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Ο Αλέν Μπαντιού είναι ένα ακτιβιστής φιλόσοφος, κάποτε 
µαοϊστής που πήρε µέρος στον Μάη του '68. Στα γραπτά του 
περιλαµβάνονται πεζογραφικές δοκιµές, θεατρικά, διασκευές, 
αλλά το κυρίως συγγραφικό έργο του αφορά τη φιλοσοφία, µε 
γνωστότερο τίτλο «Το άτοµο και το συµβάν» (1988). ∆ίδαξε επί 
30 χρόνια στο Πανεπιστήµιο Paris-VIII και στη συνέχεια 
ανέλαβε τη διεύθυνση του Τµήµατος Φιλοσοφίας της Ecole 
Normale Supérieure.  

- Ερχεστε στην Αθήνα σε µια περίοδο πολιτικής κρίσης που 
περιλαµβάνει απόπειρες αυτοκτονίας, κακοδιαχείριση 
δηµοσίου χρήµατος, συναλλαγές δηµοσιογράφων, γυµνές 
φωτογραφίες και κυβερνητικά ψεύδη. Υπάρχει τρόπος να 
απαιτήσουµε την αλήθεια;  

«Η διάδοση της αλήθειας θέλει οργάνωση και χρόνο. Στη 
Γαλλία συµβαίνει το ίδιο, τα µέσα ενηµέρωσης είναι στην 
υπηρεσία των εξουσιών, όχι τόσο της πολιτικής αλλά της 
οικονοµικής εξουσίας. Η µάχη απέναντι στα επίσηµα ψέµατα 
µπορεί να γίνει µέσα από περιθωριακούς δηµοσιογράφους που 
είναι τίµιοι, µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου, το ελεύθερο 
ραδιόφωνο. Οι αντιδράσεις µας πρέπει να συνάδουν πάντα µε το 
µέγεθος του κακού».  

- Αν δεν επαρκεί η αντίδραση τι θα πρέπει να κάνουµε; Να 
περιµένουµε τρία χρόνια ως τις επόµενες εκλογές;  

«Σε καµία περίπτωση. Πρέπει να αντιδρούµε άµεσα. Να 
διοργανώνουµε συνελεύσεις, συζητήσεις, πορείες, να 
διανέµουµε φυλλάδια. Η αναµονή των εκλογών σηµαίνει 
αποστράτευση και αβεβαιότητα. Πρέπει να οργανώνουµε τη 
διάδοση της αλήθειας πολύ πριν από τις εκλογές, ιδίως όταν 
επιχειρείται διαστρέβλωση των πραγµάτων. Ακόµη κι αν στην 
αρχή είµαστε λίγοι, πρέπει να έχουµε αυτοπεποίθηση και να 
ριχνόµαστε στη δράση».  

- Είστε πάντοτε υπέρ των ήπιων αντιδράσεων, κατά της 
βίας. ∆εν είναι πιο αποτελεσµατικό να φθάνουµε στα άκρα;  
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«Υποστηρίζω τις πραγµατικές πολιτικές πράξεις όπως είναι οι 
πορείες και κάθε µορφή διαµαρτυρίας που γίνεται µαζικά ή µε 
δηµοσίευση κειµένων. Η βία είναι αντίδραση και όχι µια δράση, 
εκτός κι αν γινόταν επανάσταση αλλά όλοι ξέρουµε ότι δεν 
πρόκειται περί αυτού. Οι πράξεις βίας στις παρούσες συνθήκες 
είναι άχρηστες, µη παραγωγικές και έχουν αρνητικά 
αποτελέσµατα. Είµαι υπέρ της αδιάλειπτης πολιτικής δράσης 
που δεν συνδέεται µε εκλογές».  

- Στην Ελλάδα η ανάλυση των σκανδάλων γίνεται ως 
κουτσοµπολιό. ∆εν αναµιγνύεται η διανόηση.  

«Είναι πολύ κρίµα και µάλιστα για µια τέτοια χώρα. Είναι 
ανάγκη να πείσετε τουλάχιστον τις επόµενες γενιές 
διανοουµένων να παρεµβαίνουν στα πολιτικά πράγµατα. Πρέπει 
να τους δείξετε ότι το µέλλον είναι ζοφερό αν παραµείνουν 
αδρανείς και ακίνητοι. Είναι δύσκολο εγχείρηµα, ακόµη κι εδώ 
το ζήτηµα των διανοοµένων που είναι ικανοί να παρέµβουν 
στην πολιτική ζωή είναι πάντα περίπλοκο και νοµίζω ότι πρέπει 
να προσπαθήσουµε ένα τµήµα των νέων στοχαστών να 
παρέµβουν στο πολιτικό πεδίο».  

- Είναι απαραίτητη σκευή η πολιτική φιλοσοφία για τη 
συµµετοχή σε µια θεωρητική πολιτική συζήτηση;  

«Σε καµία περίπτωση. Η φιλοσοφία διαφωτίζει, τρόπον τινά, 
την πολιτική. Προτιµώ τη χρήση της ελληνικής λέξης 
"µεταπολιτική" που έχει το νόηµα του πολιτικού στοχασµού. Η 
πολιτική έχει τη δική της ορθολογιστική ικανότητα. Το 
απαραίτητο σηµείο είναι να συµφωνήσουµε στις βασικές αρχές 
γιατί αυτό που χαρακτηρίζει την πολιτική στον ανεξέλεγκτο 
καπιταλισµό που έχει επικρατήσει σε όλον τον κόσµο είναι ότι 
πρόκειται για µια πολιτική απογυµνωµένη από αρχές. Μεγάλοι 
οικονοµικοί όµιλοι, που δεν έχουν καµία αγωνία για το πώς ζει 
ο κόσµος, ασκούν πολιτική χωρίς αρχές. Πρέπει λοιπόν να 
ορίσουµε κάποιες - να τι δεχόµαστε, να τι δεν δεχόµαστε, ιδού 
το όραµα που έχουµε, ιδού τι αρνούµαστε κατηγορηµατικά - και 
στη συνέχεια να βγάλουµε συµπεράσµατα για το πώς θα 
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εφαρµοστούν σε συγκεκριµένες συνθήκες. Εγώ αυτό το κάνω 
συστηµατικά, σε συζητήσεις µε αλλοδαπούς εργάτες, µε 
ανθρώπους που δεν ξέρουν ούτε ανάγνωση αλλά 
καταλαβαινόµαστε γιατί οι πολιτικές αρχές, οι αρχές της κοινής 
ζωής, µας βρίσκουν σύµφωνους. ∆εν πρέπει όµως να 
αναµένουµε αποτελέσµατα σε ρυθµούς επικαιρότητας· 
χρειάζεται χρόνος για να υλοποιηθούν όσα συζητάµε».  

- Στις βασικές αρχές είναι όλοι σύµφωνοι, σοσιαλιστές, 
δεξιοί, ακροδεξιοί, αριστεροί. Εχουν καταργηθεί τα σύνορα.  

«Στην πραγµατικότητα όλα τα επίσηµα κόµµατα είναι 
αποπροσανατολισµένα. ∆εν έχουν διαφορές µεταξύ τους. Εχουν 
αποδεχτεί τον νόµο του καπιταλισµού και, όπως πρόκειται για 
έναν νόµο χωρίς αρχές, δεν έχουν αληθινές αρχές. Μιλούν για 
τη δηµοκρατία µε γενικότητες και καταλήγουµε σε µια 
δηµοκρατία µε τεράστιες ανισότητες, µε περιορισµούς για τις 
µάζες, µε φράγµατα, που οδηγεί σε πολλούς πολέµους. Οπότε, 
αν συµφωνούν, αυτό γίνεται για ζητήµατα ασαφή. Υπάρχει µια 
κυριαρχία χωρίς µοιρασιά. Είναι σαν να βρισκόµαστε στον 19ο 
αιώνα - όταν ο καπιταλισµός ήταν πολύ ισχυρός - και πρέπει να 
αποφασίσουµε τι θα κάνουµε χωρίς να έχουµε εµπιστοσύνη στις 
παραδοσιακές οργανώσεις».  

- Μπορούµε να ελπίζουµε σε µια καινούργια πρόταση τόσο 
ανατρεπτική όσο υπήρξε ο µαρξισµός;  

«Νοµίζω ότι ναι. Ο ίδιος ο µαρξισµός δεν έχει πεθάνει, 
υπάρχουν πολύ επίκαιρα στοιχεία του. Αλλωστε η ανάλυση του 
καπιταλισµού από τον Μαρξ παραµένει χρήσιµη, πολύ 
περισσότερο σήµερα από την εποχή του Μαρξ. Αυτός µιλούσε 
για το παγκόσµιο εµπόριο κι εµείς µιλάµε για την 
παγκοσµιοποίηση. Ετσι, για την ανάλυση των συνθηκών 
µπορούµε να αξιοποιήσουµε τον Μαρξ αλλά αντιθέτως σε ό,τι 
αφορά τους τρόπους οργάνωσης θα πρέπει να επινοήσουµε κάτι 
καινούργιο που να µην έχει σχέση µε κόµµατα, εργατική τάξη, 
κοµµουνιστικές και σοσιαλιστικές παρατάξεις, όπως τα 
γνωρίσαµε τον 20ό αιώνα. Αυτό είναι το πρόβληµα σήµερα, το 
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πώς θα είναι µια πολιτική οργάνωση για την ανθρώπινη 
χειραφέτηση. Θα µας διδάξει η εµπειρία. ∆εν έχουµε έτοιµη 
φόρµουλα οπότε πρέπει να πειραµατιστούµε. Πρέπει να βρούµε 
πρακτικές, δεν χρειάζεται να είναι πολλές, αρκεί να είναι 
καινούργιες. Κυρίως δεν πρέπει να περιµένουµε τις εκλογές για 
να ψηφίσουµε τα µεγάλα κόµµατα, αρκεί να είναι κάτι 
καινούργιο. Οι νέες πολιτικές οργανώσεις είναι ένα παγκόσµιο 
πρόβληµα, ισχύει για όλον τον πλανήτη».  

- Η Ευρώπη είναι αρκετά αδιάφορη για όσα συµβαίνουν έξω 
από τα σύνορά της. ∆εν θα έπρεπε, για παράδειγµα, να 
υπάρξει πολιτική δράση για τον πρόσφατο αποκλεισµό στη 
Λωρίδα της Γάζας;  

«Πρέπει πάντα να χαρακτηρίζουµε την κατάσταση. Είναι καλή 
ή κακή, ανέκαθεν ήταν έτσι. Οταν καταλαβαίνουµε ότι η 
κατάσταση είναι κακή πρέπει να αναλογιστούµε τι µπορούµε να 
κάνουµε. Ακόµη κι αν είναι κάτι µικρό, πάντοτε υπάρχει κάτι. 
Αυτό το κάτι πρέπει να το κάνουµε, δεν πρέπει να 
επαναπαυόµαστε στο τι κάνουν οι άλλοι. ∆εν µπορούµε να λέµε 
ότι τα πράγµατα δεν πάνε καλά αλλά δεν αντιδρώ γιατί δεν θα 
υπάρξει αποτέλεσµα. Πάντα υπάρχει περιθώριο να κάνουµε 
σηµαντικά και χρήσιµα πράγµατα και πρέπει να τα κάνουµε. 
Στη Γαλλία, µέσα στον θρίαµβο του Σαρκοζί, υπάρχουν 
περιθώρια δράσης για ζητήµατα που αφορούν τους αλλοδαπούς, 
τις συντάξεις κτλ. Υπάρχουν πράγµατα που γίνονται και 
πράγµατα που θα γίνουν. Πρέπει να συντάσσεσαι µε τα 
εφαρµόσιµα και να πειραµατίζεσαι για όσα θα γίνουν, ακόµη κι 
αν δεν υπάρχει µια γενική προοπτική, το όραµα µιας 
επανάστασης. Ολες οι αλλαγές ξεκίνησαν από µικρές δράσεις 
που στη συνέχεια γενικεύτηκαν. Βρισκόµαστε στο ξεκίνηµα 
µιας νέας ανατροπής των δεδοµένων».  

- Είναι κάτι που θα το ζήσουν οι επόµενες γενιές ή µιλάτε για 
αλλαγές σε βάθος αιώνων;  

«Ε, όχι και αιώνων. Είµαι πιο αισιόδοξος. Ξέρετε, οι µεγάλες 
δυσκολίες είναι στην πλευρά του καπιταλισµού, όχι στη δική 
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µας. Θέλουν να µας κάνουν να πιστέψουµε ότι βρισκόµαστε σε 
µια περίοδο όπου όλα θα σταµατήσουν, ο κόσµος θα συνεχίσει 
όπως είναι. Το κυρίαρχο ρεύµα φοβάται για όσα θα εκδηλωθούν 
µε έναν τρόπο πραγµατικά σηµαντικό κι ας µην ξέρουµε ακόµη 
ούτε πώς ούτε πότε. Σε καµία περίπτωση όµως δεν είναι θέµα 
αιώνων».  

- Στην πραγµατικότητα ο καπιταλισµός είµαστε εµείς οι 
ίδιοι. Και µόνο το γεγονός ότι η πλειονότητα των Ελλήνων 
ζει µε δανεισµό από τις τράπεζες τούς εντάσσει στο 
σύστηµα.  

«Ζείτε µέσα στον καπιταλισµό. Ολες, όµως, οι επαναστάσεις 
ξεκίνησαν µέσα από την καρδιά του συστήµατος. Εµείς 
κρατάµε τον καπιταλισµό, αγοράζοντας άχρηστα πράγµατα, 
δανειζόµενοι και κάνοντας όλα όσα επιτρέπει το σύστηµα. Αυτό 
δεν σηµαίνει ότι θα είµαστε ανίκανοι να εναντιωθούµε. Το 
ζήτηµα είναι να είµαστε ταυτόχρονα µέσα και ενάντια, είναι 
περίπλοκο αλλά έτσι είναι. Η πολιτική ζωή κινείται από τους 
ανθρώπους που βρίσκονται µέσα σε µια κατάσταση αλλά θα 
ήθελαν να την αντικαταστήσουν µε κάποια άλλη».  

Βιβλία του Αλέν Μπαντιού στα ελληνικά  

Η πολιτική και η λογική του συµβάντος. Μπορούµε να 
στοχαστούµε την πολιτική; (Εκδόσεις Πατάκη, 2008)  

Μανιφέστο για τη φιλοσοφία (Εκδόσεις Ψυχογιός, 2006)  

Περιστάσεις (Εκδόσεις Αγρα, 2005)  

Η ηθική (Εκδόσεις Scripta, 1998)  

∆ιάλεξη του Αλέν Μπαντιού µε θέµα «Η φιλοσοφική θεώρηση 
του πολέµου, άλλοτε και σήµερα» θα δοθεί µεθαύριο Τρίτη 29 
Ιανουαρίου, στις 19.30, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (Σίνα 
31, Αθήνα). Εισήγηση: ∆ηµήτρης Βεργέτης. Είσοδος 
ελεύθερη, ταυτόχρονη µετάφραση. 
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Αλέν Μπαντιού.Ε λοιπόν, αυτό αποδεικνύει ότι πρέπει να 
επιτεθούµε στο αδύνατο… 

Ο Αλέν Μπαντιού στην Αθήνα.. 

“ Πρέπει να αλλάξουµε τον κόσµο στο εσωτερικό του ίδιου του 
κόσµου. Πρέπει εµείς οι ίδιοι να ορίσουµε τι είναι εφικτό και να 
µη δεχτούµε να αποφασίζει για αυτό ο εχθρός”  

“ Είναι κρίµα για µια τέτοια χώρα σαν την Ελλάδα η ανάλυση των 
σκανδάλων να γίνεται ως κουτσοµπολιό. Είναι ανάγκη να πείσετε 
τουλάχιστον τις επόµενες γενιές διανοουµένων να παρεµβαίνουν 
στα πράγµατα. Πρέπει να τους δείξετε ότι το µέλλον είναι ζοφερό 
αν µένουν αδρανείς και ακίνητοι”  

«Η αριστερά είναι ένα πτώµα που έχει πέσει ανάσκελα και 
βρωµάει». 

Η διάγνωση του Σαρτρ ισχύει για την κατάσταση της 
ευρωπαϊκής Αριστεράς και κυρίως της γαλλικής; 

— Η Αριστερά είναι παντού νεκρή. Πρέπει να επανεπινοήσουµε 
εξ ολοκλήρου την χειραφετητική πολιτική και να µην 
ασχολούµαστε άλλο µ’ αυτήν την Αριστερά. 

«Να επιτεθούµε στο αδύνατο» 
 
— Η Αριστερά είναι σε κατάσταση κατάρρευσης και πλήρους 
αποπροσανατολισµού, ενώ ο αντιδραστικός προσανατολισµός του 
«πετενισµού» είναι πάλι της µόδας. Αυτή η διαπίστωση προκαλεί 
κατάθλιψη. 

 
— Η ∆εξιά και η Αριστερά εκφέρουν τον ίδιο λόγο: δεν 
µπορούµε να κάνουµε παρά αυτό που είναι δυνατό στον σύγχρονο 
κόσµο, στον κόσµο του παγκοσµιοποιηµένου καπιταλισµού. 

Πράγµα που πολύ απλά σηµαίνει ότι στο καθεστώς του εφικτού, η 
χειραφετητική πολιτική είναι ολοκληρωτικά αδύναµη. Ε λοιπόν, 
αυτό αποδεικνύει ότι πρέπει να επιτεθούµε στο αδύνατο. 
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Μπαντιού, ο φιλόσοφος του συµβάντος  
Κορυφαία µορφή της σύγχρονης σκέψης, επανεξετάζει τη 
σηµαντικότερη ανακάλυψη του αρχαιοελληνικού λόγου: το 

ερώτηµα του Είναι  

Του ∆ηµητρι Βεργετη* 

Κορυφαία µορφή της σύγχρονης φιλοσοφίας, µαθηµατικός, 
πολιτικός στοχαστής στρατευµένος στην πολιτική δράση, 
θεατρικός συγγραφέας, ο Αλέν Μπαντιού αποτελεί ένα µείζον 
σηµείο αναφοράς της σύγχρονης σκέψης. Ο κεντρικός, 
φιλοσοφικός πυρήνας της σκέψης του, όπως έχει αποτυπωθεί 
στα τρία κορυφαία βιβλία του, είναι ουσιαστικά άγνωστος στην 
Ελλάδα. Ευτυχώς δεν είναι παντού ο κανόνας. Το πολύπλευρο 
έργο του έχει τεράστια απήχηση τόσο στην Ευρώπη όσο και στη 
Λατινική Αµερική, όπου τα πολιτικά κινήµατα αποδείχτηκαν 
ευαίσθητοι δέκτες του, ενώ παράλληλα µπορεί κανείς να 
καταγράψει µια πυκνή διαδοχή συνεδρίων αφιερωµένων στη 
µελέτη του στα πανεπιστήµια της Β. Αµερικής. Τι εξηγεί άραγε 
τον πυρετό που αναπτύσσεται γύρω από αυτό το φωτεινό 
αντικείµενο του φιλοσοφικού και πολιτικού πόθου; 

Το βιβλίο του «Είναι και Συµβάν», που κυκλοφόρησε το 1988, 
θεωρήθηκε σταθµός στην ιστορία της φιλοσοφίας. Θα πρέπει να 
ανατρέξει κανείς στο «Είναι ο Χρόνος» του Χάιντεγγερ για να 
εντοπίσει ένα τόσο ρηξικέλευθο και σύνθετο φιλοσοφικό 
εγχείρηµα. Στις περίτεχνες και καινοφανείς αναπτύξεις που 
αποθησαυρίστηκαν στις σελίδες του, ο Μπαντιού επανεξετάζει 
τη σηµαντικότερη ανακάλυψη του δυτικού λόγου, δηλαδή της 
αρχαιοελληνικής σκέψης: το ερώτηµα του Είναι. 

Η έκδοσή του καταγράφηκε, από µαθητές και αντιπάλους, ως 
σεισµική µετατόπιση των τεκτονικών πλακών της µεταφυσικής. 
Για ποιο λόγο; Ξεκινώντας από το Παρµενίδιο σκίρτηµα της 
φιλοσοφίας, ξαναδιαβάζοντας µε εµπνευσµένη διεισδυτικότητα 
την πλατωνική της θέσµιση και διατρέχοντας όλο το τόξο της 
δυτικής φιλοσοφίας, ο Μπαντιού αποδεικνύει ότι το οντολογικό 
ερώτηµα εµπίπτει εξ ολοκλήρου στη δικαιοδοσία των 



 9 

µαθηµατικών. Η ρηξικέλευθη αυτή θέση υφαρπάζει από τη 
φιλοσοφία το αντικείµενο γύρω από το οποίο είχε συγκροτηθεί 
ως µεταφυσική και αναµφίβολα δίνει τη χαριστική βολή στην 
οντολογία του Χάιντεγγερ, που ο ακατάβλητος Ντερριντά 
υπέβαλλε σε ατέρµονη αποδόµηση. Καλούµαστε εδώ να 
σηµειώσουµε προσεχτικά ένα λεπτό αλλά κυριολεκτικά 
θεµελιώδες σηµείο που ναρκοθετεί την πρόσληψη του έργου 
του. Οταν ο Μπαντιού αποφαίνεται ότι τα µαθηµατικά 
αποτελούν την καθ’ ύλην επιστήµη του Είναι, η θέση αυτή 
ουδόλως εξυπακούει ότι ο κόσµος και το πραγµατικό είναι 
δοµηµένοι ως µαθηµατικές οντότητες και στοιχειοθετηµένοι 
από τη συνδυαστική µαθηµατικών αντικειµένων. Εξυπακούει 
κάτι ριζικά διαφορετικό, που συχνά παραγνωρίζεται. Πρόκειται 
για µια θέση που αφορά όχι τον κόσµο αλλά τον λόγο και 
συγκεκριµένα την παρουσίαση του µεν από τον δε. 

Βαθιά προσηλωµένη στην παράδοση του ρασιοναλισµού, η 
σκέψη του Μπαντιού αντιτίθεται σε κάθε µορφή µυστικιστικής 
ή µυσταγωγικής προσπέλασης στο Είναι. Γι’ αυτό άλλωστε 
τονίζει την ιστορικότητα των µαθηµατικών. Υπό τις συνέπειες 
της ρήξης των τεκτονικών πλακών της φιλοσοφίας και της 
οντολογίας πώς οριοθετείται πλέον η επικράτεια του 
φιλοσοφικού λόγου; 

«∆ιαδικασίες αλήθειας» 

Περί τίνος µιλάει η φιλοσοφία εφόσον δεν πολιτογραφεί στο 
λόγο της το ερώτηµα του Είναι; Η απάντηση του Μπαντιού 
είναι εξ ίσου καινοφανής. Για να γίνει αντιληπτή πρέπει να 
λάβουµε υπόψη θα έχει ως άξονα την απόρριψη των αξιώσεων 
αυθυπαρξίας της φιλοσοφίας. Η φιλοσοφία εγγράφεται σ’ ένα 
καθεστώς εξάρτησης που συνδιαµορφώνουν τέσσερις 
ετερογενείς και αυτόνοµες συνθήκες: η επιστήµη, η τέχνη, ο 
έρωτας και η πολιτική. Οι συνθήκες αυτές, που επικαθορίζουν 
τη φιλοσοφία, χαρακτηρίζονται ως «διαδικασίες αλήθειας», για 
λόγους που δεν είναι εύκολο να αναλυθούν εδώ. Συνάγεται 
όµως εύκολα ότι η ίδια η φιλοσοφία δεν παράγει αλήθειες. ∆εν 
οριοθετείται ως πεδίο παραγωγής και πρωτογενούς διατύπωσης 
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αληθειών. Γίνεται κατανοητό γιατί ο Μπαντιού διατηρεί 
ανοιχτό µέτωπο απέναντι στον σχετικισµό, τον ιστορικισµό το 
σκεπτικισµό, τον συγκρητισµό… Γιατί δεν συµµερίζεται τον 
νιτσεϊκό οίστρο του Φουκώ που διακήρυσσε ότι δεν υπάρχουν 
αλήθειες, αλλά επινοηµένα συστήµατα αξιών, ότι δεν υπάρχουν 
γεγονότα αλλά ερµηνείες. Γιατί κρατά απόσταση ασφαλείας 
από τις νιτσεϊκές ερωτοτροπίες του Ντερριντά που στιγµάτιζε 
την αλήθεια ως «το κατ’ εξοχήν φετίχ» του δυτικού λόγου. 

Γιατί αντιτίθεται επίσης στον µετανιτσεϊκό αντιπλατωνισµό και 
στη σοφιστική των γλωσσικών παιγνίων που η αγγλοσαξονική 
παράδοση κληρονόµησε από τον δεύτερο Βιτγγενστάιν. 
Αποστασιοποιούµενος από µια εµπεδωµένη φιλοσοφική 
παράδοση και ονειδίζοντας την πρόσφατη ψυχολογία των 
συναισθηµάτων συνοµολογεί µε τον Λακάν ότι ο έρωτας δεν 
είναι αυταπάτη ή σεξουαλικός κνησµός, αλλά µια εµπειρία όπου 
εµφιλοχωρεί µια ορισµένη αλήθεια για την έµφυλη διαφορά, 
όπως αυτή βιώνεται από τα εµπλεκόµενα υποκείµενα – πέρα 
από σεξολογικά στερεότυπα περί ετερο-οµο-φυλοφιλίας. 
Γίνεται σαφές ότι ο Μπαντιού µαζί µε τον Λακάν συνθέτουν το 
πιο σθεναρό ανάχωµα στο παλιρροϊκό µάγµα της 
µετανεωτερικότητας που κατακλύζει τη δυτική σκέψη. Η 
αλήθεια και το πραγµατικό δεν αποτελούν αντικείµενο της 
ερµηνευτικής. 

«Yπάρχει ένας µόνο κόσµος» 

— Υποστηρίζετε τη θέση ότι υπάρχει ένας µόνο κόσµος. Θα 
ήθελα να σας θέσω δύο συναφή ερωτήµατα: 

1. Κατά την εποχή της παγκοσµιοποίησης, όπου το κεφάλαιο 
καταργεί τα σύνορα και οµογενοποιεί τον κόσµο, ενάντια σε 
ποιον και σε τι επιβεβαιώνετε αυτή τη θέση; 

2. ∆εν υπάρχει παρά ένας µόνο κόσµος: πρόκειται για µια 
διαπίστωση ή πρέπει να διακρίνουµε τον απόηχο ενός 
επιτελεστικού στοιχείου; 
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— Η καπιταλιστική «παγκοσµιοποίηση» αφορά τα κεφάλαια, τα 
εµπορεύµατα, την αγγαρεύσιµη εργασιακή δύναµη, αλλά 
απολύτως όχι τις ζωντανές γυναίκες και τους ζωντανούς άντρες, 
τους κατοίκους του πλανήτη. Κάθε άλλο! Ανεγείρονται παντού 
τείχη, ηλεκτροφόρα φράγµατα, πληθαίνουν οι αστυνοµικοί 
έλεγχοι και οι απελάσεις, στέλνουν το πολεµικό ναυτικό να 
κάνει περιπολίες. Στο ίδιο το εσωτερικό των λεγόµενων 
«αναπτυγµένων» χωρών βλέπουµε να εγκαθιδρύεται µια 
αυστηρή εδαφική, σχολική, κοινωνική διαίρεση ανάµεσα σε 
αυτούς που επωφελούνται της κατάστασης και στη µάζα των 
φτωχών εργαζοµένων και ανέργων. Γι’ αυτό, η διαβεβαίωση ότι 
«υπάρχει ένας µόνο κόσµος», ότι δηλαδή κάθε ζωντανός άντρας 
ή ζωντανή γυναίκα βρίσκεται στον ίδιο κόσµο µε εµένα, 
συνιστά µια θέση επιτακτική, µαχητική, απολύτως αντίθετη 
στην κίβδηλη καπιταλιστική παγκοσµιοποίηση. Αυτό το 
κέλευσµα είναι ουσιώδες. Μόνον αυτό µπορεί να εµποδίσει την 
ερήµωση του κόσµου από ακατάπαυστους πολέµους. 

— Οπως συνηθίζεται στην επιχειρηµατολογία σας, αυτή η θέση 
δεν παραπέµπει στην πολιτική ρητορική αλλά εδράζεται σε µια 
θεµελιώδη έννοια του στοχασµού σας. Πρόκειται γι’ αυτό που 
ονοµάζετε υπερβατολογικό στοιχείο ενός κόσµου. Πώς 
εµπλέκεται αυτό στη θέση σας και από ποια άποψη την 
εδραιώνει; 

— Ενας κόσµος ορίζεται, στο πλαίσιο της φιλοσοφίας µου, µε 
βάση ένα είδος εσωτερικής λογικής, µια διάταξη εντάσεων 
ύπαρξης για τις οποίες είναι ικανά τα αντικείµενα του κόσµου ή, 
αν προτιµάτε, οι κάτοικοι του κόσµου. Ονοµάζω αυτήν τη 
λογική «υπερβατολογικό» στοιχείο του κόσµου. Στον 
υποτιθέµενο «κόσµο» του µαινόµενου καπιταλισµού, το 
υπερβατολογικό στοιχείο συνεπάγεται ότι ορισµένοι άνθρωποι, 
οι πλουσιότεροι, που πολλές φορές είναι κάτοικοι των 
αναπτυγµένων και «δηµοκρατικών» χωρών», υπάρχουν 
«καλύτερα» από τον όχλο των υπολοίπων, που έχουν σχεδόν 
µηδενική αξία. Στο υπερβατολογικό στοιχείο του κόσµου, του 
οποίου την ενότητα επιβεβαιώνω, όλες οι υπάρξεις µετράνε, σε 
όλους πρέπει να αναγνωρίζεται η ίδια ένταση ύπαρξης. Γι’ αυτό 
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εξάλλου το µεγάλο σηµερινό ερώτηµα δεν είναι η ελευθερία, 
αλλά η ισότητα. 

Πετέν και Σαρκοζί 

— Σε ό,τι αφορά την ανάλυση της πολιτικής κατάστασης της 
Γαλλίας, υποστηρίζετε ότι αυτή δοµείται µε βάση το 
υπερβατολογικό στοιχείο του «πετενισµού». Θα θέλατε να 
συνοψίσετε τα βασικά του γνωρίσµατα; 

— Κατ’ αρχάς, το να παρουσιάζεται ως «επανάσταση», ως 
«ρήξη», κάτι που δεν είναι παρά η υποταγή στην κυρίαρχη τάξη 
πραγµάτων και η δουλοπρέπεια απέναντι στους πιο ισχυρούς. 
Εν συνεχεία, το να κατονοµάζεται µια µειοψηφία ανθρώπων, 
συχνά ξένης καταγωγής, ως άνθρωποι προς επιτήρηση, προς 
έλεγχο και προς απόρριψη. Εν συνεχεία, το να λέγεται ότι ένα 
ολέθριο συµβάν, που είναι πάντα ένα λαϊκό συµβάν, είναι η 
αιτία για όλα τα δεινά µας. Τέλος, το να θεωρείται ότι η 
διαίρεση ανάµεσα σε µια πλούσια ελίτ και σε µια µάζα 
αποπτωχευµένων εργαζοµένων είναι ένας νόµος της φύσης. Για 
τον Πετέν, η «εθνική επανάσταση» σήµαινε να µείνεις µε 
σταυρωµένα τα χέρια µπροστά στους Γερµανούς. Για τον 
Σαρκοζί, η «ρήξη» σηµαίνει να υποταχτείς στην 
παγκοσµιοποιηµένη καπιταλιστική τάξη πραγµάτων και στους 
Αµερικανούς καθοδηγητές της. Για τον Πετέν, οι Εβραίοι και οι 
«µέτοικοι» ήταν η αιτία για όλα τα δεινά µας. Για τον Σαρκοζί, 
πρέπει να απελαθούν εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες, κυρίως 
αφρικανικής καταγωγής. Για τον Πετέν, το Λαϊκό Μέτωπο ήταν 
η αρχή για την παρακµή της Γαλλίας. Για τον Σαρκοζί, ο Μάης 
του ’68. Για τον Πετέν, έπρεπε να υπάρχει «αρµονία» ανάµεσα 
στα βαθύπλουτα αφεντικά και τους φίλεργους και ταλαίπωρους 
εργάτες. Για τον Σαρκοζί, οι πλούσιοι δεν πρέπει να πληρώνουν 
φόρους και οι φτωχοί πρέπει να δουλεύουν περισσότερο. Ο 
Σαρκοζί τοποθετείται εποµένως στο υπερβατολογικό στοιχείο 
του πετενισµού. 
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— «Η αριστερά είναι ένα πτώµα που έχει πέσει ανάσκελα και 
βρωµάει». Η διάγνωση του Σαρτρ ισχύει για την κατάσταση της 
ευρωπαϊκής Αριστεράς και κυρίως της γαλλικής; 

— Η Αριστερά είναι παντού νεκρή. Πρέπει να επανεπινοήσουµε 
εξ ολοκλήρου την χειραφετητική πολιτική και να µην 
ασχολούµαστε άλλο µ’ αυτήν την Αριστερά. 

«Να επιτεθούµε στο αδύνατο» 

— Η Αριστερά είναι σε κατάσταση κατάρρευσης και πλήρους 
αποπροσανατολισµού, ενώ ο αντιδραστικός προσανατολισµός 
του «πετενισµού» είναι πάλι της µόδας. Αυτή η διαπίστωση 
προκαλεί κατάθλιψη. Οχι απλώς δεν επιδοκιµάζετε την 
παραίτηση, αλλά µας καλείτε να ακολουθήσουµε ένα λακανικό 
κανόνα: να ανυψώσουµε την αδυναµία στο αδύνατο. Από ποια 
άποψη µπορεί αυτός ο κανόνας να αναπροσανατολίσει κατά τη 
γνώµη σας την πολιτική δράση; 

— Η ∆εξιά και η Αριστερά εκφέρουν τον ίδιο λόγο: δεν 
µπορούµε να κάνουµε παρά αυτό που είναι δυνατό στον 
σύγχρονο κόσµο, στον κόσµο του παγκοσµιοποιηµένου 
καπιταλισµού. Πράγµα που πολύ απλά σηµαίνει ότι στο 
καθεστώς του εφικτού, η χειραφετητική πολιτική είναι 
ολοκληρωτικά αδύναµη. Ε λοιπόν, αυτό αποδεικνύει ότι πρέπει 
να επιτεθούµε στο αδύνατο. Στην πραγµατικότητα, αυτό 
σηµαίνει: να αλλάξουµε υπερβατολογικό στοιχείο, συνεπώς να 
αλλάξουµε κόσµο στο εσωτερικό του ίδιου του κόσµου. Πρέπει 
εµείς οι ίδιοι να ορίσουµε τι είναι εφικτό και να µη δεχτούµε 
ποτέ να αποφασίζει γι’ αυτό το θέµα ο εχθρός. Μια επανάσταση 
σηµαίνει πάντα την έλευση αυτού που οι κυρίαρχοι θεωρούν 
αδύνατο και αδιανόητο. Πρέπει να αρχίσουµε από την αρχή: 
αυτό που πρέπει να κηρυχθεί αδύνατο είναι το να συνεχίσει ο 
καπιταλισµός να αφανίζει τις ζωές εκατοµµυρίων ανθρώπων και 
να καθιστά τη σκέψη τιποτένια και µη γενόµενη. Ονοµάζω 
αυτήν την αρχή «κοµµουνιστική υπόθεση». Πρέπει να την 
αναδεχτούµε, χωρίς να φοβόµαστε εκείνους που θα 
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επικαλούνται το αδύνατο. Θα αντλήσουµε καθ’ ολοκληρίαν τις 
συνέπειες αυτής της υπόθεσης. 

Τα βιβλία του 

Μπορεί κανείς να διαβάσει το περιεκτικό πρόπλασµα της 
προβληµατικής του Μπαντιού σε ένα βιβλίο που αποτελεί τοµή 
στην εξέλιξη της πολιτικής σκέψης του και το οποίο 
κυκλοφορεί επί τη ευκαιρία της άφιξής του στην Ελλάδα, µε 
τίτλο «Η πολιτική και η λογική του συµβάντος» (µετ.: Τ. 
Μπέτζελος - ∆. Βεργέτης, επίµετρο ∆. Βεργέτης, εκδ. 
Πατάκης). 

Αλλα βιβλία του Μπαντιού είναι: 

«Περιστάσεις 1 και 2», µετάφραση: Μιχαήλ Σάββας, εκδόσεις: 
«Αγρα». 

«Μανιφέστο για τη φιλοσοφία», µετάφραση: Β. Σκολίδης - Α. 
Κλαµπατσέα, εκδόσεις «Ψυχογιός». 

«Η Ηθική», µετάφραση: Β. Σκολίδης - Κ. Μπόµπας, εκδόσεις: 
«Scripta». 

∆ιάλεξη και σεµινάριο. Ο Αλέν Μπαντιού δίνει διάλεξη µε θέµα 
«Η φιλοσοφική θεώρηση του πολέµου, άλλοτε και σήµερα» την 
Τρίτη 29 Ιανουαρίου στις 7.30 µ.µ., στο auditorium του 
Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών. Στις 30 Ιανουαρίου θα κάνει µια 
γενική εισαγωγή στις θεµελιώδεις όψεις του φιλοσοφικού του 
έργου, στο πλαίσιο ενός κλειστού σεµιναρίου. Πληροφορίες 
στην ηλεκτονική διεύθυνση 5dim@otenet.gr. 

Η συνέντευξη δόθηκε στον ∆ηµήτρι Βεργέτη. Μετάφραση: 
Τάσος Μπέτζελος. 

* Ο κ. ∆. Βεργέτης είναι ψυχαναλυτής και διευθυντής έκδοσης 
του περιοδικού Ψυχανάλυσης, Φιλοσοφίας και Τέχνης 
«αληthεια». 

 


