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Οι νέες ιδεολογικές τάσεις που έχουν αναπτυχθεί στους κόλπους των Αμερικανικών και 
Ευρωπαϊκών ελίτ εξαπλώνονται σταδιακά στον υπόλοιπο κόσμο. Αν και διαφέρουν μεταξύ τους, 
εντούτοις μπορούμε ήδη να μιλάμε για την ανάδυση ενός ιδεολογικού συστήματος διαφορετικού
από αυτό που επικρατούσε στις χώρες αυτές μόλις πρόσφατα. Παίρνει τη μορφή τόσο νέων 
ηθικών αντιλήψεων και κανόνων όσο και ψευδοεπιστημονικών θεωριών και μπορεί να απαντηθεί 
σε όλους τους τομείς της ζωής, από την επιστημονική έρευνα μέχρι τη μαζική κουλτούρα.

Από ηθικής πλευράς, αυτό το σύνολο νέων ιδεών και κανόνων είναι γνωστό στη Ρωσία ως «νέα 
ηθική». Καθορίζει τους κανόνες επικοινωνίας μεταξύ ανδρών και γυναικών, μελών 
διαφορετικών λαών, φυλών και κοινωνικών ομάδων. Όσον αφορά την ψευδοεπιστήμη, 
διαμορφώνουν ολόκληρους τομείς όπως οι νεοφεμινιστικές, οι έμφυλες,  οι LGBT (ΛΟΑΤ), η 
μετα-αποικιακή θεωρία, η κριτική θεωρία της φυλής και άλλες.

ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ

Σε αντίθεση με τα δομημένα ιδεολογικά συστήματα, όπως ο σοβιετικός επιστημονικός 
κομμουνισμός ή ο σοσιαλισμός με κινεζικά χαρακτηριστικά, η εν λόγω ιδεολογία δεν έχει ακόμη 
αποτυπωθεί σε εγχειρίδια και επίσημα έγγραφα (με εξαίρεση ορισμένα από τα συστατικά της). 
Ας εξετάσουμε λοιπόν τα βασικά στοιχεία της έννοιας με τη σειρά εμφάνισής τους. Πρώτα όμως 
επιτρέψτε μου να ορίσω την ιδεολογία και τις διαφορές της από την κοινή γνώση, αφενός, και από 
την επιστημονική γνώση, αφετέρου.

Στην πολιτική επιστήμη της Δύσης, ως ιδεολογία νοείται συνήθως ένα σύνολο πολιτικών 
προγραμμάτων ή ο γενικός προσανατολισμός στενών πολιτικών κινημάτων που εκφράζουν 
προσδοκίες μέρους της κοινωνίας, όπως ο φιλελευθερισμός, ο συντηρητισμός, ο σοσιαλισμός, 
ο φασισμός και άλλα παρόμοια. Στη μαρξιστική παράδοση, ως ιδεολογία νοείται ολόκληρη η 
πολιτιστική υπερδομή της κοινωνίας στο σύνολό της, η οποία χαρακτηρίζεται από κοινά 
χαρακτηριστικά και νομιμοποιεί το σύστημα διακυβέρνησης.

Τείνω περισσότερο να δεχθώ τον ορισμό της ιδεολογίας ως έναν σύγχρονο μύθο, ο οποίος 
προέκυψε από τη μαρξιστική παράδοση και αναπτύχθηκε τον 20ό αιώνα στο πλαίσιο των 
σημειωτικών και δομιστικών (στρουκτουραλιστικών) προσεγγίσεων. Σύμφωνα με αυτή την 
ερμηνεία, ο μύθος είναι ένα συμβολικό σύστημα που επιτρέπει σε ένα άτομο να εξηγήσει 
ολοκληρωμένα τον κόσμο χρησιμοποιώντας εικόνες και αναπαραστάσεις. Διαφέρει από τις 
ανομοιογενείς συνηθισμένες ιδέες ακριβώς επειδή είναι συστημικός και επιχειρεί να ερμηνεύσει τη 
ζωή και τον χώρο ως σύνολο και όχι τα ξεχωριστά τους μέρη και φαινόμενα. Οι ιδεολογίες 
διαφέρουν από τους παραδοσιακούς μύθους με τον ισχυρισμό ότι είναι επιστημονικές. Είναι 
σύγχρονες, αφού προέκυψαν στον δυτικό κόσμο μετά την εποχή του Διαφωτισμού με τη 
λατρεία της επιστημονικής προόδου και αντλούν αιτιολογίες για τις θεωρήσεις τους από τα 
επιτεύγματα της επιστημονικής γνώσης.

1 Σημ. Μετ. Woke προέρχεται από αφροαμερικανικό ιδίωμα και σημαίνει  επαγρύπνηση κυρίως όσον αφορά τις 
φυλετικές προκαταλήψεις και διακρίσεις



Ωστόσο, διαφέρουν θεμελιωδώς από την τελευταία κατά δύο τρόπους.

Πρώτον, οι ιδεολογίες επιδιώκουν να απολυτοποιήσουν ένα περιορισμένο σύνολο πολυάριθμων 
παραγόντων ζωής που έχει καθιερωθεί από ένα συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο και να το 
καταστήσουν καθολικό και αιώνιο. Από αυτή την άποψη, ο μαρξισμός είναι μια ιδεολογία καθώς 
απολυτοποίησε την ταξική πάλη που υποκινείται από την κοινωνική ανισότητα. Ομοίως, ο 
φροϋδισμός που εστιάζει σε ορισμένα ψυχολογικά συμπλέγματα και ο φασισμός που βασίζεται στη 
βιολογική ανισότητα των φυλών είναι επίσης ιδεολογίες. Όμως η ανάδειξη ενός παράγοντα ως 
κύριου δεν καθιστά ακόμη το σύστημα ιδεολογία, διότι μπορεί να χαρακτηρίζει μια απλουστευμένη
και μονομερή ψευδοεπιστημονική θεωρία.

Δεύτερον, μια ιδεολογία χαρακτηρίζεται από ουτοπισμό, δηλαδή καλεί σε δράση για την αλλαγή 
του κόσμου με την εξάλειψη του προσδιορισμένου κύριου παράγοντα των αντιφάσεων ή την 
επίλυση του κύριου προβλήματος της ανθρωπότητας, ώστε αυτή να επιτύχει μια ιδανική 
κατάσταση. Για τον μαρξισμό, αυτό σημαίνει εξάλειψη της εκμετάλλευσης προκειμένου να 
οικοδομηθεί μια αταξική κοινωνία- για τον φροϋδισμό, αυτό σημαίνει απελευθέρωση από τα 
προβλήματα του προσωπικού και κοινωνικού υποσυνείδητου- για τον φασισμό, καταστροφή ή 
υποταγή των κατώτερων φυλών από τις ανώτερες. Η πλάνη μιας ιδεολογίας δεν είναι το ζητούμενο 
εδώ. Στην πραγματικότητα, μια επιστημονική υπόθεση μπορεί επίσης να είναι λανθασμένη, και η 
ίδια η έννοια της «ορθότητας» στην επιστήμη (η αντιστοιχία ορισμένων γνώσεων με κάποια 
αντικειμενική πραγματικότητα) είναι συζητήσιμη. Ο Μαξ Βέμπερ το εννοούσε αυτό όταν 
υποστήριζε ότι οι κοινωνικές επιστήμες πρέπει να διατυπώσουν «μια λογική διάκριση μεταξύ της 
"εμπειρικής γνώσης", δηλαδή της γνώσης για το τι "είναι", και της "κανονιστικής γνώσης", δηλαδή 
της γνώσης για το τι "πρέπει να είναι». Με βάση λοιπόν ορισμένα επιστημονικά συμπεράσματα, οι 
ιδεολόγοι και οι δημοσιογράφοι ζητούν να «αλλάξει ο κόσμος». Παρεμπιπτόντως, τα ίδια πρόσωπα 
μπορούν συχνά να ενεργούν ταυτόχρονα ως επιστήμονες και ιδεολόγοι. Ο Καρλ Μαρξ αποτελεί 
ένα ζωντανό παράδειγμα.

Η επιθυμία πολλών ανθρώπων να αλλάξουν τον κόσμο προς το καλύτερο είναι απολύτως 
φυσική, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την επιστήμη. Ο κίνδυνος ανακύπτει όταν, προκειμένου 
να επιτύχουν ιδεολογικούς στόχους, οι ελίτ αρχίζουν να λαμβάνουν μέτρα που παραβιάζουν τα 
δικαιώματα ατόμων ή ομάδων ανθρώπων και ζητούν να αγνοηθούν οι νόμοι της φύσης. Από αυτή 
την άποψη, ο ορθόδοξος μαρξισμός-λενινισμός, ο αποικιοκρατικός ρατσισμός και ο φασισμός είναι 
εξαιρετικά επικίνδυνοι και δικαίως απορρίφθηκαν από την ανθρωπότητα. Πιστεύουμε ότι η 
σημερινή νέα ιδεολογία έχει ήδη αποκτήσει τα χαρακτηριστικά ενός τέτοιου συστήματος 
επικίνδυνου για την ανθρωπότητα.

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ: ΜΕΡΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Με βάση αυτόν τον ορισμό, ας αναλύσουμε ορισμένες έννοιες της νέας δυτικής ιδεολογίας.

Φεμινισμός. Όπως όλες οι ιδεολογίες, έτσι και ο σύγχρονος φεμινισμός προέκυψε από την ανάγκη 
επίλυσης ενός πραγματικού προβλήματος, δηλαδή της κοινωνικής ανισότητας των γυναικών, αλλά 
οδηγήθηκε στα άκρα. Η ισότητα έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό σε όλους τους τομείς της ζωής 
και της δραστηριότητας στις ανεπτυγμένες χώρες. Όμως, ξεκινώντας από τη διασφάλιση της 
απαραίτητης ισότητας ενώπιον του νόμου και την εγγύηση πλήρων ευκαιριών και ασφάλειας για τις
γυναίκες, ο φεμινισμός κάποια στιγμή άρχισε να μετατρέπεται σε ιδεολογία της βίας και της 
ανομίας, επιδιώκοντας ένα παράλογο και βιολογικά ανέφικτο κοινωνικό ιδεώδες.



Τα φεμινιστικά κινήματα έχουν επιτύχει να συνταχθούν νόμοι και εταιρικοί κανόνες για τον βιασμό
και την παρενόχληση με τέτοιο τρόπο ώστε σε πολλές περιπτώσεις η δίωξη ενός άνδρα να μην 
απαιτεί μάρτυρες ή αποδείξεις, παρά μόνο τη δήλωση του θύματος. Αυτό καταστρέφει μια τόσο 
θεμελιώδη αρχή του δυτικού δικαίου όπως το τεκμήριο αθωότητας. Δέκα ευρωπαϊκές χώρες έχουν 
υιοθετήσει «νόμους περί συναίνεσης» που εισάγουν την έννοια του «βιασμού εξ αμελείας», 
σύμφωνα με την οποία βιασμός είναι κάθε σεξουαλική πράξη πριν από την οποία η γυναίκα δεν 
εξέφρασε ρητή συναίνεση ή ο άνδρας παρερμήνευσε τα μηνύματά της, τα οποία μπορούν να 
δίνονται ή να αλλάζουν ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της πράξης. Η πρακτική αυτή 
μετατρέπει την πολύπλοκη σχέση μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας σε μια μπανάλ νομική 
σύμβαση και, από την άποψη της δικαιοσύνης, εισάγει το τεκμήριο ενοχής για τους άνδρες. Τέτοιες
περιπτώσεις μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν για τη δίωξη ανεπιθύμητων προσώπων. Δεν 
είναι τυχαίο ότι ένας παρόμοιος νόμος χρησιμοποιήθηκε από τη Σουηδία εναντίον του 
δημοσιογράφου Τζούλιαν Ασάνζ, ο οποίος είχε δημοσιεύσει υλικό που εξέθετε τις Αμερικανικές 
μυστικές υπηρεσίες.

Το κίνημα #MeToo κατέρριψε μια ακόμη αρχή του δικαίου, δηλαδή ότι «ο νόμος δεν έχει 
αναδρομική ισχύ». Ως αποτέλεσμα, όταν οι πρώτες κατηγορίες εμφανίζονται στα κοινωνικά δίκτυα 
(συχνά αφορούν γεγονότα που έλαβαν χώρα πριν από δεκαετίες), οι άνθρωποι χάνουν τη δουλειά 
τους και λαμβάνουν ακόμη και ποινές φυλάκισης που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν στο 
δικαστήριο, επειδή οι δικαστές τείνουν να ικανοποιούν την κοινή γνώμη.

Στον τομέα της δημόσιας διοίκησης, θεσμοθετούνται ποσοστώσεις για τη συμμετοχή των γυναικών
στην κυβέρνηση και στους δημόσιους φορείς. Αυτό έρχεται σε αντίθεση τόσο με την ιδέα της 
ισότητας (οι γυναίκες λαμβάνουν περισσότερα δικαιώματα από τους άνδρες) όσο και με την αρχή 
της αξιοκρατίας, αφού η επιλογή δεν γίνεται σύμφωνα με τις ικανότητες κάποιου. Στον ακαδημαϊκό
τομέα, οι ριζοσπάστριες φεμινίστριες έχουν διατυπώσει μια θεωρία που υποστηρίζει ότι υπάρχει 
εδραιωμένη ανισότητα και καταπίεση των γυναικών στους κοινωνικούς κανόνες, ακόμη και στη 
γλώσσα. Δεν υπάρχει τίποτα κακό με την ίδια τη θεωρία και από πολλές απόψεις μπορεί να 
αιτιολογηθεί. Το πρόβλημα είναι τα συμπεράσματα που εξάγονται από αυτήν, όπως οι παράλογες 
απαιτήσεις ότι πρέπει να αλλάξουν οι κοινωνικοί κανόνες επικοινωνίας: για παράδειγμα, οι 
γυναίκες δεν πρέπει να αφήνονται πρώτες όταν μπαίνουν στο δωμάτιο ή να τους προσφέρονται 
θέσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς κ.ο.κ., επειδή αυτό υποτίθεται ότι τις προσβάλλει, 
υποδεικνύοντας την αδυναμία τους.

Η πραγματική εμπειρία των χωρών όπου όλα ή τα περισσότερα κοινωνικά εμπόδια για τις γυναίκες 
έχουν από καιρό εξαλειφθεί δείχνουν το ανέφικτο μιας φεμινιστικής ουτοπίας που βασίζεται 
αποκλειστικά στην κοινωνική ερμηνεία των διαφορών των φύλων, με βάση τη νοοτροπία, τη 
σκέψη και, στην πιο ριζοσπαστική μορφή, ακόμη και τη σωματική δύναμη. Πράγµατι, οι έρευνες 
αποδεικνύουν ότι ακόµη και όταν τα κοινωνικά εµπόδια αίρονται, υπό την προϋπόθεση ότι 
διατηρείται η ελευθερία επιλογής, οι γυναίκες είναι πιο πιθανό από ό,τι στο παρελθόν να επιλέξουν 
παραδοσιακά «γυναικεία» επαγγέλµατα που σχετίζονται µε την επικοινωνία και την εξυπηρέτηση 
άλλων ανθρώπων, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί ή οι νοσηλεύτριες. Σε χώρες με μεγαλύτερη ισότητα 
των φύλων (Φινλανδία, Νορβηγία και Σουηδία), ελάχιστα είναι τα κορίτσια που θέλουν να 
σπουδάσουν επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά από ό,τι στην Αλβανία ή την 
Αλγερία.

Ο ριζοσπαστικός φεμινισμός δεν αποδέχεται τέτοιες σπουδές, τις θεωρεί έκφραση μισογυνισμού 
και αυτοδικαιώνεται, ισχυριζόμενος ότι το κράτος καθολικής πρόνοιας στη Σουηδία δεν αυξάνει, 
αλλά μειώνει την ελευθερία επιλογής των γυναικών. Υπό αυτές τις συνθήκες, προτείνεται ο 
περιορισμός αυτής της ελευθερίας και η βίαιη επιβολή αντιλαϊκών ρόλων στις γυναίκες, όπως και η
«επανεκπαίδευσή» τους από την παιδική ηλικία, αλλάζοντας τη γλώσσα και τις απόψεις τους, με 



μεθόδους της κινεζικής πολιτιστικής επανάστασης. Με τον τρόπο αυτό, η πραγμάτωση της μόνης 
αληθινής αρχής τίθεται πάνω από τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των συγκεκριμένων ανθρώπων
που μπορούν εν προκειμένω να θυσιαστούν, γεγονός που μετατρέπει τον ριζοσπαστικό φεμινισμό 
σε ολοκληρωτική ιδεολογία.

ΛΟΑΤΙΣΜΟΣ. Τα ζητήματα ΛΟΑΤ θα πρέπει να χωριστούν σε δύο μέρη, καθώς το ζήτημα της 
ομοφυλοφιλίας διαφέρει σημαντικά από το ζήτημα των τρανσέξουαλ. Ο αγώνας για τα δικαιώματα 
των ομοφυλόφιλων έχει πραγματική βάση, καθώς διώχθηκαν και στερήθηκαν κάποια δικαιώματα 
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, όπως και στην περίπτωση του φεμινισμού, ο σημερινός 
αγώνας για ισότητα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ έχει οδηγήσει σε διακρίσεις εις βάρος άλλων 
κατηγοριών ανθρώπων και έρχεται σε αντίθεση με τους νόμους της φύσης.

Η σύγχρονη ιδεολογία των ακτιβιστών για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων βασίζεται στον 
ισχυρισμό ότι η ομοφυλοφιλία είναι κανόνας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) απέκλεισε 
την ομοφυλοφιλία ως ψυχική ασθένεια από τη Διεθνή Ταξινόμηση των Ασθενειών το 1990. Με 
άλλα λόγια, η σεξουαλική έλξη προς έναν σύντροφο του ίδιου φύλου δεν αποτελεί ψυχική ασθένεια
(σε αντίθεση με τη νεκροφιλία ή την επιδειξιομανία). Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ομοφυλοφιλία 
αποτελεί βιολογικό κανόνα. Στη βιολογία και την ιατρική, το φυσιολογικό (π.χ. για ένα όργανο ή 
έναν οργανισμό) ορίζεται συνήθως με βάση την εκτέλεση της φυσικής του λειτουργίας, «ως αυτό 
που λειτουργεί σύμφωνα με το σχεδιασμό του». Αλλά εκτός από τη βιολογική, υπάρχουν 
τουλάχιστον άλλες δύο προσεγγίσεις περί του τι μπορεί να θεωρείται φυσιολογικό: η στατιστική 
(φυσιολογικό είναι αυτό που κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι) και η αξιακή (φυσιολογικό είναι 
αυτό που θεωρείται φυσιολογικό σε μια δεδομένη κοινωνία). Αυτές όμως δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στη βιολογία ή την ιατρική: είναι αδύνατο να θεραπεύσουμε ένα άτομο με βάση 
τις στατιστικές ή τις αξίες, επειδή αυτές μπορεί να αλλάξουν, αλλά οι λειτουργίες των οργάνων στο
συγκεκριμένο είδος παραμένουν αμετάβλητες (οι εξαιρετικά αργές εξελικτικές αλλαγές δεν 
λαμβάνονται υπόψη). Η αναγνώριση της ομοφυλοφιλίας ως κανόνα αντικαθιστά ουσιαστικά τη 
βιολογική φυσιολογικότητα με την αξιακή κανονικότητα.

Είναι περιττό να πούμε ότι η νομική δίωξη των ομοφυλόφιλων απλώς και μόνο για το γεγονός της 
σχέσης τους με το ίδιο φύλο είναι απαράδεκτη, δεδομένου ότι δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα 
κανενός. Η κοινωνία έχει όμως το δικαίωμα να περιορίσει την εξάπλωση πρακτικών, αν έχουν 
αρνητικές συνέπειες για τα μέλη της, και μπορεί επίσης να περιορίσει την προπαγάνδα της 
ομοφυλοφιλίας, να αρνηθεί να αναγνωρίσει τις ομοφυλοφιλικές οικογένειες και να στερήσει από 
τους ομοφυλόφιλους το δικαίωμα να υιοθετούν παιδιά, αν η κοινωνία πιστεύει ότι αυτό 
καταστρέφει την παραδοσιακή οικογένεια και δημιουργεί δημογραφικά και ηθικά προβλήματα.

Η προαγωγή της ομοφυλοφιλίας και οι προσπάθειες των φεμινιστριών να αναγκάσουν τις γυναίκες 
να αναλάβουν κοινωνικούς ρόλους που οι ίδιες δεν αποδέχονται αποτελούν χαρακτηριστική 
παρέμβαση στους νόμους της φύσης. Οι απόπειρες αλλαγής αυτών των νόμων είχαν πάντα 
καταστροφικές συνέπειες.

Όσον αφορά την άποψη ότι η αλλαγή φύλου είναι μια φυσιολογική πρακτική, αποτελεί τη 
μεγαλύτερη απάτη και το μεγαλύτερο έγκλημα του 21ου αιώνα. Η ίδια η ιδέα δεν είναι τίποτα 
περισσότερο από μια ιδεολογική απάτη, διότι κάθε βιολόγος γνωρίζει ότι η διαφορά μεταξύ των 
φύλων δεν είναι φαινοτυπική και ούτε καν ορμονική, αλλά καθορίζεται σε χρωμοσωμικό επίπεδο. 
Επομένως, καμία χειρουργική επέμβαση αλλαγής σώματος ή ακόμη και ορμονοθεραπεία δεν 
μπορεί να μετατρέψει μια γυναίκα σε ολοκληρωμένο άνδρα και το αντίστροφο. Φυσικά, υπάρχουν 
ειδικές περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι γεννιούνται με ασυνήθιστα χρωμοσώματα φύλου, αδένες ή 
γεννητικά όργανα, αλλά σύμφωνα με τις στατιστικές, αυτές αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το ένα 



τοις εκατό του συνόλου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν προκύπτουν ψυχολογικά προβλήματα 
(κάτι που δεν συμβαίνει πάντα), μπορεί να είναι δυνατή η ιατρική παρέμβαση.

Η σημερινή εξέλιξη του τρανσεξουαλισμού δεν έχει καμία σχέση με ιατρικές εκτιμήσεις. Διαδίδει 
αντιεπιστημονικές θεωρίες σχετικά με την ταυτότητα φύλου στα άτομα που είναι διαφορετική από 
τη βιολογική. Η θεωρία προέρχεται από την ιδεολογικοποιημένη ψυχολογία, δηλαδή τον 
φροϋδισμό. Ο Σίγκμουντ Φρόιντ διατύπωσε την ιδέα μιας συγκεκριμένης προγεννητικής φάσης 
στην ανάπτυξη του βρέφους, κατά την οποία το παιδί, όντας αμφιφυλόφιλο και χωρίς να κάνει 
διάκριση μεταξύ των δύο φύλων, αντλεί λιβιδινική ικανοποίηση (λίμπιντο) )από τις στοματικές και 
πρωκτικές ζώνες. Πώς ακριβώς μπορεί ένα μωρό να αντλεί ικανοποίηση και από τι, ο εξέχων 
ψυχολόγος δεν προσδιόρισε, αλλά αυτή η φροϋδική «ανακάλυψη», όπως όλες οι άλλες, απέκτησε 
μεγάλη δημοτικότητα. Στη συνέχεια, η αμφιφυλοφιλία «υποστρέφει» (υποχωρεί) και προκύπτει η 
ετεροφυλοφιλία, γεγονός που οδηγεί στο Οιδιπόδειο σύμπλεγμα και σε άλλα ψυχολογικά 
προβλήματα, τα οποία ο Φρόυντ πρότεινε να αντιμετωπισθούν με την άρση των ψυχολογικών και 
κοινωνικών περιορισμών.

Στη δεκαετία του 1960, ο Αμερικανός ψυχαναλυτής Ρόμπερτ Στόλερ (Robert Stoller) διατύπωσε 
μια νέα θεωρία: τα ψυχικά προβλήματα αναπτύσσονται σε ένα βρέφος επειδή κάθε άτομο έχει μια 
ταυτότητα φύλου στο υποσυνείδητο που μπορεί να μη συμπίπτει με το βιολογικό του φύλο. Τα 
προβλήματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν όχι με την εναρμόνιση της αντίληψης του ατόμου για
το φύλο του με τη βιολογική πραγματικότητα, αλλά με την αλλαγή του βιολογικού φύλου. Έτσι, 
ενώ η διδασκαλία του Φρόιντ μπορεί να χαρακτηριστεί αντι- πολιτιστική και αντι-πολιτισμική (υπό 
την έννοια ότι κάθε πολιτισμός συνεπάγεται απαγορεύσεις), η θεωρία του Στόλερ είναι αντι-
βιολογική, καθώς ζητά να εναρμονιστεί η βιολογική πραγματικότητα με το όραμα του ατόμου για 
το ιδανικό, με τον ίδιο τρόπο που επεδίωκαν να κάνουν οι υποστηρικτές της ευγονικής, που υπήρξε 
δημοφιλής στη ναζιστική Γερμανία.

Η θεωρία αυτή έχει πλέον επικρατήσει και στον ΠΟΥ. Χιλιάδες άνθρωποι υποβάλλονται σε 
επεμβάσεις επαναπροσδιορισμού φύλου με βάση αυτή τη θεωρία. Αν μετά από αυτές προκύψουν 
ακόμη μεγαλύτερα ψυχολογικά προβλήματα, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι σχεδόν αδύνατο 
να αποκατασταθεί η προηγούμενη κατάσταση. Μια νέα ορολογία χρησιμοποιείται για να 
δικαιολογήσει αυτή την ιδεολογική τρέλα. Για παράδειγμα, το βιολογικό φύλο αποκαλείται πλέον 
«αποδιδόμενο» για να τονιστεί ότι δεν υπάρχει αντικειμενικά, αλλά επιβλήθηκε από τους γιατρούς, 
τις αρχές ή τους γονείς, ίσως σε αντίθεση με την πραγματική «ταυτότητα φύλου».

Εφευρίσκονται ανύπαρκτα φύλα, όπως non-binary, intersex, genderqueer, gender-expansive, 
agender και gender-void (δυαδικό, διαφυλικό, ιδιαιτερόφυλο, διαχεο-φυλικό, άφυλο και απειριο-
φυλικό). Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχουν μέχρι και είκοσι από αυτά. Οι γονείς, οι 
γιατροί και οι ψυχολόγοι συμβουλεύουν έντονα να μην επιβάλλουν «στερεότυπα» στα παιδιά, αλλά
από μικρή ηλικία (ενός ή δύο ετών) να δίνουν μεγάλη προσοχή στις προτιμήσεις του παιδιού, σε 
σχέση με τι παιχνίδια παίζει και τι ρούχα προτιμά να φοράει. Αν αποδειχθεί ότι σε ένα κορίτσι 
αρέσει να παίζει με αυτοκινητάκια ή να φοράει παντελόνια αντί για φούστα, διαγιγνώσκεται ότι 
πάσχει από «δυσφορία φύλου», δηλαδή από δυσφορία που προκαλείται από την αναντιστοιχία 
μεταξύ της «ταυτότητας φύλου» και του «αποδιδόμενου φύλου», και το ίδιο θεωρείται εν δυνάμει 
τρανσέξουαλ. Συνεπώς, συνιστάται στους γονείς να επιτρέψουν στο παιδί τους να δοκιμάσει τον 
έμφυλο ρόλο του αγοριού αλλάζοντας το χτένισμα, τα ρούχα, το όνομα και τη μορφή 
αυτοπροσανατολισμού. Στο λεξιλόγιο της νέας ιδεολογίας, αυτό ονομάζεται «κοινωνική 
μετάβαση»,  (σε αντίθεση με την βιολογική). Και στη συνέχεια, εφόσον αρέσει στο παιδί, θα πρέπει
να γίνουν βήματα προς μια χειρουργική επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου.



Σαφώς, ένα παιδί μπορεί εύκολα να τα εκλάβει όλα αυτά ως ένα διασκεδαστικό παιχνίδι. Ορισμένοι
γιατροί εκφράζουν την ανησυχία τους: «Τα παιδιά δεν γνωρίζουν αρκετά για τον εαυτό τους ώστε 
να μπορούν να λάβουν σωστές, και κινδυνεύουν να καταλήξουν σε «μη αναστρέψιμες αποφάσεις», 
επειδή δεν βρίσκονται σε ανάλογο στάδιο ανάπτυξης για να αντιμετωπίσουν αυτού του είδους τις 
καταστάσεις. Σήμερα τα περισσότερα παιδιά έχουν αμφιβολίες για το φύλο τους, επειδή αυτό είναι 
δημοφιλές στην κοινωνία ή συζητείται συχνότερα στον Τύπο και στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν 
μπορούμε να τους επιτρέψουμε να προκαλέσουν δυνητικά μόνιμη βλάβη στον εαυτό τους, ενόσω 
βρίσκονται σε μια δυνητικά προσωρινή κατάσταση». Ωστόσο, οι γιατροί-ιδεολόγοι καταπολεμούν 
τέτοιες φυσικές ανησυχίες και η προαναφερθείσα μυθολογία γίνεται μέρος των προγραμμάτων 
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία.

Σοβαρές μελέτες δείχνουν ότι η προπαγάνδα του τρανσεξουαλισμού οδηγεί σε μια ύποπτα 
εκρηκτική αύξηση του αριθμού των εφήβων που διαγιγνώσκονται με «δυσφορία φύλου» και 
επιδιώκουν να αλλάξουν το φύλο τους (ιδίως τα κορίτσια). Και γιατί άραγε τα κορίτσια; Αυτό 
μπορεί εύκολα να εξηγηθεί από μια άλλη εκδοχή που θεωρεί το φύλο μια κοινωνική κατασκευή που
δεν καθορίζεται από βιολογικούς παράγοντες. Έτσι, στην ιστοσελίδα του ΠΟΥ αναφέρεται ότι «το 
φύλο αναφέρεται στα χαρακτηριστικά των γυναικών, των ανδρών, των κοριτσιών και των αγοριών 
που είναι κοινωνικά πλασμένα... Το φύλο έχει ιεραρχικό χαρακτήρα και παράγει ανισότητες που 
διαπλέκονται με άλλες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες... Η ανισότητα των φύλων και οι 
διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την 
ευημερία τους...». Φυσικά, αν είναι οι γυναίκες που υφίστανται διακρίσεις και το φύλο είναι μόνο 
ένα κοινωνικό κατασκεύασμα, πολύ περισσότερα άτομα δεν θα θέλουν να παραμείνουν γυναίκες 
και θα θέλουν να αλλάξουν την ταυτότητά τους και κατά συνέπεια το βιολογικό τους φύλο. 
Παρεμπιπτόντως, κάποιος θα βγάλει καλά λεφτά από αυτές τις επεμβάσεις. Στις περισσότερες 
χώρες, η αλλαγή φύλου συνιστάται από την ηλικία των δεκαοκτώ ετών, αλλά σε ορισμένες μπορεί 
να γίνει και ενωρίτερα, δεδομένου ότι οι ακτιβιστές σε συμμαχία με τους ενδιαφερόμενους 
γιατρούς πιέζουν για τη μείωση του ορίου ηλικίας.

Ο τρανσεξουαλισμός δεν είναι απλώς ένα αστείο φαινόμενο, αλλά μια ιδεολογική συγκάλυψη για 
εγκληματικές πρακτικές. Χιλιάδες παιδιά και έφηβοι σε διάφορες χώρες υφίστανται ψυχολογικές 
και συχνά σωματικές βλάβες. Ως αποτέλεσμα, τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων να ζουν 
όπως τους δημιούργησε η φύση παραβιάζονται κάτω από το παράλογο σύνθημα της διασφάλισης 
της ελευθερίας επιλογής του φύλου.

Μετα-αποικιακές θεωρίες;. Η μεθοδολογία που βασίζεται στη «μετα-αποικιακή θεωρία» δεν 
απαιτεί μια αντικειμενική μελέτη των μετα-αποικιακών κοινωνιών, όπως θα υπέθετε κανείς από την
ονομασία. Πρόκειται για μια «κριτική» θεωρία με τη σύγχρονη, όχι την παραδοσιακή, καντιανή 
έννοια. Κριτική δεν είναι η μεθοδολογία αυτή καθαυτή, αλλά το αντικείμενο της μελέτης, δηλαδή η
κοινωνία που πρέπει να αλλάξει προς το καλύτερο. Σύμφωνα με έναν ορισμό, «η μετα-αποικιακή 
θεωρία παίρνει πολλές διαφορετικές μορφές και υφίσταται παρεμβάσεις, αλλά όλες συμμερίζονται 
έναν θεμελιώδη ισχυρισμό: ότι ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι αδύνατο να κατανοηθεί παρά μόνο
σε σχέση με την ιστορία του ιμπεριαλισμού και της αποικιοκρατίας... Κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων τριάντα ετών, παρέμεινε ταυτόχρονα προσδεδεμένη στο γεγονός της αποικιοκρατίας 
στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα και δεσμευμένη στην πολιτική και τη δικαιοσύνη στη δεδομένη 
ιστορική περίοδο». Αυτός είναι ένας κλασικός ορισμός όχι της επιστήμης, αλλά μιας ιδεολογίας 
που απολυτοποιεί ένα περιορισμένο σύνολο θεμελιωδών αντιφάσεων στην παγκόσμια ανάπτυξη 
και προσπαθεί να αλλάξει τον κόσμο εξαλείφοντας αυτές τις αντιφάσεις.

Η μετα-αποικιακή θεωρία υποστηρίζει ότι η κύρια παγκόσμια παραφωνία είναι η αποικιοκρατία και
προσπαθεί να εντοπίσει τις καταστροφικές συνέπειές της στην κοινωνία και στη συνείδηση σε 
παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να την εξαλείψει από τα πολιτικά και κοινωνικά συστήματα, την 



τέχνη, τη λογοτεχνία, τη σκέψη κ.λπ. Οι διαφωνούντες θεωρούνται υποστηρικτές της 
αποικιοκρατίας και πρέπει να επανεκπαιδευτούν. Το ζήτημα του πώς η μετα-αποικιακή θεωρία 
αναπτύχθηκε από τον ακτιβισμό που επικεντρώθηκε στην καταπολέμηση της αποικιοκρατίας έχει 
μελετηθεί ικανοποιητικά. Ο θεμελιωτής πατέρας που θεωρητικοποίησε τη μετα-αποικιακή σκέψη, ο
Εντουάρντ Σαΐντ (Edward Said), ήταν Παλαιστίνιος ακτιβιστής και μαχητής κατά του σιωνισμού. 
Στο πιο γνωστό του έργο, τον Οριενταλισμό, εξέφρασε μια λογική, αλλά μάλλον κοινότυπη ιδέα ότι
η ίδια η έννοια της Ανατολής είχε εισαχθεί στον μη δυτικό κόσμο από δυτικούς θεωρητικούς και 
προς αντικατάσταση της κυρίαρχης άποψης πρότεινε μια θεωρία σύμφωνα με την οποία η Ανατολή 
υπόκειται σε παγκόσμια καταπίεση από τη Δύση, η οποία επιβάλλει διεθνώς τις πνευματικές και 
πολιτιστικές μορφές της, που υποτίθεται ότι δικαιολογούν την εκμετάλλευση. Ένας άλλος 
υπέρμαχος της μετα-αποικιοκρατικής θεωρίας, ο Φραντζ Φανόν (Frantz Fanon), έγινε ο κύριος 
ιδεολόγος του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου της Αλγερίας και υποστήριξε μια παγκόσμια 
αντιαποικιακή εξέγερση και την απελευθέρωση του κόσμου από την αποικιακή νοοτροπία.

Αν και οι μετααποικιακές μελέτες περιέχουν ορισμένα ενδιαφέροντα έργα σχετικά με τον 
πολιτισμό, την τέχνη και την κοσμοθεωρία σε μη δυτικές κοινωνίες, η συντριπτική πλειοψηφία των 
σύγχρονων υποστηρικτών της είναι άτομα, με ισχυρές πολιτικές δεσμεύσεις και εξαρτήσεις, καθώς 
και αρκετά επιθετικά στην επιβολή των σχεδίων τους, που τελικά συντελούν στην ανοικοδόμηση 
μιας μη δίκαιας κοινωνίας.

Η κριτική θεωρία της φυλής (ΚΘΦ) είναι η νεότερη από όλες τις προαναφερθείσες θεωρίες. 
Διακηρύχθηκε στο πρώτο ετήσιο σεμινάριο ΚΘΦ στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin-Madison 
(ΗΠΑ) το 1989, αλλά οι πνευματικές της ρίζες ανάγονται στις «μελέτες της κριτικής νομικής 
σκέψης» - έναν τομέα που βασίζεται σε μαρξιστικές ερμηνείες του δικαίου και που διακήρυττε ότι 
τα νομικά συστήματα παγιώνουν την καταπιεσμένη θέση ορισμένων ομάδων ανθρώπων προς το 
συμφέρον της άρχουσας ελίτ. Οι υποστηρικτές της ΚΘΦ ξεχώρισαν την κύρια καταπιεσμένη ομάδα
- τους έγχρωμους ανθρώπους στην Αμερική (και στη συνέχεια στον κόσμο συνολικά), 
εφαρμόζοντας τη μαρξιστική θεωρία των ταξικών αντιθέσεων στις φυλές. Ωστόσο, όπως και οι 
ιδεολόγοι του τρανσεξουαλισμού, προσπάθησαν να απομακρυνθούν από τη βιολογική κατανόηση 
της φυλής, θεωρώντας τις φυλές όχι ως ομάδες ανθρώπων που διαφέρουν βιολογικά (για 
παράδειγμα, ως προς τη σωματική διάπλαση ή το χρώμα του δέρματος), αλλά αποκλειστικά ως ένα 
κοινωνικό κατασκεύασμα που επιβάλλεται από την κοινωνία και χρησιμοποιείται για την 
καταπίεση και την εκμετάλλευση μιας μειονότητας. Σύμφωνα με τη λογική τους, τα νομικά 
συστήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων ανεπτυγμένων χωρών είναι εγγενώς ρατσιστικά 
και έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν το σύστημα κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής 
ανισότητας μεταξύ λευκών και μη λευκών (εγχρώμων).

Μεταξύ των κύριων εννοιών που προβάλλει η ΚΘΦ είναι ο «συστημικός ρατσισμός», που 
υποτίθεται ότι υφίσταται σε όλα τα επίπεδα του κράτους και της κοινωνίας, τα «λευκά προνόμια» 
που υποτίθεται ότι απολαμβάνει ο λευκός πληθυσμός, συχνά «ασυνείδητα» (ο ριζοσπαστικός 
φεμινισμός υποστηρίζει επίσης ότι πολλοί άνδρες είναι πηγές «ασυνείδητου σεξισμού»), και η 
συνακόλουθη ανάγκη «καταπολέμησης της λευκότητας» στη νομοθεσία, τη δημόσια διοίκηση και 
τη συνείδηση. Από αυτή την άποψη, η ΚΘΦ αντιτίθεται στη φιλελεύθερη αντίληψη για την 
καταπολέμηση του ρατσισμού, η οποία απαιτεί ισότητα ενώπιον του νόμου, ανεξαρτήτως φυλής, 
την οποία οι υποστηρικτές της ΚΘΦ έχουν ονομάσει «χρωματική τύφλωση». Αντ' αυτού, η ΚΘΦ 
πιέζει για την επέκταση των προνομίων στους έγχρωμους πολίτες προκειμένου να τους 
αποζημιώσει για την καταπίεσή τους στο παρελθόν, προβάλλοντας μέχρι και απαιτήσεις για 
αποζημιώσεις ακόμη και για τη περίοδο της δουλείας).

Στόχος της ΚΘΒ είναι η οικοδόμηση μιας ιδανικής κοινωνίας με την εξάλειψη του «συστημικού 
ρατσισμού». Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ρατσιστές όλων των ειδών, προκαλώντας σε προσωπικό 



και ψυχολογικό επίπεδο, βρίσκονται παντού, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Όμως, η
έννοια του «συστημικού ρατσισμού» υπονοεί κάτι άλλο που είναι δύσκολο να διατυπωθεί. Όσον 
αφορά τον θεσμικό ρατσισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενεργά βήματα για την εξάλειψή του 
άρχισαν να γίνονται ήδη από τη δεκαετία του 1960 με την έναρξη του μεταρρυθμιστικού σχεδίου 
της κυβέρνησης του Τζον Κένεντι. Επί του παρόντος, υπάρχουν πολυάριθμα προνόμια (για 
παράδειγμα, ποσοστώσεις) ειδικά για τους έγχρωμους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των 
πρακτικών τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας ή εγγραφής σε πανεπιστήμια και άλλα παρόμοια. Τα 
ίδια προνόμια έχουν δημιουργηθεί και για τις γυναίκες, τα άτομα ΛΟΑΤ και άλλες ομάδες. Ομοίως, 
δεν υπάρχει θεσμοθετημένος λευκός ρατσισμός σε άλλες χώρες. Το τελευταίο απομεινάρι του ήταν 
το καθεστώς του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική, το οποίο κατέρρευσε στις αρχές της δεκαετίας του 
1990.

Είναι όμως κωμικό, το να ανήκει κανείς σε άλλοτε καταπιεσμένες μειονότητες και προς 
αποζημίωση να χορηγούνται σήμερα πραγματικά πλεονεκτήματα, όπως επιβεβαιώνεται από τις 
διεκδικήσεις περί μη λευκής καταγωγής.

Ο Αμερικανικός Τύπος δημοσιεύει τακτικά νέα ονόματα πολιτικών (συμπεριλαμβανομένων 
γερουσιαστών), καθηγητών και κοινωνικών ακτιβιστών, οι οποίοι έκαναν καριέρα με βάση την 
υποτιθέμενη μη λευκή καταγωγή τους, οι οποίοι όμως αποκαλύφθηκαν από αυτόκλητους φύλακες 
που περιφρουρούν την καθαρότητα της νέας αυτής ιδεολογίας. Κάποιοι από αυτούς απέκτησαν 
θέσεις κύρους, υποτροφίες, συμβόλαια ή βραβεία που προορίζονταν μόνο για μέλη μειονοτήτων. 
Αυτό συνέβη και στην ΕΣΣΔ, όπου οι άνθρωποι προσπαθούσαν να επωφεληθούν, καταγράφοντας 
την κοινωνική τους καταγωγή ως εργάτες ή αγρότες, και στη φασιστική Γερμανία, όπου 
εκπρόσωποι διαφόρων εθνικοτήτων ισχυρίζονταν ότι ήταν εθνοτικά Γερμανοί.

Η ΚΘΒ παρέμεινε περιθωριακή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά η ώρα του θριάμβου της ήρθε 
το 2020, όταν το μέχρι τότε ελάχιστα γνωστό κίνημα Black Lives Matter (BLM) είχε εξελιχθεί σε 
ηγετική πολιτική δύναμη στην Αμερική στον απόηχο των δημόσιων διαμαρτυριών κατά της 
αστυνομικής βίας. Την ίδια στιγμή, οι ηγέτες του Δημοκρατικού Κόμματος εκμεταλλεύτηκαν το 
αντι-λευκό συναίσθημα για να πολεμήσουν τους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ. Ο όρος 
«συστημικός ρατσισμός» έγινε αναπόσπαστο μέρος του λόγου των Αμερικανών ηγετών, 
συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Τζόζεφ Μπάιντεν, η κυβέρνηση του οποίου προσέλαβε 
αρκετούς οπαδούς της ΚΘΒ, εν μέσω της αυξανόμενης δημοτικότητας του κινήματος BLM. Ως 
αποτέλεσμα, η θεωρία αυτή έχει πλέον αναχθεί σχεδόν σε επίσημη ιδεολογία: λειτουργούν 
υποχρεωτικά μαθήματα (ενίοτε μόνο για λευκούς), όπου διδάσκονται να αποβάλλουν τη 
«λευκότητά» τους, οι προσφορές για την πρόσληψη κυρίως έγχρωμων και άλλων «καταπιεσμένων»
έχουν γίνει στην πραγματικότητα φυσιολογικές και νόμιμες. Το κορυφαίο διεθνές περιοδικό Nature 
δημοσίευσε πρόσφατα αγγελία με πρόσκληση για την πρόσληψη μαύρου υποψηφίου ως 
ασκούμενου. Μια ομάδα ιατρικών εταιρειών στο Ηνωμένο Βασίλειο αναζητά μαύρους 
ασκούμενους στο πλαίσιο της εκστρατείας Black Health Data Scientists (Μαύροι επιστήμονες 
μελετητές δεδομένων υγείας), στη βάση ενός Βρετανικού προγράμματος με την ονομασία Ten 
Thousand Black Interns (Δέκα χιλιάδες μαύροι ασκούμενοι). Αυτή η πρακτική έρχεται προφανώς 
σε αντίθεση με το γεγονός ότι οι φυλετικές διακρίσεις - αυτές καθ' αυτές - απαγορεύονται από το 
νόμο σε όλες τις δυτικές χώρες.

Η καθιέρωση της ιδεολογίας της ΚΘΒ δεν οδηγεί στην ισότητα, αλλά στην εξάπλωση μιας άλλης 
μορφής ρατσισμού -αυτή τη φορά εναντίον των λευκών- στο πλαίσιο των συνθημάτων της 
καθιέρωσης της απόλυτης δικαιοσύνης και της καθολικής ισότητας.



ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ

Αλλά από που όμως, προκύπτει το δικαίωμα να συνδυάζει κανείς αυτές τις ξεχωριστές θεωρίες και 
προσεγγίσεις σε μια ενιαία ιδεολογία;

Πρώτον, συνδυάζονται από τους ίδιους τους οπαδούς, οι οποίοι αποκαλούνται «προοδευτικοί» στις
ΗΠΑ και «φιλελεύθερη αριστερά» στην Ευρώπη και οι οποίοι αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της 
ελίτ: πολιτικοί, κορυφαία στελέχη και υπάλληλοι των μέσων ενημέρωσης, καθηγητές 
πανεπιστημίου, εκπαιδευτικοί και άνθρωποι άλλων πνευματικών επαγγελμάτων. Για παράδειγμα, 
κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, εκτός από τις συνήθεις αριστερές εκκλήσεις 
για μια νέα οικονομία και συστήματα εκπαίδευσης και υγείας προσβάσιμα σε όλους, το πρόγραμμα 
«Προοδευτικοί για τον Μπάιντεν» πίεσε παράλληλα για την ενίσχυση της φυλετικής δικαιοσύνης, 
την ισότητα των γυναικών και των δικαιωμάτων «ΛΟΑΤΚΙ+» ατόμων και την περιβαλλοντική 
δικαιοσύνη, η οποία αποτελεί μέρος της νέας ιδεολογίας, αλλά απαιτεί ξεχωριστή ανάλυση.

Δεύτερον, όλα τα εξεταζόμενα συστήματα απόψεων έχουν κοινές καταβολές και αρχές, δηλαδή 
αποτελούν αναπόσπαστα μέρη του ίδιου ρεύματος σκέψης. Οι πνευματικές τους ρίζες βρίσκονται 
στον μαρξισμό και εν μέρει στον φροϋδισμό. Και τα δύο σκέλη σκέψης μοιράζονταν την πεποίθηση
ότι το πολιτισμικό και ιδεολογικό εποικοδόμημα της κοινωνίας δεν υπάρχει από μόνο του, αλλά 
αποτελεί εργαλείο και έκφραση κάποιων πραγματικών διαδικασιών: κοινωνικών για τον Μαρξ και 
ψυχολογικών για τον Φρόυντ. Και οι δύο θέλησαν να διορθώσουν την πραγματικότητα φέρνοντάς 
την σε ευθυγράμμιση με το δικό τους θεωρητικό-αφηρημένο ιδεώδες.

Στη μαρξιστική παράδοση, ιδιαίτερα σημαντική είναι η θεωρία της ιδεολογίας ως μιας «ψευδούς 
συνείδησης» που επιβάλλεται από την άρχουσα τάξη στα άτομα μέσω ενός πολιτιστικού και 
εκπαιδευτικού συστήματος, προκειμένου να διατηρήσει μια προνομιακή θέση. Αναπτύχθηκε τον 
20ό αιώνα από τους φιλοσόφους György Lukács, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Louis 
Althusser και άλλους. Ωστόσο, στον σύγχρονο κόσμο, οι κατασκευές τους έχουν απλοποιηθεί 
εξαιρετικά. Ενώ ο Καρλ Μαρξ πίστευε ότι η αληθινή, αντικειμενική συνείδηση θα αναδυθεί σε ένα 
ορισμένο στάδιο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και ο Σίγκμουντ Φρόιντ επέμενε ότι γι' 
αυτό χρειαζόταν ψυχολογική θεραπεία, οι σημερινοί υποστηρικτές των κριτικών θεωριών απλώς 
προτείνουν την αλλαγή της σκέψης ενός ατόμου προς αυτή που θεωρείται σωστή με νομοθετικές 
προσαρμογές, με την απαγόρευση των άδικων και τη διάδοση δίκαιων απόψεων ή με χειρουργικές 
επεμβάσεις. Έτσι, αντί να επιβάλλονται λανθασμένες και καταπιεστικές αντιλήψεις είναι 
απαραίτητο να επιβάλλονται ελεύθερες και αληθινές. Αν αυτό είναι μαρξισμός, τότε είναι μάλλον 
αριστερισμός, όπως τον ερμήνευσε ο Μάο Τσετούνγκ με την Πολιτιστική Επανάσταση και τις 
μεταρρυθμιστικές σχολές για τους διανοούμενους, και όχι οι διδασκαλίες του Καρλ Μαρξ ή της 
σχολής της Φρανκφούρτης.

Η νέα ιδεολογική τάση επιδιώκει να θέσει υπό έλεγχο όχι μόνο την εξουσία, αλλά και την 
προσωπική συνείδηση- εξ ου και οι παραλληλισμοί με τον σοβιετικό σοσιαλισμό: η υποταγή του 
ατόμου στο δημόσιο συμφέρον και η υποταγή του τυπικού νόμου στη δικαιοσύνη. Από αυτή την 
άποψη, οι σύγχρονες κριτικές θεωρίες επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις ιδέες του Γάλλου 
φιλοσόφου Ζακ Ντεριντά, περί «αποδόμησης» του δικαίου σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, την οποία 
θεωρούσε ως την ανθρώπινη παρόρμηση ή επιθυμία για το αδύνατο. δεν υπάρχει τίποτα το 
μοναδικό στην ιδέα της αντιπαράθεσης του τυπικού δικαίου με την ιδανική δικαιοσύνη: ήταν 
χαρακτηριστικό όλων των ουτοπιστών από τον Πλάτωνα έως τον Λένιν. Όμως οι απόπειρες να 
μεταφραστεί η ιδανική δικαιοσύνη στην πραγματικότητα οδηγούσαν πάντα στη δημιουργία ενός 
κατασταλτικού συστήματος, επειδή είναι αδύνατο να εξαναγκάσει κανείς όλα τα μέλη της 
κοινωνίας να ακολουθήσουν μια ιδέα, που αποτελεί προϊόν έμπνευσης ή πνευματικής σύλληψης, 
χωρίς να καταφύγει στη βία.



Η υπεροχή της αφηρημένης δικαιοσύνης και η υποταγή της νομοθεσίας σε αυτήν είναι αντίθετη 
με την παραδοσιακή φιλελεύθερη ιδέα που διακηρύσσει το κράτος δικαίου και την ισότητα όλων
ενώπιον του, ανεξάρτητα από την ένταξη τους σε μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα.

Ο όρος που εκφράζει αυτή την ιδέα στο σύγχρονο αμερικανικό λεξιλόγιο είναι "equity" «ισότητα», 
ο οποίος μπορεί να μεταφραστεί ως «δικαιοσύνη που εκφράζεται ως ισότητα του τελικού 
αποτελέσματος», σε αντίθεση με τη δικαιοσύνη του τυπικού νόμου που εκφράζεται ως «ισότητα 
ευκαιριών».

Μια άλλη θεωρητική πηγή της νέας ιδεολογίας είναι ένα ακόμη ρεύμα του θεωρητικού 
αριστερισμού του 20ού αιώνα, δηλαδή ο ύστερος υπαρξισμός του Ζαν-Πωλ Σαρτρ, ο οποίος 
μετέφερε την ιδέα της προσωπικής ατομικής επιλογής από το υπερβατικό πεδίο της συνείδησης στο
«γήινο υπαρξιακό», με αποτέλεσμα να επιλέξει ο ίδιος τον αριστερό επαναστατισμό, 
υποστηρίζοντας το φοιτητικό κίνημα της δεκαετίας του 1960 στην Ευρώπη, ακόμη και την 
Πολιτιστική Επανάσταση στην Κίνα. Από τη δεσμευτική πολιτική επιλογή υπέρ της σοσιαλιστικής 
προόδου υπάρχει μόνο ένα βήμα μέχρι το νέο ιδεολογικό σύνθημα «η σιωπή είναι βία», σύμφωνα 
με το οποίο η έλλειψη σωστής επιλογής ή η αδράνεια σημαίνει συμβιβασμό.

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι νέοι στόχοι, έχει δημιουργηθεί μια εντελώς νέα ορολογία, η 
οποία περιλαμβάνει έννοιες που, παρόμοια με τη σοβιετική ιδεολογία, είναι αρκετά περίπλοκες. Για
παράδειγμα, η «ποικιλομορφία» σε μια συνηθισμένη γλώσσα σημαίνει τη συμμετοχή εκπροσώπων 
διαφορετικών δυνάμεων και ομάδων, αλλά στη νέα ιδεολογία δικαιολογεί την εισαγωγή προνομίων
και ποσοστώσεων για ορισμένες από αυτές. Η «συμμετοχικότητα» (για παράδειγμα, στην 
εκπαίδευση) έχει στην πραγματικότητα την ίδια σημασία. Η «διατομεακότητα» δεν είναι απλώς η 
μελέτη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της προσωπικής εμπειρίας και αντίληψης των ατόμων με 
μεικτή καταγωγή (που, για παράδειγμα, συνδυάζουν τους πολιτισμούς πολλών χωρών), αλλά η 
διασταύρωση των «αλληλοεξαρτώμενων φαινομένων της καταπίεσης, είτε βασίζονται στη φυλή, το
φύλο, την τάξη, τη σεξουαλικότητα, την αναπηρία, την εθνικότητα ή άλλες κοινωνικές 
κατηγορίες», δηλαδή ο εντοπισμός των διασυνδέσεων μεταξύ των διαφόρων τύπων εκμετάλλευσης 
με σκοπό την αποτελεσματικότερη καταπολέμησή τους.

Υπάρχουν επίσης όροι που υποδηλώνουν μέτρα για τη διασφάλιση της κυριαρχίας της νέας 
ιδεολογίας, για παράδειγμα: «κουλτούρα ακύρωσης», που σημαίνει αποκλεισμό ενός διαφωνούντα 
στα κοινωνικά δίκτυα, στα μέσα ενημέρωσης και στην κοινωνία, "deplatforming"  «εκδίωξη από 
κάποιο βήμα» ή "no-platforming" «αφαιρώντας του το βήμα», (σ. μ. αφαιρώντας ή αποκλείοντάς 
του το λόγο και μάλιστα τον δημόσιο) που σημαίνει απαγόρευση της δημόσιας εμφάνισής του 
(συχνά με τη διακοπή τέτοιων εκδηλώσεων). Με το σύνθημα της εκκαθάρισης των «λευκών 
προνομίων» και της απαλλαγής από τον  «μισογυνισμό»  τα σχολεία απαγορεύουν βιβλία κλασικής 
λογοτεχνίας. Όσοι έχουν αναμορφωθεί και έχουν γίνει υπάκουοι αποκαλούνται «επαγρυπνούντες» 
δηλαδή «woke»2.

2 Σημ. Μετ. δηλαδή η έννοια έχει επεκταθεί σε αυτούς που: βρίσκονται σε επαγρύπνηση έναντι κάθε είδους 
παραβίασης κάθε δικαιώματος, οιασδήποτε μειονότητας φυλετικής, κοινωνικής κλπ. αφού βέβαια προηγήθηκε η 
πολυδιάσπαση της κοινωνικής συνοχής με τον κατατεμαχισμό και τη κατηγοριοποίηση της κοινωνίας σε 
μειονότητες, καθιερώνοντας τη «πολιτική των ταυτοτήτων» (identity politics), ως διέξοδο στις αποτυχημένες 
ακραίες εξισωτικές πολιτικές, αποτέλεσμα των αυτοσχέδιων και εμπειρικών εφαρμογών των καλοπροαίρετων 
προοδευτικών κοινωνικών θεωριών. Η διαδικασία της υιοθέτησης της «πολιτικής των ταυτοτήτων» στο όνομα 
δήθεν του σεβασμού των ατομικών ιδιαιτεροτήτων και της αποδοχής της θεωριών της «αντιμειονοτικής πολιτικής»
ως δείγμα δήθεν αντιρατσιστικής πολιτικής, στη πραγματικότητα είναι σχεδιασμένες κατάλληλα, ωστε να 
επιτύχουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα: δηλαδή αντί να συμβάλλουν στην ισχυροποίηση της κοινωνίας μέσα 



Δύο είναι οι κοινωνικοί παράγοντες που οδήγησαν στην ευρεία διάδοση αυτών των προηγουμένως 
περιθωριακών προσεγγίσεων και στη μετατροπή τους σε αντικείμενο επιβληθείσας παγκόσμιας 
διάδοσης: στη δυτική πανεπιστημιακή και ακαδημαϊκή ελίτ προστέθηκαν ώριμοι αριστεροί της 
δεκαετίας του 1960 και διανοούμενοι από τις πρώην αποικίες, οι οποίοι έφεραν μαζί τους τη μετα-
αποικιακή μυθολογία που βασίζεται στην κατηγορία των πρώην αποικιοκρατών σχετικά με την 
πολιτική και οικονομική ανεπάρκεια των πρώην αποικιών. Ενώ άνθρωποι όπως ο Έντουαρντ Σαΐντ 
αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα της δεύτερης τάσης, η Άντζελα Ντέιβις - γνωστή στη 
Σοβιετική Ένωση, μαθήτρια του Μαρκούζε και του Αντόρνο, πρώην μέλος του κινήματος των 
Μαύρων Πανθήρων και μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος των ΗΠΑ, η οποία κατηγορήθηκε 
για συνέργεια σε ομηρία και μια δολοφονία - είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα της πρώτης. 
Αξιοσέβαστη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στη Σάντα Κρουζ, και γκουρού των 
υποστηρικτών της BLM, η Ντέιβις επιμένει σε πολλές συνεντεύξεις ότι πάντα υποστήριζε τις 
θριαμβεύουσες πλέον αρχές της νέας ιδεολογίας.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΡΩΣΙΑ.

Η νέα ιδεολογία κατακτά τον δυτικό κόσμο και, όπως όλες οι μοντέρνες πολιτιστικές τάσεις, 
εξαπλώνεται από εκεί σε άλλα μέρη του πλανήτη. Ιστορικά, η δυτική κοινωνία ανέκαθεν 
πολεμούσε τις προσπάθειες του κράτους να περιορίσει τις πολιτικές ελευθερίες και έμαθε πώς να 
υπερασπίζεται τον εαυτό της από την κυβερνητική δικτατορία. Έχοντας δώσει στην κοινή γνώμη 
πλήρη ελευθερία, έφτασε τελικά σε αυτό για το οποίο οι ιδρυτές- πατέρες των Ηνωμένων 
Πολιτειών προειδοποιούσαν, ως παράδειγμα, προς αποφυγή μέσα στα περιβόητα Federalist Papers 
(Ομοσπονδιακά Κείμενα): την τυραννία μιας αμόρφωτης και απεριόριστης πλειοψηφίας, ή μάλλον 
μιας ακτιβιστικής δημόσιας μειοψηφίας, όταν η σιωπηλή πλειοψηφία παραμένει παθητική. Στο νέο 
περιβάλλον, μπορεί κανείς να κατακεραυνώνει την κυβέρνηση όσο θέλει, αλλά μια μόνο 
απρόσεκτη λέξη ενάντια στην κυρίαρχη κοινωνική ιδεολογία μπορεί εύκολα να μετατρέψει ένα 
άτομο σε απόβλητο.

Ένα ενδιαφέρον πρόσφατο παράδειγμα είναι η περίπτωση της Μάγια Φόρστεϊτερ (Maya Forstater),
μιας Βρετανίδας ερευνήτριας στον τομέα των επιχειρήσεων και της διεθνούς ανάπτυξης, η οποία 
απολύθηκε για τα tweets της στα οποία ανέφερε ότι υπάρχουν μόνο δύο βιολογικά φύλα και δεν 
μπορούν να αλλάξουν. Το 2019, έχασε την πρώτη ακρόαση σε εργατοδικείο, αλλά στη συνέχεια 
κέρδισε την έφεση. Ωστόσο, η απόφαση αυτή (που δεν είναι ακόμη οριστική) δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ήττα της νέας ιδεολογίας. Είναι μάλλον μια σύγκρουση των δύο μερών της: του 
φεμινισμού και του τρανσεξουαλισμού. Εξάλλου, η Φόρστεϊτερ είναι φεμινίστρια, σύμφωνα με τη 
γνώμη της οποίας η αναγνώριση της γυναικείας «εφημερότητας» θέτει υπό αμφισβήτηση την ίδια 
την ύπαρξη των γυναικών. Δεν είναι τυχαίο ότι την υποστήριξε μια άλλη διάσημη φεμινίστρια - η 
συγγραφέας των βιβλίων του Χάρι Πότερ, Τζόαν Ρόουλινγκ, για την οποία οι υποστηρικτές του 
τρανσέξουαλ κινήματος προσπάθησαν να την «ακυρώσουν».

από το σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων, την ανοχή της διαφορετικότητας και την κοινωνική αλληλεγγύη, προκειμένου
μέσα από μια μία ομαλή μετάβαση χωρίς βίαιες αφομοιώσεις και εξισωτισμούς να οδηγήσουν σε μια ομοιογενή και
ισχυρή κοινωνία της προόδου, επιτυγχάνουν ακριβώς το αντίθετο, αυξάνουν τις ανισότητες (κοινωνικές, πολιτικές, 
οικονομικές, πολιτιστικές κλπ). Κλειδί αυτής της «επιτυχούς κοινωνικής αποδόμησης»  είναι η αδυναμία 
συλλογικής διεκδίκησης, με την εθελουσία αποδοχή των πολιτών όσον αφορά την ένταξη τους σε κάποια από τις 
κατηγορίες της εκ προθέσεως πολυδιασπασμένης και ομαδοποιημένης  κοινωνίας. Σε συνδυασμό με τις 
αλλεπάλληλες τεχνιέντως δημιουργούμενες και καθοδηγούμενες κρίσεις (πολιτικές, οικονομικές, υγειονομικές 
κλπ ), δημιουργείται πλέον μια κοινωνία της ανθεκτικότητας, της αντοχής (resillient society), έχοντας βέβαια ρίξει 
στο κάθε φορά, νεοσύστατο καιάδα τις λιγότερο ανθεκτικές κοινωνικές ομάδες (βλέπε οικονομική κρίση, πανδημία
κλπ). Το σχέδιο αυτό διευκολύνεται στην εφαρμογή του στις δυτικές κοινωνίες επειδή σε αυτές  - λόγω των 
στρέβλωσης των παραγωγικών δυνάμεων και σχέσεων αντίστοιχα -  ο κοινωνικός ιστός είναι ήδη διαλυμένος, 
αποκλείοντας τον ταξικό χαρακτήρα ακόμη και των πλέον στοιχειωδών διεκδικήσεων.



Οι πολιτικές ελίτ έχουν αρχίσει να αλληλεπιδρούν ενεργά με τη νέα ιδεολογία και τους οπαδούς 
της, προσπαθώντας να χαλιναγωγήσουν το νέο κίνημα και, με τη βοήθεια των υποστηρικτών του, 
να αποτελειώσουν το παραδοσιακό συντηρητικό στρατόπεδο. Ωστόσο, το φλερτ με την 
ολοκληρωτική ιδεολογία είναι επικίνδυνο. Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωτικού κινήματος φέρνει 
πάντα στην επιφάνεια το πιο ριζοσπαστικό του κομμάτι, το οποίο, αφού αντιμετωπίσει τους 
εξωτερικούς εχθρούς, αρχίζει να καταστρέφει τους πρώην συμμάχους και συντρόφους. Η ιστορική 
εμπειρία δείχνει ότι οι δυτικοί πολιτικοί που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τον θόρυβο γύρω 
από την καταπολέμηση του «συστημικού ρατσισμού» για να αποσπάσουν την προσοχή από την 
ανάγκη επίλυσης των πραγματικών προβλημάτων της κοινωνίας (φτώχεια, κοινωνική 
διαστρωμάτωση, μετανάστευση, κρίση της εκπαίδευσης κ.λπ.), καθώς και οι ολιγάρχες του 
Διαδικτύου που βοηθούν τους ««επαγρυπνούντες» να εγκαθιδρύσουν αυστηρή λογοκρισία, 
σκάβουν οι ίδιοι τον τάφο τους.

Για τον έξω κόσμο, αυτό σημαίνει ότι σύντομα θα δούμε μια πληρέστερη συγχώνευση μεταξύ 
της νέας ιδεολογίας και του κράτους και μια διεκδικητική πολιτική για την επιβολή της σε άλλες 
κοινωνίες και χώρες.

Η απόφαση που υιοθέτησε η κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα το 2011 για την προστασία των 
δικαιωμάτων των ομοφυλόφιλων στο εξωτερικό και τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας ή 
πολιτικού ασύλου σε συνάρτηση με τα δικαιώματα των σεξουαλικών μειονοτήτων σε μια 
συγκεκριμένη χώρα, καθώς και η ανάρτηση της σημαίας του ουράνιου τόξου στον τοίχο της 
πρεσβείας των ΗΠΑ στη Μόσχα δείχνουν την αρχή αυτής της τάσης. Όπως πάντα, η Δύση περνάει 
στην επίθεση επιβάλλοντας την ιδεολογία της  «επαγρύπνισης»  σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στις χώρες που ήδη κυριαρχούνται από τη νέα ιδεολογία αντιπαρατίθενται κράτη με διαφορετικούς 
τύπους παραδοσιακών, κυρίως αυταρχικών, καθεστώτων. Οι λαοί τους, κατά κανόνα, δεν 
αποδέχονται τις νέες τάσεις, αλλά οι κυβερνήσεις και οι ελίτ τους είναι παθητικές γιατί δεν έχουν 
παγκόσμιες φιλοδοξίες. Η Ρωσία και άλλα μετα-Σοβιετικά και μετακομμουνιστικά κράτη θα 
μπορούσαν να ξεκινήσουν μια συζήτηση σχετικά με τους κινδύνους της νέας ιδεολογίας απλώς και 
μόνο επειδή στη δεκαετία του 1920 βίωσαν ήδη μια παρόμοια περίοδο, αν και με ελαφρώς 
διαφορετική μορφή, και κατανοούν την καταστροφική φύση της νέας ιδεολογίας, πολύ δε καλύτερα
το μη αποδεκτό της. Οι πρόγονοί μας βίωσαν την κατάργηση της οικογένειας, αντιμετώπισαν τον 
ριζοσπαστικό φεμινισμό (αρκεί να θυμηθούμε την Αλεξάνδρα Κολλόνταϊ), είδαν τις απαγορεύσεις, 
που υποστήριζε η ίδια η σύζυγος του Λένιν, Ναντέζντα Κρούπσκαγια, στα παραμύθια και σε άλλη 
λογοτεχνία, βίωσαν νέες «προοδευτικές» μεθόδους εκπαίδευσης και, το κυριότερο, την προσπάθεια
να οικοδομηθεί μια κοινωνία βασισμένη στο ιδεώδες της ισότητας του τελικού αποτελέσματος, ενώ
η αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου καταπατήθηκε στο όνομα της επαναστατικής 
σκοπιμότητας. Εναπόκειται λοιπόν σε εμάς, τους ανθρώπους που ζουν σε αυτές τις χώρες, να 
υπενθυμίσουμε στον κόσμο πού οδήγησε κάποτε αυτό. Έξω στον δυτικό κόσμο, οι περισσότεροι 
δεν βιάζονται να ασκήσουν κριτική στη νέα ιδεολογία, φοβούμενοι μήπως θεωρηθούν ως «μη 
προοδευτικοί» ή μήπως εξοστρακιστούν από τους κόλπους των «ανεπτυγμένων χωρών». Ωστόσο, 
μια κριτική συζήτηση για τη νέα ιδεολογία είναι εξαιρετικά αναγκαία. Μια σιωπηλή πλειοψηφία 
ανθρώπων σε διάφορα μέρη του κόσμου διατηρεί στάση αναμονής, και εάν οι Ρώσοι λόγιοι την 
ξεκινήσουν, αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει τη θέση τους στους κύκλους της παγκόσμιας 
διανόησης.

Φυσικά, θα ήταν υπέροχο αν οι ερευνητές που ξεκινούν τέτοιες συζητήσεις εκπροσωπούσαν χώρες 
με ηθικό κύρος και υψηλό επίπεδο ελευθερίας. Δυστυχώς, αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Και όμως, ο 
παραδοσιακός αυταρχισμός είναι κάπως λιγότερο επικίνδυνος από την «επαγρυπνούσα» δυτική 
κοινωνία. Τα προβλήματα του αυταρχισμού είναι γνωστά και έχουν περιγραφεί αρκετά αναλυτικά. 
Κατά κανόνα, δεν επιδιώκει να επιβάλει τις εντολές του στους άλλους (το σοβιετικό καθεστώς δεν 



ήταν αυταρχικό, αλλά ολοκληρωτικό και ιδεολογικό) και καταστροφικό κυρίως για τον ίδιο του τον
πληθυσμό. Ωστόσο, οι κίνδυνοι της νέας ιδεολογίας ελάχιστα συνειδητοποιούνται από τους 
υποστηρικτές της. Νομίζουν ότι προχωρούν μπροστά, αλλά εμείς καταλαβαίνουμε ότι στην 
πραγματικότητα επιστρέφουν στο τραγικό παρελθόν μας.

Οφείλουμε να αγωνιστούμε για αυτό που η Δύση σήμερα απαρνείται, δηλαδή περισσότερη 
ελευθερία, βασισμένη στο κράτος δικαίου και στην υπεροχή των κλασσικών θεσμών έναντι 
των «αρχών και των ιδανικών».

Το άρθρο γράφτηκε υπό την αιγίδα του Τμήματος Διεθνούς Οικονομίας και Διεθνών Υποθέσεων του 
Εθνικού Ερευνητικού Πανεπιστημίου, της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών Επιστημών το 2021.


