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Ανηί ειζαγωγήρ 

 

Τα πξάγκαηα ζα ήηαλ πνιχ απιά αλ ήηαλ μεθάζαξα δηαρσξηζκέλα: απφ ηε κία ε εμνπζία, απφ 

ηελ άιιε εκείο. Απφ ηε κία θνηλνβνχιηα, εξγνζηάζηα, ζηξαηνί, αζηπλνκίεο θαη πνιενδνκίεο, 

(θξάηνο θαη αθεληηθά), απφ ηελ άιιε νη πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο ειεπζεξίεο. Aπφ ηε κία ε 

βία ηεο επηβνιήο, απφ ηελ άιιε νη ζπλεηδήζεηο, νη αληηζηάζεηο, νη αγψλεο.  

Καηξφ πξηλ, ε θπξηαξρία θαηάιαβε φηη ην θφιπν ηεο βίαηεο επηβνιήο έρεη ηειηθά κεησκέλα 

πνζνζηά επηηπρίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο, πέξαλ ηνπ φηη νδεγεί κε καζεκαηηθή αθξίβεηα 

ζηελ εμίζνπ βίαηε αλαηξνπή ηεο. Όπσο έρεη απνδεηρηεί ζε θάζε ζρνιείν θάζε είδνπο θαη 

επνρήο, ε πεηζαξρία, φηαλ επηβάιιεηαη εμσηεξηθά, πξνθαιεί ηελ αλππαθνή, φηαλ αληίζεηα 

ελζσκαηψλεηαη ζε κία επηκειψο δηακνξθσκέλε θνηλσληθή ζπλείδεζε, αλαπαξάγεηαη ρσξίο 

θαλελφο είδνπο επηβνιή. Σρέδην χπνπιν θαη θαζαξφ, απνηειεζκαηηθφ θαη θπξίσο θνηλσληθά 

απνδεθηφ. Η θπξηαξρία γιίησζε ην θεθάιη ηεο θεξδίδνληαο ηελ θνηλσληθή ηεο λνκηκνπνίεζε 

θαη ζπγρξφλσο θαηάθεξε λα ζνιψζεη ηα λεξά. Φάξε ζε κηα θνηλσλία πνπ απηφ έκαζε λα 

βιέπεη θαη δελ ζέιεη λα δεη θάηη άιιν, ε αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία έγηλε ε πην δίθαηε 

πνιηηηθή δνκή θαη ν θαπηηαιηζκφο ε κφλε ξεαιηζηηθή νηθνλνκηθή θαη παξαγσγηθή πξφηαζε.  

Η αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία θαη ν θαπηηαιηζκφο δίλνπλ ζηελ θπξηαξρία ηα πξνζρήκαηα 

πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ εδξαίσζε ηεο λνκηκνπνίεζήο ηεο, επηηπγράλνληαο ή πξνζδνθψληαο ηε 

ζπλαίλεζε θαη ηελ 'θνηλσληθή εηξήλε'. Με ηνλ ηξφπν πνπ ελζσκάησζαλ ηνπο 

πξνθαπηηαιηζηηθνχο ζεζκνχο θαη ηνπο εκπινχηηζαλ κε ην 'πλεχκα' ηνπο, δηεθδίθεζαλ ηελ 

πξφζβαζε θαη ζηελ παξακηθξή ιεπηνκέξεηα. Οη ζεζκνί, απνθεληξσκέλεο λνκηθέο, πνιηηηθέο 

θαη ηδενινγηθέο δνκέο εμνπζίαο, θαηαθέξλνπλ λα κεηαθέξνπλ ηελ εληνιή κέρξη ηελ πην κηθξή 

ζηηγκή, ην ειάρηζην εθαηνζηφ ηνπ ρψξνπ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ ππεθφσλ, θαη κάιηζηα 

ρσξίο ε εληνιή λα γίλεηαη αληηιεπηή σο ηέηνηα. Κάζε αλάγθε θαη επηζπκία ηθαλνπνηείηαη 

κφλν κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα ζεζκηθά πιαίζηα λφκσλ θαη εζηθήο πνπ πξνεγνχληαη ηεο 

βνχιεζεο θαη ηελ θαζνξίδνπλ. Όρη φηη θαίλεηαη πνηνο δηαηάζζεη θαη πνηνο ππαθνχεη, πνηνο 

ειέγρεη θαη πνηνο ειέγρεηαη. Ο ζεζκηθφο θψδηθαο εμνπζίαο είλαη θνηλσληθά δηάρπηνο, θαζψο 

δηακεζνιαβεί ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη ηηο δηακνξθψλεη αλάινγα, έηζη ψζηε λα 

θαηεπζπλζνχλ πξνο ηα ζπκθέξνληα ηεο ζεζκηζκέλεο εμνπζίαο. Ο νηθνγελεηάξρεο πνπ 

δνπιεχεη ζθιεξά γηα λα πξνζθέξεη ζηα παηδηά ηνπ φια ηα αγαζά ηνπ θαηαλαισηηθνχ 

παξαδείζνπ ή ν εξγέλεο θαξηεξίζηαο πνπ γιεληά ηελ αλεμαξηεζία ηνπ, ε επηρεηξεκαηίαο πνπ 

επηβηψλεη ζηνλ θφζκν ησλ αληξψλ ή ε λνηθνθπξά πνπ ζπζηάδεη ηνλ εαπηφ ηεο ζηε θξνληίδα 

ησλ άιισλ, ε καζήηξηα πνπ εμαληιείηαη ζηε ζπζζψξεπζε πιεξνθνξίαο ρσξίο λα μέξεη ην 

γηαηί θαη ν πηηζηξηθάο πνπ δνπιεχεη φιε ηελ εβδνκάδα πεξηκέλνληαο ην ζαββαηνθχξηαθν, 

απνηεινχλ απιψο δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηεο ίδηαο εηθφλαο. Οη εμνπζηαζηηθέο επηινγέο 

εδξαηψλνληαη κέζα απφ πξνθαηαζθεπαζκέλεο εηθφλεο θνηλσληθήο θαηαμίσζεο θαη επεκεξίαο, 

ελψ ε ζεακαηηθή δηαδηθαζία επηηαρχλεη ηελ ελζσκάησζε θάζε θαηλνκεληθά απνθιίλνπζαο 

ζπκπεξηθνξάο, θαηεγνξηνπνηψληαο ηελ, ραξαθηεξίδνληάο ηελ θαη ζπλδένληάο ηελ κε 

ζπγθεθξηκέλεο θαηαλαισηηθέο επηινγέο. Όζν 'αλαηξεπηηθή' θη αλ είλαη θάπνηα ηάζε ή 

ζπκπεξηθνξά, κπνξεί λα εμαληιεζεί ζην ληχζηκν, ζην ρηέληζκα, ζηε κεηά-ην-νρηάσξν δσή. 

Μπνξείο λα βξεηο ην καγαδί πνπ ηελ πνπιάεη θαη λα ηελ αγνξάζεηο νινθιεξσκέλε, ρσξίο λα 

δηαθηλδπλεχζεηο ηελ θνηλσληθή απαμίσζε. Έηζη ε φπνηα αλαηξεπηηθφηεηα εμνπδεηεξψλεηαη, 

παξέρνληαο ζπγρξφλσο ζηελ θπξηαξρία ηε ζπλερή αλαλέσζή ηεο. 

Όπσο θαη λα εξκελεχζνπκε ηνπο ζεζκνχο, ε αλαγθαηφηεηα ηεο εθηξνπήο ηνπο είλαη 

αλακθηζβήηεηε, ζεκείν αλαθνξάο ζηελ επαλάζηαζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη νινθιήξσζε 

ηεο δξάζεο ελάληηα ζην θξάηνο θαη ηα αθεληηθά. Η αληηζεζκηθή δξάζε είλαη ην πεδίν πνπ 

επηβεβαηψλεη ην Όινλ ηνπ αληηεμνπζηαζηηθνχ αγψλα. Ελφο αγψλα πνπ ζηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε ζα πεξηνξηδφηαλ είηε ζε έλαλ αληηθξαηηζκφ θαη αληηνηθνλνκηζκφ κε γεληθεπηηθέο 

θαη ειιηπείο απαληήζεηο γηα ηηο άιιεο 'κηθξφηεξεο' δνκέο εμνπζίαο, είηε ζε κηα κάρε 

αλάισζεο κε ηηο δηάρπηεο εμνπζίεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο πνπ ζα άθελε αλέγγηρηα θξάηνο θαη 

αθεληηθά. 

Θεσξψληαο φηη ζχγρξνλνο ζηφρνο ηεο Κπξηαξρίαο είλαη ε δφκεζε ηνπ παγθφζκηνπ 

Οηθνλνκηθνχ Θδησηεχνληνο αλζξψπνπ κέζα απφ ηα επηηεχγκαηα κηαο ζεακαηηθήο δηαδηθαζίαο 

πιαζκαηηθψλ δηαρσξηζκψλ, θη φηη νη ζεζκνί ζπγθξνηνχληαη κέζα απ' απηήλ ηε δηαδηθαζία γη' 

απηφλ ην ζπγθεθξηκέλν ζηφρν, επηιέμακε κηα ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ηεο αληηζεζκηθήο 
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δξάζεο. Τν κπινθάξηζκα ηεο θπθινθνξίαο ησλ εκπνξεπκάησλ ζηηο αλζξψπηλεο ζπλεηδήζεηο 

θαη ε θαηάξγεζε ησλ δηαρσξηζκψλ θάζε είδνπο (πνπ ζεκαίλεη θαη θαηάξγεζε ησλ 

δηακεζνιαβεηηθψλ κεραληζκψλ) έρνπλ κηα αλεθηίκεηε δπλακηθή ζην λα εηζάγνπλ 

αλαηξεπηηθά θξηηήξηα κε αλαθνξά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη λα απνδνκήζνπλ θαη εθηξέςνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο θπξηαξρηθέο επηινγέο. Επηπιένλ, επηινγή καο ζ' απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

αληηζεζκηθήο δξάζεο, είλαη ε απειεπζέξσζε φισλ ησλ δεκηνπξγηθψλ ηθαλνηήησλ, ζηνλ 

αληίπνδα ηεο 'αζηηθήο ηέρλεο' φρη κφλν σο κέζν αιιά θαη σο ζθνπφο. Αμηνπνηψληαο θάζε καο 

δπλαηφηεηα γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο ειεπζεξίαο, απειεπζεξψλνπκε θαη ηηο ίδηεο καο ηηο 

δπλαηφηεηεο. 

 

Για ηη γλώζζα, ηιρ λέξειρ, ηιρ έννοιερ και ηην οςζία ηοςρ 
 

Η γιψζζα είλαη ην θπξίαξρν εξγαιείν ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Η δηάξζξσζή 

ηεο αληαλαθιά ηελ ηζηνξία ηεο θάζε θνηλσλίαο. Έηζη είλαη –θαη γίλεηαη δηαξθψο- έλα βαζηθφ 

επηθνηλσληαθφ πεδίν, ην νπνίν ε Κπξηαξρία πξνζπαζεί λα ρεηξαγσγήζεη γηα ηα ζπκθέξνληά 

ηεο, ελψ ε θνηλσλία πξνζπαζεί λα ην θξαηήζεη δσληαλφ θη ειεχζεξν. Η γιψζζα είλαη έλα 

αθφκε πεδίν ηνπ θνηλσληθνχ αληαγσληζκνχ. 

 

Με δεδνκέλε ηελ ηάζε ηεο Κπξηαξρίαο λα αθνκνηψλεη θάζε αληίζεηή ηεο αληίιεςε, ιφγν ή 

πξάμε, αληηκεησπίδνπκε θαη’ αξράο ζεκαζίεο θαη πεξηερφκελα ιέμεσλ θαη ελλνηψλ πνπ 

αλαπαξάγνπλ απηφλ αθξηβψο ηνλ ελαγθαιηζκφ ηνπο απφ ηελ Εμνπζία. Θεσξνχκε φηη ε 

ελεξγεηηθή απνθαηάζηαζε ηεο γιψζζαο είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαηήξεζε θαη φμπλζε ησλ 

θνηλσληθψλ αληηζέζεσλ. Καζψο πξνζδηνξίδνπκε ηνπο δηθνχο καο φξνπο θαη πξνηάζζνπκε θαη 

δηεθδηθνχκε ηνπο δηθνχο καο ηξφπνπο ζηνλ αγψλα γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο ειεπζεξίαο, θάζε 

ιέμε, θάζε έλλνηα, θάζε δεκηνπξγία ή ιεηηνπξγία πνπ είλαη (πξνζδη)νξηζκέλε θαη θνξηηζκέλε 

κε θπξηαξρηθνχο φξνπο, επηδέρεηαη θξηηηθή θαη απνδίδεηαη κε ηξφπν πνπ λα εμππεξεηεί ηνλ 

θνηλσληθφ αγψλα ελάληηα ζηε ρεηξαγψγεζε ηεο επηθνηλσλίαο απφ ηελ Εμνπζία. 

 

Έηζη, ζηελ πξνζπάζεηα λα επεμεξγαζηνχκε ηελ ππφζεζε ηεο ηέρλεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο, δελ 

κπνξνχκε λα αληηκεησπίζνπκε απηέο ηηο ηφζν θαζνξηζηηθέο ιέμεηο έμσ απφ ηε ζθαίξα ηνπ 

θνηλσληθνχ αληαγσληζκνχ θαη ηεο ηζηνξηθφηεηάο ηνπ. Τν πεξηερφκελν ηνπ φξνπ ‘ηέρλε’ έρεη 

αιιάμεη κέζα ζηνπο αηψλεο. Είλαη αδχλαην λα απνθαηαζηήζνπκε έλα νηθνπκεληθφ θαη 

δητζηνξηθφ πεξηερφκελν ηεο ιέμεο ‘ηέρλε’ σο έλλνηαο πνπ είλαη θάπνπ θπιαθηζκέλε θη εκείο 

εξρφκαζηε λα ηελ απειεπζεξψζνπκε. Ο φξνο ‘ηέρλε’ ζήκεξα δελ κπνξεί λα έρεη άιιν 

πεξηερφκελν απφ απηφ πνπ ηεο δίλεη εδψ θαη 200 πεξίπνπ ρξφληα ν αζηηθφο πνιηηηζκφο: απηφ 

ηεο αζηηθήο ηέρλεο. Απηήο ηεο θνηλσληθά δηαρσξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ είλαη αδχλαην 

λα ηελ επηθαιεζηνχκε ρσξίο επηθνηλσληαθνχο αθξνβαηηζκνχο. Ωζηφζν, ρξεηάδεηαη λα 

πξνζεγγίδνπκε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή ηεο δηάζηαζε ζην φλνκα κηαο 

θαηαιπηηθήο δηεμνδηθήο επηθνηλσλίαο. 

 

Από ηην ‘ηέσνη’ ζηην ηέσνη και ηη δημιοςπγία 

 

Σηα πιαίζηα ηνπ αζηηθνχ πνιηηηζκνχ, ε ηέρλε είλαη κηα θαηαθεξκαηηζκέλε αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα ζε κηα δηαρσξηζκέλε θνηλσληθή ζθαίξα. Αθνξά ηδηαίηεξνπο θψδηθεο, 

θαιιηεξγεκέλεο ηθαλφηεηεο, επαγγεικαηηθφ θαζεζηψο, επηηεδεπκέλα καγαδηά, ςαγκέλεο 

πξνζήθεο, κειέηε αγνξάο θαη πξνψζεζεο ησλ έξγσλ-πξντφλησλ, μερσξηζηφ ππνπξγείν 

ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο. Η ‘ηέρλε’ έηζη πιαηζηψλεη έλλνηεο, ξφινπο θαη θαηαζηάζεηο πνπ 

πξαγκαηψλνπλ θη εμαληινχλ ηελ νπζία ηνπο ζηα φξηα πνπ ζέηνπλ ζεζκηζκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηεο, εμνπζηαζηηθέο αληηιήςεηο θαη εκπνξεπκαηηθέο ινγηθέο. Μέγαξα κνπζηθήο 

θαη γθαιεξί, καηθήλεο θαη επαγγεικαηίεο θαιιηηέρλεο, δεκνπξαζίεο θαη πνιπρψξνη 

δηαζθέδαζεο, ζπληζηνχλ ηνλ θφζκν ηεο ηέρλεο θαη ηεο δηαλφεζεο. 

 

Με κία απειεπζεξσηηθή πξνζέγγηζε, ε ηέρλε δελ κπνξεί παξά λα ζπλζέηεη κία αθφκε 

έθθαλζε θαη δξαζηεξηφηεηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, κε ηα βηψκαηα θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ ηε 

ραξαθηεξίδνπλ, ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ην θαληαζηαθφ ηεο πεξηερφκελν. Η ηέρλε απηή 
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δηαρέεηαη ζε θάζε ζηηγκή, αθνινπζψληαο, εθηνλψλνληαο θαη απειεπζεξψλνληαο ηε ζρέζε ηνπ 

αλζξψπνπ κε φζα ηνπ ζπκβαίλνπλ θαη φζα πξνθαιεί. Πξνζπαζεί κε ηνπο ηξφπνπο ηεο λα 

ειαρηζηνπνηήζεη ρξνληθά ηελ απφζηαζε ηνπ νλείξνπ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηελ 

θαζεκεξηλή πξάμε. Καηεξγαδφκαζηε έηζη κηα ηέρλε ζηε βάζε ηεο νιφηεηαο ηεο θαζεκεξηλήο 

δσήο θαη επνκέλσο ζηελ πξννπηηθή ηεο θαηάξγεζεο θάζε δηαρσξηζκνχ. 

 

Αληηιακβαλφκαζηε αξρηθά ηελ ηέρλε σο ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία έλαο άλζξσπνο  παξάγεη 

θάηη πξνζπαζψληαο λα δηαηππψζεη ηηο ζθέςεηο ή ηηο ζπλαηζζήζεηο ηνπ. Μέζα απφ κηα 

θαζεκεξηλή αλάισζε ηεο έθθξαζεο, φπνπ ν άλζξσπνο άιινηε αλαπαξάγεη άθξηηα θψδηθεο 

θαη ζπκπεξηθνξέο θη άιινηε απαμηψλεη θάζε επηθνηλσλία, αλαθαιχπηεη φηη κπνξεί λα 

μεδηαιέγεη ζηηγκέο θαη λα εθθξάδεη κε ην δηθφ ηνπ κνλαδηθφ ηξφπν απηά πνπ ζθέθηεηαη θαη 

αηζζάλεηαη. Η ζπλείδεζε απηψλ ησλ ζηηγκψλ θαη ε ζπγθξφηεζή ηνπο ζε κία ζπλνιηθή ζηάζε 

επηθνηλσλίαο είλαη ην ζεκείν αλαθνξάο ηεο ηέρλεο ηνπ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ζπλείδεζή απηή 

βαζίδεηαη ζε κία δηαθεκηδφκελε ραξηζκαηηθφηεηα, κηα αθαδεκατθή θαιιηέξγεηα, κηα 

επαγγεικαηηθή θαξηέξα, κηα καηαηφδνμε θήκε ή κηα θνηλσληθή επηβεβαίσζε, ηφηε 

θαηνρπξψλεηαη έλαο θαηαιπηηθφο δηαρσξηζκφο θαη αξζξψλεηαη ε δνκή ηεο θαηεζηεκέλεο 

αζηηθήο ηέρλεο. 

 

Ο θπξίαξρνο πνιηηηζκφο θαηνξζψλεη λα θξαηάεη ζε νκεξία ηε δεκηνπξγηθφηεηα, είηε απηή 

εκπλέεηαη απφ ηηο δνκέο ηνπ είηε ηηο αγλνεί. Ο θαιιηηέρλεο πνπ εμππεξεηεί είηε ηελ ηζρχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, είηε ην λαξθηζζηζηηθφ ηνπ θπληζκφ, είηε ηελ θνκκαηηθή ‘αληδηνηέιεηα’, είηε ηελ 

αλζξσπηζηηθή ‘αληίζηαζε ηνπ θφζκνπ ηεο δηαλφεζεο’, ε ελαιιαθηηθή ζθελή πνπ ηειηθά 

εδξαηψλεηαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηνλ θπξίαξρν θνκθνξκηζκφ, θάζε επαλαζηαηηθφο ζηίρνο πνπ 

πεξηνξίδεηαη ζηελ έληαζε ηεο κνξθήο πξνζπεξλψληαο ηελ θνηλσληθή ζρέζε πνπ ηε 

ρξεζηκνπνηεί, ηελ ηεξνπνηεί ή ηελ αθνκνηψλεη, ν επαγγεικαηίαο δεκηνπξγφο πνπ ρξσζηά ηελ 

αιαδνλεία ηεο κνλαδηθφηεηάο ηνπ ζην δηαρσξηζκέλν ρψξν ηεο ηέρλεο, πξνυπνζέηεη θαη 

απαηηεί ηελ εμνπζηαζηηθή θάιπςε θαη απνδνρή. 

 

Γλσξίδνπκε φηη νη κνξθηθέο ή αηζζεηηθέο ‘επαλαζηάζεηο’, αλ θαη γίλνληαη αληηιεπηέο θαηά 

θφξνλ απφ θιεηζηνχο θχθινπο, κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηελ έληαζε θαη ηελ έθηαζε κηαο 

θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο. Αιιά ηα ‘θχξηα ξεχκαηα’ ή ε ‘αηξεηηθφηεηα’ κηαο ηέρλεο απιηθψλ 

κπνξνχλ λα αθνξνχλ κφλν ηνπο εαπηνχο ηνπο ή έλα κέξνο ηεο Απιήο. Γηα ην θαηαπηεζκέλν 

πιήζνο, φινη νη απιηθνί ήηαλ αλέθαζελ θαηά θάπνην ηξφπν γεισηνπνηνί. 

 

Η ηέρλε είηε ζα ζπλαληά ην θπζηθφ ηεο ρψξν, ηελ θαζεκεξηλφηεηα θάζε αλζξψπνπ πέξα απφ 

δηαρσξηζκνχο θαη αληαιιαγέο, είηε ζα ζπλδηαιέγεηαη κε ην δεζπνηηζκφ ηεο Εμνπζίαο: 

αληίηηκα θάζε είδνπο απφ ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ρεηξαγψγεζε, πξνλφκηα θαη απνιαβέο 

απφ ηνλ εκπνξεπκαηηθφ θφζκν, θνκκαηηθέο ηηκέο γηα δηαηεηαγκέλε θαιιηηερληθή ππεξεζία, 

πξνζσπηθφο θαηαθεξκαηηζκφο, θνηλσληθνί δηαρσξηζκνί θαη απνθιεηζκνί. 

 

Υπάξρεη κία επηηεδεπκέλε αληίιεςε ζηνλ θφζκν ησλ θαιιηηερλψλ (πνπ αγσληά γηα κηα 

δηάρπηε θνηλσληθή λνκηκνπνίεζε ηεο ξηδνζπαζηηθφηεηαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ) γηα ηελ 

απηνλφεηε ‘επαλαζηηθφηεηα’ πνπ ελππάξρεη ζηε δηαρσξηζκέλε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

θαιιηηερλίαο. Όκσο ε ηέρλε δελ κπνξεί λα είλαη ηίπνηε απφ κφλε ηεο, φπσο αθξηβψο δελ είλαη 

ηίπνηε απφ κφλε ηεο κία έθεζε, θαιιηεξγεκέλε ή κε, κηα ηθαλφηεηα ή κηα επηδεμηφηεηα. Ο 

λαξθηζζηζκφο ηνπ θαιιηηερληθνχ θφζκνπ θάζε απφρξσζεο, αληηδξαζηηθήο ή πξννδεπηηθήο, 

αλαδεηά ηελ επηβεβαίσζή ηνπ πάλσ ζε κία αθίλεηε κάδα πνπ δελ αληηιακβάλεηαη ηελ έλλνηα 

ηεο πλεπκαηηθήο θηλεηηθφηεηαο θαη αδπλαηεί λα επηθνηλσλήζεη ηηο πνηφηεηεο ησλ αθ’ εαπηψλ 

‘πςειψλ δεκηνπξγεκάησλ’. Πάλσ ζηε γεληθεπκέλε αθηλεζία θαη ηελ αθφξεηε θνηλσληθή 

άγλνηα, ν θαιιηηερληθφο θφζκνο ζηήλεη ηελ απηνλφεηε επαλαζηαηηθφηεηά ηνπ. Αθίλεηε κάδα 

σζηφζν ππήξρε κφλν ζηε ζηεκέλε απφ ηελ Κπξηαξρία ηζηνξία. Σηελ Θζηνξία πνηέ. Η 

θνηλσλία ήηαλ αλέθαζελ πεδίν ηαμηθψλ θαη θνηλσληθψλ αληηζέζεσλ πνπ γίλνληαη αληηιεπηέο 

ζε θάζε ζηηγκή θαη φρη κφλν φηαλ έθηαλαλ ζην εθθσθαληηθφ ζεκείν λα δεκηνπξγήζνπλ 

ηζηνξηθέο εθηξνπέο απφ ηελ εμνπζηαζηηθή λνκνηέιεηα. Η ηέρλε κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη 

επαλαζηαηηθή κφλν φηαλ ζπγθξίλεηαη κε ηελ επαλαζηαηηθφηεηα ησλ ξηδνζπαζηηθψλ ηάζεσλ 
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ζηελ δηαξθή ηαμηθφ θαη θνηλσληθφ αληαγσληζκφ, φηαλ παίξλεη ζέζε ζηε γξακκή ηεο 

θνηλσληθήο απειεπζέξσζεο, φηαλ επνκέλσο εκπλέεηαη, ζρεηίδεηαη ή ζπιιεηηνπξγεί κε ηέηνηεο 

επηινγέο. 

 

Αναθοπά ζηιρ εμποπεςμαηικέρ ζσέζειρ 

 

Σηηο ππάξρνπζεο ζρέζεηο παξαγσγήο θαη ηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο ε αμία ησλ πξντφλησλ 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ηηκή ηνπο, ηελ ηζνδπλακία ηνπο κε κία ζπγθεθξηκέλε θάζε θνξά 

πνζφηεηα ρξήκαηνο. Ο ηξφπνο αληαιιαγήο αγαζψλ σζηφζν δελ ήηαλ αλέθαζελ απηφο. 

Φξεηάζηεθε λα κεηαηξαπεί ε αλζξψπηλε δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα ζε κηζζσηή ζθιαβηά 

κέζα απφ πνιιέο ελδηάκεζεο ηζηνξηθέο δηαβαζκίζεηο, λα δηαρσξηζηεί ν παξαγσγηθφο 

θνηλσληθφο ηζηφο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηαμηθή δηαζηξσκάησζε, θαη ηειηθά λα εδξαησζεί ν 

θπξίαξρνο αζηηθφο πνιηηηζκφο σο θαζνιηθφ θνηλσληθφ αμηαθφ ζχζηεκα αλαθνξάο θαη λα 

μεξηδσζεί θάζε θνηλνηηζηηθή ζπιινγηθή κλήκε θαη νξγάλσζε. Φξεηάζηεθε λα δηακνξθσζνχλ 

ηζηνξηθά νη ζπλζήθεο γηα λα απνζπαζηεί νινθιεξσηηθά ε δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα απφ 

ηελ άκεζε αλζξψπηλε επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή, θαη λα απνθηήζεη κία αληαιιαθηηθή αμία 

κέζα ζε κία αβπζζαιέα αγνξά. 

 

Σηα πιαίζηα απηήο ηεο νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ηα πξντφληα δηαθηλνχληαη ζηε βάζε 

ηεο αληαιιαθηηθήο αμίαο ηνπο πνπ δηακνξθψλεηαη ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

θαη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, θαη φρη ζηε βάζε ηεο σθειηκφηεηάο ηνπο ή ησλ θνηλσληθψλ 

αλαγθψλ πνπ ηθαλνπνηνχλ. Μία ηέηνηα πξαγκαηηθφηεηα δελ ζα κπνξνχζε λα δηακνξθσζεί αλ 

δελ θαηνρπξσλφηαλ ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή φισλ ησλ παξαγφλησλ ηεο αγνξάο, αλ δελ 

δηακνξθσλφηαλ κηα εκπνξεπκαηηθή θνηλσληθή ζπλείδεζε. 

 

Γηα λα κπνξέζεη έλα πξντφλ λα γίλεη εκπφξεπκα θαη λα δηαθηλεζεί ζηελ αγνξά πξέπεη λα 

απνθηήζεη αληαιιαθηηθή αμία. Απνθηά ινηπφλ κηα ηζνδπλακία κε ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα 

ρξήκαηνο, ηζνδπλακεί κε έλα ζχκβνιν πνπ αληηπξνζσπεχεη ην εκπφξεπκα. Με ηελ 

αληαιιαθηηθή ηνπ αμία, ηελ ηηκή ηνπ, ην εκπφξεπκα κπνξεί λα αληαιιαγεί κε θάζε άιιν 

εκπφξεπκα ζε θαζνξηζκέλεο αλαινγίεο. Τν φηη ην πξντφλ γίλεηαη εκπφξεπκα θαη ην 

εκπφξεπκα αληαιιαθηηθή αμία δίλεη ζην πξντφλ κηα δηπιή ππφζηαζε, θαη’ αξράο λνεηηθή: 

απφ ηε κηα ην θπζηθφ ρεηξνπηαζηφ πξντφλ θη απφ ηελ άιιε ηελ αληαιιαθηηθή ηνπ αμία, ην 

ρξήκα. Η ρξεκαηηθή ηδηφηεηα ελφο εκπνξεχκαηνο είλαη κηα απηνλνκεκέλε θνηλσληθή έλλνηα 

απνζπαζκέλε απφ ηε θπζηθή ηνπ κνξθή. Ωζηφζν, δελ ππάξρεη πξντφλ πνπ λα είλαη 

εκπφξεπκα θαη ν αλζξψπηλνο λνπο λα ην αληηιακβάλεηαη ρψξηα απφ ηε ρξεκαηηθή ηνπ 

ηδηφηεηα, άζρεηα αλ πξφθεηαη γηα κηα ηδηφηεηα πνπ ππάξρεη έμσ απφ φια ηα πξντφληα. 
 

Η απηφλνκε θαη απηνλφεηε δηπιή ππφζηαζε ηνπ εκπνξεχκαηνο ζηηο αλζξψπηλεο ζπλεηδήζεηο, 

ε παξαγσγή πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ αληαιιαθηηθή αμία ηνπ πξντφληνο, ε αληαιιαθηηθή αμία 

πνπ ελζσκαηψλεη ηελ «πνζφηεηα» κηζζσηήο εξγαζίαο πνπ αλαινγεί ζηελ παξαγσγή 

λνκηκνπνηψληαο ην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ θαηακεξηζκφ, ε δηακεζνιάβεζε ηνπ ρξήκαηνο 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ, δηακνξθψλνπλ φιν ην θάζκα ησλ 

εκπνξεπκαηηθψλ ζρέζεσλ. 

 

Γηα ηα απειεπζεξσηηθά εγρεηξήκαηα πνπ ζέινπλ λα απνηεινχλ θνηλσληθά εξγαζηήξηα 

θξηηηθήο, ακθηζβήηεζεο θαη αλαηξνπήο ησλ εμνπζηαζηηθψλ ζεζκψλ, είλαη ζεκαληηθφ ην 

δήηεκα ηεο ελαληίσζεο ζηε δνκή θαη ηε ζπγθξφηεζε ησλ εκπνξεπκαηηθψλ ζρέζεσλ. Σ’ 

απηήλ ηελ θαηεχζπλζε κπινθάξνπκε ηελ απηνλφεηε κεηαηξνπή ησλ πξντφλησλ-αλζξψπηλσλ 

δεκηνπξγεκάησλ ζε εκπνξεχκαηα, πεηξακαηηδφκαζηε ζηελ πξννπηηθή ηεο γεληθεπκέλεο 

απεμάξηεζεο ηεο παξαγσγήο απφ ηελ αληαιιαθηηθή αμία ησλ πξντφλησλ, απνδνκνχκε ηελ 

θνηλσληθή λνκηκνπνίεζε ηεο κηζζσηήο ζθιαβηάο, αθπξψλνπκε ηε δεζπνηηθή δηακεζνιάβεζε 

ηνπ ρξήκαηνο ζηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο θαη ζρέζεηο. 

 

Δελ ζα κπνξνχζακε λα εμαληιήζνπκε ηελ θξηηηθή απιψο ζε κηα κε εκπνξεπκαηηθή ινγηθή 

θαη δξάζε. Απφ ηε κηα, απηφ ζεκαίλεη φηη ζα κπνξνχζακε λα αξλεζνχκε ην θέξδνο θαη ηελ 
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ππεξαμία ρσξίο φκσο εληέιεη λα θαηαξγήζνπκε ηελ αληαιιαθηηθή αμία ηνπ πξντφληνο. Η 

πψιεζε ελφο πξντφληνο ζηελ ηηκή ηνπ θφζηνπο ίζσο δίλεη ηελ εληχπσζε φηη απνζπλδέεη ην 

πξντφλ απφ ηελ αληαιιαθηηθή ηνπ αμία, φξην πξαγκαηηθφ φκσο δελ ππάξρεη. Ο πξνζδηνξηζκφο 

ηεο ηηκήο θφζηνπο ελφο πξντφληνο αληιεί ηε θηινζνθία ηνπ απφ ηνλ εκπνξεπκαηηθφ θφζκν. 

Επηπιένλ, ε αληαιιαθηηθή αμία κπνξεί λα ζπκπηεζηεί αθφκε θαη ζηα φξηα ηνπ θφζηνπο ελφο 

πξντφληνο αθήλνληαο άζηθηα ηα εκπνξεπκαηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη ηελ 

εκπνξεπκαηηθή δηαδηθαζία. Απφ ηελ άιιε, κηα κε εκπνξεπκαηηθή δξάζε ζα κπνξνχζε λα 

ζεκαίλεη θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο δηακεζνιάβεζεο ηνπ εκπφξνπ, ε νπνία φκσο δελ αλαηξεί ηελ 

αληαιιαθηηθή αμία ησλ εκπνξεπκάησλ νχηε ηε δνκή ησλ εκπνξεπκαηηθψλ ζρέζεσλ, αιιά ηηο 

αθήλεη άζηθηεο, αιιάδνληαο απιψο ηα ζεκεία αλαθνξάο, επαλαδηεπζεηψληαο ηνπο πφινπο ηεο 

αγνξάο. 

 

Αληίζεηα, κία αληη-εκπνξεπκαηηθή αλαηξεπηηθή θίλεζε ζηξέθεηαη ελάληηα φρη κφλν ζηηο 

ζπλζήθεο αλαπαξαγσγήο ησλ εκπνξεπκαηηθψλ ζρέζεσλ αιιά θαη ζηελ ίδηα ηε ινγηθή πνπ 

γελλά ην εκπφξεπκα. Φπζηθφ επαθφινπζν είλαη ε αλαηξνπή θάζε απνθιεηζκνχ πνπ 

πξνθχπηεη απφ θάζε αληαιιαγή κε βάζε νπνηνδήπνηε αληίηηκν: κεγάιν ή κηθξφ, θαλεξφ ή 

θξπθφ, νηθνλνκηθφ ή ζπλεηδεζηαθφ, πάλησο ην αληίηηκν σο πξνυπφζεζε, σο θπζηθφ θαη 

απηνλφεην ζχλνξν γηα ηελ πξφζβαζε ζην αγαζφ. Τν εηζηηήξην θαη ε ζπλαπιία, ε ηηκή θαη ην 

βηβιίν, ε πξφζθιεζε θαη ε ζεαηξηθή παξάζηαζε, ε ςήθνο θαη ηα ράπεληγθ ηνπ δεκάξρνπ, νη 

δηαθεκίζεηο ηνπ ρνξεγνχ θαη ε έθζεζε θσηνγξαθίαο. 

 

Αλ δίλνπκε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην έξγν ηέρλεο θαη ην δεκηνπξγφ ηνπ, είλαη γηαηί πξφθεηηαη 

γηα έλαλ ρψξν έθθξαζεο θη επηθνηλσλίαο, παξαγσγήο πνιηηηζκνχ, δηακφξθσζεο θαη 

δηεχξπλζεο θξηηεξίσλ θαη αηζζεηεξίσλ, απεξηφξηζησλ δπλάκεσλ ρεηξαθέηεζεο, αιιά φκσο 

θαη ρεηξαγψγεζεο.  

 

Απφ ηηο αλαθνξέο καο ζηηο εκπνξεπκαηηθέο ζρέζεηο θαη ηελ αγνξά δελ ζα κπνξνχζε λα ιείπεη 

θαη κηα ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε ζρέζε ησλ θαιιηηερλψλ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. Τν επάγγεικα 

ηνπ δεκηνπξγνχ δελ κπνξεί παξά λα θνπβαιάεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νπνηνπδήπνηε 

επαγγέικαηνο. Εθκεηάιιεπζε, σξάξην, κηζζφο, θαζήθνληα, ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα, 

πεηζαξρία, αιινηξίσζε θαη κε θαζνξηζηηθφ ηξφπν δεκφζηεο ζρέζεηο, εηθφλα θαη 

‘θνηλσληθφηεηα’. Είλαη βαζηθφ σζηφζν λα νξηνζεηήζνπκε ηελ ελδνηηθφηεηα ζηνλ εθβηαζκφ 

ηεο κηζζσηήο ζθιαβηάο. Σηελ ‘επηινγή’ ηεο δνπιεηάο ζπξφκαζηε κέρξη έλαλ βαζκφ: ζην 

βαζκφ πνπ ζε φ,ηη θάλνπκε δελ παξάγνπκε θπξηαξρηθνχο φξνπο, δελ δεκηνπξγνχκε θαη δελ 

δηαπιάζνπκε ζρέζεηο θαη ζπλεηδήζεηο, θαη δελ λνκηκνπνηνχκε θνηλσληθά απηνχο ηνπο 

θπξηαξρηθνχο φξνπο κε ηε δεκηνπξγηθή καο παξνπζία. 

 

Όζνλ αθνξά ην ρψξν ηεο θαιιηηερλίαο, είλαη δεδνκέλε ε χπαξμε κηαο ειίη, κηαο νιηγάξηζκεο 

θιίθαο επηηπρεκέλσλ επαγγεικαηηψλ αλά θιάδν (κνπζηθφ, ζεαηξηθφ, εηθαζηηθφ) πνπ δελ έρεη 

θακηά ζρέζε κε κηζζσηή εθκεηάιιεπζε θαζψο ιεηηνπξγεί κε φξνπο ‘ζπλεηαίξσλ’ ζε 

ζπκβφιαηα κπζηθνχ ρξεκαηηθνχ χςνπο ή κε φξνπο εξγνιάβσλ θαη ππεξγνιάβσλ θαη ζηε 

βάζε ηηκνινγίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ. Πέξα φκσο απφ ηηο ειίη, ππάξρνπλ πνιινί άλζξσπνη 

πνπ εμαζθαιίδνπλ έλα κεξνθάκαην πξνζθέξνληαο ηηο θαιιηηερληθέο ηνπο ππεξεζίεο ζηνλ 

αληίπνδα ηεο επηινγήο ηνπ γξαθείνπ, ηνπ εξγνζηαζίνπ ή ηεο νηθνδνκήο. Η θζνξά ζ’ απηά ηα 

‘θαιιηηερληθά κεξνθάκαηα’ κπνξεί φκσο λα είλαη πην βαζηά, κηα θαη αθνξά φρη κφλν ηε 

ζσκαηηθή αιιά θαη ηελ ςπρνινγηθή θνχξαζε.  

 

Δελ πξνζπεξλάκε ην γεγνλφο φηη νη πιηθέο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο πξαγκαηψλεηαη έλα 

εγρείξεκα ππνρξεσηηθά πεξλνχλ κέζα απ’ ηνπο κεραληζκνχο ηεο αγνξάο θαη ζπρλά 

δεκηνπξγνχλ κεγάιεο πιηθέο αλάγθεο. Ο ηξφπνο πνπ έρνπκε επηιέμεη λα μεπεξλάκε ηα 

πξνζθφκκαηα απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη λα ζηήλνπκε θαη λα ζηεξίδνπκε νξγαλσηηθά 

θαη νηθνλνκηθά ηα εγρεηξήκαηά καο κε ηελ ειεχζεξε νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά. Μηα εηδνπνηφο 

δηαθνξά αλάκεζα ζην αληίηηκν θαη ηελ ειεχζεξε νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά είλαη ε 

δεζκεπηηθφηεηα θαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο: ην αληίηηκν δελ αλαγλσξίδεη ζπλεηδεζηαθέο 

επεμεξγαζίεο κηα θαη βαζίδεηαη ζηελ απηφκαηε θαη απηνλφεηε αλαπαξαγσγή ηεο 
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εκπνξεπκαηηθήο ζρέζεο. Τν αληίηηκν ππνινγίδεηαη ζηε βάζε ηνπ θφζηνπο ηνπ ‘πξντφληνο’ θαη 

ηεο ππεξαμίαο πνπ δηεθδηθείηαη απφ ηνλ έκπνξν ή ηνλ παξαγσγφ, ελψ ε ειεχζεξε νηθνλνκηθή 

ζπλεηζθνξά επηβεβαηψλεη ηε ζηήξημε κηαο θαηάζηαζεο πνπ ζέιεη λα ππεξβαίλεη ην πξντφλ. Η 

ειεχζεξε νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά είλαη πνιχ πην θνληά ζηελ ειεχζεξε ζρέζε θαη επηθνηλσλία 

γη’ απηφ θαη είλαη πνιχ επηθίλδπλν λα ηαπηίδεηαη κε ηε ζηελφηεηα θαη ηελ απηνλνεζία ελφο 

πξνυπνινγηζκέλνπ θαη δεζκεπηηθνχ αληίηηκνπ. Ο θαζέλαο αμηνινγεί κε δηθά ηνπ πξνζσπηθά 

θξηηήξηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπ ζπκκεηνρηθφηεηα, απεθδχνληαο ην ρξήκα απφ ηελ πάγηα 

ιεηηνπξγία ηνπ σο θπξίαξρνπ ζπκβνιηθνχ ηζνδχλακνπ πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ αληαιιαθηηθή 

αμία ησλ εκπνξεπκάησλ, εθφζνλ, πέξα απ’ φια η’ άιια, κπνξεί λα μεθηλήζεη απηή ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπ ζπκκεηνρηθφηεηα απφ κεδεληθή βάζε, κε ηελ άξλεζε ηνπ ρξήκαηνο λα είλαη 

ήδε δεδνκέλε εθδνρή απφ ηε κεξηά ηνπ. 

 

Σηε βάζε απηήο ηεο ινγηθήο, δνθηκάδνπκε θαη πξνθξίλνπκε κηα πην άκεζε επηθνηλσλία κε 

ηελ επηινγή ηνπ θαζέλα λα ζηεξίμεη ή φρη ην εγρείξεκα. Η πξφζβαζε ζην έξγν ή ζην ρψξν 

είλαη ειεχζεξε θαη ν θαζέλαο παίξλεη ειεχζεξα ηηο απνθάζεηο ηνπ: λα απνρσξήζεη ή λα 

παξακείλεη, λα αδξαλήζεη ή λα δξάζεη, λα αδηαθνξήζεη ή λα ζηεξίμεη. 

 

 

Αναθοπά ζηη θεαμαηική διαδικαζία, ηοςρ διασωπιζμούρ και ηιρ διαμεζολαβήζειρ 

 

Τν ‘ζέακα’, αθφκε θη απ’ ηνπο ζεσξεηηθνχο θεηηρηζηέο ηνπ, πξνζεγγηδφηαλ πεξηγξαθηθά 

κέζσ ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ, ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ, ησλ θνηλσληθψλ ζπλεπεηψλ ηνπ. Αλ θάπνηε 

ε θνηλσλία ηνπ ζεάκαηνο ήηαλ πξν ησλ ππιψλ ησλ θαπηηαιηζηηθψλ κεηξνπφιεσλ, ζήκεξα 

απνηειεί κηα βαζηά θνηλσληθή εκπεηξία δεθαεηηψλ. Μηα εκπεηξία κε πνιιέο εξκελείεο, πνπ 

άιινηε θη αιινχ επηβεβαηψλεη ηνπο ‘πξνθήηεο’ ηεο θη άιινηε θη αιινχ ηνπο αθπξψλεη. 

Σπλνπηηθά, έρνπκε λα θάλνπκε κε ηε δχλακε ηεο θαηλνκεληθφηεηαο, κηαο παιηάο γλψξηκεο 

ηεο Κπξηαξρίαο, πνπ απέθηεζε νινθιεξσηηθέο δηαζηάζεηο κε ηελ εμέιημε ησλ κεραλψλ ηεο 

Εηθφλαο θαη ηε ζπλαθφινπζε θαιιηέξγεηα ηεο δχλακήο ηεο. Μέζα απφ κηα θαηεπζπλφκελε 

θαη επηηεδεπκέλε θνηλσληθή δηαδηθαζία, ην πεξηερφκελν ησλ ελλνηψλ, ησλ πξαγκάησλ, ησλ 

ζρέζεσλ, ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ γεγνλφησλ αδεηάδεη απφ ηελ αιήζεηα ηνπο θαη γεκίδεη 

απφ ην ςέκα πνπ ζπκθέξεη ηνπο θπξίαξρνπο. Ελ ηέιεη, ε μέλε, αιινηξησκέλε κνξθή ηνπο 

πεξηθέξεηαη θαη εγγξάθεηαη σο Η έλλνηα, Τν πξάγκα, Η ζρέζε, Η θαηάζηαζε θαη Τν γεγνλφο. 

Η δηακεζνιάβεζε ησλ εηθφλσλ έξρεηαη λα νινθιεξψζεη ην γεληθεπκέλν ςέκα. Οη άλζξσπνη 

δελ πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο αιιά κέζσ ησλ εηθφλσλ. Καζέλαο αληηιακβάλεηαη 

ην δηπιαλφ ηνπ –αιιά θαη ηνλ εαπηφ ηνπ- ζηε βάζε ηεο εηθφλαο ηνπ, ηνπ χθνπο, ησλ 

θηλήζεσλ, ηεο ελδπκαζίαο, ηνπνζεηψληαο ηνλ, κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη ηεξαξρίαο, ζηελ 

αλάινγε θαηεγνξία αλζξψπσλ φπσο απηή έρεη θαηαρσξεζεί ζηε ζπλείδεζή ηνπ απφ ηηο 

κεραλέο ηεο θαηλνκεληθφηεηαο. Η ηειεφξαζε, σο ε εμέρνπζα θαη επξέσο θαηαλαιψζηκε 

κεραλή εηθφλσλ, σο ην θπξίαξρν θαζεζησηηθφ Μέζν επηθνηλσλίαο, ζέιεη λα είλαη ε 

πξαγκαηηθφηεηα, ην παξάζπξν ηνπ θφζκνπ καο ζηνλ θφζκν ηνπο, λα ρεηξαγσγήζεη ζθέςεηο, 

λα θαηεπζχλεη ζπλαηζζήκαηα θαη ζπδεηήζεηο. 

 

Γηα λα ππάξμεη σζηφζν δηακεζνιάβεζε πξέπεη λα ππάξρνπλ αλεπηθνηλψλεηνη πξνζσπηθνί 

θαη θνηλσληθνί ρψξνη. Οη θνηλνηηθέο θαη ζπιινγηθέο ζπλήζεηεο (πνπ δελ άθελαλ πεξηζψξηα 

δηακεζνιαβήζεσλ θαη πνπ εδψ θαη θαηξφ έρνπλ δηαξξερζεί σο επηθίλδπλεο γηα κηα θπξηαξρία 

πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ εμαηνκίθεπζε) δελ έπξεπε λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηίπνηα θαηλνχξγην 

θαη απζεληηθφ. Κάζε ζπλεθηηθφο θνηλσληθφο ηζηφο έπξεπε λα θαηαζηξαθεί γηα λα 

θαζηεξσζνχλ νη δηαρσξηζκνί ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αηφκσλ, ηνπο πξνζσπηθνχο ρψξνπο, 

ηηο ζρέζεηο, ηηο θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο, ηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο. Εξγαζία/ ‘ειεχζεξνο’ 

ρξφλνο/ δηαζθέδαζε, βηνκεραληθή δψλε/ θηίξηα γξαθείσλ/ δψλεο θαηνηθηψλ/ εκπνξηθά 

θέληξα/ πάξθα θαηαλάισζεο. Η αεξνθσηνγξαθία ηεο πφιεο απνηειεί απνηχπσζε πιηθψλ 

δηαρσξηζκψλ. Ο ηζηφο ησλ δηακεζνιαβήζεσλ πνπ ζπλέρεη ηνπο θνηλσληθνχο δηαρσξηζκνχο 

γίλεηαη ν λένο ζπλεθηηθφο θνηλσληθφο ηζηφο πνπ δηαζθαιίδεη ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή 

ρεηξαγψγεζε κέζα ζηε δηάρπηε επηθνηλσληαθή αλέρεηα. 
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Η κεηαηφπηζε ηεο αλζξψπηλεο νπζίαο απφ ην Είναι ζην Φαίνεσθαι έξρεηαη λα εθπιεξψζεη ην 

ξφιν ηνπ ξπζκηζηή ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ κέζσ ηεο πξνθάη εηθφλαο. Σθηαγξαθεί φκσο 

ηαπηφρξνλα θαη ην πεδίν κέζα ζην νπνίν ην ζέακα κεηαηξέπεηαη ζε εκπφξεπκα θαη θάζε 

εκπφξεπκα ζε κέζνλ ηδηνπνίεζεο ηεο εηθφλαο. Εηζη, έλαο άλζξσπνο πνπ επηδηψθεη λα 

ηαπηηζηεί κε ην θπξίαξρν πξφηππν θαη ξφιν, πεξλάεη αλαγθαζηηθά ζηε δηαδηθαζία ζχλζεζεο 

ηεο πξνζδνθψκελεο εηθφλαο, θαηαλαιψλνληαο κηα ζεηξά απφ εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ 

θεηηρνπνηεζεί κέζα ζηε ζεακαηηθή δηαδηθαζία. Τν λα κνηάδεηο κε θάηη είλαη ζπλψλπκν κε ην 

λα ην θαηέρεηο. Η ζχλδεζε απηή ηνπ ζεάκαηνο κε ηελ εκπνξεπκαηηθή παξαγσγή ζε θακία 

πεξίπησζε δελ κπνξεί λα πξναρζεί ζε αληαγσληζηηθή ζρέζε, αθνχ ην ζέακα σο εκπφξεπκα 

είλαη αδχλαην λα αλαηξέςεη ηελ θνηλσληθή ζρέζε πνπ ην ζπληεξεί θαη ην αλαπαξάγεη. Τα 

εκπνξεχκαηα απηά είλαη γηα ηνλ θφζκν ηνπ ζεάκαηνο φ,ηη θαη ε νπζία ηεο αιινηξησκέλεο 

εξγαζίαο γηα ηελ εκπνξεπκαηηθή παξαγσγή. 

 

Μπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ηελ απφιπηε έθθξαζε φζσλ έρνπκε πεξηγξάςεη ζηνπο ηξφπνπο 

ιεηηνπξγίαο θαη ζηηο κεζφδνπο απεχζπλζεο ελφο θαιιηηερληθνχ έξγνπ. Αο πάξνπκε γηα 

παξάδεηγκα κηα ζπλαπιία ελφο γλσζηνχ κνπζηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. Εθεί ινηπφλ, εθηφο απφ ην 

εηζηηήξην –αλαγθαίν γηα ηελ πξφζβαζε ζην ρψξν- ζπλαληάκε ηνπο θαιιηηέρλεο κε ην θνηλφ 

ζε νξηνζεηεκέλνπο ρψξνπο, εηαηξείεο ρνξεγψλ, ζεθηνπξηηάδεο, δεκνζηνγξάθνπο, 

δηζθνγξαθηθνχο παξαγσγνχο θαη δηαθεκηζηέο, αζηπλνκηθά κέηξα θαη απνθιεηζκέλνπο απφ ην 

ρψξν ηεο ζπλαπιίαο –φζνπο δελ θαηάθεξαλ λα εμαζθαιίζνπλ ην ‘καγηθφ ραξηάθη’-, 

ζπκπεξηθνξέο θαη ληχζηκν αλάινγν κε ην ζηπι ηεο κνπζηθήο θαη θπξίσο κε ηνλ ηξφπν 

πξνψζεζεο πνπ έρεη επηιέμεη ε εηαηξεία ζηελ νπνία αλήθεη ην γθξνππ-εκπφξεπκα, 

ηειενπηηθέο θάκεξεο θαη κηα άκνξθε κάδα νπαδψλ-αθξναηεξίνπ. 

 

Η χπαξμε απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηελ νπζία θαηνρπξψλεη ηνπο ζεακαηηθνχο φξνπο σο 

απηνλφεηνπο, αθνχ ηνπο έρεη αλαδείμεη θαη ηνπο έρεη επηβάιιεη σο θπξίαξρνπο θαη 

κνλαδηθνχο εθ ησλ πξνηέξσλ. Φηελά ή αθξηβά πξντφληα ηεο ζεακαηηθήο δηαδηθαζίαο 

ζπλαληηνχληαη ζηνλ έλα ή ηνλ άιιν βαζκφ ζε θάζε κνξθήο εκπνξεπκαηηθή δεκηνπξγία. Εηζη, 

αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ θάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά ιείπνπλ, ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο δελ αλαηξέπεηαη. Η πηνζέηεζε κηαο αηζζεηηθήο ζηάζεο πνπ ελαληηψλεηαη ζηελ 

αλαπαξαγσγή ηεο εηθφλαο θαη ηνπ χθνπο, αθφκε θαη ζηελ πην αλαηξεπηηθή ηεο έκπλεπζε, 

επηθπιάζζεη δηαθξηηνχο ξφινπο αλάκεζα ζε θαιιηηέρλε θαη θνηλφ, αθνχ πξαγκαηψλεηαη ζηνλ 

θνηλσληθά δηαρσξηζκέλν θη εμεηδηθεπκέλν ρψξν ηεο ζθελήο, αληί γηα ηνλ πξαγκαηηθφ, 

θαζεκεξηλφ ρψξν θαη ρξφλν. 

 

 

Ιδανικοί ηόποι για ζςνανηήζειρ 

 

Υπάξρεη ε αληίιεςε φηη ‘έλα έξγν κηιάεη απφ κφλν ηνπ’ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη επεμεγεκαηηθά ή 

πεξηθξνπξεηηθά ζπλνδεπηηθά δηαπηζηεπηήξηα. Σήκεξα φκσο, πνπ ε ‘αλαηξνπή’ είλαη έλα 

είδνο θαιιηηερληθήο κφδαο πνπ κπνξεί λα πξεζβεχεη φζε επηζεηηθή επαλαζηαηηθφηεηα ζέιεη 

αξθεί λα εθηπιίζζεηαη ζην δηαρσξηζκέλν ρψξν ηεο ηέρλεο, ε αλαηξεπηηθφηεηα ελφο έξγνπ 

δνθηκάδεηαη απαξαίηεηα θαη κέζα απφ ηε δηαρείξεζή ηνπ. Έλα έξγν απφ κφλν ηνπ είλαη ηθαλφ 

γηα φια εθηφο απφ ην λα ππνθαηαζηήζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Καηά ηα άιια, ην έξγν εκπίπηεη 

(ή εθπίπηεη) ζε κηα (θαινπξναίξεηε) ‘δηαθεκηζηηθή ινγηθή’ πνπ ζα ρξεηαζηεί νπσζδήπνηε θαη 

ηελ επηβεβαίσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ο ιφγνο πνπ ζα ζπλνδεχεη ηελ παξνπζίαζή ηνπ θαη νη 

πξαθηηθέο πνπ ζα επηιέγνληαη θάζε θνξά γηα λα ην πεξηβάιινπλ (ηα νπνία κπνξεί λα είλαη φρη 

απιψο ζπλνδεπηηθά ηνπ έξγνπ αιιά θαη απηφλνκα) πξνσζνχλ ζπλνιηθφηεξα ηελ αλαηξεπηηθή 

αληίιεςε. Αλ θαη θάζε ‘ζπλνδεπηηθφ δηαπηζηεπηήξην αλαηξεπηηθφηεηαο’ κπνξεί λα ιείπεη, 

φηαλ απαληηνχληαη ζηελ πξάμε ε επηινγή ηνπ έξγνπ, ν ρψξνο παξνπζίαζεο, ν ρξφλνο θαη ε 

ηζηνξηθφηεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο θη εμεγνχληαη νη ιφγνη θαηάξγεζεο ηεο δηαρσξηζκψλ, ηεο 

εκπνξεπκαηηθήο ινγηθήο θαη θάζε δηακεζνιαβεκέλεο ζρέζεο. Αλ απηφ κπνξεί λα ζπκβεί, 

απαηηεί κηα έκπλεπζε πνπ δελ καο έρεη ζπλαληήζεη αθφκε. 
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Τελ επνρή πνπ ην θνηλφ θαηαλαιψλεη ηα πάληα, γηαηί λα γιηηψζεη ε επηθνηλσλία απφ ηνπο 

θαηαλαισηηθνχο φξνπο; Η θαηαλάισζε επηθνηλσλίαο σζηφζν είλαη ζρήκα νμχκσξν. Η έλλνηα 

ηεο θαηαλάισζεο είλαη ζπλπθαζκέλε κε φξνπο νηθνλνκίαο, θαζψο ζπλδέεηαη κε ηε 

ζπλείδεζε ηεο εμέιημεο κηαο ζπλαιιαγήο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο: πξνυπνζέηεη έλα (αξρηθφ) 

κέγεζνο πνπ θζείξεηαη θαη εμαληιείηαη ζηε δηάξθεηα κηαο θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο. Πξφθεηηαη 

γηα κηα απψιεηα πνπ αληηζηξέθεηαη θαη παξνπζηάδεηαη σο ζεηηθή ράξε ζηελ παζνινγία ησλ 

εκπνξεπκαηηθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ ςπρνινγία ηεο εθηφλσζεο. Η έλλνηα ηεο επηθνηλσλίαο δελ 

ραξαθηεξίδεηαη απαξαίηεηα απφ ηελ αληίιεςε ελφο δηαπξνζσπηθνχ ληαξαβεξηνχ, αλ θαη 

κπνξεί λα ηδσζεί έηζη ζηα πιαίζηα ηεο αιινηξίσζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη ηδησηεχνληνο 

αλζξψπνπ πνπ πξνσζείηαη σο θνηλσληθφ πξφηππν. Δελ πξνυπνζέηεη σζηφζν αξρηθά κεγέζε 

θαη ραξαθηεξίδεηαη κφλν απφ ζεηηθφηεηα, εηδάιισο αθπξψλεηαη θαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη θαλ. 

 

Είλαη μεθάζαξν φηη ζην πιαίζην ηεο παξνπζίαζεο ελφο έξγνπ, πξνζπαζνχκε λα πεηχρνπκε 

έλα είδνο επηθνηλσλίαο, κηα ζρέζε ηζφηηκε φπνπ ν θάζε άλζξσπνο δηαηεξεί ηελ απηνλνκία 

ηνπ, ειεχζεξνο κέζα ζηελ επηινγή θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ. Απφ ηε κηα, έρεη κεγάιε ζεκαζία ε 

πξφζεζε, ν ιφγνο θαη ν ηξφπνο πνπ θάπνηνο έξρεηαη λα ζπκκεηάζρεη θάπνπ. Απφ ηελ άιιε, 

είλαη ζεκαληηθφ αλ απηφ πνπ ζα ζπλαληήζεη αλαηξέπεη ηελ ελδερφκελε πξφζεζή ηνπ γηα 

θαηαλάισζε επηθνηλσλίαο θαη ζεακάησλ. Γη’ απηφ ε παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ –μεθαζαξίδνπκε 

κε θάπνηα ρξήζηκε εκκνλή ζην ζπγθεθξηκέλν- πξέπεη λα πιαηζηψλεηαη απφ θάζε είδνπο πιηθφ 

πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ή έζησ ζα μεθαζαξίδεη φηη απηφ είλαη ην αξρηθφ 

αλαηξεπηηθφ δεηνχκελν: λα κελ είλαη ν θαζέλαο ζηνλ θφζκν ηνπ. Τν πξφβιεκα ζηα δίπνια 

ηνπ πξνζθαινχληνο θαη ηνπ πξνζθαινχκελνπ, ηνπ νηθνδεζπφηε θαη ηνπ θηινμελνχκελνπ ή 

ηνπ πνκπνχ θαη ηνπ δέθηε βξίζθεηαη ζην πφζν θαηνρπξψλεηαη θαη παγηψλεηαη απηή ε ζρέζε 

κέζα ζηελ φιε δηαδηθαζία. Ελ ηέιεη, ην λα μεπεξαζηεί ε ζρέζε πνκπνχ-δέθηε δελ είλαη 

δήηεκα ηνπ ελφο απφ ηνπο δχν πφινπο. Επνκέλσο, δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ηε ζρέζε ζε 

ζεηηθή θαηεχζπλζε ν έλαο απφ ηνπο δχν, αιιά θαη νη δχν καδί. 

 

Η κεζνιάβεζε ηνπ εκπνξεχκαηνο θαη ηνπ ζεάκαηνο ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο ζπγγελεχεη κε 

ηηο επηηπρίεο ηεο εμαηνκίθεπζεο θαη ηνπ νινθιεξσηηζκνχ. Απέλαληη ζ’ απηέο ηηο φρη ηπραίεο 

‘εθιεθηηθέο ζπγγέλεηεο’, ν δηθφο καο ηξφπνο απέρεη πνιχ, ή ηνπιάρηζηνλ παιεχνπκε λα απέρεη 

πνιχ απφ ηελ απηαξέζθεηα ηνπ εθθσθαληηθνχ. Η ηέρλε δελ κπνξεί λα είλαη ηίπνηα απφ κφλε 

ηεο, φπσο δελ κπνξεί λα είλαη ηίπνηα απφ κφλνο ηνπ έλαο ηφπνο ή κηα δήισζε παξνπζίαο. Οη 

ηδαληθνί ηφπνη γηα ζπλαληήζεηο πξνυπνζέηνπλ ακνηβαία αλαγλψξηζε, δηάζεζε θαη ζέιεζε γηα 

ζπλεχξεζε θαη ζχκπξαμε. Είλαη ηφπνη αλίρλεπζεο θαη ππνλφκεπζεο αηνκηθψλ ή ζπιινγηθψλ 

αηζζεκάησλ απηάξθεηαο ή επηβεβαίσζεο. Εγείξνπλ ρεηξνλνκίεο πνπ εθθέξνπλ αλαηξνπέο 

αλάκεζα ζην Εγώ θαη ζην Εσύ. Πξνυπνζέηνπλ θαη έρνπλ σο ζθνπφ ηελ αλαδεκηνπξγία ησλ 

ζρέζεσλ ζηε βάζε ηεο θαηάξγεζεο θάζε δηαρσξηζκνχ. Αλαδεηνχλ ηε γελίθεπζε ηεο 

ειεπζεξίαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο έμσ απφ ινγηθέο ζπκβηβαζκνχ, αληίδξαζεο ή ζπλαίλεζεο. 

Πξνσζνχλ ηελ αλαηξνπή θαη ηε ξήμε κε θάζε είδνπο κεζνιάβεζε (εκπνξεχκαηα-θεηίρ, 

ζπφλζνξεο, θφκκαηα, ηεξαξρίεο, ζεακαηηθνχο φξνπο) ελάληηα ζε θψδηθεο ή ρεηξνλνκίεο 

απηνζπζίαο ή ρεηξαγψγεζεο. 

 

Αςηοοπγάνωζη 

 

Σε κηα γεληθεπηηθή αλαθνξά, νη πεξηζζφηεξνη θνηλσληθνί ρψξνη, φηαλ ζέινπλ λα πεηχρνπλ 

ηνπο ζηφρνπο ηνπο, επηιέγνπλ ηε ζπγθξφηεζή ηνπο ζε κεραληζκνχο πνπ δηεθδηθνχλ ηελ 

έληαμή ηνπο ζηνλ αληίζηνηρν ρψξν αληαγσληζκνχ. Οη κεραληζκνί απηνί βαζίδνληαη ζηελ 

ηεξαξρηθή ηνπο νξγάλσζε θαη ηεξαξρνχληαη θη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο, παίξλνληαο ηε ζέζε 

ηνπο ζε κηα αληίζηνηρα νξγαλσκέλε θνηλσληθή θιίκαθα. Οκάδεο ζπκθεξφλησλ απέλαληη θαη 

κέζα ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ, εηαηξείεο, θφκκαηα θαη καδηθνί θνξείο, εθθιεζίεο θαη 

αζιεηηθνί ζχιινγνη. Η ηεξαξρία δελ είλαη ηίπνηε άιιν πέξα απφ θιίκαθα θχξνπο ησλ 

θνηλσληθψλ δηαρσξηζκψλ, κνλνδηάζηαηνο θψδηθαο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη 

νξγαλσηηθφηεηαο αηφκσλ θαη κεραληζκψλ γηα ηελ απνιαβή ησλ θεξδψλ θαη ησλ πξνλνκίσλ 

κηαο ζιηβεξήο αληαγσληζηηθήο θνηλσλίαο. 
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Σηνλ αληίπνδα απηήο ηεο θηινζνθίαο, γηα ηα απειεπζεξσηηθά εγρεηξήκαηα πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα ζηάζε δσήο πνπ δελ κηιάεη απιψο ηελ επαλάζηαζε, αιιά ηελ 

πξνσζεί, ε θαηαζηξνθή ηεο ηεξαξρίαο απνηειεί ην πξψην νξγαλσηηθφ κέιεκα. Η 

απηννξγάλσζε πνπ πξαγκαηψλεηαη απφ ηελ θαηαζηξνθή ησλ ξφισλ θαη ηε δεδνκέλε 

ηζνηηκία κεηαμχ φζσλ ιεηηνπξγνχλ ην εγρείξεκα, έξρεηαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηηο 

ζπιινγηθέο ζρέζεηο κε φξνπο ειεπζεξίαο θαη λα αληηηαρζεί ζε θάζε ηεξαξρεκέλν κεραληζκφ. 

Η έθεζε, ε ηθαλφηεηα, ε πξνζσπηθφηεηα, φια φζα ζπληζηνχλ ηε κνλαδηθφηεηα ησλ αηφκσλ, 

φρη κφλν γίλνληαη απνδεθηά, αιιά θξίλνληαη απαξαίηεηα θαη θαιιηεξγνχληαη κέζα ζηηο 

ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο. Η κνλαδηθφηεηα ησλ αηφκσλ είλαη απαξαίηεηε, φρη γηα ηελ παγίσζε 

ηνπ αληίζηνηρνπ ξφινπ, αιιά γηα ηελ ηζφηηκε ζπλεηζθνξά πνπ πξνζδηνξίδεηαη θάζε θνξά 

αλάινγα κε ηνλ ζπιινγηθφ ζηφρν. Έηζη, ε παξνπζία ή ε απνπζία θάπνηνπ είλαη αηζζεηή 

ρσξίο σζηφζν λα θξίλεηαη απαγνξεπηηθή γηα ηε ζπιινγηθή δξάζε. Ο ρψξνο ιφγνπ θαη πξάμεο 

ηνπ θάζε αλζξψπνπ ζε έλα απηννξγαλσκέλν απειεπζεξσηηθφ εγρείξεκα είλαη απεξηφξηζηνο, 

θαη κφλνο ηνπ απνθαζίδεη αλ ζα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη, ζε αληίζεζε κε κηα ηεξαξρεκέλε 

νξγάλσζε φπνπ νη ρψξνη είλαη νξηνζεηεκέλνη θαη ε ρξήζε ηνπο πξναπνθαζηζκέλε. 

 

Η Κπξηαξρία, ζπλεζηζκέλε λα νηθεηνπνηείηαη ηελ φπνηα απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

απειεπζεξσηηθψλ αγψλσλ, δελ ζα κπνξνχζε λα κελ νηθεηνπνηεζεί ζηνηρεία απηννξγάλσζεο 

γηα λα ηα εληάμεη ζηνπο κεραληζκνχο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο, παξνρήο ππεξεζηψλ, 

δηαζθέδαζεο αιιά θαη θνηλσληθνχ ειέγρνπ, απφ ηηο ‘νξηδφληηα νξγαλσκέλεο’ κηθξέο θαη 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο, κέρξη ηηο κνλάδεο θαηαζηνιήο θαη ειέγρνπ κε απηνλνκεκέλε 

επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία. Η απηννξγάλσζε φκσο δελ είλαη ηξφπνο νξγάλσζεο πνπ κπνξεί λα 

ππνθαηαζηαζεί απφ θάπνηα πεξηνξηζκέλα ζηνηρεία ηεο. Τα ‘απηννξγαλσκέλα’ εγρεηξήκαηα 

ηεο Κπξηαξρίαο ηνπνζεηνχληαη έηζη θη αιιηψο ζηελ θάζεηε ηεξαξρία θη έρνπλ ην κεξίδηφ ηνπο 

ζην δηαρσξηζκέλν θνηλσληθφ πεδίν. Η απηννξγάλσζε θαηαξγείηαη φηαλ ζηφρνο ηεο είλαη λα 

πεξηνξίδεηαη ζηελ εζσηεξηθή νξγαλσηηθή απηάξθεηα. Επηβεβαηψλεη ηελ απειεπζεξσηηθή ηεο 

δπλακηθή φηαλ ζηφρνο ηεο είλαη λα αλνίγεηαη θνηλσληθά θαη λα κνηξάδεηαη ηελ νξγαλσηηθή 

ηεο εκπεηξία ζηελ πξννπηηθή ηεο θαηαζηξνθήο θάζε ηεξαξρεκέλνπ κεραληζκνχ 

εθκεηάιιεπζεο θαη θαηαπίεζεο. 

 

Τα απηννξγαλσκέλα εγρεηξήκαηα δελ λνείηαη λα ζπκκαρνχλ ή λα ζπκπξάηηνπλ κε 

ηεξαξρεκέλνπο θνηλσληθνχο θαη πνιηηηθνχο κεραληζκνχο ή κε κέιε ηέηνησλ κεραληζκψλ. Η 

επηινγή ηεξαξρεκέλεο νξγάλσζεο είλαη αληηζεηηθή κε ηελ επηινγή ηεο απηννξγάλσζεο, πφζν 

κάιινλ ζηελ πξννπηηθή ζπλχπαξμήο ηνπο απέλαληη ζε νπνηνδήπνηε θνηλφ ζηφρν. Μηα ηέηνηνπ 

είδνπο παξάδνμε ζπλχπαξμε αθπξψλεη θάζε έλλνηα απηννξγάλσζεο θαη εληάζζεηαη ζηηο 

ειαζηηθέο ηθαλφηεηεο ηεο αληίιεςεο ηεο ηεξαξρηθήο θνηλσληθήο νξγάλσζεο. 

 

Λειηοςπγία και ζηόσοι 

 

Εδψ θαη δχν πεξίπνπ ρξφληα ιεηηνπξγεί κηα ζπλέιεπζε, ζπγθξνηεκέλε απφ αλζξψπνπο πνπ 

έρνπλ ζην παξειζφλ ζπκθσλήζεη, ζπκπξάμεη θαη δνθηκαζηεί ζηελ θαηεχζπλε ηεο 

αληηεκπνξεπκαηηθήο θαη αληηζεακαηηθήο δξάζεο. Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Κέξθπξα, Αγξίλην, 

κνπζηθά ζπγθξνηήκαηα, ζεαηξηθή νκάδα, ζηέθηα θαη άηνκα έρνπλ δηακνξθψζεη απηφ ην 

θείκελν ζέζεσλ κέζα απφ απηέο αθξηβψο ηηο ζπλειεχζεηο. Ερνπλ ήδε κπεη νη βάζεηο γηα ηε 

δηαξθή παξαγσγή άπνςεο γχξσ απφ ηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα. Με ζεκείν αλαθνξάο ηε 

ζπλέιεπζε θαη κφλν, ζθνπεχνπκε λα ζπλερίζνπκε κε απνθάζεηο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

δξάζεο, ηνλ θάζε θνξά απνινγηζκφ ηεο, φπσο επίζεο θαη δηαρεηξηζηηθά δεηήκαηα ρψξσλ, 

ρξφλσλ, νξγάλσζεο ηακείνπ θαη ππνδνκήο. Η δπζθνιία ησλ γεσγξαθηθψλ απνζηάζεσλ δελ 

έρεη ζηαζεί κέρξη ζήκεξα εκπφδην ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπλειεχζεσλ. Η επηζπκία καο λα 

ζπκπξάηηνπκε κε ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ ηνπ ζπιινγηθνχ δελ αλαγλσξίδεη απνζηάζεηο. 

 

Είλαη δεδνκέλν φηη δελ εμαληινχκε ηε δξάζε καο ζ’ απηφ ην εγρείξεκα. Επνκέλσο, ηα 

δεηήκαηα πνπ επεμεξγαδφκαζηε εδψ, θπγφθεληξα ζπλαληνχλ θαη ζπλδηαιέγνληαη κε ηηο άιιεο 

καο δξαζηεξηφηεηεο. Η επηινγή καο γηα κηα ζπγθξνηεκέλε αληηεκπνξεπκαηηθή θαη 

αληηζεακαηηθή δξάζε δελ επηβεβαηψλεηαη κφλν ζην ρψξν φπνπ επεμεξγαδφκαζηε ηηο 
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ηδηαίηεξεο απνρξψζεηο ηεο. Είρακε επηιέμεη ηελ θαηεχζπλζε απηήο ηεο δξάζεο πνιχ πξηλ ηε 

ζπγθξφηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλέιεπζεο. Σε αλνηρηνχο θνηλσληθνχο ρψξνπο, ζε 

δξαζηεξηφηεηεο νκάδσλ, ζε εθδειψζεηο, ζε έληππα θαη ζηε δηαθίλεζή ηνπο, έρνπκε ήδε 

δνθηκάζεη ηηο ζέζεηο καο φπσο αλαθέξνληαη ζ’ απηφ ην έληππν. Με ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζπλέιεπζε έρνπκε ζθνπφ λα βαζχλνπκε θαη λα επεθηείλνπκε ζε θάζε θαηεχζπλζε απηά πνπ 

έρνπκε σο ηψξα θαηαθηήζεη ζηε ζπλείδεζή καο θαη ζηελ θνηλσλία. 

 

Έρνληαο απέλαληί καο έλαλ ερζξφ πνπ θξνληίδεη κε ρεηξνπξγηθέο θηλήζεηο λα δηαθπιάζζεη ηα 

ζηεγαλά ζε φ,ηη ηνλ ζπγθξνηεί, είλαη απαξαίηεηε ηφζν ε εθηεηακέλε πξνπαγάλδηζε-

δεκνζηνπνίεζε ησλ ελαληησκαηηθψλ επηρεηξεκάησλ φζν θαη ε επίηαζε ησλ αλαηξεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Απηή ε ζπλέιεπζε είλαη έλαο ηφπνο επεμεξγαζίαο ησλ θαηεπζχλζεσλ θαη 

ζπληνληζκνχ ηεο δξάζεο ησλ αηφκσλ θαη ησλ επηκέξνπο ζπιινγηθνηήησλ ηνπο. Φσξίο απηφ 

λα ζεκαίλεη φηη απνθιείεη ή ζεσξεί αληαγσληζηηθέο ηηο ζρεηηθέο απηφλνκεο θηλήζεηο. Ζεηάκε 

ηα πάληα απφ φινπο. 

 

Μαο ελδηαθέξεη λα δηεπξχλνπκε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα φισλ φζσλ 

ζπκπξάηηνπκε ζην ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα. Γη’ απηφ ην ιφγν έρνπκε ήδε δξνκνινγήζεη ηηο 

πξννπηηθέο γηα ηελ νξγάλσζε κηαο εθηεηακέλεο ‘πιηθνηερληθήο ππνδνκήο’ πνπ ζα καο δψζεη 

ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηψζνπκε δηαζέζεηο θαη ηδέεο ζηα πιαίζηα ησλ θνηλά ζπκθσλεκέλσλ 

ζέζεσλ ηνπ εγρεηξήκαηνο. 

 

Οη φπνηεο καο δπλάκεηο πξνζθέξνληαη γηα ηε ζηήξημε, ζπλεηζθνξά θαη ζπλεξγαζία κε θάζε 

εγρείξεκα πνπ ζπκκεξίδεηαη ην ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν ηεο δξάζεο καο. 

 

 


