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O James C. Scott είναι Αμερικανόσ κακθγθτισ πολιτικών επιςτθμών και ανκρωπολογίασ ςτο 

πανεπιςτιμιο του Yale. Τα ερευνθτικά του ενδιαφζροντα ςχετίηονται με τθν πολιτικι 

οικονομία, τθ ςυγκριτικι μελζτθ αγροτικών κοινωνιών, τισ κεωρίεσ τθσ θγεμονίασ και τθσ 

αντίςταςθσ, τθν αγροτικι πολιτικι, τθν επανάςταςθ, τθ Νοτιοανατολικι Αςία, τισ κεωρίεσ 

των ταξικών ςχζςεων και τον αναρχιςμό. 

Η ςυγκεκριμζνθ ςυνζντευξθ δόκθκε ςτο blog Aragon Black τον Σεπτζμβριο του 2019 με 

αφορμι τθν ζκδοςθ του βιβλίου του Scott, Against the Grain: A Deep History of the Earliest 

Agrarian States. Το θχθτικό τθσ ςυνζντευξθσ μπορεί να βρεκεί εδώ. 

Τθ μετάφραςθ από τα αγγλικά ζκανε ο Στζλιοσ Κουφογιαννάκθσ. 

Θα μποροφςατε να μασ πείτε τα κίνθτρά ςασ πίςω από τθ ςυγγραφι αυτοφ του βιβλίου;1 

Σε ποιουσ λόγουσ αντιτίκεται αυτό το βιβλίο και τι εναλλακτικοφσ λόγουσ προτείνει; 

Ξεκίνθςε ςαν ζνα τυχαίο ςυμβάν, ι μια παράκαμψθ, με τθν ζννοια ότι είχα μόλισ τελειϊςει 

το The art of not being governed  για τουσ ορεινοφσ πλθκυςμοφσ τθσ Νοτιοανατολικισ 

Αςίασ, το οποίο μεταφράςτθκε  από τον οίκο «La decouverte» υπό τον τίτλο «Zomia»),2 και 

χαλάρωνα μετά το βιβλίο. Ενϊ διάβαηα για τον ποταμό Ιραουάντι και το νζο μου 

ερευνθτικό εγχείρθμα, μου ηθτικθκε να δϊςω μερικζσ διαλζξεισ πολφ υψθλοφ κφρουσ με 

τίτλο «The Tanner»,3 τισ οποίεσ όμωσ ικελα να αναβάλω, κακϊσ απολάμβανα το γεγονόσ 

ότι είχα ελεφκερο χρόνο για διάβαςμα και δεν ικελα να αναλάβω άλλα κακικοντα. 

Ρροςπάκθςα λοιπόν να τισ αναβάλω αλλά μου είπαν ότι δεν γινόταν. Ζτςι ςκζφτθκα πωσ 

κα μποροφςα να κάνω κάτι ςτα γριγορα μιασ και κάνω αυτό το μάκθμα για τθ ςυγκριτικι 

μελζτθ των αγροτικϊν κοινωνιϊν, ςε ςυνεργαςία με άλλουσ ανκρϊπουσ, εδϊ και είκοςι 

χρόνια. Ράντοτε μζχρι τότε θ πρϊτθ διάλεξθ που ζδινα αφοροφςε τθν εξθμζρωςθ φυτϊν 

και ηϊων ςτα πρϊιμα κράτθ, αλλά ςυνειδθτοποίθςα ότι οι διαλζξεισ μου ιταν 

ξεπεραςμζνεσ και ζτςι ςκζφτθκα ότι ίςωσ μποροφςα να τισ βελτιϊςω χάρθ ςτισ διαλζξεισ 

«Tanner». Για να ςυντομεφω, πζραςα 20 μινεσ διαβάηοντασ όλθ τθν αρχαιολογία και τθν 

αρχαία ιςτορία τθσ εξθμζρωςθσ ςτα πρϊιμα κράτθ και ςυνειδθτοποίθςα ότι ςτο παρελκόν 

οι διαλζξεισ μου ιταν λανκαςμζνεσ και αφελείσ. Στθν πραγματικότθτα, όταν είχα δϊςει μια 

ςχετικι διάλεξθ ςτο Harvard, αυτι ιταν ςτθν ουςία μια παρουςίαςθ τθσ άγνοιάσ μου, 

κακϊσ οτιδιποτε είχα ςκεφτεί μζχρι τότε για τθν πρϊιμθ εξθμζρωςθ ιταν εντελϊσ 

λανκαςμζνο. Ζτςι αφιζρωςα τρία χρόνια ϊςτε να μελετιςω πιο ςυςτθματικά και να 

ςυγκεντρϊςω όλα όςα είχα καταλάβει από τθν μελζτθ μου ςτθν αρχαιολογία και τθν 

αρχαία ιςτορία τθσ διαδικαςίασ εξθμζρωςθσ ςτα πρϊιμα κράτθ. Είμαι ζνασ καταπατθτισ, 

ζνασ υποκριτισ, ζνασ "λακροκιρασ". Δεν είμαι αρχαιολόγοσ, δεν είμαι ιςτορικόσ των 

εκνϊν, οπότε αυτι ιταν μια προςπάκεια να παρουςιάςω ςε ζνα μορφωμζνο κοινό ό,τι εγϊ 

ζχω κατανοιςει για το πϊσ θ βαςικι μασ ιςτορία είναι λανκαςμζνθ ςε μερικά κεμελιϊδθ 

ςθμεία.  

Μπορείτε να μασ εξθγιςετε τι είναι λάκοσ ςτθ κεμελιϊδθ ιςτορία των κρατϊν; 

                                                           
1
 Υπονοείται το τελευταίο βιβλίο του Scott, Against the Grain: A Deep History of the Earliest Agrarian 

States, Yale University Press, 2017 – ΣτΜ. 
2
 Εδϊ αναφζρεται ςτθν γαλλικι μετάφραςθ του βιβλίου The Art of Not Being Governed: An Anarchist 

History of Upland Southeast Asia, Yale University Press, 2011  – ΣτΜ. 
3
 Τα «Tanner Lectures on Human Values» αποτελοφν υψθλοφ κφρουσ διαλζξεισ των ανκρωπιςτικϊν 

επιςτθμϊν. Θεςμοκετικθκαν από τον Αμερικάνο Obert Clark Tanner το 1978−ΣτΜ. 

https://blog.aragon.black/interview-james-c-scott/
https://www.youtube.com/watch?v=9pLrI6NBBHU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3q15zvKSlKAJCcY3UOs49GH-lMvxDQgd3wTHp0FUB_DEKKHplaLVM1vXY
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H κλαςικι ιςτορία που μακαίνουμε ςαν μακθτζσ ςτο ςχολείο είναι ότι πριν από περίπου 

10.000 χρόνια ο homo-sapiens κατάφερε να καλλιεργιςει φυτά και ζτςι μπορζςαμε για 

πρϊτθ φορά να μζνουμε ςτο ίδιο μζροσ και να καλλιεργοφμε το φαγθτό μασ. Το γεγονόσ 

αυτό βελτίωςε τθν αςφάλεια, τθν υγεία και τθν αφκονία μασ. Σαν αποτζλεςμα, γίναμε 

λιγότερο κινθτικοί και μπορζςαμε να διατθριςουμε μεγάλα χωριά με ςτακερι γεωργία. 

Μετά φτιάξαμε πόλεισ και ςτθ ςυνζχεια αναπτφξαμε πολιτιςμό. Αυτι είναι θ τυπικι 

αφιγθςθ που ζχουμε αφομοιϊςει. Και το μεγαλφτερο μζροσ αυτισ τθσ αφιγθςθσ είναι 

κεμελιακά λάκοσ. 

Για παράδειγμα, υπάρχουν τεκμιρια που δείχνουν ότι ςτθ Μεςοποταμία, ςτο δζλτα του 

Τίγρθ και του Ευφράτθ, υπιρξαν πόλεισ των 1.500 με 2.000 ανκρϊπων πολφ πριν υπάρξουν 

ενδείξεισ για ανάπτυξθ γεωργίασ ςε ςτακερά χωράφια. Απόλυτα πειςτικι τεκμθρίωςθ για 

τθν εξθμζρωςθ φυτϊν υπάρχει για το 4.000 π.Χ., πριν από αυτό δεν ζχουμε καμία ζνδειξθ 

ότι θ ςτακερι γεωργία ιταν διαδεδομζνθ. Το ερϊτθμα που τίκεται λοιπόν είναι:  γιατί μασ 

πιρε 4.000 χρόνια από τθν εξθμζρωςθ των φυτϊν για να οδθγθκοφμε ςε αυτό που 

αντιλαμβανόμαςτε ωσ ςτακερι γεωργία ςε κακοριςμζνα χωράφια; 

To άλλο ςτοιχείο, φυςικά, το οποίο δεν είχα ςυνειδθτοποιιςει πριν κάνω αυτι τθν ζρευνα, 

είναι ότι υπάρχει θ υπόκεςθ ότι ςαν είδοσ ανυπομονοφςαμε να εγκαταςτακοφμε και να 

παραμείνουμε ςε ζνα μζροσ. Υπάρχει δθλαδι θ εικαςία ότι το να είςαι ςτακερόσ ιταν 

προτιμότερο και πιο επικυμθτό από το να μετακινείςαι ςτο χϊρο. Πμωσ και αυτό δείχνει να 

είναι επίςθσ αναλθκζσ, κακότι υπάρχει μία περίοδοσ τουλάχιςτον δφο-τριϊν χιλιάδων 

χρόνων όπου οι άνκρωποι κινοφνται ςυνεχϊσ μπροσ-πίςω, μεταξφ αφ’ ενόσ μορφϊν 

τοπικισ παραγωγισ, που περιλαμβάνουν γεωργία και νομαδικι κτθνοτροφία, και αφ’ 

ετζρου του κυνθγιοφ και τθσ τροφοςυλλογισ. Η ιδζα λοιπόν ότι κακζνα από αυτά είναι ζνα 

ςτάδιο που από τθ ςτιγμι που το διαβείσ δεν μπορείσ να γυρίςεισ πίςω, φαίνεται να είναι 

ριηικά λάκοσ. 

Για όςουσ δεν ζχουν διαβάςει το βιβλίο ςασ, μπορείτε να μασ πείτε γιατί θ γζννθςθ των 

πρϊτων κρατϊν ςυνδζεται με τθν καλλιζργεια ςιτθρϊν; 

Αυτό που είναι εντυπωςιακό, και δεν είναι εντυπωςιακό μόνο για τθ Μζςθ Ανατολι αλλά 

και για τθ Μεςοποταμία και τθν Αίγυπτο, είναι ότι τα ςιτθρά τα οποία ςυνδζονται με τισ 

πρϊιμεσ πόλεισ και τον πολιτιςμό είναι είτε το ςιτάρι είτε το κρικάρι. Το κρικάρι γίνεται 

ςθμαντικότερο από το ςιτάρι μετά από λίγο. Στθν Κίνα, φυςικά είναι το κεχρί και ςτθ 

ςυνζχεια είναι το ρφηι, ανάλογα με το αν βρίςκεςαι ςτθν κοιλάδα του Κίτρινου Ροταμοφ ι 

ςτθν κοιλάδα του Yansa. Και ςτο νζο κόςμο, τα πρϊτα κράτθ είναι φυςικά κράτθ που 

οργανϊνονται γφρω από το καλαμπόκι. Και το επιχείρθμά μου είναι ότι τα ςιτθρά ζχουν 

τεράςτια πλεονεκτιματα για τα κράτθ και τον κρατικό ζλεγχο. Ρρϊτα απ' όλα, για να 

υπάρχει κράτοσ χρειάηεται μια πλθμμυρικι πεδιάδα, χρειάηεται δθλαδι να είναι δίπλα ζνα 

ποτάμι με ετιςιο ρυκμό πλθμμυρϊν οι οποίεσ διανζμουν λάςπθ ςε ζνα ευκφ επίπεδο. 

Αυτό προςφζρει ζνα είδοσ κρεπτικοφ εμπλουτιςμοφ των χωραφιϊν ςτα οποία κακίςταται 

ζτςι δυνατό να αναπτυχκεί αρκετά γριγορα ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ καλλιεργειϊν, κακϊσ το 

ζδαφοσ ζχει ιδθ προετοιμαςτεί από τθν πλθμμφρα. Αυτό ονομάηεται γεωργία φφεςθσ 

πλθμμφρασ [flood recession agriculture]. Ζτςι, όλοι οι πρϊιμοι πολιτιςμοί εμφανίηονται ςε 

πλθμμυρικζσ εκτάςεισ ςτθ βάςθ ςυνικωσ κάποιου ποταμοφ, αλλά μερικζσ φορζσ και ςε 

ορεινζσ κοιλάδεσ. Και περιλαμβάνουν ςιτθρά. Και αυτι θ ςπουδαιότθτα των ςιτθρϊν είναι 

ότι αναπτφςςονται πάνω από το ζδαφοσ και ωριμάηουν ταυτόχρονα. Αν το κράτοσ κζλει τα 
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ςιτθρά ι μζροσ των ςιτθρϊν ςου πρζπει απλά να περιμζνει μζχρι να κεριςτοφν. Τα βάηεισ 

ςτθ ςιταποκικθ και το κράτοσ παίρνει το 10%, 20%, ι οςοδιποτε, ςαν φόρο. 

Το πλεονζκτθμα των ςιτθρϊν είναι ότι μποροφν να ςυγκεντρϊςουν ζναν μεγάλο αρικμό 

ανκρϊπων ςε μια πλθμμυρικι πεδιάδα και ςε μια μικρι περιοχι, τθν οποία τα πρϊιμα 

κράτθ μποροφν να ελζγξουν και άρα θ ςυγκομιδι μπορεί να καταμετρθκεί. Εάν τα ςιτθρά 

καταμετρθκοφν ςωςτά, γίνονται πολφτιμα ανά μονάδα βάρουσ και όγκου. Και μποροφν να 

διανεμθκοφν ςε μερίδια ςε ζνα ανελεφκερο εργατικό δυναμικό. Το επιχείρθμά μου λοιπόν 

είναι ότι αυτό δεν ιςχφει για τισ πατάτεσ, τισ γλυκοπατάτεσ, το Καςάμα ι τισ καλλιζργειεσ 

ριηϊν και βολβϊν γιατί όλα αυτά αναπτφςςονται κάτω από το ζδαφοσ. Επομζνωσ δεν 

μποροφν να καταμετρθκοφν εφκολα και για αυτό είναι δφςκολο μετά για το κράτοσ να τα 

ιδιοποιθκεί. 

Για αυτόν τον λόγο δεν υπάρχει, για ςασ, κανζνα κράτοσ τθσ πατάτασ ι κράτοσ 

φαςολιϊν… 

Σωςτά. Και ςτθ Νοτιοανατολικι Αςία μπορϊ να επιδείξω παραδείγματα όπου οι άνκρωποι 

αλλάηουν το είδοσ των καλλιεργειϊν τουσ ϊςτε να αποφφγουν τθν κρατικι φορολόγθςθ. 

Θ ςυγκζντρωςθ εξουςίασ και πλθκυςμϊν είναι ζνα από τα κεντρικά χαρακτθριςτικά των 

κρατϊν. Θα μποροφςατε να μασ μιλιςετε για τα προβλιματα που ζχει δθμιουργιςει 

αυτι θ ςυγκζντρωςθ κατά τθν ιςτορία των πρϊτων κρατϊν; 

Αυτι είναι μια πολφ μεγάλθ ςυηιτθςθ. Θα προςπακιςω να είμαι πολφ ςφντομοσ. Λοιπόν, 

το πρϊιμο κράτοσ ζχει το πρόβλθμα του ελζγχου του πλθκυςμοφ του και τθσ ςυγκζντρωςθσ 

τθσ προμικειασ τροφίμων ςε μια μικρι περιοχι. Φυςικά μια πλθμμυρικι πεδιάδα, θ οποία 

είναι επίπεδθ, και ζνασ διακζςιμοσ ποταμόσ κακιςτοφν εφκολθ τθν μετακίνθςθ ςιτθρϊν, 

ανκρϊπων, ορυκτϊν, καυςόξυλων και οφτω κακεξισ. Γι' αυτόν τον λόγο, είναι ςε τζτοιου 

τφπου οικολογικά περιβάλλοντα που εμφανίηονται τα περιςςότερα πρϊιμα κράτθ. Τα 

κράτθ για τα οποία μιλάμε ςτθν πρϊιμθ Μζςθ Ανατολι είναι μάλλον ςαν το παλιό Ραρίςι. 

Μπορείσ να περπατιςεισ από τθ μια πλευρά ςτθν άλλθ ςε μια μζρα. Και είναι ςπάνιο 

κάποιο από αυτά τα κράτθ να είναι πάνω από 10, 15 μίλια κατά μικοσ. Αυτό είναι το 

μζγιςτο. 

Και πολλά από αυτά είναι πολφ μικρότερα. Ράντωσ το πρόβλθμα του ελζγχου των 

πλθκυςμϊν που απζχουν από το παλάτι και το κζντρο του κράτουσ υπιρξε ζνα τεράςτιο 

πρόβλθμα για τα πρϊιμα κράτθ. Ρρόβλθμα ακόμθ αποτελεί ότι οι άνκρωποι που είναι 

δυςαρεςτθμζνοι λόγω φόρων ι αποτυχίασ των καλλιεργειϊν ι εμφυλίων πολζμων και 

οφτω κακεξισ, είναι πικανό απλά να βγουν εκτόσ του πεδίου του κρατικοφ ελζγχου. Και 

ζτςι ο ςυγκεντρωτιςμόσ, ο μόνοσ ςυγκεντρωτιςμόσ που ιταν δυνατόσ ςτον αρχαίο κόςμο, 

ςυνζβαινε ςε μια πολφ μικρι περιοχι που χαρακτθριηόταν από πολφ πλοφςια εδάφθ και 

παρουςία ςιτθρϊν. Εκτόσ αυτϊν των περιοχϊν ιταν εξαιρετικά ςπάνιο να υπάρξει 

οτιδιποτε που να προςομοιάηει ςε κράτοσ, εκτόσ εάν ιταν πάνω ςε ζναν εμπορικό κόμβο 

μιασ πολφ ςθμαντικισ εμπορικισ διαδρομισ. Με αυτόν τον τρόπο μποροφςαν να υπάρχουν 

πολλά κράτθ που κατάφερναν να επιβιϊνουν απλά φορολογϊντασ το εμπόριο κατά μικοσ 

του ποταμοφ, ςε εκείνο το ςθμείο του που ιλεγχαν. 

Θα μποροφςατε να μασ εξθγιςετε λίγο τα δθμογραφικά προβλιματα που 

δθμιουργοφνται από τθ ςυγκζντρωςθ πλθκυςμϊν; 



4 
 

Ναι, μάλιςτα αυτό ιταν μια ζκπλθξθ για μζνα κατά τθ διάρκεια τθσ ζρευνάσ μου. 

Συνειδθτοποίθςα ότι οι περιςςότερεσ από τισ μολυςματικζσ αςκζνειεσ που γνωρίηουμε 

ςτον ςφγχρονο κόςμο, μαγουλάδεσ, ιλαρά, ανεμοβλογιά ι πανϊλθ, είναι αςκζνειεσ που 

μεταφζρονται μεταξφ οικόςιτων ηϊων και ανκρϊπων. Ρλζον, είναι ςαφζσ ότι εμείσ, οι 

homo-sapiens, μεταφζραμε ςτα κατοικίδια ηϊα τισ αςκζνειζσ μασ, όπωσ ακριβϊσ αυτά μασ 

ζδωςαν τισ δικζσ τουσ αςκζνειεσ. Αλλά τθν ιςτορία δεν τθ γράφουν τα ηϊα. Ζτςι, όλεσ αυτζσ 

οι μολυςματικζσ αςκζνειεσ ονομάηονται ηωονοςογόνεσ αςκζνειεσ επειδι μετακινοφνται 

από τα ηϊα ςτα ανκρϊπινα όντα. Αυτζσ οι αςκζνειεσ απαιτοφν ςυγκζντρωςθ πλθκυςμοφ 

ϊςτε να εξαπλωκοφν. Στα πρϊιμα κράτθ ιταν θ πρϊτθ φορά που υπιρξαν μεγάλεσ 

ςυγκεντρϊςεισ ανκρϊπων, 20 ι 30 φορζσ μεγαλφτερεσ από οποιουδιποτε είδουσ 

παλαιότερεσ κυνθγετικζσ και ςυλλεκτικζσ κοινότθτεσ. Συνεπϊσ αυτά τα δθμογραφικά 

ςτοιχεία και ο ςυνωςτιςμόσ κατζςτθςαν δυνατι αυτι τθν τάςθ, όπωσ επίςθσ και ότι τα 

εξθμερωμζνα ηϊα ιταν εξίςου ςυνωςτιςμζνα ςε αυτά τα πρϊιμα κράτθ. Οι περιςςότερεσ 

από αυτζσ τισ μολυςματικζσ αςκζνειεσ δεν υπιρχαν καν πριν από τα πολφ πρϊιμα κράτθ. 

Λόγω τθσ δθμογραφίασ αυτϊν των κρατϊν, οι πλθκυςμοί, τόςο των εξθμερωμζνων ηϊων 

όςο και των ανκρϊπων, ιταν εξαιρετικά ευάλωτοι ςε εξάρςεισ αςκενειϊν. Σε τζτοιο ςθμείο 

ϊςτε να υπάρξουν ςτα πρϊιμα κράτθ πολλοί κρθςκευτικοί ςυμβολιςμοί και να 

αναπτυχκοφν τρόποι αποφυγισ αςκενειϊν με ςυγκεκριμζνα ξόρκια κακϊσ και ζνα ςφνολο 

προλθπτικϊν μζτρων. Για παράδειγμα, ζνασ ςτρατόσ από ζνα πρϊιμο κράτοσ τθσ 

Μεςοποταμίασ δεν μποροφςε να γυρίςει κατευκείαν πίςω μετά από μια εκςτρατεία. 

Ζπρεπε πρϊτα να ςταματιςει περίπου 10 μίλια μακριά από τθν πόλθ ςτθν οποία ηοφςε. 

Εκεί οι ςτρατιϊτεσ όφειλαν να καταςτρζψουν και να κάψουν όλα τα όπλα και τα ροφχα 

τουσ και ςτθ ςυνζχεια να επιςτρζψουν ςτθν πόλθ τουσ γυμνοί, ϊςτε να μθν φζρουν 

αςκζνειεσ από τθν περιοχι ςτθν οποία επιτζκθκαν. 

Στθ ςφγχρονθ δθμόςια υγεία αυτζσ τισ αποκαλοφμε «ενδοκοινοτικζσ λοιμϊξεισ» 

[community acquired inflections]. Η πιο επικετικι είναι θ ιλαρά, γιατί είναι ίςωσ θ πιο 

μολυςματικι. Ζνα ενδιαφζρον ςτοιχείο αφορά τον ικαγενι αμερικανικό πλθκυςμό που 

βριςκόταν ςτον Βερίγγειο πορκμό πριν από 15.000 ι 13.000 χρόνια, ο οποίοσ ηοφςε ςε τόςο 

μικρζσ ομάδεσ και χωρίσ κακόλου εξθμερωμζνα ηϊα, με αποτζλεςμα να μθν φζρει καμία 

από αυτζσ τισ αςκζνειεσ. Ζτςι όταν οι Ευρωπαίοι ζφταςαν ςτον νζο κόςμο, το πρϊτο 

ςχόλιο, ςχεδόν όλων, ιταν για το πόςο ςωματικά εφρωςτοι και υγιείσ ζμοιαηαν οι ντόπιοι 

Αμερικανοί ςε ςφγκριςθ με τουσ Ευρωπαίουσ. 

Ζχετε δείξει πολφ κακαρά ότι τα πρϊτα κράτθ ιταν ςτθν πραγματικότθτα πολφ 

εφκραυςτεσ πολιτικζσ οντότθτεσ και περιγράφετε ςε πολλζσ περιπτϊςεισ τθν κατάρρευςι 

τουσ. Λζτε πωσ θ κατάρρευςθ ενόσ κράτουσ «οδθγεί ςτο ξεκίνθμα ενόσ ευεργετικοφ 

αναςχθματιςμοφ τθσ πολιτικισ τάξθσ». Μπορείτε να διευκρινίςετε τι κεωρείτε 

ευεργετικό ςε αυτι τθν κατάρρευςθ; 

Βεβαίωσ. Υπάρχουν καταρρεφςεισ που είναι προϊόν αποτυχίασ των καλλιεργειϊν, 

αςκενειϊν, εμφφλιων πολζμων για τθ διαδοχι ςτθν εξουςία κλπ. Η εξαφάνιςθ τζτοιων 

κρατϊν, ζχει κεωρθκεί ωσ μια απόλυτθ τραγωδία, ιδιαίτερα ςε παλαιότερεσ εποχζσ από 

τουσ αρχαιολόγουσ, επειδι δεν υπιρχαν νζα κτίρια, δεν παράγονταν πλζον πράγματα  απ’ 

αυτά που κζλουμε να βάηουμε ςτα μουςεία μασ. Ζτςι, αυτζσ οι εποχζσ κεωροφνταν ωσ 

ςκοτεινζσ, ωσ θ κατάρρευςθ του πολιτιςμοφ. Το επιχείρθμά μου είναι ότι μερικζσ φορζσ 

αυτζσ οι καταρρεφςεισ ςιμαιναν πράγματι τθν καταςτροφι του πολιτιςμοφ, αλλά ςε 

πολλζσ περιπτϊςεισ αυτζσ ιταν αποτζλεςμα μιασ περιοδικισ διαςποράσ που 

προκαλοφνταν λόγω αποτυχίασ των καλλιεργειϊν και τθσ ςυνεπαγόμενθσ απομάκρυνςθσ 
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των ανκρϊπων ι επειδι μια αςκζνεια είχε γίνει επιδθμικι και οι άνκρωποι προςπακοφςαν 

να ξεφφγουν από τθν πθγι τθσ λοίμωξθσ. 

Μπορεί να ιταν αποτζλεςμα πραγματικϊν εξεγζρςεων μζςω των οποίων οι άνκρωποι 

δθμιοφργθςαν νζεσ κοινότθτεσ εκτόσ του κράτουσ. Η κεϊρθςθ αυτϊν των ςτιγμϊν ωσ 

«ςκοτεινϊν εποχϊν» ςθμαίνει ότι ιταν μια απόλυτθ καταςτροφι για το ςφνολο του 

πλθκυςμοφ. Εγϊ κζλω να το βλζπω ταυτόχρονα και ωσ μια περιοδικι ανακατανομι του 

πλθκυςμοφ, εξαρτϊμενθ για παράδειγμα από τισ βροχοπτϊςεισ οι οποίεσ επθρεάηουν τθ 

γεωργικι παραγωγι ι από τισ αςκζνειεσ από τισ οποίεσ οι άνκρωποι ςε πολλζσ 

περιπτϊςεισ ικελαν να ςωκοφν. Και ότι αυτό ίςωσ τελικά να οδιγθςε ςτθ βελτίωςθ τθσ 

ανκρϊπινθσ ευθμερίασ ςε αυτζσ τισ περιοχζσ, παρότι εξαφανίςτθκε το κζντρο του κράτουσ 

με τα υπζροχα κτίρια και τα παλάτια του. Μπορεί αυτό με όρουσ αρχαιολογικϊν 

ευρθμάτων να κζλουμε να το αντιμετωπίςουμε ωσ τραγωδία, αλλά δεν πρζπει να το 

αντιμετωπίηουμε απαραιτιτωσ και ωσ τραγωδία για τθν ανκρϊπινθ ευθμερία. 

Στο βιβλίο  ςυναντάμε ςυχνά τθν ζννοια τθσ "αποκζντρωςθσ", θ οποία είναι και για εμάσ 

μια ςθμαντικι ζννοια. Τθ χρθςιμοποιείτε κατά βάςθ για να περιγράψετε τισ μορφζσ ηωισ 

των βαρβάρων. Μπορείτε να μασ πείτε τι είναι ο βάρβαροσ κακϊσ και τι πλεονεκτιματα 

προςζφεραν οι αποκεντρωμζνεσ μορφζσ ηωισ των βαρβάρων όςον αφορά τθν αντίςταςι 

τουσ ςτο κράτοσ; 

Σε περιοχζσ οι οποίεσ από τθ φφςθ τουσ είναι πλοφςιεσ ςε φυςικοφσ πόρουσ και όπου οι 

πλθκυςμοί είναι μικροί υπάρχει πράγματι ζνα είδοσ αποκζντρωςθσ· θ δυνατότθτα να ηεισ 

μια ηωι πλοφςια ςε ελεφκερο χρόνο είναι πολφ μεγάλθ. Ξζρουμε ότι οι περιςςότεροι 

κυνθγοί και τροφοςυλλζκτεσ ακόμθ και ςιμερα όταν ωκοφνται ςε μθ ευνοϊκά μζρθ όςον 

αφορά τουσ φυςικοφσ πόρουσ δεν απαςχολοφνται με τισ δραςτθριότθτεσ τισ αναγκαίεσ για 

τθν επιβίωςθ τουσ περιςςότερο από τθ μιςι μζρα. Ζτςι εάν ο πλθκυςμόσ είναι μικρόσ και 

υπάρχουν άφκονοι φυςικοί πόροι, θ ηωι των κυνθγϊν και των τροφοςυλλεκτϊν είναι καλι. 

Χαρακτθρίηω λοιπόν βαρβάρουσ όςουσ ηουν μία μάλλον πλοφςια ςε ελεφκερο χρόνο ηωι. 

Το ςθμείο όμωσ βάςει του οποίου πραγματικά κζλω να δϊςω τον οριςμό του βάρβαρου 

είναι, κατά τθν άποψι μου, το εξισ πολφ απλό. Σθμαίνει άνκρωποσ που ηει εκτόσ του 

κρατικοφ ελζγχου. Ζτςι βζβαια ζκανε το μεγαλφτερο μζροσ του παγκόςμιου πλθκυςμοφ για 

ζνα μεγάλο χρονικό διάςτθμα. Θα μποροφςατε να ρωτιςετε, ζχω και εγϊ αναρωτθκεί, ςε 

ποιο ςθμείο τθσ ευρωπαϊκισ ιςτορίασ κα μποροφςαμε να ποφμε ότι θ πλειοψθφία του 

πλθκυςμοφ βίωνε τθν εμπειρία τθσ ετιςιασ ςυλλογισ φόρων; Νομίηω ότι τουλάχιςτον μζχρι 

το 1.600 αυτό πικανότατα δεν ςυνζβαινε. Εγϊ υποςτθρίηω ότι όταν φτιάχτθκαν κράτθ, θ 

ηωι των βαρβάρων βελτιϊκθκε για δφο λόγουσ. Επειδι μποροφςαν να επιτεκοφν ςε 

ςτακερζσ κοινότθτεσ και να πάρουν τόςο τα ςιτθρά τουσ όςο και τα βοοειδι τουσ. Ζνα ρθτό 

των Βερβζρων τθσ Μζςθσ Ανατολισ λζει ότι "θ επιδρομι είναι θ γεωργία μασ". 

Γιατί λοιπόν να φυτεφεισ και να φροντίηεισ καλλιζργειεσ όταν μπορείσ απλά να 

εκμεταλλευτείσ τισ γεωργικζσ εργαςίεσ κάποιων άλλων και να αρπάξεισ τα δικά τουσ 

ςιτθρά; Για τουσ ανκρϊπουσ εκτόσ κράτουσ, θ φπαρξθ κράτουσ και γεωργίασ ςιμαινε μζρθ 

που μποροφςαν να επιτεκοφν αλλά και τόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφςαν να 

εμπορευτοφν, κάτι που ιταν ακόμθ πιο ςθμαντικό. Ζτςι, αν κοιτάξετε λόγου χάρθ τθ 

ωμαϊκι Αυτοκρατορία, οι βάρβαροι γφρω από αυτιν, οι Γερμανοί και οι Κζλτεσ, 

βρίςκονταν ςχεδόν πάντα πάνω ςε ςθμαντικζσ εμπορικζσ οδοφσ, όπου μποροφςαν να 

φορολογιςουν τα αγακά που ζρχονταν προσ τθ ωμαϊκι Αυτοκρατορία, κακϊσ και όςα 

διαχζονταν από τθ ωμαϊκι Αυτοκρατορία ςτθν περιφζρεια. Με μία ζννοια λοιπόν, τζτοιου 

είδουσ ςθμεία ιταν πολφ ευνοϊκζσ κζςεισ για να ςυγκεντρϊνονται οι βάρβαροι και να 
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ςχθματίηουν μικρζσ πόλεισ. Εκεί, είχαν όλα τα πλεονεκτιματα των ανταλλαγϊν και του 

εμπορίου με τον πολιτιςμό χωρίσ τα μειονεκτιματα τθσ άμεςθσ φορολόγθςθσ και 

υποτζλειασ ςε αυτόν. 

Θυμίηει όςα διαβάηουμε για τον πειρατικό τρόπο ηωισ… 

Σωςτά. Αν θ κατάςταςθ είναι ςχετικά ςτακερι, οι επιδρομείσ δεν κζλουν να καταςτρζψουν 

τισ κοινότθτεσ ςτισ οποίεσ ειςβάλλουν. Ρροτιμοφν να τισ φορολογοφν ςε τακτικι βάςθ και 

να λζνε: κα ερχόμαςτε κάκε χρόνο και κα παίρνουμε το 20% τθσ ςυγκομιδισ ςασ, 

διαφορετικά κα κάψουμε το χωριό ςασ και κα ςασ ςκοτϊςουμε. Πταν λοιπόν το κάνεισ 

αυτό ςε ετιςια βάςθ, βρίςκεςαι πολφ κοντά ςτο να αποτελείσ κράτοσ εςφ ο ίδιοσ. 

Ουςιαςτικά, βλζπετε ότι ζνα από τα πράγματα που προςπάκθςα να αναδείξω ςτο βιβλίο 

είναι θ αμφιςβιτθςθ πολλϊν δυαδικοφ τφπου αντιλιψεων [binaries]. Για παράδειγμα, οι 

άνκρωποι ςτθ Μζςθ Ανατολι και τθν Κίνα μποροφςαν να μετακινοφνται μζςα ςτθν κρατικι 

επικράτεια όταν οι ςυνκικεσ ιταν ευνοϊκζσ και το εμπόριο, οι ανταλλαγζσ και το γενικότερο 

κλίμα ιταν ειρθνικό. Πταν εμφανίηονταν επιδθμίεσ, αποτυχίεσ καλλιεργειϊν και εμφφλιοι 

πόλεμοι ικελαν να φφγουν γριγορα. Ζτςι, αυτι θ γραμμι μεταξφ των βαρβάρων και των 

πολιτιςμζνων είναι διαπερατι κακϊσ οι άνκρωποι μετακινοφνται μπροσ πίςω όλθ τθν ϊρα. 

Υπάρχει  ασ ποφμε θ αντίλθψθ για το Σινικό Τείχοσ τθσ Κίνασ, ότι χτίςτθκε για να κρατιςει 

τουσ βάρβαρουσ ζξω. Ωςτόςο γνωρίηουμε ότι χτίςτθκε εξίςου για να κρατιςει τουσ 

φορολογοφμενουσ μζςα διότι ςυχνά το ζςκαγαν. Είναι δθλαδι ζνα φράγμα μεταξφ των 

βαρβάρων και των Κινζηων που βρίςκονται ςτον πολιτιςμό. Οι άνκρωποι κινοφνται μπροσ 

και πίςω όλθ τθν ϊρα, μποροφν να γίνουν βάρβαροι, αν προτιμάτε, ι να διαχωρίηονται από 

το ςφνολο, ανάλογα με το πϊσ μεταβάλλονται οι ςυνκικεσ με τθν πάροδο του χρόνου. 

Επομζνωσ δεν πρζπει να βλζπουμε τουσ βοςκοφσ και τουσ υπθκόουσ ενόσ κράτουσ ςε 

αντιδιαςτολι με τουσ κυνθγοφσ και τουσ ςυλλζκτεσ. Και δεν πρζπει να βλζπουμε τουσ 

βάρβαρουσ ζναντι των ωμαίων πολιτϊν ωσ μόνιμεσ και διακριτζσ κατθγορίεσ, επειδι ο 

ανκρϊπινοσ πλθκυςμόσ κινείται εμπρόσ και πίςω ανάλογα με τα πλεονεκτιματα και τισ 

ςυνκικεσ τθσ κάκε χρονικισ περιόδου. 

Σε μια ςυνζντευξθ που δϊςατε ςτθν εφθμερίδα Libération τον Ιοφνιο του 2019, είπατε: "θ 

μόνθ ελπίδα για οικειοποίθςθ του κράτουσ, κατά τθ γνϊμθ μου, είναι να ζχουμε μαηικά 

κινιματα που παραμζνουν ανοργάνωτα, αναμειγνφοντασ αρκετά αιτιματα που μπορεί 

μερικζσ φορζσ να είναι ακόμα και αντιφατικά". Θα μποροφςατε να αναπτφξετε αυτι τθν 

πρόταςθ; 

Τα πολιτικά κινιματα μεγάλθσ κλίμακασ που άλλαξαν τθ δομι των κρατϊν, των οποίων 

αποτελοφςαν μζροσ, δεν ιταν ποτζ ζνα ενιαίο κίνθμα. Αντίκετα, ιταν ζνασ ςυνδυαςμόσ 

διαφορετικϊν τμθμάτων του πλθκυςμοφ –το κακζνα με τισ δικζσ του αιτιάςεισ, ςτόχουσ και  

μορφζσ ςυνοχισ – που ςυναςπίςτθκαν εναντίον του κράτουσ. Δεν μποροφμε να 

κατανοιςουμε τθ γαλλικι επανάςταςθ ςαν ενιαίο κίνθμα, αλλά ςαν ζνα κίνθμα ςτο οποίο 

μια ολόκλθρθ ςειρά τυχαίων πραγμάτων προκάλεςε ζνα είδοσ κρίςθσ που οδιγθςε ςτθν 

κατάρρευςθ του κράτουσ. 

Το ίδιο ιςχφει και για τθ ρωςικι επανάςταςθ. Θζλω να πω ότι ιταν ιηθματογενισ. Ο Λζνιν 

προτιμοφςε να τθ κεωρεί κεντρικοποιθμζνθ, αλλά ςτθν πραγματικότθτα προκλικθκε από 

το γεγονόσ ότι, αφότου οι ϊςοι κατά τον πρϊτο παγκόςμιο πόλεμο ζχαςαν το δυτικό τουσ 

μζτωπο, τα ρωςικά ςτρατεφματα εγκατζλειψαν τθ κζςθ τουσ και γφριςαν πίςω και άρπαξαν 

τθ γθ. Επειδι ιξεραν ότι οι άνκρωποι πίςω ςτθν πατρίδα είχαν ξεκινιςει να παίρνουν τθ γθ 
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από τουσ μεγάλουσ γαιοκτιμονεσ. Και ο Λζνιν ςυναςπίςτθκε τόςο με τουσ βιομθχανικοφσ 

εργάτεσ όςο και με τουσ χωρικοφσ που επαναςτατοφςαν για τουσ δικοφσ τουσ λόγουσ. 

Βρίςκει τθν εξουςία να κείτεται ςτουσ δρόμουσ τθσ Ρετροφπολθσ και τθν αδράχνει. Ενϊ 

νομίηει ότι ζκανε όλθ τθν επανάςταςθ μόνοσ του. Το ίδιο ιςχφει και για τον Δεφτερο 

Ραγκόςμιο Ρόλεμο και τθν κινεηικι επανάςταςθ. Και παρεμπιπτόντωσ, το ίδιο ιςχφει και 

για το κίνθμα των πολιτικϊν δικαιωμάτων ςτισ Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ. 

Ιςτορικά ζχουμε, ασ ποφμε, το ςτοιχείο τθσ μαφρθσ δφναμθσ ςτο πλαίςιο του κινιματοσ των 

πολιτικϊν δικαιωμάτων, το οποίο βρίςκεται ςε αντίκεςθ με τισ χριςτιανικζσ μαφρεσ 

εκκλθςίεσ, ςε αντίκεςθ με τουσ λευκοφσ φιλελεφκερουσ, ςε αντίκεςθ με κάποιουσ 

πεφωτιςμζνουσ επιχειρθματίεσ που κεωροφςαν ότι ο διαχωριςμόσ ενείχε ζνα οικονομικό 

κόςτοσ για τισ επιχειριςεισ τουσ και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτζσ ιταν ομάδεσ με 

διαφορετικοφσ ςτόχουσ και διαφορετικζσ ιςτορίεσ που δεν ςυνδζονταν μεταξφ τουσ με 

κανζναν οργανικό τρόπο. Αλλά θ ςυνάρκρωςθ των αιτθμάτων και των ακτιβιςτϊν τουσ 

δθμιοφργθςε αυτό που αποκαλοφμε τϊρα το κίνθμα των πολιτικϊν δικαιωμάτων. Εκείνοι 

φυςικά δεν είχαν ιδζα ότι ςυμμετείχαν ςτο κίνθμα των πολιτικϊν δικαιωμάτων. Πλο αυτό 

ζγινε το κίνθμα των πολιτικϊν δικαιωμάτων πολφ αργότερα. Ακριβϊσ όπωσ κανζνασ απ’ 

όςουσ ςυμμετείχαν ςτθν άλωςθ τθσ Βαςτίλθσ δεν γνϊριηε ότι ςυμμετείχε ςτθ γαλλικι 

επανάςταςθ. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο λζτε ότι «πολφ λίγεσ αυτοκρατορίεσ δεν ςτρατολογοφςαν 

ςτρατεφματα βαρβάρων, ςυχνά με αντάλλαγμα εμπορικά πλεονεκτιματα και τοπικι 

αυτονομία». Για να γίνει κατανοθτι αυτι θ φράςθ, πρζπει να υποκζςουμε ότι οι 

βάρβαροι δεν ενδιαφζρονταν με ποια πολιτικι πλευρά ςυναςπίηονταν και απλά 

επεδίωκαν να διαςφαλίςουν τα δικά τουσ ςυμφζροντα. Είναι ο βάρβαροσ πολιτικά 

αγνωςτικιςτισ; Και αν ναι, μποροφμε να ποφμε ότι αυτι θ μορφι πολιτικοφ 

αγνωςτικιςμοφ είναι που προκάλεςε τθν ιττα τουσ; 

Είναι ζνα πολφ ενδιαφζρον ςθμείο. Υποκζτω πωσ κα ζπρεπε να πω οι βάρβαροι, αντί για 

τον βάρβαρο. Είναι καλφτεροσ ο πλθκυντικόσ, με τθν ζννοια ότι αντίκετα οι ωμαίοι 

πολίτεσ αποτελοφςαν μια ενότθτα. Ενϊ οι βάρβαροι ιταν άνκρωποι πολλϊν διαφορετικϊν 

χρωμάτων, γλωςςϊν, πολιτιςμϊν, παραδόςεων, μορφϊν διαβίωςθσ και οφτω κακεξισ. Εκ 

φφςεωσ λοιπόν, θ περιφζρεια του κράτουσ περιλάμβανε αυτό που αποκαλϊ βαρβάρουσ. 

Ανκρϊπουσ εκτόσ κρατικοφ ελζγχου που είναι πολιτικά κατακερματιςμζνοι. Ζτςι, 

εντοπίηονται ςε πολλά διαφορετικά μερίδια πλθκυςμϊν που ςυχνά ανταγωνίηονται μεταξφ 

τουσ, είτε για το εμπόριο, επιτρζποντασ ζτςι ςτο βαςίλειο να ελζγξει τισ εμπορικζσ 

διαδρομζσ, είτε για το ποιοσ κα προλάβει πρϊτοσ να κάνει επιδρομι ςτθν πόλθ. Tο κζμα 

λοιπόν είναι ότι επειδι οι βάρβαροι είναι πολιτικά εντελϊσ κατακερματιςμζνοι, κακίςταται 

δυνατό για τα κράτθ να ςτρατολογοφν οριςμζνεσ ομάδεσ βαρβάρων για να υπεραςπιςτοφν 

πράγματι τα ςφνορα. Αποτελοφςαν λοιπόν προςωρινζσ ομάδεσ, όπωσ τα γαλατικά 

ςτρατεφματα που ιταν επίςθσ αρκετά ςυνθκιςμζνα ςτισ λεγεϊνεσ τθσ ϊμθσ. Η ουςία είναι 

ότι οι «καλοί» βάρβαροι ιταν εφκολο να κυβερνθκοφν μζςω διαίρει και βαςίλευε, κάτι που 

είχε καταλάβει ο Καίςαρασ. Για να ςασ δϊςω ζνα παράδειγμα του πόςο ςφνθκεσ είναι 

αυτό, κατά τθν αποικιακι περίοδο ςτθ Βιρμανία ςχεδόν όλα τα βρετανικά αποικιοκρατικά 

ςτρατεφματα εκεί προζρχονταν από τισ μειονότθτεσ των λόφων. Επειδι αυτοί οι πλθκυςμοί 

ιταν ορεινοί, δεν ςυμπακοφςαν τουσ ανκρϊπουσ τθσ κοιλάδασ. Ζτςι, οι Βρετανοί 

μποροφςαν να βαςίςουν ς’ αυτοφσ τθν αςτυνομικι δφναμθ και τον ςτρατό που κα 

κατζςτειλε τισ εξεγζρςεισ εκεί. Επομζνωσ, ο βρετανικόσ ιμπεριαλιςμόσ, αν κζλετε, 

βαςίςτθκε ςτουσ αποκαλοφμενουσ βάρβαρουσ προκειμζνου να αςκιςει ζλεγχο επί των 
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Βιρμανϊν οι οποίοι ιταν καλλιεργθτζσ των πεδινϊν εδαφϊν. Νομίηω ότι πικανότατα αυτό 

ςυνζβθ, όπωσ ζγινε και ςτθν Αλγερία, με τθ χρθςιμοποίθςθ των Βερβζρων. Κατ’ αυτιν τθν 

ζννοια, οι άνκρωποι εκτόσ του κράτουσ αποτζλεςαν τουσ ςτρατιωτικοφσ ςυμμάχουσ των 

αποικιακϊν δυνάμεων. 

Ακοφμε ςυχνά για τον περίφθμο «αρικμό Ντάνμπαρ»4 που λζει ότι ζνα άτομο δεν μπορεί 

να διατθριςει περιςςότερεσ από 150 ανκρϊπινεσ ςχζςεισ. Εςείσ δεν αναφζρεςτε 

κακόλου ςτον «αρικμό Ντάνμπαρ» αλλά υποδθλϊνετε ςτο βιβλίο ςασ ότι οι άνκρωποι 

είμαςτε βιολογικά καταςκευαςμζνοι για να ηοφμε ςε ορδζσ ι ομάδεσ των 20, 50 ι 100. 

Συμφωνείτε με αυτό; Και αν ναι, νομίηετε ότι θ κρίςθ νοιματοσ τθν οποία βιϊνουμε 

ςυνδζεται με το γεγονόσ ότι πολφ ςυχνά ζχουμε τθν αίςκθςθ ότι ανικουμε ςε αυτζσ τισ 

μεγάλεσ αφθρθμζνεσ οντότθτεσ που είναι το κράτοσ ι θ «κοινωνία»; Ότι δθλαδι θ ίδια θ 

ιδιαίτερθ μορφι του κόςμου μασ δεν μασ επιτρζπει να βιϊςουμε ζνα πραγματικό 

ςυναίςκθμα «διαβίωςθσ ςε κοινότθτα»; 

Θζςατε ζνα πολφ ενδιαφζρον ηιτθμα. Ομολογϊ ότι οι γνϊςεισ μου είναι ελλιπείσ διότι δεν 

είχα ακοφςει ποτζ για τον αρικμό Ντάνμπαρ. Είναι κάτι καινοφργιο για μζνα. Νομίηω ότι 

κατανοϊ τθ λογικι μιασ πρόςωπο με πρόςωπο κοινότθτασ όπου γνωρίηουμε πραγματικά ο 

ζνασ τον άλλον, όπωσ ςυμβαίνει με ομάδεσ κυνθγϊν και τροφοςυλλεκτϊν ι ςε μικρά 

χωριά. Εκεί αναπτφςςεται λόγω των διαπροςωπικϊν ςχζςεων, που είναι πολφ ςτενζσ και 

οικείεσ, ζνα είδοσ ςυνεκτικότθτασ. Οτιδιποτε αρκετά πζρα από αυτό είναι, όπωσ λζτε και 

εςείσ, ζνα είδοσ αςαφοφσ ςχζςθσ. Νομίηω ότι ο άνκρωποσ που μίλθςε για αυτό, που το 

κατανόθςε αυτό όςον αφορά τον εκνικιςμό, ιταν ο Benedict Anderson ςτο βιβλίο του 

Φανταςιακζσ Κοινότθτεσ. Για τον Anderson ιταν ο ζντυποσ καπιταλιςμόσ –εφθμερίδεσ, 

περιοδικά και λογοτεχνία– που δθμιοφργθςε αυτι τθν ιδζα ενόσ αφθρθμζνου Γάλλου, για 

να μθν αναφζρουμε τθν Επανάςταςθ και τουσ Ναπολεόντειουσ πολζμουσ. Είναι μία ιδζα 

που απαιτεί ζνα είδοσ διαφορετικισ τεχνολογίασ, ϊςτε να κάνει ανκρϊπουσ που ςτθν 

ουςία δεν γνωρίηουν ο ζνασ τον άλλον, να αιςκανκοφν ότι είναι μζλθ του ίδιου ζκνουσ. 

Αυτό είναι αποτζλεςμα τθσ κατιχθςθσ των ςχολείων, των αγορϊν, των εκνικϊν ςτρατϊν. 

Θζλω να πω πωσ θ ιδζα ότι κάποιοσ από τθ Βρετάνθ είναι εξίςου Γάλλοσ όςο ζνασ ςτο 

Λανγκντόκ5 και οφτω κακεξισ, όλα αυτά ςτθρίηονται ςε μια ριηικά διαφορετικι τεχνολογία. 

Εδϊ δεν υπάρχει μια πρόςωπο με πρόςωπο κοινότθτα, υπάρχει μία αφθρθμζνθ κοινότθτα. 

Εάν ςασ κατάλαβα ςωςτά, υποκζτω ότι κζλετε να υποςτθρίξετε πωσ είναι μια πιο 

εφκραυςτθ ι περιςςότερο διεφκαρμζνθ ι λιγότερο πραγματικι κοινότθτα από ότι οι 

πρόςωπο με πρόςωπο κοινότθτεσ των ανκρϊπων που γνωρίηουν ο ζνασ τον άλλον ςε 

κακθμερινι βάςθ. 

Το επόμενο ερϊτθμα δεν είναι από μζνα, είναι από ζναν λογαριαςμό ςτο Τwitter που 

ονομάηεται @AgainstUtopia. Συγκεκριμζνα από ζναν αναρχικό υπζρμαχο τθσ αγοράσ6 

που γράφει ςτο «Center for a Stateless society». Αυτόσ λοιπόν ιςχυρίηεται πωσ «το 

                                                           
4
 Είναι ζνα αρικμόσ που προτάκθκε από τον Βρετανό ανκρωπολόγο όμπιν Ντάνμπαρ. Αφορά τον 

μζγιςτο αρικμό των δυνατϊν ςχζςεων που μπορεί να ζχει ζνα ανκρϊπινο υποκείμενο και ζχει 
προςδιοριςτεί κατά προςζγγιςθ ςτισ 150 – ΣτΜ. 
5
 Δυτικι και Νότια περιοχι τθσ Γαλλίασ αντίςτοιχα – ΣτΜ. 

6
Αναρχικοί υποςτθρικτζσ μιασ ιδιαίτερθσ εκδοχισ του κεςμοφ τθσ αγοράσ, ενάντια ςτον καπιταλιςμό. 

Αυτοτοποκετοφνται ςτα αριςτερά του πολιτικοφ φάςματοσ. Δεν πρζπει να ταυτίηονται με τουσ 
λεγόμενουσ αναρχοκαπιταλιςτζσ – ΣτΜ. 
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κινεηικό ςφςτθμα κοινωνικισ βακμολόγθςθσ είναι το αποκορφφωμα τθσ κρατικισ 

ορατότθτασ και αναγνωςιμότθτασ [legibility]».7 Τί ζχετε να πείτε πάνω ςε αυτό? 

Συμφωνϊ απολφτωσ μαηί του. Μου φαίνεται ότι θ Κίνα ζχει τελειοποιιςει μια τεχνολογία 

τθν οποία ο George Orwell μόνο να ονειρευτεί μποροφςε. Τϊρα διακζτουμε τα τεχνικά 

μζςα για τθν ολοκλθρωτικι επιτιρθςθ που ο George Orwell περιζγραψε ςτον κόςμο του. 

Μιλάω για τθ βακμολόγθςθ των πολιτϊν, τθν αναγνϊριςθ προςϊπου και οφτω κακεξισ. 

Είναι πραγματικά ζνα από τα πιο τρομακτικά πράγματα που μπορϊ να φανταςτϊ όςον 

αφορά τον ολοκλθρωτικό ζλεγχο. 

Χρειάηεται να αφιερωκεί περιςςότεροσ χρόνοσ, ϊςτε αυτό να αποκαλυφκεί ωσ το εργαλείο 

κρατικισ επιτιρθςθσ και ελζγχου που είναι, και μάλιςτα από τθν κοφνια ζωσ τον τάφο. Η 

βακμολόγθςθ των πολιτϊν ςτθν Κίνα ςυγκεντρϊνει ςτοιχεία και εξαρτάται από το εάν είχεσ 

καλι βακμολογία ςτο ςχολείο, αν ιςουν ποτζ χρεωμζνοσ, αν ο γάμοσ ςου ζχει διαλυκεί, 

εάν είςαι καλόσ υπάλλθλοσ. Με βάςθ τθν βακμολόγθςθ αυτι οργανϊνεται θ ςυνολικι ςου 

αξιολόγθςθ. 

Σαν το αςτείο που λζει ότι το 1984 είναι μυκοπλαςία, όχι εγχειρίδιο... 

Σωςτά. Ππωσ γνωρίηετε, υπάρχουν ομάδεσ φιλόδοξων νεαρϊν Κινζηων που περνοφν τον 

χρόνο τουσ γράφοντασ πατριωτικζσ επιςτολζσ και διακθρφξεισ οφτωσ ϊςτε να βελτιϊςουν 

το ςκορ τουσ και ζτςι να είναι πιο πικανό να πιάςουν μία δουλειά. Ραίηουν με τουσ κανόνεσ 

του ςυςτιματοσ ϊςτε να αποκτιςουν προςβάςεισ. 

Ποια είναι θ πιο απειλθτικι εξζλιξθ ςτο πλαίςιο τθσ μοντζρνασ κρατικισ οργάνωςθσ και 

γιατί; 

Ζχω πραγματικά εντυπωςιαςτεί πάρα πολφ από όςα ςυμβαίνουν ςτο Χονγκ Κονγκ. Θζλω να 

πω ότι εγϊ δεν κυμάμαι άλλο ειρθνικό μαηικό κίνθμα δφο εκατομμυρίων ανκρϊπων, 

ςωςτά; Αυτό το ςτοιχείο χαρακτιριςε όλα τα πρϊιμα ςτάδια του κινιματοσ ςτο Χονγκ 

Κονγκ. Είναι πολφ εντυπωςιακό. Και ουςιαςτικά ιταν το κίνθμα τθσ ομπρζλασ που ζςτρωςε 

αυτό το ζδαφοσ. 

Ήταν ςαν μια γενικι πρόβα. Αλλά νομίηω ότι αυτό εδϊ είναι το μεγαλφτερο ειρθνικό μαηικό 

κίνθμα ολόκλθρων πλθκυςμϊν που ζχουμε δει τα τελευταία 20 ι 30 χρόνια. Δεν ξζρω 

βζβαια, είναι ακόμα πικανόν να ςβιςει ι να καταςταλεί. Αλλά ξζρετε, πρζπει να 

εξετάηουμε ευρφτερα αυτά τα κινιματα, διότι για παράδειγμα αυτό το κίνθμα νομίηω ότι 

ζχει αλλάξει τισ πολιτικζσ ςυμπεριφορζσ και τθν ϊκθςθ προσ τον ακτιβιςμό για ζναν 

τεράςτιο αρικμό ανκρϊπων που δεν πρόκειται πλζον να ςυνεχίςει να δζχεται τθν κρατικι 

κατιχθςθ και πλφςθ εγκεφάλου. Εδϊ υπάρχει λοιπόν ζνα παράδειγμα, όπου οι άνκρωποι 

ζχουν αποτινάξει τόςο μια πακθτικι ςτάςθ όςο και τθν ιδζα ότι είναι μζροσ του κινεηικοφ 

ζκνουσ. Ζτςι, για να επιςτρζψω ςε ζνα προθγοφμενο ερϊτθμά ςασ για τισ αφθρθμζνεσ 

ςχζςεισ, εδϊ υπάρχει μια αντιςτροφι τθσ ςυνθκιςμζνθσ πορείασ οικοδόμθςθσ του εκνικοφ 

αιςκιματοσ. 

                                                           
7
Αναφορά ςτθν ζννοια legibility, που είναι κεντρικι ςτο παλαιότερο, και πλζον γνωςτό ζργο του 

James C. Scott, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have 
Failed, Yale University Press, 1999. Αναφζρεται ςτθν ικανότθτα των κρατικϊν κεςμϊν να κακιςτοφν 
ορατι με ςυγκεκριμζνουσ τρόπουσ τθν πραγματικότθτα και να παρεμβαίνουν αναλόγωσ διοικθτικά –
ΣτΜ.  
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Ναι, ςυμφωνϊ, είναι αλικεια ότι ςτθν περίπτωςθ των όςων ςυμβαίνουν τϊρα ςτο Χονγκ 

Κονγκ, μποροφμε να διακρίνουμε όλθ τθ βία που απαιτείται για τθν επιβολι του εκνικοφ 

«αιςκιματοσ». Είναι ςαφζσ ότι το αίςκθμα του ανικειν ςε κάτι τόςο μεγάλο όςο θ Κίνα 

είναι κάτι που επιβάλλεται με γκλοπ και δακρυγόνα. Για άλλθ μία φορά το εκνικό 

αίςκθμα είναι μονάχα το όνειρο μιασ μικρισ μειονότθτασ. Είναι αποςτολι τθσ 

αςτυνομίασ και του ςτρατοφ να κάνουν αυτό το «μικρό όνειρο» πραγματικότθτα. 

Ζχετε ςίγουρα δει τι ζχει ςυμβεί με τθ ZAD ςτθ Γαλλία τα τελευταία χρόνια. Στον δικό μασ 

κόςμο όπου κάκε εκατοςτό υπόκειται ςε διοικθτικό ζλεγχο, ςχεδόν όλεσ οι απόπειρεσ 

καταλιψεων ςυντρίβονται ςυςτθματικά από τθν αςτυνομία. Γι' αυτό και οριςμζνεσ 

ομάδεσ προςπακοφν να αποκτιςουν ιδιωτικι ιδιοκτθςία ωσ ζναν τρόπο να ανακτιςουν 

τθν αυτονομία. Πρόκειται για τθν περίπτωςθ ενόσ ςχεδίου που ονομάηεται «la suite du 

monde», το οποίο αγοράηει εκτάςεισ ςτθ Γαλλία και κατόπιν οργανϊνει μια ςυλλογικι 

διαχείριςθ των εδαφϊν. Τι πιςτεφετε για αυτό το είδοσ ςτρατθγικισ; 

Είναι κάτι το οποίο με ζχει απαςχολιςει. Μου φαίνεται ότι θ ιςτορία του καπιταλιςμοφ ςε 

ςχζςθ με τθ γθ είναι θ ιςτορία τθσ καταςτροφισ τθσ κοινισ ιδιοκτθςίασ. Σίγουρα γνωρίηετε 

τθν Magna Carta του 1215. Το 1217 κεςμοκετικθκε θ Magna Carta για το δάςοσ και με 

αυτιν θ ιδζα ότι θ γθ ανικει ςτον λαό και δεν είναι ιδιωτικι ιδιοκτθςία. Αυτι θ ςυνκικθ 

εξακολουκεί να υπάρχει όπου οι άνκρωποι ζχουν κοινοτικι, δαςικι, γεωργικι γθ και οφτω 

κακεξισ. Ο καπιταλιςμόσ όμωσ είναι ολοκλθρωτικά προςθλωμζνοσ ςτθν καταςτροφι τθσ 

κοινισ ιδιοκτθςίασ, γι' αυτό και εγϊ αντιμετωπίηω με απόλυτθ ςυμπάκεια τθ δθμιουργία 

κοινισ ιδιοκτθςίασ. Ρριν πολφ καιρό ζγραψα ζνα βιβλίο που λζγεται Weapons of the weak8. 

Εκεί προςπάκθςα να επιςθμάνω μια ολόκλθρθ ςειρά μορφϊν πολιτικισ δράςθσ που είχα 

ςταχυολογιςει, οι οποίεσ είναι ςχεδόν αδφνατον να τεκοφν υπό ζλεγχο. Αναλογίηομαι τουσ 

«καταλθψίεσ», ανκρϊπουσ οι οποίοι καταλαμβάνουν κτίρια χωρίσ άδεια. Στισ αγροτικζσ 

περιοχζσ, υπάρχουν δφο μορφζσ κινθμάτων οι οποίεσ πρζπει να διαχωρίηονται μεταξφ τουσ. 

Ο ζνασ από αυτοφσ είναι θ ειςβολι ςε δθμόςια γθ. Άνκρωποι ειςβάλλουν ςτθ γθ, 

καρφϊνουν τθ ςθμαία τουσ και ανακθρφςςουν: «αυτι είναι θ γθ μασ». Ζπειτα, υπάρχουν οι 

καταλθψίεσ που ειςβάλλουν χωρίσ να αυτοανακθρφςςονται· απλά μπαίνουν μζςα και 

ςυμπεριφζρονται ςαν να ιταν θ γθ δικι τουσ. Συχνά τουσ εκκενϊνουν. Ασ ποφμε ότι τθ 

Δευτζρα εκδιϊχνονται αλλά τθν Τετάρτθ επιςτρζφουν. Τθν Ρζμπτθ εκδιϊχνονται ξανά και 

επιςτρζφουν πάλι τθν Ραραςκευι. Υπάρχουν κινιματα ςτισ Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ, 

πικανότατα και ςτθ Γαλλία, ανκρϊπων ςε αςτικζσ περιοχζσ που κακοδθγοφν ομάδεσ 

αςτζγων οι οποίοι ειςβάλουν ςε εγκαταλελειμμζνα κτίρια και μζνουν εκεί μζχρι να τουσ 

απομακρφνουν και να βρουν ακολοφκωσ ζνα άλλο εγκαταλελειμμζνο κτίριο. Αυτό που μου 

φαίνεται εμζνα ενδιαφζρον είναι ότι όλο αυτό προςομοιάηει ςε μια μορφι ςυλλογικισ 

δράςθσ θ οποία δεν ζχει μια επίςθμα οργανωμζνθ θγεςία που κα μποροφςε να 

εξαγοραςτεί, να δωροδοκθκεί ι να φυλακιςτεί. 

Και το ίδιο ιςχφει για παράδειγμα με τθν αντίςταςθ ςτθν ςτρατιωτικι κθτεία. Ρρζπει να 

διακρίνουμε τθ διαφορά ανάμεςα ςε αυτό που μποροφμε να αποκαλζςουμε ανταρςία, 

ςτθν οποία ενϊ είςαι ςτο ςτρατό ςυλλαμβάνεισ τουσ αξιωματικοφσ ςου και προςπακείσ να 

διαλφςεισ το ςτράτευμα, και ςτθν αυτομόλθςθ, όπου άτομα απλά εγκαταλείπουν το 

ςτράτευμα κατά μικρζσ ομάδεσ ι κατά μόνασ. Ζτςι, θ κατάλθψθ και θ αυτομόλθςθ είναι 

μορφζσ κοινωνικϊν κινθμάτων τα οποία είναι ςχεδόν αδφνατο να τεκοφν υπό ζλεγχο και να 

καταςτραφοφν. 

                                                           
8
 Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance, Yale University Press, 1987. 
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Ηείτε ςτισ Θνωμζνεσ Πολιτείεσ όπου ο Donald Trump ξεδιπλϊνει όλθ τθ χαηομάρα και τθν 

θλικιότθτά του. Αυτι θ βλακϊδθσ φφςθ του Donald Trump με ζκανε να ςκεφτϊ ζνα 

απόςπαςμα του Michel Foucault, από τισ διαλζξεισ του το 1975 με τίτλο «Οι μθ 

κανονικοί», όπου ζλεγε: 

 «Το γρανάηι τθσ γκροτζςκασ εξουςίασ, τθσ φαφλθσ κυριαρχίασ από το Νζρωνα ωσ τον 

Θλιογάβαλο, βριςκόταν διαρκϊσ ςτθν υπθρεςία τθσ ρωμαϊκισ αυτοκρατορίασ. Το 

γκροτζςκο είναι μια από τισ κεμελιϊδεισ μεκόδουσ τθσ αυκαίρετθσ κυριαρχίασ. (…) Το να 

περνάει θ διοικθτικι μθχανι από ζναν υπάλλθλο θλίκιο, αςιμαντο, μθδαμινό, με 

πιτυρίδα, γελοίο, ιταν ζνα από τα κεμελιϊδθ χαρακτθριςτικά των δυτικϊν 

γραφειοκρατιϊν. (...) Θ εξουςία ζδινε για τον εαυτό τθσ τθν εικόνα ότι πιγαηε από 

κάποιον που ιταν μεταμφιεςμζνοσ κεατρικά, από κάποιον ςκιαγραφθμζνο ςαν κλόουν.» 

Ο Γάλλοσ φιλόςοφοσ Stéphane Legrand είπε ότι το γκροτζςκο του Trump δεν είναι 

αποτυχία, είναι ςφμπτωμα. Δεν είναι ςφάλμα, είναι ζνα χαρακτθριςτικό γνϊριςμα. Θ 

εξουςία είναι χυδαία, μασ απωκεί και μασ γοθτεφει. Εςείσ τι πιςτεφετε ςχετικά με το ότι θ 

εξουςία είναι εγγενϊσ χυδαία; 

Η εξουςία, αν είναι ανεξζλεγκτθ και ολοκλθρωτικι, είναι πάντα χυδαία. Κατά τθν άποψι 

μου, το καλφτερο κείμενο που μπορεί να ςυλλάβει το «φαινόμενο Trump» δεν είναι μόνο 

εκείνο του Michel Foucault, αλλά και αυτό του Albert Camus ςτο ζργο του Καλιγοφλασ. Σε 

αυτό το ζργο ο Καλιγοφλασ είναι ο αλθκινόσ «υπαρξιακόσ κεόσ», απεςταλμζνοσ για να 

διδάξει ςτθν ανκρωπότθτα το μάκθμα του Υπαρξιςμοφ. Δθλαδι «το παράλογο» (και όχι το 

χυδαίο) και τθν απουςία οποιαςδιποτε τάξθσ, ςχεδίου, λογικισ ςτισ ανκρϊπινεσ 

υποκζςεισ. Ο Καλιγοφλασ με τθ βία, τθν αυκαιρεςία, τα καπρίτςια και τθν καταςτροφι του 

αναπαριςτά τον κεό του υπαρξιςμοφ, ϊςτε να μθ λθςμονθκεί από τθν ανκρωπότθτα ότι 

ςτθν ιςτορία, παρά τα όςα ιςχυρίηεται ο Χζγκελ9,  δεν υπάρχει καμία λογικι, οφτε νόθμα.  

 

                                                           
9
 Στο ςφςτθμα του Χζγκελ κακετί ορκολογικό είναι πραγματικό και κακετί πραγματικό είναι 

ορκολογικό. Δεν υπάρχει κακόλου (ι υπάρχει ελάχιςτθ) κζςθ για τθν ενδεχομενικότθτα ςτο εγελιανό 
ςφςτθμα –θ ιςτορία αποτελεί απλϊσ το ξεδίπλωμα μιασ ζννοιασ. 


