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Πολιτισµός και Πολιτική στα χρόνια της κυριαρχίας της αγοράς
1998
Πολιτισµός, κατά τις εγκυκλοπαίδειες ευρείας κυκλοφορίας αλλά και σύµφωνα µε τους πιο
αποδεκτούς συµβατικούς ορισµούς του, είναι “το σύνολο των υλικών και πνευµατικών φαινοµένων
που χαρακτηρίζουν µια κοινωνική οµάδα ή ένα έθνος”, ή µ’ άλλα λόγια :
“η συνολική κοινωνική κληρονοµιά µιας οµάδας ανθρώπων ή του ανθρωπίνου είδους ως συνόλου,
της οποίας η συνέχεια και η ανάπτυξη εξαρτώνται από την ικανότητα του ανθρώπου να µαθαίνει
και να µεταβιβάζει τις γνώσεις στις επόµενες γενηές”.
Μέσα στα στοιχεία τα οποία συγκροτούν την πνευµατική κληρονοµιά του ανθρωπίνου είδους
είναι αυτονοήτως και “οι θεσµοί και οι µορφές οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης”
και συνεπώς και “η αγορά”, (στις διάφορες εκφράσεις της), και µάλιστα ως ένα από τα
σηµαντικότερα απ’ αυτά, στο βαθµό που “η γλώσσα, οι ιδέες, οι πεποιθήσεις, αλλά και τα έθιµα, οι
κώδικες συµπεριφοράς και ηθικής, η τέχνη και η πνευµατική δηµιουργία γενικότερα”
επηρεάστηκαν απ’ αυτήν, αλλά και την επηρέασαν καταλυτικά, σε µια αµφίδροµα γόνιµη και
προοδευτική (σε γενικές γραµµές), διαδικασία αλληλεπίδρασης στις συγκεκριµένες κάθε φορά
κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες.
Αυτό βέβαια ίσχυσε ως την οριακή, ιστορικά, στιγµή κατάρρευσης των χωρών του
λεγοµένου ως τότε υπαρκτού σοσιαλισµού, και εγκαθίδρυσης της µονοδιάστατης νέας τάξης
πραγµάτων και κυριαρχίας της πεµπτουσίας της, δηλαδή της άγριας και ασύδοτα ανταγωνιστικής,
αυτονοµηµένης απ’ την κοινωνία και την πολιτική και παγκοσµιοποιηµένης αγοράς.
Έτσι τα τελευταία χρόνια, ζούµε και συµµετέχουµε, συνειδητά ή ασυνείδητα και θεληµένα
ή αθέλητα, στη διαµόρφωση µιας νέας µορφής πολιτισµού, του πολιτισµού της κυριαρχίας
πλέον αυτής της αγοράς, η οποία επικαθορίζει, µεταλλάσσει, µεταβολίζει και φέρνει στα µέτρα
της όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της συνολικής µας κληρονοµιάς, φθείροντας, διαφθείροντας και
ευτελίζοντάς τα.
Ο καθ’ ένας από µας, στην καθηµερινή του ζωή, στη δουλειά του, (αν ακόµη έχει), στην
αναψυχή και διασκέδασή του, στις ανθρώπινες, κοινωνικές και πολιτικές του σχέσεις και
δραστηριότητες, αλλά και στην πολυδιάστατη αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδρασή του µε το
φυσικό και το κοινωνικοοικονοµικό του περιβάλλον, διαπιστώνει και µαρτυρεί αποσπασµατικά,
ψηφίδες της νέας πραγµατικότητας του πολιτισµού της κυριαρχίας της αγοράς που οικοδοµείται
γύρω του, και όχι χωρίς και τη δική του συµµετοχή, ανοχή και ευθύνη.
Παρακάτω, θα επιχειρήσω να συναρθρώσω και να συνθέσω, στο συγκεκριµένο περιορισµένο
χώρο (και αναγκαστικά χωρίς όλη την απαραίτητη τεκµηρίωση), όσες περισσότερες απ’ αυτές τις
ψηφίδες µπορέσω για να αποδώσω µια κατά το δυνατόν ολοκληρωµένη και αξιόπιστη εικόνα της
νέας πολιτιστικής και πολιτικής πραγµατικότητας, για να σκεφθεί ο καθ’ ένας µας και ενδεχοµένως
να επανεξετάσει τη συνολική σχέση του µ’ αυτή.
Στη νέα πολιτιστική και πολιτική πραγµατικότητα αποθεώνονται τα “νέα προϊόντα” και οι
“νέες υπηρεσίες”.
Η έρευνα στα πανεπιστήµια χρηµατοδοτείται κυρίως και συνήθως µόνο γι’ αυτά. Αδιάφορο
αν είναι χρήσιµα ή άχρηστα.
Αν είναι χρήσιµα για κάποιους τόσο το καλύτερο.
Αν όχι, οι έξυπνες ή “εξυπνακίστικες” επιβολής life style καταιγιστικές και επαναληπτικές
προβολές και άµεσες και έµµεσες διαφηµίσεις θα καταστήσουν, τόσο τα λιγότερο χρήσιµα για
κάποιους, όσο και τα παντελώς άχρηστα απ’ αυτά, στην αρχή ελκυστικά, στη συνέχεια
“δοκιµαστέα” και τέλος “αποκτήσιµα” και όχι µόνο από τους έχοντες και κατέχοντες αλλά και από
όσους ονειρεύονται ένα τέτοιο είδος ευτυχίας.
Ετσι οι πολίτες, (δηµιουργοί, παραγωγοί, επιστήµονες, τεχνίτες), µετατρέπονται αργά αλλά
σταθερά σε “πωλητές” της γνώσης, του ταλέντου, της δεξιότητας και της ευστροφίας τους, γιατί τα
πορίσµατα της έρευνας, της καλλιτεχνικής δηµιουργίας τους και της παραγωγικής τους κοινωνικής
δραστηριότητας γενικότερα θα πρέπει να µπορούν να πωληθούν στις υφιστάµενες, ή ν’ ανοίξουν
και να επεκτείνουν νέες αγορές, στο παγκοσµιοποιηµένο παζάρι του πλανητικού χωριού µας.
Το παζάρι αυτό στήνεται στο κενό της πολιτικής και στην πολιτική του κενού τα οποία
βιώνουµε αδιαµαρτύρητα εσχάτως, ως µονίµως ενδηµούσα αλλά και επιδηµική κρίση.
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Το “κενό της πολιτικής” διαπιστώνεται τα τελευταία χρόνια µε ραγδαία αυξανόµενους
ρυθµούς, από την απογοήτευση, την αποστασιοποίηση, την αδιαφορία, την αδράνεια ή και την
αποστροφή των πολιτών απ’ αυτή ως καθηµερινή άσκηση και βίωση των δικαιωµάτων τους, αλλά
και ως συνειδητή, συνεπή και συνεχή εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των ευθυνών τους.
Στο “κενό της πολιτικής”, τη θέση των οραµάτων, των ιδεών, της θέλησης, της
διαθεσιµότητας, της έµπνευσης και της γόνιµης, δηµιουργικής και αποτελεσµατικής συµµετοχής
των πολιτών στα κοινά, καταλαµβάνει η παθητική θέαση της δράσης των διαχειριστών της, τους
οποίους εν τούτοις οι πολίτες εξουσιοδοτούν µε την ψήφο τους γι’ αυτό, στη συνέχεια τους
λοιδορούν για να τους ξαναεξουσιοδοτήσουν στις επόµενες εκλογές και πάλι να δρουν πολιτικά εν
ονόµατί τους.
Ετσι, στο κενό της πολιτικής ασκείται η πολιτική του κενού, στην οποία ανθούν η ιλιγγιώδης
απόκλιση των έργων από τα λόγια και η διαπλοκή των έτσι και αλλιώς αλληλέγγυων συµφερόντων
επαγγελµατιών της πολιτικής, κοµµάτων, συνδικαλιστικών ηγεσιών, συγκροτηµάτων των Μέσων
Μαζικής Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, µεγάλων πολυεθνικών και µη εταιρειών αλλά και του
διεθνούς παράγοντα, (στη µονοδιάστατη πλέον εκδοχή της νέας τάξης), µε µοναδικό σκοπό την
απόκτηση και διατήρηση της αµοιβαία συµφέρουσας εξουσίας.
Το κενό αυτό το καταλαµβάνει πλέον η µόνη κυρίαρχη δύναµη, “η αγορά”, µε τους
πολιτικούς της υπαλλήλους ως χαµηλόβαθµους διαχειριστές της, τους παρατρεχάµενους της κάθε
εξουσίας πανεπιστηµιακούς και ερευνητές, τους από “ιδεολογία” και όχι από ανάγκη ή δουλικότητα
λάτρεις και απολογητές του κάθε “καινούργιου” εκσυγχρονιστές, και τα εξασκηµένα να
εγκαταλείπουν έγκαιρα το παληό και να ανεβαίνουν επιδέξια στο κάθε καινούργιο τραίνο στελέχη
“της παληάς κατάστασης πραγµάτων”.
Η έρευνα, ο σχεδιασµός, ο προγραµµατισµός και οι καινοτοµικές πραγµατοποιήσεις στα
πεδία της κινητής τηλεφωνίας, της τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας, των λεωφόρων της
πληροφορίας, της τηλεµατικής γενικότερα, των διαστηµικών εφαρµογών, των δικτύων µεταφορών
και τηλεπικοινωνιών και των ηλεκτρονικών διαδικτύων, υπηρετούν περίπου αποκλειστικά τον
πολιτισµό της κυριαρχίας της αγοράς και όσους µε τη θέλησή τους ή αναγκαστικά ενσωµατώνονται
ή συνεισφέρουν στις διαδικασίες του, διευρύνοντας ή επεκτείνοντας τη δυναµική του.
Μια ενδιαφέρουσα άσκηση για το ποιοι, πόσο και γιατί καρπούνται τα αγαθά π.χ. της κινητής
τηλεφωνίας θα µπορούσε να κάνει κάποιος διαβάζοντας τις µικρές αγγελίες της εφηµερίδας “Τα
Νέα”. Τα ποσοτικά και ποιοτικά συµπεράσµατά του θα είναι εξαιρετικά χαρακτηριστικά.
Στην “αγορά” της πολιτικής, ρυθµιστικό ως και καθοριστικό ρόλο παίζουν τα βασικά
εργαλεία της, η προβολή, η διαφήµιση και το marketing.
Παλαιοί και άθλιοι πολιτικοί µπορούν τεχνηέντως, αν αυτό ωφελεί την “αγορά”, να
αναδειχθούν ως οι χρυσές εφεδρείες της σωφροσύνης και του ρεαλισµού, µε συστηµατική
καµπάνια ωραιοποίησης του γνωστού και αποκρουστικού (για τους παληότερους τουλάχιστον)
παρελθόντος τους.
Νέοι και φιλόδοξοι πολιτικοί µπορούν να καθιερωθούν ως η ελπίδα του αύριο, αν πείσουν ότι
είναι εξ ίσου ρεαλιστές και θυσιάσουν στο βωµό της ανέλιξής τους τους αγώνες, το ήθος, τη
συνέπεια και τις ικανότητές τους, εξαργυρώνοντας τις περγαµηνές τους και πείθοντας ότι
απαλλασσόµενοι από το “έρµα” τους, (παρελθόν, ιδέες, αρχές και πρακτικές) ή και
καταναλώνοντάς το επιτήδεια, µπορούν εύκολα να µεταλλαγούν, να µεταβολισθούν, να
προσαρµοσθούν, να εκσυγχρονισθούν µ’ άλλα λόγια, για να υπηρετήσουν δυναµικά, µε ευελιξία
και ευκαµψία το αναδυόµενο νέο είδος πολιτικής.
Χαρακτηριστικό στοιχείο της προσωπικότητας αυτών των παλαιών και νέων πολιτικών είναι
ότι ποτέ δεν σχεδιάζουν και δεν προγραµµατίζουν.
Και αν σχεδιάσουν και προγραµµατίσουν ποτέ δεν τηρούν τα σχέδια και τα προγράµµατά
τους.
Η έλλειψη ευθύνης, η ανευθυνότητα και η ανεπάρκειά τους εικονογραφούνται πιστά όταν
π.χ. πάντα, µετά από αναµενόµενες µε µαθηµατική ακρίβεια για συγκεκριµένους λόγους φυσικές
και τεχνητές καταστροφές, επισκέπτονται τον τόπο της καταστροφής και µε παρουσία όλων των
ΜΜΕ εξαγγέλλουν “την συγκρότηση επιτροπής ειδικών” η οποία θα εκδώσει το πόρισµά της εντός
δύο µηνών, ή την διενέργεια Ε∆Ε (ένορκης διοικητικής εξέτασης) για “τον καταλογισµό των
ευθυνών όπου και αν αυτές υπάρχουν”.
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Είναι οι ίδιοι που στο παρελθόν, παραµονές εκλογών νοµιµοποίησαν αυθαίρετα στις κοίτες
ποταµών και ρευµάτων που πληµµύρησαν και έπνιξαν κατ’ εξακολούθηση τις ίδιες γνωστές
περιοχές,
•
είναι οι ίδιοι που επέτρεψαν την έκδοση νοµίµων πολεοδοµικών αδειών για ανέγερση
πολυτελών κατοικιών σε καµένες από δόλιους εµπρησµούς και κατά το σύνταγµα και τους
νόµους “αναδασωτέες εκτάσεις”,
•
είναι οι ίδιοι που εξαγγέλλουν για εκατοστή φορά το ίδιο έργο που ποτέ εν τούτοις δεν
γίνεται, ή τη λήψη των ίδιων µέτρων που ποτέ δεν θεσµοθετούνται και δεν υλοποιούνται,
•
είναι οι ίδιοι που εξυγιαίνουν εξακολουθητικά τον ίδιο ασθενή δηµόσιο οργανισµό
καθιστώντας τον ετοιµοθάνατο.
Τα ΜΜΕ τώρα, είτε προβάλλοντας καταιγιστικά ή στηλιτεύοντας ισοπεδωτικά, ή
γελοιοποιώντας συλλήβδην τους επαγγελµατίες πολιτικούς και τα “έργα” τους, εθίζουν απ’ την
άλλη µεριά τον πολίτη στην παθητικότητα του θεατή, στην γενικευµένη απόρριψη δίκαιων και
αδίκων και στη γενική ισχύ της λογικής : “αφού αυτός ανεβαίνει έτσι, (ή τα καταφέρνει έτσι), γιατί
όχι και εγώ”.
Στην πολιτική “του κενού” και “της αγοράς” δεν υπάρχει και δεν χρειάζεται ποτέ
“πρόβλεψη”, “πρόνοια”, ενδελεχής διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων για τα γνωστά, διαρκώς
διογκούµενα και οξυνόµενα προβλήµατα, ή ολοκληρωµένη µελέτη όλων των διαστάσεων και
παραµέτρων τους και των σχέσεών τους µε το φυσικό και κοινωνικοοικονοµικό τους περιβάλλον.
∆εν χρειάζεται ακόµη τεκµηριωµένη λήψη των αποδεικτικά βέλτιστων και κατανοητών απ’
τους πολίτες αποφάσεων, συστηµατική εφαρµογή τους, διαδικασίες αξιόπιστων ελέγχων της
υλοποίησής τους αλλά και απόδοσης ευθυνών ή επαίνων στους κάθε φορά υπευθύνους.
Οι πολιτικοί “της αγοράς της πολιτικής” απευθύνονται σε µια κοινωνία “του φαίνεσθαι”,
στην οποία µόνη πραγµατικότητα είναι η τηλεοπτική και η ζωή των ανθρώπων είναι “εικονική”
(virtual).
Σ’ αυτή την πραγµατικότητα, πολιτικοί και πολίτες αποτελούν πρωταγωνιστές και
κοµπάρσους σε µικρής ή µεγάλης θεαµατικότητας σειρές εκποµπών στις οποίες απρόσωπο,
ανώνυµο, χειροκροτούν, εκστασιαζόµενο, διαπληκτιζόµενο ή αλληλοσφαζόµενο το κοινό
παραιτείται καθηµερινά απ’ τον ρόλο του ενεργού πολίτη, είτε συναισθανόµενο την αδυναµία του
ν’ αλλάξει σ’ αυτές τις συνθήκες τα πράγµατα ή βυθιζόµενο στη γλυκειά νάρκη της ανυπαρξίας.
Στην “πολιτική του κενού και της αγοράς” :
•
πράγµατα που δεν πρόκειται ή δεν είναι δυνατό να “φανούν”, δεν χρειάζεται να γίνουν και
δεν γίνονται και
•
τα πρόσωπα υπάρχουν µόνο όταν “φαίνονται” ή µόνο για να “φαίνονται” και τελικά δεν είναι
πρόσωπα, αλλά οι εικόνες τους και µάλιστα οι προσχεδιασµένες ή µεθοδικά
προσχεδιαζόµενες, άλλοτε επιλεκτικά και καταιγιστικά προβαλλόµενες και διαφηµιζόµενες ή
συστηµατικά διασυρόµενες, (αλλά σε κάθε περίπτωση αναµεταδιδόµενες και διατηρούµενες
στην επικαιρότητα) και άλλοτε “διαπαιδαγωγικά” ή υπαινικτικά αποσυρόµενες για να
επανέλθουν “υπό όρους και προϋποθέσεις”.
Ετσι, έχουµε “εικόνες” προσώπων :
•
που φαίνονται και επιδεικνύονται ως διαρκώς και µονίµως παρόντα και “επιτόπου”,
ενηµερωµένα επί παντός επιστητού και ευαισθητοποιηµένα για όλες τις αδικίες του κόσµου
ετούτου,
•
που “δηλώνουν” ακατάσχετα παντού για οτιδήποτε και οποιονδήποτε,
•
που γενικώς, κατά περίπτωση, συµπαρίστανται, αντιτίθενται και κριτικάρουν αφ’ υψηλού και
εκ του ασφαλούς, καταγγέλλουν, προβάλλουν, επαινούν, οικτίρουν και σχολιάζουν,
υποδηλώνοντας την αγωνία τους να διατηρηθούν στην αγορά, να ανεβάσουν την “τιµή” τους
ανεξάρτητα απ’ την αξία τους, να επιβεβαιώσουν την επωνυµία τους, να συναγελασθούν και
να συναγελάζονται µε άλλους πιο επώνυµους απ’ αυτούς, µ’ άλλα λόγια για να υπάρξουν ως
οι εικόνες των µύχιων φιλοδοξιών τους.
Το ίδιο κενός και εικονικός είναι όµως όχι µόνο ο συµπολιτευτικός και αντιπολιτευτικός
λόγος, αλλά και ο κάθε εξουσιαστικός και αντιεξουσιαστικός λόγος όπως και ο κάθε χειραγωγών
αλλά και ο υποτίθεται χειραφετικός λόγος όπως άλλωστε και αυτός του υπογράφοντος.
•
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Και αυτό, γιατί όλοι εκφωνούνται εν κενώ, µια που οι πολίτες ή πήγαν στο σπίτι τους,
µετρώντας την αδυναµία τους ως µονάδες (ή οµάδες που κατέχουν την “αλήθεια”), ή κορυβαντιούν
(ποιόν άραγε) τροµοκρατώντας, ή γοητεύονται απ’ τις σειρήνες της (έτσι κι αλλιώς µικρής)
εικονικής ζωής µας, διεκδικώντας µια µικρή θέση στο τέλµα της ή ένα µικρό µερίδιο εικονικής
ευτυχίας στο προσκήνιό της.
Και τι µένει τότε, τι µπορεί να γίνει, αν κάτι ακόµη µπορεί ;
Η γνώµη µου είναι, και την είπα πολλές φορές ως πολίτης και όχι ως κήνσορας, ότι πρέπει να
ξαναµάθουµε όσοι µπορούµε να συζητάµε απλά, ανυπόκριτα και ανυστερόβουλα.
Να δούµε λίγο πέρα απ’ τη µύτη µας, µ’ άλλα λόγια να δούµε :
•
τι επέρχεται, όταν οι λίγοι πλούσιοι γίνονται ακόµη λιγότεροι αλλά πολύ πλουσιότεροι και
όταν ο πολλοί φτωχοί γίνονται ακόµη περισσότεροι και πολύ φτωχότεροι,
•
τι επέρχεται, όταν αγαπούµε τους οικονοµικούς πρόσφυγες όταν δεν τους πληρώνουµε
καθόλου ή όταν τους πληρώνουµε λίγο, και όταν τους σιχαινόµαστε ως εγκληµατίες,
•
τι επέρχεται, όταν επικαλούµαστε την προσήλωση στο ∆ιεθνές ∆ίκαιο και τις ∆ιεθνείς
Συµβάσεις τη στιγµή που η διεθνής κοινότητα και κυρίως η νέα τάξη δεν τα σέβεται όταν δεν
έχει συµφέρον απ’ αυτά,
•
τι επέρχεται, όταν η κυρίαρχη αγορά κατορθώνει να µετατρέπει σε πλασιέ όπλων τους
υπουργούς της µόνης υπερδύναµης και όχι µόνο,
•
τι επέρχεται, όταν το ξέπλυµα του µαύρου χρήµατος γίνεται τόσο εύκολα και τόσο νόµιµα
υπό την ανοχή, την ευµενή ουδετερότητα, ή και την συνεργασία, εκλεγµένων κυβερνήσεων
αλλά και των “ηθικότερων” αντιπολιτεύσεων τους,
•
τι επέρχεται, όταν η χαρά της δηµιουργίας, της διδασκαλίας και της έρευνας στα ΑΕΙ γίνεται
“6 ώρες υποχρεωτική διδασκαλία”, είκοσι µόνο ώρες παρουσίας την εβδοµάδα και θερµή
ενθάρρυνση της ελευθεριο-επαγγελµατικής δραστηριότητας για όλα τα µέλη ∆ΕΠ πλήρους
απασχόλησης, αλλά και
•
τι επέρχεται, όταν εµείς οι απλοί πολίτες και εργαζόµενοι βαφτίζουµε τα κάθε είδους
προνόµιά µας σε αδιαπραγµάτευτες “αξίες” και “κατακτήσεις”, διακυβεύοντας, συνειδητά ή
ασυνείδητα, πολύ περισσότερα απ’ όσα φανταζόµαστε. Γιατί ενώ όντως απ’ τη µια µεριά
είναι η ανικανότητα, η ανεπάρκεια και τα συµφέροντα των κυβερνήσεων, των
αντιπολιτεύσεων και των διοικήσεων, απ’ την άλλη, µας κλείνει πονηρά το µάτι η πλήρης
διάλυση και καταστροφή, στην οποία δεν θα πρέπει να οδηγηθούµε όπως επιθυµεί η
κυρίαρχη αγορά µε τη “λεβεντιά” µας.
Αν η τελευταία παράγραφος κάνει µερικούς φίλους που συµφωνούσαν ως εκεί, να
προβληµατισθούν: “µε ποιον επιτέλους είναι ο υπογραφόµενος, µε το λιοντάρι ή µε µας”, θα ήθελα
να παρακαλέσω να ειδικολογήσουν “ποιοί είµαστε άραγε εµείς”, οι οποίοι σ’ αυτό που γίνεται γύρω
µας, δεν έχουµε καµµιά απολύτως ευθύνη.
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