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1. Είναι σωστό να διερευνούμε τη διάκριση δημοσίου / ιδιωτικού σε προνεωτερικές κοινωνίες
με όρους αντίστοιχους προς αυτούς που υιοθετούμε για την ανάλυση νεωτερικών διαδικασιών
κοινωνικής συγκρότησης; Η αρνητική απάντηση στο ερώτημα αυτό μπορεί να προκύψει
από θεω ρητικές παραδοχές και ιστορικές οριοθετήσεις που αποτελούν το σημείο εκκίνησης
των σκέψεων που ακολουθούν: Σ τις μετααναγεννησιακές και μετααποικιακές κοινωνίες, οι
ιδεολογίες περί δημόσιας σφαίρας και οι θεω ρητικές τους κωδικοποιήσεις, συναρτώνται
άμεσα με τις αντιλήψ εις περί προόδου και κοινωνικού εκσυγχρονισμού. Ακόμα και η χάραξη
ορίων και η αποκάλυψη σχέσεων μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού δεν έχ ει νόημα χωρίς
αναφορά σε μορφές δράσης με στόχο την υπέρβαση προβλημάτων και το μετασχηματισμό,
έστω και μερικό, των κοινωνιών, σε κατευθύνσεις που οι δρώντες αξιολογούν ως θετικές.
Οι λόγοι περί δημόσιας σφαίρας αποκτούν σημασία κάτω από ορισμένες συνθήκες ανάπτυξης
τη ς συλλογικής δράσης. Και μάλιστα, τόσο πιο μεγάλη είναι η σημασία τέτοιω ν λόγων για
τα μέλη των συγχρόνων κοινωνιών, όσο πιο αποκλίνουσες εμφανίζονται οι απόψεις για την
κα τεύ θ υ νσ η κα ι τη δ υνα τή έκβαση τη ς π ράξης που π ρ ο κύ π τει από τέ το ιο υ ς
προσανατολισμούς προς το μέλλον. Το ό τι τέ το ιε ς αποκλίσεις δεν οδηγούν σε άσκηση
ανοιχτής βίας κατά την αντιπαράθεση μεταξύ των αποκλινόντων συμφερόντων, ο φ είλετα ι
στην ανάγκη δημιουργίας δημοσίων αγαθών, χωρίς τα οποία το κόστος κάθε πράξης γίνετα ι
αφόρητο για τους δρώ ντες1. Ο ι λόγοι περί κοινωνικής κατασκευής του μέλλοντος και οι
διαδικασίες συγκρότησης τη ς δημόσιας σφαίρας αποτελούν επομένως δύο α λληλένδ ετες
όψ εις τη ς εκσυγχρονιστικής δράσης.
Η συσχέτιση όμως των χαρακτηριστικών της δημόσιας σφαίρας με τα χαρακτηριστικά
διαδικασιών κοινωνικής μεταβολής δεν μπορεί να γίνει εύκολα προφανής εάν περιοριστούμε
σε θεωρήσεις του οικονομικού και διοικητικού εξορθολογισμού ή εάν περιορίσουμε την
προσοχή μας στη σύλληψη και εφαρμογή υλικών και κοινωνικών τεχνολογιώ ν. Εάν λάβουμε
υπ’όψιν, ό τι κάθε διαδικασία εξορθολογισμού, οδηγεί όχι μόνο σε θετικά αποτελέσματα,
αλλά και σε επιπλοκές και ανισότητες, θα συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη εγκατάλειψ ης
των μονοδιάστατων προσεγγίσεων. Ω ς εκσυγχρονισμός θα πρέπει τό τε να ορισθεί η
δυνατότητα των κοινωνιών να γεννούν διαδικασίες, συμπεριφορές και μορφές οργάνωσης
που προωθούν την κινητοποίηση στην κατεύθυνση τη ς αντιμετώ πισης των κάθε είδους
κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών προβλημάτων που εμφανίζονται σε μεταβαλλόμενες
κοινω νίες2. 0 ευρύτερος αυτός ορισμός του εκσυγχρονισμού κάνει αναγκαία την αναφορά
1.
Για τη ν αντιμετώ πιση το υ Α ιτήματος το υ ‘μετριασμένου πράττε«/" από τη άκοπ ά τη ς π ολιτικής και κοινω νκής θεω ρός
Βλ. Ψ υχοπαίδηςΚ (1993),’ Κ ανονικότητα σχετικισμός και μετριαομός στην π ολιτική φ ίλοοοφ ά τη ς νεω τερικότητας', Δευκαλίων,
Τόμος 11, Τευχ.2,81-126
2.
Ο εκσυγχρονισμός δεν ττυ τιζετα ι εδώ μ ε τη ν ανάπτυξη που μετρ ιέτα ι με δ είκτες που μετρούν ποσοτικά χα ρ ο α η ρ ισ τκά
και απ οκλίσεις απο ιδανικές στάθμες πάνω σ ε σ υντεταγμένες που ορίζονται με βάση εξελ ικ τικ ές θεω ρητικές παραδοχές.
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στη δημόσια σφαίρα. Τ έτοιες διαδικασίες προϋποθέτουν μορφές συμμετοχής που δεν
περιορίζονται στη διαμόρφωση των αποφάσεων σε στενά κοινωνικά πλαίσια χωρίς τη
νομιμοποίησή τους από τα τμήματα του πληθυσμού που η κινητοποίησή τους θεω ρείται
αναγκαία3. Όσο μάλιστα το κοινό διευρύνεται, και όσο περισσότερο διαφοροποιούνται
μεταξύ τους οι επιμέρους ομάδες συμφερόντων και τα ερεθίσματα και οι πιέσεις για
κοινω νικές, ο ικο νο μ ικές και π ο λ ιτικ ές α λλα γές (έστω μικρής κλίμακας) απ οκτούν
πολυκεντρικό χαρακτήρα τόσο περισσότερο ο χαρακτήρας και οι εκβάσεις των ιδεολογικών
αντιπαραθέσεων επιδρούν στη δομή τη ς κοινωνίας. Όσο περισσότερο διευρύνονται οι
διαδικασίες άμεσης ή έμμεσης π ολιτικής συμμετοχής, τόσο περισσότερο προδιαγράφουν
τις ε ξε λ ίξε ις οι μορφές πράξης που απορρέουν από την σύζευξη των ιδεολογικώ ν
προσανατολισμών με δομικές δ υνα τό τητες. Έ τσ ι ό χι μόνο ο δημόσιος λό γος π ερί
εκσυγχρονισμού, αλλά και η δομή τη ς δημοσιότητας αναδεικνύονται σε καθοριστικούς
παράγοντες τη ς κατεύθυνσης και τη ς ποιότητας των εκσυγχρονιστικών διαδικασιών.
Εάν σήμερα παρατηρούμε μια κρίση της δημόσιας σφαίρας, που εκδηλώ νεται τοσο
στη σχέση κράτους και κοινωνίας, όσο και ως κρίση του δημόσιου λόγου, αυτό ο φ είλετα ι
οε μεγάλο βαθμό στην κρίση των ιδεολογιών που προσανατολίζουν προς το μέλλον. Δ εν
εννοώ εδώ βεβαίως ό τι οι εκσυγχρονιστικές αντιλήψ εις, ως συστατικά τέτοιω ν ιδεολογιών,
εξα σ φ α λίζο υ ν τη ν υπέρβαση τω ν κρίσεω ν. Αν κα ι η δημόσια έκφραση τέτο ιω ν
προσανατολισμών απ οτελεί μια αναγκαία συνθήκη τη ς αντιμετώ πισης τη ς κοινωνικής
πολυπλοκότητας4, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί από καμιά άποψη ως ικανή συνθήκη. Οι
επιπτώσεις όμως τη ς κρίσης των λόγων περί μέλλοντος πάνω στη συγκρότηση της δημόσιας
σφαίρας έχουν ως επακόλουθο λειτουργικές και οργανω τικές εμπλοκές, τόσο στο επίπεδο
τη ς οικονομίας, όσο και τη ς πολιτικής. Στην ύστερη νεω τερικότητα αυτή η σχέση της
δημοσιότητας με τον εκσυγχρονισμό αποκτά μια ιδιαίτερη ένταση. Ενώ η επίλυση των
προβλημάτων απ αιτεί όλο και περισσότερο τη δημόσια σφαίρα5, οι τάσ εις ιδιωτικοποίησης
τω ν δημοσίω ν λ ειτο υ ρ γ ιώ ν , ε ίτ ε λόγω τη ς διάβρω σης τω ν θεσμώ ν π ο λ ιτικ ή ς
αντιπροσώπευσης, ε ίτε λόγω τη ς εξαγρίωσης των συνθηκών οικονομικού ανταγωνισμού,
επ ιτείνουν την αποσύνδεση των διαδικασιών μεταβολής από το δημόσιο λόγο.
Ε κ κ ιν ώ ν τα ς από τ έ τ ο ιε ς θ έσ εις, π ισ τεύ ω ό τ ι υπ ά ρχουν ισ χ υ ρ ο ί λ ό γ ο ι
αναπροσανατολισμού τη ς θεωρίας.
Ο ι εννοιολογήσεις ίσως γίνουν πιο δόκιμες, εάν εγκαταλείψ ουμε την εστίαση στη
διάκριση μετα ξύ ιδιω τικής σφαίρας και κράτους και θέσουμε στο επ ίκεντρο τη διάκριση
μετα ξύ ιδιο τέλεια ς και δημοσίων συμφερόντων. Εδώ δεν υπονοείται ο ύ τε ό τι η προώθηση
τω ν δημοσίων συμφερόντων θα πρέπει να πηγάζει από τον αλτρουϊσμό, ούτε ό τι η ιδιω τική
σφαίρα απ οτελεί πεδίο, όπου οι συμπεριφορές χαρακτηρίζονται αποκλειστικά από εχθρότητα
προς τους άλλους και έλλειψ η προσανατολισμού προς δημόσιες λειτουργίες. Υπάρχει μια

3.
D eutschKW . (1979), "Soziale M o b isie f ung und politische Entw icklung·, in: Zapf,W (Ed), Theorien des sozialen W andels,
K önigstein/T s: Athenäum σελ. 329-350.
4.
Για τη αημοοό των κινήτρων κ α των ιδεολογκώ ν εκφράσεων το « πολσών κατά τη δ η δ κ α ο β εκδήλωσης και προσπάθειας
αντιμετώ π ισης τω ν κρίσεων στη ν εω τερ κ ό τη τα H aberm as 3 (1973) Legitim ationsproblem e im S pätkapitalism us Frankfurt a M :
Suhrkam p. οελ.106-127.
5
Η σχέση μεταξύ τη ς πολυπλοκότητας τω ν κοινωνικών σχέσεων στην ύστερη νεω τερικότητα, τη ς ο υγκρό τηπ ις της
δημόσιας σφαίρας και τη ς ανάγκης εκσυγχρονισμού τω ν συγχρόνων κοινωνιών αναλύεται στη σ υνέχεια του κειμένου.
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ιδιω τική διάσταση τη ς δημόσιας σφαίρας που συνδέει τις διαδικασίες συγκρότησής τη ς με
τις ιδ ιο τέλειες, μια και στη νεω τερικότητα το δημόσιο στοιχείο αναδύεται κάθε φορά ως
μετουσίωση ιδιωτικών συμφερόντων. Συγχρόνως όμως υπάρχει και μια δημόσια διάσταση
τη ς ιδιω τικής σφαίρας, η οποία δεν μπορεί να προκύψει αποκλειστικά από κοινω νικές
διαφοροποιήσεις, παρά μόνο στην περίπτωση που υπ ερτερεί η άγρια ιδιο τέλεια και η
έλλειψ η κοινω νικότητας που υπερβαίνει τα στενά πλαίσια άτυπης συναναστροφής6. Βάσει
αυτών των εικόνων, το ερώτημα που τίθ ετα ι για τη θεωρία του εκσυγχρονισμού είναι, εάν
θα στηριχθεί στη διερεύνηση των συνθηκών, κάτω από τις οποίες η κοινωνική κατασκευή
του μέλλοντος μπορεί να αφεθεί στο ενδεχόμενο της αυθόρμητης σύνθεσης των ιδιωτικών
συμφερόντων - ε ίτε αυτά εκφράζονται μέσα ε ίτε αυτά εκφράζονται έξω από τους κρατικούς
μηχανισμούς - ή εαν θα στρέψ ει το βλέμα ποος άλλη κατεύθυνση. Πέρα από τις συμπλέξεις
ιδιωτικών πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων, υπάρχει το πεδίο του δημοσίου διαλόγου,
που μπορεί να προκαλέσει και να δεσμεύσει ένα ευρύ φάσμα ενεργημάτων. Ενεργήματα
που δεσμεύονται από το διαδικαστικό τυπικό και το περιεχόμενο του δημοσίου διαλόγου
ίσως είναι πιο εύκολο να οδηγήσουν σε θεσμικούς καθορισμούς του πλαισίου μέσα στο
οποίο είναι δυνατή η διατύπωση και υλοποίηση υλικών και κοινωνικών τεχνολογιώ ν που
συμβάλλουν στην επίλυση προβλημάτων, δημιουργώντας στο μικρότερο δυνατό βαθμό
ν έα Κοινωνικές και υλικές τεχνο λο γίες ( ε ίτε αυτές εφαρμόζονται από ιδιω τικούς φορείς
ε ίτε από το κράτος) που δεν αντιστοιχούν σ τις αρχές του δημοσίου διαλόγου και που δεν
απορρέουν από θεσμικούς συμβιβασμούς, είναι δύσκολο να έχουν ουσιαστική συμβολή
στον κοινωνικό εκσυγχρονισμό.
2. Η τοποθέτηση τη ς επικοινωνιακής δημοσιότητας ως θεμελιώδους συστατικού της
δημόσιας σφαίρας στο επίκεντρο της θεωρίας του κοινωνικού εκσυγχρονισμού, δεν θα
π ρέπ ει να μας παρασύρει στην απ οκλεισ τική παρατήρηση συγκυριακώ ν δημοσίων
εκδηλώσεων που χαρακτηρίζονται από πρόσκαιρες κοινωνικοψυχολογικές εκφράσεις των
δομικών ιδιοτυπιών τω ν συμβάντων στη σφαίρα τη ς οικονομίας και τη ς πολιτικής. Η
συγκρότηση τη ς δημόσιας σφαίρας ως παραγωγό των προσανατολισμών τω ν δρώντων
προς μελλοντικές χρονικές στιγμές ή μελλοντικές διαδικασίες και καταστάσεις εγγράφ εται
σε ιστορικές διαδικασίες μακράς διάρκειας. Στο επίπεδο τη ς ιστορίας των ιδεών και των
νοοτροπιών πρόκειται για τις ιστορικές διαδικασίες που οδηγούν στην ανάδειξη διαφόρων
εκδοχών της φιλοσοφίας της ιστορίας σε κεντρικό συστατικό του εκκοσμικευμένου δημόσιου
λόγου. Δ εν αναφέρομαι εδώ σε εσχατολογικά σχήματα θεοδικίας, που ε ίτε μέσα από
αποκαλυπτικές εξάρσεις, ε ίτε στο πλαίσιο τη ς θεσμικής συνέχειας θρησκευτικών πρακτικών
εμφανίζονται όλο και πιο συχνά από την εποχή τη ς ύστερης αρχαιότητας έως τις μέρες
μας. Η θεσμική κατοχύρωση όμως τη ς δημόσιας αναζήτησης τω ν δυνατών δρόμων προς το
μέλλον καθώς και τω ν τρόπων κατασκευής του μέλλοντος μέσα από τις συνθήκες του
παρόντος, είναι ένα δημιούργημα που διαφέρει από την παράλληλη ύπαρξη χιλιαστικώ ν
τάσεων. Πρέπει πάντως να φτάσουμε στο 19ο αιώνα ώστε οι συνθήκες να επιτρέψουν τη
μετατροπή των δημοσίων αμφιβολιών σε θεσμικές ρυθμίσεις και λειτουργικές σχέσεις που

6.
Για τη σχέση δημόσιου και ιδιω τικού υπ αυτή τη ν έννο ια βλ. G iddensA(1991), M odernity and S elf-Identity Cam bridge:
Polity, σελ.153 κ,ε.
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επιδρούν άμεσα σ τις κοινω νικές μεταβολές. Η εποχή τη ς νεω τερικότητας δεν είναι βέβαια
η μόνη κατά την οποία το δημόσιο σ τοιχείο αποκτά σχετική αυτονομία Η διαφορά έγ γ ειτα ι
στο ό τι η κοινωνιογένεση των δημοσίων λειτουργιώ ν προέρχεται από την αίσθηση - ή την
ψευδαίσθηση - ό τι η συλλογική δράση μπορεί να συνδυαστεί με την ατομική αυτονομία Το
ό τι αυτή η δυνατότητα είναι σχεδόν ανύπαρκτη σε προνεωτερικές, ιδιαίτερα τοπικές,
κοινωνίες, λόγω του βάρους των δεσμεύσεων που επιβάλλουν οι συγγενικές σχέσεις και
οι κληρονομικά παγιωμένες τα υ τό τη τες των ατόμων, είναι κά τι που έχ ει καλυφθεί επαρκώς
από σημαντικές ανθρωπολογικές μ ελ έτες7. Η κατάσταση των κοινωνιών τη ς κλασικής
ελληνικής αρχαιότητας, καθώς και τη ς ελληνιστικής περιόδου και των ρωμαϊκών χρόνων
προκαλεί όμως κάποιες δυσκολίες οριοθέτησης των προσεγγίσεων. Ωστόσο, όσοι ιστορικοί
τη ς αρχαιότητας ασχολήθηκαν με τα προβλήματα συνέχειας και ασυνέχειας μεταξύ του
αρχαίου και του νεώ τερου κόσμου και εντόπισαν ουσιαστικές διαφορές στο πνεύμα των
εποχών, υπογραμμίζουν την ανυπαρξία ατομικής αυτονομίας με τη σύγχρονη έννοια του
όρου8. Αν και η αυθεντία του οικοδεσπότη στο πλαίσιο του οίκου είναι απεριόριστη και
κάτω από κανονικές συνθήκες το κράτος δεν παρεμβαίνει στην άσκηση των οικιακών του
εξουσιών, σε σ τιγμές κρίσης ή αμφισβήτησης των συνθηκών, είναι δυνατόν, λόγω έλλειψ ης
θεσμοποιημένων και νομικά κατοχυρωμένων συστημάτων δικαιωμάτων, η παρέμβαση των
εκπροσώπων του κράτους να καταλύσει κάθε έννοια διάκρισης δημοσίου / ιδιωτικού. Οι
μ ελετη τές του αρχαίου κόσμου μας κάνουν σαφές ό τι οι δημόσιες λειτουργίες στις κοινωνίες
α υ τές δεν έχουν τη ρίζα τους σε θεσμικές διευθετήσεις των συγκρούσεων μεταξύ φορέων
ατομικών συμφερόντων. Η έστω μερική αντίθεση των επιμέρους συμφερόντων προς την
κοινότητα και η διαπραγμάτευση τη ς σχέσης τους με αυτή, δεν θεω ρείται νόμιμη9. Ενώ
όμως η προνεωτερική δημόσια σφαίρα περιορίζεται στη διαμόρφωση του δημόσιου φυσικού
χώρου, στην αναπαραγή τη ς αναγκαίας συμβολικής διάστασης των κοινωνικών ιεραρχιών
και στην ανάθεση ευθυνών που μπορούν να εκλάβουν το χαρακτήρα υποχρέωσης για
συμμετοχή στα κοινά, η νεω τερική δημόσια σφαίρα, συγκροτείται από όλες εκείν ες τις
όψ εις των πράξεων και των προθέσεων των ατόμων, που ενώ η ρίζα τους βρίσκεται στην
ατομική αυθαιρεσία δεν θέλουν ή δεν μπορούν να κρύψουν από τους άλλους, δ ιό τι μια
τέτο ια απόκρυψη κατά μια κοινή αντίληψη που προκαλεί κανονιστικές πιέσεις θα ήταν εις
βάρος των ατομικών τους συμφερόντων. Αυτό το σ τοιχείο εμφανίζεται ακόμα και στην
περίπτωση τη ς δυσφορίας απέναντι στους περιορισμούς που επιβάλλουν οι νόμοι ή και ο
άτυπος κοινωνικός έλεγχος. Τα στιγμιαία μειονεκτήματα θεωρούνται ένα πολύ μικρό κακό
μπροστά στο ενδεχόμενο ανυπαρξίας συστημάτων περιορισμών που απορρέουν από τη
λειτουργία δημόσιων θεσμών. Γι' αυτό άλλωστε στη νεω τερικότητα η λειτουργία του δικαίου
αποσυνδέεται από τα ηθικά συναισθήματα των ατόμων. Μια τέτο ια άποψη θα θεωρούνταν

7.
D um ontL (1966), H om o h ie ra ich cu s P a ris G a h n a rd A u g e'M (19751 Les dom aines de la parente'. Paris: M aspero
8
Για τη σχέοη ατομικής αυτονομίας και ιδιότητας του πολίτη σ τις α ιγχρ ο νες κοινω νίες είναι ενδιαφέρουσα η παρουσίαση
το υ Q H ekt που δεν αφήνει καμία αμφιβολία για το αδόκιμο της μεταφοράς σύγχρονων εννοιολογήσεω ν στην ανάλυση της
κατάστασης τω ν αρχαίων πολιτειώ ν. H ekiQ (1984). Political Theory and the M odern State, C am bridge: Polity P ress pp. 189-213.
9.
Αναφέρομαι εδώ στην οργανιομική διάσταση της έννοιας ταυ κράτους και της π ολιτείας που επ ικρατεί κατά τη ν αρχαιότητα
Για μια ενδιαφέρουσα κρ ιτική συζήτηση αυτώ ν τω ν αντιλήψεων: M arm heim K (1953), "The H istory o f the C oncept o f the S tale as
an Organism : A sociological analysis', in: Essays on Sociology and Social Psychology. London: Routledge & Kegan P aul σ ελ
165-184.
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αδιανόητη για τους αρχαίους, κυρίως για τους Έ λληνες των κλασικών χρόνων, για τους
οποίους η επ ίτευξη τη ς καλής π ολιτείας δεν εξαρτάται από την αυτονομία των θεσμικών
ρυθμίσεων, αλλά από τη βελτίωση του χαρακτήρα των πολιτών, κύριο σ τοιχείο τη ς οποίας
είναι η οργανική ταύτιση του προσώπου με την κοινότητα101
.
Ήδη από τα ύστερα μεσαιωνικά χρόνια στην Ευρώπη η διάκριση δημοσίου / ιδιωτικού
αρχικά απ οτελεί κεντρικό αντικείμενο συζήτησης λόγω τη ς σημασίας τη ς για τη θεμελίωση
συστημάτων δικαιωμάτων και κωδικοποίησης των ορίων τη ς δράσης. Το δυτικοευρωπαϊκό
απολυταρχικό κράτος που ενδιαφ έρεται για τη στήριξή του σε τμήματα τη ς κοινωνίας που
λειτουργούν ως αντίβαρο προς τη δύναμη τοπικών φεουδαρχών, κατοχυρώ νει δικαιώματα
στη βάση των συμβολαίων κυριαρχίας, δικαιώματα που προδιαγράφονται αυστηρά και
διαφυλάσσονται με τη βία που ασκείται όμως σε κανονιστικά πλαίσια". Η δημόσια παράσταση
του ηγεμόνα που χαρακτηρίζει τη θεσμική συγκρότηση τη ς επικοινωνιακής διάστασης τη ς
δημόσιας σφαίρας στους αιώνες που ακολούθησαν την αρχαιότητα και που αναδεικνύεται
σε κεντρικό σ τοιχείο στον απολυταρχισμό, μας επ ιτρέπ ει να σχηματίσουμε μια εικόνα των
μεταβάσεων προς τις πιο σύγχρονες μορφές12. Ακόμα και αυτή η δημόσια κατασκευή του
κύρους και του γοήτρου, που λαμβάνει υπ όψιν τη σταδιακή μαζικοποίηση των διαδικασιών
νομιμοποίησης των φορέων πολιτικής εξουσίας και τη χαλάρωση τη ς σταθερότητας των
ιεραρχικών δομών, παραμένει συνδεδεμένη με την αντίληψη, ό τι η ιδιωτική σφαίρα είνα ι η
σφαίρα τη ς ηθικής και τη ς κανονιστικότητας, σε αντίθεση προς τη δημόσια, που είναι η
σφαίρα όπου μπορεί να καταπατηθεί η κανονιστικότητα, η σφαίρα των αυθαίρετων ισχυρών,
εκείνων των ξένων που τα πιο αδύνατα μέλη της κοινωνίας είναι δυνατόν να τους γνωρίζουν
περισσότερο από τη συμβολική παρά από τη φυσική τους παρουσία Η αντιστροφή τη ς
κοσμοεικόνας τη ς κλασικής αρχαιότητας είναι σαφής. Σ τις προνεω τερικές συνθήκες, ακόμα
και εκ εί που μπορούμε να διακρίνουμε τη μεγίστη ατομική αυτονομία, η δημόσια σφαίρα,
στο βαθμό που δεν δομείται αποκλειστικά στη βάση σταθερών κοινωνικών ιεραρχιών και
σχέσεων εξουσίας, προέρχεται άμεσα από τις ε θ ρ κ έ ς διαστάσεις τη ς κοινωνικής συμβίωσης
που απορρέουν από την καλλιέργεια τη ς ατομικής αρετής. Α ντιθέτω ς σ τις νεω τερικές
συνθήκες, οι δημόσιες εκφράσεις τη ς κοινωνικής δόμησης προέρχεται από την ηθική
εκλογίκευση των κανόνων του π ράττειν που διαφέρει από την αναγωγή σ τις ηθικές α ρετές
των φυσικών προσώπων13.
Η υπέρβαση τη ς εθιμικής θεμελιακής των κανόνων του π ράττειν και τη ς αυθαιρεσίας
του ηγεμόνα δηλαδή των παραδόσεων και των σταθερών ιεραρχιών, συνδέει τη δημόσια
σφαίρα με εκσυγχρονιστικούς προσανατολισμούς. Ο ι προσπάθειες εκλογίκευσης, γίνονται
παράλληλα προς μια όλο και πιο ριζική άρνηση των παραδόσεων και τη ς ιδέας τη ς ιστορικής
ανακύκλισης. Ακόμα και όταν γίνονται με πρόθεση ομοιοστατικής αναπαραγωγής των

10. LivingstoneFtW . (1935) G reek Ideals and M odern Lite, London: O xford U niversity P ress σελ. 92-114. Β λ επίσης:
H ab e rm a sj (1982), "Die klassische Lehre von der Politik in ihrem Verhältnis zur S ozialphtosophie', εις: το υ ίδιου: Theorie und
P raxis Frankfurt a M : Suhrkam p, σελ.48-88)
11. Β λ σ χ ετκ ά περί υατερομεοαω νικω ν αντιλήψεων φυσικού δικοίου στο: Breuer.St, (1983), Sozialgeschichte des N ature ch ts
Opladen: W estdeutscher V erlag σελ.110-159 και 216-250.
12. H aberm a sj. (1962), S trukturw andel der Ö ffentlichkeit. N euwied und Berlin: Lucherhand, οελ. 17 κ ε.
13. Για ορισμένες διαστάσεις α /το υ του ζητήματος από τη σκοπιά τη ς φιλοσοφίας του δικαίου Παπαγεω ργίουΚ (1994), Η
π ολιτική δυνατότητα τη ς δικαιοσύνης, Αβήνα: Νήσος.
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κοινωνικών σχέσεων, δεν είναι δυνατόν να προωθηθούν χωρίς προσανατολισμό προς ένα
καλύτερο μέλλον, στο οποίο οι κοινω νικές προϋποθέσεις επίλυσης των προβλημάτων θα
έχουν β ελτιω θ εί Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί κά τι που ήδη εθ ίγει σε σχέση με
τη χρήση του δικαίου, ό τι οι οπαδοί τη ς προόδου δεν θεωρούν πάντοτε ό τι τα ηθικά
συναισθήματα αποτελούν τη ν καλύτερη δυνατή βάση τη ς κοινωνικής εκλογίκευσης. Ετσι
όταν οι προσπάθειες εκλογίκευσης τη ς κοινωνίας μέσω διαδικασιών συγκρότησης τη ς
δημόσιας σφαίρας στη βάση των ηθικών συναισθημάτων εγκαταλείπονται, η οικοδόμηση
τη ς καλής π ολιτείας εναπ οτίθεται στα χέρια αυτών που μπορούν να προωθήσουν την
οικονομική και πολιτική εκλογίκευση των συνθηκών. Η πολιτική οικονομία και η νομική
θεω ρία αναλαμβάνουν τη ν κατασ κευή του γνώ μονα14. Α υτή είν α ι και η βάση τη ς
κρατικοποιημένης δημόσιας σφαίρας. Η υποκατάσταση τη ς ηθικής εκλογίκευσης από την
οικονομική και νομική εκλογίκευση οδηγεί στην κρατικοποίηση των διαδικασιών συγκρότησης
της δημόσιας σφαίρας. Αυτό συμβαίνει ιδίως όταν αυθόρμητες τά ξεις πραγμάτων κινδυνεύουν
να αποσυντεθούν. Κάτω από τέ το ιε ς συνθήκες, η επιβολή νομικών διευθετήσεω ν είναι η
μόνη δυνατότητα αποκατάστασης κοινωνικών κανονισμών και ενός περιβάλλοντος που
επ ιτρέπ ει την ανάπτυξη τη ς οικονομικής δράσης. Η επικοινωνιακή δημοσιότητα ακολουθεί
αναγκαστικά την κρατική αυτή διάσταση: συμπυκνώνει στο ιδεολογικό επίπεδο τους
αντικατοπτρισμούς των εσωτερικών αντιφάσεων του κράτους και των σχέσεών του με την
κοινω νία Ετσι αποκαθίσταται μια συνέχεια μεταξύ τη ς κρατικοποιημένης δημοσιότητας
που πηγάζει από τα π ολιτικά κινήματα τη ς νεω τερικότητας και των απολυταρχικών
καταβολών του κρατισμού. Η εικόνα αυτή μετασχηματίζεται με την ωρίμανση των αστικών
κοινωνιών. Από τη στιγμή που δεν θεω ρείται πλέον ό τι η κοινωνία που απολαμβάνει
δικαιωμάτων δεν απ οτελείται μόνο από το διαλογιζόμενο κοινό των ιδιοκτητών, και ό τι στο
ίδιο πλαίσιο ανήκουν και τα ασθενέστερα στρώματα των μη ιδιοκτητών, η κανονιστική
διάσταση τη ς δημόσιας σφαίρας σ υνδέεται επιπλέον με ζητήματα αναδιανομής και
προστασίας. Το ζήτημα τη ς αναδιανομής μετατρέπ ει το πολιτικοοικονομικό περιεχόμενο
τόσο των επικοινωνιακών, όσο και των λειτουργικώ ν όψεων τη ς δημόσιας σφαίρας. Μ ε την
ανάπ τυξη το υ οργανω μένου καπ ιταλισμού τα ζητήμα τα τη ς μεγέθυνσ ης και τω ν
αναπτυξιακών διαδικασιών δεν αναφέρονται μόνο στην επιτυχημένη δράση και τον πλούτο
ενός σ χετικά μικρού κύκλου ιδιοκτητών, αλλά στο σύνολο τη ς κοινωνίας. Ετσι η δημόσια
σφαίρα δεν αφορά πλέον μόνο την ελευθερία την ευνομία και τη δικαιοσύνη, αλλά και την
ανάπτυξη, το ν κοινωνικό εκσυγχρονισμό και την κοινωνική πρόνοια και ευημερία. Η
δυνατότητα υλοποίησης των δικαιωμάτων εμφανίζεται ως άμεση συνάρτηση της δυνατότητας
δράσης που θα έχ ει ως αποτέλεσμα τη μακροκοινωνική μεταβολή15.

14. Η σημασία τη ς στενής σχέσης μεταξύ τη ς κυρίαρχης σύγχρονης οικονομικής σκέψης και τω ν αντιλήψεω ν περί θετικού
δικαίου για τη θεω ρητική κωδικοποίηση τω ν διαχειριστικώ ν ιδεολογιώ ν σ τις κοινω νίες το υ 20ού αιώνα, γίνετα ι μέσα από αυτό το
πρίσμα προφανής. Κάθε ανατροπή αυτής τη ς σ χέσ τς δεν οδηγεί μόνο σε ενα λλακτικές οικονομικές θεωρήσεις, αλλά και σε
διαφ ορ ετικές μεθοδεύσεις τη ς διατύπωσης και εφαρμογής τόσο των κοινωνικών , όσο και τω ν υλικώ ν τεχνολογιώ ν - στο βαθμό
που αναγνω ρίζεται η ανθρωποκεντρική τους διάσταση.
15. P a ciM (1987), "Long w aves in the developm ent o f w elfare system s’, in: Maier,Ch.S. (E d), C hanging Boundaries o t the
P o ttc a t Essays on the evolving balance betw een the state and society, public and private in E urope C am bridge: C am bridge
U niversity Press , σελ.179- 200.
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Ο ι σ χ ετικ ο ί γεω π ολιτικοί μετασχηματισμοί καθώς και ο ι μετασχηματισμοί τη ς
οικονομικής και κοινωνικής γεωγραφίας δεν είναι α μ ελη τέο ι Η νεω τερική σχέση δημοσίου
/ ιδιωτικού δεν είναι εύκολα κατανοητή χωρίς μια εικόνα των διαδικασιών αποτοπικοποίησης
και τη ς διεθνοποίησης / παγκοσμιοποίησης των σχέσεων. Η ομοιογενοποίηση των
επικρατειώ ν που επ έφερε η πολιτική των εθνικών ολοκληρώσεων, σε συνδυασμό με τη
διαμόρφωση μιας διεθνούς κοινωνίας, στο πλαίσιο της οποίας συγκρίνονται τα χαρακτηριστικά
των χωρών, απέσπασε το λόγο γύρω από τα σχέδια του μέλλοντος από την κοινωνική
μικροκλίμακα και τον προσέδεσε στη δυναμική των σφαιρικών διαδικασιών. Η δημόσια
σφαίρα είναι πλέον το πεδίο των αναπτυξιακών και εκσυγχρονιστικών ιδεολογιώ ν’6.
Σ τις αλλαγές ως προς τη γεωπολιτική και τις οικονομικές και κοινω νικές διαστάσεις
του γεωγραφικού χώρου προστίθενται ουσιαστικές αλλαγές τη ς σημασίας του χρόνου ως
παράγοντα τη ς κοινωνικής δόμησης. Εδώ δεν αναφέρομαι αποκλειστικά στο γραμμικό
ιστορικό χρόνο και τ ις μονοδιάστατες κατατμήσεις του, αλλά κυρίως στην τοπολογική
διάρθρωση των διαρκειών, των συμπτώσεων και του εκούσιου ή ακούσιου συντονισμού
κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών διαδικασιών. Η τοπολογία των χρονικών σχέσεων
μπορεί να προσεγγισθεί εκκινώ ντας από μια θεώρηση των σχέσεων παρουσίας, εγγύτη τα ς
και απόστασης όπως α υ τές διαμορφώνονται κατά τη μετάβαση προς τη νεω τερικότητα,
και ιδίως κατά τις διαδικασίες κοινωνικής μεταβολής κατά το δεύτερο ήμισυ του εικοστού
αιώνα Ο νεω τερικός διαχωρισμός τη ς ιδιω τικής σφαίρας από τη δημόσια, εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από το στοιχείο όχι μόνο του χώρου που διατάσσεται στη βάση κοινωνικών
ιεραρχήσεων, αλλά και του χρόνου*17. Οσο πιο απόλυτος είναι ο διαχωρισμός των πράξεων
και των επιπτώσεών τους (και όσο πιο μικρός είναι ο σ χετικός χώρος, τόσο υπό την έννοια
τη ς φυσικής, όσο και τη ς κοινωνικής απόστασης), τόσο πιο απόλυτος είναι και ο διαχωρισμός
δημοσίου/ιδιωτικού. Η εξέλιξη της νεω τερικότητας όμως επιτρέπει όλο και λιγότερο τέτοιους
διαχωρισμούς. Ο κατακερματισμός των πεδίων γένεσης των προθέσεων δεν α ντισ τοιχεί σε
ανάλογο κατακερματισμό των πεδίων των λειτουργικώ ν επιπτώσεων. Και αυτό γ ια τί οι
πολιτισμικές διαφοροποιήσεις συνυπάρχουν με σφαιρικές λειτουργικές αλληλοεξαρτήσεις.
Ακόμα όμως και κάτω από συνθήκες απόλυτου διαχωρισμού, η διάκριση δημοσίου και
ιδιωτικού υπόκειται σε σχέσεις χρονικότητας, μια και οι σχέσεις διαχωρισμού δεν παραμένουν
σταθερές στο χρόνο. Επιπλέον οι επιπτώσεις των πράξεων δεν είναι αισθητές πάντα στο
διαχωρισμένο κοινωνικογεωγραφικό ή χωροχρονικό πλαίσιο στο οποίο ανήκουν οι δρώντες.
Η μεταβλητή τοπολογία που εξεικονίζει σχέσεις δρώντων και επιπτώσεων τη ς δράσης
τους διαμέσου των χωροχρονικών πλαισίων που δομούνται σε επίπεδα με διαφορετικά
1 6 Γύρω από τη σχέση π ολιτικώ ν και κοινωνικών ταυτοτήτω ν με την αναδιάρθρωση τω ν χωροχρονικών σχέσεω ν κατά τη
διαμόρφωση το υ σύγχρονου διεθνούς συστήματος και τη ς διεθνούς κοινωνίας, καθώς και για μια επ οπ τκή παρουσίαση των
σχετικώ ν κοινωνιολογικών θττημάτων, βλ: W a ke rR B J (19931 Inside/outside: International Relations as R ottical Theory. Cam bridge:
C am bridge U niversity P ress Επίσης: S td a iL (1995) Sociology o f the G lobal System , London: Prentice H a l
17. Η πολύπλοκη κοινω νική τοπολογία τω ν χω ροχρονκώ ν σχέσεω ν στην ύστερη νεω τερικότητα έχ ει απ οτελέσ ει το
αντικείμ ενο αρκετώ ν θεωρητικών ανοίήτήοεω ν. Ε νδεικτικά: Maier,Ch.S. (1987), "The politics o f time: changing paradigm s o f
c o le ctive lim e and private tim e in the m odern era’, in: M aier.C hS (Ed.), C hanging Boundaries o f the R adical Essays on fhe
evolving balance betw een the slate and so cie ty p ub ic and private in Europe. C am bridge: C am bridge U niversity P ress pp151178 H arveyD (19891 T m e -sp ace com pression and the postm odern condition·, in H arveyD (Ed), The C ondition o f Postm oderm ty
A n Enquiry into the O rigins o f C ultural Change. C am bridgeW ass/O xford B a si B lackw el. p p 284-307. Engler.W (1994) W a s ist
p riv a t politisch, BffentSch T, Leviathan Vol22, Nr.4, pp470-497 W exterPh (1990). "Citizenship in the Sem iotic S ociety·, in:
TurnecB S (E d) Theories o f M odernity and Postm odernity London: Sage, pp164-175.
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συστημικά χαρακτηριστικά (επίπεδο αλληλόδρασης μικροκλίμακας, τοπικό, περιφερειακό,
εθνικό, σφαιρικό, μικρής/μεγάλης διάρκειας), δεν αφήνει ανεπηρέαστη τη σχέση δημοσίου
/ ιδιωτικού και την αποτύπωσή τη ς σ τις μορφές του εκσυγχρονιστικού πράττειν. (Κάτω
από ορισμένες συνθήκες ο χρόνος επ ιτρέπ ει τη διάκριση τη ς υφής των πράξεων.) Η
σκοτεινή αυτή εκ πρώτης όψεως θέση, θα μπορούσε να φω τιστεί, εάν μπορούσαμε να
χαρακτηρίσουμε την ιδιω τικότητα των πράξεων με δάση σχέσεις χώρου / χρόνου. Οσο
περισσότερο μια πράξη είναι διαχωρισμένη, τόσο μικρότερης σημασίας είναι η διάρκειά της
για τον καθορισμό τη ς ιδιω τικότητάς της. Μια πράξη που δεν είναι απολύτως διαχωρισμένη,
και ιδίως όταν ο διατοπικός τη ς χαρακτήρας προκαλεί μεταβολές σε περισσότερα πλαίσια
κοινωνικής αλληλόδρασης, μπορεί να είναι αμιγώς ιδιωτική μόνον όταν τόσο το ενέργημα
όσο και οι επιπτώσεις του είναι στιγμιαία ή πάντως πολύ μικρής διάρκειας. Α υτό βέβάια
δεν σημαίνει ό τι όλες οι σ τιγμιαίες πράξεις είναι ιδιω τικές. Η σύνδεση στιγμιαίω ν πράξεων
με συγκυριακά φαινόμενα τους προσδίδει δημόσιο χαρακτήρα Η απόλυτη ιδιω τικότητα
προϋποθέτει επομένως, σύμφωνα με αυτή τη θέση, συγχρόνως και μια σταθερότητα του
διαχωρισμού στο χρόνο. Προϋποθέτει επίσης συγχρόνως την παραδοχή ό τι οι επόμενες
γ εν εές που παραλαμδάνουν τις επιπτώσεις ανήκοντας σε ένα πλαίσιο διαχωρισμού (π.χ.
λόγω συγγενικού ή στενού φιλικού δεσμού), αισθάνονται α λληλέγγυες με αυτούς που
τους κληρονόμησαν καταστάσεις.
Τα ζητήματα χώρου και χρόνου και ιδιαίτερα οι φόβοι για κά τι που μπορεί να
υπάρχει σε έναν άλλο τόπο ή σε μια άλλη χρονική στιγμή, θέτουν στην ύστερη νεω τερικότητα
επί τάπ ητος το ζήτημα τη ς μετάβασης από απλές προς πολύπλοκες κοινω νικές σχέσεις.
Η διαφοροποίηση μεταξύ απλών και πολύπλοκων κοινωνικών σχέσεων π εριγράφεται από
το ν J.S.Coleman ως εξής: Ω ς απλές ορίζονται εκείνες οι σχέσεις μεταξύ δύο πλευρών το
κίνητρο για τη διατήρηση των οποίων βρίσκεται στην αμοιβαιότητα αυτών των δυαδικών
σχέσεων, και όχι σε κάποιο εξω τερικό ως προς αυτές στοιχείο. Η άτυπη κοινωνική οργάνωση
μπορεί να γίνει κατανοητή ως ένα δίκτυο που δομείται πάνω σε τέ το ιε ς δυαδικές σχέσεις.
Κοινω νικές σχέσεις τω ν οποίων η γένεση και συνέχιση εξαρτώ νται από μια τρ ίτη πλευρά
ή και περισσότερες πλευρές εκτό ς των δυαδικών σχέσεων, τα κίνητρα και οι πράξεις των
οποίων είν α ι καθοριστικοί π αράγοντες για τη διαμόρφωση κάθε δυαδικής σχέσης,
χαρακτηρίζονται ως πολύπλοκες. Ο Coleman εντάσσει σε αυτή την κατηγορία κυρίως τ ις
μορφές τυπικής οργάνωσης, αλλά και κάθε σχετικά τυπικά δομημένο περιβάλλον των
κοινωνικών σχέσεων18. Δ εν φ αίνεται όμως να συνειδητοποιεί ορισμένες ενδιαφέρουσες
συνέπ ειες του θεω ρητικού σχήματος που εισ ά γει
Μ ε βάση τους ορισμούς του θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ως πολύπλοκες όλες
τ ις σχέσεις των οποίων οι παρωθήσεις και οι περιορισμοί προκαλούνται από εξω τερικούς
παράγοντες - στο βαθμό που αυτοί προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από ταυτόσημους
κοινωνικούς δρώντες. Σύμφωνα με τις παραδοχές του πάντως, ένα ορισμένο επίπεδο
τυπ ικότητας απ οτελεί αναγκαία προϋπόθεση τη ς διαμόρφωσης πολύπλοκων σχέσεων.
Δ ιό τι διαφορετικά κάθε επιβολή από τρ ίτου ς πάνω σ τις δυαδικές σχέσεις, παρά τη θέληση
και τα κίνητρα των δρώντων στο πλαίσιο απλών κοινωνικών σχέσεων, θα μπορούσε να

18 C otem anJS. (1990), Foundations o f Social Theory. C am bridgeW ass: H arvard U niversity Press, σελ. 43-44
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εντα χθ εί σε αυτή την κατηγορία Η τυπ ικότητα τη ς εμπλοκής των τρίτω ν δεν είναι όμως
ικανή συνθήκη τη ς τυπ ικότητας των πολύπλοκων σχέσεων. Θα πρέπει να υπάρχει και η
αντίστροφη σχέση, δηλαδή τυπ ικότητα ως προς τις επιπτώσεις τω ν δυαδικών σχέσεων
πάνω σε τρίτους, που μπορεί να είναι μακριά, να είναι άγνωστοι, ή να αποδέχονται τα
αποτελέσματα των ενεργημάτω ν σε μια επόμενη χρονική στιγμή. Δ ιαφορετικά αυτό που
εγγυά τα ι την τυπ ικότητα των τρίτω ν, όταν τα αποτελέσματα των δυαδικών σχέσεων είναι
άτυπ α δεν μπορεί να είναι τίπ ο τε άλλο από τη γνωστική ανεπάρκεια ή τη ν απεριόριστη
υποχωρητικότητα (στην περίπτωση που αντιλαμβάνεται τ ί συμβαίνει). Επομένως ένας πλήρης
ορισ μός τω ν πολύπλοκω ν σχέσεω ν θα απ αιτούσε μια θ εω ρ ιτική ο π τική που θα
συμπεριλάμβανε τ ις χωροχρονικές μεταθέσεις των επιπτώσεων τη ς πράξης. Εάν θεωρούμε
το χώρο και το χρόνο ενιαίο, τό τε όλοι οι δρώντες θεω ρείται ό τι ανήκουν σε ένα κοινό
πλαίσιο αλληλόδρασης, και άρα οι πράξεις και οι επιπτώσεις τους δομούνται βάσει δυαδικών,
δηλαδή απλών, σχέσεων. Ό ταν δηλαδή ο χώρος και ο χρόνος είναι ομοιογενείς, τό τε κάθε
τρ ίτο ς γ ίν ετα ι γνωστός και εντάσσεται σε αναγνωρίσιμες δυαδικές σχέσεις. Ό τα ν όμως
έχουμε πολύπλοκους χωροχρονικούς διαχωρισμούς, τό τε ανακύπ τει το ζήτημα των
επιπτώσεων σε τρίτους, ή σε καταστάσεις που δεν ανήκουν σ τις δυαδικές σχέσεις. Στο
βαθμό που δεν έχουμε μια τέτο ια προσέγγιση μπορούμε να θεωρήσουμε ως απρόβλεπτες
τέ το ιε ς διαστάσεις τη ς δράσης1
8
19. Οι δομικές α υ τές διαστάσεις παύουν όμως να είναι
απρόβλεπτες εάν συμπεριλάβουμε τέ το ιε ς χωροχρονικές παραμέτρους που θέτουν σε
εναλλακτική βάση τη σχέση δημόσιων (που αφορούν και τους άλλους) και ιδιωτικών ιδιοτελών
πράξεων που εδράζονται σε δυαδικές σχέσεις. Σε ποιό βαθμό οι ιδιω τικές πράξεις υπ'αυτή
τη ν έννοια επηρεάζουν τις δημόσιες, δηλαδή πράξεις που αφορούν και τους άλλους;
3. Εάν υπό το πρίσμα αυτών των σκέψεων στρέψουμε την προσοχή μας και πάλι προς τη
σχέση τη ς δημόσιας σφαίρας με τον εκσυγχρονισμό, θα προκύψει η ανάγκη αλλαγής
οπτικής γωνίας. Μ έχρι πρόσφατα οι θεωρίες του εκσυγχρονισμού, ανήγαγαν τη δυνατότητα
δόμησης τη ς δημόσιας σφαίρας σε δυαδικές σχέσεις με ιδιω τικό χαρακτήρα, δηλαδή σε
συνθέσεις ιδιοτελειώ ν. Ο ι διαδικασίες συγκρότησης της δημόσιας σφαίρας εμφανίζονται
ως αποτέλεσμα σύγκλισης ή κατεύθυνσής τους σε παράλληλες τρ οχιές των ιδιωτικών
βλέψεων και πράξεων. Αυτό ισχύει ακόμα και στην περίπτωση τη ς μαρξιστικής θεωρίας
των τάξεων. (Οι κοινω νικές τά ξεις ‘δι'εαυτόν'’ συγκροτούνται ως συλλογικά υποκείμενα
στη βάση δυαδικών σχέσεων, αφ’ενός μεταξύ ομοίων υποκειμένων, αφ'ετέρου στη βάση
δυαδικών σχέσεων μεταξύ ετέρω ν συλλογικών ιστορικών υποκειμένων). Η ικανότητα τη ς
κοινωνίας να μην προκαλεί προβλήματα σε τρ ίτου ς και να μην δεσμεύει τις δυνα τότητες
πράξεις σε μια άλλη χρονική στιγμή, δεν συμπεριλαμβάνονται σ τις ηθικές και ορθοπρακτικές
αρχές που βρίσκονται στη βάση των συμβατικών εκσυγχρονιστικών ιδεολογιών. Το αλλότριο
είνα ι σεβαστό, στο βαθμό που μπορεί να γεννήσει το όμοιο. Αυτό είναι ένα κεντρικό
σ τοιχείο τη ς ιδέας του πρωτογενούς εκσυγχρονισμδύ20.

18. Η u n e v ftjp m τη ς γνω στής έννοιας τω ν Άανθανουοών δ ο μ ώ / το υ K R M ortan μπορεί να προκαλέοει χρήσιμους
συνειρμούς.
20. Σ υγγενείς οκέψ εις ο τα L a to u rA (1993), W e Have Never Been M odern, New Ybric H arvester, ftjp fa x ; σελ. 130-14&
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Μ ε την έννοια του πρωτογενούς εκσυγχρονισμού εννοούμε τη διαδικασία υπέρβασης
κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών ελλείψ εω ν ως προς ορισμένες εκ των προτέρων
δεδομένες αξιακές διαστάσεις. Η έμφαση βρίσκεται πέρα από τις ελλείψ εις σε επιμέρους
προβλήματα αποτελεσματικότητας που εμφανίζονται στις κοινωνίες, μέσω τη ς προσαρμογής
στα νεότερα σε μια δεδομένη χρονική στιγμή πρότυπα δράσης και οργάνωσης. Κάθε
εκσυγχρονισμός είναι δηλαδή μια διαδικασία που θεω ρείται χρήσιμη ή απαραίτητη, από τη
στιγμή που η α ιτία των προβλημάτων εντοπ ίζετα ι στην επικράτηση τρόπων δράσης,
οργάνωσης και σκέψης που χαρακτηρίζονται ως παρωχημένοι ή παραδοσιακοί, και που
απομακρύνουν από άλλους που αξιολογούνται θετικά. Δηλαδή η υπογράμμιση τη ς σημασίας
του εκσυγχρονισμού π εριέχει μια αρνητική αξιολόγηση τη ς παράδοσης και τη θετική
αξιολόγηση ορισμένων προτύπων. Στην έννοια του δευτερογενούς εκσυγχρονισμού θεωρείται
ο ίδιος ο εκσυγχρονισμός ως η προβληματική παράδοση. Ως δευτερογενώ ς εκσυγχρονιστική
ορίζεται κάθε πράξη που όχι μόνο συμβάλλει στην υπέρβαση των παραδοσιακών αδρανειών,
αλλά και στην επίλυση των προβλημάτων που συνεπάγονται αυτές οι υπερβάσεις - χωρίς
όμως στροφή του βλέματος προς το παρελθόν21. Αυτή η δευτερογενής θεώρηση τίθ ετα ι
συνήθως έξω από το γνωστικό μας ορίζοντα όταν ομιλούμε για τον εκσυγχρονισμό μιας
επιχείρησης, ενός σχολικού συστήματος, τη ς οικονομίας ή τη ς δημόσιας διοίκησης, αλλά
και για τον εκσυγχρονισμό των πολιτισμικών προτύπων ή των τρόπων ζωής, όταν θεωρούμε
δηλαδή ό τι παρωχημένα στοιχεία εμποδίζουν την επ ίτευξη μιας ανώτερης ποιότητας. Τα
απ οτελέσματα τη ς δράσης ή τη ς κατάστασης των μελών μιας κοινωνίας δημιουργούν ή
διατηρούν καταστάσεις ελλειμα τικότητα ς, επειδή κάποιοι κάνουν λιγότερα απ'ότι πρέπει, ή
επειδή κάποιοι αυτό που κάνουν, το κάνουν χειρότερα απ'ότι πρέπει. Έ τσ ι δημιουργείται
μια άποψη περί κοινωνικών σχέσεων που στηρίζεται σε μια δυαδικότητα Α υτοί που είναι
φ ορείς γνώσης, ή τη ς καλύτερης δυνατής συμπεριφοράς που μπορεί να ωθήσει με τον
κα λύτερο δυνατό τρόπο προς τη ν υπέρβαση τη ς ελλειμ μ α τικότη τα ς, θα πρέπει να
συμπαρασύρουν προς την κατεύθυνση αυτή και το υπόλοιπο τμήμα τη ς κοινωνίας, και εάν
αυτό δεν είνα ι δυνατόν, θα πρέπει να επιβάλουν την ένταξη του υπολοίπου τη ς κοινωνίας,
σε ένα εκσυγχρονιστικό σχέδιο δράσης - δηλαδή να τους οργανώσουν ιεραρχικά.
Ό σοι περιορίζονται οε μια τέτο ια οπτική θα πρέπει αναγκαστικά να θέσουν το εξή ς
ερώ τημα ποιος θα οργανώσει α υ τές τις σχέσεις που θεωρούνται προωθητικές για τον
εκσυγχρονισμό ; Το κράτος ή οι επιχειρήσεις, οι π ολιτικοί ή οι επ ιχειρηματίες; Και ακόμα
ποιοι μηχανισμοί θα πρέπει να κυριαρχήσουν, Οι μηχανισμοί παραγωγής και αναπαραγωγής
των σχέσεων δύναμης και εξουσίας με βάση τ ις τεχ ν ικ ές επιβολής που μπορούν να
αναπτυχθούν στο πλαίσιο του πολιτικού παιχνιδιού και τη ς οργανωτικής δράσης, ή οι
ιεραρχικές σχέσεις, οι κατανομές και οι λειτο υ ρ γίες που μπορούν να προκύψουν από
21. B ecKU (1991), O e r K onflikt der zw ei M odernen’, in: Zapf,W .(Ed), Die M odernisierung m oderner G esellschaften.
Frankfurt a M - New York: Cam pus, οελ.40-53. Luh m a m N (1991), "Das M oderne der m odernen G esellschaft·, in: Zapf.W Æ d),
o .n σελ87-108. Offe,C. (1986). O ie U topie der N ul-O ption M odernität und M odernisierung als politische G üterkriterien’, in:
B erger*! (Ed), D ie M oderne - Kontinuitäten und Zäsuren, G öttingen: O tto Schwarz (Soziale W elt - Sonderband), οελ.97-117.
Σ χ ετικ ά μ ε τη θέοη ό τι π στροφή προς το παρελθόν είναι χαρακτηριστική τη ς μεταμοντέρνας στάοης και του αισθητισμού που
αυτή συνήθως συνεπ άγεται: F rü ch lU (1994), "Was heisst es, aus seinem Leben ein Kunstwerk zu m achen? Eine A ntw ort m it
F o u ca uif, in: K uhlm annA (E d) Phiosophische Ansichten der Kultur der M oderne. Frankfurt a M : Fischer, pp278-306. Επίσης:
R obertssonFl (1993), ’A fter N ostalgia? W ifu l N ostalgia and the Phases o f G lobafzation’, n : Turnerß.&(Ed), Theories o f M odernity
and Postm odernity. London Sage, σ ελ 45-61.
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σχέσεις αγοράς; Σε όλες τις περιπτώσεις, ε ίτε οι θεωρίες του πρωτογενούς εκσυγχρονισμού
προσανατολίζονται προς το κράτος, ε ίτε προς την αγορά, προκύπτει η ταύτιση της δημόσιας
σφαίρας με το κράτος, και του ιδιωτικού στοιχείου με την άκρα ιδιοτέλεια και τον αδέσμευτο
ατομικό ορθολογισμό. Κατ'επέκτασιν η επικέντρωση σ τις απλές κοινω νικές σχέσεις ως
συστατικού των θεωριών του πρωτογενούς εκσυγχρονισμού, στο βαθμό που δεν υ ιο θετεί
έναν απλοϊκό φ ιλελευθερισ μό που α ρνείτα ι τη σημασία των δημοσίων λειτουργιώ ν,
συνεπάγεται μια κρατικιστική θεώρηση της σχέσης δημόσιας σφαίρας και εκσυγχρονισμού.
Υπό αυτή την έννοια ως δημόσια σφαίρα ορίζεται ό τι έ χ ει σχέση με τις διαδικασίες
συγκρότησης τη ς πολιτικής εξουσίας και με τις λειτουργίες που αυτή ορίζει μέσω κρατικών
οργανωτικών δομών. Ο ι οργανω τικές σχέσεις, οι μηχανισμοί διανομής, οι ιεραρχίες και οι
μηχανισμοί επιβολής, η δομή των οποίων καθορίζεται κυρίως από τις αγορές (και μάλιστα
όσο πιο ανοιχτές και ομοιογενείς είναι αυτές), ορίζεται ως ιδιωτική σφαίρα22
Η ανάγκη τη ς μετάβασης από απλές σε πολύπλοκες σχέσεις ως συστατικού τη ς
θεωρίας του εκσυγχρονισμού, έχ ει επισημανθεί από ορισμένους οικονομολόγους που
λαμβάνουν υπ’όψιν εξω τερικές οικονομίες και θεσμικές συνιστώσες, ως βασικούς παράγοντες
των αναπτυξιακών διαδικασιών23.
Η τελική όμως αναγωγή σε ζητήματα κόστους αναιρεί την αρχική πρόθεση διεύρυνσης
τη ς οικονομικής οπτικής και τους επαναφέρει στη λογική των δυαδικών σχέσεων μεταξύ
αυτών που μπορούν να μειώσουν το κόστος των αρνητικών εξω τερικώ ν οικονομιών και
αυτών που δεν μπορούν και άρα πρέπει να υποταχθούν στους πρώτους24. Στο βαθμό που
σε αυτό το πλαίσιο προβλέπεται θεωρητικά η αποτυχία των αγορών, προβλέπεται θεωρητικά
και η παρέμβαση του κράτους ως εναλλακτικού π λέγματος δυαδικών σχέσεων που
αντικαθιστά τις σχέσεις αγοράς και τις συμβολαιακές εξισορροπήσεις. Έ τσ ι ο θεω ρητικός
δρόμος προς την ανάλυση πολύπλοκων σχέσεων εγκαταλείπ εται. Η έμφαση παραμένει
στον αφηρημένο και ατομικό αυτόνομο ορθολογισμό. Η συγκρότηση τη ς δημόσιας σφαίρας
μέσω των επιμέρους δράσεων, δεδομένων των ατομικών εγωισμών, σημαίνει συγχρόνως
την ιδιωτικοποίησή της. Το κράτος δεν εμφανίζεται ως μηχανισμός κοινωνικής συνοχής
που θεσμοποιείται σε ένα συστημικό επίπεδο που διαφέρει από αυτό των διατομικών
σχέσεων. Το μακροεπίπεδο ανάγεται άμεσα στο μικροεπίπεδο και τα χαρακτηριστικά του
εμφανίζονται ως αποτέλεσμα τη ς συνισταμένης δυνάμεων που αλληλοεπιδρούν σε ένα νδιάστατο ομοιογενή γραμμικό χώρο. Ένας τέτοιος γνωστικός ορίζοντας δεν συμπεριλαμβάνει

2 2 Ο ι διαφοροποιήσεις αυτού του τύπου μπορούν να φτάσουν και μέχρι το επίπεδο τη ς οικογένειας. Η σύγχρονη
πυρηνική οικογένεια θεω ρείται βέβαια ο κα τ εξοχήν ιδιω τικός χώρος, όπως άλλω στε και τα κοινω νικά πεδία που ορίζονται από
σχέσ εις συναναστροφής. Σ το βαθμό όμως που παρατηρούμε τη σχέση αυτών τω ν πεδίων με τις ευρύτερες κοινω νικές δομές,
ίσως με βάση τη ν παραπάνω λογική μπορούμε να θεωρήσουμε ό τι οι ο ικογενειακές και οι φ ιλικές συμπεριφορές εξαρτώ νται από
π ο λιτικές ή νομικές παραμέτρους. Σ υ ντελείτα ι μια διαδικασία σύνδεσής τους μ ε τη δημόσια σφαίρα ή μ α κρατικοποίησή τους,
ενώ στο βαθμό που εξαρτώ νται από σ χεοεις αγοράς, κατοχυρώ νεται η ιδ ω τικότη τα Εάν θα θέλαμε να συνδέσουμε την προβληματική
περί ο ικογένειας με μ α εκσυγχρονιστική προβληματική, θα μπορούσαμε να θέσουμε το εξή ς ερώ τημα ποιές οικογενειακές και
φ ιλικ ές σχέσ εις παράγουν εκ α /γχ ρ ο να τικ ές συμπεριφορές κ α εκσυγχρονιστικές μορφές δράσης;
23. Β λ κυρίως προσεγγίσεις που εμπνέσνται από το έργο του A O H ischm an, και γ εν κ ά τη βιβλιογραφία πάνω στη σχέση
μεταξύ ανάπτυξης οργανωτικών δομών και κοινω νικοοικονομκής ανάπτυξης.
24. Σ χ ετκ ή κριτική της νέας θεσμικής αντίληψης σ τις οικσνομκές επιστήμες: H odgson.G M (1968). Econom ics and hsS M ons
C am bridge: PoYty Press, κυρίως σελ.145 κ ε.
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το ενδεχόμενο τη ς ετερ ογένεια ς και τη ς χωροχρονικής μετάθεσης των συστατικών τη ς
πράξης25.
Η κριτική αυτή αμφισβητεί τη θεμελίωση των θεωριών του εκσυγχρονισμού στην
ανάλυση των ιδιωτικών συμφερόντων. Αμφισβητεί επίσης τις κρα τικισ τικές εκδοχές αυτών
τω ν αναλύσεων που διαφοροποιούν μεταξύ θετικώ ν και αρνητικών κρατικών λειτουργιώ ν,
ανάλογα με τρόπους ενσωμάτωσης επιμέρους συμφερόντων σ τις κρατικές λ ειτο υ ρ γίες26.
Ο ύτε το κράτος, ούτε όμως και η αγορά ως δίκτυα αλληλόδρασης που πηγάζουν από
αποκλίνοντα επιμέρους συμφέροντα μπορούν να οδηγήσουν σε εκσυγχρονιστικές λύσεις
που συναρτώνται με τη δημιουργική διαχείριση σχέσεων πολυπλοκότητας., χωρίς τη
συμπλήρωση από θεσμικές πλαισιώσεις που ξεπερνούν τα όρια των δικτυώσεων που
προκαλούν. Ενώ λοιπόν έως τώρα τίθ ετα ι ζήτημα επιλογής μεταξύ εναλλακτικώ ν του
τύπου “κράτος και ανάπτυξη’ ή σε αντιδιαστολή, ‘αγορά και ανάπτυξη’, θα πρέπει να
μεταφερθούμε σε διαφορετκό πεδίο αντιπαράθεσης. Α υτές οι κατευθύνσεις σκέψης27,
χαρακτηρίζονται από εξω κανονιστικές θεωρήσεις, καθώς και από την υποβάθμιση τη ς
σημασίας των ηθικών δεσμεύσεων και του δημοσίου διαλόγου, επομένως δεν προσεγγίζουν
τα προβλήματα του δευτερογενούς εκσυγχρονισμού.
Υπάρχει όμως μια θεωρητική κατεύθυνση στην οποία τίθ εντα ι τα ζητήματα θεσμών,
τη ς κανονιστικότητας και τη ς ηθικής διάστασης των εκσυγχρονιστικών διαδικασιών. Μια
νέα γενιά θεωρητικών του εκσυγχρονισμού έχ ει τοποθετήσει στο προσκήνιο των θεωρητικών
συζητήσεων τη διερεύνηση των μορφών τη ς εκσυγχρονιστικής συνείδησης τη ς κρίσης. Με
βάση την κριτική τους προσέγγιση μπορεί να επ ιτευχθεί μια υπέρβαση τόσο της πολιτισμικής
- και συνήθως πολιτισμικά απαισιόδοξης κριτικής τη ς νεω τερικότητας (Schopenhauer,
Burckhardt, Nietzsche, Benjamin, Adorno ) - όσο και τη ς κριτικής που π ροέρχεται από
σημαντικές πλευρές του εργατικού κινήματος, που άλλοτε προβάλλει θεωρίες αλλοτρίωσης
και άλλοτε θεωρίες κινητικότητας, για να δ είξει το ασυμβίβαστο ορισμένων εκσυγχρονιστικών
διαδικασιών με διαδικασίες συλλογικής ή ατομικής κοινωνικής κινητικότητας. Οι προσεγγίσεις
των θεωρητικών του αναστοχαστικού εκσυγχρονισμού βοηθούν επίσης στην υπέρβαση
των όρων με τους οποίους συζητήθηκαν οι συνολικές εκσυγχρονιστικές κρίσεις, όπως οι
κοινωνικές, π ολιτικές και οικονομικές καταρρεύσεις του μεσοπολέμου, με αφορμή τις οποίες
δημιουργήθηκαν θεω ρητικοί όροι που εμφανίζονται και στην ανάλυση των κρίσεων κατά τα

25. Μ ια εναλλακτική δυνατότητα αντιμετώ πισης τω ν χωροχρονικών σχέοεω ν με τη βοήθεια προμαθηματικών κατασκευών,
μπορεί να κατασκευασ τεί μ ε σ το ιχεία που μπορεί κανείς να αντλήσει από τη θεωρία τη ς πολυπλοκότητας τω ν αλγορίθμων. Ο ι
θεω ρίες α υ τές συμπεριλαμβάνουν την κατασκευή λύσεων βάσει διαδικασιών που τροφ οδοτούνται από διακρπόύς μεταξύ τους
γλωσσικούς κώ δικες που συμπλέκονται μέσα σε ετερ ο γενείς τοπολογικούς χώρους. Πιστεύω πως υπάρχει ένας λογικός και
εννοιολογικός πυρήνας, από το ν οποίο ξεκινώ ντας μπορούμε να συνδέσουμε τη θεωρία τη ς υπολογιστικής πολυπ λοκότητας με
την εμθρυακή ακόμα θεωρία τη ς κοινω νικής πολυπλοκότητας. Για το μαθηματικό μέρος, βλ: C orm enTH /Leiserson.C h.E /FlvestR L.
(1994), Introduction to Algorithm s, C am bridgeW ass: MIT-Press, σελ.916 κ ε.
26. Ο ι εκσυγχρονισ τικές δυνατό τη τες σύμφωνα με αυτό το ν τρόπο σκέψης σ υντίθενται εξ'υπολοίπων. Χαρακτηριστικές
εδώ ο ι θεω ρίες περί 're nt se e kin g ', που οδηγούν διά τη ς εις άτοπον απαγωγής στον αποκλεισμό τη ς κρατικής παρέμβασης. Ο ι
θεω ρίες που στηρίζονται κυρίως σ τις α τέλ ειες τω ν αγορών αποκλείουν δια τη ς εις άτοπον απαγωγής τους μηχανισμούς τη ς
αγορά ς χω ρίς όμως θ ετικό επιχείρημα υπέρ τω ν κρατικώ ν λειτουργιώ ν. TutocKQ. (1993), Rent S eeking A lde rsh o t Edw ard Elgar.
E kn& S . (1994) ‘R ent-Seeking Zur politischen Theorie des neoklassischen Fundam entafem us-, Prokta, VoL24, Nr.3, pp419-436
Επίσης: V andenbergA / TregenzaJ. (1994). Ttabonal Econom ics and the P ubic Sphere: An Essay in RetrievaT, A ustrafan Journal
o f P oftical Science. VÖ129, N a 2 pp338-353
27. W ehïngP (1992), Die M oderne als Soziaknythos Frankfurt aM .-N ew Ybrk: C am pus οελ. 363-367.
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τέλη του 20ού αιώνα28. Είναι ενδιαφέρον ό τι οι θεωρίες περί εκσυγχρονισμού των συγχρόνων
κοινωνιών και περί αναστοχαστικής νεω τερικότητας εμφανίζονται ως αντίδραση οε τάσεις
νέου ελιτισμού, νεοφιλελευθερισμού και νεοκορπορατισμού. Αποτελούν τρόπο θεω ρητικής
αντίσταοης σε π ρακτικές που αντιστοιχούν σ τις ιδεολογικές εκφράσεις νέων κοινωνικών
στρωμάτων και νέων γενεών. Ο νεοφιλελευθερισμός, η εκτροπή δηλαδή του φιλελευθερισμού,
εμφ ανίζεται ως απάντηση στη νεοσυντεχνιακή εκτροπή του κεϋνσιανισμού. Και οι δύο
εκτροπές, μαζί με το νέο σοσιαλδαρβινιστικό ελιτισμό θεμελιώνουν θέσεις άρνησης προς
την αναστοχασπκή νεω τερικότητα.
Σωστά επισημαίνουν οι θεω ρητικοί του εκσυγχρονισμού συγχρόνων κοινωνιών και
τη ς αναστοχαστικής νεω τερικότητας, ό τι ενώ έως τώρα οι κρίσεις θεωρούνται αποτέλεσμα
εκσυγχρονιστικώ ν ελλειμάτω ν, τώρα πια η κρίση θα πρέπει να θεω ρείται εγγενές σ τοιχείο
κάθε εκσυγχρονιστικής προσπάθειας. Εδώ βέβαια ελλοχεύει ο κίνδυνος της αναστοχαστικής
παραίτησης, που παρά το γεγονός ό τι πρέπει να δράσουμε, φοβόμαστε την ίδια τη δράση
μας, μια και θεωρούμε ό τι οι παρενέργειές της, μπορούν να θίξουν τα θεμέλια κάθε
συστήματος και ακόμα τη ς ίδιας τη ς επιβίωσης. Ο λ'αυτά όμως, όπως και η απόλυτη
προσήλωση σε αρχές οδηγούν σε ακινητοποίηση, μια και τό τε θα υπάρχει ο μόνιμος και
παραλυτικός φόβος των παρενεργειών. Η απαισιόδοξη στάση δεν είναι όμως αναγκαστική.
Ό ταν δεν ακολουθείται, οδηγούμαστε σε θεωρίες περί δυνατοτήτω ν ανεύρεσης του ηθικού
περιεχομένου των πολύπλοκων κοινωνικών σχέσεων.
Ο αναπροσανατολισμός τη ς θεωρίας του εκσυγχρονισμού που π ροτείνεται εδώ
μας στρέφ ει προς την αναζήτηση των πηγών του εκσυγχρονισμού στην ηθική συγκρότηση
τη ς δημόσιας σφαίρας στη βάση τη ς καλής λειτουργίας και δόμησης τη ς επικοινωνιακής
δημοσιότητας. Ο ι βασικές ιδέες τη ς θεωρίας του δευτερογενούς εκσυγχρονισμού μας
οδηγούν εκεί, θέτοντας επί τάπητος το ζήτημα τη ς σχέσης τόσο τη ς π ολιτικής όσο και
τη ς οικονομίας με την ηθική29. Η εκσυγχρονιστική αυτή σχέση τη ς π ολιτικής και τη ς
οικονομίας με την ηθική, προϋποθέτει θεσμικούς συμβιβασμούς, αναστολές, δημιουργικό
φόβο του αγνώστου, συγχρόνως όμως τη δυνατότητα μιας ενεργητικής και όχι παραλυτικής
αντιμετώπισης των ζητημάτων που θ έτει η συνειδητοποίηση των σχέσεων πολυπλοκότητας.
4. Η νομιμοποίηση των ατομικών επιδιώξεων, των καινοτόμων τρόπων σύνδεσης μέσων και,
στόχων και τη ς ποικιλίας των δυνατοτήτω ν προβολής τη ς εαυτότητας στο πλαίσιο τη ς
καθημερινής επικοινωνίας, δημιουργεί νέα πεδία αυθαιρεσίας, μέσα από τα οποία πρέπει να
β ρ εθ εί η εκσ υγχρονισ τική κα νονισ τικότη τα τω ν θεσμικών συμβιβασμών. Η ανάγκη
εκσυγχρονισμού των συγχρόνων κοινωνιών μέσω της ανάπτυξης των θεσμικών συμβιβασμών
και τη ς διαλογικής δημοσιότητας, θ έτει στην ύστερη νεω τερικότητα το ζήτημα τη ς
αντιμετώ π ισ ης τω ν κοινωνικών αυθαιρεσιών και τω ν ανισοτήτω ν που παράγουν οι
<
28. Χαρακτηριστική η άμεση ή έμμεοη α ινδ εσ η τη ς ερμηνείας τω ν μ ετά το 1989 γεγονότω ν μ ε τη ν ερμηνεία των
μεσοπολεμικών εξελίξεω ν ο ε πολλές ουμβολές στο: K ohtef.G /M eyerM (Ed.) (1994). Die Folgen von 1989, München-W ien:
Hanser.
29. θ α πρέπει πάντως να υπεν&ιμήσουμε τη σημασία της διάκρισης μεταξύ ηθικού λόγου και σκανδαλοθηρικής ηθικολογίας,
που χρησιμοποιεί τη ν απ οκαλυιμι όψεων της διαφθοράς, για να επηρεάσει το παιχνίδι τη ς διανομής προνομίων και προσβάσεων
μετα ξύ των κυρίαρχων και δ ιευ& τ/τικώ ν ομάδων.
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συγκρούσεις σε νέα βάση. Η έμφαση πάντως στους θεσμικούς συμβιβασμούς δεν θα
πρέπει να δημιουργήσει συνειρμούς με την έννοια του συμβολαίου. Ιδίως η ιδέα του καθαρού
συμβολαίου στηρίζεται στην παραδοχή ό τι ο άλλος είναι όμοιος και γνωστός, και ό τι οι
πραγματικοί ή οι δυνάμει συμβαλλόμενοι διαπραγματεύονται βάσει δεδομένων κανόνων
ορθολογισμού. Εδώ όμως μας ενδιαφ έρει περισσότερο η αντιμετώπιση του ξένου ως
διαφορετικού, και η ορθολογική αντιμετώπιση πηγών ή προεκτάσεων τη ς πράξης που
τοπ οθετούνται σε άγνωστα ως προς την εσωτερική τους δόμηση χωροχρονικά πλαίσια Αν
και αυτό το σ τοιχείο τη ς πολυπλοκότητας δεν εμπνέει, εκτό ς ελάχιστω ν εξαιρέσεων, τη
σκέψη των θεωρητικών τη ς νεω τερικότητας30, η κοινωνική δόμηση ως αποτέλεσμα των
προσανατολισμών και των πράξεων ξένων μεταξύ τους υποκειμένων α π οτελεί σημαντικό
αντικείμενο συζήτησης στη σύγχρονη κοινωνική θεωρία31*. Οπως συμβαίνει συχνά και σε
αυτή την περίπτωση οι αποκλίσεις των κεντρικώ ν παραδοχών πηγάζουν από διαφορές ως
προς τις ιστορικές εκτιμήσεις. Στην άποψη του Richard Sennett ο οποίος επισήμανε ό τι η
διάκριση “δημοσίου’ κα ι “ιδιω τικού" απ οκρυσταλλώ νεται μ ετά το 18ο αιώνα σ την
κοσμοπολιτική ατμόσφαιρα των μεγαλουπόλεων, και επομένως χάνει το αρχικό τη ς νόημα
με την παρακμή του αστικού πολιτισμού στα κοινωνικά διαχωρισμένα αστικά συγκροτήματα
του πρόσφατου καπιταλισμού, ο Giddens απαντά με μια πολύ χρήσιμη για μας θέση, ό τι η
σύγχρονη έννοια τη ς δημοσιότητας και τη ς δημόσιας σφαίρας αποκτούν τη σημασία τους,
όταν πια η κοινωνία απαρτίζεται από υποκείμενα που είναι ξένα μεταξύ τους, και άρα δεν
συνυπάρχουν και προωθούν την κοινωνική συνοχή στη βάση των διαπροσωπικών σχέσεων33.
Από τη στιγμή που έχουμε μια κοινωνία ξένων, η κοινωνική αδιαφορία για την ενδεχόμενη
συμπεριφορά σε συγκεκριμένες καταστάσεις αλληλόδρασης και ο προσανατολισμός στη
χαρακτηριακή μάσκα του άλλου, απ οτελεί τον κύριο κατευθυντήριο μηχανισμό που οδηγεί
στη γενικευμένη και αφηρημένη εμπιστοσύνη33. Η χαρακτηριακή μάσκα ενώ δεν μετατρέπ ει
τον άλλο σε όμοιο και γνωστό, συρρικνώνει την υπόστασή του σε χαρακτηριστικά που
επιτρέπουν τη σ υμβατότητα Δ ημιουργεί δηλαδή κανονισμούς ‘ κοινωνικής σιγής’ που
οριοθετούν την εμβέλεια των ενεργημάτων που προκαλούν οι λόγοι34. Αυτή η αφηρημένη
και γενικευμένη εμπιστοσύνη ως συστατικό τη ς συμβίωσης κάνει επίσης αναγκαία τη
μετάβαση από την κοινωνία τη ς προσωπικής τιμ ή ς στην κοινω νία τη ς προσωπικής
αξιοπρέπειας. Ενώ η προσωπική τιμή μπορεί να είναι αποτέλεσμα ατομικής επιβολής
συμβολικών σχέσεων, η αξιοπρέπεια εξαρτά την υπόσταση από τη ν προσήλωση σε
γενικευμένους κανόνες και την προθυμία υπεράσπισής τους. Στην περίπτωση τη ς τιμ ή ς η

30. Beck,U (1986), R iskogesellschaft A uf dem W eg in eine andere M oderne. Frankfurt aM .. Suhrkam p
31. Β λ G iddensA (1991). M odernity and Self-Identity, C am bridge: PoSty Press.
3 2 G iddensA(1991). o.n, σελ152.
33. Η καταοκευή της έννοιας της χαρακτηρΰκής μάσκας (Charakterm aske) ανήκει στον KM arx, ο οποίος με αυτό το ν
τρόπο εισ ά γει κοινω νικοψ υχολογικές διαστάσεις στην ανάλυση των κοινωνικών διαστάσεων των οικονομικώ ν συνθηκών Β λ
M arx,K (1973 [1867D, D as K apital K ritik der politischen Ökonomie, Berlin: Dietz. Τόμος 1,σελ16.100 και 591.
34. Ισως ο ι πιο σημαντικές κανονισ τικές θεω ρητικές εξεικο νίσ εις τέτοιω ν διαδικασιών, βρίσκονται σ τις κω δικοποιήσεις
σύγχρονων ηθικών προσεγγίσεων σ το έργο των JR aw ls και B A ckerm an Ιδιαίτερα το Υιέπλο τη ς àyvoKx;'(Rawte) και ο ι αναστολές
ως προς το τ ί μπορεί να απ οτελεί αντικείμενο δημόσιας συζήτησης (Ackerm an), είναι τα κεντρικά σ το ιχεία τη ς θεμελίω σης
θεωριών κοινω νικής σιγής R aw tsJ (1971) A Theory o f Justice, London: O xford U niversity Press, σ ελ 136 κ ,ε A cke rm an B (1980),
S ocial Justice in the L be ra l State. New Haven - London: Yale U niversity Press, σ ελ 4,11. Για μιά σ χετική προβληματική β λ:
BenhabtxS (1991). "M odele des öffentlichen Raums: Hannah A re n d t die Ib e raie Tradition und Jürgen Haberm as*. Soziale W elt
42 Z σ ελ 147-165.
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θεσμική παγίωση αφορά τις συμβολικές σχέσεις, η διαφύλαξη των οποίων λειτο υ ρ γεί ως
καταναγκασμός. Στην περίπτωση τη ς αξιοπρέπειας, ενώ οι συμβολικές σχέσεις μπορεί να
είναι ρευστές, οι διαδικασίες που καθορίζουν τους κανόνες του π ράττειν χαρακτηρίζονται
από εξα ιρετικά υψηλό βαθμό τυπικότητας35. Επομένως οι στοχοθεσίες σε κοινω νίες που
προσανατολίζονται προς τη διαφύλαξη αξιοπρεπών συνθηκών και όχι τη ς προσωπικής ή
οικογενειακής τιμής, δεν αντιστοιχούνται με τυχαίο τρόπο με τα μέσα των οποίων επιτρέπεται
να μετέρχονται οι δρώντες. Αυτό συμβαίνει σε μεγαλύτερο βαθμό όταν υπάρχουν συλλογικοί
προσανατολισμοί προς υπ οθετικές ή ευκτα ίες μέλλουσες καταστάσεις. Και αυτό γ ια τί η
(αναγκαία για κάθε προοδευτικό προσανατολισμό) άρνηση τη ς λογικής των παιγνίων
μηδενικού αθροίσματος, οδηγεί σε παραγωγικές και αναπαραγωγικές ανάγκες τη ς κοινωνίας
που μπορούν να αποκτήσουν θεσμική σημασία μόνο όταν ικανοποιούνται με νόμιμα μέσα36.
Σ ε αξιοπρεπείς κοινω νίες ξένων μεταξύ τους υποκειμένων, κανένας σκοπός δεν επ ιτρέπ ει
το δημόσιο καθαγιασμό όλων των δυνατών μέσων. Ακόμα και η κοινωνική υποκρισία έχ ει
τη θεσμική τη ς συμβολή, εφ ’όσον υπάρχει το ενδεχόμενο αποκάλυψης του κοινωνικού
ψ έματος που τη σ τη ρ ίζει Η αποδοχή μιας απολύτως λειτουργικής αντίληψης, σύμφωνα με
την οποία η αντιστοίχηση μέσων και στόχων υπόκειται σε μια αφηρημένη λογική που
θεω ρεί όλους τους στόχους και όλα τα μέσα ισότιμα ως προς το ηθικό τους περιεχόμενο
και τα ιεραρχεί αποκλειστικά και μόνο βάσει τη ς απ οτελεσματικότητας, θα υπέσκαπτε την
εμπιστοσύνη, κάνοντας κάθε ξένο ύποπτο, άρα αδύνατη τη συμβίωση37. Έ τσ ι στη
νεω τερικότητα, χωρίς να είναι απαραίτητη η παραδοχή τη ς αγνότητας των ευκαιριακά
συναναστρεφομένων, αγνώστων μεταξύ τους υποκειμένων, λ ειτο υ ρ γ εί η παραδοχή τη ς
αυτοσυγκράτησης, ως στοιχείου του πολιτισμού. Οι δρώντες ε ίτε είναι ά τομα ε ίτε είναι
σ υ λ λ ο γ ικ ό τη τες, ά λ λ ο τε π ερισσότερο και ά λ λ ο τε λ ιγ ό τερ ο τυπ ικά οργανω μένες,
αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους και χρησιμοποιούν τη φαντασία τους και την
ευρηματικότητά τους για να προωθήσουν καινοτόμες μορφές συμπεριφοράς που τους
συμφέρουν, μόνο στο βαθμό που δεν φοβούνται την απώλεια του κύρους και του γοήτρου
τους. Η κοινωνία σ τιγμα τίζει την έλλειψ η τέτοιω ν φόβων ως αποκλίνουσα ή και παραβατική
συμπεριφορά. Αυτό το στοιχείο της αλληλονομιμοποίησης, που λειτουργεί σε αρκετά μεγάλο
βαθμό ανεξάρτητα από το χαρακτήρα του πλαισίου τυπικής νομιμότητας, είναι η βάση των
θεσμικών συμβιβασμών που εγγυώ νται την κοινωνική αναπαραγωγή. Τα υποκείμενα έχουν
υπόσταση, σταθεροποιούν δηλαδή την ταυτότητά τους, εφ όσον μετέχουν στη διαμόρφωση
τη ς δημόσιας σφαίρας, αποδεχόμενα το π ολιτισ μικό υπόβαθρο και το υ ς δομικούς
συσχετισμούς που επιβάλλουν η αυτοσυγκράτηση και οι αναστολές. Η σταθεροποίηση
αυτών των σχέσεων δεν μπορεί να γίνει, όπως ήδη τονίσθηκε, στη βάση παραδόσεων. Ετσι

35. Η μ ετά β α υ ι προς κοινω νίες τη ς αξιοπ ρέπ ειας απ οτελεί κεντρικό αντικείμ ενο τη ς θεωρίας το υ εκουγχρονιομού στο
Befger,P L / B ergerß. / KeHnerH (1973), The Hom eless Mind. M odernization and C onsciousness New York: Random H ouse
36. Εάν π ολιτισμικά πρότυπα που εδράζονται στο αίσθημα τιμ ή ς και ό χ ι τη ς αξιοπρέπειας εμποδίζουν το ν πρωτογενή
εκσυγχρονισμό, αυτό ισ χύει στο πολλαπλάσιο για το δευτερογενή εκσυγχρονισμό. Τα αισθήματα π μής σ ε αντίθεση μ ε τα
αισθήματα αξιοπ ρέπ ειας εμποδίζουν το ν προσανατολισμό προς τη ν ηθική τω ν πολύπλοκων κοινωνικών σχέσεω ν και καθηλώνουν
τη ν επικοινω νία σ τις δυαδικές σχέσεις.
37. Ο ι ψ υχολογικές διαστάσεις ο π ή ς τη ς προβληματικής διαπερνούν το σύνολο το υ έργου του Simmel, ο οποίος όμως
δεν ασ χολείτα ι μ ε τις λειτουρ γικές διαστάσεις. Α υτές προσπάθησε να προσεγγίσει με τη ν ιδιότυπη συστημική του θεώρηση ο
NLuhm arm . -Soziologie d er M oral-, in: Luhm am N /P fürtner.S .H (E d) (1978), Theorietechnik und M oral Frankfurt a M : S uhrkan**
σελ.8-116.
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τα συστατικά τη ς αξιοπρέπειας και τα δομικά πλαίσια των αναστολών βρίσκονται υπό
διαπραγμάτευση μέσα σε δημόσιους λόγους. Αυτή είναι και η ουσιαστική σημασία τη ς
δημοσιότητας, ως απαραίτητου συστατικού στοιχείου των συγχρόνων μορφών κοινωνικής
συμβίωσης. Ό ταν μάλιστα τόσο η κοινωνική και πολιτισμική αναπαραγωγή, όσο και η
αναπαραγωγή των υλικών συνθηκών εξαρτάται από σχέσεις πολυπλοκότητας, τό τε οι
σχέσεις μεταξύ προθέσεων, δράσεων και αναστολών δημιουργούν τις κεντρικές παραμέτρους
τη ς δυνατότητας επίλυσης των προβλημάτων και διαγράφουν τις αρχικές συνθήκες των
τροχιώ ν προς το μέλλον. Σ τις σύγχρονες πολυεπίπεδες, διαφοροποιημένες και διατοπικά
διαμορφωμένες κοινωνίες, δεν είναι επομένως η αλληλόδραση στο μικροεπίπεδο ή οι
δυαδικές σχέσεις στο μακροεπίπεδο η βάση των απαραίτητων για την κοινωνική συμβίωση
ισορροπιών. Πολύ πιο σημαντική θα πρέπει να θεωρηθεί η συμμετοχή σε έναν δημόσιο
δ ιά λ ο γ ο μ ε τα ξύ αγνώ στω ν που α φ ή ν ει α ν ο ιχ τό το υ λ ά χ ισ το ν το εν δ εχ ό μ εν ο
συνειδητοποίησης τη ς σημασίας των πολύπλοκων σχέσεων. Αλλω στε αυτή η υπέρβαση
των στενών ορίων τη ς δυαδικής αλληλόδρασης είναι αυτή που οδηγεί στη μετάβαση από
απλές σχέσεις σε σχέσεις κοινωνικής πολυπλοκότητας. Αυτή η συνάρτηση τη ς δομής των
σχέσεων πολυπλοκότητας με τη δομή της δημοσιότητας καθορίζει ακόμα και το περιεχόμενο
των δημοσίων λειτουργιώ ν και την κατεύθυνση των εκσυγχρονιστικών ενεργημάτων.
Η σημασία των μέσων μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης ως προς α υ τές τη ς
διαδικασίες είνα ι προφανής. Μ ε βάση τ ις αποσπασματικές θεω ρητικές εικό νες που
παρατέθηκαν, εύκολα νομίζω θα μπορούσε κανείς να οδηγηθεί στη θέση που άλλω στε δεν
απαντά καθόλου σπάνια στην κοινωνικοεπιστημονική βιβλιογραφία ό τι χωρίς τον τυπωμένο
λόγο, και αργότερα τα ηλεκτρονικά μέσα διάδοσης των πληροφοριών, η κανονιστική διάσταση
τη ς κοινωνικής συνοχής και οι θεσμικοί συμβιβασμοί στη νεω τερικότητα θα ήταν αδύνατοι
- παρά το γεγονός ό τι ο χώρος τη ς επικοινωνίας συνιστά συγχρόνως και ένα από τα πιο
σ η μ α ντικά π εδία εξω θ εσ μ ικής διαμόρφω σης τη ς άνισης δύναμης τω ν δρώντων.
Επιστρέφοντας και πάλι σ τις εννοιολογήσεις που διατρέχουν τις σκέψ εις που παρατίθενται
εδώ, θα μπορούσαμε να πούμε, ό τι ίσως αυτή η εξωθεσμική διάσταση της μαζικής επικοινωνίας
ο φ είλετα ι στο ό τι για ποικίλους λόγους που ανάγονται στα κοινωνικοψυχολογικά θεμέλια
της επικοινωνίας, η δύναμη της εικόνας και η εμπορευματοποίηση της διάδοσης πληροφοριών,
προκαλούν μια συνεχή ιδεολογική μετάθεση από το επίπεδο των πολύπλοκων στο επίπεδο
των απλών δυαδικών κοινωνικών σχέσεων που είναι πιο ευπρόσιτες από τους καταναλω τές
προϊόντων που παρέχονται από τους διαμορφωτές τη ς θεαματικής δημοσιότητας. Και
αυτό γ ια τί συνήθως το θέαμα γίνετα ι “ψυχαγωγία’ μόνο όταν ανάγει όλα τα γεγονότα σε
φαινόμενα τη ς επικοινωνιακής μικροκλίμακας των συναναστροφών. (Στο επίπεδο αυτό ενώ
πραγματοποιούνται συμβιβασμοί ως αποτέλεσμα άμεσου κοινωνικού ελέγχου και επιβολής
ιεραρχιών, δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν θεσμικές ρυθμίσεις των συμβιβασμών χωρίς
παραδοσιακές προσηλώσεις, μια και σε αυτό το επίπεδο κυριαρχούν οι δυαδικές σχέσεις
μετα ξύ γνωστών που συνήθως έχουν μη-τυπικό χαρακτήρα) Σ το βαθμό που η δομή της
δημοσιότητας στην ύστερη νεω τερικότητα υποτάσσεται σε τέ το ιε ς αναγωγές, μπορεί να
απ οτελέσ ει ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια του εκσυγχρονισμού των συγχρόνων
κοινωνιών.

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜ ΟΙ ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜ ΟΣΌΤΗΤΑ

53

Το εφήμερο και το διαπροσωπικό στοιχείο ως θεμέλια των δημοσίων εκφράσεων,
καθώς και η αποτύπωσή τους σε συνομωτικές αντιλήψ εις περί πολπικής και σε εκφυλισμούς
τω ν διαδικασιών διαφύλαξης τη ς δημόσιας ηθικής (σκανδαλολογία), δεν διευκολύνουν τη
συγκρότηση τη ς δημόσιας σφαίρας στη βάση του χειρισμού πολύπλοκων σχέσεων. Ό σοι
εκπρόσωποι των μέσων μαζικής επικοινωνίας υποσκάπτουν τη δυνατότητα τη ς νεω τερικής
συνείδησης να αντιμετω πίζει πολύπλοκες σχέσεις, εμποδίζουν τη δημόσια έκφραση του
αισθήματος ευθύνης προς τρίτους ή προς τις επόμενες γενεές. Α υτό το αίσθημα ευθύνης
απ οτελεί το κύριο πολιτισμικό θεμέλιο του εκσυγχρονισμού των συγχρόνων κοινωνιών“ .
Η υπογράμμιση τη ς σημασίας αυτού του πολιτισμικού στοιχείου δεν θα πρέπει να μας
κάνει να ξεχνάμε, ό τι η γονιμοποίησή του προϋποθέτει ένα συνταίριασμα με υ λικές και
κοινω νικές τεχνολογίες, το κοινωνικό και το πολιτικό περιεχόμενο των οποίων θα πρέπει
να απορρέει από ανοιχτούς δημόσιους διαλόγους
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ou au-dela de fessencs Paris: Le iv re de poche Jo na sH (19641 Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer B h k der technologiechen
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