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Ο πόλεµος, η δυστυχία, η µιζέρια και η εκµετάλλευση 
χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο υ ν  ό λ ο  κ α ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  τ ο ν 
παγκοσµιοποιηµένο κόσµο. Υπάρχουν τόσοι λόγοι να 

αναζητάς καταφύγιο σε ένα βασίλειο «εκτός», ένα µέρος χωρίς 
την πειθαρχία και τον έλεγχο της σηµερινής αναδυόµενης 
Αυτοκρατορίας ή ακόµη κάποιες υπερβατικές ή υπερφυσικές αρχές 
και αξίες που µπορούν να καθοδηγήσουν τις ζωές µας και στις 
οποίες να βασίζεται η πολιτική µας δράση. Μια πρώτη συνέπεια 
της παγκοσµιοποίησης, όµως, είναι η δηµιουργία ενός κοινού 
κόσµου, ενός κόσµου, που καλώς ή κακώς, όλοι µοιραζόµαστε, 
ένας κόσµος όπου δεν υπάρχει «εκτός». Μαζί µε τους µηδενιστές, 
πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι, παρά το πόσο έξοχα και µε 
δριµύτητα της ασκούµε κριτική, είµαστε προορισµένοι να µένουµε 
σε αυτόν τον κόσµο, όχι µόνο υποκείµενοι στις δυνάµεις της 
κυριαρχίας αλλά και µολυσµένοι από τις διαφθορές του. Πρέπει 
να εγκαταλείψουµε όλα τα όνειρα για πολιτική καθαρότητα και 

«υψηλές αξίες» που θα µας επέτρεπαν να µείνουµε απέξω! Μια 
τέτοια µηδενιστική αναγνώριση, όµως, πρέπει να είναι µόνο το 
εργαλείο, ένα σηµείο περάσµατος προς την αναζήτηση ενός 
εναλλακτικού σχεδίου. Σε αυτό το βιβλίο διατυπώνουµε ένα ηθικό 
σχέδιο, την ηθική µιας δηµοκρατικής πολιτικής δράσης εντός 
και ενάντια στην Αυτοκρατορία. Ερευνούµε τι είναι τα κινήµατα 
και οι πρακτικές του πλήθους και τι µπορούν να γίνουν, έτσι 
ώστε να ανακαλύψουµε τις κοινωνικές σχέσεις και τις θεσµικές 
µορφές µιας πιθανής παγκόσµιας δηµοκρατίας.  “Ηγεµονοποίηση” 
είναι η διαδικασία του πλήθους που µαθαίνει την τέχνη της 
αυτο-κυβέρνησης και επινοεί δηµοκρατικές µορφές κοινωνικής 
οργάνωσης µε διάρκεια.

Μια δηµοκρατία του πλήθους είναι νοητή και δυνατή µόνο όταν 
όλοι µοιραζόµαστε τα κοινά. Με τον όρο «κοινά» εννοούµε, πρώτα 
από όλα, τον κοινό πλούτο του υλικού κόσµου –τον αέρα, το νερό, 
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τα φρούτα της γης, και όλη της γενναιοδωρία της φύσης– τα 
οποία στα κλασσικά ευρωπαϊκά πολιτικά κείµενα συχνά φέρονται 
να είναι η κληρονοµιά της ανθρωπότητας στο σύνολό της που 
πρέπει να µοιράζεται σε όλους. Θεωρούµε επίσης κοινά και 
πιο σηµαντικά τα αποτελέσµατα της κοινωνικής παραγωγής τα 
οποία είναι αναγκαία για κοινωνική αλληλεπίδραση και επιπλέον 
παραγωγή, όπως γνώσεις, γλώσσες, κώδικες, πληροφορία, 
επιρροές και ούτω καθεξής. Αυτή η αντίληψη για τα κοινά δεν 
τοποθετεί την ανθρωπότητα χωριστά από τη φύση, ούτε ως αυτή 
που την εκµεταλλεύεται ή ως θεµατοφύλακά της, αλλά εστιάζει 
περισσότερο στις πρακτικές της αλληλεπίδρασης, της φροντίδας 
και της συγκατοίκησης σε έναν κοινό κόσµο, προάγοντας τις 
ευεργετικές και περιορίζοντας τις επιβλαβείς µορφές των κοινών. 
Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης, τα ζητήµατα της συντήρησης, 
την παραγωγής και της διανοµής των κοινών µε αυτές τις έννοιες 
και εντός οικολογικών και σοσιο-οικονοµικών πλαισίων γίνονται 
όλο και περισσότερο κεντρικά.

Με τις παρωπίδες των σύγχρονων κυρίαρχων ιδεολογιών, όµως, 
είναι δύσκολο να δούµε τα κοινά, παρόλο που είναι παντού 
τριγύρω µας. Νεοφιλελεύθερες κυβερνητικές πολιτικές ανά τον 
κόσµο επεδίωξαν τις πρόσφατες δεκαετίες να ιδιωτικοποιήσουν τα 
κοινά, µετατρέποντας προϊόντα του πολιτισµού –για παράδειγµα, 
την πληροφορία, τις ιδέες και ακόµη είδη ζώων και φυτών– σε 
ιδιωτική περιουσία. Λέµε, από κοινού µε πολλούς άλλους, ότι 
τέτοιες ιδιωτικοποιήσεις πρέπει να συναντήσουν αντίσταση. Η 
καθιερωµένη οπτική, όµως, θεωρεί ότι η µόνη εναλλακτική στο 
ιδιωτικό είναι το κρατικό, αυτό που διοικείται κι ελέγχεται από 
το κράτος και άλλες κυβερνητικές αρχές, ως τα κοινά να είναι 
άσχετα ή εξαλειµµένα. Είναι αλήθεια, βέβαια, ότι µέσω µιας 
χρόνιας διαδικασίας περιφράξεων η επιφάνεια της γης έχει σχεδόν 
πλήρως διαιρεθεί µεταξύ δηµόσιας και ιδιωτικής ιδιοκτησίας µε 
αποτέλεσµα συστήµατα κοινοκτηµοσύνης της γης, όπως αυτή 
των αυτοχθόνων πολιτισµών της Αµερικής και της Ευρώπης του 
µεσαίωνα να έχουν καταστραφεί. Κι ακόµη όµως τόσα πολλά 
από τον κόσµο µας είναι κοινά, ανοιχτά προσβάσιµα από όλους 
και ανεπτυγµένα χάρη στην ενεργή συµµετοχή. Η γλώσσα, για 
παράδειγµα, όπως τα συναισθήµατα και οι χειρονοµίες, είναι στο 
µεγαλύτερο µέρος τους κοινά, και πράγµατι αν η γλώσσα ήταν 
ιδιωτική ή κρατική –το οποίο θα συνέβαινε αν µεγάλα τµήµατα 
λέξεων, φράσεων ή µέρη του λόγου υπόκεινταν σε ιδιωτική 
ιδιοκτησία ή σε κρατικό έλεγχο– η γλώσσα θα έχανε τη δύναµη 
της έκφρασης, της δηµιουργικότητας και της επικοινωνίας. Αυτό 
το παράδειγµα δεν έχει σκοπό να καθησυχάσει τους αναγνώστες 
λέγοντας ότι οι κρίσεις που δηµιουργούνται από τον ιδιωτικό ή 
τον κρατικό έλεγχο δεν είναι τόσο κακές όσο φαίνονται, αλλά 
περισσότερο για να βοηθήσει τους αναγνώστες να αρχίσουν να 
επαναθεωρούν την οπτική τους, αναγνωρίζοντας τα κοινά που 
υπάρχουν και τι µπορούν αυτά να κάνουν. Αυτό είναι το πρώτο 
βήµα στην προσπάθεια να κερδίσουµε πίσω και να επεκτείνουµε 
τα κοινά και τη δυναµική τους.

Η φαινοµενικά µοναδική εναλλακτική µεταξύ του ιδιωτικού και 
του κρατικού αντιστοιχεί σε µια εξίσου ολέθρια εναλλακτική 
µεταξύ καπιταλισµού και σοσιαλισµού. Συχνά θεωρείται ότι η 
µόνη θεραπεία από τα κακά της καπιταλιστικής κοινωνίας είναι 
η κρατική ρύθµιση και κεϋνσιανή και/ή σοσιαλιστική οικονοµική 

διαχείριση και αντίστροφα, οι ασθένειες του σοσιαλισµού 
υποτίθεται ότι γιατρεύονται µόνο από την ατοµική ιδιοκτησία 
και τον καπιταλιστικό έλεγχο. Ο σοσιαλισµός και ο καπιταλισµός, 
όµως, κάποιες φορές έχουν αναµειχθεί µεταξύ τους και κάποιες 
άλλες έτυχαν πικρών συγκρούσεων, είναι και τα δυο καθεστώτα 
που βασίζονται στην ιδιοκτησία και αποκλείουν τα κοινά. Η 
πολιτική πρόταση θέσµισης των κοινών, που αναπτύσσουµε 
σε αυτό το βιβλίο, περικόπτει διαγώνια αυτές τις λανθασµένες 
εναλλακτικές –ούτε ιδιωτικό ούτε κρατικό, ούτε καπιταλιστής 
ούτε σοσιαλιστής– και ανοίγει νέους ορίζοντες στην πολιτική.
Οι σύγχρονες µορφές καπιταλιστικής ανάπτυξης και συσσώρευσης, 
στην πραγµατικότητα, παρά την συνεχή τους τάση προς 
ιδιωτικοποίηση των πόρων και του πλούτου, παραδόξως 
καθιστούν δυνατές και επιπλέον απαιτούν επέκταση των κοινών. 
Το κεφάλαιο, φυσικά, δεν είναι καθαρή µορφή κυριαρχίας, 
αλλά κοινωνική σχέση, και βασίζεται για την επιβίωση και 
την ανάπτυξή του στις παραγωγικές υποκειµενικότητες που 
βρίσκονται εντός του αλλά είναι ανταγωνιστικές. Μέσω των 
διαδικασιών της παγκοσµιοποίησης, το κεφάλαιο όχι µόνο 
συγκεντρώνει όλη τη γη υπό την εξουσία του αλλά επίσης 
δηµιουργεί, επενδύει και εκµεταλλεύεται την κοινωνική ζωή στο 
σύνολό της, ρυθµίζοντας τη ζωή σύµφωνα µε τις ιεραρχίες της 
οικονοµικής αξίας. Στις καινούριες κυρίαρχες µορφές παραγωγής 
που εµπλέκουν πληροφορία, κώδικες, γνώση, εικόνες και 
συναισθήµατα, για παράδειγµα, οι παραγωγοί αξιώνουν έναν 
υψηλό βαθµό ελευθερίας καθώς επίσης και ανοιχτή πρόσβαση 
στα κοινά, ιδιαίτερα στις κοινωνικές µορφές τους, όπως τα δίκτυα 
επικοινωνίας, οι τράπεζες πληροφοριών, και τα πολιτιστικά δίκτυα. 
Η καινοτοµία στις τεχνολογίες του διαδικτύου, για παράδειγµα, 
εξαρτάται ευθέως από την πρόσβαση στις κοινές πηγές κώδικα 
και πληροφορίας καθώς και στη δυνατότητα διασύνδεσης και 
αλληλεπίδρασης µε τους άλλους σε δίκτυα που δεν υπόκεινται 
σε περιορισµούς. Και πιο γενικά, όλες οι µορφές παραγωγής 
σε αποκεντρωµένα δίκτυα, είτε οι τεχνολογίες πληροφορικής 
εµπλέκονται είτε όχι, απαιτούν ελευθερία και πρόσβαση στα 
κοινά. Επιπλέον το περιεχόµενο τους –συµπεριλαµβανοµένου 
ιδεών, εικόνων, και επιρροών– αναπαράγεται εύκολα και για αυτόν 
τον λόγο τείνουν να γίνουν κοινά και αντιστέκονται σθεναρά 
σε κάθε µορφή νοµικών και οικονοµικών προσπαθειών να 
ιδιωτικοποιηθούν ή να τεθούν υπό κρατικό έλεγχο. Η µετάβαση 
έχει ήδη ξεκινήσει: η σύγχρονη καπιταλιστική παραγωγή για να 
αντεπεξέλθει στις ανάγκες της ανοίγει τη δυνατότητα και θέτει 
τις βάσεις για ένα κοινωνικό και οικονοµικό σύστηµα που έχει 
τις ρίζες του στα κοινά.

Το επίκεντρο της βιοπολιτικής παραγωγής, βλέπουµε να 
οπισθοχωρεί σε έναν υψηλότερο βαθµό αφαίρεσης, δεν 
πρόκειται για παραγωγή υλικών αγαθών για τα υποκείµενα, 
όπως η παραγωγή προϊόντων συχνά γίνεται αντιληπτή, αλλά 
για παραγωγή της ίδιας της υποκειµενικότητας. Αυτό είναι 
το έδαφος από το οποίο το ηθικό και πολιτικό µας πλάνο 
πρέπει να καθορίζεται. Αλλά πώς η δεοντολογική παραγωγή 
µπορεί να στεριώσει στο κινούµενο έδαφος της παραγωγής 
υποκειµενικότητας που συνεχώς µεταµορφώνει καθιερωµένες 
αξίες και υποκείµενα; Ο Gilles Deleuze, συλλογιζόµενος πάνω 
στην αντίληψη του Michel Foucault για το dispositif (οι υλικοί, 
κοινωνικοί, συναισθηµατικοί και γνωστικοί µηχανισµοί ή εργαλεία 
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της παραγωγής της υποκειµενικότητας), ισχυρίζεται: «Ανήκουµε 
στα dispositifs και δρούµε εντός τους». Αν δρούµε εντός τους, 
όµως, ο ηθικός ορίζοντας πρέπει να αναπροσανατολισθεί από 
το ταυτοτικό στο γίγνεσθαί. Το ζήτηµα «δεν είναι τι είµαστε 
αλλά τι είµαστε σε διαδικασία να γίνουµε – αυτό είναι το Άλλο, 
το να γίνουµε άλλοι». Μια κεντρική σκηνή πολιτικής δράσης 
σήµερα, ιδωµένη από αυτή την πλεονεκτική οπτική, συνεπάγεται 
αγώνα ενάντια στον έλεγχο ή την αυτονοµιά της παραγωγής της 
υποκειµενικότητας. Το πλήθος δηµιουργείται συνθέτοντας στον 
κοινό τόπο τις µοναδικές υποκειµενικότητες που προκύπτουν 
από αυτή τη διαδικασία.

Συχνά ανακαλύπτουµε ότι το λεξιλόγιο πολιτικών όρων που 
χρησιµοποιούµε είναι ανεπαρκές για να αποδώσει τις νέες 
συνθήκες και δυνατότητες του σύγχρονου κόσµου. Μερικές 
φορές εφευρίσκουµε νέους όρους για να ανταποκριθούµε σε 
αυτή την πρόκληση, αλλά πιο συχνά ψάχνουµε να αναβιώσουµε 
και να αναζωογονήσουµε παλιές πολιτικές έννοιες που δεν 
χρησιµοποιούνται πλέον, επειδή φέρουν ισχυρό ιστορικό υπόβαθρο 
και επειδή διαρρηγνύουν τις συµβατικές αντιλήψεις για τον 
υπάρχοντα κόσµο και τον θέτουν υπό νέα οπτική. ∆υο τέτοιες 
έννοιες που παίζουν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο σε αυτό το βιβλίο 
είναι η φτώχεια και ο έρωτας. Οι φτωχοί ήταν µια διαδεδοµένη 
πολιτική έννοια στην Ευρώπη, τουλάχιστον από τον Μεσαίωνα 
έως τον δέκατο έβδοµο αιώνα, αλλά ενώ προσπαθούµε αρκετά 
να µάθουµε κάτι από αυτές τις ιστορίες, δεν ενδιαφερόµαστε 
για το τι έχουν γίνει οι φτωχοί σήµερα. Σκεφτόµενοι µε όρους 
φτώχειας έχουµε το υγιές αποτέλεσµα, πρώτα από όλα, της 
αµφισβήτησης των παραδοσιακών ταξικών προσδιορισµών 
και αναγκαζόµαστε να διερευνήσουµε µε φρέσκια µατιά πώς η 
ταξική σύνθεση έχει αλλάξει και να δούµε το µεγάλο εύρος των 
παραγωγικών δραστηριοτήτων των ανθρώπων µέσα και έξω από τις 
µισθολογικές σχέσεις. Βλέποντάς το µε αυτόν τον τρόπο, οι φτωχοί 
ορίζονται όχι από την έλλειψη τύχης αλλά από τη δυνατότητα. Οι 
φτωχοί, οι µετανάστες και οι επισφαλώς εργαζόµενοι (αυτοί που 
δεν έχουν σταθερή εργασία) συχνά εκλαµβάνονται ως εξαίρεση, 
αλλά στην πραγµατικότητα, αν και υποδεέστεροι, είναι εντελώς 
ενταγµένοι στους καθολικούς ρυθµούς βιοπολιτικής παραγωγής. 
Τα χρηµατοοικονοµικά στατιστικά µπορούν να συλλάβουν µόνο 
την κατάσταση της φτώχειας µε αρνητικούς όρους αλλά όχι µε τους 
όρους της ζωής, των γλωσσών, των κινηµάτων ή των δυνατοτήτων 
καινοτοµίας που δηµιουργούν. Η δική µας πρόκληση θα είναι να 
βρούµε τρόπους να µεταφράσουµε την παραγωγικότητα και τη 
δυνατότητα των φτωχών σε δύναµη.

Ο Walter Benjamin, µε τη χαρακτηριστική του κοµψότητα και 
ευφυΐα, αντιλαµβάνεται την αλλαγή της έννοιας της φτώχειας 
ήδη από τη δεκαετία του 1930. Εντοπίζει τη µετατόπιση, µε 
έναν µηδενιστικό τρόπο, µέσω της εµπειρίας αυτών που έγιναν 
µάρτυρες της καταστροφής, πιο συγκεκριµένα της καταστροφής 
που προκλήθηκε από τον 1ο Παγκόσµιο Πόλεµο, που έφερε 
όλους σε µια κοινή κατάσταση. Ο Benjamin βλέπει τη δυναµική 
µιας νέας, θετικής µορφής βαρβαρότητας, γεννηµένη από τα 
ερείπια του παρελθόντος,. «Σε τι βοηθάει η φτώχεια εµπειρίας τον 
βάρβαρο; Τον εξαναγκάζει να ξεκινήσει από το µηδέν˙ να κάνει 
µια νέα αρχή˙ να ξεκινήσει µε λίγα και να χτίσει τα περαιτέρω». 
Η «βάρβαρη» παραγωγικότητα των φτωχών ξεκινά να φτιάχνει 

τον κοινό κόσµο.

Ο έρωτας παρέχει έναν άλλο δρόµο για να διερευνήσουµε 
τη δυναµική και την παραγωγικότητα των κοινών. Ο έρωτας 
είναι ο τρόπος να ξεφύγουµε από τη µοναξιά του ατοµικισµού 
αλλά όχι όπως η σύγχρονη ιδεολογία µας υποδεικνύει, για να 
αποµονωθούµε ξανά στην ιδιωτική ζωή του ζευγαριού ή της 
οικογένειας. Για να φτάσουµε σε έναν πολιτικό ορισµό του έρωτα 
που τον αναγνωρίζει ως κεντρικό στην παραγωγή των κοινών 
αγαθών και στην παραγωγή της κοινωνικής ζωής, πρέπει να 
δραπετεύσουµε από τις περισσότερες σύγχρονες ερµηνείες του 
όρου επαναφέροντας και δουλεύοντας µε κάποιες παλιότερες. Ο 
Σωκράτης, για παράδειγµα, αναφέρει στο Συµπόσιο ότι, σύµφωνα 
µε την ∆ιοτίµα, τη «δασκάλα του στον έρωτα», ο έρωτας γεννήθηκε 
από την πενία και την εφευρετικότητα. Καθώς προσπαθεί να 
επεξεργαστεί τι του δίδαξε, ισχυρίζεται ότι ο έρωτας ρέπει φυσικά 
προς το ιδανικό για να πετύχει την οµορφιά και τον πλούτο κι έτσι 
ικανοποιεί την επιθυµία. Οι Γαλλίδες και Ιταλίδες φεµινίστριες 
υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι ο Πλάτωνας παρουσιάζει τελείως 
λάθος την ∆ιοτίµα. Μας οδηγεί όχι προς την «εξάχνωση» της 
φτώχιας και την επιθυµία στην πληρότητα της οµορφιάς και του 
πλούτου, αλλά προς τη δύναµη να ορίζεσαι από τις διαφορές. Η 
αντίληψη της ∆ιοτίµας µας δίνει έναν νέο ορισµό του πλούτου, 
που επεκτείνει την αντίληψή µας για τα κοινά και δείχνει προς µια 
διαδικασία απελευθέρωσης.

Καθώς η φτώχια και ο έρωτας µπορούν να φαίνονται πολύ αδύναµα 
ώστε να καθαιρέσουν τις υπάρχουσες κυρίαρχες δυνάµεις και 
να αναπτύξουν ένα πλάνο για τα κοινά, χρειάζεται να δώσουµε 
έµφαση στο στοιχείο της ισχύος που τα ζωντανεύει. Αυτό εν µέρει 
είναι πνευµατική δύναµη. Ο Immanuel Kant, για παράδειγµα, 
νοεί τον ∆ιαφωτισµό µε τους όρους της δύναµης που µπορεί να 
εξορίσει τους «φανατισµούς» που έχουν σαν αποτέλεσµα τον 
θάνατο της φιλοσοφίας και, επιπλέον, µπορεί να κερδίσει παρά την 
αστυνόµευση της σκέψης. Ο Jacques Derrida ακολουθώντας τον 
“διαφωτισµένο” Kant, τοποθετεί τη λογική πίσω στη δύναµη της 
αµφιβολίας και αναγνωρίζει το επαναστατικό πάθος της λογικής 
καθώς αναδύεται από τα περιθώρια της ιστορίας. Πιστεύουµε 
επίσης ότι αυτή η πνευµατική δύναµη απαιτείται για ξεπεράσουµε 
τον δογµατισµό και τον µηδενισµό, αλλά επιµένουµε στην ανάγκη 
να συµπληρωθεί µε φυσική δύναµη και πολιτική δράση. Ο έρωτας 
χρειάζεται δύναµη για να κατακτήσει τις κυρίαρχες δυνάµεις και 
να διαλύσει τους διεφθαρµένους θεσµούς τους πριν µπορέσει να 
φτιάξει έναν καινούριο κόσµο κοινού πλούτου.

Το κείµενο αποτελεί πρόλογο απ΄το βιβλίο των Michael Hardt & 
Antonio Negri, Commonwealth, The Belknap Press of Harvard 
University Press, 2009.


