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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Ζ έλλνηα ηεο δεκνζηφηεηαο θαηέρεη εμέρνληα ξφιν ζηε ζθέςε ηνπ Ηκκάλνπει Καλη.
Ο Καλη, επεξεαζκέλνο απφ ηηο αξρέο ηνπ Γηαθσηηζκνχ, θαη παξά ηελ απζηεξή
ινγνθξηζία ηεο επνρήο, επηρείξεζε ηε ζεσξεηηθή αλαγσγή ηεο δηεχξπλζεο ηεο
δεκφζηαο ζθαίξαο ζε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο απηνλφεζεο
ζηα επηκέξνπο ππνθείκελα. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηνλ Καλη, ε εμαζθάιηζε ηεο
ειεπζεξίαο ηεο ζθέςεο θαη έθθξαζεο, φπσο απηή νξίδεηαη κε πξψηηζην θξηηήξην ηνλ
νξζφ Λφγν, νθείιεη λα ππνηάζζεηαη απφιπηα ζηηο πξνζέζεηο ηνπ εγεκφλα θαη ζην
δεδνκέλν λνκνζεηηθφ πιαίζην. Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Καξι Μαξμ, ε
ειεπζεξνηππία πξέπεη λα είλαη απφιπηα ειεχζεξε θαη αλεκπφδηζηε ζε θάζε
πεξίπησζε. Ο λεαξφο Μαξμ εμεηάδεη αλαιπηηθά ηελ έλλνηα ηεο δεκνζηφηεηαο, θαη
ζπγθεθξηκέλα, ηα νθέιε ηεο ειεπζεξνηππίαο ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο βιαβεξέο γηα ηελ
θνηλσλία θαη ηα άηνκα επηπηψζεηο ηεο ινγνθξηζίαο. Οξίδεη ηελ ειεπζεξνηππία σο έλα
αζηηθφ δηθαίσκα πνπ δελ ππνπίπηεη ζε αληηθάζεηο θαη ζθάικαηα φπσο άιια αηνκηθά
δηθαηψκαηα, θαη ηελ θαηαηάζζεη ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο γεληθήο έλλνηαο ηεο
ειεπζεξίαο εμπςψλνληάο ηελ ηαπηφρξνλα ζηνλ κέγηζην πξναζπηζηή ηεο. ην έξγν θαη
ησλ δχν θηινζφθσλ ππνζηεξίδεηαη εκθαηηθά ε αλαγθαηφηεηα ηεο δηαζθάιηζεο θαη
δηεχξπλζεο ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο, θαζψο πξφθεηηαη γηα ηνλ ρψξν εθείλν φπνπ ηα
άηνκα επηθνηλσλνχλ ηελ πλεπκαηηθή θαη πνιηηηθή ηνπο χπαξμε, αιιά θαη ηνλ ρψξν
εθείλν φπνπ ε θνηλσλία γεληθά επηθνηλσλεί κε ηελ εμνπζία θαη ηνπο ζεζκνχο ηεο. ε
θάζε πεξίπησζε, ε δεκνζηφηεηα αλάγεηαη ζην αλαγθαίν εθείλν κέζν γηα ηελ επίηεπμε
ηεο αλζξψπηλεο απηνλφκεζεο, είηε απηφ ζεκαίλεη ηνλ γεληθφ δηαθσηηζκφ ησλ αηφκσλ
είηε ηελ αλζξψπηλε ρεηξαθέηεζε.
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ΔΙΑΓΧΓΗ
Ζ ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ ζπλίζηαηαη ζηελ ειεπζεξία έθθξαζεο ησλ ζθέςεσλ
θαη ηδεψλ ηνπ αλζξψπνπ, αιιά θαη ζηε δπλαηφηεηα κεηάδνζεο απηψλ ησλ ζθέςεσλ
θαη ηδεψλ. Πξνυπφζεζε γηα ηελ έθθξαζε θαη κεηάδνζε ηνπο απνηειεί θπζηθά πξψηα
απ‟ φια ε ίδηα ε δηακφξθσζε ηνπο. Χζηφζν, ε ζπρλά αλππφζηαηε ή θαη
αθξσηεξηαζκέλε ηππηθή εθπαίδεπζε πνπ πξνζθέξεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία
επηδίσμεο κφξθσζεο θαη ελεκέξσζεο κεηά ην ηέινο ηεο, δηακνξθψλεη άηνκα θάζε
άιιν παξά θξηηηθήο αληίιεςεο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο, ππνλνκεχνληαο απηήλ αθξηβψο
ηελ πξνυπφζεζε. Αθφκα φκσο θαη γηα ην δεχηεξν επίπεδν, απηφ ηεο έθθξαζεο θαη
δηάδνζεο ησλ ηδεψλ, ε θαηάζηαζε δηαγξάθεηαη θαη πάιη εμαηξεηηθά δπζκελήο. Ζ
ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ είλαη πεξηνξηζκέλε, φρη ιφγσ κηαο επίζεκεο ινγνθξηζίαο πνπ
επηβάιιεη ην θξάηνο (φπσο ζπλέβαηλε ζε πξνεγνχκελεο επνρέο), αιιά ιφγσ ηεο εθ
βαζέσλ αιινίσζεο ηνπ ξφινπ ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο – αιινίσζε πνπ δελ απνηειεί
βέβαηα απνθιεηζηηθά ζχγρξνλν θαηλφκελν. Δκθαλήο είλαη ζήκεξα ν άκεζνο ή
έκκεζνο εθθνβηζκφο πνπ δέρνληαη νη δεκνζηνγξάθνη, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζπρλά ζηνλ
(απηφ)πεξηνξηζκφ ηνπο, αιιά θαη ην επξχηεξν πιαίζην κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ ηα
κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο εμππεξεηψληαο απνθιεηζηηθά ηδησηηθά ζπκθέξνληα,
αθφκα θη φηαλ απηά θαίλεηαη λα δηακεζνιαβνχληαη απφ ην ίδην ην θξάηνο. Δηδηθή
θαηεγνξία απνηειεί ην δηαδίθηπν, φπνπ ζπλαληάηαη βέβαηα θαηά πεξίπησζε
αλεμάξηεηε δηάδνζε ηδεψλ θαη έγθπξσλ πιεξνθνξηψλ, αιιά αθελφο απνηειεί κηα
αραλή (θαη άξα ρανηηθή) πεγή πιεξνθνξηψλ, αθεηέξνπ ε πξφζβαζε δελ είλαη αθφκα
δεδνκέλε γηα φινπο. Αλαπφθεπθην απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ απνηειεί ε
δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο δπζπηζηίαο απφ ηνπο πνιίηεο πνπ πνιχ ζπρλά νδεγεί θαη ζε
απνζηαζηνπνίεζή ηνπο απφ ηνλ ρψξν ησλ θνηλψλ. Ζ θαηάζηαζε απηή επηθέξεη έλα
ηεξάζηην πιήγκα ζηνλ ρψξν ηεο δεκνζηφηεηαο κε απνηέιεζκα ηε ξήμε επηθνηλσλίαο
αλάκεζα ζηνπο πνιίηεο θαη ην θξάηνο αιιά θαη αλάκεζα ζηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο.
Καζψο ην αίηεκα γηα ηε δηάζσζε θαη δηεχξπλζε ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο
θαζίζηαηαη επηβεβιεκέλν, νη θσλέο ησλ Ηκκάλνπει Καλη θαη Καξι Μαξμ ερνχλ πην
επίθαηξεο απφ πνηέ. Καη νη δχν απηνί κεγάινη θηιφζνθνη αζρνιήζεθαλ εθηελψο κε ην
ζέκα ηεο δεκνζηφηεηαο, νξίδνληαο κε ζαθήλεηα ηνλ εξγαιεηαθφ ηεο ξφιν αθελφο,
θαζηζηψληαο ηελ σο αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ αλζξψπηλε πξφνδν θαη
νινθιήξσζε αθεηέξνπ. Απφ ηε κηα, ν Καλη, παξά ηνπο ραιεπνχο θαηξνχο
ινγνθξηζίαο ζηνπο νπνίνπο έδεζε, αθηέξσζε εθηελή θνκκάηηα ηνπ έξγνπ ηνπ γηα ηελ
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ππεξάζπηζε ηνπ ειεχζεξνπ δεκφζηνπ ιφγνπ. Ζ δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο
αλαδείρηεθε ζην έξγν ηνπ σο κέζν κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηνλ δηαθσηηζκφ ησλ
πνιηηψλ, αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο θπβέξλεζεο. Απφ ηελ άιιε, ν Μαξμ εγθαηλίαζε ηε
δεκνζηνγξαθηθή ηνπ πνξεία κε ηε δεκνζίεπζε κηαο ζεηξάο άξζξσλ γηα ηελ
ππεξάζπηζε ηεο ειεπζεξνηππίαο. Ζ εκπεηξία ηνπ απηή απνηέιεζε θαη ην εθαιηήξην
γηα ηε κεηέπεηηα δηεμνδηθή κειέηε ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ κέζα ζηηο νπνίεο δνπλ
νη άλζξσπνη, ελψ καο παξέδσζε, παξά ηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ θεηκέλσλ, κηα
αμηφινγε αλάιπζε γηα ηελ ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ κέζα απφ ην πξίζκα ηεο γεληθήο
έλλνηαο ηεο ειεπζεξίαο.
Ζ εξγαζία απηή, κέζα απφ ζχληνκεο ηζηνξηθέο αλαθνξέο, ζα επηρεηξήζεη ηελ
εμέηαζε ησλ βαζηθψλ ζέζεσλ ηνπ Ηκκάλνπει Καλη θαη ηνπ Καξι Μαξμ ζρεηηθά κε
ηελ έλλνηα ηεο δεκνζηφηεηαο. Ζ παξάιιειε κειέηε ησλ επηρεηξεκάησλ ησλ δχν
κεγάισλ θηινζφθσλ θξίλεηαη σο έλα εγρείξεκα εμαηξεηηθνχ επηζηεκνληθνχ
ελδηαθέξνληνο πνπ βέβαηα δελ ζα κπνξνχζε λα εμαληιεζεί ζηα πιαίζηα απηήο ηεο
εξγαζίαο. Λφγσ ηεο απνπζίαο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο πνπ λα κειεηά ζπγθξηηηθά ηηο
απφςεηο ησλ δχν απηψλ θηινζφθσλ, αιιά θαη ιφγσ ηεο εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο
αλάιπζεο πνπ βξίζθεηαη ζηε δηάζεζή καο εηδηθά γηα ην ζρεηηθφ έξγν ηνπ Μαξμ, ν
αλαγλψζηεο ζα ζπλαληήζεη εδψ έλα πξψην εξέζηζκα γηα ηελ θξηηηθή αλάιπζε ησλ
ζέζεσλ ησλ δχν θηινζφθσλ. Σν πάληνηε επίθαηξν δήηεκα ηεο δεκνζηφηεηαο
δηεξεπλάηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία βξίζθνληαο έξεηζκα ζην ζπλδπαζκφ ηεο
πεξηερνκεληθήο θαη νπζηαζηηθήο ζπλάθεηαο ησλ επηρεηξεκάησλ, ζηηο ζεκαληηθέο
απνθιίζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη ζηε δηαρξνληθφηεηα ησλ
επηρεηξεκάησλ απηψλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ

1.1. ύνηομη ιζηοπιογπαθία ηηρ πεπιόδος ζςγγπαθήρ ηος Κανη ζσεηικά με ηη
δημοζιόηηηα
Αλ θαη ε ηζηνξηθή εκβάζπλζε δελ απνηειεί ζηφρν ηεο παξνχζεο εξγαζίαο,
εληνχηνηο θξίλεηαη απαξαίηεηε κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ιφγσ ηεο
ηδηαηηεξφηεηαο πνπ παξνπζηάδεη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Ζ ζπγγξαθηθή πνξεία πνπ
αθνινχζεζε ν Καλη φζνλ αθνξά ηε ζεκαηηθή ηεο δεκνζηφηεηαο επεξεάζηεθε βαζηά
απφ ηηο ηζηνξηθέο εμειίμεηο ηεο επνρήο ηνπ, θαηάθεξε δε λα επεξεάζεη θαη λα
αιιειεπηδξάζεη κε ηα ίδηα ηα γεγνλφηα.
Ήδε ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 18νπ αηψλα, ην βαζίιεην ηεο Πξσζίαο απνηειεί κηα
αλεξρφκελε πεξηθεξεηαθή δχλακε. Με ηελ άλνδν ζηνλ ζξφλν ηνπ Φξεηδεξίθνπ Β‟ ην
1740 μεθηλά κηα λέα πεξίνδνο γηα ην βαζίιεην, απηή ηεο ιεγφκελεο πεθσηηζκέλεο
νιηγαξρίαο. Καηά ηελ πεξίνδν απηή, νη ηδέεο ηνπ Γηαθσηηζκνχ γίλνληαη ελ πξψηνηο
απνδεθηέο θαη ελ ζπλερεία δηαθηλνχληαη, πάληνηε βέβαηα ζηα ζηελά φξηα πνπ
επηβάιιεη ε δεδνκέλε απνιπηαξρηθή θπβέξλεζε. Ζ ζπλζήθε απηή απνηειεί ηελ
απαξαίηεηε εθείλε «εκπξάγκαηε ηζηνξηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δηακφξθσζε ηεο θξηηηθήο
θηινζνθίαο ηνπ Καλη», ζπλζήθε πνπ δηαζθάιηζε ζηνλ θηιφζνθν ηνλ αλαγθαίν ρψξν
γηα ηε δηακφξθσζε θαη δεκνζίεπζε ηνπ έξγνπ ηνπ1.
Έλαο άιινο ζεκαληηθφο ηζηνξηθφο παξάγνληαο πνπ ζπληέιεζε ζηελ αλάπηπμε
ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαη, εηδηθά ζε απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη, ζηε δηακφξθσζε δειαδή
ηνπ έξγνπ ηνπ Καλη, ππήξμε ην θίλεκα ηεο Θξεζθεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο.
πγθεθξηκέλα, κε ηνλ Λνπζεξαληζκφ λα δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηνπο πηζηνχο (έλαληη
ηνπ ηεξαηείνπ) φζνλ αθνξά ηε βεβαηφηεηαο ηεο ράξηηνο ζηνπο πηζηνχο κε ηαπηφρξνλε
ππνηαγή ζηελ πνιηηηθή εμνπζία πνπ δηαζθαιίδεη αθξηβψο απηή ηε βεβαηφηεηα, θαη κε
ηελ πεξαηηέξσ εμέιημή ηνπ ζην ξεχκα ηνπ Δπζεβηζκνχ2 πνπ εζηίαζε ζηε
εζσηεξηθφηεηα ηεο πίζηεο αιιά θαη ζηελ ππνρξέσζε ηεο θπβέξλεζεο λα δξα κε

1

Πην αλαιπηηθά βι. ηελ Δηζαγσγή ζηε Γηέλεμε ησλ ρνιψλ. Immanuel Kant 2004, Η Γηέλεμε ησλ
ρνιψλ, εηζαγσγή-κεηάθξαζε-επηκέιεηα: Θ. Γθηνχξαο, εθδ. αββάιαο, ζει.12 (εθεμήο Γηέλεμε)
2
Πηζηνί ηνπ Δπζεβηζκνχ ππήξμαλ θαη νη ίδηνη νη γνλείο ηνπ Καλη.
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πξνζηαηεπηηθή θαινζχλε3 πξνο ηνπο ππεθφνπο ηεο, αλαδεηθλχνληαη δχν βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο θηινζνθίαο ηνπ Καλη: απφ ηε κηα ε έκθαζε ζην άηνκν θαη ζηελ
επηζπκεηή απηνλνκία ηνπ, θαη απφ ηελ άιιε, ε απφιπηε ππνηαγή ζηηο πξνζηαγέο ηεο
πνιηηηθήο εμνπζίαο.
Σν πξφζσπν πνπ έκειιε λα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
ν Καλη θαηαλννχζε ηα φξηα ηεο δξάζεο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη ζπλεπψο ηελ
ειεπζεξία πξνο δεκνζίεπζε ήηαλ απηφ ηνπ Johann Christoph von Wöllner. Με ηελ
άλνδν ηνπ Φξεηδεξίθνπ Γνπιηέικνπ Β‟ ην 1786, θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ζην
πξνζθήλην ν Wöllner, πάζηνξαο πνπ αλήθε ζην θίλεκα ησλ ξνδφζηαπξσλ 4, κε ζαθείο
πξνζέζεηο ελάληηα ζην δηαθσηηζηηθφ θίλεκα θαη ηε ζξεζθεπηηθή αλνρή. Μεηά απφ
κηα ηαρχηαηε επαγγεικαηηθή αλέιημε, ν Wöllner δηνξίδεηαη ππνπξγφο Θξεζθείαο ηνλ
Ηνχιην ηνπ 1783, ελψ ζε ιηγφηεξν απφ δχν κήλεο θνηλνπνηεί ην πεξίθεκν
«Θξεζθεπηηθφ Γηάηαγκα» κε βαζηθφ πεξηερφκελν ηελ αλάζρεζε ειεπζεξίαο ηνπ
δεκφζηνπ ιφγνπ ησλ δηνξηζκέλσλ ηεξέσλ. Λίγνπο κήλεο κεηά αθνινπζεί ην
(ζπκπιεξσκαηηθφ) «Γηάηαγκα πεξί Λνγνθξηζίαο», ελψ ην 1791 ν Wöllner ηδξχεη ηελ
Άκεζε Ηεξαηηθή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή, έξγν ηεο νπνίαο απνηεινχζε ε άζθεζε
ινγνθξηζίαο ζε φια ηα θηινζνθηθά θαη ζενινγηθά θείκελα πνπ δεκνζηεχνληαη ζην
Βεξνιίλν, αξγφηεξα δε επεθηάζεθε θαη ζηελ επαξρία.
Καηά ηνλ 18ν αηψλα ππήξρε ε ζπλήζεηα λα ηίζεληαη θηινζνθηθά εξσηήκαηα
απφ ηνπο εθδφηεο ζην θνηλφ ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ δελ είραλ αθφκα επηιπζεί. Έλα
ηέηνην εξψηεκα ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ Γηαθσηηζκνχ θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ζην
πεξηνδηθφ Berlinische Monatschrift ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1784 θαη έλαλ κήλα κεηά
δεκνζηεχεηαη ε απάληεζε ηνπ Καλη ζε έλα ζχληνκν αιιά ηεξάζηηαο ζεκαζίαο
θείκελν κε ηίηιν «Απφθξηζε ζην εξψηεκα: ηη είλαη δηαθσηηζκφο». ην
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Ο ίδηνο ν Καλη ζα αλαθεξζεί ξεηά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα αζθείηαη ε εμνπζία απφ ηηο
αξρέο: «Όρη παηξηθή, αιιά παηξησηηθή θπβέξλεζε (imperium non paternale, sed patrioticum) είλαη
εθείλε πνπ κπνξεί λα λνεζεί κφλν γηα αλζξψπνπο άμηνπο γηα δηθαηψκαηα αθφκα θαη πξνο ηε ζηνξγή
ηνπ άξρνληα. Παηξησηηθή δειαδή είλαη ε λννηξνπία φπνπ ν θαζέλαο κέζα ζην θξάηνο (ρσξίο εμαίξεζε
ηεο θεθαιήο ηνπ θξάηνπο) ζεσξεί ηελ θνηλφηεηα κεηξηθφ θφιπν, ή ηε ρψξα παηξηθφ έδαθνο απφ ην
νπνίν θαη απάλσ ζην νπνίν έρεη ν ίδηνο βιαζηήζεη, θαη ην νπνίν πξέπεη επίζεο λα ην αθήζεη έηζη πίζσ
ηνπ ζαλ αθξηβφ ελέρπξν κφλν γηα λα πξνζηαηεχεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ κε λφκνπο ηεο θνηλήο βνχιεζεο,
δελ αλαγλσξίδεη φκσο ζηνλ εαπηφ ηνπ ην δηθαίσκα λα ην κεηαρεηξίδεηαη γηα ηηο ρξείεο ηνπ θαηά ηελ
απεξηφξηζηε αξέζθεηά ηνπ.» Im. Kant, 1971, Απάλσ ζην θνηλφ απφθζεγκα: «Σνχην κπνξεί λα είλαη
νξζφ ζηε ζεσξία, αιιά γηα ηελ πξάμε δελ ηζρχεη», Γνθίκηα, εηζαγσγή – κεηάθξαζε – ζρφιηα: Δ.Π.
Παπαλνχηζνπ, εθδ.Γσδψλε, ζει.131 (εθεμήο: Απάλσ ζην θνηλφ απφθζεγκα)
4
ην ίδην θίλεκα είρε πξνζρσξήζεη ήδε θαη ν βαζηιηάο απφ ην 1781. Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην
θίλεκα ησλ ξνδφζηαπξσλ βι. Δηζαγσγή ζηε Γηέλεμε, φ.π., ζει.23
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πνιπζπδεηεκέλν απηφ θείκελν ν Καλη δίλεη ηελ απάληεζή ηνπ ήδε απφ ηηο πξψηεο
γξακκέο: «Γηαθσηηζκφο είλαη ε έμνδνο ηνπ αλζξψπνπ απφ ηελ αλσξηκφηεηά ηνπ, γηα
ηελ νπνία ν ίδηνο είλαη ππεχζπλνο.»5
Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1786, ν Καλη δεκνζηεχεη ζην ίδην πεξηνδηθφ έλα ζρεηηθφ
κε ζενινγηθά δεηήκαηα άξζξν κε ηίηιν «Ση ζεκαίλεη: πξνζαλαηνιίδνκαη ζηε ζθέςε»
Αθνξκή γηα απηφ ην άξζξν απνηέιεζε ε δηακάρε6 πνπ είρε πξνθχςεη αλάκεζα ζε δχν
γεξκαλνχο ζηνραζηέο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ Jacobi θαη ηνλ Mendelssohn,
αλαθνξηθά κε ηε ζεκαζία ηνπ Γηαθσηηζκνχ. Μεηά ηνλ ζάλαην ηνχ Mendelssohn, ν
Καλη αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ππεξάζπηζεο ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαη ζπλεπψο ηεο
αλαγθαηφηεηαο ηνπ νξζνχ ιφγνπ. Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, ζην ζέκα πνπ καο αθνξά,
ραίξεη ε ηνπνζέηεζή ηνπ ζρεηηθά κε ηελ ειεπζεξία θνηλνπνίεζεο ησλ ηδεψλ: «Πφζν
φκσο θαη κε πνηαλ νξζφηεηα είλαη δπλαηφλ λα ζθεπηφκαζηε, άκα δελ ζθεπηφκαζηε απφ
θνηλνχ κε άιινπο, ζηνπο νπνίνπο αλαθνηλψλνκε ηηο ζθέςεηο καο θαη εθείλνη ζ‟ εκάο ηηο
δηθέο ηνπο;»7
Σνλ Ηνχιην ηνπ 1792 ν Καλη ινγνθξίλεηαη γηα πξψηε θνξά γηα ην θείκελφ ηνπ
«Πεξί ηνπ αγψλα ηεο αξρήο ηνπ Καινχ κε εθείλε ηνπ Καθνχ γηα ηελ θπξηαξρία επί
ησλ αλζξψπσλ», κε ηελ αηηηνινγία φηη ελέπηπηε ζην πεδίν ηεο βηβιηθήο ζενινγίαο. Σν
ίδην θείκελν καδί κε άιια εγθξίλνληαη εληέιεη πξνο δεκνζίεπζε κε ηε κνξθή βηβιίνπ
ηνλ επφκελν ρξφλν κε ηίηιν Η ζξεζθεία εληφο ησλ νξίσλ ηνπ απινχ Λφγνπ8. Αλάκεζα
ζε άιια, ε ζπιινγή απηή εζηηάδεη ζηελ ηδέα φηη ν θάζε άλζξσπνο έρεη ηε δπλαηφηεηα
λα θαιιηεξγήζεη κέζα ηνπ ην εζηθφ Καιφ, αξθεί λα είλαη εμαζθαιηζκέλε ε
δπλαηφηεηα ειεχζεξεο θνηλνπνίεζεο ησλ ηδεψλ απφ ηνπο ινγίνπο ζην επξχηεξν
θνηλφ. Ήδε βέβαηα απφ ηνλ πξφινγν γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά ζηε δπλαηφηεηα θαη
ππνρξέσζε ησλ θηινζφθσλ λα εξεπλνχλ θαη λα ειέγρνπλ ζενινγηθά δεηήκαηα αιιά
θαη ζην δηθαίσκά ηνπο λα δεκνζηεχνπλ ηηο ζρεηηθέο απφςεηο ηνπο.9

5

Απφθξηζε ζην εξψηεκα: ηη είλαη Γηαθσηηζκφο, Γνθίκηα, φ.π., ζει.42
«ηνλ ηζρπξηζκφ ηνχ Γηαθφκπη φηη φζνλ αθνξά ηνλ Γηαθσηηζκφ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα
αλαγλσξίζνπκε κηα αζπκβίβαζηε αληίθαζε κεηαμχ νξζνχ ιφγνπ θαη εζηθήο, ν Μέληειζνλ αληέηεηλε
φηη είλαη θαη‟ αξρήλ δπλαηή ε ζεξαπεία ηήο θαηλνκεληθήο απηήο αληίθαζεο, ππφ ηνλ φξν φκσο κηαο
«νξζψο πξνζαλαηνιηζκέλεο» ρξήζεο ηνχ Λφγνπ.» Πην αλαιπηηθά γηα ηε δηακάρε απηή βι. A.Badiou,
2006, Πξνζσξηλή Ηζηθή.
7
Ση ζεκαίλεη: πξνζαλαηνιίδνκαη ζηε ζθέςε, Γνθίκηα, φ.π., ζει.86
8
Πην αλαιπηηθά γηα ην πεξηερφκελν ησλ θεηκέλσλ, βι. Δηζαγσγή ζηε Γηέλεμε, φ.π., ζει.36-39
9
Δηζαγσγή ζηε Γηέλεμε, φ.π., ζει.34-35
6
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Σνλ επηέκβξε ηνπ 1793 δεκνζηεχεηαη θαη πάιη ζην πεξηνδηθφ Berlinische
Monatschrift ην δνθίκην ηνπ Καλη: «Απάλσ ζην θνηλφ απφθζεγκα: “Σνχην κπνξεί λα
είλαη νξζφ ζηε ζεσξία, αιιά γηα ηελ πξάμε δελ ηζρχεη.”» ην θείκελν απηφ ν Καλη
παξνπζηάδεη, αλάκεζα ζε άιια, κηα απφ ηηο βαζηθέο ηνπ ζέζεηο, ηελ ππεξάζπηζε
δειαδή ηεο δεκφζηαο θξηηηθήο ζε θξαηηθνχο ζεζκνχο θαη πνιηηηθέο πνπ ζπλνδεχεηαη
φκσο κε απφιπηε ππνηαγή ζηνπο φξνπο πνπ ζέηεη ην θξάηνο: «…ε ειεπζεξία ηεο πέλαο
– κέζα ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο αγάπεο πξνο ην πνιηηηθφ θαζεζηψο,
φπνπ δεη θαλείο, […]– είλαη ην κνλαδηθφ παιιάδην ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ιανχ.»10
Με ηε δεκνζίεπζε ηνπ δνθηκίνπ «Σν ηέινο ησλ πάλησλ» ηνλ Ηνχλην ηνπ 1794,
θείκελν κε ζαθείο αλαθνξέο ελάληηα ζηε ρεηξαγψγεζε ηνπ δεκφζηνπ ιφγνπ, ε ζρέζε
ηνπ Καλη κε ηηο αξρέο ππξνδνηείηαη αθφκα πεξηζζφηεξν. Αλαπφθεπθηε θαηάιεμε
απνηειεί ε νξηζηηθή ξήμε πνπ επέξρεηαη κε ην βαζηιηθφ δηάηαγκα ηνλ Οθηψβξην ηεο
ίδηαο ρξνληάο θαη πνπ σζεί ηνλ Καλη ζε καθξνρξφληα ζησπή, κέρξη βέβαηα ηνλ ζάλαην
ηνπ Φξεηδεξίθνπ Γνπιηέικνπ Β‟ ην 1797.
Υαξαθηεξηζηηθφ ζε φιε απηή ηε ζπγγξαθηθή πεξίνδν ηνπ Καλη (1786-1797)
απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην «επηρείξεκα θξηηηθήο ηνπ ζξεζθεπηηθνχ Λφγνπ ζπλδπάδεηαη
δηαξθψο κε κηα ζεσξία δεκνζηφηεηαο, ε νπνία ζα ιάβεη ηε ξεηή ηεο έθθξαζε θαη
δηαηχπσζε»11 ην 1798 κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ πεξίθεκνπ θεηκέλνπ Η Γηέλεμε ησλ
ζρνιψλ. πγθεθξηκέλα, ζην βηβιίν απηφ εκπεξηέρνληαη νη πξνβιεκαηηζκνί ηνπ Καλη
πάλσ ζην ηξίπνιν θξάηνο – παλεπηζηήκην – θνηλσλία, θαη ζηηο δπλάκεηο κε ηηο νπνίεο
νη ρψξνη απηνί αλαδεηθλχνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Χο θνκβηθφ ζεκείν
ηεο αιιειεπίδξαζεο απηήο θαηαδεηθλχεηαη ε έλλνηα ηεο δεκνζηφηεηαο κέζσ ηεο
νπνίαο ε γλψζε δηαρέεηαη θαη κεηακνξθψλεη ηηο ζρέζεηο αιιά θαη ηηο ίδηεο ηηο έλλνηεο.

1.2 Γημοζιόηηηα και Γιαθωηιζμόρ
ην πιαίζην ηεο γεξκαληθήο θηινζνθίαο ηνπ Γηαθσηηζκνχ, νη εθπξφζσπνί ηεο
πξνέηξεπαλ κε ηα ζπγγξάκκαηα ηνχο ηνπο αλαγλψζηεο ηνπο λα ηνικήζνπλ ηελ έμνδν
απφ ηελ αλσξηκφηεηά ηνπο κε βάζε ηνλ ιφγν ηνπ Οξάηηνπ: «Έρε ζάξξνο λα
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11

Απάλσ ζην θνηλφ απφθζεγκα, φ.π., ζει.147
Δηζαγσγή ζηε Γηέλεμε, φ.π., ζει.29
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κεηαρεηξίδεζαη ηνλ δηθφ ζνπ λνπ!» (sapere aude!), πξφηαγκα ην νπνίν ζέηεη θαη ν Καλη
ζηελ πξψηε θηφιαο παξάγξαθν ηνπ δνθηκίνπ ηνπ «Απφθξηζε ζην εξψηεκα: ηη είλαη
Γηαθσηηζκφο».12 Σν θάιεζκα γηα έμνδν απφ ηελ εθνχζηα αλσξηκφηεηα βαζίζηεθε ζην
γεληθφ αίηεκα ηνπ Γηαθσηηζκνχ πξνο απηνλφκεζε φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο,
αίηεκα ζην νπνίν επέκεηλε ηδηαίηεξα θαη ν ίδηνο ν Καλη. Ζ απηνλφκεζε απηή ζα
πξνυπέζεηε κηα θνηλσλία πνπ ζα ζπιινγηδφηαλ, ζα απνθαηλφηαλ θαη ζα έπξαηηε
ζχκθσλα κε ηελ αιάλζαζηε αξρή ηνπ νξζνχ Λφγνπ, ελψ παξάιιεια ζα ζπληζηνχζε
κηα θνηλσλία βαζηζκέλε ζηελ ειεπζεξία, ηελ ηζφηεηα θαη ηε δηθαηνζχλε.
Καζψο ηα αηηήκαηα απηά ηνπ Γηαθσηηζκνχ δηαρένληαη νξκεηηθά ζηελ
θνηλσλία ηεο Πξσζίαο ηνπ 18νπ αηψλα, ζχληνκα αλαδεηθλχνληαη σο πξσηεχνλ δήηεκα
ζπδήηεζεο ζηνπο ιφγηνπο θχθινπο ηεο επνρήο. Οη ηδέεο ηνπ Γηαθσηηζκνχ, βιαζηνί
ηνπ αηηήκαηνο γηα επηθξάηεζε ηεο νξζνινγηθφηεηαο, ζπλδένληαη δηαξθψο κε ηε
δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηε γλψζε πέξα απφ δηαθξίζεηο αιιά θαη κε επηηαθηηθφ ην
αίηεκα εμάιεηςεο ηνπ δνγκαηηζκνχ θαη ηεο κπζηηθφηεηαο, ηφζν ζην ζενινγηθφ φζν
θαη ζην πνιηηηθφ πεδίν.13 πρλά νη ηδέεο απηέο ιακβάλνπλ ξηδνζπαζηηθφ ραξαθηήξα
θαη ηείλνπλ λα πεξηζσξηνπνηνχληαη ή λα ζηηγκαηίδνληαη απφ ηνπο αληηπάινπο, γεγνλφο
πνπ νδεγεί ζε κηα δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο πνισηηθψλ ηάζεσλ. Αλαπφθεπθηε εμέιημε
απνηειεί ε δεκηνπξγία ζπληεξεηηθψλ θαη ελίνηε αληηδηαθσηηζηηθψλ θαηεπζχλζεσλ
πνπ πθίζηαληαη βέβαηα παξάιιεια. Ζ πξνζθνξά ηνπ Καλη, κε ηελ πξνθαλή έκθαζε
ζηελ θπξηαξρία ηνπ Λφγνπ, ζηνλ νπνίν απνδίδνληαη γηα πξψηε θνξά ηαπηφρξνλα
ζεσξεηηθέο,

πξαθηηθέο,

θαληαζηαθέο

αιιά

θαη

πξαγκαηηζηηθέο

δηαζηάζεηο,

ιεηηνχξγεζε δηακεζνιαβεηηθά αλάκεζα ζηηο δπν απηέο ηάζεηο θαζψο επηρείξεζε
εληέιεη λα δείμεη φηη ε θηινζνθηθή ζεσξία ζα κπνξνχζε λα αληεπεμέιζεη θαη λα
ζηαζεί δεκηνπξγηθά απέλαληη ζηηο πξνθιήζεηο πνπ πξνέθππηαλ θαη απφ ηα δχν
πνισηηθά απηά άθξα.14
Άθξσο ζπλαθήο ζηελ νκαιή απηή ζχλδεζε ησλ δχν ηάζεσλ απνδεηθλχεηαη ν
δηαρσξηζκφο πνπ εηζεγήζεθε ν Καλη ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθή ζθαίξα ηνπ ιφγνπ,
δηαρσξηζκφο πνπ βαζίδεηαη ζηε δηαηήξεζε ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζθέςεο σο
πξσηαξρηθφ ηδεψδεο ηνπ Γηαθσηηζκνχ απφ ηε κηα, αιιά θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο
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Απφθξηζε ζην εξψηεκα: ηη είλαη Γηαθσηηζκφο, φ.π., ζει.42
Δηζαγσγή ζηε Γηέλεμε, φ.π., ζει.24-25
14
Lestition, 1993, Kant and the end of the Enlightenment in Prussia, p.58
13
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κνλαξρηθήο εμνπζίαο πνπ δελ ακθηζβεηείηαη ζηελ πξάμε επ‟ νπδελί ιφγσ15 σο
πξφηαγκα ηεο ζπληεξεηηθήο ηάζεο απφ ηελ άιιε. Ο ζπκβηβαζκφο απηφο, ν νπνίνο
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ θαηνρχξσζε ηεο δπλαηφηεηαο γηα ειεχζεξε δεκνζηνπνίεζε
ησλ απφςεσλ κε παξάιιειε επηβνιή πιήξνπο ππαθνήο ζηνπο πθηζηάκελνπο λφκνπο,
δελ απνηειεί απηνζθνπφ αιιά ην εθπαηδεπηηθφ εθείλν εξγαιείν πνπ ζα νδεγήζεη
εληέιεη ηνλ ιαφ κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ειεχζεξεο ζθέςεο (ζηε δεκφζηα πάληα
ζθαίξα) ζηελ ειεπζεξία ηνπ πξάηηεηλ.16
Έηζη, απηφ πνπ απνηειεί ηειηθά απηνζθνπφ γηα ηνλ Καλη είλαη ν δηαθσηηζκφο
ηεο αλζξσπφηεηαο. Μηα απφ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ δηαθσηηζκνχ
απνηειεί ε θαιιηέξγεηα ηεο απηνλφεζεο ζηα εθάζηνηε ππνθείκελα. Ζ δηαδηθαζία απηή
δελ ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηε δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ ή ηνπιάρηζηνλ δελ ηηο ζέηεη θαη‟
αξρήλ σο δεδνκέλεο ή απαξαίηεηεο, αιιά ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ ελδπλάκσζε ηεο
ηθαλφηεηαο πνπ ππάξρεη εγγελψο ζηνλ θαζέλα λα ζθέπηεηαη ζχκθσλα κε ηνλ δηθφ ηνπ
Λφγν. Σν λα κεηαρεηξίδεηαη θαλείο ηνλ δηθφ ηνπ Λφγν πέξα απφ δεηζηδαηκνλίεο,
πξνθαηαιήςεηο θαη θάζε είδνπο εμσηεξηθή επηξξνή ζεκαίλεη θάζε θνξά πνπ
ζπιινγίδεηαη πάλσ ζε θάηη λα δηεξσηάηαη «εάλ βξίζθεη πξαγκαηνπνηήζηκν λα θάλεη
γεληθή βαζηθήλ αξρή ηήο δηθήο ηνπ ρξήζεο ηνχ Λφγνπ ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν
παξαδέρεηαη θάηη ηη, ή επίζεο ηνλ θαλφλα πνπ αθνινπζεί απ‟ απηφ πνπ παξαδέρεηαη».17
Μηα δεχηεξε πξνυπφζεζε γηα ηελ έμνδν απφ ηελ αλσξηκφηεηα, ε νπνία
απνηειεί ζπλάκα ζπλέρεηα θαη εμέιημε ηεο πξνεγνχκελεο, απνηειεί ε δεκφζηα
δηάδνζε ησλ ηδεψλ θαη ηεο γλψζεο. Ζ δπλαηφηεηα δεκνζηνπνίεζεο σο κέζν
παξαγσγηθήο αληαιιαγήο ησλ απφςεσλ απνηειεί κηα εμειηθηηθή δηεξγαζία πνπ
αθνξά αξρηθά ηνπο πνιίηεο αιιά θαη πνπ πξνζδνθάηαη λα έρεη ηειηθφ αληίθηππν θαη
ζηηο απνθάζεηο ηεο θπβέξλεζεο Ζ δηεξγαζία απηή θαζηζηά ηελ είζνδν ζηνλ
δηαθσηηζκφ κηα ρξνλνβφξα θαη θνπηαζηηθή δηαδηθαζία. «Μφλν αξγά ινηπφλ κπνξεί
έλα θνηλφ λα θηάζεη ζην δηαθσηηζκφ. Με κηαλ επαλάζηαζε […] πνηέ δελ γίλεηαη
αιεζηλή αλακφξθσζε ηνπ ηξφπνπ ηεο ζθέςεο· λέεο πξνιήςεηο, εμίζνπ φπσο θαη νη
παιηέο, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνηλί πνπ νδεγεί ηνλ αζηφραζην κεγάιν ζσξφ ησλ
15

«Αιιά θαη κφλν εθείλνο πνπ, δηαθσηηζκέλνο ν ίδηνο, δελ θνβάηαη ηνπο ίζθηνπο, ζχγρξνλα φκσο έρεη
θαη ζηα ρέξηα ηνπ έρνληαο έλαλ θαιά πεηζαξρεκέλν πνιπάξηζκν ζηξαηφ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
δεκφζηαο εζπρίαο, κπνξεί λα πεη εθείλν πνπ έλα ειεχζεξν θξάηνο δελ δηθαηνχηαη λα απνηνικήζεη:
ρξεζηκνπνηείηε ην ινγηθφ ζαο φζν ζέιεηε θαη νπνπδήπνηε ζέιεηε∙ κφλν πεηζαξρείηε.», Απφθξηζε ζην
εξψηεκα: ηη είλαη Γηαθσηηζκφο, φ.π., ζει.50
16
Δηζαγσγή ζηε Γηέλεμε, φ.π., ζει. 26-27
17
Ση ζεκαίλεη: πξνζαλαηνιίδνκαη ζηε ζθέςε, φ.π., ζει.88, ππνζ.1
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αλζξψπσλ.»18 Οπσζδήπνηε ινηπφλ, φρη κηα απφηνκε θαη βίαηε αιιαγή αιιά κηα
ζηαδηαθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ ζα ζηνρεχεη ζηελ απηνλφκεζε ηνπ θαζελφο
θαη πνπ ζα ππνζηεξίδεηαη δηαξθψο απφ ηελ ειεπζεξία ηνπ δεκφζηνπ ιφγνπ είλαη ε
απάληεζε γηα ηελ είζνδν ζηνλ Γηαθσηηζκφ.
Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα εηπσζεί φηη ε δηαδηθαζία απηή δηάδνζεο ησλ ηδεψλ
θαη θαιιηέξγεηαο ηεο απηνλφεζεο ζπλδέεηαη αλαπφζπαζηα θαη κάιηζηα απνξξέεη απφ
ηελ γεληθή έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο. Ζ ειεπζεξία, σο ην „δίθαην ηεο αλζξσπφηεηαο‟
(right of humanity), πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη αλά πάζα ζηηγκή απφ ην θξάηνο γηα ηνπο
πνιίηεο ηεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ην θεληξηθφ απηφ αίηεκα ηνπ Γηαθσηηζκνχ
εξκελεχεηαη απφ ηνλ Καλη πεξηζζφηεξν σο ην δηθαίσκα ηνπ θαζελφο λα είλαη
αλεμάξηεηνο

απφ

ηε

βνχιεζε

ησλ

άιισλ

θαη

ιηγφηεξν

κε

φξνπο

κε

παξεκβαηηθφηεηαο ηνπ θξάηνπο. Έηζη, φζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο δεκνζηφηεηαο, ην
θξάηνο νθείιεη λα αλαιακβάλεη δξαζηηθφ ξφιν σο πξνο ηελ ειεπζεξία ηνπ δεκφζηνπ
ιφγνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα λα πξνζηαηεχεη, λα ζέβεηαη θαη λα ελζαξξχλεη ηε δηάδνζε
ησλ ηδεψλ, θαη φρη απιά λα ηελ επηηξέπεη.19

1.3 Γιασωπιζμόρ ζε δημόζια και ιδιωηική ζθαίπα
Ζ δεκφζηα ρξήζε ηνπ ιφγνπ σθειεί θαη‟ αξρήλ ζπλνιηθά ηελ θνηλνπνιηηεία
θαη θαηά ζπλέπεηα ηα κέιε ηεο. Δπηπιένλ φκσο ε ειεπζεξία ηνπ λα θάλεη θαλείο
δεκφζηα ρξήζε ηνπ ιφγνπ παξέρεη νθέιε θαη αληηζηξφθσο: πξψηα δειαδή ζηνπο
ππεθφνπο αηνκηθά θαη ελ ζπλερεία ζηελ ίδηα ηελ θνηλνπνιηηεηαθή ζπλέλσζε. Απηφ
ζπκβαίλεη γηαηί ζχκθσλα αθξηβψο κε ηελ αξρή ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ιφγνπ κπνξεί λα
ζπληειεζζεί ζηαδηαθά ν επηδησθφκελνο δηαθσηηζκφο ησλ ππεθφσλ θαη λα νδεγεζεί ε
θνηλνπνιηηεία ζηελ επηζπκεηή επεκεξία. Γηα ηνλ Καλη σζηφζν ε ειεπζεξία απηή ηνπ
ιφγνπ δελ κπνξεί λα επηηξέπεηαη λα είλαη άκεηξε παξά επηβάιιεηαη ν πεξηνξηζκφο ηεο
ζχκθσλα κε ην πεδίν κέζα ζην νπνίν εθθξάδεηαη, δειαδή ζχκθσλα κε ηνλ
δηαρσξηζκφ ζηε δεκφζηα θαη ηδησηηθή ζθαίξα έθθξαζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο
δηαηππψλεηαη απφ ηνλ Καλη20:

18

Απφθξηζε ζην εξψηεκα: ηη είλαη Γηαθσηηζκφο, φ.π., ζει.44
Peterson, 2008, Enlightenment and Freedom, p.224
20
Απφθξηζε ζην εξψηεκα: ηη είλαη Γηαθσηηζκφο, φ.π., ζει.44
19
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«…ε δεκφζηα ρξήζε ηνπ Λφγνπ καο πξέπεη λα είλαη πάληνηε ειεχζεξε, θαη απηή
κνλάρα κπνξεί λα θέξεη δηαθσηηζκφ αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο· ε ηδησηηθή φκσο
ρξήζε ηνπ κπνξεί ζπρλά λα ππφθεηηαη ζε ζηελνχο πεξηνξηζκνχο, ρσξίο γηα ηνχην λα
εκπνδίδεη ηδηαίηεξα ηελ πξφνδν ηνπ δηαθσηηζκνχ. Με ηε δεκφζηα ρξήζε ηνπ Λφγνπ καο
ελλνψ εθείλελ πνπ θάλεη ν θαζέλαο σο ζπγγξαθέαο κπξνζηά ζε νιφθιεξν ην θνηλφ ηνπ
θφζκνπ ησλ αλαγλσζηψλ. Ιδησηηθή ρξήζε νλνκάδσ εθείλελ πνπ επηηξέπεηαη λα θάλεη
θαλείο ηνπ Λφγνπ ηνπ ζε θάπνηα θξαηηθή ζέζε ή θάπνην ιεηηνχξγεκα πνπ ηνπ έρνπλ
εκπηζηεπζεί.»
Οη δηνξηζκέλνη απφ ην θξάηνο ππάιιεινη νθείινπλ φρη κφλν λα ππαθνχλ αιιά
θαη λα ζσπαίλνπλ αδηακαξηχξεηα ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαθσλνχλ κε ηηο θξαηηθέο
εληνιέο. Κάζε παξέθθιηζε (έζησ θαη ιεθηηθή) απφ ηα πξνζηάγκαηα πνπ ζέηεη ε
λνκνζεζία κπνξεί λα δηαθπβεχζεη ηελ ζηαζεξφηεηα ηεο θνηλνπνιηηείαο θαη λα βάιεη
ζε θίλδπλν ηνπο ππεθφνπο ζπλνιηθά ή θαη κεκνλσκέλα21. Καζψο φκσο ν εθάζηνηε
ππάιιεινο απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη πνιηηηθφ κέινο ηεο θνηλφηεηαο, (αθφκε θαη ηεο
πνιηηείαο ηνπ θφζκνπ22) έρεη φρη απιά ην δηθαίσκα αιιά θαη ην θαζήθνλ λα ζθέπηεηαη
ειεχζεξα, ρσξίο βέβαηα ε ειεπζεξία ηνπ απηή λα έρεη πξαθηηθφ αληίθηππν ζηνλ ξφιν
ηνπ σο δηνξηζκέλνπ ππαιιήινπ ή αμησκαηνχρνπ.23 Πξφθεηηαη γηα έλαλ πεξηνξηζκφ
πνπ φρη απιά δελ αλαζηέιιεη ηνλ δηαθσηηζκφ αιιά, ζχκθσλα κε ηνλ Καλη, κάιινλ
ηνλ πξνσζεί. Απνηειεί ηνλ αλαγθαίν εθείλν φξν γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο
αληαιιαγήο απφςεσλ κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ κειψλ κηαο πνιηηείαο ρσξίο ελδηάκεζα
λα παξεηζθξένπλ νη „ηδησηηθέο‟ απφςεηο ησλ δηνξηζκέλσλ ππαιιήισλ θαη άξα ρσξίο
λα δηαθπβεχεηαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ θαζεζηψηνο. Ζ αληαιιαγή απηή ζθνπφ έρεη λα
εμπγηάλεη ην ζχλνιν ηεο θνηλνπνιηηείαο δηακνξθψλνληαο αξρηθά θαη θαηαζέηνληαο
έπεηηα ζηνλ εγεκφλα ηα αηηήκαηα εθείλα πνπ ζηαδηαθά απνθξπζηαιιψλνληαη κέζα
ζηελ ζθαίξα ηεο δεκνζηφηεηαο κε ηε κνξθή ηεο ιατθήο βνχιεζεο. Ο εγεκφλαο δελ
ζα έπξεπε θαζφινπ λα ελδηαθέξεηαη γηα ηηο κεκνλσκέλεο πεπνηζήζεηο ησλ ππεθφσλ
ηνπ σο νξγάλσλ ηνπ θξάηνπο αιιά αληίζεηα ππνρξενχηαη λα αθξνάδεηαη κε πξνζνρή
21

Με ηελ έλλνηα φηη ζα έζηξεθαλ ηνλ ιαφ ελάληηα ζηελ θπβέξλεζε θαη ζα κπνξνχζαλ λα ηνλ
νδεγήζνπλ ζε ζηάζε. Γηέλεμε, φ.π., ζει.127
22
Απφθξηζε ζην εξψηεκα: ηη είλαη Γηαθσηηζκφο, φ.π., ζει.45
23
Χο ιχζε ηεο θαηλνκεληθήο απηήο αληίθαζεο γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο είλαη ειεχζεξνο θαλείο
λα δεκνζηνπνηεί ηε γλψκε ηνπ, ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα πνπ δίλεη ν Καλη γηα ηελ
πεξίπησζε ησλ ηεξέσλ πνπ είλαη κελ δεζκεπκέλνη σο ηεξείο λα θάλνπλ ην θήξπγκά ηνπο ζχκθσλα κε
ην χκβνιν Πίζηεο ηεο Δθθιεζίαο πνπ ππεξεηνχλ, είλαη δε απεξηφξηζηα ειεχζεξνη σο εηδήκνλεο λα
θνηλνπνηνχλ ζην θνηλφ ηηο ζχκθσλα κε ηνλ Λφγν ζθέςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπο ζρεηηθά κε απηφ ην ίδην
χκβνιν Πίζηεο. Βι. Απφθξηζε ζην εξψηεκα: ηη είλαη Γηαθσηηζκφο, φ.π., ζει.45-46

13

ηε ζπιινγηθή θσλή ηνπ ιανχ, θσλή πνπ άιισζηε ελζαξθψλεηαη ζην πξφζσπφ ηνπ.
Απηφ ζην νπνίν πξέπεη σζηφζν πάληνηε λα επηκέλεη θαη λα απαηηεί είλαη ε απφιπηε
ππαθνή ζηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο πνπ είλαη ήδε ζεζπηζκέλνη.24
Ζ δεκφζηα απηή ζθαίξα πνπ ζρεκαηίδεηαη θαη εμαζθαιίδεηαη βάζεη ηεο
δεκφζηαο ρξήζεο ηνπ ιφγνπ δελ ζα κπνξνχζε λα αθνξά κφλν ηνπο ππαιιήινπο σο
εηδήκνλεο, αιιά ζχκθσλα κε ηνλ Καλη έπξεπε λα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνπο
εκπφξνπο κηαο θνηλνπνιηηείαο γηα ηνπο νπνίνπο βέβαηα ζα ίζρπε επίζεο ν απφιπηνο
ζεβαζκφο ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί εδψ φηη ππάιιεινη
θαη έκπνξνη ήηαλ ακθφηεξνη εμαξηεκέλνη απφ ηηο δηαζέζεηο θαη απνθάζεηο ηνπ
εθάζηνηε βαζηιηά: νη κελ γηαηί εμαξηψλην απφ απηφλ βηνπνξηζηηθά θαη νη δε γηαηί νη
δξαζηεξηφηεηέο ηνπο επεξεάδνληαλ άκεζα απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην (πνπ πήγαδε
απφ ηελ εμνπζία ηνπ βαζηιηά) κέζα ζην νπνίν δξνχζαλ. Ο Καλη ζεσξνχζε φηη έλαο
βαζκφο αλεμαξηεζίαο έπξεπε λα αλήθεη θαη ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο ησλ πνιηηψλ.
Έηζη, δηεχξπλε αξθεηά ηελ έλλνηα ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ κηαο θνηλνπνιηηείαο κε
δεκφζηα θσλή εμηζψλνληαο ηνπο κε απηφ πνπ πξαγκαηηθά ηνλ αθνξνχζε ζην
ζθεπηηθφ ηνπ, ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ γεληθά – ηνπο δπλάκεη δειαδή κειινληηθνχο
δηαθσηηζηέο. Ζ βαζηθή ηδέα πίζσ απφ κηα ηέηνηα ηνικεξή δηεχξπλζε ήηαλ φηη γηα λα
αλαιάβνπλ νη πνιίηεο απηνί έλαλ ηέηνην ξφιν, αθνχ δηαθσηηζηνχλ βέβαηα πξψηα νη
ίδηνη, ζα έπξεπε λα απνιακβάλνπλ έλαλ βαζκφ αλεμαξηεζίαο πέξα απφ ηνπο
βαζηιηθνχο πεξηνξηζκνχο.25
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, γίλεηαη θαλεξφ πσο ν Καλη έδεημε κεγάιν
ελδηαθέξνλ ζην λα δηεπξχλεη, ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ γηα ηελ επνρή ηνπ βαζκφ, ην
ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ ζα είραλ δηθαίσκα ζηε δεκνζηνπνίεζε ησλ απφςεψλ ηνπο,
ζην λα δηεπξχλεη δειαδή ηε δεκφζηα ζθαίξα. Δλψ φκσο ζηηο πξψηεο ηνπ ζρεηηθέο
δεκνζηεχζεηο26 ηα φξηα πνπ ζέηεη δηαγξάθνληαη αξθεηά ζαθή, δελ δηαηεξεί
αλαιινίσηε ηελ ηάζε ηνπ απηή κέρξη ην ηέινο ηεο ζπγγξαθηθήο ηνπ πνξείαο. Απηφ
πνπ κεζνιαβεί θαη θαίλεηαη λα ηνλ έρεη επεξεάζεη βαζηά είλαη ε ινγνθξηζία πνπ
δέρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βαζηιείαο ηνπ Φξεηδεξίθνπ Γνπιηέικνπ Β‟ ην 1792,

24

Απφθξηζε ζην εξψηεκα: ηη είλαη Γηαθσηηζκφο, φ.π., ζει.48
Laursen, 1986 The Subversive Kant: The Vocabulary of “Public” and “Publicity”, pp.589
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Κπξίσο φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηα έξγα ηνπ Απφθξηζε ζην εξψηεκα: ηη είλαη Γηαθσηηζκφο,
(πξψηε δεκνζίεπζε: 1784), Απάλσ ζην θνηλφ απφθζεγκα (πξψηε δεκνζίεπζε: 1793) θαη ππνλννχληαη
ζην Ση ζεκαίλεη: πξνζαλαηνιίδνκαη ζηε ζθέςε (πξψηε δεκνζίεπζε: 1786)
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θαζψο θαη νη απεηιέο ελαληίνλ ηνπ πνπ αθνινχζεζαλ ζηε ζπλέρεηα.27 Ζ ζηξνθή απηή
ηνπ Καλη γίλεηαη θαλεξή θαηαξράο ζηελ απαληεηηθή ηνπ επηζηνιή28 ζηνλ βαζηιηά
κεηά ηηο θαηεγνξίεο πνπ δέρζεθε, φπνπ ν ίδηνο ραξαθηεξίδεη ην πξνο δεκνζίεπζε
θείκελν ηνπ πνπ ηειηθά ινγνθξίζεθε «αθαηαλφεην θαη απξφζηην γηα ην θνηλφ,
απνηειψληαο απιψο κηα πξαγκάηεπζε κεηαμχ εηδεκφλσλ ησλ ζρνιψλ, ηελ νπνία ν ιαφο
δελ ιακβάλεη ππφςε»29, κεηαιιάζζνληαο έηζη ηηο ζέζεηο ηνπ σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα
ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ πνπ πξνεγνπκέλσο αμίσλε σο πνιχ πην δεθηηθφ ζηελ
θαηαλφεζε παξφκνησλ θεηκέλσλ θαη πνπ κάιηζηα έθξηλε πσο ε ηξηβή ηνπο κε ηέηνηα
θείκελα ζα απνηεινχζε πξνυπφζεζε γηα ηνλ επηζπκεηφ θαη επεξρφκελν δηαθσηηζκφ
ηνπο.

Καηά δεχηεξνλ, ε ζηξνθή απηή γίλεηαη θαλεξή ζην ίδην ην θείκελν ηεο

Γηέλεμεο, φπνπ ζρεηηθά κε ηηο δεκνζηνπνηεκέλεο απφςεηο κεηαμχ ησλ εηδεκφλσλ ησλ
ζρνιψλ αλαθέξεη ζρεηηθά πσο είλαη αδηάθνξεο ζηνλ ιαφ θαη πσο «αθφκε θη φηαλ
απνθηά γλψζε πεξί απηψλ, δηφηη έρνληαο απνθαζίζεη ν ίδηνο φηη ε άζθεζε ηνπ νξζνχ
Λφγνπ δελ είλαη ππφζεζε ηνπ θαη, σο εθ ηνχηνπ, ληψζεη δεζκεπκέλνο λα ηεξήζεη απηφ
πνπ ηνπ αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε…».30 Απηφ βέβαηα πνπ ζην ζπγθεθξηκέλν
θείκελν θαίλεηαη λα έρεη απνθαζίζεη ν ιαφο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, λα απέρεη δειαδή απφ
ηνλ αγψλα γηα ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ δηαθσηηζκφ, απέρεη κάιινλ πνιχ απφ απηφ γηα ην
νπνίν ηνλ παξνηξχλεη ν Καλη ζε παιαηφηεξά ηνπ θείκελα, λα ρξεζηκνπνηεί δειαδή
ηελ δηάλνηα ηνπ «ρσξίο ηελ θαζνδήγεζε ελφο άιινπ»31 αμηνπνηψληαο πάληνηε γφληκα
ηηο δηαλνεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο ππνινίπνπο.
ηε ζηξνθή απηή ηνπ Καλη, φζνλ αθνξά ζην απεξηφξηζην ζηεο δεκνζηφηεηαο
θαη ηεο νξηνζέηεζεο ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο, αλεπεξέαζηε κέλεη κηα θαη κνλαδηθή
νκάδα, απηή ησλ ινγίσλ ηεο θηινζνθηθήο ζρνιήο. Πέξαλ ησλ εηδεκφλσλ ησλ
ππνινίπσλ ζρνιψλ θαη ησλ ππαιιειηθψλ ηνπο νξγάλσλ, πέξαλ ησλ εκπφξσλ θαη ηνπ
ππφινηπνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ, ππάξρνπλ θαη εθείλνη πνπ σο κέιε ηεο θηινζνθηθήο
ζρνιήο θξίλεηαη ζθφπηκν λα απνιακβάλνπλ θαη‟ αξρήλ ην κέγηζην ηεο ειεπζεξίαο
ζηε δεκφζηα ρξήζε ηνπ ιφγνπ, ζχκθσλα πάληα κε ηελ άλζηζε ηεο θνηλνπνιηηείαο. Σα
κέιε ηεο θηινζνθηθήο ζρνιήο νθείινπλ λα αληαιιάζζνπλ ζπιινγηζκνχο θαη απφςεηο

27

Laursen, φ.π., p.591
Ζ επηζηνιή απηή ζπκπεξηιήθζεθε σο θνκκάηη ηνπ πξνιφγνπ ζηε Γηέλεμε, φ.π., ζει.87
29
Γηέλεμε, φ.π., ζει.85
30
Γηέλεμε, φ.π., ζει.125
31
Απφθξηζε ζην εξψηεκα: ηη είλαη Γηαθσηηζκφο, φ.π., ζει.42
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κεηαμχ ηνπο κε ζθνπφ ηελ δηάρπζε ηεο αιήζεηαο θαη ηελ δηαπαηδαγψγεζε ηνπ ιανχ
νδεγψληαο ηνλ πξνο ηελ πξνζσπηθή ηνπ ρεηξαθέηεζε, ζηνλ δηαθσηηζκφ ηνπ.
ην θείκελν ηεο Γηέλεμεο, ε άκεηξε απηή ειεπζεξία απηή δελ απαηηεί, δελ
πξνυπνζέηεη θαη δελ ζπλεπάγεηαη32 ηελ γεληθεπκέλε ειεπζεξία ηνπ δεκφζηνπ ιφγνπ
αιιά πεξηνξίδεηαη ζην ζχλνιν ησλ θηινζφθσλ πνπ ζπλδηαιέγνληαη πξνο ην γεληθφ
φθεινο. Σαπηφρξνλα βέβαηα, ν Καλη θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεη33 φηη νη ιφγηνη
επηηεινχλ ην έξγν ηνπο ρσξίο λα ρξεηάδνληαη πιήξε δεκνζηφηεηα γηαηί σο άλζξσπνη
ηεο γλψζεο είλαη ήδε δεζκεπκέλνη ζηνλ δεκφζην ιφγν. Δίλαη ε ίδηα ε θχζε ηνπ ξφινπ
ηνπο πνπ ηνπο θαηεπζχλεη ζηελ αλαδήηεζε θαη ζηε δηνρέηεπζε ηεο αιήζεηαο. Γηα ηνλ
ιφγν απηφ δελ ηνπο αθνξά λα θαηαζθεπάζνπλ επηρεηξήκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζε
θάπνην ζπγθεθξηκέλν θνηλφ αιιά ηα παγθφζκηα εθείλα επηρεηξήκαηα εθείλα πνπ ζα
ζπλάδνπλ κε ηνλ θαζαξφ ιφγν θαη πνπ ζπλεπψο ζα επζηαζνχλ ζε θάζε πεξίπησζε.
Έηζη, αθφκα θη αλ δελ ζπλδηαιέγνληαη κε ην ππφινηπν αλαγλσζηηθφ θνηλφ ζε
θαζεζηψο πιήξνπο δεκνζηφηεηαο, ηα κέιε ηεο θηινζνθηθήο ζρνιήο επηδηψθνπλ λα
αλαπαξάγνπλ ζπιινγηζηηθά ηνλ ππνζεηηθφ εθείλν δηάινγν πνπ ζα ελζσκαηψλεη ην
κεγαιχηεξν δπλαηφ θάζκα απφςεσλ ζαλ απηέο λα πξνεξρφηαλ απφ ην ζχλνιν ηνπ
ιανχ παξαδίδνληαο ηνπ ζηε ζπλέρεηα ηε γλψζε πνπ έρνπλ απνθνκίζεη.
Έηζη, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ ηίζεηαη εθηφο ηεο
δπλαηφηεηαο πξνο δεκνζίεπζε ησλ απφςεψλ ηνπ. Αθφκα θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο
ηνπ θξάηνπο, πνπ απνηεινχλ ηαπηφρξνλα θαη κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία εηδεκφλσλ
(απφθνηηνη παλεπηζηεκίνπ πνπ σο δηνξηζκέλνη έρνπλ θαζαξά εξγαιεηαθή ρξήζε γηα
ην θξάηνο), ην δηθαίσκα απηφ πεξηνξίδεηαη, δελ εθιείπεη σζηφζν εληειψο. Οη
ππάιιεινη απηνί δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα θάλνπλ ειεχζεξα δεκφζηα ρξήζε ηεο
γλψζεο, πάληνηε φκσο ππφ ηελ ινγνθξηζία ησλ ζρνιψλ, ελψ παξάιιεια παξακέλνπλ
ππνθείκελνη ζηνλ δηαξθή θαη απζηεξφ έιεγρν απφ ην θξάηνο.34
Αλ θαη ε άξλεζε παξαρψξεζεο πιήξνπο θαη απεξηφξηζηεο δεκνζηφηεηαο ζε
φια ηα ζηξψκαηα, άξλεζε πνπ βαζίδεηαη κεξηθψο35 ζηνλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ
δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ, θαίλεηαη κε κηα πξψηε καηηά λα πεγάδεη απφ ηηο ιεγφκελεο
32

ηνπιάρηζηνλ κέρξη λα επέιζεη ν δηαθσηηζκφο φισλ.
Chambers, 2004, Behind Closed Doors: Publicity, Secrecy and the Quality of Deliberation, p.409,
n.51
34
Γηέλεμε, φ.π., ζει.105
35
Βαζίδεηαη επίζεο ζηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο ηνπ νξζνχ Λφγνπ, φπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ.
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ζπληεξεηηθέο θαηαβνιέο ηνπ Καλη, εληνχηνηο απνηειεί κηα απφ ηηο πην αλαηξεπηηθέο
ηνπ ηνπνζεηήζεηο. ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζαίσλα ζηε Γεξκαλία, σο „δεκφζην‟ ζεσξείην
θπξίσο νηηδήπνηε βξηζθφηαλ έμσ ζην χπαηζξν, ζε αλνηρηφ ρψξν, ελψ ηνλ 16ν αηψλα ε
επξεία απηή ζεκαζία άξρηζε λα πεξηνξίδεηαη ζε απηφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην θξάηνο.
Μέρξη ην ηέινο ηνπ 18νπ αηψλα ε έλλνηα „δεκφζην‟ ζήκαηλε πιένλ ζε πνιχ κεγάιν
βαζκφ απηφ πνπ αλαθέξεηαη ζην θξάηνο ή πνπ αλήθεη ζε απηφ. ηαδηαθά, νηηδήπνηε
βξηζθφηαλ ζηελ χπαηζξν, νηηδήπνηε „δεκφζην‟ είρε πιένλ ηελ έλλνηα φηη αλήθεη ζηνλ
αληίζηνηρν πξίγθηπα. Παξφιν πνπ ε ζεκαζία απηή ηνπ „δεκφζηνπ‟ θπξηαξρνχζε ζε
φιεο ηηο λνκηθέο δηαηππψζεηο, ε επξχηεξε αξρηθή έλλνηα, δελ είρε εθιείςεη εληειψο
θαη δηαηήξεζε θάπνηεο απφ ηηο ζπληζηψζεο ηεο, φπσο ην λα ζεκαίλεη απηφ πνπ αλήθεη
ζε φιε ηελ θνηλφηεηα. Σελ ζεκαζία απηή αμηνπνίεζε θαη αλέδεημε ν Καλη
απνξξίπηνληαο ζπιιήβδελ ηελ απνθιεηζηηθή αλαθνξά ηνπ „δεκφζηνπ‟ ζην θξάηνο θαη
ηνπο πξίγθηπεο. Παξάιιεια, ηελ ίδηα πεξίνδν, δηάθνξνη άιινη ζπγγξαθείο
επηρεηξνχζαλ εθ λένπ ηε δηεχξπλζε ηνπ φξνπ απνδίδνληαο ηελ άιινηε ζε
ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο θη άιινηε γεληθά ζην γεξκαληθφ αλαγλσζηηθφ
θνηλφ, κεηαηξέπνληαο ηνλ αγψλα ππέξ ηεο ειεπζεξίαο ηνπ Σχπνπ ζε έλα θίλεκα πνπ
πηζαλψο λα κελ είρε δεκηνπξγεζεί ρσξίο ηε ζπκβνιή ηνπ Καλη θαη θαζηζηψληαο ηνλ
ίδην αλαηξεπηηθφ φρη κφλνλ φζνλ αθνξά ην έξγν ηνπ, αιιά θαη γεληθφηεξα γηα ηελ
επνρή ηνπ. 36

1.4 Γημοζιόηηηα και πεποςμπλικανικό πολίηεςμα
Ζ απνθπγή ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ε ζεκειίσζε ηεο πνιππφζεηεο εηξήλεο
εμαζθαιίδεηαη ζηνλ Καλη κφλν κε ηε ζπγθξφηεζε ελφο αζηηθνχ ζπληάγκαηνο ην
νπνίν ν ιαφο έρεη εγθξίλεη γηα ηνλ ίδην. Ζ έγθξηζε απηή δελ είλαη απαξαίηεην, φπσο
πξναλαθέξζεθε, λα είλαη πάληνηε πξαγκαηηθή, γηα ηελ αθξίβεηα ηηο πεξηζζφηεξεο
θνξέο πξφθεηηαη γηα κηα ζπγθαηάζεζε πνπ ν ιαφο ζα έδηλε δπλάκεη ζηνλ εθάζηνηε
λφκν κηαο θαη ηνπ απνδίδεηαη ε αδπλακία λα θξίλεη πάληνηε λεθάιηα θαη ζχκθσλα κε
ηελ ινγηθή37. Οη θηιφζνθνη – δηαλννχκελνη είλαη απηνί πνπ ζηελ ζέζε ηνπ ιανχ έρνπλ
ηελ δπλαηφηεηα λα αλαπαξάγνπλ ηελ ππνηηζέκελε ζπδήηεζε θαη δηαπξαγκάηεπζε πνπ
ζα πξνέθππηε ζε θάζε πεξίπησζε, ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο δπλαηέο ζέζεηο θαη
36
37

Γηα πην αλαιπηηθά βι. Laursen, φ.π., pp.585-588
Απάλσ ζην θνηλφ απφθζεγκα, φ.π., ζει.139
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πξννπηηθέο πνπ ζα έδηλε ν ιαφο, παξέρνληαο εληέιεη ηελ πξφηαζή ηνπο ζηελ ππεξεζία
ηνπ ξεπνπκπιηθαληθνχ πνιηηεχκαηνο. Γη απηφ θαη ε ειεπζεξία ζηηο ζεσξεηηθέο
ζπλδηαιιαγέο αλάκεζα ζηνπο θηινζφθνπο νθείιεη λα είλαη αδηαπξαγκάηεπηε ζε έλα
ηέηνην θαζεζηψο ψζηε λα δξνπλ ζπκβνπιεπηηθά ζε θάζε πεξίπησζε ζέζπηζεο
θάπνηνπ λφκνπ ή ιήςεο ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ. Με ηνλ ηξφπν βέβαηα απηφλ
ππνθαζίζηαηαη ε ζπκβνιή ηνπ ιανχ σο κέινο ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ πνιηηεχκαηνο
πνπ κφλν ππνζεηηθά ζπκκεηέρεη ζηελ ιήςε, πεξηνξηζκφο βέβαηα πνπ ηζρχεη κέρξη λα
επέιζεη ν επηδησθφκελνο δηαθσηηζκφο.
Παξάιιεια, απνηειεί ρξένο θαη δηαξθή επηδίσμε ησλ θηινζφθσλ λα
δηαπαηδαγσγνχλ ηνλ ιαφ θαη λα ηνλ ελεκεξψλνπλ γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ νδεγψληαο ηνλ ζηαδηαθά ζηελ αηνκηθή ηνπ ρεηξαθέηεζε θαη
απειεπζέξσζε απφ ηα δεζκά ηεο αλσξηκφηεηάο ηνπ. Ζ άπνςε απηή ηνπ Καλη ζπλάδεη
κε ηα πξνζηάγκαηα ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο φπνπ ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ
1784 ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη: «Λατθφο δηαθσηηζκφο είλαη ε δεκφζηα δηδαζθαιία ηνπ
ιανχ πεξί ησλ θαζεθφλησλ θαη δηθαησκάησλ ηνπ σο πξνο ην θξάηνο ζην νπνίν
αλήθεη»38. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα ζπκβεί βέβαηα απηφ απνηειεί ε εμαζθάιηζε
ηεο ειεπζεξίαο ησλ θηινζφθσλ λα δξνπλ ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ αξρέο, ειεπζεξία
πνπ πξνυπνζέηεη ηελ αλεκπφδηζηε δεκνζηνπνίεζε ησλ απφςεψλ ηνπο κεηαμχ ηνπο,
αιιά θαη ηελ αλεκπφδηζηε δηάρπζε ησλ απφςεσλ ηνπο ζην ππφινηπν αλαγλσζηηθφ
θνηλφ. Ζ ζεσξεηηθή απηή ζπλδηαιιαγή είλαη πνπ (νθείιεη λα) ζπλδηακνξθψλεη ηελ
λνκνζεζία κε ηνλ ζπκβνπιεπηηθφ ηεο ραξαθηήξα, ελψ ε γλψζε ηεο λνκνζεζίαο απηήο
(πνπ πεξηιακβάλεη δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο) θαηαιήγεη ζηνλ ιαφ κέζσ ησλ
δηνξηζκέλσλ απφ ην θξάηνο δηδαζθάισλ φζνλ αθνξά ζηα λφκηκα θαη ηππηθά
δηθαηψκαηα, ελψ επαθίεηαη ζηε βνχιεζε, δηάζεζε αιιά θαη ππνρξέσζε ησλ
θηινζφθσλ φζνλ αθνξά ζηα θπζηθά δηθαηψκαηα «πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ πγηή θνηλφ
λνπ»39. πλνιηθά ινηπφλ, ν ξφινο ησλ θηινζφθσλ ζην ξεπνπκπιηθαληθφ πνιίηεπκα
αλαδχεηαη δπλακηθά κε δχν ηξφπνπο: Απφ ηε κηα δξνπλ ζπκβνπιεπηηθά ζηελ
δεκηνπξγία ελφο δίθαηνπ θαη εζηθνχ αζηηθνχ ζπληάγκαηνο θαη απφ ηελ άιιε
εμαζθαιίδνπλ ηελ ζηαδηαθή δηάρπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απηνχ ηνπ ζπληάγκαηνο ζηα

38
39

Γηέλεμε, φ.π., ζει. 251
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ππφινηπα ζηξψκαηα. Σν ξεπνπκπιηθαληθφ πνιίηεπκα θαζίζηαηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ
«εθαιηήξην θαη πεξηερφκελν ηεο δεκνζηφηεηαο.»40
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε θαη φξνο γηα ηνλ ιατθφ δηαθσηηζκφ, φπσο απηφο
πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, απνηειεί ε άλεπ φξσλ ππαθνή ζηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο
θαη ζηα πξνζηάγκαηα ηνπ εθάζηνηε εγεκφλα41. Ζ πξνυπφζεζε απηή πξέπεη λα
δηαηεξείηαη ζε θάζε πεξίπησζε, αθφκα θαη ζε ζηηγκέο αδηθίαο. Ο ιαφο νθείιεη λα
ππνκέλεη ρσξίο λα αληηδξά, δηαηεξψληαο φκσο πάληνηε ην δηθαίσκα λα εθθξάδεη
δεκφζηα ηηο αληηξξήζεηο ηνπ θαη λα ζπλδηαιέγεηαη πάλσ ζε απηέο.
«Πξέπεη κέζα ζε θάζε θνηλφηεηα λα ππάξρεη ππαθνή θάησ απφ ηνλ κεραληζκφ
ηνπ πνιηηεχκαηνο ζχκθσλα κε λφκνπο αλαγθαζκνχ (πνπ αλαθέξνληαη ζην ζχλνιν),
αιιά ζπλάκα θαη πλεχκα ειεπζεξίαο, αθνχ ν θαζέλαο ζε φ,ηη αθνξά έλα γεληθφ
αλζξψπηλν θαζήθνλ απαηηεί λα πεηζζεί κε ηνλ Λφγν φηη απηφο ν αλαγθαζκφο είλαη
ζχλλνκνο, γηα λα κελ έξρεηαη ζε αληίθαζε κε ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ. Σν πξψην ρσξίο
ην δεχηεξν είλαη ε αηηία πνπ δεκηνπξγεί φιεο ηηο κπζηηθέο εηαηξείεο. Γηαηί νη άλζξσπνη
έρνπλ απφ ηε Φχζε πξννξηζηεί, ζ‟ απηφ θπξίσο πνπ ελδηαθέξεη γεληθά ηνλ άλζξσπν, λα
αλαθνηλψλεη ν έλαο ζηνλ άιιν ηηο ζθέςεηο ηνπ· εθείλεο ινηπφλ νη εηαηξείεο ζα ιείςνπλ
φηαλ επλνεζεί απηή ε ειεπζεξία. Καη κε πνην άιιν κέζν κπνξνχλ λα έξζνπλ ζηελ
Κπβέξλεζε νη γλψζεηο πνπ πξνάγνπλ ηε δηθή ηεο νπζηαζηηθή πξφζεζε, παξά κφλν κε
ηνχην: λα αθήλεη λα εθδειψλεηαη ην ηφζν αμηνζέβαζην, ζηελ πεγή ηνπ θαη ζηα
απνηειέζκαηά ηνπ, πλεχκα ηεο ειεπζεξίαο;»42
Παξαηεξνχκε πσο ε έλλνηα ηεο ππαθνήο ράξηλ ηεο δηαηήξεζεο ηεο
θνηλνπνιηηείαο απνηειεί ζηαζεξά ζηηο αμηψζεηο πνπ ζέηεη ν Καλη. Πξφθεηηαη γηα κηα
ππνρψξεζε πνπ ν ιαφο δνθηκάδεη ζχκθσλα κε κηα αξρή πνπ θαζηζηά ηελ Ηζηνξία
έλαλ καθξχ εθπαηδεπηηθφ δξφκν πξνο ηελ ηειηθή αλχςσζε θαη απειεπζέξσζε ηεο
αλζξσπφηεηαο.43 ηαδηαθά, θαη πάληνηε ππαθνχνληαο ζηνπο λφκνπο, νη άλζξσπνη
απηνβειηηψλνληαη σο έιινγα φληα αξρηθά ζε επίπεδν ζθέςεο θαη ζηε ζπλέρεηα σο
πνιίηεο πνπ δξνπλ θαη αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο ππφινηπνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη
ηφπν. Με ηελ ζηάζε ηνπο απηή πνπ εμειηθηηθά δηακνξθψλεη εαπηνχο αιιά θαη ηνπο
40

Δηζαγσγή ζηε Γηέλεμε, φ.π., ζει.70
Ζ επηκνλή απηή ηνπ Καλη ζηελ απφιπηε ππαθνή ζηνλ λφκν θαη ηελ θπβέξλεζε ζπρλά επηζθηάδεη ηηο
θηιειεχζεξεο ζέζεηο θαη πξνζέζεηο ηνπ. Γηα πην αλαιπηηθά, βι. Reiss, 1956, Kant and the right of
Rebellion, p.182
42
Απάλσ ζην θνηλφ απφθζεγκα, φ.π., ζει 148-149
43
Reiss, φ.π., ζει.187
41
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γχξσ ηνπο επηηπγράλεηαη ε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αζθείηαη θαη ε
εμνπζία: νη πξάμεηο πνπ ζηαδηαθά ζα πξνζεγγίζνπλ θαη ελ ηέιεη ζα ζπκκνξθσζνχλ κε
ην δίθαην κε ηελ παξάιιειε ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ ηδεψλ ζα επεξεάζνπλ
αλαπφθεπθηα ηελ θπβέξλεζε ε νπνία νθείιεη λα ηηο ιακβάλεη ππφςε θαη ε νπνία ελ
ηέιεη ζα ζπκπεξηθεξζεί ζηνπο ππεθφνπο ηεο κε ηνλ ζεβαζκφ πνπ απαηηείηαη,
αλαγλσξίδνληαο ζε απηνχο φρη πηα ηα άβνπια πηφληα κηαο ζθαθηέξαο αιιά ειεχζεξνπο
θαη ρεηξαθεηεκέλνπο πνιίηεο44. Έηζη κε ηελ πξννπηηθή πνπ δίλεη ν Καλη ζηελ πνξεία
ηεο ηζηνξίαο «ην αίηεκα ηνπ Γηαθσηηζκνχ γίλεηαη ξεηά καθξνθνηλσληθφ αίηεκα45» πνπ
δελ πεξηνξίδεηαη ζε κηα απνηξαβεγκέλε πλεπκαηηθή ειίη αιιά δηαρέεηαη ζαλ
δπλαηφηεηα ηφζν ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο αιιά θαη ζηνλ ρξφλν δίλνληαο θαζνιηθά
ηελ επθαηξία εθπαίδεπζεο θαη ρεηξαθέηεζεο.
Απφξξνηα ηεο παξαπάλσ αξρήο απνηειεί ε θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο
επαλάζηαζεο θαη θάζε είδνπο έκπξαθηεο αληίζηαζεο απφ ηε κεξηά ηνπ ιανχ. Απηφ
πξνθχπηεη απφ ηελ ηδέα φηη ν λνκνζέηεο θξίλεη θαη απνθαζίδεη πάληνηε ζχκθσλα κε
κηα έιινγε αξρή πνπ ππνηάζζεηαη ζην φθεινο ηνπ ιανχ. πγθεθξηκέλα, νθείιεη λα
ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο κε ηξφπν ηέηνην ζαλ απηέο λα πξνέξρνληαλ απφ ηελ ελσκέλε
βνχιεζε ηνπ ιανχ θαη ζχκθσλα κε ην δίθαην ζπκθέξνλ ηνπ. Ο εγεκφλαο απνθαζίδεη
ινηπφλ ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ Λφγνπ πνπ νξίδεη θαη επηηάζζεη ην δίθαην θαη
ζπλεπψο σθέιηκν (θαη φρη κε ηελ έλλνηα ηεο επδαηκνλίαο σο απηνζθνπφ), ηελ
δηαηήξεζε δειαδή ηεο ίδηαο ηεο θνηλνπνιηηείαο σο κηα ζχλδεζε πνιιψλ αηφκσλ,
φπνπ ε ίδηα απηή ζχλδεζε απνηειεί απηνζθνπφ δηαζθαιίδνληαο θαη πξνθπιάζζνληαο
ηνλ θαζέλα απφ νπνηαδήπνηε εμσηεξηθή επέκβαζε.46 Γη‟ απηφ θαη «θάζε αληίζηαζε
ελαληίνλ ηεο ππέξηαηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο, θάζε εμέγεξζε, γηα λ‟ αθεζεί λα
εθδεισζεί έκπξαθηα ε δπζαξέζθεηα ησλ ππεθφσλ, θάζε επαλάζηαζε πνπ μεζπά ζε
αληαξζία, είλαη ην πην κεγάιν θαη πην αμηνηηκψξεην έγθιεκα κέζα ζηελ θνηλφηεηα, γηαηί
θαηαζηξέθεη ηα ζεκέιηά ηεο.»47.

44

Απάλσ ζην θνηλφ απφθζεγκα, φ.π., 157 «Γηαηί αθξηβψο ε κεηαμχ ηνπο αληελέξγεηα ησλ θιίζεσλ, απφ
ηηο νπνίεο πεγάδεη ην θαθφ, δίλεη ζηνλ Λφγν έλα ειεχζεξν παηρλίδη λα ηηο ππνηάμεη φιεο καδί θαη, αληί
γηα ην θαθφ πνπ απηνθαηαζηξέθεηαη , λα θάλεη θπξίαξρν ην θαιφ πνπ, φηαλ κηα θνξά παξνπζηαζηεί,
δηαηεξείηαη απφ θεη θαη πέξα κφλν ηνπ.»
45
Γθηνχξαο, ζει. 27
46
Απάλσ ζην θνηλφ απφθζεγκα, φ.π., 129
47
Απάλσ ζην θνηλφ απφθζεγκα, φ.π., 141
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Καζψο ινηπφλ ν ιαφο ππνρξενχηαη ζε πιήξε ππαθνή48 ζηνπο λφκνπο δελ έρεη
άιιν ηξφπν ειέγρνπ ηεο λνκηκφηεηαο ησλ θπβεξλεηηθψλ πξάμεσλ παξά ηελ ίδηα ηελ
δεκνζηφηεηα. Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ αδηθείηαη, δελ έρεη ην δηθαίσκα λα
επαλαζηαηήζεη γηαηί νπνηαδήπνηε έκπξαθηε αληίδξαζε ζα έβαδε ζε θίλδπλν ηελ ίδηα
ηελ χπαξμε ηεο θνηλνπνιηηείαο θαη ζα νδεγνχζε ζε αλαξρία. Οχηε βέβαηα κπνξεί λα
επηθαιεζηεί θάπνην είδνο δηθαίνπ αλάγθεο49 γηαηί θαη απηφ ζα εγθπκνλνχζε
παξφκνηνπο θηλδχλνπο. Απηφ πνπ δηαζέηεη ν ιαφο πξνο ππεξάζπηζή ηνπ, ζχκθσλα
ηνπιάρηζηνλ κε ηα πξψηα θείκελα ηνπ Καλη πεξί δεκνζηφηεηαο, είλαη ε ειεχζεξε
δεκνζηνπνίεζε ηεο γλψκεο ηνπ.
«…πξέπεη λα δίλεηαη ζηνλ πνιίηε ηνπ θξάηνπο ε επρέξεηα, θαη κάιηζηα κε ηε
ζπγθαηάζεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ αλψηαηνπ άξρνληα, λα θάλεη δεκφζηα γλσζηή ηε γλψκε ηνπ
απάλσ ζε φπνηαλ απφ ηηο ελέξγεηεο (ηνπ εγεκφλα) ηνπ θαίλεηαη άδηθε απέλαληη ζηελ
θνηλφηεηα. Γηαηί ην λα παξαδερηνχκε φηη ε πςειή θεθαιή ηνπ θξάηνπο δελ κπνξεί νχηε
κηα θνξά λα πιαλεζεί, ή λα είλαη απιεξνθφξεηε γηα κηαλ ππφζεζε, ζα ηζνδπλακνχζε κε
ην λα ππνζέηνκε φηη ηνλ αλψηαην άξρνληα πξνηθηζκέλνλ κε νπξάληα ραξίζκαηα θαη
πςσκέλνλ πάλσ απφ ηελ αλζξσπφηεηα […] Όηαλ αξληέηαη θαλείο ζην ιαφ απηή ηελ
ειεπζεξία, είλαη φρη κφλν ζαλ λα ηνπ αθαηξεί θάζε αμίσζε γηα δηθαηψκαηα απέλαληη
ζηνλ έρνληα ην πξφζηαγκα [άξρνληα] (θαηά ηνλ Hobbes) αιιά θαη ζαλ λα απνκαθξχλεη
απ‟ απηφλ […] θάζε γλψζε εθείλνπ πνπ, αλ ην γλψξηδε, ζα άιιαδε ν ίδηνο [ζηάζε], θαη
λα ηνλ ζέηεη ζε αληίθαζε πξνο ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ.»50
Πξάγκαηη, αλ ππνζέζνπκε φηη ν εγεκφλαο ιεηηνπξγεί ζε θάζε πεξίπησζε πξνο
φθεινο ηνπ ιανχ, νθείιεη θαη λα απνηειεί φρη κφλν ηνλ εθθξαζηή αιιά θαη ηνλ
θχιαθα ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο. Χο ηέηνηνο δελ ζα έπξεπε λα έρεη θαλέλα ιφγν λα
θνβάηαη ηνλ δεκφζην έιεγρν ησλ πξάμεψλ ηνπ, αιιά κάιινλ ζα έπξεπε λα επηδεηά
ηελ δεκφζηα θξηηηθή ψζηε παίξλνληαο ηελ αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο ππεθφνπο ηνπο
λα βειηηψλεη ην έξγν ηνπ πάληα πξνο φθεινο ηνπ ιανχ.51

48

Αληίζεηνο κε απηή ηελ άλεπ φξσλ ππαθνή ήηαλ ν ζχγρξνλνο ηνπ Καλη, Ludwig von Schlözer, πνπ
ελψ ππήξμε επίζεο ππέξκαρνο ηεο δεκνζηφηεηαο, αλαγλψξηδε ζηνλ ιαφ ην δηθαίσκα λα αληηζηέθεηαη
ζε απηνχο πνπ θαηαρξψληαη ηελ εμνπζία. Βι. Laursen, φ.π., p.595.
49
Απάλσ ζην θνηλφ απφθζεγκα, φ.π., ζει.142
50
Απάλσ ζην θνηλφ απφθζεγκα, φ.π., ζει.147-148
51
Μηα άιιε νπηηθή καο ππελζπκίδεη φηη ππάξρεη κηα θαζνξηζηηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην λα έρεη θαλείο
επαξθείο γλψζεηο ψζηε λα ιακβάλεη ηηο ζσζηέο απνθάζεηο ζρεηηθά κε πεξίπινθα πνιηηηθά δεηήκαηα
θαη ζην λα έρεη ηηο επαξθείο γλψζεηο ψζηε απιψο λα δίλεη ηε ζπλεηή ζπγθαηάζεζή ηνπ ζε απηέο ηηο
απνθάζεηο. Ζ δηαθνξά απηή έγθεηηαη, ζχκθσλα κε ηνλ Luban (φ.π., p.195), ζηελ επηζηακέλε θαη
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1.5 Γιάκπιζη ζσολών και επιπέδων δημοζιόηηηαρ
χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ δηαρσξηζκφ ζηνπο επηκέξνπο εηδήκνλεο κηαο
θνηλνπνιηηείαο αθνινπζεί θαη ε δηάθξηζε ησλ ζρνιψλ52 ζε αλψηεξεο θαη ζηελ
θαηψηεξε φπνπ αλψηεξεο ζεσξνχληαη ε Ννκηθή, ε Θενινγηθή θαη ε Ηαηξηθή, ελψ σο
θαηψηεξε ραξαθηεξίδεηαη ε Φηινζνθηθή. Ο δηαρσξηζκφο απηφο ζε εηδήκνλεο θαη
αληίζηνηρα ζηηο επηκέξνπο ζρνιέο πξνθχπηεη θαηά βάζε απφ ηελ ζέιεζε αιιά θαη
αλάγθε ηεο θπβέξλεζεο λα επηηπγράλεη θάζε θνξά ηνπο ζηφρνπο ηεο, λα επηδξά
δειαδή θαηαιπηηθά ζηνλ ιαφ θαη λα ηνλ ρεηξίδεηαη ζχκθσλα πάληα κε ην θαιφ ηνπ,
αξρή πνπ απνξξέεη βέβαηα απφ ηνλ πξσηαξρηθφ ηεο ζθνπφ, ηελ επδαηκνλία ησλ
πνιηηψλ ηεο θαη ζπλεπψο ηελ άλζηζε ηεο θνηλνπνιηηείαο.
Ο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηηο αλψηεξεο ζρνιέο πξνθχπηεη απφ ηε δηάθξηζε
ησλ ζηφρσλ πνπ ε θπβέξλεζε θάζε θνξά ζέηεη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ Καινχ πνπ
επηζπκεί λα εμαζθαιίζεη γηα ηνπο πνιίηεο ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα:
«…ελ πξψηνηο ην αηψλην Καιφ ηνπ θαζελφο, θαηφπηλ ην αζηηθφ Καιφ σο
κέινπο ηεο θνηλσλίαο θαη, ηέινο, ην ζσκαηηθφ Καιφ…Όζνλ αθνξά ην πξψην, ε
θπβέξλεζε δχλαηαη, κέζσ ησλ δεκνζίσλ δηδαζθαιηψλ, λα έρεη ηε κεγαιχηεξε επηξξνή
αθφκα θαη επί ηνπ εζσηεξηθνχ ησλ ζθέςεσλ, φπσο θαη επί ησλ πιένλ ελδφκπρσλ
βνπιεζηαθψλ πξνζέζεσλ ησλ ππεθφσλ, δπλάκελε ηηο κελ λα αλαθαιχςεη θαη ηηο δε λα
νδεγήζεη. Μέζσ δε ησλ δηδαζθαιηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην δεχηεξν, κπνξεί λα δηαηεξεί
ηελ εμσηεξηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ππεθφσλ ππφ ην ραιηλφ ησλ δεκφζησλ λφκσλ, ελψ
κέζσ ηνπ ηξίηνπ δηαζθαιίδεη ηελ χπαξμε ελφο δπλαηνχ θαη πνιππιεζνχο ιανχ, ηνλ
νπνίν ζεσξεί ρξήζηκν γηα ηηο πξνζέζεηο ηεο.»53
Ζ αληηζηνηρία ησλ πξνζέζεσλ απηψλ ηεο θπβέξλεζεο κε ηελ θαηάηαμε ησλ
αλψηεξσλ παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ είλαη κάιινλ θαλεξή: Χο αλψηεξε αλάκεζα ζηηο
αλψηεξεο νξίδεηαη ε ζενινγηθή πνπ αλαιακβάλεη λα νδεγήζεη ηνλ ιαφ ζηε
ζπλήζσο καθξνπξφζεζκε κειέηε, έξεπλα θαη ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία πνπ ζπλεπάγεηαη ε πξνζπάζεηα
ζρεδηαζκνχ θαη ιήςεο απνθάζεσλ. Αλ ππάξρεη θάπνηνπ είδνπο πνηνηηθήο ππεξίζρπζεο γηα απηνχο πνπ
ιακβάλνπλ ηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο έλαληη απηψλ πνπ θαινχληαη λα ηηο εγθξίλνπλ, απηφ έγθεηηαη
αθξηβψο ζηνλ παξαπάλσ ιφγν, αιιά θαη ζην γεγνλφο φηη ην θνηλφ πνπ θαιείηαη λα δψζεη ζπγθαηάζεζε
δελ είλαη ην ίδην θαιά πιεξνθνξεκέλν ζρεηηθά κε φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ ππφζεζε
φζν είλαη εθείλνη πνπ ηε δηαρεηξίδνληαη.
52
Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάθξηζε νξίδεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε θαη φρη απφ ηελ ηάμε ησλ εηδεκφλσλ. Βι.
Γηέλεμε, φ.π., ζει.105
53
Γηέλεμε, φ.π., ζει.111
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καθαξηφηεηα, ζεξαπεχνληαο ηνπο πφλνπο ηεο ςπρήο θαη πείζνληαο ηνλ λα πξάηηεη ην
Καιφ, σο δεχηεξε ε λνκηθή πνπ θαηεπζχλεη ηνλ ιαφ ζχκθσλα κε ηα αζηηθά ηνπ
δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, θαη ηέινο ε ηαηξηθή πνπ επηδηψθεη λα εμαζθαιίζεη
ην κέγηζην ηεο θαιήο ηνπ θπζηθήο θαηάζηαζεο.
χκθσλα φκσο κε ηνλ Καλη φιεο νη παξαπάλσ ζρνιέο αδπλαηνχλ λα
ζεκειηψζνπλ ηελ χπαξμε ηνπο ζχκθσλα κε έιινγα θξηηήξηα. πγθεθξηκέλα, ε
ζενινγηθή ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά ππεξβαηνινγηθά επηρεηξήκαηα γηα ηηο
πξνζέζεηο ηεο θαη ηελ εθπιήξσζή ηνπο, ελψ παξάιιεια βαζίδεηαη ζηηο εξκελείεο
δνγκαηηθψλ θεηκέλσλ, εξκελείεο πνπ κπνξνχλ εχθνια λα εθπέζνπλ ζηνλ ζρεηηθηζκφ
αθνχ εμαξηψληαη πάληνηε απφ ηηο δηαζέζεηο θαη πξνζέζεηο ησλ εθάζηνηε εξκελεπηψλ.
Όζνλ αθνξά ηελ λνκηθή, ν ζρεηηθηζκφο απηφο απνθιείεηαη κηαο ππάξρεη πάληνηε έλαο
ζηαζεξφο εξκελεπηήο ησλ λφκσλ, αιιά ε δηαηχπσζε θαη θαηνρχξσζε ησλ ίδησλ ησλ
λφκσλ ελαπφθεηηαη θάζε θνξά ζηηο πξνζέζεηο ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο, πξάγκα πνπ
ηνπο θαζηζηά ζρεηηθνχο θαη επκεηάβιεηνπο ζηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν. πλεπεία απηνχ δελ
ππάξρεη θακία εγγχεζε φηη ε έλλνηα ηνπ δηθαίνπ φπσο απηή νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ
νξζφ Λφγν ζα απνηππψλεηαη θάζε θνξά ζην επηκέξνπο δίθαην πνπ ζεκειηψλεη θάζε
πνιηηεία. Σέινο, ε ηαηξηθή θξίλεηαη σο ε πην ζπκβαηή κε ηελ νξζνινγηθφηεηα κηαο
θαη ε επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο απαηηεί ηελ κηθξφηεξε δπλαηή αλάκεημε ηνπ θξάηνπο,
πξνυπνζέηεη σζηφζν ηελ ζχκπξαμε κε ην θξάηνο φζνλ αθνξά πξαθηηθά δεηήκαηα
ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο πνπ ζα εθαξκνζζνχλ νη γλψζεηο ηεο ζηελ θνηλσλία.54
Γηαθνξεηηθή ζα ήηαλ ε θαηάηαμε, φρη ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο θαη
επηδηψμεηο ηεο θπβέξλεζεο, αιιά ζχκθσλα κε ην θπζηθφ έλζηηθην ησλ πνιηηψλ. ηελ
πεξίπησζε απηή ε πην ζεκαληηθή ζρνιή ζα ήηαλ ε Ηαηξηθή πνπ κέζσ ησλ γηαηξψλ θαη
ηεο πεξίζαιςεο πνπ απηνί παξέρνπλ δηαηεξεί ηελ θαιή ζσκαηηθή πγεία ησλ
αλζξψπσλ θαη επεθηείλεη, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ, ηε δηάξθεηα ηνπ βίνπ ηνπο.
Γεχηεξε ζηελ θαηάηαμε απηή ζα εξρφηαλ ε Ννκηθή πνπ εμαζθαιίδεη πξψηα απ‟ φια
ηελ δηαηήξεζε ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ζπλεπψο ηελ θαηνρχξσζε ησλ ππνινίπσλ
δηθαησκάησλ, ελψ ηειεπηαία ζα θαηαηαζζφηαλ ε Θενινγηθή αθνχ ζηελ παξεγνξηά
ηνπ ηεξσκέλνπ απεπζχλνληαη νη άλζξσπνη θπξίσο φηαλ βιέπνπλ λα πιεζηάδεη ν
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ζάλαηνο παξ‟ φιν πνπ ζαλ ρνιή ζθνπφ έρεη ηε καθαξηφηεηα ησλ πηζηψλ ζε φιε ηε
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο.55
Χζηφζν ν Καλη, παξ‟ φιν πνπ αλαθέξεηαη ζε απηά ηα δπν είδε θαηάηαμεο ησλ
ζρνιψλ (ζχκθσλα κε ηηο επηδηψμεηο ηεο θπβέξλεζεο θαη ζχκθσλα κε ην θπζηθφ
έλζηηθην), θαίλεηαη ηαπηφρξνλα λα απνξξίπηεη θαη ηηο δχν δεδνκέλνπ φηη πξνθχπηνπλ
«απφ κηα αληηζηνηρία ησλ δπλάκεσλ ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, ηνπ Λφγνπ, ηεο Γηάλνηαο
θαη ηνπ Δλζηίθηνπ πξνο επδαηκνληθά αγαζά (ζεία επδαηκνλία, θνηλσληθή επδαηκνλία
θαη ζσκαηηθή επδαηκνλία)»56. Οη θαηαηάμεηο απηέο επηθεληξψλνληαη ζε απηφ πνπ νη
άλζξσπνη είζηζηαη λα αμηψλνπλ σο ην κέγηζην αγαζφ, δειαδή ηελ επδαηκνλία ηνπο,
παξαβιέπνληαο έηζη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην αίηεκα γηα ειεπζεξία. Γηα ηνλ Καλη, ε
επδαηκνλία θαζεαπηή δελ ζα έπξεπε λα ινγίδεηαη σο απηνζθνπφο. Αληίζεηα, ε
βνχιεζε θαη αθνινχζσο νη πξάμεηο πνπ ηε ζπλνδεχνπλ ζα έπξεπε λα ππνηάζζνληαη
ζηνλ νξζφ Λφγν νξίδνληαο ην θαζήθνλ κε ηξφπν ηέηνην ψζηε αλά πάζα ζηηγκή λα
πξνζαλαηνιίδεηαη θαλείο ζηελ ειεχζεξε επηινγή ηνπ εζηθά θαινχ. Σν λα πξνηηκά
θαλείο βέβαηα κηα ηέηνηα επηινγή επηθέξεη αλαγθαζηηθά ζπζίεο57, ελψ ν ιαφο είλαη
επαλαπαπκέλνο ζηελ επηζπκία ηνπ λα εμαπαηάηαη απφ ηνπο πξαθηηθνχο ησλ ζρνιψλ
(ηεξσκέλνπο, λνκηθνχο θαη γηαηξνχο), φπσο άιισζηε θαη ε ίδηα ε θπβέξλεζε ζπρλά
κπνξεί λα παξαπιαλάηαη παξεθθιίλνληαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο πνπ ζα έπξεπε λα
ζπλάδνπλ κε ηνλ νξζφ Λφγν. Δίλαη πηζαλφ λα επηβάιιεη δειαδή ζηηο ζρνιέο ζεσξίεο
πνπ δελ πξνθχπηνπλ νξζνινγηθά, αιιά πνπ νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ εμππεξέηεζε
ησλ ζπκθεξφλησλ θαη επηδηψμεψλ ηεο αζθψληαο ηελ πξναπνθαζηζκέλε επίδξαζε πνπ
ζέιεη λα έρεη ζηνλ ιαφ πάιη κέζσ ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζρνιψλ.58
Κξίλεηαη έηζη απαξαίηεην λα απνθαηαζηαζεί ε ζρέζε ησλ αλψηεξσλ ζρνιψλ
πξνο ηε θηινζνθηθή ψζηε λα ππάξμεη κηα νξζνινγηθή θαηάηαμε κεηαμχ ηνπο αιιά θαη
ψζηε λα δηέπνληαη απφ ηνλ απαξαίηεην έιεγρν θαη θξηηηθή ηεο θηινζνθηθήο59.
Σαπηφρξνλα θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηνλ ξφιν ηεο θηινζνθηθήο λα δηαπεξλά κέζσ ηεο
θξηηηθήο ηεο ηηο δηαβνπιεχζεηο θαη πξάμεηο ηεο θπβέξλεζεο ψζηε λα πεξηνξίδεηαη
θάζε πηζαλφηεηα πιάλεο.

55

Γηέλεμε, φ.π., ζει.111
Φπρνπαίδεο, φ.π., ζει.50
57
Απάλσ ζην θνηλφ απφθζεγκα, φ.π., ζει. 115-118
58
Γηέλεμε, φ.π., ζει.133
59
Φπρνπαίδεο, φ.π., ζει.50
56

24

Ζ θηινζνθηθή, αλ θαη νξίδεηαη παξαδφμσο αιιά θαηά γεληθή νκνινγία σο ε
θαηψηεξε αλάκεζα ζε φιεο ηηο ζρνιέο60, θαηνρπξψλεη σο πξσηαξρηθφ ηεο θαζήθνλ
ηελ πξνάζπηζε ηνπ επηζηεκνληθνχ ζπκθέξνληνο θαη ηελ αλάδεημε ηεο αιήζεηαο. Σν
έξγν ηεο απηφ επηηειείηαη βαζηδφκελν ζε δχν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Απφ ηε κηα
αλαιακβάλεη ηνλ έιεγρν ησλ δηδαζθαιηψλ ησλ αλψηεξσλ ζρνιψλ ελψ παξάιιεια
παξέρεη ζπκβνπιέο ζηελ θπβέξλεζε ζρεηηθά κε ηα δηαηάγκαηα πνπ ε ηειεπηαία
επηβάιιεη. Έρεη δειαδή «ηελ ειεπζεξία φρη κελ λα δίλεη δηαηαγέο, αιιά λα θξίλεη φιεο
ηηο δηαηαγέο61». Ζ θπβέξλεζε φρη απιά δελ πξέπεη λα απαγνξεχεη ηελ ιεηηνπξγία απηή
αιιά κάιινλ λα ηελ ελζαξξχλεη, θαζψο νη ζπκβνπιέο απφ ηνπο ππεξέηεο ηεο
αιήζεηαο ζα ηεο είλαη θαζ‟ φια ρξήζηκεο ζην λα νδεγήζεη ζηε ζπλέρεηα ηνπο ίδηνπο
ηνπο ππεθφνπο ηεο ζηελ αιήζεηα.62 Δπηπιένλ, νη πξαθηηθνί ησλ αλψηεξσλ ζρνιψλ
ζεσξνχληαη απφ ηνλ Καλη «αλά πάζα ζηηγκή ηέηνηνη ζαπκαηνπξγνί, εάλ δελ επηηξαπεί
ζηε θηινζνθηθή ζρνιή λα ηνπο αληηηαρζεί δεκνζίσο, φρη γηα λα θαηαξξίςεη ηηο
δηδαζθαιίεο ηνπο αιιά γηα λα εθθξάζεη αληίξξεζε ζηε καγηθή δχλακε πνπ απνδίδεη ην
θνηλφ ζε απηέο θαη ζε αληίζηνηρεο ηειεηέο»63, ψζηε έρνπλ ηε δχλακε λα παξαζχξνπλ
ηνλ ιαφ κε ηηο πξνζαξκνζκέλεο, ζχκθσλα κε ηηο επηδηψμεηο ηνπο, ζεσξίεο
απνκαθξχλνληαο ηνλ έηζη απφ ηε ρεηξαθέηεζή ηνπ. Αληίζηνηρα απφ ηε κεξηά ηνπο θαη
νη αλψηεξεο ζρνιέο έρνπλ φθεινο ζην λα ελζηεξλίδνληαη ηηο πξνηάζεηο ηεο
θηινζνθηθήο ζρνιήο, κε ην ζθεπηηθφ φηη θαη νη ίδηεο κπνξνχλ λα θέξνπλ έηζη «ηνπο
ππαιιήινπο φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηε γξακκή ηεο αιήζεηαο, νη νπνίνη θαζψο, απφ
πιεπξάο ηνπο είλαη θαιχηεξα δηαθσηηζκέλνη πεξί ηνπ θαζήθνληφο ηνπο, δελ βξίζθνπλ
αθνξκή γηα αιιαγή ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο»64, απνθεχγνληαο έηζη ελδερφκελεο
αληηξξήζεηο θαη ζηάζεηο.
Ζ απεξηφξηζηε ειεπζεξία ηεο θηινζνθηθήο ζρνιήο ζηε δεκφζηα έθθξαζε
θαζίζηαηαη έηζη απαξαίηεηε, θαζψο ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά απφ ηε κηα «ζηελ
αλάδεημε ηνπ νξζνχ θαη νξζνινγηθνχ, πξνζήθνληνο πξνο ηελ αλζξψπηλε ειεπζεξία
ηξφπνπ θπξηαξρίαο»65 θαη απφ ηελ άιιε ζηελ δηαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ ιφγνπ
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ησλ ππφινηπσλ ζρνιψλ πνπ κέζσ ησλ δηνξηζκέλσλ ηνπο ππαιιήισλ δηαρένληαη ζην
επξχηεξν θνηλφ. Απηφ βέβαηα πνπ επηηξέπεηαη (κάιηζηα ζα έπξεπε λα επηβάιιεηαη)
ζηελ θαηψηεξε ζρνιή66 δελ κπνξεί λα απνηειεί πξνλφκην θαη ησλ αλψηεξσλ ζρνιψλ
νη νπνίεο είλαη ζε θάζε πεξίπησζε ππνθείκελεο ζηνλ έιεγρν ηεο θπβέξλεζεο, αιιά
φπσο πξναλαθέξζεθε θαη ηεο θηινζνθηθήο. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε θπβέξλεζε
ππνθαζηζηά κε θάπνηνλ ηξφπν ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ζην έξγν ηεο. Οθείιεη
σζηφζν λα «ειέγρεη ηελ δεκφζηα εθδήισζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ζρνιψλ απηψλ σο
πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ θνηλσλία»67 θαη λα επηηειεί ην έξγν ηεο απηφ ζχκθσλα κε
ηνλ νξζφ Λφγν, ιακβάλνληαο δειαδή ππφςε ηηο ζπκβνπιέο ησλ κειψλ ηεο
θηινζνθηθήο.
ε θάζε πεξίπησζε ινηπφλ, ήηνη ζε θάζε παλεπηζηήκην θαη άξα ζε θάζε
θνηλνπνιηηεία, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε χπαξμε κηαο θηινζνθηθήο ζρνιήο. Ο ξφινο ηεο
είλαη φρη απιά θνκβηθφο αιιά θαη απαξαίηεηνο αθνχ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα
ειέγρεη ηηο ππφινηπεο ζρνιέο αιιά θαη ηελ ίδηα ηε θπβέξλεζε, αζθψληαο παξάιιεια
ηε δπλαηφηεηά ηεο λα ηνπο είλαη σθέιηκε. Καη ελψ ν έιεγρνο θαη ε σθειηκφηεηα πνπ
πξνζθέξνπλ νη άιιεο ζρνιέο πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο θαζεκηάο θαη
εμππεξεηνχλ ηα κεκνλσκέλα ηνπο ζπκθέξνληα, ε θηινζνθηθή ππάγεηαη κφλν ζηελ
«αιήζεηα (ηελ νπζηψδε θαη πξψηε ζπλζήθε ηεο γλψζεο ελ γέλεη)»68 θαη ππεξεηεί κφλνλ
απηή.
Σν έζραην θξηηήξην ηεο αιήζεηαο γηα ηνλ Καλη απνηειεί ν Λφγνο69 θαη κάιηζηα
ν Λφγνο εθείλνο πνπ νξίδεηαη βάζεη ελφο νξζνχ πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ απνθιείεη ηε
ζεκειίσζε ηνπ ζε εκπεηξηθέο παξαζηάζεηο θαη αληηιήςεηο αιιά θαη ζε θάζε είδνπο
πίζηε. «Όιεο νη πίζηεηο είλαη ππνθεηκεληθά επαξθείο, αληηθεηκεληθά φκσο ζπλεηδεηά
αλεπαξθείο δνμαζίεο· επνκέλσο αληηηίζεληαη ζηε γλψζε»70, θαη κάιηζηα πνιχ ζπρλά
κπνξεί λα εμππεξεηνχλ ζπκθέξνληα αιιφηξηα πξνο ηελ ίδηα ηε ινγηθή θαη ηελ
αιήζεηα. Σν κφλν πνπ απαηηεί ν Λφγνο είλαη λα αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο πνπ ζέηεη ν
ίδηνο ζηνλ εαπηφ ηνπ, αλαζέηνληαο δειαδή ηελ θξίζε ηεο εγθπξφηεηάο ηνπ
απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ ίδηα ηε ινγηθή. Πξνυπφζεζε θαη ζπλέπεηα απηήο ηεο
δηεξγαζίαο απνηειεί ε ειεπζεξία ηεο ζθέςεο πνπ πξέπεη βέβαηα λα είλαη απεξηφξηζηε,
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νθείιεη σζηφζν λα ζπλάδεη κε ηηο αξρέο ηνπ Λφγνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, φηαλ
δειαδή ε ειεπζεξία απηή, είηε θαζνδεγείηαη απφ έλα είδνο εκηηεινχο Λφγνπ, ηε
ιεγφκελε θνηλή αίζζεζε πνπ ππάξρεη ζηνπο αλζξψπνπο είηε θαηαδπλαζηεχεηαη απφ
δηάθνξνπο θεδεκφλεο πνπ ζθνπφ έρνπλ λα πξνσζήζνπλ ηα ηδηαίηεξά ηνπο
ζπκθέξνληα, θαζίζηαηαη αλαπφθεπθηνο ν απνπξνζαλαηνιηζκφο θαη ε απνκάθξπλζε
απφ ηε ζεσξεηηθά επηδεηνχκελε αιήζεηα, ελψ ε ειεπζεξία ηεο ζθέςεο κε ην λα κελ
ππάγεηαη ζηνλ έιεγρν ηνπ ίδηνπ ηνπ Λφγνπ δεκηψλεηαη θαη, επεηδή έλνρνο εδψ είλαη
φρη ε αηπρία αιιά ε αιεζηλή ππεξνςία, θπξηνιεθηηθά ράλεηαη.71
Ο Λφγνο ινηπφλ πξέπεη λα δηέπεηαη πάληνηε απφ θαλφλεο πνπ λα απνηεινχλ
ίδηνλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη πνπ λα ηνλ επηβεβαηψλνπλ, αιιά θαη λα απνιακβάλεη
ηαπηφρξνλα έλα είδνο ειεπζεξίαο πνπ δελ ηνλ θαηαζηξέθεη αιιά αληίζεηα ηνλ
πξνάγεη. Έηζη, ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, ε ειεπζεξία ζηελ δεκφζηα
έθθξαζε ηνπ ιφγνπ δελ κπνξεί λα επηηξέπεηαη άκεηξα θαη αλεμέιεγθηα ζε φινπο γηαηί
κηα ηέηνηα απφθαζε ζα δηαθχβεπε ηελ ίδηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ Λφγνπ.72 Καηαιήγνπκε
ινηπφλ ζην φηη κφλνλ εθείλνη πνπ έρνπλ αλαπηχμεη επαξθψο ηελ ηθαλφηεηα λα
πξνζαλαηνιίδνληαη ζσζηά ζηνλ Λφγν ζα έπξεπε λα δηαζέηνπλ απεξηφξηζην ην
δηθαίσκα ζηελ ειεχζεξε δεκφζηα άζθεζή ηνπ, εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ απνθπγή
θάζε θηλδχλνπ απνπξνζαλαηνιηζκνχ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, ηεο θπβέξλεζεο
αιιά θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ.
ην παξαπάλσ επηρείξεκα έγθεηηαη θαη ε επηινγή ηνπ Καλη λα δηαρσξίζεη
επίπεδα ζηε δεκνζηφηεηα πνπ δηακεζνιαβνχληαη κελ (θαζψο ππάξρεη αιιά θαη
επηβάιιεηαη έλαο βαζκφο δηάρπζεο ηνπ ιφγνπ κεηαμχ ηνπο) δηαζέηνπλ ζαθή φξηα δε.
Ζ δηάρπζε απηή αλάκεζα ζηηο ζρνιέο θαη ζηελ θπβέξλεζε, πνπ παίξλεη άιινηε ηελ
κνξθή δηαιφγνπ θαη άιινηε ηελ κνξθή αλαηξνθνδφηεζεο, είλαη αλαγθαία γηαηί
πξνσζεί θαιχηεξα ην έξγν ησλ αλψηεξσλ ζρνιψλ, πνπ κέζσ ηεο γλψζεο πνπ
παξάγνπλ εμνπιίδνπλ θαιχηεξα ηνπο αξκφδηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο ζην λα
επηηεινχλ θαιχηεξα ην έξγν ηνπο θαη λα πξνζεγγίδνπλ πεξηζζφηεξν ηελ αιήζεηα, ελψ
παξάιιεια δηεπθνιχλεη ηνλ θξαηηθφ έιεγρν θαη ηελ θξαηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα.
Χζηφζν, απηφο ν δηαρσξηζκφο επηπέδσλ «δελ αθνξά κε θαλέλαλ ηξφπν θαη‟ επζείαλ
ηνλ ιαφ ηνπ νπνίνπ δνπιεηά δελ είλαη λα αλακεηγλχεηαη ζε δεηήκαηα επηζηήκεο θαη
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θηινζνθίαο πνπ δελ θαηαλνεί ή εκη-θαηαλνεί».73 Αλ θαη ν γεληθεπκέλνο δηαθσηηζκφο
ηνπ ιανχ απνηειεί δηαξθέο αίηεκα ζε κηα θνζκνπνιηηεία, ε αλεμέιεγθηε πξφζβαζε
ηνπ ζηε γλψζε δελ απνηειεί πξνυπφζεζε, κηαο θαη απνδεηθλχεηαη αλέηνηκνο λα ηελ
αμηνπνηήζεη, ηνπιάρηζηνλ ζε έλα αξρηθφ ζηάδην, ζπγθεθξηκέλα γηα ην δηάζηεκα πνπ
επηδίδεηαη, θαζψο έηζη έρεη ζπλεζίζεη, ζηηο εγσηζηηθέο ηνπ επηδηψμεηο (επηδηψμεηο πνπ
ζπληεξνχλ θαη ελ κέξεη θαιχπηνπλ νη αλψηεξεο ζρνιέο). Σν ίδην βέβαηα ηζρχεη θαη γηα
ηνπο απνθνίηνπο ησλ ζρνιψλ, ηνπο ιεγφκελνπο „πξαθηηθνχο‟ ηεο γλψζεο, νη νπνίνη
«εκπιεθφκελνη ζην πιαίζην ησλ αηνκηθψλ θπζηθψλ επηδηψμεσλ […] νιηζζαίλνπλ ζε
ηαχηηζε κε ηηο αηνκηθέο θαη ηδηνηειείο επηδηψμεηο, εξγαιεηνπνηψληαο γη‟απηφλ ηνλ ζθνπφ
ηε γλψζε πνπ απέθηεζαλ ζην παλεπηζηήκην»74, έρνληαο απνιέζεη έηζη ην απεξηφξηζην
δηθαίσκα ζηε δεκνζηφηεηα.
Καζνξηζηηθφ ξφιν νθείιεη λα δηαδξακαηίζεη ε θηινζνθηθή πνπ ζθνπφ έρεη λα
εμαζθαιίζεη ηελ έγθπξε κεηάβαζε ηεο γλψζεο απφ ηηο αλψηεξεο ζρνιέο θαη δηακέζνπ
ησλ θξαηηθά δηνξηζκέλσλ ππαιιήισλ ζηνλ ιαφ, πνπ κφλν ζηαδηαθά θαη ππφ ηνλ
απαξαίηεην έιεγρν κπνξεί λα κεηακνξθσζεί ζε δηαθσηηζκέλν θνηλφ. Έηζη, ν
ειεγθηηθφο θαη ζπκβνπιεπηηθφο ξφινο ηεο θηινζνθηθήο έγθεηηαη ζηελ επηδίσμε ηεο
απνθαηάζηαζεο ησλ ζρέζεσλ ζην παλεπηζηεκηαθφ ζχλνιν αιιά θαη πξνο ηελ
θνηλσλία ψζηε λα κελ «αλαπαξάγνληαη ςεπδείο θαη επηθίλδπλεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ
επηκέξνπο επηζηεκψλ (ζρνιψλ) θαη θνκκαηηψλ ηεο θνηλσλίαο, πνπ ε θπβέξλεζε απφ
ιαλζαζκέλε εθηίκεζε ζα αλέρεηαη θαη ζα ππνζάιπεη πξνο βιάβελ ηνπ φινπ, κε κείσζε
ηνπ δηαθσηηζκνχ ζε θνηλσληθφ επίπεδν θαη αχμεζε ηνπ δνγκαηηζκνχ θαη ηεο
απζαηξεζίαο θαηά ηελ δηεθδίθεζε επηκέξνπο ζηφρσλ απφ φιεο ηηο πιεπξέο.»75
Όπσο γίλεηαη θαλεξφ, ν Καλη απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα δηζηαθηηθφο ζην λα
παξαρσξήζεη απεξηφξηζηε ειεπζεξία ζηνλ ιαφ, αιιά αθφκα θαη αλάκεζα ζηα
αλψηεξα επίπεδα (απηά ησλ ζρνιψλ θαη ηεο θπβέξλεζεο) θξίλεηαη απαξαίηεην λα
επηβάιιεηαη έλαο νπζηαζηηθφο θαη νξζνινγηθφο έιεγρνο πξηλ απφ θάζε δεκνζίεπζε. Ζ
δηάθξηζε αλάκεζα ζηα επίπεδα δεκνζηφηεηαο δελ είλαη πάληνηε επθξηλήο, αθνχ
παξαηεξνχκε πσο ππάξρνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δχν εηδψλ δηαβαζκίζεηο πνπ
αιιεινεκπιέθνληαη κε θεληξηθφ άμνλα ην ίδην ην παλεπηζηήκην, θαη ζπγθεθξηκέλα ηε
ζρνιή ηεο θηινζνθηθήο: Ζ πξψηε δηαβάζκηζε αθνξά ηελ θάζεηε θαηάηαμε ιαφο –
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παλεπηζηήκην – θπβέξλεζε, ελψ ε δεχηεξε πνπ ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε ηελ πξψηε,
αθνξά ηηο ζρέζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο κέζα ζην ζχλνιν ηνπ παλεπηζηεκίνπ.

1.6 Ο Κανηιανόρ έλεγσορ ζύμθωνα με ηην απσή ηηρ δημοζιόηηηαρ
Ο Καλη νξίδεη σο ζεκείν ειέγρνπ ηεο λνκηκφηεηαο θάζε δεκφζηνπ λφκνπ ηελ
ππνζεηηθή ζπγθαηάζεζε πνπ ζα έδηλε ν ιαφο γηα ηελ χπαξμε θαη δηαηήξεζε ηνπ
εθάζηνηε λφκνπ. πγθεθξηκέλα, φπσο αλαθέξεη ζην δνθίκηφ ηνπ «Πεξί ηνπ θνηλνχ
απνθζέγκαηνο….» :
«Δάλ δειαδή απηφο [ν λφκνο] είλαη θακσκέλνο έηζη ψζηε είλαη αδχλαην λα κπνξεί
έλαο ιαφο λα δψζεη ζ‟ απηφλ ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ [… ] ηφηε δελ είλαη δίθαηνο· εάλ,
φκσο είλαη κφλν δπλαηφλ λα ζπκθσλήζεη ζ‟ απηφ έλαο ιαφο, ηφηε είλαη θαζήθνλ λα
ζεσξείηαη ν λφκνο απηφο δίθαηνο - έζησ θαη αλ ν ιαφο βξίζθεηαη ηψξα ζε κηα ηέηνηα
ζέζε ή δηάζεζε ηεο λννηξνπίαο ηνπ, ψζηε, αλ ήζειε ξσηεζεί γηα ηνχην, είλαη πηζαλφλ
φηη ζα αξληφηαλε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ.»76
Ζ ζθέςε ηνπ απηή ζπλνςίδεηαη δχν ρξφληα αξγφηεξα ζην έξγν ηνπ Πξνο ηελ
αηψληα εηξήλε κε ηε κνξθή αμηψκαηνο:
«Όιεο νη πξάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε δηθαηψκαηα άιισλ αλζξψπσλ θαη ησλ νπνίσλ
ε ππνθεηκεληθή αξρή είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ δεκνζηφηεηα, είλαη άδηθεο.»77
Με ην αμίσκα απηφ ν Καλη επηρεηξεί έλα ζεσξεηηθφ πείξακα, έλα είδνο
ειέγρνπ γηα ην δίθαην θάζε πνιηηηθήο πξάμεο. Πξφθεηηαη βέβαηα γηα έλαλ ππνζεηηθφ
έιεγρν πνπ δελ ζπλεπάγεηαη φηη θάζε πξάμε ζα δεκνζηεχεηαη πξαγκαηηθά, αιιά ζα
ιεηηνπξγεί ζαλ έλα αξλεηηθφ πείξακα ηνπ Καζαξνχ Λφγνπ78. Απηφ πνπ εμεηάδεηαη
δειαδή θάζε θνξά είλαη ε δπλαηφηεηα ελφο αμηψκαηνο λα αληέρεη θαη λα επηβηψλεη ηεο
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δεκνζηνπνίεζήο ηνπ θαη φρη νη πξαγκαηηθέο αληηδξάζεηο ηνπ θνηλνχ ζηελ πεξίπησζε
ηεο πξαγκαηηθήο δεκνζηνπνίεζεο.79
Όπσο γίλεηαη θαλεξφ, ν Καλη επηρεηξεί λα ζπλδέζεη ζην αμίσκα απηφ ηελ ηδέα
ηεο δηθαηνζχλεο κε ηελ δεκνζηφηεηα θαη άξα κε ηελ απνδνρή ηνπ θνηλνχ, πνπ εληέιεη
θαηαδεηθλχεηαη σο απαξαίηεηνο αιιά θαη επαξθήο φξνο γηα ην δίθαην θάζε πξάμεο. Ζ
αξρή ηεο δεκνζηφηεηαο (publicity principle) δηαηππψλεηαη κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα
ππνδεηθλχεη ηνλ ζπιινγηζκφ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε πνιηηηθή κπνξεί λα δηελεξγείηαη
κε δίθαην ηξφπν, λα βξίζθεηαη δειαδή ζε ζπκθσλία κε ηνλ εζηθφ λφκν. Παξά ηηο
δπζθνιίεο πνπ θαίλεηαη λα θέξεη έλαο ηέηνηνο ζπλδπαζκφο, ν Καλη πηζηεχεη πσο ε
επεκεξία ηνπ ιανχ (πνπ απνηειεί ζθνπφ ηεο πνιηηηθήο) θαη νη εζηθνί πεξηνξηζκνί
(πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ εζηθφ λφκν) κπνξνχλ ηειηθά λα ζπλδπαζηνχλ επηηπρψο.80
H θαζνιηθή απνδνρή ηνπ λφκνπ απνηειεί θξηηήξην γηα ηελ εγθπξφηεηά ηνπ,
ελψ, γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ εζηθνχ λφκνπ, γλψκνλα απνηειεί πάιη ε δπλάκεη
θαζνιηθφηεηα ηνπ. Έηζη, ζχκθσλα κε ηνλ Davis81, ε αξρή ηεο δεκνζηφηεηαο είλαη κηα
εθδνρή ηεο πεξίθεκεο θαηεγνξηθήο πξνζηαγήο ηνπ Καλη82. Ζ κφλε δηαθνξά πνπ ζα
κπνξνχζακε λα επηζεκάλνπκε εληνπίδεηαη ζην είδνο ηεο πεγήο ησλ αμησκάησλ γηα ηα
νπνία θάζε θνξά ηζρχεη. Ζ θαηεγνξηθή πξνζηαγή εθαξκφδεηαη γηα λα ειεγρζεί ην
θαηά πφζνλ ην πξνζσπηθφ αμίσκα θάπνηνπ ζα κπνξνχζε λα ηζρχζεη θαζνιηθά ζηελ
εζηθή, ελψ ε αξρή ηεο δεκνζηφηεηαο εθαξκφδεηαη ζηελ πνιηηηθή γηα λα ειεγρζεί ην
θαηά πφζνλ ηα αμηψκαηα πνπ ζέηεη ν εθάζηνηε λνκνζέηεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη
απνδεθηά απφ φινπο.
Δλψ, βέβαηα, ε αξρηθή θαηεγνξηθή πξνζηαγή δηαηππψλεηαη αληαλαθιψληαο ην
εκπεηξηθφ ηεο πεξηερφκελν θαη δηαηεξψληαο ηνλ ζεηηθφ ηεο πξνζαλαηνιηζκφ, δελ ζα
κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ηζρχεη ην ίδην γηα ηελ αξρή ηεο δεκνζηφηεηαο. χκθσλα
ινηπφλ κε ηελ ηειεπηαία, αθξηβψο επεηδή δελ απνηειεί κηα εκπεηξηθή αξρή αιιά έλα
πείξακα ηεο ζθέςεο, δελ είλαη πάληνηε εμαζθαιηζκέλν φηη ζα έρνπκε πάληνηε έλα
ζαθέο θαη αθξηβέο πφξηζκα πνπ ζα καο ππνδεηθλχεη πνηα πξάμε είλαη άδηθε θαη πνηα
φρη. Δπηπιένλ, ν έιεγρνο απηφο πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο
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δεκνζηφηεηαο είλαη θαη‟ αξρήλ αξλεηηθφο. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη κπνξεί λα καο
ππνδείμεη κφλν πνηεο πξάμεηο είλαη άδηθεο αιιά φρη απηέο πνπ είλαη δίθαηεο.83
Έλα άιιν πξφβιεκα πνπ αλαθχπηεη είλαη φηη, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, κπνξεί
λα ιακβάλνληαη πνιηηηθέο απνθάζεηο πνπ δελ ραίξνπλ κελ θνηλήο απνδνρήο,
θαίλνληαη σζηφζν λα είλαη νη θαηάιιειεο ζχκθσλα κε ην γεληθφ δίθαην. Ο K.R.
Luban ρσξίδεη ηηο πεξηπηψζεηο απηέο βάζεη παξαδεηγκάησλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο84.
H πξψηε θαηεγνξία αθνξά πεξηπηψζεηο φπνπ ε επίδεημε ειένπο ζε ζέκαηα
δηθαηνζχλεο κπνξεί λα έρεη κελ ζεηηθά απνηειέζκαηα σο πξνο ηε κεηέπεηηα
ζπκπεξηθνξά ηνπ δξάζηε, ε δεκνζίεπζε ηεο φκσο κπνξεί λα νδεγήζεη θάπνηνπο λα
επαλαιάβνπλ ηελ εγθιεκαηηθή απηή ζπκπεξηθνξά, ζθεπηφκελνη φηη ελδερνκέλσο δελ
ζα ππνζηνχλ ηηο αλάινγεο ζπλέπεηεο. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αθνξά πεξηπηψζεηο
δίθαηεο κελ απνρψξεζεο (π.ρ. ελφο άδηθνπ θαζεζηψηνο) ή απφζπξζεο (π.ρ. ελφο
λφκνπ) πνπ ε δεκνζηνπνίεζή ηνπο φκσο κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζχκεηεο θαη
έληνλεο αληηδξάζεηο (π.ρ. ε δεκνζίεπζε ηεο εκεξνκελίαο γηα ηελ πξνζπάζεηα ειέγρνπ
ηεο αγνξάο ησλ φπισλ ζα νδεγνχζε ζε καδηθή ψζεζε ζηηο αγνξέο). Ζ ηξίηε
θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζε πεξηπηψζεηο φπσο απηή ηνπ Φπρξνχ πνιέκνπ, φπνπ ε
δηαηήξεζε ηεο κπζηηθφηεηαο ησλ ελαέξησλ παξαβηάζεσλ θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο
ζπγθξαηνχζε ηνπο ιανχο απφ ηελ απαίηεζε λα αληαπνδίδνληαη θαη άξα λα
δηαησλίδνληαη νη πξάμεηο ερζξφηεηαο. Ζ ηειεπηαία θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηηο
«θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ» δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα μεδηπισζεί έλα δηπισκαηηθφ
παηρλίδη αλάκεζα ζε πνιηηηθνχο θαη ηδησηηθά ζπκθέξνληα κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε
ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζα εμππεξεηεί κελ ην θνηλφ θαιφ, ζα παξαθάκπηεη δε ηελ αξρή
ηεο δεκνζηφηεηαο.
Κξίλεηαη έηζη ζθφπηκν λα επαλεμεηάζνπκε ηελ αξρή ηεο δεκνζηφηεηαο ψζηε
λα ειέγμνπκε αλ θαη θαηά πφζνλ κπνξεί εληέιεη λα απνηειεί θξηηήξην γηα ηελ επηινγή
δίθαηεο

πνιηηηθήο

ζπκπεξηθνξάο.

Θα

επηρεηξήζνπκε

ηνλ

έιεγρν

απηφλ

δηαζαθελίδνληαο θαη νξίδνληαο εθ λένπ ηηο έλλνηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη, θαη
ζπγθεθξηκέλα ζα επηδηψμνπκε λα πξνζδηνξίζνπκε ην είδνο ηεο δεκνζηφηεηαο ζην
νπνίν αλαθεξφκαζηε, ηελ ππφζηαζε ησλ πνιηηηθψλ πξάμεσλ πνπ ηίζεληαη πξνο
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δεκνζίεπζε, αιιά θαη ηε κνξθή ππφ ηελ νπνία εκθαλίδεηαη ν ιαφο ζην πιαίζην ηεο
αξρήο ηεο δεκνζηφηεηαο.
Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηελ θαληηαλή αληίιεςε ζρεηηθά κε ην
πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο ηνπ ιανχ ζα πξέπεη λα αλαηξέμνπκε ζηηο απφςεηο ηνπ Καλη
γηα ην αξρηθφ ζπκβφιαην ζπγθξφηεζεο πνπ ππνρξενχηαη λα ζπλάςεη θάζε αζηηθή
πνιηηηθή θνηλφηεηα θαη κάιηζηα ζηνλ ίδην ηνλ ζθνπφ απηνχ ηνπ ζπκβνιαίνπ:
«Σε ζχλδεζε πνιιψλ γηα νπνηνδήπνηε (θνηλφ) ζθνπφ (πνπ ηνλ έρνπλ φινη)
κπνξνχκε λα ηε βξνχκε ζε φια ηα θνηλσληθά ζπκβφιαηα· αιιά ζχλδεζε πνιιψλ, πνπ
είλαη απηή θαζαπηήλ ν ζθνπφο (πνπ νθείιεη λα ηνλ έρεη ν θαζέλαο), άξα [κηα ζχλδεζε
πνπ λα] είλαη θαζήθνλ άλεπ φξσλ θαη πξψην – κηα ηέηνηα ζχλδεζε κπνξεί λα ππάξμεη
κφλν κέζα ζε κηα θνηλσλία ελφζσ απηή βξίζθεηαη ζην θαζεζηψο ηεο πνιηηείαο, δειαδή
απνηειεί έλα ζψκα. Ο ζθνπφο [ηνπ ζπκβνιαίνπ] είλαη ην δίθαην ησλ αλζξψπσλ θάησ
απφ δεκφζηνπο λφκνπο αλαγθαζκνχ, απφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί ζηνλ θαζέλα λα
εμαζθαιηζηεί φ,ηη ηνπ αλήθεη νξηζηηθά θαη ελαληίνλ ηεο επηβνπιήο θάζε άιινπ.»85
Έηζη ινηπφλ, ην ζπκβφιαην απηφ απφ ηε κηα απνηειεί απηνζθνπφ, ελψ απφ ηελ
άιιε δηαζθαιίδεη ηελ ειεπζεξία θαη αλεμαξηεζία ηνπ θαζελφο (ζην βαζκφ βέβαηα πνπ
δελ δηαθπβεχεη ηελ ειεπζεξία θαη αλεμαξηεζία ησλ ππνινίπσλ).

χκθσλα κε ηνλ

86

Peterson , ζηνλ βαζκφ πνπ έλαο ιαφο είλαη ελσκέλνο ππφ έλα ηέηνην ζπκβφιαην,
ζπγθξνηεί ηαπηφρξνλα ηε ζπλνιηθή ιατθή βνχιεζε. Απηφ ζεκαίλεη πσο ζηελ θνηλή
απηή βνχιεζε ζπλελψλεηαη ηαπηφρξνλα θάζε αηνκηθή ράξηλ ηεο εμαζθάιηζεο ηνπ
δίθαηνπ ησλ αλζξψπσλ. πλεπεία απηνχ ζα κπνξνχζακε λα εξκελεχζνπκε ηελ ηδέα
ελφο ιανχ κε φξνπο θνηλήο βνχιεζεο πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ επίηεπμε ηνπ
ζηφρνπ ηνπ αξρηθνχ απηνχ ζπκβνιαίνπ, ζηε δηαζθάιηζε δειαδή ησλ δηθαησκάησλ
φισλ ππφ δεκφζηνπο εμαλαγθαζηηθνχο λφκνπο. Με απηνχο ηνπο φξνπο ινηπφλ πξέπεη
λα θαηαλνήζνπκε ηελ έλλνηα ηεο ζεσξεηηθήο ζπγθαηάζεζεο πνπ δίλεη ν ιαφο ζηελ
αξρή ηεο δεκνζηφηεηαο, ήηνη κε ην λα ηε ζπλδέζνπκε κε ην αξρηθφ ζπκβφιαην πνπ
ζπλάπηεη θάζε θνηλνπνιηηεία. Σν θαλνληζηηθφ απηφ πεξηερφκελν πνπ απνδίδεηαη ζηελ
αξρή ηεο δεκνζηφηεηαο, ε αλάγθε δειαδή ζπγθαηάζεζεο ηνπ ιανχ (έζησ ππνζεηηθή)
πνπ πξνζβιέπεη ζηε δηαηήξεζε κηαο δίθαηεο θνηλνπνιηηείαο, λνεκαηνδνηεί απηφκαηα
ηελ ίδηα ηελ αξρή ηεο δεκνζηφηεηαο θαζψο ζα ήηαλ αληηθαηηθφ γηα ηνλ ιαφ λα
85
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Απάλσ ζην θνηλφ απφθζεγκα, φ.π., ζει.129
Peterson, φ.π., p.239
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ζπλαηλέζεη ζε νπνηαδήπνηε πνιηηηθή απφθαζε πνπ ζα δηαθχβεπε ηνπο ίδηνπο ηνπο
ζηφρνπο ηεο θνηλνπνιηηείαο. Αλ ινηπφλ ζθνπφ ηεο θνηλήο βνχιεζεο απνηειεί ε
δηαηήξεζε ηεο θνηλνπνιηηείαο θαη κάιηζηα ε δηαζθάιηζε ηνπ δίθαηνπ ησλ αλζξψπσλ
πνπ δνπλ κέζα ζε απηή, ηφηε ην θξηηήξην πνπ αμηψλεη ε αξρή ηεο δεκνζηφηεηαο
εηζάγεη έλα εζηθφ πξφηππν ζπκπεξηθνξάο ζχκθσλα κε ην νπνίν νη λφκνη ζα πιεξνχλ
ή φρη ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο πξνο ζέζπηζή ηνπο, απνδίδνληάο ηεο έηζη ζεηηθφ
πεξηερφκελν.
Έλα δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πξέπεη λα απνδψζνπκε ζηνλ ιαφ είλαη απηφ
ηεο νξζνινγηθφηεηαο ησλ κειψλ ηνπ. Ζ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο δεκνζηφηεηαο σο
εξγαιείν ειέγρνπ ησλ πνιηηηθψλ πξάμεσλ εμαξηάηαη απφ ηελ αληίδξαζε ελφο
ηδαληθνχ87 θνηλνχ ζην αμίσκα πνπ θάζε θνξά αλαθνηλψλεηαη. Σν θνηλφ πξέπεη λα
ζεσξεζεί φηη απαξηίδεηαη θαηαξρήλ απφ νξζνινγηθά φληα πνπ ηαπηφρξνλα αμηψλνπλ
ηελ δπλαηφηεηα λα δξνπλ ειεχζεξα θαη απηφλνκα. Μφλν ππφ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο
νη πνιίηεο κπνξνχλ λα απνηεινχλ άμηνπο θξηηέο ηνπ πνιηηηθνχ αμηψκαηνο πνπ θάζε
θνξά πξνηείλεηαη, γηαηί κφλνλ έηζη ζα ήηαλ εθηθηφ λα αληηηαρζνχλ ζε αμηψκαηα πνπ
ζα απνηεινχζαλ απεηιή γηα ηελ ειεπζεξία ηνπο88, θαη γηαηί κφλνλ έηζη (ζχκθσλα
δειαδή κε ηνλ νξζφ Λφγν) ζα ελέθξηλαλ αμηψκαηα πνπ ζα ππεξεηνχζαλ ην θνηλφ
θαιφ.
Όζνλ αθνξά ηψξα ηελ ππφζηαζε ησλ πνιηηηθψλ πξάμεσλ πνπ ηίζεληαη πξνο
δεκνζίεπζε, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχκε ζηνλ δηάινγν πνπ αλαπηχρζεθε
ζρεηηθά κε ην αλ εζηθή αμία πνπ ηνπο αλαινγεί νξίδεηαη βάζεη ησλ θηλήηξσλ πνπ ηηο
ππαγνξεχνπλ ή αλ ην ίδην ην πεξηερφκελν ησλ πξάμεσλ είλαη απηφ πνπ ηηο θαζηζηά
δίθαηεο ή φρη. Ο ίδηνο ν Καλη αλαθέξεη φηη89:
«Η εζηθή αμία δελ κπνξεί λα ππάξρεη αιινχ παξά κφλν ζην αμίσκα πνπ θαζνξίδεη
ηε ζέιεζε, άζρεηα απφ ηνπο ζθνπνχο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε κηα
ηέηνηα πξάμε· γηαηί φληαο ε ζέιεζε ηνπνζεηεκέλε αλάκεζα ζην a priori αμίσκά ηεο, ην
νπνίν αθνξά ηε κνξθή, θαη ζην a posteriori θίλεηξφ ηεο, ην νπνίν αθνξά ην
πεξηερφκελν, βξίζθεηαη ηξφπνλ ηηλά ζε έλα ζηαπξνδξφκη· εθφζνλ ε ζέιεζε πξέπεη κε
θάηη λα θαζνξηζηεί, ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη κε ην κνξθηθφ αμίσκα ηεο βνπιεηηθήο
87

πνπ βξίζθεηαη ζην αλψηαην επίπεδν, αιιά θαη κε ηελ έλλνηα ηνπ „ηδεαηνχ‟. Ζ έκθαζε είλαη δηθή
κνπ.
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δχλακεο γεληθά, φηαλ κηα πξάμε γίλεηαη απφ θαζήθνλ, γηαηί ηφηε απνζχξεηαη θάζε
αμίσκα πνπ αθνξά ην πεξηερφκελν.»
χκθσλα κε ηνλ Luban90, ην λα εζηηάδνπκε ηελ πξνζνρή καο πεξηζζφηεξν
ζηα αμηψκαηα πνπ δηέπνπλ ηηο πξάμεηο παξά ζηηο πξάμεηο θαζεαπηέο ζεκαίλεη φηη
εζηηάδνπκε πεξηζζφηεξν ζηα θίλεηξα πνπ θαηεπζχλνπλ ηηο πξάμεηο, παξά ζηε θχζε
ησλ ίδησλ ησλ πνιηθψλ πξάμεσλ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα θίλεηξα ησλ αλζξψπσλ δελ
είλαη πάληνηε αλαγλσξίζηκα, ε θαληηαλή απηή άπνςε ππνδειψλεη φηη ε αξρή ηεο
δεκνζηφηεηαο ζα ήηαλ πνιχ πην ρξήζηκε ζε απηνχο πνπ απνθαζίδνπλ θαη εθηεινχλ
ηηο πνιηηηθέο πξάμεηο (δειαδή ζηηο πνιηηηθέο αξρέο), παξά ζε απηνχο πνπ σο
παξαηεξεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κφλν λα ηηο αμηνινγήζνπλ (δειαδή ζηνλ ιαφ). Ζ
νπηηθή απηή έρεη ην πιενλέθηεκα ηνπ ειέγρνπ ηεο εζηθήο αμίαο κηαο πνιηηηθήο
πξάμεο κε ηελ έλλνηα φηη ην πξαγκαηηθφ αμίσκα πνπ ηε δηέπεη ζα πξέπεη λα ραίξεη
ιατθήο ζπλαίλεζεο κέζσ ηεο δεκνζηνπνίεζήο ηεο θαη δελ ζα κπνξνχζε λα επηβηψζεη
ρσξίο απηή. Σαπηφρξνλα φκσο έρεη θαη έλα κεηνλέθηεκα: αθνχ είλαη δπλαηφλ γηα
φινπο ηνπο αλζξψπνπο λα ηξέθνληαη ελίνηε κε απηαπάηεο, ην ίδην ζα κπνξνχζε λα
ηζρχεη θαη γηα ηηο πνιηηηθέο αξρέο, νη νπνίεο, εθκεηαιιεπφκελεο κηα ηέηνηα
πηζαλφηεηα, ζα κπνξνχζαλ λα ηζρπξηζηνχλ φηη ηα ππνθείκελα θίλεηξά ηνπο είλαη
αλεπίιεπηα, αθφκα θη αλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαίλεηαη ζηνπο ππνινίπνπο φηη νη
αξρηθέο πξνζέζεηο ήηαλ αμηφκεκπηεο.
Άιινη κειεηεηέο, φπσο ν Davis91, δηαθσλνχλ κε ηελ παξαπάλσ εξκελεία θαη
ζεσξνχλ φηη είλαη ε πξνηηζέκελε πξάμε, θαη φρη ην θίλεηξν πνπ ηελ θαηεπζχλεη, ην
θξηηήξην γηα λα δηαπηζησζεί κέζσ ηνπ ειέγρνπ ηεο δεκνζηφηεηαο αλ κηα πνιηηηθή
πξάμε είλαη δίθαηε ή φρη. Δθείλν πνπ πξέπεη λα ειεγρζεί είλαη ην θαηά πφζνλ ην
αμίσκα ηεο ζέιεζεο σο ε ππνθεηκεληθή αξρή ηεο βνχιεζεο ζα κπνξνχζε
ηαπηφρξνλα λα πθίζηαηαη θαη σο αληηθεηκεληθή αξρή ηεο βνχιεζεο θαη άξα λα
ηζρχζεη σο γεληθφο λφκνο. Σν θίλεηξν ηεο εθάζηνηε πξάμεο κπνξεί λα ζηνρεχεη ζε
νηηδήπνηε, αξθεί ε ίδηα ε πξάμε λα ζπκκνξθψλεηαη εληέιεη πξνο ηνλ εζηθφ λφκν.
πκπεξαζκαηηθά, γηα λα δηαηεξεζεί ε λνκηκφηεηα ή ην δίθαην κε ηελ θαλνληζηηθή
ηνπ έλλνηα αξθεί νη πνιηηηθέο πξάμεηο (θαη φρη ηα θίλεηξα) λα ζπκθσλνχλ κε ηηο
αξρέο ηηο θαζνιηθφηεηαο, φπσο άιισζηε νξίδεη ε αξρή ηεο δεκνζηφηεηαο.
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Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα εμεηάζνπκε ην είδνο ηεο δεκνζηφηεηαο ζην νπνίν
αλαθέξεηαη ε θαληηαλή αξρή ηεο δεκνζηφηεηαο. χκθσλα κε ην Luban92, ππάξρνπλ
ηξεηο πηζαλέο εθδνρέο κνξθήο γηα ηελ χπαξμε ηεο: ε γεληθή γλψζε, ε ακνηβαία γλψζε
θαη ν θξηηηθφο δεκφζηνο δηάινγνο. Σν πξψην είδνο ηεο δεκνζηφηεηαο αλαθέξεηαη ζηηο
πεξηπηψζεηο φπνπ θάηη είλαη γλσζηφ ζην επξχ θνηλφ. Ζ γεληθή ή γεληθεπκέλε απηή
γλψζε απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο δεκνζηφηεηαο, δελ εμαζθαιίδεη σζηφζν
ηελ πνιηηηθή ηεο δηάζηαζε, αθνχ πξφθεηηαη πεξηζζφηεξν γηα παξάιιειε γλψζε
πνιιψλ αηφκσλ, γηα ηδησηηθή δειαδή γλψζε. Απηφ ζπλεπάγεηαη πσο γηα λα ζεσξεζεί
κηα γλψζε δεκφζηα πξέπεη ηαπηφρξνλα λα είλαη θαη ακνηβαία. Ζ ακνηβαία γλψζε
ηζρχεη γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ φινη (ην επξχ θνηλφ) είλαη γλψζηεο κηαο πιεξνθνξίεο
θαη ηαπηφρξνλα φινη γλσξίδνπλ φηη φινη είλαη γλψζηεο απηήο ηεο ίδηαο πιεξνθνξίαο.
Ζ ακνηβαία απηή γλψζε δελ ζπλεπάγεηαη σζηφζν φηη ζα ζπλνδεχεηαη θαη απφ θξηηηθφ
δεκφζην δηάινγν ή δεκφζηα αληηπαξάζεζε επί απηήο ηεο πιεξνθνξίαο – ζπλζήθε πνπ
ραξαθηεξίδεη ην ηξίην είδνο δεκνζηφηεηαο.
Χζηφζν, κηα ηέηνηα εξκελεία ηεο δεκνζηφηεηαο παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο
δπζθνιίεο φηαλ ζπλδπάδεηαη κε ηελ θαληηαλή αξρή ηεο δεκνζηφηεηαο. Απηφ
ζπκβαίλεη γηαηί, παξά ηα πξνθαλή νθέιε ελφο θξηηηθνχ δεκφζηνπ δηαιφγνπ πνπ ζα
ζηφρεπε ζηελ επηινγή δίθαησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ, ν δηάινγνο απηφο παξακέλεη
πάληνηε κηα a priori ζπλζήθε θαη κάιηζηα κηα ζπλζήθε πνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε,
έρεη κφλν ζεσξεηηθφ ραξαθηήξα. Έηζη, ελψ θαίλεηαη πσο ε αξρή ηεο δεκνζηφηεηαο
ζπλάδεη πεξηζζφηεξν κε ηε κνξθή ηνπ θξηηηθνχ δεκφζηνπ δηαιφγνπ, ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα κηα ηέηνηα επηινγή ζα κείσλε ηελ ίδηα ηελ αμία ηεο αξρήο σο
εξγαιείν ειέγρνπ θαη επηινγήο πνιηηηθψλ απνθάζεσλ. χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ
Luban93, αλ θξίλνπκε απαξαίηεην λα δηαηεξήζνπκε ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο αξρήο, ην
είδνο ηεο δεκνζηφηεηαο πνπ δηαθπβεχεη ζηνλ κηθξφηεξν βαζκφ ηελ αμηνπηζηία ηεο
θαληηαλήο αξρήο ηεο δεκνζηφηεηαο δελ κπνξεί λα είλαη παξά ε πεξίπησζε ηεο
ακνηβαίαο γλψζεο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

2.1 Ιζηοπικά ζηοισεία για ηην πεπίοδο ζςγγπαθήρ ηος Μαπξ ζσεηικά με ηην
ελεςθεπία ηος Σύπος94

Σελ επνρή πνπ ν Μαξμ μεθηλά ηε ζπγγξαθηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία σο
δεκνζηνγξάθνο ε Γεξκαλία απνηειεί κηα νκνζπνλδία θξαηηδίσλ κε δεχηεξν
κεγαιχηεξν, κεηά ηελ Απζηξία, ην θξαηίδην ηεο Πξσζίαο. Ζ Ρελαλία, θνκκάηη ηνπ
Πξσζηθνχ θξάηνπο θαη γελέηεηξα95 ηνπ Μαξμ, απνηεινχζε εθείλε ηελ επνρή ηελ πην
αλαπηπγκέλε βηνκεραληθά θαη θνηλσληθά επαξρία, ελψ δηαηεξνχζε (παξά ηελ
πξνζάξηεζή ηεο ζηελ Πξσζία) ηνλ Ναπνιεφληεην Κψδηθα, ζχλνιν λφκσλ αζηηθνχ
δηθαίνπ βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο, γεγνλφο πνπ ηεο παξείρε
θάπνηα δεκνθξαηηθά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε Πξσζία.
ην ηζηνξηθφ απηφ πιαίζην, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1841, ε πξσζηθή βαζηιηθή
θπβέξλεζε ζεζπίδεη θαη δεκνζηεχεη κηα Οδεγία Λνγνθξηζίαο πξνο ελίζρπζε ηνπ
παιαηφηεξνπ Γηαηάγκαηνο Λνγνθξηζίαο ηνπ 1819. Ζ Οδεγία απηή, παξά ηνλ θαη‟
επίθαζε θηιειεχζεξν ραξαθηήξα ηεο, απνδεηθλχεηαη αθφκα πην απζηεξή θαη
ζπληεξεηηθή, βαζίδεηαη δε ζε θξηηήξηα απζαίξεηα θαη αλππφζηαηα: «Η ινγνθξηζία ηεο
κεξνιεςίαο θαη ε κεξνιεςία ηεο ινγνθξηζίαο είλαη έλα δψξν ηεο λέαο θηιειεχζεξεο
Οδεγίαο»96. Με ην άξζξν ηνπ «Παξαηεξήζεηο γηα ηελ πξφζθαηε πξσζηθή νδεγία πεξί
ινγνθξηζίαο. Απφ έλαλ Ρελαλφ» ν Μαξμ αζθεί δξηκχηαηε θξηηηθή ζην πεξηερφκελν
ηεο Οδεγίαο, αιιά θαη ζηελ άζθεζε ηεο ινγνθξηζίαο γεληθά. Λφγσ ηεο απζηεξήο
ινγνθξηζίαο ζηελ Πξσζία ην άξζξν δεκνζηεχεηαη ζηελ Διβεηία απφ ηνλ θίιν ηνπ
Μαξμ, Arnold Ruge, ζην πξννδεπηηθφ πεξηνδηθφ ηνπ Αλέθδνηα γηα ηελ λεφηεξε
γεξκαληθή θηινζνθία θαη δεκνζηφηεηα ην 1843.
Σελ ίδηα επνρή, μεθηλά ζηελ Πξσζία κηα ζπδήηεζε γηα ηε ινγνθξηζία πνπ
ζχληνκα εμειίζζεηαη ζε δεκφζηα αληηπαξάζεζε. Πέξα απφ ηελ επηβνιή ηεο Οδεγίαο,
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αθνξκή απνηέιεζε θαη ε δεκνζίεπζε κηαο ζεηξάο άξζξσλ ζηελ επίζεκε θπβεξλεηηθή
εθεκεξίδα ηεο Πξσζίαο πνπ είρε σο ζέκα ηελ ππεξάζπηζε ηνπ ζεζκνχ ηεο
ινγνθξηζίαο. θνπφο ησλ άξζξσλ ήηαλ λα «δηαθσηίζνπλ ην θνηλφ ζρεηηθά κε ηηο
πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ηεο θπβέξλεζεο»97. Σν ζέκα ηεο ινγνθξηζίαο θαη ηεο
ειεπζεξίαο ηνπ Σχπνπ πεξλά αλαπφθεπθηα θαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
Κνηλνβνπιίνπ ηεο Δπαξρίαο ηνπ Ρήλνπ.
Σα Πεξηθεξεηαθά Κνηλνβνχιηα, ζεζκφο πνπ ππήξρε ήδε απφ ην 1823, είραλ
θαζαξά ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα θαη απνηεινχζαλ απνηέιεζκα ηεο θπβεξλεηηθήο
δέζκεπζεο γηα κηα Γεξκαλία κε πην εληζρπκέλν θνηλνβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα. Καζψο
φκσο ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο πξνεξρφηαλ απφ ηελ ηάμε ησλ επγελψλ, νη
απνθάζεηο ησλ Κνηλνβνπιίσλ απνηεινχζαλ αλαπφθεπθηα κέζν γηα ηε δηαηήξεζε θαη
δηεχξπλζε

ησλ

ζπκθεξφλησλ

ησλ

ίδησλ

ησλ

επγελψλ.

Σα

Κνηλνβνχιηα

πξαγκαηεχνληαλ ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ απνθιεηζηηθά ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη
δηνίθεζε, δηαηεξνχζαλ φκσο θαη ην δηθαίσκα ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε
θπβεξλεηηθά λνκνζρέδηα πξνο ςήθηζε. Όιεο νη ζπλεδξηάζεηο δηεμάγνληαλ
θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ θαη ζε πιήξε κπζηηθφηεηα κέρξη ην 1841, φηαλ κε ηελ
άλνδν ηνπ Φξεηδεξίθνπ Γνπιηέικνπ Γ‟ απνθαζίζηεθε λα αξζεί θάζε κπζηηθφηεηα
πνπ ηηο πεξηέβαιε. Ζ πξψηε ζπλεδξίαζε ζχκθσλα κε ηα λέα δεδνκέλα δηεμήρζε ζην
Νηίζειληνξθ κεηαμχ 23 Μάηνπ θαη 25 Ηνπιίνπ ηεο ίδηαο ρξνληάο.
Ο Μαξμ αζρνιήζεθε εθηελψο κε ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 6νπ Πεξηθεξεηαθνχ
Κνηλνβνπιίνπ ηεο Δπαξρίαο ηνπ Ρήλνπ πνπ είραλ σο ζέκα, αλάκεζα ζε άιια, ηε
δεκνζίεπζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ Σχπνπ. Ο
Μαξμ ζπλέγξαςε ηξεηο ζεηξέο άξζξσλ ζρεηηθά κε ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ
Κνηλνβνπιίνπ, εθ ησλ νπνίσλ ε πξψηε εκπεξηείρε ηελ θξηηηθή ηνπ γηα ηελ πξσζηθή
ινγνθξηζία, αιιά θαη κηα ζεηξά επηρεηξεκάησλ γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο ειεπζεξίαο
ηνπ Σχπνπ θαη ηεο ειεπζεξίαο ελ γέλεη. Σα άξζξα απηά, έμη ζην ζχλνιν θαη
δεκνζηεπκέλα απφ ηηο 5 Μαΐνπ98 κέρξη θαη ηηο 19 ηνπ ίδηνπ κήλα ην 1842, κε γεληθφ
ηίηιν «πδεηήζεηο γηα ηελ ειεπζεξνηππία θαη ηε δεκνζίεπζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Πεξηθεξεηαθνχ Κνηλνβνπιίνπ» ζπληζηνχλ ηελ πξψηε δεκνζηνγξαθηθή ζπκβνιή ηνπ
Μαξμ ζηελ Δθεκεξίδα ηνπ Ρήλνπ (Rheinsche Zeitung).
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Ζ Δθεκεξίδα ηνπ Ρήλνπ, απνηέιεζκα ηεο ζχκπξαμεο κηαο νκάδαο εκπφξσλ
θαη ηξαπεδηηψλ, θαη ζπλεπψο εξγαιείν πξνάζπηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο αζηηθήο
ηάμεο, ήηαλ ήδε ζε θπθινθνξία απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1842. ρεδφλ άκεζα ε
εθδνηηθή νκάδα ηεο εθεκεξίδαο ήξζε ζε επαθή κε ηνλ Μαξμ θαη επεδίσμε ηε
ζπλεξγαζία καδί ηνπ. Λίγν κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ άξζξσλ ηνπ γηα ηελ
ειεπζεξνηππία θαη ηηο δηζπξακβηθέο θξηηηθέο πνπ απηά απέζπαζαλ, ν ίδηνο
αλαιακβάλεη ρξέε αξρηζπληάθηε θαη πνιχ ζχληνκα νη πσιήζεηο ηεο Δθεκεξίδαο ηνπ
Ρήλνπ εθηνμεχνληαη ζηα χςε. Ζ απζηεξή θαη ζε βάζνο πνιηηηθή θξηηηθή πνπ αζθείηαη
ράξηο ζηελ νμχλνηα θαη πάληα ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Μαξμ, αιιά θαη ε έθηαζε πνπ ε
θξηηηθή απηή ιακβάλεη, θαζψο θαη ε επηκνλή ηεο ζχληαμεο λα κελ απνθαιχςεη ην
φλνκα ηνπ δεκνζηνγξάθνπ ελφο αηρκεξνχ άξζξνπ νδεγεί ηελ πξσζηθή θπβέξλεζε ζε
αιιαγή ζηάζεο θαη ζηελ πηνζέηεζε επηζεηηθήο ηαθηηθήο. Ζ εθεκεξίδα ππάγεηαη
αξρηθά ζε απζηεξή ινγνθξηζία, ελψ ε θπθινθνξία ηεο απαγνξεχεηαη εληειψο απφ
ηελ 1ε Απξηιίνπ ηνπ 1843. Καζψο ν Μαξμ αδπλαηεί λα απνηξέςεη ηελ απαγνξεπηηθή
απηή απφθαζε, παξαηηείηαη ζηηο 17 Μαξηίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ
κήλα απνρσξεί απφ ηε ρψξα.

2.2 Η έννοια ηηρ λογοκπιζίαρ και ηηρ ελεςθεπίαρ ηος Σύπος ζηον Μαπξ
Ζ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Μαξμ ζρεηηθά κε ηελ ινγνθξηζία θαη ηελ ειεπζεξία
ηνπ Σχπνπ εζηηάδεη θπξίσο ζηελ επίδξαζε πνπ αζθεί ν ζεζκηθφο θξαηηθφο
παξάγνληαο αξρήο, ήηνη ζηηο πνιηηηθέο ή λνκηθέο απνθάζεηο ηεο Πξσζηθήο
θπβέξλεζεο, θαη ιηγφηεξν ζηηο ππάξρνπζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, φπσο ζπλεζίδεηαη
ζην χζηεξν έξγν ηνπ Μαξμ. Χζηφζν, ν νξηζκφο θαη ε πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο
ζθαίξαο κε ζθνπφ ηελ άζθεζε θξηηηθήο θαη ειέγρνπ αθξηβψο ζηηο πνιηηηθέο απηέο
δπλάκεηο θξίλνληαη σο απαξαίηεηεο εξγαζίεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Σν
ζεκαληηθφηεξν ίζσο εξγαιείν ησλ εξγαζηψλ απηψλ απνηειεί ν Σχπνο, ε απνζηνιή
ηνπ νπνίνπ ζπλίζηαηαη ζηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο πνπ θαηά βάζε νξίδεηαη σο ε
εληειερήο δηεξεχλεζε ησλ πξαγκαηηθψλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ
ζπλζεθψλ κέζα ζηηο νπνίεο δξνπλ θαη αιιειεπηδξνχλ ηα άηνκα. Ο Μαξμ
πξνζπάζεζε κέζσ ηεο αξζνγξαθίαο ηνπ λα αλαδείμεη ηα νθέιε πνπ ζα πξνέθππηαλ
απφ έλαλ πξαγκαηηθά ειεχζεξν Σχπν αμηνπνηψληαο ηελ έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο γεληθά,
θαη δίλνληαο έκθαζε ζηελ αλαγθαηφηεηα ζέζπηζεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ζα
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πξνζηάηεπε θαη δελ ζα θαηαδπλάζηεπε ηνλ Σχπν. Δπηπιένλ, απέδσζε ζηνλ Σχπν
ραξαθηεξηζηηθά αληαλάθιαζεο ησλ θνηλσληθνπνιηηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο θνηλσλίαο
κέζα ζηελ νπνία πθίζηαηαη, ελψ αθηέξσζε εθηελή θνκκάηηα ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ
ηνπ έξγνπ ζην λα ζηειηηεχζεη θάζε είδνο άζθεζεο ινγνθξηζίαο – έλα κείδνλ ζέκα ηεο
επνρήο ηνπ.
Ζ βαζηθή θξηηηθή πνπ άζθεζε ν Μαξμ ζηε ινγνθξηζία μεθηλά απφ ηελ
απηναλαίξεζή ηεο σο ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο, αιιά θαη ηελ απηναλαίξεζή ηεο σο
πλεπκαηηθή εξγαζία. Ο Σχπνο πνπ ιεηηνπξγεί σο δηακεζνιαβεηήο αλάκεζα ζην
θξάηνο θαη ηνπο πνιίηεο ζθνπφ έρεη λα δηεπθνιχλεη ηε κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε
κέζσ ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζε δεκφζηα ζέκαηα, ζηηο απνθάζεηο
θαη πξάμεηο δειαδή ηνπ θξάηνπο αιιά θαη ζηηο αληίζηνηρεο ησλ πνιηηψλ. Βαζηθή
πξνυπφζεζε ηεο παξαγσγηθήο απηήο αληαιιαγήο είλαη ε ειεχζεξε πξφζβαζε θαη ησλ
δχν κεξψλ ζηνλ δεκφζην απηφ ρψξν επηθνηλσλίαο πνπ δεκηνπξγείηαη. Ζ άζθεζε
ινγνθξηζίαο, ε νπνία αζθείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηε κεξηά ηνπ θξάηνπο, δηαξξεγλχεη
απηφλ ηνλ δίαπιν επηθνηλσλίαο, θαζηζηψληαο ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε θαη δηάζεζε
πιεξνθνξηψλ κνλνπσιηαθφ θξαηηθφ πξνλφκην. Έηζη, «ε θπβέξλεζε αθνχεη κφλν ηε
θσλή ηεο, γλσξίδεη φηη αθνχεη κφλν ηε θσλή ηεο, σζηφζν θαιιηεξγεί ηελ ςεπδαίζζεζε
φηη αθνχεη ηε θσλή ηνπ ιανχ, θαη απαηηεί επίζεο απφ ηνλ θφζκν λα πηνζεηήζεη απηή ηελ
ςεπδαίζζεζε»99, νδεγψληαο ακθφηεξνπο ζε κηα πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ
βηψλεηαη ζχκθσλα κε ςεπδείο φξνπο. Με ηελ έλλνηα ινηπφλ απηή κπνξνχκε λα πνχκε
φηη ην θξάηνο αλαηξεί ηνλ εαπηφ ηνπ φηαλ εζθεκκέλα εζεινηπθιεί σο πξνο ηελ
αθεξαηφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ, φηαλ ζπλεηδεηά απνθξχπηεη πιεξνθνξίεο απφ ηνπο
πνιίηεο παξαβηάδνληαο κε ην λνκφηππν βάξνο ηνπ ηνλ δεκφζην ρψξν.
Δπηπιένλ, ε ινγνθξηζία απηναλαηξείηαη θαη σο πλεπκαηηθή εξγαζία αθνχ ελψ
ν ξφινο ηεο ίδηαο ζπλίζηαηαη ζηε άζθεζε θξηηηθήο, ελψ είλαη ε επίζεκε θξηηηθή θαη
άξα «νη θαλφλεο ηεο είλαη θξηηηθνί θαλφλεο, νη νπνίνη ζπλεπψο δελ ζα έπξεπε λα
δηαθχγνπλ ηελ θξηηηθή, κε ηελ νπνία ηίζεληαη ζην ίδην πεδίν»100, ηίζεηαη απηφκαηα σο
κνλνπσιηαθφ έξγν ζην αππξφβιεην. Ζ θξαηηθή ινγνθξηζία δελ επηδέρεηαη θξηηηθή
αιιά αθφκα θη αλ απηφ ζπλέβαηλε, αθξηβψο επεηδή παξακέλεη πάληνηε θξαηηθφ
εξγαιείν, ζα εθηεηλφηαλ ζην δηελεθέο κε ηελ πξνζζήθε θάζε θνξά επηπιένλ θξαηηθψλ
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ινγνθξηηψλ ηεο ινγνθξηζίαο, θάζε θνξά αλψηεξσλ απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο, κε
αλαπφθεπθηε θαηάιεμε κηαο ηειεπηαίαο θαη αλψηαηεο νκάδαο ινγνθξηηψλ πνπ δελ ζα
ήηαλ λα δπλαηφλ λα επηδερζνχλ θξηηηθή απφ θαλέλαλ101. ε θάζε πεξίπησζε δελ ζα
επξφθεηην θαη‟ αξρήλ γηα θξηηηθή πνπ ζα πήγαδε απφ ηε κεξηά ηνπ ιανχ. Ζ
ινγνθξηζία, ε ίδηα σο εξγαιείν θξηηηθήο θαη ειέγρνπ, απνηειεί εμ νξηζκνχ ην πην
δηαζθαιηζκέλν κέζν δηαθπγήο αθξηβψο απηνχ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο θξηηηθήο πνπ
επηδηψθεη.
Μηα άιιε αδπλακία πνπ απνδίδεηαη απφ ηνλ Μαξμ ζηνλ ζεζκφ ηεο
ινγνθξηζίαο πεγάδεη απφ ηα ίδηα ηα άηνκα πνπ ηελ αζθνχλ άκεζα, ήηνη ηα πξφζσπα
ησλ ινγνθξηηψλ. Ο ηξφπνο επηινγήο ησλ ινγνθξηηψλ αιιά θαη ε ίδηα ε θχζε ηεο
εξγαζίαο ηνπο απνδεηθλχνληαη πξνβιεκαηηθά θαη απνηεινχλ έλα επηπιένλ επηρείξεκα
ελάληηα ζηελ χπαξμε ινγνθξηζίαο. Όπσο επηζεκαίλεη ν Μαξμ, ε θπβέξλεζε
πξνυπνζέηεη φηη νη ππάιιεινη πνπ αζθνχλ ηε ινγνθξηζία «ζα ελεξγήζνπλ ηειείσο
απξφζσπα, ρσξίο κλεζηθαθία, ρσξίο εκπάζεηα, ρσξίο κηθξνκπαιηά θαη αλζξψπηλε
αδπλακία»102, ελψ ηαπηφρξνλα γηα ην έξγν θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ησλ
ζπγγξαθέσλ δείρλεη άκεηξε δπζπηζηία. Δηθάδεη φηη ηα πξφζσπα ηεο θπβέξλεζεο
κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πξφηππα εζηθήο αθεξαηφηεηαο ελψ γηα ηηο ηδέεο πνπ είλαη
απξφζσπεο ππνςηάδεηαη φηη είλαη «γεκάηεο πξνζσπηθέο δνινπινθίεο θαη ππνθεηκεληθέο
αρξεηφηεηεο»103. Ζ θπβέξλεζε επηιέγεη λα αγλνεί ην ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν πνπ
αλαπφθεπθηα ππεηζέξρεηαη θάζε θνξά πνπ ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο εκπιέθεηαη ζε
κηα εξγαζία θαη πξνηηκά λα ζεσξεί φηη ππάξρεη ζην εγγελέο απηφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο
ππνθεηκεληθφηεηαο δηαθνξά απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν, φηη ππάξρνπλ άλζξσπνη νη
νπνίνη κπνξνχλ λα απεκπιαθνχλ απφ ηελ ππνθεηκεληθή απηή ηνπο θχζε θαη λα
θέξνληαη ζε θάζε πεξίπησζε ακεξφιεπηα θαη επζπλείδεηα θαη πσο κάιηζηα ε ίδηα ε
θπβέξλεζε είλαη ζε θάζε πεξίπησζε ηθαλή λα πξνζιακβάλεη απηνχο θαη φρη άιινπο
αλζξψπνπο σο ινγνθξηηέο ηεο.
Χζηφζν, ν ηξφπνο επηινγήο ινγνθξηηψλ φπσο απηφο εηζάγεηαη κε ηε λέα
Οδεγία Λνγνθξηζίαο ηνπ 1842 θαίλεηαη πσο θάζε άιιν παξά θαιχπηεη ηηο αμηψζεηο
απηέο ηεο θπβέξλεζεο. Δλψ ην παιαηφηεξν Γηάηαγκα ηνπ 1819 απαηηνχζε
ηνπιάρηζηνλ

«επηζηεκνληθά

εθπαηδεπκέλνπο»

θαη

κάιηζηα

«δηαθσηηζκέλνπο
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ινγνθξηηέο», ε κεηέπεηηα Οδεγία ηνπ 1842 αμηψλεη γεληθφινγα σο βαζηθφ θξηηήξην
επηινγήο ηελ «ηθαλφηεηα» θαη εμεηδηθεχεη κφλν ζην φηη ε ηθαλφηεηα απηή πξέπεη λα
είλαη «δνθηκαζκέλε» φπσο άιισζηε θαη ην θξφλεκα.104 Ζ πξνρεηξφηεηα θαη
επηπνιαηφηεηα κε ηελ νπνία αληηκεησπίδεηαη ην δήηεκα θαίλεηαη λα είλαη ζπλεηδεηή
θαη εκπξφζεηε αθνχ θαηά βάζνο απηφ πνπ απαζρνιεί ηελ πξσζηθή θπβέξλεζε δελ
είλαη ε ειεγκέλε θπθινθνξία αμηφινγσλ δεκνζηεπκάησλ αιιά ν έιεγρνο απηψλ ησλ
δεκνζηεπκάησλ βάζεη ηνπ θξνλήκαηνο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ. Έηζη, ν θξαηηθφο
κεραληζκφο

ρξεζηκνπνηεί

ην

εξγαιείν

ηεο

ινγνθξηζίαο

δηαηεξψληαο

σο

πξναπαηηνχκελν ην λα κπνξεί λα ρεηξίδεηαη ηνπο ινγνθξηηέο ηεο θαη λα ηνπο
θαηεπζχλεη κε επθνιία θαη ρσξίο αληηζηάζεηο πξνο ηελ εμππεξέηεζε ησλ
ζπκθεξφλησλ ηεο, ήηνη ηελ απνζηψπεζε ησλ ελδερφκελσλ ζθαικάησλ ηεο αιιά θαη
ηελ επηβνιή ηξνρνπέδεο ζε θάζε απφπεηξα αλάπηπμεο θξηηηθήο απφ ηε κεξηά ηνπ
ιανχ, ψζηε λα κπνξεί εληέιεη λα ιεηηνπξγεί αλά πάζα ζηηγκή αλεκπφδηζηα θαη ρσξίο
λα ππφθεηηαη ζε θάπνηνλ έιεγρν πξνο επίηεπμε πάληα ησλ εηδηθψλ πνιηηηθψλ ηεο
επηδηψμεσλ. Απηφ δειψλεηαη άιισζηε θαη εκκέζσο ζηε θξάζε ηεο Οδεγίαο ζρεηηθά
κε ην αμίσκα ηνπ ινγνθξηηή πνπ ζα πξέπεη λα κεηαβηβάδεηαη κφλν ζε άλδξεο «νη
νπνίνη αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηελ αμηφηηκε εκπηζηνζχλε ηελ νπνία πξνυπνζέηεη ην
αμίσκα».105 Σν θξηηήξην ηεο εκπηζηνζχλεο ιακβάλεη εδψ ην πξνζσπείν πνπ πξέπεη λα
θέξνπλ νη ινγνθξηηέο, άηνκα εηεξνθίλεηα πνπ δελ πξνάγνπλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ,
αιιά ηηο ηδηαίηεξεο επηδηψμεηο ηεο θπβέξλεζεο.
Έηζη ην έξγν ησλ ινγνθξηηψλ σο θξηηψλ δελ απνξξέεη απφ αληηθεηκεληθέο
ζπληζηψζεο αιιά αθελφο απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ εθάζηνηε ραξαθηήξα θαη
αθεηέξνπ απφ ηηο επηηαγέο πνπ επηβάιιεη ε θπβέξλεζε. Ο ινγνθξηηήο σο θξηηήο δελ
βαζίδεηαη ζε θάπνηνλ λφκν παξά κφλν ζηνπο αλσηέξνπο ηνπ, είλαη απνιχησο
εμαξηψκελνο θαη δξα κφλν σο θπβεξλεηηθφ ππνρείξην. Κξίλεη βάζεη ηνπ αηνκηθνχ
ραξαθηήξα ηνπ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηηο πξάμεηο ηνπ απζαίξεηεο θαη ζπρλά
παξάλνκεο, αθνχ δελ ππαθνχεη πξψηηζηα ζε θάπνηνλ ζεζπηζκέλν θαη αληηθεηκεληθφ
λφκν. Γελ ηηκσξεί ην έγθιεκα, αιιά ην δεκηνπξγεί, αθνχ απηφ πνπ θαηαδηθάδεη δελ
είλαη άλνκεο πξάμεηο αιιά πεπνηζήζεηο πνπ δελ ζπλάδνπλ κε εθείλεο ηεο θπβέξλεζεο
αιιά θαη ηνπ ίδηνπ, βάζεη ησλ αξρψλ κε ηηο νπνίεο έρεη νξηζηεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν
αμίσκα. Ο ξφινο ηνπ ινγνθξηηή σο θξηηή ζπγθξίλεηαη απφ ηνλ Μαξμ κε εθείλνλ ηνπ
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δηθαζηή πνπ σο κφλν αλψηεξφ ηνπ αλαγλσξίδεη ηνλ ίδην ηνλ λφκν, πνπ θαζήθνλ έρεη
λα ηνλ εξκελεχεη κεηά απφ επζπλείδεην έιεγρν θαη λα ηνλ εθαξκφδεη αλά πεξίπησζε.
ηελ πεξίπησζε ηνπ ινγνθξηηή φκσο ε εξκελεία απηή ηνπ λφκνπ ηνπ επηβάιιεηαη
εμσηεξηθά, ρσξίο λα ηνπ δίδεηαη αληηθεηκεληθφ έξεηζκα γηα λα απνθαλζεί ζρεηηθά κε
ηα ππφ ινγνθξηζία θείκελα106. Σν γεγνλφο απηφ ζέηεη απεπζείαο ηνλ ινγνθξηηή εθηφο
ηνπ γέλνπο ησλ θξηηψλ θαη ηνλ θαζηζηά, φπσο πξναλαθέξζεθε, έλα απιψο
ππνθηλνχκελν θπβεξλεηηθφ φξγαλν.
Έλα επηπιένλ εγγελέο ειάηησκα ηεο ινγνθξηζίαο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε
απνπζία αληηθεηκεληθφηεηαο δελ έγθεηηαη κφλν ζηελ επηινγή ησλ πξνζψπσλ ηα νπνία
αζθνχλ ηε ινγνθξηζία, αιιά θαη ζηα ίδηα ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ αζθείηαη ε
ινγνθξηζία. Όπσο αλαθέξεηαη ζην ζρεηηθφ δηάηαγκα, νη ινγνθξηηέο θαινχληαη λα
ειέγμνπλ ηα πξνο δεκνζίεπζε θείκελα θπξίσο ζχκθσλα κε ηε ζνβαξφηεηα θαη
κεηξηνπάζεηα ηεο έξεπλαο107, αιιά θαη ζχκθσλα κε ηελ ηάζε ηνπ ζπγγξαθέα 108. Όζνλ
αθνξά ηελ δεκνζηνγξαθηθή έξεπλα ε έκθαζε δελ δίδεηαη ζηελ εληηκφηεηα κε ηελ
νπνία νθείιεη ν ζπγγξαθέαο λα ηελ δηεμάγεη, νχηε βέβαηα γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ
κνλαδηθφ ζθνπφ πνπ ζα έπξεπε λα έρεη, ηελ αλαδήηεζε δειαδή θαη απνθάιπςε ηεο
αιήζεηαο. Απελαληίαο, ε πξνζνρή ηνπ ινγνθξηηή εθηζηάηαη ζε εμσηεξηθά πξνο ηελ
εχξεζε ηεο αιήζεηαο ζηνηρεία, ζε ραξαθηεξηζηηθά πνπ νπδεκία ζρέζε έρνπλ κε ην
πξαγκαηηθφ πεξηερφκελν ηεο έξεπλαο. Χζηφζν, ν ηξφπνο αλαδήηεζεο ηεο αιήζεηαο
είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο κε ηελ εχξεζή ηεο: «ηελ αιήζεηα δελ αλήθεη κφλν ην
απνηέιεζκα, αιιά θαη ε νδφο. Η έξεπλα ηεο αιήζεηαο πξέπεη λα είλαη ε ίδηα αιεζήο, ε
αιεζηλή έξεπλα είλαη ε εθδηπισκέλε αιήζεηα, ηα δηάζπαξηα κέιε ηεο νπνίαο
ζπλνςίδνληαη ζην απνηέιεζκα.»109
Με ηελ εηζαγσγή ηεο ηάζεο, φπσο επίζεο ηεο ζέζεο θαη ηνπ ραξαθηήξα110 ηνπ
ζπγγξαθέα

πνπ

αλαθέξνληαη

σο

θξηηήξηα

αμηνιφγεζεο

ησλ

θεηκέλσλ

ε

ππνθεηκεληθφηεηα θαη ε απζαηξεζία ηεο Οδεγίαο γίλεηαη αθφκα πην αραλήο, ε
εγθπξφηεηά ηεο εληειψο ακθίβνιε. Απηφ πνπ θαιείηαη εληέιεη λα ινγνθξίλεη ν
εθάζηνηε ινγνθξηηήο είλαη νη πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο ηνπ ζπγγξαθέα, νη ηδέεο ηνπ
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θαη φρη ε πξνζέγγηζε ηεο αιήζεηαο. Όπσο επηζεκαίλεη ν Μαξμ ηέηνηνπ είδνπο λφκνη
είλαη πξντδεαζκέλνη λφκνη πνπ
«θαζηζηνχλ θχξην θξηηήξηφ ηνπο φρη ηελ πξάμε σο ηέηνηα αιιά ην θξφλεκα ηνπ
δξάζηε» απνηεινχλ δε «ζεηηθέο θπξψζεηο ηεο αλνκίαο […] Ο πξντδεαζκέλνο λφκνο δελ
ηηκσξεί κφλν απηφ πνπ θάλσ αιιά θαη απηφ πνπ θξνλψ έμσ απφ ηελ πξάμε κνπ. Δίλαη
ινηπφλ κηα πξνζβνιή γηα ηελ ηηκή ηνπ πνιίηε, έλαο εκπαηθηηθφο λφκνο ελάληηα ζηελ
χπαξμή κνπ. […] Απηφ πνπ είλαη χπνπην είλαη ε χπαξμή κνπ, ε εζψηεξε νπζία κνπ· ε
αηνκηθφηεηά κνπ ζεσξείηαη θαθή θαη γη‟ απηή ηε γλψκε ηηκσξνχκαη. Ο λφκνο κε
ηηκσξεί φρη γηα ηελ αδηθία πνπ δηαπξάηησ αιιά γηα ηελ αδηθία πνπ δελ δηαπξάηησ. […]
Αίξεη ηελ ηζφηεηα ησλ πνιηηψλ ελψπηνλ ηνπ λφκνπ. Δίλαη λφκνο ηνπ δηαρσξηζκνχ θαη
φρη ηεο ελφηεηαο. […] Γελ είλαη λφκνο αιιά πξνλφκην.»111
Ζ ινγνθξηζία απνδεηθλχεηαη έηζη έλα ζηξεβιφ ζχζηεκα δεκφζησλ θαλφλσλ,
αθνχ αθελφο απνπζηάδεη θάζε έλλνηα αληηθεηκεληθφηεηαο πνπ είλαη ζεσξεηηθά
αλαπφζπαζην θαη εμαξρήο εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θαλφλσλ θαη αθεηέξνπ αθνχ
ην ίδην ην πεξηερφκελν ησλ θαλφλσλ απηψλ έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ην δεκφζην
ζπκθέξνλ ιφγσ ηνπ πξνλνκηαθνχ ηνπ ραξαθηήξα.
Οπζηαζηηθά, απηφ πνπ επηδηψθεηαη κε ην κέηξν ηεο ινγνθξηζίαο δελ είλαη ε
πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ θξαηηθνχ ζεζκνχ, αιιά ε επηβνιή ελφο είδνπο
ρεηξηζκνχ ζηελ έθθξαζε θαη ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ ζπγγξαθέσλ αιιά θαη ησλ πνιηηψλ
πξνο εμππεξέηεζε ησλ εηδηθψλ επηδηψμεσλ ηεο θπβέξλεζεο. Ο ρεηξηζκφο απηφο
θαζίζηαηαη απνηειεζκαηηθφο κε ηελ επηηαθηηθή πξνψζεζε ελφο είδνπο νκνηνκνξθίαο
ζηα θείκελα πνπ δεκνζηεχνληαη, πξαθηηθή πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ άζθεζε ελφο
έκκεζνπ εμαλαγθαζκνχ ησλ ζπγγξαθέσλ λα πξνζαξκφζνπλ ην χθνο ηνπο ψζηε λα
γίλεηαη „απνδεθηφ‟ απφ ηελ θπβέξλεζε. Ζ ηζνπέδσζε ηνπ χθνπο, ε κνλνηνλία ηεο
έθθξαζεο ζηε κνξθή θαζίζηαληαη θξηηήξηα γηα ηελ αδεηνδφηεζε δεκνζίεπζεο ησλ
θεηκέλσλ ελψ νη ίδηνη νη ζπγγξαθείο θαινχληαη λα γίλνπλ θάπνηνο άιινο ψζηε λα κε
ηνπο ζηεξεζεί ην δηθαίσκα έθθξαζεο. Γηα ηελ πξαθηηθή απηή πάλσ απφ εχινγε
αθνχγεηαη ε απνξία ηνπ Μαξμ: «Θαπκάδεηε ηε γνεηεπηηθή πνιπζρηδία, ηνλ
αλεμάληιεην πινχην ηεο θχζεο. Γελ απαηηείηε ην ξφδν λα κπξίδεη φπσο ν κελεμέο, αιιά
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ην ππέξηαην, ην πλεχκα, πξέπεη λα ππάξρεη κφλν κε έλαλ ηξφπν;»112 Απψηεξν ζθνπφ
βέβαηα ηεο θπβέξλεζεο δελ απνηειεί ε επηβνιή νκνηνκνξθίαο θαζεαπηή αιιά ε
ζπγθξφηεζε ελφο αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ πνπ ζα παξαθνινπζεί αδηάθνξα ηα
ηεθηαηλφκελα, πνπ δελ ζα αληηδξά θαη πνπ βέβαηα δελ ζα ζπγθηλείηαη απφ θείκελα πνπ
θέξνπλ ηε ζθξαγίδα ηεο κνλνηνλίαο. Έηζη, ε θπβέξλεζε, εθκεηαιιεπφκελε απηή ηελ
πιεπξά ηεο ινγνθξηζίαο, θαηνρπξψλεη αθφκε έλα κέζν γηα λα πξνσζεί ηνπο ζθνπνχο
ηεο αλεκπφδηζηα θαη λα επηβάιιεη ηελ πνιηηηθή ηεο εμνπζία κε ηηο ιηγφηεξν δπλαηέο
αληηζηάζεηο.
Σέινο, ε ινγνθξηζία δίλεη ρψξν ζε κηα αθφκε παξαζπνλδία. ε πεξίνδν
ινγνθξηζίαο, θάζε ινγνθξηκέλν έξγν κπνξεί λα απνθηήζεη ακέζσο θήκε θη ν
ζπγγξαθέαο ηνπ λα εξσνπνηεζεί, αθξηβψο ιφγσ ηεο ινγνθξηζίαο πνπ έρεη δερζεί.
Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί αλεμάξηεηα απφ ηελ αμία ηνπ αδεκνζίεπηνπ έξγνπ θαη
αλεμάξηεηα βέβαηα απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα. Έηζη, εμαηηίαο ηνπ κέηξνπ ηεο
ινγνθξηζίαο είλαη πηζαλφλ λα δεκηνπξγνχληαη ςεπδείο εληππψζεηο θαη λα
παξαπιαλάηαη θαη πάιη ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ. Ζ πηζαλφηεηα απηή αθπξψλεη ηελ
ππνηηζέκελε αμία ηεο ινγνθξηζίαο σο κέηξν πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ αθνχ
απνδεηθλχεηαη εληέιεη φηη «δελ πεηπραίλεη απηφ πνπ επηδηψθεη θαη δελ επηδηψθεη απηφ
πνπ πεηπραίλεη.»113
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, είλαη ίζσο αλαπφθεπθην λα ζπκπεξάλνπκε πσο ε
ινγνθξηζία δελ επηδέρεηαη βειηίσζε. Δίλαη έλα θαθφ κέηξν πνπ θάζε άιιν παξά
βνεζά ζηελ πξνζηαζία ηνπ πνιίηε θαη ζηελ πλεπκαηηθή ηνπ αλέιημε. Καζψο απνηειεί
ε ίδηα αθξσηεξηαζκφ114, ε κφλε δπλαηή ζεξαπεία πνπ ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη γηα
ηελ ίδηα είλαη ν αθξσηεξηαζκφο ηεο. Κάζε άιιν κέηξν αιιαγήο ζα απνηεινχζε
εκίκεηξν, θάζε πξνζπάζεηα ηξνπνπνίεζήο ηεο ζα απνδεηθλπφηαλ αηειέζθνξε.
πλεπψο, ε απαγφξεπζε ηεο ινγνθξηζίαο, κε ηελ παξάιιειε βέβαηα πξνζηαζία ηεο
ειεπζεξνηππίαο, απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πλεπκαηηθή πξφνδν κηαο
θνηλσλίαο.
Ζ θαηνρχξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ειεπζεξνηππίαο ζην πιαίζην ηεο
γεληθφηεξεο ειεχζεξεο θαη αλεκπφδηζηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αηφκσλ ζπληζηά
112
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πξναπαηηνχκελν, πάληνηε βέβαηα πξνο δηεθδίθεζε, κηαο νκαιά αλαπηπζζφκελεο
θνηλσλίαο πνπ ηε δηέπεη ε ινγηθή θαη ηε ραξαθηεξίδεη ε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή
επεκεξία. Όζν ε άπνςε απηή ηζρχεη γηα ηελ θνηλσλία σο ζχλνιν, άιιν ηφζν ηζρχεη
γηα ηα επηκέξνπο άηνκα. «Σν αλζξψπηλν πλεχκα πξέπεη λα αλαπηχζζεηαη ειεχζεξα θαη
ζε ζπκθσλία κε ηνπο εζσηεξηθνχο ηνπ λφκνπο θαη λα ηνπ επηηξέπεηαη λα επηθνηλσλεί ηα
επηηεχγκαηά ηνπ, αιιηψο ην θαζαξφ θαη δσνγφλν ξεχκα [ηνπ πλεχκαηνο] ζα κεηαηξαπεί
ζε ινηκηθφ βάιην.»115 Γελ είλαη δπλαηφλ γηα κηα θνηλσλία λα επεκεξήζεη φηαλ ζηα
άηνκα πνπ ηε ζπλαπαξηίδνπλ θαηαπηέδεηαη ε ελδφηεξε νπζία ηνπο, ήηνη ην πλεχκα
ηνπο. Σα άηνκα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαιιηεξγνχλ ην πλεχκα ηνπο
ειεχζεξα, απηφ θαζίζηαηαη εθηθηφ κε ηηο ζπλζήθεο ειεπζεξίαο πνπ δηαζθαιίδεη ην
θξάηνο, αιιά θαη δεκηνπξγηθά, απηφ θαζίζηαηαη δπλαηφ κε ηελ ειεχζεξε θαη
αλεκπφδηζηε αιιειεπίδξαζε κε ηα ππφινηπα άηνκα, φξνο πνπ θαη πάιη ρξήδεη
πξνζηαζίαο απφ ηε κεξηά ηνπ θξάηνπο. Απαξέγθιηηε πξνυπφζεζε γηα ηελ
θαηνρχξσζε θαη ησλ δχν απηψλ φξσλ απνηειεί ε πξνάζπηζε ηεο ειεπζεξνηππίαο ε
νπνία απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αηφκσλ αιιά θαη
απαξάβαηε αξρή γηα ηελ πξνζσπηθή πξφνδν θαη έθθξαζε.
Μία απφ ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο πνπ δέρζεθε116 ν Σχπνο σο ζεζκφο είλαη ε
δηαρσξηζκφο ηνπ ζε „θαιφ‟ θαη „θαθφ‟ κε ζθνπφ ηελ απαγφξεπζε ηνπ δεχηεξνπ θαη
πξνζηαζία ηνπ πξψηνπ. Ζ βάζε ηνπ επηρεηξήκαηνο ζηεξίρηεθε ζηελ αληίιεςε φηη ε
αλζξψπηλε θχζε δελ δηέπεηαη απφ ηειεηφηεηα αιιά φηη θαηά κείδνλα ιφγν
ραξαθηεξίδεηαη θαη άιινηε κάιηζηα θπβεξλάηαη απφ κηα ζσξεία αδπλακηψλ. Σν
ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη, ιφγσ ηεο αδπλακίαο απηήο ηεο αλζξψπηλεο
θχζεο, θάζε αλζξψπηλν δεκηνχξγεκα ζα είλαη επίζεο αηειέο θαη άξα „θαθφ‟.
πλεπψο θαη ν Σχπνο σο θαζαξά αλζξψπηλν έξγν ζα έρεη αλαπφθεπθηα ηελ ίδηα
κνίξα. Ο Μαξμ αληέηεηλε ζε απηφ θαη‟ αξράο φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ απνδίδνπκε
αηέιεηα ζηα αλζξψπηλα πνλήκαηα ζα κπνξνχζακε λα εηθάζνπκε φηη αθφκα θαη ν
θαθφο Σχπνο είλαη «αηειψο θαθφο θαη άξα θαιφο ελψ ν θαιφο Σχπνο αηειψο θαιφο θαη
άξα θαθφο117.» Καηά δεχηεξνλ, θαζψο παξαδερφκαζηε φηη ε αλζξψπηλε θχζε είλαη
αηειήο, ζα κπνξνχζακε αθφκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη πέξα απφ ηελ ειεπζεξνηππία,
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θάζε αλζξψπηλνο ζεζκφο είλαη αηειήο, θάζε αλζξψπηλν δεκηνχξγεκα είλαη αηειέο,
«θάζε ζθαίξα ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο είλαη αηειήο. Αλ ινηπφλ θάπνηα απφ ηηο
[αλζξψπηλεο] ζθαίξεο δελ ζα έπξεπε λα ππάξρεη ιφγσ ηεο αηέιεηάο ηεο, ηφηε θακηά δελ
ζα έπξεπε λα ππάξρεη ιφγσ αθξηβψο απηήο ηεο αηέιεηαο, άξα νχηε θη ν ίδηνο ν
άλζξσπνο δελ ζα είρε δηθαίσκα λα ππάξρεη.»118 Ο εζθαικέλνο απηφο ζπιινγηζκφο
καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη, αθξηβψο επεηδή ηα πάληα ραξαθηεξίδνληαη απφ
αηέιεηα, ζα ήηαλ ζε αληίζεζε κε θάζε ινγηθή λα πξνζδνθνχκε απφ ηνλ Σχπν λα είλαη
ηέιεηνο.
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζε, απνδίδνληαη ζηνλ
κελ „θαιφ‟ Σχπν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο άκπλαο, ηεο ζηαζεξνπνίεζεο θαη ηεο
απηνζπγθξάηεζεο, ελψ ζηνλ „θαθφ‟ Σχπν εθείλα ηεο επηζεηηθφηεηαο θαη ηεο δηάρπζεο
(πάληνηε θαχισλ θαη θαθφβνπισλ ηδεψλ). Χζηφζν, θαζψο ε ίδηα ε αλζξψπηλε
χπαξμε έγθεηηαη ζηελ αλάπηπμε θαη ε αλάπηπμε απαηηεί ψζεζε πξνο ηα εκπξφο,
θαζψο απνηειεί ε ίδηα ηνλ νξηζκφ ηεο πξνφδνπ θαη ηεο εμέιημεο θαη άξα ηεο θίλεζεο,
ε επηινγή ηνπ „θαινχ‟ Σχπνπ, φπσο νξίζηεθε παξαπάλσ, ζα ήηαλ κηα ζηζχθεηα
πξνζπάζεηα κε κνλαδηθφ απνηέιεζκα ηελ απνηεικάησζε ηνπ αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο,
αλ φρη ηελ νπηζζνδξφκεζή ηνπ. Ο „θαιφο‟ Σχπνο πνπ είλαη πάληνηε ακπληηθφο θαη
απηνπεξηνξηζηηθφο «αληίθεηηαη ζηελ αλάπηπμε θαη άξα ζηε δσή»119. Αληίζεηα, ν
επηζεηηθφο, ή αιιηψο „θαθφο‟ Σχπνο, αλ θαη κπνξεί λα πεξηπέζεη ζε πιεζψξα
ζθαικάησλ, ηνπιάρηζηνλ απειεπζεξψλεη ηελ πξννπηηθή εμέιημεο θαη παξέρεη ηε
δπλαηφηεηα βειηίσζεο. Ζ πξαγκαηηθή εθπαίδεπζε δελ κπνξεί λα ζπλίζηαηαη ζηνλ
πεξηνξηζκφ ή ζηνλ απνθιεηζκφ: «Μφιηο κάζεη θαλείο λα πεξπαηά, καζαίλεη θαη λα
πέθηεη, θαη κφλν πέθηνληαο καζαίλεη λα πεξπαηά.»120
Γίλεηαη ινηπφλ θαλεξφ πσο κηα ηέηνηα θαηεγνξηνπνίεζε είλαη αδηέμνδε.
χκθσλα κε ηνλ Μαξμ, αλ θάπνηνο ζέιεη λα δηαρσξίζεη ηνλ Σχπν ζε είδε κε ζθνπφ
λα επηιέμεη ελ ζπλερεία εθείλν πνπ είλαη ην θαιχηεξν, πξέπεη λα ην θάλεη «βάζεη ηεο
εγγελνχο ηνπ θχζεο θαη φρη βάζε ζεσξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηνπ»121. Σν
θεληξηθφ εξψηεκα πνπ πξέπεη λα καο αθνξά θαη πνπ ζπλεπψο ζα καο νδεγήζεη ζην
λα γλσξίζνπκε πνην είδνο Σχπνπ είλαη θαιφ θαη πνην θαθφ είλαη λα δνχκε πνην απφ ηα
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δχν, ν ινγνθξηκέλνο ή ν ειεχζεξνο Σχπνο, είλαη πην σθέιηκνο γηα ηελ θνηλσλία θαη
ηα άηνκα, εληέιεη λα δνχκε αλ είλαη ζηε θχζε ηνπ Σχπνπ λα ινγνθξίλεηαη ή φρη.
Καζψο επηειή θαη αλαθξηβή θείκελα «απαληψληαη θαη ζηνλ ειεχζεξν αιιά θαη ζηνλ
ινγνθξηκέλν Σχπν […] ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπο δελ έγθεηηαη ζην είδνο ησλ θεηκέλσλ πνπ
παξάγνπλ· ινπινχδηα θπηξψλνπλ θαη ζηνπο βάιηνπο. Απηφ πνπ καο απαζρνιεί εδψ είλαη
ε νπζία, ν ελδφηεξνο ραξαθηήξαο»122 ηνπ Σχπνπ. Γεδνκέλνπ φηη ε νπζία ηνπ Σχπνπ
έγθεηηαη ζηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε ηδεψλ θαη πιεξνθνξηψλ, νπνηνδήπνηε παξάγσγν
ηνπ Σχπνπ δελ είλαη απνηέιεζκα ειεχζεξεο έθθξαζεο θαη θπθινθνξίαο αληίθεηηαη
ζηελ ίδηα ηνπ ηελ νπζία θαη άξα είλαη θαθφ. Οπνηνδήπνηε φκσο παξάγσγν ζπλάδεη κε
ηε θχζε ηνπ Σχπνπ, ηελ ίδηα ηελ ειεπζεξία, είλαη ζίγνπξα θαιχηεξν αθνχ βξίζθεηαη
ζε αξκνλία κε ηελ ίδηα ηνπ ηελ νπζία, αθφκα θη αλ ην παξάγσγν απφ κφλν ηνπ δελ
είλαη ηδαληθφ.123

2.3 Η ελεςθεποηςπία ωρ κοινωνικό μέζο και ωρ επγαλείο ηος κπάηοςρ
Ο Σχπνο απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηα κέιε κηαο
θνηλσλίαο, ζπληζηά δε απαξαίηεην φξν γηα ηελ χπαξμε ησλ αηφκσλ. Ο φξνο απηφο
θξίλεηαη επηβεβιεκέλνο ζχκθσλα κε ηελ πάγηα αληίιεςε ηνπ Μαξμ φηη ην άηνκν
δηαζέηεη δπλαηφηεηα απηνπξαγκάησζεο κφλν θνηλσληθά, κφλν δειαδή ζε επίπεδν
ζπλχπαξμεο θαη δηάδξαζεο κε ηα ππφινηπα άηνκα. Παξά ηηο εθηελείο αλαιχζεηο πνπ
καο έρνπλ πξνζθέξεη πνιινί ζχγρξνλνη κειεηεηέο ζρεηηθά κε ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο
επηθνηλσλίαο σο θνηλσληθή δηαδηθαζία, δελ έρεη δνζεί ε απαηηνχκελε έκθαζε ζην
λεαληθφ έξγν ηνπ Μαξμ φζνλ αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή.124 Χζηφζν, ν ίδηνο ν
Μαξμ ππήξμε ζαθήο ζρεηηθά κε ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεπψο ηνπ
Σχπνπ σο εξγαιείν απηήο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά έρεη επηζεκάλεη: «Ο Σχπνο είλαη ν
πην γεληθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ηελ πλεπκαηηθή
ηνπο χπαξμε.»125
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Ζ δεκφζηα επηθνηλσλία θαη φπσο απηή δηακεζνιαβείηαη απφ ηελ παξαγσγή
θαη θπθινθνξία ηνπ Σχπνπ ζπληζηά ηνλ απαξαίηεην φξν χπαξμεο ηνπ αηφκνπ αιιά
θαη ηεο θνηλσλίαο. Απνηειεί ηνλ «παξαζηαηηθφ θαη εθθξαζηηθφ ζχλδεζκν πνπ ζπλδέεη
ην άηνκν κε ην θξάηνο θαη ηνλ θφζκν, ηελ ελζαξθσκέλε θνπιηνχξα πνπ κεηαζρεκαηίδεη
ηνπο πιηθνχο αγψλεο ζε δηαλνεηηθνχο.»126 Ζ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ, ηα
πθηζηάκελα πξνβιήκαηα, νη θφπνη, νη αγσλίεο, νη επηζπκίεο ηνπο θαη νηηδήπνηε άιιν
παξέπεηαη απηψλ αληαλαθιάηαη ζην έληππν πιηθφ, πνπ αθ‟ εο ζηηγκήο δεκνζηεχεηαη,
επηζηξέθεη θαη πάιη ζηελ πξαγκαηηθή δσή ησλ αλζξψπσλ γηα λα ηελ εκπινπηίζεη θαη
λα ηεο δψζεη ψζεζε πξνο ηα εκπξφο. Έηζη, ν Σχπνο απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη
ελφο ζρήκαηνο πνπ ζπλδπάδεη παξαγσγηθά ηελ πιηθή κε ηελ πλεπκαηηθή
πξαγκαηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ βνεζψληαο ηελ λα αλαδχεηαη θάζε θνξά κε λέα,
αλαδσνγνλεκέλε κνξθή, ζεκάδη πξνφδνπ θαη ελδπλάκσζεο ηεο ζπλείδεζεο ησλ
αηφκσλ.
Δπηπιένλ, θαζψο ε θπθινθνξία ηνπ ειεχζεξνπ Σχπνπ ιεηηνπξγεί σο
αληαλάθιαζε ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δεδνκέλσλ θαη
θηλεκάησλ κηαο θνηλσλίαο, ζπληζηά ηαπηφρξνλα ηελ άξζξσζε θαη ζπιινγηθή
έθθξαζε ηεο θσλήο ηνπ ιανχ πξνο ηα έμσ. Παξφιν πνπ δελ πεγάδεη άκεζα θαη
γεληθεπκέλα απφ ηνλ ιαφ αιιά απφ κεκνλσκέλα άηνκα πνπ αλαιακβάλνπλ ην έξγν
απηφ ηεο δηαηχπσζεο θαη δεκνζίεπζεο ηνπ αηζζήκαηνο θαη ηεο ζπλείδεζεο ηνπ ιανχ,
δηαηεξεί ηνλ ξφιν απηφ ράξηλ ζηελ αξρή ηεο παγθνζκηφηεηαο βάζεη ηεο νπνίαο
ιεηηνπξγεί.127 Ζ ειεχζεξε θαη απεξηφξηζηε πξφζβαζε απνηεινχλ απαξαίηεην φξν γηα
ηελ χπαξμε ηνπ ειεχζεξνπ Σχπνπ σο ηέηνην, θαη αθξηβψο ιφγσ απηνχ πξέπεη λα
πξνζηαηεχνληαη κε θάζε κέζν, αλ είλαη βέβαηα λα παξακείλεη ν Σχπνο ζπλεπήο πξνο
ηελ εγγελή ηνπ θχζε, ηελ ειεπζεξία.
Σν επηρείξεκα πνπ νξίδεη ηνλ Σχπν σο έλα κέζν πνπ βξίζεη αδπλακηψλ θαη
άξα πξέπεη λα ινγνθξίλεηαη θαηά πξναίξεζε ηνπ εθάζηνηε αξκφδηνπ ππαιιήινπ
θξίλεηαη ζσζηφ κφλν σο πξνο ηελ πξνθείκελή ηνπ, θαη κάιηζηα θαηά πεξίπησζε. Ο
Σχπνο αληαλαθιά ηελ πξαγκαηηθή δσή κε φιεο ηηο αληηθάζεηο, ηηο αηέιεηεο θαη ηα
αδπλακίεο πνπ κπνξεί λα ηε ζπλνδεχνπλ. «Δίλαη θαη δελ ζα έπξεπε λα είλαη ηίπνηε
άιιν απφ ηε δεκφζηα, νκνινγνπκέλσο ζπρλά παζηαζκέλε, ππεξβνιηθή θαη άιινηε
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ιαλζαζκέλε έθθξαζε ησλ θαζεκεξηλψλ ζθέςεσλ θαη αηζζεκάησλ ελφο ιανχ […]
Όπσο ε ίδηα ε δσή, βξίζθεηαη πάληνηε ζηελ θαηάζηαζε ηνπ γίγλεζζαη θαη πνηέ απφιπηεο
σξηκφηεηαο»128 πλδηακνξθψλεηαη θαη βειηηψλεηαη παξάιιεια κε ηε ζπλείδεζε ηνπ
θφζκνπ. Όζν αλαπηχζζεηαη θαη πξννδεχεη ην ιατθφ πλεχκα, άιιν ηφζν αθνινπζεί θαη
ν Σχπνο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ επεξεάδεη πάιη ηε ζπλείδεζε ηνπ θφζκνπ
δεκηνπξγψληαο έλαλ δπλακηθφ ζπλδπαζκφ πνπ πξνσζεί ηελ θνηλσλία ζπλνιηθά ζηελ
πξφνδφ ηεο.
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ε επηβνιή ηεο ινγνθξηζίαο έρεη ηζρπξφ αληίθηππν
ζε θάζε θνηλσλία φπνπ επηβάιιεηαη κε κάιηζηα ηδηαίηεξα επηδήκηα παξεπφκελα. ε
πξψην επίπεδν δηαξξεγλχεη ηε δεκφζηα επηθνηλσλία πνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε,
απνηειεί βαζηθφ φξν γηα ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή επεκεξία ελφο ηφπνπ. ε
πεξηφδνπο ινγνθξηζίαο ε θπβέξλεζε δελ είλαη (ή δελ ζέιεη λα είλαη) ελήκεξε ζρεηηθά
κε ηηο απαξαίηεηεο εθείλεο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη θαη πνπ αθνξνχλ ηελ
πξαγκαηηθή δσή ησλ αλζξψπσλ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ράλνληαη ή κέλνπλ ζηελ
αθάλεηα θαη άξα δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ αλαηξνθνδνηηθά ψζηε λα ιάβεη ην
θξάηνο ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ. ε δεχηεξν επίπεδν ε
εζθεκκέλε

απηή

άγλνηα

ηεο

θπβέξλεζεο,

πνπ

πξνζπνηείηαη

σζηφζν

φηη

αθνπγθξάδεηαη ηα ιατθά ζέκαηα, νδεγεί ηνλ ιαφ «κεξηθψο ζε πνιηηηθή πξνθαηάιεςε
θαη κεξηθψο ζε πνιηηηθή δπζπηζηία ή [ηνλ αλαγθάδεη λα ζηξαθεί] εληειψο καθξηά απφ
ηελ πνιηηηθή δσή θαη [λα κεηαηξαπεί] ζε φριν ηδησηψλ»129. Έηζη, κε ηελ επηβνιή
ινγνθξηζίαο ν ιαφο ζηεξείηαη ηε δπλαηφηεηα λα θξίλεη θαη λα ειέγμεη ηελ αζθνχκελε
εμνπζία. Ο Σχπνο πνπ ινγνθξίλεηαη είλαη έλα αλππφζηαην εξγαιείν πνπ δελ
αληαπνθξίλεηαη ζηνπο εζσηεξηθνχο ηνπ ζθνπνχο, ελψ ν ειεχζεξνο Σχπνο παξέρεη θαη
θαηνρπξψλεη ηε δπλαηφηεηα απηή ζηνπο πνιίηεο θαζψο απνηειεί «ην παληαρνχ παξφλ
κάηη ηεο ςπρήο ηνπ ιανχ πνπ πάληνηε επαγξππλεί, ε ελζάξθσζε ηεο πίζηεο ηνπ ιανχ
ζηνλ εαπηφ ηνπ.»130
Δπηπιένλ, ε ειεπζεξνηππία, σο δίαπινο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζην θξάηνο θαη
ηελ θνηλή γλψκε, αιιά θαη αλάκεζα ζηνπο πνιίηεο γεληθά, απνθαιχπηεη θαη
αλαδεηθλχεη ηελ θνηλσληθή πφισζε ζε αληαγσληζηηθέο κεηαμχ ηνπο ηάμεηο,
ππνγξακκίδνληαο ηηο πξαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. Πξφθεηηαη γηα κηα
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δηαδηθαζία πνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζηε δεκηνπξγία ή ζηελ ακθηζβήηεζε ηδεψλ αιιά
επεθηείλεηαη θαη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ απαξαίηεησλ εθείλσλ ζπγθξνχζεσλ κε ζθνπφ
ηε ζεκειίσζε κηαο αηαμηθήο θνηλσλίαο.131
Απηφ πνπ πιήηηεηαη εληέιεη εθηεηακέλα ζε πεξηφδνπο ινγνθξηζίαο είλαη ην
ζχλνιν ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο. Ζ δεκφζηα ζθαίξα απνηειεί ηνλ απαξαίηεην εθείλν
ρψξν ζηνλ νπνίν ζπλαληψληαη ην θξάηνο θαη νη πνιίηεο, αιιά θαη νη πνιίηεο κεηαμχ
ηνπο. Κάζε θνξά πνπ ιφγσ θξαηηθήο παξέκβαζεο ν ρψξνο απηφο πεξηνξίδεηαη θαζψο
ε ειεχζεξε πξφζβαζε ζε απηφλ παχεη λα είλαη δεδνκέλε γηα φινπο, ε θνηλσλία
ζπλνιηθά δέρεηαη έλα πιήγκα. Ζ ινγνθξηζία ή αθφκα θαη ε έιιεηςε ησλ απαξαίηεησλ
πξνυπνζέζεσλ γηα ειεχζεξε δεκνζηφηεηα θαηαζηξαηεγεί ηελ ίδηα ηελ έλλνηα ηεο
επηθνηλσλίαο ε νπνία απνηειεί απαξαίηεην φξν γηα ηελ ζπλνιηθή επεκεξία κηαο
θνηλσλίαο. «Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε θνηλσλία πξέπεη λα είλαη αλππνρψξεηε φζνλ αθνξά
ζηηο απξφζθνπηεο εξγαζίεο ηνπ Σχπνπ νη νπνίεο πξνάγνπλ ηε ρεηξαθέηεζε θαη
εληζρχνπλ ηελ πξφνδν, ελψ παξέρνπλ ηνλ ρψξν γηα ηε δεκφζηα αιιαγή ησλ ηδεψλ.»132
Καζψο ινηπφλ ε δεκφζηα επηθνηλσλία θαη, ζε απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη εδψ, ε
ειεπζεξνηππία, πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη κε θάζε κέζν, θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα
εμεηάζνπκε ηε βαζηθή αηηία πνπ πξνθαιεί πιήγκαηα ζηε δεκφζηα ζθαίξα, ήηνη ην
ίδην ην θξάηνο. Παξφιν πνπ κπνξεί λα πθίζηαληαη θαη άιινη παξάγνληεο πνπ
δηαξξεγλχνπλ ηνλ ρψξν ηεο δεκνζηφηεηαο, ν ίδηνο ν θξαηηθφο κεραληζκφο απνηειεί
ηνλ βαζηθφ ππεχζπλν γηα ηελ παξαβίαζή ηεο αιιά θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο, αθνχ
δηαζέηεη ηε δχλακε θαη ηα κέζα γηα ηελ επηβνιή ινγνθξηζίαο, αιιά θαη γηα ηελ
θαηάξγεζή ηεο.
Σν θξάηνο επηθνηλσλεί κε ηνπο πνιίηεο θαη ξπζκίδεη ηνλ δεκφζην βίν ηνπο
κέζσ ηεο ζέζπηζεο λφκσλ. Σν εξγαιείν απηφ ζεσξεηηθά πξννξίδεηαη γηα ηελ επίηεπμε
ηεο γεληθήο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο επεκεξίαο, αιιά θαη γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο
γεληθήο έλλνηαο ηεο ειεπζεξίαο. Χζηφζν, ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη ιαλζαζκέλα κε
ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ζπκθεξφλησλ ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ
νκάδσλ, παξεθθιίλνληαο θαη‟ νπζίαλ απφ ηνλ ξφιν ηνπ.
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Καζψο φκσο ην θξάηνο νθείιεη λα ιεηηνπξγεί σο παξάγνληαο δηεπθφιπλζεο
γηα ηελ γεληθή επεκεξία θαη επηπρία, νθείιεη θαη λα πξνζηαηεχεη κέζσ ηεο
λνκνζεζίαο ην δηθαίσκα φισλ ησλ πνιηηψλ ζηελ ειεπζεξία, αμία πνπ απνηειεί θαη
ηνλ βαζηθφηεξν ππιψλα ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο. Καηά ζπλέπεηα, λνκηθά
ζεζπίζκαηα πνπ πεξηνξίδνπλ θαη ελίνηε ζπξξηθλψλνπλ ηελ ειεπζεξία αληηβαίλνπλ
ζηνλ αξρηθφ ζθνπφ, θαζψο ζίγνπλ ηελ ίδηα ηελ νπζία ηνπ αλζξψπνπ. Έλα
ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ν λφκνο γηα ηελ ινγνθξηζία ν νπνίνο ζπληζηά,
φπσο πξναλαθέξζεθε, έλα θαθφ αζηπλνκηθφ κέηξν πνπ επηηπγράλεη ηα αληίζεηα
απνηειέζκαηα απφ απηά πνπ ππνηίζεηαη πσο επηδηψθεη. χκθσλα κε ηνλ Μαξμ, δελ
πξφθεηηαη θαλ γηα λφκν, αθνχ αληηηίζεηαη ζηελ έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο θαη νη λφκνη
ππνηίζεηαη πσο πξψηα απ‟ φια πξναζπίδνληαη ηελ αλζξψπηλε ειεπζεξία. Οπζηαζηηθά
είλαη έλα «πξνιεπηηθφ κέζν ελάληηα ζηελ ειεπζεξία [ην νπνίν] ηηκσξεί ηελ ειεπζεξία
ζαλ λα ήηαλε ε ίδηα έλα είδνο θαηάρξεζεο.»133 Δλψ ζα έπξεπε λα εκπνδίδεη ηελ
απζαηξεζία, αλη‟ απηνχ «κεηαηξέπεη ηελ απζαηξεζία ζε λφκν.»134
Δπηπιένλ, έλαο λφκνο γηα ηε ινγνθξηζία δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί πξαγκαηηθφο
λφκνο γηαηί, αληί γηα λα βαζίδεηαη ζηελ ηζφηεηα ησλ πνιηηψλ, αληί γηα λα απνηειεί
ζπλεπή έθθξαζε ηεο ηζνλνκίαο, δηαρσξίδεη ηνπο πνιίηεο ζχκθσλα κε ηηο πεπνηζήζεηο
ηνπο θαη ηηο ηδέεο ηνπο. Χζηφζν «έλα άηνκν δελ κπνξεί λα θπιαθηζηεί ή λα ζηεξεζεί
ηελ ηδηνθηεζία ηνπ ή θάπνην άιιν απφ ηα λφκηκα δηθαηψκαηά ηνπ εμαηηίαο ηνπ εζηθνχ
ηνπ ραξαθηήξα ή εμαηηίαο ησλ πνιηηηθψλ ή ζξεζθεπηηθψλ ηνπ πεπνηζήζεσλ.»135 Απηφ
πνπ θαζηζηά έλα άηνκν παξάλνκν δελ είλαη νη ηδέεο ηνπ, αιιά νη πξάμεηο ζηηο νπνίεο
κπνξεί απηέο λα ηνλ νδεγήζνπλ. Καη‟ αληηζηνηρία, έλα θείκελν δελ κπνξεί λα
„θπιαθηζηεί‟ - ινγνθξηζεί ζχκθσλα κε ηηο ηδέεο πνπ απνηππψλνληαη ζε απηφ.
πλνιηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη έλαο λφκνο πνπ ηηκσξεί ηηο ηδέεο αληί γηα ηηο
πξάμεηο, θαη πνπ αληίθεηηαη ζηελ έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο είλαη έλαο λφκνο πνπ πξνδίδεη
ηελ ίδηα ηνπ ηελ νπζία.
Αληίζεηα, έλαο λφκνο πνπ πξναζπίδεηαη θαη πξνζηαηεχεη ηνλ Σχπν «είλαη έλαο
πξαγκαηηθφο λφκνο γηαηί απνηειεί ηε ζεηηθή χπαξμε ηεο ειεπζεξίαο. Αληηκεησπίδεη ηελ
ειεπζεξία σο ηε θπζηνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ Σχπνπ […] θαη σο εθ ηνχηνπ έξρεηαη ζε
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αληηπαξάζεζε κε έλα δεκνζηνγξαθηθφ αδίθεκα κφλν κε ηε κνξθή ηεο εμαίξεζεο πνπ
αληηβαίλεη ζηνπο ίδηνπο ηεο ηνπο λφκνπο θαη ηελ θάλεη λα απηναλαηξείηαη.»136 Ο λφκνο
γηα ηνλ Σχπν ππεξαζπίδεηαη ηελ ειεπζεξία θαη δελ ηελ ζεσξεί ππαίηην εγθιεκάησλ
αιιά αλαγθαίν φξν γηα ηελ αλζξψπηλε χπαξμε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζεσξεί σο
παξάβαζε κφλν ηα δεκνζηεχκαηα εθείλα πνπ ζα κπνξνχζαλ απνηειέζνπλ απεηιή γηα
ηελ ίδηα ηελ ειεπζεξία θαη άξα γηα ηε γεληθή επεκεξία. Δλ αληηζέζεη κε ηνλ λφκν γηα
ηε ινγνθξηζία πνπ θαηαζηέιιεη ηελ ειεπζεξία θαη δελ ηελ αθήλεη λα επδνθηκήζεη, ν
λφκνο γηα ηνλ Σχπν απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ηεο, δεκηνπξγψληαο ηηο απαξαίηεηεο
εθείλεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πγηή εθδίπισζε θαη άλζηζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ Σχπνπ.
Αληίζεηα, ν λφκνο γηα ηε ινγνθξηζία, «ην ζεκείν εθθίλεζεο ηεο ινγνθξηζίαο είλαη φηη ε
αξξψζηηα είλαη ε θπζηνινγηθή θαηάζηαζε ή φηη ε θπζηνινγηθή θαηάζηαζε, δειαδή ε
ειεπζεξία, πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο αζζέλεηα.»137
ην επηρείξεκα απηφ ζηεξίρηεθε επί αηψλεο ε κάρε ελάληηα ζηελ
ειεπζεξνηππία, επηρείξεκα πνπ ζηάζεθε ζπρλά απνηειεζκαηηθφ (κε ηελ παξάιιειε
ζπκβνιή βέβαηα ζπλνδεπηηθψλ κέηξσλ) γηα ηε ζπξξίθλσζε ησλ αληίζηνηρσλ
θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ αληηδξάζεσλ. Όκσο θαζψο ε θνηλσλία θαη ηα δεδνκέλα
ηεο αιιάδνπλ, αληίζηνηρα κεηαζρεκαηίδνληαη θαη νη αλάγθεο ηεο ή άιινηε
δεκηνπξγνχληαη εληειψο θαηλνχξηεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, επηβάιιεηαη λα ζεζπίδνληαη
θαηλνχξηνη λφκνη πνπ λα αληαπνθξίλνληαη θαη λα θαιχπηνπλ αθξηβψο απηέο ηηο
αλάγθεο πνπ ζα ζπλάδνπλ κε ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή αλάπηπμε θαη ζα πξνσζνχλ
ην γεληθφηεξν θαιφ. χκθσλα κε ηνλ Μαξμ, απηή είλαη «ε πξαγκαηηθά ηζηνξηθή
άπνςε […πνπ ππνηάζζεηαη ζηνλ] Λφγν ηεο Ιζηνξίαο [θαη πνπ δελ αξθείηαη ζην] λα
ηηκά απιψο ηα ηζηνξηθά ηεο ιείςαλα.»138 Έηζη, ζεκαζία δελ έρεη ε εκκνλή θαη ε πίζηε
ζηηο αμίεο ηνπ παξειζφληνο, αιιά ε ηθαλφηεηα επειημίαο θαη πξνζαξκνζηηθφηεηαο
ζηηο λέεο αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη, ζχκθσλα πάληα κε ην φξακα ηεο αλάπηπμεο.
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2.4 Η ελεςθεποηςπία ωρ είδορ ηηρ γενικήρ έννοιαρ ηηρ ελεςθεπίαρ
Έλα απφ ηα επηρεηξήκαηα ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο ειεπζεξνηππίαο ζην πιαίζην
ησλ ζρεηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζηεξίρηεθε ζηελ
άπνςε φηη ν Σχπνο πξέπεη λα είλαη ειεχζεξνο αθξηβψο φπσο θαη ζην εκπφξην πξέπεη
λα επηηξέπεηαη λα παξακέλεη ζε θάζε πεξίπησζε ειεχζεξν. Σν επηρείξεκα απηφ είλαη
πεξηζζφηεξν παξαπιαλεηηθφ παξά εληζρχεη ηε ζέζε πξνάζπηζεο ηεο ειεπζεξνηππίαο.
Κάζε είδνο ειεπζεξίαο έρεη ηε δηθή ηνπ θχζε, παξφιν πνπ αλήθεη θαη πεγάδεη απφ ηε
γεληθφηεξε έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο. Χο κνλαδηθφ είδνο έρεη ηα δηθά ηνπ
ραξαθηεξηζηηθά θαη δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα ζπγρέεηαη κε ηηο δπλακηθέο
πνπ ζπλνδεχνπλ ηα άιια είδε. Πξέπεη κάιηζηα λα γίλεηαη θαηαλνεηφ θαη λα θξίλεηαη
ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο εζσηεξηθήο ηνπ θχζεο θαη φρη βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ
ηνπ ζρέζεσλ.
Δπηπιένλ, φιεο νη κνξθέο ειεπζεξίαο πξέπεη λα πθίζηαληαη επί ίζνηο φξνηο,
παξά ηηο δηαθνξέο, πνπ φπσο είλαη ινγηθφ, ηηο δηαθξίλνπλ. Ζ κεηαμχ ηνπο απηή
ηζφηεηα πνπ σο αμία ηηο ελψλεη θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε, απηή ηεο ειεπζεξίαο, δελ
πξέπεη λα εμνκαιχλεη ηηο κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο, αιιά κάιινλ λα ηηο δηαηεξεί θαη λα
ηηο πξνζηαηεχεη. «Η ειεπζεξία ηνπ εκπνξίνπ, ηεο ηδηνθηεζίαο, ηεο ζπλείδεζεο, ηνπ
Σχπνπ, ησλ δηθαζηεξίσλ είλαη φια είδε ελφο θαη ηνπ ίδηνπ γέλνπο. Αιιά είλαη ιάζνο λα
παξαβιέπνπκε ηηο αλακεηαμχ ηνπο δηαθνξέο εμαηηίαο απηήο ηεο ελφηεηαο θαη λα
παξεθθιίλνπκε ηφζν ψζηε λα ζεσξνχκε φηη θάπνην απφ απηά ηα είδε απνηειεί ην κέηξν,
ηνλ θαλφλα γηα ηα ππφινηπα.»139 Αλ απηφ ίζρπε ηφηε ζα έπξεπε ην θάζε είδνο
ειεπζεξίαο λα απαξλεζεί ηε θχζε ηνπ θαη λα απηναλαθεξπρζεί ππνηειέο απηνχ πνπ
ζεσξείηαη αλψηεξν. Απηφ πνπ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο θαηεπζπληήξηα γξακκή είλαη
κφλν ε γεληθή έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο, ρσξίο βέβαηα απηφ λα αθπξψλεη ηελ αμία, ηε
δπλακηθή θαη ηνπο εζσηεξηθνχο λφκνπο ηνπ θάζε είδνπο μερσξηζηά. «Όπσο ζην
ζχκπαλ [θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ειηαθφ ζχζηεκα] θάζε πιαλήηεο, θαζψο πεξηζηξέθεηαη
γχξσ απφ ηνλ άμνλά ηνπ, θηλείηαη κφλν γχξσ απφ ηνλ ήιην, έηζη θαη ζην ζχζηεκα ηεο
ειεπζεξίαο, θάζε επηκέξνπο ζθαίξα ηεο, θαζψο γπξλά γχξσ απφ ηνλ άμνλά ηεο,
πεξηζηξέθεηαη κφλν γχξσ απφ ηνλ θεληξηθφ ήιην ηεο ειεπζεξίαο.»140

139
140

Freedom in General, φ.π.
Freedom in General, φ.π.

53

Έηζη ινηπφλ, δελ πξέπεη λα ζπγρένπκε ηελ έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο ηνπ Σχπνπ
κε θαλέλα άιιν είδνο ειεπζεξίαο, πφζν κάιινλ κε εθείλν ηεο ειεπζεξίαο ηνπ
εκπνξίνπ. Ζ ζχγρπζε πνπ πξνθαιείηαη αλάκεζα ζηα δχν είδε είλαη ζπρλή θαη
βαζίδεηαη ζην επηρείξεκα ηεο αλάγθεο δηάζεζεο ηνπ Σχπνπ ζηελ αγνξά. Απηφ είλαη
ζσζηφ ζην βαζκφ πνπ ηα παξάγσγα ηνπ Σχπνπ απνηεινχλ εκπνξεχζηκν πιηθφ, αιιά
ζηελ πεξίπησζε απηή αλαθεξφκαζηε κφλν ζηε δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαιακβάλνπλ λα
δηεθπεξαηψζνπλ νη εθδφηεο θαη νη βηβιηνπψιεο, φρη νη ζπγγξαθείο. Ο θάζε
ζπγγξαθέαο πξέπεη βέβαηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνσζήζεη ηε δνπιεηά ηνπ θαη
λα πιεξψλεηαη γη‟ απηφ ψζηε λα κπνξεί λα δήζεη θαη λα ζπλερίζεη λα γξάθεη αιιά «ζε
θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα γξάθεη θαη λα δεη κε ζθνπφ λα θεξδίδεη ρξήκαηα. […] Ο
ζπγγξαθέαο δελ βιέπεη πνηέ ηε δνπιεηά ηνπ σο κέζν. Δίλαη γη‟ απηφλ απηνζθνπφο [θαη
κάιηζηα ζε ηέηνην βαζκφ] πνπ αλ ρξεηαζηεί κπνξεί λα ζπζηάζεη ηελ χπαξμή ηνπ γηα λα
δηαζψζεη ηελ χπαξμε ηνπ έξγνπ ηνπ.»141 Ζ πξαγκαηηθή νπζία ηνπ Σχπνπ έγθεηηαη
αθξηβψο ζην γεγνλφο φηη δελ απνηειεί εκπφξην θαη άξα νπδεκία ζρέζε έρεη κε
νηθνλνκηθνχο θαη αληαιιαθηηθνχο παξάγνληεο. ηελ πεξίπησζε πνπ παξάγνληεο
ηέηνηνη νξίδνπλ θαη θαηεπζχλνπλ ην ζπγγξαθηθφ έξγν, πξνδίδεηαη ε ίδηα ηνπ θχζε,
απνκαθξχλεηαη απφ ηηο εζσηεξηθέο ηνπ αμίεο θαη θαλφλεο θαη θαζίζηαηαη έλα
παξάγσγν παξαπνηεκέλν θαη ζηξεβιφ.
Σν παξαπάλσ απζαίξεην επηρείξεκα πνπ ζπλδέεη θαη εμνκνηψλεη ηελ
ειεπζεξία ηνπ Σχπνπ κε ηελ ειεπζεξία ηνπ εκπνξίνπ νθείιεη πηζαλψο ηελ αδπλακία
ηνπ ζηελ άγλνηα ηνπ θνξέα ηνπ, παξαδφμσο ελφο ππνζηεξηθηή142 ηεο ειεπζεξνηππίαο.
ην πιαίζην ηνπ δηαιφγνπ γηα ηελ ειεπζεξνηππία, νη ερζξνί ηεο έρνπλ έλα ζαθέο
πιενλέθηεκα ζηελ αληηπαξάζεζε ησλ επηρεηξεκάησλ. Μπνξνχλ λα ηαρζνχλ ελαληίνλ
ηεο κε επθξάδεηα θαη παξάιιεια λα ππεξαζπίζνπλ ηε ινγνθξηζία κε πάζνο θαη
ξεηνξηθή δεηλφηεηα επεηδή δηαζέηνπλ πιήξε θαη ξεαιηζηηθή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο
ηελ νπνία ππεξαζπίδνπλ. Αληίζεηα, νη ππνζηεξηθηέο ηεο ειεπζεξνηππίαο δελ έρνπλ
δήζεη πνηέ ζε ζπλζήθεο ειεπζεξίαο ηνπ Σχπνπ θαη ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε
κπνξνχλ κφλν λα θαληάδνληαη θαη λα δηαηζζάλνληαη πφζν δηαθνξεηηθή ζα ήηαλ ε δσή
ηνπο ζε ζπλζήθεο ειεπζεξνηππίαο. Ζ έιιεηςε απηή εκπεηξίαο έρεη σο επαθφινπζν ηε
δηαηχπσζε αλεπαξθψλ επηρεηξεκάησλ πξνο ππεξάζπηζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ Σχπνπ ε
νπνία δηαζέηεη «κηα νκνξθηά πνπ πξέπεη θαλείο λα ηελ έρεη αγαπήζεη πξψηα γηα λα
141
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κπνξέζεη λα ηελ ππεξαζπηζηεί»143, θαζψο επίζεο λα ηε ζεσξεί νπζηψδε θαη αλαγθαία
γηα ηελ χπαξμή ηνπ. Όηαλ απηφ δελ ζπκβαίλεη, ηα επηρεηξήκαηα γηα ηελ ππεξάζπηζή
ηεο απνδεηθλχνληαη αλεπαξθή. Με ηε ζθέςε απηή αλαδεηθλχεηαη ε «ζηελή ζρέζε
κεηαμχ ειεπζεξνηππίαο θαη νινθιεξσκέλεο πλεπκαηηθήο δσήο, ζρέζε πνπ βαζίδεηαη
ζηελ εγγχηεηα ηεο δσήο θαη ηεο ειεπζεξίαο γεληθά.»144 Όπσο ήδε πξναλαθέξζεθε, ε
ειεπζεξία απνηειεί βαζηθφ θαη απαξαίηεην φξν γηα ηελ αλζξψπηλε χπαξμε. Υσξίο
ηελ ειεπζεξία, θαη ζπγθεθξηκέλα ρσξίο ειεπζεξνηππία, ν αλζξψπηλνο βίνο
απνδεηθλχεηαη ειιηπήο θαη δνθεξφο.
Έηζη, θαζψο ε ειεπζεξία απνηειεί «έλα θπζηθφ δψξν ηνπ παγθφζκηνπ θσηφο
ηεο ινγηθήο»145, ζπληζηά ζπλάκα θη έλα δψξν πνπ αλήθεη θαη πξέπεη λα αλήθεη ζε
φινπο θαη φρη ζε ζπγθεθξηκέλα κφλν πξφζσπα ή θνηλσληθέο νκάδεο. Ζ ινγνθξηζία ζε
ηζρχ επηβάιιεη αθξηβψο απηή ηε δηάθξηζε θαη δηαρσξίδεη κέζα ζηελ θνηλσλία ηα
άηνκα θαη ηηο νκάδεο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ ειεπζεξνηππία (θαη ζηελ
ειεπζεξία γεληθψο), ελψ πεξηζσξηνπνηεί ηα ππφινηπα. Καζψο φκσο ε ειεπζεξία
αλήθεη ζε φινπο θαη θάζε είδνο ηεο «ππήξρε απφ πάληνηε, άιινηε ζαλ εηδηθφ πξνλφκην
θαη άιινηε ζαλ παγθφζκην δηθαίσκα [ην πξαγκαηηθφ εξψηεκα δελ είλαη αλ θαη θαηά
πφζνλ] ζα έπξεπε λα ππάξρεη ειεπζεξνηππία [αιιά] αλ απνηειεί πξνλφκην
ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ ή πξνλφκην ηνπ αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο.»146 Ζ επηβνιή
ινγνθξηζίαο, σο εξγαιείν ηθαλνπνίεζεο εηδηθψλ ζπκθεξφλησλ, απνηειεί έλαλ θαχιν
κεραληζκφ πνπ επηηίζεηαη ελάληηα ζην αλζξψπηλν πλεχκα, δηαξξεγλχεη ηνλ θνηλσληθφ
ηζηφ ππαγνξεχνληαο εληφο ηεο θνηλσλίαο δηαθξίζεηο θαη ζπληζηά ζπλεπψο έλα
ζχζηεκα αλαραίηηζεο ηεο αλζξψπηλεο πξνφδνπ θαη αλάπηπμεο.
Σέινο, θαζψο ε ειεπζεξνηππία απνηειεί είδνο θαη άξα αλαπφζπαζην θνκκάηη
ηεο ειεπζεξίαο γεληθψο, θάζε θνξά πνπ ν Σχπνο ηίζεηαη ππφ πεξηνξηζκφ, θάζε θνξά
πνπ ινγνθξίλεηαη, πιήηηεηαη γεληθά ε ειεπζεξία, αθξηβψο φπσο ζα γηλφηαλ κε ηελ
πεξηζηνιή θάζε άιινπ είδνπο ειεπζεξίαο. Όπνηε κηα κνξθή ειεπζεξίαο
ακθηζβεηείηαη θαη απνδπλακψλεηαη, ηφηε ακθηζβεηείηαη θαη απνδπλακψλεηαη ε
ειεπζεξία γεληθψο, αθξηβψο φπσο φηαλ ην αλζξψπηλν ζψκα ζηεξεζεί «θάπνην κέινο
ηνπ [ηφηε εμαζζελεί θαη ππνιεηηνπξγεί ην ίδην ην ζψκα ζπλνιηθά. Δπηπιένλ,] ε
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απνπζία ειεπζεξνηππίαο θαζηζηά φιεο ηηο άιιεο ειεπζεξίεο έλλνηεο απαηειέο»147 γηαηί,
φπσο ζα θαλεί παξαθάησ, πέξα απφ κέξνο ελφο γεληθφηεξνπ ζπλφινπ, αλαιακβάλεη
λα αλαδείμεη θαη λα πξνζηαηεχζεη φια ηα ππφινηπα είδε, ζπκβάιινληαο ζηελ
αλεκπφδηζηε αλάπηπμή ηνπο, θαη πξναζπίδνληαο ηελ έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο γεληθψο.

2.5 Η ελεςθεποηςπία ωρ αζηικό δικαίωμα
Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, φπσο απηά δηακνξθψζεθαλ ζηελ αζηηθή θνηλσλία
ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ, απνηεινχλ γηα ηνλ Μαξμ κηα έλλνηα ζρεηηθή θαη νξίδνληαη
πξσηαξρηθά βάζεη ηνπ κνληέινπ αλαπαξαγσγήο ηεο θνηλσλίαο κέζα ζηελ νπνία
ζεζπίζηεθαλ. Ζ αληίιεςε απηή έξρεηαη ζε ξήμε κε ηε γεληθά απνδεθηή ζεψξεζε ησλ
αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ σο δηαρξνληθψλ θαη δηαπνιηηηζκηθψλ, θαζψο θαηαδεηθλχεη
ηελ εγγελή ζρεηηθφηεηά ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα βαζηθά
δηθαηψκαηα ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο ειεπζεξίαο ηα νπνία αθελφο πεγάδνπλ απφ ηνλ
εζσηεξηθφ κεραληζκφ ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη αθεηέξνπ ηνλ ζπληεξνχλ. Παξφιν πνπ ε
ζεψξεζε απηή ζπλαληάηαη πην εκπεξηζηαησκέλα ζην ψξηκν έξγν ηνπ Μαξμ,
ζεσξνχκε φηη ππήξραλ ήδε ςήγκαηά ηεο αθφκα θαη ζηε λεφηεξε ζθέςε ηνπ.
Πην ζπγθεθξηκέλα θαη φζνλ αθνξά ηελ ηζφηεηα, παξαηεξνχκε φηη ζην
θαπηηαιηζηηθφ κνληέιν αλαπαξαγσγήο ηα άηνκα πξνζδηνξίδνληαη θνηλσληθά θαη‟
αξρήλ σο αληαιιαγείο αληηθεηκεληθνπνηεκέλεο εξγαζίαο. Πξφθεηηαη γηα κηα
εκπξάγκαηε θίλεζε φπνπ θαζψο ηα άηνκα αληαιιάζζνπλ ηζνδχλακα, εμηζψλνληαη
κέζα ζηελ θνηλφηεηα «ζαλ ππνθεηκεληθνπνηεκέλεο αληαιιαθηηθέο αμίεο, δειαδή
δσληαλά ηζνδχλακα, ηζάμηα. αλ ηέηνηα, φρη κφλν είλαη ίζα, νχηε θαλ αλνκνηφηεηα δελ
ππάξρεη αλάκεζά ηνπο.»148 Όια ηα άηνκα είλαη ίζα θαζψο ζηε ζρέζε αγνξάο πψιεζεο ν θαζέλαο θέξεη καδί ηνπ αληηθείκελα κε θάπνηα ηηκή, ελψ αζθεί ζηνλ
άιινλ εμνπζία πνπ ζα δερζεί θαη ν ίδηνο ζηε ζπλέρεηα. Οπνηεζδήπνηε ηδηαηηεξφηεηέο
ηνπο δηαιχνληαη κέζα ζηελ κνξθή πνπ παίξλεη ε αληηθεηκεληθνπνηεκέλε εξγαζία ηνπο
πνπ κεηαβαίλεη ζηελ κνξθή ηνπ αληαιιάμηκνπ πξντφληνο θη έηζη παχνπλ λα
ππάξρνπλ. Πξφθεηηαη σζηφζν γηα κηα θαη‟ επίθαζε ηζνηηκία, αθνχ ην θξάηνο
αλαγλσξίδεη κελ φινπο ηνπο πνιίηεο σο ίζνπο (θαη εθ πξψηεο φςεσο έηζη θαίλεηαη λα
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είλαη), επηηξέπεη δε «ηελ αηνκηθή ηδηνθηεζία, ηε κφξθσζε, ηελ απαζρφιεζε λα
επηδξνχλ κε ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν, δειαδή σο αηνκηθή ηδηνθηεζία, σο κφξθσζε, σο
απαζρφιεζε, θαη λα επηβάιινπλ ηελ ηδηαίηεξε νπζία ηνπο»149, απνθξχπηνληαο ηελ
θαηάθσξε αληζφηεηα πνπ ηνπο ραξαθηεξίδεη. Μφλν ζηελ επηθάλεηα ηεο αζηηθήο
θνηλσλίαο φια ηα κέιε ηεο κπνξνχλ (θαη επηβάιιεηαη) λα είλαη ίζα, αθνχ κφλνλ εθεί
θαη ν κηζζσηφο θαη ν θεθαιαηνθξάηεο έρνπλ ηνλ ξφιν ηνπ ηδηνθηήηε. Ο ξφινο απηφο
ηνπο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλαιιάζζνληαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο, γηα ηελ αθξίβεηα
κε ίζνπο φξνπο, ψζηε απνθιεηζηηθά ζην πιαίζην απηφ ηεο αληαιιαγήο λα θαζίζηαηαη
δηάθαλε θαη αλφζεπηε ε έλλνηα ηεο ηζφηεηαο. Κάησ απφ ηελ επηθάλεηα φκσο, ζηελ
παξαγσγή, νη παγσκέλνη ξφινη πνπ ηνπο αληηζηνηρνχλ είλαη απηνί ηνπ εξγάηε θαη ηνπ
κε εξγάηε-θεθαιαηνθξάηε. Ζ ζρέζε απηή δελ κπνξεί λα δηέπεηαη απφ ηζφηεηα αθνχ
γηα ηνλ θάζε ξφιν πξνυπνηίζεηαη δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν, ελψ ηα ζπκθέξνληα πνπ
ηνπο νδεγνχλ είλαη επίζεο δηαθνξεηηθά θαη κάιηζηα αληηζεηηθά.
Οχηε φκσο ε αζηηθή ειεπζεξία ραξαθηεξίδεηαη σο έλλνηα απφ ηελ θαζαξφηεηα
θαη θαζνιηθφηεηα πνπ θαηά γεληθή νκνινγία επαγγειίδνληαη ηα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ζηελ δηαηνκηθή αληαιιαθηηθή ζρέζε, φπσο απηή
δηακνξθψλεηαη ζηνλ θαπηηαιηζκφ θαη ζηελ αζηηθή θνηλσλία, «ε αληηθεηκεληθνπνίεζε
ηνπ αηφκνπ δελ είλαη αληηθεηκεληθνπνίεζε ηνπ ζηνλ θπζηθφ ηνπ θαζνξηζκφ, αιιά
αληηθεηκεληθνπνίεζε ηνπ αηφκνπ ζαλ ηνπνζεηεκέλνπ ζ‟ έλα θνηλσληθφ πξνζδηνξηζκφ
(ζρέζε) πνπ είλαη ηαπηφρξνλα εμσηεξηθφο πξνο ην άηνκν.»150 χκθσλα κε απηή ηελ
άπνςε, ην άηνκν, αλαιακβάλνληαο αλαγθαζηηθά έλαλ ξφιν πνπ είλαη έμσ απφ ηελ
εγγελή ηνπ θχζε, νδεγείηαη νπζηαζηηθά ζην λα απνιέζεη κέξνο ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ
λα απηνθαζνξίδεηαη θαη ζπλεπψο λα είλαη ειεχζεξν γηα ηηο επηινγέο ηνπ. Ο ξφινο ηνπ
σο θνξέαο αληαιιαθηηθήο αμίαο απνθηά πξνηεξαηφηεηα έλαληη ηεο πξσηαξρηθήο ηνπ
νπζίαο, απηήο ηνπ αλζξψπνπ, θαη εληέιεη ηελ ππνζθειίδεη. Δπηπιένλ, ν ηξφπνο κε ηνλ
νπνίν νξίδεηαη ε ειεπζεξία ζην αζηηθφ χληαγκα ζπλίζηαηαη ζην δηθαίσκα ηνπ
αλζξψπνπ λα θάλεη νηηδήπνηε δελ βιάπηεη ηνλ άιινλ. Άιισζηε ζπλεζίδνπκε λα ιέκε
κέρξη θαη ζήκεξα φηη ε ειεπζεξία καο ζηακαηά εθεί πνπ αξρίδεη ε ειεπζεξία ησλ
άιισλ. Ζ δηαηχπσζε απηή καο θέξλεη εμ νξηζκνχ αληηκέησπνπο κε ηνπο άιινπο,
θαζηζηά ηα ζπκθέξνληά καο αληηζεηηθά κεηαμχ ηνπο θαη δεκηνπξγεί αλάκεζα ζηα
κέιε ηεο θνηλσλίαο έλα είδνο απνμέλσζεο, αλ φρη έρζξαο. «Κάζε άλζξσπνο βξίζθεη
149
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ζηνλ άιιν άλζξσπν φρη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ αιιά πνιχ
πεξηζζφηεξν ηνλ θξαγκφ ηεο. […] Ο κνλαδηθφο δεζκφο πνπ [ηνπο] ζπλέρεη είλαη ε
θπζηθή αλαγθαηφηεηα, ε αλάγθε θαη ην αηνκηθφ ζπκθέξνλ, ε ζπληήξεζε ηεο ηδηνθηεζίαο
ηνπο θαη ηνπ εγσηζηηθνχ πξνζψπνπ ηνπο.»151 Ζ έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο ζηελ πεξίπησζε
απηή ιακβάλεη έλαλ ξφιν μέλν πξνο ηελ ίδηα, πξνδίδνληαο ηελ εζσηεξηθή ηεο νπζία
θαη εμππεξεηψληαο κηα αιιφηξηα πξνο ηε θχζε ηεο ζθνπνζεζία.
Καζψο ινηπφλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα απνηεινχλ θαηαζθεχαζκα ηνπ
θαπηηαιηζκνχ, ινγηθφ είλαη λα εμππεξεηνχλ θαη ηελ πην απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία
ηνπ κεραληζκνχ ηνπ. Απηφ βέβαηα δελ ηζρχεη γηα φια ηα αζηηθά δηθαηψκαηα. Ο Μαξμ
αλέιπζε ζε βάζνο ηηο αδπλακίεο ηνπ ζεζκνχ βαζηθψλ αζηηθψλ δηθαησκάησλ, δελ
ηάρζεθε φκσο πνηέ ελάληηα ζην δηθαίσκα «ηεο ειεπζεξίαο ηνπ θξνλήκαηνο θαη ηνπ
ηχπνπ, ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο, ηνπ αζχινπ ηεο θαηνηθίαο, σο αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ
πνπ αμίδεη λα δηαθπιαρζνχλ ζε νπνηαδήπνηε θνηλσλίαο θαη φρη κφλν ηελ αζηηθή.»152
Δηδηθά γηα ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξνηππία, φρη απιά δελ ηάρζεθε ελαληίνλ ηεο, αιιά
ηελ ππεξάζπηζε, φπσο είδακε ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, κε πνιχ κεγάιε ζέξκε. Ζ
αηηία γη‟ απηφ έγθεηηαη ζηελ αληίιεςε φηη, ελψ ηα δηθαηψκαηα ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο
ειεπζεξίαο, φπσο απηά έρνπλ δηακνξθσζεί ζηελ αζηηθή θνηλσλία, απνθξχπηνπλ ην
γεγνλφο ηεο αληζφηεηαο θαη αλειεπζεξίαο πνπ νη ίδηεο θπνθνξνχλ, ε αλεκπφδηζηε
ειεπζεξνηππία θαη γεληθά ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ην
απνθαιχςεη. Οη άλζξσπνη δνπλ κε ηελ ςεπδαίζζεζε πσο φζν δηεπξχλεηαη θαη
απειεπζεξψλεηαη ε αγνξά, απμάλεηαη θαη ε δηθή ηνπο ειεπζεξία, ελψ ε
ειεπζεξνηππία κπνξεί κέζσ ηεο δηάδνζεο θαη αληαιιαγήο ηδεψλ θαη πιεξνθνξηψλ λα
δηαιχζεη απηή ηε ιαλζαζκέλε εληχπσζε.
Ο ειεχζεξνο Σχπνο απνδεηθλχεηαη απαξαίηεηνο γηα λα γλσξίζεη θαη λα
θαηαλνήζεη ζε βάζνο ν ιαφο ηηο πξαγκαηηθέο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο
ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο δεη, γηα λα αλαγλσξίζεη ηηο δηαζηάζεηο ησλ πξνβιεκάησλ
πνπ ηηο δηέπνπλ αιιά θαη γηα λα ζρεδηάζεη θαη λα εθαξκφζεη ηξφπνπο πξνο επίιπζε
ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ. «Η πξψηε νπζηαζηηθή ζπλζήθε γηα ειεπζεξία είλαη ε
απηνγλσζία θαη ε απηνγλσζία είλαη αδχλαηε ρσξίο απηνπαξαδνρή.»153 Οπνηνδήπνηε
φκσο παξάγσγν απηήο ηεο ελδνζθφπεζεο πξέπεη λα κπνξεί λα δηαρέεηαη αλεκπφδηζηα
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κέζα ζηελ θνηλσλία ψζηε φινη αλεμαηξέησο λα έρνπλ πξφζβαζε ζ‟ απηφ, θαη κέζσ
ηεο παξεπφκελεο αιιειεπίδξαζεο λα έρνπλ ελ ζπλερεία πξφζβαζε ζηα παξάγσγα ηεο
επηθνηλσλίαο πνπ πξνθχπηνπλ εθ λένπ. Ο Σχπνο ιεηηνπξγεί έηζη σο εξγαιείν
πνιηηηθήο ελεκέξσζεο, εθπαίδεπζεο θαη δηάδξαζεο, αιιά πξψηα απ‟ φια σο φξγαλν
πνιηηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο. Με ηελ έλλνηα απηή, κπνξεί λα επηθέξεη ζηαδηαθά
ζεκαληηθέο θνηλσληθέο αιιαγέο θαζψο αλάινγα κε ηνλ βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ
αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ θαη αλάινγα κε ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ ζπγγξαθηθνχ θφζκνπ
(δηαδηθαζίεο πνπ βξίζθνληαη αλαπφθεπθηα ζε δηαξθή αιιειεπίδξαζε) ν ιαφο κπνξεί
λα νδεγεζεί ηειηθά ζε δξάζε.
Ζ κεηαζηξνθή θαη ζε βάζνο αιιαγή ησλ ζπλεηδήζεσλ κε ηε ζπλνδεία
αλάινγεο δξάζεο απνηεινχλ απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επίηεπμε ηεο
θνηλσληθήο αλαδφκεζεο. Αλαγθαίν φκσο φξν γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ
πξνυπνζέζεσλ απνηειεί ε αλζξψπηλε ρεηξαθέηεζε πνπ πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηηο
ίδηεο ηεο ηηο δπλάκεηο, δειαδή ζηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν πνπ νθείιεη λα είλαη, πξηλ απφ
θάζε άιιε ηδηφηεηα, πξσηίζησο άλζξσπνο. Αθφκα θη αλ ην θξάηνο παξέρεη θαη
θαηνρπξψλεη πιήξεηο ειεπζεξίεο (κε ηνλ ηξφπν βέβαηα πνπ είδακε φηη ην θάλεη,
παξακνξθψλνληάο ηηο σο πξνο ηελ ίδηα ηνπο ηελ νπζία) ην άηνκν κπνξεί αθφκα – θαη
είλαη ινγηθφ - λα κελ ρεηξαθεηείηαη: «ην θξάηνο κπνξεί λα είλαη έλα ειεχζεξν θξάηνο
ρσξίο ν άλζξσπνο λα είλαη έλαο ειεχζεξνο άλζξσπνο.»154 Καζνξηζηηθφ ξφιν θαη φπιν
ζηα ρέξηα ηνπ αλζξψπνπ-πνιίηε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ρεηξαθέηεζεο απνηειεί ε
ειεπζεξνηππία πνπ αθελφο επελεξγεί ζηελ θνηλσληθή επηθνηλσλία θαη πξνσζεί ηελ
θνηλσληθή ζπλνρή θαη ελδπλάκσζε, θαη αθεηέξνπ ζπκβάιιεη ζηνλ θαζεκεξηλφ
πξνζσπηθφ ζπλεηδεζηαθφ θφπν πνπ νθείιεη λα θαηαβάιεη ην θάζε άηνκν θαζεκεξηλά
ζηνρεχνληαο ζηε ρεηξαθέηεζή ηνπ. Μφλν ινηπφλ «φηαλ ν πξαγκαηηθφο αηνκηθφο
άλζξσπνο πξνζιάβεη μαλά ηνλ αθεξεκέλν πνιίηε κέζα ηνπ [θαη κφλν φηαλ]
αλαγλσξίζεη θαη νξγαλψζεη ηηο «forces propres» ηνπ σο θνηλσληθέο δπλάκεηο, θαη
ζπλεπψο φηαλ δελ ζα ρσξίδεη απφ ηνλ εαπηφ ηνπ ηελ θνηλσληθή δχλακε κε ηε κνξθή ηεο
πνιηηηθήο δχλακεο, κφλν ηφηε ζα έρεη νινθιεξσζεί ε αλζξψπηλε ρεηξαθέηεζε.»155
ηελ αζηηθή θνηλσλία ε ειεπζεξνηππία βξίζθεηαη πνιχ ζπρλά ζε ζέζε
αληηκέησπε κε ηελ έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο, φπσο απηή έρεη δηακνξθσζεί βέβαηα ζην
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πιαίζην ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ κνληέινπ αλαπαξαγσγήο. Δλψ, φκσο, ζεσξεηηθά, ε
ειεπζεξία ηνπ Σχπνπ απνξξέεη απφ ην γεληθφ δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο, θαη ινγηθά ζα
έπξεπε λα ζπληάζζεηαη καδί ηεο, αθξηβψο φπσο ην είδνο ζπληάζζεηαη πάληα κε ην
γέλνο, παξαηεξνχκε φηη «αθπξψλεηαη πιήξσο φηαλ „πξνζβάιιεη ηε δεκφζηα ειεπζεξία‟
[φηαλ δειαδή έξρεηαη] ζε ζχγθξνπζε κε ηνλ πνιηηηθφ βίν, ελψ, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία,
ν πνιηηηθφο βίνο απνηειεί κφλν ηελ εγγχεζε ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ αηνκηθνχ αλζξψπνπ, άξα ζα πξέπεη λα εγθαηαιεηθζεί απφ ηε ζηηγκή
πνπ αληηθάζθεη ζηνλ ζθνπφ ηνπ, ζ‟ απηά ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.»156 Όπσο
απνδεηθλχεηαη φκσο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε δεκφζηα ειεπζεξία φρη απιά δελ
εγθαηαιείπεηαη, αιιά ηεο επηηξέπεηαη λα ππεξηζρχζεη, κε έλαλ ηξφπν κάιινλ βίαην
πνπ εθηνπίδεη θαη ηα ίδηα ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα. Έηζη, δελ πξφθεηηαη απιψο γηα ηελ
ππεξίζρπζε ηεο κηαο ειεπζεξίαο έλαληη ηεο άιιεο, αιιά κάιινλ γηα έλα είδνο
ζχγθξνπζεο φπνπ ε κηα ειεπζεξία δηαθπβεχεη ηελ χπαξμε ηεο άιιεο. πγθεθξηκέλα
γηα ηελ ειεπζεξία ηνπ Σχπνπ, απηφ ζπκβαίλεη γηαηί, ελψ ε ίδηα έρεη σο βάζε ηεο ηελ
ειεπζεξία ηνπ πλεχκαηνο ελ γέλεη, ε αζηηθή ειεπζεξία θαίλεηαη λα έρεη σο βάζε ηεο
ηελ ειεπζεξία ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ ή νκάδσλ, ζπληζηψληαο εληέιεη πξνλφκην θαη
φρη θαζνιηθφ δηθαίσκα.

156

Γηα ην Δβξατθφ Εήηεκα, φ.π., ζει.179

60

ΑΝΣΙ ΔΠΙΛΟΓΟΤ
Ξεθηλάκε απφ ηελ παξαηήξεζε φηη θάζε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ζέζεσλ ησλ
δχν θηινζφθσλ ζα απνηεινχζε αλαρξνληζηηθφ παξάπησκα. Ζ θνξχθσζε ηεο
αλάιπζεο ηνπ Καλη γηα ηελ έλλνηα ηεο δεκνζηφηεηαο έξρεηαη κε ηε δεκνζίεπζε ηεο
Γηέλεμεο ην 1798, ελψ ηα άξζξα ηνπ Καλη γηα ηελ ειεπζεξνηππία βιέπνπλ ην θσο ηεο
δεκνζηφηεηαο ην 1842, πεξίπνπ κηζφ αηψλα αξγφηεξα. Δληνχηνηο, ιφγσ ηεο θνηλήο
ζεκαηνινγίαο πνπ αλαπηχρζεθε αλαιπηηθά θαη απφ ηνπο δχν θαη κάιηζηα ζηελ ίδηα
γεσγξαθηθή πεξηνρή, θαζψο θαη ιφγσ ηεο απνπζίαο ζπλαθνχο βηβιηνγξαθίαο πνπ λα
ζηνράδεηαη θξηηηθά πάλσ ζηηο ηδέεο θαη ησλ δχν ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο
δεκνζηφηεηαο, ε απφπεηξα κηαο παξάιιειεο ζπδήηεζεο – κε ηε κνξθή ελφο πξψηνπ
πξνβιεκαηηζκνχ – ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηελ έλαξμε γηα έλα ζπλνιηθφηεξν
εγρείξεκα κε ηδηαίηεξν επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ.
Σν

βαζηθφ

ηζηνξηθφ

πιαίζην

κέζα

ζην

νπνίν

αλαπηχζζεηαη

ε

επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Καλη ζρεηηθά κε ηε δεκνζηφηεηα δηαπεξλάηαη απφ ηηο αξρέο
ηνπ δηαθσηηζηηθνχ θηλήκαηνο. Με ηελ ίδηα παξάδνζε ζπλδέεηαη θαη ν Μαξμ, ν νπνίνο
αμηνπνηψληαο ηηο ίδηεο αξρέο, επηρεηξεί λα ηηο μεδηαιχλεη κε ηε ζθιεξή θξηηηθή ηνπ.
Βαζηθφ φξν ηνπ Γηαθσηηζκνχ, αιιά θαη ζεκείν εθθίλεζεο ηεο πεξαηηέξσ αλάιπζεο
ησλ δχν θηινζφθσλ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο δεκνζηφηεηαο, ζπληζηά ε βαζηά πίζηε
ζηνλ νξζφ Λφγν. Πξψηα, ίζσο, γηα ηνλ Καλη, ν νπνίνο επέδεημε ηνλ κεγαιχηεξν
δπλαηφ δήιν πξνο ππεξάζπηζή ηνπ θαη πξνο αλάδεημε ηεο αμίαο ηνπ σο κέηξν ησλ
πάλησλ, αιιά θαη γηα ηνλ Μαξμ, ν νπνίνο επέκεηλε κε ζέξκε ζηελ ππαθνή ζηνλ Λφγν
έλαληη ηεο ππαθνήο ζηελ εμνπζία ηεο εθθιεζίαο θαη ηνπ θξάηνπο, ε ρξήζε ηνπ νξζνχ
Λφγνπ απνηειεί θαη γηα ηνπο δπν ην ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν γηα ηελ νξζή αλάπηπμε
ηεο ζπλείδεζεο, αιιά θαη γηα ηε δηακφξθσζε ζσζηήο πνιηηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Χο
απφξξνηα απηήο ηεο νξζνινγηθφηεηαο ππνζηεξίρηεθε εκθαηηθά θαη απφ ηνπο δχν φηη
ε γλψζε πξέπεη λα δηακνηξάδεηαη, ήηνη λα δεκνζηεχεηαη ψζηε λα πθίζηαηαη θαη λα
αλαπηχζζεηαη απφ θνηλνχ, εηδάιισο παχεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηνλ νξζφ Λφγν.
Αιιά θαη ε αμία ηεο ειεπζεξίαο, σο πξφηαγκα ηνπ Γηαθσηηζκνχ, ιακβάλεη
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάιπζε θαη ησλ δχν. πγθεθξηκέλα γηα ηνλ Καλη, ε ειεπζεξία
ηίζεηαη ππφ πεξηνξηζκνχο πνπ ζηαδηαθά αίξνληαη θαζψο ν πνιίηεο βαδίδεη απφ ηελ
ειεπζεξία ηεο ζθέςεο πξνο ηελ θαηάθηεζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ πξάηηεηλ.
Αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηε κεηάβαζε απηή απνηειεί ε ζπλεηή αμηνπνίεζε ηνπ
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δηαρσξηζκνχ ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθή ρξήζε ηνπ ιφγνπ, κε ηνπο απνθιεηζκνχο
βέβαηα πνπ απηφο ν δηαρσξηζκφο ζπλεπάγεηαη. Γηαθνξεηηθή είλαη ε ζέζε ηνπ Μαξμ,
ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ε ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ θαη ε αληίζηνηρε δπλαηφηεηα
δεκνζίεπζεο πξέπεη λα γίλεηαη αλεκπφδηζηα θαη ειεχζεξα ζε θάζε πεξίπησζε, αθφκα
θη αλ απηή ε γλψζε ή πιεξνθνξία πνπ δεκνζηεχεηαη εκπεξηέρεη ζθάικαηα ή
αλαθξίβεηεο. Ζ δπλαηφηεηα δεκνζίεπζεο γηα ηνλ Μαξμ, πέξα απφ ηελ αμία πνπ έρεη
θαζεαπηή, απνηειεί εξγαιείν γηα ηε βειηίσζε ηεο ίδηαο ηεο γλψζεο, αιιά θαη γηα ηνλ
ζεηηθφ

κεηαζρεκαηηζκφ

ηεο

δεκφζηαο

ζθαίξαο,

θαζψο

κφλν

κέζσ

ηεο

αιιειεπίδξαζεο κπνξεί λα επηηεπρζεί πλεπκαηηθή πξφνδνο θαη επαχμεζε ηνπ βαζκνχ
επηθνηλσλίαο.
Αλ θαη γίλεηαη θαλεξφ φηη ππάξρεη κεγάιε απφζηαζε ζηηο απφςεηο ησλ δχν
θηινζφθσλ ζρεηηθά κε ηελ ειεπζεξία, δελ πξέπεη λα μερλάκε, φπσο ήδε αλαθέξζεθε,
ην δηαθνξεηηθφ ηζηνξηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ν θαζέλαο ζπλέγξαςε ηα ζρεηηθά
έξγα ηνπ. Σαπηφρξνλα, παξά ηελ ηζηνξηθή απφζηαζε πνπ ηνπο ρσξίδεη, είλαη
ζεκαληηθφ λα επηζεκάλνπκε κηα ζέζε πνπ θαη ζηνπο δπν θαίλεηαη λα είλαη θνηλή: Ζ
θαηάθηεζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ιφγνπ (αιιά θαη ελ γέλεη), αλ θαη ζαθψο
επηδεηνχκελε, δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ζηελ νπζία ηεο απφηνκα, παξά απνηειεί
θαξπφ κηαο καθξάο θαη θνπηαζηηθήο δηαδηθαζίαο. Κάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο απηήο
(είηε πξφθεηηαη γηα ηελ πξφηαζε ηνπ Καλη είηε γηα ηνπ Μαξμ) θέξλεη ηα άηνκα, αιιά
θαη ζπλνιηθά ηελ θνηλφηεηα, πην θνληά ζηελ νπζία ηεο ειεπζεξίαο, απνκαθξχλνληαο
ηνπο απφ ηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε, ήηνη, φζνλ αθνξά ηνλ Καλη, καθξηά απφ ην
θενπδαιηθφ θαζεζηψο θαη ηα παξεπφκελα πξνλφκηά ηνπ, ελψ, φζνλ αθνξά ηνλ Μαξμ,
καθξηά απφ ηελ επηθάλεηα ηεο θπθινθνξίαο φπνπ νη αηνκηθέο ειεπζεξίεο δελ
απνηεινχλ παξάγσγα νπζίαο αιιά πθίζηαληαη δηαζηξεβισκέλεο.
Ζ δηαδηθαζία απηή αλέιημεο πξνο ηελ νπζία ηεο ειεπζεξίαο απαηηεί
δηαθνξεηηθή πνξεία ζχκθσλα κε ηελ πξννπηηθή πνπ δίλεη ν Καλη απφ εθείλε πνπ
δίλεη ν Μαξμ. Αθνινπζνχλ, ζα ιέγακε, πνξείεο κεηαμχ ηνπο αληηζεηηθέο. χκθσλα κε
ηνλ Καλη, ε ειεπζεξία ηνπ δεκφζηνπ ιφγνπ πξνζεγγίδεηαη κε πνξεία απφ πάλσ πξνο
ηα θάησ κε ην θξάηνο λα θξαηά ηα ελία ηεο απηνλφκεζεο ησλ αηφκσλ. Έηζη, ε
πξαγκαηηθή ειεπζεξία θαηαθηάηαη παξάιιεια κε ηε δηακφξθσζε ηνπ λνκηθνχ
πιαηζίνπ θαζψο ην θξάηνο ζηαδηαθά επηηξέπεη νινέλα θαη κεγαιχηεξεο ειεπζεξίεο
ζηνπο πνιίηεο - ππεθφνπο, φηαλ βέβαηα απηφ θαζίζηαηαη ζθφπηκν. Παξάιιεια κε ηνλ
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λνκηθφ απηφλ θαζνξηζκφ, ην θξάηνο νθείιεη λα θξνληίδεη θαη γηα ηνλ δηαθσηηζκφ ησλ
αηφκσλ, αιιά θαη γηα ηνλ εμνξζνινγηζκό ηνπ ίδηνπ ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ,
(πάληνηε θπζηθά κε ηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ησλ ινγίσλ ηεο θνηλνπνιηηείαο)
νξίδνληαο έηζη πξψηα ην ίδην ηα φξηα ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο επηθνηλσλίαο. Αληίζεηε
είλαη ε πνξεία ζηελ πεξίπησζε ηνπ Μαξμ, θαζψο ε δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ιφγνπ
αλαηίζεηαη απεπζείαο ζηα άηνκα, ειεχζεξα θαη αλεκπφδηζηα. Σα άηνκα νθείινπλ απφ
κφλα ηνπο λα θαηαθηήζνπλ ηελ πξαγκαηηθή ειεπζεξία, ρσξίο εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο
θαη πεξηνξηζκνχο. Ζ δηεξγαζία απηή δελ ζπλεπάγεηαη βέβαηα έλαλ αζχδνην δεκφζην
ιφγν, ή θαη έλαλ άλαξρν Σχπν, αιιά πξνυπνζέηεη έλα νξζνινγηθά ξπζκηζκέλν λνκηθφ
πιαίζην πνπ πξσηαξρηθφ ζηφρν ζα έρεη ηελ πξνζηαζία ηεο ειεπζεξίαο ηνπ δεκφζηνπ
ιφγνπ θαη φρη ηελ πεξηζηνιή ηεο.
Ζ δηαθχιαμε ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη απφ ηνπο δχν
θηινζφθνπο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζπλνιηθά κηα θνηλσλία, αιιά θαη ηα κέιε ηεο
κεκνλσκέλα. Πξψηα απ‟ φια, ιεηηνπξγεί ζηα ρέξηα ηεο θνηλσλίαο σο εξγαιείν
ειέγρνπ ηεο εμνπζίαο, θαζψο κέζσ ηεο δεκνζηφηεηαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην θνηλφ
λα εθθξάδεη ηηο αλεζπρίεο θαη ηηο αληηξξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηηο απνθάζεηο θαη ηε
δξάζε ησλ αξρψλ, ήηνη λα επηθνηλσλεί κε ηελ θπβέξλεζε, φπσο άιισζηε θάλεη θαη ε
ίδηα δεκνζηεχνληαο ηηο απνθάζεηο ηεο. Απνηειεί επίζεο εξγαιείν ειέγρνπ θαη ηεο
αηνκηθήο πνιηηηθήο ζπκπεξηθνξάο, θαζψο, ζχκθσλα κε ηνλ αξρή ηνπ θαληηαλνχ
ειέγρνπ, ην άηνκν κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηνπιάρηζηνλ πνηα ζπκπεξηθνξά δελ ζα
ήηαλ πνιηηηθά νξζή.
Δπηπιένλ, ν ρψξνο ηεο δεκνζηφηεηαο απνηειεί ην πεδίν εθείλν φπνπ ηα άηνκα
ζπλαληψληαη θαη επηθνηλσλνχλ ηελ πνιηηηθή ηνπο χπαξμε. Υσξίο ηελ ειεπζεξία ηνπ
δεκφζηνπ ιφγνπ, ηα άηνκα αλαγθαζηηθά απνκνλψλνληαη θαη ζηεξνχληαη ηεο
δπλαηφηεηαο λα ζπλππάξμνπλ θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ σο πνιηηηθά φληα, αθνχ ε
επηθνηλσλία ηνπο πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Πέξα φκσο
απφ ηελ επηθνηλσλία, θαη ε ίδηα ε γλψζε πεξηνξίδεηαη, αθνχ ρσξίο ηε δπλαηφηεηα
αιιειεπίδξαζεο κέλεη ζηάζηκε θαη ζηείξα. Δίηε ινηπφλ ην επηδεηνχκελν είλαη ν
γεληθφο δηαθσηηζκφο ησλ αηφκσλ (ζχκθσλα κε ηνλ Καλη) είηε είλαη ε αλζξψπηλε
ρεηξαθέηεζε (ζχκθσλα κε ηνλ Μαξμ) ε χπαξμε θαη δηαζθάιηζε ελφο ειεχζεξνπ
δεκφζηνπ ρψξνπ επηθνηλσλίαο απνηειεί ζεκειηψδε πξνυπφζεζε. Ζ απνπζία
δεκνζηφηεηαο ζπλεπάγεηαη απνπζία πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο, ειιείςεη ηεο νπνίαο
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θάζε απφπεηξα γηα απηνλφκεζε, θαζψο δηαζέηεη πεξηνξηζκέλα δηαλνεηηθά εθφδηα,
είλαη πξννξηζκέλε λα απνηχρεη. Αθφκα θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο φκσο ζηηο νπνίεο
κεκνλσκέλα άηνκα επηηπγράλνπλ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο δηαθσηηζκφ ή ηε ρεηξαθέηεζε,
απνκέλεη αθφκα ε νινθιήξσζε απηή ηεο δηαδηθαζίαο θαη γηα ηα ππφινηπα κέιε ηεο
θνηλσλίαο. Ζ κε νινθιήξσζε απηήο ηεο θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο ζπληζηά απνηπρία
αθνχ πξνηαζζφκελν ζθνπφ απνηειεί ε γεληθή απηνλφκεζε φισλ ησλ αηφκσλ θαη
ζπλνιηθά ηεο θνηλσλίαο.
Απηφ πνπ ζα είρε ηδηαίηεξν επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ είλαη λα δηεξεπλεζεί ζε
πεξηζζφηεξν βάζνο ην πψο κεηαιιάζζνληαη αιιεινδπλακηθά κέζα ζηνλ ρξφλν ηα
κέζα θαη νη επηκέξνπο ζθνπνί πξνο ηνλ γεληθφηεξν ζηφρν, ηελ αλζξψπηλε
απηνλφκεζε. Όπσο έρνπκε δεη κέρξη ηψξα, ζηνηρεηψδεο κέζν ζηα ρέξηα ηεο
αλζξσπφηεηαο γηα ηνλ ζηφρν απηφ απνηειεί ε δεκνζηφηεηα, ελψ σο ζθνπφο ζεσξείηαη
ε απηνλφκεζε ηνπ αηφκνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα, ν δηαθσηηζκφο γηα ηνλ Καλη θαη ε
αλζξψπηλε ρεηξαθέηεζε γηα ηνλ Μαξμ. Απηφ πνπ παξαηεξνχκε ζηηο αλαιχζεηο θαη
ησλ δχν θηινζφθσλ είλαη φηη ην κέζν, παξφιν πνπ ζπλίζηαηαη απφ ζπγθεθξηκέλν
πεξηερφκελν, δελ πθίζηαηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα σο νινθιεξσκέλε έλλνηα, παξά
κεηαζρεκαηίδεηαη θαη ηείλεη πξνο ηελ ίδηα ηνπ ηελ νπζία θαζψο πξνζεγγίδεη ηνλ
ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν αμηνπνηείηαη. Δηδηθά γηα ηνλ Καλη, θαζψο ην άηνκν πιεζηάδεη
πξνο ηνλ δηαθσηηζκφ ηνπ, ην ίδην ην κέζν, ε δεκνζηφηεηα, κε ηελ έλλνηα ησλ
θεηκέλσλ πνπ δεκνζηεχνληαη αιιά θαη κε ηελ έλλνηα ηνπ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν ηα
θείκελα απηά δεκνζηεχνληαη, κεηαβάιιεηαη ψζηε λα πξνζήθεη πεξηζζφηεξν ζηηο
αξρέο ηνπ νξζνχ ιφγνπ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Μαξμ, ελψ ε απεξηφξηζηε
ειεπζεξία ηνπ Σχπνπ θαη γεληθά ε ειεχζεξε δεκνζηνπνίεζε ηίζεηαη εμαξρήο σο φξνο
θαη πξνυπφζεζε ηεο αλζξψπηλεο ρεηξαθέηεζεο, γίλεηαη θαλεξφ πσο ε ίδηα απηή
θαηάζηαζε, αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη θαηνρπξσκέλε, παξακέλεη αθφκα
έλαο ζηφρνο πξνο θαηάθηεζε. Ζ ειεπζεξνηππία πξέπεη λα είλαη αδηαπξαγκάηεπηε,
αιιά έζησ θη έηζη, ην ίδην ην κέζν ηεο δεκνζηφηεηαο αιιάδεη δηαξθψο κνξθή θαη
βειηηψλεηαη θαζψο ελδπλακψλνληαη ζηελ πνηφηεηά ηνπο ηα παξάγσγα ηνπ ιφγνπ
ράξε ζηε κεηαζηξνθή ησλ ζπλεηδήζεσλ θάζε θνξά ζε κηα πην ειεχζεξε χπαξμε. Μηα
ζεκαληηθή δηαθνξά βέβαηα ζηηο απφςεηο ησλ δπν θηινζφθσλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη
ζηνλ Καλη ε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο θνζκνπνιηηείαο ηίζεηαη σο
απαξέγθιηηνο φξνο, ελψ ζηνλ Μαξμ ε αιιαγή πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο δνκήο φρη
απιά δελ απνηειεί πξφβιεκα, αιιά κάιινλ επηδεηνχκελν. ε θάζε πεξίπησζε, φκσο,
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δεκνζηφηεηα θαη απηνλφκεζε ηείλνπλ λα δεκηνπξγνχλ έλαλ αιιεινηξνθνδνηηθφ
θχθιν φπνπ κέζν θαη ζθνπφο αληαιιάζζνπλ ξφινπο κεηαμχ ηνπο. Σν κέζν εληζρχεη
ηνλ ζθνπφ θαη ν ζθνπφο ην κέζν κε ηξφπν πνπ θάζε βήκα εμέιημεο γηα ην έλα κέξνο
ζπληειεί ζηελ πξφνδν ηνπ άιινπ θαζηζηψληαο έηζη ηε δεκνζηφηεηα θαη ηελ
απηνλφκεζε έλλνηεο αιιειέλδεηεο θαη θαη‟ νπζίαλ αιιεινυπνζηεξηδφκελεο.

65

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Δλληνική Βιβλιογπαθία
Badiou, A. (2006) «Πξνζσξηλή Ζζηθή» Γηαζέζηκν ζην:
http://waltendegewalt.wordpress.com/2011/12/09/πξνζσξηλή-εζηθή-a-badiou/
(πξφζβαζε ζηηο 19/02/2013)
Καλη, Ηκ. (1984) Σα ζεκέιηα ηεο Μεηαθπζηθήο ησλ εζψλ. κηθ. Γ. Σδαβάξα, Αζήλα –
Γηάλληλα: Γσδψλε
Kant, Im. (2004) Η Γηέλεμε ησλ ρνιψλ. Δηζαγσγή – κεηάθξαζε – επηκέιεηα: Θ.
Γθηνχξαο, Αζήλα: αββάιαο
Kant, Im. (1971). Απφθξηζε ζην εξψηεκα: ηη είλαη Γηαθσηηζκφο. Γνθίκηα ζει.42-51
κηθ. Δ.Π. Παπαλνχηζνπ, Αζήλα: Γσδψλε
Kant, Im. (1971) Ση ζεκαίλεη: πξνζαλαηνιίδνκαη ζηε ζθέςε. Γνθίκηα ζει.71-89 κηθ.
Δ.Π. Παπαλνχηζνπ, Αζήλα: Γσδψλε
Kant, Im. (1971) Απάλσ ζην θνηλφ απφθζεγκα: «Σνχην κπνξεί λα είλαη νξζφ ζηε
ζεσξία αιιά γηα ηελ πξάμε δελ ηζρχεη». Γνθίκηα ζει.111-159 κηθ. Δ.Π.
Παπαλνχηζνπ, Αζήλα: Γσδψλε
Μαξμ, Κ. (1989) Βαζηθέο Γξακκέο ηεο Κξηηηθήο ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο. (Σφκνη Α‟
& Γ‟) κηθ. Γ. Γηβάξεο, Αζήλα: ηνραζηήο
Μαξμ, Κ. (2014) Παξαηεξήζεηο γηα ηελ πξφζθαηε πξσζηθή Οδεγία πεξί Λνγνθξηζίαο
[Απφ έλαλ Ρελαλφ] KARL MARX θείκελα απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1840, κηα αλζνινγία
ζει.55-76 Δπηινγή – κεηάθξαζε – επηκέιεηα: Θ. Γθηνχξαο, Αζήλα: ΚΦΜ
Μαξμ, Κ. (2014) Γηα ην Δβξατθφ Εήηεκα. KARL MARX θείκελα απφ ηε δεθαεηία ηνπ
1840, κηα αλζνινγία ζει.161-188 Δπηινγή – κεηάθξαζε – επηκέιεηα: Θ. Γθηνχξαο,
Αζήλα: ΚΦΜ
ηακάηεο, Κ.Μ. (1996) Διεπζεξία θαη δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ ζηε ζθέςε ηνπ
Μαξμ Αμηνινγηθά ηεπρ.9 ζει.104-119 Γηαζέζηκν ζην:
http://electra.lis.upatras.gr/index.php/axiologika/article/view/1191/1067 (πξφζβαζε
ζηηο 20/05/2014)
Φπρνπαίδεο, Κ. (1995) Πνιηηηθή Γεκνζηφηεηα θαη ε Ηδέα ελφο Παλεπηζηεκίνπ
χγρξνλα Θέκαηα ηεπρ.56, ζει.49-54. Γηαζέζηκν ζην:
http://pandemos.panteion.gr/index.php?op=record&pid=iid:4378&lang=en
(πξφζβαζε ζηηο 25/03/2013)

66

Ξενόγλωζζη Βιβλιογπαθία
Hutt, A. (1996) Karl Marx as a Journalist. Marxism Today, pp. 144-153 Γηαζέζηκν
ζην: http://www.unz.org/Pub/MarxismToday-1966may-00144 (πξφζβαζε ζηηο
14/04/2014)
Chambers, S. (2004) Behind Closed Doors: Publicity, Secrecy and the Quality of
Deliberation. Journal of Political Philosophy, 12:4 pp. 389-410 Γηαζέζηκν ζην:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9760.2004.00206.x/pdf
(πξφζβαζε ζηηο 15/02/2014)
Davis, K.R. (1981) Kantian „Publicity‟ and Political Justice. History of Philosophy
Quarterly, 8:4 pp. 409-421 Γηαζέζηκν ζην: http://www.jstor.org/stable/27743995
(πξφζβαζε ζηηο 21/02/2013)
Hardt, H. (2000) Communication is Freedom: Karl Marx on Press Freedom and
Censorship. Communication, Freedom and Change, 7:4 pp.85-100 Γηαζέζηκν ζην:
http://javnost-thepublic.org/article/pdf/2000/4/6/ (πξφζβαζε ζηηο 29/03/2014)
Laursen, J.C. (1986) The Subversive Kant: The Vocabulary of „Public‟ and
„Publicity‟. Political Theory, 14:4 pp.584-603 Γηαζέζηκν ζην:
http://www.jstor.org/stable/191281 (πξφζβαζε ζηηο 11/04/2013)
Lestition. S. (1993) Kant and the End of the Enlightenment in Prussia. The Journal of
Modern History, 65:1 pp. 57-112 Γηαζέζηκν ζην:
http://home.lu.lv/~ruben/2006%20rudens/apg.pdf (πξφζβαζε ζηηο 18/01/2014)
Luban, D. (1996) The Publicity Principle. In Goodin, R. E. (ed.), The Theory of
Institutional Design pp. 154-198 Cambridge: Cambridge University Press Γηαζέζηκν
ζην:
https://www.law.upenn.edu/institutes/cerl/conferences/ethicsofsecrecy/papers/reading
/Luban.pdf (πξφζβαζε ζηηο 10/01/2014)
Marx, K. (1842) Prussian Censorship, Rheinische Zeitung, MECW, Vol.1 05/05/1842
Γηαζέζηκν ζην: http://www.marxists.org/archive/marx/works/1842/freepress/ch01.htm (πξφζβαζε ζηηο 10/03/2013)
Marx, K. (1842) On the Assembly of the Estates, Rheinische Zeitung, MECW, Vol.1
10/05/1842 Γηαζέζηκν ζην: http://www.marxists.org/archive/marx/works/1842/freepress/ch03.htm (πξφζβαζε ζηηο 10/03/2013)
Marx, K. (1842) As a privilege of particular individuals or as a privilege of the human
mind? Rheinische Zeitung, MECW, Vol.1 12/05/1842 Γηαζέζηκν ζην:
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1842/free-press/ch04.htm (πξφζβαζε
ζηηο 10/03/2013)
Marx, K. (1842) Censorship, Rheinische Zeitung, MECW, Vol.1 15/05/1842
Γηαζέζηκν ζην: http://www.marxists.org/archive/marx/works/1842/freepress/ch05.htm (πξφζβαζε ζηηο 10/03/2013)

67

Marx, K. (1842) Freedom in General, Rheinische Zeitung, MECW, Vol.1 19/05/1842
Γηαζέζηκν ζην: http://www.marxists.org/archive/marx/works/1842/freepress/ch06.htm (πξφζβαζε ζηηο 10/03/2013)
Marx, K. (1843) The Ban on the Leipziger Allgemeine Zeitung Within the Prussian
State, Rheinische Zeitung, MECW, Vol.1 01/01/1843 Γηαζέζηκν ζην:
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1842/12/31.htm (πξφζβαζε ζηηο
17/04/2013)
Marx, K. (1843) The Denunciation of the Kölnische Zeitung and the Polemic of the
Rhein -und Mosel- Zeitung, Rheinische Zeitung, MECW, Vol.1 13/01/1843
Γηαζέζηκν ζην: http://www.marxists.org/archive/marx/works/1842/12/31.htm
(πξφζβαζε ζηηο 17/04/2013)
Marx K. (1843) Letter from Marx to Arnold Ruge, MECW, Vol 1 25/01/1843
Γηαζέζηκν ζην:
https://marxists.anu.edu.au/archive/marx/works/1843/letters/43_01_25.htm
(πξφζβαζε ζηηο 22/05/2014)
Marx & Engels Collective Works (1996) General Introduction: On Freedom of the
Press Γηαζέζηκν ζην: http://www.marxists.org/archive/marx/works/1842/free-press/
(πξφζβαζε ζηηο 10/03/2013)
Peterson, J. (2008) Enlightenment and Freedom. Journal of the History of Philosophy,
46:2 ζει.223-244 Γηαζέζηκν ζην:
http://individual.utoronto.ca/peterson/enlightenment.pdf (πξφζβαζε ζηηο 29/7/2013)
Reiss, H. S. (1956) Kant and the right of Rebellion. Journal of the History of Ideas,
17:2, ζει.179-192 Γηαζέζηκν ζην: http://www.jstor.org/stable/2707741 (πξφζβαζε
ζηηο 13/07/2013)

68

