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«Η παράδοση όλων των νεκρών γενεών
βαραίνει σαν εφιάλτης τον νου των ζωντανών»
Καρλ Μαρξ, Η 18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη (1852)

ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ
Θεωρώ σημαντικό να επισημάνω ότι οι συγγραφείς αυτού του φυλλαδίου είναι
Αμερικανοί. Πράγμα που σημαίνει ότι το κείμενο είναι γραμμένο απ’ την οπτική της
αμερικανικής κουλτούρας και πραγματικότητας και απευθύνεται κυρίως στο αμερικανικό κοινό. Αυτό βέβαια καθόλου δεν το εμποδίζει να μιλάει για γεγονότα και καταστάσεις με παγκόσμια ισχύ.
Πάνω σ’ αυτό, λίγα λόγια για τη φράση «θεωρία Illuminati». Πρόκειται για ακριβή
μετάφραση αλλά άχαρη απόδοση του ‘Illuminati theory’ που απαντάται στο αγγλικό
κείμενο. Μια πιο ορθή απόδοση θα ήταν ίσως «θεωρία συνωμοσίας σχετικά με τους
Illuminati», αλλά για λόγους οικονομίας προτίμησα την αρχική, άχαρη μετάφραση.
Πέρα όμως απ’ αυτό, έχει σημασία να πούμε ότι αυτό που στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια συνδέθηκε τελικά άρρηκτα με τους Illuminati ως κεντρικούς πρωταγωνιστές, δεν
είναι παρά ένα σύνολο θεωριών και μύθων, πολλοί απ’ τους οποίους κυκλοφορούν
για χρόνια παγκοσμίως. Στην Ελλάδα εν προκειμένω, έχουμε ακούσει για μασονικές
στοές, barcode που περιέχουν τη σφραγίδα του σατανά, το 666, τη λέσχη Bilderberg
και διάφορα άλλα που δεν συνδέθηκαν με τους Illuminati παρά μόνο πολύ πρόσφατα,
ακολουθώντας την εξ Αμερικής τάση. Γι’ αυτό το λόγο ο Έλληνας αναγνώστης μπορεί
κάλλιστα να διαβάζει ένα ευρύτερο «θεωρίες συνωμοσίας» εκεί που βλέπει «θεωρία
Illuminati». Αυτή την αντικατάσταση την έχω κάνει έτσι κι αλλιώς σε κάποια σημεία,
όπως άλλωστε έχω αντικαταστήσει και φράσεις όπως «θεωρητικοί (περί) Illuminati»
με τον γενικό όρο «συνωμοσιολόγοι».
Καλή ανάγνωση.

ΥΓ:
«Ο κόσμος πιστεύει μόνο σε όσα ήδη ξέρει και αυτή είναι η ομορφιά
της Καθολικής Μορφής της Συνωμοσίας»
Ουμπέρτο Έκο, Το Κοιμητήριο της Πράγας

7

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Όλοι μιλάνε για τους Illuminati. Ίσως
έχετε ακούσει ότι ο Jay Z και η Beyonce είναι
μέλη των Illuminati και περνούν δαιμονικά
μηνύματα μέσα απ’ τη μουσική και τις εμφανίσεις τους. Ίσως έχετε ακούσει ότι ο Ομπάμα
είναι επίσης μέλος των Illuminati και σχεδιάζει την εμφύτευση μικροτσίπ σε όλους τους
Αμερικανούς πολίτες, για να προετοιμάσει το
έδαφος για επιβολή στρατιωτικού νόμου.
Πολύ πιθανό να έχετε ακούσει ότι το δολάριο
περιέχει κρυμμένα σύμβολα που αποδεικνύουν ότι οι ΗΠΑ ελέγχονται απ’ τους Illuminati εδώ και αιώνες.
Η θεωρία Illuminati βοηθάει τους καταπιεσμένους ανθρώπους να εξηγήσουν όσα βιώνουν. Η κοινωνία μάς φέρνει αντιμέτωπους με
φρικτές πραγματικότητες: συγγενείς μας φυλακίζονται άδικα. Φίλοι μας σκοτώνονται μεταξύ τους σε βεντέτες, για οικονομικές
διαφορές, ή σε πολέμους συμμοριών. Το μέλλον είναι γεμάτο αδιέξοδες δουλειές με μισθούς πείνας. Παλεύουμε να πληρώσουμε
λογαριασμούς ενώ άλλοι ζουν με δυσανάλογη
πολυτέλεια. Στην τηλεόραση, βλέπουμε ανθρώπους απ’ όλο τον κόσμο να πεθαίνουν
από ασιτία, παρόλο που ζούμε σε μια κοινωνία
με τη μεγαλύτερη υλική αφθονία στην ιστορία.
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Οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν σα να μη συμβαίνει τίποτα απ’ όλα αυτά. Γιατί συμβαίνει αυτό; Ψάχνουμε για απαντήσεις, και η θεωρία Illuminati μας δίνει μία απάντηση.
Πιστεύουμε ότι η θεωρία Illuminati είναι λανθασμένη και γράψαμε αυτό το φυλλάδιο για να προτείνουμε μια διαφορετική προσέγγιση. Το γράψαμε γιατί ξέρουμε ότι
οι άνθρωποι που ασχολούνται με τους Illuminati συνήθως θέλουν να σταματήσουν
την καταπίεση και την εκμετάλλευση. Είναι απ’ τους πιο αφυπνισμένους ανθρώπους
της κοινωνίας μας. Πριν 40 χρόνια, ίσως να ήταν μέλη του Black Panther Party1. Σήμερα οι περισσότεροι κάθονται άπραγοι και μιλάνε ακατάσχετα για συνωμοσίες. Πρόκειται για ενέργεια που πάει χαμένη. Ο κόσμος βρίσκεται σε βαθιά κρίση που οδηγεί
σε διαδηλώσεις, εξεγέρσεις και επαναστάσεις. Στην Αίγυπτο, τη Νότια Αφρική, την
Τουρκία -ακόμη και στις ΗΠΑ- αυτά τα κινήματα βρίσκονται ήδη σε αναβρασμό. Οι
άνθρωποι που λένε «δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γιατί κανείς άλλος δεν κάνει»
απλά αρνούνται να συμμετέχουν οι ίδιοι στον αγώνα.
Αυτό το φυλλάδιο είναι ένα εργαλείο με σκοπό να βοηθήσει στην κατανόηση του
κόσμου γύρω μας. Προσφέρει μια σύντομη ιστορία της θεωρίας Illuminati: ποιος την
εφηύρε, πότε και πού. Δείχνει πώς έγινε δημοφιλής μετά τις ήττες των κινημάτων της
δεκαετίας του ’70. Αποδεικνύει ότι αυτή η θεωρία αδυνατεί να εξηγήσει πώς λειτουργεί η κοινωνία, ή να προτείνει λύσεις για το τέλος της καταπίεσης και της εκμετάλλευσης. Αυτό το φυλλάδιο προτείνει μια εναλλακτική εξήγηση για το φαινόμενο
της καταπίεσης και εκμετάλλευσης, καθώς και τρόπους για να το σταματήσουμε.
Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να ρίξουμε φως στην προέλευση της θεωρίας Illuminati.

1. Οι Μαύροι Πάνθηρες ήταν μια επαναστατική σοσιαλιστική οργάνωση αφροαμερικανών που έδρασε στις
ΗΠΑ από το 1966 μέχρι το 1982. Ο αρχικός λόγος ίδρυσής τους ήταν η προστασία των μαύρων γειτονιών
απ’ την αστυνομική βαρβαρότητα. (ΣτΜ)
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1.
ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ
Η ΘΕΩΡΙΑ ILLUMINATI
Όλες σχεδόν οι θεωρίες Illuminati είναι φτιαγμένες από κάποια βασικά κομμάτια,
τα οποία μπορούν να ενωθούν σε διαφορετικούς συνδυασμούς, ή ένα κομμάτι μπορεί
να τονιστεί περισσότερο από τα άλλα. Αλλά πάντα συνδυάζονται για να πουν πάνω κάτω την ίδια ιστορία. Είναι πιθανό να έχετε ακούσει κάποια από αυτά: Illuminati, Μασόνοι, Σατανιστές, λέσχη Bilderberg, τραπεζίτες. Το καθένα απ’ αυτά τα κομμάτια
προέρχεται από διαφορετική στιγμή στην ιστορία. Στις περισσότερες περιπτώσεις κατασκευάστηκαν από ανθρώπους με πλούτο και εξουσία, όταν μαζικά κινήματα τους
εκδίωξαν από τις θέσεις ισχύος.
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ: ΟΙ ΒΑΥΑΡΟΙ ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ...
Το πρώτο κομμάτι της θεωρίας συνωμοσίας βασίζεται σε μια πραγματική οργάνωση,
υπό το όνομα «Τάγμα των Πεφωτισμένων 2». Ιδρύθηκαν το Μάιο του 1776 στη Βαυαρία, κομμάτι της σημερινής Γερμανίας, η οποία δεν υπήρχε τότε. Ο ιδρυτής τους, ο
Βαυαρός καθηγητής θρησκευτικού δικαίου Adam Weishaupt, ήθελε να απελευθερώσει τον κόσμο «απ’ όλες τις καθεστηκυίες θρησκευτικές και πολιτικές εξουσίες». Το
τάγμα του είχε στόχο να εξαλείψει τους βασιλείς και τις εκκλησίες που κυβερνούσαν
την Ευρώπη από το Μεσαίωνα και να στρώσει έτσι το έδαφος για νέες μορφές εμπορίου, επιστήμης και δημοκρατικής διακυβέρνησης, που εκείνη την εποχή πάσχιζαν
να γεννηθούν. Οι Πεφωτισμένοι σχηματίστηκαν με πρότυπο μερικώς τους Ιησουΐτες
(τάγμα καθολικών ιερέων) και μερικώς τους Ελευθεροτέκτονες (Μασόνους). Σύντομα
διείσδυσαν σε μασονικές στοές με σκοπό να αποκτήσουν επιρροή στο κοινωνικό γίγνεσθαι και να εφαρμόσουν τους στόχους τους.
Για να κατανοήσει κανείς οποιαδήποτε οργάνωση ή κίνημα, πρέπει πρώτα να κατανοήσει το περιβάλλον μέσα στο οποίο γεννήθηκαν. Οι Πεφωτισμένοι εμφανίστηκαν
εν μέσω της ιστορικής περιόδου που ονομάστηκε «Διαφωτισμός». Ήταν μία εποχή
συνεχούς ριζοσπαστικής αλλαγής στην Ευρώπη, που καλύπτει τον 17ο και 18ο
αιώνα. Κατά τη διάρκεια του Διαφωτισμού, το παλιό κοινωνικό σύστημα μέσα στο

2. Οι συγγραφείς χρησιμοποιούν εδώ την αγγλική λέξη ‘illuminist’ που σημαίνει «διαφωτιστής». Όμως,
το καταγεγραμμένο όνομα της οργάνωσης είναι ‘Order of Illuminati’, από τη λατινική παθητική μετοχή ‘illuminatus’ που σημαίνει «πεφωτισμένος», όπως και συναντάται κατ’ εξοχήν στην ελληνική βιβλιογραφία.
Εφεξής, θα χρησιμοποιείται αυτός ο όρος στην παρούσα μετάφραση. (ΣτΜ)
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οποίο οι άνθρωποι ζούσαν για αιώνες, με τους βασιλείς και ιερείς στην κορυφή και τους αγρότες
στη βάση της πυραμίδας, άρχισε να καταρρέει.
Στην Ευρώπη αναδύθηκε μία τάξη πλούσιων
εμπόρων που επιχειρούσαν σε απομακρυσμένες περιοχές της υδρογείου. Νέες τεχνολογίες αναπτύχθηκαν και μαζί μ’ αυτές, νέα
είδη εξειδικευμένων εργατών. Αυτές οι νέες
τάξεις άρχισαν να αποκτούν περισσότερη
δύναμη απ’ τους βασιλείς, οι οποίοι υποτίθεται ότι ήταν κυρίαρχοι, βάσει του νόμου και
της παράδοσης. Η Αμερικανική Επανάσταση3
έδειξε τη δύναμη αυτών των τάξεων σ’ ολόκληρο τον κόσμο.
Με τον κοινωνική κατάσταση να αλλάζει, οι άνθρωποι άρχισαν να σκέφτονται διαφορετικά. Πριν τον ΔιαΟ ADAM WEISHAUPT
φωτισμό, οι περισσότεροι πίστευαν ότι ο φυσικός
κόσμος και το κοινωνικό σύστημα καθορίζονται απ’ τον ιερό νόμο του Θεού. Με την
έλευση του Διαφωτισμού, πειραματιστές όπως ο Ισάακ Νεύτων και φιλόσοφοι όπως
ο Χομπς και ο Ρουσσώ ανέπτυξαν τη σύγχρονη επιστήμη και πολιτική. Οι άνθρωποι
άρχισαν να συμπεραίνουν ότι ο φυσικός κόσμος καθορίζεται από φυσικούς νόμους
-όπως ο νόμος της βαρύτητας-, που μπορούσαν να ανακαλυφθούν δια της έρευνας.
Εμφανίστηκε η ιδέα ότι οι κυβερνήσεις μπορούσαν να οργανωθούν χωρίς βασιλείς,
μέσω από ένα κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ των πολιτών.
Σύντομα, εκατοντάδες μικρές ομάδες στοχαστών και ακτιβιστών επιβιβάστηκαν
στο τραίνο του Διαφωτισμού. Το Τάγμα των Πεφωτισμένων ήταν απλά μία τέτοια
ομάδα, όπως οι Ροδόσταυροι και οι Ιταλοί Καρμπονάροι. Κατά τη δεκαετία του 1780
οι Πεφωτισμένοι αριθμούσαν περί τα 2.500 μέλη στην κεντρική Ευρώπη. Αλλά οι
προσπάθειές τους να ανατρέψουν το μεσαιωνικό status quo δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένες και σύντομα αντιμετώπισαν την καταστολή απ’ την πλευρά της εξουσίας.
Διαλύθηκαν γύρω στο 1787. Όπως τόσες άλλες παρόμοιες οργανώσεις, οι Πεφωτισμένοι δεν κατάφεραν να φέρουν επαναστατικές αλλαγές. Αλλά η αλλαγή ήρθε και
χωρίς αυτούς.
Στη δεκαετία μετά τη διάλυση του Τάγματος των Πεφωτισμένων, μαζικές διαμαρτυρίες συντάραξαν τη Γαλλία και οδήγησαν στη Γαλλική Επανάσταση. Εξεγέρσεις ορ3. Η Αμερικανική Επανάσταση ήταν μία πολιτική αναταραχή στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, κατά την
οποία δεκατρείς βρετανικές αποικίες στη Βόρεια Αμερική ενώθηκαν για να απαλλαγούν απ’ το ζυγό της
Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Προέκυψαν έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. (ΣτΜ)
11

γισμένων αγροτών και εργατών ανέτρεψαν το φεουδαρχικό σύστημα που υπήρχε για
αιώνες και το ωστικό κύμα εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι σκλάβοι της
γαλλικής αποικίας της Αϊτής ξεκίνησαν τη δική τους επανάσταση, απαιτώντας τις ίδιες
ελευθερίες που οι Γάλλοι πολίτες κέρδιζαν στους δρόμους του Παρισιού. Στη Γαλλία
οι αριστοκράτες εκδιώχτηκαν απ’ τα παλάτια τους και εκτελούνταν συστηματικά, έτσι
ώστε κανείς βασιλιάς να μη διεκδικήσει το θρόνο ξανά. Εκκλησίες κάηκαν και οι καθολικοί ιερείς απομακρύνθηκαν απ’ τις πρότερες θέσεις ισχύος. Εγκαθιδρύθηκε ένα
κοινοβουλευτικό σύστημα με εκλογές, εκπροσώπους και νομοθετικό σώμα. Ήταν η
πρώτη φορά στην ιστορία που συνέβαινε κάτι τέτοιο.
Προφανώς, δεν καλωσόρισαν όλοι τις αλλαγές που σάρωσαν την Ευρώπη. Άνθρωποι των οποίων η κοινωνική θέση εξαρτιόταν απ’ την αριστοκρατία και την εκκλησία προσπάθησαν να αντιδράσουν στις αλλαγές. Κάποιοι από αυτούς έγραψαν
βιβλία και έτσι δημιουργήθηκαν οι πρώτες θεωρίες συνωμοσίας περί Illuminati. Το
1798, ο Βρετανός επιστήμονας και εφευρέτης John Robinson εκδίδει τις Αποδείξεις
μιας συνωμοσίας εναντίον όλων των θρησκειών και κυβερνήσεων της Ευρώπης, που
καταστρώνεται στις μυστικές συναντήσεις των Ελευθεροτεκτόνων, Πεφωτισμένων και
Λεσχών Ανάγνωσης 4. Το 1803 ο Ιησουΐτης αββάς Agustin Barruel γράφει τα Απομνημονεύματα περί της Ιστορίας του Ιακωβινισμού5. Και οι δύο συγγραφείς απεχθάνονταν τη Γαλλική Επανάσταση κι έτσι κατηγόρησαν ως υπεύθυνους μια μικρή ομάδα
συνωμοτών: τους Illuminati.
Οι Robinson και Barruel ισχυρίστηκαν ότι το Τάγμα των Πεφωτισμένων δε διαλύθηκε πραγματικά το 1787, αλλά συνέχισε να δρα υπόγεια. Ήταν αυτοί οι ‘Illuminati’
που, κατά τα γραφόμενά τους, σχεδίασαν και πραγματοποίησαν τη Γαλλική Επανάσταση και εξακολουθούσαν να κρύβονται σε μασονικές στοές, σχεδιάζοντας την ανατροπή κυβερνήσεων στην Ευρώπη και την Αμερική. Οι Robinson και Barruel
αντιπαθούσαν την ιδέα της επανάστασης και δεν πίστευαν ότι ήταν δυνατό εκατομμύρια άνθρωποι να κινηθούν μαζικά και να αλλάξουν τις συνθήκες της ζωής τους.
Για αυτούς, οι συνηθισμένοι άνθρωποι δεν ήταν αρκετά οργανωμένοι ή έξυπνοι για
να το καταφέρουν. Χρειάζονταν αναγκαστικά την καθοδήγηση κάποιας ελίτ. Υπό αυτή
την ανάγνωση, η πρωτότυπη θεωρία Illuminati των Robinson και Barruel ήταν ένα
είδος συντηρητικού μύθου, για να εξηγήσουν μια κοινωνική πραγματικότητα που οι
ίδιοι έβρισκαν ακατανόητη και τρομακτική. Η σημερινή θεωρία Illuminati ακολουθεί
το ίδιο μοτίβο. Ακόμα και φτωχά άτομα που δίνουν σημασία σ’ αυτή τη θεωρία, που
διαφορετικά θα τάσσονταν υπέρ των κινημάτων διαμαρτυρίας, συχνά βλέπουν τα κινήματα ως μυστικά τεχνάσματα των Illuminati με σκοπό να προκαλέσουν χάος.
4. Proofs of a Conspiracy against all the Religions and Governments of Europe, carried on in the secret meetings of Freemasons, Illuminati and Reading Societies.
5. Memoirs, Illustrating the History of Jacobinism.
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...ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ
Τόσο η πρωτότυπη όσο και η σημερινή θεωρία Illuminati μιλάνε πολύ για τους Μασόνους. Το αυθεντικό Τάγμα των Πεφωτισμένων διείσδυσε σε ομάδες Ελευθεροτεκτόνων, τις λεγόμενες «στοές». Αλλά ο Ελευθεροτεκτονισμός (freemasonry)
εμφανίστηκε μερικούς αιώνες νωρίτερα. Αρχικά ο Ελευθεροτεκτονισμός ήταν αυτό
που λέει η λέξη6: μια ομάδα κτιστών που δούλευαν κυρίως με πέτρα. Τον 14ο αιώνα,
εξειδικευμένοι εργάτες όπως κτίστες (τέκτονες), υφαντουργοί και σιδηρουργοί άρχισαν να οργανώνονται σε ομάδες που ονομάστηκαν «συντεχνίες». Οι συντεχνίες
έπαιρναν άδεια να διενεργούν το επάγγελμά τους σε μία πόλη και είχαν λόγο για το
ποιος μπορούσε να κάνει τη συγκεκριμένη δουλειά στην πόλη. Οι συντεχνίες ήταν
εξαιρετικά «κλειστές» και επιλεκτικές και επινόησαν τελετουργικά και συμβολισμούς
για να ξεχωρίζουν απ’ τους υπόλοιπους.
Όσο ο καπιταλισμός αναπτυσσόταν, οι συντεχνίες σταδιακά ξεπεράστηκαν. Νέες
τεχνολογίες κατέστησαν τα εργαλεία και την τεχνογνωσία τους παρωχημένα και οι
περισσότερες εξαφανίστηκαν. Αλλά οι μασονικές στοές ήταν διαφορετική υπόθεση.
Τον 18ο αιώνα οι μασονικές στοές άρχισαν να στρατολογούν εύπορους και ισχυρούς
ανθρώπους, για να διατηρήσουν τις χρηματοδοτήσεις και την κοινωνική τους θέση.
Σύντομα απώλεσαν τη σχέση με τη δουλειά του κτίστη και μετατράπηκαν σε κοινωνικές λέσχες (social clubs).
Οι στοές αποτέλεσαν ορμητήρια ριζοσπαστικής οργάνωσης με την έλευση του Διαφωτισμού. Τα μέλη της ανερχόμενης τάξης των εύπορων εμπόρων και διανοούμενων
συναντιόντουσαν σε μασονικές στοές, συζητούσαν τις κοινωνικές αλλαγές και σχεδιάζαν πολιτικές δράσεις. Πολλοί γνωστοί επαναστάτες ανέπτυξαν τις ριζοσπαστικές
ιδέες τους όσο ήταν Ελευθεροτέκτονες. Εξ αιτίας αυτής της σύνδεσης με το ριζοσπαστισμό του Διαφωτισμού, οι άνθρωποι που ήταν εναντίον της επανάστασης εχθρεύονταν κατά συνέπεια και τους Ελευθεροτέκτονες. Πρόκειται για συνηθισμένο
μοτίβο: Η ελίτ πάντα πιστεύει ότι οι επαναστάσεις σχεδιάζονται και κατευθύνονται
από μια μικρή ομάδα φωτισμένων ανθρώπων, αντί για τις ίδιες τις μάζες.
Στην πραγματικότητα, οι μασονικές στοές σήμερα δεν είναι παρά εξεζητημένες κοινωνικές λέσχες για ανθρώπους που θέλουν να αισθάνονται μέρος κάποιας ελίτ.
Συχνά οι στοές παρέχουν ένα μέρος όπου διανοούμενοι μπορούν να κάνουν συζητήσεις για το πώς θα αλλάξει η κοινωνία, αλλά είναι συνήθως πολύ βαρετές. Αν επισκεφθείτε έναν μασονικό ναό7 σήμερα, θα δείτε πηγαδάκια από μικρομεσαίους
επιχειρηματίες να συζητούν για δενδροφύτευση στην κεντρική λεωφόρο, όχι μια μυστική οργάνωση που σχεδιάζει να κυβερνήσει τον κόσμο. Παρ’ όλα αυτά, η σύνδεσή
6. Η ακριβέστερη μετάφραση της λέξης 'masonry' είναι μάλλον «λιθοδομή». (ΣτΜ)
7. Στο μασονισμό, η λέξη «ναός» δεν περιγράφει κάποιο θρησκευτικό κτίσμα, αλλά οποιοδήποτε σημείο
συνάντησης μιας στοάς. (ΣτΜ)
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τους με το βαυαρικό Τάγμα των Πεφωτισμένων τούς εξασφάλισε μια θέση σ’ αυτή
τη θεωρία συνωμοσίας.
Οι Βαυαροί Πεφωτισμένοι και οι Μασόνοι (εξ αντανακλάσεως) αποτελούν το
πρώτο κομμάτι της σύγχρονης θεωρίας συνωμοσίας περί των Illuminati. Αλλά υπάρχουν άλλα δύο εξίσου σημαντικά κομμάτια: ο αντισημιτισμός και ο αντίχριστος.
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΟΜΜΑΤΙ: ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ
Η καχυποψία, η προκατάληψη και το μίσος κατά των Εβραίων εμφανίστηκαν πριν εκατοντάδες χρόνια. Μετά την κατάρρευση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, στην Ευρώπη
κυριαρχούσαν βασίλεια συνυφασμένα με την Καθολική Εκκλησία. Στους Εβραίους
είχε απαγορευτεί να έχουν ισχυρό ρόλο στην οικονομία ή να κατέχουν θέσεις εξουσίας. Με τα χρόνια οι εβραϊκές κοινότητες βρήκαν τρόπους να επιβιώνουν στο περιθώριο της κοινωνίας, αναλαμβάνοντας δουλειές που το κυρίως κοινωνικό σώμα
περιφρονούσε, όπως ο δανεισμός χρημάτων. Σύντομα το σύνολο των Εβραίων ταυτίστηκε μ’ αυτό το επάγγελμα, το οποίο αρχικά δεν είχε ιδιαίτερη δύναμη. Αλλά όσο
ο καπιταλισμός ανεπτυσσόταν, ο δανεισμός χρημάτων (πίστωση) έγινε σημαντική
υπόθεση.
Με την επέλαση του καπιταλισμού, εκατομμύρια άνθρωποι εκδιώχτηκαν απ’ τη γη
τους και αναγκάστηκαν να δουλέψουν με μισθούς πείνας στα νέα εργοστάσια της βιομηχανικής Ευρώπης. Επειδή οι Εβραίοι είχαν ήδη ταυτιστεί με το χρήμα και την πίστωση, διαφορετικές ομάδες ανθρώπων άρχισαν να τους βλέπουν ως σύμβολο του
ίδιου του καπιταλισμού. Πολλοί Ευρωπαίοι εργάτες πίστευαν ότι οι Εβραίοι χρησιμοποιούσαν το επάγγελμα του χρηματιστή για να αποκτήσουν ισχύ και να εκμεταλλευτούν άλλους ανθρώπους. Οι Εβραίοι ήταν επίσης οι ιδανικοί αποδιοπομπαίοι τράγοι
της μικροαστικής τάξης: ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων που προσπαθούν να γίνουν
εργοστασιάρχες. Αυτή η τάξη δυσανασχετούσε με τα δάνεια που έπρεπε να παίρνει
για να επεκτείνει τις επιχειρήσεις της. Έβλεπε τους χρηματιστές ως εμπόδιο για τον
«υγιή» ανταγωνισμό. Στις αρχές του 20ού αιώνα, οι εβραϊκές κοινότητες δεχόντουσαν επιθέσεις από συμμορίες εργατών και μικροαστών επιχειρηματιών. Ειδικά στην
ανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία, τα πογκρόμ8 ήταν ένα συνηθισμένο φαινόμενο.
Ο αντισημιτισμός ένωνε τους φτωχούς εργάτες με τους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, παρά τα αντικρουόμενα συμφέροντά τους. Οι εργάτες ήταν αγανακτισμένοι
με τη μεταχείρισή τους υπό τον καπιταλισμό, αλλά έβλεπαν τους Εβραίους σαν μεγαλύτερους εχθρούς από τα αφεντικά τους στα εργοστάσια, που τους εκμεταλλεύονταν.
Οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων έβλεπαν τους Εβραίους σαν εμπόδιο στο δρόμο
τους προς το όνειρο της μεγαλύτερης επιχείρησης (και της μεγαλύτερης εκμετάλλευ8. Πογκρόμ: μια μαζική και οργανωμένη βίαιη επίθεση εναντίον κάποιας συγκεκριμένης εθνικής, θρησκευτικής ή άλλης μειονότητας (Εβραίων αρχικά), με ταυτόχρονη καταστροφή του περιβάλλοντός τους. (ΣτΜ)
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σης των εργατών, κατά συνέπεια). Αυτές οι δύο τάξεις (εργάτες - μικροϊδιοκτήτες)
ήταν θεμελιωδώς αντίπαλες, αλλά συμμάχησαν περιστασιακά σ’ ένα λαϊκιστικό κίνημα
εξ αιτίας του κοινού και παραπλανητικού αντισημιτισμού.
Τα λαϊκιστικά κινήματα ενώνουν τα φτωχά στρώματα με τους μικροαστούς εναντίον
φανταστικών εχθρών, που ανήκουν σε κάποια ελίτ. Μιλάνε στο όνομα του «κοινού
ανθρώπου» αλλά καθοδηγούνται από στοιχεία της μεσαίας τάξης και εν τέλει λειτουργούν εναντίον των φτωχών εργατών. Σύγχρονα παραδείγματα τέτοιων λαϊκιστικών σχηματισμών είναι το αμερικανικό Tea Party, ένα μέρος του κινήματος Occupy
Wall Street και το Έθνος του Ισλάμ9. Οι θεωρίες Illuminati έχουν συχνά λαϊκιστικό
χαρακτήρα. Πολλές λαϊκιστικές θεωρίες χρησιμοποιούν τον αντισημητισμό για να
δώσουν υπόσταση σε μια διαβολική ελίτ που κυβερνάει τον
κόσμο.
Πολλές θεωρίες συνωμοσίας
χρησιμοποιούν ένα έγγραφο
από τις αρχές του 20ού αιώνα,
τα περιβόητα Πρωτόκολλα των
Σοφών της Σιών10. Τα Πρωτόκολλα υποτίθεται ότι ήταν ένα
μυστικό έγγραφο γραμμένο από
Εβραίους, που κατέγραφε τα
σχέδια τους για παγκόσμια κυριαρχία. Στην πραγματικότητα,
γράφτηκαν κάπου μεταξύ 1879 Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΗΤΑΝ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΣΗΜΕΡΑ.
και 1903, κατά πάσα πιθανότητα από πράκτορες της ρωσικής μυστικής αστυνομίας. Εκείνη την περίοδο, οι Ρώσοι
εθνικιστές προσπαθούσαν να ανακόψουν μια ενδεχόμενη επανάσταση εναντίον του
τσάρου. Οι περισσότεροι εθνικιστές ήταν έντονα αντισημίτες. Έβλεπαν το μαζικό κίνημα για την ανατροπή του τσάρου ως εβραϊκή συνωμοσία. Τα Πρωτόκολλα γράφτηκαν για να ενισχύσουν το κίνημα εναντίον των Εβραίων, με σκοπό να εμποδίσουν
την επανάσταση. Δεν τα κατάφεραν.
Το μεγαλύτερο μέρος του εγγράφου είναι μια αναίσχυντη αντιγραφή από δύο άλλα
βιβλία: το Διάλογοι στην Κόλαση ανάμεσα στον Μακιαβέλι και τον Μοντεσκιέ11 του Mau-

9. Nation of Islam. Δεν πρόκειται για πραγματικό έθνος, αλλά για κίνημα μάλλον φονταμενταλιστικό, που
έχει επίσης κατηγορηθεί για αντισημιτισμό. (ΣτΜ)
10. The Protocols of the Elders of Zion
11. Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu
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rice Joly (1864) και το Biarritz, ένα γερμανικό μυθιστόρημα γραμμένο το 1868 απ’
τον Herman Goedsche. Παρόλο που η απάτη ξεσκεπάστηκε, τα Πρωτόκολλα έγιναν
ένα δημοφιλές ανάγνωσμα στη Ρωσία και την Ευρώπη και τελικά και στις ΗΠΑ12, με
αποτέλεσμα οι θεωρίες Illuminati να κάνουν συχνά λόγο για εβραϊκές τραπεζικές κλίκες όπως οι Ρότσιλντ και οι Μπίλντερμπεργκ και να παρουσιάζουν τους Εβραίους σα
μια μυστική οργάνωση με σκοπό να κατακτήσει τον κόσμο.
ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ: Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ
Πολλοί συνωμοσιολόγοι αναφέρονται συχνά στο «τέλος του κόσμου» και στη «σφραγίδα του κτήνους». Αυτοί οι όροι προέρχονται από ένα θρησκευτικό κίνημα που ονομάζεται Προτεσταντικός Μιλλεναριανισμός13 και εμφανίζεται στα μέσα του 19ου
αιώνα. Τα μιλλεναριανικά κινήματα υποστηρίζουν ότι το τέλος του κόσμου πλησιάζει
και προσπαθούν να ετοιμαστούν γι’ αυτό. Οι μιλλεναριανιστές συνέταξαν μια πολύπλοκη αλληλουχία γεγονότων που περιγράφουν τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού,
με μια σειρά από σημαντικά «σημάδια». Ένα από αυτά τα σημάδια είναι ο ερχομός
του «αντίχριστου». Στη Βίβλο, ο αντίχριστος άλλες φορές αναφέρεται ως ένα πρόσωπο και άλλες ως πολλά πρόσωπα ή ομάδες ανθρώπων. Ο «αντίχριστος» υποτίθεται ότι θα αποκτήσει απόλυτη, δικτατορική εξουσία πάνω στον κόσμο λίγο πριν την
επιστροφή του Χριστού. Σήμερα, πολλοί Αμερικανοί Ευαγγελικοί14 χριστιανοί ψάχνουν συνεχώς για σημάδια της έλευσης του αντιχρίστου.
Στις αρχές του 20ού αιώνα ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, η μεγάλη οικονομική
κρίση του 1930, η άνοδος του φασισμού και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ήταν
γεγονότα που οι Ευαγγελικοί εξέλαβαν ως σημάδια ότι το τέλος πλησιάζει. Με βάση
τη δική τους ερμηνεία της Βίβλου, οι Ευαγγελικοί έψαχναν για σημάδια αυξανόμενης
κυβερνητικής εξουσίας, καθώς και για άτομα που λατρεύονταν περίπου ως αιρεσιάρχες, που θα μπορούσαν να είναι ο αντίχριστος. Στα 1920, ο Αμερικανός Ευαγγελικός
ηγέτης Gerald Winrod ισχυρίστηκε ότι ο Μουσολίνι ήταν στην πραγματικότητα ο αντίχριστος. Ισχυρίστηκε επίσης ότι η Κοινωνία των Εθνών ήταν απόδειξη της αυξανό-

12. Στις ΗΠΑ συγκεκριμένα, τη δεκαετία του 1920 ο Henry Ford, ιδρυτής της γνωστής αυτοκινητοβιομηχανίας, χρηματοδότησε την εκτύπωση και διανομή 500.000 αντιτύπων των Πρωτοκόλλων. Ο ίδιος εξέδιδε
μεταξύ 1919-1927 την εφημερίδα The Dearborn Independent, που έβριθε αντισημιτικού υλικού. (ΣτΜ)
13. Παρόλο που η αρχική μου, ενστικτώδης μετάφραση ήταν «Χιλιασμός», ανακάλυψα ότι αυτή είναι η ελληνική απόδοση του ‘Millennialism’, ενώ η λέξη που απαντάται στο αγγλικό κείμενο είναι ‘Millenarianism’,
το οποίο αποδίδεται στα ελληνικά ως «Μιλλεναριανισμός». Είναι τόσες οι παραλλαγές των δογμάτων που
έχουν στην ετυμολογία τους τη χιλιετία (millennium), που θεωρώ ότι δεν αξίζει κανείς να ασχοληθεί αν
δεν είναι το αντικείμενο μελέτης του. (ΣτΜ)
14. Οι Ευαγγελικοί είναι μέλη της ευρύτερης Προτεσταντικής Ομολογίας που αποκαλείται Ευαγγελικαλισμός, η οποία δίνει γενικότερα έμφαση στην κεντρική θέση της Αγίας Γραφής, τη δικαίωση δια της πίστεως
και την ανάγκη προσωπικής μεταστροφής (αναγέννηση). [wikipedia] (ΣτΜ)
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μενης εξουσίας του15. Οι προβλέψεις για το τέλος του κόσμου συνεχίστηκαν για
πολλά χρόνια. Τη δεκαετία του 1950, κάποιοι Ευαγγελικοί προέβλεψαν ότι μια νέα
εφεύρεση, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, ήταν ο αντίχριστος. Τη δεκαετία του ’70, το
μικροτσίπ και τα laser barcodes ήταν «η σφραγίδα του κτήνους», για να μαρκάρει
τους ανθρώπους στο όνομα του αντίχριστου. Όταν εξελέγη ο Μπαράκ Ομπάμα, πολλοί
είπαν ότι αυτός είναι ο αντίχριστος.
Η φιγούρα του αντίχριστου και το τέλος του κόσμου αποτελούν κεντρικό σημείο
των θεωριών συνωμοσίας από το 1920. Η ιστορία λειτουργεί σαν μια παρτίδα
μπίνγκο: οι συνωμοσιολόγοι έχουν μια λίστα από σημάδια για το τέλος του κόσμου
και απλά κάθονται και περιμένουν να εμφανιστούν. Οποιοδήποτε δημοφιλές πολιτικό
πρόσωπο, όπως ο Ομπάμα, μπορεί να εκληφθεί ως ο αντίχριστος. Οποιοσδήποτε μεγάλος πολιτικός σχηματισμός, όπως ο ΟΗΕ, μπορεί να εκληφθεί ως υποχείριό του
και οποιοδήποτε τεχνολογικό επίτευγμα, όπως τα εμφυτεύσιμα μικροτσίπ, μπορεί να
εκληφθεί ως «σφραγίδα του κτήνους». Αυτές οι θεωρίες δεν περιγράφουν την πραγματικότητα. Αντί γι’ αυτό, προτείνουν στους ανθρώπους να βρουν αποδείξεις για μια
θεωρία στην οποία ήδη πιστεύουν.
ΤΑ ΤΡΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΕΝΩΜΕΝΑ:
Η ΘΕΩΡΙΑ ILLUMINATI ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗ
Όλα τα κομμάτια για τα οποία μιλήσαμε συνδυάστηκαν τη δεκαετία του 1920, μια περίοδο μεγάλου αναβρασμού. Πριν και μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, υπήρξαν
μεγάλες εξεγέρσεις της εργατικής τάξης εναντίον του καπιταλισμού. Μαζικά εργατικά
κινήματα με εκατομμύρια υποστηρικτές συντάραξαν τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία,
την Αγγλία, ακόμα και τις ΗΠΑ. Οι εργάτες τελικά ανέτρεψαν τον τσάρο με τη Ρωσική
(Οκτωβριανή) Επανάσταση του 1917 και προσπάθησαν να εγκαθιδρύσουν μια κομμουνιστική κοινωνία. Φάνηκε τότε σε πολλούς ότι ένα κύμα σοσιαλιστικής επανάστασης θα ανέτρεπε τον καπιταλισμό, όπως ο καπιταλισμός ανέτρεψε τη φεουδαρχία
έναν αιώνα πριν.
Όπως και πριν λοιπόν, αυτοί που εξαρτιόντουσαν απ’ την άρχουσα τάξη αντιτάχθηκαν στο επαναστατικό κίνημα. Γεννήθηκε και πάλι η ανάγκη να εξηγηθεί κάπως ο
αυξανόμενος αναβρασμός, τον οποίο εχθρεύονταν και δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Όπως και οι βασιλείς που δεν μπορούσαν να εξηγήσουν τις εξεγέρσεις εναντίον
τους κατά τη Γαλλική Επανάσταση, έτσι και οι καπιταλιστές στράφηκαν στις θεωρίες
συνωμοσίας. Δεν πίστευαν ότι οι εργάτες ήταν αρκετά έξυπνοι για να αλλάξουν τον
κόσμο. To 1926, η Nesta Webster, μια Αγγλίδα αριστοκράτις, εκδίδει το βιβλίο Μυ15. Θεωρώ ενδιαφέρον να επισημάνω ότι ο Gerald Winrod ήταν και φιλοναζιστής, κάτι που δεν είμαι σίγουρος αν είναι παράλογο «ιδεολογικά» ή απόλυτα λογικό από ψυχολογικής άποψης. Ήταν επίσης, φυσικά,
αντισημίτης (ΣτΜ)
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στικές Εταιρείες και Ανατρεπτικά Κινήματα, η Ανάγκη για Φασισμό στη Μ. Βρετανία16.
Η Λαίδη Queenborough (επίσης γνωστή ως Edith Starr Miller), κόρη ενός Αμερικανού
βιομήχανου, εκδίδει την Απόκρυφη Θεοκρατία 17 το 1933. Και οι δύο συγγραφείς ισχυρίζονται ότι ο επαναστατικός πυρετός που σαρώνει την υδρόγειο είναι αποτέλεσμα
μιας μυστικής συνωμοσίας. Και οι δύο συνδυάζουν την παλιά θεωρία Illuminati με
νέα στοιχεία.
Οι Webster και Queenborough επαναφέρουν και «εκσυγχρονίζουν» τη θεωρία Illuminati όσο ποτέ άλλοτε: λένε ότι οι Illuminati είναι απόγονοι των Ναϊτών ιπποτών
και κάθε μυστική εταιρεία που υπήρξε ποτέ δεν ήταν παρά βιτρίνα πίσω απ’ την οποία
κρύβονται οι Illuminati. Ακόμα, συνδέουν και τους Εβραίους με τη συνωμοσία. Μια
μυστική ομάδα Εβραίων τραπεζιτών, λένε, χρηματοδοτεί τους Πεφωτισμένους, ως
μέρος του σχεδίου τους για την κατάκτηση του κόσμου. Οι θεωρίες των δύο συγγραφέων κηρύσσονται στις ΗΠΑ από τον Gerald Winrod –τον ίδιο που αναφέραμε προηγουμένως, αυτόν που ψάχνει τον αντίχριστο. Ο Winrod γράφει το 1935 ένα
φυλλάδιο με τίτλο Adam Weishaupt, ένας Ανθρώπινος Διάβολος 18, για το οποίο αντλεί
στοιχεία απ’ το έργο των δύο προαναφερθέντων συγγραφέων. Ισχυρίζεται ότι ο ίδιος
ο κομμουνισμός είναι εβραϊκή συνωμοσία και η συνωμοσία των Πεφωτισμένων είναι
ο αγγελιοφόρος της έλευσης του αντίχριστου.
Οι Webster, Queenborough και Winrod ένωσαν τα τρία κομμάτια της θεωρίας Illuminati κατώ από μια μεγάλη ομπρέλα. Τα γραπτά τους καθιέρωσαν τον κοινό πυρήνα
όλων των θεωριών συνωμοσίας περί Illuminati που ακούμε σήμερα: οι Illuminati
είναι μία μυστική εταιρεία που χρηματοδοτείται από Εβραίους τραπεζίτες, πηγάζει από
παμπάλαιες θρησκευτικές οργανώσεις και θέλει να κατακτήσει τον κόσμο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι Πεφωτισμένοι παρουσιάζονται ως ακόλουθοι του Σατανά ή
του αντίχριστου που προετοιμάζουν το έδαφος για την κυριαρχία του στη γη.
Αρχικά, οι θεωρίες Illuminati χρησιμοποιήθηκαν από τις ελίτ για να εξηγήσουν
αλλά και να ανακόψουν τα κινήματα. Αλλά εφόσον αυτές οι θεωρίες κατασκευάστηκαν από την ελίτ και άλλες συντηρητικές δυνάμεις, πώς κατέληξαν να έχουν απήχηση
στους φτωχούς και καταπιεσμένους;

16. Secret Societies and Subversive Movements, The Need for Fascism in Great Britain
17. Occult Theocrasy
18. Adam Weishaupt, a Human Devil
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2. Η ΘΕΩΡΙΑ ILLUMINATI ΣΤΟ ΓΚΕΤΟ19
Η ελίτ επινόησε τη θεωρία Illuminati για να δικαιολογήσει τους κραδασμούς της
εξουσίας της και σήμερα άνθρωποι της φτωχής εργατικής τάξης στο γκέτο τη χρησιμοποιούμε για να εξηγήσουμε τη δική μας καταπίεση. Ζούμε σε μια κοινωνία που κατηγορεί το άτομο γιατί δεν «πετυχαίνει» στη ζωή του. Αλλά οι άνθρωποι του γκέτο
δεν είμαστε χαζοί: ξέρουμε ότι δε φταίμε εμείς, ότι υπάρχουν εξωγενείς δυνάμεις
που μας εμποδίζουν να ζούμε με αξιοπρέπεια. Γι’ αυτό το λόγο οι θεωρίες συνωμοσίας και οι αστικοί μύθοι είναι συνηθισμένο φαινόμενο στις καταπιεσμένες κοινότητες
των ΗΠΑ, ιδιαίτερα στις αφροαμερικανικές, για δεκαετίες.
Στις μαύρες γειτονιές, διακινείται η φήμη ότι το AIDS κατασκευάστηκε απ’ την κυβέρνηση για να εξοντώσει τους αφροαμερικανούς. Λέγεται ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει
μυστικά να επιβάλει στρατιωτικό νόμο και να ανοίξει στρατόπεδα συγκέντρωσης. Λένε
ότι τα Church’s Fried Chicken (αλυσίδα φαστφουντάδικων) ανήκουν μυστικά στην
Κου Κλουξ Κλαν που τα χρησιμοποιεί για να κλονίσει την υγεία των μαύρων. Αυτές
οι μικρές θεωρίες συνωμοσίας και αστικοί μύθοι κυκλοφορούν στις αφροαμερικανικές κοινότητες για χρόνια. Ήταν απλά θέμα χρόνου να αφομοιωθούν στη μεγάλη
θεωρία συνωμοσίας για τους Illuminati. Άθελά του, το απελευθερωτικό κίνημα των
μαύρων βοήθησε σ’ αυτό. Η θεωρία Illuminati έφτασε στο γκέτο μετά την ήττα του
μαύρου απελευθερωτικού κινήματος της δεκαετίας του ’70.
ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΟΥ BLACK POWER 20, ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ
Στο αποκορύφωμα των εξεγέρσεων της δεκαετίας του ’60, εκατομμύρια αφροαμερικανοί ξεσηκώθηκαν κατά του αμερικανικού καπιταλισμού. Οι εξεγέρσεις ήταν τεράστιες: τα καλοκαίρια μεταξύ 1965-1968, κάθε μεγάλη πόλη των ΗΠΑ βρισκόταν
σε επαναστατικό αναβρασμό. Οι εξεγερμένοι έκλεβαν αγαθά και τα μοίραζαν δωρεάν,
έκαναν επιδρομές στα οπλοστάσια της εθνοφρουράς και μάχονταν με την αστυνομία

19. Γκέτο: περιοχή μιας πόλης όπου απομονώνεται μια μειονότητα λόγω κοινωνικών, νομικών ή οικονομικών πιέσεων.
Οι συγγραφείς χρησιμοποιούν εδώ τη φράση ‘in the hood’ που κυριολεκτικά σημαίνει «στη γειτονιά» αλλά
χρησιμοποιήθηκε πρώτα και κυρίως απ’ τους αφροαμερικανούς με την έννοια «στο (μαύρο) γκέτο». Υπάρχουν παρ’ όλα αυτά κάποια σημεία στο παρόν κεφάλαιο όπου η φράση χρησιμοποιείται και με την ευρύτερη
έννοια της κατώτατης εργατικής τάξης, ανεξαρτήτως φυλής. (ΣτΜ)
20. Black Power (Μαύρη Δύναμη) είναι το σλόγκαν μιας δυναμικής εποχής ιδεών και δράσης των Αφροαμερικανών από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’70, με έμφαση στη
φυλετική περηφάνεια, τη δημιουργία δεσμών συλλογικών συμφερόντων και την προαγωγή των αφροαμερικανικών αξιών. (ΣτΜ)
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στους δρόμους. Εκατομμύρια αφροαμερικανοί άρχισαν να αναρωτιούνται: Γιατί τόση
καταπίεση και εκμετάλλευση; και Ποιοι είναι οι εχθροί μας;
Μαύροι κομμουνιστές όπως οι Μαύροι Πάνθηρες εντόπισαν τον εχθρό στον ρατσιστικό λευκό καπιταλισμό και προσπάθησαν να ενώσουν όλους τους εργάτες ανεξαρτήτως φυλής εναντίον αυτού του συστήματος. Άλλοι κατέληξαν σε λανθασμένα
συμπεράσματα παρόμοια με τη θεωρία Illuminati: έβλεπαν τους μαύρους σαν ένα
ενιαίο σύνολο, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης, και πίστευαν ότι όλοι οι μαύροι
βρίσκονται σε πόλεμο εναντίον όλων των λευκών. Το Έθνος του Ισλάμ επινόησε ένα
μύθο για τη μαύρη υπεροχή. Σύμφωνα μ’ αυτόν, οι λευκοί δημιουργήθηκαν πριν κάποιες χιλιάδες χρόνια από έναν μαύρο επιστήμονα με το όνομα Γιακούμπ (Yakub), σ’
ένα εργαστηριακό ατύχημα (!). Τώρα, με το Έθνος του Ισλάμ, οι μαύροι θα ανακτούσαν
δικαιωματικά τη θέση τους ως η ανώτερη φυλή στον πλανήτη. Αυτή η ιστορία δεν
είχε επιστημονική ή ιστορική βάση, αλλά παρείχε μια εξήγηση για την καταπίεση των
μαύρων και επιπλέον έναν εχθρό.
Ένα άλλο μέρος του μαύρου κινήματος στράφηκε στον αντισημιτισμό. Οι αφροαμερικανοί έβλεπαν μικροεπιχειρηματίες να εξαπατούν τους μαύρους πελάτες και τραπεζίτες να αρνούνται να δώσουν δάνεια σε μαύρους. Κάποιοι απ’ αυτούς ήταν
Εβραίοι. Στη Μαύρη Τέχνη, το πιο γνωστό ποίημα του κινήματος Μαύρες Τέχνες (το
καλλιτεχνικό παρακλάδι της Μαύρης Δύναμης), ο Amiri Baraka γράφει ότι οι μαύροι
χρειάζονται «ποιήματα-στιλέτα στις γλοιώδεις κοιλιές / των Εβραίων ιδιοκτητών»21.
Το Έθνος του Ισλάμ επίσης κατέφυγε στην αντισημιτική ρητορική.
Αυτοί οι καλλιτέχνες και ακτιβιστές είδαν μόνο την επιφανειακή εικόνα της καταπίεσής τους. Πράγματι, οι αφροαμερικανοί ήταν θύματα εκμετάλλευσης απ’ τους μικροαστούς και τους τραπεζίτες και πράγματι πολλοί απ’ αυτούς (αλλά όχι όλοι) ήταν
Εβραίοι. Εκμεταλλεύονταν όμως τους μαύρους επειδή ήταν επιχειρηματίες, όχι λόγω
θρησκείας. Πίσω απ’ αυτά τα άτομα βρίσκεται ένα παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα.
Αλλά οι μαύροι ακτιβιστές δεν μπορούσαν να το δουν ξεκάθαρα και συγκεκριμένα κι
έτσι έριξαν το φταίξιμο στους τραπεζίτες και τους μικροεπιχειρηματίες, που τους είχαν
μπροστά στα μάτια τους. Όπως και κατά τον 19ο αιώνα, ο αντισημιτισμός τη δεκαετία
του 1960 ήταν ένα εξυπηρετικός λαϊκιστικός μύθος που απέκρυπτε τις ταξικές διαφορές μέσα στην αφροαμερικανική κοινότητα. Οι φτωχοί μαύροι εργάτες θα μπορούσαν να συμμαχήσουν με άλλους φτωχούς ανθρώπους για να εναντιωθούν στην
άρχουσα τάξη. Θα μπορούσαν να στραφούν ενάντια στους μαύρους επιχειρηματίες
που αργότερα έγιναν αρχηγοί της αστυνομίας και δήμαρχοι. Αντ’ αυτού, συμμάχησαν
με τους μαύρους επιχειρηματίες και πολιτικούς ενάντια σ’ έναν φανταστικό Εβραίο
εχθρό.
21. dagger poems in the slimy bellies
of the owner-jews
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Στα μέσα της δεκαετίας του
’70 το μαύρο κίνημα έπνεε τα
λοίσθια. Οι εξεγέρσεις είχαν κατασταλεί με τη δύναμη των
όπλων και οι επαναστάτες είχαν
σκοτωθεί ή φυλακιστεί. Ο αμερικανικός καπιταλισμός κατέφυγε σε κάποιες συμβιβαστικές
μεταρρυθμίσεις, έτσι ώστε να
εκτονωθεί και να διαλυθεί η
ορμή του κινήματος: εξελέγησαν μαύροι δήμαρχοι σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ και ΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΝΙΟΥΑΡΚ ΤΟΥ ΝΙΟΥ ΤΖΕΡΣΕΪ,
άνοιξαν νέες θέσεις εργασίας ΙΟΥΛΙΟΣ 1967
για αφροαμερικανούς. Πάντα υπήρχαν μαύροι επιχειρηματίες και μεσοαστοί, αλλά ο
θεσμοθετημένος φυλετικός διαχωρισμός και η βία του λευκών ρατσιστικών συμμοριών τους κρατούσαν στο γκέτο, όπου εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα της μαύρης
εργατικής τάξης. Τώρα, με τα περισσότερα νομικά και κοινωνικά εμπόδια να εκλείπουν, μπόρεσαν να ανέλθουν κοινωνικά και οικονομικά, αφήνοντας πίσω τους φτωχούς αφροαμερικανούς.
Όπως όλοι οι καπιταλιστές, έτσι και οι αφροαμερικανοί καπιταλιστές στόχευαν στο
κέρδος πάνω απ’ τον άνθρωπο, ανεξαρτήτως χρώματος. Όπως όλοι οι πολιτικοί, οι
μαύροι πολιτικοί φρόντιζαν για τα προσωπικά τους συμφέροντα, με τα συμφέροντα
των ψηφοφόρων τους να έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Οι μαύροι δήμαρχοι που εξελέγησαν τη δεκαετία του ’70 σύντομα βρέθηκαν επικεφαλής της καταστολής του ίδιου
του μαύρου κινήματος. Στη Φιλαδέλφεια, ο αφροαμερικανός δήμαρχος Wilson Goode
προεξήρχε της βομβιστικής επίθεσης της αστυνομίας κατά της μαύρης ριζοσπαστικής
οργάνωσης MOVE το 1985. Οι πράξεις των αφροαμερικανών καπιταλιστών και πολιτικών μπέρδεψαν τους αγωνιστές του μαύρου κινήματος, οι οποίοι νόμιζαν ότι ο
αγώνας τους ήταν κοινός για όλους τους μαύρους.
Μαύροι επαναστάτες που θα μπορούσαν να ανατρέψουν αυτή την πλάνη -όπως ο
Fred Hampton22 - φυλακίστηκαν ή σκοτώθηκαν, με αποτέλεσμα οι νεότερες γενιές
να μην εκτεθούν στην ιδέα του ταξικού πολέμου μεταξύ των μαύρων εργατών απ’ τη
μία και της άρχουσας τάξης, ανεξαρτήτως χρώματος, απ’ την άλλη. Άλλοι μαύροι αγωνιστές βοήθησαν μαύρους πολιτικούς στις προεκλογικές εκστρατείες τους ή κατέλα22. Fred Hampton: Αφροαμερικανός ακτιβιστής, αναπληρωτής πρόεδρος του παραρτήματος των Μαύρων
Πανθήρων στο Ιλλινόις. Δολοφονήθηκε στον ύπνο του από μια ομάδα αστυνομικών υπό την εισαγγελία
του Ιλλινόις σε συνεργασία με την αστυνομία του Σικάγο και το FBI. (ΣτΜ)
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βαν ακαδημαϊκες θέσεις και σταδιακά
έπαψαν να ασχολούνται με την επανάσταση. Τα απελευθερωτικά κινήματα σε
Αφρική, Ασία και Λατινική Αμερική
έφτασαν στο τέλος τους και οι επαναστατικές θεωρίες έχασαν τη δημοτικότητά τους. Δημιουργήθηκε έτσι ένα
ιδεολογικό κενό στις κοινότητες των
φτωχών μαύρων εργατών, που έβλεπαν πρώην ανθρώπους του γκέτο να
αποκτούν πολιτική και οικονομική δύναμη, ενώ η φυλετική καταπίεση συνεχιζόταν για τους ίδιους.
Ο ΑΦΡΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ WILSON GOODE
Η θεωρία Illuminati έρχεται να καλύ- ΠΡΟΕΞΗΡΧΕ ΤΗΣ ΒΟΜΒΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΤΗΣ
ψει αυτό το κενό. Λέει τώρα ότι οι ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙαφροαμερικανοί που κατάφεραν να ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ MOVE ΤΟ 1985.
ανελιχθούν, το κατάφεραν γιατί ανήκουν σε μια μυστική οργάνωση εξουσιαστών ή
έχουν κάνει συμφωνία με το διάβολο. Η καταπίεση, σύμφωνα με τη θεωρία, συνεχίζεται γιατί αυτή η οργάνωση είναι παντοδύναμη. Και η μόδα των θεωριών συνωμοσίας κάθε άλλο παρά καταλαγιάζει τη δεκαετία του ’90.
ΘΕΩΡΙΑ ILLUMINATI ΚΑΙ «ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ»
Η θεωρία Illuminati επανέκαμψε στις ΗΠΑ στις αρχές του ’90. Πριν την κατάρρευση
της Σοβιετικής Ένωσης και το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, τα περισσότερα γεγονότα
μπορούσαν να αιτιολογηθούν με βάση τη διαμάχη μεταξύ του αμερικανικού καπιταλισμού και του ρωσικού σοσιαλισμού. Κάθε εθνικός απελευθερωτικός αγώνας στον
Τρίτο Κόσμο έπρεπε να διαλέξει ανάμεσα σ’ αυτές τις δύο πλευρές. Όλα όμως αλλάζουν με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και την καλπάζουσα παγκοσμιοποίηση. Το
1990, ο George Bush (ο πρεσβύτερος) θα αποκαλέσει την πτώση της ΕΣΣΔ και νίκη
των ΗΠΑ «νέα τάξη πραγμάτων». Αυτή η φράση υιοθετήθηκε από διάφορους συνωμοσιολόγους, σαν όρος-ομπρέλα κάτω από τον οποίο στοιβάζονται διάφορες θεωρίες συνωμοσίας.
Άρχισαν να δημοσιεύονται θεωρίες «υπερσυνωμοσίας», που ένωναν όλες τις προϋπάρχουσες θεωρίες και αστικούς μύθους σε μια κοινή γραμμή με πυρήνα τους Illuminati: Εξωγήινοι, σατανιστές, μυστικά κυβερνητικά σχέδια για αποίκηση του
διαστήματος, κλπ. Το πιο γνωστό βιβλίο της εποχής, το Ιδού Ίππος Λευκός23 του
23. Behold a Pale Horse (1991). Ο τίτλος είναι προφανώς δανεισμένος από χωρίο της Αποκάλυψης του
Ιωάννη (ΣτΜ)
22

William Cooper, ενώνει μια ποικιλία θεωριών σ’ ένα μεγάλο πλέγμα που περιέχει μεταξύ άλλων τους Illuminati, Εβραίους τραπεζίτες, τα Πρωτόκολλα των Σοφών της
Σιών, εξωγήινους.
Πολλές απ’ αυτές τις θεωρίες υιοθετήθηκαν και από φτωχούς λευκούς εργάτες.
Οι λευκοί ήταν εξοργισμένοι με την ανέχεια των κλειστών εργοστασίων και της παγκοσμιοποίησης και με τη συνεχή οικονομική ανέλιξη των μη-λευκών στις ΗΠΑ. Εμφανίστηκαν έτσι αστικοί μύθοι που μιλούσαν για σιωπηλά ελικόπτερα που
ερχόντουσαν τη νύχτα για να τους πάρουν τα όπλα, για σχέδια της κυβέρνησης να
εξαπολύσει φονικές συμμορίες αφροαμερικανών κατά των λευκών. Υποστήριζαν ότι
οι λευκοί που είχαν στην κατοχή τους όπλα και ήταν πιστοί στο Σύνταγμα των ΗΠΑ
όφειλαν να αμυνθούν. Αυτές οι θεωρίες ήταν πολύ δημοφιλείς σε ομάδες όπως η
Πολιτοφυλακή του Μίσιγκαν 24.
Κάποιοι λευκοί ήταν ξεκάθαρα και συνειδητά ρατσιστές και είχαν προηγούμενως
αντιταχθεί στις αλλαγές της δεκαετίας του ’60. Άλλοι όμως, βιώνοντας τη φτώχεια
και την εκμετάλλευση, βρήκαν στους αφροαμερικανούς -και τους Illuminati- έναν βολικό αποδιοπομπαίο τράγο, όπως ακριβώς είχαν κάνει τριάντα χρόνια πριν οι αφροαμερικανοί με τους Εβραίους. Και στις δύο περιπτώσεις οι κοινωνικές αυτές ομάδες
κατέληξαν να πολεμούν τον λάθος εχθρό, αντί να αναπτύξουν δεσμούς αλληλεγγύης
με άλλες καταπιεσμένες ομάδες. Παρά τη συντηρητική τους φύση και καταγωγή, αυτές
οι νέες θεωρίες απέκτησαν μεγάλη απήχηση στο γκέτο μέσα από ανεξάρτητες εκδόσεις και, με την εξάπλωση του διαδικτύου, μέσα από ιστοσελίδες και βίντεο.
Φαίνεται ίσως περίεργο το γεγονός ότι η ίδια θεωρία έχει απήχηση τόσο στους
λευκούς υπερσυντηρητικούς όσο και στους φτωχούς αφροαμερικανούς. Αλλά στην
πραγματικότητα αυτές οι περίεργες «συμμαχίες» έχουν παρελθόν. Σε πολλές ιστορικές περιόδους, τα λευκά ρατσιστικά και τα μαύρα εθνικιστικά κινήματα έχουν συνεργαστεί. Τη δεκαετία του ‘20 ο Τζαμαϊκανός Marcus Garvey συναντιέται με μέλη της
Κου Κλουξ Κλαν για να συζητήσουν τρόπους διαχωρισμού λευκών - μαύρων βάσει
του σχεδίου του Garvey, του επονομαζόμενου «Πίσω στην Αφρική». Τη δεκαετία του
’60 το Έθνος του Ισλάμ είχε παρόμοιες συζητήσεις με την ΚΚΚ. Στην Νότια Αφρική
τη δεκαετία του ’80 κατά την κατάρρευση του απαρτχάιντ 25, εθνικιστές από τη φυλή
των Ζουλού συναντιούνται με τη ρατσιστική οργάνωση AWB για να συζητήσουν τη
διχοτόμηση της χώρας σε δύο ξεχωριστά έθνη, λευκό και μαύρο.

24. Michigan Militia: παραστρατιωτική οργάνωση ιδρυθείσα το 1994 υπό τον Norman Olson, πρώην υπαξιωματικό της αεροπορίας, με αφορμή φανταστικές καταπατήσεις δικαιωμάτων των πολιτών εκ μέρους
της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. (ΣτΜ)
25. Το Απαρτχάιντ ήταν μια πολιτική των λευκών που καθόριζε και επέβαλλε τη διάκριση των ανθρωπίνων
ομάδων μέσα σε ένα κράτος βάσει φυλετικών κριτηρίων σε καθορισμένες γεωγραφικές περιοχές. Βλέπε
και Λεξικό Όρων (ΣτΜ)
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Η συνεννόηση μεταξύ αυτών των κινημάτων βασίζεται στην κοινή λαϊκιστική λογική
τους. Τόσο οι λευκοί ρατσιστές όσο και οι μαύροι εθνικιστές πιστεύουν ότι υπάρχει
θεμελιώδης και ουσιαστική διαφορά μεταξύ λευκών και μαύρων. Και οι δύο πιστεύουν ότι πρέπει να διαχωριστούν οι μεν απ’ τους δε. (Οι λευκοί λένε, αν δεν μπορούμε να τους κάνουμε δούλους, τότε ας τους στείλουμε πίσω στην Αφρική. Οι
μαύροι λένε, αν οι λευκοί δε μας αποδέχονται, ας φτιάξουμε δικό μας ξεχωριστό κράτος).
Η θεωρία Illuminati δεν είναι παρά ένα παράδειγμα αυτής της κοινής πλεύσης. Σε
ένα πλαίσιο συνωμοσιολογικό, οι άνθρωποι του μαύρου γκέτο εντοπίζουν ως εχθρούς τις τράπεζες και την πολιτική ελίτ και τάσσονται με τα συμφέροντα των αφροαμερικανικών επιχειρήσεων, με σκοπό να ενισχύσουν την κοινότητα (όπως έγινε με
το μαύρο κίνημα του ’60). Οι λευκοί συντηρητικοί εντοπίζουν τους ίδιους εχθρούς
(αλλά επιπλέον και τους έγχρωμους) και χρησιμοποιούν κατά το δοκούν το Σύνταγμα
των ΗΠΑ με απώτερο σκοπό να ενσωματωθούν στις πολιτικές και οικονομικές ελίτ
των λευκών. Αυτή η τάση είναι ευδιάκριτη σε συνωμοσιολογικές εκπομπές όπως το
Infowars του Alex Jones 26.
Η θεωρία Illuminati ενέχει τους ίδιους κινδύνους με τις θεωρίες του λευκού ρατσισμού και του μαύρου εθνικισμού: συμπλέει με τα λαϊκιστικά κινήματα που συνασπίζουν τους λευκούς και μαύρους φτωχούς με τις αντίστοιχες ελίτ που τους
καταπιέζουν, αντί να ενθαρρύνει τη δημιουργία ενός κινήματος που θα εξαφανίσει
το ρατσισμό και θα απελευθερώσει τη φτωχή εργατική τάξη. Η θεωρία Illuminati είναι
επισφαλής και για έναν ακόμη λόγο: αδυνατεί να δώσει μια επαρκή εξήγηση για την
καταπίεση απ’ τη μία και την αντίσταση απ’ την άλλη.

26. Θα μπορούσε κανείς να τον περιγράψει ως τον αντίστοιχο Λιακόπουλο των ΗΠΑ, τηρουμένων των
αναλογιών (ΣτΜ)
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3.
ΓΙΑΤΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ILLUMINATI
ΔΕΝ ΕΥΣΤΑΘΕΙ
Υπάρχουν διάφορα λογικά κενά στη θεωρία Illuminati. Παρουσιάζουμε εδώ έξι από
αυτά:
1. Η θεωρία Illuminati λέει ότι όλα συνδέονται μεταξύ τους, χωρίς να αφήνει περιθώρια για συμπτώσεις ή λάθη. Οι συνωμοσιολόγοι συνδέουν τα πάντα
με τους Πεφωτισμένους. Πιστεύουν ότι κάθε μεγάλο ιστορικό γεγονός στην ανθρώπινη ιστορία είναι προσεκτικά σχεδιασμένο και ελεγχόμενο από συνωμοτικές ομάδες.
Δεν υπάρχει περιθώριο σύμπτωσης: όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο και είναι αποτέλεσμα σχεδίου.
Αυτή η οπτική της ιστορίας παραβλέπει το γεγονός ότι υπάρχει πάντα ένα κενό μεταξύ αυτού που ένα άτομο ή μια ομάδα θέλουν να γίνει και αυτού που τελικά γίνεται.
Αυτό το κενό είναι γεγονός. Υπάρχει για τους πλούσιους και ισχυρούς όπως για κάθε
άλλον. Ακόμα και η κυβέρνηση των ΗΠΑ, η πιο ισχυρή κυβέρνηση του κόσμου, δεν
μπορεί να ελέγξει δεκάδες γεγονότα που συμβαίνουν κάθε χρόνο, από φυσικές καταστροφές μέχρι γραφειοκρατικά μπερδέματα. Προφανώς κάποια μεγάλα ιστορικά
γεγονότα δρομολογήθηκαν από σημαντικά άτομα ή ομάδες, όπως η Οκτωβριανή Επανάσταση απ’ τους μπολσεβίκους, ή το μαύρο απελευθερωτικό κίνημα απ’ τους Μαύρους Πάνθηρες. Αλλά σοβαρές μελέτες δείχνουν ότι καμία απ’ αυτές τις ομάδες δεν
ήταν ανέκαθεν πανίσχυρες. Υπάρχουν πάντα απρόοπτα, συμπτώσεις, τυχαία γεγονότα
και λάθη.
2. Η θεωρία Illuminati καθιστά τον εχθρό παντοδύναμο. Οι συνωμοσιολόγοι,
με το να αρνούνται τους ιστορικούς παράγοντες του τυχαίου και του λάθους, προσδίδουν σχεδόν θεϊκό χαρακτήρα στους Illuminati. Αυτό θυμίζει την εποχή που οι αγρότες
έβλεπαν τους βασιλιάδες σαν απρόσιτους θεούς που ήταν αδύνατο να ανατραπούν. Η
αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κοινωνική ομάδα τόσο δυνατή που να μην μπορεί να
ανατραπεί. Κάποτε ήρθε η Γαλλική Επανάσταση και το βασιλικό ζεύγος αποκεφαλίστηκε. Σε κάθε ιστορική περίοδο αναδύονται μύθοι που καθιστούν τους εκάστοτε κυρίαρχους ανίκητους. Με κάθε μετάβαση σε νέα ιστορική περίοδο, οι μύθοι αυτοί
καταρρέουν.
3. Η θεωρία Illuminati στερείται λογικών ή επιστημονικών επιχειρημάτων.
Όταν οι άνθρωποι μιλάνε για θεωρίες συνωμοσίας, απλά υπαινίσσονται αόριστα ότι
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υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ γεγονότων και μυστικών εταιρειών, χωρίς να εξηγούν πώς ακριβώς συνδέονται. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να πει «Την ίδια μέρα
που ο Ομπάμα έδωσε μια ομιλία όπου χρησιμοποίησε μια μεταφορά με τη λέξη 'σεισμός', έγινε σεισμός. Αυτό δεν ήταν σύμπτωση». Ο συνωμοσιολόγος υπαινίσσεται
μια σύνδεση, αλλά δεν εξηγεί ποια είναι αυτή. Ο Ομπάμα προκάλεσε τον σεισμό; Αν
ναι, γιατί να εκτεθεί αφήνοντας υπονοούμενα; Το αφήνουν στη φαντασία του ακροατή.
Αυτό επιτρέπει στον συνωμοσιολόγο να αποφύγει να δώσει εξηγήσεις και αποδείξεις
για τους ισχυρισμούς του. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αν κάποιος περιέγραφε
τη σύνδεση ανοιχτά και χωρίς υπαινιγμούς, αυτή θα φαινόταν χαζή ή απλά αβάσιμη.
Άλλες φορές προτείνουν μια εξήγηση αλλά αμέσως μετά, μέσω ενός λογικού άλματος, ισχυρίζονται ότι αυτή η εξήγηση είναι απόλυτα ακριβής και σίγουρη. Μια εξήγηση όμως, όταν είναι λογική, δεν είναι απαραίτητα και πιθανή. Αν το αμάξι σου
υπερθερμανθεί, κι εσύ για να το εξηγήσεις λες ότι ένα πουλί έχει φτιάξει φωλιά μέσα
στο ψυγείο, η εξήγησή σου θα μπορούσε να είναι ακριβής. Αλλά αυτό δε σημαίνει ότι
είναι η πιο πιθανή. Για να αποδείξεις ότι η θεωρία σου είναι αυτή που ανταποκρίνεται
στην πραγματικότητα, θα πρέπει πρώτα ν’ αποδείξεις ότι οι εξίσου λογικές θεωρίες
είναι λιγότερο πιθανές, ή να αποδείξεις έμπρακτα τη θεωρία σου ανοίγοντας το ψυγείο της μηχανής. Οι θεωρίες συνωμοσίας ποτέ δεν το κάνουν αυτό και δικαιολογούνται λέγοντας ότι είναι αδύνατο ν’ αποκτήσει κανείς πρόσβαση σε ντοκουμέντα
για μια τόσο μυστική οργάνωση.
Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλές αποδείξεις σχετικά με τις καθημερινές πράξεις της καπιταλιστικής τάξης. Τα περισσότερα καπιταλιστικά πλάνα οικονομικής και
εξωτερικής πολιτικής δημοσιεύονται ανοιχτά στις σελίδες του Economist και του Wall
Street Journal 27. Πολλές φορές υπάρχουν δημόσιες διαφωνίες και συχνά κάποια
σχέδια ναυαγούν. Σαφώς και υπάρχουν μυστικά, αλλά όπως έδειξαν τα Wikileaks και
ο Edward Snowden, ακόμα κι αυτά μπορεί να αποκαλυφθούν από θαρραλέους ανθρώπους που είναι διατεθειμένοι να δράσουν. Επιπλέον, τα περισσότερα από αυτά
τα μυστικά είναι στην πραγματικότητα αυτό που λέμε «κοινά μυστικά»: οι πληροφορίες βρίσκονται σε κοινή θέα σε δημόσιες βιβλιοθήκες και ιστοσελίδες. Αλλά ο όγκος
της διαθέσιμης πληροφορίας μας εμποδίζει να ξεχωρίσουμε το σημαντικό απ’ το ασήμαντο.
4. Η θεωρία Illuminati είναι αδύνατο να διαψευστεί. Οι συνωμοσιολόγοι έχουν
μια έξυπνη απάντηση για όσους διαφωνούν μαζί τους: «Αυτό ακριβώς θέλουν αυτοί
να νομίζεις». Οι ίδιοι βέβαια ποτέ δεν αναρωτιούνται μήπως νομίζουν αυτό «που θέλουν αυτοί» να νομίζουν. Πρόκειται για μια παγίδα, που καθιστά οποιοδήποτε επιχεί-

27. Oικονομικές εφημερίδες των ΗΠΑ (ΣτΜ)
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ρημα αναξιόπιστο εκ των πραγμάτων. Απαγορεύει έτσι σε κάποιον να εξετάσει την
ακρίβεια οποιασδήποτε θεωρίας.
Πώς είμαστε σίγουροι ότι όλες οι θεωρίες συνωμοσίας που υπάρχουν στο YouTube
δεν είναι στην πραγματικότητα δημιούργημα των ίδιων των Illuminati, ή ότι οι Illuminati δεν είναι παρά ένας μύθος κατασκευασμένος απ’ την κυβέρνηση για να μας πείσει
ότι οποιαδήποτε αντίδραση είναι μάταιη; Ή ότι το Ιδού Ίππος Λευκός δεν είναι μια
φάρσα των Πεφωτισμένων; Η λίστα με τις λογικές παγίδες είναι ατέλειωτη.
5. Η θεωρία Illuminati οδηγεί στον ελιτισμό. Οι περισσότεροι εισηγητές θεωριών συνωμοσίας ισχυρίζονται ότι θέλουν δημοκρατία και διαφάνεια. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα στις θεωρίες τους ή τη συμπεριφορά τους που να δείχνει ότι παίρνουν στα
σοβαρά κάτι απ’ τα δύο. Όπως και οι δημιουργοί της θεωρίας Illuminati στις αρχές
του 19ου αιώνα, έτσι και οι σημερινοί οπαδοί της θεωρούν ότι η πλειοψηφία της κοινωνίας αποτελείται από τυφλά πρόβατα, ανίκανα για οτιδήποτε χωρίς καθοδήγηση
από μια ελίτ. Όταν το κοινό δεν ξεσηκώνεται στο άκουσμα των «αποκαλύψεών» τους,
το κατηγορούν ως ηλίθιο, αντί να εξετάσουν την ποιότητα των θεωριών τους. Πολύ
συχνά, οι θιασώτες της θεωρίας Illuminati θεωρούν εαυτούς ως τους μόνους «φωτισμένους» ανθρώπους και βλέπουν όλους τους υπόλοιπους ως κατώτερούς τους.
Πολλοί λοιπόν απ’ αυτούς είναι το ίδιο ελιτιστές με τις οργανώσεις για τις οποίες μιλάνε.
6. Η θεωρία Illuminati δεν προτείνει εφαρμόσιμες λύσεις για τα προβλήματα που επιχειρεί να εξηγήσει. Σε τελική ανάλυση οι συνωμοσιολόγοι δεν προτείνουν καμία στρατηγική, κανένα πλάνο δράσης, καμία διέξοδο για τα δισεκατομμύρια
καταπιεσμένων ανθρώπων στον πλανήτη. Εφόσον, σύμφωνα με αυτούς, ο εχθρός
είναι πανίσχυρος και τα πλήθη ανίκανα, τότε τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Η μόνη πιθανή
δράση είναι να μιλάμε για συνωμοσίες και να γκρινιάζουμε για τη «μάζα» που έχει
υποστεί πλύση εγκεφάλου και ποτέ δε θα ξυπνήσει.
Ας δούμε για παράδειγμα την επαναστατική στρατηγική που προτείνεται στο βιβλίο
Πεφωτισμένοι: Η Οργάνωση Που Κρατάει Όμηρο τον Πλανήτη 28 του Henry Makow. Στο
τέλος του βιβλίου ο συγγραφέας δίνει συμβουλές «για επιβίωση στη Νέα Τάξη Πραγμάτων». Μας λέει «να συγκρατήσουμε τη σεξουαλική μας ορμή περιορίζοντάς την σε
μια μονογαμική σχέση». Τι σχέση έχει αυτό με την καταπολέμηση της καταπίεσης και
της εκμετάλλευσης; Λέει ακόμα «να ξεφύγουμε απ’ τον καταναγκασμό του χρήματος
με το να ζούμε με τα απαραίτητα και να μην επιθυμούμε παραπάνω». Να αποδεχτούμε
τη φτώχεια που μας έχει επιβληθεί δηλαδή; Παρακάτω, να «θωρακίσουμε την ψυχή

28. Illuminati: The Cult that Hijacked the World.
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μας» με πνευματικούς περιπάτους και διαλογισμό έξω απ’ τις καθιερωμένες θρησκείες. Αυτά μπορεί να είναι αναζωογονητικά κλπ. αλλά δεν πρόκειται να σταματήσουν την αστυνομική βαρβαρότητα, τη φτώχεια ή την καταστροφή του περιβάλλοντος.
Μας λέει, τέλος, να «αγνοήσουμε τη μάζα, που ελέγχεται απ’ τους Illuminati». Με λίγα
λόγια μην ξενοκοιμάσαι, να είσαι ολιγαρκής, προσευχήσου μόνος σου και αγνόησε
τους πάντες. Αυτή η στρατηγική δεν πρόκειται ποτέ να οδηγήσει σε ένα μαζικό κίνημα
που θα φέρει κάποια αλλαγή.
Οι λογικές ελλείψεις της θεωρίας Illuminati είναι πολύ βολικές για τους οπαδούς
της. Όσον αφορά την καταπίεση, μπορούν να μιλάνε γι’ αυτή αλλά δε χρειάζεται να
κάνουν κάτι. Τι θα έλεγαν οι συνωμοσιολόγοι στους σκλάβους της Αμερικής πριν 150
χρόνια; Ότι ο λευκός αφέντης είναι ανίκητος; Θα τους έλεγαν να μην κάνουν σεξ, να
είναι ολιγαρκείς, να προσεύχονται και να μη νοιάζονται για τους υπόλοιπους σκλάβους; Οι συνωμοσιολόγοι θα ήταν οι πιο συντηρητικοί και δειλοί της εποχής εκείνης.
Κι αυτό ακριβώς είναι και σήμερα οι περισσότεροι, δυστυχώς.
Όταν οι συνωμοσιολόγοι τελικά αναλαμβάνουν δράση, πολύ συχνά καταλήγουν
μοναχικοί αντικοινωνικοί τύποι όπως ο Timothy McVeigh, ο βομβιστής της Οκλαχόμα 29. Θεωρούν ότι ο εχθρός είναι παντοδύναμος και άρα χρειάζονται ακραία μέτρα.
Θεωρούν επίσης ότι η «μάζα» είναι ανόητη και άβουλη και έτσι το «φωτισμένο» άτομο
δεν έχει επιλογή παρά να δράσει μόνο του. Αυτές οι πράξεις ποτέ δεν εμπνέουν τα
πλήθη. Η πλειοψηφία του κόσμου δεν έχει ως πρότυπο κάποιον μοναχικό παράφρονα,
ακόμα και αν συμφωνεί με τις προθέσεις του. Σε τελική ανάλυση οι πράξεις αυτών
των ανθρώπων μπορούν να ερμηνευθούν σαν κραυγές αδυναμίας.
Η αλήθεια είναι ότι ένα πλήθος συνηθισμένων ανθρώπων έχει τη δύναμη να αλλάξει την κοινωνία. Η ιστορία το έχει αποδείξει επανειλημμένα. Οι συνωμοσιολόγοι,
όπως και να ‘χει, ψάχνουν για απαντήσεις στην ερώτηση γιατί η κοινωνία είναι τόσο
προβληματική. Το ότι οι μάζες δεν ψάχνουν για απαντήσεις συμβαίνει όχι γιατί είναι
ανόητες, αλλά γιατί δεν πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Έτσι δεν
μπαίνουν καν στον κόπο να εμβαθύνουν. Οι θεωρίες οδηγούν στην πράξη μόνο όταν
παρέχουν μια ακριβή εξήγηση της κατάστασης και προτείνουν εφαρμόσιμους τρόπους
δράσης. Η θεωρία Illuminati δεν προσφέρει τίποτα απ’ τα δύο.
Οι θεωρίες συνωμοσίας είναι απ’ τη φύση τους ελιτίστικες, συντηρητικές, ανακριβείς και παράλογες. Εν τέλει δεν εξηγούν την καταπίεση, ούτε μας βοηθάνε να βρούμε
ένα τρόπο να τη σταματήσουμε. Για να γίνει κάτι τέτοιο, χρειάζεται πρώτα μια ακριβής
ανάλυση της προέλευσής της.

29. Ο Timothy McVeigh πυροκρότησε ένα φορτηγό - βόμβα στην Οκλαχόμα στις 19 Απριλίου του 1995.
Το αποτέλεσμα ήταν 168 νεκροί και πάνω από 600 τραυματίες. Παραμένει το πιο σοβαρό κρούσμα εσωτερικής τρομοκρατίας στις ΗΠΑ. Ο McVeigh Καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε στις 11 Ιουνίου
του 2001. (ΣτΜ)
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4.
ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ
Η ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
Ο κατάλληλος τρόπος για να εξηγηθεί το δίπολο καταπίεση - εκμετάλλευση είναι
μέσω μιας θεώρησης του συνόλου του καπιταλιστικού συστήματος. Γίνεται μ' αυτόν
τον τρόπο κατανοητό το πώς η καταπίεση και η εκμετάλλευση είναι αποτελέσματα της
καθημερινής λειτουργίας ενός κοινωνικού συστήματος 30, συγκεκριμένα του καπιταλισμού. Οι δραστηριότητες και αλληλεπιδράσεις εκατομμυρίων ανθρώπων είναι που
συντηρούν σε καθημερινή βάση ένα κοινωνικό σύστημα. Εξηγώντας το πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα, μπορούμε να ανακαλύψουμε πώς να το σταματήσουμε και να
το αντικαταστήσουμε με ένα καινούργιο. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα φανεί και πόσο ανεπαρκείς είναι οι θεωρίες συνωμοσίας, που δεν αναγνωρίζουν το πώς λειτουργεί ο
καπιταλισμός κι έτσι μένουν μόνο στη στοχοποίηση συγκεκριμένων ομάδων, όπως
οι Μασόνοι, οι Εβραίοι, οι τραπεζίτες.
Στο κοινωνικό μας σύστημα, η πλειοψηφία των ανθρώπων βιώνει αυτό που λέμε
«αλλοτρίωση 31». Όταν δουλεύεις για έναν εργοδότη, οι ικανότητές σου αλλοτριώνονται υπέρ αυτού του ανθρώπου κατά τη διάρκεια της βάρδιας σου. Το να σηκώνεις
κιβώτια, να κάνεις μαθηματικές πράξεις με το μυαλό σου ή να συντονίζεις ένα ολόκληρο γραφείο, είναι όλα ιδιότητες του σώματος και του μυαλού σου. Αλλά για κάποιες ώρες, γίνονται το εργαλείο κάποιου άλλου, που το χρησιμοποιεί για το δικό του
συμφέρον. Τα ταλέντα σου έτσι αλλοτριώνονται για να υπηρετήσουν κάποιον τρίτο.
Αυτή η σχέση μπορεί να φαίνεται απλή, αλλά έχει τεράστιες συνέπειες όταν συμβαίνει
σε εκατομμύρια ανθρώπους καθημερινά.
Στην καπιταλιστική κοινωνία, οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο βασικές τάξεις. Η
συντριπτική πλειοψηφία αλλοτριώνει την εργασία της, το χρόνο της, ολόκληρη τη ζωή
της για να επιβιώσει. Αυτή η τάξη ονομάζεται προλεταριάτο. Το προλεταριάτο συμπε-

30. Ο καπιταλισμός κανονικά ορίζεται ως οικονομικό σύστημα. Είναι όμως αυτονόητο ότι ένα οικονομικό
σύστημα δεν μπορεί παρά να διαμορφώνει και τις ευρύτερες κοινωνικές συνθήκες. Ίσως μ' αυτό το σκεπτικό οι συγγραφείς χρησιμοποιούν κυρίως τη φράση «κοινωνικό σύστημα» παρά «οικονομικό σύστημα».
(ΣτΜ)
31. Παραθέτω αυτούσια το λήμμα του Γ. Μπαμπινιώτη:
αλλοτρίωση: 1 η απώλεια ουσιαστικών χαρακτηριστικών και η αλλαγή σε κάτι άλλο, ξένο προς το αρχικό:
ο καταναλωτισμός φανερώνει την ~ του σύγχρονου ανθρώπου 2 (α) η ψυχική αποξένωση του ανθρώπου
από το περιβάλλον του ή τον ίδιο τον εαυτό του (β) (ειδικότ.) η ψυχική αποξένωση του εργάτη από την εργασία του και το προϊόν της.
Εδώ η ερμηνεία που κυρίως μας ενδιάφερει είναι η 2β. (ΣτΜ)
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ριλαμβάνει τους εργάτες που αλλοτριώνουν την εργασία τους και οποιονδήποτε εξαρτάται από αυτούς: τους άνεργους, τους ανήλικους, τους ανάπηρους κλπ. Η άλλη τάξη
είναι η μεσοαστική (bourgeoisie), ή καπιταλιστική τάξη. Η μεσοαστική τάξη ελέγχει
τις αλλοτριωμένες ικανότητες των εργατών, καθώς και τα αλλοτριωμένα προϊόντα
που παράγουν προς όφελός της, με απώτερο σκοπό να παραμείνουν και οι δυο τάξεις
στις θέσεις τους.
Όσο αυτές οι σχέσεις εκμετάλλευσης μεταξύ των τάξεων συνεχίζονται μέρα με τη
μέρα, οι μεσοαστοί θα συσσωρεύουν όλο και περισσότερο πλούτο και εξουσία χρησιμοποιώντας την αλλοτριωμένη εργασία του προλεταριάτου και θα συνεχίσουν να
ισχυροποιούν το σύστημα που εξασφαλίζει την ύπαρξη αυτών των σχέσεων. Για να
ανατραπεί αυτή η κατάσταση, δεν έχει νόημα να επιτίθεται κανείς σε μεμονωμένα
άτομα της καπιταλιστικής τάξης. Πρέπει να στοχεύσουμε συνολικά στο σύστημα των
καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων.
ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ: Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ ΚΛΕΜΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΑΠ’ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ
Η καπιταλιστική κοινωνία είναι χτισμένη πάνω στην αλλοτριωμένη εργασία. Στη δουλειά, χρησιμοποιούμε τις ικανότητές μας προς όφελος κάποιου άλλου. Συναρμολογούμε προϊόντα αλλά όταν αυτά βγαίνουν απ’ το εργοστάσιο δεν ανήκουν σε μας.
Μεταφέρουμε αγαθά σε φορτηγά και αποθήκες που δε μας ανήκουν. Ετοιμάζουμε και
πουλάμε προϊόντα που δε μας ανήκουν σε εστιατόρια και καταστήματα λιανικής.
Ακόμα και όταν είμαστε άνεργοι, είμαστε περικυκλωμένοι από κτίρια, ρούχα και φαγητά που δεν είναι δικά μας, είναι προϊόντα του αλλοτριωμένου μόχθου ανθρώπων
σαν κι εμάς. Επιβιώνουμε μετά βίας, χωρίς να έχουμε πρόσβαση σε φαγητό, ρουχισμό
και στέγη όταν τα χρειαζόμαστε, και χωρίς να μπορούμε να τα μοιραστούμε όταν τα
παράγουμε εμείς. Τα πάντα ανήκουν σε κάποιον άλλο, συνήθως σε κάποια εταιρεία.
Η καπιταλιστική κοινωνία, σε τελική ανάλυση, είναι χωρισμένη σε ανθρώπους που
καρπώνονται το μόχθο άλλων και στους υπόλοιπους -τους περισσότερους από μαςπου μπορούμε μόνο να πουλάμε τις ικανότητές μας για να έχουμε πρόσβαση σε φαγητό, ρουχισμό και στέγη.
Ένα υποπροϊόν όλης αυτής της αλλοτρίωσης είναι ότι οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων μεταβάλλονται σε σχέσεις μεταξύ πραγμάτων. Κάθε αντικείμενο μέσα στο
σπίτι σου κατασκευάστηκε, μεταφέρθηκε και τελικά πωλήθηκε από ανθρώπους που
ζουν όπως κι εσύ. Αυτοί οι άνθρωποι με τη σειρά τους εξαρτώνται από προϊόντα που
εσύ φτιάχνεις, μεταφέρεις ή πουλάς με την αλλοτριωμένη εργασία σου. Στον καπιταλισμό, δεν παρέχουμε ευθέως ο ένας στον άλλον τα πράγματα που φτιάχνουμε.
Οτιδήποτε φτιάχνουμε (ή μεταφέρουμε, συναρμολογούμε, μαγειρεύουμε κλπ.) το
παίρνει μια εταιρεία και το πουλάει σε άλλους αλλοτριωμένους εργάτες όπως εμείς.
Αντί να σχετιζόμαστε με άλλους ανθρώπους ανταλάσσοντας ελεύθερα τους καρπούς
του μόχθου μας, σχετιζόμαστε με αντικείμενα που πρέπει να αγοράσουμε, χωρίς να
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βλεπουμε τους ανθρώπους πίσω απ’ αυτά. Αποξενωνόμαστε λοιπόν (αλλοτριωνόμαστε) και ο ένας απ’ τον άλλον.
ΠΡΑΓΜΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑ
Με τον καιρό, συνηθίζουμε σ’ αυτή την κατάσταση και τη βρίσκουμε απόλυτα φυσιολογική. Βλέπουμε τους εαυτούς μας ως απομονωμένα άτομα. Σύντομα φαίνεται σαν
τα ίδια τα προϊόντα να μας επιβάλλουν τους όρους τους. Αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε στη δουλειά, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να έχουμε φαγητό, ρουχισμό και
στέγη. Αναγκαζόμαστε να διαλέξουμε δουλειά, σπίτι, ακόμα και σύντροφο με γνώμονα
το χρήμα. Δε μας βάζει κάποιος το πιστόλι στον κρόταφο, αλλά οι επιλογές μας είναι
περιορισμένες: δεν έχουμε ελεύθερη πρόσβαση σε πόρους, γη, εργαλεία και εξειδίκευση, απαραίτητες συνθήκες για να επιβιώσουμε. Αυτά τα πράγματα τα έκλεψαν απ’
τους προγόνους μας και σήμερα, αν δεν δουλέψουμε θα πεθάνουμε της πείνας. Μία
λάθος οικονομική επιλογή και καταλήγουμε άποροι.
Στο τέλος καταλήγουμε να δικαιολογούμε αυτές τις σχέσεις σαν να ήταν φυσιολογικές, ενώ δεν είναι. Τα πράγματα που φτιάχνονται από εκατομμύρια αλλοτριωμένους
εργάτες δίνουν τελικά την εντύπωση ότι κυριαρχούν τα ίδια πάνω στους εργάτες.
Αυτή η διαδικασία ονομάζεται πραγμοποίηση. Πραγμοποίηση είναι αυτό που συμβαίνει όταν μια σχέση μεταξύ ατόμων παίρνει τη μορφή ξεχωριστής δύναμης, η οποία
τελικά επιβάλλεται στα εμπλεκόμενα άτομα. Όταν υποτασσόμαστε στον εργοδότη μας
τόσο συχνά που καταλήγουμε να φανταζόμαστε μια εγγενή αυθεντία σε κάθε εργοδότη, αυτό είναι πραγμοποίηση. Όταν καθηλωνόμαστε σε μια νοσηρή σχέση για τόσο
μεγάλο χρονικό διάστημα που στο τέλος η Σχέση καθορίζει όλες τις επιλογές μας,
αυτό είναι πραγμοποίηση 32.
Οι παρενέργειες της αλλοτρίωσης δε σταματούν στην πραγμοποίηση. Η διαδικασία
της αλλοτρίωσης γεννάει ακόμα περισσότερη καταπίεση. Κάθε φορά που οι εργάτες
κατασκευάζουν, μεταφέρουν ή πουλάνε κάτι, βγάζουν χρήματα για τους εργοδότες

32. Ο μαρξιστικός όρος «πραγμοποίηση» είναι μια έννοια συγκεχυμένη και εδώ οι συγγραφείς δίνουν κάποια ειδικά παραδείγματα παραλείποντας να δώσουν τον γενικό ορισμό.
Ο Γ. Μπαμπινιώτης μας λέει ότι πραγμοποίηση είναι η μετατροπή των ανθρώπινων σχέσεων σε σχέσεις μεταξύ αντικειμένων.
Σε μια πιο αναλυτική διατύπωση διαβάζουμε:
Η αρχή της πραγμοποίησης περιγράφει τον μετασχηματισμό των κοινωνικών και ανθρωπίνων σχέσεων σε
εμπορεύματα και πράγματα, με άλλα λόγια, η ανθρώπινη εργασία δεν είναι πλέον δημιουργική αλλά «πραγμοποιείται», γίνεται εμπόρευμα το οποίο πωλείται.
[http://socialist-ecology.blogspot.gr/2009/03/blog-post.html]
Τέλος, ο Μαρξ αναφέρει και την προσωποποίηση πραγμάτων ως αντίστροφο αλλά και συνεπακόλουθο
φαινόμενο της πραγμοποίησης προσώπων. Σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, το κεφάλαιο αποκτά χαρακτήρα προσώπου όταν «δίνει δουλειά» στον εργάτη, ο δε εργάτης γίνεται πράγμα (προϊόν), που αγοράζεται
απ’ το κεφάλαιο. (ΣτΜ)
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τους. Σε αντάλλαγμα για την αλλοτριωμένη εργασία τους, παίρνουν πίσω ένα μέρος
των χρημάτων σε μορφή μισθού. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων καταλήγει
στους εργοδότες, οι οποίοι με τη σειρά τους χρησιμοποιούν αυτά τα χρήματα για να
προσλάβουν περισσότερους εργάτες, που θα παράγουν περισσότερα προϊόντα, που
θα φέρουν περισσότερα έσοδα κ.ο.κ. Αυτό ακριβώς το χρηματικό απόθεμα που χρησιμοποιείται με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση επιπλέον χρήματος, ονομάζεται
κεφάλαιο (capital, εξ ού και καπιταλισμός).
Συνοπτικά λοιπόν, το κεφάλαιο είναι ο καθημερινός μόχθος μας, που αλλοτριώνεται από μας και γίνεται ένα πράγμα (πραγμοποίηση) που μας κυβερνά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ, ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ
Όσο περισσότερη η αλλοτριωμένη εργασία μας, τόσο περισσότερο κεφάλαιο παράγουμε. Και όσο μεγαλώνει το κεφάλαιο, τόσο μεγαλώνει και η εξουσία αυτών που το
κατέχουν πάνω σ’ εμάς.
Το κεφάλαιο παίρνει διάφορες μορφές. Οι εργοδότες συχνά επενδύουν σε μεγάλα
κτίρια για να στεγάσουν τα γραφεία τους, ή εργοστάσια, κι έτσι το κεφάλαιο παίρνει
τη μορφή κτιρίου. Σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούν το
κεφάλαιό τους για να προσλάβουν άτομα που διασφαλίζουν
την ομαλή διαδικασία παραγωγής κεφαλαίου -π.χ. διευθυντές
ή αστυνόμους. Σ’ αυτή την περίπτωση το κεφάλαιο παίρνει τη
μορφή ανθρώπων, δηλαδή
προσωποποιείται. Αλλά το ίδιο
το κεφάλαιο είναι μεγαλύτερο
από οποινδήποτε αστυνομικό,
διευθυντή ή εργοδότη. Μια εται- ΤΑ iPad ΤΗΣ APPLE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑρεία μπορεί να αντικαταστήσει ΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
τον διευθυντή ή το διοικητικό συμβούλιο, ή ακόμα να αναδιοργανώσει το εργατικό
δυναμικό, αλλά το κεφάλαιό της θα συνεχίσει να μεγαλώνει. Μεμονωμένες επιχειρήσεις μπορούν να συγχωνευτούν με άλλες, ή να κλείσουν, αλλά το κεφάλαιο συνεχίζει
να μεγαλώνει σε εθνικό επίπεδο. Όπως λέει ο Ρώσος μυθιστοριογράφος Λέων Τολστόι: οι κυβερνώντες είναι σαν τις σφαίρες σ’ έναν γεμιστήρα. Μόλις ρίξεις μια
σφαίρα, μια άλλη θα πάρει τη θέση της.
Το κεφάλαιο δεν είναι μόνο οι κεφαλαιούχοι επιχειρηματίες. Είναι το όλο σύστημα,
ένα «παιχνίδι» με κανόνες που όλοι οφείλουν να ακολουθούν. Όσο η εργασία αλλοτριώνεται απ’ τη μία τάξη στην άλλη, η καθημερινή κοινωνική διεργασία δημιουργεί
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κεφάλαιο και έτσι συντηρεί μια άρχουσα τάξη που ελέγχει την αλλοτριωμένη εργασία και τα προϊόντα της.
Το κεφάλαιο μεγαλώνει μόνο μέσω
της εκμετάλλευσης της εργασίας μας,
κάτι που μπορεί να γίνει με πολλούς
τρόπους. Μπορεί να μας αναγκάσει να
δουλεύουμε πιο σκληρά και πιο γρήγορα, με αυξημένα ωράρια και μειωμένους μισθούς ή προνόμια. Το
κεφάλαιο δεν είναι παρά το σώμα και
το μυαλό μας, μετουσιωμένα σε αντικείμενα (προϊόντα).
Παράγουμε και αναπαράγουμε το
καπιταλιστικό σύστημα καθημερινά.
Τηλεόραση και τοξικά απόβλητα, πορνογραφία και φυτείες, σιλικόνη και
φτωχογειτονιές, παιδικοί σταθμοί και
πυρηνικά όπλα δημιουργούνται καθημερινά μέσα στο καπιταλιστικό σύ- ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΡΚΕΤΑ
στημα. Το κεφάλαιο ζει με την ενέργειά ΑΔΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΓΑΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΣΤΕΓΟ
μας: είναι παρασιτικό σαν ιός, μια εξω- ΠΛΗΘΥΣΜΟ, ΑΛΛΑ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ
γενής δύναμη που μας κυβερνά εκ των ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΝΕΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
έσω. Αναπαράγεται μέσα από μας, στρέφοντας τις δημιουργικές δυνάμεις μας εναντίον
μας, χρησιμοποιεί τα ίδια μας τα σώματα εναντίον μας.
Το κεφάλαιο δεν είναι μια συνωμοσία εξωγήινων. Είναι ένας εξωγήινος που εμείς
δημιουργήσαμε και συντηρούμε καθημερινά. Δεν είναι μόνο ο Jay Z ή ο George W.
Bush (όπως λένε οι θεωρίες συνωμοσίας), όλοι μας έχουμε κάνει συμφωνία με τον
διάβολο. Αλλά είναι ένας διάβολος που δημιουργούμε με τα ίδια μας τα χέρια, ανίσχυρος χωρίς εμάς: Τα σώματά μας είναι τα χέρια του, τα πόδια του, τα αναπαρωγικά
του όργανα και ο εγκέφαλός του. Επομένως, έχουμε τη δύναμη να τον αχρηστεύσουμε. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας, οι φτωχοί εργάτες πολλές φορές αγωνίστηκαν
για να περιορίσουν το μόχθο που το κεφάλαιο απορροφά απ’ αυτούς. Προσπάθησαν
να αλλάξουν τους όρους του παιχνιδιού, ή να σταματήσουν τελείως να το παίζουν.
ΜΟΝΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι μπορούν να δραπετεύσουν απ’ τον φαύλο κύκλο της
αλλοτρίωσης, της πραγμοποίησης, της καταπίεσης και εκμετάλλευσης χωρίς να ανατρέψουν το σύστημα. Όπως και οι «φωτισμένοι» θιασώτες των Πεφωτισμένων, πι33

στεύουν ότι μπορούν να βρουν μια ατομική διέξοδο, ξεχωριστά απ’ τους άλλους.
Πράγμα όμως που ποτέ δεν λειτουργεί. Μπορεί να προσπαθήσουμε να τα βγάλουμε
πέρα μόνοι μας, αλλά καταλήγουμε να δουλεύουμε όσο σκληρά θα δουλεύαμε για
ένα αφεντικό. Είτε πουλάμε χόρτο είτε εμφιαλωμένο νερό, ο ανταγωνισμός με άλλους
που κάνουν το ίδιο πράγμα εξακολουθεί να υπάρχει. Και φυσικά πρέπει να πληρώνουμε και τους προμηθευτές μας. Μπορούμε να στήσουμε τη δική μας επιχείρηση,
αλλά πάλι πρέπει να δουλέψουμε μέχρι εξαντλήσεως για να ανταγωνιστούμε άλλες
επιχειρήσεις. Μπορεί να κυνηγήσουμε ένα συμβόλαιο σε δισκογραφική εταιρεία, αλλά
θα εξακολουθούμε να κερδίζουμε περισσότερα χρήματα για τη δισκογραφική εταιρεία
παρά για εμάς τους ίδιους.
Ακόμα και όταν δουλεύουμε «για τους εαυτούς μας», η εργασία μας αλλοτριώνεται.
Εξακολουθούμε να χαραμίζουμε το ταλέντο, τη δημιουργικότητα και το χρόνο μας με
σκοπό την επιβίωση και αποτέλεσμα τη διαιώνιση του συστήματος. Σαφώς, ένας στο
εκατομμύριο μπορεί να γίνει ο επόμενος Jay Z και να έχει τη δική του εταιρεία. Αλλά
για να γίνει αυτό, πρέπει να φροντίσει ώστε χιλιάδες άλλοι επίδοξοι Jay Z να μην τα
καταφέρουν. Όλα αυτά αποτελούν αποτυχημένες προσπάθειες να γλιτώσουμε απ’ την
καταπίεση και την εκμετάλλευση. Ο μόνος τρόπος είναι να ανατρέψουμε το σύστημα,
κι αυτό είναι δυνατό ακριβώς γιατί εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε το κεφάλαιο που μας
κυβερνά. Οι συνωμοσιολόγοι δεν αναγνωρίζουν αυτό το γεγονός. Αντί να εντοπίσουν
τον εχθρό στο σύστημα των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων, στοχοποιούν μεμονωμένες ομάδες ατόμων.
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5.
ΑΠΟ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΟΥΝ
ΟΙ ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΟΙ ΟΤΙ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ
Η ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
Ο καπιταλισμός είναι μια διαδικασία που ξεγλιστράει εύκολα απ’ την αντίληψή
μας. Ενυπάρχει μέσα σε δισεκατομμύρια κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ
εργατών και καπιταλιστών, καθώς και σε εκατομμύρια φυσικά αντικείμενα, αλλά είναι
κάτι άπιαστο. Μοιάζει με τη βαρύτητα: δεν μπορείς να την αναγνωρίσεις ή να την αγγίξεις, αλλά φανερώνεται στην αλληλεπίδραση των πλανητών. Ομοίως, δεν μπορείς
να αγγίξεις το κεφάλαιο σε κάποιο σημείο, αλλά είναι παρόν στις ανθρώπινες σχέσεις
και ασκεί μεγάλη δύναμη πάνω στους ανθρώπους. Οι συνωμοσιολόγοι νιώθουν την
ύπαρξη αυτής της δύναμης, αλλά την ορίζουν λανθασμένα.

Η ΘΕΩΡΙΑ ILLUMINATI ΒΛΕΠΕΙ ΤΟΥΣ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΥΣ
ΚΑΙ ΧΑΝΕΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Οι συνωμοσιολόγοι ψάχνουν γύρω τους και αντιλαμβάνονται με ακρίβεια κάποιες
πλευρές του καπιταλιστικού συστήματος. Αλλά η εξήγηση που δίνουν είναι λανθασμένη. Αντί να εντοπίσουν το κεφάλαιο ως την κυρίαρχη δύναμη στην κοινωνία, οι
συνωμοσιολόγοι χρησιμοποιούν τη φαντασία τους για να το αντικαταστήσουν με
άλλες δυνάμεις. Πολλές φορές προβάλλουν τη δύναμη του κεφαλαίου σε συγκεκριμένες ομάδες ατόμων. Όπως είδαμε, το κεφάλαιο είναι μια δύναμη πολύ μεγαλύτερη
από έναν μεμονωμένο εργοδότη, διευθυντή ή αστυνομικό. Αλλά οι θεωρίες συνωμοσίας περιορίζουν αυτή τη δύναμη σε μεμονωμένες ομάδες (π.χ. μυστικές οργανώσεις, Εβραίοι τραπεζίτες), ή και υψηλά ιστάμενα ή οικονομικά εξέχοντα άτομα.
Βλέπουν τους κυβερνώντες σαν σατανικές προσωπικότητες που ελέγχουν τα πάντα,
ενώ στην πραγματικότητα είναι κι αυτοί απλά παίκτες του «παιχνιδιού».
Οι οπαδοί της θεωρίας Illuminati θεωρούν ότι οι σατανικοί κυβερνώντες διευθύνουν μυστικά και υπόγεια τον πλανήτη. Δεν υπάρχει βέβαια αμφιβολία ότι τα κέντρα
αποφάσεων, όπως τα εταιρικά συνέδρια, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (των ΗΠΑ), ή το
Πεντάγωνο είναι χώροι αντιδημοκρατικοί και αδιαφανείς. Οι συνωμοσιολόγοι έχουν
δίκιο που θέλουν όλοι να έχουν λόγο στις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή τους.
Αλλά δε βλέπουν ότι όσο το καπιταλιστικό σύστημα δημιουργεί ισχυρούς ανθρώπους
και εταιρείες, δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει. Η συντριπτική πλειοψηφία δεν μπορεί να συμμετέχει στην καθημερινή διαμόρφωση της κοινωνίας, γιατί πρέπει να δου35

λεύουμε για κάποιον άλλον για να τα βγάλουμε πέρα. Αντί να διαμορφώνουμε εμείς
οι ίδιοι την κοινωνία, ψηφίζουμε κάποιον να το κάνει για μας. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει αν δεν αλλάξει το κοινωνικό σύστημα που αναπαράγει το κεφάλαιο, την εξουσία,
την εκμετάλλευση και την καταπίεση.
Η ΘΕΩΡΙΑ ILLUMINATI ΒΛΕΠΕΙ ΤΙΣ ΛΑΘΟΣ ΙΔΕΕΣ
ΚΑΙ ΧΑΝΕΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Οι συνωμοσιολόγοι πολύ συχνά επισημαίνουν ότι η μάζα έχει υποστεί πλύση εγκεφάλου, πράγμα που καθορίζει τις ιδέες της για το πώς μπορεί να επιτευχθεί η απελευθέρωση, ή αν μπορεί καν να επιτευχθεί. Εμείς πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι
αναπτύσσουν ιδέες μέσα από μια περίπλοκη διαδικασία. Η οπτική μας αλλάζει μέσα
από συζητήσεις, καθημερινές εμπειρίες που συγκρούονται με αυτά που έχουμε μάθει,
και κυρίως απ’ τα μαθήματα που μας προσφέρει ο καθημερινός αγώνας για απελευθέρωση.
Αναμφίβολα, η δύναμη των ΜΜΕ είναι τεράστια. Αλλά στην πραγματικότητα κανείς
δεν είναι εντελώς παθητικός δέκτης ιδεών. Ας πάρουμε για παράδειγμα τα δικαιώματα. Η κοινωνία μας διδάσκει ότι όλοι έχουν ίσα δικαιώματα. Ο μέσος άνθρωπος
είναι αρκετά έξυπνος για να ξέρει ότι αυτό είναι ψέμα, αλλά παρ’ όλα αυτά η ιδέα αποτυπώνεται στο μυαλό μας και γίνεται δεδομένο της κοινής γνώμης. Αυτό συντηρεί το
σύστημα, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και εναντίον του. Με το Κίνημα για
τα Πολιτικά Δικαιώματα του 1950 33, ο κόσμος απαίτησε «δικαιώματα» που το σύστημα αρνιόταν να τους αναγνωρίσει. Κάποιες φορές αυτοί οι αγώνες έφταναν σε
τέτοια ένταση, που η ίδια η ιδέα του «δικαιώματος» έμπαινε σε δεύτερη μοίρα. Αυτό
συνέβη όταν το Κίνημα κλιμακώθηκε τη δεκαετία του ’60, οπότε και πολλοί συμμετέχοντες σταμάτησαν να επικεντρώνονται σε διεκδικήσεις δικαιωμάτων και έστρεψαν
το ενδιαφέρον τους στην ολική ανατροπή της κυβέρνησης. Όπως φαίνεται από αυτό
το παράδειγμα, η μαζική προπαγάνδα μπορεί μεν να περιορίσει τη σκέψη, αλλά όχι
να την εξαλείψει τελείως.
Σύμφωνα με τους περισσότερους οπαδούς συνωμοσιολογιών, οι άνθρωποι θα
αντιδράσουν μόνο αν αλλάξουν οι ιδέες τους. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να
γίνει αυτό, λένε, είναι να τους μιλήσεις, ή να τους πείσεις να διαβάσουν ή να δουν
κάποιο βίντεο που θα τους «αφυπνίσει». Αυτή η μέθοδος ίσως λειτουργεί σε μικρή
κλίμακα, αλλά όχι σε κλίμακα εκατομμυρίων ανθρώπων. Μπορεί να έχουμε το ίντερνετ, τα blogs, το YouTube, που βοηθούν να προσεγγίσουμε περισσότερους ανθρώπους, αλλά η επανάσταση δε θα δρομολογηθεί με βίντεο στο YouTube.
33. Το Κίνημα για τα Πολιτικά Δικαιώματα (Civil Rights Movement), που κορυφώθηκε τη δεκαετία του ’60,
είναι το όνομα που δόθηκε σε μια σειρά κινημάτων ανά τον κόσμο με σκοπό τα ίσα δικαιώματα για όλους,
και κυρίως για τις περιθωριοποιημένες μειονότητες κάθε είδους. (ΣτΜ)
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Ιστορικά, οι ιδέες των ανθρώπων αλλάζουν σε περιόδους μεγάλης κρίσης, όχι
μόνο επειδή έτυχε ν’ ακούσουν το σωστό επιχείρημα: οι άνθρωποι αλλάζουν μέσα
απ’ τις εμπειρίες που βιώνουν οι ίδιοι μέσα απ’ το εκάστοτε κίνημα. Όσο πληθαίνουν
οι άνθρωποι που αγωνίζονται, από την πλατεία Ταχρίρ στο Κάιρο μέχρι το κίνημα Occupy της Νέας Υόρκης, αρχίζουμε σιγά - σιγά να συνειδητοποιούμε ότι έχουμε μια
συλλογική δύναμη για την οποία κανείς δεν είχε τολμήσει να μας μιλήσει. Τότε γινόμαστε πιο δεκτικοί σε καινούργιες ιδέες. Η συλλογική συνείδηση διαμορφώνεται από
μεγάλα ιστορικά γεγονότα όπως οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, ο πόλεμος του Βιετνάμ,
η Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917, η οικονομική κρίση του 2008, ή η δολοφονία
του Αλέξη Γρηγορόπουλου34. Δεν υπάρχει μαγική συνταγή για τη διαμόρφωση της
συνείδησης, ούτε η τέλεια συζήτηση που θα «αφυπνίσει» κάποιον άμεσα. Η μελέτη
του πώς αλλάζει η συνείδηση είναι σε τελική ανάλυση η μέλετη της ίδιας της ιστορίας,
της ταξικής πάλης και των ιδεών που αυτή γεννάει.
Μόνο εξαλείφοντας όλες τις μορφές καταπίεσης θα απαλλαγούμε από ιστορίες για
εξωγήινους, Πεφωτισμένους, τον αντίχριστο και άλλες συνωμοσίες. Είναι η εκμετάλλευση που υπομένουμε καθημερινά ως εργάτες ή άνεργοι που δημιουργεί αυτές τις
ιστορίες. Είναι η αποξένωση του ενός απ’ τον άλλο και απ’ τη θεμελιώδη ανθρώπινη
ιδιότητα του να παράγουμε τροφή, ρουχισμό, στέγη, τέχνη, πόλεις κλπ που δημιουργεί
τις ερωτήσεις που επιχειρούν να απαντήσουν αυτές οι ιστορίες.
Για να απαλλαγούμε απ’ αυτόν τον φανταστικό κόσμο των συνωμοσιών, πρέπει να
απαλλαγούμε απ’ τον πραγματικό κόσμο του κεφαλαίου. Ο μόνος τρόπος για να σταματήσουμε την εκμετάλλευση είναι να στοχεύσουμε στην παρούσα οργάνωση της
κοινωνίας και να διαλύσουμε τις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των τάξεων. Για να γίνει
αυτό, πρέπει να καταργήσουμε εντελώς τις τάξεις. Θα πρέπει να απομακρύνουμε την
καπιταλιστική τάξη απ’ την εξουσία και να δημιουργήσουμε μια νέα κοινωνία όπου ο
μόχθος δε θα αλλοτριώνεται, οι εργάτες θα έχουν τον έλεγχο της εργασίας τους και
οι πολίτες θα διαμορφώνουν οι ίδιοι τη ζωή της και την κοινότητα μέσα στην οποία
ζουν.
Το κεφάλαιο μας έχει ανάγκη. Επομένως, έχουμε τη δύναμη να κατεδαφίσουμε το
καπιταλιστικό οικοδόμημα. Αλλά για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα απ’ το να επιτεθούμε σε συγκεκριμένους ανθρώπους που το υποστηρίζουν. Θα πρέπει να επιτεθούμε στις σχέσεις καταπίεσης και εκμετάλλευσης που
αναπαράγουν τον καπιταλισμό. Θα πρέπει να επιτεθούμε στο σύστημα της αλλοτριωμένης εργασίας και των τάξεων. Το τέλος των θεωριών συνωμοσίας θα έρθει με το
τέλος του καπιταλισμού.

34. Το αγγλικό κείμενο αναφέρει την περίπτωση της δολοφονίας του 17χρονου Trayvon Martin το 2012,
που συγκλόνισε τις ΗΠΑ με τρόπο αντίστοιχο της δολοφονίας του Αλ. Γρηγορόπουλου στην Ελλάδα. (ΣτΜ)
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6.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ILLUMINATI
Ο καπιταλισμός δεν είναι αιώνιος. Δεν υπήρχε από πάντα, δε μας τον παρέδωσε
ο θεός και δεν διευθύνεται από μια μυστική οργάνωση Πεφωτισμένων. Όπως όλα τα
κοινωνικά συστήματα, μπορεί να δημιουργηθεί και να καταστραφεί. Όπως είδαμε, ο
καπιταλισμός εξαρτάται από τις καθημερινές μας δραστηριότητες για να διατηρηθεί
και να αναπαραχθεί. Άρα μπορούμε να τον καταστρέψουμε, αν ενωθούμε ενάντια στις
δυνάμεις που στέκονται εμπόδιο σε μια νέα κοινωνία όπου θα ζούμε ίσοι με αξιοπρέπεια, ειρήνη και όλες τις ανάγκες μας ικανοποιημένες.
Σε μια πραγματικά ελεύθερη κοινωνία, όλοι εργάζονται για το κοινό καλό και όχι
για λογαριασμό μιας άρχουσας τάξης, ή για να πληρώνουν για τα αγαθά που φτιάχνονται από συνανθρώπους τους. Στην ανθρώπινη ιστορία, ο αγώνας για αυτή την
ελεύθερη κοινωνία έχει ονομαστεί αναρχισμός ή κομμουνισμός 35.
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠ' ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ
Ο κομμουνισμός είναι κίνημα της εργατικής τάξης και των καταπιεσμένων και στοχεύει
στην ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος και τη δημιουργία μιας ελεύθερης κοινωνίας. Για εκατοντάδες χρόνια, η φτωχή εργατική τάξη προσπαθεί να δώσει ένα
τέλος στον καπιταλισμό, την πατριαρχία, τον ρατσισμό, τον εθνικισμό, την ομοφοβία
και τον ιμπεριαλισμό. Έχει προκύψει έτσι μια μεγάλη λίστα από οργανώσεις, κινήματα
και ιδέες από τις οποίες μπορούμε να διδαχθούμε. Ο κομμουνισμός είναι μια θεωρία
που προέρχεται απ' το αγώνα των καταπιεσμένων να σπάσουν τις αλυσίδες τους.
Μπορεί να μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε μια καλύτερη κοινωνία. Μετασχηματίζεται
και αλλάζει συνεχώς με κάθε νέο αγώνα.
Δυστυχώς, πολλοί απ' αυτούς που αυτοανακηρύχθηκαν κομμουνιστές, όπως ακριβώς και αυτοί που αυτοαποκαλούνται χριστιανοί, μουσουλμάνοι ή εβραίοι, κατέληξαν
να πράττουν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που κήρυτταν. Αντί να παλέψουν
για μια ελεύθερη κοινωνία όπου όλοι δίνουν ό,τι μπορούν και παίρνουν ό,τι χρειάζονται, πολλοί κομμουνιστές δημιούργησαν δικτατορίες με κυβερνητικές ελίτ, με
35. Εδώ η διατύπωση των συγγραφέων θα έδινε σε κάποιον την εντύπωση ότι αναρχισμός και κομμουνισμός είναι δύο ονόματα για το ίδιο πράγμα, κάτι που δεν ισχύει. Ενώ στην ουσία οι δύο θεωρίες έχουν τον
ίδιο στόχο (μια αταξική κοινωνία χωρίς καταπίεση και εκμετάλλευση κ.ά.), τόσο οι μέθοδοι που προτείνουν
για την επίτευξή της όσο και η τελική μορφή αυτής της κοινωνίας, διαφέρουν σε πολλά σημεία.
Είναι πιθανό οι συγγραφείς να αναφέρονται στον αναρχοκομμουνισμό, μια θεωρία ουσιαστικά αναρχική,
που στοχεύει μεταξύ άλλων σε ένα κομμουνιστικό σύστημα διαχείρισης των μέσων παραγωγής. (ΣτΜ)
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την ίδια αλλοτρίωση και εκμετάλλευση όπως και στον καπιταλισμό. Στον 20ό αιώνα,
τα ονόματα των Στάλιν και Μάο έχουν συνδεθεί περισσότερο με μαζικές δολοφονίες
και καταπίεση παρά με οτιδήποτε άλλο. Συμφωνούμε μ' αυτό. Ταυτόχρονα, ξέρουμε
ότι ο κομμουνισμός δεν ορίζεται απ' αυτές τις τραγωδίες. Πολλοί αναρχικοί και κομμουνιστές αγωνίστηκαν ενάντια στον κρατικό σοσιαλισμό και τη γραφειοκρατία του,
και προσπάθησαν να βρουν διαφορετικό δρόμο προς την απελευθέρωση. Όπως
αυτοί, πιστεύουμε ότι μπορούμε να μάθουμε απ' τις εμπειρίες του 20ού αιώνα και να
δημιουργήσουμε μια πραγματικά ελεύθερη κοινωνία.
Ο κομμουνισμός είναι
γέννημα του καθημερινού
αγώνα των ανθρώπων για
ελευθερία. Σε πολλά σημεία στην ιστορία τα κινήματα προχώρησαν πέρα
απ' τις διεκδικήσεις μικρών
μεταρρυθμίσεων, υψηλότερων μισθών, ή αλλαγής
της κυβέρνησης. Απέκτησαν τόση ορμή που εν τέλει
ολόκληρο το καπιταλιστικό
σύστημα αμφισβητήθηκε.
Εκατομμύρια άνθρωποι ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΙ ΣΤΗ Ν. ΑΦΡΙΚΗ ΑΠΕΡΓΟΥΝ ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΥΣ
ένιωσαν ότι μια ελεύθερη, ΜΙΣΘΟΥΣ, ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (2012)
κομμουνιστική κοινωνία
είναι εφικτή και προσπάθησαν να τη δημιουργήσουν. 1791, 1848, 1871, 1905,
1917, 1921, 1956, 1968 (και 2014;) είναι όλα παραδείγματα τέτοιων καθοριστικών
στιγμών της ιστορίας. Μέχρι στιγμής, κάθε φορά που τα μαζικά κινήματα έφταναν σε
απόσταση αναπνοής απ' την ανατροπή του καπιταλισμού, το σύστημα ανασυντασσόταν και το κεφάλαιο επανερχόταν δριμύτερο. Αλλά η έκβαση της επόμενης μάχης
είναι απρόβλεπτη.
Κάθε φορά που ο καπιταλισμός ανασχηματίζεται, δημιουργεί νέες συνθήκες για
τον αφανισμό του: για να συντηρηθεί, χρειάζεται εργάτες που συνεργάζονται στον
κοινό αλλοτριωμένο μόχθο τους. Αλλά η συνεργασία μεταξύ των εργατών θέτει τελικά τα θεμέλια των αντικαπιταλιστικών κινημάτων. Γεννάει έτσι ο καπιταλισμός
«τους ίδιους του τους νεκροθάφτες», όπως είπε ο Καρλ Μαρξ το 1848. Ακόμα και
τώρα, υπάρχουν ζωντανά κινήματα σε Τουρκία, Ελλάδα, Αίγυπτο, Ισπανία, στις φυλακές των ΗΠΑ και τους δρόμους των φτωχογειτονιών, όπου οι φτωχοί και καταπιεσμένοι συνειδητοποιούν ότι μπορούν ν' αγωνιστούν ενωμένοι και να νικήσουν.
Κατά τη διάρκεια επαναστατικών αγώνων, η προσωπικότητα και η συμπεριφορά των
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συνηθισμένων ανθρώπων αλλάζει δραματικά. Ίσως σήμερα φαντάζει ουτοπική η
σκέψη ότι οι άνθρωποι του Bronx, του Harlem ή του Brooklyn 36 μπορούν να συνεργαστούν στην αυτοοργάνωση της Νέας Υόρκης. Μία απ' τις μεγάλες νίκες του καπιταλισμού είναι η καχυποψία και η αποξένωση μεταξύ των ανθρώπων, που ο καθένας
θεωρεί ηλίθιους όλους τους υπόλοιπους. Ο κομμουνισμός, αντίθετα, προϋποθέτει
τη συμμετοχή όλων στην οργάνωση μιας κοινωνίας όπου ο καθένας έχει τον έλεγχο
της ζωής του.

Ο κομμουνισμός είναι ο αφανισμός του κεφαλαίου, του ρατσισμού, του σεξισμού,
της ομοφοβίας, του ιμπεριαλισμού, της περιβαλλοντικής καταστροφής και πολλών
άλλων. Δισεκατομμύρια φτωχών εργατών θα το καταφέρουν μέσα από απεργίες, εξεγέρσεις, ένοπλες μάχες και μαζικές συγκεντρώσεις ενάντια στο σύστημα. Δε θα γίνει
από μια μικρή ομάδα «φωτισμένων». Θα γίνει -όπως κάθε επανάσταση στο παρελθόν- από ένα μαζικό κίνημα ενάντια στην καταπίεση.

36. Κακόφημες περιοχές της Νέας Υόρκης με συγκριτικά χαμηλό βιωτικό επίπεδο. (ΣτΜ)
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Σ' αυτό το φυλλάδιο, εντοπίσαμε την προέλευση της θεωρίας Illuminati. Αναδύθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα ως αντίδραση στο επαναστατικό πνεύμα του Διαφωτισμού. Τη δεκαετία του 1920 επανέρχεται σε μια «βελτιωμένη» εκδοχή, πάλι ως
αντίδραση σ' ένα επαναστατικό κύμα, αυτή τη φορά ενάντια στον καπιταλισμό. Είδαμε
πώς αυτές οι θεωρίες εξαπλώθηκαν στα φτωχά αφροαμερικανικά στρώματα μετά τη
δεκαετία του '70, όταν η ήττα του μαύρου απελευθερωτικού κινήματος άφησε ένα
πολιτικό κενό.
Προσφέραμε μια κριτική της θεωρίας Illuminati. Είδαμε ότι δεν αφήνει περιθώρια
λάθους ή σύμπτωσης, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει τον εχθρό ως ανίκητο. Βασίζεται περισσότερο σε κυκλικούς συλλογισμούς 37 και υπαινιγμούς, παρά σε λογική,
επιστημονική επιχειρηματολογία. Εν τέλει, δεν προτείνει μια ξεκάθαρη στρατηγική για
το τέλος της καταπίεσης και την απελευθέρωση της ανθρωπότητας.
Δώσαμε μια εναλλακτική ερμηνεία της πραγματικότητας, που επίσης εξηγεί και τη
δημοτικότητα των θεωριών συνωμοσίας. Ο καπιταλισμός είναι ένα οικονομικό και
κοινωνικό σύστημα όπου μια τάξη ανθρώπων χρησιμοποιεί τον αλλοτριωμένο μόχθο
μιας άλλης προς όφελός της. Αυτή η καθημερινή διαδικασία αποξενώνει τον έναν απ'
τον άλλον και δημιουργεί μια πραγμοποιημένη δύναμη που μας επιβάλλεται και μας
ελέγχει. Αυτή η δύναμη είναι το κεφάλαιο και είναι μεγαλύτερη από οποιοδήποτε
άτομο ή ομάδα που την κατέχει. Αναγεννάται καθημερινά απ' τη δραστηριότητα εκατομμυρίων ανθρώπων. Οι συνωμοσιολόγοι αισθάνονται την ύπαρξη αυτής της δυναμικής, αλλά την προβάλλουν λανθασμένα πάνω σε μεμονωμένα άτομα, ομάδες, ή
φανταστικές φιγούρες.
Επιχειρηματολογήσαμε πάνω στην πιθανότητα ανατροπής του καπιταλιστικού συστήματος και εγκατάστασης μιας ελεύθερης κομμουνιστικής κοινωνίας: ο καπιταλισμός εξαρτάται απ' τους εργάτες και τους συσπειρώνει αναγκαστικά, όταν
εκμεταλλεύεται μαζικά την εργασία τους. Αυτό δημιουργεί τη βάση για τη γέννηση
επαναστατικών κινημάτων.
Θέλουμε να ενώσουμε ταλαντούχους στοχαστές και αγωνιστές που λαχταρούν για
ελευθερία. Θέλουμε να ξεκινήσουμε ένα κομμουνιστικό κίνημα που σταδιακά θα εξαπλωθεί σε κάθε πόλη των ΗΠΑ. Αν συμφωνείς με όσα διάβασες, ας κάτσουμε να
σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να δώσουμε ένα τέλος στην καταπίεση που
βλέπουμε γύρω μας.

37. Κυκλικός συλλογισμός: λογικό σφάλμα κατά το οποίο ο ομιλητής παρουσιάζει σαν δεδομένο αυτό
ακριβώς που θέλει να αποδείξει. (ΣτΜ)
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«Ό,τι είναι στέρεο εξατμίζεται, ό,τι είναι ιερό βλασφημείται,
και ο άνθρωπος επιτέλους αναγκάζεται να αντικρύσει νηφάλιος
τις πραγματικές συνθήκες της ζωής του
και τις σχέσεις του με το είδος του»
Καρλ Μαρξ, Κομμουνιστικό Μανιφέστο (1848)
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ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ
Apartheid (απαρτχάιντ): Ένα σύστημα θεσμοθετημένου ρατσισμού που κατασκευάστηκε απ' τους Ευρωπαίους αποικιοκράτες στη νότια Αφρική, το οποίο διήρκεσε από το 1948 ως το 1994. Ήταν στην ουσία ένας φυλετικός διαχωρισμός σε
όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής, όπου μια μειοψηφία λευκών κυριαρχούσε
πάνω στην πλειοψηφία των μαύρων. Οι μεν λευκοί είχαν πρόσβαση στις καλύτερες
συνθήκες εργασίας, κατοικίας και εκπαίδευσης ενώ οι μαύροι βρίσκονταν στο έλεος
ενός βάρβαρου αστυνομικού σώματος.
Καπιταλισμός: Οικονομικό σύστημα κατά το οποίο η μία τάξη (εργατική) διαθέτει
αποκλειστικά και μόνο την εργασία της, την οποία πουλάει σε μια άλλη τάξη (καπιταλιστική) η οποία κατέχει όλα τα μέσα παραγωγής.
Ψυχρός Πόλεμος: Από το 1947 ως το 1991, η Σοβιετική Ένωση και οι ΗΠΑ ήταν
οι δύο παίκτες σ' ένα παιχνίδι παγκόσμιας επιβολής. Αυτό ανάγκαζε τις μικρότερες
χώρες να διαλέξουν πλευρά και στη συνέχεια να εμπλέκονται σε πολέμους μεταξύ
τους, εκπροσωπώντας στην ουσία τις δύο μεγάλες δυνάμεις*. Και οι δυο πλευρές
επεδίωκαν να εμφανίσουν αυτήν την περίοδο ως πόλεμο μεταξύ καπιταλισμού και
κομμουνισμού, αλλά η ΕΣΣΔ δεν ήταν στην πραγματικότητα ποτέ κομμουνιστική, απλά
χρησιμοποίησε αυτή την ταμπέλα ως δέλεαρ για να πάρει τις μικρές, αγωνιζόμενες
τότε, χώρες με το μέρος της.
[*οι λεγόμενοι proxy wars, δηλαδή περίπου «πληρεξούσιοι πόλεμοι». Στην παρακάτω λίστα
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_proxy_wars, ο ελληνικός εμφύλιος (1946-1949) συμπεριλαμβάνεται
ως τέτοιος, μεταξύ ΗΠΑ - Αγγλίας απ' τη μία και ΕΣΣΔ - Γιουγκοσλαβίας απ' την άλλη. (ΣτΜ)]

Κομμουνισμός: Μια κοινωνία στην οποία οι μεγάλες μάζες των ανθρώπων ελέγχουν οι ίδιες τις συνθήκες ζωής και εργασίας τους. Κάθε άνθρωπος παράγει αγαθά
και υπηρεσίες σύμφωνα με τις ικανότητές του και λαμβάνει το μερίδιο του απ' τον
πλούτο της κοινωνίας σύμφωνα με τις ανάγκες του.
Εκμετάλλευση: Η καπηλεία της εργασίας κάποιου άλλου. Οι καπιταλιστές καπηλεύονται την εργασία των εργατών, με την έννοια ότι δεν τους επιστρέφουν (σε
μορφή μισθού) την πλήρη αξία των προϊόντων που παράγουν. Οι εργάτες αμείβονται
όσο χρειάζεται για να έχουν ανάγκη να συνεχίσουν να δουλεύουν. Η εργασία τους
λοιπόν παράγει περισσότερη αξία απ' όση πληρώνονται. Το χρηματικό ποσό που υπολείπεται πηγαίνει στις τσέπες των εργοδοτών -το λεγόμενο κέρδος. Αυτή η άνιση συναλλαγή είναι η κύρια μορφή εκμετάλλευσης στον καπιταλισμό.
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Φασισμός: Ο φασισμός είναι ένα κίνημα που ξεκινάει κυρίως από τους μικροαστούς
και εναντιώνεται στην εργατική τάξη: ο ιστορικός ρόλος του φασισμού είναι η συντριβή των εργατικών κινημάτων. Τα φασιστικά κινήματα σκοτώνουν εργάτες και διαλύουν τις οργανώσεις τους, είναι ρατσιστικά, αντισημιτικά, ομοφοβικά και ακραιφνώς
εθνικιστικά. Οι εγκέφαλοι του εκάστοτε φασιστικού κινήματος εκμεταλλεύονται την
αγανάκτηση των μικροαστών και ανέργων για να τους στρέψουν ενάντια σε ένα μέρος
μόνο της καπιταλιστικής. Όταν όμως οι φασίστες τελικά κάνουν την «επανάστασή»
τους και αναλαμβάνουν την εξουσία, πολύ σύντομα εγκαθιστούν μια καινούργια, ισχυρότερη καπιταλιστική δικτατορία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ναζιστική Γερμανία
του Χίτλερ.
Παγκοσμιοποίηση: Ένας ευφημισμός για τον καπιταλισμό. Ουσιαστικά περιγράφει
την παγκόσμια εξάπλωση και αλληλεπίδραση του καπιταλισμού: Μεταλλωρύχοι στη
νότια Αφρική δουλεύουν κυριολεκτικά μέχρι θανάτου για να εξάγουν μέταλλα για τα
iPod που συναρμολογούνται από εργάτες στα εργοστάσια της Κίνας, για να πωληθούν
τελικά στην Αμερική από κακοπληρωμένους υπαλλήλους πολυκαταστημάτων. Οι καπιταλιστές παρουσιάζουν την παγκοσμιοποίηση ως εξάπλωση της ελευθερίας και της
δημοκρατίας.
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