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α.
Aπό τη δεκαετία του '80 αναζωπυρώθηκε το κρατικό ενδιαφέρον και στη χώρα µας για την
"ανάπτυξη". Θέσπιση "κινήτρων", διαδοχικοί "αναπτυξιακοί" νόµοι, ρύθµιση θεµάτων έρευνας και
τεχνολογίας (µε την πρόταξη, εννοείται, της "προσανατολισµένης" έρευνας), νέοι εκπαιδευτικοί
θεσµοί και αρµοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση (έκτοτε οι φορείς της συγκαλούν
"αναπτυξιακά" συνέδρια και αναθέτουν σε "αναπτυξιακές" εταιρείες την εκπόνηση "τοπικών
αναπτυξιακών προγραµµάτων") συντείνουν στην αναδιάρθρωση της εγχώριας οικονοµίας και
πάντως αποτελούν καίριες εκφάνσεις της οικονοµικής λειτουργίας ενός κράτους που λαµβάνει
υπόψη του τις δεσµεύσεις του προς την Eυρωπαϊκή Oικονοµική Kοινότητα και, στη συνέχεια, προς
την Eυρωπαϊκή Ένωση, όπως µάλιστα την καθορίζει η συνθήκη του Maastricht που υποτάσσει στη
νοµισµατική ενοποίηση τα επιµέρους στοιχεία µιας διευρυνόµενης ενιαίας πολιτικής των κρατώνµελών της. Tί όµως είναι η "ανάπτυξη";
Στις περισσότερες φορές ο όρος θεωρείται αυτονόητος, στα πλαίσια κυρίως µιας εργαλειακής
χρήσης που ευνοεί η γλώσσα των κρατικών θεσµών. Γι' αυτό ακριβώς υποθάλπονται µορφές
ταυτολογίας: για παράδειγµα ως "τοπικό α ν α π τ υ ξ ι α κ ό πρόγραµµα" συνήθως ορίζεται το
"σύνολο των αναγκαίων διαδικασιών για την αποτύπωση, ανάλυση και αξιοποίηση του τοπικού
φυσικού και ανθρώπινου παράγοντα µε κύριο στόχο τη διαµόρφωση α ν α π τ υ ξ ι α κ ώ ν
τ ά σ ε ω ν της περιοχής προς επιθυµητές κατευθύνσεις, µέσω υλοποιήσιµων προγραµµάτων".
Eκείνο προφανώς που απουσιάζει, δηλαδή η αποσαφήνιση των κριτηρίων της "ανάπτυξης" και ενός
πολυσθενούς tertium comparationis, επιτρέπει στο λόγο να εκφέρεται ταυτολογικά και ιδίως να
νοµιµοποιεί την αναπαραγωγή εδραιωµένων προτύπων "ανάπτυξης". Eποµένως, τώρα, πια είναι τα
κριτήρια αυτού του αναπτυξιακού γίγνεσθαι;
Eίχε κάποτε γραφεί ότι τα "µέσα της εργασίας" αποτελούν το "βαθµόµετρο της ανάπτυξης της
εργασιακής δύναµης του ανθρώπου" και τον "δείκτη" των κοινωνικών σχέσεων µέσα από τις οποίες
αυτή διενεργείται. Aν ιδωθεί αποµονωµένα αυτή η απόφανση, αναµφίλογα επιβάλλεται να εκληφθεί
ως χοντροκοµµένος οικονοµισµός που τείνει να υπαγάγει το σύνολο των κοινωνικών διεργασιών
στην εκάστοτε εξελικτική βαθµίδα των "παραγωγικών δυνάµεων"(1867: 791, 195). Όµως εκτός από
τον πρώτο τόµο του Kεφαλαίου υπάρχει, για παράδειγµα, ο τρίτος τόµος του ίδιου έργου που
µνηµονεύει το "βασίλειο της ελευθερίας" του "κοινωνικοποιηµένου ανθρώπου", όπου η "ανάπτυξη
των ανθρωπίνων δυνατοτήτων" υπολογίζεται ως "αυτοσκοπός" και συναρτάται µε τη "σύντµηση της
εργάσιµης µέρας" (1894:828). Ως προς το θέµα αυτό ενδιαφέρουσα παραµένει η ανάλυση των
Grundrisse και ιδίως η πρόταξη της "ατοµικότητας" ως ενιαίου κριτηρίου των φάσεων της
ιστορικής προόδου: η πρώτη αντιστοιχεί σε µια περιορισµένη µορφή "προσωπικών σχέσεων
εξάρτησης", η δεύτερη στην "προσωπική ανεξαρτησία που θεµελιώνεται σε εξάρτηση πραγµάτων"
και η τρίτη καθιστά δυνατή την "ελεύθερη ατοµικότητα" που εδράζεται στην "καθολική ανάπτυξη
των ατόµων και την υπόταξη της κοινοτικής, κοινωνικής παραγωγικότητας, ως κοινωνικής αξίας"
(1857/1858: 5,75).
H δέσµη των ερωτηµάτων που θα µπορούσε να τεθεί αφορά στις ανάγκες, τις ικανότητες και
τους θεσµούς για την ικανοποίησή τους µε στόχο τη διασφάλιση της αυτονοµίας των ανθρώπων.
Aπ' αυτή την άποψη η ιστορική ανάπτυξη των κοινωνιών θα µπορούσε να αντιµετωπισθεί µε ενιαίο
κριτήριο, δηλαδή πώς µε τον πολλαπλασιασµό των αναγκών, ως τάσεις διεύρυνσης και
εκλέπτυνσης, θα εξασφαλίζεται η αυτονοµία και η επίτευξη της ατοµικότητας. Ως προς το
περίγραµµα της συλλογικής ευρυθµίας αυτό εξαρτάται από µια διπλή δυνατότητα: να διευρύνεται
συνεχώς ο κατάλογος των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και να εδραιώνονται, τουλάχιστον ταυτόχρονα,
θεσµοί που τα κατοχυρώνουν. H ανάγκη ως δικαίωµα συγκροτεί διαδοχικούς οµόκεντρους κύκλους,
µέσα από τους οποίους συµφύρονται τα προς τα ζην µε τα προς το "ευ ζην". Έτσι η τροφή και η
ενδυµασία, η επιστήµη και η υγεία, η εκπαίδευση και η πληροφόρηση, η επικοινωνία και τα ταξίδια,
ο υπό διάθεση χρόνος και η αισθητική συγκίνηση, το αίσθηµα της κοινότητας και η χαρά της
δηµιουργίας, οι ευπρεπείς συνθήκες εργασίας και το λυκαυγές ή το λυκόφως σε καθαρή φύση, η
αβίαστη παροχή δηµοσίων υπηρεσιών και η συνεχιζόµενη εκπαίδευση, η πολιτιστική ιθαγένεια σε

ένα πολυ-πολιτιστικό περιβάλλον κλπ. συνθέτουν ένα πολύπλευρο δίκτυο δεικτών, στους οποίους η
ποσοτική παράµετρος εµφανίζεται από υπολογίσιµη ως αµελητέα. Kάποτε µάλιστα ισχύει η
επισήµανση του Eλύτη από τα "ανώτερα µαθηµατικά" που τα "έκανε στο σχολείο της θάλασσας":
"κάθε πρόοδος στο ηθικό επίπεδο δεν µπορεί παρά να είναι αντιστρόφως ανάλογη προς την
ικανότητα που έχουν η δύναµη κι ο αριθµός να καθορίζουν τα πεπρωµένα µας" (1986: 57). Σε κάθε
περίπτωση τίθεται σε αχρηστία το σχήµα των πέντε "σταδίων της ανάπτυξης" που εισήγαγε (1960:
17-30) ο W. Rostow ("παραδοσιακή κοινωνία", "περίοδος ετοιµασίας", "οικονοµική άνοδος",
τεχνική ωριµότητα" και "κοινωνία της µαζικής κατανάλωσης"). Πρόκειται για µιας εντελώς
πολυδύναµη ιστορική διαδικασία µε πολλαπλά υποκείµενα, ετερογενείς ρυθµούς εκδίπλωσης και
φαινόµενα ανασχέσεων που επικυρώνουν την ευστοχία της Mαρίας Nεφέλης: "τρώγε την πρόοδο και
µε τα φλούδια και µε τα κουκούτσια της" (1989: 54)...

β.
H προβληµατική της "ολοκληρωµένης ανάπτυξης" θα µπορούσε να έχει ως αφετηρία την
ανασυγκρότηση των θεωρητικών προϋποθέσεων παραγωγής του σύγχρονου οικολογικού λόγου. H
σύλληψη των σχέσεων φύσης και κοινωνίας αναδεικνύει επιµέρους εστίες προβληµατισµού,
ορισµένες από τις οποίες είναι:
α)
η ανάπτυξη των παραγωγικών µέσων ως αυτοσκοπός ("τεχνολογικός ντετερµινισµός"),
β)
η εργασία ως πηγή "αξιών χρήσης" - ο κοινωνικά αναγκαίος χρόνος εργασίας,
γ)
τα κριτήρια της ιστορικής προόδου,
δ)
η "ατοµικότητα" ως δίοδος επιστροφής στην "κοινότητα",
ε)
η "αγοραφοβία" των σύγχρονων πολιτικών και κοινωνικών θεσµών,
στ) τα ανθρώπινα δικαιώµατα και η οικολογική ευαισθησία,
ζ)
οι πτυχές του οικολογικού ως κοινωνικού κινήµατος και
η)
η (εκ)παιδευτική δυνατότητα του οικολογικού λόγου.
Eδώ θα πραγµατευθούµε τρία µόνο σηµεία αυτού του ενδεικτικού καταλόγου, επιµένοντας
περισσότερο στον τρόπο επιβολής µιας πολιτικής της "αγοραφοβίας" που καλύπτει και τους όρους
γένεσης της οικολογικής ευαισθησίας.
Oι ιδέες για την κατανόηση των σχέσεων κοινωνίας και φύσης παραπέµπουν στην
αντιµετώπιση των "παραγωγικών δυνάµεων" και στις µορφές απελευθέρωσης της ανθρώπινης
εργασίας. Aπό την αυγή των νέων χρόνων ο άνθρωπος προβάλλεται ως εξουσιαστής της φύσης και
δηµιουργός ενός νέου "imperium", στο οποίο οι τεχνολογικές εφαρµογές εξασφαλίζουν τη συνεχή
διεύρυνση των δυνάµεών του (Bacon 1624: 51-61) και υπονοούν µια τυπικά ανδροκρατική σχέση
κυριαρχίας: η φύση "όταν µε την τέχνη και το αντρικό χέρι αναγκασθεί ν' αποκοπεί από την αρχική
της κατάσταση, όταν στριµωχθεί και µπει σε καλούπια, τότε θα µπορέσει να µας πει αυτά που
θέλουµε να µάθουµε" (Bacon 1620:185). Aυτή η σχέση µε τη φύση εξαρτήθηκε από µιαν ορισµένη
µορφή κοινωνικής οργάνωσης και, µε τη σειρά της, συνέβαλε στην ανασύνταξη των δοµών αυτής
της κοινωνίας. Aπό την άποψη αυτή "κύριος και κάτοχος της "φύσης" αναδύθηκε στην ιστορική του
διαδροµή ο κεφαλαιοκρατικός κοινωνικός σχηµατισµός, ιδίως στην πορεία του προς τη
"βιοµηχανική επανάσταση".
Tα στοιχεία µιας νέας αίσθησης των σχέσεων φύσης και κοινωνίας, που προσκοµίζει µε την
εµπειρία του και το οικολογικό κίνηµα, έχουν µια διαφορετική καταγωγή και σήµανση. ∆ηλαδή
διαπιστώνεται η συλλογική έκφραση των υποκειµένων που έχουν κοινά ενδιαφέροντα µε βάση
διαταξικά σχήµατα (τουλάχιστον ώς προς την πρόθεση και όχι πάντα ώς προς τη σύνθεση αυτών
των µορφών συλλογικότητας): άνθρωπος - φύση, άντρας-γυναίκα κλπ. Mε επίκεντρο τα
ενδιαφέροντα (τα οποία σαφώς διακρίνονται από τα "συµφέροντα") της "σχόλης" ενθαρρύνεται η
αποδέσµευση του διαθέσιµου χρόνου από την "πατερναλιστική" ιδεολογία και πρακτική των
µορφών χειραγώγησης που επιβάλλει το σηµερινό κράτος.
Στη γλώσσα της κλινικής ψυχολογίας ώς "αγοραφοβία" συνήθως ορίζεται ο αναιτιολόγητος
φόβος που καταλαµβάνει ορισµένα άτοµα, όταν προτίθενται να διασχίσουν ένα δρόµο ή να
περπατήσουν σε µια πλατεία. O φόβος αυτός κλείνει τον "ασθενή" στο σπίτι του και συνάµα τον
οδηγεί στην ιδέα ότι χρειάζεται κάποιον συµπαραστάτη, όταν πρόκειται να διασκελίσει το κατώφλι
του. Ώς "πολιτική της αγοραφοβίας" εννοώ, σ' αυτό το κείµενο, τη χειραγώγηση της προσωπικής
ζωής που υποβάλλουν οι θεσµοί του σηµερινού κράτους: από τη µία εγχαράσσεται η αδυναµία να
βγούµε (ή: να βρούµε) µόνοι µας στο δρόµο, κι από την άλλη προβάλλεται η ανάγκη, εφόσον ο

απόλυτος εγκλεισµός εγκυµονεί απροσµέτρητους "κινδύνους", ενός οδηγού στα βήµατά µας, µε τα
οποία δηµοσιοποιούµε τις "προσωπικές" µας αποφάσεις και στάσεις. Στις µέρες µας, και µάλιστα σ'
όλη την κλίµακα των θεσµών, η πολιτική αυτή εµφανίζεται σε πολλές παραδειγµατικές
καταστάσεις. Θα σταθώ ενδεικτικά σε µερικές που µε τη διαπλοκή τους δηµιουργούν ένα σύνθετο
πλέγµα αναστολών και συναφών χειραγωγήσεων:
α) H κρατική εξουσία, ώς "νόµιµος" διαχειριστής της συλλογικής εθιµικής τάξης, πάντα
επέβαλε κανόνες για την καταστολή των ορµών και την καθιέρωση µιας επιτρεπτής συµπεριφοράς
που θα εγγυάται τη σταθερότητά της. Bέβαια, η πλήρης πολιτική ιστορία του ανθρώπινου σώµατος
µάλλον δεν έχει γραφεί, παρά τις αποσπασµατικές αναλύσεις που έχουν εκπονηθεί γι' αυτή την απτή
συνόψιση της "ειδοποιού διαφοράς" (Marx 1843:242) των ανθρώπων.
Στον αιώνα µας, µε τη συνδροµή ιδίως της ψυχαναλυτικής θεωρίας που εµβολιάζει τις
κοινωνικές επιστήµες, µελετήθηκαν οι κοινωνικές προϋποθέσεις και επιπτώσεις της σεξουαλικής
καταστολής που αποσκοπεί στην υποταγή της ανθρώπινης ύπαρξης και στην "οµαλή" ενσωµάτωσή
της στις δεδοµένες λειτουργίες του κοινωνικού οργανισµού.
β) Tο γεγονός της σεξουαλικής καταστολής βιώνεται µε ιδιαίτερη ένταση από τα νέα µέλη
της κοινωνίας που υφίστανται, στους αρµόδιους θεσµούς, τη διαδικασία της κοινωνικής τους
ένταξης. Στο µέτρο που η ηλικία ("µικροί-µεγάλοι") υπονοεί την κοινωνική ιεραρχία ("κάτωπάνω"), αναδύονται τα συλλογικά "υποδείγµατα" για την εγχάραξη των "ρόλων" και των συναφών
αξιολογικών µέτρων που διδάσκει το σχολείο, πριν "βγουν στη ζωή", µε την οικείωση των κανόνων
και των εξουσιαστικών ρυθµίσεων της οµαδικής διαγωγής. Bέβαια η θέση των "νέων" δεν ήταν
ανέκαθεν η ίδια σε όλους τους κοινωνικούς σχηµατισµούς - η αυθύπαρκτη "παιδική ηλικία"
εµφανίστηκε µαζί µε την εγκαθίδρυση του νεώτερου σχολείου και της αστικής οικογένειας (Ariès
1974) - και εποµένως η συγκεκριµένη ηλικιακή τους θέση προκύπτει από το σύνολο των σχέσεων
µε τις δοµές της κοινωνίας (σχολείο, στρατός, πολιτικά δικαιώµατα, δικαιοπρατείν, γάµος κλπ.). Για
τούτο η ηλικία της "προετοιµασίας" κυµαίνεται και πάντως αφορά τον πληθυσµό που εντάσσεται µε
ενιαίο τρόπο, µέσω της οικογένειας και του σχολείου, στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
γ) H σχέση των δύο φύλων, ώς κοινωνική διεργασία, κατέστησε ώς τώρα εφικτή µιαν άλλη
µορφή εξουσίας. Tα παραδοσιακά κοινωνικά ερείσµατα της "πατριαρχικής" ιδεολογίας και
πρακτικής, που αναπαράγονται (χωρίς να γεννιούνται για πρώτη φορά) µέσω του σηµερινού τρόπου
εκµετάλλευσης του ανθρώπου από τον άνθρωπο, µετατρέπουν τη "σύζυγο" σε υποζύγιο που
υπάρχει ώς εξάρτηµα των "ιδιωτικών" ή "δηµόσιων" αναγκών του άντρα.
δ) H εντονότερη ίσως βίωση της πολιτικής της αγοραφοβίας προέρχεται από την τριβή της
κοµµατικής ένταξης. H δυσπρόσιτη αγορά της πολιτικής ζωής, µε τα ευάριθµα απρόοπτα και τους
χειρισµούς των ειδικών της, σε πειθαναγκάζει να συµµορφωθείς προς κάποιο από τα υπάρχοντα
κοµµατικά σχήµατα που καλύπτουν ένα µέρος της και εξασφαλίζουν έτσι την ταυτότητά σου,
δηλαδή την αναγνωρίσιµη και για τούτο κατατάξιµη πολιτική υπόσταση.
ε) H αγοραφοβία διευρύνεται σηµαντικά, όταν προβάλλει µπροστά µας το ανοιχτό βιβλίο της
φύσης. H άλλη όψη του καταµερισµού της επιστηµονικής γνώσης αφορά την επιβολή των "ειδικών"
που µας συντροφεύουν, όταν πρόκειται να κατακτήσουµε την πραγµατικότητα και να
αποκαλύψουµε τα "µυστικά" της. Mια πρόσφατη περίπτωση αγοραφοβικής αντιµετώπισης του
περιβάλλοντος πρόσφερε η πυρηνική ενέργεια που συναρτάται µε µια τεχνολογικά αναπτυγµένη
κοινωνία και συνάµα συγκεντρωτική, ιεραρχηµένη και αστυνοµευόµενη. Aκόµη περισσότερο, η
πολιτικά θεσµοποιηµένη επιστήµη χαράσσει τα όρια του επιτρεπτού στην ηµερήσια κατανάλωση
της ραδιενέργειας µε βαθµόµετρα που υπερβαίνουν την αντιληπτικότητα της "κοινής γνώµης". H
διάκριση και η τήρηση του "νόµιµου" καθιστά δυνατό το πέρασµα από την ανεξέλεγκτη
εκµετάλλευση της φύσης στην εµπέδωση της ταξικής κυριαρχίας που εξισώνει τη γνώση, µέσω της
τεχνολογίας, µε τη δύναµη.
Oι ψυχίατροι, κάποτε, συνιστούν ως θεραπευτική αγωγή της αγοραφοβίας τον παρατεταµένο
ύπνο. Στα φαινόµενα όµως, που έχουµε εδώ συνοπτικά περιγράψει, η υπνοθεραπεία εξυπηρετεί
πρώτιστα όσους χρησιµοποιούν αυτούς τους θεσµούς χειραγώγησης. Όσοι χάνουν την άγρυπνη
συνείδηση και την ετοιµότητα δράσης καταντούν, σύµφωνα µε τον Hράκλειτο, συνεργοί "των εν τω
κόσµω γινοµένων". Tα κινήµατα κοινωνικής κριτικής προσπαθούν να αντιτάξουν στις µορφές αυτές
κοινωνικού "πατερναλισµού" την αυτονοµία του µη εργάσιµου χρόνου. H διεργασία αυτή δεν
αφορά την ανάδυση κάποιας "ελεύθερης ατοµικότητας", µέσα από έναν κατακερµατισµένο κόσµο
που αναπαράγεται και λόγω του "φετιχισµού" των λειτουργιών του, αλλά τη δυνατότητα να ψαύσει
κανείς τα όρια της καθηµερινότητας και να αποπειραθεί να διευθύνει τις στιγµές της. H

επαναβεβαίωση της "υποκειµενικότητας", που δεν ταυτίζεται βέβαια µε την ιδιώτευση, επιτρέπει
στη "δηµιουργία" να εκτυλίσσεται ως εναλλακτική πρόταση του αδιαµόρφωτου κοινωνικού
απέναντι στο µονοσήµαντο πολιτικό πεδίο.
H επιστηµονική εξακρίβωση των εξουσιαστικών πλεγµάτων που συναρτώνται µε την ταξική
κυριαρχία ήταν στην ερευνητική πρόθεση του Marx. Oι επιµέρους ωστόσο αναλύσεις της πολιτικής
του ανθρώπινου σώµατος, του κινήµατος των νέων και των γυναικών, της κοµµατικής ένταξης και
της αντιπυρηνικής πρωτοβουλίας, δηλαδή των περιπτώσεων που η "προσωπική" εµπειρία γίνεται
πολιτική, δεν βασίζονται σε κάποια διδασκαλία µε αξιώσεις πανάκειας. O οικολογικός λόγος
πάντως, που εµβολιάζεται µ' αυτήν την προβληµατική, θα µπορούσε να καταστεί λόγος
χειραφετητικός, προσπερνώντας τόσο τον κίνδυνο της ενσωµάτωσης όσο και τη διολίσθηση σε µια
τακτική νοµιµοποίησης. Aπό τη δυνατότητα της χειραφετητικής του λειτουργίας συνάγεται και η
παιδευτική του ιδιότητα. Ένα τέτοιο παράδειγµα θα µπορούσε να εκληφθεί το σεφερικό "όνειρο"
της Aκρόπολης: "Pώτησα αποβλακωµένος:
_ Ποιός πλειστηριασµός;
_ Πού ζεις µωρέ; Eδώ χαλνάει κόσµος!.. Tζένιο η κυβέρνησή µας. Θα τις παραχωρήσει αυτές
τις πέτρες. Tί µας χρειάζονται εµάς;
Eκείνη τη στιγµή ο µαυροντυµένος κύριος χτύπησε το σφυρί. 'Kατεκυρώθη' φώναξε κάποιος.
'Kατεκυρώθη! Kατεκυρώθη!' αντιλάλησε η βοή του πλήθους.
_ Kέρδισαν οι Aµερικάνοι! είπε έξαλλος ο γείτονάς µου σαν άνθρωπος που παρακολουθεί
ποδόσφαιρο.
H ταραχή φούσκωνε µέσα µου.
_ Kαι τί θα κάνουν; κατόρθωσα να ρωτήσω.
_ Eίναι δαιµόνοι, αποκρίθηκε. Θα πελεκήσουν τούτες τις κολόνες σε σχήµα σωληνάριου της
οδοντόπαστας.
Ένιωθα πως το πλήθος φύραινε γύρω µου και µ' άφηνε ολότελα µόνο. Tότες είδα τον
Παρθενώνα γυµνό ανατριχιαστικά, χωρίς αέτωµα, χωρίς γείσο, µε τις κολόνες του πελεκηµένες,
γυαλιστερές, παρασταίνοντας υπέρογκα σωληνάρια. O βραχνάς µε τίναξε από το κρεβάτι καθώς
ούρλιαζα" (Σεφέρης 1970: 326-327).

γ.
Στον ιστορικό ορίζοντα της εποχής µας η διεκδίκηση της "ολοκληρωµένης ανάπτυξης" δεν
ευνοεί την υποθετική "άρση" της ίδιας της εργασίας. Στην καλύτερη περίπτωση συναρτάται η
"χειραφέτησή" της µε το γεγονός ότι "κάθε άνθρωπος γίνεται εργάτης και η παραγωγική δουλειά
παύει να αποτελεί ταξική ιδιότητα" (Marx 1871: 343). H ίδια άλλωστε αντίληψη του δικαιώµατος
της απασχόλησης διαθλάται και στην απόπειρα σύλληψης µιας αντι-κοινωνίας που θα υπερβαίνει
την υπάρχουσα, οπότε αναµένεται να εξαλειφθεί απλώς η "δουλική υποταγή των ατόµων" στον
καταµερισµό εργασίας και η τελευταία να έχει καταστεί "όχι µόνο µέσο ζωής, αλλά η πρωταρχική
της ανάγκη" (Marx: 1875: 21). O "πολιτισµένος", σε "όλους τους ενδεχόµενους τρόπους
παραγωγής", ακόµη και σ' αυτόν των "συνεταιρισµένων παραγωγών" που ασκούν "κοινό έλεγχο"
στην παραγωγή και την εκθρονίζουν από τη θέση της "τυφλής δύναµης", έχει µπροστά του το
"κράτος της αναγκαιότητας": µόνο "πάνω" και "πέρα" απ' αυτό αρχίζει να τελείται η "ανάπτυξη των
ανθρωπίνων δυνάµεων" που ισχύει ως "αυτοσκοπός" (Marx 1894: 828).
Tο "κράτος της αναγκαιότητας" γίνεται περισσότερο δυσβάσταχτο σε συνθήκες ανεργίας,
πληµµελούς ασφάλισης, ισχνής σύνταξης και καθολικής εξαθλίωσης προς την οποία µπορεί να
κατατείνουν οι αλληλοσυµπλεκόµενοι µηχανισµοί "αποκλεισµού". Πρόκειται για τα δικαιώµατα του
φύλου, της ηλικίας, της εκπαίδευσης, της πληροφόρησης, της υγείας, του περιβάλλοντος, της
δηµιουργίας, της κοινότητας, της διαφοράς, της άµυνας στη συµβολική βία και την καταστολή, της
αντίστασης στα "αναπτυξιακά" πρότυπα και την κατανάλωση, της πολιτιστικής ιθαγένειας σε ένα
πολυπολιτισµικό περίγραµµα συµπεριφοράς, της άµεσης δηµοκρατίας κλπ. Oι δείκτες αυτοί
σχηµατίζουν, όχι τόσο ευκρινώς, δύο ξεχωριστές ενότητες που απαιτούν περαιτέρω διευκρίνιση. Aν
ο υπό διάθεση χρόνος συνιστά τα έξοδα παραστάσεως στη διαδικασία αναπαραγωγής της
εργασιακής δύναµης του ανθρώπου, η προτεραιότητα δίδεται στον εργάσιµο χρόνο. Aν, αντίθετα,
αυτός αντιµετωπίζεται ως ριζικά διαφορετικός από τον υπό διάθεση χρόνο, τότε προτάσσεται ο
τελευταίος. H διακρίβωση ωστόσο των όρων συνέχειας και ασυνέχειας ανάµεσα στις δυο πλευρές
του χρόνου, στον οποίο αναλίσκεται ο άνθρωπος, επιτάσσει µια νέα κατάταξη των δικαιωµάτων: οι

απανταχού "αποκλεισµένοι" είναι φορείς δικαιωµάτων τόσο του εργάσιµου όσο και του υπό
διάθεση χρόνου (Nούτσος 1998: 91).
Aπό τη µια η κλίµακα φτάνει ώς τη µείωση του χρόνου εργασίας, χωρίς βέβαια την
απίσχανση του εισοδήµατος, και από την άλλη η επαύξηση του διαθέσιµου χρόνου (χωρίς να
καθίσταται δαπανηρός ή περιττός) συνεπάγεται τη δυνατότητα να διπλασιάζεις τον κόσµο: πέρα απ'
αυτόν που σε καθηλώνει στις ανάγκες και τους καταναγκασµούς του επιούσιου διανοίγεται ένας
δεύτερος που φέρει και τη σφραγίδα ή έστω την αγρύπνια σου. Aν η αναψυχή παραπέµπει στη
δηµιουργία εστιών πολιτικής παιδείας και κοινωνικών αντισωµάτων, όσοι κατακτούν υψηλά
ποσοστά διαθέσιµου χρόνου µπορούν να καταστούν εκφραστές µιας νέας "φιλανθρωπίας". ∆ε
χρειάζεται να επιστρατευθεί εδώ ο σαρκασµός του Nίτσε για την οµόλογη στάση του "δυνατού"
ούτε να χρησιµοποιηθεί ως άλλοθι το ενδεχόµενο οι "exclus" να µη διαθέτουν συνείδηση του
αποκλεισµού τους. H dignitas hominis, όπως την είχε επεξεργασθεί ο Pico della Mirandola και ο
Vico, σήµαινε ότι η πολιτική συγκρότηση της κοινωνίας είναι "έργο τέχνης", πλασµένο από τα
χέρια και για τις ανάγκες του ανθρώπου, του δηµιουργού της ιστορίας του κατά τον Marx (1867:
393).
Tα κοινωνικά κινήµατα που καταφάσκουν την αυτοδηµιουργία έχουν περισσότερες ευκαιρίες
εκδίπλωσης λόγω της αξιοποίησης του διαθέσιµου χρόνου των µελών τους. Aπ' αυτήν την άποψη η
πλειοψηφία τους, τουλάχιστον στις τεχνολογικά αναπτυγµένες κοινωνίες, είναι µορφές
αυτοοργάνωσης της "κοινωνίας των πολιτών" που επιχειρούν τη "διαρκή πολιορκία" (Habermas
1985: 59) των διαταξικών σχισµάτων της ετερόνοµης κοινωνίας. Πρόσφατο παράδειγµα τα
γεγονότα του Mαΐου-Iουνίου 1968 στη γαλλική πρωτεύουσα. Aπό µια άποψη επαληθευόταν η
νεανική παρατήρηση του Marx ότι η κοινωνική ευµάρεια και όχι η δυσπραγία οδηγεί τους
ανθρώπους στην "πολιτική λογική" (1844: 406). Πέρα απ' αυτήν διατυπώνεται η άρνηση των
µεγάλων και γι' αυτό κενών ιδεολογικών σχηµάτων, θραύεται η λογική επιφάνεια που συχνά
λειτουργεί ως επικάλυψη των πραγµάτων, απορρίπτεται η αυθεντία µιας επιστήµης των κοινωνικών
νοµοτελειών, προτάσσεται η αξιοποίηση του διαθέσιµου χρόνου χωρίς καταναλωτικά πρότυπα,
καταγγέλλεται ο κατακερµατισµός της γνώσης που γεννά τον Fachidiot και τον εξουσιαστή των
ανθρώπινων αναγκών, δακτυλοδεικτείται ο πατερναλισµός που προσδιορίζει τις σχέσεις των δύο
φύλων, αποδοκιµάζεται η λογική της ανάπτυξης και της θεσµικής ιεράρχησης των αναγκών,
προκρίνεται η αντικατάσταση του µέλλοντος από το παρόν και της "σταδιοκρατίας" από την
εξέγερση και προτείνεται η µεταφορά του "περιθωρίου" στο επίκεντρο και αντίστοιχα της αυθεντίας
στην περιφέρεια.
Aν ο ρεαλισµός σήµαινε την απαίτηση του αδύνατου, τότε έγινε αντιληπτή η δυνατότητα της
κοινωνικής επανάστασης χωρίς να προϋπάρξουν ή, έστω, να εφευρεθούν οι ειδικευµένοι µηχανισµοί
της πολιτικής µεταβολής. Aυτή η ατηµέλητη και ασυντόνιστη συνηγορία του υποκειµένου ως
µοναδικού δικαιώµατος του ανθρώπου ή της κατηγορικής προσταγής ότι ο άνθρωπος είναι "η
ύψιστη ουσία για τον άνθρωπο" (Marx 1843/1844: 385) έδειξε µε πολιτικό τρόπο - αλλά πάντως όχι
προς όφελος των γνωστών πολιτικών σχηµάτων της Aριστεράς ούτε ακόµη και για τις ίδιες τις
οργανωµένες πτέρυγες των πρωταγωνιστών του Mαΐου - την επικαιρότητα της κοινωνικής
επανάστασης. O βραχύς συγκλονισµός της γαλλικής κοινωνίας, ακόµη και ως "αντίδοτο στη
γεροντική αρρώστια του κοµµουνισµού" ή ως υπενθύµιση ότι ο τελευταίος ταυτίζεται πάντα µε το
"κίνηµα που καταργεί τη σηµερινή κατάσταση των πραγµάτων" (Marx-Engels 1845: 35),
λειτούργησε ως εναλλακτική πρόταση στη θεσµοποιηµένη διαδικασία παραγωγής και
αναπαραγωγής του ανατρεπτικού λόγου και έδωσε την ευκαιρία, hic et nunc, να ξανατεθεί από την
αρχή το πρόβληµα της αυτονοµίας.
O συνεχής εµβολιασµός της "πολιτικής λογικής" από την "κοινωνική λογική" προϋποθέτει
την υπαγωγή του "κοινωνικού αποκλεισµού" στη θεµατική των "κοινωνικών ανισοτήτων" και
συνακόλουθα τη στοιχειοθέτηση ενός σύγχρονου ανθρωπισµού που νοµιµοποιεί τους "κοινωνικά
αποκλεισµένους" ως φορείς δικαιωµάτων. Στα γιγαντιαία σχήµατα οργάνωσης των σηµερινών
κοινωνιών, µε δοµές συγκεντρωτικές και αστυνοµευόµενες, η δυνατότητα εκδίπλωσης των
πρωτοβουλιών που αναλαµβάνουν τµήµατα της "κοινωνίας των πολιτών" εξαρτάται από το βαθµό
επίγνωσης της αυτονοµίας τους. Πρόκειται για ένα στοίχηµα µε αβέβαιη έκβαση που συνιστά
συνάµα το "µέγιστον µάθηµα" στον ανοιχτό κατάλογο των δικαιωµάτων του συγχρόνου ανθρώπου.
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