: δτι ή διάκριση μεταξύ 
«καθαρευουσιάνων» καί «δημοτικιστών» διόλου δέν 
προσφέρεται ώς κριτήριο ευκρινούς κατάταξης τών 
κοινωνικών καί ιδεολογικών ρευμάτων. Τό γλωσσικό 
ζήτημα δχι μόνον αποπροσανατόλισε τήν πνευματική
</ r ~  t t t -s /  j » f / ?  -, /ςωη της χωράς στο σύνολο της, αλλα καί επεοαλε τη 
χρήση παραμορφωτικών φακών κατά τήν ανάλυση τών 
ιδεολογιών.

Άλλου (βλ. τήν εισαγωγή στήν ελληνική έκδοση 
του έργου μου Παρακμή του Αστικού Πολιτισμού) 
προσπάθησα νά δείξω δτι ή νεοελληνική ιδεολογία βρί
σκεται κατά τό μέγιστο καί πιό πρωτότυπο μέρος της 
στόν αστερισμό του έλληνοκεντρισμοϋ. 'Όταν ενα ιδεο
λογικό μόρφωμα είναι τόσο ευρύ, όταν μιάν ιδεολογική 
αρχή τήν επικαλούνται ταυτόχρονα πολλοί, ή πολυση
μία καί ή κύμανση τών περιεχομένων της άποτελεΓ τό 
αναγκαίο έπακόλουθο. ’Έ τσι, μέσα στόν ελληνοκε
ντρισμό στεγάστηκαν, πέρα άπό τόν έθνικο-ρομαντικό 
άντικαπιταλισμό, καί άλλα άντικαπιταλιστικά ρεύμα-

r i t  /  t ~  ρ t r\ /  /  ~τα, μερίκα απο τα οποία ορευηκαν στις παρυφές του 
φασισμού. Θά ήταν, έπαναλαμβάνω, ευχής εργον άν 
νεώτεροι έρευνητές, εξοπλισμένοι μέ εκλεπτυσμένη 
εννοίολογία, με τη φίλοπονια και με τη φαντασία που 
άπαιτεΤ ή ανασύνθεση σκόρπιων καί συχνά δυσδιάκρι-

» ~ j <>/<> / / /των ίχνων, επίόίόονταν στη συστηματίκη συγκρίτίκη 
τους διερεύνηση.

.Στον μεταπολεμικό κόσμο, τό αντάρτικο, άπό τό Βιετνάμ
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ώς την Κύπρο, τό Κουρδιστάν, την Τσετσενία καί τό Μεξικό, 
αναγνωρίσθηκε καθολικά ώς ή ευχερέστερη αντίδραση των 
αδυνάτων. Περνώντας απ’ τόν ϋΐα^βλνίίζ στόν Λένιν καί 
στόν Μάο, μπορούμε νά συνθέσουμε μία διακριτή θεωρία 
του αντάρτικου η μάλλον είναι προτιμότερο αυτή νά άπο- 
τελέσει μέρος τής γενικότερης θεωρίας του πολέμου;

Ό ανταρτοπόλεμος είναι ορισμένη μορφή πολέμου, πού 
θέτει ιδιαίτερα προβλήματα στρατηγικής καί τακτι
κής. ’Απεναντίας, ή γενική θεωρία του πολέμου ανα
πτύσσει μιάν έννοιολογία, ή όποία, αν είναι αρκετά 
περιεκτική καί έλαστική, θά πρέπει νά αγκαλιάζει κάθε 
είδους στρατηγική, ακόμα καί στρατηγικές αντίθετες 
μεταξύ τους. ’Έτσι, ή γενική θεωρία του πολέμου καί 
ή ιδιαίτερη εκείνη στρατηγική, πού ονομάζεται «ανταρ
τοπόλεμος», κινούνται σέ διαφορετικά λογικά επίπεδα. 
Τό έπίτευγμα του Οαιιβελνίΐζ είναι αθάνατο, άκριβώς 
γιατί συνίσταται σέ μιά γενική θεωρία περί πολέμου 
ικανή νά συλλάβει έννοιολογικά δλα τά είδη πολέμου, 
από τόν πιό πρωτόγονο ανταρτοπόλεμο ώς τόν άκρως 
έκτεχνικευμένο σύγχρονο πόλεμο. Αύτό δέν τό κατα
νοούν διάφοροι έπιφανειακοί αναγνώστες του 
\vitz, οί οποίοι τόν ταυτίζουν μέ παρωχημένες μορφές 
στρατηγικής καί πάνω στή βάση αύτή κηρύσσουν τό 
εργο του άπαρχαιωμένο. ’Από τήν πλευρά τους, οΐ 
θεωρητικοί του άνταρτοπολέμου στόν αιώνα μας ούτε 
πρόσφεραν, ούτε καί ήσαν υποχρεωμένοι νά προσφέ
ρουν, μιά γενική θεωρία περί πολέμου. ’Άν έν μέρει 
άντλησαν από τόν Οπιΐ8ε\νίΐζ, ό λόγος είναι, προφα
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νώς, οτι κάθε μορφή πολέμου συνάπτεται μέ τόν πό-
«Ν 1 /  '  Α  ’ '  /  > /  > > / Vλεμο εν γενει και καυ εαυτόν, ανήκει σ αυτόν οπως 
τό είδος ανήκει στό γένος, ήτοι συμμερίζεται δλα του 
τά γνωρίσματα πλήν των ειδοποιών διαφορών.

Δεν υπάρχει αμφιβολία οτι επι μισο περίπου αιώνα 
(ήτοι άπό τήν έναρξη του άνταρτοπολέμου στήν Κίνα 
εως τήν αποχώρηση τών ’Αμερικανών άπό τό Βιετ
νάμ) ό άνταρτοπόλεμος σφράγισε τό πλανητικό γίγνε
σθαι, συμβάλλοντας ουσιαστικά στήν κατάρρευση τών 
αποικιακών αυτοκρατοριών καί στή δημιουργία κέντρων 
άνταγωνιστικών πρός τή Δύση. 'Όμως άπό τό γεγο
νός αύτό δέν θά έπρεπε νά βγάλουμε τό συμπέρασμα 
ότι εχει οικουμενική άξία καί μπορεΤ νά κάμψει κάθε 
αντίσταση, αλλά μάλλον ότι ώς φαινόμενο μεγάλης 
έκτάσεως ανήκει σέ ορισμένη εποχή καί συνδέεται μέ 
ορισμένες συνθήκες. Ό άνταρτοπόλεμος στέφθηκε μέ 
έπιτυχία κυρίως στόν άγώνα αποικιακών ή ήμιαποι- 
κιακών λαών έναντίον ενός ξένου κυρίου, ό οποίος φυ
λετικά καί πολιτισμικά παρέμεινε ξένο σώμα μέσα στήν 
έγχώρια κοινωνία. Στίς λιγοστές περιπτώσεις όπου ό 
άνταρτοπόλεμος, ώς εμφύλιος πόλεμος, εφερε στήν 
έξουσία ορισμένο κίνημα ή κόμμα, αύτό εγινε έπειδή ό
>/ / Τ V <> > / 3 / </ /ατακτος στρατός ηταν ηόη αρκετα ισχυρός ωστε να 
μεταβληθεΤ ουσιαστικά σέ στρατό τακτικό, στρατό 
πειθαρχημένο καί ίεραρχικά οργανωμένο. 'Ό,τι εμφα
νιζόταν ώς άνταρτοπόλεμος, στήν πραγματικότητα ήταν, 
τουλάχιστον στήν τελική φαση, αγώνας μεταςυ στρα
τών, τόν οποίο κέρδισε ό ισχυρότερος στρατός. Αύτό
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σημαίνει ότι δπου έ τακτικός στρατός δέν παρουσίασε 
-^ιά γενικότερους κοινωνικούς καί πολιτικούς λόγους— 
συμπτώματα αποδιοργάνωσης καί διάλυσης, έκεΓ ό 
άνταρτικός στρατός δεν είχε ποτέ σοβαρές πιθανότητες 
νά βγεΓ νικητής από τή σύγκρουση. Εκτός αυτού, ου
σιώδη ρόλο στήν έκβαση του εμφυλίου έπαιξαν οΐ έξω- 
τερικές δυνάμεις, ο έκάστοτε «ένδιαφερόμενος τρίτος», 
καί ή ύλική ή άλλη βοήθεια πού παρέσχε στή μία ή 
τήν άλλη έπιχώρια παράταξη. Χωρίς τό στρατιωτικό 
υλικό πού διοχέτευε άφειδώς ή Σοβιετική 'Ένωση στό 
Βιετνάμ κατά τή δεκαετία του 1970 είναι άμφίβολο αν 
ό άνταρτοπόλεμος θά είχε τήν ίδια έκβαση, παρά τόν 
άναμφισβήτητο ήρωισμό τών κομμουνιστών μαχητών.

Ή πρόβλεψη ότι ό κλασσικός, μαζικός άνταρτο
πόλεμος δέν θά διαδραματίσει στό μέλλον καθοριστικό 
ρόλο καί μάλλον θά έκλείψει ώς φαινόμενο ένισχύεται 
άπό δύο πρόσθετα δεδομένα: τόν πολλαπλασιασμό καί 
τήν έκλέπτυνση τών όπλων πού μπορούν νά χρησιμο
ποιηθούν έναντίον άνταρτικών ομάδων άπό τήν πλευρά 
ενός ευέλικτου τακτικού στρατού καί, έπίσης, τή δρα
στική αλλαγή τών δημογραφικών καί περιβαλλοντι-

~  ΓΤΊ / ~  5 5 > / / IX / (Ν /κων ορων. Ιο πρώτο απ αυτα τα όυο όεόομενα προσ
δίδει σήμερα πρόσθετο βάρος στήν παλαιά διαπίστωση 
δτι δπου δέν καταρρέει ό τακτικός στρατός τά άνταρ- 
τικά σώματα δέν έχουν πιθανότητες νίκης. Τό δεύτερο 
δέν βαραίνει λιγότερο στήν πλάστιγγα. Ή δραστική 
άραίωση τών δασών, ή διάνοιξη τής υπαίθρου στίς 
συγκοινωνίες καί πρό παντός ή ραγδαία συγκέντρωση
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των πληθυσμών στίς πόλεις στερούν από τόν κλασσικό 
αντάρτη τό περιβάλλον όπου, κατά τή φράση του Μάο 
Τσέ Τούγκ, μπορούσε νά κινηθεί όπως τό ψάρι στό 
νερό. Στον κλασσικό ανταρτοπόλεμο, όποιος επικρα
τούσε στήν ύπαιθρο είχε τή δυνατότητα νά πολιορκή
σει ασφυκτικά τίς πόλεις· σήμερα ή κυριαρχία σέ τμή
ματα τής υπαίθρου δέν σημαίνει πολλά πράγματα, όπως 
δείχνει π.χ. ή έμπειρία στό Περού. Αυτή ή ανατροπή 
του σκηνικού διόλου δέν συνεπάγεται, βέβαια, ότι τε
λείωσαν οί ανορθόδοξες μορφές πολέμου καί στό έξής 
θά επιβάλλεται άπροβλημάτιστα «ό νόμος καί ή τάξη» 
τών κυριάρχων. Συνεπάγεται όμως ότι τό θέατρο τών 
ανορθόδοξων μορφών πολέμου δέν θά είναι τόσο ή 
ύπαιθρος, όσο οΐ πόλεις, καί ότι στή θέση του κλασ
σικού άνταρτοπολέμου θά μπεί μιά νέα μορφή τρομο
κρατίας, ασκούμενης άπό μάλλον μικρές καί ευέλικτες 
ομάδες. ’Ονομάζω αύτήν τήν τρομοκρατία «νέα», για
τί δέν θά εξαντλείται σέ δολοφονικές απόπειρες ενα
ντίον προσώπων, όπως γινόταν στήν προεπαναστατική 
Ρωσσία καί όπως ξαναέγινε στή Γερμανία καί στήν 
’Ιταλία κυρίως κατά τή δεκαετία του 1970. ’Ίσως 
τέτοιες τρομοκρατικές πράξεις νά υπήρξαν θεαματικές, 
ώστόσο ήσαν καί είναι ανίκανες νά έπιδράσουν σοβαρά 
στή λειτουργία τής κοινωνίας. Σήμερα ύφίστανται 
έντελώς διαφορετικές δυνατότητες, καί τίς δυνατότη
τες αύτές τίς προσφέρει ή ’ίδια ή ύφή τής ύψηλά
> / / « ί / > / / ν |εκτεχνικευμενης κοινωνίας, ή οποία απο πρώτη οψη 
είναι άπείρως περίπλοκη, διακλαδωμένη καί κατακερ
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ματισμένη, ενώ στήν πραγματικότητα ή λειτουργία 
της έξαρταται από σχετικά ολιγάριθμα ένεργειακά καί 
πληροφοριακά κέντρα. Γ ι’ αύτό καί είναι στό σύνολό 
της τόσο τρωτή όσο δέν ήταν καμμία κοινωνία του 
παρελθόντος. Έάν οΐ τρομοκρατικές ενέργειες έπικε- 
ντρωθοϋν μέ έπαρκή τεχνογνωσία καί συνέπεια στους 
κρίσιμους κόμβους, τότε είναι βέβαιο ότι μπορούν νά 
γονατίσουν μιά σύγχρονη κοινωνία. ’Έτσι, μέ βάση τίς 
μεταβολές τών αντικειμενικών δεδομένων σέ παγκό
σμια κλίμακα, καταλήγω στό συμπέρασμα ότι ή έπο- 
χή του άνταρτοπολέμου ανήκει στό παρελθόν καί 
μπαίνουμε στήν εποχή τής τρομοκρατίας, ή οποία σέ 
ορισμένες περιπτώσεις μπορεΤ νά συγχωνευθεΤ μέ μορ
φές άνταρτοπολέμου τών πόλεων. ’Εννοείται ότι, όπως 
καί ό κλασσικός άνταρτοπόλεμος, έτσι καί ή τρομο
κρατία θά έχει πολίτικες προοπτικές μόνον έάν ή άκμή 
της συμπέσει μέ μιά βαθειά καί παρατεταμένη κοινω
νική κρίση.

Μιλώντας γιά την κρίση του αστικού πολιτισμού καί την 
παρακμή της Δύσης, πώς αξιολογείτε τίς απόψεις τών 
Fukuyama καί Huntington; Πιστεύετε πώς ό Spengler είχε 
δίκιο;

’Αρχαίοι ιστορικοί αναφέρουν ότι, μετά τήν καταστρο
φή τής Καρχηδόνας, ό Σκιπίων ’Αφρικανός ό Νεώτε- 
ρος δάκρυσε άντικρύζοντας τό τέλος τών έχθρών του, 
γιατί θυμήθηκε τόν ομηρικό στίχο «Έ σσεται ήμαρ ότ’ 
αν ποτ’ όλώλη ’Ίλιος ΐρή» καί άναλογίσθηκε ότι καί
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τή Ρώμη μπορεΓ νά τή βρεΓ ή Ιδια μοίρα. Πολύ μι
κρότερα πνεύματα καί πολύ μικρότερες ψυχές κάνουν 
ακριβώς τό αντίθετο. Μόλις ή δική τους πολιτική καί 
ιδεολογική παράταξη καταγάγει μιάν αποφασιστική νίκη, 
σπεύδουν νά εξαγγείλουν τό τέλος τής Ιστορίας, ού
τως ώστε τίποτε νά μήν μπορεΓ πλέον νά αναιρέσει 
αύτήν τή νίκη. Ή  κάνουν κάτι πρακτικά ισοδύναμο: 
ζωγραφίζουν τό ιστορικό μέλλον ετσι, δπως θά δφειλε 
νά διαμορφωθεί, άν ό τρόπος, μέ τόν οποίο ό νικητής 
άρέσκεται νά κατανοεί τόν έαυτό του καί τή δραστη
ριότητα του, συνέπιπτε πράγματι μέ τήν άντικειμενικά 
δεδομένη πορεία τής 'Ιστορίας. Τό νόστιμο είναι ότι οί 
οπαδοί του προσωρινά νικηφόρου καπιταλιστικού φιλε
λευθερισμού ξεκινούν άπό τήν ίδια περίπου φιλοσοφία 
τής ιστορίας δπως άλλοτε οί μαρξιστές: μιλούν σάν ή 
Ιστορία νά διανύει, εστω καί μέ προσωρινές παρεκκλί
σεις, μιάν εύθύγραμμη τροχιά, στό τέρμα τής όποίας
Ρ / ϊ ϊ / ~ / 5βρίσκεται κατ αναγκαιότητα ενας ενιαίος και ειρηνι
κός κόσμος. ’Επίσης, δπως οΐ μαρξιστές, πιστεύουν 
δτι οί οικονομικοί παράγοντες, δηλαδή ή άνάπτυξη τών 
παραγωγικών δυνάμεων καί ή διαπλοκή τών οικονο
μιών, άποτελούν τίς κινητήριες δυνάμεις τής ιστορικής 
προόδου, ή όποια θά ύποκαταστήσει τόν πόλεμο μέ τό 
εμπόριό. Ζ<ε όιαφορα κείμενα μου εχω αναλύσει τις 
κοινές προϋποθέσεις τής μαρξιστικής καί τής φιλελεύ
θερης ούτοπίας άπό τήν άποψη τής ιστορίας τών ιδεών. 
'Όπως οί μαρξιστές έζησαν τό ναυάγιο τής ούτοπίας 
τους, ετσι καί οί φιλελεύθεροι θά βρεθούν σύντομα
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μπροστά στα ερείπια της όίκης τους, την οποία οα 
γκρεμίσουν οί τρομακτικοί αγώνες κατανομής του 21ου 
αιώνα. 'Όσοι ισχυρίζονται δτι τελείωσε ή 'Ιστορία, ας 
είναι βέβαιοι δτι ή Ιστορία τούς περιμένει πίσω από 
τήν επόμενη γωνία. Καί οι πάμπολλοι διανοούμενοι, οί 
όποιοι βιάστηκαν νά μετατραποϋν άπό συνοδοιπόρους 
ή προπαγανδιστές του σοβιετισμού σέ συνοδοιπόρους 
καί κράχτες τοϋ άμερικανισμοΰ, έκαναν άδικο κόπο.

Ά ν  ό Fukuyama εδωσε, έστω καί μέ ρηχό τρόπο, 
τό χρίσμα τής φιλοσοφίας τής ιστορίας στόν οίκουμε- 
νιστικό άμερικανισμό, ό Huntington προσέφερε στίς αμε
ρικανικές ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες πιό πρακτικές 
υπηρεσίες καί προοπτικές. Ά ν ή Ιστορία δέν τελειώ
νει, άλλά συνεχίζεται ώς σύγκρουση τών πολιτισμών, 
καί άν ή ευρωπαϊκή καί αμερικανική Δύση έχουν έξ 
όρισμου κοινά πεπρωμένα μέσα στή σύγκρουση αύτή, 
τότε είναι προφανές δτι οί Ηνωμένες Πολιτείες, ώς 
τό ισχυρότερο έθνος τής Δύσης, πρέπει νά ήγεΤται 
μόνιμα στήν προάσπισή της έναντίον τών μουσουλμα
νικών καί κομφουκιανών μαζών. Βεβαίως, ή σημερινή 
Ευρώπη (χρησιμοποιώ τόν δρο συμβατικά, γιατί δέν 
υπάρχει πράγματι καμμιά τέτοια πολιτική οντότητα), 
άπό πολιτικοστρατιωτική άποψη άποτελεΤ περίπου
J / / f γ\ t f tαμερικανικό προτεκτοράτο και 0α παραμεινει τέτοιο 
στό προβλεπτό χρονικό διάστημα. Ή σκέψη τοϋ Hun
tington έχει, άπό τήν άποψη αύτή, ένα πραγματικό 
έρεισμα, δμως ή γενικότερη ιστορική καί κοινωνιολο
γική της θεμελίωση είναι εωλη. Ά ν ή Ευρώπη καί οί
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Ηνωμένες Πολιτείες συμπορευθουν κατά τόν 21ο αιώνα, 
ό λόγος δέν θά είναι ή πολιτισμική κοινότητα, άλλά ή 
ένότητα τών συμφερόντων, δπως τά προσδιορίζει έκά- 
στοτε ή γεωπολιτική, ή στρατηγική καί ή οικονομία. 
Ποτέ στήν ιστορία δέν στάθηκαν καθοριστικοί οί πο
λιτισμικοί παράγοντες κατά τήν αναζήτηση συμμά
χων, έστω καί άν συμμαχίες μεταξύ πολιτισμικά συγ
γενών συνήθως έκλογικεύονται κατάλληλα έκ τών 
υστέρων, ώστε νά τούς προσδοθοϋν ύψηλά κίνητρα. 
Άλλά είναι ανόητο νά φαντασθεί κανείς ότι ή ’Ιαπωνία 
θά έπιλέξει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών καί Κίνας 
μέ κριτήριο τήν πολιτισμική συγγένεια, οπότε θά γ ι
νόταν πιθανότατα έπαρχία μιας μελλοντικής πανίσχυ
ρης Κίνας, καί όχι μέ βάση στρατηγικά κριτήρια, πού 
θά τής έδιναν τό περιθώριο μεγαλύτερης ανεξαρτησίας 
ύπό τήν ανεκτικότερη αμερικανική σκέπη. ’Επίσης είναι 
ανόητο νά πιστεύει κανείς ότι οί ’Άραβες εμίρηδες θά 
προτιμήσουν τήν κυριαρχία τών Ίσλαμιστών από τή 
συμμαχία μέ τούς «άπιστους» ’Αμερικανούς ή ότι μιά 
Ρωσσία έντελώς άπογοητευμένη άπό τή Δύση καί 
άνήμπορη νά άντιδράσει άλλιώς, δέν θά μπορούσε, 
κωλυόμενη άπό τίς πολιτισμικές διαφορές, νά πέσει 
στήν αγκαλιά τής Κίνας σχηματίζοντας μαζί της ενα 
κραταιό εύρασιατικό bloc. Άλλωστε δέν είναι δυνατόν 
νά μάχονται συνεχώς όλοι οί πολιτισμοί έναντίον όλων 
τών πολιτισμών. Ό συσχετισμός τών δυνάμεων έπι- 
βάλλει συνδυασμούς καί συμμαχίες — όμως ποιά πο
λιτισμικά κριτήρια θά μπορούσαν νά πρυτανεύσουν κατά
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τή σύναψη συμμαχιών μεταξύ πολιτισμών; Ποιά πο
λιτισμική λογική έπιβάλλει σέ Μουσουλμάνους νά 
προσεγγίσουν περισσότερο τούς Κινέζους καί νά στρα
φούν εναντίον τής Δύσης; Ό Huntington παρακάμπτει 
τά στοιχειώδη αύτά έρωτήματα,, ουτε αναζητεί τά 
φώτα τών ιστορικών έμπειριών. Γιατί, όπως είπαμε, 
ή πρόθεσή του είναι λιγότερο θεωρητική καί περισσό
τερο στρατηγική — στρατηγική στήν αμερικανική 
προοπτική, εννοείται.

Δέν νομίζω ότι ή σημερινή πολιτικοστρατιωτική 
αδυναμία τής Ευρώπης και ή συνακόλουθη εξάρτησή 
της άπό τίς Ηνωμένες Πολιτείες αρκεί ώστε νά δι
καιώσει τίς θέσεις του Spengler. Γιά νά έπαληθευθεί 
μιά θεωρία δέν αρκεί νά διαπιστώνει ορθά ορισμένα 
γεγονότα, αλλά οφείλει καί νά τά έξηγεί ορθά- ή θεω
ρία είναι εξήγηση, δχι άπλή διαπίστωση πραγματικών 
δεδομένων. Ό Spengler δέν ΐσχυρίσθηκε μόνον ότι οί 
πολιτισμοί ζοϋν, αναπτύσσονται καί παρακμάζουν, άλλά 
καί ότι τοϋτο γίνεται γιά ορισμένους λόγους, ότι ακο
λουθεί ορισμένες μορφολογικές κανονικότητες ή νομο
τέλειες, οί οποίες μάλιστα έπιτρέπουν προβλέψεις'. Τέτοιοι 
ισχυρισμοί δέν αντέχουν σέ συγκεκριμένες ιστορικές
> ' / / y  / Τ j f tαναλύσεις, και το ζητούμενο είναι ακριβώς αυτές η 
κοινοτοπία, πώς ό,τι γεννιέται κάποτε θά πεθάνει, είναι 
αναμφισβήτητη, όμως δέν αρκεί πρός θεμελίωση μιας 
θεωρίας τής ιστορίας, καί μου φαίνεται πώς όσα είπε 
ό Spengler πέραν τής κοινοτοπίας αυτής είναι αστή
ρικτα ώς θεωρία τής ιστορίας, μολονότι περιέχουν πολλές
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διαφωτιστικές έπί μέρους παρατηρήσεις. Ή ιστορική 
τύχη καί ή σημερινή κατάσταση τής Ευρώπης δέν 
μπορεΤ λοιπόν νά περιγραφεΤ διά τής άπαγωγικής 
μεθόδου, μέ αφετηρία ενα προκαθορισμένο σχήμα καί 
μέ μίτο αποκλειστικά ένδογενεΓς διεργασίες. ’Απενα
ντίας, μου φαίνεται δτι οΐ ευρωπαϊκοί Νέοι Χρόνοι 
εκλεισαν τόν κύκλο τους καθώς ή Ευρώπη εχασε τήν 
παγκόσμια κυριαρχία, τήν όποια κατείχε άπό τήν εποχή 
τών ανακαλύψεων. Μέ άλλα λόγια: όπως ή άπαρχή 
τών Νέων Χρόνων συνέπεσε χονδρικά μέ τήν άπαρχή 
τής παγκόσμιας κυριαρχίας τής Ευρώπης, ετσι καί τό 
τέλος τους συνέπεσε μέ τό τέλος τής κυριαρχίας αυ
τής. Οί Νέοι Χρόνοι δέν ήσαν άπλώς φαινόμενο ευρω
παϊκό, άλλά είχαν περιεχόμενο εύρωκεντρικό, τόσο 
κοσμοθεωρητικά όσο καί οίκονομικοπολιτικά. Ή ύπερ- 
φαλάγγιση τής ευρωπαϊκής διάστασης άπό τήν πλα
νητική καί του άστικοϋ φιλελευθερισμοί} άπό τή μα
ζική δημοκρατία (ώς του πρώτου γνήσια πλανητικού 
κοινωνικού σχηματισμού) συμβάδισε μέ τήν άποσύνθε- 
ση του ειδοποιού περιεχομένου, τής ειδοποιού βιοθεω
ρίας καί βιοπρακτικής τών ευρωπαϊκών Νέων Χρό
νων. Μετά τό 1945 ολόκληρη ή Ευρώπη βρέθηκε ύπό 
διπλή κατοχή, άμερικανική καί σοβιετική. Καί ή δια
δικασία τής ενοποίησής της, όσο άτελής κι αν είναι ή 
θά παραμείνει, δέν έγκαινιάσθηκε έπειδή τάχα οί ευρω
παϊκοί λαοί, διδαγμένοι άπό τό αιματηρό παρελθόν, 
άπεφάσισαν νά συναδελφωθοϋν, άλλά ήταν άκριβώς 
συνέπεια του κοσμοϊστορικοϋ ύποβιβασμοϋ τής Εΰρώ-
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πης. 'Όσο ή Ευρώπη κυριαρχούσε στόν κόαμο (>/ κ',. 
αποικιακές της αυτοκρατορίες, οί ευρωπαϊκοί άνι«γ<.ι 
νισμοί ήσαν έντονοι, γιατί ό κυρίαρχος στήν Küpr.'wuj 
θά ήταν καί ό κυρίαρχος στόν κόσμο. Ή άπο'ίλεια αVj.. 
παγκόσμιας κυριαρχίας εκμηδένισε τήν κοσμοϊστορική 
σημασία τών ένδοευρωπαϊκών ανταγωνισμών κι ετσι ή 
έντασή τους επεσε κατακόρυφα, καί μάλιστα ύπυ 
αμερικανική ηγεμονία. Άλλά τό πράγμα δέν εχει μόνο 
τήν πολιτική του πλευρά. 'Ένα άλλο σημαντικό έρώ-

7 f t  / / / f (\ f 1 Ρ *τημα stvat κατα ποσον καί σε ποια μορφή σα ετποιω- 
σουν στοιχεία του εύρωπαϊκοϋ πολιτισμού τών Νέων 
Χρόνων ή έάν ή σύγχρονη τεχνική μπορεί νά συμπο- 
ρευθεϊ καί μέ άλλες, πολύ διαφορετικές πολιτισμικές 
στάσεις. Ή απάντηση σέ τέτοια ερωτήματα δέν είναι 
απλή. Άλλά καί μόνη ή διατύπωσή τους δείχνει ότι ή 
ιστορική πορεία καί έπίδραση τών πολιτισμών μπορεΤ 
νά είναι πολύ πιό περίπλοκη άπ’ όποιαδήποτε φιλοσο
φία ή θεωρία τής ιστορίας. Πολύ περισσότερο, όταν

t > « /  / - S / W  ’ >πανω σ εναν πυκνοκατο^κημενο πλανήτη έχουν εκλεί- 
ψει τά ξεχωριστά θερμοκήπια, μέσα στά όποΤα ανα
πτύσσονταν, μέ σχετικά άργούς ρυθμούς, οί πολιτισμοί 
του παρελθόντος.

Θεωρείτε ότι ή συνολική παρακμή του ελληνικού κράτους 
στις μέρες μας είναι μοιραία ή εχει εστω καί ελάχιστες 
δυνατότητες αντίστροφης;

Προφανώς κρατήσατε τή δυσκολότερη έρώτηση γιά
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τό τέλος. Στήν ιστορία δέν υπάρχουν νομοτέλειες, έν 
γνώσει των οποίων θά μπορούσε κανείς νά προβλέψει 
έπακριβώς τί θά συμβεί στό μέλλον. Δέν υπάρχουν

V ν ’ Λ ' ' 1 ' ’ V Ύ ”ουτε καν ευουγραμμες και αναπότρεπτες εξελίξεις, εστω 
κι άν μερικές φαίνονται ετσι έκ των υστέρων. Ή ανάλυση 
οφείλει, ετσι, νά επικεντρώνεται στήν ύφή τών έκά- 
στοτε κινητηρίων δυνάμεων, τών βαθύτερων ροπών,
5 / / « ~ / / ?  / / /ναπο τις οποίες αναμενεται να απορρευσουν τα —καϋ 
έαυτά απρόβλεπτα— έπί μέρους γεγονότα. Δέν υπάρχει 
αμφιβολία δτι άπό δεκαετίες ό Ελληνισμός βρίσκεται 
σέ διαδικασία γεωπολιτικής συρρίκνωσης καί γνωρί
ζουμε άπό τώρα μέ βεβαιότητα ότι μία τουλάχιστον 
συνιστώσα τής συρρίκνωσης αύτής θά προεκταθεΤ 
περίπου εύθύγραμμα: ή δημογραφική. Αύτό δέν μπορεΤ 
νά μήν εχει ορισμένες συνέπειες μετά άπό μία ή δύο 
γενεές, όταν οί άλβανικοί πληθυσμοί θά υπερτερούν 
αριθμητικά του έλληνικοϋ, ένώ ή Τουρκία θά άριθμεΤ 
δεκαπλάσιους κατοίκους άπό τήν Ελλάδα. Τό ποιά 
έκταση καί μορφή θά λάβουν οί συνέπειες τής δημο
γραφίας θά έξαρτηθεΤ βεβαίως έν μέρει άπό μιά σειρά 
μή δημογραφικών παραγόντων. Απαντώντας στήν έκτη 
ερώτησή σας άνέφερα συνοπτικά τί θεωρώ ώς έλάχι- 
στη προϋπόθεση γιά τήν επιβίωση του Ελληνισμού. 
’Εδώ πρέπει νά προσθέσω ότι οί άρνητικές δημογρα- 
φικές έξελίξεις δυσχεραίνουν ούσιωδώς τήν οικονομική 
άνόρθωση. ’Αλλά πέραν τούτου, άκόμα καί μία —κατά 
τήν αίσθησή μου άπίθανη— έσωτερική άναμόρφωση 
τής χώρας, σέ συμφωνία τόσο μέ τίς άπαιτήσεις του
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σημερινού κόσμου δσο καί μέ τήν πολιτισμική της 
ιδιομορφία, δέν θά άποτελοϋσε, λόγω του μεγέθους καί 
του δυναμικού τής χώρας, επαρκή εγγύηση γιά τήν
> ' / / > / > / /  ν / ςχ /λ /ακεραιότητα και την επιβίωση της, αν το οιεΰνες 
περιβάλλον ήταν απόλυτα δυσμενές. Δέν γνωρίζουμε τί 
μέλλον εχει καί τί δψη θά παρουσιάσει ή ευρωπαϊκή 
ένοποίηση, δπως καί δέν γνωρίζουμε αν ή Ελλάδα θά 
ήταν γιά μιάν ένωμένη Ευρώπη αναπόσπαστο τμήμα 
ή διαπραγματεύσιμη έπαρχία. Δέν γνωρίζουμε άν ή 
Ρωσσία θά μπορέσει σχετικά γρήγορα νά παίξει πρά
γματι ρόλο μεγάλης Δύναμης, θέτοντας ετσι τήν Τουρκία 
ύπό πίεση καί ανακουφίζοντας τήν 'Ελλάδα. Δέν γνω
ρίζουμε, τέλος, ποιά θά είναι ή έκβαση του μεγάλου 
περιφερειακού ήγεμονικοϋ έγχειρήματος πού έγκαινιά- 
ζει ήδη ή πολυπληθής Τουρκία μέ τή ραγδαία έκβιο- 
μηχάνιση καί τούς σύντονους έξοπλισμούς της. ’Άν 
προεκτείναμε εύθύγραμμα τίς τάσεις πού υπερτερούν 
σήμερα, τότε βέβαια τό μέλλον δέν διαγράφεται ρόδινο, 
πολύ περισσότερο γιατί ή στρατηγική καί γεωπολιτική 
σκέψη στήν Ελλάδα, ήτοι ή συνείδηση τών πραγμα
τικών προβλημάτων, είναι έμβρυώδης. Δέν πιστεύω 
πάντως δτι ή τύχη τού ελληνικού εθνικού κράτους θά 
κριθεΤ ταυτόχρονα μέ τήν τύχη δλων τών άλλων εθνι
κών κρατών στόν κόσμο, δηλαδή ή γενική διατήρηση 
τού έθνικου κράτους δέν έγγυαται τή διατήρηση τού 
ελληνικού έθνικου κράτους, δπως καί ή διάλυση τού 
τελευταίου δέν θά συνέβαινε αναγκαστικά στό πλαίσιο 
τής διάλυσης δλων τών εθνικών κρατών. Δέν είμαι
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«έθνικιστής», καί δεν θά στενοχωριόμουν καθόλου αν 
μέ τή συναίνεση δλων καταλύονταν τά έθνικά σύνορα 
καί οι έθνικοί στρατοί. 'Όμως είναι δύο πολύ διαφορε
τικά πράγματα ή κατάργηση ένός έθνικοϋ κράτους 
μαζί μέ δλα τά άλλα καί ή διάλυση ή ο άκρωτηρια- 
σμός του γιατί ενα γειτονικό κράτος είναι ισχυρότερο 
καί έπιθετικότερο.
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