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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΟΤΗΤΑ: 
Ο ΑΝΟΙΧΤΟΜΥΑΛΟΣ ΜΑΚΑΡΘΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

 
Ἡ  νέα  μόδα  πού ἦρθε  γιὰ  νὰ  ἀνανεώσει  τὸ  λεξιλόγιο,  τὴν  αἰσθητικὴ  καὶ  τοὺς
τρόπους  συμπεριφορὰς τῶν φιλελεύθερων κοινωνιῶν ἀκούει στὸ ὄνομα «πολιτικὴ
ὀρθότητα». Ἀπὸ τὶς μεσοαστικὲς γειτονιὲς τῶν Βρυξελλῶν, τὶς φοιτητικὲς συνοικίες
τῆς Βαρκελώνης, τὸ Καρτιὲ Λατὲν τῶν Παρισίων, τὰ ἀκαδημαϊκὰ campus τῶν Ἡνω-
μένων Πολιτειῶν, τὰ Ἐξάρχεια ὡς καὶ τὸ Kreuzberg, ἡ πολιτικὴ ὀρθότητα εἶναι τὸ
νέο must στὶς σχέσεις μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Ἐκ πρώτης ὄψεως, τούτη ἡ ρυθμιστικὴ
ἀρχὴ φαντάζει ἰδιαίτερα γοητευτικὴ ἐφόσον καὶ δημιουργεῖ προσδοκίες ὑπεράσπισης
τῶν ἀδυνάμων καὶ ὅσων δὲν χαίρουν μιᾶς σειρὰς τυπικῶν δικαιωμάτων. Ὅμως, στὴν
πραγματικότητα ἔχει καταλήξει νὰ δημιουργήσει ἕνα ἀποπνικτικὸ περιβάλλον γρα-
φειοκρατικῶν ἐλέγχων καὶ μαζικῆς ὑστερίας πρὸς ὁποιαδήποτε κριτικὴ σ’ αὐτὸ τὸ
fair-play τῆς ἀνεκτικῆς ἀδιαφορίας.
Στὴν πλέον γνήσια καὶ πολιτικὰ προχωρημένη του μορφή, τὸ κίνημα τῆς πολιτικῆς
ὀρθότητας ἔχει προετοιμάσει τὶς τελευταῖες δεκαετίες  μιὰ ἐξέγερση ὅλων τῶν θυ-
μάτων, ἐφάμιλλη τῶν κατὰ καιροὺς σπαρτακισμῶν πού ἔχει γνωρίσει ἡ ἀνθρωπότητα
ἀπὸ τὶς ἀπαρχὲς της. Καὶ ὄντως, ἡ ζωὴ στὸ «παγκόσμιο χωριὸ»  ποὺ οἰκοδομήθηκε
πάνω στὸ τέλος τῆς Ἱστορίας, ἡ ἐπανάσταση τῶν διεκδικήσεων ποὺ παίρνει σάρκα
καὶ ὀστᾶ ἐνώπιόν μας, ἔχει ἀποδώσει τοὺς πλέον παραγωγικοὺς καρποὺς: μὲ ἀπερ-
χόμενο μαῦρο πλανητάρχη, σιδηρὲς κυρίες νὰ διευθύνουν παγκόσμιους ὀργανισμοὺς
καὶ  παγκόσμιες  ὑπερδυνάμεις,  ΑμεΑ ὑπουργοὺς  οἰκονομικῶν  νὰ  διαχειρίζονται
ὁλόκληρο τὸν εὐρωπαϊκὸ προϋπολογισμό, μουσουλμάνους δημάρχους στὶς πιὸ ἰσχυ-
ρὲς πρωτεύουσες, gay πρωθυπουργοὺς σὲ μικρὲς ἤ μεγάλες χῶρες, διεμφυλικοὺς καὶ
castrati  νὰ  ἀναδεικνύονται  νικητὲς  σὲ  φεστιβαλικοὺς διαγωνισμούς,  ὅ,τι  ξεκίνησε
πρὶν ἀρκετὲς δεκαετίες ὡς αἴτημα γιὰ πολιτικὴ ἀμνηστία τῶν καταπιεσμένων μειονο-
τήτων σήμερα ἔχει ἐξελιχτεῖ σὲ αἰσθητικὴ ἀναβάθμιση τῆς ἐξουσίας. Ἀποτέλεσμα
αὐτῆς τῆς  μετακύλισης θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ  πώς, σήμερα, ἡ  παγκοσμιοποιη-
μένη ἐντατικοποίηση τῶν ἠθικο-πολιτικῶν καὶ ταξικῶν διαιρέσεων δὲν γνωρίζει ἀπὸ
σύνορα, χρῶμα, φυλή, φύλο, σωματικὲς ἱκανότητες καὶ σεξουαλικὸ προσανατολισμό.
Ἡ ἐνσωμάτωση στὴν καπιταλιστικὴ κοινωνία δὲν εἶναι ἀπὸ ‘δω καὶ στὸ ἑξῆς προ-
νόμιο τῶν ἑτεροκανονικὼν vanilla boys καὶ ὁ ἀποκλεισμὸς ἀπὸ αὐτὴν δὲν εἶναι προ-
νόμιο τῆς γῆς τῶν κολασμένων.
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Ἰδοὺ λοιπὸν ἡ πρόοδος τοῦ ὑπαρκτοῦ καπιταλισμοῦ: ὁ ἱστορικὸς ἐκτοπισμὸς τῶν
ὁραμάτων μετασχηματισμοῦ τῶν κοινωνικῶν σχέσεων καὶ ἀπαλλοτρίωσης τῆς ἐξου-
σίας ἀπὸ τοὺς πολλοὺς πρὸς τὴν ἀφομοίωση καὶ «κατοικιδιοποίηση» τῶν ἐπικίνδυ-
νων τάξεων μαζὶ μὲ τὸ ἐπακόλουθο κίνημα γιὰ τὴ μέριμνα τοῦ ἑαυτοῦ, προσδίδουν
μία νέα ποιότητα στὴν ὀργανωτικὴ  δομὴ τῆς ἐξουσίας καὶ στοὺς τρόπους μὲ τοὺς
ὁποίους ἀσκεῖται. Στὰ παρασκήνια τοῦ πολυπολιτισμικοῦ καρναβαλιοῦ ὅπου δῆθεν
γιορτάζονται ἡ ἐλευθερία, ἡ διαφορετικότητα καὶ ἡ  αὐτοέκφραση, ἐρχόμαστε ἀντι-
μέτωποι μὲ κατασταλτικοὺς μηχανισμοὺς ἀστυνόμευσης τῆς σκέψης καὶ  μία πρω-
τόγνωρη,  ψυχωτικῶν ἐμμονῶν  δικομανία.  Ὁλοένα  καὶ  διογκώνονται  οἱ  ἐπιτροπὲς
διαφάνειας, ἡ κρατικὴ νομοθεσία, οἱ μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις, οἱ ψευτο-δεοντο-
λογικοὶ κώδικες ὁμιλίας καὶ γραφῆς ἀπὸ administrators σὲ ἱστοσελίδες, οἱ νομικοὶ
σύμβουλοι, ἡ  σίγαση ἐπιθετικῶν λέξεων σὲ τραγούδια, τὰ «safe spaces», οἱ ὁμάδες
πίεσης, τὰ βιωματικὰ σεμινάρια, τὰ ἀκαδημαϊκὰ ἐλεγκτικὰ ὄργανα γιὰ τὴν ἐγκυρότη-
τα μιᾶς ἔρευνας, οἱ ὁμάδες καταγραφῆς περιστατικῶν καὶ  μία σειρὰ ἀκόμα ἀπὸ θε-
σμοὺς κηδεμόνευσης τῆς πρέπουσας συμπεριφορὰς. Ἡ κατάσταση δείχνει νὰ πηγαί-
νει πολὺ πιὸ μακριὰ ἀπὸ τὴν πρόληψη καὶ ἀντιμετώπιση ρατσιστικῶν ἤ σεξιστικῶν
περιστατικῶν. Δείχνει νὰ πηγαίνει ἀκόμη περισσότερο μακριὰ ἀπὸ τὴν κατανάλωση
ethnic κουζίνας καὶ ἀντιρατσιστικῶν φαλάφελ στὰ φεστιβὰλ τῆς φιλελευθερο-ἐλευ-
θεριακῆς Ἀριστερᾶς. Στὴ σημερινὴ τροπὴ τῶν πραγμάτων, ἡ κουλτούρα τοῦ political
correct λειτουργεῖ σὰν ἠθικὸ πλυντήριο τῆς κοινωνικῆς ἀδικίας καὶ σὰν συνεργεῖο
ἐξευγενισμοῦ τῆς ἐκμετάλλευσης, θυμίζοντας τὸ βικτωριανὸ μοντέλο κοινωνικῆς ὀρ-
γάνωσης ὅπου ἡ πιὸ σκληρὴ καὶ ἀποτρόπαιη καταπίεση θεμελιώνεται πάνω σὲ  μία
ὑποκριτικὴ εὐγένεια ἀριστοκρατικοῦ καθωσπρεπισμοῦ.
Τὸ νομικὸ ὁπλοστάσιο πού ἔχει ἀναπτύξει τὸ κίνημα τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας, ἡ ἀπε-
ριόριστη  συσσώρευση  ὑπαλληλο-διοικητικοῦ  Λόγου,  προδιαγράφει  ἕνα  σκηνικὸ
βγαλμένο  ἀπ’ τὶς  πιὸ  σκοτεινὲς  σελίδες  μίας καφκικῆς δίκης.  Στὰ  ἐρείπια  τῶν
«liberté, égalité, fraternité» ἀναβιώνει ἐκ νέου μιὰ «πολιτισμένη» προσομοίωση τῆς
ἐποχῆς τοῦ Τρόμου, ἐκεῖ  πού ὅλοι εἴμαστε δυνάμει κατηγορούμενοι,  ἂν ὄχι καὶ a
priori ἔνοχοι. Πλέον, καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ ἀνησυχητικό, ἔχουμε φτάσει στὸ σημεῖο ὅπου
τὸ τεκμήριο τῆς ἀθωότητας ὑπονομεύεται καὶ ἡ γενίκευση τοῦ κατηγορητηρίου ποὺ
ἀποδίδεται εἰς τὸ ὄνομα τῆς ὀρθότητας ἀντανακλᾶ ὄχι τὸν κόσμο τῶν πράξεων ἀλλὰ
τῶν ἀφηρημένων ἰδεῶν. Τὰ ἄτομα δὲν κρίνονται τόσο γιὰ τὶς πράξεις τους ὅσο γιὰ
τὸν ἀσυνείδητο καθρέφτη ποὺ ἐκπροσωποῦν ἐπὶ τῆς γῆς. Μᾶς ἐνδιαφέρει κατὰ πολὺ
περισσότερο ἡ δικαίωση ἑνὸς ἰδεολογικοῦ ἀγώνα ποὺ ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὸν ἄτεγκτο
χαρακτήρα τοῦ κρατικοῦ λεβιάθαν παρὰ τὸ ἴδιο τὸ ἐνδεχόμενο ἐνοχῆς ἤ ἀθωότητας
ἑνὸς συγκεκριμένου προσώπου. Φαίνεται πὼς τόσες δεκαετίες ἐκπαίδευσης στὸν ἐπι-
κοινωνιακὸ πόλεμο καὶ τὸν βομβαρδισμὸ βίαιων εἰκόνων ἀπὸ τὰ media νὰ μᾶς ἔχει
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ἐξοικειώσει σὲ τέτοιο βαθμὸ μὲ τὴν κτηνωδία, ὥστε τὸ ἀποτρόπαιο μίας πράξης νὰ
μὴν μᾶς συγκινεῖ τόσο ὅσο  μία ὁμολογία ψυχο-ἰδεολογικῶν κινήτρων προκειμένου
αὐτὴ νὰ στατιστικοποιηθεῖ καὶ νὰ ἀποτελέσει τὸ ἐμπειρικὸ ὑπόστρωμα μιᾶς νέας μι-
κρο-θεωρίας «φοβισμοῦ».
Ὁμοφοβία,  ξενοφοβία,  τρανσοφοβία,  χοντροφοβία,  τεχνοφοβία:  μιὰ κοινωνία  σὲ
μόνιμη κατάσταση  λιβιδινικῆς ἐνδοσκόπησης,  μιὰ κοινωνία  ποὺ παραγκωνίζει καὶ
καταστέλλει ὅλες τὶς ἀνησυχίες μὲ τὸ πρόσχημα ἀποφυγῆς συναισθηματικῶν ἐπιπλο-
κῶν. Οἱ βάσεις τοῦ μεταμοντέρνου μακαρθισμοῦ εἶναι ψυχολογικές. Ἐδῶ δὲν πολε-
μοῦμε τὸν Μεγάλο Ἄλλο πού ἔρχεται νὰ ξηλώσει ὅλο τὸ πολιτικο-οἰκονομικό status
quo, ἀλλὰ τὸν ὁποιονδήποτε ἔρχεται νὰ ραγίσει τὴν εἰκόνα μιᾶς ἀνοιχτῆς, πληθυντι-
κῆς, πολύχρωμης καὶ θυματολογικῆς κοινωνίας. Κατάσταση πού δημιουργεῖ τὸ ἑξῆς
παράδοξο: ὅσο τὸ political correct ἐνισχύεται θεσμικὰ καὶ τοῦ ἀποδίδονται ὁλοένα
καὶ περισσότερες τιμὲς καὶ ἐξουσίες, τόσο ἐξαπλώνεται σὲ ὅλες τὶς χῶρες, ἐλλείψει
ἑνὸς ἐπαναστατικοῦ κινήματος, μιὰ γεμάτη αὐτοπεποίθηση Δεξιὰ ἡ ὁποία, παρὰ τὸν
μετριοπαθῆ πολιτικὸ τῆς  ὁρίζοντα  (πουθενὰ  δὲν  προκύπτουν ἀντικαπιταλιστικὰ  ἤ
ἀντικοινοβουλευτικὰ ψήγματα), υἱοθετεῖ ἕναν ἐπιθετικὸ πολιτικὸ λόγο πού ἀπορρο-
φᾶ ὅλον τὸν πολιτικὸ χρόνο στὴν ἀντιπαράθεσή της μὲ τὶς φιλελεύθερες ἐλὶτ κατα-
φέρνοντας νὰ ραγίσει συνειδητὰ ὅλο αὐτὸ τὸ νεοσυγκινησιακὸ κέλυφος ὀρθότητας.
Σὰν τελικὰ αὐτὴ ἡ ἑδραίωση τοῦ ἡσυχασμοῦ νὰ ματαιώνει τὶς προσδοκίες της ἀκρι-
βῶς τὴ στιγμὴ  ποὺ ἐπιβάλλεται σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τοῦ δυτικο-εὐρωπαϊκοῦ
κόσμου  ἤ, ἀκόμα χειρότερα, σὰν νὰ προαπαιτεῖ τέτοιες μορφὲς ὀργανωμένης ἀντί-
δρασης προκειμένου νὰ ἐπιβεβαιώσει τὸν λόγο ὕπαρξής της.
Ἀπὸ στρατηγικῆς  σκοπιὰς, ἡ φιλελεύθερη ἐξουσία δείχνει νὰ ἀναβάλλει τὴ μεγάλη
κατάρρευση καὶ νὰ ἐπιλύει μέχρι νεωτέρας τὶς ἀντινομίες της ἁπλῶς ἐφιστῶντας τὴν
προσοχὴ μας σὲ ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἐπὶ μέρους σημεῖα ποὺ ὄντως ὁ σύγχρονος πολιτισμὸς
δέχεται σοβαρὲς ἀπειλές, καλώντας μας ἔτσι σὲ συμβιβασμὸ «γιὰ νὰ μὴν ἀνέβει ἡ
ἀκροδεξιά», γιὰ ἕνα «δημοκρατικὸ τόξο ἐνάντια στὸν λαϊκισμό», γιὰ ἕνα «ἀντιφασι-
στικὸ μέτωπο». Μ’ αὐτὸν ὅμως τὸν συμβιβασμὸ ὅλων τῶν ριζοσπαστικῶν πολιτικῶν
δυνάμεων ὄχι μόνο διατηρεῖται στὸ ἀκέραιο ὁ πυρήνας τῶν φιλελεύθερων ἀξιῶν καὶ
οἱ ἐγγενεῖς τους ἀντιφάσεις παραμένουν ἄθικτες, ἀλλὰ τελικὰ καὶ ὁποιαδήποτε προ-
τροπὴ γιὰ ἕναν ἄλλον προσανατολισμὸ τῆς συλλογικῆς ζωῆς προσκρούει στὸ πα-
γόβουνο τοῦ political correct καὶ ἀντιμετωπίζεται μὲ τὴν ἴδια καχυποψία. Ἡ δημόσια
καταδίκη τοῦ ρατσισμοῦ καὶ τοῦ σεξισμοῦ πηγαίνει χέρι-χέρι μὲ τὸν ἀφανισμὸ τοῦ
ἀναρχισμοῦ καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ ἀπὸ τὸ πολιτικὸ προσκήνιο ἤ ἀκόμη καὶ μὲ τὴν
ἐπίρριψη νομικῶν εὐθυνῶν γιὰ συζητήσεις πού ἀφοροῦν τὴ διαγραφὴ τοῦ δημοσίου
χρέους καὶ τὴν ἐθνικοποίηση τῆς νομισματικῆς πολιτικῆς. Τὸν παραδοσιακὸ ἐμφύλιο
μεταξὺ ὀλιγαρχικῶν καὶ δημοκρατικῶν,  πληβεῖων καὶ πατρικίων, ἀστῶν καὶ προλε-
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τάριων διαδέχεται ἡ γενικευμένη βολιδοσκόπηση γιὰ τὴν εὔρυθμη λειτουργία ἑνὸς
savoir vivre. Τὰ ἀποτελέσματα τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας, ὅπως ἀποδεικνύει ἡ ἴδια ἡ
ἐμπειρία μέχρι στιγμῆς, εἶναι κάθε ἄλλο παρὰ ἐνθαρρυντικὰ, διότι τελικὰ αὐτοὶ ποὺ
πληρώνουν τὴν περιστολὴ τῆς ἐλευθερίας λόγου καὶ ἔκφρασης εἶναι ἄνθρωποι  πού
ἴσως ὑπὸ ἄλλες συνθῆκες νὰ εἶχαν κάτι νὰ ποῦν.
Μὲ τὴν ἀπαγόρευση ὁποιασδήποτε συζήτησης ἐνδέχεται  νὰ προκαλέσει δυσφορία
προκύπτει μία ἀτμόσφαιρα ψυχολογισμοῦ ἡ ὁποία, ἂν καὶ ὁμολογουμένως ἀπέχει ἀρ-
κετὰ ἀπ’ τὸ νὰ ἑδραιώσει τὴ βασιλεία τοῦ ριζικοῦ Κακοῦ, καταφέρνει νὰ μᾶς ὑπνωτί-
σει σὲ τέτοιο βαθμὸ ὥστε νὰ καταστήσει ἀόρατα ὅλα ἐκεῖνα τὰ σημάδια ποὺ κρού-
ουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Ἐνώπιον αὐτῆς τῆς συνειδητοποίησης ὅτι ἡ γραφειο-
κρατικὴ κηδεμονία καὶ  ὁ κρατικὸς πατερναλισμὸς εἶναι  ἀνεπαρκεῖς  στὴν ἐπιβολὴ
τῶν φιλελεύθερων ἀξιῶν, οἱ διαφημιστὲς τῆς ἀνοιχτῆς κοινωνίας –ἀπ’ τοὺς ψυχο-
λόγους,  τοὺς  κοινωνικοὺς  λειτουργοὺς  καὶ  τὰ  τάγματα  τῶν  ἁπανταχοῦ  νεο-θρη-
σκόληπτων γκουροὺ μέχρι τοὺς ἀρθρογράφους γνώμης, τοὺς ἐπιστήμονες καὶ τὰ δη-
μόσια  πρόσωπα–  ζητοῦν,  στὰ  πλαίσια  τῆς  ἀτομικιστικῆς  διαπαιδαγώγησης,  τὴν
ἀνάληψη πρωτοβουλιῶν ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ ἄτομα γιὰ τὴ συμμόρφωσή τους, τὴν ἐθελού-
σια καταπίεσή τους καὶ τὴν  εσωτερίκευση ὅλων τῶν κοινωνικῶν ἀντιφάσεων  ποὺ
ἀπορρέουν ἀπὸ τὴν «κουλτούρα τῆς ἀνοχῆς». Εἶναι σημαντικὸ ἑπομένως νὰ καλλιερ-
γοῦμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι τὴν ἀσημαντότητά μας ἐφόσον, μέχρι στιγμῆς, αὐτὸς εἶναι ὁ μο-
ναδικὸς παράγοντας ἀποτροπῆς ἑνὸς ἀπολυταρχισμοῦ. Σὰν ὅλη αὐτὴ ἡ πανταχοῦ πα-
ρουσία τῆς «ὀρθότητας» νὰ ἐπιπλέει πάνω στὸ ναυάγιο ἑνὸς κακόγουστου ἀστείου.
Εἴμαστε ὄντως ἀκόμη ἐλεύθεροι, ἀλλὰ ἐντελῶς κατὰ τύχη ἤ ἐπειδὴ μπορεῖ αὐτὸ νὰ
εὐνοεῖται ἀπὸ τὶς οἰκονομικὲς καὶ εἰσοδηματικὲς συγκυρίες. Ἀκριβῶς ἐπειδὴ ὁ κα-
θένας μας περιορίζεται στὸ νὰ κοιτάει τὴ δουλειά του μᾶς παραχωροῦνται μία σειρὰ
ἀπὸ τυπικὲς καὶ ἀρνητικὲς ἐλευθερίες σὲ μία σκηνοθετημένη ἱλαροτραγωδία.
Ἡ φοβία μὴν τυχὸν καὶ ἡ σκέψη στραβοπατήσει ἔξω ἀπ’ τὸν σωστὸ δρόμο τῶν ὁριο-
θετημένων προτύπων περιορίζει τὸν δημόσιο διάλογο σὲ ζητήματα τὰ ὁποία ἐκ τῶν
προτέρων γνωρίζουμε ὅτι δὲν θὰ προκαλέσουν ἐκνευρισμό, πού μὲ εὐκολία θὰ μπο-
ρούσαμε νὰ προσπεράσουμε  ἤ νὰ ρίξουμε στὸν κάδο ἀνακύκλωσης. Οἱ ἐπιπτώσεις
εἶναι ἀποκαρδιωτικὲς: πρώτον, ἡ σύγχρονη Ἀριστερά, μᾶλλον ὄντας σὲ πλήρη ἐναρ-
μόνιση μὲ τὴν ἱστορικὴ Ἀριστερά, υἱοθετεῖ ὅλο καὶ περισσότερο τὰ ὄπλα τοῦ ἀντι-
πάλου γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῶν σκοπῶν της καὶ δὲν διστάζει νὰ προωθεῖ πρακτικὲς λογο-
κρισίας, νὰ στηρίζει ἀγῶνες νὰ βγοῦν ἐκτὸς νόμου οἱ πολιτικοί της ἐχθροὶ ἤ ἀκόμη
καὶ νὰ πιθηκίζει στὸ καθημερινό της λεξιλόγιο τὴν κουλτούρα τῆς πιὸ ἀκραίας ὑπε-
ροψίας μὲ ἀποτέλεσμα ἡ ἐναντίωσή της νὰ μὴν ξεπερνᾶ τὸν κόσμο τῶν φαινομένων,
ἐνῶ ἐπὶ τῆς οὐσίας νομιμοποιεῖ τὴ λογικὴ τοῦ ἐχθροῦ παίζοντας στὸ γήπεδό του· δεύ-
τερον, γινόμαστε μάρτυρες μίας ἱστορικῶν διαστάσεων ἐξέλιξης, ἡ ὁποία ἀνταποκρί-
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νεται πλήρως σὲ μία παγκοσμιοποιημένη ἀνθρωπότητα ὅπου, κατὰ τὰ λεγόμενα τοῦ
Paul Virilio, πλέον δὲν ἀρκεῖ μονάχα ἡ βιομηχανικὴ τυποποίηση τῆς γνώμης μέχρι
τοῦ σημείου νὰ γίνει «κοινὴ» ἀλλὰ καὶ ὁ παγκόσμιος συγχρονισμὸς τῶν συγκινήσεων
ὥστε νὰ ἐξαλειφθεῖ ὁποιοδήποτε ἐνδεχόμενο ἀντίστασης.
Ὁ διευθυντικὸς στρατὸς τῶν ὑπερευαισθητοποιημένων, ἀκριβῶς ἐπειδὴ δὲν κατέχει
οὐδεμία κυριαρχία πάνω στὴ συναισθηματική του κατάσταση, προτιμᾶ νὰ ἐλέγχει τὴ
συμπεριφορὰ τῶν ἄλλων ὥστε νὰ ἀποφύγει τὴν ψυχικὴ ἀναστάτωση ποὺ μπορεῖ νὰ
φέρει  ὁ  αὐθορμητισμὸς  μιᾶς προσωπικῆς  σκέψης.  Γιὰ  τὴν  καταπολέμηση  μιᾶς
τέτοιας ἐξέλιξης εἶναι ἀναγκαία ἡ μεταγλώττιση τῆς ὁμιλίας, ἀφενὸς ὁ ὑγειονομικὸς
ἔλεγχος τῆς γλώσσας ποὺ μπορεῖ νὰ φτάσει τελικὰ μέχρι τὴν ἀπαγόρευση λέξεων πού
μπορεῖ νὰ ἔχουν ἔμφυλη, ἐθνική, πολιτική, σεξουαλικὴ καὶ συναισθηματικὴ φόρτιση
καὶ ἀφετέρου ἕνα ξεχείλωμα τῶν ἐννοιῶν μέχρι νὰ χάσουν ὁποιοδήποτε σφρίγος καὶ
δυνατότητα νὰ ἀποδώσουν τὴν ἐξωτερικὴ πραγματικότητα.  Σ’ αὐτὸν τὸν  μεταμο-
ντέρνο ἀχταρμᾶ ὅπου ὅλα εἶναι σεξισμός, ρατσισμὸς καὶ φασισμὸς καὶ ὅπου τὸ μόνο
πού μᾶς χρειάζεται εἶναι οἱ ἔννοιες τοῦ σεξισμοῦ, τοῦ ρατσισμοῦ καὶ τοῦ φασισμοῦ
γιὰ νὰ δώσουμε ἕνα νόημα στὸν κόσμο, τελικά, στὸν βαθμὸ ποὺ οἱ λέξεις ἔχουν χάσει
κάθε ἰδιαιτερότητα νὰ ἑρμηνεύσουν τὰ φαινόμενα, κερδισμένη βγαίνει μόνο ἡ μη-
συναινετική ἐπιτρεπτικότητα: ἀκριβῶς ἐπειδὴ ὅλες οἱ πράξεις ἑρμηνεύονται μὲ τὸν
ἴδιο  τρόπο,  δὲν  τίθεται  λόγος  νὰ  τὶς  ἱεραρχήσουμε  ἠθικὰ  καὶ  νὰ  ἀξιολογήσουμε
κάποιες θετικὰ ἔναντι ἄλλων. Ἐμᾶς ἄλλωστε μᾶς ἀρκεῖ νὰ μὴν γρατζουνιστοῦν οἱ
χορδὲς  τῆς  εὐαισθησίας  μας,  εἶναι  προτιμότερο  ὅλα  νὰ  συμβαίνουν  μέσα  στὴν
ἀπόλυτη ἀπάθεια καὶ τὴν παράκρουση τῆς ὁλικῆς κατάρρευσης.
Ἐκεῖ ποὺ κανεὶς δὲν παίρνει κανέναν πιὰ στὰ σοβαρὰ εὔλογο εἶναι οἱ προλετάριοι, οἱ
παραδουλεῦτρες, τὰ συνδικάτα καὶ οἱ συνεταιρισμοί, οἱ online ψηφοφορίες, τὸ κα-
τούρημα πάνω σὲ ἕναν καμβὰ νὰ βαφτίζονται «ἀπασχολούμενοι», «οἰκιακὲς βοηθοί»,
«κοινωνικοὶ ἑταῖροι», «συμμετοχὴ στὰ κοινά», «τέχνη». Ἡ ὁργουελικὴ newspeak τῆς
πολιτικῆς ὀρθότητας ἐπεκτείνεται σὲ πολλὰ περισσότερα πεδία ἀπ’ τὶς ὀφθαλμοφανε-
ῖς περιπτώσεις  ποὺ συνήθως μᾶς παρουσιάζονται στὰ ἀκαδημαϊκὰ ἀμφιθέατρα καὶ
στὰ καφενεῖα τῶν τηλεοπτικῶν δελτίων εἰδήσεων. Μάλιστα αὐτὸ ἴσως νὰ ἀναδεικνύ-
ει καὶ πιὸ βαθιὲς ψυχικὲς διεργασίες,  μιᾶς ἀσυνείδητης μαζικῆς ἀδιαφορίας γιὰ τὸν
κόσμο σὲ τέτοιο σημεῖο ὥστε νὰ πρέπει νὰ εἶναι κανεὶς «πολιτικῶς ὀρθὸς» ἂν θέλει
νὰ δηλώσει τὴν ἀπέχθειά του  γιὰ τὸν ρατσισμὸ τῶν λευκῶν, τὴν ἀποικιοκρατία, τὸν
φασισμό, τὰ στρατόπεδα συγκέντρωσης, τὴν κακομεταχείριση καὶ τὴ βία κατὰ τῶν
γυναικῶν. Μὰ ἐπιτέλους, ἡ πολιτικὴ ὀρθότητα εἶναι ἡ εὔκολη λύση, τὸ ἐμπόρευμα
γιὰ ὅλες τὶς δουλειές, τὸ τέλειο ἄλλοθι γιὰ νὰ μᾶς ἀφήσουν στὴν ἡσυχία μας, ἡ διάθε-
ση νὰ διατυμπανίσουμε ὅτι θὰ σεβαστοῦμε τὸ δικαίωμα τοῦ ἄλλου νὰ μὴν τὸν ἐνο-
χλήσουμε ζητώντας ἁπλὰ νὰ σεβαστεῖ κι αὐτὸς τὸ δικαίωμά μας γιὰ κάτι τέτοιο.
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Σὲ  μία περιόδο ὅπου,  μεταξὺ  ἄλλων,  ὁ  Martin  Luther  King  θεωρεῖται  «not  all-
inclusive», o Shakespeare καὶ ὁ Mark Twain ρατσιστές, ἡ Mary Poppins πρωτόπλα-
σμα τοῦ σεξισμοῦ, ὁ  Εὐρυπίδης μισογύνης, κάθε ἐφηβικὸς πειραματισμὸς τείνει νὰ
ἑρμηνεύεται μὲ ὄρους bullying καὶ οἱ stand-up κωμικοὶ καλοῦνται κάθε λίγο καὶ λι-
γάκι  νὰ ἀπολογοῦνται  γιὰ τὴν πολιτικὴ ὀρθότητα τῶν παραστάσεών τους,  γίνεται
εὐκόλως ἐννοούμενο  πὼς τὸ πλῆγμα στὴν ἐλευθερία εἶναι ἀνεπανόρθωτο. Τί κι ἂν
«Οἱ  περιπέτειες  τοῦ  Χᾶκ Φιν» εἶναι,  σύμφωνα  μὲ  τὰ  λεγόμενα  τοῦ  Hernest
Hemingway,  τὸ θεμέλιο ὅλης τῆς μοντέρνας ἀμερικανικῆς λογοτεχνίας;  Αὐτὸ δὲν
ἔχει ἀποτρέψει τὶς προσπάθειες τῶν πεφωτισμένων ἀκαδημαϊκῶν ἀπ’ τὸ νὰ τὸ μετα-
τρέψουν σὲ ἕνα ἀπ’ τὰ πιὸ λογοκριμένα βιβλία εἴτε μέσω τῆς ὁλικῆς ἀπαγόρευσης
τῆς κυκλοφορίας του, εἴτε μέσω τοῦ «ἐξευγενισμοῦ» λέξεων μὲ φορτισμένο περιε-
χόμενο ὅπως ἡ λέξη nigger. Τὸ Index Librorum Prohibitorum εἶναι ἐδῶ, σὲ συμπαγῆ
καὶ αὐστηρὴ μορφή, μὲ τὴ μόνη διαφορὰ ὅτι ἡ παπικὴ ἐξουσία ἔδωσε τὴ σκυτάλη
στὴν πανεπιστημιακὴ γραφειοκρατία.  Οἱ  ἐξισωτικοὶ  ὑπαινιγμοὶ  πού νομιμοποιοῦν
πρακτικὲς λογοκρισίας δείχνουν τελικὰ νὰ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν ἀντικατάσταση τῆς
ἀνθρωπότητας  ἀπὸ  μία τεχνολογικὰ  προηγμένη,  «οὐδετερόφιλη»  κοινωνία  χωρὶς
σῶμα,  φύλο,  σεξουαλικότητα,  προγονικὴ  καταγωγή,  συναισθήματα,  πολιτικὲς
στάσεις, ἠθικὴ εὐπρέπεια. Δὲν εἶναι μόνο  πού ἡ ἀπαγόρευση λέξεων καὶ τὸ ρετου-
σάρισμα τῆς ὁμιλίας πλήττει τὸ σκέπτεσθαι καὶ τὸ συλλογίζεσθαι. Δὲν εἶναι μόνο πού
ἡ στρουκτουραλιστικὴ προσέγγιση τῆς γλώσσας ἐπιβάλλει  μία ἄκαμπτη μονοσημα-
ντότητα στὶς λέξεις ἀναιρῶντας κάθε ὑποκειμενικὸ καὶ διαπροσωπικὸ στοιχεῖο  πού
δύναται νὰ καθορίσει τὶς προθέσεις καὶ τὸ πλαίσιο τῶν προτάσεων. Δὲν εἶναι μόνο
ποὺ γίνονται δυσδιάκριτα τὰ ὅρια μεταξὺ ρητορικῆς τοῦ μίσους καὶ χιουμοριστικοῦ
κώδικα,  πολιτικῆς  ἀντιπαράθεσης  ἤ καλλιτεχνικῆς  ὑπερβολῆς.  Εἶναι  ἡ  ἴδια ἡ  ἀν-
θρώπινη ἐπικοινωνία ποὺ απαξιώνεται ἀπὸ τὴν τεχνο-ἐπιστημονική οὐδετεροποίηση
τοῦ πραγματικοῦ κόσμου, καθιστώντας ὁλοένα καὶ πιὸ ἀπαραίτητο ἕνα σύνολο ἐργα-
στηριακῶν  ἐξετάσεων  πάνω  στὸν  Λόγο  καὶ  μία ἐνοχικὴ  ἀλληλοεπιτήρηση ὅσων
λέγονται, θυμίζοντας ἀρκετὰ τὸ «1984» ὅταν ἡ γλώσσα ἔγινε ἀντικείμενο ὁλοκληρω-
τικοῦ ἐλέγχου καὶ μέσω ἑνὸς κεντρικοῦ σχεδιασμοῦ τοῦ λεξιλογίου, τῆς γραμματικῆς
καὶ  τῆς  προτασιακῆς λογικῆς κατάφερε νὰ  πολυπλοκοποιηθεῖ καὶ  νὰ ἀλλοτριωθεῖ
τόσο πολὺ ὥστε νὰ μὴν μπορεῖ νὰ εἰπωθεῖ τίποτε ποὺ νὰ ἀπειλεῖ τὸν Μεγάλο Ἀδερφὸ
καὶ τὸ Κόμμα.
Κομβικὸ ρόλο σὲ αὐτὴν τὴν ἐκπτώχυνση τοῦ ὁμιλεῖν καὶ τοῦ συλλογίζεσθαι ἔπαιξε ἡ
μετάβαση ἀπὸ τὸν τύπο τοῦ διανοούμενου ὡς δημόσιου λειτουργοῦ στὴν ἀνάδυση
μιᾶς ἀκαδημαϊκῆς ἰντελιγκέντσιας. Ἡ προδοσία τῶν ἀνθρώπων τοῦ πνεύματος καὶ ἡ
ἀποχώρησή τους ἀπὸ τὰ κοινὰ ὀφείλεται, τὶς τελευταῖες δεκαετίες, ἀκριβῶς στὸ φαι-
νόμενο τῆς ἐπαγγελματικοποίησης τῆς δημόσιας κουλτούρας καὶ στὸ ὅτι ὅλο καὶ πε-
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ρισσότεροι πανεπιστημιακοὶ βρίσκονται ἔγκλειστοι καὶ αὐτοεξόριστοι στὰ campus,
τὶς αἴθουσες διαλέξεων καὶ τὰ συνέδρια μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἔχουν χάσει κάθε ἐπαφὴ
μὲ τὴν καθομιλουμένη γλώσσα. Καθὼς ἀρνοῦνται νὰ ἐπιτελέσουν τὸν ρόλο τους ὡς
συμπύκνωση μιᾶς συλλογικῆς φωνῆς κατὰ τῆς κοινωνικῆς ἀδικίας καὶ νὰ ἀφουγκρα-
στοῦν τὶς ἀγωνίες καὶ τὰ προβλήματα τῶν καθημερινῶν ἀνθρώπων, ἐπιβάλλουν τὴ
δική τους ἀτζέντα, συγκροτοῦνται ὡς «ὁμιλοῦσα τάξη» καὶ γίνονται σύμβουλοι καὶ
αὐλικοὶ  τοῦ καθεστῶτος συμβάλλοντας κι  αὐτοὶ  ἀπὸ τὸ πόστο τους στὴν παρακ-
μάζουσα ἀναπαραγωγή του. Ἀκολουθούμενοι ἀπὸ ἕνα προλεταριάτο ἀποφοίτων καὶ
πρώην  φοιτητῶν  καταφέρνουν  νὰ  γίνουν,  σύμφωνα  μὲ  τὴν  ὁρολογία  τοῦ  Pierre
Bourdieu, «κυρίαρχοι κυριαρχούμενοι», μεταξὺ τῶν ρετιρὲ τῆς οἰκονομικῆς καὶ πολι-
τικῆς ἐξουσίας  ἀφενὸς καὶ τῶν μικρομεσαίων καὶ λαϊκῶν τάξεων ἀφετέρου.  Ἀπο-
κτῶντας μία συνείδηση τοῦ ἑαυτοῦ τους ὡς «ἠμι-ελίτ» καὶ ἐκμεταλλευόμενοι τὴν
ἐπικοινωνιακὴ ἐπανάσταση τῶν sixties ἀναβίωσαν  μία παλαιολενινιστικὴ ἀντίληψη
περὶ «πρωτοπορίας» καὶ δήλωσαν ἕτοιμοι νὰ ἀναλάβουν τὴ μεταρρύθμιση τῆς σύγ-
χρονης φιλελεύθερης κοινωνίας ἀπὸ ὅλα τὰ παρωχημένα, συντηρητικά, προνεωτερι-
κὰ χαρακτηριστικά της. Καλωσορίσατε στὶς ὑπηρεσίες τῆς Νέας Ἀριστερὰς! Ὁ διορι-
σμὸς σὲ πολιτικὰ γραφεῖα, ἡ συμμετοχὴ σὲ δημόσια projects, ἡ σύσταση διαφόρων
κρατικῶν ὑπηρεσιῶν ἔφερε τὴν ἀκαδημαϊκοποίηση τῆς διανόησης καὶ τὴ  συνεπα-
κόλουθη ἐπιστημονικὴ καὶ ἐργαστηριακὴ παρένδυση τοῦ δημόσιου λόγου.
Ὁ  καριερισμὸς καὶ  ἡ  στελέχωση  τοῦ  καπιταλιστικοῦ  μηχανισμοῦ  βρίσκουν  γερὸ
πάτημα σὲ ἕνα σύνθημα τὸ ὁποῖο ταλανίζει τὰ δημόσια πράγματα καὶ τὴν πολιτικὴ
σύγκρουση σχεδὸν μισὸ αἰώνα: «τὸ προσωπικὸ εἶναι πολιτικό». Ἡ κονιορτοποίηση
τῆς ἰδιωτικῆς καὶ τῆς δημόσιας σφαίρας, ἡ ἐνασχόληση τοῦ καθενὸς μὲ τὰ προσωπι-
κά του ζητήματα, ἡ «διαδικασία προσωποποίησης» τῆς πολιτικῆς ζωῆς ἔφερε τὴν
εἰσβολὴ τῆς ὠφελιμιστικῆς ἰδιώτευσης στοὺς τόπους τῆς δημόσιας ἀρετῆς. Ὁ πολιτι-
κὸς λόγος ἔπαψε νὰ εἶναι ὑπολογίσιμος καὶ ἡ διείσδυση ἀτομικῶν διεκδικήσεων στὴ
δημόσια σφαίρα ὁδήγησε σὲ μία ἐπιδερμικὴ ἐνασχόληση μὲ τὴν πολιτική, ἐφάμιλλη
μὲ τὸ εὐχάριστο διάλειμμα ποὺ βιώνει ὁ τουρίστας κατὰ τὴ διάρκεια ἑνὸς weekend.
Εὔλογο εἶναι ὅλες αὐτὲς οἱ ἰδιαίτερες ὁμάδες  πού κάνανε τὴν ἐμφάνισή τους μέσω
τῶν νέων κοινωνικῶν κινημάτων νὰ ἐνδιαφέρονται πρωτίστως τελικὰ γιὰ τὴ διευ-
θέτηση τοῦ προσωπικοῦ τους βίου μέσω τῆς ἱκανοποίησης ἐξατομικευμένων αἰτη-
μάτων ἀντὶ νὰ προτάξουν ἕνα συλλογικὸ ὅραμα γιὰ μία ἄλλη ὀργάνωση τῆς κοινωνί-
ας. Ὡς ἐκ τούτου, μακρὰν τοῦ νὰ ἐνισχύσουν τὴν ἠθικὴ κρίση πάνω σὲ μία σειρὰ ἀπὸ
προσωπικῆς φύσης ζητήματα, αὐτὰ τὰ νέα κινήματα προσπάθησαν νὰ ἀντικαταστή-
σουν τὰ δημόσια ἤθη μὲ τὸν ἐμπλουτισμὸ γραφειοκρατικῶν ἐλέγχων καὶ συμβουλευ-
τικῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ θεραπευτικοῦ κράτους. Ἡ πολιτικὴ ὀρθότητα, ἑπομένως, ἀντὶ
νὰ ἀπελευθερώνει  καὶ  νὰ μετουσιώνει  μὲ δημιουργικὸ τρόπο τὰ συλλογικὰ πάθη,
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ὑπολογίζει σὲ μία δικονομικοῦ τύπου καταπίεση τους. Ὅμως, ἡ ἀρετολογικὴ ἀπόκλι-
ση τοῦ προσώπου ἀπ’ τὸν ἱστὸ τῶν κυρίαρχων ἀξιῶν δὲν τίθεται, καὶ δὲν μπορεῖ νὰ
τίθεται, μὲ  ὄρους μὴ-συμμόρφωσης στὴν τυπικὴ λογικὴ τοῦ νόμου ἀκριβῶς ἐπειδὴ
ἔχει προηγηθεῖ ὁ ἠθικὸς ἀναβαπτισμὸς τοῦ προσώπου σὲ ἕνα ἄλλο κοσμογονικὸ σύ-
μπαν ποὺ ὑπόσχεται τὴν ἑνότητα τοῦ καθημερινοῦ ἀνταπεξέρχεσθαι μὲ τὸ μάγμα τῶν
αὐτῶν τῶν ἠθικῶν ἐπιταγῶν. Καὶ ὁμολογουμένως ἡ ἀναζήτηση τῆς ἀρετῆς ἀπέχει
παρασάγγας ἀπὸ τὴ στατιστικὴ σύγκλιση τῶν συμπεριφορῶν πού ἐπιδιώκει τὸ κηδε-
μονικὸ σύμπλεγμα τῶν κρατικῶν δρώντων στὴν προσπάθεια νὰ γεμίσει μὲ ἠθικο-
πολιτικὸ συμπεριφορισμὸ ἕνα σύνολο ἄδειων ὑπάρξεων.
Ἀντιφασισμός, ἀντισεξισμός, ἀντιρατσισμὸς: ἐδῶ, ὅταν δὲν μιλοῦμε γιὰ  μιὰ ἄμεση
ἐπιβολὴ τοῦ νόμου τὴν ὥρα πού ἡ ἕξις τῆς δημόσιας ἀρετῆς καὶ τὸ ἐθιμικὸ δίκαιο κα-
ταρρέουν, τότε πρόκειται ἁπλῶς γιὰ τὶς ἐλάχιστες διαφορὲς στὰ σημεῖα, τὶς λεπτὲς
νότες  ποὺ τελικὰ θὰ καταφέρουν μέσα σὲ ἕνα σύμπαν ὀμοιομορφοποίησης νὰ μᾶς
κάνουν ξεχωριστοὺς  ἀπ’ τοὺς  ἄλλους.  Ἀπὸ τὴν οἰκουμενικότητα τοῦ ἀνθρώπινου
ὄντος, τὸ φαντασιακὸ τοῦ homo universalis, μετακινούμαστε πρὸς τὴ μοναδικότητα
τοῦ ἀτόμου, σὲ ὅλες ἐκεῖνες τὶς μικρὲς λεπτομέρειες ποὺ θὰ τὸ καταστήσουν διαφο-
ρετικὸ ἀπ’ τοὺς ἄλλους ὥστε νὰ γίνει ὁρατὸ μέσα στὸν χυλὸ τῆς μάζας. Παράδοξο κι
ὅμως ἀληθινὸ εἶναι ὅτι αὐτὴ ἡ μέθοδος ἐξάπλωσης τῆς «διαφορετικότητας» ὡς ἀξίας
μοιάζει μὲ ἀσφυκτικὸς κλοιὸς ὁμογενοποίησης κάθε πραγματικὰ προσωπικοῦ στοι-
χείου ὥστε τελικὰ οἱ μόνοι ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ἀναγνωριστοῦν ὡς διαφορετικοὶ νὰ
εἶναι ὅσοι ἀρνοῦνται τὴ διαφορετικότητα. Ἑπομένως, ὅσο κι ἂν οἱ ἐπαγγελματίες τῶν
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν γιὰ ἕναν καπιταλισμὸ μὲ ἀν-
θρώπινο πρόσωπο, μπρὸς σὲ ὅλους τοὺς ἀγῶνες γιὰ τὴν ἰσότητα τῶν εὐκαιριῶν τελι-
κὰ ὑποκρύπτεται περισσότερο μία κοινωνικὴ δημογραφία ἀναζήτησης νέων lifestyle
ταυτοτήτων ποὺ εἶναι ἱκανὲς νὰ τονώσουν τὶς δυνατότητες τῆς Ἀγορὰς, παρὰ κάποιος
προθάλαμος γιὰ ἕνα σοσιαλιστικὸ καὶ δημοκρατικὸ μέλλον. Δὲν θὰ ἦταν ἄκαιρο λοι-
πὸν νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ἡ ἐπένδυση  ποὺ ἐπιδεικνύει ὁ σύγχρονος –μεταμοντέρνος,
ἀτομικίστικος καὶ μηδενιστικός,  παρὰ τὶς ὅποιες διακηρύξεις του– ἀναρχισμὸς στὴ
διαδικασία τῆς «αποδόμησης» τῶν ταυτοτήτων τὸν  καθιστὰ αὐτομάτως λαγωνικὸ
τοῦ φιλελευθερισμοῦ. Ἡ θεσμοθέτηση τῶν queer studies δὲν ἐγγυᾶται σὲ κανένα ση-
μεῖο ἕναν καλύτερο κόσμο. Ἴσα-ἴσα, ἂν λάβουμε ὑπόψη τὴν τάση πού ἐπικρατεῖ σή-
μερα, ἡ διεύρυνση τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογη τῆς συλλο-
γικῆς ἐλευθερίας καὶ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἐγγυηθεῖ μία αὐξημένη εὐαισθησία σὲ μία
τρανσέξουαλ δικαστὴ νὰ μὴν βγάλει στὸ σφυρὶ πλειστηριασμοὺς πρώτης κατοικίας ἤ
σὲ ἕναν μπάτσο μετανάστη νὰ φερθεῖ καλύτερα ἀπὸ τοὺς ντόπιους ματατζῆδες σὲ μία
διαδήλωση ἤ σὲ ἕναν μουσουλμάνο ἐπιχειρηματία νὰ μὴν ἐκμεταλλεύεται τοὺς ἐργα-
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ζομένους του. Στοὺς ναοὺς  ποὺ λιβανίζεται νυχθημερὸν τὸ εὐαγγέλιο τῆς ἰσότητας,
ξημερώνει μία πρωτόγνωρη κομφορμιστικὴ δικτατορία.
Ἡ σταδιακὴ ἐμπέδωση μιᾶς cool αὐταρχικοποίησης φαίνεται νὰ ἀποδέχεται σιωπηρὰ
τὴν εὐθραυστότητα τῶν ἴδιων της τῶν κοινωνικῶν νορμῶν καὶ ἀναπόφευκτα στρώνει
τὸ χαλὶ σὲ ἕναν νέου τύπου τυραννικὸ δεσποτισμὸ: ὄχι τόσο μὲ ὄρους ἀναπαράστα-
σης τοῦ ἐγκλήματος κάποιου χιτλερικοῦ ἤ σταλινικοῦ παραδείγματος, ὅσο μὲ ὄρους
ἱστορικῆς συνέχειας τῆς ἐσώτερης λογικῆς τους, δανειζόμενος τὴν τάση «ὑπερ-ἐκκοι-
νωνισμοῦ» τοῦ ἀτόμου  ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴν κατάρρευση τῆς ἰδιωτικῆς σφαίρας
καὶ τὴν ἀνάληψη ὅλων τῶν νευραλγικῶν ἐπιταγῶν τῆς προσωπικῆς ἀρετῆς ἀπὸ τοὺς
κρατικοὺς  μηχανισμούς.  Ἕνας  δεσποτισμὸς  ποὺ νὰ  ἀνταποκρίνεται  στὶς  ἀνάγκες
μίας εὐέλικτης, εὐκίνητης, καταναλωτικῆς καὶ τεχνολογικῆς κοινωνίας ἀντὶ τῆς εὔτα-
κτης, συμπαγοῦς, παραγωγικῆς καὶ βιομηχανικῆς κοινωνίας. Μία ἀντι-οὐτοπία ὅπου
ὅ,τι δὲν θὰ εὐνοεῖ τὴν ἀποβλάκωση, τὴν ἀπάτη, τὴν πλάνη, τὴν κατανάλωση, τὸν
ἡδονισμὸ καὶ τὸ θέαμα θὰ ὑποκύπτει σὲ ὅλο καὶ περισσότερα τέστ. Θὰ περνᾶ αὐστη-
ροὺς σωματικοὺς ἐλέγχους. Τὸ σκέπτεσθαι θὰ σκανάρεται γιὰ νὰ ἐξακριβωθεῖ ἡ ἀση-
πτικὴ οὐδετερότητά του. Ἡ φυσικὴ καὶ πνευματικὴ ἐνέργεια θὰ χρησιμοποιοῦνται μὲ
ἀποδοτικὰ οἰκονομικὰ τρόπο. Καθεὶς θὰ πρέπει νὰ προσέχει τὶ λέει. Εἰ δυνατὸν θὰ
αὐτολογοκρίνεται. Εἰδάλλως, θὰ σέρνεται στὰ δικαστήρια. Θὰ καταδικάζεται σὲ κατ’
οἶκον περιορισμό. Με βραχιολάκι. Ἀποσυρμένος στὴν ἀφάνεια.

Νικόλας Γκίμπης 
Πηγὴ: www.respublica.g 
Ἀναρτήθηκε στὶς 21 Μαρτίου 2017 

Ὁ πολυτονισμὸς ἔγινε ἀπὸ ἐμᾶς (ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ ΔΙΕΞΕΡΧΟΜΑΙ) 

https://ellinikosblog.wordpress.com

9


