
Φόβος, φοβάμαι.. Ασφάλεια, ασφαλής... 

«– Μακά, θνβάκαη! 

– Τη θνβάζαη, θαξδηά κνπ; 

– Τν ζθνηάδη. 

– Έια εδψ λα ζε αγθαιηάζσ. 

Καη απηφο πήγε θαη ρψζεθε ζηελ αζθάιεηα ηεο αγθαιηάο ηεο.» 

Απφ παηδηθφ παξακχζη 

«...ε θαζαξηφηεηα θαη βέβαηα ε αζθάιεηα απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα...» 

Απφ πξνεθινγηθφ θπιιάδην ππνςεθίνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ ηνπ 2002, ζην δήκν Αγ. Παχινπ 

Θεζζαινλίθεο 

«...νη νιπκπηαθνί αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ κε απφιπηε αζθάιεηα...» 

Γηαξθψο επαλαιακβαλφκελε δήισζε απφ θπβεξλεηηθά ρείιε 

«– Φνβάκαη ηψξα κε ηνπο θαηλνχξηνπο γείηνλεο. 

– Γηαηί; 

– (ςηζπξίδεη θαζψο θξέκεηαη απφ ηα θάγθεια ζε κηα πξνζπάζεηα λα κελ αθνπζηεί απφ ηνπο δηπιαλνχο) Μα είλαη 

Αιβαλνί! Πνηνο μέξεη ηη θαζαξία ζα θάλνπλ!» 

Ζ ζνξπβψδεο γεηηφληζζα κνπ 

«Φνβάκαη λα ηα ζηείισ ζ’ απηφ ην ζρνιείν. Γε βιέπεηο ζε ηη θαηάζηαζε είλαη; Πάλσ ζην δξφκν θαη φπνηνο ζέιεη κπαίλεη 

φπνηνο ζέιεη βγαίλεη. Ξέθξαγν ακπέιη. Τν ηδησηηθφ παξέρεη θαιχηεξε αζθάιεηα ζπλ ηνηο άιινηο.» 

Απφ ζπδήηεζε γηα ην πνχ ζα πάλε ζρνιείν ηα αλίςηα κνπ 

«Φνβάκαη λα γπξλάσ αξγά ην βξάδπ ζπίηη. Γελ λνηψζσ αζθαιήο. Κνηηάδσ δηαξθψο πάλσ απφ ηνλ ψκν κνπ.» 

Κνηλφηνπε δήισζε ζειπθνχ γέλνπο 

«Ζ αζθάιεηα ζηνπο ρψξνπο ηνπ παλεπηζηεκίνπ απνηειεί χςηζην κέιεκα ηεο ζπγθιήηνπ.» 

1995, ιίγν πξηλ ηε θσηαγψγεζε θαη ηελ πξφζιεςε θαηλνχξησλ θπιάθσλ ζην ΑΠΘ 

«Ζ ζρέζε κνπ δελ κνπ παξείρε αζθάιεηα. Τνλ άθεζα.» 

Γήισζε ζπλαδέιθηζζαο 

«Φνβάκαη πσο ζα απνιπζψ αλ απεξγήζνπκε.» 

Απφ κεζήιηθε, παξ’ νιίγνλ ζπλαδέιθηζζα κεηέξα δχν παηδηψλ ζε βηνηερλία παξαγσγήο ιακπάδσλ φπνπ ην αθεληηθφ 

δελ ήζειε λα θάλεη πξνζιήςεηο ψζηε λα κπνξεί ηνπιάρηζηνλ λα καο απνιχεη.(Αλ θαη βάζεη λφκνπ απαγνξεχεηαη ε 

απφιπζε εξγαδνκέλνπ/λεο επεηδή απεξγεί) 

«Θέισ κηα δνπιεηά πνπ λα κνπ παξέρεη αζθάιεηα.» 

Απφ παιαηφηεξε δηαθήκηζε γηα ζέζεηο ζην ζηξαηφ 

Φφβνο, θνβάκαη... 

Αζθάιεηα, αζθαιήο... 

 

Χσξίο λα είκαζηε ζε ζέζε θαη ρσξίο λα ζέινπκε λα δψζνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο αζθάιεηαο ζηελ 

παξνχζα ηζηνξηθή ζπγθπξία, αλαγλσξίδνπκε φηη ε αζθάιεηα απνηειεί αθελφο ηε βάζε ηνπ ζχγρξνλνπ ξεηνξηθνχ 

νηθνδνκήκαηνο ηεο εμνπζίαο θαη αθεηέξνπ ην πξψηηζην κέιεκα θάζε αλζξψπνπ πνπ έρεη θάηη λα ράζεη θαη ηίπνηα λα 



θαληαζηεί. Τν δφγκα ηεο αζθάιεηαο απφ έλα ζεκείν θαη πέξα δελ ρξεηάδεηαη θαλ λα επηβιεζεί. Σηεξίδεηαη ζε κηα 

πξαγκαηηθή θνηλσληθή ζπλζήθε, ηελ νπνία δηακνξθψλεη θαη παξάιιεια δηακνξθψλεηαη απ’ απηήλ. Έρεη ηελ επειημία λα 

είλαη αίηεκα ζπιινγηθφ θαη αηνκηθφ ηαπηφρξνλα, ςπρηθφ θαη πνιηηηθφ. 

Ζ νινθιεξσηηθή δηάδνζε ηνπ φξνπ αζθάιεηα δελ κπνξεί παξά λα ζπλδέεηαη κε έλαλ πξαγκαηηθφ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ 

θφβσλ θαη έλα γεληθεπκέλν αίζζεκα αλαζθάιεηαο πνπ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ραξαθηεξίδεη φιεο ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο. Τν 

αίζζεκα αλαζθάιεηαο πξνυπνζέηεη θάπνηα πθηζηάκελε απεηιή. Ο θίλδπλνο, ππαξθηφο ή θαληαζηηθφο –δελ έρεη θαη πνιχ 

κεγάιε ζεκαζία–, γελλά ην θφβν. Ο θφβνο ελψλεη κε παλίζρπξνπο δεζκνχο, φζν θη αλ είλαη δεζκνί 

αιιεινθαηαζηξνθηθνί θαη θαληβαιηθνί, σθέιηκνη κφλν γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ ίδηνπ ηνπ θφβνπ. Ο θφβνο είλαη κηα 

δξακαηηθή κνξθή κνλαμηάο. Μηα νξηαθή κνξθή, πνπ δεκηνπξγεί έλα άηνκν απνθνκκέλν απ’ φζα ππάξρνπλ έμσ απ’ απηφ, 

ζε ζηάζε άκπλαο. Απηή ε ινγηθή ηνπ θφβνπ αιινηψλεη ζηγά-ζηγά ηηο αμίεο, κέρξη ην ζεκείν πνπ ν θφβνο κεηαβάιιεηαη ζε 

«θνληά». 

Ενχκε ζε κηα επνρή κεηνχκελσλ πξνζδνθηψλ. Ζ εηθφλα ηνπ θφζκνπ ζήκεξα ραξαθηεξίδεηαη απφ ην αίζζεκα κηαο 

πξσηφγλσξεο αβεβαηφηεηαο, φρη κφλν ζρεηηθά κε ηελ ηχρε θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θαζελφο, αιιά θαη ζρεηηθά κε ηε 

κειινληηθή κνξθή ηνπ θφζκνπ, ηνλ ηξφπν δηαβίσζεο θαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία ζα θξίλνπκε ην ζσζηφ θαη ην ιάζνο ζηε 

δσή καο. Οη δηαζηάζεηο ηεο ησξηλήο αβεβαηφηεηαο πεξηιακβάλνπλ φιν ην θάζκα ηεο δσήο, δηακνξθψλνληαο κηα 

πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα θηλδχλνπ. Ζ ζρέζε αλζξψπνπ – εμνπζίαο, κηα ζρέζε απφιπηεο δχλακεο απφ ηε κηα θαη 

απξνζηάηεπηεο αδπλακίαο απφ ηελ άιιε, εληζρχεηαη κε ηελ νινέλα απμαλφκελε επηβνιή ηεο εμνπζίαο. Μνηάδεη ζαλ ε 

εμνπζία θαη νη θνηλσληθέο δνκέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή ηεο θάζε λα παξάγνπλ κηα γεληθεπκέλε 

αλαζθάιεηα, ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαρείξηζε ηεο νπνίαο αλαιακβάλνπλ ζηε ζπλέρεηα πάιη νη ίδηεο, ψζηε λα δηαησλίδνπλ ηελ 

χπαξμή ηνπο. Ζ δηαδηθαζία απηή εζσηεξηθεχεηαη θαη ζην κπαιφ ηνπ θάζε αλζξψπνπ. Μφλν πνπ θαη πάιη ε παξαγφκελε 

αλαζθάιεηα ηίζεηαη πξνο δηαρείξηζε ζηελ εμνπζία. Ζ ηαχηηζε ησλ αηνκηθψλ «ζπκθεξφλησλ» κε ηηο επηδηψμεηο ηεο 

θπξηαξρίαο νδεγεί ζηελ αδηαθνξία γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ηελ πνξεία ηνπ αλζξψπνπ ζηνλ πιαλήηε 

γε. Τν «εηο νησλφο άξηζηνο ακχλεζζαη πεξί πάξηεο», ε εζηθή ηνπ αληαγσληζκνχ, πεγαίλεη ρέξη ρέξη κε ηε καηαηφηεηα, ηελ 

θαρππνςία γηα ηνλ δηπιαλφ θαη ηνλ απηνεγθιεηζκφ. Πέξαλ ησλ πιηθψλ «αλαγθψλ», ην θελφ, ζ’ έλαλ παξνμπζκφ 

δηαζηξνθήο, αληηκεησπίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο γελεηηθήο, ηεο θξπνγνληθήο, ηεο επηδίσμεο εληέιεη ηεο αζαλαζίαο – ηε 

θξίθε κηαο αηψληαο επαλάιεςεο ηνπ ππάξρνληνο. Ο θφβνο ηνπ αλζξψπνπ λα αληηθξίζεη θαηάκαηα ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ 

θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνλ θαζηζηά ηειηθά πεηζήλην ππνηαθηηθφ, κφλν αλάκεζα ζε πεζακέλα λνήκαηα. 

Σπιινγηθά νξάκαηα θαη θαζνιηθά ζρέδηα, κέζσ ησλ νπνίσλ παιηφηεξα νη άλζξσπνη απνθηνχζαλ κία αίζζεζε λνήκαηνο 

θαη νηθνδνκνχζαλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ηαπηφηεηα, ζήκεξα απνπζηάδνπλ. Όπσο θάζε δεζκφο δηαιχεηαη ζε δηαδνρηθέο 

ζπλαληήζεηο, έηζη θαη θάζε ηαπηφηεηα ζε δηαδνρηθά θνξεκέλεο κάζθεο. Ζ εηθφλα ηνπ εαπηνχ δηαηξείηαη ζε κηα ζεηξά απφ 

ζηηγκηφηππα ρσξίο ζπλνρή θαη ηειηθφ ηδεαηφ ζηφρν. Ζ νηθνδφκεζε κηαο ηαπηφηεηαο αληηθαζίζηαηαη απφ δηαξθψο 

ζπλαξκνινγνχκελεο θαη απνζπλαξκνινγνχκελεο κνξθέο.* Βνεζηέηαη θαη παξνηξχλεηαη θαλείο πξνο απηή ηελ αιιαγή 

δηάζεζεο απφ κηα αγνξά πνπ είλαη νξγαλσκέλε απνθιεηζηηθά πάλσ ζηελ θαηαλαισηηθή δήηεζε. Ζ δήηεζε απηή 

δηαηεξείηαη κφληκα αληθαλνπνίεηε, απνηξέπνληαο ηελ απνιίζσζε νπνησλδήπνηε απνθηεκέλσλ ζπλεζεηψλ θη εξεζίδνληαο 

ηελ φξεμε ησλ θαηαλαισηψλ γηα πην έληνλεο αηζζήζεηο θαη λέεο εκπεηξίεο. Μία αίζζεζε, σζηφζν, εζσηεξηθνχ θελνχ θαη 

καηαηφηεηαο εληζρχεη θαη εληζρχεηαη απφ απηήλ ηελ θαηαλαισηηθή εζηθή. Κελφ πνπ δελ κπνξεί λα θαιπθζεί νχηε κε 

«ηαπηφηεηεο» νχηε κε «νξζφηεηεο» – κφλν ε ζπλείδεζε κπνξεί, αιιά βξίζθεηαη ζη’ αδήηεηα. 

Τα φλεηξα ηνπ πινπηηζκνχ θαη ηεο πξνζσπηθήο αλάδεημεο ζπλζιίβνληαη (δελ ζα ηα θιάςνπκε θηφιαο), καδί κε ηηο 

παξνρέο ηνπ «θνηλσληθνχ» θξάηνπο. Ζ θνηλσληθή αληζφηεηα απμάλεηαη θαη πιεζαίλνπλ απηνί πνπ πθίζηαληαη νινέλα θαη 

ζηπγλφηεξε εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε. Κακηά δνπιεηά δελ είλαη εγγπεκέλε, θακηά ζέζε δελ είλαη απφιπηα αμηφπηζηε, 

θακηά ηθαλφηεηα δελ είλαη κφληκα ρξήζηκε, ε πείξα θαη ε ηερλνγλσζία κφιηο απνθηεζνχλ κεηαηξέπνληαη ζε κεηνλέθηεκα 

θαη νη δειεαζηηθέο θαξηέξεο κεηαηξέπνληαη ζε κνλνπάηηα πνπ νδεγνχλ ζηελ απηνθαηαζηξνθή. Σηηο δε ρψξεο ηνπ ηξίηνπ 

θφζκνπ εθαηνκκχξηα άλζξσπνη εμνληψλνληαη ζηα θάηεξγα ηεο θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο. Δθεί ε βία είλαη ζπρλά ηφζν 

σκή, ψζηε ηα πξνζρήκαηα πεξηηηεχνπλ. Σηα ζχλνξα ησλ δχν θφζκσλ, ε θηγνχξα ηνπ εμαζιησκέλνπ κεηαλάζηε 

πξννξίδεηαη λα απνηειέζεη ην θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηα γξαλάδηα ηεο κεραλήο. 



Ζ αζθάιεηα πξνζπαζεί λα ζηακαηήζεη ην ρξφλν, ηελ ηζηνξία. Δίλαη έλα ζχζηεκα παγψκαηνο ηνπ ρξφλνπ, 

αθηλεηνπνίεζεο θαη δηαηήξεζεο ησλ δεδνκέλσλ ζπλζεθψλ. Αλαγθαζηηθά απνηπρεκέλν, αθνχ ε ηζηνξία δελ έρεη ηέινο, νη 

αληηζέζεηο είλαη φιεο παξνχζεο θαη δξνπλ, είηε κέζα ζηελ νπνηαδήπνηε «κεραλή» (φπνπ φζν απμάλεηαη ε ηαρχηεηα 

απμάλεηαη θαη ν θίλδπλνο αηπρήκαηνο) είηε ζηελ παξαγσγή απφγλσζεο ησλ απνθιεηζκέλσλ, ησλ ππνηαγκέλσλ, ησλ 

ζιηκκέλσλ. Ζ θαληαζία, ε πίζηε ζηε δπλαηφηεηα ηεο πξαγκάησζεο ηνπ αλέθηθηνπ ζα βξίζθνπλ πάληνηε ηνπο ηξφπνπο λα 

δηακνξθψλνπλ ην ρψξν ηεο πξάμεο ηνπο. Σε αηνκηθφ ή πιαλεηηθφ επίπεδν ε αζθάιεηα είλαη αλέθηθηε, φπσο θάζε 

ηαπηφηεηα πνπ ζπγθξνηείηαη δηά ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπ άιινπ. Ζ αζθάιεηα είλαη ηδενινγία ηεο γεληθεπκέλεο δπζηπρίαο ηνπ 

κνλαρηθνχ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ. 

Ζ θπξηαξρία δελ κπνξεί πηα λα παξάγεη ζεηηθέο ηδενινγίεο. Γελ κπνξεί πηα λα δηαθεξχμεη «ειεπζεξία-ηζφηεηα-

αδειθφηεηα», φπσο ηα θξάηε ηνπ 19νπ αηψλα ζηα πξφηππα ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο, δελ κπνξεί λα κηιήζεη γηα 

ειεπζεξία ζηνλ αληαγσληζκφ ηεο αγνξάο φπσο νη παιαηνθηιειεχζεξνη θαπηηαιηζηέο, δελ κπνξεί λα πνπιήζεη «ηζφηεηα» 

ζηελ παηδεία, ηελ πγεία θαη ηε ζηέγαζε, φπσο ε πξψελ εζζδ θαη νη δνξπθφξνη ηεο, νχηε «ειεπζεξία ζηελ θαηαλάισζε», 

επηπρία θαη βφιεκα, φπσο φια ιίγν πνιχ ηα «αλεπηπγκέλα» θξάηε κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν. Οη πνιηηηθέο γηα ηελ 

νηθνλνκία, ηε δεκνθξαηία, ηνλ πνιηηηζκφ πείζνπλ νινέλα θαη ιηγφηεξνπο. Οη ίζεο επθαηξίεο ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ, ηα 

«αλζξψπηλα δηθαηψκαηα» ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, νη πνιππνιηηηζκηθέο αμίεο νινθιήξσζαλ ηνλ θχθιν ηνπο ζηελ 

πξνπαγάλδα. Τν ςέκα εμνπζελψζεθε ηφζν πνπ δελ είλαη θαλ πεηζηηθφ. Βξηζθφκαζηε ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ 

λένπ ςέκαηνο πνπ ζα είλαη ηαπηφρξνλα θαη παιηφ. Ζ ηδενινγία ηεο αζθάιεηαο είλαη κία βαζηθή παξάκεηξφο ηνπ, θαη 

αλαδεηθλχεηαη θεληξηθά απφ ηελ πξνπαγάλδα ζηελ παξνχζα ηζηνξηθή ζπγθπξία (κηα καηηά ζηα δειηία εηδήζεσλ ή ζηνπο 

ιφγνπο θάζε είδνπο αμησκαηνχρσλ αξθεί). 

Τν κφλν πνπ κπνξεί λα παξάγεη ε θπξηαξρία είλαη ηδενινγίεο ακπληηθέο (ψζηε λα ζπγθαιχπηνπλ απξνθάιππηεο 

αξπαθηηθέο πξαθηηθέο). Τν δφγκα ηεο αζθάιεηαο νρπξψλεη ηελ αηνκηθή ηδηνθηεζία, αθξνγσληαίν ιίζν ηνπ θαπηηαιηζκνχ. 

Γεκηνπξγεί ην θαιχηεξν ζπκβνιηθφ πεξηβάιινλ γηα νπνηαδήπνηε ζχξξαμε ελαληίνλ θάπνηνπ ερζξνχ, θαηαζθεπάδεη 

δηάρπηνπο ερζξνχο πνπ απεηινχλ ηαπηφρξνλα θαη ηελ ηδηνθηεζία θαη ην δηθαίσκα ζε απηήλ, ζπζπεηξψλεη γχξσ απ’ ην 

θφβν, αλαπαξάγεη ην θφβν. Δπηπιένλ, ην δφγκα ηεο αζθάιεηαο θηλεί κία νιφθιεξε βηνκεραλία πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ: ηε ζηξαηησηηθή βηνκεραλία –ππιψλα ηεο νηθνλνκηθήο αλαπαξαγσγήο θαη ησλ ηερλνινγηθψλ εθεπξέζεσλ ζε 

πνιινχο ηνκείο–, ηηο ππεξεζίεο επηηήξεζεο, παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ, ηελ παξαγσγή ησλ αληίζηνηρσλ πξντφλησλ, 

ηε δφκεζε θαη ηελ αλακφξθσζε ηεο λνκνζεζίαο, θ.ν.θ. 

Τν δηαξθέο αίηεκα ηεο θπξηαξρίαο γηα ηελ επηβνιή ηεο θαπηηαιηζηηθήο ζρέζεο ζ’ νιφθιεξν ηνλ θφζκν, αθφκε θαη εθεί πνπ 

ππήξραλ δηαθνξεηηθέο ή δπζιεηηνπξγηθέο κνξθέο θνηλσληθήο ζέζκηζεο ή νπζηαζηηθέο θνηλσληθέο αληηζηάζεηο, ηίζεηαη 

ζήκεξα θάησ απφ ηε ζθεπή ηεο ξεηνξηθήο πεξί αζθάιεηαο θαη ηνπ πνιέκνπ θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο. Τελ ίδηα ζηηγκή, ζην 

εζσηεξηθφ ησλ δπηηθψλ κεηξνπφιεσλ, ην αληηηξνκνθξαηηθφ θιίκα θαζίζηαηαη ην ζεκαληηθφηεξν κέζν θνηλσληθήο 

πεηζάξρεζεο. Δίλαη απηφ πνπ λνκηκνπνηεί ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλαβάζκηζε ησλ κεζφδσλ θαη ησλ κέζσλ ειέγρνπ, 

επηηήξεζεο θαη θαηαζηνιήο. Ζ αζθάιεηα δελ αλαγλσξίδεηαη πιένλ κφλν σο αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο, αιιά ηαπηίδεηαη νπζηαζηηθά κε ηελ πγεία ηνπ. Ζ εμνπζία θαη ηα ζπκθέξνληα πνπ ζπζπεηξψλνληαη γχξσ ηεο 

αλάγεηαη ζε πεγή δηθαίνπ, ζε απνθιεηζηηθφ δηαρεηξηζηή ησλ λνεκάησλ πνπ παξάγνληαη. 

Όζνη, ηέινο, έξρνληαη αληηκέησπνη, ιφγσ ζέζεο ή επηινγήο, ζηηο θπξηαξρηθέο πξνζηαγέο ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

«αλεπηπγκέλνπ» θφζκνπ, βξίζθνληαη απέλαληη ζε κηα θαηαζηνιή πνπ αλαβαζκίδεηαη ηφζν, ψζηε κηα αζηπλνκηθή 

επηρείξεζε ζε θάπνηα θαπηηαιηζηηθή κεηξφπνιε λα δηαθέξεη ειάρηζηα απφ έλαλ πεξηθεξεηαθφ πφιεκν «ρακειήο 

έληαζεο». Όζν γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ ηξνκνθξάηε θαη ηνπ ερζξνχ, απηφο ρξεζηκνπνηείηαη κε ηξφπν ψζηε λα πεξηιακβάλεη 

φινπο φζνη ειπίδνπλ λα κεηαζρεκαηίζνπλ ή λα αλαηξέςνπλ ηελ πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δνκή ησλ θνηλσληψλ, 

αιιά θαη γηα λα λνκηκνπνηήζεη ηελ αξπαθηηθφηεηα ηεο εμνπζίαο απέλαληη ζε θνηλσληθέο νκάδέο ή θαη νιφθιεξεο 

πεξηνρέο. Γελ είλαη θαζφινπ ηπραίν πνπ νη ερζξνί αλαγλσξίδνληαη ζε θνηλσληθέο ηάμεηο ή πιεζπζκνχο πνπ πθίζηαληαη 

ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ εθκεηάιιεπζε ή ε παξνπζία ηνπο ζηέθεηαη εκπφδην ζηα ζρέδηα ηεο θπξηαξρίαο. 



Σηε ζεκεξηλή ηζηνξηθή ζπγθπξία νη άλζξσπνη έρνπλ ειάρηζηεο έσο κεδακηλέο δπλαηφηεηεο λα επηιέμνπλ θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηε ζπλζήθε (ηελ πξαγκαηηθφηεηα) ζηελ νπνία δνπλ θαζεκεξηλά θαη αλαπηχζζνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνλ 

θφζκν. Οη πνιιαπιέο επηινγέο πνπ πξνζθέξεη ε θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία, αλ εμεηαζηνχλ θαιχηεξα, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη 

νπζηαζηηθά δελ πξφθεηηαη γηα πνιιέο, αιιά γηα κία θαη κνλαδηθή, ε νπνία πθίζηαηαη ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο: απηή ηεο 

δσήο ζηνλ θαπηηαιηζκφ, σο παξαγσγνχ θαη θαηαλαισηή εκπνξεπκάησλ. Καη αλ θάπνηνη έρνπλ ηε θαηλνκεληθή 

δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ζ’ έλα πνζνζηφ ηε δσή ηνπο θαη λα αληαγσληζηνχλ γηα κηα ζέζε ζηελ θνηλσληθή ηεξαξρία, 

θάπνηνη άιινη, πνπ απνηεινχλ θαη ηε κεγάιε πιεηνςεθία, δελ έρνπλ νχηε θαλ απηή. Ο παγθφζκηνο θαηακεξηζκφο ηνπ 

παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπο επηθπιάζζεη κηα δσή ζηελ εμαζιίσζε, ηνλ πφιεκν θαη ηε ζηέξεζε. Ο θαπηηαιηζκφο απηή 

ηε ζηηγκή επηθξαηεί σο κνλφδξνκνο, γη’ απηφ θαη γίλεηαη ηφζν εχθνια απνδεθηφο. Ζ αλαγλψξηζε απηήο ηεο ζπλζήθεο είηε 

επηθέξεη ηελ επηζπκία ηεο επαλαζηαηηθήο αιιαγήο είηε θαηαιήγεη ζηε ζξεζθεπηηθή-ζεξαπεπηηθή αγνξά, ζε 

απηνθαηαζηξνθηθέο ηάζεηο, ζην κεδεληζκφ θαη ηελ παξάλνηα. 

Βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε έλα εξψηεκα αλζξψπηλεο θχζεο: άξαγε ν άλζξσπνο «πξνηηκά» λα δεη ζε έλα ζηαζεξφ θαη 

αζθαιέο πεξηβάιινλ, γεκάηνο βεβαηφηεηεο γηα ηα εξσηήκαηα ηεο δσήο, ειαρηζηνπνηψληαο ηνπο θηλδχλνπο, ή πξνηηκά λα 

αθεζεί ζηηο ηπραίεο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνλ θφζκν, δψληαο ζηελ αβεβαηφηεηα, ην ηπραίν θαη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο; Τν 

δίπνιν, φπσο ηίζεηαη, είλαη ηδηαίηεξα παξαπιαλεηηθφ. Γελ ππάξρεη κηα ζηαζεξή δηηζηνξηθή αλζξψπηλε θχζε. Ζ ςπρηθή 

θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ, ν ηξφπνο αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ θφζκν, 

δηακνξθψλνληαη απφ ηελ ηζηνξηθή ζπγθπξία θαη ε ηζηνξηθή ζπγθπξία, ηαπηφρξνλα, απφ ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα. 

Γεληθά, ν άλζξσπνο ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα δήζεη ζε θαζεζηψο απφιπηεο αζθάιεηαο θαη βεβαηφηεηαο. Τν 

κέιινλ πάληνηε ζα είλαη άγλσζην, βαζηθά εξσηήκαηα γηα ηελ χπαξμε θαη ηνλ θφζκν ζα παξακέλνπλ αλαπάληεηα θαη ζα 

πεξηκέλνπλ ηηο εθήκεξεο απαληήζεηο ηνπο. Καη αλ ε θνηλσληθή ζπλζήθε κάο ζπξψρλεη ζηελ εμαηνκίθεπζε θαη καο 

εκπνηίδεη κε ην θφβν πνπ πξνθαιεί ε κνλαμηά θαη ην αίζζεκα αδπλακίαο κπξνζηά ζηελ παληνδπλακία ηεο εμνπζίαο, 

πάληνηε ζα ππάξρνπλ κπξνζηά θαη δίπια καο νη δηαδξνκέο ηεο ειεχζεξεο ζπλεξγαζίαο, ηεο θνηλφηεηαο, ηεο 

αιιειεγγχεο θαη ηνπ απηνθαζνξηζκνχ λα καο παξέρνπλ κηα άιινπ ηχπνπ αζθάιεηα κπξνζηά ζ’ έλαλ απξνζδηφξηζην 

θφζκν θηλδχλσλ θαη εθπιήμεσλ. Τειηθά είλαη θαη νη κφλεο πνπ αμίδεη λα αλαδεηεζνχλ. 

"Πξνηηκφηεξν ειεχζεξν ειάθη ζην δάζνο κε ηνπο ιχθνπο, παξά ζ’ έλα θινπβί κε εμαζθαιηζκέλν θαγεηφ θαη χπλν." 

Ζ αζθάιεηα ιέεη: «Όκνξθα παηδηά ε φκνξθε πεξηπέηεηα ηέιεησζε». Όκσο εκείο δελ ζέινπκε λα ην πηζηέςνπκε πνηέ. 

Εσωτερικός Εχθρός 
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