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Εισαγωγή 


Στη δεχαετία του '20 Η σουρρεαλιστιΧή επανάστα
ση πρότεινε σε πολλά τεύχη της έρευνες επί θεμάτων 

κοινό σημείο των OnOtwv ήταν ότι φα.ινόταν αδύνατο να. 

ειπωθεί οτιδ'ήποτε καινούριο σχετικά μ' αυτά - ο έρω

τας, η αυτοκτονία, το σύμφωνο με τον διάbολο. Ωστό

σο, οι απαντήσεις του Αρτώ, του Κρεbέλ, του Ναbίλ, 

του Ερνστ, του Μπουνιουέλ έριχαν σ' αυτά τα θέματα 

διασταυρούμενες δέσμες φωτός που εξακολουθούν να 

μας εκπλήσσουν, σχεδόν έναν αιώνα αργότερα. Το πα

ρόν bιbλίο δρομολογήθηκε με bάση αυτό το μοντέλο, 

με ένα ερώτημα διατυπωμένο ως εξής: 
Τ" 'λ 'r δ " 1. υρω απο τη εςη« ημοχρατια» φαιvεται να ΟΡΥα

νώνεται σήμερα μια ιδιαίτερα εχτεταμένη συναίνεση. 

Βέbαια, η σημασία ή οι σημασίες αυτής της λiξης Υί

νονται αντιχείμενο οξύτατων συζητήσεων. Αλλά στον 
, , ζ" 'δ'<<Χοσμο» οπου ουμε εΙΥαι Υενιχα απο εχτο να της 

αποδίδουμε θετιΧή αξία. Εξ ου Χαι η ερώτησή μας: 

έχει Υια σας νόημα το να χαραχτηρίσετε τον εαυτό σας 
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«δημοκράτη» ; Εάν όχι , Ύιατί; Και εάν ναι, σύμφωνα 

με ποια ερμψεία της λiξης; 

Ορισμένοι από τους φιλοσόφους που ρωτήθηκαν εί

ναι συγγραφείς και φίλοι των εκδόσεων La Fabrique . 
Οι υπόλοιποι μας είναι γνωστοί αποκλειστικά μέσω 

των έργων τους, τα οποία μας έκαναν να πιστεύουμε 

ότι οι συγγραφείς τους είχαν για τη δημοκρατία ιδέες 

που bρίσκονται σε ασυμφωνία με τον συνήθη λόγο. Οι 

απαντήσεις τους είναι διαφορετικές και ενίοτε αντι 

θετικές, κάτι που ήταν ΠΡΟbλέψιμο και ευκταίο. Στο 

bΙbλίο αυτό δε θα bρείτε κάποιον ορισμό της δημο

κρατίας, ούτε οδηγίες χρήσης, πόσο μάλλον , ακόμη 

λιγότερο , κάποια ετυμηγορία υπέρ "ή κατά. Προκύπτει 

απλώς ότι η λέξη δεν είναι προς εγκατάλειψη, γιατί 

χρησιμεύει ως άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέ

φονται οι πλέον ουσιώδεις διαμάχες για την πολιτική. 



Μπερλουσκόνι και Μπους, Nτερpιvτά και Μπαλιμπάρ, ευρωπαϊκά 

κομμουνιστικά κόμματα και Χαμάς - όλοι σήμερα είμαστε δημοκρά

τες. Τι έχει απομείνει όμως στην έννοια της δημοκρατίας; 

Wendy Brown 

Η λέξη «δημοκρατία» Φαίνεται σήμερα να γνωρίζει μια εκτεταμένη 

συναίνεση. Ωστόσο, η σημασία, ή οι σημασίες, αυτής της λέξης προ

καλούν διαμάχες. Στο βιβλίο αυτό, οκτώ κορυΦαίοι στοχαστές της 

εποχής μας επιχειρούν να οριοθετήσουν τις θεμελιώδεις πολιτικές 

και ΦιλοσοΦικές παραμέτρους που προσδιορίζουν την έννοια της 

δημοκρατίας, ξεKινώvτας από το εξής ερώτημα: χαρακτηρίζετε τον 

εαυτό σας «δημοκράτη»: Εάν όχι, γιατί: Και εάν ναι, σύμΦωνα με ποια 

ερμηνεία, με ποιο περιεχόμενο της λέξης: 

Στο βιβλίο αυτό δεν θα βρούμε ούτε τον ορισμό της δημοκρατίας 

ούτε οδηγίες χρήσεως ούτε, ακόμη περισσότερο, μια ετυμηγορία υπέρ 

ή κατά της δημοκρατίας. Ο κοινός παρονομαστής της σκέψης των 

οκτώ ΦιλοσόΦων είναι ότι η δημοκρατία δεν περιορίζεται στις κάλπες. 

Οι απόψεις τους είναι σαΦείς, διαΦορετικές μεταξύ τους, ακόμη και 

αVΤΙKρoυόμενες: αυτή η λέξη, όσο ταλαιπωρημένη κι αν θεωρείται, 

δεν μπορεί να εγκαταλειΦθεί - είναι ο άξονας γύρω από τον οποίο, 

από την εποχή του Πλάτωνα έως σήμερα, στρέΦεται ο πολιτικός 

διάλογος και η στρατηγική βελτίωσης της ζωής που επιχειρεί ο κό

σμος. 
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