Richard D. North

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ

Η Ελευκερία ςτον Σφγχρονο Κόςμο

Ειςιγθςθ που παρουςιάςτθκε ςτο Συνζδριο του Φιλελεφκερου Ινςτιτοφτου “The Fate of
Liberty – Human Rights and Civil Liberties in the Age of Global Crime and Terror”, ςτο
Πότςνταμ, Γερμανίασ, 7-19 Σεπτζμβρθ, 2004.

Εκδίδεται από το Ευρωπαϊκό Φιλελεφκερο Φόρουμ asbl με τθν υποςτιριξθ του Κζντρου
Φιλελεφκερων Μελετϊν (ΚΕΦΙΜ). Χρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο δεν ευκφνεται για το περιεχόμενο τθσ ζκδοςθσ. Απόψεισ που
εκφράηονται ςε αυτιν τθν ζκδοςθ ανικουν αποκλειςτικά και μόνο ςτουσ ςυγγραφείσ. Δεν
αντικατοπτρίηουν αναγκαςτικά τισ απόψεισ του Ευρωπαϊκοφ Φιλελεφκερου Φόρουμ asbl.
Published by the European Liberal Forum asbl with the support of Liberty Forum of Greece.
Funded by the European Parliament. The European Parliament is not responsible for the
content of the publication. The views expressed in this publication are those of the authors
alone. They do not necessarily reflect the views of the European Liberal Forum asbl.

Ευχαριςτοφμε το Κδρυμα Friedrich Naumann, που μασ επζτρεψε τθ μετάφραςθ από το
αρχικό κείμενο.
We wish to thank the Friedrich Naumann Foundation for Freedom, for the permission to
translate the original publication.

Page | 1

Η Ελευκερία ςτον Σφγχρονο Κόςμο

Η Ελευθερία ςτον Σφγχρονο Κόςμο
Ειςαγωγή
Αυτό το δοκίμιο δεν είναι μια καταγγελία. Θα προςπακιςω να επιςθμάνω τισ δυςκολίεσ
που αντιμετωπίηει θ ελευκερία, ςτθ ςφγχρονθ εποχι. Αλλά δεν ξεχνϊ πόςο τυχεροί είναι οι
ςφγχρονοι άνκρωποι, όςον αφορά τισ ελευκερίεσ τουσ. Η Ελευκερία υπιρξε μια περίπλοκθ
ζννοια, ςε όλεσ τισ εποχζσ, και δεν είναι απαραίτθτα απαιςιόδοξο το να επιςθμαίνονται τα
ςθμερινά προβλιματά τθσ. Πράγματι, ςε μεγάλο βακμό, οι ςθμερινζσ δυςκολίεσ τθσ
ελευκερίασ, ζχουν να κάνουν με το πρόβλθμα θκϊν και θκικισ, μεταξφ πολφ ελεφκερων
ανκρϊπων. Στο παρελκόν, θ ελευκερία αντιμετϊπιςε ςυχνά μεγαλφτερεσ δυςκολίεσ, και
απειλικθκε από φαφλα κράτθ.
Οι Δυτικοί είμαςτε πλουςιότεροι και καλφτερα μορφωμζνοι, από ποτζ. Αυτοί που μασ
κυβερνοφν, είναι άνκρωποι που εμείσ οι ίδιοι εκλζγουμε. Οι διοικθτικοί κεςμοί
ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ μασ. Σε γενικζσ γραμμζσ δεν ζχουμε φόβο βίασ, από τουσ
ςυμπολίτεσ μασ ι το κράτοσ. Απαιτοφμε αμερόλθπτεσ αποφάςεισ από το ςφςτθμα
δικαιοςφνθσ. Και όμωσ είμαςτε απαιτθτικοί και δφςκολοι πολίτεσ. Απαιτοφμε να
ακουγόμαςτε, και τα αιτιματά μασ να λαμβάνονται ςοβαρά υπόψθ, και μάλλον
αδιαφοροφμε για τισ ανταγωνιςτικζσ απαιτιςεισ των γειτόνων μασ. Απαιτοφμε να ζχουμε
πολλι ελευκερία, και ίςωσ δεν αναλαμβάνουμε αρκετά ςοβαρά τισ ευκφνεσ μασ.
Παραδόξωσ, πολλοί από εμάσ δεν αιςκάνονται ελεφκεροι: αντίκετα, αιςκάνονται
«πιεςμζνοι», ακόμθ και καταπιεςμζνοι. Είμαςτε εκπλθκτικά αφελείσ, και μάλλον «αγακοί».
Υπάρχει ίςωσ κάτι ςχεδόν παιδιάςτικο, ςτουσ ενιλικεσ που ηουν ςτο Δυτικό κόςμο. Είναι
απαιτθτικοί, μάλλον νευρικοί, και επιρρεπείσ ςε ζνα είδοσ κυματοποίθςθσ.
Οι Δυτικοί, όπωσ και πολλοί άλλοι λαοί ςτον κόςμο, απειλοφνται από τθν τρομοκρατία,
ιδιαίτερα από αποξενωμζνουσ «Ιςλαμιςτζσ», και τα κράτθ μασ απαντοφν με μείωςθ των
ατομικϊν ελευκεριϊν, όχι μόνο ςε όςουσ είναι φποπτοι τθσ εν λόγω δραςτθριότθτασ, αλλά
και ςτθν υπόλοιπθ κοινωνία. Επιπλζον, χρθςιμοποιοφμε εξελιγμζνα μζςα παρακολοφκθςθσ
για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ τρομοκρατίασ, του οργανωμζνου εγκλιματοσ, τθσ χαμθλοφ
επιπζδου βίασ του δρόμου, των τροχαίων παραβάςεων, τθσ εξαπάτθςθσ τθσ πρόνοιασ, και
του θλεκτρονικοφ εγκλιματοσ: ζχουμε επίγνωςθ τθσ δυνθτικισ πραγματοποίθςθσ τελικά,
του Οργουελιανοφ κράτουσ "1984", που παρακολουκεί τα πάντα. Μιπωσ υπνοβατοφμε
προσ τθν τυραννία, όπωσ υποςτθρίηουν οριςμζνοι αριςτεροί; Η παροφςα ειςιγθςθ, εξετάηει
από ποφ προκφπτουν αυτζσ οι τάςεισ, και πϊσ επθρεάηουν τον τρόπο που ςκεφτόμαςτε και
μιλάμε για τθν ελευκερία, και προτείνει τρόπουσ για να το κάνουμε λίγο καλφτερα. Δεν
ιςχυρίηομαι ότι ζχω μεγάλεσ φιλοςοφικζσ ικανότθτεσ. Κάκε ςκεπτόμενο άτομο αναρωτιζται
για τθν ελευκερία, και όλοι κάνουμε ςχεδόν τθν ίδια ανάγνωςθ. Αυτά που γράφω εδϊ,
ζχουν ωσ ςτόχο να επεκτείνουν λίγο τα επιχειριματα, και είναι ςτθριγμζνα ςτα ζργα των
δικϊν μου θρϊων, Edmund Burke και Isaiah Berlin, αλλά αυτι θ χριςθ των ιδεϊν τουσ,
γίνεται μόνο για να εξετάςουμε τισ πολφ ςφγχρονεσ περιςτάςεισ.

Page | 2

Η Ελευκερία ςτον Σφγχρονο Κόςμο

Επιςτροφή ςτα βαςικά: Η φφςη τησ ελευθερίασ
Οι περιςςότεροι μορφωμζνοι άνκρωποι, είναι αρκετά εξοικειωμζνοι με τθν ζννοια τθσ
ελευκερίασ, και αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται για μια ιδζα, που εμφανίηεται καλυμμζνθ
με αντιφάςεισ. Τουλάχιςτον, δεν είναι μια επιτρεπτικι κατάςταςθ. Από τον Locke
μακαίνουμε, ότι θ Φυςικι Κατάςταςθ (που υποτίκεται ότι είναι ιδανικι, για λόγουσ που κα
ιταν πικανό να αμφιςβθτιςουμε τϊρα), είναι μια «κατάςταςθ ελευκερίασ, και όχι
κατάςταςθ αδείασ».1 Πράγματι, όταν το ςκεφτόμαςτε, ςυνειδθτοποιοφμε ότι θ γενικευμζνθ
άδεια, κα ιταν άςχθμο πράγμα.
Κατανοοφμε αόριςτα τθν ελευκερία ωσ μια ιδζα, που αναπτφχκθκε από ζννοιεσ καλισ
διακυβζρνθςθσ, που ταυτοποιικθκαν με μεγάλθ ςαφινεια από τουσ Ζλλθνεσ (που δεν ιταν
ςτθν πραγματικότθτα αυτό που ςκεφτόμαςτε, τόςο φιλελεφκεροι όπωσ δείχνει θ
αμφιςβιτθςι τουσ για τθν υπθκοότθτα).2 Γνωρίηουμε τον Πλάτωνα και τθν ςυηιτθςθ του
Αριςτοτζλθ περί δικαιοςφνθσ ςτθν πόλθ, και ότι αναπτφχκθκε αργά και διςτακτικά ςε
ολόκλθρθ τον Ευρωπαϊκό κόςμο, ςτουσ αιϊνεσ που μεςολάβθςαν. Θα ςυμφωνοφςαμε
πικανϊσ, ότι με τον ευρωπαϊκό Διαφωτιςμό, επιτεφχκθκε ζνασ καλόσ βακμόσ οριςμοφ για
τθν ιδζα τθσ ελευκερίασ, ϊςτε να μθν χρειάηεται μεγάλθ βελτίωςθ από τότε. Διαβάηουμε
Κant, Spinoza, Leibniz, Locke, και Hume (ι τουλάχιςτον δικά τουσ αποςπάςματα και
ερμθνείεσ επ’ αυτϊν).3 Αυτοί οι Γερμανοί και οι «Άγγλοι» ςτοχαςτζσ, ιδιαίτερα,
υποςτιριξαν μζςω του θκικοφ υποβάκρου τθσ ιδζασ, και τουλάχιςτον φαντάςτθκαν, το
είδοσ των κρατϊν και ςυνταγμάτων, που κα τθν κατοχφρωναν καλφτερα. Στθ Γαλλία και
ςτθν Αμερικι, θ ιδζα κατοχυρϊκθκε ςε γραπτά ςυντάγματα. Στθ Βρετανία είχε γίνει
αποδεκτι ωσ ζνα ιδανικό, και επικρατοφςε ευρζωσ θ αίςκθςθ, ότι ζνα γραπτό ςφνταγμα
δεν κα μποροφςε να τθν κατοχυρϊςει καλφτερα, απ’ ό,τι οι μακρζσ ςυνικειεσ που
αναπτφςςονται από τισ μεςαιωνικζσ αντιλιψεισ.4 (Ζχει μάλλον ξεχαςτεί πόςο αυτζσ οι
«ςιωπθλζσ» Αγγλικζσ αντιλιψεισ, εξαρτϊνται από νόμουσ, όπωσ το Bill of Rights, 1689).5
Στθν Γερμανία, ζνα μοναρχικό κακεςτϊσ διιρκεςε αρκετά περιςςότερο, και δεν ιταν θ
ελευκερία που προβαλλόταν ωσ κοινωνικόσ ςτόχοσ, αλλά το κράτοσ δικαίου – ίςωσ θ
πεμπτουςία τθσ ελευκερίασ – που εκτιμάτο ιδιαιτζρωσ και ςυμβάδιςε με τθν κοινωνικι
ανάπτυξθ, ι κακοδιγθςε τα βόρεια ευρωπαϊκά πρότυπα.6

1

Locke, quoted in McClelland, J. S., A History of Western Political Thought, Routledge, 1996.
Finley, M. A. , The Ancient Greeks, Pelican, 1963.
3
Cahn, Steven M., Classics of Western Philosophy, Hackett, 1990.
4
Davies, Norman, Europe: A history, Oxford University Press, 1996 (An exceptionally valuable account of the evolution of
constitutional understandings in Europe).
5
Greene, Jack, P, in Empire and Identity, in The Oxford History of the British Empire: The 18th Century, Ed Marshall, P. J.,
Oxford University Press, 1998.
6
Sagarra, Eda, An Introduction to Nineteenth Century Germany, Longman, 1980.
2
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Η Ελευθερία ωσ κοινωνική κατάςταςη
Είναι χριςιμο να ιδωκεί θ ελευκερία, ωσ μια κοινωνικι κατάςταςθ, κατά τθν οποία οι
ελευκερίεσ δεν μεγιςτοποιοφνται αλλά βελτιςτοποιοφνται. Πράγματι, θ κοινωνία και τα
άτομα απολαμβάνουν τθν ελευκερία, επειδι οι άνκρωποι ςυμφωνοφν να περιορίςουν τισ
ελευκερίεσ τουσ. Το κάνουμε αυτό ςε πολφ μεγάλθ κλίμακα, όπωσ κα είχε ςυμφωνιςει και
ο Jeremy Bentham, ο οποίοσ διατφπωςε τθν άποψθ, ότι θ ςυμβατικι φιλελεφκερθ ιδζα τθσ
ελευκερίασ, ιταν «μια ανοθςία πάνω ςε ξυλοπόδαρα».7 Δεν είμαςτε ελεφκεροι να
φυγοπονοφμε (θ κοινωνία επιμζνει ότι πρζπει να προςπακοφμε να είμαςτε φερζγγυοι), και
δεν είμαςτε ελεφκεροι να είμαςτε αμακείσ (θ κοινωνία ζχει κάνει τθν εκπαίδευςθ
υποχρεωτικι). Αναμφιςβιτθτα, θ κοινωνία επιβάλλει μια τεράςτια αόρατθ τυραννία: Ο
μετα-Μοντερνιςμόσ επιςθμαίνει, ότι ζχουμε αφομοιωκεί κοινωνικά , και ότι θ ίδια θ
φανταςία μασ είναι υποκείμενο χειραγϊγθςθσ. Ο Isaiah Berlin, υπιρξε ίςωσ ο πιο
ενδιαφζρων ςτοχαςτισ, περί τθσ εξζλιξθσ τθσ ελευκερίασ και του πρακτικοφ τρόπου
λειτουργίασ τθσ. Οι κεωρίεσ του, επθρεάηουν πάρα πολφ άλλουσ ςτοχαςτζσ, αλλά επίςθσ
περιγράφει τθν «ςφγχρονθ» ευρωπαϊκι ιςτορία, και τα κλθρονομθμζνα διλιμματά μασ. Ο
μεγάλοσ γρίφοσ που προςπάκθςε να επιλφςει, ιταν ο κατιφοροσ από τισ ευγενείσ
επαναςτάςεισ του 18ου, 19ου, και 20οφ αιϊνα, ακριβϊσ ςτθν τυραννία που κα περίμεναν οι
Ζλλθνεσ από τθν εξουςία τθσ «μάηασ». Ο Berlin ξεκακάριςε τον κίνδυνο του ιδεαλιςμοφ.
Υποςτιριξε ότι οι ςκλθρότερεσ κοινωνίεσ πάνω ςτθ γθ, είχαν αρχικά κζςει ωσ ςτόχο τον
περιοριςμό τθσ ελευκερίασ των ιςχυρϊν και των κακϊν, και τθν αφξθςθ αυτισ των
αδφναμων (οι οποίοι τεκμαίρεται ότι είναι ςυμπακείσ). Για να βοθκιςει με αυτό το ςφνολο
ςκζψεων, ο Berlin προςδιόριςε «αρνθτικζσ» ελευκερίεσ (θ ελευκερία από τον ζλεγχο, για
καλό ι για κακό) και «κετικι» ελευκερία (θ ελευκερία να επιτφχει κάποιοσ τουσ ςτόχουσ
του). Εξιγθςε: «Θα ικελα να είμαι κάποιοσ, όχι κανείσ ...».8 Τα κράτθ αςχολοφνται με τθν
προϊκθςθ των κετικϊν ελευκεριϊν, επιδιϊκοντασ να οργανϊςουν τθν κοινωνία, ζτςι ϊςτε
οι πολίτεσ να προςτατεφονται από τθν πείνα, τθν τυραννία, τθν άγνοια, και οφτω κακεξισ.
Και όμωσ αυτι θ προςπάκεια ςυχνά απζτυχε, και ο Berlin πίςτευε ότι κα μποροφςε κανείσ
να εξθγιςει αυτζσ τισ πρακτικζσ αποτυχίεσ, με τισ τάςεισ ςτθ ςκζψθ πολλϊν κοινωνικϊν
ιδεαλιςτϊν. Ζχει ςτόχο ζξι, τουσ Helvétius, Rousseau, Fichte, Hegel, Saint-Simon and
Maistre,: «Παρά το γεγονόσ ότι όλοι ςυηιτθςαν το πρόβλθμα τθσ ανκρϊπινθσ ελευκερίασ,
και όλοι, εκτόσ ίςωσ από Maistre, ιςχυρίςτθκαν ότι ιταν υπζρ αυτισ, ... είναι ιδιόμορφο το
γεγονόσ, ότι ςτο τζλοσ τα δόγματά τουσ είναι επιηιμια για ό,τι κανονικά ςθμαίνει, εν πάςθ
περιπτϊςει, θ ατομικι ελευκερία, τθν πολιτικι ελευκερία».9 Επεςιμανε ότι οι κοινωνίεσ
που περιείχαν αρνθτικζσ και κετικζσ ελευκερίεσ, κα μποροφςαν να είναι εξίςου φοβερζσ. Εξ
όςων επαινείται, θ μεγαλφτερθ ςυμβολι του ιταν θ κζςθ του, ότι θ ελευκερία δεν είναι
από μόνθ τθσ απαραιτιτωσ ζνα καλό πράγμα: «Επιπλζον, το να μιλάμε για τθν ελευκερία
ωσ ςκοπό, παραείναι γενικολογία».10 Μια κοινωνία θ οποία εκτιμά τθν ελευκερία,
ενδζχεται να τονίηει, ότι δεν υπάρχει καμία λογικι για τον περιοριςμό τθσ ελευκερίασ των
χειρότερων και ιςχυρότερων από τα μζλθ τθσ.
7

Jeremy Bentham quoted and commented on in Stirk, P. M. R., and Weigall, D, An Introduction to Political Ideas, Pinter, 1995.
Berlin, Isaiah, Two Concepts of Liberty, in his The Proper Study of Mankind: An anthology of essays, eds Hardy, H and
Hausheer, Pimlico, 1998.
9
Berlin, Isaiah, Freedom and Its Betrayal: Six enemies of human liberty, Chatto & Windus, 2002.
10
Berlin, Isaiah, in the introduction to Four Essays On Liberty, included in Liberty, ed Hardy, H, Oxford University Press, 2002.
8
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Ελευθερία και διακυβζρνηςη
Ποιά ιταν θ βαςικι ιδζα που οι Δυτικοί ςε κάκε επίπεδο τθσ κοινωνίασ, φάνθκε να
καταλαβαίνουν, και με τθν οποία ικελαν να ενθμερϊςουν για τον τρόπο με τον οποίο
κυβερνϊνται; Αν ο Berlin μασ δίνει τθν πιο εννοιολογικι απόχρωςθ τθσ ελευκερίασ και τθσ
αντιφατικισ φφςθσ τθσ, θ πιο κακαρι όψθ του προβλιματοσ, προζρχεται από τον J.S. Mill,
που πρότεινε ότι οι άνκρωποι κα πρζπει να είναι ελεφκεροι να κάνουν ό,τι τουσ αρζςει,
εφόςον αυτό δεν βλάπτει κανζναν: «Το μόνο μζροσ τθσ ςυμπεριφοράσ οποιουδιποτε, για
το οποίο είναι υπόλογοσ ςτθν κοινωνία, είναι αυτό που αφορά τουσ άλλουσ. Για το μζροσ
που αφορά απλϊσ και μόνο τον εαυτό του, θ ανεξαρτθςία του είναι αυτοδικαίωσ,
απόλυτθ».11 Θεωρεί ότι οι άνκρωποι χρειάηονται αυτιν τθν ελευκερία, γιατί θ ςφγχρονθ
κοινωνία κινδυνεφει από τθν επιβολι τθσ κζλθςθσ μιασ καταπιεςτικισ πλειοψθφίασ, ςε
αντίκεςθ με το αρχαίο πρόβλθμα τθσ επιβολισ τθσ κζλθςθσ μιασ καταπιεςτικισ
μειοψθφίασ. Φυςικά, αυτό είναι ζνασ κακαρολογικόσ οριςμόσ, και θ ίδια θ κακαρότθτά του
δείχνει, πόςο άχρθςτο είναι να είναι κανείσ απλοϊκόσ για μια ιδζα τόςο ανκρϊπινθ, όςο
αυτι. Βλζπουμε αμζςωσ το μεγάλο πρόβλθμα: πϊσ κα πρζπει να αξιολογιςει κάποιοσ μια
δράςθ για τον εαυτό του ι τθν κοινωνία, ζναντι του δυνθτικοφ ι πραγματικοφ κινδφνου
βλάβθσ ςε άλλουσ; Σίγουρα, ζνα πολφ μεγάλο κζρδοσ για μζνα (ι τθν κοινωνία), από μια
δικι μου πράξθ, κα ζπρεπε να αξίηει κάποια ενόχλθςθ ι κάτι χειρότερο ςε κάποιον άλλο.
Κι εδϊ βλζπουμε το καίριο πρόβλθμα με τθν ελευκερία. Είναι ςίγουρο, ότι δεν είναι κάτι
που μπορεί να μεγιςτοποιθκεί, τουλάχιςτον όχι από τα άτομα που τθν ζχουν. Πρόκειται για
ζνα μεγάλο αγακό, αλλά που δεν μπορεί ο κακζνασ να επιδιϊκει τθν ακατάπαυςτθ αφξθςι
του, για τον εαυτό του. Με άλλα λόγια, αν και μόνο τα άτομα μποροφν να ζχουν ελευκερία,
αυτό είναι ζνα ζντονα κοινωνικό αγακό. Ο Montesquieu ζγραψε: «Η ελευκερία είναι το
δικαίωμα να κάνεισ ό,τι επιτρζπουν οι νόμοι: και αν ζνασ πολίτθσ ζκανε αυτό που
απαγορεφουν, δεν κα είχε πλζον ελευκερία, διότι όλοι οι ςυμπολίτεσ του κα είχαν τθν ίδια
ιςχφ».12 Μια κοινωνία μπορεί να ζχει ωσ αλθκοφανι ςτόχο, τθ μεγιςτοποίθςθ του ποςοφ
τθσ ελευκερίασ που απολαμβάνει το ςφνολο των πολιτϊν τθσ, αλλά ςτθν πραγματικότθτα
μπορεί να επιδιϊξει μόνο, τθ βελτιςτοποίθςθ του ποςοφ τθσ ελευκερίασ που απολαμβάνει
το άτομο.
Αλλά θ ελευκερία δεν είναι ζνα παιχνίδι μθδενικοφ ακροίςματοσ. Δεν χρειάηεται να είμαςτε
εμποριοκρατικοί ςχετικά μ’ αυτό. Δεν είναι ςαν να υπάρχει μια ςτακερι ποςότθτα
ελευκερίασ ςτθν κοινωνία, και προςπακοφμε να τθ μοιράςουμε ιςότιμα. Η δικι μου
περιςςότερθ ελευκερία, δεν ςθμαίνει λιγότερθ δικι ςου. Τουλάχιςτον, τα πράγματα δεν
είναι ακριβϊσ ζτςι. Και όμωσ είναι αλικεια, ότι ζχω ελευκερία, μόνο επειδι οι άλλοι δεν
αςκοφν τθν δικι τουσ. Οι άνκρωποι γφρω μου ζχουν ελευκερίεσ, μόνο διότι εγϊ δεν
επιβάλλω τισ δικζσ μου ελευκερίεσ. Η «ελευκερία» εκφράηει ταυτόχρονα τθν ελευκερία και
τουσ περιοριςμοφσ.
Και εδϊ βλζπουμε ζνα από τα πάρα πολφ ενδιαφζροντα προβλιματα με τθν ελευκερία.
Πρόκειται για μια δφςκολα ελεγχόμενθ και λεπτι ζννοια, θ οποία ωςτόςο, πρζπει να
11

J. S. Mill‘s On Liberty quoted and commented on in Stirk, P. M. R., and Weigall, D., An Introduction to Political Ideas, 1995.
Montesquieu‘s The Spirit of the laws, quoted and commented on in Stirk, P. M. R., and Weigall, D, An Introduction to Political
Ideas, Pinter, 1995.
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οριςτεί. Κάποιοι ζχουν πολφ πακιαςμζνεσ αξιϊςεισ, για το δικαίωμά τουσ να αςκιςουν τθ
μια ι τθν άλλθ πολφ λεπτομερι ελευκερία, ενϊ κάποιοι άλλοι με το ίδιο πάκοσ και
κραυγαλζα, τουσ το αμφιςβθτοφν. Εν ολίγοισ, όπου οι άνκρωποι δεν μποροφν να
ςυμφωνιςουν και διαφοροποιοφνται, ςχετικά με κάποιο μάλλον αόριςτα οριηόμενο
δικαίωμα ςε οριςμζνεσ διακριτικζσ ελευκερίεσ, αυτό πρζπει να αποφαςίηεται με δικαςτικι
απόφαςθ. Η ελευκερία είναι ταυτόχρονα μια πολφ αόριςτθ και μια πολφ ακριβισ περιοχι
δράςθσ. Πράγματι, πρζπει να δοφμε ότι θ ελευκερία είναι μια λζξθ που χρθςιμοποιείται για
πολφ ανταγωνιςτικοφσ ςκοποφσ. Από τθ μία πλευρά τθ χρθςιμοποιοφμε ωσ ιςοδφναμθ με
κάτι ςαν «θ ελευκερία μου», ι «τα δικαιϊματά μου», και από τθν άλλθ τθν
χρθςιμοποιοφμε για ζνα πολφ διαφορετικό, αντιφατικό ςτόχο: να εκφράςουμε τθν
κοινωνικι διευκζτθςθ, όπου επιλφεται ο ανταγωνιςμόσ μεταξφ των ελευκεριϊν μου και
των δικαιωμάτων μου, ζναντι εκείνων τθσ υπόλοιπθσ κοινωνίασ.
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Ελευθερία και δικαιώματα
Ελευκερίεσ και δικαιϊματα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Για χάρθ τθσ ςυηιτθςθσ, μποροφμε να
ποφμε, ότι τα δικαιϊματά μου κατοχυρϊνουν τισ ελευκερίεσ μου. Επειδι ζχω δικαιϊματα,
ξζρω ποιζσ είναι οι ελευκερίεσ μου, και ότι είμαι ελεφκεροσ να τισ αςκιςω. Η διάκριςθ
φαίνεται να είναι θ εξισ: τα δικαιϊματα προθγοφνται των ελευκεριϊν. Επειδι ζχω το
δικαίωμα να εγκαταλείψω τθ χϊρα μου (και το κράτοσ δεν ζχει το δικαίωμα να με
εμποδίςει), είμαι ελεφκεροσ να περιπλανθκϊ ςτον κόςμο. Επειδι ζχω το δικαίωμα να
διαμαρτυρθκϊ, είμαι ελεφκεροσ να πάω όπου κζλω, κρατϊντασ ζνα πλακάτ.
Είναι ζνα πολφ παλιό και δφςκολο ηιτθμα, να γνωρίηουμε ποιά είναι τα δικαιϊματα και από
ποφ προζρχονται. Το μεγάλο πρόβλθμα είναι να γνωρίηουμε ςε ποιό βακμό προχπιρχαν.
Είναι ςτακερά ενςωματωμζνα ςτθν φπαρξθ μασ; Θα υπιρχαν ςε περίπτωςθ που δεν
αναγνωρίηονταν και δεν λαμβάνονταν ςοβαρά υπόψθ; Κλίνω ςτθν άποψθ, ότι ζχουμε κάνει
μια αναγκαία επινόθςθ ςχετικά με τα δικαιϊματα. Για να είμαςτε ξεκάκαροι, εφευρζκθκαν
από τισ κοινωνίεσ, αναγνωρίςκθκαν από τουσ ιςχυροφσ, και είναι πράγματι, βακιά,
ανκρϊπινα, δθμιουργιματα. Ζχουμε, όμωσ, μεγάλθ ανάγκθ να τα κάνουμε τόςο απόλυτα,
όςο είναι θ ανκρϊπινθ δθμιουργία (αν και, διατθρϊντασ φυςικά, το δικαίωμα για τθν
ενδυνάμωςθ, τθ βελτίωςθ, και τθν υπερκάλυψι τουσ). Και φυςικά, θ μεγάλθ ςυηιτθςθ περί
δικαιωμάτων, αφορά τθν προςταςία τουσ από τθν κατάχρθςθ, εκ μζρουσ των ιςχυρϊν. Και
αυτι θ επινόθςθ είναι απαραίτθτθ για τθν κατανόθςθ που ζχουμε, ότι οι άνκρωποι ζχουν
δικαιϊματα ακόμα και ςε κράτθ που δεν τουσ τα αναγνωρίηουν. Είναι ςαν να λζμε: ο
ςφγχρονοσ Δυτικόσ δυςκολεφεται να ςυλλάβει, ασ ποφμε, ότι κάκε γυναίκα οπουδιποτε,
δεν ζχει το δικαίωμα να επιλζξει τον ςφηυγό τθσ, επειδι το κράτοσ και θ οικογζνειά τθσ δεν
τθσ αναγνωρίηουν αυτό το δικαίωμα.
Ο Χριςτιανιςμόσ ζκανε τα δικαιϊματα απόλυτα. Για αιϊνεσ, τα δικαιϊματα, αν υπιρχαν,
ζπρεπε να εκπορεφονται, από τθν μετάλθψθ του ατόμου με το κείο. «Λζγοντασ φυςικό
δικαίωμα, ο Locke εννοεί δικαίωμα βάςει του Φυςικοφ Νόμου, ο οποίοσ είναι νόμοσ του
Θεοφ».13 Δθμιοφργθμα κατ’εικόνα του Θεοφ, ο κάκε άνκρωποσ ζχει αξία, και κα
μποροφςαμε καλφτερα να του τθν αναγνωρίςουμε - δίνοντασ νόθμα- αναγνωρίηοντάσ του
δικαιϊματα. Στθν περιςςότερο μθχανιςτικι εποχι μασ, χρειαηόμαςτε ζναν διαφορετικό
τρόπο για να φυλάξουμε ευλαβϊσ τθν ιδζα. Θα πρζπει, ςτθ ςφγχρονθ εποχι, να κάνουμε
κάτι πολφ δφςκολο. Πρζπει να εκφράςουμε τθν ιδζα ωσ κάτι απαράγραπτο, αλλά όμωσ
καταςκευαςμζνο. Τα δικαιϊματα είναι κάτι που οι άνκρωποι αντιλαμβάνονται και
απονζμουν, και όμωσ θ ιδζα περιγράφει κάτι που δεν είναι διαπραγματεφςιμο οφτε μπορεί
να αφαιρεκεί. Το πιο ιςχυρό κράτοσ ςτθ γθ, δεν μπορεί να μου αφαιρζςει τα δικαιϊματά
μου. Τουλάχιςτον αυτι είναι θ ιδζα. Στθν πραγματικότθτα, πρόκειται για μια πολφ
προβλθματικι ιδζα. Τα δικαιϊματα αποδεικνφονται ςχετικά, εκιμοτυπικά: κυμαίνονται με
το χρόνο και τον τόπο. Αναμζνει κανείσ βεβαίωσ, τα δικαιϊματα να είναι εφκραυςτα και
εφκαμπτα ςε αυκαίρετεσ κοινωνίεσ, όπου οι κυβερνϊντεσ κάνουν τα πράγματα όπωσ τουσ
βολεφει. Η ζκπλθξθ είναι, ότι τα δικαιϊματα αποδεικνφονται ρευςτά, και ςε κοινωνίεσ, οι
οποίεσ δίνουν ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτο να τα κεωροφν αμετάκλθτα.

13

McClelland, J. S., A History of Western Political Thought, Routledge, 1996.
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Στον πραγματικό κόςμο, και - παραδόξωσ κα πίςτευε κανείσ - ειδικά ςε ελεφκερεσ
κοινωνίεσ, το κράτοσ είναι πολφ ιςχυρό. Πράγματι, από τον Πλάτωνα και μετά, θ πολιτικι
ςυηιτθςθ επικεντρϊνεται ςτο πϊσ μπορεί να διαφυλαχκεί θ ελευκερία, από τισ επιδρομζσ
εναντίον τθσ, από πανίςχυρουσ αριςτοκράτεσ και ολιγάρχεσ. Η αρχικι ςυηιτθςθ, που ίςωσ
δεν είναι ευρζωσ αρκετά ςυνειδθτοποιθμζνο, αςχολικθκε με το πρόβλθμα τθσ τυραννίασ
του λαοφ, που κα μποροφςε να επιφζρει θ ωμι δθμοκρατία. Αυτό είναι που κάνει τον
Edmund Burke τόςο ςθμαντικό, με τθ ςυνεχιηόμενθ ςυηιτθςθ περί τθσ αξίασ των πολιτικϊν
διευκετιςεων, ιδιαίτερα του «ςφνκετου ςυντάγματοσ» τθσ Βρετανίασ, που κατανοεί τθν
αξία τθσ εξιςορρόπθςθσ των διαφόρων πθγϊν ιςχφοσ και εξουςίασ, ςτθν κοινωνία. (Φυςικά
ο ίδιοσ τονίηει, επίςθσ, ότι θ ελευκερία είναι μια «κοινωνικι ελευκερία. Είναι μια
κατάςταςθ πραγμάτων, ςτθν οποία θ ελευκερία εξαςφαλίηεται, με τθν ιςότθτα ςτον
περιοριςμό....»).14
Ακόμθ και ζνα ιςορροπθμζνο κράτοσ, μπορεί να παράγει μια ςυνολικι κυριαρχία του
κράτουσ, που είναι πολφ κοντά ς’ αυτό που κζλει ο Θεόσ. Φυςικά, κανζνα κράτοσ δεν κα
μποροφςε να κάνει το μαφρο άςπρο, όπωσ ακριβϊσ οφτε ο Θεόσ δεν μπορεί. Αλλά οι
ςφγχρονεσ αντιπροςωπευτικζσ δθμοκρατίεσ - και είναι δφςκολο να φανταςτεί κανείσ ζνα
ςοφότερο ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ - είναι εξαιρετικά παρεμβατικζσ. Απονζμουν και
αφαιροφν δικαιϊματα ςε ευρεία κλίμακα, κάκε μζρα. Τθ μια μζρα, μπορείτε να
χαςτουκίςετε ςτο παιδί ςασ, και τθν επόμενθ δεν μπορείτε. Τθ μια μζρα οι άνκρωποι
μποροφν να καπνίηουν ςε ζνα εςτιατόριο, και τθν επόμενθ δεν μποροφν. Τθ μια μζρα το
ζμβρυο ζχει δικαίωμα ςτθ ηωι, και τθν επόμενθ δεν ζχει. Τθ μια μζρα διϊκεςαι γιατί
ζκανεσ ευκαναςία ςε ζναν θλικιωμζνο ςυγγενι ςου, και τθν επόμενθ κάτι τζτοιο
επιτρζπεται. Τθ μια ςτιγμι, μια διαηευγμζνθ μθτζρα είναι πικανό να ελζγχει το πεπρωμζνο
του παιδιοφ τθσ, και τθν επόμενθ ο απϊν πατζρασ είναι πικανό να μοιράηεται αυτό τον
ζλεγχο. Τα δικαιϊματα αποδεικνφονται εκπλθκτικά ρευςτά. Η ιδζα για τθν οποία, πιο πολφ
από κάκε άλλθ, κζλουμε τθν κατοχφρωςθ τθσ ςτακερότθτασ, αποδεικνφεται ότι είναι πολφ
κνθτι και εφκαμπτθ. Βζβαια, από τθ ςτιγμι που κάποια νζα εξζλιξθ κατοχυρϊνεται με το
νόμο και το ζκιμο, ελπίηουμε ότι κα κατοχυρωκεί ωσ πραγματικό δικαίωμα - μζροσ του
νομικοφ και κοινωνικοφ τοπίου μασ - αλλά υποψιαηόμαςτε ότι κάποια καινοφργια εξζλιξθ,
μπορεί να τθν ανατρζψει και πάλι.
Αποδεικνφεται ότι τα δικαιϊματα δεν είναι τόςο ριηωμζνα, όςο υποκζτουμε: δεν
εξαρτϊνται τόςο από τθν προζλευςι τουσ, όςο νομίηουμε. Σφρονται, τρόπον τινά, από τισ
ιδζεσ μασ περί προόδου. Πιςτεφουμε ίςωσ, ότι οι άνκρωποι ζχουν πλζον εξελιχκεί ςε πιο
εκλεπτυςμζνουσ χαρακτιρεσ: κα πρζπει να αναμζνεται και να μποροφν να παίηουν ρόλο
ςτθν αγωγι των παιδιϊν. Υποκζτουμε ότι γνωρίηουμε τϊρα πάρα πολλά ςχετικά με το
κάπνιςμα, ϊςτε να μθν το επιτρζπουμε. Ζχουμε τθν αίςκθςθ ότι οι άνκρωποι δεν είναι
πλζον διατεκειμζνοι να αφινονται ςτα χζρια ενόσ τεχνοκράτθ του ιατρικοφ επαγγζλματοσ:
πολλοί από αυτοφσ, κζλουν να κακορίςουν οι ίδιοι τον χρόνο του κανάτου τουσ.
Δεν παραξενεφει το γεγονόσ, ότι υπάρχει πολλι δουλειά για τα δικαςτιρια των
Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου, ςτον ςφγχρονο κόςμο. Είναι αρκετά εφκολο να ςχεδιάςει
κανείσ, ζναν κατάλογο με ελκυςτικά και προφανι δικαιϊματα (ελευκερίασ, ηωισ, επιδίωξθσ
14

Burke quoted in McCue, Edmund Burke and Our Present Discontents, The Claridge Press, 1997.
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τθσ ευτυχίασ, για παράδειγμα). Αυτό που είναι πολφ πιο δφςκολο, είναι να τα πάρεισ και να
τα κζςεισ ςε αντιπαράκεςθ με τα ανταγωνιςτικά δικαιϊματα, που διεκδικοφν άλλοι
άνκρωποι. Είναι προφανζσ, ότι τα δικαιϊματα δεν είναι απόλυτα, μόνο και μόνο επειδι
είναι ςε πόλεμο μεταξφ τουσ.
Λζγεται ςυχνά, ότι κάποιοσ ζχει δικαιϊματα (και τισ ελευκερίεσ που απορρζουν από αυτά),
μόνο επειδι αποδζχεται τισ υποχρεϊςεισ του. Σε αυτιν τθν άποψθ, υπάρχει θ ιςόρροπθ
ανταπόδοςθ δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων, που κακιςτά τθν κοινωνία λειτουργικι. Θα
ςυνκλιβόμουνα, αν δεν είχα τον δικό μου κοινωνικό χϊρο, και όμωσ μόνο θ κατανόθςι μου
για τα δικαιϊματα των άλλων ςτον κοινωνικό χϊρο τουσ, αφενόσ με περιορίηει, και
αφετζρου επιτρζπει ςτουσ άλλουσ να χρθςιμοποιοφν τα μζςα λειτουργίασ τουσ. Κανονικά,
οι καλοί τρόποι και θ ςυνθκιςμζνθ κοινωνικότθτα, ςθμαίνουν ότι κατανοοφμε αυτά τα
πράγματα, δθλ. τθ ςυμβίωςθ, με αρκετι προςινεια. Υπάρχει, όμωσ, ςτισ καλζσ κοινωνίεσ,
ζνα νομικό πλαίςιο και τα μζςα για να επιβάλλεται. Αν δεν ςυμπεριφερόμαςτε ςωςτά ο
ζνασ ςτον άλλο, θ αςτυνομία και τα δικαςτιρια γνωρίηουν πϊσ να μασ αντιμετωπίςουν.
Αυτά όλα είναι ωραία και καλά, αλλά υπάρχουν πολλζσ περιπτϊςεισ, ςτισ οποίεσ θ ιδζα
ότι ζχουμε δικαιϊματα, μόνο επειδι αποδεχόμαςτε υποχρεϊςεισ, προφανϊσ δεν
λειτουργεί. Δεν είναι αυτι θ πραγματικι βάςθ τθσ διαδικαςίασ. Σκεφτείτε το εξισ:
Παίρνουμε πολφ ςοβαρά τα δικαιϊματα των αδφναμων, των νζων, και των ατόμων με
αναπθρία, και το κάνουμε αυτό ακριβϊσ διότι δεν μποροφν να ανταποδϊςουν αμοιβαία τισ
υποχρεϊςεισ. Επειδι οι μειονεκτοφντεσ δεν μποροφν να διεκδικιςουν τα «δικαιϊματά»
τουσ, και δεν μποροφν να ανταποδϊςουν γι αυτά, κεωροφμε ότι θ κοινωνία πρζπει να
καταβάλει προςπάκεια θ ίδια, για να τουσ τα εξαςφαλίςει. Ζτςι τα δικαιϊματα είναι πολφ
μακριά, από το να εξαρτϊνται από τθν αμοιβαιότθτα με υποχρεϊςεισ, και μάλιςτα
απαιτοφνται περιςςότερο, όταν αυτι θ αμοιβαιότθτα υφίςταται ςτον πιο μικρό βακμό.
Ασ πάρουμε μια άλλθ γνωςτι υπόκεςθ. Τείνουμε να πιςτεφουμε ότι τα δικαιϊματα και οι
υποχρεϊςεισ είναι, μεταξφ κανονικϊν πολιτιςμζνων και ικανϊν ανκρϊπων, πολφ καλά
ιςορροπθμζνα. Αλλά αυτό ιςχφει λιγότερο, από όςο νομίηουμε. Ζχουμε πολφ τθν τάςθ να
υποκζτουμε, ότι πρζπει να δίνουμε μάλλον πολλά περικϊρια για ανκρϊπουσ, που
πιςτεφουμε ότι δεν είναι πολφ λογικοί. Δίνουμε πολλά περικϊρια ςτθν κοινωνία, για
ανκρϊπουσ που απλά υποςτθρίηουν ότι χρειάηονται πολλά περικϊρια. Ο μεκυςμζνοσ, ο
αντιφρονϊν, ο δυςτυχιςμζνοσ: όλοι αυτοί είναι άνκρωποι, οι οποίοι ςυχνά προκαλοφν
τουλάχιςτον αναςτάτωςθ, και όμωσ τουσ παρζχεται περιςςότερθ ελευκερία απ’ ό,τι ίςωσ
«αξίηουν» (περιςςότερο, ασ ποφμε, απ’ ό,τι ς’ αυτοφσ που υφίςτανται τθν αναςτάτωςθ).
Παρομοίωσ, θ κοινωνία ςυμπεριφζρεται ςτουσ εγκλθματίεσ μάλλον καλφτερα, απ’ ό,τι
αυτοί ςτθν κοινωνία. Αναμφίβολα, υπάρχουν οριςμζνεσ φορζσ, λόγοι ςκοπιμότθτασ για να
ςυμβαίνει αυτό. Θεωροφμε ότι κακιςτϊντασ τουσ εγκλθματίεσ μνθςίκακουσ, μπορεί να τουσ
κάνουμε ακόμα πιο επικίνδυνουσ. Εκτιμοφμε ότι ζνασ άςεμνοσ καλλιτζχνθσ, μπορεί με
κάποιο αςαφι τρόπο να μασ κάνει καλό. Αντιλαμβανόμαςτε ότι ο αλκοολιςμόσ δεν είναι
μια εντελϊσ εκελοντικι υπόκεςθ. Αντιλαμβανόμαςτε ότι θ διαμαρτυρία ζχει μια μακρά και
ζντιμθ παράδοςθ. Παρ' όλα αυτά, με διάφορουσ τρόπουσ, όλα αυτά είναι άτομα, που είτε
δεν παίρνουν τισ υποχρεϊςεισ τουσ προσ τθν υπόλοιπθ κοινωνία πολφ ςτα ςοβαρά, είτε
απαιτοφν πολλι υπομονι από τουσ υπόλοιπουσ εμάσ, κακϊσ διεκδικοφν το «δικαίωμά»
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τουσ να ζχουν μια ιδιοςυγκραςιακι άποψθ, για το ποιζσ είναι οι υποχρεϊςεισ τουσ προσ
τθν κοινωνία.
Αυτι θ ιςτορία τθσ προόδου και τθσ δθμοκρατίασ, είναι μια ιςτορία αυξθμζνθσ ελευκερίασ
των ατόμων, και όμωσ παράγει ζνα πολφ περίεργο παράδοξο. Οι κοινωνίεσ, κακϊσ γίνονται
πιο ελεφκερεσ, ορίηουν τα δικαιϊματα, πιο ςτενά από ποτζ. Και καταλιξαμε, να ζχουμε
κακορίςει μεγαλφτερα δικαιϊματα για το κράτοσ, και να ζχουμε κζςει μεγαλφτερουσ
περιοριςμοφσ ςτα άτομα, από ποτζ πριν. Με απλά λόγια, για να κατοχυρϊςουμε τα
δικαιϊματα του παιδιοφ, αποδεχκικαμε το δικαίωμα του κράτουσ να επεμβαίνει ςτθν
οικογενειακι ηωι, και να τθν αςτυνομεφει, πολφ περιςςότερο από ό,τι κα φαινόταν λογικό
πριν. Κακϊσ επεκτείνουμε τα δικαιϊματα του παιδιοφ, κακορίηουμε πιο ςτενά όρια για τα
δικαιϊματα των γονζων. Κακϊσ αυξάνουμε τα δικαιϊματα των πολιτϊν ςτθν
πλθροφόρθςθ, αυξάνουμε και τθ δφναμθ των ρυκμιςτικϊν αρχϊν - το κράτοσ - και
μειϊνουμε τθν ελευκερία των ατόμων ςτισ εταιρείεσ, να ενεργοφν διακριτικά. Αναφζρομαι
ςε αυτζσ τισ δφο περιπτϊςεισ γιατί και οι δφο φαίνονται «προοδευτικζσ», αλλά και οι δφο όπωσ θ αφξθςθ των δικαιωμάτων των μθ καπνιςτϊν, ι οποιαδιποτε άλλθ ανάπτυξθ ενόσ
«δικαιϊματοσ» - περιλαμβάνουν τθν περιςτολι του δικαιϊματοσ κάποιου άλλου ατόμου.
Αναμφιςβιτθτα, όςο περιςςότερα δικαιϊματα ταυτοποιοφμε, και δίνουμε, τόςο
περιςςότερο μειϊνουμε τθν ελευκερία.

Ελευθερία δεν είναι η μεγιςτοποίηςη ελευθεριών και δικαιωμάτων
Βλζπουμε ζνα ουςιαςτικό δίλθμμα. Τα δικαιϊματα και τισ ελευκερίεσ ςυχνά ςε διαμάχθ.
Ενϊ βλζπουμε ότι τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ δεν ςυνδζονται με απόλυτο τρόποδεν είναι μια λογικι ι θκικι εξίςωςθ – κα πρζπει να αδελφοποιθκοφν κοινωνικά, και να
κακιερωκοφν εκιμικά.
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Ελευθερία και ςφγχρονο άτομο
Οι ςφγχρονοι άνκρωποι ζχουν άμεςθ πρόςβαςθ ςε πολλά δικαιϊματα, και ζχουν τθν
αίςκθςθ ότι θ κοινωνία κα τουσ υποςτθρίξει, κακϊσ προβάλουν αυτζσ τισ απαιτιςεισ τουσ.
Αιςκάνονται με ζναν εντελϊσ νζο τρόπο, ότι θ κοινωνία κα αποκαταςτιςει κάκε φυςικό
μειονζκτθμά τουσ, είτε αυτό είναι θλικιότθτα, ανικανότθτα, ι ακόμα και ζνασ ματαιόδοξοσ
χαρακτιρασ. Τα ςυςτιματα υγείασ, εκπαίδευςθσ, και πρόνοιασ, υπάρχουν για να παρζχουν,
ό,τι οι άνκρωποι δεν μποροφν να παράςχουν ςτον εαυτό τουσ. Στο μζτρο αυτό, οι άνκρωποι
αιςκάνονται ότι ζχουν το δικαίωμα, να μθν ζχουν τθν υποχρζωςθ να επιτφχουν ευθμερία
για τουσ εαυτοφσ τουσ. Είναι ελεφκεροι να αποτφχουν, και ωςτόςο να τφχουν φροντίδασ
μετά. Το «είμαςτε μια ελεφκερθ χϊρα», ςθμαίνει τόςο ότι ο κακζνασ είναι ελεφκεροσ να
μθν καταβάλει προςπάκεια, όςο και ότι θ υπόλοιπθ κοινωνία είναι υποχρεωμζνθ να τον
βοθκά. Είναι ςαν να λζμε, βζβαια, ότι είμαι ελεφκεροσ να αποτφχω, αλλά δεν είςτε
ελεφκεροι να αγνοιςετε τθν δυςτυχία μου.
Τόςο πολφ ςφνθκεσ είναι το άγχοσ του πολιτικά ορκϊσ ςκζπτεςκαι περί των δικαιωμάτων,
ϊςτε θ κοινωνία ζχει δθμιουργιςει ελευκερίεσ για τα άτομα, και με το να μθν δίνει ζμφαςθ
ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ, ςτζρθςε από τθν ευρφτερθ κοινωνία ελευκερίεσ, και τθν φόρτωςε
με υποχρεϊςεισ. Αυτι είναι μια πολφ λογικι παλιά ςυηιτθςθ, και άξια επανάλθψθσ για
κάκε νζα γενιά.
Αλλά ασ προςπακιςουμε να εξετάςουμε, τα λίγο περιςςότερο ευδιάκριτα ςφγχρονα
ηθτιματα, που είναι τα εξισ:
1. Δεν είμαςτε όλοι φιλελεφκεροι
2. Υποχρεωτικι Ελευκερία
3. Ηκικι ακλιότθτα
4. Ζχοντασ Φωνι
5. Σφγχρονοσ παιδιςμόσ
6. Υποχρεωτικι Κατανάλωςθ
7. Επιτιρθςθ
8. Τρομοκρατία
9. Η Βιομθχανία Δικαιωμάτων
10. Μποζμικεσ Ελευκερίεσ
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1. Δεν είμαςτε όλοι φιλελεφθεροι
Μερικζσ κοινωνίεσ είναι υπζρ τθσ τάξθσ, και άλλεσ υπζρ τθσ ελευκερίασ. Αυτό φαίνεται
αρκετά προφανζσ, αλλά απαιτεί μια προςεκτικότερθ ματιά. Επιπλζον, θ τάξθ ζχει
αντιφατικζσ μορφζσ. Μπορεί να ιςοδυναμεί με τθν ζλλειψθ βίασ ςτουσ δρόμουσ (που
μπορεί να είναι χαρακτθριςτικό ενόσ κράτουσ πολφ βίαιου με τουσ παραβάτεσ). Μπορεί να
ιςοδυναμεί με πολφ πολιτιςμζνα κοινωνικά πρότυπα (με ςοβαρζσ, όχι απαραίτθτα βίαιεσ,
κυρϊςεισ για όςουσ δεν ςυμμορφϊνονται).
Μερικά παραδείγματα:
Η Σιγκαποφρθ, είναι γενικά αποδεκτι, ωσ ζνα ευχάριςτο και ςφγχρονο μζροσ. Είναι
εμφανϊσ απαλλαγμζνθ από κροφςματα βίασ. Αλλά υπάρχει μεγάλθ επίςθμθ λογοκριςία και
πολφ περιςςότερθ αυτολογοκριςία από τουσ πολίτεσ.15 Πρόκειται για ζνα μζροσ όπου
επικρατεί θ τάξθ. Αναμφίβολα, κάποιοσ είναι πολφ πιο ελεφκεροσ ςτθν Κολομβία, όπου θ
ηωι είναι πολφ χαλαρι. Αλλά υπάρχει ζνα επίπεδο βίασ ςτθν Κολομβία, που είναι
κοινωνικά καταςτροφικό. Για να πάρουμε ζνα άλλο παράδειγμα: ςτθν Γαλλία, θ διαφωνία
και θ απείκεια, είναι ανεκτά και μάλιςτα εκτιμϊνται, αλλά οι κανόνεσ κοινωνικισ
ςυμπεριφοράσ είναι πολφ καλά κεμελιωμζνοι, και υπακοφγονται γενικά. Οι Γάλλοι
αιςκάνονται υπερθφάνεια για τθν ξεροκεφαλιά τουσ και για τθν αίςκθςθ αυτοςεβαςμοφ.
Ωςτόςο, ςτουσ ξζνουσ, αυτά μπορεί να φαίνονται μάλλον ςυμβατικά περιοριςμζνα, και αν
μθ τι άλλο, ωσ απόρροια τθσ αποδοχισ τθσ κρατικισ εξουςίασ. Στισ ΗΠΑ, υπάρχει τόςθ
απείκεια, τουλάχιςτον όςθ ςτθ Γαλλία, αλλά υπάρχει πολφ περιςςότερθ ελευκερία και
ποικιλία κοινωνικϊν προτφπων. Αλλά ςτθ Γαλλία, υπάρχει πολφ μικρι «πολιτικι ορκότθτα»
(ο κακζνασ είναι ελεφκεροσ να ςυμπεριφζρεται αγενϊσ απζναντι ςε μειονότθτεσ κάκε
είδουσ), ενϊ ςτισ ΗΠΑ, είναι ςυνετό να είμαςτε πολφ προςεκτικοί πϊσ εκφραηόμαςτε.
Φυςικά, δεν ζχουν όλοι, ςε όλεσ αυτζσ τισ κοινωνίεσ, τισ εν λόγω ςυμβατικζσ ςυμπεριφορζσ
και ςυνικειεσ, και δεν ζχουν όλεσ νομοκετθκεί. Αλλά ζχουμε επιλζξει να αγωνιηόμαςτε
(ζςτω και για λίγο) υπζρ κοινωνιϊν, που ζχουν αξιοηιλευτο κράτοσ δικαίου. Αναγνωρίηουμε
μερικζσ από τισ διαφορετικζσ εξιςορροπιςεισ που ηθτοφν οι λαοί, κακϊσ εξιςορροποφν τθν
τάξθ με τθν ελευκερία.
Προσ ζκπλθξθ πολλϊν διανοουμζνων - μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ και ακαδθμαϊκόσ κόςμοσ,
ασ ποφμε - οι ςφγχρονεσ δυτικζσ κοινωνίεσ δείχνουν μια εκπλιςςουςα επικυμία, για τάξθ,
παρά για ελευκερία. Από τισ κάμερεσ κλειςτοφ κυκλϊματοσ ςε δθμόςιουσ χϊρουσ,
τθ μεταχείριςθ των υπόπτων για τρομοκρατία ι εγκλθματιϊν, μζχρι τθν ειςαγωγι των
προςωπικϊν δελτίων ταυτότθτασ, θ κοινι γνϊμθ είναι υπζρ τθσ τάξθσ. Κατά πάςα
πικανότθτα, αιςκάνονται κυρίωσ ότι ο ζλεγχοσ, ακόμθ και θ αντιμετϊπιςθ των μειονοτιτων
που αντιλαμβάνονται ωσ ταραχοποιοφσ, δεν είναι πικανό να είναι επιηιμια για τα
ςυμφζροντά τουσ. Επίςθσ, κατά πάςα πικανότθτα αιςκάνονται ότι θ ςφγχρονθ κοινωνία,
κεωρεί τα δικαιϊματα των μειονοτιτων, ωσ ζνα φετίχ ςε βάροσ των δικαιωμάτων τθσ
«ςιωπθλισ πλειοψθφίασ», των «απλϊν, νομοταγϊν» ανκρϊπων.
15

Gan, S, Gomez, J, Johannen, U, Eds, Asian Cyberactivism: Freedom of expression and media censorship, Friedrich Naumann
Stiftung, 2004.
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2. Ανήκοντασ Υποχρεωτικά
Σε ζνα αξιοςθμείωτο βακμό, ςε ςφγκριςθ με τουσ ςφγχρονουσ, οι άνκρωποι των
προθγοφμενων γενιϊν, ιταν πολφ πιο ελεφκεροι, αλλά και πολφ περιςςότερο δεςμευμζνοι
από ςυμβάςεισ και νόμουσ, που ζφταναν ςτθν καρδιά τθσ φπαρξισ τουσ. Αν και κανείσ δεν
νοιαηόταν πολφ, αν εκτίκονταν ςε τεράςτιουσ κινδφνουσ, ςτουσ οποίουσ ιταν πράγματι
υποχρεωμζνοι να εκτίκενται (ασ ποφμε κάκε φορά που κάποιοσ ταξίδευε), είναι επίςθσ
αλικεια ότι ςυνδεόντουςαν με τθν κοινωνικι τάξθ, τθν κοινότθτα, τθν πίςτθ, τθ διάκεςθ,
τον τόπο, και τθν εργαςία. Θα μποροφςε κανείσ να είναι, ασ ποφμε, μζλοσ τθσ εργατικισ
τάξθσ ενόσ χωριοφ, που ιταν γενικά Προτεςταντικό και μιςαλλόδοξο, και να ζχει ελάχιςτθ
πικανότθτα να ξεφφγει για να πάει, ασ ποφμε, ςτθν κοντινι πόλθ, προκειμζνου να γίνει
εργάτθσ υφαντουργίασ, αντί να είναι εργάτθσ γθσ. Τϊρα, όλα αυτά ζχουν αλλάξει. Σ’ ζναν
εξαιρετικό βακμό, οι ςφγχρονοι άνκρωποι είναι ελεφκεροι να εξουςιάηουν τουσ εαυτοφσ
τουσ. Αλλά ςε ζναν επίςθσ εκπλθκτικό βακμό, είναι υποχρεωμζνοι να το κάνουν. Αυτό είναι
μια και απελευκερωτικι και προκλθτικι προοπτικι. Πρζπει να δοφμε τον βακμό ςτον
οποίο, το να ηιςεισ το όνειρο του Διαφωτιςμοφ - τθν υπόςχεςθ τθσ αυτόνομθσ
ατομικότθτασ μζςα ςε μια υποςτθρικτικι κοινωνία - δεν είναι εφκολο. Απαιτεί να είμαςτε
περιςςότερο ανκρϊπινα πλιρεισ, από κάκε προθγοφμενθ γενιά. Είμαςτε ελεφκεροι από
ζνα είδοσ κρίςιμθσ κατάςταςθσ - από τον πόνο και τθν ακλιότθτα, για παράδειγμα - αλλά
αντ' αυτισ, βρεκικαμε ςε μιαν άλλθ: τθν πολιτικι ταυτότθτα.

3. Ηθική αθλιότητα
Οι ςφγχρονεσ κοινωνίεσ ζχουν τθν τάςθ να επιτρζπουν μεγάλθ ευρφτθτα, ςτο όνομα τθσ
ελευκερίασ του λόγου. Ζτςι, θ ελεφκερθ ζκφραςθ (περιοδικά, κεατρικά ζργα, ομιλίεσ, και
οφτω κακεξισ), που είναι προςβλθτικι για κάποια μειονότθτα ι άλλον, υποςτθρίηεται τόςο
αποφαςιςτικά. Πορνογραφικά περιοδικά, βίαιεσ τθλεοπτικζσ εκπομπζσ και παιχνίδια ςτον
υπολογιςτι, πόρνεσ, ερωτικζσ χορεφτριεσ, ακεϊςτικι προπαγάνδα, όλα ευδοκιμοφν, και
είναι αναπόφευκτα, ακόμα και ςε εκείνουσ που τα κεωροφν αποκρουςτικά. Υπάρχει επίςθσ,
ςε ςθμαντικό βακμό, μια απροκυμία να κάνουμε θκικοφσ ιςχυριςμοφσ, ιδιαίτερα αν είναι
και «μερολθπτικοί». Χοντρικά, θ κοινωνία ζχει αποφαςίςει, ότι είναι ςθμαντικό να
υποςτθριχκοφν τα άτομα ςε ό,τι τουσ ςυμβαίνει και ςε ό,τι κάνουν, και δείχνει μια βακιά
απροκυμία να τα προςβάλει ςε τζτοιο βακμό, ϊςτε ν’ αλλάξουν ςυμπεριφορά.
Αναμφίβολα, αυτό είναι μζροσ τθσ αιτίασ, για τθν οποία κάποιοι νζοι Μουςουλμάνοι,
απορρίπτουν τον Δυτικό φιλελευκεριςμό: κεωροφν ότι ιςοδυναμεί με θκικι ακλιότθτα. Σε
κάποιο βακμό, μπορεί να ζχουν δίκιο. Αλλά μπορεί επίςθσ να μθν ζχουν αντιλθφκεί, ότι οι
Δυτικζσ κοινωνίεσ, δείχνουν βακιά δφναμθ ςτθν απροκυμία τουσ να επιβάλουν μια «γενικι
βοφλθςθ» ςτα άτομα. Στθν περίπτωςθ, ασ ποφμε, των μουςουλμανικϊν μειονοτιτων,
μπορεί να είναι χριςιμο να τουσ υπενκυμίςουμε, ότι το δικαίωμά τουσ να απορρίπτουν τα
Δυτικά ικθ, είναι ζνα ςθμαντικό μζροσ αυτϊν των ίδιων των ελευκεριϊν, ςτισ οποίεσ
αντιτίκενται, όταν χρθςιμοποιοφνται με διαφορετικό τρόπο από άλλουσ. Η παροφςα
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εργαςία προβάλει το επείγον τθσ αμοιβαίασ κατανόθςθσ: δφο εξζχοντεσ Ολλανδοί, ζχουν
δολοφονθκεί για τισ επικρίςεισ τουσ κατά των μουςουλμανικϊν θκϊν, και αυτά ιταν μόνο
τα χειρότερα περιςτατικά των ςυγκροφςεων και τθσ βίασ, που προκαλεί αυτό το ηιτθμα.

4. Ζχοντασ Φωνή
Οι ςφγχρονοι άνκρωποι δεν προςδοκοφν απλϊσ να ηιςουν ςε κοινωνίεσ που διζπονται από
τθν αρχι του νόμου, με νόμουσ που κεςπίςτθκαν από τθν αντιπροςωπευτικι δθμοκρατία.
Όλο και περιςςότερο προςδοκοφν, ότι είτε ατομικά είτε ςε μικρζσ ομάδεσ, οι απόψεισ που
υποςτθρίηουν με πάκοσ, κα ακοφγονται από εκείνουσ που τουσ κυβερνοφν, και ότι αυτζσ οι
απόψεισ τουσ, κα ζχουν αντίκτυπο. Δθλαδι, οι άνκρωποι δεν προςδοκοφν απλϊσ να είναι
ελεφκεροι και αςφαλείσ, αλλά να αςκοφν και επιρροι. Εκφραςμζνθ ςε όρουσ ελευκερίασ:
προςδοκοφν να είναι ςε κζςθ να αςκιςουν τθν κζλθςι τουσ, περιορίηοντασ ζτςι τισ
ελευκερίεσ άλλων ανκρϊπων. Σιμερα, ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο, για παράδειγμα, υπάρχουν
πολλζσ καμπάνιεσ, οργανωμζνεσ από ι για λογαριαςμό κάποιων κυμάτων. Εκείνοι των
οποίων τα παιδιά ζχουν κακοποιθκεί, πυροβολθκεί, μαχαιρωκεί, ι παραςυρκεί από
μεκυςμζνουσ οδθγοφσ, εκείνοι των οποίων ςυγγενείσ ζχουν τραυματιςτεί ι ςκοτωκεί ςε
ςυγκροφςεισ τρζνων, εκείνοι των οποίων τα μζλθ τθσ οικογζνειασ πάςχουν από κάποια από
μια ςειρά αςκενειϊν, όλοι διεκδικοφν το δικαίωμα να μπαίνουν τα ςυμφζροντά τουσ ςε
προτεραιότθτα, ςυνικωσ περιορίηοντασ τισ ελευκερίεσ κάποιου άλλου, ι ςε βάροσ των
κρατικϊν δαπανϊν (που ιςοδυναμεί με το ίδιο πράγμα).
Ζχει ςθμαςία εδϊ να ποφμε, ότι όλεσ αυτζσ οι νζεσ πιζςεισ φαίνονται πολφ δθμοκρατικζσ,
αλλά ςυχνά είναι κάτι λίγο περιςςότερο από λαϊκιςτικζσ. Μπορεί να φαίνεται
μελοδραματικό να ιςχυριςτεί κάποιοσ ότι απειλοφν τθ δθμοκρατία, και είναι οπωςδιποτε
αλικεια ότι οι δθμοκρατικζσ κυβερνιςεισ, πάντοτε δζχονται πιζςεισ από οργανωμζνα
ςυμφζροντα τθσ μιασ ι τθσ άλλθσ μορφισ. Οι λαϊκιςτικζσ διεκδικιςεισ, είναι απλϊσ άλλθ
μια τζτοια πίεςθ. Η δυςκολία είναι, ότι θ λαϊκίςτικθ πίεςθ, φαίνεται ςυχνά αφόρθτθ:
υπάρχει ζνα ςτοιχείο ειδικισ ικεςίασ ςε κάκε περίπτωςθ. Τα επιχειριματά τουσ είναι
δφςκολο να αντικρουςτοφν, όχι επειδι είναι κατ' ανάγκθν εκπλθκτικά ιςχυρά, αλλά επειδι
αντικροφοντάσ τα ι διαψεφδοντάσ τα, είναι πολφ δφςκολο - μια πολιτικά κακόλου
ελκυςτικι εναλλακτικι λφςθ - για τισ κυβερνιςεισ.
Αυτζσ οι ομάδεσ γενικά κεωροφν, ότι αγωνίηονται για τα μθ αναγνωριςμζνα
δικαιϊματα και τισ ελευκερίεσ των μελϊν τουσ. Συχνά όμωσ διαπιςτϊνεται, ότι
αποκλείονται αμοιβαίωσ ι τουλάχιςτον ότι είναι ανταγωνιςτικά με κάποια άλλα. Αυτό που
διαπιςτϊνεται λιγότερο ςυχνά είναι, ότι θ αναηιτθςθ δικαιωμάτων δεν είναι τόςο
κεραπευτικι ψυχολογικά ι πολφτιμθ, όπωσ ςυχνά υποτίκεται, και ςε κάκε περίπτωςθ το
αποτζλεςμα τθσ Βιομθχανίασ Δικαιωμάτων, είναι μια κοινωνία με όλο και πιο
περιοριςτικοφσ κανόνεσ και διείςδυςθσ του κράτουσ.

5. Σφγχρονοσ παιδιςμόσ
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Οι ςφγχρονοι άνκρωποι είναι απαιτθτικοί και οξφκυμοι, με ζναν ιδιαίτερο τρόπο. Το πιο
περίεργο χαρακτθριςτικό αυτοφ, είναι θ ςφγχρονθ κακι ςυμπεριφορά. Οι άνκρωποι
απαιτοφν δικαιϊματα, με τρόπο που ζχουμε ςυνθκίςει να βλζπουμε από κακομακθμζνα
παιδιά. Το είδοσ τθσ ςυμπεριφοράσ που βλζπουμε, και το οποίο φαίνεται να εξθγείται καλά
από ζναν εντελϊσ νζο παιδιςμό, είναι γνωςτό ςε όλουσ. Το βλζπουμε ςτθν οδθγικι
ςυμπεριφορά από τουσ αυτοκινθτιςτζσ, αλλά επίςθσ, ςε μια νζα ανυπομονθςία ςε πολλζσ
άλλεσ περιπτϊςεισ, από το ςοφπερ μάρκετ μζχρι το γραφείο. Κυριαρχεί ςτα τρζνα και ςτουσ
κινθματογράφουσ, κακϊσ βλζπουμε ςφγχρονουσ ενιλικεσ, να ςυμπεριφζρονται άςχθμα
ςαν κακομακθμζνα παιδιά. Μοιάηουν λιγότερο ικανοί από τισ προθγοφμενεσ γενιζσ, ςτο να
περιορίςουν τισ παρορμιςεισ ι τον κοινότοπο εγωιςμό τουσ. Απαιτοφν γριγορθ
ικανοποίθςθ για τισ ιδιοτροπίεσ τουσ.
Όπωσ και τα παιδιά, προςπακοφμε να κατθγοροφμε τουσ άλλουσ, για τισ ςυνκικεσ που
μπορεί να είναι δικι μασ υπαιτιότθτα, ι και κανενόσ. Οι ενιλικοι, ιςτορικά ζχουν αναπτφξει
κάποια υπομονι, αυτοςυγκράτθςθ, και ανοχι, και κα μποροφςε να μοιάηει με
πακθτικότθτα και αδράνεια. Ιςτορικά, υπιρχε μια αντίλθψθ, ότι οι πράξεισ του Θεοφ, ι τθσ
Φφςθσ, ι ζνα ατφχθμα, βρίςκονταν πίςω από πολλζσ από τισ ςυμφορζσ μασ. Στο ςφγχρονο
κόςμο, είναι πιο πικανό να ψάξουν για ζνα πρόςωπο ι ζνα επάγγελμα, για να μθνφςουν, ι
να διϊξουν δικαςτικά, ι να κάνουν εκςτρατεία εναντίον του. Η προκακοριςμζνθ κζςθ μασ,
δεν είναι ότι είμαςτε ζρμαια ςτθν ιδιοτροπία ι ςτο ζλεοσ των περιςτάςεων, αλλά ότι
βριςκόμαςτε ςτο επίκεντρο του ςφμπαντοσ, και το κφριο ςθμείο του. Αιςκανόμαςτε
ζκπλθκτοι και αδικθμζνοι, όταν κάποιοσ ι κάποια ομάδα ατόμων, δεν μασ παίρνουν τόςο
ςοβαρά, όςο εμείσ οι ίδιοι τον εαυτό μασ.
Αυτι θ εικόνα μοιάηει πολφ με εικόνα παιδικισ θλικίασ και παιδικότθτασ. Συνεχιηόμενθ
ςτθν ενθλικίωςθ, παράγει το αποτζλεςμα να διεκδικοφμε τα δικά μασ δικαιϊματα με
ιδιαίτερθ ζμφαςθ, και ςτο βακμό αυτό, ςε βάροσ των ελευκεριϊν των άλλων. Κάκε ζνασ
από μασ, διεκδικεί περιςςότερο κοινωνικό χϊρο, και μάλιςτα ςε βάροσ των άλλων.

6. Υποχρεωτική Κατανάλωςη
Για αιϊνεσ υπάρχουν οι φωνζσ που λζνε, ότι οι άνκρωποι είναι πάρα πολφ απορροφθμζνοι
ςτον υλικό κόςμο, ςε αντίκεςθ με τα πνευματικά ηθτιματα. Στθν απλοφςτερθ μορφι του,
αυτό ιταν διατυπωμζνο ωσ εναςχόλθςθ με τα εγκόςμια, αντί τθσ ςυνειδθτοποίθςθσ ότι ο
Παράδειςοσ ζχει μεγαλφτερθ ςθμαςία. Στουσ υλιςτικοφσ αιϊνεσ (ίςωσ από τον 17ο και μετά,
ςτθν Ευρϊπθ), το επιχείρθμα μετατοπίςτθκε λίγο, και εκφράςτθκε ςε υλιςτικοφσ όρουσ, ςε
αντίκεςθ με αςκθτικά ι αιςκθτικά κζματα. Ο 19οσ αιϊνασ, παριγαγε ζνα νζο είδοσ
επιχειριματοσ, το οποίο υποςτθρίηει, ότι θ βιομθχανικι κοινωνία κα μποροφςε να
τυφλϊςει κάποιον, ωσ προσ τθν αξία του μθ υλικοφ κόςμου. Ειςιγαγε αυτό που ονομάηεται
«ψευδισ

ςυνείδθςθ».

Στθν

πραγματικότθτα,

θ

αριςτερά

πίςτεψε,

ότι

θ

«εμπορευματοποίθςθ» πρόβαλε τθν ψευδι υπόςχεςθ τθσ μετατροπισ του χρόνου
εργαςίασ κάποιου, ςε όλα τα αγακά και τισ υπθρεςίεσ, που κα επικυμοφςε. Αλλά ςτθν
πραγματικότθτα, ο καπιταλιςμόσ αφαίρεςε από τον άνκρωπο ςχεδόν τα πάντα, και ςε
αντάλλαγμα του εμφφτευςε απεριόριςτθ ηιτθςθ για τα προϊόντα του. Του λιςτεψε τθν
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φιλοδοξία, κακϊσ και τθν εργαςιακι ηωι του. Αυτι θ ανάλυςθ πιγε και πιο μακριά,
υποςτθρίηοντασ ότι ο καπιταλιςμόσ είναι ο ιδιοκτιτθσ του ατόμου ωσ παραγωγοφ (όπωσ
εφκολα υποκζτει θ αριςτερά), αλλά επίςθσ και ωσ καταναλωτι. Ακόμθ περιςςότερο,
εκφυλίηοντασ τθν ηωι ςε μια διαδικαςία παραγωγισ και κατανάλωςθσ, και προωκϊντασ και
τισ δφο, ο καπιταλιςμόσ ζχει αρπάξει το ςφνολο τθσ ηωισ του ατόμου.
Αυτό είναι ανοθςία, αλλά είναι μια ςαγθνευτικι ανοθςία. Πολλοί άνκρωποι τθν πιςτεφουν.
Οι νζοι και οι όχι τόςο νζοι, που πθγαίνουν να δουν το ντοκιμαντζρ, The Corporation
(2003), και διαβάηουν το No Logo τθσ Naomi Klein16, και πολλά άλλα βιβλία, ι
απολαμβάνουν τισ ταινίεσ του Τεξανοφ ςκθνοκζτθ Richard Linklater, πιςτεφουν, όπωσ και οι
Γάλλοι ςτοχαςτζσ Albert Camus, Sartre και Michel Foucault, ότι οι ςφγχρονοι άνκρωποι είναι
φυλακιςμζνοι ςε μια ηωι, ςαν ςκλάβοι τθσ παραγωγισ και τθσ κατανάλωςθσ. Ζνασ φίλοσ
του Linklater χαρακτθρίηει τθ ςφγχρονθ κατάςταςθ, ωσ «εγκλωβιςμό ςτο όνειρο κάποιου
άλλου».
Τϊρα εδϊ υπάρχει ζνα παράδοξο. Κάκε πλευρά αυτοφ του επιχειριματοσ, κλίνει μάλλον να
υποςτθρίηει ότι θ άλλθ είναι ςε άρνθςθ. Είναι ςαν κάκε πλευρά να πιςτεφει, ότι θ άλλθ ζχει
πζςει ςτα χζρια μιασ κρθςκόλθπτθσ ομάδασ. Η δεξιά κλίνει να πιςτεφει, ότι θ αριςτερά ζχει
καταλθφκεί από τον Weber και το Μαρξ, και τουσ κλθρονόμουσ τουσ. Η αριςτερά κλίνει να
πιςτεφει ότι θ δεξιά είναι παγιδευμζνθ ςε ζνα είδοσ Cargo Cult.17

7. Επιτήρηςη
Ωσ ζνα βακμό αδιανόθτο ςε προθγοφμενεσ γενιζσ, ό,τι κάνουμε και λζμε παρακολουκείται,
και μπορεί να καταγραφεί και να αποκθκευκεί. Οι δθμόςιεσ κινιςεισ μασ

ςυχνά

καταγράφονται. Το DNA μασ ιδθ ςυχνά αποκθκεφεται, και αυτό κα μποροφςε εφκολα να
ςυςτθματοποιθκεί. Τα οικονομικά, εκπαιδευτικά, υγείασ, εργαςιακά, ςτοιχεία και οι
λεπτομζρειεσ του ελεφκερου χρόνου μασ, είναι ιδθ όλα εντοπιςμζνα ςε κάποιο βακμό, και
αυτό κα μποροφςε εφκολα να ςυςτθματοποιθκεί. Εφκολα υποκζτουμε, ότι ό,τι γράφουμε,
ι δθμοςιεφουμε, και ςυχνά κάκε εικόνα που χειριηόμαςτε, κα μθχανογραφείται και,
επομζνωσ, κα μπορεί να παρακολουκείται και να αποκθκεφεται.
Είναι ενδιαφζρων ο βακμόσ, ςτον οποίο τα γεγονότα αυτά ζχουν ιδθ τακτοποιθκεί:
γνωρίηουμε τον βακμό, ςτον οποίο αυτά τα πράγματα ζχουν ιδθ ςυμβεί. Και οι
περιςςότεροι από εμάσ φαίνεται να μθ νοιαηόμαςτε. Μάλλον, αν τα ςυςτιματα
βελτιωκοφν και γίνουν πιο διειςδυτικά, μόνιμα, και υποχρεωτικά, τότε κα υπάρξει
αντίδραςθ. Μπορεί να υπάρξει ζνα ςθμείο κατά το οποίο κα γίνει μια ξαφνικι επανάςταςθ.
Αλλά αυτό που φαίνεται να είναι πιο αξιοςθμείωτο, είναι ο βακμόσ ςτον οποίο θ
πλειοψθφία των ανκρϊπων - για καλό ι για κακό - δεν φαίνεται απλϊσ να αδιαφορεί, αλλά
και κα καλοδεχόταν, τον βακμό ςτον οποίο οι αρχζσ μποροφν να γνωρίηουν τα πάντα για τθ
ηωι τουσ.

16
17

Klein, Naomi, No Logo, Flamingo, 2000.
http://en.wikipedia.org/wiki/Cargo_cult.
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Η επιχειρθματολογία τουσ είναι, ότι είναι εντελϊσ ακϊοι, και όςο πιο μεγάλθ επιτιρθςθ
υπάρχει, τόςο θ ακωότθτά τουσ κα είναι πιο προφανισ. Και φαίνεται να πιςτεφουν το
φυςικό επακόλουκο: ότι θ επιτιρθςθ κα καταςτιςει πιο πικανό, τον διαχωριςμό των
εγκλθματιϊν και των τρομοκρατϊν, από τουσ ακϊουσ. Πολλά προβλιματα μποροφν να
προκφψουν φυςικά. Το ζνα είναι, ότι το κράτοσ ι κάποιοσ άλλοσ, μπορεί να κζςει τα
δεδομζνα ςε κακι χριςθ. Ή το κράτοσ ι κάποιοσ άλλοσ, μπορεί να χαρακτθρίςει τον
αποκλίνοντα και τον αντιφρονοφντα, ωσ εγκλθματία. Ή το κράτοσ ι κάποιοσ άλλοσ, μπορεί
να κεωριςει τον εγκλθματία ι τον τρομοκράτθ, ωσ ανάξιο για το είδοσ του πολιτικοφ
ςεβαςμοφ, που παρζχεται ςτουσ ακϊουσ.
Τα προβλιματα αυτά κακιςτοφν ςαφζσ πόςο ςθμαντικό είναι, να είναι το κράτοσ εξαιρετικά
υπόλογο, και ότι - δεδομζνου ότι φαίνεται να του αυξάνουμε τθν ιςχφ - είμαςτε διπλά ςε
ςυναγερμό, ςχετικά με τθ δυνατότθτά του να κάνει κακό. Παραδόξωσ, θ κοινωνία ζχει ζνα
όπλο εναντίον τθσ ςυςςϊρευςθσ πλθροφοριϊν ςτα χζρια του κράτουσ. Αυτό γίνεται αν
διεκδικιςουμε τθν αδιαφορία του, για μεγάλο μζροσ των πλθροφοριϊν. Δθλαδι: το να
είςαι φτωχόσ, είτε ςε πτϊχευςθ, ι ομοφυλόφιλοσ, ι κραυγαλζα αντιφρονϊν, ι άτομο με
ειδικζσ ανάγκεσ, ι πολλά από τα άλλα πράγματα, που ιταν κζμα ντροπισ ι κινδφνου ςτισ
προθγοφμενεσ γενιζσ, κεωροφνται ιδθ, και κεωροφνται όλο και περιςςότερο, απόλυτα
φυςιολογικά.
Αυτό μοιάηει λίγο με το κζμα του εκβιαςμοφ. Ζνασ τρόποσ για να απαλλαγείσ από τον
εκβιαςμό, είναι να πιάςεισ και να τιμωριςεισ τουσ εκβιαςτζσ. Ο άλλοσ είναι, να
καταςτιςεισ τισ πλθροφορίεσ που ζχουν για ςζνα, άχρθςτεσ, κακιςτϊντασ ςαφζσ ότι δεν
γνωρίηουν τίποτα, που μπορεί να βλάψει τθν φιμθ ςου.

8. Τρομοκρατία
Μπορεί να φαίνεται παράξενο που λζω τόςα λίγα πράγματα, γι’ αυτι τθ μεγάλθ απειλι για
τισ ελευκερίεσ μασ. Ή κα προτιμοφςατε να ηθτιςω ςυγγνϊμθ, που λζω μάλλον λίγα, ςχετικά
με τθν απειλι για τισ ελευκερίεσ μασ, δθλ. τον τρόπο που το κράτοσ αντιμετωπίηει τθν
τρομοκρατία;
Είναι ςαφζσ ότι τα κράτθ μάλλον χαίρονται με τισ καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ: Είναι οι
περίοδοι, που οι αρχζσ τα ζχουν όλα δικά τουσ. Χρθςιμοποιοφν το πλιρεσ φάςμα τθσ ιςχφοσ
τουσ, και μποροφν να τθν επεκτείνουν. Ο λεγόμενοσ «πόλεμοσ» κατά τθσ παγκόςμιασ
τρομοκρατίασ, ζχει δθμιουργιςει πράγματι νομοκεςία ςε όλο τον κόςμο, και το
μεγαλφτερο μζροσ τθσ αυξάνει τθν δφναμθ των αρχϊν και μειϊνει τα πολιτικά δικαιϊματα
μειονοτιτων, ακόμθ και πλειοψθφιϊν, ςε πολλζσ χϊρεσ. Προφανϊσ, πρζπει να
αγρυπνοφμε, ϊςτε αυτζσ οι νζεσ εξουςίεσ να είναι ανάλογεσ προσ τον παρόντα κίνδυνο, και
να αφαιροφνται όταν ο αυτόσ μειϊνεται.
Αλλά όλα αυτά είναι προφανι, και ζχουν ςυηθτθκεί και αμφιςβθτθκεί αρκετά. Ακόμα,
μπορεί να αξίηει να επαναλάβουμε, ότι θ ςφγχρονθ κοινωνία αντιμετωπίηει το πρόβλθμα
του ακραίου και βίαιου «Ιςλαμιςμοφ» (ελλείψει καλφτερθσ λζξθσ). Οι κοινωνίεσ ζχουν να
εκτιμιςουν τον βακμό, ςτον οποίο θ μείωςθ των ατομικϊν δικαιωμάτων των υπόπτων
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τρομοκρατϊν, είναι πολφτιμθ για τθν καταπολζμθςι τουσ, και να τθν εξιςορροπιςουν με
τθν αφξθςθ τθσ τρομοκρατίασ, που κάκε κατάχρθςθ μπορεί να προκαλζςει. Το κζτω με
αυτόν τον τρόπο, διότι μπορεί θ εξζταςθ τθσ ςκοπιμότθτασ των αντιτρομοκρατικϊν μζτρων,
να είναι ζνα καλφτερο φρζνο κατά τθσ υπερβολισ, απ’ ό,τι κα ιταν οι θκικοί
προβλθματιςμοί και μόνο. Και ςτο μεταξφ, αξίηει επίςθσ να τονιςτεί, ότι οι δθμοκρατικζσ
κυβερνιςεισ, κα μποροφςαν να αντιμετωπίςουν μια πολφ ςοβαρι - και μάλιςτα θκικά
δικαιολογθμζνθ - αντίδραςθ, αν θ υποτίμθςθ των πολιτικϊν δικαιωμάτων, ςτθν
πραγματικότθτα οδθγεί ςε τρομοκρατικζσ επικζςεισ.
Εν ολίγοισ, οι τρομοκράτεσ ζχουν μια μεγάλθ δφναμθ να ποδοπατοφν τισ ελευκερίεσ των
κοινωνιϊν-ςτόχων τουσ, και μπορεί να αξίηει να κυςιάηουμε κάποιεσ από τισ ελευκερίεσ
μασ - και οριςμζνεσ των φποπτων ι πραγματικϊν τρομοκρατϊν – για να μειωκεί ο κίνδυνοσ.

9. Η Βιομηχανία Δικαιωμάτων
Πολφ περιςςότερο απ’ ό,τι ζχει ςυμβεί ποτζ ςτο παρελκόν, υπάρχει τϊρα μια
επαγγελματικι «βιομθχανία δικαιωμάτων». Τα δικαιϊματα των εγκλθματιϊν, των
φυλακιςμζνων, των ςυνταξιοφχων, των τοξικομανϊν, των κυμάτων ατυχθμάτων, των
παιδιϊν, των θλικιωμζνων, των αςκενϊν, των διαηευγμζνων πατζρων, των κυμάτων
βιαςμοφ, των κυμάτων εγκλθματικότθτασ, εκφράηονται με δυνατι φωνι και εντατικά, από
αρκετά καλά πλθρωμζνουσ επαγγελματίεσ διεκδικθτζσ (που απαιτοφν ςυχνά «φωνι», όντεσ
κφματα οι ίδιοι). Οριςμζνεσ από αυτζσ τισ εκςτρατείεσ, παρουςιάηουν ωσ «κφτεσ», τουσ
ίδιουσ ανκρϊπουσ που άλλεσ εκςτρατείεσ παρουςιάηουν ωσ κφματα. (Ομάδεσ γυναικϊν
υποςτθρίηουν, ότι οι απόντεσ πατζρεσ δεν αξίηουν τα δικαιϊματα, που αξιϊνουν οι ομάδεσ
πατζρων).
Ο επαγγελματιςμόσ πολλϊν ομάδων διαμεςολαβεί μια ςφγχρονθ, ψευδι αίςκθςθ, ότι θ
πολιτικι δραςτθριότθτα είναι ζνασ αναποτελεςματικόσ τρόποσ, για να εξιςορροπθκοφν οι
ανταγωνιςτικζσ απαιτιςεισ των ανκρϊπων, που διεκδικοφν δικαιϊματα. Η αξία τθσ
πολιτικισ είναι ότι υλοποιείται από άτομα, που εκπροςωποφν μεγάλεσ εκλογικζσ
περιφζρειεσ και ευρζα ςυμφζροντα. Μζςα ςε κάκε αντιπρόςωπο, υπάρχει το είδοσ των
ςυγκροφςεων, που δίνουν ςτισ ςωςτζσ εξιςορροπιςεισ δικαιωμάτων, περιςςότερεσ
πικανότθτεσ να γίνουν κατανοθτζσ, διότι εντόσ τθσ δθμοκρατικισ διαδικαςίασ, δεν είναι
κακόλου εγγυθμζνεσ. Πράγματι, το ςφγχρονο πρόβλθμα είναι, ότι θ οξφτθτα, ι θ γοθτεία
τθσ μιασ ι τθσ άλλθσ επαγγελματικισ καμπάνιασ, μπορεί να κυριαρχιςει και να ςυντρίψει
τθν νομοκζτθςθ εντόσ των δθμοκρατιϊν.

10. Μποζμικεσ Ελευθερίεσ
Ο μποεμιςμόσ, υπιρξε ζνα αναγνωρίςιμο χαρακτθριςτικό των δυτικϊν κοινωνιϊν, για
εκατοντάδεσ χρόνια (και είναι ζνα χαρακτθριςτικό ςε διάφορεσ μορφζσ άλλων κοινωνιϊν,
ίςωσ με πιο προφανι τθν Ιαπωνικι).18 Είναι ζνασ τρόποσ ηωισ, που ζχει ωσ βάςθ τθν
διεκδίκθςθ του δικαιϊματοσ κάποιων ανκρϊπων, να ηιςουν με μεγαλφτερθ ελευκερία απ’
18

Carey,Peter, Wrong About Japan, Faber and Faber, 2005.
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ό,τι οι γείτονζσ τουσ.19 Είναι ζνασ τρόποσ ηωισ, που ςαφϊσ απορρίπτει τουσ κανόνεσ τθσ
ςυμβατικισ ηωισ. Οι μποεμιςτζσ διεκδικοφν το δικαίωμα να μθν κεοποιοφν το χριμα: δεν
ηθτοφν να το ςυςςωρεφουν, ζςτω και αν θ υπόλοιπθ κοινωνία αναγνωρίηει ωσ κομβικι
υποχρζωςθ, τθν οικονομικι αυτοδυναμία του κακζνα. Οι μποεμιςτζσ διεκδικοφν το
δικαίωμα ςε ςεξουαλικζσ ςυνικειεσ, αλλά και όςον αφορά τθν ανατροφι των παιδιϊν, τισ
οποίεσ θ ςυμβατικι κοινωνία κεωρεί ανικικεσ και ανεφκυνεσ. Οι μποεμιςτζσ υποςτθρίηουν
ότι θ καλλιτεχνικι προςπάκεια, είναι θ υψθλότερθ μορφι δραςτθριότθτασ. Γενικά
ιςχυρίηονται, ότι θ ςυμβατικι αρχι, ο μιλιταριςμόσ, και τα δικαςτικά ςυςτιματα, είναι όλα
βακιά προβλθματικά. Η γενικι μποζμικθ υπόκεςθ είναι, ότι θ ςυμβατικι κοινωνία είναι
υλιςτικι, και ότι τα ικθ τθσ ζχουν ςτρεβλωκεί, για να ικανοποιοφν τθν ομαλι παραγωγι
άψυχων, βιομθχανοποιθμζνων, και κεςμοκετθμζνων, αγακϊν και υπθρεςιϊν. Θα
μποροφςε κανείσ να πει ότι ο μποεμιςμόσ είναι ουςιαςτικά ελευκεριακόσ.
Το ενδιαφζρον είναι, ότι ο μποεμιςμόσ γίνεται ζνα περίεργο κζμα για ιςτορικι μελζτθ.
Αλλά τθν ίδια ςτιγμι, γίνεται όλο και πιο αναμφιςβιτθτα, θ προεπιλεγμζνθ αξία τθσ
Δυτικισ κοινωνίασ. Αλικεια, οι περιςςότεροι από εμάσ, εξακολουκοφμε να πλθρϊνουμε
τουσ φόρουσ μασ, αλλά και να ανθςυχοφμε για τθν αποταμίευςθ. Και λζγεται ςυχνά ότι οι
ςφγχρονοι Δυτικοί είναι πολφ υλιςτικοί. Αλλά φαίνεται επίςθσ ςωςτό να υποςτθριχκεί, ότι
ςε πολλζσ από τισ ςυνικειζσ μασ, ςτθ ςτάςθ μασ απζναντι ςτθν εξουςία, ςτα ςεξουαλικά
και οικογενειακά πρότυπα, ςτθ δθμιουργικότθτα, ακόμα και ςτθν ιατρικι – όλο και
περιςςότεροι άνκρωποι διεκδικοφν τισ ελευκερίεσ, που είναι ςυνθκιςμζνεσ ς’ αυτό το άλλο
επίγειο μζροσ των μποεμιςτϊν.
Η τάςθ αυτι μπορεί να αναγνωριςτεί ίςωσ από τθ δεκαετία του 1960, όταν για πρϊτθ φορά
ζνα μαηικό νεανικό κίνθμα αυτοχαρακτθριηόταν μποεμίςτικο. Αυτό που είναι ενδιαφζρον
να ςθμειωκεί είναι, ότι θ Βοθμία ιταν βακιά δυςλειτουργικι. Παριγαγε χαοτικζσ
οικογζνειεσ, αλκοολιςμό, αδιάφορθ τζχνθ, και πτϊχευςθ. Το να φετιχοποιοφμε τον
μποεμιςμό, ςθμαίνει να υποτιμοφμε τθν αξία τθσ αντιπροςωπευτικισ δθμοκρατίασ, του
ςεβαςμοφ, τθσ τάξθσ, και τθσ φερεγγυότθτασ.
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Συμπζραςμα
Η κεντρικι ιδζα τθσ παροφςασ ειςιγθςθσ, είναι να κυμόμαςτε ότι θ ελευκερία δικαιϊματα και ελευκερίεσ - απορρζει από τθν καλι διακυβζρνθςθ και τθν τάξθ.
Παραδόξωσ, απορρζει από πεικαρχθμζνουσ πολίτεσ. Πθγάηει από υπεφκυνουσ,
ςτοχαςτικοφσ ενιλικεσ, οι οποίοι κατανοοφν ότι θ ηωι δεν είναι παιδικό παιχνίδι, οφτε
διαμορφϊνεται ςε χίπικεσ κοινότθτεσ. Οι ςφγχρονοι άνκρωποι ζχουν περιςςότερθ
ελευκερία από οποιαδιποτε άλλθ περίοδο ςτθν ιςτορία, αλλά ίςωσ μάλλον τθν
καταλαβαίνουν λιγότερο. Μπορεί ακόμθ και να μθν εκτιμοφν τθν ελευκερία, όπωσ κα
ζπρεπε, δθλαδι ωσ κάτι κοινό που δθμιουργικθκε από ανκρϊπουσ και κεςμοφσ. Δεν
δθμιουργείται περιςςότερθ ελευκερία ςτθν κοινωνία, με τθν διεκδίκθςθ περιςςότερων
ελευκεριϊν. Ζχουμε ίςωσ φτάςει ςτο τζλοσ μιασ ςυγκεκριμζνθσ περιόδου, ςτθν αδιάκοπθ
ροι τθσ μόδασ, ςτισ ανκρϊπινεσ υποκζςεισ. Ζχουμε κεωριςει κοινότοπα, τον εγωιςμό και
τθν κακι ςυμπεριφορά, ςαν να ιταν μια ζκφραςθ τθσ ελευκερίασ. Κςωσ να είναι καιρόσ
τϊρα, να δοφμε μια πιο παραδοςιακι άποψθ τθσ ελευκερίασ: αυτιν που εκτιμά τθν
ελευκερία των άλλων.
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Για τον ςυγγραφζα
Ο Βρετανόσ Richard D North,, είναι υπεφκυνοσ τφπου του Ινςτιτοφτου Οικονομικισ
Πολιτικισ, Λονδίνο, ςυγγραφζασ, εκφωνθτισ, και ςχολιαςτισ. Υπεραςπίηεται τθν
παγκοςμιοποίθςθ, τον καπιταλιςμό, τθν αυτοκρατορία, τον καταναλωτιςμό, και τον δυτικό
τρόπο ηωισ εν γζνει. Τα ενδιαφζροντά του είναι ιδιαίτερα γφρω από αιςκθτικά και
πνευματικά ηθτιματα, και ζχει γράψει τόςο ςχετικά με τθν τζχνθ, όςο και το μοναχιςμό,
όπωσ και τθν εμπορευματοποίθςθ. Υποςτθρίηει τθν τυπικι, κλαςςικι δθμοκρατία, και
αντικροφει τθ μερολθψία κατά του κατεςτθμζνου, ςτα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ. Πιςτεφει
επίςθσ, ότι θ υπερβολικι ςφγχρονθ αντιπαράκεςθ, προκαλεί ςφγχυςθ γνϊμθσ και
αποδείξεων, κακϊσ και δθμόςιασ και ιδιωτικισ ευκφνθσ.
Ο RDN ζχει γράψει για τισ περιςςότερεσ και μεγαλφτερεσ εφθμερίδεσ του Ηνωμζνου
Βαςιλείου, και για τθν Wall Street Journal, Ευρϊπθσ, και ζχει εμφανιςτεί ςτισ περιςςότερεσ
Βρετανικζσ και οριςμζνεσ Αμερικανικζσ εκπομπζσ τρεχουςϊν υποκζςεων. Επιμελείται του
www.livingissues.com, μια οικογζνεια ιςτοχϊρων, αφιερωμζνθ ςτθν παρουςίαςθ πολφ
αμερόλθπτων κζςεων, για δφςκολα κζματα. Το τελευταίο του βιβλίο, Rich Is Beautiful, είναι
μια πολφ προςωπικι υποςτιριξθ τθσ μαηικισ αφκονίασ, και εκδόκθκε από τθν Social Affairs
Unit, London, το 2005.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ βλζπε www.richarddnorth.com.
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