
Ένας έπίκαφος μύθος

Η φετινή χρονιά προαφέρεται 
γιά κάθε είδους άφιερώματα στό 
«Χίλια έννιακόσια ογδόντα τέσσε
ρα» τοϋ Οργουελ. Ό χι μόνο γιατί 
φέτος συμπίπτει νά διανύουμε τό 
έτος 1984. Κυρίως, γιατί γιά πάρα 
πολλούς, άριστερούς καί μή, τά πο
λιτικά μηνύματα τοϋ βιβλίου τοϋ 
"Οργουελ μοιάζουν σήμερα έπίκαι- 
ρα.

Πρόθεσή μας έδώ δέν είναι νά 
προσεγγίσουμε καί μείς άπό τή με
ριά μας τό βιβλίο τοϋ Οργουελ, τά 
πολιτικά του μηνύματα ή τήν «προ
φητεία» του γιά τό μέλλον τής «κοι
νωνίας μας». Ο στόχος μας είναι 
άπλά νά άακήσουμε κριτική σ' ένα 
μύθο πού άναπαράγει όχι μόνο τό 
βιβλίο τοϋ "Οργουελ, άλλά καί ή 
δημόσια παρέμβαση κάποιων έπώ- 
νυμων άριστερών, πού μέ άφορμή 
τό «1984» συζητούν γιά τόν ολο
κληρωτισμό πού «μάς άπειλεί». Τό 
μύθο τής ιδιωτικής ζωής, τής ίδιωτι- 
κής «κοινωνίας τών πολιτών», πού 
άπειλεϊται καί άσφυκτιά άπό τήν 
παρουσία καί τήν παρέμβαση τού 
κράτους.

Πρόκειται γιά έναν μύθο πού εί
ναι σήμερα ιδιαίτερα έπίκαιρος, για
τί άκριβώς συνδέεται καί προκύ
πτει άπό τήν ιδεολογία πού είναι 
κυρίαρχη (καί) μέσα στήν "Αριστε
ρά.

Τά «όλοκληρωτικά 
καθεστώτα»

Τό «1984», άλλά καί ή συζήτηση 
γύρω άπ" αύτό, καταγγέλλει πρώτα 
άπ" όλα τά όλοκληρωτικά καθεστώ
τα. Η δικτατορία καί ό φασισμός 
καταργούν τήν κοινοβουλευτική τά
ξη, τις λαϊκές όργανώσεις καί έλευ- 
θερίες, τά άνθρώπινα δικαιώματα. 
"Εγκαθιδρύουν ένα άστυνομικό έ
λεγχο πάνω στούς πολίτες, προσπα
θούν νά καταπνίξουν μέ τή βία 
κάθε ιδέα καί αίτημα πού προωθεί 
τά λαϊκά συμφέροντα. Είναι τά κα
τ' έξοχήν καθεστώτα τοϋ ολοκλη

ρωτισμού. Η άστική πολιτική θεω
ρία, άλλά καί ορισμένες τάσεις τής 
Αριστερός, χαρακτηρίζουν άκόμα 

σάν όλοκληρωτικά τά καθεστώτα 
τού ύπαρκτού «σοσιαλισμού» γιατί 
καί έκεί έχει ύποσταλεϊ τό νομικό 
καί θεσμικό πλαίσιο τής πολιτικής 
δημοκρατίας καί τών «άνθρώπινων 
δικαιωμάτων», πού χαρακτηρίζει 
τις άστικές κοινοβουλευτικές δημο
κρατίες.

Η συζήτηση γιά τόν ολοκληρωτι
σμό άναφέρεται λοιπόν πρώτα ά
π' όλα στή μορφή τού πολιτεύματος 
καί τού κράτους. Αντιπαραθέτει 
τά δημοκρατικά (άστικά) πολιτεύ
ματα μέ τά όλοκληρωτικά πολιτεύ
ματα, έπιμένοντας ιδιαίτερο στήν 
ύποστολή τών άτομικών δικαιωμά- 
των καί έλευθεριών στά δεύτερα.

Τό ζήτημα είναι πολύ παλιό καί 
δέ θά μάς άπασχολήσει έδώ. " Αξίζει 
νά ύπενθυμίσουμε μόνο πώς ή συ
ζήτηση αύτή γιά τόν ολοκληρωτι
σμό παραμένει άπόλυτα έγκλωβι- 
σμένη μέσα στά πλαίσια τής άστι- 
κής ιδεολογίας τού δικαίου, καθό
σον ένδιαφέρεται μόνο γιά τίς 
νομικές καί θεσμικές μορφές καί 
συγκαλύπτει έτσι τόν κοινωνικο-τα- 
ξικό χαρακτήρα τών κοινωνιών στίς 
οποίες άναφέρεται. "Από τή μιά 
συγκαλύπτει τήν κεφαλαιοκρατική 
έκμετάλλευση καί κυριαρχία, πάνω 
στήν όποια οίκοδομούνται τά «δη
μοκρατικά» καθεστώτα, ένώ άπό 
τήν άλλη άφαιρεϊ κάθε δυνατότητα, 
γιά μιά έπιστημονική άνάλυση τού 
ταξικού χαρακτήρα καί αύτών άκό
μα τών άνατολικών καθεστώτων. 
Δηλαδή, σέ τελευταία άνάλυση, δη
μιουργεί ένα εύνοίκό έδαφος καί 
γιά τήν έπιχειρηματολογία τών θια
σωτών τού σοβιετικού μαρξισμού.

Κρατικός ολοκληρωτισμός 
καί Ιδιωτική ζωή

(Ή  «κοινωνία τών πολιτών» 
αντιμέτωπη ατό κράτος,).

Παράλληλα μέ τή συζήτηση γιά 
τά όλοκληρωτικά καθεστώτα, άνα- 
πτύσσεται καί μιά προβληματική 
πού έπισημαίνει τόν κίνδυνο τοϋ

ολοκληρωτισμού άκόμα καί μέσα 
στίς κοινοβουλευτικές κοινωνίες 
καί ώς έκ τούτου νομιμοποιείται 
σάν μιά κατ' έξοχήν άριστερή προ
βληματική: Πρόκειται, όπως ήδη ά- 
ναφέραμε, γιά τις θέσεις έκείνες 
πού ύποστηρίζουν πώς μέ τήν άνά- 
πτυξη τής τεχνολογίας καί τών συγ- 
χρόνων μεθόδων κρατικής οργάνω
σης, έπεκτείνεται διαρκώς τό πεδίο 
παρέμβασης τού κράτους, μέ άπο- 
τέλεσμα νά συρρικνώνονται διαρ
κώς τά όρια τού ιδιωτικού χώρου, 
νά άσφυκτιά και νά συνθλίβεται ή 
άνθρωπινη οντότητα καί οι πρακτι
κές πού καθορίζονται άμεσα ά
π" αυτήν, νά συνθλίβεται δηλαδή ή 
«κοινωνία τών πολιτών», άπό τό 
σφιχταγκάλιασμα τού «Κράτους- 
Λεβιάθαν».

"Αν λοιπόν γιά τούς ίδεολόγους

τής άατικής δημοκρατίας, τό 
«1984» είναι έπίκαιρο γιατί μοιάζει 
νά παραπέμπει στόν ολοκληρωτι
σμό τού υπαρκτού «σοσιαλισμού», 
(άκόμα καί ή όνομασία τού ύποθε- 
τικοϋ ολοκληρωτικού καθεστώτος, 
Αγγσος ύπαινίσσεται κάποιο καθε

στώς άγγλικού σοσιαλισμού), γιά 
πολλούς άριστερούς ή έπικαιρότη- 
τά του βρίσκεται στό ότι προβλέπει 
καί καταγγέλλει τόν αύξανόμενο 
κρατικό ολοκληρωτισμό άπέναντι 
στό άτομο, τήν ιδιαιτερότητα καί 
προσωπικότητα του, καί τήν «κοι
νωνία τών πολιτών».

Γράφει γιά παράδειγμα ό Δ. Ψυ
χογιός στό « Αντί», 251 (6.1.84), 
πού είναι άφιερωμένο στό «1984»: 
«Τό Κόμμα-Κράτος διαθέτει τό 
1984 όλα έκείνα τά μέσα πού μπο
ρούν νά ένσωματώσουν τόν όποιον- 
δήποτε... Όμως τήν κοινωνία τών 
πολιτών συνολικά δέν μπορεί νά 
τήν ένσωματώαει. Γιατί τότε θά είχε 
αύτοκαταργηθεϊ ώς Κόμμα-Κράτος, 
θά είχε έξαλείψει τό "Άλλο πάνω 
στό όποιο άσκεί τήν έξουσία».

Τό άτομο άντιμέτωπο στό κράτος 
λοιπόν. Κράτος έξουσία άπ" τή μιά, 
«κοινωνία τών πολιτών», άπ" τήν 
άλλη. Αύτοί είναι οί δυό πόλοι τής 
άντίθεσης. Τό ζητούμενο γιά «τήν 
άπελευθέρωση τού άνθρώπου», 
δέν μπορεί νά είναι παρά ή άπελευ
θέρωση τής κοινωνίας τών πολιτών 
άπό τό κράτος, ή έστω ή ένδυνάμω- 
ση τής αύτονομίας της άπέναντι 
σ’ αύτό. Τό άμεσο αίτημα δέν μπο
ρεί νά είναι παρά «έπιτέλους λιγό
τερο κράτος». Σέ μιά δεξιά έκδοχή,

ή προβληματική αύτή συναντάει 
τόν μονεταρισμό. Σέ μιά «έπανα- 
στατική» έκδοχή θεωρεί κάθε μορ
φή άστικού κράτους σάν φασιστική 
καί τήν κοινωνία διαρκώς «φααιατι- 
κοποιούμενη».

Άλλωστε, όπως μάς πληροφορεί 
καί πάλι ό Δ. Ψυχογιός, οί πρακτι
κές πού άναπτύσσονται μέσα στήν 
«κοινωνία τών πολιτών», μπορούν 
άκριβώς νά έκθρέψουν τήν έξέγερ- 
ση άπέναντι στό κράτος καί τόν 
ολοκληρωτισμό του. Άναφερόμε- 
νος στόν Σμίθ, τόν ήρωα τού Όρ- 
γουελ πού έξεγέρθηκε ένάντια στό 
όλοκληρωτικά καθεστώς τοϋ Άγ- 
γσος, ό Ψυχογιός παρατηρεί πώς ή 
έξέγερση αύτή τού Σμίθ σέ μεγάλο 
βαθμό καθορίστηκε «άπό τό γεγο
νός, ότι, όντας 39 χρονών τό 1984, 
έζησε τήν παιδική του ήλικία πριν

έπιβληθεί τό Αγγσος. Τότε... ύπήρ- 
χε άκόμη πυρηνική οικογένεια (πα
τέρας, μητέρα, παιδιά) ώς δομική 
κοινωνική μονάδα, ύπήρχαν οί πρω
τογενείς σχέσεις πού τήν καθορί
ζουν, ύπήρχε οιδιπόδειο».

Άλλά καί ό Ν. Γιανναδάκης, πού 
έχει «ξεφύ'γει άπό τά δίκτυα τής 
πολιτικής άλήθεια πού έχει αύτοα- 
ναγορευτεί σέ άντικειμενική καί τε
λική», θά υιοθετήσει τό ίδιο βασικό 
σχήμα γιά τό κράτος, τήν έξουσία 
καί τόν άνθρωπο, γιά νά συνάγει 
βέβαια, κατόπιν, κάποια ιδιαίτερα 
δικά του συμπεράσματα. «Είναι, βέ
βαια, άλήθεια πώς ή έπιδίωξη τής 
έξουσίας είναι... ή εξορία τής προ
σωπικής άλήθειας καί ή ύποκατά- 
στασή της μέ κάποια «άντικειμενι- 
κή» καί «τελική» άλήθεια... "Αν ή 
τέτοιας λογής έπιδίωξη τής έξου
σίας δέν προσέκρουε στήν άντίοτα- 
ση τής ένδειας ή άπορίας πού ένυ- 
πάρχει στό φυσικό τού άνθροίπου, 
τότε δέ θά κουβεντιάζαμε γιά τήν 
προφητεία τού "Οργουελ ώς προ
φητεία, άλλά γιά μιά πραγματικότη
τα τελειωμένη έδώ καί χιλιάδες χρό
νια (άν μπορούσαμε πιά νά κουβε
ντιάζουμε)» (« Αντί» 251).

"Υπάρχουν άκόμα κάποιοι άλλοι 
πού θά ύποστηρίξουν, ή έστω θά 
διερωτηθούν, άν ή «κοινωνία τών 
πολιτών», άκόμα κι όταν δέν μπο
ρεί νά έκθρέψει τήν έξέγερση ένά- 
ντια στήν έξουσία, μπορεί τουλάχι
στον νά περισώσει κάτι άπ" τόν άν
θρωπο καί νά τόν προστατεύσει 
άπό τόν ολοκληρωτισμό τής έξου
σίας. Ο Λ. Δουλούδης, καί πάλι 
στό « Αντί», 251, άφοϋ διαπιστώσει

'Η  «όργουελίτιδα» μαστίζει διανοούμενους

Ή  ιδιωτική
καί τό
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ότι στά 1984 «έληξε ή αμφισβήτη
ση, άποφανατίστηκαν οί έπαναστά- 
σεις, καταγγέλθηκε ή άπατη κάθε 
πρωτοπορίας», θά παραθέσει ενα 
άπόσπασμα τοϋ Γ. Καλιόρη, οπού 
διαβάζουμε: «Μέσα στη γενική πε
ριδίνηση... (καθένας)... είναι ώστό- 
σο δυνατό... νά διαφυλάξει τήν ιε
ρότητα της δικής του ζωής μέσα 
στή χόβολη θυλάκων, οί όποιοι ά- 
ντιστέκονται στό ρεύμα, ατό βαόμό 
που συνιστοϋν ακόμα απόλυτες 
προσωπικές σχέσεις».

Είτε στήν αισιόδοξη, είτε στήν 
άπαισιόδοξη έκδοχή της, ή προβλη
ματική γιά τόν κρατικό ολοκληρωτι
σμό πού παραθέσαμε, προκρίνει τή 
διαφύλαξη καί τή διεύρυνση τοϋ 
ιδιωτικού χώρου καί τής ιδιωτικής 
«κοινωνίας τών πολιτών». Πριμοδο
τεί μήπως έτσι τήν ίδιώτευση; Όχι

τής άριστερας

ζ ω η
κράτος

άπαραίτητα. Δηλαδή δέν πριμοδο
τούν όλες οί παραλλαγές αύτής τής 
προβληματικής τήν ίδιώτευση. Κι
νούνται όμως όλες μέσα στά πλαί
σια τής κυρίαρχης άστικής ιδεολο
γίας, υιοθετούν τό μοντέλο τής έ- 
ξουσίας πού προβάλλει ή ίδια ή 
κυρίαρχη ιδεολογία.

Κεφαλαιοκρατική έξουσία 
καί ιδιωτικός χώρος

' Η διάκριση τού κράτους άπό 
τήν «κοινωνία τών πολιτών», στηρί
ζεται στήν άστική νομική ιδεολογία 
καί τήν άστική πολιτική θεωρία 
πού θεωρούν ώς κράτος κυρίως τόν 
κατασταλτικό κρατικό μηχανισμό 
(κυβέρνηση, διοίκηση, δικαιοσύνη, 
στρατός, άστυνομία κλπ), άλλά καί 
κάποιους άλλους κρατικούς μηχανι
σμούς όπως τήν έκπαίδευση, τά 
κρατικά μέσα ένημέρωσης κλπ. Εί
ναι αύτοί οί μηχανισμοί πού νομικά 
έχουν δημόσιο χαρακτήρα, πού (Το
νιστούν τήν «πολιτεία». Αντίθετα, 
όλοι έκεϊνοι οί μηχανισμοί πού έ
χουν νομικά ιδιωτικό χαρακτήρα, ή 
άκόμα άναφέρονται σέ «ιδιαίτερα 
συμφέροντα», (κι όχι στό «έθνος» 
σάν σύνολο) -όπως π.χ. τά συνδικά
τα ή τά πολιτικά κόμματα- θεωρού
νται σάν χώροι έκτός κράτους..

'Ιδιαίτερα αύτή ή θεώρηση τονί
ζει τή διάκριση τού ιδιωτικού χώ
ρου άπό τήν έξουσία. Οί διαπροσω
πικές σχέσεις μπορεί νά έπηρεάζο- 
νται καί νά «άλλοτριώνονται» άπό 
τήν έξουσία, όμως βρίσκονται πέρα 
κι έξω άπό τίς σχέσεις έξουσίας, 
συνιστούν (έστω δυνάμει) ένα θύ

λακα προσωπικής έλευθερίας.
Ό  μαρξισμός έχει έρθει σέ ρήξη, 

ήδη άπό τήν άρχή τής ύπαρξής του 
σάν έπιστήμη τού κοινωνικού, 
μ' αύτή τήν άστική φαντασίωση τής 
ιδιωτικής έλευθερίας καί τής ιδιωτι
κής «κοινωνίας τών πολιτών». Ήδη 
τό 1845, ό Μάρξ, θεμελιώνοντας τή 
θέση ότι ή ταξική πάλη άποτελεϊ 
τήν κινητήρια δύναμη τής ιστορίας, 
άντέκρουσε τόσο τήν άστική άντί- 
ληψη γιά τήν ύπαρξη κάποιας «άν- 
θρώπινης φύσης» άπό τήν όποια 
θά καθοριζόταν ή ιστορική εξέλι
ξη1 , όσο καί τή θέση ότι ή «κοινω
νία τών πολιτών» άποτελεϊ ενα δια- 
κριτό χώρο ώς πρός τίς κοινωνικές 
σχέσεις έξουσίας. Καί ύποδείκνυε 
ότι ή κατ' έξοχήν κοινωνική δομή 
τής «κοινωνίας τών πολιτών», ή οι
κογένεια, άποτελεϊ έναν «άστικό 
θεσμό», ένα μηχανισμό πού μέ τίς 
λειτουργίες του άναπαράγει καί 
σταθεροποιεί τήν καπιταλιστική έ
ξουσία. Σ' αύτή τή θεωρητική κα
τεύθυνση άλλωστε, ό Λ. 'Αλτουσέρ 
ύπέδειξε ότι ή οικογένεια άποτελεϊ 
μαζί μέ τό σχολείο τούς κυρίαρχους 
ιδεολογικούς μηχανισμούς τού άστι- 
κού κράτους.

Έγραφε λοιπόν ό Μάρξ τό 1845 
γιά τήν «ιδιωτική» οικογένεια καί 
τήν «κοινωνία τών πολιτών»; «Γά
μος ιδιοκτησία καί οικογένεια πα
ραμένουν άπρόσβλητα στή θεωρία, 
διότι άποτελούν τήν πρακτική βάση 
πού πάνω της ή άστική τάξη έχει 
οικοδομήσει τήν κυριαρχία της, καί 
διότι ή άστική τους μορφή άποτε
λούν τούς όρους πού κάνουν τόν 
άστό άστό, μέ τόν ίδιο άκριβώς 
τρόπο πού ή συνεχής παραβίαση 
τού Νόμου κάνει τόν θρήσκο Ε
βραίο ένα θρήσκο Εβραίο... Η 
ύπαρξη τής οικογένειας έγινε άνα- 
γκαία άπό τή σύνδεσή της μέ τόν 
τρόπο παραγωγής». (Γερμανική Ι
δεολογία) « ' Η άποψη τού παλιού 
ύλισμού είναι ή «κοινωνία τών πολι
τών». Ή  άποψη τού νέου ύλισμού 
είναι ή άνθρώπινη κοινωνία ή ή 
κοινωνικοποιημένη άνθρωπότητα» 
(10η θέση γιά τόν Φόυερμπαχ).

Ή  «κοινωνία τών πολιτών» δέν 
άποτελεϊ λοιπόν τόν άντίπαλο πόλο 
σέ σχέση μέ τήν έξουσία καί τό 
κράτος. Αντίθετα άποτελεϊ μιά ι
διαίτερη περιοχή τών σχέσεων έ
ξουσίας, μέσα στήν όποια είναι πα
ρόν καί τό κράτος. Γιατί ή έξουσία 
δέν άσκείται άπό τό «κράτος» πά
νω στήν «κοινωνία» ή πάνω στόν 
«άνθρωπο». Ασκείται άπό τό κε
φάλαιο πάνω στήν έργασία. Τήν 
έξουσία δέν τήν κατέχει τό κράτος. 
Τήν κατέχει ή κεφαλαιοκρατική τά
ξη. Τό κράτος είναι τό κέντρο ά
σκησης τής πολιτικής έξουσίας τού 
κεφαλαίου, ή ύλική συμπύκνωση 
τής κεφαλαιοκρατικής έξουσίας. 
Καί τό κράτος δέν είναι μόνο αύτό 
πού ή άστική οργάνωση τής κοινω
νίας καί ή άστική νομική ιδεολογία 
ορίζουν σάν «κράτος». Τό κράτος

έπεκτείνεται μέ τούς ιδεολογικούς 
μηχανισμούς του καί μέσα στήν 
«κοινωνία τών πολιτών». Κάποιοι 
άπό τούς μηχανισμούς του, ενα μέ
ρος άπό τίς λειτουργίες του, άπο- 
κτούν ιδιωτικό χαρακτήρα, έμφανι- 
ζονται κάτω άπό ιδιωτικές νομικές 
μορφές. Αύτό όμως δέν άναιρεϊ τό 
χαρακτήρα τους σάν κρατικών λει
τουργιών: Λειτουργιών δηλαδή πού 
κατατείνουν στή σταθεροποίηση 
καί άναπαραγωγή τών κεφαλαιο
κρατικών σχέσεων κυριαρχίας καί 
ύποταγής. ©ά συμφωνήσουμε λοι
πόν μέ τόν Αλτουσέρ πού έπέμενε 
πώς «έφόσον ή διάκριση άνάμεσα 
στήν πολιτική κοινωνία (κράτος) 
καί τήν κοινωνία τών πολιτών, ορί
ζει τίς μορφές πού έπιβάλλει ή άστι
κή ιδεολογία καί πρακτική τής πο
λιτικής, τό έργατικό κίνημα πρέπει 
νά ξεμπερδεύει μ' αύτή τήν πλάνη 
καί νά σχηματίσει μιά άλλη άντίλη- 
ψη γιά τήν πολιτική καί τό κράτος» 
(Συζήτηση γιά τό κράτος, έκδ. Α
γώνας, 1980).

Ό  ολοκληρωτισμός 
ασκείται (καί) ιδιωτικά

Σέ μιά πρόσφατη μελέτη μας γιά 
τήν οικογένεια1 καταλήξαμε στό συ
μπέρασμα ότι, στά πλαίσια τού ά- 
στικού κοινοβουλευτικού κράτους, 
ό χώρος τού ιδιωτικού -καί πρώτα 
άπ' όλα ή οικογένεια- δέ συναρ
θρώνεται άπλά μέ τίς καπιταλιστι
κές σχέσεις έξουσίας καί τό κράτος, 
άλλά άποτελεϊ τόπο όπου κατ έξο
χήν -δηλαδή συνεχώς, καθημερινά 
καί χωρίς διακοπές- έκδηλώνεται ό 
ολοκληρωτισμός αυτός τής έξου
σίας, ό ολοκληρωτισμός τής κυρίαρ
χης ιδεολογίας.

Πέρα δηλαδή άπό ορισμένους 
κλάδους τού κατασταλτικού μηχα
νισμού τού κράτους πού είναι άμε
σα έπιφορτισμένοι μέ τήν άσκηση 
τής φυσικής βίας (άστυνομία, δι
καιοσύνη, στρατός), ό ολοκληρωτι
σμός τής καπιταλιστικής έξουσίας 
-δηλαδή ό χωρίς όρους καί όρια 
έλεγχος τής καθημερινής πρακτι
κής τών άτόμων καί ή ύποταγή 
τους στις έπιταγές τής έξουσίας- 
λαμβάνει χώρα μέσα στό «ιδιωτι
κό», στά πλαίσια τής «κοινωνίας 
τών πολιτών».

Μέσα στούς δημόσιους κρατι
κούς μηχανισμούς, ό έλεγχος τής 
κρατικής έξουσίας πάνω στό «άτο
μο, όσο κι άν σήμερα έπεκτείνεται, 
δέν μπορεί νά ξεπεράσει κάποια 
όρια πού καθορίζονται άπό τά «συ
νταγματικά δικαιώματα τού πολί
τη». Επηρεάζονται άλλωστε άμεσα 
αύτά τά όρια άπό τόν πολιτικό 
συσχετισμό τών δυνάμεων στό έσω- 
τερικό κάθε κοινωνίας. Αντίθετα, 
στόν «ιδιωτικό χώρο», ή κυρίαρχη 
ιδεολογία συγκροτεί μέ τέτοιο τρό
πο τά άτομα σέ ύποκείμενα, δια
μορφώνει έναν τέτοιο τύπο διαπρο

σωπικών σχέσεων, πού άποτέλεσμά 
του είναι μιά «οίκειοθελώς», άλλά 
χωρίς όρους καί όρια, δηλαδή ολο
κληρωτική, υπαγωγή τών άτόμων 
στις πρακτικές πού προσιδιάζουν 
καί καθορίζονται άπό τήν κεφα
λαιοκρατική έξουσία.

' Επειδή μάλιστα αύτή ή ύπαγωγή 
στήν έξουσία διαμεσολαβείται άπό 
τίς δι-υποκειμενικές, τίς διαπροσω
πικές σχέσεις, τό κοινωνικό περιε
χόμενό της καί τά κοινωνικά της 
άποτελέσματα άποκρύπτονται ολο
κληρωτικά: Η ύπαγωγή βιώνεται 
σάν μιά φυσική τάξη πραγμάτων, 
άκόμα περισσότερο έκλαμβάνεται 
σάν «έλευθερία». Μόνο μέσα στήν 
«κοινωνία τών πολιτών», τά άτομα 
αισθάνονται υποχρεωμένα νά άπο- 
λογούνται καθημερινά, μέχρι τήν 
τελευταία λεπτομέρεια, όχι μόνο γιά 
τό τί έκαναν, άλλά και γιά τό τι 
σκέφτηκαν καί τί αίσθάνθηκαν και 
τί δέ σκέφτηκαν καί γιατί δέν τό 
έκαναν ή δέν τό αίσθάνθηκαν. Μό
νο έδώ ή ιδέα τής ιδιωτικής ιδιοκτη
σίας «έξυψώνεται» σέ άπαίτηση γιά 
κατοχή τής προσωπικότητας τού 
άλλου, γιά άπόλυτο καί άποκλειστι- 
κό σωματικό καί πνευματικό έλεγ
χο, πάνω στόν άλλο. Μόνο έδώ τό 
κράτος λειτουργεί χωρίς νά γίνεται 
«άμεσα άντιληπτό».

'Ε π ί λ ο γ ο ς

Η καπιταλιστική κοινωνία δέν 
είναι ή κοινωνία τής «άτομικής έ
λευθερίας». Είναι ή κοινωνία τής 
άτομικής υποταγής, τού άτομικού 
έλέγχου τού χωρίς όρια ολοκληρωτι
σμού πάνω στό «άτομο». Η έξου
σία τού κεφαλαίου πάνω στήν έργα- 
σια άσκείται δηλαδή καί στό άτομι- 
κό έπιπεδο, μέσα άπό τή συγκρότη
ση τών φορέων τής παραγωγής σέ 
άτομα πολίτες καί τόν άτομικό έ
λεγχό τους. Ο έλεγχος αυτός δέν 
ασκείται μόνο άπό τούς δημόσιους 
μηχανισμούς άλλά διαμεσολαβείται 
καί μέσα άπό τίς ιδιωτικές σχέσεις. 
Αύτές άκριβώς τίς σχέσεις έξουσίας 
συγκαλύπτει σήμερα ή παρέμβαση 
έκεινων τών άριστερών πού μέ ά- 
φορμή τό «1984» προβάλλουν τήν 
«άντίθεση» τής «κοινωνίας τών πο
λιτών» μέ τό «κράτος». Προφη- 
τεύοντας εναν ολοκληρωτισμό πού 
μάλλον δέ θά ύπάρξει ποτέ μέσα 
στά πλαίσια τού άστικού κοινοβου
λευτισμού, άναγορεύουν τόν «ιδιω
τικό» ολοκληρωτισμό τής καπιταλι
στικής έξουσίας σέ έλευθερία.

Γιάννης Μηλιάς

1. « Η ανθρώπινη ούσία δέν είναι μιά 
σχέση πού υπάρχει στό απομονωμένο άτο
μο. Στήν πραγματικότητά της είναι τό σύ
νολο τών κοινωνικών σχέσεων». Κ Μάρξ, 
6η θέση γιά τόν Φόυερμπαχ.
2. Γ. Μηλιού, Γ. Σπάθή «Μαρξισμός και 
οικογένεια, (ό ολοκληρωτισμός τής κυρίαρ
χης ιδεολογίας)», θ έ σ ε ις  τεύχος 6, Γενά
ρης· Μάρτης 1984.

Ό  μαρξισμός έχει έρδει σέ ρήξη άη ' τήν άρχή τής ϋηαρξής τον μέ τήν άστική 
φαντασίωση τής Ιδιωτικής έλενδερίας.


