
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

«Προσδιορίζοντας τὸ ἄτομο ὡς ἕναν ὀρθολογικὸ ὠφελιμιστῆ, ἡ φιλελεύθερη ἰδεο-

λογία δὲν μποροῦσε νὰ ἀναγνωρίσει καμία ἄλλη μορφὴ συσχέτισης πέραν ἐκείνης

ποὺ  στηριζόταν  στὸν  ὑπολογισμὸ  τοῦ  ἀμοιβαίου  ὀφέλους  -δηλαδή,  σὲ  ἕνα  συμ-

βόλαιο. Ὁ φιλελευθερισμὸς δὲν ἀφήνει κανένα χῶρο γιὰ ἐκεῖνες τὶς μορφὲς συσχέτι -

σης ποὺ βασίζονται στὴν αὐθόρμητη συνεργασία -ἤ, στὴν καλύτερη περίπτωση, κα-

ταδικάζει αὐτὲς τὶς σχέσεις στὴν ἀνασφάλεια καὶ τὸ περιθώριο. Ὅταν οἱ ἄνθρωποι

ἀρχίζουν νὰ διαπληκτίζονται γιὰ τὰ δικαιώματά τους καὶ τὴ δίκαιη μοιρασιὰ τῶν ἀγα-

θῶν, ἡ αὐθόρμητη συνεργασία καταρρέει, οἱ ἄνθρωποι ἀρχίζουν καὶ διαπληκτίζονται

γιὰ τὰ δικαιώματά τους. Δὲν εἶναι τόσο σημαντικὸ νὰ ξεδιαλύνει κανεὶς ποιό προηγή-

θηκε ἱστορικά, ὅσο τὸ νὰ ἀναγνωρίσει τὴν ἔνταση ποὺ ὑφίσταται, ἀπὸ τὴ μία μεριά,

ἀνάμεσα στὴ συμβασιακὴ συσχέτιση, τοῦ γάμου, τῆς οἰκογένειας ἰδιαίτερα, καὶ ἀπὸ

τὴν ἄλλη πλευρά, στὴν ἄποψη ποὺ βλέπει τὴν ὑπόσχεση τῆς δέσμευσης ὄχι ὡς συμ-

βασιακὴ ὑποχρέωση ἀλλὰ ὡς δοκιμασία τοῦ ἀνθρώπινου χαρακτῆρα. Σύμφωνα μὲ

τὴν πρώτη ἄποψη, ἡ ὑπόσχεση τῆς δέσμευσης ἰσχύει ὅσο αὐτὴ λειτουργεῖ πρὸς ἀμοι-

βαῖο ὄφελος, ἤ -σὲ μιὰ παραλλαγὴ λίγο καλύτερη ἀπὸ αὐτὴν τὴν προνοητικὴ ἠθική-

ἐπειδὴ ὁ καθένας κρίνει ἐπιθυμητὴ τὴν ἑδραίωση τῆς ἀντίληψης ὅτι τηρεῖ τὶς ὑπο-

σχέσεις του. Ἡ δεύτερη ἄποψη, ἀντίθετα, ἀρνεῖται νὰ θεωρήσει ὅτι ἡ τήρηση τῶν

ὑποσχέσεων εἶναι ζήτημα κοινωνικῆς σύμβασης. Ὑποστηρίζει ὅτι «αὐτὸς ποὺ τηρεῖ

τὶς ὑποσχέσεις του», ὅπως γράφει καὶ ὁ Κ. Ρ. Μινόγκ (K. R. Minogue) ) στὸ βιβλίο του

The Liberal Mind (Ὁ φιλελεύθερος νοῦς), «ἔχει διαφορετικὸ χαρακτῆρα ἀπὸ ἐκεῖνον

ποὺ τὶς ἀθετεῖ» καὶ ὅτι «αὐτὸς ὁ χαρακτῆρας μπορεῖ νὰ ἀξιολογηθεῖ ἐπαρκῶς μόνο

μὲ ἠθικοὺς ὅρους». 

Καθὼς εἴμαστε παράγωγα τῆς φιλελεύθερης κουλτοῦρας μας, εἶναι δύσκολο γιὰ

ἐμᾶς νὰ συνειδητοποιήσουμε τὴ σημασία ποὺ ἀπέδιδαν ἄλλες πολιτικὲς παραδόσεις

στὴν αὐθόρμητη συνεργασία καὶ τὴν ἀξία ποὺ ἔχει ἡ τήρηση τῶν ὑποσχέσεων. Γιὰ

τοὺς Ἕλληνες, ἡ δυνατότητα νὰ τηρεῖ κανεὶς τὶς ὑποσχέσεις του ἐγγράφονταν στὴν

ἴδια τὴ φύση τοῦ ἀνθρώπου ὡς πολιτικοῦ ζώου. Ὁ φεουδαλισμὸς στηριζόταν, ἐπίσης,
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σὲ μιὰ διαφορετική,  ἀλλὰ ἐξίσου ἰσχυρὴ ἀξιολόγηση τῶν δεσμευτικῶν ὅρκων. Ἡ

σύγχρονη ἀντίληψη, ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ποὺ καθορίζει τὸν πολίτη καὶ τὸν ὑπεύθυ-

νο ἐνήλικα -ὅπως ἔχουμε συνηθίσει νὰ λέμε- εἶναι θεμελιωδῶς ἀπολίτικη, καὶ ἔχει νὰ

κάνει μὲ τὴ δυνατότητα ὀρθολογικῆς ἐπιλογῆς, τοῦ σωστοῦ ὑπολογισμοῦ τῆς χρησι-

μότητας καὶ τῆς προσωπικῆς ὠφέλειας. Δίνει, ἔτσι, μικρὴ σημασία στὶς δεσμευτικὲς

ὑποσχέσεις πάνω στὶς ὁποῖες στηρίζεται ἡ οἰκογένεια, ἰδίως ἄν στὴν ἰδεολογία τῶν

ἀτομικῶν δικαιωμάτων προσθέσουμε καὶ τὴν καθολικὴ ὑποχρέωση νὰ εἴμαστε εὐτυ-

χισμένοι. 

Ἡ φιλελεύθερη ἰδεολογία, ὄχι μόνον ὑποτιμᾶ τὴν οἰκογένεια, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ κἄν

νὰ τὴν κατανοήσει. Σὰν θεσμὸς τῆς φαντάζει ἀπολύτως ἀνορθολογικός, καθὼς τὰ

μέλη της, στὴν ἰδεατή της μορφή, δὲν σκέφτονται τὰ ἰδιαίτερά τους συμφέροντα καὶ

τὰ δικαιώματα ποὺ ἔχουν σχεδιαστεῖ γιὰ νὰ τὰ προστατέψουν -ἐπιπλέον, μάλιστα,

ὑπόσχονται νὰ παραμείνουν μαζὶ καὶ σὲ ὅλη τους τὴ ζωή. Τί ἀνοησία! Ἡ ὅλη τάση

τῆς φιλελεύθερης κοινωνίας -τοῦ σύγχρονου φιλελευθερισμοῦ, συγκεκριμένα- περιο-

ρίζει τὴν οἰκογενειακὴ ζωὴ (νοούμενη σὲ ὁποιαδήποτε συμβατικὴ ἐκδοχή της) στὴ

σφαῖρα τῆς «νοσταλγίας». 

Ἀξίζει, βέβαια, νὰ σημειωθεῖ ὅτι γιὰ τὴν ἀστάθεια τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς δὲν θε-

ωρῶ ὑπεύθυνο τὸν φεμινισμό. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ τελευταῖος εἶναι μιὰ ἔκφραση

ἐξαιρετικὰ βάσιμων διαμαρτυριῶν, καὶ ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ οἰκονομικὴ καὶ ἰδεολογι-

κὴ ἐπίθεση στὴν οἰκογενειακὴ ζωὴ προηγήθηκε τῆς ἀνάδυσης τοῦ φεμινιστικοῦ κινή-

ματος, θὰ ἦταν κουτὸ νὰ κατηγορήσει κανεὶς τὸν φεμινισμὸ γιὰ τὴ διάλυση τῆς οἰκο-

γενειακῆς ζωῆς. Ἀλλὰ εἶναι ἐξίσου κουτὸ τὸ νὰ προσποιεῖται κανεὶς ὅτι ὁ φεμινισμὸς

εἶναι συμβατὸς μὲ τὴν οἰκογένεια. Ὁ φεμινισμὸς εἶναι, μεταξὺ ἄλλων, παράγωγο τοῦ

φιλελευθερισμοῦ καὶ μοιράζεται τὴν πίστη τοῦ τελευταῖου στὰ ἀτομικὰ δικαιώματα,

στὶς συμβασιακὲς σχέσεις καὶ στὴν προτεραιότητα τῆς δικαιοσύνης -πράγματα ποὺ

δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ κατανοήσουμε τὴ φύση καὶ τὴν ἀξία τῆς αὐθόρμητης συνερ-

γασίας.

Αὐθόρμητες  ἑνώσεις,  ὅπως  εἶναι  ἡ  οἰκογένεια,  θεσμοποιοῦν  (ὑπὸ  μορφὴ  ὑπο-

σχέσεων,  ὅρκων  καὶ  διαθηκῶν)  τὴ  βούληση  νὰ  ἀποδεχτοῦμε  τὶς  ἐπιπτώσεις  τῶν
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πράξεών μας -καί, στὴν περίπτωση τῆς οἰκογένειας, τὴν πράξη τῆς τεκνοποίησης. Ἡ

οἰκογένεια ἐντάσσει τὶς μεγαλύτερες γενιὲς στὴ ζωὴ τῶν νέων. Ἀντιστρατεύεται τὴν -

ἰδιαίτερα ἀνεπτυγμένη στὸ ἀνθρώπινο εἶδος καὶ ἰδιαίτερα στοὺς ἄρρενες- τάση ἀπο-

φυγῆς τῆς εὐθύνης τῶν παιδιῶν. Ἡ οἰκογένεια εἶναι  ἡ ἀπάντηση τῆς κουλτοῦρας

στὴν ἰδιαίτερη διαμόρφωση τῆς ἀνθρώπινης βιολογίας,  δηλαδὴ στὴν ἀπουσία σε-

ξουαλικῆς περιοδικότητας, ποὺ ἐπιτρέπει στοὺς ἀνθρώπους νὰ τεκνοποιοῦν καὶ νὰ

ἐγκαταλείπουν τὰ παιδιά, καὶ στὴν παρατεταμένη ἐξάρτηση τῶν νεαρῶν ἀπὸ τοὺς γο-

νεῖς. Ὁ συνδυασμὸς αὐτῶν τῶν δύο βιολογικῶν ἰδιοτήτων θὰ μποροῦσε νὰ ἀποβεῖ

θανάσιμος γιὰ τὶς δυνατότητες ἀναπαραγωγῆς καὶ τῆς πολιτισμικῆς μεταβίβασης, ἐὰν

δὲν ὑπῆρχαν θεσμοὶ σχεδιασμένοι νὰ συγκρατοῦν τοὺς ἀνθρώπους κοντὰ στοὺς ἀπο-

γόνους τους καὶ νὰ ὑποχρεώνουν καὶ τὰ δύο φύλα νὰ συμμετέχουν στὴ φροντίδα

τους.

Παρ’ ὅλο ποὺ ὁ θεσμὸς τῆς οἰκογένειας ἐξανάγκασε τοὺς ἄνδρες νὰ γίνουν μονο-

γαμικοὶ, ἡ ἐφαρμογὴ δύο μέτρων καὶ δύο σταθμῶν στὴ σεξουαλική τους συμπεριφο-

ρὰ ἐρχόταν νὰ δικαιολογήσει τὶς συχνὲς παρεκκλίσεις τους ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἰδεῶδες, τὴν

ἴδια στιγμὴ ποὺ οἱ γυναῖκες τιμωροῦνται, ἐνίοτε βίαια καὶ αὐστηρὰ, γιὰ τὶς ἴδιες πα-

ρεκκλίσεις. Αὐτὰ τὰ δύο μέτρα καὶ τὰ δύο σταθμὰ ἦταν ἴσως ἡ κυριότερη αἰτία γιὰ

τὴν ὁποία τελικὰ ἡ οἰκογένεια ἀπαξιώθηκε. 

Ὁ 20ὸς αἰῶνας προσπάθησε ἀνεπιτυχῶς νὰ διορθώσει αὐτὴν τὴν ἀπροκάλυπτη

ἀδικία ἐγκαθιδρύοντας ἕνα ἑνιαῖο σύστημα ἀντιμετώπισης τῶν παρεκτροπῶν γιὰ ἄν-

δρες καὶ γυναῖκες, ἐνῶ ἡ κατάλληλη συνταγῆ θὰ ἦταν νὰ θέσει πιὸ αὐστηρὰ πρότυπα

σεξουαλικῆς πίστης καὶ μιὰ πιὸ ξεκάθαρη περιγραφῆ τῶν ὑποχρεώσεων ποὺ πρέπει

νὰ τηροῦν οἱ γονεῖς ἀπέναντι στὰ παιδιά τους. Ἡ «οἰκογενειακὴ πολιτική», ποὺ σχε-

διάστηκε γιὰ νὰ μεταβιβάσει τὴ γονεϊκὴ ὑπευθυνότητα στὸ κράτος, δὲν ἀποτελοῦσε

κἄν λύση στὸ πρόβλημα, πόσο μᾶλλον «ριζικὴ» λύση. Αὐτὸ ποὺ κατάφερε εἶναι νὰ

ἐνισχύσει τὸ μοντέλο τοῦ γραφειοκρατικοῦ ἀτομικισμοῦ, ποὺ ἤδη προϋπῆρχε, στὸ

ὁποῖο τὸ κράτος ἀναλαμβάνει τὶς φροντίδες τῆς ἀνατροφῆς ποὺ μέχρι πρότινος ἀπα-

σχολοῦσαν τοὺς γονεῖς τῶν παιδιῶν, ὥστε νὰ μποροῦν αὐτοὶ νὰ ἀπολαύσουν περισ-

σότερο τοὺς ἑαυτούς τους ὡς καταναλωτές. Μιὰ τέτοια λύση μᾶς μετατρέπει ὅλους
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σὲ παιδιά. Ὁ κόσμος μας, ὅμως, μπορεῖ νὰ ζήσει καὶ δίχως αὐτὸν τὸν «ριζοσπαστι-

σμό», ὁποῖος τὸ μόνο ποὺ ἔχει νὰ προτείνει εἶναι νὰ ὁδηγήσουμε τὶς παροῦσες τάσεις

στὸ πέρας τῶν λογικῶν τους συνεπειῶν. Δηλαδή, στὴν ἀπορρόφηση τῆς δημόσιας

ζωῆς ἀπὸ τὸ κράτος, καὶ τὴν καταστροφὴ ὅλων τῶν ἐνδιάμεσων θεσμῶν μέσω τοῦ

ἐπαναπροσδιορισμοῦ τους ὡς «ὁμάδες πίεσης» ἤ ὡς «θύλακες τῶν τρόπων ζωῆς»

(σύμφωνα τὴ φράση τοῦ Ρόμπερτ Μπέλα [Robe) rt Be) llah]), μέσα στοὺς ὁποίους τὰ

ἄτομα ἀφήνονται ἀπολύτως ἐλεύθερα νὰ πραγματώσουν τὶς ἀμιγῶς προσωπικές τους

ἐπιδιώξεις καὶ ἀπολαύσεις. 

Ἐπειδὴ τὸ μονογαμικὸ ἰδεῶδες, ὅπως ἔχει θεσμοποιηθεῖ στὴν οἰκογένεια, ἔρχεται

σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἀνθρώπινη βιολογία, εἶναι βάσιμο νὰ προσεγγίσουμε τὴν οἰκο-

γένεια κατ’ ἐξοχὴν ὡς ἕνα σύστημα περιορισμῶν. Γιὰ τὴν ἐποχή μας, ἐκείνη τοῦ Δια-

φωτισμοῦ, ἡ προφανὴς ἀνορθολογικότητα αὐτῶν τῶν περιορισμῶν, ἀκόμα καὶ ἡ ἴδια

ἡ ἰδέα τῶν ὅποιων περιορισμῶν, πυροδοτεῖ πολλὴ δραστηριότητα πρὸς ἀναζήτηση

«ἐναλλακτικῶν  τρόπων  ζωῆς»  (μιὰ  ἀπόπειρα,  ὡστόσο,  ποὺ  εἶναι  πολὺ  λιγότερο

διάχυτη ἀπ’ ὅσο θέλουν νὰ πιστεύουμε οἱ ἀπελευθερωτές μας, καθὼς ἔρχεται σὲ ἀντί-

θεση μὲ ἕναν σκληρὸ λαϊκὸ ρεαλισμὸ πάνω σὲ αὐτὰ τὰ ζητήματα). Μπροστὰ σὲ αὐτὴ

τὴν ἐξέγερση ἐνάντια στοὺς οἰκογενειακοὺς περιορισμούς, εἶναι σημαντικὸ νὰ ὑπο-

γραμμίσουμε τὴν ἀξία τους. Ἀξία, ἡ ὁποία στηρίζεται ὄχι μόνο στὸ ἀνασταλτικό τους

ἀποτέλεσμα -τὸ ὅτι δηλαδὴ χωρὶς αὐτοὺς θὰ ἦταν εὐκολότερο γιὰ τοὺς ἄνδρες νὰ

ἐγκαταλείπουν τὶς συζύγους καὶ τὰ παιδιά τους-, ἀλλὰ καὶ στὸ ὅτι ἡ ὕπαρξή τους ἐπι -

τρέπει μιὰ καλύτερη κατανόηση τῆς ἴδιας τῆς ἐλευθερίας, σὲ μιὰ ἐκδοχή της ποὺ

ὑπερβαίνει τὴν ταύτισή της μὲ τὸ δικαίωμα στὶς ἀπεριόριστες ἐπιλογὲς καὶ στὴ «μή-

δεσμευτικὴ ἀφοσίωση». 

Κρίστοφερ Λᾶς, Ποιό εἶναι τὸ σφάλμα τῆς Δεξιᾶς; – Γιατί ἡ Ἀριστερὰ δὲν ἔχει μέλ-

λον;, σ. 70-76, μτφ. Γιῶργος Ρακκᾶς, «Ἐναλλακτικὲς Ἐκδόσεις», Ἀθήνα, 2019 

Ὁ τίτλος τῆς ἀναρτήσεως καὶ ὁ πολυτονισμὸς εἶναι δικοί μας (ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ ΔΙΕ-

ΞΕΡΧΟΜΑΙ) 
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