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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 


Είνω μεγάλη μου χαρά που το βιβλίο του γάλλου φιλόσοφου Ζακ 

Ρανσlέρ Το μίσος για τη δημοκρατία εγκωνιάζει ω σειρά "Σύγ

χρονες Κοινωνίες» . Η σειρά αυτή φιλοδοξεί να φιλοξενήσει έργα 

τα οποία στα πλαίσια των κοινωνικών κω πολιπκών επισωμών 

δίνουν τη δυνατόωτα κατανόησης της σύγχρονης πραγματικότη

τας με τις αντιφάσεις κω τις ρωγμές της. Επιθυμία μου είναι να 

αποτελέσει σταυροδρόμι συνάντησης μεταξύ διάφορων επιστη

μονικών πειθαρχιών έτσι ώστε να ευνοηθεί ο διάλογος ανάμεσα 

σε όσους προσπαθούν να προσφέρουν εργαλεία ανάγνωσης των 

σύγχρονων κοινωνικών δρώμενων. Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια 

τέτοια προσπάθεια , και ευχαριστώ τη Βίκυ Ιακώβου που μου το 

πρότεινε. Στη συγκυρία σων οποία το διάβασα, αποτέλεσε μια 

πραγματική συνάντηση για μένα. Ας μου επηρέψει ο αναγνώστης 

να μοιραστώ αυτή τη συνάντηση μαζί του . 

Φθινόπωρο του 2009: μια δύσκολη περίοδος. Η κυβέρνηση 

ως Νέας Δημοκρατίας, κάτω από την πίεση ως οικονομικής κω 

δημοσιονομικής κρίσης, προκηρύσσει κω Χάνει ης εθνικές εκλο

γές. Είχαν προηγηθεί σκάνδαλα που έπληξαν όλους τους θεσμούς, 

καθώς και ένας πρωτοφανής Δεκέμβρης το 2008, όταν, με αφορ

μή τη δολοφονία ενός πωδιού από εκπρόσωπο της πολιτείας, 

αστυνομικό, μεγάλο κομμάπ της ελληνικής κοινωνίας, με ω νεο
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λαία να πρωτοστατεί, ξεσπκώθπκε και εκδήλωσε μαζικά και βίαια 

την οργΙΊ του. Ο πολιτικός κόσμος, με ελάχιστες εξαιρέσεις, κατα

δίκασε τη στάση τους ως απολίτικπ , ως πλΙΊΥμα στη δημσκρατία, 

ως αναίτια επίθεση σε χρόνσυςδημοκρατικσύς. Διαβάζσντας το Μί

σοςΥια rrι δημοκρατία, που πρωτοεκδόθηκε το 2005, έχω τη δυ

νατότητα να βάλω σε τάξη τις σκέψεις μου , καθώς, αν και σε μεγά

λο βαθμό εστιάζει στον λόγο ενάντlO στη δημοκρατία ηου ανα

πτύσσεται οτπ Γαλλία, είναι σαν να μιλά για την Ελλάδα τού σΙΊ 

μερα. 

Ποιοι μισούν τη δημοκρατία; Ανασκευάζοντας κυρίαρχες πρ ο

οεγγίσεις, ο Ρανσιέρ δείχνεΙ πως δεν τη μισούν εκείνοι που εξε

γείροντOJ , αλλά εκείνΟ1 που, χρησψΟΠΟ1ώντας την άλλοτε ΚΡΗΙ

κΙΊ προβλημ ατική περί «KατaναλωΤΙKIΊς ΚΟ1νωνίας», συστηματι

κά αποπολιτικοποιούντη δημοκρατία, τaυτίζoντάςτη με έναν τρό

πο ζωής που χαρακτηρίζει τον αδιάφορο τάχα γlO την πολιτική 

«καταναλωτΙΊ ε μ πορευμάτων, δικαιωμάτων των μειονοτήτων, 

προϊόντων ως πολιτιστι κής βιομηχανίας και παραγόμενων σε ερ

γαστήριο πOlδιών» . Μισούν τη δημοκρατία όσοι αρνούντOl να 

δlOχωρίσουν την αρχΙΊ της διακυβέρνησης από τις σχέσεις κατα

γωγής και τις κοινωνικές ικανότητες, όσοι, επιδιώκσντας ρητά ή 

άρρητα να διαφυλάξουν την ιδέα της ατομ ικότητας ως ενός είδους 

προνσμίου, ων παρουσιάζουν ως καταστροφική για τον πολιτι

σμό, όταν δεν περιορίζεται στις ελίτ. 

Σύμφωνα με τον Ρανσιέρ , η δημσκρατία αποσυνδέει την αρχή 

της διακυβέρνησης αηό την αρχή των φυσικών και κοινωνικών 

διαφορών- καθώς δεν θεμελιώνεται σε κανέναν τίτλο ο οποίος πα

ρέχει το δικαίωμ α διακυβέρνησης (γέννηοη, πλούτο , εΠlOτήμη) , 

καθώς εδράζεται στην ίδια την απουσία τέτοιου είδους θεμελίου, 

η δημοκρατία σημαίνει κατ' αρχάς <Ψ 10 δlOKυβέρνnση άναρχη» . 

Το « σκάνδαλο της δημοκρατίας» , που τόσο η φιλοσοφική παρά

δοση όσο και οι σύγχρονοι πολέμιοί της επιχειρούν να συγκαλύ
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ψουν, συνίσταται οΤΟ ότι αναφέρεται σε μlΟ ανωτερότητα «που δεν 

θεμελιώνετOl οε καμιά άλλη αρχΙΊ εκτός της ίδιας της απουοίας 

ανωτερότητας» . Τοποθετσύμενη σων αντίποδα της πρόδηληςγlΟ 

πολλούς ταύτισης της εξουσίας του λαού με την εξουοία της πλειο

νότηταςτου ηληθυσμού n με την αντιπροσώπευση, η προσέγγιση 

του Ρανσιέρ θυμίζει πωςη εξουσία του λαού συνδέεται άρρηκτα με 

την ιδέα μlΟς δlΟκυβέρνησης του οποιουδΙΊποτε, η οποία προϋ

ποθέτει πως δεν υπάρχουν εκ των προτέρων δεδομένες και δlΟ

φοροπο ι ημ ένες ι κανότητες που προορίζουν κάποlOυς γlO τη θέση 

των κυβερνώντων και κάποιους άλλους γlΟ εκείνη των κυβερνώ

μενων . Στη συνέντευξη που έδωσε ο Ρανσιέρ στη Βίκυ Ιακώβου 

γlO αιν έκδοση τούτη, επψένει όη αφειηρία κάθε χειραφεηκής 

πρακτικής είναι να προϋποθέτουμε μlO ικανότητα που τη μοφά

ζονται όλΟ1, και θεωρεί όη η ισότητα είναι η αφετηρία και όχι ο 

στόχος της δημοκραη κής ζωής. Ενάντια σε όλους όσο ι σπεύδουν 

να μιλούν και να δρουν με βάση την υπόθεοη όη η επιθυμία γlO 

την κατάληψη της θέσης των κυβερνώντων αποτελεί βασικό συ

στατικό της καλής διακυβέρνηοης , ο Pavoltp θυμ ίζει επίσης ότι , 

γlΟ την παράδοση της πολιτικής σκέψης, καλή είναι «η δlΟκυβέρ

νηση εκείνων που δεν επιθυμούννα κυβερνήσουν» . Από την άλ

λη, η θέση του ότι δημ οκρατία είναι « Ο πρώτος περlOρισμός της 

εξουσίας μορφών αυθεντίας που διέπουν το κοινωνικό σώμα» 

μπορεί να χρησψεύσει ως όπλο κριτικής γlΟ όσους δεν θεωρούν 

δεδομένη τη διόλου πρόσφατη άποψη ότι άξιες να αποφασίζουν 

είναι οι κάθε λογής αυθεντίες, όπως εκείνες που μας καλούσαν να 

εμπιστευτούμε την κρίση τους περί ύπαρξnςόπλων μαζικής κατα

σφοφΙΊς στο Ιράκ και να υποστηρίξουμε την εισβολή, ή εκείνες 

που μας δlΟβεβαιώνουν ότι θα μας γληώσουν από την ο ικονομι

κή κρίση την οποία οι ίδιες προκάλεσαν. 

Ο συγγραφέας καταδεικνύε ι παράλληλα αιν απόσταση που χω

ρίζε ι τα σύγχρονα αντιπροσωπευτικά πολιτεύματα από τους ίδιους 
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τους κανόνες στους οποίους αξιώνουν όη βασίζοντω, κω κατα

γράφο XαραKτηΡlσηKές πρακnκέςπου δωβάζοντω σαννα δίνουν 

το περίγραμμα του τρόπου λεnουργίας του ελληνικού πολιηκού 

συστήματος: «ωώνιοι εκλεγμένοι, που συσσωρεύουν ή εναλλάσ

σουν αξιώματα δημοηκά, νομαΡΧlOκά, νομοθετικά ή υπουργικά, 

και συνδέονται με τον πληθυσμό Χάρις στον ουσιώδη δεσμό της 

αντιπροσώπευσης των τοπικών συμφερόντων' κυβερνήσεις που 

φτιάχνουν οι ίδιες τους νόμους Ι .] υπουργοί ή συνεργάτες υπουρ

γών που βολεύοντω σε δημόσιες ή οιονεί δημόσιες επιχειρήσεις 

κόμματα που χρηματοδοτούντω από απάτες σης χρηματοδοτήσεις 

των δημοσίων έργων· επιχειρηματίες ηου επενδύουν κολοσσιαία 

ποσά στην αναζήτηση μωςεκλογικήςεντολής αφεντικά αυτοκρα

τοριών στον χώρο των ιδιωτικών μέσων μαζικής επικοινωνίας 

που οι κειοποιούντω τον έλεγχο των δημόσιων μέσων επ ι κοινω

νίας, διά μέσου των δημόσιων αξιωμάτων τους». 

Πολύ σημαντικός επιπλέον, τόσο θεωρητικά όσο και για την 

πολιτική πράξη, είνω ο τρόπος με τον οποίο ο Ρανσιέρ κατανοεί 

τη δημόσω σφαίρα ως «σφαίρα συνάντησπς και σύγκρουσης ανά

μεσα στις δύο αντίθετες λογικές, της αστυνομίας κω της πολιτικής, 

της φυσικής διακυβέρνησης των ΚOJνωνικών ικανοτήτων και της 

διακυβέρνησης του οποιουδήποτε». Ως προς το πολnικό σκέλος 

της, η προσέγΥJOη αυτή έχει το προτέρημα πως τονίζει τη σύνδεση 

ανάμεσα στη δημοκρατία κω στους περασμένους και τωρινούς 

αγώνες γω τη διεύρυνση της δημόσιας σφαίρας: η διεύρυνση αυ

τή ήταν και είναι 'Ψlo προσπάθεω να αναγνωριστούν ως ίσοι και 

ως πολιτικά υποκείμενα εκείνοι τους οποίους ο νόμος του κράτους 

εξοβέλιζε στπν ιδιωτική ζωή των κατώτερων άντων· μια προσπά

θεια να αναγνωριστεί ο δημόσιος χαρακτήρας τύπων χώρου κω 

σχέσεων που είχαν αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια της εξουσίας 

του πλούτου ' [... J περιλαμβάνει επίσης όλους τους αγώνες για την 

κατάφαση του δημόσιου χαρακτήρα χώρων, σχέσεων και θεσμών 
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που θεωρούντω ιδιωnκοί ».'Ολοι αυτοί οι αγώνες φέρνουν στο 

προσκήνιο τη θέση ότι η δημοκρατία δεν είναι π ολιγαρχική μορ

φή διακυβέρνησης με την οποία πολλο ί -έστω και ανομολόγητα

την ταυτίζουν, αλλά «π δράση που ακατάπαυστα αποσπά από τις 

ολιγαρχικές κυβερνήσεις το μονοπώλlO της δημόσιας ζωής κω 

από τον πλούτο την παντοδυναμία πάνω στις ζωές των ανθρώ

πων». Οι θέσεις τούτες μπορούν να φωτίσουν τον πολιτικό χαρα

κτήρα του αγώνα γlO ένα δημόσιο κω δπμοκρατικό πανεπιστήμιο, 

που έδωσαν μαζί φοιτητές κω πανεπιστημιακοί ενάντια σων ανα

θεώρπσπ του άρθρου 16, του αγώνα προκειμένου να μην περιο

ρίζοντω στην ιδι ωτική σφαίρα τα δικωώματα έκφρασπς ως πο

λιτισμικής διαφορετικότητας των κοινωνικά αδύναμων μετανα

στών ή εκείνου γω την οι κειοποίπση των δημόσιων χώρων. 

Για τους κοινωνικούς ψυχολόγους σαν κω μένα, οι θέσεις του 

Ρανσιέρ τροφοδοτούν επίσης τους θεωρηnκούς συλλογισμούς σχε

ηκά με τπν κοινωνική επιρροή . Με το να θεωρεί ότι εξουσία του 

λαού δεν είναι η εξουσία ως πλειοψηφίας αλλά η δυνατότητα του 

οποlOυδήποτε να κυβερνήσει, ο γάλλος διανοητής επικοινωνεί 

τόσο με ης θεωρίες μειονοτικής επιρροής όσο κω με τις ιδέες σχε

τικά με το πεδίο ανάπτυξηςως ΚOJνωνικής σκέψπς, ένα ηεδίο που 

προϋποθέτει την ισότητα μεταξύ των σκεπτόμενων . Βασικό ζη

τούμενο ώστε μια μειονότητα που προτείνει μια καινοτομία να 

μπ ορέσει να επηρεάσει είνω να καταφέρει να κάνει τους αποδέ

κτες του μπνυματόςτης να μην εστιάσουν στη δική της εικόνα αλ

λά στο περιεχόμενο του λόγου της και έτσι να επεξεργαστούν το νέο 

επιχείρημα που προτείνει. Η προσπάθεια αυτή δεν είνω απρό

σκοπτη · εμποδίζεται από όσους, στο πλαίσ lO της εξουσίας, επιθυ

μούν να αποδώσουν ψυχολογικά χαρακτηΡJOτικά στον λόγο της 

μειονότητας κω να τον εξοβελίσουν από τη σφαίρα της επιχειρπ

ματολογίας. Διαβάζοντας τον Ρανσιέρ αντιλαμβάνεται κανείς ότι η 

προσπάθεια να αποσιωπηθεί ο λόγος της μειονότητας είνω μια 

['3 ] 




τ ο Μ Ι ΣΟΣ ΓΙ Α Τ Η Δ ΗΜ Ο ΚΡι\ Τ I Λ 

προσπάθεια να εξοβελιστεί αυτός ο λόγος από m σφαίρα της πολι

τικής, καθώς, όπως λέΕΙ στη συνέντευξη, « πολιτική είνΟ! η ατέρ

μονη μάχη Υια να μάθουμε ποια ομιλΙα αναγνωρίζετΟ! ως επιχεί

ρημα κο! ποια άλλη εξομοιώνετΟ! με το παράπονο ». 

Δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσω ων καταγραφή των σκέψεων 

που προκαλε! το βιβλίο' σαι συνέvτευξή του ο Ρανσιέρ αναφέρεται 

σε βασι κές πτυΧές της διανοητι κής του πορείας κο! στα ερωτήμα

τα που καθοδηγούν την προσέΥΥισή του της πολιτικής, ως δημο

κρατΙας και της χειραφέτησης, ενώ συγχρόνως επικαιροποιεί ο 

ίδιος τη σκέψη του μιλώνταςγια τον κομμουνισμό, την ιοότητα, 

την εκπαιδευση, τα γαλλικά κινήματα του '68, του '95 κο! του 

2005, καθώς και για τον ελληνικό Δεκέμβρη. θα ήθελα όμως, 

κλείνοντας, να χρησιμοποιήσω ης τελευταίες φράσεις του βιβλι

ου: η δημοκρατία «μπορεί να προκαλέσει φόβο, άρα κο! μίσος, σε 

όσους έχουν συνηθίσει να ασκούν ων αυθεντία του αλάθητου της 

σκέψης τους. Σε εκείνους όμως που ξέρουν να μOιράζOVΤO! με τον 

οποιονδήποτε ων ίση δύναμη ως νοημοσύνης μπορεί αντlOτρό

φως να προκαλέσει θάρρος, συνεπώς χαρά » . θα αφιερώσω λοι

πόν αυτή την επιμέλElα και ΙΟ πρώιο βιβλίο ως σειράς σων 

«Πρωτοβουλία Αριστερών Φοιαιτών» στο Παρίσι του 1992-1996 

και στην «Επιτροηή ΠρωτoβoυλiαςKαΤOίKων Εξαρχείων» , εργα

στήρια δημοκρατίας βασlOμένα σων αναγνώριση της ίσης δύνα

μης της νοημοσύνης, που έδρασαν και δρουνγια τη διεύρυνση της 

δημόσιας σφαίρας. Ελπίζω ότι σε αυτούς ιους ανθρώπους η ανά

γνωση του βιβλίου θα προκαλέσει θάρρος κο! χαρά. 

Ξένια Χρυσοχόου 

Αθήνα, Δεκέμβρης 2009 
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