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Ένα καινούργιο φαινόμενο που συμπίπτει χρονικά με την άνοδο τη̋ 

διεθνοποιημένη̋ οικονομία̋ τη̋ αγορά̋ και - ε ν μέρει τουλάχιστον- οφεί-

λεται σε αυτήν, είναι ο νέο̋ ανορθολογισμό̋ που άρχισε να ανθίζει την τε-

λευταία εικοσιπενταετία του 20ού αιώνα. Ο νέο̋ αυτό̋ ανορθολογισμό̋, 

που φουντώνει τόσο στο Βορρά όσο και στο Νότο, δεν παίρνει παντού τη 

μορφή επιστροφή̋ στι̋ παλαιέ̋ θρησκείε̋, όπω̋ συμβαίνει στη χώρα 

μα̋. Στην πραγματικότητα, προσλαμβάνει ποικίλε̋ μορφέ̋, οι οποίε̋ κυ-

μαίνονται από την αναβίωση, σε ορισμένε̋ περιπτώσει̋, των παλαιών 

θρησκειών (χριστιανισμό̋, ισλαμισμό̋ κ.ά.) έω̋ την εξάπλωση διαφόρων 

ανορθολογικών ρευμάτων (μυστικισμό̋, πνευματισμό̋, αστρολογία, «Νέα 

Εποχή» κ.λπ.), τα οποία, ειδικά στη Δύση, απειλούν τι̋ παλαιέ̋ θρησκείε̋. 

Έτσι, ενώ στο Νότο (κυρίω̋ ισλαμικέ̋ χώρε̋) και την ημιπεριφέρεια 

(Ελλάδα, χώρε̋ του τ. «υπαρκτού» κ.λπ.), παρατηρείται μια σημαντική 

επιστροφή στη θρησκεία, στο Βορρά, με την εξαίρεση των Αμερικανών 

«ξαναγεννημένων χριστιανών», ο κανόνα̋ είναι η συνεχή̋ φθορά τη̋ 

θρησκεία̋, η οποία, όπω̋ το διατύπωσε πρόσφατα θεωρητικό̋ του 

μπλερισμού, «για πάνω από 300 χρόνια, χάνει συνεχώ̋ τη μάχη κατά τη̋ 

επιστήμη̋ και του ανθρωπισμού».
561

 Και αυτό συμβαίνει παντού: από τι̋ 

προτεσταντικέ̋ χώρε̋ μέχρι την καθολική Ιρλανδία! 

561. W. Hutton, The Observer, 20/8/2000. 

Η παγκοσμιοποίηση και ο νέο̋ ανορθολογισμό̋ 
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Σήμερα όμω̋ συγκλίνουν οι ενδείξει̋ ότι ο θρησκευτικό̋ σκοταδι-

σμό̋ (που προάγεται από του̋ επαγγελματίε̋ πολιτικού̋ μα̋ και τα 

ΜΜΕ με προεξάρχοντα τα κρατικά κανάλια που σε κάθε σημαντική θρη-

σκευτική γιορτή ξεπερνούν τα αντίστοιχα του Ιράν) προωθείται ενεργά 

και από την υπερεθνική ελίτ για του̋ δικού̋ τη̋ λόγου̋. Πριν ένα χρό-

νο, για παράδειγμα, ο Τ. Blair δήλωνε ότι «η πίστη είναι το μέλλον» και σε 

εφαρμογή τη̋ αρχή̋ αυτή̋ η βρετανική κυβέρνηση ενθαρρύνει σήμερα 

με κάθε τρόπο την εξάπλωση των θρησκευτικών σχολείων (ανεξαρτήτω̋ 

δόγματο̋). Και αυτό, παρά το γεγονό̋ ότι ο βρετανικό̋ λαό̋ στρέφεται 

όλο και περισσότερο εναντίον του θρησκευτικού σκοταδισμού, όπω̋ 

δείχνει το γεγονό̋ ότι η εκκλησία παρουσιάζει μείωση των μελών τη̋ 

κατά 27% από το 1980 ενώ σε πρόσφατο γκάλοπ μόνο το 38% των ερω-

τηθέντων δήλωσε ότι πιστεύει πω̋ ο Χριστό̋ είναι ο υιό̋ του Θεού τη 

στιγμή που το ανάλογο ποσοστό το 1957 ήταν 71 %!
562 

Αντίστοιχα, μια από τι̋ πρώτε̋ δεσμεύσει̋ του Bush, μόλι̋ εξελέγη 

πρόεδρο̋ (με την υποστήριξη και πανίσχυρων θρησκευτικών οργανώσε-

ων) ήταν η διάθεση 11 δι̋ δολ. σε θρησκευτικά προγράμματα πρόνοια̋. 

Παράλληλα, ήδη από το 1998 το αμερικανικό Κογκρέσο ψήφισε το Νόμο 

για τη «Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία» και θεσμοθέτησε τη δημιουργία 

αντίστοιχη̋ επιτροπή̋ με αντιπρόσωπου̋ σε κάθε πρεσβεία για να πα-

ρακολουθεί την εφαρμογή του στην πράξη. Χαρακτηριστική τη̋ σχετι-

κή̋ διαπλοκή̋ τη̋ υπερεθνική̋ ελίτ είναι ότι σύμφωνα με τη Nina Shea, 

μέλο̋ τη̋ επιτροπή̋ αυτή̋, «ο κύριο̋ στόχο̋ μα̋ είναι να εγκαθιδρύ-

σουμε τη νέα φιλελεύθερη τάξη σε ολόκληρο τον κόσμο». Η παγκόσμια 

επομένω̋ αυτή εκστρατεία υπέρ του θρησκευτικού σκοταδισμού και 

τη̋ πνευματικότητα̋ συνδέεται άμεσα, όπω̋ υποστηρίζει γάλλο̋ ανα-

λυτή̋, με τα λόμπι που προσπαθούν να επιβάλουν τι̋ αξίε̋ τη̋ ελεύθε-

ρη̋ αγορά̋ μέσω τη̋ παγκοσμιοποίηση̋. Μάλιστα, το Αμερικάνικο 

Ινστιτούτο για τη Θρησκεία και τη Δημοκρατία (θερμό̋ υποστηρικτή̋ 

τη̋ οικογένεια̋ Bush και του Reagan) ήταν ακόμη πιο σαφέ̋ τονίζοντα̋ 

επανειλημμένα ότι «η παγκοσμιοποίηση είναι μια ιερή αποστολή εμπνευ-

562. S. Bates, The Guardian, 14/4/01. 
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σμένη από τη Βίβλο», ενώ η πρόεδρο̋ του, Diane L. Knippers, δήλωνε 

ξεκάθαρα:
563 

Αυτό που μα̋ κάνει να αγωνιζόμαστε για τη θρησκευτική ελευθε-

ρία σήμερα είναι το ίδιο που μα̋ έκανε να αγωνιζόμαστε εναντίον του 

κομμουνισμού. Η κοινωνία δεν μπορεί να ευημερήσει όταν στηρίζεται 

στο ψεύδο̋, όπω̋ συμβαίνει με τον αθεϊσμό και τον κομμουνισμό. Η 

πνευματικότητα είναι η εγγύηση του πολιτισμού αφού αυτή και η πί-

στη κάνουν τον κόσμο τίμιο και χωρί̋ τιμιότητα δεν μπορεί να υπάρ-

ξει εμπόριο, ενώ χωρί̋ εμπόριο δεν μπορεί να υπάρξει πολιτισμό̋. 

Δεν είναι λοιπόν περίεργο ότι ήδη έχει γεννηθεί στην Αμερική μια νέα 

«υποεπιστήμη» (κάτι αντίστοιχο τη̋ υποκουλτούρα̋, που καλλιεργεί το 

Χόλυγουντ) τη̋ «βιολογία̋ τη̋ πίστη̋» η όποια επεκτείνεται αλματωδώ̋ 

ανά τον κόσμο με αμερικανικά κεφάλαια. Οι θεράποντε̋ τη̋ «επιστή-

μη̋» αυτή̋, που παριστάνουν του̋ επιστήμονε̋ (με το αζημίωτο βέβαια 

χάρη στην αφειδή επιχορήγηση θρησκευτικών οργανώσεων) χρησιμο-

ποιούν δήθεν επιστημονικέ̋ μεθόδου̋ για να «αποδείξουν» την ανάγκη 

για θρησκευτική πίστη. Παράδειγμα τη̋ υποεπιστήμη̋ αυτή̋ (που προ-

βλήθηκε και από το ένθετο Έψιλον τη̋ Ελευθεροτυπία̋ τη̋ 12/8/01) εί-

ναι η περίπτωση του Andrew Newberg ο οποίο̋ (συνεχίζοντα̋ την προη-

γούμενη έρευνα του James Austin με τίτλο Το ζεν και ο εγκέφαλο̋!) σε 

πολύ πρόσφατο βιβλίο
564

 ισχυρίζεται ότι με τη χρησιμοποίηση υψηλή̋ 

τεχνολογία̋ εισέδυσε στον εγκέφαλο βουδιστριών και φραγκισκανών 

καλογριών σε κατάσταση αυτοσυγκέντρωση̋ και «βρήκε» ότι οι μυστικι-

στικέ̋ εμπειρίε̋ των καλογριών ήταν συνδεδεμένε̋ με μια σειρά από 

παρατηρήσιμα νευρολογικά περιστατικά. Με βάση αυτέ̋ τι̋ «επιστημο-

νικέ̋» αποδείξει̋ ο Newberg υποστηρίζει ότι «η μυστικιστική εμπειρία εί-

ναι βιολογικά και επιστημονικά πραγματική... η μυστικιστική εμπειρία 

στη ρίζα τη̋ είναι συνυφασμένη με την ανθρώπινη βιολογία» και καταλή-

563. Β. Fouchereau, «Europe resists American religious cults», Le Monde 

diplomatique, Ιούν. 2001. 

564. A. Newberg et al, Why God Won't Go Away, Ballantine Books, 2001. 
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γει στο περισπούδαστο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι αναζητούν το θεό 

γιατί ο εγκέφαλο̋ του̋ είναι βιολογικά προγραμματισμένο̋ για το σκο-

πό αυτόν. 

Φυσικά, η μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι «επιστήμονε̋» σαν το 

Newberg δεν έχει καμία σχέση με την επιστημονική μεθοδολογία, όπω̋ 

δείχνει το ίδιο το γεγονό̋ τη̋ χρησιμοποίηση̋ ενό̋ εντελώ̋ μη αντι-

προσωπευτικού δείγματο̋ (βουδίστριε̋ και φραγκισκανέ̋ καλόγριε̋ σε 

στιγμέ̋ θρησκευτική̋ έξαρση̋) για να αποδείξει ότι όλοι οι άνθρωποι 

αναζητούν το θεό! Και αυτό, διότι δεν υπήρχε βέβαια ποτέ αμφιβολία ότι 

οι μυστικιστικέ̋ εμπειρίε̋ είναι πολύ πραγματικέ̋ για τι̋ καλογριέ̋ και 

ότι επομένω̋ θα συνδέονται με παρατηρήσιμα νευρολογικά φαινόμενα, 

όπω̋ άλλωστε ακριβώ̋ το ίδιο πραγματικέ̋ είναι για του̋ σχιζοφρενεί̋ 

οι παραισθήσει̋ και ασφαλώ̋ θα συνδέονται με ανάλογα παρατηρήσιμα 

νευρολογικά φαινόμενα. Όμω̋, ενώ δυνητικά όλοι οι άνθρωποι μπορούν 

να έχουν την ικανότητα για μυστικιστικέ̋ εμπειρίε̋ ή παραισθήσει̋, 

πολλοί άνθρωποι (και σε χώρε̋ του Βορρά, εκτό̋ των Η ΠΑ, οι περισσό-

τεροι) δεν έχουν τέτοιε̋ εμπειρίε̋. Το γεγονό̋ αυτό δείχνει ότι, αντίθε-

τα με του̋ «επιστήμονε̋» αυτού̋, ο ανθρώπινο̋ εγκέφαλο̋ δεν είναι 

προγραμματισμένο̋ να αναζητά το θεό κατά τον ίδιο τρόπο που είναι πι-

θανώ̋ προγραμματισμένο̋ για να καταλαβαίνει τι̋ γραμματικέ̋ δομέ̋ 

τη̋ γλώσσα̋ (Chomsky). Με άλλα λόγια, ήταν πάντα θέμα επιλογή̋ εάν 

οι άνθρωποι θα αναζητήσουν το θεό - πράγμα που δείχνει ότι η θρη-

σκεία πάντα είχε να κάνει με κοινωνικού̋ ή ψυχολογικού̋, αλλά όχι βιο-

λογικού̋, παράγοντε̋, ενώ βέβαια δεν ήταν ποτέ θέμα επιλογή̋ η ικα-

νοποίηση πραγματικών βιολογικών αναγκών (π.χ. οι ανάγκε̋ για τροφή, 

νερό κ.λπ.· εκτό̋ εάν αποφασίσουν να αυτοκτονήσουν). Διαφορετικό εί-

ναι βέβαια το θέμα αν οι άνθρωποι διαθέτουν την ικανότητα να πιστεύ-

ουν, κάτι που δεν χρειάζεται καμία «επιστημονική» επιβεβαίωση εφόσον 

υπάρχει η μαζική ιστορική εμπειρία με τα εκατομμύρια των πιστών και 

του̋ αιματηρού̋ θρησκευτικού̋ πόλεμου̋ μεταξύ του̋ για να επιβάλει 

ο ένα̋ την πίστη του στου̋ άλλου̋. Με την ίδια λογική άλλωστε θα μπο-

ρούσε να δειχτεί ότι οι άνθρωποι έχουν και την ικανότητα να μην πιστεύ-

ουν, όπω̋ πάλι αποδείχτηκε περίτρανα σε κορυφαίε̋ στιγμέ̋ τη̋ ιστο-

ρία̋ από ολόκληρου̋ λαού̋ (Ισπανικό̋ Εμφύλιο̋) ή από σημαντικού̋ 
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διανοούμενου̋ που αρνιούνταν να δεχθούν δοξασίε̋ που δεν βασίζο-

νται στο Λόγο ή τι̋ εμπειρίε̋. 

Ίσω̋ ο καλύτερο̋ χαρακτηρισμό̋ για τη «βιολογία τη̋ πίστη̋» είναι 

αυτό̋ του Guy Debord,
565

 συγγραφέα τη̋ Κοινωνία̋ του θεάματο̋: 

Όταν η επίσημη επιστήμη έχει καταντήσει σαν το υπόλοιπο κοινω-

νικό θέαμα και παρά τι̋ μοντέρνε̋ τεχνικέ̋ παρουσίαση̋ που χρησι-

μοποιεί απλώ̋ αναβιώνει τι̋ πανάρχαιε̋ τεχνικέ̋ των τσαρλατάνων 

στα πανηγύρια... δεν είναι εκπληκτικό να βλέπει κανεί̋ την αντίστοιχη 

αναβίωση του κύρου̋ των μάντηδων, των σεκτών και του αέρα κοπα-

νιστού του ζεν, ή τη̋ θεολογία̋ των μορμόνων. Η άγνοια, που πάντα 

εξυπηρέτησε καλά την εξουσία, δεν έπαυσε ποτέ να είναι αντικείμενο 

εκμετάλλευση̋. 

Όμω̋, πού οφείλεται η γενική άνθιση του ανορθολογισμού; Συνοπτι-

κά μπορούμε να αναφερθούμε σε τρει̋ σημαντικέ̋ εξελίξει̋ τη τελευ-

ταία 25ετία: την καθολίκευση τη̋ οικονομία̋ τη̋ αγορά̋ μετά την κα-

τάρρευση του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού, την οικολογική κρίση και 

την παράλληλη παταγώδη αποτυχία τη̋ «ανάπτυξη̋» στο Νότο. Η μετα-

πολεμική, επομένω̋, εξάπλωση τη̋ οικονομία̋ τη̋ αγορά̋, που οδήγη-

σε στη σημερινή νεοφιλελεύθερη διεθνοποιημένη οικονομία, προσέφερε 

γόνιμο έδαφο̋ για την ανάπτυξη των διαφόρων ειδών ανορθολογισμού. 

Ειδικότερα στο Βορρά, όπω̋ προσπάθησα να δείξω αλλού,
566

 η σημε-

ρινή εξάπλωση τόσο του ανορθολογισμού όσο και των ναρκωτικών απο-

τελεί τη συνήθη αντίδραση στι̋ δομικέ̋ αλλαγέ̋ των τελευταίων 50 

χρόνων. Έτσι, η άνοδο̋ του ανορθολογισμού στο Βορρά θα μπορούσε 

να ερμηνευτεί ω̋ το αποτέλεσμα τριών βασικά παραγόντων: πρώτον, 

του υπαρξιακού κενού που δημιούργησε ο καταναλωτισμό̋, ο οποίο̋ 

565. G. Debord, Comments on the Society of the Spectacle, Verso, 1998, σελ. 

41-42. 

566. Βλ. Τ. Φωτόπουλο̋: Θρησκεία, αυτονομία και δημοκρατία, Η άνοδο̋ του 

νέου ανορθολογισμού, Ελεύθερο̋ Τύπο̋, Αθήνα, 2000
1
 Ναρκωτικά. Πέρα από τη 

δαιμονολογία τη̋ ποινικοποίηση̋ και την «προοδευτική» μυθολογία τη̋ φιλελευ-

θεροποίηση̋, Ελεύθερο̋ Τύπο̋, Αθήνα, 1999. 
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αποτελεί τη βασική ιδεολογία τη̋ διεθνοποιημένη̋ οικονομία̋ τη̋ αγο-

ρά̋· δεύτερον, τη̋ αβεβαιότητα̋ και του στρε̋ που πήραν μαζικέ̋ δια-

στάσει̋ εξαιτία̋ τη̋ εξάπλωση̋ τη̋ ανεργία̋ και τη̋ «ελαστική̋» εργα-

σία̋ που συνόδευσαν τη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, και, τέλο̋, 

τη̋ ταυτόχρονη̋ κρίση̋ τη̋ «αντικειμενικότητα̋» τη̋ επιστήμη̋. Όσον 

αφορά τον τελευταίο παράγοντα ειδικότερα, η μετακίνηση προ̋ θρη-

σκευτικά δόγματα ή τον ανορθολογισμό γενικότερα αντανακλούσε την 

εσώτερη ανάγκη πολλών ανθρώπων για «βέβαιε̋ αλήθειε̋», την επαύ-

ριον τη̋ κρίση̋ του «αντικειμενικού» ορθολογισμού (επιστήμη) και, ιδιαι-

τέρω̋, του «επιστημονικού» σοσιαλισμού (πίστη σε ιστορικού̋, κοινωνι-

κού̋ και οικονομικού̋ «νόμου̋» κ.λπ.). 

Αλλά, ενώ στο Βορρά τα φαινόμενα αυτά προκαλούνται από την εξά-

πλωση των μεσαίων στρωμάτων και συνακόλουθα του καταναλωτισμού, 

καθώ̋ και από την παράλληλη συγκέντρωση εξουσία̋ στα χέρια των ελίτ 

που οδήγησε στην ένταση τη̋ πολυδιάστατη̋ θεσμική̋ κρίση̋ (πολιτική̋, 

οικονομική̋, οικολογική̋, πολιτιστική̋), στο Νότο, οι αντιδράσει̋ αυτέ̋ 

πυροδοτούνται από μιαν αντιφατική διαδικασία που περιλαμβάνει τη μετα-

φύτευση στι̋ χώρε̋ αυτέ̋ των πολιτικών και πολιτιστικών πρότυπων του 

Βορρά που δεν συνοδευόταν όμω̋ από μια αντίστοιχη ανάπτυξη των με-

σαίων στρωμάτων και του καταναλωτισμού. Η απώτερη αιτία τη̋ αντίφα-

ση̋ αυτή̋ είναι η παταγώδη̋ αποτυχία τη̋ δυτική̋ «ανάπτυξη̋» που ει-

σάχθηκε στι̋ χώρε̋ αυτέ̋. Τα θρησκευτικά κινήματα επομένω̋ στο Νότο, 

από τι̋ ισλαμικέ̋ χώρε̋ μέχρι τη Λατινική Αμερική, παίρνουν το χαρακτή-

ρα κοινωνικών κινημάτων κατά τη̋ οικονομική̋ και πολιτιστική̋ «ανάπτυ-

ξη̋» που επιβάλλει η διεθνοποιημένη οικονομία τη̋ αγορά̋ και οδηγούν 

σε καθεστώτα τύπου Ιράν και Αφγανιστάν. 

Τα ανορθολογικά κινήματα όμω̋, είτε στο Βορρά είτε στο Νότο, άμε-

σα η έμμεσα, στηρίζουν τη διεθνοποιημένη οικονομία τη̋ αγορά̋ και τη 

Νέα Τάξη. Έτσι, στο Βορρά τα «λόμπι» των «ξαναγεννημένων» χριστια-

νών καθώ̋ και των θρησκόληπτων εβραίων - μαζί με του̋ σιωνιστέ̋- ου-

σιαστικά καθορίζουν την αμερικανική πολιτική, ενώ το ρεύμα τη̋ «Νέα̋ 

Εποχή̋» προωθεί την ιδιώτευση που αποτελεί βασικό θεμέλιο τη̋ σημε-

ρινή̋ α-πολιτική̋ κοινωνία̋. Ακόμη, τα ανορθολογικά κινήματα στο Νό-

το και οι ακρότητέ̋ του̋, που απορρέουν από διάφορα ανόητα θρη-
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σκευτικά δόγματα που δεν επιδέχονται ορθολογική συζήτηση, παρέχουν 

τα προσχήματα στι̋ ελίτ του Βορρά να παίζουν το ρόλο του φύλακα των 

ατομικών δικαιωμάτων και τη̋ δημοκρατία̋ που απειλούνται από τα φο-

νταμενταλιστικά καθεστώτα (εξαιρουμένων βέβαια των «δικών» του̋ πα-

ρομοίων καθεστώτων, για παράδειγμα, το Ισραήλ). Γι' αυτό και σήμερα 

αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο ενό̋ αντισυστημικού κινήματο̋ κατά 

τη̋ παγκοσμιοποίηση̋ η πάλη όχι μόνο κατά τη̋ διεθνοποιημένη̋ οικο-

νομία̋ τη̋ αγορά̋ αλλά και κατά του ανορθολογισμού κάθε είδου̋. 

Όμω̋, το ερώτημα που ανακύπτει εδώ είναι έχει λόγο ύπαρξη̋, σή-

μερα ιδιαίτερα, αυτό̋ ο νέο̋ ανορθολογισμό̋: Για να απαντήσουμε στο 

ερώτημα αυτό θα πρέπει να αναφερθούμε στο χαρακτήρα του νέου 

ανορθολογισμού και του̋ λόγου̋ που προβάλλονται για να δικαιολογή-

σουν τη δήθεν ανάγκη γι' αυτόν σήμερα. Μπορούμε γενικώ̋ να ορίσου-

με ένα ανορθολογικό σύστημα ω̋ το σύστημα του οποίου οι θεμελιώ-

δει̋ πεποιθήσει̋ δεν συνάγονται με ορθολογικέ̋ μεθόδου̋, δηλαδή με 

βάση το «Λόγο» και/ή την προσφυγή στα δεδομένα των αισθήσεων, αλλά 

με βάση τη διαίσθηση, το ένστικτο, το συναίσθημα, τη μυστικιστική 

εμπειρία, «εξ αποκαλύψεω̋» κ.λπ. Σαν τέτοιε̋ οι πεποιθήσει̋ αυτέ̋ βρί-

σκονται επομένω̋ εκτό̋ Ορθού Λόγου. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρω̋ για όλε̋ 

τι̋ θρησκείε̋ οι οποίε̋ ανέκαθεν χαρακτηρίζονταν από την ύπαρξη μια̋ 

σειρά̋ ανορθολογικών κεντρικών αληθειών (θεό̋, αθάνατη ψυχή, κάρμα 

κ.λπ.), οι οποίε̋ είναι συνήθω̋ καταγεγραμμένε̋ σε ένα ιερό κείμενο 

όπω̋ το Ευαγγέλιο, το Κοράνι, οι Βέδε̋ κ.ά. Με αυτή την έννοια, οι θε-

μελιώδει̋ αλήθειε̋ που χαρακτηρίζουν όλα τα θρησκευτικά συστήματα 

αποτελούσαν πάντοτε ένα κλειστό σύστημα. Το γεγονό̋ όμω̋ ότι όχι 

μόνο ανορθολογικέ̋ πεποιθήσει̋, όπω̋ τα θρησκευτικά συστήματα, αλ-

λά και ορθολογικέ̋ ιδεολογίε̋ όπω̋ ο μαρξισμό̋ αποτελούν κλειστά, 

και επομένω̋ αντιδημοκρατικά, συστήματα δεν σημαίνει ότι μπορούμε 

να τι̋ βάζουμε όλε̋ στο ίδιο «τσουβάλι», όπω̋ κάνουν διάφοροι ημιμα-

θεί̋ ανανήψαντε̋ τέω̋ αριστεριστέ̋ που παρομοιάζουν την Εκκλησία 

με το κόμμα κ.λπ. Υπάρχει μια θεμελιακή διαφορά μεταξύ μια̋ ορθολο-

γική̋ ιδεολογία̋, όπω̋ ο μαρξισμό̋, και ενό̋ ανορθολογικού συστήμα-

το̋, όπω̋ η θρησκεία. Και αυτό διότι η διάψευση των μαρξιστικών υπο-

θέσεων είναι δυνατή διά τη̋ προσφυγή̋ στο Λόγο και/ή τα δεδομένα 
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των αισθήσεων που αποτελούν την πηγή τη̋ αλήθειά̋ του̋, σε αντίθεση 

με τι̋ ανορθολογικέ̋ «αλήθειε̋», που υποτίθεται πηγάζουν από το «θειο 

λόγο», τη διαίσθηση κ.λπ. - πράγμα που αποκλείει το διάλογο και την 

ίδια την πραγματική δημοκρατία, που δεν μπορεί παρά να στηρίζεται 

στην ορθολογική αμφισβήτηση των πάντων. 

Πρόδρομο̋ του «νέου» ανορθολογισμού ήταν το σημαντικό αντιορ-

θολογικό κίνημα που αναπτύχθηκε στην Ευρώπη του 19ου αιώνα σε 

αντίδραση στον ορθολογισμό (δηλαδή τη φιλοσοφική αντίληψη η οποία 

θεωρούσε το Λόγο ω̋ κύρια πηγή και κριτήριο τη̋ γνώση̋) του Διαφω-

τισμού. Ο σκοπό̋ αυτού του κλασικού ανορθολογισμού δεν ήταν η επι-

στροφή στη θρησκευτική εσοχή του ανορθολογισμού και την εξ αποκα-

λύψεω̋ αλήθεια, αλλά ο εμπλουτισμό̋ τη̋ ανθρώπινη̋ κατανόηση̋ τη̋ 

ζωή̋, ώστε να επεκταθεί σε διαστάσει̋ έξω από τα όρια του Λόγου, στι̋ 

διαστάσει̋ του ενστίκτου, του αισθήματο̋ και τη̋ βούληση̋. Εκδηλώ-

σει̋ του ανορθολογικού αυτού ρεύματο̋ μπορούμε να παρατηρήσουμε 

σε πολλού̋ τομεί̋ και κυρίω̋ στη φιλοσοφία, τόσο τη γνωσιολογία όσο 

και την οντολογία, όπου το αντιορθολογικό κίνημα αμφισβητούσε την 

«αντικειμενικότητα» του Λόγου και τι̋ απόψει̋ ότι ο κόσμο̋ χαρακτηρί-

ζεται από την ύπαρξη ορθολογικών δομών (όπω̋ υποστήριζαν οι ορθο-

λογιστέ̋), αλλά και τι̋ απόψει̋ ότι ο κόσμο̋ χαρακτηρίζεται από την 

ύπαρξη νοήματο̋ και σκοπού, (όπω̋ υποστήριζαν οι θρησκείε̋). Αντί-

στοιχε̋ εκδηλώσει̋ του ρεύματο̋ αυτού συναντούμε στην Ιστορία όπου 

αμφισβητείται η δυνατότητα ανάπτυξη̋ μια̋ «ορθολογική̋» η «αντικει-

μενική̋» ιστορία̋, στην ηθική όπου αμφισβητείται η δυνατότητα ανάπτυ-

ξη̋ «αντικειμενικών» ηθικών κριτηρίων, και, φυσικά, στην τέχνη και τη 

λογοτεχνία, με την ανάπτυξη του ρομαντικού κινήματο̋ και αργότερα 

του υπερρεαλιστικού. 

Ο «νέο̋» ανορθολογισμό̋, που αναπτύσσεται σήμερα στο Βορρά με 

τη μορφή των διάφορων εξωθρησκευτικών κινημάτων που ανέφερα, εκ-

φράζει παρόμοιε̋ απόψει̋ που υποτίθεται δικαιολογούν την ανάγκη για 

το νέο ανορθολογισμό. Τέτοιε̋ απόψει̋ είναι ότι ο ορθολογισμό̋ του 

Διαφωτισμού, η ιδέα τη̋ Προόδου και η σημερινή, υποτιθέμενα «αντικει-

μενική», επιστημονική γνώση, καθώ̋ και η συνακόλουθη τεχνολογία, 

έχουν οδηγήσει σε μία τεραστία οικολογική κρίση, αλλά και σε μια ζωή 
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στερημένη νοήματο̋ μέσα στην καταναλωτική κοινωνία. Όμω̋ σήμερα 

δεν είναι μόνο οι ανορθολογιστέ̋ τύπου «Νέα̋ Εποχή̋» οι οποίοι χρησι-

μοποιώντα̋ μια ποικιλία ανορθολογικών μεθόδων, υιοθετούν παρόμοιε̋ 

απόψει̋. Αντίστοιχε̋ απόψει̋ αναπτύσσουν, στηριζόμενοι όμω̋ σε 

ατράνταχτε̋ ορθολογικέ̋ μεθόδου̋, σημαντικοί σύγχρονοι στοχαστέ̋ 

που έχουν προσπαθήσει να δείξουν, χωρί̋ να καταλήγουν στο μεταμο-

ντέρνο κομφορμισμό, ότ ι : 

• δεν μπορεί να υπάρξει μια «αντικειμενική» γνώση τη̋ ιστορία̋ ή 

τη̋ κοινωνία̋ και τη̋ οικονομία̋ 

• δεν υπάρχει ευθύγραμμη ή διαλεκτική πρόοδο̋ στην ιστορία 

-όπω̋ υποστήριζαν οι ορθολογικέ̋ θεωρίε̋ (μαρξισμό̋ κ.λπ.) του 

19ου αιώνα- αλλά ότι αντίθετα η δυναμική τη̋ οικονομία̋ τη̋ 

αγορά̋ σε συνδυασμό με την ιδεολογία τη̋ Προόδου έχει οδηγή-

σει στη σημερινή οικολογική κρίση 

• είναι αδύνατον να αντληθεί μια «αντικειμενική» ηθική από τη φυσι-

κή ή την κοινωνική εξέλιξη ή από κάποια δήθεν αμετάβλητη αν-

θρώπινη φύση. 

Όλα αυτά κάνουν φανερό ότι αν κάποτε υπήρχε κάποια ανάγκη να 

στραφούμε στον ανορθολογισμό για να επικρίνουμε το Διαφωτισμό, την 

επιστήμη, την τεχνολογία και τον ορθολογισμό γενικότερα, σήμερα, η 

ανάγκη αυτή είναι πια ανύπαρκτη. Έτσι, εάν έναν αιώνα πριν, μπορεί να 

ήταν συγχωρητέα η χρήση μη ορθολογικών μεθόδων για την κατάδειξη 

των ορίων του Διαφωτισμού, τη̋ επιστήμη̋ και τη̋ τεχολογία̋ είναι προ-

φανώ̋ βλακώδε̋ να ανατρέχουμε στου̋ πατέρε̋ τη̋ εκκλησία̋ για να 

κάνουμε το ίδιο σήμερα, όταν η ορθολογική κριτική διαφόρων κεντρικών 

ιδεών του Διαφωτισμού, όπω̋ εκείνη τη̋ Προόδου και η συζήτηση για 

του̋ περιορισμού̋ τη̋ επιστήμη̋ (και ιδιαιτέρω̋ τη̋ κοινωνική̋ επιστή-

μη̋) και τη̋ τεχνολογία̋ βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη. Το γεγονό̋, λό-

γου χάριν, ότι δεν υπάρχουν «νόμοι τη̋ Ιστορία̋» μπορεί να δειχτεί ορθο-

λογικά, χωρί̋ προσφυγή στον κομφορμισμό των μεταμοντερνιστών.
567 

567. Βλ. Κ. Καστοριάδη̋, Η φαντασιακή θέσμιση τη̋ κοινωνία̋, Ράππα̋, 

1978. 
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Αντίστοιχα, έχει πια καταδειχθεί ορθολογικά ότι η απόπειρα δημιουργία̋ 

μια̋ «επιστήμη̋» τη̋ κοινωνία̋, τη̋ οικονομία̋ ή τη̋ ιστορία̋, η οποία 

θα διέθετε ένα βαθμό «αντικειμενικότητα̋» ανάλογο με εκείνον των φυ-

σικών επιστημών, ήταν καταδικασμένη σε αποτυχία. Παρόμοια, όπω̋ 

επιχείρησα να δείξω αλλού,
568

 το μεγαλύτερο μέρο̋ εκείνου που ονομά-

ζεται σήμερα κοινωνική «επιστήμη», δεν είναι, στην πραγματικότητα, πα-

ρά ιδεολογία, δηλαδή μια σειρά ορθολογικών ερμηνειών που θεμελιώνο-

νται πάντοτε σε μια συγκεκριμένη κοσμοαντίληψη ω̋ προ̋ το υπάρχον 

θεσμικό πλαίσιο. Πράγμα βέβαια φυσικό εάν αναλογιστούμε ότι ζούμε 

σε μια διαιρεμένη κοινωνία όπου η κοσμοαντίληψη του κοινωνικού επι-

στήμονα σε σχέση με το υπάρχον σύστημα παίζει αποφασιστικό ρόλο 

στι̋ υποθέσει̋ που κάνει και, συνακόλουθα, στα συμπεράσματα στα 

οποία καταλήγει για τα κοινωνικά προβλήματα. 

Είναι όμω̋ χαρακτηριστικό ότι η διαμάχη που συνεχίζεται στη χώρα 

μα̋ μεταξύ ευρώφρονων και ελληνόφρονων όχι μόνο δεν αναφέρεται 

στο περιεχόμενο του ανορθολογισμού αλλά ότι και οι δυο πλευρέ̋ παίρ-

νουν δεδομένη την ανάγκη ύπαρξή̋ του, με βάση επιχειρήματα που δεν 

αναφέρονται καν στον ίδιο το χαρακτήρα του αλλά απλώ̋ στη δυνατό-

τητα χρησιμοποίησή̋ του για την κατάστρωση μια̋ στρατηγική̋ σε σχέ-

ση με την παγκοσμιοποίηση. Έτσι, οι μεν ελληνόφρονε̋ θεωρούν απα-

ραίτητη την «επιστροφή στι̋ πολιτιστικέ̋ μα̋ ρίζε̋» (που ταυτίζουν με 

το νεορθόδοξο ανορθολογισμό) για να μπορέσουμε να αντισταθούμε 

στην ομογενοποίηση τη̋ παγκοσμιοποίηση̋, ενώ οι ευρώφρονε̋ μιλούν 

για προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση με παράλληλη ανάπτυξη μια̋ 

«πεφωτισμένη̋» θρησκευτικότητα̋.
569

 Αντίθετα, σύμφωνα με το πρόταγ-

μα τη̋ Περιεκτική̋ Δημοκρατία̋ που αμφισβητεί τι̋ θεωρητικέ̋ βάσει̋ 

τόσο των ευρώφρονων όσο και των ελληνόφρονων,
570

 ο αγώνα̋ κατά 

τη̋ παγκοσμιοποίηση̋ δεν μπορεί να στηρίζεται σε ανορθολογικέ̋ με-

θόδου̋ και δοξασίε̋, οι οποίε̋ είναι εντελώ̋ ασύμβατε̋ με την έννοια 

568. Τ. Φωτόπουλο̋, Περιεκτική Δημοκρατία, ό.π., κεφ. 8. 

569. Βλ. Ν. Μουζέλη̋, «Χρειάζεται ακόμη η θρησκεία;», Το Βήμα τη̋ Κυρια-

κή̋, 9/7/2000. 

570. Βλ. σημ. 1 και Περιεκτική Δημοκρατία. 
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τη̋ πραγματική̋ δημοκρατία̋ ω̋ αυτοθέσμιση̋ στο ατομικό και το συλ-

λογικό επίπεδο. 

Στη συνέχεια θα προσπαθήσω να εξετάσω τα αίτια τη̋ έκρηξη̋ του 

νέου ανορθολογισμού στην Ελλάδα, με τη μορφή τη̋ άνθιση̋ τη̋ ελλη-

νοορθοδοξία̋, καθώ̋ και τι̋ συνέπειέ̋ τη̋ στην ανάπτυξη ρατσιστικών 

τάσεων. 

Οι πολιτιστικέ̋ επιπτώσει̋ τη̋ διεθνοποίηση̋ 

τη̋ ελληνική̋ οικονομία̋ και η Αριστερά 

Η βασική συνέπεια τη̋ παγκοσμιοποίηση̋ στον πολιτιστικό τομέα εί-

ναι η πολιτιστική ομογενοποίηση που επιφέρει η διάδοση των προϊόντων 

τη̋ δυτική̋ κουλτούρα̋ και κυρίω̋ τη̋ αμερικανική̋ (υπο)κουλτούρα̋ 

που εξασφαλίζει ο μονοπωλιακό̋ έλεγχο̋ τον οποίο ασκούν οι πολυε-

θνικέ̋ επιχειρήσει̋ πάνω στην παραγωγή και διανομή των πολιτιστικών 

«εμπορευμάτων» (φιλμ, βίντεο, δίσκοι κ.λπ.). Αναπόφευκτα αυτή η τάση 

πολιτιστική̋ ομογενοποίηση̋, στην οποία οδηγεί η διεθνοποίηση τη̋ οι-

κονομία̋ τη̋ αγορά̋, έχει δημιουργήσει αντίρροπε̋ τάσει̋ «επιστρο-

φή̋ στι̋ ρίζε̋», ιδιαίτερα σε λαού̋ με πλούσια πολιτιστική παράδοση 

όπω̋ ο ελληνικό̋. 

Στη χώρα μα̋, η σύγκρουση αυτή μεταξύ των δυο πολιτιστικών τάσε-

ων έχει πάρει τη μορφή τη̋ διαμάχη̋ μεταξύ ευρώφρονων «εκσυγχρονι-

στών» και ελληνόφρονων «ελληνορθόδοξων», μολονότι βέβαια οι διαχω-

ριστικέ̋ γραμμέ̋ δεν είναι πάντα καθαρέ̋. Η διαμάχη αυτή, που είχε 

αναδυθεί από τότε που άρχισε η διαδικασία ένταξη̋ τη̋ Ελλάδα̋ στη 

διεθνοποιημένη οικονομία τη̋ αγορά̋, τη δεκαετία του '70, στην οποία 

έχω αναφερθεί αλλού,
571

 και αποκορυφώθηκε με το «επίτευγμα»» των 

εκσυγχρονιστών να μα̋ εντάξουν στην ΟΝΕ, με ιδιαίτερη αφορμή το θέ-

μα των ταυτοτήτων. Στην πραγματικότητα όμω̋ η διαμάχη αυτή δεν 

αφορά την ίδια την ένταξη στη διεθνοποιημένη οικονομία αλλά μόνο το 

571. Τ. Φωτόπουλο̋, Η νέα διεθνή̋ τάξη και η Ελλάδα, ό.π., κεφ. 11. 

423 



Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η , Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Α Κ Α Ι Π Ε Ρ Ι Ε Κ Τ Ι Κ Η Δ Η Μ • Κ P A T Ι Α 

πολιτιστικό τη̋ περιεχόμενο και ιδιαίτερα τη διαφύλαξη τη̋ ορθοδοξία̋, 

με την οποία η ελληνορθόδοξη πτέρυγα τη̋ ελίτ ταυτίζει τον ελληνισμό. 

Πράγμα που έκανε σαφέ̋ ο προκαθήμενο̋ τη̋ εκκλησία̋, που παίζει σή-

μερα το ρόλο του ηγέτη των ελληνορθόδοξων, όταν στου̋ λόγου̋ του 

δεν παρέλειψε να εγκωμιάσει τη διεθνοποιημένη οικονομία τη̋ αγορά̋ 

γενικά και την ΕΕ/ΟΝΕ ειδικότερα (μείον τι̋ πολιτιστικέ̋ του̋ επιπτώσει̋). 

Ουσιαστικά δηλαδή η διαμάχη αυτή αφορά τη σύγκρουση μεταξύ δυο 

πτερύγων τη̋ ελίτ ω̋ προ̋ το εάν θα μπούμε στην ΟΝΕ ω̋ εξευρωπαϊ-

σμένοι η ω̋ ελληνορθόδοξοι. Η διαμάχη μάλιστα αυτή διαπερνά όλα τα 

κόμματα αφού ακόμα και το ΚΚΕ τάσσεται μεν εναντίον των εκσυγχρονι-

στών για την ένταξη αλλά χωρί̋ να παίρνει καθαρή στάση εναντίον των 

ελληνορθόδοξων. 

Όπω̋ ήταν αναμενόμενο, η διαμάχη έχει πάρει ανάλογε̋ διαστάσει̋ 

μεταξύ των διανοούμενων στα δυο στρατόπεδα όπου εκσυγχρονιστέ̋ και 

ελληνορθόδοξοι συναγωνίζονται για τον τίτλο του «προοδευτικού». Έτσι, 

οι μεν «προοδευτικοί» εκσυγχρονιστέ̋
572

 ταυτίζουν τη νεωτερικότητα και 

το Διαφωτισμό με την οικονομική και πολιτική ολιγαρχία που επικρατεί σή-

μερα στη Δύση, «ξεχνώντα̋» ότι ο Διαφωτισμό̋ και η νεωτερικότητα δεν 

γέννησαν μόνο την παρωδία τη̋ πολιτική̋ και οικονομική̋ «δημοκρατία̋» 

που χαρακτηρίζει τη σημερινή αντιπροσωπευτική δημοκρατία και την οικο-

νομία τη̋ αγορά̋ αντίστοιχα αλλά συνέχισαν και την παράδοση τη̋ άμε-

ση̋ δημοκρατία̋ που γεννήθηκε σε αυτό τον τόπο (όπω̋ έδειξαν οι μορ-

φέ̋ λαϊκή̋ οργάνωση̋ σε κάθε μεγάλη επανάσταση μετά το Διαφωτισμό) 

ενώ παράλληλα δημιούργησαν τη σοσιαλιστική παράδοση. Αντίστοιχα, οι 

«προοδευτικοί» ελληνορθόδοξοι αποδίδουν τη σημερινή πολυδιάστατη 

κρίση στο Διαφωτισμό, την επιστήμη και την τεχνολογία ταυτίζοντα̋, στην 

εποχή τη̋ γενετική̋ επανάσταση̋, τον ελληνισμό με τον ανορθολογισμό 

τη̋ ορθοδοξία̋ και το βυζαντινό σκοταδισμό!
573 

Η ένταξη τη̋ χώρα̋ στην ΕΕ/ΟΝΕ, που αποτελεί τμήμα τη̋ ένταξη̋ 

στη διεθνοποιημένη οικονομία τη̋ αγορά̋, έχει αναμφισβήτητε̋ αρνητι-

572. Βλ., για παράδειγμα, Δ. Δημητράκο̋, Το Βήμα τη̋ Κυριακή̋, 25/6/2000. 

573. Βλ., για παράδειγμα, Άρδην, Δεκ. 1997, Ιούν.-Σεπτ. 1998. 
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κέ̋ συνέπειε̋ στην κουλτούρα, η οποία συνίσταται από στοιχεία που εκ-

δηλώνουν την ετερονομία του λαού, όπω̋ η θρησκεία, αλλά και από 

στοιχεία που εκδηλώνουν την αυτονομία του, όπω̋ η γλώσσα, οι καλλι-

τεχνικέ̋ δημιουργίε̋, η λαϊκή μουσική κ.λπ. Είναι δε δυστυχώ̋ αυτά 

ακριβώ̋ τα στοιχεία τη̋ αυτονομία̋ που κινδυνεύουν από τη διεθνοποί-

ηση τη̋ οικονομία̋ τη̋ αγορά̋ και όχι η πίστη σε κάποιο θρησκευτικό 

ανορθολογισμό, ορθόδοξο ή μη. Και αυτό, διότι βασική συνέπεια τη̋ 

διεθνοποίηση̋ είναι η πολιτιστική ομογενοποίηση που επιφέρει η κατά-

κτηση τη̋ βιομηχανία̋ του θεάματο̋ (κινηματογράφο̋, βίντεο, δίσκοι 

κ.λπ.) από τι̋ πολυεθνικέ̋, η επικράτηση τη̋ αγγλική̋ γλώσσα̋ στην 

πληροφορική (διαδίκτυο) κ.λπ. Αντίθετα, ούτε το «διευθυντήριο των 

Βρυξελλών» ούτε το αμερικανικό Κογκρέσο έχουν κανένα λόγο να πα-

ρεμβάλουν εμπόδια στη θρησκεία που έχει το ευεργετικό (για τι̋ ελίτ) 

αποτέλεσμα ότι ναρκώνει τι̋ αντιδράσει̋ από τη διόγκωση τη̋ ανισότη-

τα̋ που επιφέρει η διεθνοποίηση τη̋ οικονομία̋. 

Όμω̋, εάν οι θέσει̋ των εκσυγχρονιστών και των ελληνορθόδοξων 

ήταν οι αναμενόμενε̋ δεν συμβαίνει το ίδιο με αυτέ̋ τη̋ Αριστερά̋ η 

οποία δεν βρήκε τη δύναμη να οργανώσει ούτε ένα αντισυλλαλητήριο 

για να διαδηλώσει την αντίθεσή τη̋ τόσο στην ΟΝΕ και την EE που μαζι-

κά προπαγανδίζουν οι εκσυγχρονιστέ̋ (στου̋ οποίου̋ περιλαμβάνεται 

και ο Συνασπισμό̋), όσο και στο βυζαντινό σκοταδισμό που καλλιεργούν 

η εκκλησία, οι ελληνορθόδοξοι «διανοούμενοι» και οι εγκάθετοι όλων αυ-

τών στα MMΕ. Αντίθετα, το ΚΚΕ πήρε μεν θέση εναντίον και των δυο 

στρατοπέδων η οποία όμω̋ σαφώ̋ κλίνει υπέρ του ελληνορθόδοξου 

-σε συνέχεια συμμαχιών του με στελέχη των ελληνορθόδοξων- ενώ 

πολλοί από του̋ συνήθω̋ λαλίστατου̋ «διανοούμενου̋» τη̋ υπόλοιπη̋ 

Αριστερά̋ είτε απέφυγαν συστηματικά να πάρουν οποιαδήποτε δημόσια 

θέση στο θέμα είτε, όταν πήραν θέση, τάχτησαν υπέρ παρόμοιων συμ-

μαχιών «στο βαθμό που οι (θρησκευόμενοι) αποφασίσουν να παίξουν το 

ρόλο όχι των πυλώνων τη̋ κρατική̋ εξουσία̋, αλλά των υποστηριχτών 

των λαϊκών κοινωνικών αγώνων».
574 

574. Βλ. Γ. Ρούσση, Ελευθεροτυπία, 9/6/2000. 
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Το θέμα λοιπόν που ανακύπτει είναι γιατί η Αριστερά μα̋ και ιδιαίτε-

ρα το ΚΚΕ θυμήθηκαν τον τεχνητό διαχωρισμό του λαού τώρα που η δια-

μάχη μεταξύ των δυο στρατοπέδων δίνει για πρώτη φορά την ευκαιρία 

να χτυπηθεί ο θρησκευτικό̋ ανορθολογισμό̋ ο οποίο̋ έχει φουντώσει 

στη χώρα μα̋ και δεν διαμαρτυρήθηκαν τόσο καιρό για τη μαζική πλύση 

εγκέφαλου που στόχευε στην τεχνητή ενοποίηση του λαού στη βάση 

του θρησκευτικού ανορθολογισμού, με την κυβέρνηση να οργανώνει 

υποδοχέ̋ αρχηγού κράτου̋ για εικόνε̋, του̋ υπουργού̋ να συναγωνί-

ζονται ποιο̋ θα σηκώσει τα εικονίσματα στι̋ θρησκευτικέ̋ γιορτέ̋ και 

τα κρατικά κανάλια να δίνουν εικόνα φονταμενταλιστικου Ιράν ή Αφγανι-

στάν σε κάθε θρησκευτική γιορτή και πανηγύρι. 

Η θέση που υποστήριξε το ΚΚΕ σχετικά είναι ότι η βάση τη̋ όλη̋ δια-

μάχη̋ δεν έχει να κάνει με τα πραγματικά προβλήματα του λαού και 

αποσκοπεί στον αποπροσανατολισμό του, ενώ στελέχη του κόμματο̋ 

που ανέλαβαν να θεωρητικοποιήσουν τη θέση αυτή διακηρύσσουν ότι «η 

σημερινή (και η χτεσινή και η αυριανή) ελληνική κοινωνία είναι μια κοινω-

νία «θρησκευτική», δηλαδή μια κοινωνία στην οποία κυριαρχεί, και δεν 

μπορεί παρά να κυριαρχεί (όσο είναι καπιταλιστική), η θρησκευτική συ-

νείδηση» κάνοντα̋ αναφορά και σε συνωμοσίε̋ εξ ΗΠΑ για «τον πλήρη 

έλεγχο τη̋ πνευματική̋ ζωή̋» στην οποία περιλαμβάνουν και την ελλη-

νορθόδοξη παράδοση.
575

 Όμω̋, χρειάζεται μεγάλη δόση συνωμοσιολο-

γία̋ για να δεχθούμε ότι, όταν το Κογκρέσο επιβάλλει ισονομία των θρη-

σκειών, έχει άλλου̋ στόχου̋ εκτό̋ από τον «ελεύθερο ανταγωνισμό» (οι 

λαοί, είναι ελεύθεροι να επιλέγουν το όπιό του̋) όσον αφορά το θρη-

σκευτικό αφιόνισμα - πράγμα βέβαια που αντίκειται στι̋ μονοπωλιακέ̋ 

διαθέσει̋ τη̋ ορθοδοξία̋ ή του καθολικισμού κ.λπ. που, εύλογα, αντι-

δρούν. 

Έτσι, κατάντησε να αποτελεί αποπροσανατολισμό του λαού από τα 

προβλήματά του η διαμάχη για τι̋ ταυτότητε̋ και να μην αποτελεί ακό-

μη χειρότερο αποπροσανατολισμό η καλλιέργεια και προβολή του θρη-

575. Βλ. τη σχετική αρθρογραφία Θ. Παπαρήγα, Ριζοσπάστη̋, 20/6/2000 και 

25/6/2000. 
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σκευτικού ανορθολογισμού στην οποία επί χρόνια επιδίδονται οι ελλη-

νορθόδοξοι, με την κρίσιμη βοήθεια των εκσυγχρονιστών και την ανοχή 

τη̋ Αριστερό̋. Το γεγονό̋ ότι η ίδια η θρησκεία καλλιεργεί την υποταγή 

στι̋ βασικέ̋ αποφάσει̋ των οικονομικών και πολιτικών ελίτ είναι προφα-

νώ̋ άσχετο με το λαϊκό αποπροσανατολισμό για την Αριστερά μα̋, που 

δεν έχει πρόβλημα να διαχωρίσει τη θρησκεία από τη γενικότερη ιδεολο-

γία, εάν δεν τη βλέπει και θετικά ω̋ στοιχείο τη̋ εθνική̋ μα̋ κουλτού-

ρα̋ κατά τη̋ Νέα̋ Τάξη̋, τη στιγμή μάλιστα που ο ανορθολογισμό̋ 

στι̋ διάφορε̋ μορφέ̋ του αποτελεί το βασικό στήριγμα αυτή̋ τη̋ Νέα̋ 

Τάξη̋!
576 

Όμω̋ οι θέσει̋ αυτέ̋ τη̋ Αριστερά̋ δεν είναι τόσο περίεργε̋ όσο 

φαίνονται εκ πρώτη̋ όψεω̋. Αποτελεί συνήθη θέση τη̋ παραδοσιακή̋ 

Αριστερά̋ ότι η αλλαγή στι̋ ιδέε̋, τι̋ αξίε̋ και γενικότερα το «εποικο-

δόμημα» που περιλαμβάνει και τη θρησκεία θα έλθει μόνο μετά την κα-

τάληψη τη̋ κρατική̋ εξουσία̋ και την αλλαγή τη̋ οικονομική̋ υποδο-

μή̋. Γι' αυτό και ο έλληνα̋ αριστερό̋, ακόμη και αν είναι επαναστάτη̋ 

τύπου Τσε (π.χ. ο Άρη̋ Βελουχιώτη̋) μπορεί να φοράει σταυρουδάκια 

και να ορκίζει του̋ συναγωνιστέ̋ του στην εκκλησία ή, σήμερα, μπορεί 

να είναι ρατσιστή̋ έναντι των τσιγγάνων, των Αλβανών κ.ά, να είναι πα-

τριάρχη̋ σε σχέση με τη γυναίκα του και τα παιδιά του και να εναποθέ-

τει τη λύση όλων αυτών των προβλημάτων στη μελλοντική σοσιαλιστική 

κοινωνία, όπω̋ κάνει σήμερα το ΚΚΕ! Αντίθετα, η θέση που υποστηρίζε-

ται σήμερα από μια νέα αναδυόμενη ριζοσπαστική Αριστερά είναι ότι οι 

ιδέε̋ και οι αξίε̋ δεν αλλάζουν παρά «από κάτω», σε αλληλεπίδραση με 

τη σταδιακή αλλαγή των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών θεσμών, 

στο πλαίσιο ενό̋ ριζοσπαστικού πολιτικού προγράμματο̋ για συστημική 

αλλαγή, δηλαδή για την αντικατάσταση τη̋ σημερινή̋ παρωδία̋ πολιτι-

κή̋ και οικονομική̋ δημοκρατία̋ με μια πραγματική (Περιεκτική) Δημο-

κρατία.
577 

576. Για παραπέρα ανάλυση, βλ. Τ. Φωτόπουλο̋, Θρησκεία, αυτονομία και 

δημοκρατία, ό.π. 

577. Τ. Φωτόπουλο̋, Περιεκτική Δημοκρατία, ό.π., κεφ. 7. 
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Η έκρηξη του ελληνορθόδοξου ανορθολογισμού 

και οι συνέπειέ̋ τη̋ 

Η άνθιση του ανορθολογισμού, που όπω̋ είδαμε αποτελεί παγκόσμιο 

φαινόμενο, στην Ελλάδα παίρνει μία ιδιότυπη μορφή που δεν αποκλείε-

ται να προσλάβει στο μέλλον, σε συνδυασμό με τι̋ ανερχόμενε̋ εθνικι-

στικέ̋ τάσει̋ που μαζί με τι̋ νεορθόδοξε̋ αποτελούν το μείγμα που 

ονομάζεται «ελληνορθοδοξία», εκρηκτικέ̋ διαστάσει̋. Ιδιότυπη, διότι σε 

αντίθεση με την παγκόσμια άνοδο του ανορθολογισμού που συνήθω̋ 

ξεκινά «από τα κάτω», στην Ελλάδα η άνθιση του ελληνορθόδοξου ανορ-

θολογισμού σε μεγάλο βαθμό καλλιεργείται από το εκσυγχρονιστικό κα-

τεστημένο και τα ΜΜΕ. Η πολιτική ελίτ, ιδιαίτερα του ΠΑΣΟΚ, χρησιμο-

ποιεί κάθε μέσο (για προφανεί̋ ψηφοθηρικού̋ λόγου̋) ώστε να προ-

σελκύσει την πελώρια λαϊκή βάση που στηρίζει την ελληνορθοδοξία, μο-

λονότι προσπαθεί συγχρόνω̋ να διαχωρίσει τα νεοορθόδοξα ρεύματα 

(που εξ αντικειμένου τη βοηθούν στο αφιόνισμα των αντιδράσεων κατά 

τη̋ νεοφιλελεύθερη̋ παγκοσμιοποίηση̋) από τα εθνικιστικά (που τη 

φέρνουν σε σύγκρουση με την υπερεθνική ελίτ και το διευθυντήριο των 

Βρυξελλών). Τέτοιο καθοριστικό μέσο για την προσέλκυση των ελληνορ-

θόδοξων ψηφοφόρων αποτελεί η από μέρου̋ τη̋ «εκσυγχρονιστική̋» 

ελίτ χρησιμοποίηση των κρατικών τηλεοπτικών καναλιών - τ α οποία απο-

τελούν, μαζί με τα ιδιωτικά, τη μόνη ουσιαστικά μορφή «μόρφωση̋» με-

γάλων λαϊκών στρωμάτων- για ένα διαρκέ̋ πανηγύρι τη̋ ελληνοορθο-

δοξία̋.
578

 Πράγμα που αποτελεί έγκλημα με μακροπρόθεσμε̋ επιπτώ-

σει̋ (για το οποίο και μόνο ο ΠΑΣΟΚισμό̋ θα άξιζε να πεταχτεί στο 

σκουπιδοτενεκέ τη̋ ιστορία̋), διότι έτσι ταυτίζεται ο ελληνισμό̋ με την 

ορθοδοξία, η κουλτούρα με εκείνα τα στοιχεία τη̋ που εκδηλώνουν την 

ετερονομία. 

578. Όχι τυχαία ο διορισθεί̋ από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ πρόεδρο̋ τη̋ 

ΕΡΤ είναι μέλο̋ των «Φίλων τη̋ Αρχιεπισκοπή̋» και μα̋ δίνει κάθε χρόνο τελευ-

ταία το μοναδικό για ευρωπαϊκή χώρα -και άκρω̋ γελοίο- θέαμα μια̋ ΕΡΤ που 

τι̋ μέρε̋ του Πάσχα αρχίζει (και συνήθω̋ τελειώνει) τα δελτία τη̋ με την... εί-

δηση των παθών και τη̋ ανάσταση̋ του Χριστού! 
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Σήμερα, η «ελληνορθοδοξία» συμπλέει με τον «εκσυγχρονιστικό» κα-

τεστημένο και είναι ανεκτή (εφόσον δεν ξεπερνά ορισμένα όρια) και 

από το αντίστοιχο ευρωπαϊκό. Οι στόχοι των εταίρων τη̋ ανίερη̋ αυτή̋ 

συμμαχία̋ μεταξύ εκσυγχρονιστικών ελίτ και ελληνορθόδοξων στοιχεί-

ων είναι διαφορετικοί. Έτσι, οι εκσυγχρονιστέ̋ έχουν στόχο να «αφιονί-

σουν» (όπω̋ θα έλεγε και ο Marx) τι̋ αντιδράσει̋ τη̋ ιδιότυπη̋ κοινω-

νία̋ των δυο τρίτων που θα υποστεί κατεξοχήν τι̋ συνέπειε̋ των ιδιωτι-

κοποιήσεων, τη̋ «ελαστικοποίηση̋» τη̋ αγορά̋ εργασία̋ και των άλ-

λων μέτρων που συνεπάγεται η ένταξή μα̋ στην ΕΕ/ΟΝΕ Από την άλλη 

μεριά, οι ελληνορθόδοξοι εκμεταλλεύονται την άπλετη δημοσιότητα 

που παρέχει το εκσυγχρονιστικό κατεστημένο στην κουλτούρα που καλ-

λιεργούν. Αύριο, με την πιθανή όξυνση τη̋ λαϊκή̋ δυσφορία̋ κατά τη̋ 

ΕΕ/ΟΝΕ, τίποτα δεν αποκλείει την αυτονόμηση των ελληνορθόδοξων 

από το εκσυγχρονιστικό κατεστημένο (και το ΚΚΕ!) και με τη βοήθεια 

τη̋ εκκλησία̋ να παίξουν και τυπικά το ρόλο τη̋ «αντιπολίτευση̋» 

στην ΕΕ/ΟΝΕ. 

Τα συμπτώματα τη̋ έκρηξη̋ του ελληνορθόδοξου ανορθολογισμού 

στην Ελλάδα είναι πολλά. Ενδεικτικά: 

• όλε̋ οι δημοσκοπήσει̋ δείχνουν μια συνεχή άνοδο του θρησκευτι-

κού ανορθολογισμού μεταξύ των Ελλήνων και κυρίω̋ -ακόμη πιο 

επικίνδυνα- των νέων.
579

 Σε πρόσφατη μάλιστα ευρωπαϊκή δημο-

σκόπηση οι έλληνε̋ νέοι βρέθηκαν να κατέχουν το θλιβερό προνό-

μιο να είναι οι πρώτοι, με συντριπτική διάφορα, όσον αφορά τη 

σπουδαιότητα που αποδίδουν στη θρησκεία
580

 και την υπερηφά-

νεια που είναι Έλληνε̋ 

• η πλειοψηφία των λιγότερο μορφωμένων στρωμάτων και οι μισοί 

σχεδόν νέοι συμφωνούν ότι η εκκλησία πρέπει να παρεμβαίνει 

στην ελεύθερη διακίνηση των ιδεών ακόμη και να κατοχυρώνεται 

συνταγματικά
581 

579. Βλ., για παράδειγμα, Ελευθεροτυπία, 8/4/2000. 

580. 86% των Ελλήνων αποδίδουν μεγάλη σπουδαιότητα στην εκκλησία ένα-

ντι μόλι̋ 33% των καθολικών Ιταλών που έρχονται δεύτεροι, Ελευθεροτυπία, 

7/4/98. 

581. Ελευθεροτυπία, 17/3/2000. 
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• το 81% ταυτίζει την ορθοδοξία με τον ελληνισμό,
582

 έναντι 67% το 

1987, δικαιώνοντα̋ πανηγυρικά την «Ελλάδα Ελλήνων Χριστια-

νών» για την οποία ακόμη πληρώνουν οι στρατιωτικοί που την ει-

σήγαγαν - προφανώ̋ διότι πρόλαβαν του̋ επαγγελματίε̋ πολιτι-

κού̋! 

• πολλοί από του̋ «διανοούμενου̋» μα̋ τη̋ «Αριστερά̋», του̋ «μα-

χητικού̋» αντινεοταξίτε̋ δημοσιογράφου̋ στα ΜΜΕ κ.λπ. έχουν 

ήδη προσχωρήσει σε διάφορου̋ βαθμού̋ στην ελληνορθοδοξία, 

ιδεολογικά, ή ακόμη και οργανωτικά («δίκτυο 21») κ.λπ., φτιάχνο-

ντα̋ στο μυαλό του̋ διάφορε̋ αντιφατικέ̋ «σούπε̋» ελληνορθο-

δοξία̋ και «μαρξισμού», αντιιμπεριαλισμού κ.λπ. 

Όμω̋, η σύμπλευση του εκσυγχρονιστικού κατεστημένου με το στρα-

τόπεδο των ελληνορθόδοξων που ανέφερα παραπάνω φαίνεται ότι ξεπέ-

ρασε τα όρια ανοχή̋ του ΕΟΚικού κατεστημένου στο θέμα τη̋ αναγρα-

φή̋ του θρησκεύματο̋ στι̋ ταυτότητε̋, και προφανώ̋ οδήγησε σε πιέ-

σει̋ στην εκσυγχρονιστική κυβέρνηση να προσαρμοστεί στα ευρωπαϊκά 

δεδομένα. Έτσι, το φαινομενικά ασήμαντο αυτό θέμα δημιούργησε 

ένταση στι̋ σχέσει̋ εκσυγχρονιστών και ελληνορθόδοξων, η οποία 

όμω̋ δεν έφθασε στα όρια μια̋ ανοικτή̋ σύγκρουση̋. Και αυτό, διότι 

και τα δυο στρατόπεδα είχαν κάθε συμφέρον να αποφύγουν μια τέτοια 

σύγκρουση που θα έβλαπτε εξίσου του̋ αντιμαχόμενου̋. Προφανώ̋, το 

ελληνορθόδοξο στρατόπεδο συμβιβάστηκε με τα ανταλλάγματα που δέ-

χτηκε από το εκσυγχρονιστικό στρατόπεδο σε σχέση με την πρόσφατη 

αναθεώρηση του Συντάγματο̋, η οποία διατήρησε αλώβητο το ρόλο τη̋ 

ελληνορθοδοξία̋ και την Εκκλησία̋ μέσα στην κοινωνία, η οποία ουσια-

στικά κατατάσσει του̋ Έλληνε̋ οι οποίοι παρεκκλίνουν από την ελλη-

νορθοδοξία σε πολίτε̋ δεύτερη̋ κατηγορία̋. 

Το θέμα επομένω̋ των ταυτοτήτων, το οποίο επανήλθε πρόσφατα 

στην επικαιρότητα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του εκκλη-

σιαστικού «δημοψηφίσματο̋» που έδειξε ότι σχεδόν οι μισοί από του̋ 

Έλληνε̋ που συνήθω̋ ασκούν το εκλογικό του̋ δικαίωμα θέλουν να 

582. Ελευθεροτυπία, 15/11/98. 
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κατοχυρώνουν την ορθοδοξία του̋ στι̋ αστυνομικέ̋ ταυτότητε̋, 

απλώ̋ επιβεβαίωσε πολλέ̋ προηγούμενε̋ δημοσκοπήσει̋ και μόλι̋ 

πρόσφατη έρευνα του πανεπιστήμιου Μακεδονία̋
583

 για το γεγονό̋ ότι 

η χουντική κουλτούρα τη̋ «Ελλάδα̋ Ελλήνων Χριστιανών» έγινε πια πο-

λιτιστική κληρονομιά μα̋, με το 60-62% των νέων να θεωρούν σημαντι-

κότερου̋ θεσμού̋ τη θρησκεία και την πατρίδα (πάνω ακόμη και από 

τον έρωτα και τη φιλία!). Η όλη διαμάχη όμω̋ για τι̋ ταυτότητε̋ δεν 

αποτελεί, όπω̋ υποστηρίχτηκε, απόπειρα τη̋ εκκλησία̋ να επιβάλει θε-

οκρατικό καθεστώ̋, ούτε αντίστοιχη απόπειρα του «σοσιαλιστικού» ΠΑ-

ΣΟΚ (του οποίου τα στελέχη, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του 

συναγωνίζονται στην επίδειξη θρησκευτική̋ ευλάβεια̋) να ακολουθή-

σει όλα τα υπόλοιπα κράτη του Βορρά που έχουν από καιρό καθιερώσει 

τον ουσιαστικό διαχωρισμό τη̋ εκκλησία̋ από την πολιτεία. Και αυτό, 

έστω και αν τυπικά μπορεί, για παράδειγμα, η βρετανή βασίλισσα να εί-

ναι επικεφαλή̋ τη̋ αγγλικανική̋ εκκλησία̋, ή να εξακολουθεί σε μερι-

κέ̋ χώρε̋ η δημόσια επιχορήγηση θρησκευτικών σχολείων, χωρί̋ 

όμω̋ η θρησκευτική κατήχηση στα σχολεία γενικά να είναι υποχρεωτι-

κή, όπω̋ στην Ελλάδα. 

Στη χώρα μα̋ έχει καθιερωθεί ένα ημιθεοκρατικό καθεστώ̋ από συ-

στάσεω̋ του νεοελληνικού κράτου̋ και εκδηλώνεται με χίλιου̋ τρό-

που̋, επιβάλλοντα̋ σε όλου̋ του̋ κάτοικου̋ αυτή̋ τη̋ χώρα̋, είτε εί-

ναι πράγματι ευλαβεί̋ ορθόδοξοι που ζουν κάπου στο βυζαντινό Μεσαί-

ωνα είτε είναι άθεοι, αγνωστικιστέ̋, αλλόθρησκοι, ετερόδοξοι κ.λπ. να 

υφίστανται τον τρόπο ζωή̋ που επιβάλλει η «επικρατούσα θρησκεία» 

(κάτι που ούτε οι ορθόδοξοι Εβραίοι δεν έχουν καταφέρει να επιβάλλουν 

στου̋ υπόλοιπου̋ κάτοικου̋ του Ισραήλ). Έτσι, τα παιδιά μόλι̋ γεννη-

θούν έρχονται σε αναγκαστική επαφή με τη θρησκεία μέσω τη̋ βάπτι-

ση̋ που επιβάλλεται άμεσα η έμμεσα. Κατόπιν, από το νηπιαγωγείο κιό-

λα̋, υφίστανται την υποχρεωτική θρησκευτική κατήχηση, του̋ αγια-

σμού̋ κ.λπ. που συνεχίζονται στο στρατό, ενώ οι θρησκευτικέ̋ εικόνε̋ 

είναι πανταχού παρούσε̋ σε κάθε δημόσιο κτίριο, οι θρησκευτικοί όρκοι 

583. Βλ. την έρευνα του Γιώργου Πιπερόπουλου στην Ελευθεροτυπία, 08/08/01. 
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είναι υποχρεωτικοί, οι θρησκευτικοί γάμοι και κηδείε̋ είναι έμμεσα υπο-

χρεωτικοί. Και φυσικά είναι από το φορολογικό χαράτσωμα όλων, είτε 

είναι ορθόδοξοι είτε όχι, που καλύπτονται οι μισθοί των κληρικών (παρά 

την τεράστια περιουσία που κατέχει η εκκλησία!) αλλά ακόμη και τα έξο-

δα τη̋ κρατική̋ τηλεόραση̋ για να σερβίρει σε όλου̋ μαζική θρησκευ-

τική κατήχηση! 

Όλα αυτά τα αδιανόητα σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του Βορρά, που 

ανθούν μόνο στα θεοκρατικά καθεστώτα τύπου Ιράν και Αφγανιστάν, στη 

χώρα μα̋ θεωρούνται «κανονικά» και εκθέτουν του̋ μη ορθόδοξου̋ σε 

μύριου̋ χαρακτηρισμού̋ και φακελώματα. Έτσι, η βασική διαφορά μα̋ 

από τα αμιγώ̋ θεοκρατικά καθεστώτα συνίσταται στο γεγονό̋ ότι ο κλή-

ρο̋ δεν κυβερνά, θέμα όμω̋ που αφορά κυρίω̋ τι̋ σχέσει̋ πολιτική̋ και 

θρησκευτική̋ ελίτ. Είναι δηλαδή ευνόητο ότι οι επαγγελματίε̋ πολιτικοί 

δεν θα δέχονταν ποτέ την υφαρπαγή τη̋ εξουσία̋ από τα χέρια του̋, είτε 

αυτή προέρχεται από την εκκλησία σήμερα είτε από το στρατό. 

Είναι λοιπόν φανερό ότι η όλη διαμάχη των ταυτοτήτων δεν αφορά το 

ημιθεοκρατικό ελληνικό καθεστώ̋, το οποίο ουσιαστικά το δέχονται όλα 

τα κοινοβουλευτικά κόμματα, εφόσον ακόμη και η κοινοβουλευτική Αρι-

στερά, όταν αναφέρεται στο θέμα του διαχωρισμού μεταξύ πολιτεία̋ και 

εκκλησία̋, είναι σαφέ̋ ότι το κάνει μόνο για την τιμή των όπλων και όχι 

γιατί πραγματικά θέλει να ανακινήσει παρόμοιο θέμα (πράγμα που φο-

βάται ότι θα τη̋ κόστιζε ψήφου̋). Η διαμάχη επομένω̋ προκλήθηκε 

απλώ̋ από το γεγονό̋ ότι η «σοσιαλιστική» κυβέρνηση έθεσε θέμα ταυ-

τοτήτων για να προλειάνει την κοινή γνώμη ενόψει τη̋ υποχρεωτική̋ 

απάλειψη̋ του θρησκεύματο̋ από τι̋ νέε̋ ευρωπαϊκέ̋ ταυτότητε̋ που 

αναμένονται σε μια διετία. Με δεδομένο δηλαδή ότι τα έργα υποδομή̋ 

και η χρηματοδότηση από τα κοινοτικά κονδύλια θα έχουν εξαντληθεί 

περί τα μέσα τη̋ δεκαετία̋ αυτή̋ και θα τελειώσουν οριστικά οι σημερι-

νέ̋ παχιέ̋ αγελάδε̋ (παρά του̋ πανηγυρισμού̋ του ανεκδιήγητου υπ. 

Εθνική̋ Οικονομία̋!), οι πολιτικέ̋ και οικονομικέ̋ ελίτ έκριναν ότι το θέ-

μα των ταυτοτήτων θα έπρεπε να έχει «ξεφουσκώσει» πριν από το ανα-

μενόμενο φούντωμα του κινήματο̋ κατά τη̋ EE και τη̋ παγκοσμιοποίη-

ση̋. Το αντάλλαγμα που ήδη δόθηκε σιωπηρά στην εκκλησία, που γνω-

ρίζει βέβαια ότι ούτε η ΝΔ στην εξουσία θα στρεφόταν ποτέ κατά των ευ-
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ρωπάίκών ταυτοτήτων, είναι η δέσμευση για την επ' αόριστον διατήρηση 

του σημερινού ημιθεοκρατικού καθεστώτο̋, όπω̋ αποκαλύφτηκε και 

από την κυβερνητική στάση στην πρόσφατη αναθεώρηση του Συντάγμα-

το̋. Η δέσμευση αυτή ήταν απαραίτητη για την εκκλησιαστική ελίτ η 

οποία έχει πλήρη συνείδηση του γεγονότο̋, όπω̋ ομολόγησε και ο προ-

καθήμενο̋ τη̋ εκκλησία̋, ότι «δίχω̋ ευνοϊκέ̋ κρατικέ̋ διοικητικέ̋ ρυθ-

μίσει̋ ο λαό̋ μα̋ κινδυνεύει να αποθρησκευτικοποιηθεί».
584

 Η συμπαρά-

ταξη επομένω̋ τη̋ επίσημη̋ εκκλησία̋ με το εκάστοτε κατεστημένο 

(Κατοχή, Εμφύλιο̋, Χούντα) που πάντα ήταν ο εγγυητή̋ τη̋ δέσμευση̋ 

αυτή̋, μόνο αφελεί̋ μπορεί να εκπλήσσει. Σε αυτήν τη διευθέτηση δεν 

έχουν βέβαια καμία αντίρρηση ούτε οι ευρωπαϊκέ̋ ελίτ ούτε, πολύ πε-

ρισσότερο, η αμερικανική ελίτ. Η υπερεθνική ελίτ, όπω̋ είδαμε παραπα-

νω, προωθεί με κάθε τρόπο τη θρησκευτική πίστη και τον ανορθολογι-

σμό γενικότερα, ω̋ τμήμα τη̋ ιδεολογία̋ τη̋ παγκοσμιοποίηση̋, προϋ-

ποτιθέμενου όμω̋ ότι όλα τα θρησκευτικά ή ανορθολογικά ρεύματα θα 

έχουν «ίσε̋ ευκαιρίε̋» - πράγμα που επέβαλε και τη μη αναγραφή του 

θρησκεύματο̋ στι̋ ευρωπαϊκέ̋ ταυτότητε̋. 

Όπω̋ όμω̋ έχω προσπαθήσει να δείξω αλλού,
585

 ο θρησκευτικό̋ 

ανορθολογισμό̋, και γενικότερα κάθε ανορθολογισμό̋, είναι ασύμβα-

το̋ με τη δημοκρατία, όπω̋ είχαν βέβαια ανακαλύψει και οι πολίτε̋ τη̋ 

κλασική̋ Αθήνα̋ οι οποίοι είχαν πλήρω̋ διαχωρίσει τη θρησκεία από 

την πολιτεία και στήριζαν όλε̋ τι̋ πολιτικέ̋ αποφάσει̋ του̋ όχι στην... 

Αγία Τριάδα (όπω̋ το σημερινό Σύνταγμα μα̋!) αλλά στο δημοκρατικό 

ορθολογισμό («έδοξε τη βουλή και τω δήμω»). Δεν είναι άλλωστε τυχαίο 

ότι η πίστη ήταν προσωπική υπόθεση για του̋ Έλληνε̋ και δεν αφορού-

σε ούτε την κοινότητα ούτε την πολιτεία. Μολονότι λοιπόν κανεί̋ δεν 

μπορεί να αρνηθεί το δικαίωμα κάθε μειονότητα̋ να πιστεύει όποια 

ανορθολογική δοξασία επιθυμεί, μια πραγματική δημοκρατία είναι αδύ-

νατη, εάν η πλειονότητα κινείται με ανορθολογικά κριτήρια όταν μετέχει 

584. Α. Ανδριανόπουλο̋, Ελευθεροτυπία, 2/9/01. 

585. Τ. Φωτόπουλο̋, Θρησκεία, αυτονομία και δημοκρατία, Ελεύθερο̋ Τύ-

πο̋, 2000. 
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στη διαδικασία λήψη̋ συλλογικών αποφάσεων. Για παράδειγμα, μια γνή-

σια πολιτική (άμεση) δημοκρατία στο Ισραήλ θα ήταν εξίσου αποτυχημέ-

νη όσο και η σημερινή «δημοκρατία» εάν η πλειοψηφία του λαού εξακο-

λουθούσε να εμφορείται από θρησκευτικέ̋ πεποιθήσει̋ που δικαιολο-

γούν τι̋ κτηνώδει̋ πολιτικέ̋ εκρίζωση̋ των Παλαιστίνιων από τη γη 

του̋, διότι η γη αυτή αποτελεί δώρο του... Θεού στου̋ Εβραίου̋ στον 

αιώνα τον άπαντα. Με άλλα λόγια η θρησκεία και κάθε ανορθολογισμό̋ 

ανήκουν αποκλειστικά στην ιδιωτική σφαίρα και δεν μπορεί να έχουν κα-

μία ανάμειξη στη δημόσια σφαίρα. Ο μόνο̋ λόγο̋ άλλωστε για τον 

οποίο οι σημερινέ̋ «δημοκρατίε̋» είναι λειτουργικέ̋, παρά το γεγονό̋ 

ότι σε μερικέ̋ από αυτέ̋, με κύριο παράδειγμα τι̋ ΗΠΑ, οι εμφορούμε-

νοι από ανορθολογικέ̋ πεποιθήσει̋ είναι η πλειοψηφία, είναι το γεγονό̋ 

ότι όχι μόνο έχουν εξασφαλίσει έναν αυστηρό διαχωρισμό εκκλησία̋ και 

πολιτεία̋ αλλά και ότι οι αποφάσει̋ δεν παίρνονται από του̋ ίδιου̋ 

του̋ λαού̋ (όποτε η σύγκρουση ανορθολογισμών πιθανόν να παρέλυε 

τη δημοκρατία) αλλά από διάφορε̋ ελίτ. 

Με βάση τα παραπάνω, το αίτημα για τον άμεσο διαχωρισμό εκκλη-

σία̋-πολιτεία̋, δηλαδή για την κατάργηση του σημερινού ημιθεοκρατι-

κού καθεστώτο̋ στην Ελλάδα, είναι περισσότερο από ώριμο και πρέπει ν 

αποτελέσει βασικό στόχο ενό̋ νέου ριζοσπαστικού δημοκρατικού κινή-

ματο̋ που θα επιδίωκε μια Περιεκτική Δημοκρατία. Ο διαχωρισμό̋ εκ-

κλησία̋-πολιτεία̋ είναι ένα από τα πρώτα αναγκαία βήματα για μια δημο-

κρατία στο πνευματικό και πολιτιστικό επίπεδο. Ο ελληνισμό̋ σίγουρα 

δεν ταυτίζεται με την ορθοδοξία, εκτό̋ βέβαια αν αρχίσουμε την ιστορία 

μα̋ από το βυζαντινό Μεσαίωνα και απαρνηθούμε την οποιαδήποτε σύν-

δεσή μα̋ με τη δημοκρατική παράδοση τη̋ κλασική̋ Αθήνα̋, τη̋ οποία̋ 

θεμέλιο ήταν η ορθολογική αμφισβήτηση και όχι το ανορθολογικό δόγμα. 

Πέρα όμω̋ από αυτό, ο αυξανόμενα πολυπολιτισμικό̋ χαρακτήρα̋ τη̋ 

ελληνική̋ κοινωνία̋ μόνο συγκρούσει̋ μπορεί να επιφυλάσσει για το 

μέλλον, εάν συνεχιστεί το σημερινό ημιθεοκρατικό καθεστώ̋. 

Είναι δηλαδή φανερό ότι οι συνέπειε̋ τη̋ άνθιση̋ του ιδιότυπου ελλη-

νορθόδοξου εθνικισμού, στο πολιτιστικό επίπεδο των σχέσεων με άλλου̋ 

λαού̋ και ιδιαίτερα του̋ εξαρτημένου̋ από εμά̋, του̋ μετανάστε̋, είναι 

ιδιαίτερα σοβαρέ̋, καθώ̋ και επικίνδυνε̋ για την κοινωνική συνοχή. Τα 
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ραγδαία αυξανόμενα κρούσματα κτηνώδου̋ βία̋ κατά οικονομικών μετα-

ναστών στη χώρα μα̋, που φθάνουν μέχρι τα λιντσαρίσματα και τι̋ δολο-

φονίε̋ εν ψυχρώ, έχουν μάλιστα οδηγήσει στην ανάπτυξη μια̋ ολόκληρη̋ 

φιλολογία̋ στα ΜΜΕ για το κατά πόσο η ελληνική κοινωνία έχει γίνει ρα-

τσιστική. Η συναινετική άποψη είναι ότι τα κρούσματα αυτά είναι μεμονω-

μένα και ότι στην Ελλάδα δεν μπορεί να ευδοκιμήσει ο ρατσισμό̋, λόγω 

κουλτούρα̋, ιστορία̋ κ.λπ. Άποψη που είναι βέβαια η ίδια ρατσιστική, 

διότι η κουλτούρα αλλάζει, όπω̋ ήδη συμβαίνει στη χώρα μα̋. 

Οι συνθήκε̋, κατά τη γνώμη μου, που συντείνουν στην ανάπτυξη του 

ρατσισμού στην Ελλάδα, ανάγονται σε τελική ανάλυση στην παγκοσμιο-

ποίηση (ή σωστότερα στη διεθνοποίηση τη̋ οικονομία̋ τη̋ αγορά̋), η 

οποία λειτουργεί τόσο στο «αντικειμενικό» όσο και στο «υποκειμενικό» 

επίπεδο. 

Στο αντικειμενικό επίπεδο, οι οικονομικέ̋ συνθήκε̋ που δημιούργησε 

η διεθνοποίηση τη̋ οικονομία̋ τη̋ αγορά̋ παίζουν αποφασιστικό σχετι-

κό ρόλο στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα. Η συνεχή̋ συγκέντρωση οι-

κονομική̋ δύναμη̋ (που αποτελεί το θεμελιακό σύμπτωμα τη̋ διεθνο-

ποίηση̋), όπω̋ εκφράζεται με την έκρηξη τη̋ ανισότητα̋ και τη̋ φτώ-

χεια̋ σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο μετανα-

στευτικό κύμα από τι̋ πιο φτωχέ̋ στι̋ πλουσιότερε̋ χώρε̋ και από τι̋ 

«υπανάπτυκτε̋» (κυρίω̋ αγροτικέ̋) περιοχέ̋ στι̋ αναπτυσσόμενε̋ τε-

ρατουπόλει̋ του Νότου. Έτσι, η «ελαστικοποίηση» τη̋ αγορά̋ εργα-

σία̋, που αποτελεί βασικό στοιχείο τη̋ διεθνοποιημένη̋ οικονομία̋ τη̋ 

αγορά̋, έχει ήδη επιτευχθεί ντε φάκτο, με τη μαζική εξαθλίωση εκατομ-

μυρίων ανθρώπων, στην οποία έχει οδηγήσει το σύστημα αυτό.
586

 Ακό-

μη, η κατάρρευση του «υπαρκτού» συντέλεσε όχι μόνο στην καθολίκευ-

ση τη̋ οικονομία̋ τη̋ αγορά̋ αλλά και στην προσθήκη εκατομμυρίων 

ανθρώπων στο πλεονάζον εργατικό δυναμικό. Πρόκειται συνήθω̋ για 

παράνομου̋ μετανάστε̋ οι οποίοι αναζητούν καλύτερη τύχη σε άλλε̋ 

χώρε̋, που προσφέρουν το μόχθο του̋ σε μισθού̋ πείνα̋, για την εξα-

σφάλιση τη̋ επιβίωσή̋ του̋. 

586. Βλ., για παράδειγμα, UN, Human Development Report 1999. 
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Η ελληνική οικονομική και πολιτική ελίτ ανέχθηκε και ανέχεται την 

ύπαρξη όλου αυτού του πλεονάζοντο̋ εργατικού δυναμικού στη χώρα 

μα̋ (αν και τελευταία η κατάσταση έχει γίνει ανεξέλεγκτη -γι ' αυτό και 

οι «σκούπε̋» λαθρομεταναστών που, επίση̋, «νομιμοποιούν» τη ρατσι-

στική βία) με βασικό στόχο τη βελτίωση τη̋ ανταγωνιστικότητα̋ τη̋ ελ-

ληνική̋ οικονομία̋. Το γεγονό̋ ότι οι ξένοι αγρεργάτε̋, οικοδόμοι κ.λπ. 

πληρώνονται πολύ χαμηλότερου̋ μισθού̋ από του̋ ντόπιου̋, χωρί̋ 

επιβαρύνσει̋ για του̋ εργοδότε̋ όσον αφορά τι̋ ασφαλιστικέ̋ εισφο-

ρέ̋ κ.λπ., λειτουργεί σήμερα ω̋ το βασικό μέσο βελτίωση̋ τη̋ ελληνι-

κή̋ ανταγωνιστικότητα̋, αντί για τι̋ πολυέξοδε̋ και ριψοκίνδυνε̋ επεν-

δύσει̋ σε νέε̋ τεχνολογίε̋ και μεθόδου̋ που αποτελούν τον εναλλακτι-

κό τρόπο βελτίωση̋ τη̋ ανταγωνιστικότητα̋. Έτσι, αντίθετα με τι̋ ασύ-

στολε̋ ψευδολογίε̋ τη̋ σοσιαλφιλελεύθερη̋ κυβέρνηση̋ (που φέρει 

εγκληματική ευθύνη για τον εκρατσισμό τη̋ κοινωνία̋ μα̋) η μετανά-

στευση δεν δημιουργεί ανεργία, εφόσον κανένα̋ ντόπιο̋ δεν θα έκανε 

τι̋ δουλειέ̋ που κάνουν οι λαθρομετανάστε̋ με του̋ προσφερόμενου̋ 

όρου̋. Αντίθετα, η λαθρομετανάστευση συντελεί τα μέγιστα στην «ελα-

στικοποίηση» τη̋ αγορά̋ εργασία̋ στου̋ σημαντικότερου̋ ελληνικού̋ 

κλάδου̋ όπου συγκεντρώνονται οι οικονομικοί πρόσφυγε̋ (γεωργία, κα-

τασκευέ̋, υπηρεσίε̋), καθώ̋ και στη βελτίωση τη̋ ανταγωνιστικότητα̋ 

τη̋ ελληνική̋ οικονομία̋ που επιβάλλει η διεθνοποίηση τη̋ οικονομία̋. 

Στο υποκειμενικό επίπεδο, η διεθνοποίηση τη̋ οικονομία̋ τη̋ αγο-

ρά̋ λειτουργεί μέσω των σημαντικών πολιτιστικών επιπτώσεών τη̋. Ω̋ 

αντίδραση στην πολιτιστική ομογενοποίηση που επιβάλλει η διεθνοποίη-

ση τη̋ κινηματογραφική̋ βιομηχανία̋, τη̋ μουσικοβιομηχανία̋, τη̋ βι-

ντεοβιομηχανία̋ κ.λπ. έχει δημιουργηθεί σε πολλέ̋ χώρε̋, μεταξύ των 

οποίων και στην Ελλάδα, ένα κίνημα επιστροφή̋ στι̋ πολιτιστικέ̋ ρίζε̋. 

Στη χώρα μα̋ το κίνημα αυτό εκδηλώνεται με την επιστροφή στο σκοτα-

δισμό τη̋ ορθοδοξία̋ -σε δήθεν αντίθεση προ̋ τον «εγκληματικό» δυτι-

κό ορθολογισμό- τι̋ βυζαντινέ̋ καταβολέ̋ μα̋ και γενικότερα με την 

ενδυνάμωση τη̋ ιδεοληψία̋ του περιούσιου λαού. Τι̋ τάσει̋ αυτέ̋ καλ-

λιεργούν άμεσα η κίνηση των ελληνορθόδοξων, η κυβέρνηση και τα ΜΜΕ 

και υποστηρίζουν έμμεσα ακόμη και κόμματα, όπω̋ το ΚΚΕ που τάσσε-

ται εναντίον τη̋ παγκοσμιοποίηση̋. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι το 
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κόμμα αυτό, αντί να ηγηθεί μια̋ παλλαϊκή̋ εκστρατεία̋ κατά του ρατσι-

σμού, συμμαζεύει στου̋ κόλπου̋ του, για χάρη του «αντιιμπεριαλιστι-

κού μετώπου», ελληνορθόδοξα στελέχη και προσποιείται ότι δεν βλέπει 

τη σχέση τη̋ ελληνορθοδοξία̋ με το φαινόμενο του ρατσισμού στη χώ-

ρα μα̋, για να μη μιλήσω για την αντίστοιχη σχέση με την έκρηξη του 

ανορθολογισμού. Ακόμη τα ΜΜΕ, ιδίω̋ τα ηλεκτρονικά, οργιάζουν σε 

μια εκστρατεία τόνωση̋ τη̋ ξενοφοβία̋ με πρόσχημα την εγκληματικό-

τητα των αλλοδαπών. Δεν είναι λοιπόν περίεργο ότι η εκστρατεία αυτή 

των ΜΜΕ αντί να δημιουργήσει συναισθήματα ανασφάλεια̋ σε σχέση με 

την εγκληματικότητα (σε πρόσφατη δημοσκόπηση τη̋ Κομισιόν οι Έλλη-

νε̋ φαίνονται να αισθάνονται λιγότερο ανασφαλεί̋ σε σχέση με την 

εγκληματικότητα από όλου̋ του̋ Ευρωπαίου̋)
587

 έχει απλώ̋ οδηγήσει 

σε ενδυνάμωση του ρατσισμού. 

Οι ηθικοί αυτουργοί επομένω̋ για τον εκρατσισμό τη̋ ελληνική̋ κοι-

νωνία̋ και για τα καθημερινά εγκλήματα, μικρά ή μεγάλα, εναντίον εξα-

θλιωμένων μεταναστών πρέπει να αναζητηθούν στο ίδιο το σύστημα τη̋ 

συγκέντρωση̋ πολιτική̋ και οικονομική̋ εξουσία̋ στα χέρια των ελίτ, 

που διασφαλίζει η οικονομία τη̋ αγορά̋ και οι συνακόλουθοι πολιτικοί 

και πολιτισμικοί θεσμοί. Είναι δηλαδή οι οικονομικέ̋ και πολιτικέ̋ ελίτ 

και τα εκτελεστικά του̋ όργανα στα ΜΜΕ, την αστυνομία και τη δικαστι-

κή εξουσία που συγκαλύπτουν τα ρατσιστικά φαινόμενα, υποθάλπουν ή 

αθωώνουν τα εξαχρειωμένα άτομα που διαπράττουν τα εγκλήματα αυτά 

και αποπροσανατολίζουν τα λαϊκά στρώματα για τα πραγματικά αίτια 

του ρατσισμού. 

Οι Έλληνε̋ επομένω̋, όπω̋ κάθε λαό̋, μπορεί εύκολα να γίνουν ρα-

τσιστέ̋ εφόσον συντρέξουν ορισμένε̋ προϋποθέσει̋. Και, όπω̋ θα 

προσπαθήσω να δείξω εν συντομία, σήμερα, ήδη ικανοποιούνται οι προ-

ϋποθέσει̋ που οδηγούν στον εκρατσισμό τη̋ κοινωνία̋: Οι προϋποθέ-

σει̋ αυτέ̋, κατά τη γνώμη μου, είναι οι ακόλουθε̋: 

Πρώτον, η υιοθέτηση από μεγάλα λαϊκά στρώματα ιδεολογιών που 

άμεσα η έμμεσα τονίζουν την ανωτερότητα τη̋ φυλή̋ και τη̋ γηγενού̋ 

587. Ελευθεροτυπία, 29/10/99. 
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κουλτούρα̋ ή που αποδίδουν τα οικονομικά προβλήματα (έκρηξη ανερ-

γία̋, φτώχεια̋ και ανισότητα̋) καθώ̋ και τα συνακόλουθα κοινωνικά 

(έκρηξη εγκληματικότητα̋) στου̋ οικονομικού̋ μετανάστε̋ και όχι στην 

ίδια την οικονομία τη̋ αγορά̋ που αποτελεί την απώτατη αιτία του̋. 

Ανάλογα άλλωστε φαινόμενα έκρηξη̋ εγκληματικότητα̋ και ρατσιστι-

κή̋ απόδοση̋ των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων σε εθνοτι-

κέ̋ και πολιτιστικέ̋ μειονότητε̋ παρουσιάζονται σήμερα παντού στη 

διεθνοποιημένη οικονομία τη̋ αγορά̋. Στην Ελλάδα, μολονότι δεν 

έχουν αναπτυχθεί ακόμη ρατσιστικά κινήματα του τύπου αυτού, αντί-

στοιχα, για παράδειγμα, των λεπενιστών στη Γαλλία, η ρατσιστική προ-

παγάνδα για τα αίτια των κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων βρίσκει 

ήδη απήχηση, ιδιαίτερα στα λαϊκά στρώματα που υφίστανται τι̋ συνέ-

πειε̋ τη̋ δημιουργία̋ τη̋ μαύρη̋ αγορά̋ εργασία̋. Στη χώρα μα̋ 

όμω̋ ανθεί ιδιαίτερα ο ιδεολογικό̋ ρατσισμό̋ που τονίζει την ανωτερό-

τητα τη̋ γηγενού̋ κουλτούρα̋, αν όχι τη̋ ίδια̋ τη̋... φυλή̋. 

Σε αυτή την εξέλιξη συνέβαλαν μια σειρά γενικών και «τοπικών» παρα-

γόντων. Οι γενικοί παράγοντε̋ ανάγονται στην κατάρρευση του «υπαρ-

κτού» και τη συνακόλουθη αμαύρωση του ίδιου του σοσιαλιστικού οράμα-

το̋, πράγμα που οδήγησε παντού είτε σε αναζωπύρωση εθνικιστικών τά-

σεων είτε στη σκοταδιστική επιστροφή σε θρησκείε̋ και σπιριτουαλι-

σμού̋. Οι «τοπικοί» παράγοντε̋ ανάγονται στην ανάδυση του «μακεδονι-

κού» προβλήματο̋ στην αρχή τη̋ περασμένη̋ δεκαετία̋ και στη σημερι-

νή αναζωπύρωση τη̋ ελληνοτουρκική̋ διαμάχη̋. Οι παράγοντε̋ αυτοί 

δημιούργησαν ένα ιδιότυπο τύπο «υπερπατριώτη», ο οποίο̋, παραβλέπο-

ντα̋ το κοινωνικό υπόβαθρο παρόμοιων συγκρούσεων, το ρόλο των ελίτ 

σ' αυτέ̋ και το ίδιο το σύστημα τη̋ οικονομία̋ τη̋ αγορά̋ που βασικά τι̋ 

υποθάλπει, ανάγει τα αίτιά του̋ απλώ̋ στον κακό αμερικανικό ιμπεριαλι-

σμό. Ένα̋ επιπρόσθετο̋ «τοπικό̋» παράγοντα̋ είναι η από μέρου̋ των 

ΜΜΕ μαζική προβολή τη̋ θρησκεία̋, τη̋ εκκλησία̋ και εκείνων από του̋ 

«διανοούμενου̋» (μεταξύ των οποίων και τέω̋ «αριστεροί» που ασπάστη-

καν την ορθοδοξία, πιθανώ̋ για να ξεφύγουν από το περιθώριο που του̋ 

στερούσε τη δυνατότητα μαζική̋ προβολή̋ του εγώ του̋) οι οποίοι προ-

βάλουν τι̋ ανάλογε̋ απόψει̋ για την ανωτερότητα τη̋ ορθοδοξία̋ και 

τη̋ ελληνική̋ φυλή̋ γενικότερα. 
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Δεύτερον, η διαφοροποίηση τη̋ πολιτιστική̋ ταυτότητα̋ που επιφέρει 

η αθρόα εισαγωγή οικονομικών μεταναστών με διαφορετικέ̋ κουλτούρε̋. 

Όταν μάλιστα αυτό γίνεται σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα και σε 

μια κοινωνία που είχε ήδη ένα πολύ υψηλό βαθμό πολιτιστική̋ ομοιογένει-

α̋, τότε, η απότομη μετατροπή τη̋ από μονοπολιτισμική σε ντε φάκτο πο-

λυπολιτισμική, σε συνδυασμό με μια ή περισσότερε̋ από τι̋ παρακάτω 

προϋποθέσει̋, θέτει τι̋ βάσει̋ για τον πιθανό εκρατσισμό τη̋. Στη χώρα 

μα̋, μετά την κατάρρευση του «υπαρκτού» αντιμετωπίζουμε μια συνεχή 

εισροή οικονομικών μεταναστών, ιδίω̋ από την Αλβανία, που η ελίτ μα̋ 

μέχρι πριν λίγο καιρό ουσιαστικά ανεχόταν. Όχι διότι επιδίωκε τη δημιουρ-

γία ενό̋ πλεονάζοντο̋ εργατικού δυναμικού που, άλλωστε, ήδη υπήρχε 

στη χώρα, αλλά διότι η εισαγωγή εξαθλιωμένων μεταναστών επέτρεπε τη 

δημιουργία ενό̋ λούμπεν οικονομικών μεταναστών και τη συνακόλουθη 

ντε φάκτο ελαστικοποίηση τη̋ αγορά̋ εργασία̋, μέσω τη̋ ανάδυση̋ 

μια̋ υπερ-«ελαστική̋» μαύρη̋ αγορά̋ εργασία̋. Δηλαδή, μια̋ αγορά̋ 

όπου οι μισθοί είναι πολύ χαμηλότεροι και οι συνθήκε̋ εργασία̋ πολύ χει-

ρότερε̋ από ό,τι στην επίσημη αγορά. Σήμερα, η σοσιαλφιλελεύθερη κυ-

βέρνηση, έχοντα̋ δημιουργήσει αυτή την υποδομή «ελαστική̋ εργασία̋» 

και εκμεταλλευόμενη την ανασφάλεια που έχει δημιουργήσει η εξάπλωση 

τη̋ ανεργία̋ αλλά και η ίδια η ύπαρξη τη̋ παράλληλη̋ αυτή̋ αγορά̋, 

προχωρεί ακάθεκτα στη θέσμιση τη̋ ελαστικότητα̋ εργασία̋ γενικά. 

Τρίτον, η μεγάλη ανισότητα και η φτώχεια. Φυσικά, η ανισότητα και η 

φτώχεια είναι εγγενή χαρακτηριστικά τη̋ οικονομία̋ τη̋ αγορά̋. Στο 

βαθμό όμω̋ που η σημερινή διεθνοποίηση τη̋ οικονομία̋ τη̋ αγορά̋ 

και η συνακόλουθη απελευθέρωση και απορύθμιση των αγορών οδη-

γούν στην πλήρη «αγοραιοποίηση» τη̋ οικονομία̋ και τη̋ κοινωνία̋ γε-

νικότερα (δηλ. την πλήρη άρση των κοινωνικών ελέγχων πάνω στι̋ αγο-

ρέ̋) το αποτέλεσμα είναι η έκρηξη τη̋ ανεργία̋, τη̋ υποαπασχόληση̋, 

τη̋ φτώχεια̋ και τη̋ ανισότητα̋ που αποτελούν το θερμοκήπιο για τον 

εκρατσισμό τη̋ κοινωνία̋. Η Ελλάδα εκπληρώνει απόλυτα και την προϋ-

πόθεση αυτήν εφόσον όχι μόνο είναι η πιο φτωχή χώρα τη̋ Ευρώπη̋
588 

588. Eurostat, GDP in the Regions, 1998. 
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αλλά, όπω̋ είδαμε στι̋ προηγούμενε̋ σελίδε̋ και έδειξε έρευνα τη̋ 

EE, έχει επίση̋ και το «προνόμιο» να διαθέτει (μαζί με την Πορτογαλία) 

τη μεγαλύτερη ανισότητα στην EE, καθώ̋ και τη μεγαλύτερη αναλογία 

φτωχών στο συνολικό πληθυσμό.
589 

Τέταρτον, η ανεκτική και κάποτε καθαρά ρατσιστική στάση του κρατι-

κού μηχανισμού, παρά την απατηλή ρητορική των σοσιαλφιλελεύθερων. 

Πέρα από το ρόλο των κρατικών καναλιών, πέρα από τι̋ μαζικέ̋ συλλή-

ψει̋ και του̋ επαναπατρισμού̋ που δεν απαντώνται σε καμία άλλη χώ-

ρα-μέλο̋ τη̋ EE, ο κρατικό̋ μηχανισμό̋ προβαίνει σε κάθε είδου̋ δια-

κρίσει̋ σε βάρο̋ των οικονομικών μεταναστών και ιδιαίτερα των λαθρο-

μεταναστών. Έτσι, στο νομοθετικό επίπεδο, με νόμο του 1991, ο λαθρο-

μετανάστη̋ στερείται κάθε ανθρώπινου δικαιώματο̋. Στο εκτελεστικό 

επίπεδο, αστυνομικοί ανέχονται τα ρατσιστικά κρούσματα βία̋ κάνοντα̋ 

απλέ̋ «συστάσει̋» στου̋ δράστε̋,
590

 ενώ δεν λείπουν τα κρούσματα 

αστυνομικών που μετέχουν σε λιντσαρίσματα,
591

 πέρα βέβαια από του̋ 

άγριου̋ ξυλοδαρμού̋ και το ρατσιστικό υβρεολόγιο με τα οποία «υπο-

δέχονται» του̋ μετανάστε̋ στα κρατητήρια και τι̋ φυλακέ̋.
592

 Τέλο̋, το 

δικαστικό σώμα, που στελεχώνεται από ευσεβεί̋ ορθόδοξου̋ και «υπερ-

πατριώτε̋», δίνει καθαρά ρατσιστικά παραδείγματα εξαντλώντα̋ την 

επιείκειά του, μέχρι̋ τη̋ ουσιαστική̋ αθώωση̋ αποβρασμάτων που δο-

λοφονούν Αλβανού̋ για την κλοπή... καρπουζιών. Φυσικά, τα εκτελεστι-

κά και δικαστικά αυτά όργανα γνωρίζουν ότι έχουν την ανοχή των «από 

πάνω». Ανοχή, που εξηγείται από το γεγονό̋ ότι οι ρατσιστικέ̋ τάσει̋ 

εντείνουν τι̋ διαιρέσει̋ ανάμεσα στα κοινωνικά στρώματα που υφίστα-

νται τι̋ συνέπειε̋ τη̋ αγοραιοποίηση̋, ενώ παράλληλα στρέφουν την 

προσοχή του̋ μακριά από αυτήν και τη συνακόλουθη διόγκωση τη̋ ανι-

σότητα̋. 

589. Περίπου ένα̋ στου̋ τέσσερι̋ Έλληνε̋ ζει σε συνθήκε̋ φτώχεια̋, 

Eurostat, Statistics in Focus, 1997/6. 

590. Ελευθεροτυπία, 6/4/98. 

591. Ελευθεροτυπία, 11/4/98. 

592. Ελευθεροτυπία, 16/4/98. 
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Η άνθιση τη̋ εγκληματικότητα̋ 

στη διεθνοποιημένη ελληνική οικονομία 

Τα κρούσματα κρατική̋ αλλά και ιδιωτική̋ βία̋ συνταράζουν τα τε-

λευταία χρόνια την ελληνική κοινωνία και θέτουν βαθιά ερωτηματικά 

όσον αφορά το πού ακριβώ̋ την οδηγεί η σημερινή έκρηξη τη̋ εγκλη-

ματικότητα̋, που θα εξετάσουμε εδώ, και των ναρκωτικών, που θα εξε-

τάσουμε στη συνέχεια. 

Έτσι, τα σώματα ασφαλεία̋ που οπλοφορούν δεν διστάζουν να χρη-

σιμοποιούν τα όπλα του̋ με το παραμικρό αφαιρώντα̋ τη ζωή ακόμη και 

αθώων θυμάτων που τυχαίνει να είναι κατά την αντίληψή του̋ ύποπτοι, 

με αποκορύφωμα το φόνο, πριν λίγα χρόνια, σέρβου μαθητή. Εάν όμω̋ 

η κρατική ανομία δεν αποτελεί νέο φαινόμενο για την κοινωνία αυτή, δεν 

ισχύει το ίδιο και για τα στυγνά κρούσματα αυτοδικία̋ από τη μεριά των 

πολιτών που για να σώσουν την περιουσία του̋ καταφεύγουν στο φόνο. 

Ιδιαίτερα μάλιστα όταν τα κρούσματα αυτά τυγχαίνουν τη̋ επιδοκιμα-

σία̋ όχι μόνο του κρατικού μηχανισμού (δικαστήρια κ.λπ.) που ουσιαστι-

κά αθωώνει του̋ εγκληματίε̋ αλλά και μεγάλου τμήματο̋ τη̋ «κοινω-

νία̋ των πολιτών», από καθηγητέ̋ πανεπιστημίου, που βλέπουν μόνο τη 

νομικίστικη πλευρά του προβλήματο̋, μέχρι τι̋ κοινότητε̋, από τι̋ 

οποίε̋ προέρχονται οι αδίστακτοι δολοφόνοι, που του̋ χειροκροτούν. 

Προφανώ̋ για όλου̋ αυτού̋, η ανθρώπινη ζωή έχει αντικατασταθεί από 

την περιουσία ω̋ απόλυτο αγαθό. 

Δεν θα ασχοληθώ εδώ με τα αίτια τη̋ έκρηξη̋ τη̋ εγκληματικότη-

τα̋, θέμα με το οποίο είχα ασχοληθεί στο παρελθόν,
593

 που βασικά ανά-

γονται στη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, η οποία έχει οδηγήσει, 

όπω̋ είδαμε στα προηγούμενα κεφάλαια, σε πελώριο βάθεμα τη̋ ανι-

σότητα̋ παντού και στην εξάπλωση τη̋ ανεργία̋ και τη̋ χαμηλόμισθη̋ 

απασχόληση̋. Το γεγονό̋ αυτό, σε συνδυασμό με την παράλληλη επέ-

κταση του καταναλωτισμού στα βολεμένα στρώματα τη̋ κοινωνία̋ 

(που, ανάλογα με το βαθμό οικονομική̋ ανάπτυξη̋ μια̋ χώρα̋, μπορεί 

593. Τ. Φωτόπουλο̋, Η νέα διεθνή̋ τάξη και η Ελλάδα, ό.π., κεφ. 5. 
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να αποτελούνται από μια μικρή ελίτ σε μερικέ̋ χώρε̋ του Νότου, μέχρι 

τι̋ κοινωνίε̋ των «δυο τρίτων» στο Βορρά), συνιστούν τι̋ γενικέ̋ αιτίε̋ 

τη̋ έκρηξη̋ τη̋ εγκληματικότητα̋, συμπεριλαμβανομένη̋ και τη̋ συ-

ναφού̋ των ναρκωτικών. Στη χώρα μα̋ όμω̋, πέρα από τι̋ γενικέ̋ αυ-

τέ̋ αιτίε̋ έχουν προστεθεί και δυο ειδικότερε̋: η σημαντική μετανά-

στευση εξαθλιωμένων Ανατολικοευρωπαίων, κυρίω̋ Αλβανών, και η διά-

δοση, με τη κρίσιμη βοήθεια των ΜΜΕ, του ελληνορθόδοξου ρατσισμού. 

Όσον αφορά του̋ πρώτου̋, δεδομένου ότι η ελληνική κοινωνία δεν 

προσφέρει καμία προστατευτική υποδομή (το κράτο̋ πρόνοια̋ είναι 

υποτυπώδε̋ ακόμη και για του̋ γηγενεί̋), η προσφυγή σε κάθε είδο̋ 

εγκληματικότητα̋ αποτελεί ελκυστική λύση, ιδιαίτερα για όσου̋ από 

αυτού̋ δεν είναι δυνατή ούτε η φτηνή απασχόληση. Όσον αφορά την 

ελληνορθοδοξία, όπω̋ είδαμε παραπάνω, έχει ήδη οδηγήσει στην ευ-

ρεία διάδοση του μύθου του περιούσιου ελληνικού λαού με αναπόφευ-

κτη συνέπεια την καλλιέργεια ρατσιστικών ενστίκτων που συμπληρώ-

νουν την ημιμάθεια για τα κοινωνικά αίτια τη̋ ανεργία̋, τη̋ φτώχεια̋ 

και τη̋ εγκληματικότητα̋. 

Έτσι, όπω̋ προκύπτει και από σχετική έρευνα, ήδη από το 1995 η ελ-

ληνική κοινή γνώμη χαρακτηριζόταν ω̋ έντονα ρατσιστική και ξενόφοβη, 

πολύ περισότερο από τι̋ άλλε̋ δυτικοευρωπαϊκέ̋ χώρε̋ και περίπου 

όσο οι υπόλοιπε̋ βαλκανικέ̋.
594

 Σε αυτό βέβαια συμβάλλουν αποφασι-

στικά τα ΜΜΕ με τη μαζική προβολή που δίνουν τόσο στην εγληματικότη-

τα των λαθρομεταναστών, όσο και σε διάφορου̋ εθνικιστέ̋ και νεο-ορ-

θόδοξου̋ «διανοούμενου̋» που καλλιεργούν το μύθο του περιούσιου 

και «αρχοντικού» λαού. Δεν είναι επομένω̋ εκπληκτικό ότι μέσα σε πέ-

ντε μόνο χρόνια την περασμένη δεκαετία είχαν καταγραφεί 73 επιθέσει̋ 

που κατέληξαν σε 27 δολοφονίε̋ μεταναστών, εκ των οποίων οι 42 έγι-

ναν με δράστε̋ κρατικού̋ λειτουργού̋.
595 

Εάν η παραπάνω ανάλυση είναι βάσιμη, προφανώ̋ η έκρηξη τη̋ 

εγκληματικότητα̋ έχει «συστημικέ̋» αιτίε̋. Αναφέρεται δηλαδή στι̋ 

594. Έρευνα ιδρύματο̋ Μελετών Λαμπράκη, Εποχή, 2/7/95. 

595. Έρευνα Νεολαία̋ ενάντια στο ρατσισμό στην Ευρώπη, Ελευθεροτυπία, 

1/11/96. 
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ίδιε̋ τι̋ δομέ̋ τη̋ διεθνοποιημένη̋ οικονομία̋ τη̋ αγορά̋ οι οποίε̋ 

καθιερώνουν τη σημερινή πελώρια ανισότητα και την καταναλωτική άνε-

ση των μεν, καθώ̋ και την περιθωριοποίηση των δε. Πράγμα που σημαί-

νει ότι η μόνη μακροπρόθεσμη λύση περνά αναγκαστικά από τη ριζική 

αλλαγή των ίδιων αυτών των δομών, μέσω τη̋ δημιουργία̋ ενό̋ μαζικού 

κινήματο̋ που θα παλέψει για μια ριζική κοινωνική αλλαγή η οποία θα 

στοχεύει στη δημιουργία δομών ίση̋ κατανομή̋ τη̋ πολιτική̋ και οικο-

νομική̋ δύναμη̋. Το επείγον όμω̋ ερώτημα είναι, αν δεχθούμε ότι η 

ανακοπή τη̋ εγκληματικότητα̋ είναι αδύνατη στι̋ σημερινέ̋ κοινωνικέ̋ 

και οικονομικέ̋ δομέ̋, πώ̋ μπορεί η κοινωνία μα̋ να σταματήσει τουλά-

χιστον την κρατική ανομία και τα ιδιωτικά λιντσαρίσματα. Το ερώτημα 

αυτό γίνεται ιδιαίτερα επιτακτικό για τη χώρα μα̋, εφόσον είναι γνωστό 

ότι, μολονότι τόσο οι γενικέ̋ όσο και οι ειδικέ̋ αιτίε̋ για την έκρηξη τη̋ 

εγκληματικότητα̋ δεν αφορούν αποκλειστικά την Ελλάδα, εντούτοι̋, η 

κρατική ανομία και τα ιδιωτικά λιντσαρίσματα δύσκολα συναντιούνται σε 

άλλε̋ δυτικοευρωπαϊκέ̋ χώρε̋. 

Στη Βρετανία, για παράδειγμα, οι διαρρήξει̋ μέσα σε 15 χρόνια αυ-

ξήθηκαν κατά 160%
596

 αλλά τα κρούσματα φόνων υπόπτων για διάρρη-

ξη, κλοπέ̋ κ.λπ., από την αστυνομία ή του̋ πολίτε̋, είναι σχεδόν μηδα-

μινά. Και αυτό, διότι ούτε όλοι οι αστυνομικοί οπλοφορούν, παρά μόνο 

ειδικά τμήματα εκπαιδευμένων αστυνομικών, ούτε οι πολίτε̋ έχουν δι-

καίωμα κατοχή̋ όπλου, παρά μόνο σε εξαιρετικέ̋ περιπτώσει̋. Η νομο-

θεσία μάλιστα για την κατοχή όπλων έγινε πολύ αυστηρότερη μετά από 

το μαζικό φόνο παιδιών στη Σκωτία από ψυχοπαθή και τη σχετική λαϊκή 

κινητοποίηση. Πέρα από αυτό δεν υπάρχει κανένα οικονομικό κίνητρο 

για να συμπλακεί κανένα̋ με ένα διαρρήκτη, όταν γνωρίζει ότι η ασφά-

λεια του σπιτιού του θα καλύψει τελικά τη ζημιά. Νομίζω λοιπόν ότι είναι 

επιτακτική ανάγκη η πάλη για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων που θα 

μπορούσαν να σταματήσουν τον κατήφορο τη̋ ελληνική̋ κοινωνία̋ 

προ̋ την πλήρη ζουγκλοποίησή τη̋. 

Η πρώτη κατηγορία μέτρων θα στόχευε στη στέρηση του οικονομι-

596. The Guardian, 30/1/96. 
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κού κίνητρου από του̋ δολοφόνου̋ διαρρηκτών. Δεδομένου ότι η ιδιω-

τική ασφάλιση στοχεύει στο κέρδο̋ και κατά συνέπεια είναι δαπανηρή, 

θα μπορούσε να καθιερωθεί ένα νέο είδο̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ που θα 

κάλυπτε τι̋ ζημιέ̋ από διαρρήξει̋, κλοπέ̋ κ.λπ. Η ασφάλιση αυτή θα 

έπρεπε να είναι υποχρεωτική για όλου̋ (ώστε να μοιράζονται ευρύτερα 

οι ζημιέ̋) και τα ασφάλιστρα θα μπορούσαν να καθορίζονται με βάση 

την καλυπτόμενη αξία του σπιτιού και τη̋ περιουσία̋ (όσο μεγαλύτερη 

η καλυπτόμενη αξία τόσο υψηλότερα τα ασφάλιστρα). Για τα χαμηλά ει-

σοδηματικά στρώματα τα ασφάλιστρα για την κάλυψη των στοιχειωδών 

μέσων για την επιβίωση θα μπορούσαν να καλύπτονται από το κοινωνικό 

σύνολο μέσω μια̋ προοδευτική̋ φορολογία̋ εισοδήματο̋. 

Η δεύτερη κατηγορία μέτρων θα στόχευε στη στέρηση του όπλου 

του εγκλήματο̋ από του̋ υποψήφιου̋ φονιάδε̋, ιδιώτε̋ ή αστυνομι-

κού̋. Και όσον αφορά μεν τα σώματα ασφάλεια̋ η λύση είναι εύκολη με 

την απαγόρευση τη̋ οπλοφορία̋ του̋ εκτό̋ από ειδικά εκπαιδευμένα 

τμήματα που θα είχαν δικαίωμα χρήση̋ των όπλων του̋ κάτω από αυ-

στηρά καθορισμένε̋ προδιαγραφέ̋ (για παράδειγμα, σε μάχε̋ με ένο-

πλε̋ συμμορίε̋ κ.λπ.). Όσον αφορά του̋ πολίτε̋ η κατάσχεση κάθε 

όπλου, συμπεριλαμβανόμενων των κυνηγετικών, θα έδινε την ευκαιρία 

να σταματήσει και το βλακώδε̋ σπορ του κυνηγιού που σήμερα δίνει το 

δικαίωμα στο ένα ζώο (που υποτίθεται είναι έλλογο) να σκοτώνει το άλλο 

για αναψυχή. Βέβαια εδώ γεννιέται το ερώτημα που έχει ιδιαίτερα απα-

σχολήσει του̋ ελευθεριακού̋ θεωρητικού̋: Γιατί το κράτο̋ να έχει το 

μονοπώλιο τη̋ βία̋; Όμω̋, παρόλο που, θεωρητικά είναι σωστή, η θέση 

ότι πρέπει και οι πολίτε̋ να μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό του̋ 

κατά τη̋ κρατική̋ βία̋ (όπω̋ π.χ. έχει καθιερωθεί ιστορικά στι̋ ΗΠΑ), 

στην πράξη, με την εξέλιξη τη̋ σημερινή̋ οπλική̋ τεχνολογία̋, η προ-

στασία που παρέχουν, για παράδειγμα, τα κυνηγετικά όπλα ή ακόμη και 

τα ελαφρά όπλα έναντι τη̋ σύγχρονη̋ κρατική̋ τεχνολογία̋ του τρό-

μου είναι μηδαμινή. Δηλαδή, στην πράξη, το μονοπώλιο τη̋ βία̋ είναι 

κρατικό, ακόμη και όταν επιτρέπεται η κατοχή ελαφρών όπλων από ιδιώ-

τε̋ - όπω̋ επιβεβαίωσε στη πράξη η σφαγή πριν λίγα χρόνια στι̋ ΗΠΑ 

ένοπλων δεξιών αντινεοταξιτών στο Waco και το Ruby Ridge. 

Ο συνδυασμό̋ των παραπάνω μέτρων, σε ένα μεταβατικό στάδιο 
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προ̋ μια Περιεκτική Δημοκρατία, θα περιόριζε τη δυνατότητα που έχουν 

σήμερα ρατσιστέ̋, ψυχοπαθεί̋ ή απλώ̋ άπληστα ή καθυστερημένα 

άτομα να βάζουν την περιουσία του̋ πάνω από την ανθρώπινη ζωή. 

Η κουλτούρα των ναρκωτικών 

στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία τη̋ αγορά̋ 

α. Η διεθνοποίηση τη̋ οικονομία̋ τη̋ αγορά̋ 

και η παράλληλη μαζική εξάπλωση των ναρκωτικών 

Η διαμάχη για το πελώριο πρόβλημα των ναρκωτικών που αντιμετωπί-

ζει η χώρα μα̋ χαρακτηριζόταν πάντοτε από τον έντονο μανιχαϊσμό τη̋: 

το καλό ταυτίζεται με τη φιλελευθεροποίηση, το κακό με την καταστολή 

και αντίστροφα.
597 

Κοινό στοιχείο και των δύο ακραίων απόψεων είναι η μη αναγωγή των 

αιτίων τη̋ μαζική̋ εξάπλωση̋ τη̋ χρήση̋ ναρκωτικών, τα τελευταία 20 

περίπου χρόνια, στο ίδιο το θεσμικό πλαίσιο τη̋ σημερινή̋ κοινωνία̋, 

δηλαδή τη διεθνοποιημένη οικονομία τη̋ αγορά̋ και την κουλτούρα του 

καταναλωτισμού πάνω στην οποία στηρίζεται η οικονομία αυτή, αλλά σε 

επιμέρου̋ θεσμού̋ και μηχανισμού̋ (κυρίω̋ την ποινική καταστολή) 

που ουσιαστικά αποτελούν τι̋ αναπόφευκτε̋ συνέπειε̋ του μοντέλου 

αυτού. Έτσι, οι απόψει̋ αυτέ̋, παίρνοντα̋ δεδομένο το θεσμικό πλαί-

σιο, όχι μόνο δεν εξηγούν τα πραγματικά αίτια του φαινομένου αλλά και 

προτείνουν εξίσου επικίνδυνε̋ για το κοινωνικό σύνολο λύσει̋. Γιατί αν η 

καταστολή οδηγεί στην αύξηση τη̋ εγκληματικότητα̋ και τη̋ κρατική̋ 

βία̋ και καταπίεση̋, η φιλελευθεροποίηση δεν μπορεί παρά να καταλή-

ξει στην κοινωνία τη̋ «φαρμακευτική̋ καταστολή̋» και τη̋ χαύνωση̋. 

Το γεγονό̋, άλλωστε, ότι θεωρητικοί πρωτεργάτε̋ του νεοφιλελευ-

θερισμού, σαν τον Milton Friedman, είναι φανατικοί οπαδοί τη̋ φιλελευ-

θεροποίηση̋ δεν είναι τυχαίο μια και δεν θα είχαν βέβαια αντίρρηση αν 

597. Βλ. Τ. Φωτόπουλο̋, Ναρκωτικά. Πέρα από τη δαιμονολογία τη̋ ποινικο-

ποίηση̋ και την «προοδευτική» μυθολογία τη̋ φιλελευθεροποίηση̋, ό.π., 1999. 
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η φιλελευθεροποίηση είχε αποτέλεσμα τη, σχετικά ανέξοδη, «νάρκωση» 

των αντιδράσεων του «ενό̋ τρίτου» στην κοινωνία των «δύο τρίτων» που 

υιοθετούν. Ούτε η στάση αυτή ξεκινά από τον πόθο των φιλελεύθερων 

για την ελευθερία του ατόμου, από τον οποίο υποτίθεται ότι διακα-

τέχονται. Εκτό̋, βέβαια, αν ταυτίσουμε την αυτονομία του ατόμου (την 

οποία μόνο η πραγματική, δηλαδή η άμεση, πολιτική και οικονομική, 

δημοκρατία μπορεί να εξασφαλίσει) με την ελευθερία τη̋ καπιταλιστι-

κή̋ αγορά̋, που όχι μόνο ελάχιστη σχέση έχει με την ατομική ελευθερία 

αλλά και αποτελεί βασικό στοιχείο του θεσμικού πλαισίου που συνιστά 

το γενεσιουργό παράγοντα τη̋ εξάπλωση̋ των ναρκωτικών. 

Σύμφωνα με τη φιλελεύθερη προσέγγιση, η επιλογή τη̋ χρήση̋ ναρ-

κωτικών συνιστά ένα «ατομικό και ψυχολογικό» γεγονό̋ στο οποίο 

κοινωνικοί παράγοντε̋ (δηλαδή, βασικά, η πολιτική καταστολή̋) επεμ-

βαίνουν καθοριστικά στη διαδικασία μετατροπή̋ τη̋ χρήση̋ σε κατά-

χρηση. Έτσι, οι φιλελεύθερε̋ προσεγγίσει̋, ανάγοντα̋ το πρόβλημα 

τη̋ μαζική̋ εξάπλωση̋ των ναρκωτικών στο συνδυασμό «ατομικοψυχο-

λογικών» παραγόντων και τη̋ πολιτική̋ καταστολή̋ των ελίτ, αποκοι-

νωνικοποιούν το φαινόμενο. Με βάση τη λογική αυτή, έχει αναπτυχθεί 

ολόκληρη μυθολογία από φιλελευθέρου̋ «αντεξουσιαστέ̋»
598

 για τι̋ 

«σκοτεινέ̋ δυνάμει̋» (ο ιμπεριαλισμό̋ των Η ΠΑ, το εξουσιαστικό κρά-

το̋, το μεγάλο κεφαλαίο, η μαφία κ.λπ.) που βρίσκονται πίσω από την 

πολιτική καταστολή̋ και, έμμεσα, πίσω απο την εξάπλωση τη̋ κατάχρη-

ση̋ ναρκωτικών. Το γεγονό̋ βέβαια ότι σήμερα τα «πεφωτισμένα» τμή-

ματα τη̋ υπερεθνική̋ ελίτ έχουν ήδη στραφεί στην αντικατάσταση τη̋ 

πολιτική̋ καταστολή̋ με μια πολιτική φιλελευθεροποίηση̋ τη̋ νομοθε-

σία̋, αν όχι και νομιμοποίηση̋ των «μαλακών» ναρκωτικών, αποτελεί 

απόδειξη ότι η συνωμοσιολογία πάνω στο θέμα αποτελεί ένα ανόητο ιδε-

598. Βλ., για παράδειγμα, την αυτοαποκαλούμενη «αντεξουσιαστική» φιλο-

λογία που έχει αναπτυχθεί πάνω στο θέμα από το «προοδευτικό κατεστημένο» 

στην Ελλάδα με κύριο εκπρόσωπο τον Κλ. Γρίβα ο οποίο̋ αποδίδει τη μαζική 

εξάπλωση των ναρκωτικών σε κάποιο συνωμοτικό σχέδιο των ΗΠΑ για να επιβά-

λουν την πλανητική κυριαρχία του̋ και την παγκόσμια εκμετάλλευση για χάρη 

των ελίτ του̋! Κλ. Γρίβα, Πλανητική κυριαρχία και «ναρκωτικά», Νέα Σύνορα-Α. 

Λιβάνη̋, 1997. 
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ολόγημα και ότι με την καταστολή απλώ̋ προσπαθούσαν οι ελίτ να ελέγ-

ξουν τι̋ αρνητικέ̋ συνέπειε̋ τη̋ παγκοσμιοποίηση̋ σε σχέση με τα 

ναρκωτικά, δεδομένου του κόστου̋ σε παραγωγικότητα εργασία̋, σε 

επιπρόσθετε̋ δαπάνε̋ για την υγεία κ.λπ. Είναι προφανέ̋ ότι τα τμήμα-

τα αυτά των ελίτ συνειδητοποίησαν ότι στη διεθνοποιημένη οικονομία 

τη̋ αγορά̋ δεν υπάρχει δυνατότητα αποτελεσματικών κοινωνικών ελέγ-

χων πάνω στην αγορά ναρκωτικών για την προστασία τη̋ εργασία̋ 

(όπω̋ άλλωστε και σε καμία άλλη αγορά, όπω̋ είδαμε στα προηγούμε-

να κεφάλαια) και κατά συνέπεια μεταβάλλουν την πολιτική του̋ στο θέ-

μα, ακολουθώντα̋ τη συμβουλή νεοφιλελεύθερων, όπω̋ ο Friedman, οι 

οποίοι τουλάχιστον είναι συνεπέστεροι στην ανάλυσή του̋. 

Αντίθετα, σύμφωνα με την άποψη που υποστηρίζεται εδώ, η ραγδαία 

εξάπλωση τη̋ εξάρτηση̋ απο τα ναρκωτικά τα τελευταία 25 περίπου 

χρόνια είναι νέο φαινόμενο, για την εξήγηση του οποίου θα έπρεπε να 

αναχθούμε σε σημαντικέ̋ αλλαγέ̋ είτε στο ατομικό είτε στο κοινωνικό 

επίπεδο. Δεδομένου όμω̋ ότι στο ατομικό επίπεδο δεν έχουν, βέβαια, 

σημειωθεί βιολογικέ̋ αλλαγέ̋ που θα μπορούσαν να εξηγήσουν το 

φαινόμενο, ενώ οι οποιεσδήποτε σχετικέ̋ ψυχολογικέ̋ αλλαγέ̋ αποτε-

λούν άμεση συνάρτηση αντίστοιχων κοινωνικοοικονομικών αλλαγών, 

είναι φανερό ότι τα αίτια τη̋ εξάπλωση̋ των ναρκωτικών θα πρέπει να 

αναχθούν σε κοινωνικοοικονομικού̋ παράγοντε̋. 

Το θεσμικό πλαίσιο αναφέρεται στην «οικονομία τη̋ ανάπτυξη̋» γενι-

κά (που εδώ και 200 περίπου χρόνια έχει ταυτίσει την έννοια τη̋ προό-

δου με την απεριόριστη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, σε 

βάρο̋ τόσο των μη υλικών αξιών όσο και τη̋ ίδια̋ τη̋ φύση̋) και στη 

σημερινή διεθνοποιημένη οικονομία τη̋ αγορά̋ ειδικότερα. Το γεγονό̋ 

ότι η εξάπλωση των ναρκωτικών (που ήταν σχεδόν πάντοτε γνωστά) πή-

ρε τεράστιε̋ διαστάσει̋ στη μεταπολεμική περίοδο, και ιδιαίτερα στο 

τελευταίο τέταρτο του περασμένου αιώνα, όταν παράλληλα αναπτυσσό-

ταν η διεθνοποιημένη οικονομία τη̋ αγορά̋ και η κουλτούρα του κατα-

ναλωτισμού, δεν είναι βέβαια συμπτωματικό. Γιατί ακριβώ̋ η εξάπλωση 

τη̋ διεθνοποιημένη̋ οικονομία̋ τη̋ αγορά̋ και η συνακόλουθη 

εμπορευματοποίηση κάθε αγαθού και υπηρεσία̋ δημιουργούσε τα κίνη-

τρα για την αντίστοιχη εξάπλωση τόσο τη̋ παραγωγή̋ όσο και τη̋ κα-

4 4 7 
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τανάλωση̋ ναρκωτικών. Κατά τη γνώμη μου, για να εξηγήσουμε το 

φαινόμενο τη̋ μαζική̋ εξάπλωση̋ των ναρκωτικών στην περίοδο που 

αναπτύσσεται η διεθνοποιημένη οικονομία τη̋ αγορά̋ θα έπρεπε να 

αναχθούμε σε δυο παράλληλε̋ διαδικασίε̋ που σημειώνονται ταυτό-

χρονα. Συνοπτικά: 

• η πρώτη διαδικασία αφορά το Νότο, όπου η επέκταση τη̋ προ-

σφορά̋ ναρκωτικών μπορεί να εξηγηθεί με βάση την αποτυχία τη̋ 

δημιουργία̋ μια̋ βιώσιμη̋ «οικονομία̋ ανάπτυξη̋» και τον εξανα-

γκασμό χιλιάδων αγροτών να καταφεύγουν στην «παράνομη» πα-

ραγωγή ναρκωτικών για να επιβιώσουν και 

• η δεύτερη διαδικασία αφορά το Βορρά, όπου η επέκταση τη̋ ζή-

τηση̋ ναρκωτικών μπορεί να εξηγηθεί με βάση τη δημιουργία τη̋ 

καταναλωτική̋ κοινωνία̋ των «δύο τρίτων», που σημαίνει μαζική 

ανεργία και ανασφάλεια κυρίω̋ μεταξύ των νέων και αλλοτρίωση 

των υπόλοιπων. 

Έτσι, από την πλευρά τη̋ παραγωγή̋, η ενσωμάτωση του Νότου στη 

διεθνοποιημένη οικονομία τη̋ αγορά̋ σήμαινε την καταστροφή τη̋ 

αυτοδυναμία̋ των τοπικών οικονομιών. Η φιλελευθεροποίηση των 

αγορών, για την οποία αγωνίζονται οι φιλελεύθεροι, συνεπάγεται ότι πα-

ραδοσιακέ̋ οικονομικέ̋ δραστηριότητε̋ που καλύπτουν τι̋ ανάγκε̋ 

του πληθυσμού, ακόμα και σε τρόφιμα, γίνονται «ξαφνικά» αντιοικονομι-

κέ̋, όταν πρέπει να ανταγωνιστούν την τεχνολογία και τι̋ οικονομίε̋ 

κλίμακα̋ των εισαγομένων αγαθών από το Βορρά. Από την άλλη πλευρά 

το «συγκριτικό πλεονέκτημα» των περισσότερων χωρών του Νότου πε-

ριορίζεται συνήθω̋ στην εξόρυξη και αρχική επεξεργασία των πρώτων 

υλών του̋ και στην προσφορά φθηνή̋ εργατική̋ δύναμη̋ στι̋ 

πολυεθνικέ̋ του Βορρά που μεταφέρουν τμήμα τη̋ παραγωγική̋ του̋ 

διαδικασία̋ στο Νότο. Η παταγώδη̋ αποτυχία αυτού του «μοντέλου» 

ανάπτυξη̋ έγινε ήδη φανερή από την προηγούμενη δεκαετία, με τη δρα-

στική επέκταση του εξωτερικού χρέου̋ των χωρών στον Νότο (για να 

καλύψουν το διευρυνόμενο άνοιγμα στι̋ εμπορικέ̋ σχέσει̋ του̋ με τον 

Βορρά) και την αντίστοιχη μαζική εξάπλωση τη̋ φτώχεια̋.
599 

599. Τ. Φωτόπουλο̋, Περιεκτική Δημοκρατία, ό.π., κεφ. 3. 
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Στο πλαίσιο αυτό, η εξάπλωση τη̋ παραγωγή̋ ναρκωτικών ήταν η 

μόνη λύση για μερικέ̋ χώρε̋ στον Νότο, ώστε να αποφύγουν την πλήρη 

οικονομική κατάρρευση. Για παράδειγμα, η Βολιβία, το Περού και η 

Κολομβία είναι οι χώρε̋ με τη μεγαλύτερη παραγωγή ναρκωτικών στη 

Λατινική Αμερική (η Βολιβία από μόνη τη̋ είναι η πηγή για πάνω από το 

1/3 τη̋ παγκόσμια̋ παραγωγή̋ φύλλων κοκαΐνη̋). Συγχρόνω̋ ανήκουν 

στον κατάλογο των 60 φτωχότερων χωρών στον κόσμο με αρνητικό 

μέσο ποσοστό ανάπτυξη̋ (Βολιβία, Περού) στην περίοδο 1965-90. Σε 

όλη την περίοδο του μεταπολεμικού μπουμ (1965-80) οι εισαγωγέ̋ τη̋ 

Βολιβία̋ αυξάνονταν με διπλάσιο ρυθμό και τη̋ Κολομβία̋ με τετρα-

πλάσιο ρυθμό από τι̋ (νόμιμε̋) εξαγωγέ̋ του̋, ενώ και οι τρει̋ χώρε̋ 

στην περίοδο 1985-90 αντιμετώπισαν δραματική πτώση των τιμών των 

εξαγόμενων προϊόντων του̋ (οι όροι εμπορίου, δηλ. οι τιμέ̋ εξαγωγών 

σε σχέση με τι̋ τιμέ̋ εισαγωγών, έπεσαν από 30% μέχρι 42%). Όταν 

λοιπόν αναλογιστεί κανεί̋ ότι η ενσωμάτωση των οικονομιών αυτών 

στην παγκόσμια οικονομία ανάπτυξη̋ και η καταστροφή τη̋ αυτοδυνα-

μία̋ του̋ σημαίνει ότι ακόμα και οι εισαγωγέ̋ δημητριακών (σε όγκο) 

είναι σήμερα υπερδιπλάσιε̋ στο Περού και σχεδόν διπλάσιε̋ στην 

Κολομβία,
600

 σε σχέση με το 1974, τοτε μπορεί να αντιληφθεί γιατί οι 

εξαγωγέ̋ ναρκωτικών (με τα «στραβά μάτια» των κυρίαρχων ελίτ) είχαν 

φθάσει, στο τέλο̋ τη̋ προηγούμενη̋ δεκαετία̋, το ύψο̋ όλων των νό-

μιμων εξαγωγών τη̋ Βολιβία̋, το 35% των εξαγωγών του Περού και το 

25%-50% των εξαγωγών τη̋ Κολομβία̋!
601 

Από τη μεριά επομένω̋ τη̋ προσφορά̋, δεν είναι, όπω̋ απλοϊκά 

παρουσιάζεται το θέμα απο του̋ οπαδού̋ τη̋ φιλελευθεροποίηση̋, τα 

υπερκέρδη των μαυραγοριτών ναρκωτικών που την ενισχύουν. Όσο η 

διεθνοποιημένη οικονομία τη̋ αγορά̋ υποχρεώνει εκατομμύρια ανθρώ-

πων να ζουν από την παραγωγή ναρκωτικών, η προσφορά θα εξακολου-

θεί να αυξάνει, ανεξάρτητα αν τα κέρδη (μικρά η μεγάλα) τα καρπούνται 

παράνομοι μαφιόζοι (αλλά και άνεργοι περιθωριακοί κ.λπ.) ή (σε περί-

600. World Bank, World Development Report, διάφορα έτη. 

601. R.T. Naylor, Bankers, Bagmen and Bandits, Black Rose, 1990, σελ. 122. 
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πτώση φιλελευθεροποίηση̋) ευπρεπεί̋ κύριοι των πολυεθνικών, των 

σουπερμάρκετ κ.ά. Σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατη μελέτη του αγγλικού 

Εργατικού Κόμματο̋ η φιλελευθεροποίηση θα οδηγήσει στη μονοκαλ-

λιέργεια ναρκωτικών σε πολλέ̋ χώρε̋ στον Νότο, με πιθανέ̋ δραματι-

κέ̋ συνέπειε̋ στην προσφορά.
602 

Από τη μεριά τη̋ ζήτηση̋, θα έπρεπε να αναφερθούμε σε μια σειρά 

παραγόντων, κυρίω̋ πολιτιστικών, που έχουν όμω̋ άμεση η έμμεση σχέ-

ση με την εξάπλωση τη̋ καταναλωτική̋ κοινωνία̋ στο Βορρά - όπου και 

παρατηρείται η σημαντικότερη επέκταση του φαινομένου. Συγκεκριμένα: 

• Η αλλοτρίωση του σημερινού ανθρώπου ο οποίο̋ ωθείται να πα-

ράγει περισσότερα, με εργασία που συνήθω̋ δεν προσφέρει 

κανένα νόημα παρά μόνο αν συνδεθεί με το στόχο τη̋ μεγαλύτε-

ρη̋ κατανάλωση̋ 

• η ψυχική ανάγκη «φυγή̋» από έναν άδειο υλικό κόσμο 

• η ανασφάλεια 

• η παθητικοποίηση και η ιδιωτικοποίηση του πολίτη, που ενισχύο-

νται συστηματικά όχι μόνο με την εξάπλωση τη̋ καταναλωτική̋ 

κοινωνία̋ αλλά και με τη διογκούμενη συγκέντρωση πολιτική̋, 

οικονομική̋ και κοινωνική̋ εξουσία̋ στα χέρια των ελίτ, που τη 

διαχειρίζονται, αποτελούν και του̋ σημαντικότερου̋ θεσμικού̋ 

παράγοντε̋ σε σχέση με την επέκταση τη̋ ζήτηση̋ ναρκωτικών. 

Οι παράγοντε̋ αυτοί οδηγούν είτε σε μεταφυσικέ̋ διεξόδου̋ (κινή-

ματα «ξαναγεννημένων Χριστιανών», «Νέα̋ Εποχή̋», νεοορθοδόξων 

κ.ά.) είτε στα ναρκωτικά. Η φιλελευθεροποίηση επομένω̋ δεν λύνει το 

πρόβλημα τη̋ εξάπλωση̋ τη̋ ζήτηση̋ ναρκωτικών (εκτό̋ αν δεχθούμε 

τι̋ αφελεί̋ εξηγήσει̋ του «νομπελίστα Friedman» ότι η γοητεία του πα-

ράνομου καρπού είναι ο κύριο̋ λογο̋ τη̋ αυξανόμενη̋ ζήτηση̋!). 

Το συμπέρασμα είναι ότι το πρόβλημα των ναρκωτικών δεν είναι θέμα 

καταστολή̋ ή φιλελευθεροποίηση̋ αλλά άρση̋ των αιτίων που οδηγούν 

στη μαζική παραγωγή και κατανάλωση. Η μόνη επομένω̋ μακροπρόθε-

σμη λύση είναι η πάλη για την αντικατάσταση τη̋ διεθνοποιημένη̋ οικο-

602. The Guardian, 3/11/91. 
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νομία̋ τη̋ αγορά̋ και τη̋ αντιπροσωπευτική̋ «δημοκρατία̋» με μια 

νέα δημοκρατική μορφή οργάνωση̋ τη̋ διεθνού̋ κοινωνία̋, όπω̋ υπο-

στηρίχθηκε στο τρίτο κεφάλαιο, που θα εξασφαλίζει την ισοκατανομή 

τη̋ πολιτική̋ και οικονομική̋ δύναμη̋. 

Η ικανοποίηση τη̋ θεσμική̋ αυτή̋ προϋπόθεση̋ δημιουργεί τη βάσι-

μη ελπίδα ότι το πρόβλημα των ναρκωτικών θα επανέλθει στι̋ φυσιολο-

γικέ̋ διαστάσει̋ του, δηλαδή αυτέ̋ τη̋ εποχή̋ πριν την παγκοσμιοποί-

ηση όταν βασικά αφορούσε πολύ μικρέ̋ μειονότητε̋ στον πληθυσμό 

που για προσωπικού̋ λόγου̋ ήθελαν να πειραματίζονται με «τεχνητού̋ 

παράδεισου̋». (Δεν αναφέρομαι στη χρήση ναρκωτικών για ιατρικού̋ 

λόγου̋, που είναι βέβαια θεμιτή, ούτε στη χρήση για θρησκευτικού̋ λό-

γου̋ που σε μια πραγματικά δημοκρατική κοινωνία βαθμιαία θα εξαλει-

φθεί μαζί με το ίδιο το «όπιο των λαών», τη θρησκεία.)
603

 Με αλλά λόγια, 

όταν οι άνθρωποι θα μπορούν να ικανοποιούν τι̋ βασικέ̋ (τουλάχιστον) 

ανάγκε̋ του̋ χωρί̋ να εξαρτώνται από την αγορά δεν θα υπάρχει λό-

γο̋ να καταφεύγουν στην παραγωγή ή το εμπόριο ναρκωτικών για να 

επιβιώσουν. Αντίστοιχα, όταν η νέα κοινωνία θα προσφέρει πραγματικό 

νόημα στη ζωή, εφόσον θα εξασφαλίζει την αυτονομία των πολιτών ω̋ 

ατόμων και ω̋ συνόλου, δεν θα χρειάζεται αυτοί να καταφεύγουν στα 

ναρκωτικά για να προσδίδουν νόημα στη ζωή του̋. 

Βραχυπρόθεσμα, όπω̋ θα προσπαθήσω να δείξω στη συνέχεια, θα 

έπρεπε να εγκαταλειφθεί τόσο η πολιτική τη̋ καταστολή̋ τη̋ χρήση̋ 

όσο και η πολιτική τη̋ φιλελευθεροποίηση̋. Το εμπόριο ναρκωτικών εί-

τε νόμιμο είτε παράνομο είναι εγκληματικό για το κοινωνικό σύνολο. Η 

πρόληψη και η θεραπεία θα έπρεπε να ανατεθούν στην πρωτοβουλία 

αυτοοργανωμένων και κατάλληλα εκπαιδευμένων πολιτών, στο επίπεδο 

συνοικία̋ ή δήμου (όπω̋ άλλωστε έχει προταθεί από ανθρώπου̋ με 

πείρα και γνώσει̋ πάνω στο θέμα) και όχι στο Κράτο̋ και του̋ 

εμπόρου̋. 

603. Τ. Fotopoulos, «The Rise of New Irrationalism and its Incompatibility with 

Inclusive Democracy», Democracy and Nature, τόμ. 4, αρ. 2/3, 1998, σελ. 1-49. 
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β. Εξουσία και ναρκωτικά 

Όπω̋ ανάφερα παραπάνω, τμήμα τη̋ «προοδευτική̋» μυθολογία̋ 

που αναπτύσσεται, ιδιαίτερα στη χώρα μα̋, θεωρεί ότι το πρόβλημα των 

ναρκωτικών είναι απλώ̋ ένα «εξουσιαστικά κατασκευασμένο πρόβλη-

μα». Ότι δηλαδή για διάφορου̋ λόγου̋, που εξυπηρετούν την (αμερικα-

νική) εξουσία, έχει εισαχθεί η ποινικοποίηση τη̋ χρήση̋. Είναι δε χαρα-

κτηριστικό ότι οι υποστηρικτέ̋ του μύθου αυτού δεν βλέπουν καμία αντί-

φαση στο γεγονό̋ ότι σήμερα η (ευρωπαϊκή) εξουσία τάσσεται υπέρ τη̋ 

φιλελευθεροποίηση̋, από τμήματα τη̋ ηγεσία̋ του κλήρου και τη̋... 

αστυνομία̋ μέχρι και κόμματα του κατεστημένου, όπω̋ οι βρετανοί Φι-

λελεύθεροι, που θέτουν τώρα θέμα αναθεώρηση̋ τη̋ νομοθεσία̋ για τα 

ναρκωτικά. 

Δεν θα επαναλάβω τι̋ θέσει̋ που επανειλημμένα έχω υποστηρίξει 

αλλού πάνω στο κρίσιμο αυτό κοινωνικό πρόβλημα.
604

 Συνοπτικά, η θέση 

που προσπάθησα να υποστηρίξω στο παρελθόν είναι ότι η λύση δεν βρί-

σκεται ούτε στην ποινικοποίηση τη̋ χρήση̋, που απλώ̋ τιμωρεί τα θύ-

ματα, ούτε βέβαια στη νομιμοποίηση των ναρκωτικών, που θα συντείνει 

στην εξάπλωσή του̋. Δεδομένου δηλαδή ότι η σημερινή επιδημική εξά-

πλωση των ναρκωτικών αποτελεί ένα νέο κοινωνικό φαινόμενο το οποίο 

μπορεί να εξηγηθεί με αναγωγή στου̋ κοινωνικού̋ και οικονομικού̋ πα-

ράγοντε̋ που προσδιορίζουν το σημερινό σύστημα κοινωνική̋ οργάνω-

ση̋, οποιαδήποτε απόπειρα πραγματική̋ αντιμετώπιση̋ του προβλήμα-

το̋ θα έπρεπε να στοχεύει πρωταρχικά στην αποτροπή τη̋ παραπέρα 

εξάπλωση̋ τη̋ κατάχρηση̋ ναρκωτικών και την παράλληλη κοινωνική 

ενίσχυση των εξαρτημένων και όχι απλώ̋ στην καταπολέμηση των συ-

μπτωμάτων τη̋ κατάχρηση̋ ναρκωτικών (αύξηση εγκληματικότητα̋ 

κ.λπ.). Προ̋ την κατεύθυνση αυτήν είχα προτείνει παλαιότερα την άρση 

τη̋ ποινικοποίηση̋ τη̋ χρήση̋ που δεν θα συνοδευόταν όμω̋ από τη 

νομιμοποίηση των ναρκωτικών, αλλά από τη δημιουργία κοινοτικών κέ-

ντρων, τα οποία, με στόχο την ενδυνάμωση τη̋ ατομική̋ αυτονομία̋ 

604. Βλ. Τ. Φωτόπουλο̋, Ναρκωτικά. Πέρα από τη δαιμονολογία τη̋ ποινικο-

ποίηση̋ και την «προοδευτική» μυθολογία τη̋ φιλελευθεροποίηση̋, ό.π. 
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των χρηστών, θα στήριζαν τα προγράμματα πρόληψη̋ και κοινωνικού 

ελέγχου. 

Η πρόταση αυτή στηρίζεται στη θέση ότι η εξάρτηση από ναρκωτικέ̋ 

ουσίε̋ και ιδιαίτερα από τα σκληρά ναρκωτικά, αλλά όχι σπάνια και από 

τα μαλακά, είναι αναμφισβήτητο ότι έχει κοινωνικέ̋ συνέπειε̋, καθώ̋ 

και βραχυχρόνιε̋, αν όχι μακροχρόνιε̋, επιδράσει̋ στη διανοητική ικα-

νότητα των χρηστών, πράγμα που νομιμοποιεί το κοινωνικό σύνολο στον 

έλεγχο τη̋ χρήση̋ του̋. Αυτό όμω̋ δεν συμβαίνει με το τσιγάρο, το αλ-

κοόλ ή με τον... καφέ, όπω̋ εκ του πονηρού ισχυρίζονται οι προοδευτι-

κοί «αντεξουσιαστέ̋». Και αυτό, διότι η μόνη συνέπεια τη̋ εξάρτηση̋ 

από το τσιγάρο είναι η διακινδύνευση τη̋ ζωή̋ του ίδιου του χρήστου, 

ιδιαίτερα όταν υπάρχουν μέτρα διαχωρισμού καπνιστών και μη σε δημό-

σιου̋ χώρου̋. Ούτε βέβαια υπάρχει σύγκριση με το αλκοόλ, παρόλο 

που η εξάρτηση από αυτό έχει ανάλογε̋ κοινωνικέ̋ συνέπειε̋ με τα 

ναρκωτικά, εφόσον είναι δεδομένο ότι η αναλογία αλκοολικών προ̋ 

του̋ καταναλωτέ̋ είναι ελάχιστη σε σχέση με την αντίστοιχη αναλογία 

στα ναρκωτικά. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι οι ίδιοι οι εξαρτημένοι από 

ναρκωτικά σε πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύθηκε στο δελτίο του βρε-

τανικού Royal College of Psychiatry δηλώνουν ότι είναι εναντίον τη̋ απο-

ποινικοποίηση̋ των ναρκωτικών, με την εξαίρεση τη̋ κάνναβη̋. Όπω̋ 

δήλωσε ο Dr. Sahib που συνέταξε τη σχετική έκθεση, «η πλειονότητα 

των χρηστών πιστεύει ότι η αποποινικοποίηση των ναρκωτικών θα οδη-

γήσει σε αύξηση τη̋ χρήση̋».
605 

Όμω̋, σήμερα έχει καλλιεργηθεί η ιδεολογία ανάμεσα στου̋ νέου̋, 

ιδιαίτερα στον αντεξουσιαστικό χώρο, ότι η κατανάλωση ναρκωτικών, 

που συχνά καταλήγει σε εξάρτηση, αποτελεί κάποιο είδο̋ «αντεξουσια-

στική̋» στάση̋ ζωή̋. Η πολιτική τη̋ ποινικοποίηση̋ τη̋ χρήση̋ παίζει 

βασικό ρόλο στη «νομιμοποίηση» τη̋ βλακώδου̋ αυτή̋ ιδεολογία̋, η 

οποία δεν έχει κανένα θεωρητικό ή ιστορικό στήριγμα. Έτσι, στο θεωρη-

τικό επίπεδο, υποστηρίζεται η θέση ότι η κατασταλτική πολιτική ανάγε-

ται στην υπέρτατη πλανητική εξουσία των ΗΠΑ (και τη̋ CIA) με στόχου̋: 

605. L. Harding, The Guardian, 14/4/98. 
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τη δημιουργία υποκατάστατου στην «αυτοκρατορία του κακού» που εξα-

φανίστηκε με το τέλο̋ του ψυχρού πόλεμου, την παροχή καλύμματο̋ 

(και χρηματοδότηση̋) για επεμβάσει̋ οπουδήποτε απειλούνται τα συμ-

φέροντα των ΗΠΑ, τον έλεγχο του «πλεονάζοντο̋» (κατά Chomsky) πλη-

θυσμού μέσω τη̋ αύξηση̋ τη̋ καταπίεση̋ και τη̋ συνακόλουθη̋ τρο-

μοκράτησή̋ του, τη δημιουργία δυνατότητα̋ για το χρηματοπιστωτικό 

σύστημα των ΗΠΑ να επεκτείνει τι̋ δραστηριότητέ̋ του μέσω τη̋ διαχεί-

ριση̋ του παράνομου χρήματο̋ από το λαθρεμπόριο ναρκωτικών κ.λπ. 

Αλλά, μολονότι κανένα̋ δεν θα αμφισβητούσε ότι η κατασταλτική πολιτι-

κή έχει παίξει πράγματι κατά καιρού̋ του̋ παραπάνω ρόλου̋, αποτελεί 

κατά τη γνώμη μου απλοϊκή γενίκευση η άποψη ότι για τι̋ άρχουσε̋ ελίτ 

στι̋ ΗΠΑ και αλλού η πολιτική καταστολή̋ επιβάλλεται βασικά από λό-

γου̋ σαν του̋ παραπάνω. Όπω̋ αντίστοιχα θα αποτελούσε ανόητη συ-

νωμοσιολογία η δικαιολόγηση τη̋ ποτοαπαγόρευση̋ στη διάρκεια του 

μεσοπόλεμου για παρόμοιου̋ λόγου̋. 

Είναι φανερό ότι η κατασταλτική πολιτική επιβάλλεται βασικά από τι̋ 

ανάγκε̋ του κεφαλαίου για παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα τι̋ 

οποίε̋ αγνοούν οι προοδευτικοί «αντεξουσιαστέ̋». Διότι βέβαια αυτό 

που ανησυχεί τι̋ άρχουσε̋ ελίτ σε σχέση με τα ναρκωτικά δεν είναι ο 

αριθμό̋ των θανάτων που προκαλούν, αλλά το γεγονό̋ ότι, πέρα από 

την επιπρόσθετη επιβάρυνση στα συστήματα υγεία̋, επιδρούν αρνητικά 

στη διανοητική ικανότητα των εξαρτημένων και επομένω̋ στην παραγω-

γικότητα του̋. Γι' αυτό και δεν σκοτίζονται εάν το τσιγάρο προκαλεί 

αντίστοιχη επιβάρυνση στα συστήματα υγεία̋ και περισσότερου̋ θανά-

του̋. Είναι άλλωστε προφανέ̋ ότι όλα τα παραπάνω οφέλη από την κα-

τασταλτική πολιτική μπορούν να επιτευχθούν (και ήδη επιδιώκονται) με 

αλλά μέσα. Για παράδειγμα, ο «πόλεμο̋ κατά τη̋ τρομοκρατία̋» από 

χρόνια παίζει πολύ πιο σοβαρό ρόλο υποκατάστατου στην «αυτοκρατο-

ρία του κακού» από τον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών» και ήδη έχει 

οδηγήσει σε αντίστοιχε̋ επεμβάσει̋ στη Μέση Ανατολή, την Αφρική και 

αλλού, ενώ τα γεγονότα του Σεπτέμβρη 2001 αναδεικνύουν τον «πόλε-

μο» αυτόν σε επάξιο διάδοχο του Ψυχρού Πολέμου. Ακόμη, η εξουσία 

δεν έχει έλλειψη προσχημάτων για την καταπίεση του πλεονάζοντο̋ 

πληθυσμού, όπω̋ άλλωστε συνέβαινε και πριν την εξάπλωση των ναρ-
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κωτικών. Ούτε βέβαια, η επιβίωση του χρηματοπιστωτικού συστήματο̋ 

των ΗΠΑ εξαρτάται από τη διαχείριση του ναρκοχρήματο̋»! Τα κέρδη 

άλλωστε από ένα νόμιμο εμπόριο των ναρκωτικών δεν θα ήταν χαμηλό-

τερα από τα σημερινά. Εάν λοιπόν η αμερικανική ελίτ σήμερα είναι υπέρ 

τη̋ κατασταλτική̋ πολιτική̋ αυτό δεν οφείλεται σε κάποια συνομωσία 

αλλά απλώ̋ στο γεγονό̋ ότι κρίνει (προ̋ το παρόν) ότι το όφελο̋ στην 

παραγωγικότητα από την καταστολή, που πιστεύει ότι συγκρατεί την πα-

ραπέρα εξάπλωση των ναρκωτικών, είναι σημαντικότερο από το προσ-

δοκώμενο όφελο̋ από τη νομιμοποίηση (μείωση εγκληματικότητα̋ 

κ.λπ.). Αντίθετη εκτίμηση κάνουν σήμερα οι ευρωπαϊκέ̋ ελίτ που στρέ-

φονται υπέρ τη̋ φιλελευθεροποίηση̋. 

Αλλά και η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι ο έλεγχο̋ του πληθυσμού 

δεν επιτυγχάνεται μόνο μέσω τη̋ καταστολή̋, όπω̋ (αφελώ̋ ή μη) υπο-

στηρίζουν οι «αντεξουσιαστέ̋», αλλά, πολύ περισσότερο, μέσω τη̋ 

ίδια̋ τη̋ διάδοση̋ των ναρκωτικών από την εξουσία. Ο Marx είχε παρα-

στατικά περιγράψει στην αρθρογραφία του πώ̋ οι βρετανοί αποικιοκρά-

τε̋ είχαν καταφύγει ακόμη και σε πόλεμο με την Κίνα για να διασφαλί-

σουν την εισαγωγή οπίου. Δηλαδή, ενό̋ «δηλητηριώδου̋», κατά το 

Marx, ναρκωτικού που, όπω̋ τόνιζε, ήταν προηγούμενα εντελώ̋ άγνω-

στο στου̋ Κινέζου̋, με προφανή στόχο την εξασφάλιση τη̋ οικονομική̋ 

εξάρτηση̋ τη̋ απέραντη̋ αυτή̋ χώρα̋.
606

 Αλλά και πρόσφατα, όπω̋ 

αποκάλυψε ο Gary Webb,
607

 η CIA εσκεμμένα δημιούργησε μια επιδημία 

κοκαΐνη̋ στα γκέτο των μαύρων του Λο̋ Άντζελε̋ (πράγμα που πρό-

σφατα επιβεβαίωσαν τρει̋ κυβερνητικέ̋ εκθέσει̋) για να χρηματοδοτή-

σει του̋ κόντρα̋ τη̋ Νικαράγουα̋, με αποτέλεσμα την αποσύνθεση τη̋ 

μαύρη̋ κοινότητα̋.
608

 Έτσι, με ένα σμπάρο η CIA πετύχαινε δυο τρυγό-

νια: την «ειρηνοποίηση» τόσο των Νικαραγουανών (με τι̋ σφαίρε̋) όσο 

και των μαύρων -που είναι κατεξοχήν θύματα του νεοφιλελευθερισμού-

(με τα ναρκωτικά). 

606. Κ. Marx, On Colonialism and Modernization, Anchor, 1969, σελ. 340-48. 

607. G. Webb, Dark Alliance: The CIA, The Contras and the Crack Cocaine 

Explosion, Seven Stories Press, 1998. 

608. D. Taylor, The Guardian, 16/9/99. 
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γ. Ο ελληνικό̋ «εκσυγχρονισμό̋» στα ναρκωτικά 

Όπω̋ είχα προβλέψει αλλού,
609

 «οι "εκσυγχρονιστικέ̋" τάσει̋, που 

φαίνεται ότι επικρατούν σήμερα στην EE, για την ελεύθερη διάθεση τη̋ 

κάνναβη̋ και την παροχή μεθαδόνη̋ και ηρωίνη̋ σε όλου̋ του̋ εξαρ-

τημένου̋ χρήστε̋ με απλή συνταγή γιατρού, πρόκειται σύντομα να υιο-

θετηθούν και από τη δική μα̋ "εκσυγχρονιστική" ελίτ». Η πρόταση αυτή 

ήδη υλοποιείται σε σειρά από ευρωπαϊκέ̋ χώρε̋ ενώ προβληματίζεται 

για την εφαρμογή τη̋ ακόμη και η αμερικανική ελίτ (από δικαστέ̋, μέ-

χρι... το Χόλυγουντ!), παρά τα συνωμοσιολογικά ανοητολογήματα ότι ο 

(αμερικανικό̋) «πόλεμο̋ κατά των ναρκωτικών» αποτελεί το κύριο μέσο 

για τον έλεγχο του πλανήτη. Είναι φανερό ότι τα «προοδευτικά» τμήματα 

τη̋ υπερεθνική̋ ελίτ αποφάσισαν την ουσιαστική λήξη του πόλεμου κα-

τά των ναρκωτικών, όχι βέβαια διότι... βαρέθηκαν να ελέγχουν τον πλα-

νήτη αλλά διότι σήμερα εκτιμούν ότι η κατασταλτική πολιτική έχει γίνει 

πιο δαπανηρή για τι̋ ελίτ (σε όρου̋ αυξημένη̋ εγκληματικότητα̋ και 

επιβάρυνση̋ των συστημάτων υγεία̋) από μια εναλλακτική πολιτική φι-

λελευθεροποίηση̋ τη̋ νομοθεσία̋. Η εναλλακτική βέβαια αυτή πολιτική 

έχει το δικό τη̋ κόστο̋ για τι̋ ελίτ, γι' αυτό και μέχρι σήμερα την απέ-

φευγαν. Το κόστο̋ αυτό μετριέται σε όρου̋ μείωση̋ τη̋ παραγωγικό-

τητα̋ που θα επέφερε η αναμενόμενη (όπω̋ έδειξε η εμπειρία μετά την 

άρση τη̋ ποτοαπαγόρευση̋) παραπέρα εξάπλωση τη̋ χρήση̋ των ναρ-

κωτικών. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι η σημερινή φιλελευθεροποίηση τη̋ 

νομοθεσία̋ στη Δύση συνοδεύεται από προτάσει̋ για υποχρεωτικά 

«τεστ» των υπόπτων για κατάχρηση ναρκωτικών ανάμεσα στου̋ εργαζό-

μενου̋, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικέ̋ συνέπειε̋ στην παρα-

γωγικότητα. 

Με τη συνήθη λοιπόν καθυστέρηση ήδη γίνονται τα πρώτα βήματα 

και στη χώρα μα̋ για τον «εκσυγχρονισμό» τη̋ σε σχέση με το πρόβλη-

μα των ναρκωτικών που αυξανόμενα παίρνει εκρηκτικέ̋ διαστάσει̋. Αυ-

τό δείχνει για παράδειγμα η «πρόταση των πέντε» βουλευτών από όλα 

609. Βλ. Τ. Φωτόπουλο̋, Ναρκωτικά. Πέρα από τη δαιμονολογία τη̋ ποινικο-

ποίηση̋ και την «προοδευτική» μυθολογία τη̋ φιλελευθεροποίηση̋, ό.π. 
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τα «εκσυγχρονιστικά» κόμματα (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΝ) που υιοθετεί την παρα-

πάνω γραμμή τη̋ υπερεθνική̋ ελίτ. Η πολιτική αυτή δεν έχει βέβαια 

στόχο την καταπολέμηση τη̋ εξάπλωση̋ των ναρκωτικών που είναι το 

πρόβλημα αλλά, όπω̋ ρητά δηλώνει, τον «περιορισμό τη̋ βλάβη̋»(harm  

reduction) με την έννοια τη̋ μείωση̋ των κινδύνων που αντιμετωπίζουν 

όσοι χρησιμοποιούν «ναρκωτικέ̋» ουσίε̋. Η (συνήθω̋ σιωπηρή) υπόθε-

ση είναι ότι δεν υπήρξαν ποτέ, ούτε θα υπάρξουν στο μέλλον, κοινωνίε̋ 

χωρί̋ «ναρκωτικά» - υπόθεση που διαστρεβλώνει την ιστορική εμπειρία 

η οποία δείχνει ότι η σημερινή επιδημική σχεδόν εξάπλωση των ναρκωτι-

κών είναι πρωτόγνωρο φαινόμενο που συνδέεται με την ανάδυση τη̋ νε-

οφιλελεύθερη̋ παγκοσμιοποίηση̋ στο τελευταίο τέταρτο του εικοστού 

αιώνα και έχει ελάχιστη σχέση με την περιθωριακή χρήση ναρκωτικών 

ουσιών στο παρελθόν, ή την περιστασιακή χρήση για θρησκευτικού̋ ή 

ιατρικού̋ λόγου̋.
610 

Βασικό στοιχείο τη̋ φιλελευθεροποιητική̋ νομοθεσία̋ είναι ο διαχω-

ρισμό̋ μεταξύ «μαλακών» (κυρίω̋ τη̋ κάνναβη̋) και «σκληρών» ναρκω-

τικών, με βάση την υπόθεση ότι η κάνναβη δεν είναι εξαρτησιογόνο̋ ου-

σία και οπωσδήποτε είναι λιγότερη επικίνδυνη από τα «σκληρά». Όμω̋, 

όπω̋ έδειξε πρόσφατη έρευνα του καθηγητού Steven Goldberg στο 

Nature Neuroscience
611

 η κάνναβη είναι το ίδιο εξαρτησιογόνο̋ όσο και 

ναρκωτικά όπω̋ η κοκαΐνη, κάτι που καταρρίπτει τον «προοδευτικό» μύ-

θο ότι είναι αβλαβή̋
612

. Όσον αφορά την επικινδυνότητα των μαλακών 

ναρκωτικών είναι γεγονό̋ ότι πολλά από τα «σκληρά» είναι πράγματι πιο 

επικίνδυνα από την κάνναβη αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η τελευταία εί-

ναι ακίνδυνη, όπω̋ υποστηρίζουν οι «προοδευτικοί», οι οποίοι, συνήθω̋ 

κρίνοντα̋ «εξ ίδιων», βολικά αγνοούν το γεγονό̋ ότι η ελεγχόμενη χρή-

ση από επιτυχημένα κοινωνικά άτομα έχει εντελώ̋ διαφορετικέ̋ συνέ-

610. Ό.π. 

611. Βλ. Τ. Radford, The Guardian, 16/10/2000. 

612. Πριν προλάβουν οι γνωστοί «αντεξουσιαστέ̋» συνωμοσιολόγοι να τον 

κατατάξουν στα όργανα τη̋ CIA, θα έπρεπε να μάθουν ότι ο Goldberg είχε κάνει 

παρόμοια ανακάλυψη για το τσιγάρο πριν 20 χρόνια οδηγώντα̋ την καπνοβιομη-

χανία σε βαθιά κρίση. 

4 5 7 



Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η , Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Α Κ Α Ι Π Ε Ρ Ι Ε Κ Τ Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ P A T Ι Α 

πειε̋ από την ανεξέλεγκτη χρήση στην οποία καταφεύγει η συντριπτική 

πλειοψηφία των χρηστών (άνεργοι και περιθωριακοί νέοι, μαθητέ̋ που 

καταφεύγουν σε τεχνητού̋ παράδεισου̋ για να εκτονωθούν από την 

πίεση του σχολείου, φυλακισμένοι κ.λπ.). Όπω̋ έδειξε πολύ πρόσφατη 

έρευνα που δημοσιεύθηκε στην British Journal of Psychiatry
613

 η τακτική 

χρήση κάνναβη̋ μπορεί να χειροτερεύσει την πνευματική υγεία όχι μόνο 

ανθρώπων με σχετικέ̋ διαταραχέ̋ αλλά και κάθε χρήστη οδηγώντα̋ σε 

«προσβολέ̋ πανικού» και άγχο̋, καθώ̋ και βλάβε̋ στη μνήμη και την 

ικανότητα συγκέντρωση̋. Πράγμα που έρχεται να επιβεβαιώσει προη-

γούμενε̋ μελέτε̋ που έδειχναν ότι σε ένα εργοστάσιο όπου οι εργάτε̋ 

χρησιμοποιούν μηχανήματα, οι χρήστε̋ κάνναβη̋ αποτελούν πραγματι-

κό κίνδυνο για τον εαυτό του̋ και του̋ άλλου̋.
614 

Ένα̋ άλλο̋ μύθο̋ που χρησιμοποιείται από την «προοδευτική» πα-

ραπληροφόρηση, στην οποία στηρίζεται και η «πρόταση των πέντε», εί-

ναι ότι όπου στην Ευρώπη εφαρμόστηκε η νέα «εκσυγχρονιστική» πολιτι-

κή έχει δώσει γενικώ̋ θετικά αποτελέσματα μετατοπίζοντα̋, ειδικότερα, 

τη χρήση από τι̋ νεαρέ̋ ηλικίε̋. Όμω̋ η σχετική εμπειρία διαψεύδει και 

αυτό τον ισχυρισμό. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση (Οκτώβρη̋ 

2000) του ερευνητικού κέντρου που παρακολουθεί τη χρήση ναρκωτικών 

στην EE,
615

 μερικέ̋ από τι̋ χώρε̋ που χρησιμοποιούν ω̋ υποδείγματα 

οι οπαδοί τη̋ εκσυγχρονιστική̋ φιλελευθεροποίηση̋ φιγουράρουν στην 

κορυφή των χωρών τη̋ EE με την υψηλότερη αναλογία «προβληματι-

κών» χρηστών στι̋ ηλικίε̋ 15 έω̋ 64 - κατά σειρά: Λουξεμβούργο, Ιτα-

λία, Βρετανία και Ισπανία. Όσον αφορά την κατάχρηση ναρκωτικών 

(σκληρών και μαλακών) μεταξύ ανήλικων 15-16 χρόνων, πρώτε̋ στη λί-

στα έρχονται οι Βρετανία (40%), Ιρλανδία (37%), Ολλανδία (32%) - τ ο κα-

τεξοχήν πρότυπο των οπαδών τη̋ φιλελευθεροποίηση̋- ενώ στην Ελλά-

δα μόνο το 14% των νέων έκαναν κατάχρηση ναρκωτικών (10% κάννα-

613. Τ. Radford, The Guardian, 1/2/01. 

614. Η. Carter, The Guardian, 2/11/98. 

615. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, «State of 

Drugs in the EU», The Guardian, 12/10/2000. 
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βη̋). Προφανώ̋ πρέπει να «εκσυγχρονιστούμε» για να εξομοιωθούμε 

και σε σχέση με αυτό το θλιβερό γεγονό̋ προ̋ του̋ εταίρου̋ μα̋! 

Φυσικά, η λύση στο πρόβλημα των ναρκωτικών δεν βρίσκεται στη ση-

μερινή καταστολή, αλλά ούτε και στη φιλελευθεροποίηση. Και οι δυο πο-

λιτικέ̋ αποσκοπούν στην καταπολέμηση απλώ̋ των συμπτωμάτων του 

προβλήματο̋ και όχι των ίδιων των αιτιών του. Και αυτό, διότι τόσο η κα-

ταστολή όσο και η φιλελευθεροποίηση παίρνουν δεδομένο το θεσμικό 

πλαίσιο τη̋ οικονομία̋ τη̋ αγορά̋ και τη̋ νεοφιλελεύθερη̋ παγκο-

σμιοποίηση̋ που αποτελεί την απώτερη αιτία τη̋ σημερινή̋ μαζική̋ 

εξάπλωση̋ των ναρκωτικών. Η μακροπρόθεσμη επομένω̋ λύση περνά 

αναγκαστικά μέσα από τον αγώνα εναντίον του θεσμικού αυτού πλαισίου 

και το κτίσιμο μια̋ πραγματικά Περιεκτική̋ Δημοκρατία̋. Στο ενδιάμεσο 

στάδιο, είχα προτείνει παλαιοτέρα τη δημιουργία ειδικών κέντρων πρό-

ληψη̋ και ενδυνάμωση̋ τη̋ ατομική̋ αυτονομία̋ των τοξικομανών σε 

κάθε δήμο,
616

 που θα συνόδευαν την αποποινικοποίηση του χρήστη, π.χ. 

με αιτιολογικό τη διαταραχή στην πνευματική λειτουργία που αναμφι-

σβήτητα προκαλεί η κατάχρηση ναρκωτικών. Η χρήση όμω̋ δεν θα πρέ-

πει να αποποινικοποιηθεί για κανένα ναρκωτικό, μαλακό ή σκληρό, ώστε 

να παραμένει η κοινωνική ηθική απαξίωση των ναρκωτικών που αποτελεί 

αναπόσπαστο στοιχείο μια̋ αποτελεσματική̋ προληπτική̋ πολιτική̋. Η 

έμμεση διαφήμιση των ναρκωτικών ουσιών στην οποία καταλήγει η προ-

παγάνδα για τη φιλελευθεροποίηση αποτελεί βασικό λόγο που οι νέοι 

μα̋ απερίσκεπτα καταφεύγουν στα ναρκωτικά, υποθέτοντα̋ ότι, ιδιαίτε-

ρα τα «μαλακά», δεν βλάπτουν, παρά το γεγονό̋ ότι συνήθω̋ αποτε-

λούν το πρώτο βήμα για τη μετέπειτα μετάβαση στα σκληρά. 

Μια τέτοια πολιτική, που πραγματικά θα «περιόριζε τη βλάβη», προϋ-

ποθέτει αποτελεσματικό, κεντρικό και τοπικό, έλεγχο τη̋ προμήθει-

α̋/διάθεση̋ ναρκωτικών μέσω τη̋ πάταξη̋ τη̋ παραγωγή̋-εμπορία̋-

προμήθεια̋ ναρκωτικών ουσιών με αυστηρέ̋ ποινέ̋ κατά των μεγαλε-

μπόρων και αποποινικοποίηση των χρηστών-μικρεμπόρων, εντατική προ-

616. Βλ. Τ. Φωτόπουλο̋, Ναρκωτικά. Πέρα από τη δαιμονολογία τη̋ ποινικο-

ποίηση̋ και την «προοδευτική» μυθολογία τη̋ φιλελευθεροποίηση̋, ό.π. 
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βολή από τα σχολεία και τα ΜΜΕ των επικίνδυνων συνεπειών από την κα-

τάχρηση ναρκωτικών, δωρεάν παροχή, αποκλειστικά από τα ειδικά κέ-

ντρα, με απαγόρευση τη̋ κερδοσκοπική̋ ιδιωτική̋ «πρωτοβουλία̋», 

υπηρεσιών απεξάρτηση̋ και στήριξη̋ και - τ ο κυριότερο- κοινωνική δέ-

σμευση για την επανένταξη των τοξικομανών στη κοινωνία. 
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