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E  D  I  T  O  R  I  A  L

Ο Alberico Gentili (De jure belli libri tres, 1598) καλούσε τους θεολόγους να σωπάσουν
για όσα δεν τους αφορούν: Silete theologi in munere alieno!
Ο Carl Schmitt (Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, 1950)
είδε σε μία αντίστοιχη προσταγή το σύνθημα των νομικών θετικιστών: Sileamus in munere
alieno!
Ο Giorgio Agamben (Stato di eccezione, 2005) αντέστρεψε την προσταγή σε ερώτηση:
Quare siletis jurisconsulti in munere vestro?
Γιατί εσείς οι νομικοί σωπαίνετε για όσα σας αφορούν;

Ο ΑΡΧΕΙΟΘΡΑΥΣΤΗΣ εκδίδεται από το 2011. Και είναι η έκφραση αυτής της απορίας.

Η ερμηνεία  και  η  εφαρμογή  του  δικαίου  είναι  η  πρακτικότερη  πτυχή  της  πρακτικής
φιλοσοφίας, αλλά είναι επίσης μία απέραντη έρημος που σαρώνεται από τις αμμοθύελλες
των νομικών δογμάτων, των κομματικών τσιτάτων και των γλυκανάλατων επιχειρημάτων,
που  αυτοαποκαλούνται  «πολιτικά»,  όντας  τίποτε  περισσότερο  από  τους  φόβους  ενός
οπισθοδρομικού, ειπωμένους με τις φράσεις ενός φιλελεύθερου.

Απέναντι σε όσους στείρα εκλεπτύνουν την πρακτική φιλοσοφία, αλλά και όσους απλώς την
απαξιώνουν, απέναντι λοιπόν στα δύο άκρα, εμείς αντιτάσσουμε το βάθος: την κατάδυση
στα  βάθη  της  φιλοσοφικής  σκέψης,  με  στόχο  την  αποκάλυψη  των  ζωντανών  εκείνων
στοιχείων που θα επιτρέψουν ίσως μία καλύτερη επιστημονική και πολιτική συγκρότηση.

Στον ΑΡΧΕΙΟΘΡΑΥΣΤΗ τα άρθρα σημαίνουν πολύ περισσότερα από τις προσωπικές
ιδιότητες των αρθρογράφων. Ως εκ τούτου, ας μην ξενιστούν οι θεράποντες της φιλοσοφίας
άν συναντήσουν εδώ κάποιο κείμενο με σαφές πολιτικό στίγμα ή κάποιον συγγραφέα δίχως
ακαδημαϊκά διαπιστευτήρια: σκεφτόμαστε και γράφουμε για να πράττουμε καλύτερα και
όχι για να μην πράττουμε καθόλου.

Ανασύροντας  τα  συμβάντα  και  τα  επιχειρήματα,  αναμοχλεύουμε  και  εξηγούμε  την
σημερινή μας κατάσταση.

Αυτός είναι ο τίτλος του ΑΡΧΕΙΟΘΡΑΥΣΤΗ, αυτός είναι και ο ρόλος του: θραύοντας τα
αρχεία του παρελθόντος, σπάζουμε τα δεσμά του παρόντος.

ΑΡΧΕΙΟΘΡΑΥΣΤΗΣ λοιπόν και ... πρακτική φιλοσοφία στην πράξη!
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ

Μη φωτογραφία

ή 

Το δικαίωμα της στιγμής στον θάνατο

Δύσκολα  μπορεί  κανείς  να  αρνηθεί,  στο  πεδίο  της  τεχνικής  αναπα-
ράστασης, την έντονη παρουσία της φωτογραφίας. Αντιθέτως, εύκολα μπορεί
να παρατηρήσει (ενν. ο «κανείς»), σε αυτό που συνηθίζουμε να αποκαλούμε
«σύγχρονο κόσμο», μια τάση, ίσως, και αίτημα για απαθανάτιση. Για «απαθα-
νάτιση της στιγμής» εξάλλου συνηθίζουν να κάνουν λόγο οι υποστηρικτές ή αυ-
τοί που εκφράζονται μέσα από τις τεχνικές δεξιότητες της φωτογραφικής μη-
χανής. Το ερώτημα που τίθεται εν προκειμένω έχει να κάνει με το «τι είναι
απαθανατίσιμο» ή, καλύτερα, «τι είναι δυνατό να απαθανατιστεί».

Αποφεύγοντας, τουλάχιστον προς στιγμή, την αναμέτρηση με τον προ-
κλητικό όρο «απαθανάτιση», μια προσπάθεια διαλόγου με τα παραπάνω ερω-
τήματα, διατηρώντας παράλληλα την φωτογραφία ως σημείο αναφοράς ή ως
μεθοδολογικό εργαλείο, θα μας παρέπεμπε όχι μόνο στο «τι είναι φωτογρα-
φία» –και κατ’ επέκταση «απαθανάτιση της στιγμής»– αλλά και «τι δεν είναι
φωτογραφία», άρα και «τι είναι η στιγμή ή το παρόν» όταν δεν απαθανατίζε-
ται. Μια γρήγορη απάντηση πάνω στο τελευταίο είναι ότι το παρόν, όταν δεν
απαθανατίζεται,  είναι  θνησιγενές.  Το  ζήτημα όμως που προκύπτει  έχει  να
κάνει με το άν και κατά πόσο αυτή η θνησιγένεια ορίζεται με αρχή και τέλος

Αρχειοθραύστης, τεύχος 7, 2017, σελ. 7-10.



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ

στη βάση μιας παραδοσιακής αφήγησης του θνητού. Δεδομένου δε ότι αρχή
και τέλος μπορεί να έχει το παρόν ή η στιγμή  –ως άπειρη ενικότητα– μόνο
στο βαθμό που είναι μετρήσιμη ή, αλλιώς, στο βαθμό που είναι αναγώγιμη σε
μια μονάδα μέτρησης. Ωστόσο, η αναγωγή θα απαιτούσε κάτι ισοδύναμο ή
σύγχρονο για να θεμελιωθεί, έννοιες δηλαδή που το παρόν ή η στιγμή –ως πε-
περασμένη ενικότητα– δεν μπορεί να μας προσφέρει ή τουλάχιστον δεν μπο-
ρούμε να  εκβιάσουμε να μας προσφέρει χωρίς να είμαστε ασυνεπείς ή να κα-
τηγορηθούμε για αυθαιρεσία.

Κάποιος από τους λόγους αυτής της αδυναμίας ή της έλλειψης μπορεί
να εντοπισθεί ίσως στο γεγονός ότι το παρόν μπορεί να ιδωθεί μόνο όταν απο-
σύρεται· όταν απουσιάζει. Μια απόσυρση ή απουσία, η οποία αναδεικνύει εκ-
κωφαντικά την παρουσία του παρόντος μέσα στη ίδια του την έλλειψη. Με
άλλα λόγια, το παρόν μπορεί να ιδωθεί μόνο μέσα στην ασυγχρονία του με το
παρόν. Αυτό δηλαδή που είναι εντοπίσιμο ως παροντικό δεν είναι  παρά το
ίχνος του παρελθόντος που ήταν κάποτε παρόν. Μια έλλειψη, επομένως, που
άπτεται της αδυναμίας του παρόντος να παρουσιάζεται ως πλήρες, καθολικό
και ολοκληρωμένο στον ίδιο του τον εαυτό. Μέσα σε μία φωτογραφία.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το παρόν αποτελεί μια μη φωτογραφία.

Σε αυτή τη βάση, άν πούμε πως φωτογραφία είναι η τεχνική αποκρυ-
στάλλωσης του φωτός και η παραγωγή οπτικής εικόνας, τότε αυτό που απο-
κρυσταλλώνεται ή απαθανατίζεται δεν είναι παρά αυτό το οποίο αποσύρεται.
Αυτό δηλαδή που μένει εκτός της πλήρους παρουσίας του παρόντος στον εαυ-
τό του, το ίχνος. Παρατηρούμε λοιπόν ότι αυτή η  έλλειψη και ασυγχρονία ως
το αδύνατο μιας πλήρους παρουσίας του παρόντος στον εαυτό του προσπαθεί
να απαντηθεί ή, καλύτερα, να συμπληρωθεί από την φωτογραφία. Το υποκα-
τάστατο αυτό (ενν. της έλλειψης) μπαίνει, θα μπορούσε να πει κανείς, στο παι-
χνίδι μεταξύ παρουσίας και απουσίας και αξιώνει να υποκαταστήσει τη μη
φωτογραφία με φωτογραφία μέσα από την αποκρυστάλλωση της αποσυρόμε-
νης  στιγμής.  Μια  τέτοια  υποκατάσταση,  ωστόσο,  φαντάζει  αδύνατη.  Η
απόσυρση  –όχι η παρουσία/απουσία– ως περιθώριο δεν υποκαθίσταται από
την φωτογραφία, αλλά μεταφράζεται από αυτή σε ένα σημείο ενός οπτικού συ-
στήματος σημασιοδότησης το οποίο αξιώνει εκ νέου μια παρουσία του νοήμα-
τός του – την παρουσία της φωτογραφίας καθαυτής. Ως σύστημα σημασιο-
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ΜΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

δότησης, όμως, είναι διαφορικό και ως εκ τούτου η παρουσία (ενν. της φωτο-
γραφίας καθαυτής) καθίσταται εκ νέου αδύνατη.

Στο  σημείο  αυτό,  μάλλον  θα  πρέπει  να  επισημάνουμε  πως  αυτή  η
ανάγνωση της έλλειψης ακροβατεί μεταξύ των εννοιών του παρόντος και της
στιγμής και θα πρέπει (σαν ανάγνωση) να έχει επίγνωση της μεταφοράς (ως
σχήματος λόγου) αυτών των δύο και της διαρκούς παλινδρόμησης μεταξύ ενός
οντολογικού πεδίου και ενός χρονικού. Η απαθανάτιση της στιγμής ή, αναλυ-
τικότερα, ο φωτογραφικός εγκλωβισμός του παρόντος κατά την απόσυρση, άν
ιδωθεί υπό το πρίσμα της ταχείας αύξησης και επικράτησης της εικόνας, θα
μπορούσε να πει κανείς ότι μαρτυρά την παγιοποίηση της απουσίας ή απόσυρ-
σης  (ως ίχνους)  και  την  έκθεσή της  στην  υπερορατή εικονική πλατφόρμα.
Στην τελευταία δε, ποτέ δεν αναβιώνεται το παρόν ως συμβάν παρά μόνο καρ-
φιτσώνεται ως ίχνος, ως σημάδι. Με άλλα λόγια, η στιγμή αναβάλλεται όταν
φωτογραφίζεται.  Είναι  δηλαδή  απαθανατίσιμη  επειδή  θανατώνεται.  Επειδή
επανεπινοείται μέσα από τη φωτογράφιση και μετεγγράφεται σε ένα άλλο σύ-
στημα σημασιοδότησης σε μία διαδικασία ατελεύτητη. Η περιοχή της εικόνας
είναι επανεπινοήσεις λησμονημένων συμβάντων.

Θα μπορούσε να παρομοιασθεί  με την φωτογράφιση ενός καθρέφτη,
όπου  η  φωτογραφική  μηχανή  και  ο  φωτογράφος  είναι  πάντα  διαφορετικοί
μέσα  στην  ίδια  εικόνα  και  όπου  ο  καθρέφτης  αναδιαπλασιάζει  διαρκώς  το
ομοίωμα, το οποίο με την σειρά του δεν είναι όμοιο ποτέ με τον εαυτό του. Το
μη ομοίωμα (ο καθρεφτιζόμενος φωτογράφος) είναι ως τέτοιο αναντίστοιχο
και ασύγχρονο, άρα μη παρουσιάσιμο.

Όλη αυτή η ανα-παραγωγή αποκρυσταλλωμένων στιγμών, όλη αυτή η
αναμετάδοση  της  παρουσίας  εν  απουσία,  δεν  επιφέρει  την  τεχνική  αποκα-
τάσταση της παρουσίας μέσα στον κόσμο του εικονικού. Δεν απαθανατίζει.
Στη βάση δηλαδή του προαναφερθέντος σχήματος, με την αδυναμία του πα-
ρόντος να είναι πλήρως παρόν εντός του και τη διαρκή μετάθεσή του από ίχνος
σε ίχνος, και την επισκόπηση ενός παιχνιδιού ασυγχρονίας μεταξύ απουσίας
και παρουσίας, φωτός και σκιάς, παρόντος και μη παρόντος, η απαθανάτιση
δεν μπορεί παρά να υπόσχεται αυτό που δεν εκπληρώνει.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ

Η μη φωτογραφία δεν μπορεί να αναπληρωθεί ή υποκατασταθεί στην
ίδια τάξη σημασιοδότησης. Η σκιά δεν μπορεί να φωτογραφηθεί. Η φωτογρα-
φία είναι η μαρτυρία αυτής της αδυναμίας και όχι το συμπλήρωμα της.

Η σκιά είναι αναπόδραστη.

N
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ΙΑΣΩΝ ΚΟΥΤΟΥΦΑΡΗΣ-ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ

Ὁ Harry Frankfurt καί ἡ ἰσότητα

Ὅσο περισσότερο διστάζει κάποιος μπροστά στήν πόρτα,
τόσο πιό ξένος γίνεται.

Franz Kafka, Heimkehr

1. Εἰσαγωγή

Τό ἄρθρο τοῦ Harry Frankfurt, ὅπου ἀναλύεται ἡ ἀντίθεση μεταξύ τοῦ οἰκονομικοῦ
ἐξισωτισμοῦ καί τοῦ δόγματος τῆς ἐπάρκειας, δημοσιεύθηκε γιά πρώτη φορά τό 1987.1

Γνώρισε τρεῖς ἀναδημοσιεύσεις2 καί μία σημαντική –ἄν καί ὄχι ἐκτεταμένη– ἀναδιατύπω-
ση τό 2015.3

Παρακάτω θά ἐπιχειρηθεῖ ἡ συνόψιση τῆς ἐπιχειρηματολογίας τοῦ Frankfurt σέ δύο μέρη,
τήν κριτική τοῦ ἐξισωτισμοῦ καί τόν προσδιορισμό τῆς ἔννοιας τῆς ἐπάρκειας.4 Ἀκολουθεῖ
μία σύντομη κριτική τῶν ἐπιχειρημάτων τοῦ φιλοσόφου καί ὁρισμένα συμπεράσματα.5

1 Equality as a Moral Ideal, Ethics, 98, no. 1 (Ὀκτώβριος 1987), σελ. 21-43.
2 Equality as  a Moral Ideal,  σέ  Louis  P.  Pojman καί Robert Westmoreland (ἐπιμ.),  Equality:  Selected
Readings, Oxford University Press, New York, 1997, σελ. 261-273· Equality as a Moral Ideal, σέ Harry
G. Frankfurt,  The Importance of  what we care about:  Philosophical essays,  Cambridge University Press,
Cambridge,  1998, σελ. 134-158·  Equality  as  a Moral  Ideal,  σέ Derek Matravers καί  Jon Pike (ἐπιμ.),
Debates in Contemporary Political Philosophy: An Antholog, Routledge, New York, 2003, σελ. 82-99.
3 Economic Equality as a Moral Ideal, σέ Harry G. Frankfurt, On inequality, Princeton University Press,
Princeton, 2015, σελ. 3-62.
4 Δέν θά μᾶς ἀπασχολήσει ἐδῶ μία σύντομη κριτική στόν Rawls πού ὑπῆρχε ὡς παράρτημα στό ἀρχικό
ἄρθρο, ἀλλά ἀπαλείφθηκε στίς μετέπειτα ἀναδημοσιεύσεις (ὑπάρχει μόνο σέ ἐκείνη τοῦ 1998) καί στήν
ἀναδιατύπωση τοῦ 2015.
5 Γιά τίς ἀνάγκες τοῦ παρόντος ἄρθρου, μέ τόν ὅρο «ἀνεπάρκεια» ἐννοεῖται ἀποκλειστικά ἡ ἀνέχεια, ἡ ἔλ-
λειψη πόρων ἱκανῶν γιά τήν καλή διαβίωση.

Αρχειοθραύστης, τεύχος 7, 2017, σελ. 11-18.



ΙΑΣΩΝ ΚΟΥΤΟΥΦΑΡΗΣ-ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ

2. Κριτική τοῦ ἐξισωτισμοῦ

Αντιπαρερχόμενος τό κλασσικό ἐπιχείρημα περί ἔντασης ἰσότητας καί ἐλευθερίας, ὁ
Frankfurt  διαγιγνώσκει δύο ἀρνητικές συνέπειες τῆς ἐξισωτικῆς νοοτροπίας. Ἀφ' ἑνός, ὁ
ἐξισωτισμός εἶναι ἀποξενωτικός, διότι ἐξαρτᾶ τίς ἐπιδιώξεις μας ἀπό τήν οἰκονομική κα-
τάσταση τῶν ἄλλων καί ὄχι ἀπό τήν κατάσταση πού θά ἦταν «πραγματικά», «θεμελιωδῶς»
ἱκανοποιητική γιά ἐμᾶς. Αὐτό, ἄλλωστε, συμβάλλει στόν «ἠθικό ἀποπροσανατολισμό καί
τήν ρηχότητα τῶν καιρῶν μας». Ἀφ' ἑτέρου, τό ἐξισωτικό ἰδεῶδες –καίτοι θεωρητικά καί
πρακτικά  εὐκολώτερο–  ἀποσπᾶ  τήν  προσοχή  μας  ἀπό  σημαντικότερα  ἠθικά  ζητήματα
(ὅπως π.χ. ὁ προσδιορισμός τοῦ «ἀρκετά»).

Συνεπειοκρατικά ἐπιχειρήματα ὑπέρ τοῦ ἐξισωτισμοῦ, ὅπως ὅτι προωθεῖ τήν ἀδελ-
φοσύνη ἤ ὅτι δι' αὐτοῦ ἀποτρέπονται μή οἰκονομικά δεινά (γιά παράδειγμα, ἡ ἀνισοκατανο-
μή τοῦ κύρους ἤ τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας), ἀντικρούονται ἀκριβῶς ὡς συνεπειοκρατικά. Ὁ
Frankfurt ἀναζητᾶ τήν θεμελίωση τῆς ἐγγενοῦς ἀξίας τῆς οἰκονομικῆς ἰσότητας καί ἐντοπί-
ζει ἕνα ἐπιχείρημα καί μία διαίσθηση.

Ἡ διαίσθηση ἔγκειται στήν πρόσληψη τῆς οἰκονομικῆς ἀνισότητας ὡς κακοῦ. Σύμ-
φωνα μέ τόν  Frankfurt,  πηγή τῆς ἐν λόγῳ διαίσθησης εἶναι ἡ λανθασμένη παραδοχή ὅτι
εἶναι ἠθικά σημαντικό ἐάν ἕνα πρόσωπο ἔχει λιγότερα ἀπό κάποιο ἄλλο χωρίς νά συνυπολο-
γίζεται πόσο ἔχει τελικά τό καθένα. Ἐφ' ὅσον καταστεῖ σαφής ἡ διάκριση μεταξύ ἰσότητας
καί ἐπάρκειας, θά φανεῖ ὅτι ἡ καταδίκη τῆς ἀνισότητας ἀποτελεῖ στήν πραγματικότητα κα-
ταδίκη τῆς ἀνεπάρκειας. Ὁ συγγραφέας τεκμηριώνει τήν θέση του ἀσκώντας κριτική  σέ
χαρακτηριστικά παραδείγματα τῶν Nagel καί Dworkin.

Τό ἐπιχείρημα ὑπέρ τῆς ἐγγενοῦς ἀξίας τῆς οἰκονομικῆς ἰσότητας ἀνασκευάζεται
στήν μορφή πού τοῦ ἔδωσε ὁ οἰκονομολόγος  Abba Lerner.  Σύμφωνα μέ τόν τελευταῖο,
λόγῳ τῆς ἰσχύος τῆς ἀρχῆς τῆς φθίνουσας ὁριακῆς χρησιμότητας (principle of diminishing
marginal utility· ἐφ΄ ἑξῆς: ΑΦΟΧ), ἡ ἰσότητα αὐξάνει τήν ἀθροιστική χρησιμότητα (aggre-
gate utility) τῆς κοινωνίας.6

Μέ στόχο νά καταδείξει τό λάθος τῆς παραπάνω συνεπαγωγῆς, ὁ Frankfurt προχω-
ρᾶ σέ μία κριτική τῆς ΑΦΟΧ.7 Ἡ ΑΦΟΧ προϋποθέτει δύο παραδοχές:

6 Ἀκολουθῶ τήν κρατοῦσα ἀπόδοση τοῦ utility ὡς χρησιμότητας, ἄν καί θεωρῶ πιό δόκιμο τόν ὅρο ὠφελι-
μότητα.
7 Στήν πρόσφατη ἀναδιατύπωση τοῦ ἄρθρου του, ὁ Frankfurt παρεμβάλλει ἐδῶ ἕνα πρόσθετο οἰκονομικό
ἐπιχείρημα: μέ τήν ποσότητα τῶν ἀγαθῶν νά μένει σταθερή, ἡ αὔξηση τῆς κατανάλωσης τῶν προηγου-
μένως φτωχῶν θά αὐξήσει τίς τιμές τῶν προϊόντων. Ὁ πληθωρισμός ὅμως θά μειώσει τήν ἀγοραστική δύ-
ναμη τῶν μεσαίων στρωμάτων. Συνεπῶς, ἡ ἀθροιστική χρησιμότητα τῆς κοινωνίας τελικῶς δέν θά μεγι-
στοποιηθεῖ μέ τήν μεταβίβαση πλούτου ἀπό τούς πλούσιους στούς φτωχούς (βλ. Frankfurt, 2015, σελ. 19-
20).

12



Ο HARRY FRANKFURT ΚΑΙ Η ΙΣΟΤΗΤΑ

α) ἡ ὁριακή χρησιμότητα τοῦ χρήματος φθίνει τό ἴδιο γιά κάθε ἄτομο, καί

β) ὅσον ἀφορᾶ τό χρῆμα ἤ τά πράγματα πού μπορεῖ νά ἀγοράσει, οἱ συναρτήσεις
χρησιμότητας (utility functions) ὅλων τῶν ἀτόμων εἶναι ἴδιες.

Ὁ  Frankfurt  ἀρνεῖται τήν δεύτερη παραδοχή, ἐπικαλούμενος τίς ἀδυναμίες ἤ τίς
ἰδιαιτερότητες τοῦ κάθε ἀτόμου, ἐπιμένει ὅμως περισσότερο στήν κριτική τῆς πρώτης πα-
ραδοχῆς, ἡ ὁποία εἶναι καί τό βαρύ πυροβολικό τῆς ὅλης ἐπιχειρηματολογίας του.

Πρῶτον, ἡ παραδοχή ἀποτελεῖ «ψυχολογική γενίκευση» καί ὄχι «λογική ἀρχή».

Δεύτερον, ὑπάρχουν ἀγαθά πού δέν ὑπόκεινται στήν ΑΦΟΧ. Τέτοια εἶναι:

α) τό χρῆμα, λόγῳ τῆς «ἀπεριόριστης πρωτεϊκῆς του εὐελιξίας»,8

β) τά ἀγαθά πού ἀπαιτοῦν μία περίοδο «προθέρμανσης», ὥστε ἡ ὁριακή τους χρη-
σιμότητα νά αὐξάνεται μόνο ἐφ' ὅσον ἔχει ἤδη ἀποκτηθεῖ τό γοῦστο ἤ ὁ ἐθισμός
πρός αὐτά, καί

γ) τά ἀγαθά πού χρησιμοποιοῦνται στά πλαίσια φαινομένων κατωφλίου (thresh-
old efects), ὅπως τό τελευταῖο κομμάτι γιά νά ὁλοκληρωθεῖ μία συλλογή, ἡ τε-
λευταία  χρηματική  μονάδα  πού  θά  προστεθεῖ  στίς  ἤδη  ἀποταμιευμένες,  ἐπι-
τρέποντας τήν ἀγορά ἑνός ἀγαθοῦ, ἤ τό ἀγαθό πού προσφέρει ἱκανοποίηση συ-
μπληρώνοντας ἕνα ἄλλο, ἤδη ἀποκτηθέν, ἀγαθό. Μέ ἄλλα λόγια, «ἀκόμη κι ἄν σέ
κάθε καμπύλη χρησιμότητας ὑπάρχει ἕνα σημεῖο πέραν τοῦ ὁποίου ἡ καμπύλη ἀρχί-
ζει μία σταθερή καί ἀναντίστρεπτη πτώση, δέν μπορεῖ νά ὑποτεθεῖ ὅτι κάθε τμῆμα
τῆς καμπύλης εἶναι καθοδικό».9

Ὁ Frankfurt ἰσχυρίζεται περαιτέρω ὅτι ἡ ἰσότητα, ὄχι μόνο δέν αὐξάνει τήν ἀθροι-
στική χρησιμότητα, ἀλλά ἐνίοτε τήν μειώνει κιόλας. Ὑποστηρίζει ὅτι, σέ περίπτωση ἀνε-
πάρκειας κάποιων προσώπων, εἶναι παράλογη ἡ ἀπαίτηση νά μήν ἔχει κανείς περισσότερα
ἀπό ὁποιονδήποτε ἄλλο ἤ ἀπό τά ἐπαρκή. Πρός ἐπίρρωσιν εἰσάγονται δύο ἀκόμη παραδείγ-
ματα φαινομένων κατωφλίου: σέ συνθῆκες ὑλικῆς σπάνης, ὅταν ἡ κατανομή τῶν λιγοστῶν

8 Frankfurt, 1987, σελ. 26.
9 Frankfurt, 1987, σελ. 27.
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πόρων ἐπιτρέπει τήν ἐπιβίωση μέρους μόνο ἑνός πληθυσμοῦ, ἡ ἀπαίτηση γιά ἴση κατανομή
θά ὁδηγοῦσε στόν θάνατο ὅλου τοῦ πληθυσμοῦ. Στήν ἴδια περίπτωση, ὅταν μία ποσότητα
δέν διευκολύνει τήν ὑπέρβαση τοῦ ὁρίου ἐπάρκειας τοῦ ὁποιουδήποτε, ἡ ἴση κατανομή της
μοιάζει περιττή.

3. Ἡ ἔννοια τῆς ἐπάρκειας

Σύμφωνα μέ τόν Frankfurt, ἕνα πρόσωπο ἔχει ἀρκετά χρήματα ὅταν εἶναι ἱκανοποι-
ημένο μέ ὅσα ἤδη διαθέτει. Τονίζεται εὐθύς ἐξ ἀρχῆς ὅτι ἡ ἔννοια τῆς ἐπάρκειας ἀναφέρε-
ται στήν ἐπιβολή ἑνός κατώτατου καί ὄχι ἑνός ἀνώτατου ὁρίου. Τά συμπεράσματα τούτης
τῆς θέσης εἶναι δύο. Πρῶτον, ἡ ἐπάρκεια δέν ταυτίζεται μέ τήν ἐπιβίωση, ἀλλά μέ τήν
«καλή ζωή».10 Δεύτερον, ἡ ἐπάρκεια δέν ἀποκλείει τήν ἀπόκτηση ἤ τήν περιορισμένη ἐπιδί-
ωξη  περισσότερων  πόρων,  δηλαδή  ἡ  ὁριακή  χρησιμότητα  τοῦ  χρήματος  παραμένει  γι'
αὐτόν θετική.

Τό κριτήριο γιά νά διακριθεῖ ἡ ἐπάρκεια ἀπό τήν ἀνεπάρκεια δέν εἶναι ἡ γενική
ἀπουσία ἐνδιαφέροντος γιά τό περισσότερο, ἀλλά μόνον ἡ ἀπουσία ἐνεργοῦ ἐνδιαφέροντος (:
ἡ ἀδιαφορία, ἡ ἀφιλοδοξία) γι' αὐτό. Προϋπόθεση εἶναι, βέβαια, νά μήν ὀφείλεται αὐτή ἡ
ἀπουσία στήν ὀκνηρία, τήν ἀτολμία ἤ τήν δουλοπρέπεια τοῦ ὑποκειμένου, ἀλλά στήν συνει-
δητή του πεποίθηση ὅτι ἡ ζωή του εἶναι σέ γενικές γραμμές ἱκανοποιητική καί ὅτι, ἐν πάσῃ
περιπτώσει, οἱ ὅποιες ἐλλείψεις της δέν εἶναι οἰκονομικῆς φύσης (π.χ. ἀγάπη, αἴσθηση νοή-
ματος τῆς ζωῆς, κτλ.), δηλαδή δέν θά μποροῦσαν οὔτε νά καλυφθοῦν οὔτε νά ὑποκαταστα-
θοῦν μέ χρηματικά μέσα.

Διαφαίνεται ἐδῶ ὡς μία βασική ἔνσταση ὅτι εἶναι παράλογο νά ἀρνηθεῖ κάποιος τήν
μεγιστοποίηση τῆς ἀπόλαυσής του ἄν αὐτή εἶναι ἀπολύτως ἐφικτή. Μία πρώτη ἀπάντηση
θά μποροῦσε νά εἶναι ὅτι τό κόστος τῆς ἐπιδίωξης εἶναι ὑπερβολικά ὑψηλό. Ὁ Frankfurt
ἀντιπαρέρχεται  αὐτήν  τήν  ἀνασκευή:  τό  κόστος  ἐξηγεῖ  γιατί  ἡ  μεγιστοποίηση  δέν
ἐπιχειρεῖται, ὄχι γιατί θεωρεῖται ἀδιάφορη. Τό δικό του ἀντεπιχείρημα εἶναι πιό ριζικό. Ἡ
μεγιστοποίηση τῆς ἀπόλαυσης προϋποθέτει τήν διερεύνηση τῶν πιθανών δυνατοτήτων· ἄν
ὅμως κάποιος εἶναι ἱκανοποιημένος μέ τήν κατάστασή του, δέν ἔχει κανένα κίνητρο νά
ἐξετάσει καί νά συγκρίνει ἄλλες δυνατότητες. Ὁ λόγος γιά νά ἀρνηθοῦμε τήν αὔξηση τῆς

10 Frankfurt, 2015, σελ. 100, σημ. 1. Στό ἴδιο σημεῖο, ὁ Frankfurt ἐξανίσταται ὅταν οἱ Louis P. Pojman
and Robert Westmoreland συνοψίζουν τό δόγμα τῆς ἐπάρκειας ὡς «τό καθῆκον νά ἐξασφαλίζουμε τίς ἐλάχι-
στες ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά τίποτε πέραν αὐτοῦ» (Equality:  Selected Readings, Oxford University
Press, New York, 1997, σελ. 11). Ἐν τούτοις, ὁ ἴδιος φαίνεται νά συγχέει τήν διευκρίνιση μέ τήν ἀναδια-
τύπωση: προσφέρει ἀρκετά συνώνυμα τῆς ἐπιβίωσης (get along, make life marginally tolerable, live on the
brink, avoid economic misery, have just barely enough), ἀλλά κανέναν ὁρισμό τῆς «καλῆς ζωῆς».
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ἀπόλαυσης εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἐπίτευξή της.11

4. Κριτική τοῦ δόγματος τῆς ἐπάρκειας

4.1. Κριτική τῆς κριτικῆς τοῦ ἐξισωτισμοῦ

Κατ'  ἀρχάς,  τό ἐπιχείρημα περί τῶν ἀποξενωτικῶν ἀποτελεσμάτων τοῦ ἐξισωτι-
σμοῦ συγχέει ἕνα ἠθικό ἰδεῶδες μέ τόν ἀτομικό φθόνο. Ἤδη κάποιοι ἐκ τῶν συντακτῶν
τοῦ περιοδικοῦ ὅπου δημοσιεύθηκε τό ἄρθρο τοῦ Frankfurt τοῦ εἶχαν ἐπισημάνει ὅτι ἡ ἐπι-
δίωξη τῆς ἰσότητας ὡς κοινωνικοῦ ἰδανικοῦ δέν εἶναι τό ἴδιο ἀποξενωτική μέ τήν ἐπιδίωξή
της ὡς προσωπικοῦ στόχου. Τό ἀντεπιχείρημα τοῦ Frankfurt εἶναι μία ἐλάχιστα πειστική
ἀναγωγή: οἱ ἐξισωτιστές θεωροῦν τήν ἰσότητα σημαντική γιά τήν κοινωνία ἐπειδή ἔχουν
ἐνστερνιστεῖ τίς ἀπόψεις τῶν φθονερῶν ὅτι ἡ ἰσότητα εἶναι σημαντική γιά τά ἄτομα.12

Ἐπί πλέον, ὁ  Frankfurt προσπαθεῖ νά ἀποδείξει ὅτι ἡ οἰκονομική ἰσότητα δέν ἔχει
ἐγγενῆ ἀξία καί τήν ἴδια στιγμή ἐγκαλεῖ τούς ἐξισωτιστές διότι προσφέρουν ἐπιχειρήματα
μόνο γιά τήν παράγωγη ἀξία της. Τότε, ὅμως, σέ ποιόν ἐξισωτισμό ἀσκεῖται ἡ κριτική του;
Ἔπειτα, τά ἀντιπαραδείγματα πού ἐπικαλεῖται ἀποτελοῦν ἐξαιρέσεις χωρίς ἰδιαίτερη ἀξία,
οἱ ὁποῖες ἔχουν μάλιστα ἀναγνωριστεῖ ὡς τέτοιες στήν οἰκονομική ἐπιστήμη, κάτι πού ὁ
Frankfurt ξεχνᾶ νά ἀναφέρει. Εἰδικότερα:

α) Κανείς οἰκονομολόγος δέν ἀρνεῖται ὅτι ἡ ΑΦΟΧ εἶναι «ψυχολογική γενίκευση»
καί «κανείς δέν τήν θεωρεῖ “λογική ἀρχή”, ἄν μέ αὐτό ἐννοεῖται μία ἀρχή μή ἐμπειρι-
κή».13

β) Τό ἐπιχείρημα περί συμπληρωματικῶν ἀγαθῶν ἀναλύεται ἀπό τόν Lerner λίγες
σελίδες μετά ἀπό ἐκεῖνες στίς ὁποῖες παραπέμπει ὁ Frankfurt.14

11 Πρβλ. τήν δόξαν τοῦ Ἐπίκουρου: «Οὐκ ἐπαύξεται ἐν τῇ σαρκὶ ἡ ἡδονὴ ἐπειδὰν ἅπαξ τὸ κατ' ἔνδειαν ἀλ-
γοῦν ἐξαιρεθῇ, ἀλλὰ μόνον ποικίλλεται» (Διογ. Λαέρτ. 10, 144, xviii).
12 Frankfurt, 1985, σελ. 23, ὑποσημ. 4.
13 William H. Shaw,  Welfare, Equality, and Distribution: Brandt from the Left, σέ Brad Hooker (ἐπιμ.),
Rationality, Rules and Utility: New Essays on the Moral Philosophy of Richard B. Brandt, Westview Press,
Boulder, 1993, σελ. 172.
14 Abba P. Lerner,  The Economics of Control: Principles of Welfare Economics, Macmillan, New York,
1944, σελ. 32 ἑπ. Ἡ ἑνότητα φέρει μάλιστα τόν χαρακτηριστικό τίτλο «Περιπλοκές πού προκύπτουν ἀπό
τήν συμπληρωματικότητα καί τήν ἀνορθολογικότητα δέν ἐπηρεάζουν τό γενικό συμπέρασμα».
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γ) Ὅλοι οἱ περιορισμοί τῆς ΑΦΟΧ πού ἀνακαλύπτει ὁ Frankfurt15 ἔχουν ἤδη ἐντο-
πιστεῖ σέ κλασσικά ἔργα ὅπως τοῦ Marshall,16 τοῦ Flux17 καί τοῦ  Böhm-Bawerk.18

δ) Κανείς δέν ὑποστηρίζει τήν καθοδικότητα κάθε τμήματος τῆς καμπύλης τῆς ὁρια-
κῆς χρησιμότητας. Ὁ ἴδιος ὁ Lerner παρατηρεῖ ὅτι, παρά τίς ὅποιες «ἀνωμαλίες» οἱ
ὁποῖες «μποροῦν ἐνίοτε νά εἶναι ἀρκετά ἔντονες ὥστε νά κάνουν τήν ὁριακή χρησιμότη-
τα τοῦ εἰσοδήματος νά αὐξάνεται», δέν ἐπηρεάζεται «ἡ πιθανότητα μίας γενικά πτωτι-
κῆς ὁριακῆς χρησιμότητας τοῦ εἰσοδήματος, ἡ ὁποία εἶναι ὅ,τι χρειαζόμαστε γιά τό ἐπι-
χείρημά μας».19

Ἕνα ἰσχυρό ἐπιχείρημα θά ἦταν νά ἀποδειχθεῖ γιατί οἱ ἐξαιρέσεις εἶναι τόσο σημα-
ντικές γιά τήν ἰσχύ τῆς ΑΦΟΧ, ἀλλά ἕνα τέτοιο ἐπιχείρημα δέν ὑπάρχει στό κείμενο τοῦ
Frankfurt.  Ἄλλωστε, ἡ ἀποκάλυψη ὅτι ἡ καταδίκη τῆς ἀνισότητας ἀπό τούς ἐξισωτιστές
συνιστᾶ στήν πραγματικότητα καταδίκη τῆς ἀνεπάρκειας φανερώνει πώς αὐτό πού ἐνοχλεῖ
τόν  Frankfurt  δέν εἶναι τόσο ὁ ἴδιος ὁ ἐξισωτισμός ὅσο ἡ  ρητορική τοῦ ἐξισωτισμοῦ. Ἐν
τούτοις, δέν προσφέρει κανέναν λόγο ὡς πρός τό γιατί αὐτή ἡ μεταμφιεσμένη μέ ἐξισωτι-
κούς ὅρους ὑπεράσπιση τῆς ἐπάρκειας ἐνέχει τόσο σημαντικούς πρακτικούς κινδύνους.20

15 Ὁμολογεῖ, πάντως, τήν ὀφειλή του στούς  Blum καί  Kalven σχετικά μέ τήν λειτουργία τῆς ΑΦΟΧ
στήν περίπτωση τοῦ χρήματος (Frankfurt, 1987, σελ. 26).
16 «Ἡ ὁριακή χρησιμότητα ἑνός πράγματος γιά τόν καθένα φθίνει μέ κάθε αὔξηση στήν ποσότητά του πού
ἤδη αὐτός ἔχει. Ὑπάρχει ὡστόσο μία ὑπόρρητη προϋπόθεση σέ αὐτόν τόν νόμο πού πρέπει νά ἀποσαφηνιστεῖ.
Εἶναι τό ὅτι ὑποθέτουμε ὅτι ὁ χρόνος δέν θά ἐπιφέρει καμμία ἀλλαγή στόν χαρακτῆρα ἤ τίς προτιμήσεις τοῦ
ἴδιου τοῦ ἀνθρώπου. Κατά συνέπεια, δέν ἀποτελεῖ ἐξαίρεση στόν κανόνα ὅτι ὅσο πιό περισσότερη καλή μουσι -
κή ἀκούει κάποιος, τόσο περισσότερο εἶναι πιθανό νά ἐνταθεῖ ἡ προτίμησή του γι' αὐτήν · ὅτι ἡ ἀπληστία καί ἡ
φιλοδοξία εἶναι συχνά ἀκόρεστες· ἤ ὅτι ἡ ἀρετή τῆς καθαριότητας καί ἡ κακία τοῦ ἀλκοολισμοῦ (drunkenness)
ἀναπτύσσονται πάνω σ' αὐτό ἀπ' τό ὁποῖο τρέφονται. Γιατί σέ τέτοιες περιπτώσεις οἱ παρατηρήσεις μας κυ -
μαίνονται ἀνά χρονικά διαστήματα· καί ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι ὁ ἴδιος στήν ἀρχή καί στό τέλος κάθε διαστήμα -
τος. Ἐάν πάρουμε ἕναν ἄνθρωπο ὅπως εἶναι, χωρίς νά ἐπιτρέψουμε στόν χρόνο νά ἐπιφέρει ὁποιαδήποτε ἀλ-
λαγή στόν χαρακτῆρα του, ἡ ὁριακή χρησιμότητα ἑνός πράγματος γι' αὐτόν θά φθίνει σταθερά μέ κάθε αὔξηση
τῆς ποσότητάς του» (Alfred Marshall, Principles of Economics, η' ἔκδ., 1920, σελ. 94).
17 Ὁ Flux κάνει ρητή ἀναφορά στίς περιπτώσεις τοῦ ἀλκοολικοῦ καί τοῦ συλλέκτη (Alfred William Flux,
Economic Principles: An Introductory Study, Methuen & Co., London, 1904, σελ. 23).
18 Ὁ Böhm-Bawerk σημείωνε ὅτι ἡ ἀρχή τῆς φθίνουσας ὁριακῆς χρησιμότητας δέν θά ἴσχυε ἄν ἐξαι -
ρέσεις, ὅπως τό «πάθος τοῦ συλλέγειν» (Leidenschaft des Sammelns), «ἐπικρατοῦσαν σέ γενικές γραμμές»
(Eugen von Böhm-Bawerk, Positive Theorie des Kapitales, Zweiter Band: Exkurse zur “Positiven Theorie des
Kapitales”, Gustav Fischer, Jena, 1921, σελ. 87).
19 Lerner, 1944, σελ. 33-34.
20 Στό κάτω-κάτω, ὁ Hobbes ἦταν ἐπίσης θῦμα αὐτῆς τῆς σύγχυσης ἐπάρκειας καί ἰσότητας (ἔστω καί σέ
ἄλλο συγκείμενο) χωρίς σοβαρές θεωρητικές ἤ πρακτικές συνέπειες: «Διότι κατά κανόνα ἡ ἀσφαλέστερη
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4.2. Κριτική τῆς ἔννοιας τῆς ἐπάρκειας

Ἀρχικά, τό δόγμα τῆς ἐπάρκειας μπορεῖ νά κατηγορηθεῖ ὡς σχετικιστικό καί συνε-
πῶς ὡς μή πρακτικό. Τό ζήτημα τοῦ τί πράγματι θεωρεῖ ἐπαρκές ἕνα ἄτομο καί τοῦ τί
εἶναι εὔλογο νά θεωρεῖ ἐπαρκές, παρ' ὅτι τίθεται,  παραμένει ἄλυτο.21 Ἄλλωστε, ἡ προ-
σπάθεια νά ἀπαντηθεῖ αὐτό τό ἐρώτημα ἀναγκάζει τόν ἴδιο τόν Frankfurt νά καταφύγει σέ
ἐξισωτικές λύσεις, τοὐλάχιστον δύο φορές σέ ἄλλα σημεῖα τοῦ ἔργου του, ὑποστηρίζοντας
ὅτι ἀφ' ἑνός ἡ ὁμοιότητα τῶν ἀνθρώπων ὡς πρός τά χαρακτηριστικά ἀπό τά ὁποῖα ἀπορ-
ρέουν ὁρισμένες ἀπαιτήσεις22 καί ἀφ' ἑτέρου ἡ ἰσόβαθμη ἄγνοια ὡς πρός ἰδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά τοῦ κάθε προσώπου, ὁδηγοῦν στήν κατ' ἀρχήν ἀντιμετώπισή τους ὡς ἴσων.23

Ἐπίσης, ὁ Frankfurt δέν συζητᾶ καθόλου τά οἰκονομικά προαπαιτούμενα τῆς θεωρί-
ας του. Ἀκόμη κι ἄν προϋποθέσουμε ἕναν σταθερό πληθυσμό, οἱ ἐπιθυμίες τῶν ἀνθρώπων
εἶναι ἐξαιρετικά πιθανόν νά συγκρουστοῦν μέ τό πεπερασμένο τῶν πόρων. Ἔτσι, τό δόγμα
τῆς ἐπάρκειας βρίσκεται μπροστά σέ ἕνα δίλημμα: ἤ πρέπει νά ἀποδεχθεῖ ὅτι ὁ πλοῦτος
εἶναι καί θά παραμείνει ἀπεριόριστος ἤ πρέπει νά εἰσαγάγει ὡς ἀπαραίτητο κανόνα τόν με-
τριασμό τῶν ἐπιθυμιῶν. Δεδομένου ὅτι ὁ  Frankfurt  δέν  προθυμοποιεῖται νά ἀκολουθήσει
τόν Ἀριστοτέλη,24 θά ὄφειλε νά ἀποδείξει τόν Friedman.25 Δυστυχῶς, ὄχι μόνο δέν τό πράτ-
τει, ἀλλά, ἀντιθέτως, στήν νέα ἔκδοση τοῦ ἄρθρου του, συσκοτίζει περισσότερο τά πράγμα-
τα, ἀναφέροντας ὡς στοιχεῖο τῆς σημερινῆς οἰκονομικῆς δυσπραγίας τό γεγονός ὅτι «ἐνῶ
κάποιοι συνάνθρωποί μας ἔχουν πολύ λίγα, κάποιοι ἄλλοι ἔχουν πάρα πολλά».26 Ἄν αὐτό
εἶναι προβληματικό, συνάγεται ὅτι ἡ ἀπόκτηση πλούτου εἶναι σέ τελική ἀνάλυση παίγνιο
μηδενικοῦ ἀθροίσματος: ὁ φτωχός χάνει ἐπειδή ὁ πλούσιος κερδίζει.27 Πῶς ὅμως ἐναρμονί-

ἔνδειξη γιά τήν ἴση διανομή ὁποιουδήποτε πράγματος εἶναι τό ὅτι ὁ καθένας εἶναι ἱκανοποιημένος μέ τό μερί -
διό του» (Thomas Hobbes, Λεβιάθαν, Γνώση, Ἀθήνα, 2006, κεφ. XIII, σελ. 194).
21 Frankfurt, 1987, σελ. 38, ὑποσημ. 24.
22 Frankfurt, 2015, σελ. 76.
23 Frankfurt, 2015, σελ. 82.
24 «μᾶλλον γὰρ δεῖ τὰς ἐπιθυμίας ὁμαλίζειν ἢ τὰς οὐσίας» (Ἀριστ. Πολιτ. 1266b 29-30).
25 «Οι περισσότερες οικονομικές πλάνες προέρχονται [...] από την τάση να ὑποθέτουμε ότι υπάρχει μια στα-
θερή πίτα, ὥστε ὁ ἕνας συμβαλλόμενος νά μπορεῖ νά κερδίσει μόνο σέ βάρος τοῦ ἄλλου» (Milton Friedman
καί Rose Friedman, Free to Choose: A Personal Statement, Harvest, Orlando, 1990, σελ. 13).
26 Frankfurt, 2015, σελ. 4.
27 Ἔτσι ἐξηγεῖται ὅτι συνήθως ἡ ἀνεπάρκεια συνδέεται χωρίς δισταγμό μέ τήν ἀνισότητα, βλ. γιά πα-
ράδειγμα τόν Hegel: «Ἡ καταβύθιση μιᾶς μεγάλης μάζας κάτω ἀπό τό μέτρο ἑνός ὁρισμένου ὁρίου συνάρτη-
σης [...] ἐπιφέρει τήν δημιουργία ὄχλου, πού συνεπάγεται μεγαλύτερη εὐκολία νά συγκεντρωθοῦν δυσανάλογα
πλούτη σέ λίγα χέρια {...} παρά τήν δαψίλεια τοῦ πλούτου της, ἡ ἀστική κοινωνία δέν εἶναι ἀρκετά πλούσια,
ὥστε νά ἀποσοβήσει τήν φτώχεια καί τήν δημιουργία τοῦ ὄχλου» (Γκέοργκ Χέγκελ, Φιλοσοφία τοῦ Δικαίου,
Νομική Βιβλιοθήκη, Ἀθήνα, 2012, σελ. 283, § 244· σελ. 284, § 245).

17



ΙΑΣΩΝ ΚΟΥΤΟΥΦΑΡΗΣ-ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ

ζεται μία τέτοια παραδοχή μέ τήν ἀπόρριψη τῆς ἐγγενοῦς ἀξίας τῆς ἰσότητας καί τήν θέση
ὅτι ἡ ἐπάρκεια ἀφορᾶ περισσότερο «τήν ἐπίτευξη ἑνός στάνταρ παρά τήν προσέγγιση ἑνός
ὁρίου»;28

5. Συμπερασματικά

Οἱ προθέσεις τοῦ Frankfurt μετροῦν περισσότερο ἀπό τίς ἀτέλειες τῆς ἐπιχειρηματολογίας
του. Νομίζω δέ ὅτι ἡ ἀνωτέρου βαθμοῦ βούληση τοῦ Frankfurt εἶναι ἐν τέλει νά ὑπερασπι-
στεῖ ἕναν ἐξισωτισμό πού ἐπιτρέπει τήν οἰκονομική διαστρωμάτωση ἐντός κάποιων ἀνω-
τάτων καί κατωτάτων ὁρίων (ἕναν ἐξισωτισμό  θετικοῦ εὔρους, ἄν μπορεῖ νά ἐπιτραπεῖ ἡ
στατιστική ὁρολογία) ἔναντι ἑνός ἀπόλυτου καί ἁπλοϊκοῦ ἐξισωτισμοῦ (ἑνός ἐξισωτισμοῦ
μηδενικοῦ εὔρους).29 Γι' αὐτό, ὁ ἐξισωτισμός ἴσως τοῦ ταιριάζει περισσότερο σέ σχέση μέ
τήν ἐπαρκειοκρατία (sufcientarianism) πού πήγασε άπό τό ἀρχικό του ἄρθρο.30

3
28 Frankfurt, 1987, σελ. 37.
29 Ἤδη βέβαια ὁ Rousseau ἔγραφε: «Ὅσον ἀφορᾶ τήν ἰσότητα, μέ τήν λέξη αὐτή δέν ἐννοοῦμε ὅτι οἱ βαθμοί
δύναμης καί πλούτου πρέπει νά ταυτίζονται ἀπολύτως, ἀλλά ὅτι ἡ δύναμη πρέπει νά ἀπέχει τῆς βίας καί νά
ἀσκείται μόνο βάσει τῆς τάξης καί τῶν νόμων, καί ὅτι, ὡς πρός τόν πλοῦτο, κανένας πολίτης δέν πρέπει νά
εἶναι τόσο πλούσιος ὥστε νά μπορεῖ νά ἐξαγοράζει κάποιον ἄλλο, καί κανένας τόσο φτωχός ὥστε νά ἀνα -
γκάζεται νά πουλήσει τόν ἑαυτό του. Αὐτό προϋποθέτει περιορισμό τῶν ἀγαθῶν καί τῆς ἐπιρροῆς τῶν ἰσχυρῶν
καί μετριασμό τῆς φιλαργυρίας καί τῶν σφοδρῶν ἐπιθυμιῶν τῶν χαμηλότερων τάξεων» (Ζάν-Ζάκ Ρουσσώ, Τό
Κοινωνικό Συμβόλαιο, Πόλις, Ἀθήνα, 2004, σελ. 106-107). Πρβλ. Πλ. Νομ. 744e καί Ἀριστ. Πολ. 1266b 5-
7.
30 Βλ. σχετικά Carina Fourie καί Annette Rid (ἐπιμ.),  What is Enough? Sufciency, Justice, and Health,
Oxford University Press, New York, 2017.

18



ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Κοινότητες δίχως Κράτος: Όψεις του ακρατικού δικαίου

1. Εισαγωγή

Πώς απονέμεται η Δικαιοσύνη χωρίς το Κράτος;1 Σε μια βαθμιδωτή κλίμακα τοπι-
κοποίησης της Ιδέας της απροϋπόθετης, Δικαιοσύνης, υπό μη κρατικές προϋποθέσεις, μπο-
ρούμε ίσως να εντοπίσουμε τις εξής βαθμίδες:

α) Κοινότητες, δίχως Κράτος.
β) Κοινότητες, σε ανταγωνιστική σχέση προς το Κράτος (: κομμούνες ενάντια στο 
κράτος)
γ) Κοινότητες, σε συμβιωτική σχέση προς το Κράτος (: Κοινά – Commons)

Η βιβλιογραφία των κοινοτήτων σε συμβιωτική σχέση με το Κράτος ανθεί τα τελευ-
ταία χρόνια, συχνά με την επωνυμία των «Κοινών»,2 που περιλαμβάνουν την παραγωγή και
ανταλλαγή/διαμοιρασμό υλικών και άυλων αγαθών – από το Youtube και την Wikipedia
μέχρι το κίνημα των αυτοδιαχειριζόμενων εργοστασίων και τη συλλογική διαχείριση των
φυσικών πόρων.

Αντίθετα, οι κοινότητες που βρίσκονται σε ανταγωνιστική σχέση με το Κράτος δεν
συμβιώνουν με αυτό, αλλά το ανταγωνίζονται μέχρι το σημείο της προσωρινής διάσπασης
της κρατικής κυριαρχίας και της «δυαδικής εξουσίας», όπου μία από τις ανταγωνιστικές
μορφές εξουσίας θα επικρατήσει επί της άλλης.3 Στη μαρξιστική παράδοση πρόκειται για

1 Μία πρώτη μορφή του παρόντος κειμένου δημοσιεύθηκε στο ιστολόγιο Ταξικές Μηχανές και είναι δια-
θέσιμη σε https://bestimmung.blogspot.gr/2016/09/blog-post_29.html.
2 Για  τις  θεωρητικές  προκείμενες  των  Κοινών,  βλ.  ενδεικτικά  Antonio  Negri  και  Michael  Hardt,
Commonwealth, Harvard University Press, Cambridge MA, 2009· Massimo De Angelis, The beginning of
history: Value Struggles and Global Capital, Pluto Press, London, 2007· Βασίλη Κωστάκη, Το ομότιμο μα-
νιφέστο, Βορειοδυτικές Εκδόσεις, Αθήνα, 2012.
3 Βλ. Β. Ι. Λένιν, Οι θέσεις του Απρίλη, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, 2012.

Αρχειοθραύστης, τεύχος 7, 2017, σελ. 19-43.
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τις Κομμούνες με τη στενή έννοια, με πρότυπο την Παρισινή Κομμούνα, αλλά και τις κοι-
νότητες αγώνα που αναπτύχθηκαν κατά τις πρώτες αστικές επαναστάσεις (τη Γαλλική, την
Αμερικανική, την Αγγλική κ.ά.),  τις κοινότητες που αναπτύχθηκαν κατά την απόπειρα
εδραίωσης μιας συμβουλιακής δημοκρατίας στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Κούβα, στην
Ισπανία, στη Γιουγκοσλαβία, στην Ουγγαρία, στην Κίνα, κ.ά.4 Πρόκειται όμως και για τα
πρωτοχριστιανικά κοινόβια ενάντια στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, τις μεσαιωνικές αγροτικο-
θρησκευτικές ουτοπίες και διάφορες άλλες θρησκευτικές κοινότητες, που άλλοτε βρέθηκαν
σε ανταγωνισμό με την επίσημη πολιτική συγκρότηση και άλλοτε σε συμβίωση μαζί της.5

Πολύ συχνά στην ιστορία, ένα «Κοινό» σε συμβιωτική σχέση προς το Κράτος μετατρέπε-
ται, σε μια ορισμένη ιστορική συγκυρία και αν συντρέχει η βούληση των δρώντων, σε μια
κοινότητα που βρίσκεται σε ανταγωνιστική σχέση μαζί του, διεκδικώντας την πολιτική
εξουσία.

Στα πλαίσια της παραπάνω τριαδικής διάκρισης, θα εξεταστεί δειγματοληπτικά η
πρώτη περίπτωση. Πρόκειται για τη συγκέντρωση εμπειρικού υλικού με σκοπό να συνα-
χθούν γενικές υποθέσεις για το πώς οργανώνεται μια κοινότητα χωρίς κράτος. Με απώτε-
ρο σκοπό του ερευνητικού προγράμματος, το τρίψιμο στη μούρη όποιου εξυπνάκια θεωρεί
ότι το Κράτος είναι αιώνιο ή πως το Κράτος είναι αναγκαίο για την οργανωμένη κοινωνική
ζωή των ανθρώπων.

2. Προϊδεασμός: Clastres και Lévi-Strauss

Η πολιτική ανθρωπολογία έχει να μας προσφέρει πολλά εμπειρικά, απτά παραδείγ-
ματα  απονομής  Δικαιοσύνης  μέσα  από  δικαιϊκές  μορφές  δίχως  τη  μεσολάβηση  του
Κράτους. Για το λόγο αυτό, θα επιλέξουμε να αντλήσουμε από  αυτήν τα προκαταρκτικά
μας δείγματα. Εμβληματικό στο πεδίο αυτό είναι το έργο του Pierre Clastres, όχι πρωτί-
στως για τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων που κομίζει, όσο για το θεωρητικό περίγραμ-
μα που συνοψίζει τα πορίσματά του. Ο Clastres, ύστερα από χρόνια επιτόπια έρευνα, συμ-
φωνεί με άλλους ανθρωπολόγους ότι, τόσο στις νοτιοαμερικανικές όσο και στις βορειοαμε-
ρικανικές κοινωνίες, ο Φύλαρχος:

α) είναι ειρηνοποιός και εξισορροπεί τις συγκρούσεις,

4 Βλ. ενδεικτικά Κώστα Λάμπο,  Άμεση Δημοκρατία και αταξική κοινωνία: Η μεγάλη πορεία της ανθρω-
πότητας προς την κοινωνική ισότητα και τον ουμανισμό, Νησίδες, Αθήνα, 2012.
5 Για  τον  νεωτερικό  αμερικανικό  θρησκευτικό  κομμουναλισμό,  βλ.  ενδεικτικά   Robert  P.  Sutton,
Communal Utopias and the American Experience: Religious Communities,. 1732–2000, Praeger,  Westport
CT and London, 2003.
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β) οφείλει να επιδεικνύει γενναιοδωρία και να ικανοποιεί όσα περισσότερα αιτήματα 
μπορεί αν θέλει να διατηρήσει το αξίωμά του,
γ) μόνο ως καλός ρήτορας μπορεί να ανέλθει και να διατηρηθεί στην αρχηγία.6

Συχνά διακρίνεται πολιτική και στρατιωτική εξουσία (όπως συμβαίνει π.χ. στους Κουμπέο
και στις φυλές του Ορενόκου). Μόλις τελειώσει ο πόλεμος, ο φύλαρχος-αρχηγός του πο-
λέμου χάνει όλη του τη δύναμη. «Το πρότυπο της καταναγκαστικής εξουσίας επομένως δεν
γίνεται αποδεκτό παρά σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η ομάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με
μια εξωτερική απειλή. Η σύζευξη όμως εξουσίας και καταναγκασμού παύει, από τη στιγμή
που η ομάδα έχει να κάνει μόνο με τον εαυτό της» (όπως συμβαίνει π.χ. στους Τουπινάμπα
και τους Τζιβάρο). Η κανονική εξουσία είναι ειρηνική, ο αρχηγός κατευνάζει τις φιλονικίες
και διευθετεί τις διαφορές, μέσω του γοήτρου, της δικαιοσύνης που μπορεί να αποδώσει
και μέσω του λόγου του. Είναι διαιτητής που επιζητεί να συμφιλιώσει, παρά κριτής που
επιβάλλει κυρώσεις. Οι δικαστικές κυρώσεις είναι σπάνιες.7 Οι εθνολόγοι βλέπουν στη γεν-
ναιοδωρία του φυλάρχου το δικαίωμα των Ινδιάνων να τον υποβάλλουν σε διαρκή δοκιμα-
σία και λεηλασία. Στους Ουρουμπού ο αρχηγός κατέχει τα λιγότερα αγαθά και φορά τα
πιο φτωχικά στολίδια, καθώς η υπόλοιπη περιουσία του έχει αναλωθεί σε δώρα.8 Το ίδιο σε
όλη την ήπειρο (Γουϊάνα, Άνω Ξινγκού κ.λπ.): η φιλαργυρία δεν συνάδει με την εξουσία·
«για να είσαι αρχηγός, πρέπει να είσαι γενναιόδωρος».9 Εκτός από γενναιόδωρος και ειρηνο-
ποιός, ο αρχηγός οφείλει να έχει ιδιαίτερες ικανότητες στη ρητορική. Οι φύλαρχοι των Πι-
λαγκά, των Σερεντέ, των Τουπινάμπα, των Τσιριγκουάνο, επιδίδονται σε αγορεύσεις για
την ειρήνη, την αρμονία, την τιμιότητα, τις παραδόσεις.10

Ανάμεσα στον αρχηγό-φύλαρχο και τη φυλή, υπάρχει μια τριπλή σχέση χρέους. Αν
ο αρχηγός οφείλει στη φυλή, όπως είδαμε, σε επίπεδο συμβολικό (ρητορικές αγορεύσεις και
διαμεσολαβήσεις των συγκρούσεων) και οικονομικό (οφειλή πλούτου, γενναιοδωρία), η φυ-
λοομάδα οφείλει στον φύλαρχο, στο σεξουαλικό επίπεδο, προνομιακή πρόσβαση στις γυναί-
κες της φυλής. Ο αρχηγός είναι συχνά ο μόνος που έχει το προνόμιο της πολυγαμίας. Οι
γυναίκες λοιπόν ρέουν μονόδρομα από την ομάδα στον αρχηγό, και το δώρο της ομάδας σε
αυτόν είναι η σεξουαλική υπεραπόλαυση. Έτσι λοιπόν, ενώ η ροή του οικονομικού και συμ-
βολικού χρέους έχει φορά από τον αρχηγό στην ομάδα, η ροή της σεξουαλικής υπεραπόλαυ-

6 Πρβλ. τις ντερριντιανές ιδέες της φιλοξενίας, της αδύναμης ισχύος, του δώρου, της συμβολικής-ρητορι-
κής ισχύος.
7 Pierre Clastres, Η κοινωνία ενάντια στο κράτος, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 1992, σελ. 35-36.
8 Όπ.π., σελ. 37.
9 Όπ.π., σελ. 38.
10 Όπ.π., σελ. 38.
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σης κατά κανόνα κινείται αντίστροφα, από την φυλή στον αρχηγό.11 Η ανισχυρία της φυ-
λαρχίας στις ινδιάνικες κοινωνίες στηρίζεται σε αυτή τριπλή, ασύμμετρη σχέση χρέους. Ως
οφειλέτης πλούτου και συμβολικών μηνυμάτων, ο αρχηγός εργάζεται σκληρά υπέρ της φυ-
λής, ως υπηρέτης της, η εξουσία του περιορίζεται και διαμορφώνεται μια αρνητική σχέση
της φυλής συνολικά προς την αυτονόμηση της πολιτικής λειτουργίας, που θα οδηγούσε στο
Κράτος ως αλλοτριωμένη πολιτική εξουσία πάνω από την κοινωνία. Κατ’ αυτό τον τρόπο,
υποστηρίζει  ο  Clastres,  οι  κοινότητες  αυτές  δρουν  στη  πραγματικότητα  ενάντια  στο
Κράτος, ενάντια στη προοπτική συγκεντροποίησης, αυτονόμησης και αποξένωσης της πο-
λιτικής εξουσίας από τη φυλή. Η τελική συνισταμένη οδηγεί στο παράδοξο αποτέλεσμα, η
σχέση της ομάδας με την αρχή της φυλαρχίας να μην διέπεται από ανταλλακτική αμοι-
βαιότητα, αλλά να είναι αρνητική, χρεωστική σχέση, ενώ ταυτόχρονα η λειτουργία του φυ-
λάρχου είναι, με καταφατικό τρόπο, μια αξιοζήλευτη λειτουργία πολιτικής εξουσίας.12 Πο-
λιτική εξουσία και φυλοομάδα μόλις που διακρίνονται, δημιουργώντας μια μη κρατική και
εύθραυστη  σχέση  εξουσίας,  μια  ασθενή  ισχύ.  «Οι  περισσότεροι  Ινδιάνοι  leaders  πόρρω
απέχουν από το να δίνουν την εικόνα ενός οκνηρού βασιλιά, το αντίθετο μάλιστα: ο φύλαρχος,
υποχρεωμένος να ανταποκριθεί  στη γενναιοδωρία που αναμένουν από εκείνον,  οφείλει  να
φροντίζει ακατάπαυστα να προμηθεύεται δώρα για να τα προσφέρει στους ανθρώπους του»
μέσω της  εργασίας,  του  εμπορίου  και  της  εφευρετικότητάς  του:  έτσι,  «κατά  περίεργο
τρόπο», στη Νότια Αμερική, ο πιο σκληρά εργαζόμενος είναι ο αρχηγός.13

Όπως είδαμε, η ρητορική, επιτελεστική και συμβολική ισχύς, όπως θα το εξέφραζε
ο Derrida,14 πηγή αυτής της παράδοξης ασθενούς ισχύος, εκφέρεται στον διαρκή Λόγο του
φυλάρχου. Ενώ ο Λόγος στις κοινωνίες με κράτος είναι δικαίωμα της εξουσίας, στις κοινω-
νίες χωρίς κράτος είναι καθήκον της εξουσίας προς τη φυλή παρά προνόμιο, και μοναχά
μέσο της κοινωνικής ομαλότητας:15

«Υποχρεώνοντας τον αρχηγό να κινείται  μόνο μέσα στη  σφαίρα του
λόγου, στο άκρο αντίθετο της βίας δηλαδή, η φυλή σιγουρεύεται ότι όλα
τα πράγματα παραμένουν στη θέση τους, ότι ο άξονας της εξουσίας κα-
ταλήγει αποκλειστικά στο κοινωνικό σώμα και ότι καμία μετατόπιση
δυνάμεων δεν θα έρθει να ανατρέψει την κοινωνική τάξη. Το καθήκον

11 Όπ.π., σελ. 47.
12 Όπ.π., σελ. 49-50.
13 Όπ.π., σελ. 48.
14 Βλ. Jacques Derrida, Signature événement contexte, σε Jacques Derrida, Marges de la philosophie, Minuit,
Paris, 1972, σελ. 365-393.
15 Όπ.π., σελ. 164-166.
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του λόγου που έχει ο αρχηγός, αυτή η διαρκής ροή άδειου λόγου που
οφείλει στη φυλή, είναι το αιώνιο χρέος του, η εγγύηση η οποία απαγο-
ρεύει στον άνθρωπο του λόγου να γίνει άνθρωπος της εξουσίας».16 

Σύμφωνα με τον Clastres, στην ιστορία των ακρατικών κοινοτήτων αλλά και στην ιστορία
των κοινωνιών με κράτος, η δύναμη της συμβολικής ισχύος πήρε συχνά τη μορφή του ανα-
τρεπτικού, προφητικού λόγου. Ο Γάλλος ανθρωπολόγος μνημονεύει ενδεικτικά τον προφη-
τικό λόγο ενός γέρου σαμάνου των Γκουαρανί, που προειδοποιούσε για την καταστροφή
που θα επέφερε η γέννηση του Κράτους,  του  αλλοτριωτικού,  αυτονομημένου πολιτικού
Ενός που θα ερχόταν να υποτάξει την πολλαπλότητα της φυλής.17 Αυτός ο λόγος υπέρ της
Δικαιοσύνης ενάντια στο Κράτος και την έννομη τάξη, είναι, πιστεύουμε, το πλέον αντιπρο-
σωπευτικό,  ιστορικά και ανθρωπολογικά διαπιστώσιμο,  ανάλογο της «θεϊκής βίας» του
Benjamin,18 αλλά και της «αποδομητικής Δικαιοσύνης» του Derrida στην πιο «καθαρή» της
μορφή.19 Εμφανίζεται ως προφητικός, μεσσιανικός λόγος που καταλύει το μυθικό δίκαιο,
την θεμελιωτική και συντηρητική του βία, με την παράδοξη ισχύ ενός επιτελεστικού, ενερ-
γηματικού Λόγου και υπέρ μιας άπειρης, ανυπολόγιστης και απροϋπόθετης Δικαιοσύνης.

Ως τελευταίο  χαρακτηριστικό της απονομής δικαιοσύνης δίχως κράτος στις  κοι-
νότητες που μελέτησε, ο Clastres σημειώνει την ιδιαίτερη σχέση της Δικαιοσύνης με το
σώμα, της εγγραφής του ακρατικού δικαίου κατευθείαν στο σώμα, έτσι ώστε να μην υπάρ-
χει η απόσταση και αντίθεση του γραπτού νόμου από τα σώματα. Γραμμένο στο σώμα ση-
μαίνει εκτός Νόμου, χωρίς την απόσταση νομοθετικού Λόγου και Σώματος. Το σώμα, χα-
ραγμένο, είναι ελεύθερο να μετακινηθεί, κουβαλάει, φέρει το Όνομα, την Εικόνα, δεν υπο-
τάσσεται στο Όνομα, την Εικόνα. Το σώμα των μελών της φυλής είναι το κυρίαρχο. Μια
εγγραφή της Δικαιοσύνης, λοιπόν, με επιφάνεια καταγραφής τα ίδια τα φυλετικά σώματα,
ή μια γραφή της Δικαιοσύνης ως δικαιϊκή ενεργοποίηση και άσκησή της, γραφή με την έν-
νοια του Derrida,20 πριν από τη διάκριση της φωνής από το γραπτό λόγο:

«Λέγαμε πριν ότι όλοι οι νόμοι είναι γραπτοί. Ιδού λοιπόν πώς ανασυ-
γκροτείται, κατά κάποιον τρόπο, η τριπλή συμμαχία που επισημάναμε:
σώμα, γραφή, νόμος. Οι χαραγμένες στο σώμα ουλές είναι το εγγεγραμ-

16 Όπ.π., σελ. 168.
17 Όπ.π., σελ. 181, 226-235.
18 Βλ. Walter Benjamin, Για μια κριτική της βίας, Ελευθεριακή Κουλτούρα, Αθήνα, 2014.
19 Σύμφωνα με μία διάσημη διατύπωσή του, «η αποδόμηση είναι η δικαιοσύνη» (Jacques Derrida,  Ισχύς
Νόμου, Πατάκης, Αθήνα, 2015, σελ. 41).
20 Βλ. Jacques Derrida, Η γραφή και η διαφορά, Καστανιώτης, Αθήνα, 2003.
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μένο κείμενο του πρωτόγονου νόμου, είναι, με αυτή την έννοια, γραφή
πάνω στο σώμα. Όπως σθεναρά υποστηρίζουν οι συγγραφείς του Αντι-
Οιδίποδα, οι πρωτόγονες κοινωνίες είναι κοινωνίες του σημαδέματος.
Και στο μέτρο αυτό, οι πρωτόγονες κοινωνίες είναι πράγματι κοινωνίες
χωρίς γραφή, αλλά για τον απλό λόγο ότι η γραφή υποδηλώνει κατ’ αρ-
χήν το χωριστό νόμο, τον απόμακρο (απόσταση), τον δεσποτικό, τον
νόμο του κράτους που γράφουν στα κορμιά τους οι συγκρατούμενοι του
Μαρτσένκο. Και ίσως ποτέ δεν θα τονίσουμε με αρκετή δύναμη ότι ο
πρωτόγονος νόμος τίθεται ακριβώς για να εξορκίσει εκείνο τον νόμο,
τον νόμο που θεμελιώνει και εγγυάται την ανισότητα, τίθεται ενάντια
στο νόμο του κράτους. Οι αρχαϊκές κοινωνίες, κοινωνίες του σημαδέμα-
τος, είναι κοινωνίες χωρίς κράτος, κοινωνίες ενάντια στο κράτος. Το ση-
μάδι στο σώμα, όμοιο σε όλα τα σώματα, δηλώνει: δεν θα ποθήσεις την
εξουσία,  δεν  θα ποθήσεις  την  υποταγή.  Και αυτός,  ο μη χωρισμένος
νόμος,  δεν μπορεί  να βρει  για να εγγραφή παρά έναν μη χωρισμένο
χώρο: το ίδιο το σώμα. Αξιοθαύμαστη διεισδυτικότητα των αγρίων, που
τα ήξεραν προκαταβολικά όλα αυτά και επαγρυπνούσαν με τίμημα μια
φοβερή σκληρότητα, για να εμποδίσουν την έλευση μιας ακόμη πιο τρο-
μαχτικής σκληρότητας: ο νόμος ο γραμμένος πάνω στο σώμα είναι μια
αξέχαστη ανάμνηση».21

Ανάλογες θέσεις με τον Clastres διατυπώνει και ο μεγάλος στρουκτουραλιστής αν-
θρωπολόγος Claude Lévi-Strauss, στο αυτοβιογραφικό του έργο  Θλιβεροί Τροπικοί. Έχο-
ντας μετρήσει δεκάδες χρόνια και βιβλία αναγνωρισμένης επιτόπιας ανθρωπολογικής έρευ-
νας, υποστηρίζει πως η εμπειρία που αποκόμισε από τη διαμονή του το 1938 με τους Να-
μπικάρα (ή Ναμπικουάρα) της νοτιοδυτικής Βραζιλίας, είναι αντιπροσωπευτική του είδους
και της φύσης της πολιτικής εξουσίας στις νομαδικές και ημινομαδικές κοινότητες δίχως
κράτος.  Οι Ναμπικάρα διακρίνονται από μια ρευστή, εύθραυστη μορφή κοινωνικής ορ-
γάνωσης, στην οποία 

«η πολιτική εξουσία δεν εμφανίζεται σαν αποτέλεσμα των αναγκών της
κοινότητας. Είναι η ίδια η ομάδα που υπαγορεύει τα χαρακτηριστικά
της: το σχήμα, το μέγεθος και ακόμα την καταγωγή του πιθανού αρχη-
γού που υπήρχε και πριν από τη δημιουργία της […] Στους Ναμπι-
κάρα, η πολιτική εξουσία δεν ήταν κληρονομική. Όταν ο αρχηγός γερ-

21 Όπ.π., σελ. 196-197.
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νούσε, έπεφτε άρρωστος και αισθανόταν ανίκανος να αντιμετωπίσει τα
βαριά του καθήκοντα για μεγάλο χρονικό διάστημα, διάλεγε μόνος του
τον διάδοχό του […] Όμως αυτή η δεσποτική δύναμη ήταν περισσότε-
ρο φαινομενική παρά πραγματική. Θα δούμε αργότερα πόσο ανίσχυρη
ήταν η εξουσία του αρχηγού. Σ’ αυτήν την περίπτωση όπως και σε όλες
τις άλλες μια βολιδοσκόπηση της κοινής γνώμης φαινόταν να προηγείται
κάθε οριστικής απόφασης, γιατί αυτός που εκλεγόταν σαν κληρονόμος
του τίτλου ήταν επίσης και ο πιο ευνοούμενος της πλειοψηφίας. Όμως η
εκλογή του νέου αρχηγού δεν περιοριζόταν μόνο στις θετικές ή αρνητι-
κές ευχές της ομάδας. Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έπρεπε επίσης να
έχει προετοιμαστεί για να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες. Γι’ αυτό μια
έντονα  αρνητική  αντιμετώπιση  δεν  ήταν  σπάνια  στην  προσφορά  της
εξουσίας: “δεν θέλω να είμαι αρχηγός”. Σ’ αυτήν την περίπτωση έπρεπε
να γίνει  νέα εκλογή.  Πράγματι,  η εξουσία δεν φαινόταν να αποτελεί
αντικείμενο έντονου ανταγωνισμού και οι αρχηγοί που γνώρισα, είχαν
περισσότερα παράπονα για τα βαριά τους καθήκοντα και τις πολλές ευ-
θύνες τους παρά περηφάνεια που απέρρεε από αυτό το αξίωμα. Μετά
από αυτό, μπορούμε να αναρωτηθούμε ποια ήταν τα προνόμια του αρ-
χηγού και ποιές οι υποχρεώσεις του […] Το προσωπικό γόητρο και η
ικανότητα να εμπνέει εμπιστοσύνη αποτελούν βασική προϋπόθεση για
την εξουσία στην κοινωνία Ναμπικάρα […] Πρέπει να προσθέσουμε ότι
ο αρχηγός δεν στηρίζεται για την άσκηση των πολλαπλών καθηκόντων
του ούτε σε μια ορισμένη δύναμη ούτε σε μια δημόσια αναγνωρισμένη
εξουσία. Η δύναμη του όπως και το δικαίωμα να ασκεί νόμιμα τα ηγε-
τικά του καθήκοντα, απορρέουν από τη γενική συγκατάθεση […] Πως ο
αρχηγός εκπληρώνει τις υποχρεώσεις; Το πρώτο και το κυριότερο όργα-
νο της εξουσίας είναι η γενναιοδωρία του, που αποτελεί μια ουσιαστική
ιδιότητα δύναμης για  την άσκηση της  εξουσίας  στους  περισσότερους
πρωτόγονους λαούς και ιδιαίτερα σ’ αυτούς της Αμερικής».22

Ο Lévi-Strauss τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία της συγκατάθεσης στην δόμηση της εξουσίας
σε μια κοινότητα δίχως κράτος, αναγνωρίζοντας στον Rousseau μια εξαιρετική διαίσθηση,
όταν αυτός έθεσε τη θεωρία του «κοινωνικού συμβολαίου» και της «γενικής βούλησης» ως
βάση κάθε πολιτειακής μορφής οργάνωσης της κοινωνικής ζωής:

22 Claude Lévi-Strauss, Θλιβεροί Τροπικοί, Χατζηνικολή, Αθήνα, 2007, σελ. 274, 276, 277.
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«Τα γεγονότα Ναμπικάρα, σε συνδυασμό με άλλα, έρχονται σε αντίθεση
με την παλιά κοινωνιολογική θεωρία, που ξανάγινε επίκαιρη από την
ψυχανάλυση και που λέει ότι το πρότυπο του πρωτόγονου αρχηγού είναι
ένας συμβολικός πατέρας. Η άποψη αυτή στηρίζεται στην υπόθεση ότι
οι  στοιχειώδεις  μορφές  του  Κράτους  προέρχονται  από μια σταδιακή
εξέλιξη της οικογένειας. Όμως είδαμε ότι κάτω από τις υποτυπώδεις
αυτές  μορφές  εξουσίας  υπάρχει  ένα  ουσιαστικό  γνώρισμα  που  είναι
κάτι το καινούργιο σε σύγκριση με το βιολογικό φαινόμενο: αυτό το νέο
στοιχείο είναι η συγκατάθεση, που αποτελεί ταυτόχρονα την καταγωγή
και το όριο της εξουσίας».23

3. Περαιτέρω εμπειρικές διαπιστώσεις

Για τον Lévi-Strauss, όπως και για τον Clastres, υπάρχει ένα είδος ασύμμετρης αμοι-
βαιότητας στη σχέση του αρχηγού με τη φυλο-ομάδα, σε μια δυναμική ισορροπία που οδη-
γεί στην αναπαραγωγή της κοινότητας δίχως τη προσφυγή σε ένα κρατικά μεσολαβημένο
δίκαιο και τη κρατική βία. Ένας άλλος ανθρωπολόγος, αναρχικός επίγονος του Clastres, ο
Andrea Staid, διατυπώνει ως εξής τη σχέση αρχηγού προς την κοινότητα, διακρίνοντας με
βάση αυτή τις ακρατικές από τις κρατικές κοινότητες:

«Αν η σχέση του χρέους πηγαίνει από την cheferie προς την κοινωνία,
σημαίνει ότι αυτή παραμένει αδιαίρετη, ότι το χρέος καταλήγει να δια-
νέμεται ομοιόμορφα στο κοινωνικό σώμα. Αν, αντιθέτως, το χρέος κινεί-
ται από την κοινωνία προς την cheferie, σημαίνει ότι η εξουσία είναι
διαχωρισμένη από την κοινωνία, συγκεντρωμένη στα χέρια του αρχηγού
και  ότι  η  τώρα πια ετερογενής ουσία της κοινωνίας  επιβεβαιώνει  τη
διαίρεση σε κυρίαρχους και κυριαρχούμενους».24

Το κίνητρο του αρχηγού είναι η επιθυμία ικανοποίησης της ματαιοδοξίας του, επιθυμία για
δόξα και γόητρο, συμβολικό κύρος, για αυτό εργάζεται προσφέροντας τις ξεχωριστές υπη-
ρεσίες του στην κοινότητα.25 Ο Staid αναφέρεται ιδιαίτερα στα παραδείγματα των Ινουΐτ
Γροιλανδίας για την αρχή της αμοιβαιότητας («Εδώ, στο χωριό μας,  είμαστε ανθρώπινα

23 Όπ.π., σελ. 281.
24 Andrea Staid,  Οι χωρίς κράτος: Εξουσία, οικονομία και χρέος στις πρωτόγονες κοινωνίες, Ελευθεριακή
Κουλτούρα, Αθήνα, 2016, σελ. 44.
25 Όπ.π., σελ. 40.
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πλάσματα. Και εφόσον είμαστε άνθρωποι, βοηθιόμαστε. Δεν μας αρέσει να ακούμε κάποιον
να μας ευχαριστεί. Αυτό που σου δίνω εγώ σήμερα, θα μου το δώσεις εσύ αύριο. Εδώ λέμε ότι
τα δώρα μας κάνουν δούλους και το μαστίγιο σκύλους»),26 στους Ιροκέζους και στη μορφή
συνομοσπονδίας δίχως κράτος που διακρίνει την κοινωνική οργάνωσή τους,27 στους Βου-
σμάνους,  τους  Χάζντα ή  Χανταμπέ Ανταμανέ,  και  τους  Αρούντα  για  την  γενικευμένη
ανταλλαγή δώρων ως κυρίαρχη αρχή κυκλοφορίας αγαθών.28 Όσον αφορά την απουσία εν-
διαφέροντος των προκρατικών κοινοτήτων για τη συσσώρευση πλούτου, άρα και την έλλει-
ψη οξύτατου ανταγωνισμού ως προς την κατανομή του μεταξύ των διαφόρων ομάδων που
θα μπορούσε να διευθετηθεί μόνο από κρατικά νομιμοποιημένα μέσα εξαναγκασμού, ανα-
φέρονται από τον Staid οι Καπαούκου,29 οι Τικόπια,30 οι Αυστραλιανοί και Βουσμάνοι31 που
χαρακτηρίζονται ως κοινότητες «υποπαραγωγής».

Ο Aidan Southall απαριθμεί 5 βασικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις κοινωνίες
χωρίς κράτος:

α) πολυαρχία που εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει ένα ανώτερο, εξωτερικό κέντρο εξα-
ναγκαστικής πολιτικής εξουσίας,
β) κοινωνική ενσωμάτωση μέσω του ιερού,
γ)  συμπληρωματικές  αντιθέσεις  που  εξασφαλίζουν  μια  δυναμική  ισορροπία στη  
σχέση ατόμων και ομάδων,
δ) διασταυρώσεις συγγενειακών δεσμών που εξασφαλίζουν,
ε) διάχυτη, κατανεμημένη νομιμοποίηση και απονομή της δικαιοσύνης, ως αποτέλε-
σμα των παραπάνω.

Η αρχηγία σε αυτές τις κοινότητες δεν αποτελεί μια ανώτερη πολιτική αρχή, αλλά μια
ιδιότητα που κρίνεται με βάση την ηλικία, τη ρητορική δεινότητα, τις επιδόσεις και τις
ικανότητες του αρχηγού να καθοδηγεί τη φυλή, ενώ η επίλυση των συγκρούσεων σπάνια γί-
νεται μέσω νομιμοποιημένης ένοπλης βίας – αντ’ αυτού, περιλαμβάνει πολύ συχνά την κοι-
νωνική πίεση και περιθωριοποίηση του θύτη, την άσκηση πειθούς και τα ιερά τελετουργι-
κά. Αυτές οι ακρατικές κοινότητες περιλαμβάνουν κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες, αγροτικούς
και ποιμενικούς λαούς, είναι πατρογραμμικές, μητρογραμμικές και αμφιπλευρικές ως προς
την  επικρατούσα  αρχή  καταγωγικής  ταξινόμησης,  και  ομαδοποιούνται  σε  νομαδικούς

26 Όπ.π., σελ. 43.
27 Όπ.π., σελ. 33-34.
28 Όπ.π., σελ. 30.
29 Όπ.π., σελ. 30.
30 Όπ.π., σελ. 29.
31 Όπ.π., σελ. 26.
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εσμούς, εγκατεστημένα χωριά, σε γένη κατά τόπους, σε συγγενειακούς κύκλους και σε ηλι -
κιακές ομάδες.32 Το συμπέρασμα που προκύπτει  είναι  ότι  το Κράτος δεν αποτελεί  την
αιώνια και αυτονόητη μορφή οργάνωσης των ανθρώπινων κοινοτήτων. Αντίθετα, σε όλες
τις περιοχές του πλανήτη και ανεξάρτητα από τυχόν αλληλεπιδράσεις που μπορεί να προ-
έκυψαν μεταξύ των κοινοτήτων, ως κανόνας υπήρξε για χιλιάδες χρόνια η μη κρατική ορ-
γάνωση, όπου ο κοινός πλούτος των κοινοτήτων δεν συγκεντρωνόταν σε ένα κυρίαρχο πολι-
τικό σώμα, δεν υπήρχε μονοπώλιο της (νομιμοποιημένης) βίας και η δικαιοσύνη μόνο κατ’
εξαίρεση απονεμόταν με εξαναγκασμό.

Σε ένα σημαντικό εγχειρίδιο πολιτικής ανθρωπολογίας, ο Τed Lewellen παρέχει,
υπό μια νεοεξελικτική προοπτική, έναν πίνακα στον οποίο ταξινομεί ανά τάξη πολυπλο-
κότητας  της  κοινωνικοπολιτικούς  τους  οργάνωσης  τους  εσμούς  (bands),33 τις  φυλές
(tribes)34 και τις φυλαρχίες (chiefdoms)35 ως μοντέλα άκεντρων, ακρατικών κοινωνικοπολι-
τικών σχηματισμών.36 Σύμφωνα με αυτή τη μοντελοποίηση, ο βασικός τρόπος επιβίωσης
εκτείνεται από το κυνήγι και τη τροφοσυλλογή για τους εσμούς μέχρι την εκτεταμένη
αγροκαλλιέργεια και το εντατικό ψάρεμα κυρίως για τις φυλαρχίες. Ο τύπος της αρχηγίας
ποικίλλει από τους περιστασιακούς αρχηγούς ανά συγκεκριμένους τομείς και τον χαρισμα-
τικό ηγέτη που δεν διαθέτει μέσα πολιτικής κυριαρχίας αλλά μια ανώτερη επιρροή σε δια-
δικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων, μέχρι τον χαρισματικό ηγέτη με περιορισμένη πολι-
τική κυριαρχία και πρόσβαση σε μέσα νομιμοποιημένου σωματικού εξαναγκασμού, βασι-

32 Aidan Southall,  Stateless Society,  σε David L. Sills  (επιμ.),  International  Encyclopedia of  the Social
Sciences,  τόμος 15, Macmillan, New York, 1968, σελ. 157-168. Αυτά τα χαρακτηριστικά εξετάζονται
δειγματοληπτικά στις περιπτώσεις των Βουσμάνων !Κουνγκ της νότιας Αφρικής, των Σιριόνο και Ναμπι -
κάρα της Νότιας Αμερικής, των Μουρνγκίν και Τίουϊ της Αυστραλίας, των Κουακιούτλ και άλλων βο-
ρειαμερικανών Ινδιάνων, των Νούερ του Σουδάν και των Τουρκάνα της Κένυας, των Καλίνγκα και Ιφου -
γκάο των Φιλιππινών, των Τόνγκα της Ζάμπιας, των Σιάνε και των κοινωνιών της οροσειράς Μπιντάνγκ
στη Νέα Γουϊνέα.
33 Ως σύγχρονα ιδεοτυπικά παραδείγματα υπαρκτών εσμών αναφέρονται οι Βουσμάνοι !Κουνγκ (Αφρι-
κή), οι Πυγμαίοι (Αφρική), οι Ινουΐτ (Καναδάς, Αλάσκα), και οι Σοσόν (Η.Π.Α.), ενώ ως (προ-)ιστορικά
παραδείγματα, δυνητικά όλες οι παλαιολιθικές κοινότητες.
34 Ως σύγχρονα παραδείγματα φυλών αναφέρονται οι Κπέλλε (Βόρεια Αφρική), οι Γιανομάμο (Βραζιλία,
Βενεζουέλα), οι Νούερ (Αφρική) και οι Τσεγιέν (Η.Π.Α.), ενώ ως (προ-)ιστορικά παραδείγματα οι Ιρο -
κέζοι (Η.Π.Α.) και οι φυλές της Κοιλάδας Οαξάκα (Μεξικό).
35 Ως σύγχρονα παραδείγματα φυλαρχιών αναφέρονται η προαποικιοκρατική Χαβάη, οι Κουακιούτλ (Κα-
ναδάς), οι Τικόπια (Πολυνησία), οι Νταούρ (Μογγολία), ενώ ως παλαιότερα ιστορικά παραδείγματα, τα
προαποικιοκρατικά βασίλεια των Ασάντι, του Μπενίν και της Δαχομέης, αλλά και το σύστημα των φα-
τριών στη Σκωτία.
36 Ted C. Lewellen, Political Anthropolog: An Introduction, γ' έκδ., Praeger, Westport CT and London,
2003, σελ. 20-21.
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σμένη στην γενναιόδωρη (ανα)διανομή αγαθών στους ακολούθους του. Αντίστοιχα, ο τύπος
απονομής δικαιοσύνης και δικαίου ποικίλλει από την απουσία γραπτών κανόνων και τη
διάχυση της εξουσίας κυρώσεων σε όλη την κοινότητα, μέχρι ημιεπίσημες μορφές κυρώσε-
ων και την περιορισμένη αρμοδιότητα σε ορισμένες ομάδες και αρχηγούς απονομής για την
τιμωρία παραβιάσεων κοινοτικών ταμπού.37 Για παράδειγμα, στους Βουσμάνους !Κουνγκ, ο
αρχηγός έχει περιορισμένη, ουσιαστικά συμβολική εξουσία, αφού χρειάζεται η συναίνεση
της ομάδας για τη λήψη κάθε σημαντικής απόφασης, έχει την αρμοδιότητα του ελέγχου
του φαγητού και του νερού με στόχο τη μεγιστοποίηση της ωφέλειας για την κοινότητα,
ενώ η αρχηγία δεν συνεπάγεται εξουσία εξαναγκασμού, αντίθετα συνεπάγεται ευθύνη χω-
ρίς παραπάνω ανταμοιβή, αφού το ιδανικό της φυλής λέει πως κανένα άτομο δεν μπορεί να
στέκεται πάνω από την κοινότητα. Η διατήρηση της τάξης πηγάζει από τη θεσμοποίηση
αμοιβαίων υποχρεώσεων, τη δύναμη της κοινής γνώμης και του τυχαίου. Στη φυλαρχία
των Γιανομάμο, υπάρχει αρχηγία με ελάχιστη πρόσβαση σε μέσα εξαναγκασμού, ώστε να
μπορεί ο αρχηγός να εξισορροπεί τις διαφορές των μελών και ομάδων της κοινότητες, ενώ
υπάρχουν διάφοροι αρχηγοί και υπαρχηγοί ανά τομείς που μπορούν να αποκοπούν από την
εξουσία του και να στραφούν ενάντια σε αυτό το σύστημα της πολυμερούς εξουσίας. Στους
Κουακιούτλ και συνολικά στις φυλές και τις κουλτούρες της Νοτιοανατολικής Ακτής, ο θε-
σμός του πότλατς, μια εκτεταμένη τελετουργία αναδιανομής του πλούτου μέσω της ανταλ-
λαγής δώρων, δημιουργεί διαρκώς μεταβλητές και όχι παγιωμένες σχέσεις οφειλέτη-δανει-
στή με τρόπο που εξισορροπεί τον συσχετισμό δύναμης των ομάδων της κοινότητας.38

Σύμφωνα με τον Georges Balandier, ο εγγενώς διφορούμενος χαρακτήρας της εξου-
σίας, όπως παρουσιάζεται καθαρά στις ακρατικές κοινότητες, έγκειται στο ότι η εξουσία,
αφενός πάντοτε εξασφαλίζει προνόμια στους κατόχους της στηριζόμενη σε μια λιγότερο ή
περισσότερο εμφανή κοινωνική ανισότητα, αφετέρου υπόκειται πάντοτε σε αμφισβήτηση. 

«Στις  αφρικανικές  κοινωνίες  που  δεν  εμφανίζουν  συγκέντρωση  της
εξουσίας –για παράδειγμα στις κοινωνίες των Φάνγκ και των λαών που
γειτονεύουν με το Γκαμπόν ή το Κονγκό– υπάρχουν διορθωτικοί μηχα-
νισμοί που απειλούν με θάνατο όποιον κάνει κατάχρηση της εξουσίας
του ή του πλούτου του. Σε ορισμένα παραδοσιακά κράτη της Μαύρης
Αφρικής, οι εντάσεις που απορρέουν από την ανισότητα των συνθηκών
απελευθερώνονται σε καθορισμένες περιστάσεις και φαίνεται τότε ότι οι
κοινωνικές σχέσεις βρίσκονται, ξαφνικά και πρόσκαιρα, ανεστραμμένες.
Η αντιστροφή όμως αυτή ελέγχεται: παραμένει οργανωμένη στα πλαίσια

37 Όπ.π., σελ. 20 και επ.
38 Όπ.π., σελ. 24-25.
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των κατάλληλων τελετουργικών που μπορούν, από τη σκοπιά αυτή, να
ονομαστούν  τελετουργικά  εξέγερσης,  […] η  υπέρτατη πανουργία  της
εξουσίας είναι να αυτοαμφισβητείται τελετουργικά για να εδραιώνεται
αποτελεσματικότερα».39 

Από τον ορκογιότ των Νάνντι, που δεν είναι το κυρίαρχο πρόσωπο στη φυλή αυτή δίχως
να είναι αρχηγός ή δικαστής παρά μόνο τελετουργικός εμπειρογνώμονας που παρεμβαίνει
με αποφασιστικό τρόπο στις υποθέσεις της φυλής, έχοντας το διπλό πρόσωπο της αγαθοερ-
γής τάξης και του καταναγκασμού ή της βίας, μέχρι την ποιμενική δημοκρατία των Σομα-
λών κτηνοτρόφων και την εξισωτική ιδεολογία των Φάνγκ, που επιβάλλει την αρχή της
ανακατανομής του πλούτου όποτε διαπιστώνεται μια καταχρηστική συσσώρευση αγαθών
από οποιαδήποτε οικογένεια, ομάδα ή κλαν, ο Balandier σκιαγραφεί μια «διαλείπουσα εξου-
σία». Μία εξουσία «πολυμερή», «διάχυτη», «βασικά ασταθή», με μεταβαλλόμενες πολιτικές
ενότητες και συμμαχίες, που παρά τις ανισότητες και τις ποικίλες ιεραρχήσεις κατά ηλι-
κιακές τάξεις, φύλο, συγγενειακές γενεαλογικές γραμμές ή σύμφωνα με την τελετουργική
εξειδίκευση, δεν ξεπερνούν το κατώφλι συγκεντροποίησης της πολιτικής εξουσίας που θα
ισοδυναμούσε με κράτος, με κρατικό δίκαιο και κρατική βία.40

Η προσπάθεια των Βρετανών αποικιοκρατών να κατανοήσουν τη διακυβέρνηση δί-
χως κράτος των αφρικανικών κοινοτήτων προσέφερε στην πολιτική ανθρωπολογία μια συ-
στηματική  μελέτη  της  λειτουργίας  πολλών  φυλών  δίχως  κράτος,  με  εμβληματικό  πα-
ράδειγμα τους Νούερ. Ο E. E. Evans-Pritschard ξεκίνησε την έρευνά τους στους Νούερ το
1930 με παραγγελία κι χρηματοδότηση της (αποικιακής) κυβέρνησης του αγγλοαιγυπτια-
κού Σουδάν, καθώς η Βρετανική Αυτοκρατορία επεδίωκε να χρησιμοποιήσει τις ιθαγενείς
πολιτικές δομές –τόσο των Νούερ όσο και άλλων ακέφαλων κοινωνιών (Σομαλών, Τιβ
κλπ.)– σύμφωνα με την τακτική της «έμμεσης διακυβέρνησης». Αναφέρει πως η κοινωνία
των Νούερ είναι μια «οργανωμένη αναρχία» ενός συνόλου φυλών, που αριθμούν από 5.000
ώς 30.000-45.000 άτομα (οι μεγαλύτερες φυλές). Ας δούμε λοιπόν πώς περιγράφεται το
πολιτικό και δικαιϊκό σύστημα αυτής της «οργανωμένης αναρχίας»:

«Το πολιτικό σύστημα λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό μέσω του θεσμού

39 Georges Balandier, Πολιτική Ανθρωπολογία, Παπαζήσης, Αθήνα, 1990, σελ. 69. Ο Balandier σταχυολο-
γεί από τη συγκαιρινή του ανθρωπολογία, μεταξύ άλλων, τα παραδείγματα των ακρατικών κοινοτήτων
των Τιβ, των Τικόπια, των κοινωνιών της Νέας Καληδονίας, των Φάνγκ του Γκαμπόν, των Νάνντι της
Κένυας, των Γκίζου της Ουγκάντας, των Σιάνε της Νέας Γουϊνέας, των Νήσων Τρόμπριαντ της Μελανη-
σίας, των Σομαλών (όπ.π., σελ. 94 και επ.).
40 Όπ.π., σελ. 111.
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των αντεκδικήσεων, ο οποίος ρυθμίζεται από ένα θεσμό που είναι γνω-
στός ως “ο αρχηγός με το δέρμα της λεοπάρδαλης”, τίτλο που διατηρού-
με, παρότι ο όρος “αρχηγός” είναι παραπλανητικός […] Όταν ένας άν-
δρας σκοτώσει κάποιον άλλον, πρέπει να πάει αμέσως στον “αρχηγό”,
για να τον εξαγνίσει τελετουργικά. Αν φοβάται εκδίκηση, όπως συμβαί-
νει συνήθως, μπορεί να μείνει στο σπίτι του αρχηγού, γιατί είναι ιερό
άσυλο. Τους επόμενους μήνες, ο “αρχηγός” αποσπά από τους συγγενείς
του φονέα την υπόσχεση ότι θα καταβάλουν αποζημίωση για να αποφύ-
γουν τις αντεκδικήσεις και προσπαθεί να πείσει τους συγγενείς του θύ-
ματος να δεχτούν την αποζημίωση […] Εδώ πρέπει να ειπωθεί ότι ο
“αρχηγός” δεν κρίνει την υπόθεση (για την ενοχή ή όχι κάποιου) ούτε
μπορεί να επιβάλει την αποδοχή της απόφασής του. Φαίνεται ότι πιέζει,
με την επιμονή του, τους συγγενείς του νεκρού να δεχτούν αποζημίωση,
απειλώντας τους και με κατάρες, αλλά αυτό είναι μια σύμβαση ώστε να
διατηρήσουν το γόητρό τους. Έτσι, αν κλείσει η υπόθεση, αυτό δεν οφεί-
λεται στην άσκηση καταναγκασμού από μέρους του “αρχηγού”, αλλά
στην αναγνώριση των δεσμών κοινότητας μεταξύ των εμπλεκόμενων με-
ρών και της ηθικής υποχρέωσης, λόγω αυτών, να διευθετηθεί η υπόθεση
[…] Ο “αρχηγός” και οι πρεσβύτεροι και από τις δύο πλευρές μπορούν
να εκφράσουν τη γνώμη τους για το περιεχόμενο μιας υπόθεσης. Όμως
ο “αρχηγός” δεν μπορεί να καλέσει τους αντίδικους, γιατί δεν διαθέτει
ούτε δικαστήριο ούτε δικαιοδοσία και κυρίως, δεν διαθέτει τα μέσα για
να επιβάλει συμμόρφωση/υπακοή. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι
να μεταβεί, μαζί με τον “μηνυτή” και μερικούς πρεσβύτερους από την
κοινότητά του, στο σπίτι του “κατηγορούμενου” και να ζητήσει από αυ-
τόν και τους συγγενείς του να συζητήσουν το θέμα. Το θέμα μπορεί να
λυθεί μόνον αν και οι δύο πλευρές είναι πρόθυμες να το υπαχθούν σε
διαιτησία. Επίσης, μολονότι ο “αρχηγός”, έπειτα από διαβουλεύσεις με
τους γέροντες, μπορεί να εκδώσει “απόφαση”, η απόφαση αυτή λαμ-
βάνεται έπειτα από γενική συμφωνία και, κατά συνέπεια, προκύπτει, σε
μεγάλο βαθμό, από την παραδοχή εκ μέρους της μίας πλευράς ότι η
άλλη πλευρά έχει το δίκιο με το μέρος του. Ωστόσο, είναι πολύ σπάνιο
να ζητηθεί στον “αρχηγό” να ενεργήσει ως “διαιτητής” και δεν υπάρχει
κανείς άλλος με αρμοδιότητα παρέμβασης στις διαμάχες, οι οποίες συ-
νήθως επιλύονται με άλλες “νομικές μεθόδους”. Οι Νούερ, λοιπόν, δεν
έχουν “νόμο”, με τη στενή έννοια του όρου. Ουδείς διαθέτει νομοθετικές
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ή δικαστικές αρμοδιότητες.  Αναγνωρίζονται μεν συμβατικά ορισμένες
αποζημιώσεις για όποιον έχει υποστεί ορισμένες ζημιές ή βλάβες –σε
περίπτωση μοιχείας με τη γυναίκα του, “αποπλάνησης” της κόρης του,
κλοπής, ωστόσο, αυτές δεν συνιστούν δικαιϊκό σύστημα, γιατί δεν υπάρ-
χει εγκατεστημένη και αμερόληπτη αρχή που να αποφασίζει για το δί-
καιο και το άδικο ούτε εξωτερική δύναμη που να επιβάλει την απόφαση
που τυχόν θα ληφθεί […] Θεωρητικά, μπορεί κανείς να επιτύχει επα-
νόρθωση από οποιοδήποτε μέλος της φυλής του, αλλά, στην πράξη, οι
πιθανότητες είναι μικρές αν ο άλλος δεν είναι μέλος της τοπικής του
κοινότητας και συγγενής. H ισχύς του “νόμου”, λοιπόν, ποικίλλει ανάλο-
γα με τη θέση των “αντιδίκων” στην πολιτική δομή και, με αυτή την έν-
νοια, ο “νόμος” των Nούερ είναι ουσιαστικά σχετικός, όπως η ίδια η
δομή».41 O Pritschard επιβεβαιώνει  και τον ισχυρισμό του Clastres
για τον ριζοσπαστικό, αντικρατικό προφητικό λόγο: «Οι Νούερ προ-
φήτες αποτέλεσαν την καρδιά της αντίστασης των Nούερ στη βρετανική
διακυβέρνηση.  Γι ‘αυτό βρίσκονταν σε δυσμένεια,  ενώ οι πιο ισχυροί
από αυτούς βρίσκονταν υπό περιορισμόν ή στην “παρανομία”, την επο-
χή που βρισκόμουν στη χώρα των Νούερ […] Μολονότι υπάρχουν εν-
δείξεις ότι οι πρώτοι προφήτες δεν διέθεταν περισσότερο από τελετουρ-
γικές αρμοδιότητες, οι μεταγενέστεροι φαίνεται ότι άρχισαν να διευθε-
τούν διενέξεις, στις περιοχές τους τουλάχιστον. H πολιτική τους όμως
σημασία έγκειται αλλού. Ήταν η πρώτη φορά που ένα πρόσωπο συμ-
βόλιζε, έστω και σε καθαρά πνευματική μορφή, την ενότητα μιας φυλής,
γιατί οι προφήτες ήταν ουσιαστικά φυλετικές μορφές, αν και –πράγμα
επίσης μεγάλης πολιτικής σημασίας– η επιρροή τους συχνά εκτεινόταν
πέραν των ορίων της φυλής και συνέβαλαν στην ανάπτυξη ενός μεγαλύ-
τερου βαθμού ενότητας μεταξύ γειτονικών φυλών, απ’ ό,τι φαίνεται να
υπήρχε έως τότε. Αν προσθέσουμε ότι υπήρχε η τάση το πνεύμα που
είχε καταλάβει τον προφήτη να μεταβιβάζεται στο γιο του, δικαίως μπο-
ρούμε να συμπεράνουμε ότι συντελείτο μια ανάπτυξη που οδηγούσε (ή
θα οδηγούσε) στην ανάδυση μιας πολιτικής ηγεσίας και να εξηγήσουμε
αυτές τις αλλαγές με αναφορά στην αραβική και την ευρωπαϊκή εισβο-
λή».42

41 E. E. Evans-Pritchard, The Nuer of the Southern Sudan, σε M. Fortes και E. E. Evans-Pritchard (επιμ.),
African Political Systems, Oxford University Press, London and New York, 1940, σελ. 272-296: 291-294.
42 Όπ.π., σελ. 295.
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Μεταγενέστερες  μελέτες  έδειξαν  ότι  τα τμηματοποιημένα συστήματα σε άλλες,  επίσης
ακρατικές κοινωνίες εμφανίζουν μια αρκετά μεγάλη γκάμα αποκλίσεων και διαφοροποιήσε-
ων, ιεραρχήσεων και ανισοτήτων σε σχέση με τους Νούερ.43 O J. Middeton και ο David
Tait, σε συνέχεια του  African Political Systems, εμβαθύνουν στη γνώση των αφρικανικών
συστημάτων και  παρουσιάζουν  τα αποτελέσματα  των  ερευνών  τους  στο  Tribes  without
Rulers.  Όταν  γράφεται  το  βιβλίο,  το  1958,  οι  Τιβ  (800.000  άτομα),  οι  Λουγκμπάρα
(240.000), οι Άμπα (30.000) και οι Κονκόμπα (45.000), οι Ντίνκα (900.000) και οι Μα-
ντάρι (15.000) αναγνωρίζονται όλες ως κοινότητες χωρίς κράτος, με ποικίλες ωστόσο δια-
βαθμίσεις ιεραρχίας, που ομαδοποιούνται από τους συγγραφείς σε τρεις γενικές κατηγορί-
ες.44 Η μεγαλύτερη πληθυσμιακά φυλή, οι Ντίνκα, περιγράφονται ως μια συνομοσπονδία
φυλών, καθεμία από τις οποίες ορίζει έναν ιερέα και έναν πολεμιστή, σχηματίζοντας κατά
αυτό τον τρόπο ένα γενικό συμβούλιο των φυλάρχων. Οι Λουγκμπάρα (Ουγκάντα) δεν εί-
χαν βασιλιάδες και ούτε (παραδοσιακά) αρχηγούς· αρχηγούς διόρισαν οι Βρετανοί αποικιο-
κράτες. Δεν έχουν πολιτική εξουσία και δείχνουν σεβασμό στις οικογενειακές σχέσεις ιε-
ραρχίας. Οι μέθοδοι επίλυσης διαφορών ποικίλουν, ανάλογα με το πόσο εκτεταμένη είναι η
σύγκρουση. Η μονομαχία, η βεντέτα, η μαγεία και άλλες ιεροτελεστίες, οι «εξωδικαστι-
κές» συμφωνίες θύματος-θύτη με διαμεσολαβητές τους γηραιότερους, αλλά και η κατ’ εξαί-
ρεση διαιτησία και οι δίκες, μέχρι και τοπικά περιορισμένες πολεμικές συγκρούσεις, είναι
μερικές από τις μεθόδους επίλυσης των διαφορών.45

Οι Κουϊκούρο και οι Ουάι-ουάι είναι καραϊβικές φυλές της Βραζιλίας με ακρατική
κοινωνική οργάνωση.46 Ανάλογη δομή διακρίνει και άλλες φυλές στα τροπικά δάση. Οι
Κουϊκούρο δεν έχουν διακριτή πολιτική σφαίρα. Δεν είναι κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες, αλλά
ασχολούνται με την οπωροκηπευτική καλλιέργεια, με ανεπτυγμένες, σε σχέση με τους κυ-

43 Τέτοια παραδείγματα αποτελούν οι Τιβ της Νιγηρίας και οι Τικόπια της Πολυνησίας, βλ. αντίστοιχα
Paul  Bohannan,  Justice  and  judgement  amont  the  Tiv,  Oxford  University  Press,  London,  1957,  και
Raymond Firth,  We, the Tikopia: A sociological study of kinship in primitive Polynesia, George Allen &
Unwin, London, 1936.
44 John Middleton και David Tait, Introduction, σε John Middleton και David Tait (επιμ.), Tribes Without
Rulers: Studies in African Segmentary Systems,  Routledge & Kegan Paul,  London and New York, 1958,
σελ. 1-31: 28.
45 John Middleton,  The political system of the Lugbara of the Nile-Congo Divide, σε John Middleton και
David Tait (επιμ.), όπ.π., σελ. 203-230· του ιδίου, The Resolution of Confict among the Lugbara of Uganda,
σε Marc J. Swartz, Victor W. Turner και Arthur Tuden (επιμ.), Political Anthropolog, Aldine, Chicago,
1966, σελ. 141-154: 152.
46 Gertrude E. Dole,  Anarchy without Chaos: Alternatives to Political  Authority among the Kuikuru, σε
Marc J. Swartz, Victor W. Turner και Arthur Tuden (επιμ.), όπ.π., σελ. 73-88.
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νηγούς-τροφοσυλλέκτες, οικονομικές πρακτικές και έναν εκτεταμένο κύκλο τελετουργιών.47

Στις παραπάνω μορφές επίλυσης διαφορών που αναφέρθηκαν σε συνθήκες «οργανωμένης
αναρχίας», η ανθρωπολογική έρευνα έχει να προσθέσει στη γκάμα των κυρώσεων τη μέθο-
δο του κοινωνικού εξοστρακισμού, περιστασιακά τη δολοφονία του θύτη από το κοινωνικό
σύνολο, τη μαντεία και τον μαγικοθρησκευτικό στιγματισμό, τη πρόσκληση πόνου.48 Στους
Κουϊκούρο υπάρχει αρχηγός μόνο κατ’ όνομα, καθώς δεν έχει έλεγχο της πολιτικής, οικο-
νομικής ή εθιμοτυπικής και τελετουργικής συμπεριφοράς. «Η τυπική ηγεσία και αυθεντία
είναι τόσο αδύναμες ανάμεσα στους Κουϊκούρο που οριακά υπάρχουν, και συχνά οι παρα-
βιάσεις των κανόνων μένουν ατιμώρητες». Ο αρχηγός συχνά αποφασίζει τις μετακινήσεις
της φυλής και αντιπροσωπεύει τη φυλή σε άλλες φυλές. Υπάρχουν και «επικουρικοί» αρχη-
γοί με συγκεκριμένες αρμοδιότητες (π.χ. αρχηγός εμπορικών συναλλαγών). Η κύρια αδυ-
ναμία της ηγεσίας εντοπίζεται αφενός στην αναρμοδιότητά της να ασκεί μέσα εξαναγκασμό
και  αφετέρου  στην  αδυναμία  σταθερής  κληρονομικής  διαδοχής  του  ηγεμονικού  τίτλου.
Υπάρχει κληρονομική μεταβίβαση, όμως η αρχηγία παραμένει πάντα τρωτή και ανοιχτή
στην ανατροπή από τη φυλή, σε περιπτώσεις κατάχρησης της εξουσίας ή ανικανότητας του
αρχηγού να ανταποκριθεί στα συλλογικά καθήκοντα.

Ιδιαίτερο  ανθρωπολογικό  ενδιαφέρον  παρουσιάζει  η  περίπτωση των  Εσκιμώων.49

Οι Εσκιμώοι έχουν παράσχει στους ανθρωπολόγους πλούσιου υλικό μη τυποποιημένης,
πρωτότυπης δικαιϊκής επίλυσης των διαφορών, όπως αγώνες πάλη και δημόσιοι διαγωνι-
σμοί τραγουδιού. Συχνά η κοινότητα τιμωρεί συλλογικά ατομικούς παραβάτες των άτυπων
κανόνων του τρόπου ζωής, όμως λείπει η υπερεξουσία ενός κέντρου ελέγχου και πειθάρχη-
σης. Αντ’ αυτού, εμφανίζεται ένα «συμβούλιο των γερόντων», τόσο στους νομαδικούς όσο
και στους μόνιμα εγκατεστημένους πληθυσμούς. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της κοινότητας
των Εσκιμώων, που περιελάμβανε στα μέσα του 20ου αιώνα περίπου 20.000 μέλη απλω-
μένα σε μια έκταση 6.000 μιλίων, σε σχέση με άλλες μη κρατικές «πρωτόγονες» κοινότη-
τες, είναι ο σχετικά μικρός ρόλος των δεσμών συγγένειας στην κοινωνική οργάνωση της
ζωής σε σχέση με τη ζωή άλλων ακρατικών κοινοτήτων.50 Στους Ίλα, μία ποιμενική φυλή
στη νοτιοδυτική γωνία της Ζάμπια, δεν υπάρχει παγιωμένη, μόνιμη αρχηγία, ούτε σαφώς
καθορισμένες εδαφικές, δικαιοδοτικές, κυβερνητικές ή κατασταλτικές λειτουργίες.51 Κάθε

47 Όπ.π., σελ. 79.
48 Όπ.π., σελ. 76-77.
49 Charles  Campbell  Hughes,  From Contest  to Council:  Social  Control  among the St.  Lawrence Island
Eskimos, σε Marc J. Swartz, Victor W. Turner και Arthur Tuden (επιμ.), όπ.π., σελ. 255-264.
50 Gerard Casey, Libertarian Anarchy: Against the state, Continuum, London and New York, 2012, σελ.
103.
51 Arthur Tuden, Leadership and the Decision-Making Process among theIla and the Swat Pathans, σε Marc
J. Swartz, Victor W. Turner και Arthur Tuden (επιμ.), όπ.π., σελ. 275-284: 275 και επ.
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ομάδα διαθέτει τους δικούς της εθιμικούς κανόνες συμπεριφοράς τους οποίους υπερασπίζε-
ται έναντι των άλλων ομάδων. Οι διαβαθμίσεις των συγγενειακών ομάδων βασίζονται σε
προσωρινά κριτήρια, κυρίως στον αριθμό των ακολούθων κάθε ομάδας, που καθορίζεται
από τους παράγοντες της γενναιοδωρίας και της αναδιανομής πλούτου, της ισχύος των φι-
λικών δεσμών. Οι αρχηγοί των ομάδων είναι γνωστοί ως «μουσολόζι» (: επικεφαλής) και
«μουκαΐντι» (: μεγάλοι). Οι ιδιότητες που πρέπει να τους διακρίνουν είναι γενναιοδωρία
στο διαμοιρασμό του πλούτου, ρητορική ικανότητα στη διευθέτηση διαφορών, ικανότητα
στη διαμεσολάβηση διαφορών, έλλειψη ζήλιας και φθόνου. Είναι διαχειριστές της συλλογι-
κής  περιουσίας  της  γης  και  των  βοοειδών,  ωστόσο  η  θέση  τους  δεν  είναι  αντικείμενο
φθόνου καθώς τα μέλη της ομάδας κατέχουν ιδιοκτησιακά δικαιώματα και συμμετέχουν
στη διαχείριση των αγαθών και της περιουσίας. Στη σχέση αρχηγού-μελών των ομάδων
δεν εμφανίζονται χαρακτηριστικά κυριαρχίας. Σπάνια, εφαρμόζεται ο εξοστρακισμός ή η
αποβολή του αρχηγού από τις ομάδες. Σε σύγκριση με τους Ίλα, η κοινωνική δομή των
Παστούν της περιοχής Σουάτ στο Πακιστάν είναι πιο πολύπλοκη και περιλαμβάνει μια με-
γαλύτερη ποικιλία κοινωνικών ομάδων από τους παραπάνω.52 Η εξουσία έχει μια δυαδική
βάση. Αφενός ο αρχηγός (χαν), διακρίνεται για την κατοχή γης, χρήματος και γυναικών,
ενώ γίνεται μάχη για τη διαδοχή της ηγεσίας. Η ισχύς του βασίζεται ουσιαστικά για την
ικανότητά του να προσελκύει ακολούθους μέσω της πειθούς και της διανομής δώρων, αλλά
και της βίας. Αφετέρου, άγιοι, φακίρηδες ή μουλάδες, των οποίων η εξουσία δεν βασίζεται
στο χρήμα και τη βία, αλλά στη θρησκευτική τους θέση. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ
των  μελών  των  ομάδων  ή  διαφορετικών  αρχηγών  ομάδων,  διαμεσολαβούν  χρησιμο-
ποιώντας τις υπερφυσικές δυνάμεις τους για να αποδώσουν δικαιοσύνη. Σε αυτές τις φυλές,
παρά τις μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές διαφορές, δεν υπάρχει πολιτική εξουσία και
δικαστικά, κυβερνητικά, κατασταλτικά όργανα διακριτά από την κοινότητα. Οι αρχηγοί
διαδραματίζουν κυρίως τον ρόλο οργάνων της ίδιας της κοινότητας για την αυτοσυντήρηση
και την πολιτισμική συνοχή της.

Η κοινότητα των Πεμόν,  στα δάση της Βενεζουέλας,  ταξινομείται ως κοινότητα
ισότητας, οργανωμένης αναρχίας με τις πολιτικές λειτουργίες να διαχέονται στο κοινοτικό
σώμα. Οι Πεμόν, που καταγράφηκαν πρώτη φορά από δυτικούς ερευνητές το 18ο αιώνα, το
1980 είχαν πάνω από 4.000 μέλη. Χαρακτηρίζονται από την έλλειψη κάθετης ιεραρχίας,
την αρχή της αμοιβαιότητας, την ελάχιστη τυποποίηση του δικαίου και εσωτερικευμένους
κανόνες συμπεριφοράς, την απουσία μιας σταθερής, υποχρεωτικής πρόσδεσης στο σύστημα
εργασίας, το φόβο της μαγείας και του εξοστρακισμού ως πειθαρχική αρχή, την ιεροποίηση
της κοινωνικής οργάνωσης. Οι διάφοροι αρχηγοί διακρίνονται για τις ικανότητές τους ανά
τομείς (έμποροι, προφήτες, σαμάνοι, πολέμαρχοι, κ.ά.), με αλληλοεπικαλυπτόμενες εξουσί-

52 Όπ.π., σελ. 279 και επ.
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ες και περιορίζοντας ο ένας το εύρος της εξουσίας του άλλου, δεν δίνουν διαταγές αλλά προ-
τρέπουν,  υπενθυμίζουν και προσπαθούν να πείσουν για όσα προτείνουν,  ενώ ελέγχονται
διαρκώς για το αν ξεπερνούν τα επιτρεπτά από την κοινότητα όρια. Εντυπωσιακό στοιχείο
στην πολιτισμική τάξη των Πεμόν είναι ο σεβασμός στην αυτονομία του κάθε μέλους. Ο
κοινωνικός έλεγχος των μελών κατά κανόνα δεν είναι ρητός και δεν χρησιμοποιεί μέσα εξα-
ναγκασμού, η εξουσία είναι περιορισμένη και επικρατεί η λογική της «επιρροής», αντί της
«εξουσίας» και του «εξαναγκασμού», των επιθυμιών. Τα χαρακτηριστικά αυτά της κοινωνι-
κής οργάνωσης των Πεμόν παραμένουν σχετικά σταθερά τον τελευταίο αιώνα, παρά τις ση-
μαντικές τεχνολογικές και οικονομικές αλλαγές που έχουν επέλθει.53 Όσον αφορά ειδικότε-
ρα το ζήτημα της αρχηγίας στους Πεμόν, οι αρχηγοί δεν μπορούν να διακριθούν ξεκάθαρα
από τη φυλή, αφού δεν έχουν μια σταθερά ξεχωριστή κοινωνική θέση, παρά μόνο αναλαμ-
βάνουν καθήκοντα ανά περιπτώσεις, η αυθεντία τους αναγνωρίζεται ως ξεχωριστά προσω-
πική και όχι απορρέουσα από έναν διοικητικό ρόλο, διακρίνονται κυρίως για τις ιερές και
κοσμικές γνώσεις τους. Σε ανάλογα συμπεράσματα καταλήγει ο C. J-H Macdonald, μελε-
τώντας για πάνω από 30 χρόνια τη φυλή Παλαουάν στις Νότιες Φιλιππίνες.54 Η Παλαουάν
αποτελείται  από 45.000 ανθρώπους  οργανωμένους  σε  συγγενειακούς  κύκλους  και  κατά
τόπους ομάδες, όπου η αυθεντία βασίζεται στην επιρροή και την πειθώ και όχι στην εξου-
σία-εξαναγκασμό. Τα μέλη της φυλής Παλαουάν χαρακτηρίζονται, όπως όλες οι ακρατικές
κοινότητες κατά τον συγγραφέα, από κοινές αξίες και ιδανικά, προσωπικούς δεσμούς και
φιλική εγγύτητα, και την αρχή του διαμοιρασμού.

Σύμφωνα με τον V. W. Turner, oι υπαρχηγοί και τα άλλα μέλη της κοινότητας των
Ντέμπου της Ζάμπιας αναγνωρίζονται ως αρμόδια να ασκούν εξουσία πάνω στον αρχηγό
της φυλής. Ο αρχηγός δεν πρέπει «να κράτα την αρχηγία για τον εαυτό του» και θα πρέπει
να «γελά μαζί με τους ανθρώπους». Στις κοινότητες αυτού του τύπου ο αρχηγός αναγνωρί-
ζονται ως «σκλάβος» και «υπηρέτης» του λαού, με τον ίδιο τρόπο που ο Πάπας αναγνωρίζε-
ται στη δυτική χριστιανοσύνη ως servus servorum Dei.55 Για τον Gerard Casey, το παράδειγ-
μα της αρχαίας ιρλανδικής κοινωνίας (500 π.X. έως 1600 μ.X. περίπου) είναι ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικό: ημιαναρχικές αρχές οργάνωσης διείπαν τη ζωή περίπου 500.000 Iρλανδών,
μοιρασμένων σε 150 κοινότητες. Το ιρλανδικό δίκαιο ήταν προϊόν ενός σώματος ιδιωτών
και επαγγελματιών δικαστών και «ήταν ευέλικτο και ικανό για ανάπτυξη ανταποκρινόμενο

53 David  John  Thomas,  Order  without  Government:  The  society  of  the  Pemon  Indians  of  Venezuela,
University of Illinois Press, Urbana and Chicago, 1982, σελ. 1-10.
54 Charles  J-H Macdonald,  The  Anthropolog of  Anarchy ,  Occasional  Papers  of  the  School  of  Social
Science,  Νο.  35,  Institute  for  Advanced  Study,  Princeton, Φεβρουάριος  2009,  διαθέσιμο  σε  https://
www.sss.ias.edu/fles/papers/paper35.pdf.
55 Victor Turner, The Ritual Process: Structure and Anti-Structure, Cornell University Press, Ithaca NY,
1977 [1969], σελ. 101-104.
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σε εξελισσόμενες κοινωνικές συνθήκες». Οι δικαστές έβγαζαν την ετυμηγορία και ο εξανα-
γκασμός των κρίσεων επηρεαζόταν από ένα σύστημα εγγυήσεων. Υπήρχαν τρεις μορφές
εγγυήσεων: α) δέσμευση της τιμής και της υπόληψης (honour price), β) φυλακή και εγγύη-
ση της προσωπικής ελευθερίας, ή γ) αποζημίωση σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσε-
ων. Δεν υπήρχε ανάγκη προσφυγής στο μονοπώλιο της κρατικής βίας, αλλά οι εγγυήσεις
αυτές επιβάλλονταν από την κοινότητα.56 Σύμφωνα με τον ίδιο συγγραφέα, η ακρατική κοι-
νότητα των Σομαλών διέπεται από το εθιμικό δίκαιο, η εξουσία δεν διακρίνεται σε εκτελε-
στική και νομοθετική, τα συμβούλια από τις ανώτερες οικογένειες έχουν απλά γνωμοδοτικό
χαρακτήρα και οι προτάσεις τους συνομολογούνται όχι σε ψηφοφορία αλλά με ομοφωνία.
Το εθιμικό δίκαιο των Σομαλών αρνείται την ίδια την ιδέα ότι κάποιοι πρέπει να άρχουν
και άλλοι να άρχονται.

Σύμφωνα με τον μελετητή της ανθρωπολογίας Σωτήρη Δημητρίου,57 τα κυριότερα
χαρακτηριστικά της «εξισωτικής» προκρατικής κοινωνικής οργάνωσης είναι:

α) συλλογικότητα, διαδικασίες αμοιβαίες ανταπόδοσης και γενναιοδωρίας,
β) ατομική αυτονομία και αίσθημα ισότητας,
γ) απουσία διακρίσεων μεταξύ φύλου και εξαναγκαστικής αγωγής,
δ) λήψη αποφάσεων με κοινή συναίνεση,
ε) απουσία αρχηγού,
στ) μηχανισμοί μη βίας:

1) τα δίκτυα εταίρων και ανταπόδοσης,
2) εξοστρακισμός και κοινωνική απομόνωση,
3) η γλωσσική επικοινωνία μέσω της διαιτησίας από έναν τρίτο, μέσω των 
αστεϊσμών και του τραγουδιού κ.ά.,
4) τα τελετουργικά αναπαράστασης και εκτόνωσης των κοινωνικών αντιθέσε-
ων και των αντιδικιών,
5) η διπλή κινητικότητα διασποράς-συγκέντρωσης, που νομαδικά από κάθε  
επίδοξη συγκεντροποιημένη εξουσία τη δυνατότητα εφαρμογής της πάνω σε 
έναν μόνιμα εγκατεστημένο πληθυσμό.58

56 Gerard Casey, Libertarian Anarchy: Against the state, Continuum, London and New York, 2012, σελ.
105-107.
57 Σωτήρης Δημητρίου, Η εξέλιξη του ανθρώπου, IV: Αρχές της κοινωνικής οργάνωσης, Καστανιώτης, Αθή-
να, 1996, σελ. 209 και επ.
58 Ο Δημητρίου αντλεί τα παραδείγματά του από τους !Κουνγκ, Χάτζα, Ατσέ, Νετσιλίκ, Μπούτι, Ικ,
Παλιγιάν, Παϊούτι, Μπαντού, Ουαϊκιούρι, Αλακαλούφ, Ανταμανέζους, Πυγμαίους, Αϊνού, Μπίρχορ, Σε-
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Σε ανάλογα συμπεράσματα καταλήγουν οι «σπουδές ειρήνης», που προσπαθούν από
πολλές εμπειρικές περιπτώσεις να αντλήσουν συμπεράσματα περί της μη βίαιης διαχείρι-
σης των κοινωνικών συγκρούσεων (nonviolent confict management). Οι Χόπι (Νότια Αρι-
ζόνα), oι Ροτουμαίοι (Ανατολικός Ειρηνικός), οι Παλιγιάν (Νότια Ινδία), οι Ζαποτέκοι της
Λα Παζ (Μεξικό), οι Μαρντού (Αυστραλία), οι Νούβιοι (Βόρεια Αφρική), οι Σάμα Ντι-
λάουτ (Ανατολική Ασία), οι Σεμάι της Μαλαισίας, περιγράφονται ως χαρακτηριστικές πε-
ριπτώσεις ειρηνικών κοινωνιών. Η ύπαρξη των ειρηνικών κοινωνιών δημιουργεί πρόβλημα
στην χομπσιανή οπτική ότι οι άνθρωποι είναι φύσει ανταγωνιστικοί και εχθρικοί μεταξύ
τους, σε βαθμό που επιβάλλει τη συγκρότηση κράτους. Η προκατάληψη αυτή οδηγεί στην
παραγνώριση των ανθρωπολογικών δεδομένων, στη σκόπιμη διαστρέβλωση και παρερμη-
νεία τους. Στις ειρηνικές κοινωνίες, όπου οι κοινωνικές συγκρούσεις επιλύονται ως επί το
πλείστον δίχως βία και δίχως κρατικό εξαναγκασμό, παρατηρούνται κάποια κοινά επανα-
λαμβανόμενα μοτίβα που φαίνεται να συναπαρτίζουν τους κοινωνικούς όρους και τους μη-
χανισμούς που συντελούν στη μη βίαιη διαχείριση των συγκρούσεων. Οι βασικές αυτές αρ-
χές είναι:

α) πυρηνικές αξίες της κοινότητας που προάγουν τη μη βίαιη συμπεριφορά,
β) αποφυγή των συγκρούσεων μέσω της κίνησης στο χώρο,
γ) αυτοπεριορισμός και αυτοέλεγχος (με διάφορα επιμέρους μέτρα, π.χ περιορισμοί 
στο αλκοόλ όπως συμβαίνει στους Χόπι, τους Παλιγιάν, τους Νούβιους και τους  
Μαρντού) εκτόνωση με μη βίαια μέσα,
δ) διαιτησία από τρίτα μέρη που διαδραματίζουν το ρόλο του ειρηνοποιού, του δια-
μεσολαβητή, του κριτή που απονέμει έχοντας συμβολικό κύρος τη δικαιοσύνη κ.ά.,
ε) συμφωνία-ομοφωνία στη λήψη των αποφάσεων και ελαχιστοποίηση των αρνητι-
κών συναισθημάτων, κυρίως του θύματος,
στ) μηχανισμοί κοινωνικού ελέγχου, τυπικοί (σωματικές, χρηματικές κ.α θεσμοποι-
ημένες κυρώσεις) και άτυποι (κριτική, γελοιοποίηση και κοινωνική περιθωριοποίη-
ση, κουτσομπολιό, φόβος υπερφυσικής τιμωρίας, κατάρες).

Επιπλέον, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η εκπαίδευση και η κοινωνικοποίηση των παιδιών
με σκοπό την εσωτερίκευση των κοινοτικών αξιών.59

Πέρα από την «πολιτική ανθρωπολογία» και τις «σπουδές ειρήνης», διάφορες με-

μάνγκ, Καρίμπου Αλεούτους, Ιγκλουλίκ, Σαν, Σιριόνο, Τρόμπριαντ, κ.ά.
59 Βλ. Graham Kemp και Douglas P. Fry (επιμ.),  Keeping the Peace: Confict Resolution and Peaceful
Societies Around the World, Routledge, New York and London, 2004.
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λέτες της επιστήμης του δικαίου επικεντρώνονται όχι γενικά στη σχέση εξουσίας αλλά πιο
συγκεκριμένα διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης και δικαιϊκής επίλυσης των συγκρούσεων
δίχως τη μεσολάβηση του Κράτους, από τη σκοπιά της λεγόμενης επανορθωτικής ή αποκα-
ταστατικής δικαιοσύνης. Το σύστημα δικαιοσύνης των Αφίκπο στη νοτιοανατολική Νιγη-
ρία μελετάται από τον Ο. Oko Elechi στο έργο του Doing Justice without State από τη σκο-
πιά της επανορθωτικής, κοινοτιστικής δικαιοσύνης. Aπό το 1902 και την επιβολή της αποι-
κιοκρατίας, το σύστημα δικαιοσύνης των Αφίκπο πήρε μια δευτερεύουσα θέση στην ρύθμι-
ση της κοινωνικής ζωής, εξακολούθησε ωστόσο να λειτουργεί αποτελεσματικά. Μετά το
τέλος της αποικιοκρατίας και παρά την επιβολή από το νιγηριανό κράτος ενός κρατικού δι-
καίου, το μοντέλο των Αφίκπο εξακολουθεί να επιβιώνει και να ριζώνει στις τοπικές παρα-
δόσεις, κουλτούρες και έθιμα των ανθρώπων.

Το σύστημα δικαιοσύνης είναι επικεντρωμένο στο θύμα και τα συναισθήματά του-η
επανόρθωσή της βλάβης που έχει υποστεί προβάλλεται ως ο κύριος στόχος της δικαιοσύ-
νης. Το σύστημα αυτό κρίνεται ως ευέλικτο, δυναμικό, δημοκρατικό, ανθρώπινο. Τα «αν-
θρώπινα δικαιώματα» υποστηρίζει ο συγγραφέας αναγνωρίζονταν ήδη εθιμικά στην προ-
αποικιοκρατική Αφρική, και φέρνει ως παραδείγματα της κοινωνικοπολιτική οργάνωση
των Ασάντι στη Γκάνα και των Ίγκμπο στη Νιγηρία.60 Οι μηχανισμοί απονομής δικαιοσύ-
νης και επίλυσης των κοινωνικών συγκρούσεων περιλαμβάνουν μια σειρά θεσμών διαφορε-
τικών επιπέδων.61 Η οικογένεια, στις πατρογραμμικές και μητρογραμμικές συνομαδώσεις,
αποδίδει δικαιοσύνη μεταξύ των μελών της με κύριο σκοπό την κοινωνική αμοιβαιότητα
και την αποκατάσταση της αρμονίας εντός της ομάδας. Σπάνια επιβάλλονται χρηματικές
ποινές. Η παραδοσιακή απονομή της δικαιοσύνης είναι στη πραγματικότητα μια συμβου-
λιακή διαδικασία, που αποσκοπεί στο να έχει μια θετική επίδραση στον παραβάτη και να
αποκαταστήσει την κοινωνική αρμονία. Η διαδικασία αυτή εκτυλίσσεται μέσω της συμμε-
τοχής, της διαπραγμάτευσης και ενισχύει την κατανόηση και τη θεραπεία τόσο του θύμα-
τος όσο και του παραβάτη. Η κοινωνική οργάνωση των Αφίκπο περιλαμβάνει τόσο πατρο-
γραμμικά όσο και μητρογραμμικά συστήματα ταξινόμησης και ιεραρχίας, και κάθε μέλος
της φυλής ανήκει και στα δύο. Κάθε τέτοιο σύστημα είναι αρμόδιο για την δικαιϊκή επίλυ-
ση των περισσότερων συγκρούσεων μεταξύ των μελών του. Το σύστημα ιεραρχίας κατά
ηλικιακές κλάσεις είναι άλλος ένας κύριος θεσμός επίλυσης διαφορών και κοινωνικού ελέγ-
χου στους Αφίκπο. Τα καθήκοντα των γηραιότερων της κάθε ηλικιακής κλάσης είναι εκτε-
λεστικά, και αφορούν τον εντοπισμό και το μοίρασμα καλλιεργήσιμων εδαφών, την ορ-
γάνωση της κοινοτικής εργασίας, το χτίσιμο και τη συντήρηση σπιτιών και άλλων υποδο-

60 O. Oko Elechi, Doing Justice Without the State: The Afkpo (Ehugbo) Neria Model, Routledge, New
York and London, σελ. xv επ.
61 Όπ.π., σελ. 117 και επ., 220 και επ.
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μών, όπως δρόμων προς τις αγορές και τα αγροκτήματα, την οργάνωση των νεώτερων
στην εκτέλεση τελετουργιών και άλλων κοινωνικών δραστηριοτήτων. Η θρησκευτική εξου-
σία των γηραιών, που πηγάζει από την παράδοση των προγόνων, συναρτάται άμεσα με την
αξίωση ισχύος και αυθεντίας κατά την άσκηση των δικαιϊκών τους καθηκόντων. Οι ιερείς
γηραιοί αποτίουν φόρο τιμής και θυσία αγαθών στους προγόνων, φροντίζοντας για την ηθι-
κή ισορροπία της κοινότητας. Ως προς τις δικαστικές τους αρμοδιότητες, οργανώνουν ανοι-
χτές συνελεύσεις-δικαστήρια, όπου το κάθε μέλος της κοινότητας, χωρίς να εξαιρείται κα-
μία γυναίκα ή παιδί, έχει λόγο και δική του θέση κατά τη διαμόρφωση της κοινής απόφα-
σης  που  λαμβάνεται  με  ομοφωνία,  ύστερα  από  κοπιαστικές  πολύωρες  διαδικασίες.  Το
ανώτερο γενικό συμβούλιο απόδοσης δικαιοσύνης είναι στην πόλη Οκπότα, το «δικαστήριο
έσχατης προσφυγής» όσον αφορά υποθέσεις που αφορούν την ασφάλεια της κοινότητας συνο-
λικά. Οι γυναίκες είναι αποκλεισμένες από αυτό. Στο συμβούλιο αυτό κρίνονται και δια-
κοινοτικές διαφορές ή αντιμαχίες μεταξύ διαφορετικών ομάδων οικογενειών, περιπτώσεις
διαφθοράς τοπικών δικαστηρίων κ.ά. Και στο γενικό αυτό συμβούλιο, η αρχή της ομοφωνί-
ας κυριαρχεί, και η απόφαση αναβάλλεται μέχρι να επιτευχθεί. Το στοιχείο της γλωσσικής
επικοινωνίας εν γένει και ειδικά της ρητορικής κυριαρχεί, όπως και σε όλους τους θεσμούς
των Αφίκπο, και κάθε υπόθεση συζητείται δημόσια και εξαντλητικά, μέχρι την τελική της
κρίση. Άλλος τρόπος επίλυσης διαφορών είναι ο ιερός όρκος στους ιερούς τόπους προσκυνή-
ματος που βρίσκονται σε έξι κύρια διαφορετικά χωριά. Δεδομένου ότι οι Αφίκπο στερού-
νται ένα επιστημονικό σύστημα διακρίβωσης των πραγματικών περιστατικών κάθε υπόθε-
σης, ο όρκος είναι μια μέθοδος που ενεργοποιείται συχνά. Χρησιμοποιείται όταν ένα άτομο
έχει κλέψει και το αρνείται, σε περιπτώσεις μοιχείας στις οποίες συνήθως η γυναίκα είναι
που ορκίζεται, και σε περιπτώσεις που αφορούν την παράνομη χρήση μαγείας ή δηλητηρί-
ου. Επιπλέον, οι μάντεις είναι πολύ σημαντικοί ιερείς «πραγματογνώμονες» και οι αποφάν-
σεις τους εισάγονται στα δικαστήρια έχοντας συχνά αποφασιστική αξία. Οι υποθέσεις που
δεν επιλύονται με τις παραπάνω συμβατικές μεθόδους, οδηγούνται σε ένα από τα δύο παρα-
δοσιακά δικαστήρια, των νεώτερων και των γηραιότερων, σύμφωνα με την ταξινόμηση ανά
ηλικιακή κλάση (πάντως άνω των 50 ετών). Κάθε φορά, οι αποφάσεις ανακοινώνονται στην
αφορά και κυκλοφορών μεταξύ των μελών της κοινότητας, γεγονός που δίνει στο θεσμό δη-
μόσιο χαρακτήρα και νομιμοποίηση. Η σύνθεση του δικαστηρίου περιλαμβάνει μερικούς
εκλεγμένους δικαστές, οι οποίοι επιλέγονται με βάση τις γνώσεις και τη ρητορική τους δει-
νότητα, πέρα από την ηλικία. Τα δικαστήρια αυτά έχουν και νομοθετικό ρόλο, όπως για
παράδειγμα το δικαστήριο των γηραιότερων, στην πόλη Εκπούκε Έσσα που νομοθετεί για
τις γαμήλιες σχέσεις και τις διάφορες τελετουργίες στην πόλη. Οι περισσότερες υποθέσεις
που επιδικάζονται αφορούν περιπτώσεις μαύρης μαγείας, προίκας, κληρονομιάς, κλοπής,
σωματικής βίας, απειθαρχίας των ανθρώπων στην εκτέλεση κοινοτικής εργασίας, αποπλη-
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ρωμές χρεών, και παραβιάσεις παραδοσιακών εθίμων. Το δικαστήριο των νεώτερων (ηλικί-
ας  50  έως  65 χρονών), στην πόλη Εκπούκε Έτο, έχει το ίδιο την ευθύνη εκτέλεσης των
αποφάσεών του, και κύρια αρμοδιότητα τη διατήρηση του νόμου και της τάξης στην κε-
ντρική αγορά κατά τη διάρκεια των κοινωνικών και πολιτικών δραστηριοτήτων στα χωριά.
Οι επίδικες υποθέσεις αφορούν συνήθως διαφορές ιδιοκτησίας της γης, μικροκλοπές, τσα-
κωμούς στην αγορά, διαφορές σε σχέση με τις εργασίες της κοινότητας, απάτες κ.ά. Στα
δικαστήρια αυτά, τόσο ο θύτης όσο και το θύμα συμμετέχουν ενεργητικά στη διευθέτηση
της διαφοράς. Το δικαστικό σώμα, συχνά αποτελούμενο από πάνω από 100 άτομα, συμβο-
λίζει την ίδια την κοινότητα ως διαδικασία, και η καθοδηγητική αρχή είναι η δικαίωση του
θύματος, και η κατανόηση του παραβάτη τόσο από το θύμα όσο και από την κοινότητα. Γί -
νονται προσπάθειες συμβιβασμού του θύτη με το θύμα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, η
βλάβη και η αυτοπεποίθηση της κοινότητας που επλήγη από τη θυματοποίηση του μέλους
ή των μελών της αποκαθίσταται.  Ο ρόλος του αρχηγού του γενικού συμβουλίου στους
Αφίκπο στην επίλυση διαφορών δεν είναι σημαντικός, και υπερισχύει η εγγυητική λειτουρ-
γία των ίδιων των δικαιϊκών θεσμών. Πολύ σημαντικό ρόλο στην επίλυση διαφορών από
την άποψη της διασφάλισης της κοινωνικής ισορροπίας, της εκτόνωσης των εντάσεων και
της επανακοινωνικοποίησης των απομονωμένων μελών, διαδραματίζουν τελετουργίες μα-
σκαρέματος και συλλογικού εορτασμού. Το σύστημα επίλυσης διαφορών είναι επικεντρω-
μένο στο θύμα. Όλα τα μέρη αναγνωρίζουν τη συναισθηματική και υλική απώλεια του θύ-
ματος. Οι παραβάτες και οι οικογένειές τους καθίστανται υπεύθυνοι για τη βλάβη του θύ-
ματος και πείθονται να επανορθώσουν, και απολογούνται στο θύμα, την οικογένεια και την
κοινότητα. Στο θύμα παρέχεται η δυνατότητα και η υποστήριξη στο να εκφράσει το θυμό
του και το αίσθημα απώλειας προκειμένου να γίνει κατανοητή η θυματοποίησή του/της.
Επιπλέον, το σύστημα απονομής δικαιοσύνης είναι ανθρωποκεντρικό και δίνει έμφαση στην
κοινωνική αλληλεγγύη. Αυτό αντανακλάται στην αντιμετώπιση των παραβατών. Γίνονται
προσπάθειες να μην απομονωθεί και αποξενωθεί ο παραβάτης, και η διαιτησία επίλυσης
της διαφοράς δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν συμμετέχει η οικογένειά του. Επιδιώκεται,
μέσω  της  συμβουλιακής-συνελευσιακής  διαδικασίας,  ο  παραβάτης  να  εκφράσει  τύψεις,
ντροπή, μπαίνοντας σε μια διαδικασία επανεκπαίδευσης. Κάποιες παραβάσεις επιτάσσουν
τελετουργικά εξιλέωσης του θύματος, του παραβάτη και όλης της κοινότητας. Κάθε μέλος
της κοινότητας συμμετέχει στις διαδικασίες αυτές λήψης απόφασης και επανόρθωσης της
βλάβης, με ισχυρό αίσθημα ισότητας και δικαιοσύνης, έχοντας ολιστική αντίληψη της κάθε
σύγκρουσης και γνωρίζοντας με αυτή προοπτικά μπορεί να αποτελέσει προοίμιο συγκρού-
σεων που θα απειλήσουν την ίδια την ύπαρξη της κοινότητας.62

Το σύστημα δικαιοσύνης των Αφίκπο μελετάται από τη σύγχρονη σκοπιά της «απο-

62 Όπ.π., passim.
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καταστατικής» ή «επανορθωτικής δικαιοσύνης». Από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 παρα-
τηρείται έκρηξη στη σχετική με την αποκαταστατική δικαιοσύνη βιβλιογραφία, όχι απο-
κλειστικά στα εγκληματολογικά επιστημονικά περιοδικά, αλλά γενικότερα σε όσα αφορούν
τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Η επανορθωτική ή αποκαταστατική δικαιο-
σύνη (restorative justice) αντιμετωπίζει το έγκλημα όχι ως πράξη ενάντια στο κράτος, στον
κάθετο άξονα κράτους-κοινωνίας των ιδιωτών, αλλά ως βλάβη και παραβίαση των διαπρο-
σωπικών σχέσεων, στον οριζόντιο άξονα των κοινωνικών δρώντων. Αυτό σημαίνει ότι η δι -
καιοσύνη οφείλει να έχει στόχο την επανόρθωση της ζημίας ή του κακού που έχει προκλη-
θεί από το δράστη στα θύματα. Γενικές αρχές της επανορθωτικής δικαιοσύνης είναι η απο-
κατάσταση των θυμάτων και των κοινοτήτων, η προώθηση της επανένταξης των δραστών,
η αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ δράστη, θύματος και τοπικών κοινωνιών. Η επανορ-
θωτική δικαιοσύνη εμφανίζεται ως πιο πλουραλιστική και δημοκρατική, επειδή τα μέρη
αξιολογούν και συν-αποφασίζουν το αποτέλεσμα, έχουν δυνατότητα επιλογής του αποτε-
λέσματος ή των ποινών,, συμβάλλοντας έτσι στην εμπέδωση του αισθήματος δικαίου στην
κοινότητα.

«Σχετικοί όροι είναι: η διαμεσολάβηση σε διάφορες μορφές της (νομική,
σχολική, αστική, εργασιακή), η ειρηνική επίλυση συγκρούσεων (confict
resolution),  οι  εναλλακτικοί  τρόποι  επίλυσης  διαφορών  (alternative
dispute resolutions), οι κοινοτικές συνεδρίες, συμμετοχική δικαιοσύνη, η
«διαβουλευτική δημοκρατία» (deliberation democracy) κ.ά. […] Η ολο-
ένα αυξανόμενη εφαρμογή κοινοτικών προγραμμάτων για την πρόληψη
και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας σε Ευρώπη και Β. Αμερική
αντανακλά τον περιορισμό των δημόσιων πολιτικών, την αμφισβήτηση
του «μονοπωλίου» του κεντρικού κράτους στην αντεγκληματική πολιτι-
κή και ταυτόχρονα την αναγκαιότητα συμμετοχής του κοινού στις πολι-
τικές  πρόληψης  και  αντιμετώπισης  του  εγκλήματος  .  Το  κοινοτικό
πρότυπο αντεγκληματικής πολιτικής και η αντίστοιχη μετάβαση από το
δημόσιο στο ιδιωτικό συσχετίζονται με την αποκέντρωση των δράσεων,
την τοπική διαχείριση ορισμένων προβλημάτων εγκληματικότητας και
την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην πρόληψη».63

H «επανορθωτική» ή «αποκαταστατική δικαιοσύνη» διακρίνεται από την «ανταποδοτική

63 Βάσω Αρτινοπούλου, Οι «γκρίζες ζώνες» της αποκαταστατικής δικαιοσύνης, The Art of Crime (ηλεκτρο-
νική έκδοση),  τεύχος 12, Νοέμβριος 2009, διαθέσιμο σε http://theartofcrime.gr/old/oldartofcrime/old.
theartofcrime.gr/index6ea2.html?pgtp=1&aid=1257406096.
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δικαιοσύνη», που συναντάται και αυτή σε προκρατικές κοινότητες αλλά και σήμερα, ως
προς το ότι αντιλαμβάνεται ως κύριο σκοπό της απονομής δικαιοσύνης όχι την τιμωρία του
θύτη αλλά την άμβλυνση των (κοινωνικών) συγκρούσεων.64

4. Αντί επιλόγου

Σύμφωνα με τον Ted Lewellen,

«περισσότερο από το 99% της ανθρώπινης περιπλάνησης πάνω στη γη
εδώ  και  2  με  3  εκατομμύρια  χρόνια,  έγινε  σε  μικρούς,  ευέλικτους
εσμούς, εξισωτικές, νομαδικές ομάδες που αποτελούνταν από πολλές
εκτεταμένες συγγενειακές γραμμές».65

Η κρατική ιστορία υπήρξε μια εξαίρεση στην ανθρώπινη ιστορία. Το αν το κράτος ήταν
αναγκαίο αποτέλεσμα μιας εξελικτικής διαδικασίας και το αν η κρατική ιστορία βρίσκεται
στο τέρμα της οργανωτικής εξέλιξης των κοινωνιών, είναι  δύο διακριτά ερωτήματα τα
οποία δεν μπορούν ακόμη να απαντηθούν. Οφείλουμε, πάντως, να κατανοήσουμε βασικές
εμπειρικές όψεις της δικαιοσύνης δίχως κράτος που ήδη υπήρξε στο παρελθόν και υπάρχει
μειοψηφικά μέχρι σήμερα, ώστε να μπορέσουμε να διανοηθούμε τη δυνατότητα μιας δι-
καιοσύνης δίχως κράτος στη προοπτική του μέλλοντος.



64 Βλ. Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Από την ανταποδοτική στην αποκαταστατική δικαιοσύνη: τιμωρητικότητα ή
άμβλυνση των συγκρούσεων;,  σε Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου,  Η Εγκληματολογία απέναντι  στις
σύγχρονες προκλήσεις: Επετειακό Συνέδριο για τα τριάντα χρόνια δράσης της Ελληνικής Εταιρείας Εγκλημα-
τολογίας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2011, σελ. 115-129.
65 Ted C. Lewellen, Political Anthropolog: An Introduction, γ' έκδ., Praeger, Westport CT and London,
2003, σελ. 44.
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III
Bill of Rights

Μετάφραση-Σχόλια: Ἰάσων Κουτούφαρης-Μαλανδρίνος

Εἰσαγωγή

Τό παρακάτω κείμενο ἐνσωματώθηκε ὡς παράρτημα στό Καταστατικό τῆς Ἐθνικῆς
Φοιτητικῆς Ἕνωσης Ἡνωμένων Πολιτειῶν (United States National Student Association),1

ὅπως αὐτό διαμορφώθηκε κατά τήν Καταστατική Συνέλευση τῆς Ἕνωσης (30 Αὐγούστου
ἕως 7 Σεπτεμβρίου 1947).2 Πρόκειται γιά ἕνα μᾶλλον ἄνισο κείμενο,3 πού προκάλεσε ἀρκε-
τές ἀντιδράσεις ὅσον ἀφορᾶ τό περιεχόμενο καί τήν ἀποτελεσματικότητά του.4

1 Μετά τήν ἐνσωμάτωση τοῦ National Student Lobby τό 1978, ἡ Ἕνωση ὀνομάζεται πλέον United States
Student  Association.  Γιά περισσότερα ἱστορικά στοιχεῖα,  βλ.  Eugene G. Schwartz,  American Students
Organize: Founding the National Student Association After World War II.  An Antholog and Source Book,
American Council on Education/Praeger, Westport CT, 2006. 
2 Τό πρωτότυπο κείμενο ὑπάρχει στήν ἔκδοση United States National Student Association, Report of the
Constitutional  Convention,  Including a History,  the Constitution and By-laws and Summarized Panel
Reports Which Outline the Program of the USNSA,  Madison WI, Constitutional Convention, 1947-
1948, σελ. 13-14. Ἡ Διακήρυξη συνοδεύεται ἀπό μία σειρά διαδικαστικῶν κριτηριῶν τά ὁποῖα ρυθμίζουν
τήν ἐφαρμογή τῶν δικαιωμάτων καί τά ὁποῖα δέν μεταφράζονται ἐδῶ.
3 Κατά τόν  A. Johnston,  ἡ Διακήρυξη «ἔπασχε ἀπό ἀνακριβῆ γραφή καί ἀσυνέπειες στό περιεχόμενο καί
τόν τόνο. Ἀξίωνε κάποια δικαιώματα μέ γενικευτικούς, εὐρεῖς ὅρους [...], ἀλλά παραγέμιζε ἄλλα μέ περιορι -
σμούς καί ἐπιφυλάξεις», ἐνῶ τό προοίμιό της χαρακτηριζόταν ἀπό «ἔλλειψη ρητορικῆς δύναμης» (J. Angus
Johnston, The United States National Student Association: Democracy, Activism, and the Idea of the Student,
1947-1978, ἀνέκδοτη διδακτορική διατριβή, The City University of New York, 2009, σελ. 145).
4 Βλ. γιά παράδειγμα τήν κριτική τοῦ κατά τά ἄλλα συμπαθοῦντος Edward A. Fitzpatrick, Student Bill of
Rights of the United States National Student Association, School and Society, τεῦχος 1755, τόμος 68, 14

Αρχειοθραύστης, τεύχος 7, 2017, σελ. 44-48.



BILL OF RIGHTS

Σέ κάθε περίπτωση (καί λαμβάνοντας βεβαίως ὑπ’ ὄψιν ὅτι συχνά ἕνας Εὐρωπαῖος
βλέπει ἀντιφάσεις ἐκεῖ ὅπου ἕνας Ἀμερικανός βλέπει ἐλευθερία), ἡ Διακήρυξη ἀντανακλᾶ
τόν ἀντιφατικό συσχετισμό δυνάμεων μέσα στήν Ἕνωση, ἡ ὁποία ἱδρύθηκε ὡς παρακλάδι
τῆς φιλοσοβιετικῆς Διεθνοῦς Ἕνωσης Φοιτητῶν τό 1946 ἀπό τήν ὁποία ὅμως γρήγορα
ἀπομακρύνθηκε, ἐπιτέθηκε στόν μακαρθισμό τό 19515 ἔχοντας ἤδη ξεκινήσει μία δεκαετῆ
μυστική συνεργασία μέ τήν CIA τό 1950,6 ὑπῆρξε ἐξαιρετικά εὐαίσθητη σέ θέματα φυλετι-
κῶν διακρίσεων ἐντός συνόρων (ἐκλέγοντας ὡς δεύτερο πρόεδρό της ἕναν Ἀφροαμερικανό
τό 1948,7 συμμετέχοντας δυναμικά στό Κίνημα γιά τά Πολιτικά Δικαιώματα8 καί ἐπιδοκι-
μάζοντας τήν Μαύρη Δύναμη τό 19679) ἀλλά ἀντιμετώπισε μᾶλλον χλιαρά ἀντίστοιχα ζη-
τήματα ἐκτός συνόρων (π.χ. τό ἀπαρτχάιντ).10

Μ’ ὅλα της τά προβλήματα, ἡ Διακήρυξη τῶν Δικαιωμάτων παραμένει ἕνα ὁρόσημο
στήν ἱστορία τῆς μέχρι σήμερα «μεγαλύτερης, πιό εὐρείας ἐθνικῆς φοιτητικῆς ἕνωσης στίς
Ἡνωμένες Πολιτεῖες».11

Αὐγούστου 1948, σελ. 97-98.
5 Johnston, ὅπ.π., σελ. 221-222.
6 Johnston, ὅπ.π., σελ. 197 ἑπ.
7 Johnston, ὅπ.π., σελ. 485.
8 Johnston, ὅπ.π., σελ. 275 ἑπ.
9 Johnston, ὅπ.π., σελ. 376-377.
10 Angus Johnston,  A Brief  History of  NSA and USSA,  προσβάσιμο σέ http://usstudents.org/about/
history/.
11 Angus Johnston, ὅπ.π..
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Κανονισμός ΙΙΙ.
Διακήρυξη τῶν Δικαιωμάτων.

Στοχεύοντας στήν διαφύλαξη καί ἐπέκταση τῶν ὅρων τῶν ἀπαραίτητων γιά τήν πλήρη ἐπί-
τευξη τῶν ἐκπαιδευτικῶν σκοπῶν, καί μέ πλήρη ἐπίγνωση τῶν εὐθυνῶν καί ἀντιρρήσεων
πού προκύπτουν ἀπό ὁποιαδήποτε διακήρυξη θεμελιωδῶν δικαιωμάτων, ἡ Ἐθνική Φοιτη-
τική Ἕνωση θεωρεῖ τά ἀκόλουθα δικαιώματα οὐσιώδη γιά τήν πλήρη ἀνάπτυξη τοῦ φοιτη-

τῆ ὡς ἀτόμου καί τήν ἐκπλήρωση τῶν καθηκόντων του ὡς πολίτη:12

1
Τό δικαίωμα κάθε φοιτητῆ σέ πανεπιστημιακή ἐκπαίδευση.

2
Τό δικαίωμα νά ἐρευνᾶ ἐλεύθερα καί νά δημοσιεύει, νά συζητᾶ καί νά ἀνταλλάσσει τυχόν

εὐρήματα ἤ συστάσεις, εἴτε ἀτομικά εἴτε σέ συνεργασία μέ τοπικές, ἐθνικές ἤ διεθνεῖς
ὁμάδες.

3
Τό δικαίωμα τῶν φοιτητῶν σέ μία σαφῆ καί περιεκτική δήλωση, πρό τῆς εἰσαγωγῆς στό

πανεπιστήμιο, τῶν συμβατικῶν τους δικαιωμάτων, ὑποχρεώσεων καί εὐθυνῶν σέ σχέση μέ
τίς ἐκπαιδευτικές καί ἐξωδιδακτικές13 δραστηριότητες.

12 Τό προοίμιο τοῦ ἴδιου τοῦ καταστατικοῦ εἶναι ἴσως πιό ἐμπνευσμένο:  «Ἐμεῖς, οἱ φοιτητές τῶν Ἡνω-
μένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς, ἐπιθυμώντας νά προασπίσουμε τήν ἀκαδημαϊκή ἐλευθερία καί τά φοιτητικά
δικαιώματα, νά κινητοποιήσουμε καί νά βελτιώσουμε τούς δημοκρατικούς φοιτητικούς συλλόγους, νά ἀναπτύ-
ξουμε καλύτερες ἐκπαιδευτικές προδιαγραφές, ἐγκαταστάσεις καί διδακτικές μεθόδους, νά βελτιώσουμε τήν
πολιτιστική, κοινωνική καί φυσική εὐημερία τῶν φοιτητῶν, νά προωθήσουμε τήν διεθνῆ συνεννόηση καί φιλία,
νά ἐξασφαλίσουμε σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους, λόγῳ τῆς ἐγγενοῦς τους ἀξιοπρέπειας ὡς ἀτόμων, ἴσα δικαιώμα-
τα καί ἴσες δυνατότητες γιά πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια καί ἀνώτερη ἐκπαίδευση ἀνεξαρτήτως φύλου, φυ-
λῆς, θρησκείας, πολιτικοῦ φρονήματος ἤ οἰκονομικῶν περιστάσεων, νά ἐνθαρρύνουμε τήν ἀναγνώριση τῶν δι -
καιωμάτων καί τῶν ὑποχρεώσεων τῶν φοιτητῶν ἀπέναντι στό σχολεῖο, τήν κοινότητα, τήν ἀνθρωπότητα καί
τόν Θεό, καί νά προστατεύσουμε τά συμφέροντα καί τήν ἀκεραιότητα τῆς κυβέρνησης καί τοῦ πολιτεύματος
τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς, ψηφίζουμε τό παρόν Καταστατικό τῆς Ἐθνικῆς Φοιτητικῆς Ἕνωσης
τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν» (United States National Student Association, ὅπ.π., σελ. 5).
13 ἀγγλ. extra-curricular.
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4
Τό δικαίωμα κάθε φοιτητῆ νά ἀσκεῖ πλήρως τά δικαιώματά του ὡς πολίτης, σχηματίζο-

ντας ἤ συμμετέχοντας σέ τοπικές, ἐθνικές ἤ διεθνεῖς ὀργανώσεις πνευματικῶν, θρησκευτι-
κῶν, κοινωνικῶν, πολιτικῶν, οἰκονομικῶν ἤ πολιτισμικῶν σκοπῶν, καί νά δημοσιοποιεῖ

καί νά διαδίδει τίς θέσεις τους.

5
Τό δικαίωμα τῶν ἀναγνωρισμένων φοιτητικῶν ὀργανώσεων νά χρησιμοποιοῦν τό ὄνομα

τοῦ πανεπιστημιακοῦ ἱδρύματος, ἐφ’ ὅσον ὑπόκεινται στίς ρυθμίσεις του ἀναφορικά μέ ἐξω-
πανεπιστημιακές14 δραστηριότητες.

6
Τό δικαίωμα τῶν φοιτητῶν καί τῶν ἀναγνωρισμένων φοιτητικῶν ὀργανώσεων νά χρησιμο-
ποιοῦν τίς πανεπιστημιακές ἐγκαταστάσεις, ὑπό τόν ὅρο ὅτι αὐτές χρησιμοποιοῦνται γιά
τόν σκοπό πού συμφωνήθηκε, χωρίς ἄλλες διατυπώσεις πλήν τῶν ἀπαιτούμενων γιά τόν

προγραμματισμό τοῦ χρόνου καί τοῦ χώρου τῶν συναθροίσεων.

7
Τό δικαίωμα νά προσκαλοῦν καί νά παρακολουθοῦν ὁμιλητές τῆς ἐπιλογῆς τους πάνω σέ

θέματα τῆς ἐπιλογῆς τους.

8
Τό δικαίωμα τῶν φοιτητῶν νά συμμετέχουν ἐλεύθερα σέ ἐξωπανεπιστημιακές δραστη-

ριότητες, ὑπό τόν ὅρο νά μήν ἰσχυρίζονται ὅτι ἀντιπροσωπεύουν τό πανεπιστημιακό ἵδρυ-
μα, ἀσκώντας τά δικαιώματά τους ὡς πολίτες σέ ἐπίπεδο κοινοτικό, πολιτειακό, καί ἐθνι-

κό.

14 ἀγγλ. off-campus.
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9
Τό δικαίωμα νά δημιουργοῦν καί νά δημοσιεύουν τακτικές ἐκδόσεις, ἐλεύθερα ἀπό κάθε λο-

γοκρισία ἤ ἄλλη πίεση μέ στόχο τόν ἔλεγχο τῆς ἐκδοτικῆς πολιτικῆς,15 ὅπου ἡ ἐλεύθερη
ἐπιλογή καί ἀπομάκρυνση τῶν συντακτικῶν ὁμάδων ἀνήκει ἀποκλειστικά στίς ὀργανώσεις

πού χρηματοδοτοῦν τίς ἐκδόσεις τους.

10
Τό δικαίωμα νά ἱδρύουν δημοκρατικούς φοιτητικούς συλλόγους16 μέ ἐπαρκεῖς δημοκρατι-

κές ἐγγυήσεις ἐνάντια στήν κατάχρηση τῶν ἐξουσιῶν τους.

11
Τό δικαίωμα τῆς ἀναφορᾶς μέσῳ κατάλληλων διαύλων σχετικά μέ ἀλλαγές στό πρόγραμ-

μα ἤ τούς καθηγητές.

12
Τό δικαίωμα τῆς ἴσης εὐκαιρίας στήν ἀπόλαυση τῶν δικαιωμάτων αὐτῶν χωρίς διάκριση
φυλῆς, χρώματος, φύλου, ἐθνικότητας, θρησκευτικῶν πεποιθήσεων ἤ πολιτικῶν φρονη-

μάτων.


15 ἀγγλ. editorial policy.
16 ἀγγλ. student governments.
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