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Περὶ ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων

τοῦ Π. Κονδύλη

Περὶ ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ἐννοιολογικὴ σύγχυση καὶ πολιτικὴ ἐκμετάλλευση

Δὲν ὑπάρχουν ἀνθρώπινα δικαιώματα. Γιὰ νὰ τὸ ποῦμε ἀκριβέστερα: ἐν ἔτει 1998
δὲν ὑπάρχουν ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ γνωρίζει ἂν θὰ ὑπάρ-
ξουν στὸ μέλλον. Ἡ διαπίστωση αὐτὴ εἶναι ἀναπόδραστη ἂν ἐπιθυμοῦμε νὰ ὁρίσου-
με τὴν ἔννοια τοῦ «δικαιώματος» καὶ τοῦ «ἀνθρώπινου δικαιώματος» αὐστηρὰ καὶ
ἀδιαφορῶντας  ἀπέναντι  σὲ  πολιτικές-ἰδεολογικὲς  σκοπιμότητες.  «Δικαίωμα»  δὲν
εἶναι κάτι ποὺ ἁπλῶς διάγει βίο φαντάσματος μέσα στὰ κεφάλια τῶν φιλοσόφων ἤ
ποὺ εὐδοκιμεῖ στὰ χείλη τῶν προπαγανδιστῶν. Στην οὐσία τοῦ δικαιώματος ἀνήκει
ἐξ ὁρισμοῦ ἡ δυνατότητα νὰ ἀπαιτεῖται καὶ νὰ ἐπιβάλλεται. Καὶ ὡς «ἀνθρώπινο δι-
καίωμα» ἐπιτρέπεται  νὰ θεωρεῖται  μονάχα ἕνα δικαίωμα τὸ ὁποῖο ἀπολαμβάνουν
ὅλοι οἱ ἄνθρωποι μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ εἶναι ἄνθρωποι, δηλαδὴ χωρὶς τὴ διαμεσο-
λάβηση ἐξουσιαστικῶν ἀρχῶν καὶ συλλογικῶν ὑποκειμένων (π.χ. ἐθνῶν καὶ κρατῶν)
πού, ἀπὸ ἐννοιολογικὴ καὶ φυσικὴ ἄποψη, εἶναι στενότερα ἀπὸ τὴν ἀνθρωπότητα ὡς
σύνολο. 

Ἐπιπλέον, ἕνα γνήσιο ἀνθρώπινο δικαίωμα θὰ πρέπει νὰ ἰσχύει καὶ νὰ ἀπολαμβάνε-
ται παντοῦ ὅπου ὑπάρχουν ἄνθρωποι, δηλαδὴ παντοῦ ὅπου ἐπιθυμεῖ νὰ ἐγκατασταθεῖ
καθένας. Ὥστε σὲ τελευταία ἀνάλυση δὲν ὑπάρχουν ἀνθρώπινα δικαιώματα δίχως
ἀπεριόριστη ἐλευθερία κίνησης καὶ ἐγκατάστασης καὶ δίχως αὐτόματη νομικὴ ἐξίσω-
ση ὅλων τῶν ἀτόμων μὲ ὅλα τὰ ἄτομα χάρη στὴν οἰκουμενικὴ ἰσχὺ μίας ἑνιαίας νο-
μοθεσίας. Ὅσο ὁ Ἀλβανός, π.χ., δὲν ἔχει στὴν Ἰταλία τὰ ἴδια δικαιώματα μὲ τὸν Ἰτα-
λό, μποροῦμε stricto sensu νὰ μιλᾶμε γιὰ πολιτικὰ καὶ ἀστικά, ὄχι γιὰ ἀνθρώπινα δι-
καιώματα. 
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Βεβαίως, τὰ κράτη μποροῦν νὰ βαφτίζουν ὁρισμένα τοὐλάχιστον ἀπὸ τὰ δικαιώματα,
τὰ ὁποῖα δίνουν στοὺς πολίτες τους, «ἀνθρώπινα δικαιώματα», ὅμως ἡ ἔκφραση αὐτὴ
θὰ εἶχε νόημα μόνον ἐὰν τὸ κράτος ἐπεφύλασσε ἀποκλειστικὰ στοὺς δικούς του ὑπη-
κόους τὸν χαρακτηρισμὸ «ἄνθρωπος», ὅπως κάνουν μερικὲς πρωτόγονες φυλές. Γιατὶ
σὲ ἐνάντια περίπτωση κανένα κράτος δὲν μπορεῖ νὰ ἐγγυηθεῖ ὅτι δικαιώματα τὰ ὁπο-
ῖα θεωροῦνται κατ’ ἐξοχὴν ἀνθρώπινα δικαιώματα, ὅπως π.χ. τὸ δικαίωμα τῆς σωμα-
τικῆς ἀκεραιότητας ἤ τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου, εἶναι δυνατὸ νὰ τὰ ἀπολαύσουν ἄτο-
μα ποὺ βρίσκονται ἔξω ἀπὸ τὰ σύνορά του. Καὶ ἀντίστροφα: κανένα κράτος δὲν μπο-
ρεῖ, χωρὶς νὰ αὐτοδιαλυθεῖ, νὰ ἀναγνωρίσει σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ἀνεξαιρέτως
ὁρισμένα δικαιώματα ποὺ θεωροῦνται πολιτικὰ ἤ ἀστικὰ δικαιώματα, π.χ. τὸ δικαίω-
μα  τοῦ  ἐκλέγειν  καὶ  ἐκλέγεσθαι  ἤ  τὸ  δικαίωμα  τῆς  ἐλεύθερης  ἐγκατάστασης.  

Ἐγκαθίδρυση ἑνὸς παγκόσμιου κράτους

Ἡ κατάσταση στὸν σημερινὸ κόσμο εἶναι σαφῆς: δὲν ἐπιτρέπεται σὲ ὅλους τοὺς ἀν-
θρώπους, ὑπὸ μόνη τὴν ἰδιότητά τους ὡς ἀνθρώπων, νὰ κατέχουν ὅλα τὰ δικαιώματα
(εἴτε αὐτὰ λέγονται πολιτικὰ καὶ ἀστικὰ εἴτε λέγονται ἀνθρώπινα) ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ
ποῦ γεννιοῦνται ἤ τὸ ποῦ βρίσκονται. Ἀνθρώπινα δικαιώματα, τὰ ὁποῖα θὰ ἄξιζαν
πράγματι αὐτὸ τὸ ὄνομα, θὰ μποροῦσε νὰ χορηγήσει μονάχα ἕνα παγκόσμιο κράτος,
πρὸς τὸ ὁποῖο ὅλα τὰ ἄτομα θὰ βρίσκονταν σὲ ἴση καὶ ἄμεση σχέση, δηλαδὴ θὰ ἀπο-
κτοῦσαν ἄμεσα ὅλα τους τὰ δικαιώματα ἀπ’ αὐτὸ ὡς τὸν ἐκπρόσωπο ὁλόκληρης τῆς
ἀνθρωπότητας. Μόνο ὅποιος ἐκπροσωπεῖ ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα μπορεῖ καὶ νὰ
θεωρήσει τὸν κάθε ἄνθρωπο ὑπὸ μόνη τὴν ἰδιότητά του ὡς ἄνθρωπο, ἀνεξάρτητα
ἀπὸ φυλετικὰ ἤ ἐθνικὰ κατηγορήματα, καὶ νὰ τοῦ χορηγήσει ἀνθρώπινα δικαιώματα. 

Ἡ ἐγκαθίδρυση ἑνὸς παγκόσμιου κράτους στὸ μέλλον, καὶ ἑπομένως ἡ καθιέρωση
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκλεισθεῖ, ἔτσι ὅμως δὲν θὰ ἐπιτυγχα-
νόταν αὐτόματα ἡ ἐναρμόνιση ἀνάμεσα στὴν ἠθική-κανονιστικὴ καὶ στὴ νομικὴ ἔν-
νοια τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, καὶ μάλιστα ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς πρώτης. Γιατὶ τὸ
παγκόσμιο κράτος θὰ μποροῦσε, π.χ., νὰ καθιερώσει τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα ὑπὸ
συνθῆκες μεγάλης πληθυσμιακῆς πυκνότητας καὶ σπάνης ἀγαθῶν, ἔτσι ὥστε τὰ δι-
καιώματα αὐτὰ πολὺ λίγο θὰ ἀντιστοιχοῦσαν στὶς σημερινὲς δυτικὲς ἠθικές- κανονι-
στικὲς ἀντιλήψεις. Ὅποιος λοιπὸν εἶναι σὲ θέση νὰ κάνει ἐννοιολογικὲς διακρίσεις,
δὲν μπορεῖ νὰ θεωρήσει ἀναγκαία τὴ σχέση ἀνάμεσα στὴν ἐγκαθίδρυση ἑνὸς πα-
γκόσμιου κράτους καὶ στὴν ηθικοποίηση τῆς παγκόσμιας κοινωνίας, ὅπως ἀρέσκο-
νται νὰ πράττουν οἱ ὀπαδοὶ τοῦ ἠθικοῦ οἰκουμενισμοῦ.
 
Ἡ διαφορὰ ὅμως ἀνάμεσα στὶς δύο παραπάνω ἔννοιες τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων
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καταφαίνεται καὶ ἂν κάνουμε μίαν αἰσιόδοξη ὑπόθεση. Ἐννοοῦμε τὸ ἑξῆς: εἶναι δυ-
νατὸ νὰ μὴν ἐγκαθιδρυθεῖ ἕνα παγκόσμιο κράτος, ἀλλὰ παρ’ ὅλα αὐτὰ νὰ ἐπικρατή-
σει  καθολικὰ τὸ ἠθικό-κανονιστικὸ περιεχόμενο ἐκείνου ποὺ ὀνομάζουμε  σήμερα
«ἀνθρώπινα  δικαιώματα»,  γιατὶ  ὅλα  τὰ  κράτη  ἀνεξαιρέτως  θὰ  τὸ  καθιστοῦσαν
γνώμονα καὶ ὁδηγὸ προκειμένου νὰ διατυπώσουν τὰ πολιτικὰ καὶ ἀστικὰ δικαιώματα
πού παραχωροῦν στοὺς ὑπηκόους τους. Αὐτὸ σημαίνει: τὰ ἠθικὰ αἰτήματα μποροῦν
νὰ ἱκανοποιηθοῦν καὶ χωρὶς νὰ καταφύγει κανεὶς στὴ ρητορικὴ τῶν πανανθρώπινων
δικαιωμάτων,  καὶ  ὅποιος θεωρεῖ  τούτην ἐδῶ κενὴ δὲν ἀνήκει  σώνει  καὶ  καλὰ σὲ
ὅσους χαίρονται ὅταν γίνονται αὐθαίρετες συλλήψεις καὶ βασανιστήρια, ὅπως ἀφή-
νουν συχνὰ νὰ ἐννοηθεῖ οἱ ὀπαδοὶ τῆς οἰκουμενικῆς ἠθικῆς.
 
Συμπέρασμα: ἡ πρόταση «δὲν ὑπάρχουν ἀνθρώπινα δικαιώματα» εἶναι αὐτονόητη ἂν
δὲν τὴ συγχέουμε μὲ κανέναν τρόπο καὶ σὲ κανένα ἐπίπεδο μὲ τὶς προτάσεις «δὲν
εἶναι ὀρθὸ νὰ ὑπάρχουν ἀνθρώπινα δικαιώματα (μὲ τὴν ἠθική – κανονιστικὴ ἔννοια)»
καὶ «δὲν θὰ ὑπάρξουν ποτὲ ἀνθρώπινα δικαιώματα». Ἡ πρόταση «δὲν ὑπάρχουν ἀν-
θρώπινα δικαιώματα» ἐπιβεβαιώνεται ἄλλωστε καθημερινὰ ἀπὸ τὴν πολιτική, νομικὴ
καὶ ἀστυνομικὴ πρακτικὴ τῆς ἴδιας τῆς «Δύσης», ἡ ὁποία προσπαθεῖ νὰ παρακάμψει
τὶς ὀδυνηρὲς ἔσχατες συνέπειες τῆς δικῆς της προπαγάνδας περὶ «ἀνθρωπίνων δι-
καιωμάτων» ἐμμένοντας στὴν κρίσιμη διάκριση ἀνάμεσα σὲ ἀνθρώπινα καὶ πολιτικὰ
δικαιώματα καὶ δίδοντας τὸ προβάδισμα στὰ δεύτερα, δηλαδὴ ἀρνούμενη νὰ ἀνα-
γνωρίσει ὅλα τὰ δικαιώματα σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ὑπὸ μόνη τὴν ἰδιότητά τους
ὡς ἀνθρώπων. 

Ἡ συνταγὴ τῆς Δύσης γιὰ τὸ «κράτος δικαίου»
 
Τα «ἀνθρώπινα δικαιώματα» ἀσκοῦνται πάντοτε ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξη τῶν (ἐθνικῶν,
«εὐρωπαϊκῶν» κτλ.) κυριαρχικῶν δικαιωμάτων. Τὸ κάθε κυρίαρχο κράτος ἤ ἡ κάθε
κυρίαρχη ἐξουσία ἔχει  τὸ δικαίωμα νὰ συλλαμβάνει  ἀνθρώπους ἀπὸ ἄλλες χῶρες
μόνο καὶ  μόνο ἐπειδὴ αὐτοὶ  εἰσέρχονται  ἤ  παρεπιδημοῦν,  δίχως ἄδεια,  στὴν ἐπι-
κράτειά της, ὅμως δὲν ἔχει, π.χ., τὸ δικαίωμα νὰ τοὺς ξυλοκοπήσει, γιατὶ ἡ ἴδια δια-
κηρύσσει τὸ ἀνθρώπινο δικαίωμα τῆς σωματικῆς ἀκεραιότητας  λὲς καὶ ἡ σύλληψη
καθ’ εαυτὴν δὲν ἀποτελεῖ eo ipso ἄρση τοῦ δικαιώματος τοῦ ἀτόμου νὰ διαθέτει τὸ
σῶμα του ὅπως θέλει! Μὲ αὐτὴ τὴ συνταγὴ ἡ Δύση νομίζει ὅτι «δύναται δυσὶ κυρίοις
δουλεύειν», ὅμως τὸ κάνει μὲ ἀντίτιμο τὴ λαθραία εἰσαγωγὴ τῶν ἀρχῶν καὶ τῆς πρα-
κτικῆς  τοῦ  «κράτους  δικαίου»  μέσα  στὸν  χῶρο  τῶν  ἀνθρωπίνων  δικαιωμάτων.  
Οἱ παράνομοι μετανάστες, οἱ ὁποῖοι ἀπελαύνονται, ὑφίστανται βέβαια τὴ μοίρα τους
σύμφωνα μὲ τὶς (μεταβλητὲς) διατάξεις τοῦ «κράτους δικαίου», ὅμως δὲν τὴν ὑφί-
στανται ἐπειδὴ δὲν εἶναι ἄνθρωποι, παρὰ ἐπειδὴ δὲν εἶναι Γάλλοι, Ἕλληνες, Γερμα-
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νοὶ κτλ. Στὴν κρίσιμη αὐτὴ περίπτωση ἀποφασιστικὸ ἀποδεικνύεται τὸ κριτήριο τῆς
ἐθνικότητας, ὅσα καὶ ἂν ἰσχυρίζεται ἡ ρητορικὴ τῆς Δύσης περὶ «ἀξιοπρέπειας τοῦ
ἀνθρώπου» κ.τ.τ. Το «κράτος δικαίου» ἐμφανίζεται ἐδῶ καταχρηστικὰ ὡς φύλακας
τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ συμπεριφέρεται ἐξίσου ἀνακόλουθα ὅσο καὶ ἕνας
ὀπαδὸς τοῦ ἠθικοῦ οἰκουμενισμοῦ, ὁ ὁποῖος, ὅταν βρίσκεται σὲ μία ξένη χώρα καὶ
ἀντιμετωπίζει  δυσκολίες,  προκειμένου νὰ διευκολυνθεῖ  δὲν τηλεφωνεῖ  στὴν… ἀν-
θρωπότητα, ἀλλὰ στὴν πρεσβεία τῆς χώρας ἐκείνης πού ἔχει ἐκδώσει τὸ διαβατήριό
του. 

Ἐπιλεκτικὴ ἐπίκληση καὶ χρήση 

Ἡ ἐννοιολογικὴ σύγχυση συχνότατα βολεύει ἐξαιρετικὰ τὰ ἄτομα καὶ τὰ κράτη, ἐπει-
δὴ  συγκαλύπτει  κραυγαλέες  ἀντιφάσεις  ἀνάμεσα  στὴ  θεωρία  καὶ  στὴν  πράξη.
Ὡστόσο ἡ δική μας πρόθεση ἐδῶ δὲν εἶναι νὰ ἐξαναγκάσουμε κατὰ κάποιο τρόπο τὰ
δρῶντα ὑποκείμενα νὰ υἱοθετήσουν ἠθικὰ «ὀρθολογικὴ» συμπεριφορά, ἀποσαφηνί-
ζοντας τὶς ἔννοιες καὶ ξεσκεπάζοντας ἀσυνέπειες καὶ ὑποκρισίες. Τέτοιες δουλειὲς
μπορεῖ νὰ τὶς ἀφήσει κανεὶς στοὺς πολλοὺς ὑψηλόφρονες φιλοσόφους, οἱ ὁποῖοι πε-
ριμένουν τὴν ὥρα τῆς πανηγυρικῆς τους ἐμφάνισης. Ἡ ἐννοιολογικὴ σύγχυση καὶ ἡ
ἀμφιλογία θὰ ἐπικρατοῦν στὴν παγκόσμια σκηνὴ ὅσο ἐπικρατοῦν καὶ τὰ συμφέροντα
πού κρύβονται πίσω τους. Καὶ ἡ πολιτικὴ ἐκμετάλλευση τῶν «ἀνθρώπινων δικαιω-
μάτων» θὰ καταφαίνεται πρῶτα πρῶτα στὴν ἐπιλεκτικὴ τοὺς ἐπίκληση καὶ χρήση μὲ
βάση ἐξωηθικὰ κριτήρια.

Ἤδη τὴν ἐποχὴ τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου ἡ προγραμματικὴ ἐπιστράτευση τῶν «ἀνθρω-
πίνων δικαιωμάτων» ἐναντίον τοῦ «ὁλοκληρωτισμοῦ» δὲν ἐμπόδισε τὶς στενὲς συμ-
μαχίες τοῦ δυτικοῦ στρατοπέδου μὲ ὠμὲς δικτατορίες. Ἡ πολὺ διαφορετικὴ συμπερι-
φορὰ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, π.χ., ἔναντι τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας καὶ τοῦ Ἰράν,
μολονότι καὶ οἱ δύο αὐτὲς χῶρες ἀντιμετωπίζουν κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο τὰ «ἀνθρώπινα
δικαιώματα», μαρτυρεῖ ὅτι ἡ Δύση δὲν ἐννοεῖ νὰ ξεκόψει ἀπὸ τὶς παραδόσεις της στὸ
σημεῖο αὐτό. Βεβαίως, τὰ διδακτικὰ παραδείγματα εἶναι πολυάριθμα. Ἄς περιοριστο-
ῦμε λοιπὸν σὲ μία γενικὴ παρατήρηση. Ἡ πολιτικὴ ἐκμετάλλευση τῶν «ἀνθρωπίνων
δικαιωμάτων», δηλαδὴ ἡ χρήση τους ὡς μέσου πίεσης καὶ ἐπέμβασης,  εἶναι ἀνα-
πόδραστη ἤδη λόγω τοῦ γεγονότος ὅτι τὰ τέτοια «δικαιώματα» μποροῦν νὰ ἐπιβλη-
θοῦν  μονάχα  ἀπὸ  τοὺς  ἰσχυρότερους  πάνω στοὺς  ἀσθενέστερους,  τὸ  ἀντίστροφο
ὅμως εἶναι ἀδύνατο νὰ γίνει, οὔτε εἶναι δυνατὸ στὴν περίπτωση αὐτὴ νὰ ὑπάρξουν
ὁποιεσδήποτε θεσμικὲς ρυθμίσεις. 

Ἐπαναλαμβάνουμε: ἐδῶ δὲν καυτηριάζουμε ἠθικὰ παραπτώματα, ἀλλὰ περιγράφου-
με μία κατάσταση μέσα στὴν ὁποία τὰ ἠθικὰ παραπτώματα εἶναι ἀναπόδραστα. Ἀνα-
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πόσπαστο στοιχεῖο τῆς περιγραφῆς αὐτῆς εἶναι βέβαια καὶ ἡ ἐπισήμανση τῆς ἀντίφα-
σης ἀνάμεσα στὴν ἐξιδανικευμένη εἰκόνα τῶν δρώντων ὑποκειμένων γιὰ τὸν ἑαυτό
τους καὶ στὴν πραγματική τους ἰδιοσυστασία καὶ πρακτική. Πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια
ἀκόμη παρόμοιες ἐπισημάνσεις προέρχονταν συχνὰ ἀπὸ τὰ ἀναλυτικὰ ἐργαστήρια
τῆς μαρξιστικῆς «Ἀριστερὰς», στὸ μεταξὺ ὅμως ἡ πηγὴ αὐτὴ ἔχει στερέψει. Μετὰ
τὴν κατάρρευση τῆς οὐτοπίας τῆς Ἀνατολῆς ἡ ἐξημερωμένη πλέον δυτικὴ «Ἀριστε-
ρὰ» ἔχει ἐγκολπωθεῖ τὴν οὐτοπία τῆς Δύσης, δηλαδὴ τὴν οὐτοπία μίας παγκόσμιας
κοινωνίας πού τείνει πρὸς τὴν ἁρμονία πάνω στὴ βάση τῶν «ἀνθρωπίνων δικαιω-
μάτων». 

Ψευδαισθήσεις «ἀριστερῶν» 

Διάφοροι «ἀριστεροί», καὶ μάλιστα πρώην κομμουνιστὲς ἤ φιλοκομμουνιστές, ἐπι-
στρατεύουν σήμερα ποικίλες ἐκλογικευτικὲς ἀκροβασίες προκειμένου νὰ προσαρ-
μόσουν τὴν «προοδευτική» τους συνείδηση στὴν πραγματικότητα ὅπως αὐτὴ διαμορ-
φώθηκε μετὰ τὴν ἀμερικανικὴ νίκη στὸν Ψυχρὸ Πόλεμο. Ἡ παθιασμένη ὁμολογία πί-
στεως  στὰ  «ἀνθρώπινα  δικαιώματα»  τοὺς  προσφέρει  τὴ  δυνατότητα  νὰ  στήσουν
γέφυρες συμβιβασμοῦ ἀνάμεσα στὸ παρελθὸν καὶ στὸ παρὸν χωρὶς νὰ ἐξευτελισθοῦν
φανερά, γιατὶ αὐτὴν τὴν ὁμολογία πίστεως στὴν ἰδεολογία τοῦ πρώην ἐχθροῦ τὴν κα-
λύπτουν πίσω ἀπὸ τὴν δῆθεν ἐμμονὴ στὸ ἀρχικὸ «ἀνθρωπιστικὸ ἰδεῶδες» τῆς «δυτι-
κῆς Ἀριστερᾶς». Ἔτσι, ἡ ἴδια ἐκείνη «Ἀριστερά», ἡ ὁποία χθες ἀκόμη ἔπαιζε τὸν
ρόλο τοῦ «χρήσιμου ἠλίθιου» (Λένιν) στὶς διάφορες ἐκστρατεῖες εἰρήνης τοῦ Κρεμ-
λίνου καὶ δὲν ὑπέφερε τὴν ἔκφραση «ἀνθρώπινα δικαιώματα», ὅταν αὐτὴ ἔβγαινε
ἀπὸ τὰ χείλη τοῦ Ρίγκαν καὶ τῆς Θάτσερ  ἡ ἴδια ἐκείνη «Ἀριστερὰ» ἀποτελεῖ σήμερα
τὸν «χρήσιμο ἠλίθιο» τῶν πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν καὶ τοῦ οἰκουμενιστικοῦ ἀμερικα-
νισμοῦ. Κίνητρά της εἶναι ἡ πολιτικὴ ἀφέλεια καὶ τὰ χειροπιαστὰ κοινωνικὰ ὀφέλη,
ἂν καὶ σὲ πολὺ διαφορετικὲς δόσεις καὶ μείξεις ἑκάστοτε. 

Βέβαια, πολλοὶ «ἀριστεροὶ» τρέφουν ἀκόμη τὴν ψευδαίσθηση ὅτι ἐκπροσωποῦν τὴν
ἀντίθεση πρὸς τὸ «σύστημα», μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ ἐνίοτε ἐπικαλοῦνται τὴν ἰδεολο-
γία τοῦ συστήματος ἐνάντια στὴν πραγματικότητά του. Ἔτσι πορίζονται τὸν ἄσπιλο
μανδύα, τὸν ὁποῖο κατόπιν φοροῦν ἐπιδεικτικά. Ἡ ἰδεολογία ὅμως τοῦ συστήματος,
δηλαδὴ ἡ συνείδησή του, ἀποτελεῖ ἐξίσου μέρος τοῦ ὅσο ἀποτελεῖ καὶ ἡ πρακτικὴ
τοῦ, δηλαδὴ ἡ κοιλιὰ τοῦ. Καὶ ὑπάρχουν σοβαρὲς ἐνδείξεις ὅτι ἐδῶ ἡ κοιλιὰ κοιμᾶται
λιγότερο ἀπὸ τὴ συνείδηση καὶ τὴν κατευθύνει. 

Τὰ «ἀνθρώπινα δικαιώματα» εἶναι  πολιτικὸ ἐργαλεῖο μέσα σὲ μία πλανητικὴ κα-
τάσταση, ἡ πυκνότητα τῆς ὁποίας καθιστᾶ βέβαια ἀπαραίτητη τὴ χρήση οἰκουμενι-
στικῶν ἰδεολογημάτων, μέσα στὴν ὁποία ὅμως ἡ δεσμευτικὴ ἑρμηνεία τῶν ἰδεολογη-
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μάτων αὐτῶν συνεχίζει νὰ ἐναπόκειται στὶς διαθέσεις καὶ στὰ συμφέροντα τῶν ἰσχυ-
ρότερων ἐθνῶν. 

Τὰ «ἀνθρώπινα δικαιώματα» ὑπόκεινται  στὴν ἐπαμφοτερίζουσα λογικὴ αὐτῆς τῆς
κατάστασης καὶ ἀντικατοπτρίζουν τὶς ἀντιφάσεις καὶ τὶς ἐντάσεις πού σημαδεύουν
κατὰ τρόπο δραματικὸ τὴν παγκόσμια κοινωνία. Γι’ αὐτὸ ὁ ἀγῶνας γιὰ τὴν ἑρμηνεία
τους ἀναγκαστικὰ θὰ μετατραπεῖ σ’ ἕναν ἀγώνα μεταξὺ ἀνθρώπων γύρω ἀπὸ ὅ,τι θε-
ωρεῖ ἑκάστοτε ὁ καθένας τους δικό του ἀναφαίρετο δικαίωμα. Αὐτὸς ὁ ἀγῶνας περὶ
ἑρμηνείας ἔχει ἀρχίσει ἀπὸ καιρὸ ἀνάμεσα σὲ «Βορρᾶ» καὶ «Νότο» ἤ «Δύση» καὶ
«Ἀνατολή» καὶ ὀξύνεται στὸν βαθμὸ ὅπου τὰ δισεκατομμύρια τοῦ «Νότου» ἤ τῆς
«Ἀνατολῆς» ἑρμηνεύουν ὄχι τυπικά, παρὰ ὑλικὰ τὰ «ἀνθρώπινα δικαιώματα», ἀπαι-
τῶντας μία οὐσιαστικὴ ἀνακατανομὴ τοῦ παγκόσμιου πλούτου χωρὶς νὰ τοὺς ἐνδια-
φέρει ἡ ἠθικὴ τῶν χορτασμένων. Ὅπως ἡ ἐσωτερικὴ λογικὴ τοῦ «ἐλεύθερου ἐμπορί-
ου», ἔτσι καὶ ἡ ἐσωτερικὴ λογικὴ τῶν «ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων» θὰ στραφεῖ σύ-
ντομα ἐναντίον τῆς Δύσης, καὶ τότε αὐτὴ θὰ ἐγκαταλείψει τὶς σημερινὲς ἰδεολογικές
της θέσεις. Εἶναι βέβαια πολὺ ἀμφίβολο ἂν κι ἔτσι ἀκόμη θὰ μπορέσει νὰ κερδίσει
τοὺς τρομακτικοὺς ἀγῶνες κατανομῆς, οἱ ὁποῖοι θὰ συγκλονίσουν τὸν 21ό αἰώνα. 

ΠΗΓΗ: ΤΟ ΒΗΜΑ, 03.05.1998 
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