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Ο Μοναδικός και η Ηθική του. Για τις τάσεις υποκατάστασης της 

πολιτικής από την ηθική και το βίαιο (α)µοραλισµό 
  

∆ηµοσθένης Παπαδάτος-Αναγνωστόπουλος 

 

 «Το Μάη του ΄68», γράφει ο γάλλος φιλόσοφος Αντρέ Κοντ-Σπονβίλ, «η 

ουτοπία επιχείρησε να αντικαταστήσει την ηθική. Το ΄68  λέγαµε ότι όλα είναι πολιτική, 

ακόµα και οι σεξουαλικές σχέσεις. Σήµερα, αντίθετα, η ηθική επιχειρεί να 

αντικαταστήσει την ουτοπία».  

∆εν χρειάζεται, για του λόγου το αληθές, να ανατρέξουµε στον Σαρκοζί, για 

τον οποίο «πρέπει επιτέλους να τελειώνουµε µε το ‘68» προς όφελος µιας εργασιακής 

ηθικής, ούτε, και για τις αναλογίες στα καθ’ ηµάς, στην πύρινη αρθρογραφία κατά 

της «επιτρεπτικότητας της Μεταπολίτευσης», όπου διαπρέπουν σήµερα 

νεοσυντηρητικοί τόσο της δεξιάς όσο και της αριστεράς. Αυτό στο οποίο θα 

χρειαστεί, αντίθετα, να εστιάσουµε είναι η στάση της νεολαίας απέναντι σε αυτή την 

τάση ηθικοποίησης της πολιτικής. Και να το κάνουµε, γνωρίζοντας εκ των προτέρων 

ότι η νεολαία είναι µία και ταυτόχρονα πολλές, µολονότι αυτή η πολλαπλότητα 

είθισται να ξεφεύγει από τον κυρίαρχο, οµογενοποιητικό λόγο περί νεολαίας.  

Ως εκφραστές, λοιπόν, και ταυτόχρονα δηµιουργοί του «πνεύµατος» κάθε 

εποχής, οι νέες και οι νέοι «της εποχής µας» φαίνεται πως, όχι µόνο συµµετέχουν 

στην τάση ηθικοποίησης της πολιτικής, αλλά, όπως δείχνουν οι σχετικές έρευνες εδώ 

και περισσότερο από µια δεκαπενταετία, οι ίδιοι διεκδικούν πρωταγωνιστικό ρόλο 

στη διαµόρφωσή της.  

 Σε έρευνα του ΕΚΚΕ του 1996, περισσότεροι από τους µισούς ερωτώµενους 

θεωρούσαν τα κόµµατα άθλια και τους πολιτικούς συµφεροντολόγους, ενώ στην ίδια 

έρευνα, 1 στους 10 δήλωνε ότι τα πολιτικά κόµµατα κλέβουν το κράτος. Σε επόµενη 

έρευνα του ΕΚΚΕ το 2004, χρονιά που η Ν∆ κέρδισε τις εκλογές µε συνθήµατα υπέρ 

της «σεµνότητας» και της «ταπεινότητας», στην ερώτηση «ποιες είναι οι πρώτες 

λέξεις που σου έρχονται στο µυαλό όταν ακούς τη λέξη ‘πολιτική’», οι 

δηµοφιλέστερες απαντήσεις ήταν «ψέµατα», «διαφθορά», «υποσχέσεις», 

«αναξιοπιστία», «κοροϊδία» και «απάτη». Σε έρευνα, τέλος, της VPRC στα τέλη του 

2008, οι νεότερες ηλικιακές κατηγορίες πλειοδοτούσαν σε αντικοµµατικά αισθήµατα 
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στο συνολικό δείγµα – ένα δείγµα όπου οι µισοί σχεδόν ερωτώµενοι δήλωναν πως 

κανένα κόµµα δεν είναι σε θέση να αντιµετωπίσει τη διαφθορά.  

 Στο ίδιο µήκος κύµατος, εξάλλου, κινούνται διαχρονικά και πολλές 

τοποθετήσεις στη Βουλή των Εφήβων. Μάλλον εύλογα, λοιπόν, την τάση αυτή 

επιδιώκει να ριζοσπαστικοποιήσει η άκρα δεξιά, πρωτοστατούντων και εκεί των 

νεότερων στελεχών της. Σε άρθρο της ενόψει των εκλογών του 2009, νεαρή 

υποψήφια του ΛΑΟΣ στη Β’ Πειραιώς υποστήριζε απερίφραστα ότι «καλύτερα να’ 

ναι κανείς εθνικιστής παρά κλέφτης ή απατεώνας». 

Απουσία λοιπόν µιας ουτοπίας που θα µπορούσε να αντιστρέψει την 

πολιτισµική αντεπανάσταση που περιγράφει ο Σπονβίλ, η περαιτέρω διάδοση, σε 

καιρούς κρίσης, ενός ηθικιστικού λόγου, τόσο από τη µεριά των κυβερνώντων («µαζί 

τα φάγαµε»), όσο και από την πλευρά των κυβερνωµένων («κλέφτες-ψεύτες»), είναι 

µάλλον επαρκής λόγος να θεωρούµε ότι η ηθική δεν επιχειρεί σήµερα απλώς να 

καλύψει την ουτοπία, αλλά σε τελική ανάλυση και την ίδια την πολιτική. Είναι δε 

αξιοσηµείωτο –και αυτό θα επιχειρήσω να αναπτύξω σε ό,τι ακολουθεί– ότι αυτή η 

αποθέωση του µοραλισµού, ακόµα και µεταξύ των νέων, δηλαδή µιας κοινωνικής 

κατηγορίας που συχνότατα στιγµατίστηκε ως φορέας «ανοµίας» και ηθικής 

έκπτωσης, συνυπάρχει στις µέρες µας,βίαια πλην «αρµονικά», µε το συµµετρικό 

αντίθετό της: τη διάδοση ενός (αντι)πολιτικού κυνισµού, συνώνυµου της ηθικής α-

διακρισίας, έκφανση του οποίου είναι η αναβάθµιση της βίας στο δηµόσιο χώρο – ένα 

φαινόµενο που καταφανώς τροφοδοτεί την περαιτέρω ηθικοποίηση της πολιτικής. 

Ένας καλός οδοδείκτης για να παρακολουθήσουµε την τάση αυτή, και 

µάλιστα στις ευρωπαϊκές της διαστάσεις (αναφέροµαι στην τάση συρρίκνωσης του 

πολιτικού προς όφελος της ηθικής), είναι το δοκίµιο της γαλλίδας φιλοσόφου Μυριάµ 

Ρεβώ ντ’ Αλλόν, µε τον εύγλωττο τίτλο-ερώτηµα «Πρέπει η πολιτική να γίνει 

ηθική;». Το κείµενο γράφτηκε την επαύριο των γαλλικών εκλογών του 2002, στον 

πρώτο γύρο των οποίων ο Λεπέν εκτόπισε την «ηθική Αριστερά» του Ζοσπέν, 

αξιοποιώντας ένα νοσηρό κλίµα που, την εποχή εκείνη, δηµιουργούσε η εµπλοκή του 

Σιράκ σε οικονοµικά σκάνδαλα. Το δίληµµα, έτσι, των γάλλων ψηφοφόρων για το 

δεύτερο γύρο συνοψιζόταν τις µέρες εκείνες ως εξής: «τον απατεώνα ή το φασίστα;».  

Ο απατεώνας κέρδισε τελικά το φασίστα, και µάλιστα µε ευρεία πλειοψηφία, 

παρά τα µεγάλα ποσοστά αποχής·  σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, µεγάλος νικητής των 
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εκλογών ήταν ήδη πριν το δεύτερο γύρο η Πολιτική της Αρετής, και φυσικά ο 

πολιτικός ηγέτης που ταυτίστηκε όσο κανείς µε αυτή την αντι-πολιτική. 

Η κριτική της Ρεβώ ντ’ Αλλόν στην τάση που θριάµβευσε (και) εκείνες τις 

µέρες στη Γαλλία, µια τάση που µαζί µε τον Καντ ονοµάζει «ηθικό δεσποτισµό», δεν 

αποβλέπει σε µια πολιτική χωρίς ηθική. Αυτό που η ίδια επιχειρεί µε την παρέµβασή 

της είναι να διασώσει τη διάκριση µεταξύ πολιτικής και ηθικής: «η πολιτική», θα πει, 

«έχει ηθική αλλά δεν είναι η ηθική». Ένας τρόπος να το κάνει, είναι να δείξει την 

αστοχία µιας καρικατουρίστικης ανάγνωσης του Μακιαβέλι, για την οποία η πολιτική 

είναι συνώνυµη του τεχνάσµατος, της απάτης και της υποκρισίας – κάτι ακάθαρτο 

και νοσηρό, απ’ το οποίο, κατά λογική συνεπαγωγή, θα πρέπει οι υγιείς να απέχουν.  

 Αναλύοντας λοιπόν τη διάκριση πολιτικής και ηθικής, η Ρεβώ ντ’ Αλλόν 

υπερασπίζεται τη δηµόσια ηθικότητα (την ηθική δηλαδή αντίληψη που προτάσσει το 

αίσθηµα ευθύνης), και την αντιπαραθέτει στη θριαµβεύουσαπροσωπική ηθική 

αντίληψη -- τη σύµπτωση της συµπεριφοράς (των πολιτικών) µε κίνητρα που έχουν 

να κάνουν µε τον εσωτερικό κόσµο, µε τη µύχια συνείδηση, µε την αλήθεια του 

εσωτερικού ανθρώπου.  

 Η αντιπαραβολή αυτή αντανακλά τελικά την ένταση µεταξύ δηµόσιου και 

ιδιωτικού, και, στην περίπτωση της ηθικοποίησης της πολιτικής, τηνκατίσχυση της 

λογικής του προσωπικού-ιδιωτικού έναντι του δηµόσιου.Ερχόµενοι πάλι στα καθ’ 

ηµάς, και κατεβαίνοντας από τη θεωρητική αφαίρεση στην καταγεγραµµένη 

εµπειρία, αρκεί να ξαναρίξουµε µια µατιά στην τελευταία από τις κοινωνικές έρευνες 

στις οποίες αναφερθήκαµε στην αρχή: δύο στους τρεις θιασώτες του ηθικιστικού 

αντικοµµατισµού, διαβάζουµε εκεί, δηλώνουν πως τελικά «προτιµούν να ασχοληθούν 

µε τον εαυτό τους παρά µε την κοινωνία».  

 Αρκετά λοιπόν χρόνια πριν από την κρίση, οι νέες και οι νέοι αναγνωρίζουν 

ως µείζον πρόβληµά τους την ανεργία και την οικονοµική τους κατάσταση, νιώθουν 

φόβο, ανασφάλεια και αδυναµία να προβάλουν τον εαυτό τους στο µέλλον, 

εκφράζουν δε µια αίσθηση µαταιότητας όσον αφορά την προσπάθεια για αλλαγή. Το 

ψυχικό αυτό φορτίο, ωσόσο, δεν να τους εξωθεί προς τη συλλογική δράση (η 

αίσθηση της µαταιότητας γαρ…) µε σκοπό την αλλαγή·  αντίθετα, επιταχύνει τη 

στροφή στον εαυτό και την υιοθέτηση µιας ατοµοκεντρικής στάσης, τυπικής τόσο 

στο λεγόµενο οικογενειακό αµοραλισµό των χωρών της Μεσογείου, όσο, και πιο 

γενικά, στη νεωτερική εµπειρία της ελευθερίας ως ιδιωτικής ανεξαρτησίας.  
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 Στο σηµείο αυτό εκδηλώνεται µια από τις αντιφάσεις της νεωτερικότητας, 

που στις µέρες µας είναι φανερό ότι επιτείνεται. Από τη µια πλευρά, λοιπόν, η 

νεωτερικότητα έφερε στο προσκήνιο της ιστορίας το άτοµο, αντιστρέφοντας την τάση 

που ήθελε την πολιτική προσανατολισµένη στην πραγµάτωση των σκοπών της 

πολιτείας για τον εαυτό της, και ενθαρρύνοντας, αντίθετα, την τάση που θέλει την 

πολιτική εγγυήτρια των ιδιωτικών ικανοποιήσεων. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Από την 

άλλη πλευρά, η ίδια η νεωτερική συνθήκη, ιδίως στην ύστερη εκδοχή της, σήµανε 

«την αποδέσµευση του homo democraticus από κάθε ισχυρή βούληση για έλεγχο στη 

σύνταξη των καταστατικών κειµένων της κοινωνίας» – έναν έλεγχο που θα βελτίωνε 

τον ατοµικό βίο, µέσω της συλλογικής επερώτησης των κοινωνικών του θεµελίων·  

µια τέτοια βούληση στις µέρες µας, όµως είτε απορρίπτεται εξαρχής ως µάταιη, είτε 

βρίσκεται αντιµέτωπη µε το δικαστήριο του αντιολοκληρωτισµού. 

 Αυτό είναι σε αδρές γραµµές το πνεύµα που ο Σεβαστάκης περιγράφει 

ωςφιλόξενο µηδενισµό: µια βαθιά αποπολιτικοποίηση της δηµοκρατικής ζωής, ως 

απόρροια, αφ’ ενός της αναζήτησης της ευτυχίας έξω από το δηµόσιο χώρο, της 

αδράνειας και του θρυµµατισµού των µαζών, και αφ’ ετέρου της αποπολιτικοποίησης 

των οικονοµικών συµβολαίων που καθυποτάσσουν το δηµόσιο βίο.  

 Όµως, η απόσυρση από το δηµόσιο χώρο --είτε πρόκειται για την παραίτηση 

και την πολιτική οκνηρία, είτε για τον αµοραλιστικό πειραµατισµό µε σκοπό την 

ατοµική εξασφάλιση του ευ ζην, στον οποίο διακρίθηκαν και σηµαντικά τµήµατα του 

πολιτικού προσωπικού— είναι η µία όψη του µηδενισµού, η λιγότερο προφανής και η 

πιο ειρηνική. Υπάρχει ωστόσο και µια άλλη. Είναι η πολεµική αντιπολιτική 

αµφισβήτηση του σκηνικού αυτού, καθ’ όλα εµφανής στις µέρες µας, και φυσικά 

κάθε άλλο παρά οφειλόµενη σε ελληνική πρωτοτυπία: σε διαφορετικά 

συµφραζόµενα, την είδαµε προ εφταετίας να πυρπολεί τα γαλλικά προάστια, το 2008 

να λεηλατεί µαγαζιά στους δρόµους της Αθήνας, πέρσι να καίει σπίτια και 

καταστήµατα ειδών νέας τεχνολογίας στο Λονδίνο, και µέχρι πρότινος να απαιτεί 

«κρεµάλες για τους πολιτικούς» στην πλατεία Συντάγµατος.  

 Μένοντας στην ελληνική περίπτωση, οι ανεκπλήρωτες υποσχέσεις για 

«κάθαρση» της Ν∆ ενίσχυσαν κατ’ αρχάς τον ηθικιστικό και «ενάντια στη 

φαυλότητα» αντικοµµατισµό του ΛΑΟΣ, η σύµπλευση ωστόσο του τελευταίου µε τα 

«λαµόγια» αφήνει σήµερα έδαφος για τους «αδιάφθορους» απόστρατους και τους 

νεοναζί τιµωρούς των κάθε είδους «προδοτών», η δράση των οποίων, αν και γνωστή, 
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φαίνεται ότι σκανδαλίζει λιγότερο – ότι  προσφέρεται λιγότερο για την καλλιέργεια 

ηθικού πανικού από µέσα «ενηµέρωσης» και πολιτικό προσωπικό. Στην αντίπερα 

όχθη ο πανικός αυτός φαίνεται να ενεργοποιείται ευκολότερα. Στην όχθη αυτή, η 

υποταγή της πολιτικής στο κεφάλαιο και η εργαλειοποίηση των θεσµών χάριν της 

εκτυλισσόµενης κοινωνικής λεηλασίας, ενεργοποιεί έναν «αφιλόξενο» µηδενισµό, 

έναν µιλιταρισµό που υιοθετεί ρεπερτόρια του αντιεξουσιαστικού χώρου, χωρίς 

απαραίτητα και την ανάλογη δέσµευση σε κάποιο συλλογικό σχέδιο ή «ουτοπία»· το 

εύρος της απόστασης µαρτυρά  η σοβαρή προσπάθεια αυτοκάθαρσης του 

αντιεξουσιαστικού χώρου µετά τον εµπρησµό της Μαρφίν. Στην περίπτωση αυτή, η 

ωµή βία µε όρους αποκατάστασης της ηθικής και όχι της πολιτικής, µοιάζει η µόνη 

δυνατότητα οικειοποίησης του δηµόσιου χώρου - ο µόνος δρόµος για να δεξιωθεί 

κανείς την πολιτική, την ίδια στιγµή που την αρνείται ριζικά. Πρόκειται εδώ για µια 

βία που, µέσα στην ωµή εκφραστικότητά της, προβάλλει ως η ύψιστη πράξη 

ειλικρίνειας και η µέγιστη στιγµή διαφάνειας, ακόµα κι αν καλύπτεται µε κουκούλα. 

 Όσο ισχυρές κι αν δείχνουν ενίοτε οι τάσεις αυτές, θα υποκύπταµε στον 

τρόπο σκέψης των φορέων τους αν αναγνωρίζαµε αυτές ως τις κατ’ εξοχήν 

επικίνδυνες, µόνο και µόνο γιατί αυτές είναι οι ευκολότερα ορατές. Στο σηµείο αυτό, 

µάλιστα, θα λέγαµε ότι εκεί ακριβώς έγκειται η µη επικινδυνότητά τους: ως 

ευκολότερα ορατές, είναι και ευκολότερα εντοπίσιµες. Κυρίως όµως, ως εξ ορισµού 

αντιπολιτικές, είναι πολιτικά ακίνδυνες. Η όποια νοµιµοποίησή τους οφείλεται στη 

δυνατότητά τους να προσωποποιούν την πολιτική σύγκρουση, και έτσι να καταργούν 

φαινοµενικά το «άβατο» µιας πολιτικής σκηνής, που στο όνοµα της 

«πολυπλοκότητας», αποκλείει τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών από τις 

διαδικασίες πολιτικής απόφασης, αφήνοντάς τους, ως µόνο νοητό πεδίο σύγκρουσης 

και εκδήλωσης των παθών, αυτό της ηθικής – καταδικάζοντάς τους δηλαδή σε έναν 

πολιτικό αναλφαβητισµό.  

 Χωρίς καµιά διάθεση  συνωµοσιολογίας, ο αναλφαβητισµός αυτός δεν 

οφείλεται µόνο στην επιδίωξη συµφερόντων εκ µέρους διαφόρων «παικτών» στο 

πολιτικό παιχνίδι. Τέτοιες επιδιώξεις ασφαλώς και υπάρχουν, λόγου χάρη από τα 

ΜΜΕ, που από χρόνια συσσωρεύουν πολιτικό κεφάλαιο, ανταγωνιζόµενα το 

πολιτικό προσωπικό µε όρους ηθικής ακεραιότητας, και πριµοδοτώντας την πολιτική-

θέαµα. Πέρα όµως από τις επιδιώξεις αυτές, η ηθικοποίηση της πολιτικής δεν είναι 

παρά µια διάσταση της σκόπιµης αποπολιτικοποίησης των πολιτικών διακυβευµάτων, 
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µε σκοπό το «µπλοκάρισµα» και τον κατακερµατισµό των κυβερνωµένων – τη 

µονοπώληση τελικά της πολιτικής από το κράτος.  

 Με αυτή την έννοια, και µένοντας στα της νεολαίας, αξίζει να επιµείνουµε σε 

«επιτεύγµατα» τµηµάτων της που, µολονότι δεν βρίσκουν χώρο στα δελτία ειδήσεων, 

διατηρούν ωστόσο µιαν αξιοσηµείωτη κοινωνική ορατότητα. Το σηµαντικότερο: 

διευρύνουν τα όρια του δηµόσιου χώρου, σκιαγραφούν έναν συλλογικό δρόµο για την 

έκφραση των παθών και διαστέλλουν το πεδίο της πολιτικής, σε αντίθεση µε την 

περισταλτική επίδραση της ηθικοποίησης. Επιτευγµάτων που διασώζουν την ισότητα, 

την αλληλεγγύη και την ελευθερία ως δηµόσιες αρετές, ως ορίζοντες δηλαδή της 

καθηµερινής πολιτικής πρακτικής που ανοίγουν χώρο στην ουτοπία.   
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