
ΕΝΑΣ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Κόνραντ Λόρεντς: Τα 8 θανάσιμα αμαρτήματα του πολιτισμού μας 

1) Ο υπερπληθυσμός 

Ο Λόρεντς δεν εστιάζει στο πληθυσμιακό πρόβλημα κάποιων χωρών (Κίνα, Ινδία κλπ), 

αλλά το αντιμετωπίζει ως παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο έχει διαστρεβλώσει την ανθρώπινη 

συμπεριφορά εν γένει.Η πιο καταστροφική έκφανση αυτού του προβλήματος είναι η 

υπέρμετρη αστικοποίηση. 

Ο συνωστισμός στις πόλεις και η αστική ανωνυμία που τον συνοδεύει «όχι μόνο οδηγεί 

έμμεσα σε απάνθρωπες πράξεις, που προκαλούνται από την εξάντληση και την προοδευτική 

εξαφάνιση των επαφών, αλλά αποτελεί την άμεση αιτία μιας ολόκληρης επιθετικής 

συμπεριφοράς.»Καθημερινά στις πόλεις συναντάμε τόσους πολλούς ανθρώπους, βλέπουμε 

τόσα πολλά πρόσωπα, που καταλήγουμε να μη δίνουμε σημασία σε κανέναν. Τις 

περισσότερες φορές είναι μόνο ένα εμπόδιο που στέκεται μπροστά μας στην τράπεζα, στο 

σούπερ-μάρκετ, στο λεωφορείο. 

Στο οικοδομικό τετράγωνο όπου είναι το σπίτι σας μπορεί να ζουν χίλιοι άνθρωποι. 

Σκεφτείτε πόσους γνωρίζετε από αυτούς και σε πόσους λέτε έστω μια καλημέρα. Αντίθετα 

σε ένα χωριό χιλίων κατοίκων όλοι γνωρίζονται –ακόμα και αν δεν συμπαθιούνται ιδιαίτερα. 

Και σίγουρα υπάρχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να σας βοηθήσει ο συγχωριανός σας 

παρά κάποιος που ζει στην παρακάτω πολυκατοικία.Κι αν κάποιοι υποστηρίζουν ότι η ζωή 

στην πόλη είναι ό,τι καλύτερο, θα πρέπει να μας εξηγήσουν γιατί όποιος «ανεβαίνει» στην 

κοινωνική κλίμακα μετακομίζει προς λιγότερο πυκνοκατοικημένες περιοχές.Αν κλείσεις 

εκατό ποντίκια σε ένα κλουβί για δέκα αυτά θα αρχίσουν να αλληλοεξοντώνονται, ακόμα κι 

αν έχουν τροφή. 

2) Η ερήμωση του περιβάλλοντος 

Εδώ ο Λορεντς κάνει μια γρήγορη αναφορά στην οικολογία και στην εξάρτηση του 

ανθρώπου από τη γήινη σφαίρα. Όμως ασχολείται περισσότερο με την ερήμωση της 

ψυχής του ανθρώπου, απόρροια της απομάκρυνσης του από τη φύση. Παρομοιάζει τις 

πόλεις με κακοήθεις όγκους, οι οποίοι αναπτύσσονται ανεξέλεγκτα.«Ο άνθρωπος», 

γράφει, «από τη φυλογένεση του δεν είναι κατασκευασμένος όπως ο τερμίτης ή το 

μυρμήγκι, ώστε να μπορεί να ανέχεται τη μετατροπή του σε στοιχείο ανώνυμο και 

απόλυτα εναλλάξιμο, ανάμεσα σε εκατομμύρια άλλα, απολύτως ομοιόμορφστα 

ελληνικά από τις εκδόσεις Θυμάρια, άτομα.»στα ελληνικά από τις εκδόσεις Θυμάρι 

Ο άνθρωπος των πόλεων αλλοτριώνεται γιατί ζει σε ένα περιβάλλον στο οποίο είναι 

αποκομμένος από τη φύση.«Η ομορφιά της φύσης είναι αναγκαία για την πνευματική 

και ηθική υγεία του ανθρώπινου όντος.»Δεν είναι τυχαίο ότι με την πρώτη ευκαιρία 

«εκδράμουμε στας εξοχάς», όπου αναπνέουμε για λίγο με όλη τη δύναμη των 

πνευμόνων μας, αγαλλιάζοντας στη θέαση του τοπίου, πριν επιστρέψουμε στη μιζέρια 

των σύγχρονων ανθρωποτροφείων, των διαμερισμάτων, και στην ασχήμια της ζωής 

μας, έτσι όπως την έχουμε αποδεχτεί. 



3) Ο πυρετός του ανταγωνισμού 

«Το πιο ηλίθιο προϊόν της ειδικής εσωτερικής επιλογής είναι ο ρυθμός της εργασίας του 

σύγχρονου ανθρώπου», ξεκινάει το κεφάλαιο αυτό ο Λόρεντς.Η συντριπτική πλειονότητα 

των σύγχρονών μας δεν αποδίδει πια σημασία σε τίποτα παρά μόνο στη επιτυχία, και κάθε 

μέσο κατάλληλο γι' αυτό φαίνεται, εσφαλμένα, σαν να αποτελεί μια αυθύπαρκτη αξία. 

Το άγχος μήπως μας ξεπεράσουν οι άλλοι, το άγχος μήπως δεν καταφέρουμε να 

αποκτήσουμε όλα όσα «μπορούμε» να αποκτήσουμε, το άγχος μήπως αποτύχουμε, 

συμβάλλει στην αποστέρηση του ανθρώπου από τις βαθύτερες ιδιότητες του. Μία από αυτές 

είναι η σκέψη (ο στοχασμός, θα έλεγα διορθώνοντας τον μεταφραστή του βιβλίου). 

Οι άνθρωποι υποφέρουν από νευρική και ψυχική υπερένταση, που τους επιβάλλει ο 

ανταγωνισμός με τους ομοίους του. Η καθημερινότητα είναι τόσο τρομακτική, τόσο 

ανταγωνιστική, που δεν υπάρχει χρόνος για περισυλλογή.«Ακόμα κι αν δεχτούμε», έγραφε 

προφητικά ο Λόρεντς το 1973, «με αδικαιολόγητη αισιοδοξία, ότι ο πληθυσμός της Γης δε 

θα συνεχίσει να αυξάνεται με τον ρυθμό που γνωρίζουμε σήμερα, θα πρέπει να είμαστε 

βέβαιοι ότι ο οικονομικός ανταγωνισμός της ανθρωπότητας με τον εαυτό της θα αρκέσει για 

να τον οδηγήσει στον αφανισμό.» 

4) Αισθητηριακή εντροπία 

Το καταναλωτικό μοντέλο ζωής, έτσι όπως έχει επικρατήσει να αποκαλούμε τη 

συμπεριφορά του homo consumer, προωθεί την άμεση ικανοποίηση όλων των αναγκών, με 

έμφαση στις πλασματικές ανάγκες.Η ανάγκη του ανθρώπου για επικοινωνία έχει 

μετουσιωθεί σε «ανάγκη» για το τελευταίο μοντέλο κινητού τηλεφώνου και την 

απαιτούμενη τηλεφωνική σύνδεση, με την οποία μπορείς να «μιλάς συνέχεια».Ο άνθρωπος 

πρέπει να έχει (έτσι τον έχουν πείσει) άμεσα ότι θέλει να έχει (ό,τι τον έχουν πείσει ότι θέλει 

να έχει). Αν του στερήσεις αυτό το «δικαίωμα» αισθάνεται μειονεκτικός. 

«Προκαλείται έτσι μια ανυπόμονη απαίτηση για άμεση ικανοποίηση κάθε επιθυμίας. Η 

λαχτάρα αυτή ευνοείται από μια κοινωνία, όπου οι παραγωγοί σπρώχνουν το κοινό προς την 

κατανάλωση. Και είναι εκπληκτική η διαπίστωση ότι οι καταναλωτές δεν αντιλαμβάνονται 

μέχρι ποιο βαθμό έγιναν σκλάβοι των ευκολιών πληρωμής του συστήματος της εξόφλησης 

με δόσεις.» 

Την ίδια στιγμή η υπερπληθώρα ερεθισμάτων και πιθανών στόχων τον οδηγεί στην 

αποχαύνωση. Ο καταιγισμός πληροφοριών από την τηλεόραση και το διαδίκτυο προσφέρει 

πολύ λιγότερα από την ανάγνωση ενός βιβλίου. Η δυνατότητα να αποθηκεύσεις στο σκληρό 

σου δίσκο όλη τη δισκογραφία του αγαπημένου σου καλλιτέχνη δεν σου εξασφαλίζει και το 

χρόνο για να την ακούσεις. 

Ο ίδιος ο άνθρωπος δεν παράγει τίποτα με τα χέρια του (πολλές φορές ούτε το φαγητό του), 

παρά μόνο χρήματα για να αγοράσει όσα «χρειάζεται». Και με αυτά τα αντικείμενα το 

συναισθηματικό δέσιμο είναι μηδενικό, αφού με την πρώτη ευκαιρία θα τα πετάξει για να 



αγοράσει κάτι καινούριο. «Κατασκευάστε προϊόντα που να είναι ήδη παλιά», είναι το 

σύνθημα των εταιριών τεχνολογίας. 

Μπορείτε να δείτε με πόσο περισσότερη ευχαρίστηση ένας άνθρωπος θα φορέσει το κασκόλ 

που έπλεξε μόνος του (και ας μην είναι τόσο ευπαρουσίαστο όσο το εργοστασιακό) ή θα 

φάει την ντομάτα που καλλιέργησε στον κήπο του. Ο κόπος που χρειάζεται για να παραχθεί 

ένα αντικείμενο είναι ευθέως ανάλογος της ευχαρίστησης που νιώθει ο παραγωγός. 

Την ίδια στιγμή πασχίζουμε να εκμηδενίσουμε κάθε δυσάρεστο συναίσθημα, όχι 

καταπολεμώντας την αιτία του, αλλά φυγοπονώντας. Δεν είναι μόνο τα αντικαταθλιπτικά 

που πλέον είναι πιο συνήθη από τα αντιπυρετικά. Μια ολόκληρη βιομηχανία ευεξίας έχει 

στηθεί στη γρήγορη και χωρίς κόπο απώθηση κάθε δυσάρεστης σκέψης 

5) Ο γενετικός μαρασμός 

Αυτό είναι από τα πιο δύσκολα κεφάλαια του βιβλίου, αλλά θα προσπαθήσω να αποδώσω το 

νόημα του όσο καλύτερα μπορώ –σε τόσο λίγες γραμμές.Στα περισσότερα ζώα, και ειδικά 

στα πρωτεύοντα, υπάρχει ένας μηχανισμός προστασίας του είδους. Τα αρσενικά, για 

παράδειγμα, θα διεκδικήσουν το δικαίωμα τους στην αναπαραγωγή, αλλά δε θα σκοτώσουν 

τον αντίζηλο ούτε θα βιάσουν το θηλυκό. 

Για να εξασφαλίσει μεγαλύτερο μερίδιο τροφής, ένας χιμπαντζής, συχνά καταφεύγει στην 

απάτη. Όμως ποτέ δε θα κρατήσει όλη την τροφή για τον εαυτό του, καταδικάζοντας έτσι τα 

αδύναμα μέλη της ομάδας σε θάνατο από ασιτία.Τα πρωτεύοντα γνωρίζουν ότι η επιβίωση 

τους βασίζεται στη συνοχή της ομάδας, έτσι δεν ξεπερνάνε τα όρια –σκοτώνοντας ένα άλλο 

μέλος της. 

Στους ανθρώπους αυτός ο μηχανισμός επιβίωσης και αυτοσυντήρησης έχει ατροφήσει ή 

μάλλον έχει υπερκεραστεί εξαιτίας της εφευρετικότητας του. Η νοημοσύνη του τον κάνει να 

συμπεριφέρεται πιο ηλίθια από τους λιγότερο νοήμονες «συγγενείς» του. 

Είναι πολύ πιο εύκολο να σκοτώσεις κάποιον εξ' αποστάσεως παρά με τα χέρια σου. Οι 

δολοφονίες με στραγγαλισμό είναι εκατομμύρια φορές πιο σπάνιες από τις δολοφονίες με 

όπλο. Πόσο μάλλον όταν εξοντώνεις τον άλλον οικονομικά, όχι μόνο χωρίς να τον αγγίζεις, 

αλλά χωρίς να τον γνωρίζεις.Κάποιοι θα πουν ότι πάντα ο άνθρωπος ήταν λύκος για το 

συνάνθρωπο του, όμως δεν είναι λύση να αποδεχόμαστε την εγκληματική συμπεριφορά ως 

ιστορική αναγκαιότητα. 

6) Η ρήξη με την παράδοση 

Εδώ κάποιοι, ιδιαίτερα οι νεότεροι, θα παραξενευτούν. Έχουμε ταυτίσει την παράδοση με τη 

συντηρητικότητα, και θεωρούμε ότι κάθετι καινοτόμο/επαναστατικό πρέπει να είναι 

απαλλαγμένο από τις «παλιές ιδέες».Αυτό είναι λάθος. Ο μόνος τρόπος για να «ξεκινήσουμε 

από την αρχή» είναι να επιστρέψουμε στα σπήλαια και να προσπαθούμε να ανάψουμε φωτιά 

τρίβοντας ξύλα. Δεν μπορούμε να δούμε παραπέρα αν δεν πατήσουμε στους ώμους 

γιγάντων. 



Ο Λόρεντς, παρότι επιστήμονας, πιστεύει ότι τα μη ορθολογικά πολιτισμικά αποθέματα 

γνώσεων πρέπει να διατηρηθούν και να μελετηθούν.«Όποιος αρνείται συστηματικά κάθε 

αξία της σοφίας των παλαιότερων και κάθε έννοια της παράδοσης, υποπίπτει στο σοβαρό 

σφάλμα να πιστέψει ότι η επιστήμη είναι ικανή να δημιουργήσει από το μηδέν, και μόνο με 

τη λογική, έναν πλήρη πολιτισμό, με όλα όσα περιλαμβάνει.»Ως ζώα και ως άνθρωποι 

είμαστε προϊόντα της φυσικής εξέλιξης και της πολιτιστικής εξέλιξης. Μέρος της 

πολιτιστικής συνέχειας είναι η γλώσσα κάθε λαού και οι ιδιωματισμοί, τα ήθη και τα έθιμα, 

οι παραδόσεις, η θρησκεία (ακόμα κι αν είσαι άθρησκος), η ιστορία, οι μύθοι, η μαγειρική, η 

μουσική, οι δεισιδαιμονίες και οι ενδυμασίες. 

Διαγράφοντας το παρελθόν χάνουμε την ουσία του παρόντος, αφού ένας άνθρωπος χωρίς 

ρίζες δεν είναι τίποτα άλλο από έρμαιο των εκάστοτε εξωτερικών πιέσεων και 

καταστάσεων.Η ισοπεδωτική παγκοσμιοποίηση, όπου όλοι οι άνθρωποι αναπαράγουν 

μοντέλα συμπεριφοράς νεόδμητα, τα οποία δεν έχουν καμία αναφορά και καμία σχέση με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε λαού, δεν δημιουργεί «πολίτες του κόσμου», αλλά 

ομοιόμορφα –και εύκολα στο χειρισμό- όντα.Αυτή η ομοιομορφία, η έλλειψη ποικιλότητας 

και προσωπικότητας, ταιριάζει φυλογενετικά στα μυρμήγκια, αλλά όχι στους ανθρώπους. 

7) Η υποταγή στο δόγμα 

Ο άνθρωπος, δυστυχώς, έχει έμφυτη ροπή στο δογματισμό.Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους: 

Πρώτον, γιατί είναι πιο εύκολο να αποδεχτείς άκριτα τις προκατασκευασμένες ιδέες παρά να 

τις αξιολογήσεις. Το να ζητωκραυγάζεις και να καταδικάζεις απαιτεί μικρότερη νοητική 

προσπάθεια από το να σκέφτεσαι.Δεύτερον, γιατί οι άνθρωποι –όπως όλα τα ζώα- έχουμε 

ανάγκη να ανήκουμε σε ομάδες.Ο άνθρωπος, μετά από χιλιάδες χρόνια θρησκευτικής 

κατήχησης, πιστεύει ότι κατέχει –μόνος αυτός ανάμεσα στα υπόλοιπα ζώα- δύο ειδικά, 

αποκλειστικά ανθρώπινα, χαρακτηριστικά: Ψυχή και ελευθερία επιλογής.Το πρώτο, η ψυχή, 

είναι θέμα πίστης και δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Όσοι νομίζουν ότι μπορούν να 

αποδείξουν την ύπαρξη ή την έλλειψη θεού με τη λογική δεν έχουν καταλάβει τίποτα για τη 

φύση του ανθρώπου –πόσο μάλλον για τη φύση του θεού. 

Το δεύτερο, η ελευθερία επιλογής, είναι ένα από τα δυσκολότερα φιλοσοφικά-θεολογικά-

επιστημονικά ζητήματα: Οι αποφάσεις μας και οι πεποιθήσεις μας διαμορφώνουν τις 

καταστάσεις ή μήπως οι καταστάσεις μας διαμορφώνουν;Συνήθως η αποδοχή της 

«γραμμής» ενός δόγματος έρχεται μετά την είσοδο σε αυτό, αν και υπάρχουν κάποια 

στοιχεία που μας προδιαθέτουν να αποδεχτούμε ένα δόγμα και όχι το αντίθετο ή κάποιο 

παρόμοιο. 

Ένας έφηβος, για παράδειγμα, θα ενταχτεί σε μια ναζιστική οργάνωση για λόγους που δεν 

σχετίζονται με τη ναζιστική ιδεολογία, ίσως επειδή του αρέσουν τα μαύρα ρούχα και η 

παραφιλολογία της βίας ή επειδή θέλει να έρθει σε αντίθεση με τους γονείς του. Μέσα στην 

ομάδα θα ενστερνιστεί το δόγμα και θα αρχίσει να σκέφτεται, να μιλάει, να συμπεριφέρεται 

όπως οι αυθεντίες, τα πρότυπα της ομάδας. 



Αυτό ισχύει για κάθε κομματική οργάνωση, θρησκευτική ομάδα ή επιστημονική κοινότητα. 

Ο κομμουνιστής θα χρησιμοποιεί τους όρους του διαλεκτικού υλισμού, ο Μάρτυρας του 

Ιεχωβά θα μοιράζει φυλλάδια και ο ψυχίατρος θα χλευάζει τους ψυχολόγους. 

Όλοι πιστεύουν ότι πράττουν ελεύθερα, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι η «ελευθερία» τους 

είναι δογματική. 

Το υπέρτατο παγκόσμιο δόγμα όμως, έτσι όπως δεν έχει ξανασυμβεί στην ανθρωπότητα, 

είναι η πεποίθηση ότι ο μόνος ορθολογικός τρόπος συμπεριφοράς είναι αυτός που συνδέεται 

με το ανταγωνιστικό/καταναλωτικό πρότυπο, που αναφέραμε προηγουμένως. 

Όποιος άνθρωπος θα αντιταχτεί ή θα προσπαθήσει να μην απορροφηθεί από το σύγχρονο 

τρόπο ζωής θεωρείται γραφικός ή άρρωστος ή επικίνδυνος. 

8) Τα πυρηνικά όπλα 

Σε αυτό το «αμάρτημα» ο Λόρεντς αφιερώνει μία μόλις σελίδα! 

«Η απειλή αυτή», γράφει, «είναι ευκολότερο να αποτραπεί. Φτάνει να μην 

κατασκευάσουμε (τη βόμβα) ή να μην την ρίξουμε. Αν λάβουμε όμως υπόψη την 

απίστευτη συλλογική βλακεία της ανθρωπότητας, τότε καταλαβαίνουμε ότι ακόμα κι 

αυτό είναι αρκετά δύσκολο για να το πετύχουμε». 

 

 

ENA AΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟ (Πηγή: Εφημερίδα «Ημερησία», 23-1-2010)  

 

Ο μέσος Aμερικανός καταναλώνει κάθε ημέρα περισσότερα προϊόντα από το ίδιο του το 

βάρος, τροφοδοτώντας μια παγκόσμια κουλτούρα της υπερβολής που τελικά αποτελεί τη 

μεγαλύτερη απειλή στον πλανήτη, σύμφωνα με τη νέα ετήσια έκθεση του Iνστιτούτου 

Worldwatch.   

 

Σύμφωνα με την έκθεση, η λατρεία της κατανάλωσης και η πλεονεξία θα μπορούσαν 

σχεδόν να εκμηδενίσουν οποιαδήποτε κέρδη που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις 

πολιτικές των κυβερνήσεων για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής ή από μια 

μετάβαση σε μια οικονομία καθαρής ενέργειας. Στην τελευταία δεκαετία (έως το 2006) 

οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δαπάνησαν 30,5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αγαθά και 

υπηρεσίες (σε τιμή δολαρίου του 2008). Σε αυτές τις δαπάνες περιλαμβάνονται οι 



βασικές ανάγκες, όπως τα τρόφιμα και η στέγη, αλλά καθώς τα εισοδήματα 

αυξήθηκαν, οι άνθρωποι δαπάνησαν περισσότερα στα καταναλωτικά αγαθά σε 

ακριβότερα τρόφιμα και σε μεγαλύτερα σπίτια, τηλεοράσεις, αυτοκίνητα, υπολογιστές, 

καθώς και αεροπορικά ταξίδια.   

 

Mόνο το 2008, οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αγόρασαν 68 εκατομμύρια αυτοκίνητα, 85 

εκατομμύρια ψυγεία, 297 εκατομμύρια ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 1,2 

δισεκατομμύρια κινητά τηλέφωνα. H κατανάλωση έχει αυξηθεί εντυπωσιακά τις 

προηγούμενες πέντε δεκαετίες, σημειώνοντας άνοδο 28% σε σχέση με το 1996 οπότε 

δαπανήθηκαν 23,9 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ εξαπλασιάστηκε σε σχέση με το 1960 

που δαπανήθηκαν 4,9 τρισεκατομμύρια δολάρια.  

 A ν ληφθεί ως δεδομένο ότι ένα μέρος αυτής της αύξησης της κατανάλωσης προήλθε από 

την αύξηση του πληθυσμού, τότε οι καταναλωτικές δαπάνες ανά άτομο έχουν σχεδόν 

τριπλασιαστεί.   

Δεδομένου ότι η κατανάλωση έχει αυξηθεί, περισσότερα ορυκτά καύσιμα, και 

μεταλλεύματα εξάγονται από η γη, περισσότερα δέντρα υλοτομούνται και περισσότερο 

έδαφος καλλιεργείται για την παραγωγή τροφίμων, συχνά και για τη διατροφή του ζωικού 

κεφαλαίου αφού οι άνθρωποι με τα υψηλότερα εισοδήματα άρχισαν να τρώνε περισσότερο 

κρέας. Mεταξύ 1950 και 2005 η παραγωγή μετάλλων εξαπλασιάστηκε, ενώ η κατανάλωση 

πετρελαίου οκταπλασιάστηκε.  

Πόροι  H εκμετάλλευση των πόρων, πάντα για τη διατήρηση πιο υψηλών επίπεδων 

κατανάλωσης, απειλεί τα οικοσυστήματα της γης από τα οποία εξαρτώνται η ανθρωπότητα 

και αμέτρητα άλλα είδη.  

O δείκτης οικολογικού αποτυπώματος, ο οποίος συγκρίνει τον οικολογικό αντίκτυπο 

της ανθρωπότητας με την έκταση του διαθέσιμου παραγωγικού εδάφους και της θάλασσας 

σε ό,τι αφορά τις βασικές υπηρεσίες που λαμβάνουμε από τα οικοσυστήματα, δείχνει ότι 

σήμερα η ανθρωπότητα χρησιμοποιεί πόρους και υπηρεσίες από έναν πλανήτη κατά 1,3 

φορές μεγαλύτερου της γης. Πιο απλά, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν κατά ένα τρίτο 

περισσότερο τη διαθέσιμη ικανότητα της γης, υπονομεύοντας την ανθεκτικότητα των 

οικοσυστημάτων από τα οποία εξαρτώνται. 



 Ανάπτυξη  Aυτές οι καταναλωτικές τάσεις δεν ήταν μια φυσική συνέπεια της 

οικονομικής ανάπτυξης, σημειώνεται στην έκθεση, αλλά το αποτέλεσμα των επιτηδευμένων 

προσπαθειών των επιχειρήσεων να κερδίσουν περισσότερα από τους καταναλωτές.  

 «Tα πολιτιστικά πρότυπα είναι η πρωταρχική αιτία μιας πρωτοφανούς σύγκλισης των 

οικολογικών και των κοινωνικών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων ενός 

μεταβαλλόμενου κλίματος, μιας επιδημίας παχυσαρκίας, μιας σημαντικής πτώσης στη 

βιοποικιλότητα, της απώλειας αγροτικής γης, και της παραγωγής επιβλαβών αποβλήτων» 

επισημαίνει ο Έρικ Aσαντουριάν εκ μέρους του Iνστιτούτου.  

Σήμερα, το γρήγορο φαγητό αποτελεί μια βιομηχανία των 120 δισ. δολαρίων στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, με περίπου 200.000 εστιατόρια σε λειτουργία. Aν και στις αρχές του 

20ου αιώνα, το χάμπουργκερ ήταν περιφρονημένο στις HΠA, ως η βρόμικη «τροφή για τους 

φτωχούς,», αλλά μέχρι τη δεκαετία του '60 μετατράπηκε σε ένα αγαπημένο γεύμα. Φυσικά, 

με τη βοήθεια της διαφήμισης για την οποία ξοδεύονται ετησίως 1,2 δισεκατομμύρια 

δολάρια.  

Aπό τις χαρτοπετσέτες και τα πιάτα, μέχρι τις πάνες και τα μαντηλάκια προσώπου, η 

βιομηχανία των προϊόντων μίας χρήσης έχει καλλιεργήσει την πεποίθηση ότι παρέχουν την 

ευκολία και την υγιεινή. Για πολλούς καταναλωτές σε ολόκληρο τον κόσμο, η χρήση αυτών 

των προϊόντων είναι σήμερα αναγκαία, αν και αυτό είναι μια πεποίθηση που 

καλλιεργείται ενεργά εδώ και πολλά χρόνια από τη βιομηχανία.  

  Aπό τη δεκαετία του '20, οι βιομηχανίες αυτοκινήτων ακολούθησαν μια επιθετική 

τακτική μετατρέποντας τον αμερικανικό πολιτισμό σε αυτοκινητο-κεντρικό. H βιομηχανία 

αυτοκινήτου είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος διαφημιστής στις Hνωμένες Πολιτείες 

δαπανώντας 15,6 δισ. δολάρια το 2008.  Eπιπλέον, την ίδια χρονιά, δαπάνησε 67 εκατ. 

δολάρια προκειμένου να ασκήσει παρασκηνιακές πολιτικές πιέσεις και 19 εκατ. δολάρια ως 

χορηγίες σε διάφορες εκστρατείες στις HΠA. � 241 δισ. λίτρα πούλησε το 2008 η 

βιομηχανία εμφιαλωμένου νερού  � 120 δισ. δολάρια ο τζίρος της βιομηχανίας γρήγορου 

φαγητού στις ΗΠΑ  � 14,6 δισ. δολ. δαπάνησαν το 2008 οι Κινέζοι για την αγορά 

προϊόντων μιας χρήσης  � 15,6 δισ. δολ. δαπάνησε το 2008 η βιομηχανία αυτοκινήτου για 

διαφήμιση Ανερχόμενες δυνάμεις η Κίνα και η Ινδία.   

Τα τελευταία χρόνια η υπερβολή έχει υιοθετηθεί ως σύμβολο της επιτυχίας και στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, από τη Bραζιλία έως την Iνδία και την Kίνα, αναφέρεται στην 

έκθεση. H Kίνα πριν από δύο εβδομάδες, λαμβάνοντας τα ηνία από τις HΠA, αναδείχτηκε 



ως η κορυφαία αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο και είναι ήδη ο μεγαλύτερος παραγωγός 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.   

Mέχρι το 2050, ο πληθυσμός της Kίνας και της Iνδίας θα έχει αυξηθεί σε τρία 

δισεκατομμύρια. Eως τότε, οι περισσότεροι Kινέζοι και Iνδοί θα έχουν υιοθετήσει τον 

αστικό τρόπο ζωής. Aυτό σημαίνει ότι τα σχέδια για ισχυρούς περιορισμούς στις εκπομπές 

των αερίων του θερμοκηπίου καθίστανται εντελώς εξωπραγματικά.   

 

Η γενική άνοδος του βιοτικού επιπέδου, η ξέφρενη επιδίωξη της ατομικής απόλαυσης και η 

ιδιοτελής κοινωνία της κατανάλωσης, γράφει ο Κ. Τσουκαλάς, δεν μπορεί να παρέχουν 

άσυλα στον άνθρωπο που βρίσκεται μπροστά στον θάνατο, στο γήρας, στη μοναξιά. Γι'' 

αυτό και η διαφαινόμενη επιστροφή στις υπερβατικές αναζητήσεις και η καταβολή κάθε 

λογής αντίτιμου για τη σωτηρία της ψυχής 

Η θεραπεία των ψυχών στην ελεύθερη αγορά 
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Η νέα χιλιετία μάς προκαλεί με τις αντιφάσεις της. Την ίδια στιγμή που οι επαναστάσεις στη 

βιοτεχνολογία και στην πληροφορική αναγγέλλουν τις κατακλυσμικότερες αλλαγές από 

καταβολής ενός κόσμου που φαίνεται πια να κυβερνάται πλήρως από την εγχειρηματική 

λογική της ατομοκρατικής κατανάλωσης, κατακλυζόμαστε επίσης από νέες κοινωνικές 

συμπεριφορές που εκ πρώτης όψεως εμφανίζονται εντελώς ασύμβατες με τον φιλελεύθερο 

ατομοκρατικό ορθολογισμό. Σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη, οι αιρέσεις, οι 

αποκρυφισμοί, η μαγεία, οι σατανισμοί, τα κάθε λογής cults, οι δεισιδαιμονίες και οι 

εξορκισμοί ανθούν. Οι έμποροι του ανορθολογισμού εκπλήσσονται μάλιστα και οι ίδιοι για 

την αναπάντεχα μαζική διεύρυνση της ζήτησης των προϊόντων και υπηρεσιών τους, μια 

ζήτηση που επεκτείνεται σε όλα τα οικονομικά και εκπαιδευτικά στρώματα. Παρ' ότι 

διαφοροποιημένος, ο ανορθολογισμός φαίνεται ολοένα και περισσότερο «δια-ταξικός». 

Οι παρενέργειες της επιτυχίας 

http://www.tovima.gr/
http://www.tovima.gr/


Στην Ελλάδα βέβαια τα πράγματα εμφανίζονται ίσως διαφορετικά από ό,τι σε άλλες 

ανεπτυγμένες χώρες. Ως ιστορικά συνδεμένη με την εθνική παράδοση, η επικρατούσα 

Ορθοδοξία δεν εκφράζει μόνο ατομικές ανησυχίες, αλλά αντιστοιχεί επιπλέον και σε έντονες 

συλλογικές και εθνικές αγωνίες. Θα ήταν όμως νομίζω σφάλμα να αναγάγει κανείς την 

ακάθεκτη επάνοδο των μεταφυσικών μελημάτων στη συνειδητοποίηση των απειλούμενων 

εθνικών μας ριζών και του ιδιαίτερου εθνικού μας «πολιτισμού» ο οποίος, μαζί με όλους 

τους άλλους, χάνεται και αυτός στους λαβύρινθους του οικουμενικού χωριού. Αλλωστε οι 

τάσεις είναι παγκόσμιες. Οπως και ο ιός του Aids, έτσι και η πρόκληση του επέκεινα είναι 

πάνδημη: αγγίζει αδιακρίτως πλούσιους και φτωχούς, πολιτισμένους και «βάρβαρους», 

ανεπτυγμένους και υπανάπτυκτους, εγγράμματους και αγράμματους. Από τις Ηνωμένες 

Πολιτείες μέχρι το Ιράν, από τη Βραζιλία μέχρι τη Μαύρη Αφρική και από τις χώρες της 

τέως Σοβιετικής Ενωσης μέχρι τη Δυτική Ευρώπη, η αναζήτηση θρησκευτικών και 

υπερβατικών καταφυγίων επανακάμπτει με απρόσμενη ένταση. Σε όλον τον κόσμο οι 

παραδοσιακές αναγωγές σε χρυσά παρελθόντα συντίθενται με νέες πρωτόγνωρες αγωνίες, 

εμπειρίες και νοσταλγίες. Και έτσι, ακόμα και εάν εκ πρώτης όψεως οι εξελίξεις αυτές 

φαίνεται να υπονομεύουν τους ήδη γνωστούς και κατεστημένους Θεούς, οι νέες «άγνωστες 

Θεότητες» επιβεβαιώνουν τις διάχυτες θεολογικές απορίες. Το ασίγαστο αίτημα της 

υπέρβασης είναι αδιαίρετο. 

Οι εξηγήσεις είναι πολλαπλές. Πολλά έχουν γραφεί και γράφονται καθημερινά για την 

αύξηση της αβεβαιότητας, για την κρίση της πίστης στην πρόοδο, για την απώλεια νοήματος 

και για τα όρια του εγχειρηματικού ορθολογισμού. Και έχουν επίσης πολλές φορές 

επισημανθεί οι καταλυτικές ψυχοκοινωνικές προεκτάσεις της οικουμενικής αποδυνάμωσης 

των πολιτικών ουτοπιών και οραμάτων, της άμβλυνσης της συλλογικής δράσης και της 

ευρύτερης αποπολιτικοποίησης και εξατομίκευσης. Αυτό ακριβώς εξηγεί και την πάνδημη 

ακροαματικότητα των νεομυστικιστικών μηνυμάτων. Ακόμα και για εκείνους που δεν έχουν 

εντελώς εξωθηθεί εκτός του συστήματος, η ιδιοτελής κοινωνία της κατανάλωσης, του 

θεάματος και των παιχνιδιών δεν μπορεί να παρέχει άσυλα στον άνθρωπο που βρίσκεται 

μπροστά στον θάνατο, στο γήρας, στη μοναξιά και στο παράλογο. Η γενική άνοδος του 

βιοτικού επιπέδου και η επιμήκυνση ενός «άχρηστου» ελεύθερου χρόνου υπήρξαν μάλιστα 

ίσως και πρόσφορες ιστορικές προϋποθέσεις προκειμένου να καταστούν ακόμα 

προφανέστερα τα όρια των ατομικών ικανοποιήσεων, προταγμάτων και ηδονών. Η ξέφρενη 

επιδίωξη της ατομικής απόλαυσης, ανόδου και «επιτυχίας» δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμη 

διέξοδο παρά μόνον για τους ολίγους εκείνους που γνωρίζουν να συμβιβάζονται με τις 

παρενέργειές τους, αλλά και με το ενδεχόμενο της απώλειάς τους. Για όλους τους άλλους οι 

συμβολικοί πίθοι των Δαναΐδων είναι πηγές έμμονης αγωνίας και όχι ασφάλειας. Οπως μας 

διδάσκει το παιδικό παραμύθι, ο πλούτος δεν φέρνει την ευτυχία, εκτός βέβαια αν η ευτυχία 

αυτή νοηθεί σε αντιδιαστολή με μιαν ήδη ξεχασμένη αλλά πάντα φαντασιούμενη στέρηση 

και φτώχεια. 

Η κουλτούρα του ναρκισσισμού 

Με αυτήν την έννοια λοιπόν, η διαφαινόμενη επιστροφή στις υπερβατικές αναζητήσεις είναι 

παραδόξως «δημοκρατική». Αν οι περιθωριακοί και εξαθλιωμένοι εξακολουθούν να 

ψάχνουν τη σωτηρία τους σε έναν κόσμο που τους απορρίπτει, οι λιγότερο εξαθλιωμένοι 

επιχειρούν να βρουν τρόπους να κατασιγάσουν τις ανασφάλειές τους σε έναν κόσμο που 

τους αποξενώνει, τους τρομάζει, τους εκπλήττει ή ακόμα και τους πλήττει. Παρ' όλ' αυτά 

όμως ο διάχυτος φετιχισμός της ατομικής καταναλωτικής ευζωίας ούτε κλονίζεται ούτε 



σχετικοποιείται. Ελάχιστοι είναι εκείνοι που προσανατολίζονται στα ασκητικά εκείνα 

ιδανικά που σύμφωνα με τον Adorno «περικλείουν μεγαλύτερη αντίσταση κατά της 

παραφροσύνης της οικονομίας του κέρδους από ό,τι πριν από εξήντα χρόνια η έκλυτη ζωή 

κατά της φιλελεύθερης καταπίεσης». Αναζητούνται απλώς οι αδύνατοι όροι για ένα μη 

ασκητικό μυστικισμό ο οποίος καλείται να συμβιβάσει τα μέχρι τούδε ασυμβίβαστα: 

απολαμβάνοντας τον ανταγωνιστικό κόσμο και τα μύρια αγαθά του, ας σώσουμε και την 

ευαίσθητη ψυχή μας. 

Το παράδειγμα της υπερανεπτυγμένης Καλιφόρνιας είναι εύγλωττο. Πουθενά αλλού δεν 

εμφανίζονται τέτοια μαζικά φαινόμενα αναζήτησης «ευτυχίας» ή εσωτερικής «ισορροπίας» 

με οποιοδήποτε μέσο και τίμημα. Ο φετιχισμός της ομορφιάς, της νεότητας, της υγείας, της 

αλκής και του σώματος ως ιδεωδών αλλά φθαρτών αξιών οδηγεί στην ξέφρενη ιχνηλάτηση 

«άλλων» διαύλων προς την αιώνια και άφθαρτη αλήθεια. Και στο πλαίσιο αυτό, αν τα 

ναρκωτικά, το αλκοόλ και οι διάφορες «ψυχοθεραπείες» αποτελούν ατομικές απαντήσεις 

στο περιρρέον χάος της υπερπροσφοράς ανεπαρκών, αυτοαναιρούμενων και εύθραυστων 

καταφυγίων, η φυγή προς τις σέκτες και τις ενοραματικές θρησκείες εκφράζει τη νοσταλγία 

για τους χαμένους συλλογικούς παραδείσους. Η κουλτούρα του ναρκισσισμού προσκρούει 

λοιπόν παραδόξως στην εγγενή αστάθεια των πανταχού παρόντων παραμορφωτικών 

καθρεπτών που φυτρώνουν σε κάθε γωνία. Και έτσι, η ακαθήλωτη ελπίδα για μιαν ατομική 

ή ακόμα και αυτιστική υπέρβαση τείνει ολοένα και συχνότερα να επικεντρώνεται σε ένα 

έξωθεν ερχόμενο, συχνά δε και ευκαιριακό επικοινωνιακό «προϊόν» που εμφανίζεται είτε ως 

μοίρα είτε ως ζώδιο είτε ως σοφία είτε ως συμμετοχή στο Θείο ή στο διαβολικό. 

Περιβαλλόμενος από συνεχείς προκλήσεις που αμφισβητούν την αυτόνομη επάρκειά του, 

ακόμα και ο Νάρκισσος δεν αντέχει την υπαρξιακή μοναξιά του. Η έλξη του θανάτου, της 

βίας και του κενού και η αναζήτηση της ατομικής σωτηρίας στις περιφερόμενες 

ευτυχιολογικές συνταγές είναι λοιπόν οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Μετά από 

αναρίθμητους αιώνες, οι ως εμπορεύματα προβαλλόμενες εκ-στατικές, ευδαιμονιστικές, 

υστερικές, αυτοκτονικές και (αυτο)καταστροφικές σέκτες ακολουθούν την πορεία των 

γνωστικών φιλοσόφων του τέλους της αρχαιότητας, των Καθαρών ή ακόμα και των 

Ασσασίνων. Πουλώντας τα πολυσχιδή σωτηριολογικά προϊόντα του, ο κόσμος μας 

εμφανίζεται ταυτοχρόνως ως ο «καλύτερος» και ο «χειρότερος» όλων των δυνατών κόσμων. 

Και ο καθένας καλείται να αντλήσει τα εξ ορισμού προσωρινά, μάταια και αναστρέψιμα 

ανακουφιστικά συμπεράσματά του. 

Αποκρυφισμός και καπιταλισμός 

Η σύγκριση όμως με το παρελθόν σταματάει εδώ. Οι νέες ασυλιακές δομές που παρέχονται 

αφειδώς από τους αυτοσχέδιους ψυχοπομπούς και ψυχεμπόρους δεν είναι απλά ατομικά 

καταφύγια. Ταυτοχρόνως αναδεικνύονται κατ' ανάγκην όχι μόνο σε ανθούσα big business, 

αλλά και σε αναπόσπαστο μέρος των τρεχουσών μορφών εξουσίας που φροντίζουν να 

διοχετεύουν τη ροή των ψυχικών κλυδωνισμών σε ασφαλείς και τιθασεύσιμες κοίτες. Η 

σύμπλευση αποκρυφισμού και καπιταλισμού αποτελεί λοιπόν ίσως, με αυτήν την έννοια, 

μιαν από τις έσχατες αναδιπλώσεις του δοκιμαζόμενου αλλά πάντα πανίσχυρου 

ατομοκρατικού προτύπου. Οικειοποιούμενο και εγκολπούμενο την αγωνία όλων εκείνων 

που δεν είναι πεπεισμένοι για την ορθότητα του αυτάρεσκα υλιστικού κόσμου που μας 

περιβάλλει, το σύστημα κατορθώνει να καταστήσει ακόμα πιο ανενεργά τα μαζικά κινήματα 

που θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν την πολιτική, κοινωνική και ηθική λυσιτέλεια των 

τρεχουσών επιλογών. Οι αποκρυφισμοί δεν μπορούν λοιπόν πια να παραπέμπουν, όπως έχει 



συμβεί στο παρελθόν, σε νέες μορφές κοινωνικών σχέσεων αλλά αντίθετα ενισχύουν τις 

κατεστημένες μορφές εξουσίας. Από τη στιγμή που τα πολιτικά εγκόσμια μπορεί να 

χωρίζονται με σινικά τείχη από τους απορριπτικούς ηθικούς και «υπαρξιακούς» 

προβληματισμούς, η αναζήτηση της «εσωτερικής» αλήθειας μπορεί να αποσπάται από το 

αίτημα αλλαγής της «εξωτερικής» πραγματικότητας. Οι ακεραιοφροσύνες κάθε λογής 

παραδίδουν λοιπόν τους ανθρώπους σε μια συλλογική μυσταγωγία που παραιτείται από το 

αίτημα όχι μόνο να αλλάξει έναν κόσμο που δεν «μπορεί» να αλλάξει, αλλά και να 

κατανοήσει έναν κόσμο που δεν «χρειάζεται» να κατανοηθεί αλλιώς παρά μέσα από τις 

αιώνιες και αναλλοίωτες προδιαγραφές του. Από τη στιγμή που οι φανατισμοί και οι 

μισαλλοδοξίες επικεντρώνονται στα υπερκόσμια σύμβολα της διιστορικής υπέρβασης 

αποσπώνται από τα εγκόσμια σύμβολα της ιστορικής συλλογικής και πολιτικής δράσης. Και 

έτσι λειτουργούν πάντοτε ως «όπιο». 

Και ακριβώς στο σημείο αυτό επικεντρώνεται μια από τις μείζονες άλυτες αντιφάσεις της 

εποχής μας. Η αύξουσα ιδεολογική και ηθική σχάση ανάμεσα στις επιστημονικές, 

τεχνολογικές και κεφαλαιακές δυνάμεις που μετασχηματίζουν καθημερινά τον κόσμο και 

στις τάσεις να αναζητούνται εσωτερικές και υπερβατικές λύσεις στα ατομικά αδιέξοδα είναι 

πρωτοφανής. Και το ζήτημα έχει σημασία κυρίως ως προς τις άμεσες επιπτώσεις της σχάσης 

αυτής στον «ενδιάμεσο» χώρο της έλλογης συλλογικής δράσης. Πράγματι, συνθλιβόμενη 

ανάμεσα στην «αναρμοδιότητά» της να ελέγξει αποφασιστικά το μέλλον και στην αδυναμία 

της να αναγάγει τη λειτουργία της σε αμετάθετες ηθικές κινητήριες «αρχές», η 

πολιτικοκοινωνική συνείδηση εξωθείται στο να διαχειρίζεται όχι μόνον «τα πράγματα» αλλά 

και τον εγγενή πλέον βουλησιακό ευνουχισμό της. Η συλλογική πολιτική φαντασίωση για 

θεσπίζουσες ρυθμίσεις δεν μπορεί πια ούτε καν να επικαλείται την πρωτογενή της 

ακεραιότητα. Οι πύρινες ρομφαίες που απειλούσαν ή υπόσχονταν να αλλάξουν τον κόσμο 

βρίσκονται πλέον στα δοκιμασμένα χέρια των επιστημόνων και των θεραπευτών, οι οποίοι 

από κοινού συναποδέχονται την κοινωνική εξέλιξη «όπως είναι». Παραδόξως οι μάγοι της 

ύλης και οι μάγοι των ψυχών μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά μέσα στο 

κοινωνικοπολιτικό καθαρτήριο από το οποίο η πολιτική έχει εκβληθεί. Ολα λοιπόν 

συμβαίνουν ως εάν, μετά από δύο αιώνες, το επαναστατικά απρόβλεπτο numen tremendum 

του ριζικού, δημιουργικού και αδέσμευτου κοινωνικού ορθολογισμού έχει κατακερματισθεί 

στα εξ ων συνετέθη: οι αποπολιτικοποιημένοι και ανεξέλεγκτοι ταγοί της επιστήμης και της 

τεχνικής παίζουν πλέον κατ' αποκλειστικότητα το υποστασιοποιημένο παιχνίδι της μετά 

λόγου «γνώσεως», την ίδια στιγμή που οι εξίσου αποπολιτικοποιημένοι και ανεξέλεγκτοι 

ποιμένες των απανταχού δύσ-τυχων προβάτων και εριφίων ομιλούν και δείχνουν το δρόμο 

του «καλού και του κακού». Και έτσι, τα συστήματα των συμφερόντων μπορούν να 

επαναπαύονται: εγκαταλείποντας τη «θεραπεία» τόσο της γνώσης όσο και των ψυχών στην 

ελευθερία της αγοράς, ο καπιταλισμός εξασφαλίζει το απυρόβλητο. 

Ο κ. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς είναι καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών. 

 


