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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η αλληλεγγύη έχει επιτέλους ξανά μεγάλη πέραση στις μέρες 
μας. Ξεκαθαρίζω από την αρχή πως ελάχιστα με ελκύουν –κι 

ακόμα λιγότερο με πείθουν– οι επιδεικτικές εκδηλώσεις φιλανθρω-
πίας ή οι φανφαρόνικες μιντιατικές δράσεις υπέρ των αναξιοπα-
θούντων και γενικώς αδυνάτων συμπολιτών και συγχωριανών μας. 
(Και, αχ, αυτά τα καημένα τα παιδιά, πόσο ξέρουν, εκείνα πάνω 
απ’ όλα, ν’ αγγίζουν τις ευαίσθητες ψυχές μας!) Αλλά μ’ ενδιαφέρει 
σίγουρα η αναζωπύρωση και ανανέωση στις δύσκολες μέρες μας 
των αξιών της συλλογικότητας και της συνεργατικής έφεσης.

Εντελώς ενδεικτικά στέκομαι στο πρόσφατο εκτεταμένο ρεπορ-
τάζ της Κατερίνας Παναγιώτου σε δεόντως προβεβλημένο «σαλόνι» 
της εφημερίδας 6Μέρες, με τίτλο «Το ‘‘μαζί μπορούμε καλύτερα’’ 
νίκησε τον ψυχρό πόλεμο». Τα στοιχεία που παρατίθενται (δυστυ-
χώς, με λίγες μόνον αναφορές στις πηγές της σχετικής επιχειρη-
ματολογίας) εκτείνονται από τις βιο-κοινωνικές/πολιτιστικές βάσεις 
της συνεργατικής συμπεριφοράς μέχρι τις πιο ανεπτυγμένες εκφάν-
σεις της παλιάς καλής προτροπής: Ζήσε κι άσε (και) τους άλλους να 
ζήσουν (Live and live – σύνθημα που ξεπήδησε, σημειωτέον, μέσα 
ακριβώς από τα χαρακώματα του φονικού Μεγάλου Πολέμου και 
που προφανώς ισχύει πολύ περισσότερο στις ειρηνικότερες μέρες 
μας παρά την επιχειρηθείσα τζεϊμσμποντική διαστρέβλωσή του: 



ΑλληλΕγγυΕς μΕρΕς

10

Live and let die). Εξαιρετικά εύστοχα υποτιτλίζεται το ρεπορτάζ 
της εφημερίδας: «Διεθνείς και διμερείς συμπράξεις, περιφερειακές 
συνέργειες, διακρατικές συμφωνίες ενισχύουν όλο και περισσότερο 
τη λογική της συνεργασίας». 

Ακόμα όμως ίσως πιο ελκυστικό και πειστικό μού φάνηκε 
το κομμάτι του Στάθη Χαϊκάλη στην ηλεκτρονική έκδοση του 
Lifo, στο οποίο περιλαμβάνεται μια συνέντευξη με τον ψυχαναλυτή 
Ματθαίο Γιωσαφάτ. Τίτλος του άρθρου: «Η εκδίκηση της χαμένης 
συλλογικότητας». (Σύμπτωση άραγε που ο τίτλος αυτός μου θυμί-
ζει το συνθηματικό εκείνο «Η εκδίκηση του καλού» που συνόδευε 
το cult περιοδικό της δεκαετίας του ’90 01, που συντόνιζε ο σημε-
ρινός εκδότης του Lifo;) Σημειώνει χαρακτηριστικά ο αρθρογράφος 
στην εισαγωγή του κειμένου του: «Το εκκρεμές έφτασε κοντά στο 
απώτατο όριο του ατομισμού και του ναρκισσισμού, αλλά τώρα  
η Κρίση το φρενάρει και ρίχνει φως εκεί που η ομάδα είναι αντίδοτο 
στην κατάθλιψη και η συλλογική δράση στην οικονομική συντριβή». 
Θα υπερθεματίσει ο Γιωσαφάτ, εμπιστευόμενος κυρίως τον δυναμι-
σμό των νεότερων γενιών: «...Οι δικές τους συλλογικές εκφράσεις 
δεν έχουν προλάβει να μεταμορφωθούν σε ατζέντα, μηχανισμούς 
επιρροής, εξουσία, όπως σκυλιασμένα φρόντισαν οι παλιότερες. Δεν 
χρειάζεται (όμως) να γίνουμε κυνικοί (καλή ώρα σαν τα ξεδοντια-
σμένα γέρικα σκυλιά που αφήνουμε πλέον πίσω μας), για να προ-
βλέψουμε ότι οι επόμενες γενιές θα είναι πιο ομαδικές. Συμμετέχουν 
ήδη σε περισσότερες συλλογικότητες, και (τούτο) όχι μόνον διότι 
δεν τους αφήσαμε κάτι καλύτερο να κάνουν». (Κάτι σαν απόη-
χος εδώ, στα δικά μου τ’ αυτιά τουλάχιστον, του συναρπαστικού 
κειμένου τελευταίας εσοδείας –έκδοση 2012– του Michel Serres,  
Η κοντορεβιθούλα [βλ. και μέσα σελίδες]. Η ηρωίδα του δοκιμίου 
μιλά προφανώς εξ ονόματος όλων των Κοντορεβιθούληδων: «Δεν 
θέλουμε πια οι όμιλοί μας να πήζουν με το αίμα. Αχρείαστη για 
τις εικονικές μας ζωές η ενσάρκωση αυτή. Δεν θέλουμε πια το 
συλλογικό που χτίζεται με τη σφαγή του άλλου ή και με την ίδια 
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τη δική μας θυσία. Να ποιο είναι το μέλλον της δικής μας ζωής, 
έναντι της δικής σας ιστορίας και των πολιτικών σας του θανάτου».) 
Για να καταλήξει εμβληματικά ο Γιωσαφάτ πάλι: «Πάμε από την 
αρχή, για τα βασικά... Ξεκινάμε από το Α, όπως Αλληλεγγύη 
και Αισθητική». (Δεν μπορώ ν’ αντισταθώ στον πειρασμό να πω 
εδώ πόσο δικαιωμένος αισθάνομαι που σε μια παλιότερη συλλογή 
δοκιμίων μου –Στον Κήπο– υποστήριξα ακριβώς την «εξίσωση της 
καλότροπης/καλόγουστης συμπεριφοράς με την ηθική διαγωγή».) 
Και πού θα σκύψει άραγε ο Γιωσαφάτ για να στηρίξει τις δικές 
του προσδοκίες; Μα πού αλλού παρά στον διαδικτυακό (και όχι 
μόνο) σύνδεσμο Human Grid, που εκτενώς παρουσιάστηκε και 
θερμά σχολιάστηκε στην τελευταία συνάντηση (Δεκέμβριος 2012) 
του TEDx Athens;

Κλείνω τις σκόρπιες προκαταρκτικές αυτές αναφορές στην ανα-
νεωμένη δύναμη της συνεργασίας/συνδημιουργίας με το ζουμερό 
πρωτοσέλιδο σχόλιο της αιγινήτικης εφημερίδας (με κάλυψη όλου 
του Σαρωνικού) Νέα Εποχή, στο καλωσόρισμα της νέας χρονιάς. 
Τόπο στην περιφέρεια, είπαμε. Όχι από τα εξουσιαστικά κέντρα, 
αλλ’ από τις αναζωογονημένες περιφερειακές κοινότητες είναι που 
μπορούμε να περιμένουμε τις πιο δόκιμες και απολαυστικές συνάμα 
πρωτοβουλίες. Έχουμε λοιπόν και λέμε: «Ατομική ευθύνη, συλ-
λογική δράση. Έχουμε συνηθίσει στο ακριβώς αντίθετο. Μέχρι 
σήμερα μιλούσαμε μόνο για “συλλογική ευθύνη” και “ατομική 
δράση”. “Μαζί τα φάγαμε”, είπε ο Πάγκαλος. Όχι, κύριε. Εσύ (τα) 
έφαγες μόνος σου. Κι εγώ μόνος μου έτρωγα. Εσύ έδρασες μόνος 
σου. (Το ίδιο) κι εγώ, μόνος μου δρούσα. Καιρός να αναλάβεις τις 
ευθύνες σου, κι εγώ τις δικές μου. Και να η ευκαιρία σου (και η δική 
μου) να δράσουμε συλλογικά (με αίσθημα πάντα ατομικής ευθύνης) 
και να καταφέρουμε κάτι καλύτερο... Όχι ο καθένας το βιολί του. 
Ορχήστρα να γίνουμε... Χρόνια πολλά. Με τιμή. Νεόπτωχος». 

(Απόηχοι πάλι από βιβλία που πολύ πρόσφατα φυλλομέτρησα. 
Στην τελευταία ερευνητική εργασία του και ταυτοχρόνως κατάθεση 
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ψυχής, Together – The Rituals, Pleasures and Politics of Coopera-
tion, ο διακεκριμένος κοινωνικός αναλυτής και πεζογράφος Rich-
ard Sennett, εκθειάζοντας το μαζί, και επιχειρώντας ακριβώς να 
καταγράψει «τις τελετές, τις χαρές και τις πολιτικές της συνεργα-
σίας», ανατρέχει στη νεανική σταδιοδρομία του ως επαγγελματία 
μουσικού [τσελίστα και μαέστρου] ορχήστρας. Και εξαίρει έτσι 
τόσο την ικανότητα να ακούς τους διπλανούς σου και να δέχεσαι 
να συζητήσεις μαζί τους τον ήχο που τελικώς θα παραχθεί από το 
μικρό ή μεγάλο μουσικό σύνολο, όσο όμως και τη σκοπιμότητα 
να επιμείνεις σε ένα ηχόχρωμα που ιδιαίτερα σε γοητεύει και σου 
ταιριάζει εσένα προσωπικά και που μπορεί να συμπαρασύρει τους 
συναδέλφους σου σε μιαν ακριβέστερη και ελκυστικότερη απόδοση 
του συμφωνικού έργου που από κοινού αναλάβατε να εκτελέσετε. 
Διάλογος και συνεργατική δράση, λοιπόν, αλλά πάντα με μια υπεύ-
θυνη προσωπική σφραγίδα.) 

Από πολλές πλευρές λοιπόν η εκ νέου επίκληση της αξίας των 
συνεργατικών πρακτικών. Δεν ξέρω –και αμφιβάλλω, εδώ που τα 
λέμε, πολύ– αν μας το δίδαξε κι αυτό η Κρίση. (Πολύ περισσότερο 
θα έβλεπα εδώ μια σύγκλιση –πρωτοστατούσας της νέας γενιάς– με 
τα τεκταινόμενα στον όλο και πιο δικτυωμένο πολιτισμένο κόσμο.) 
Καιρός ήταν πάντως. Κατά κόρον εκθειάσαμε, έως πολύ πρόσφατα, 
τις φανερές ή/και κρυφές χάρες της προδοσίας, παραμελώντας σχε-
δόν επιδεικτικά τα αδιαμφισβήτητα επίσης θέλγητρα –και, ναι, τα 
διόλου αμελητέα οφέλη, βέβαια– της συνεργασίας. Με είχε πολύ 
εντυπωσιάσει πριν από λίγο καιρό η πρωτοβουλία ενός γνωστού 
εκδοτικού οίκου να συγκεντρώσει σε έναν τόμο τις μαρτυρίες ανα-
γνωρισμένων συγγραφέων με θέμα την Προδοσία. Δεν μπορώ να 
πω ότι έμαθα πολλά από τα περισσότερα, καλογραμμένα όντως, 
κείμενα, συγκράτησα όμως το ότι μια ικανή οπωσδήποτε μειοψηφία 
τα έβαζε με τον προδότη Χρόνο, αυτόν που μας κλέβει την ορμή 
και τη ζωντάνια της νιότης. Αρνητική κατά βάση η στάση απέναντι 
στον και λεγόμενο πανδαμάτορα, αλλά και κομμάτι ναρκισσιστική, 
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θα έλεγα πάλι. Τι δουλειά έχουμε επιτέλους ν’ αναμετριόμαστε 
μεμψίμοιρα με ένα φυσικό φαινόμενο; Δεν κοιτάζουμε καλύτερα 
να συμφιλιωθούμε και, ναι, να συνεργαστούμε μαζί του; Ας είναι· 
παραμένει το γεγονός πως με μεγάλη προθυμία είχαν ανταποκριθεί 
στο κάλεσμα του εκδότη να μαρτυρήσουν γι’ αυτήν την τόσο προ-
κλητική αλλά και γοητευτική κατάσταση πλείστοι όσοι εκλεκτοί 
και καταξιωμένοι γραφιάδες μας. 

Δεν θα αντιλέξω πως τα προδοτικά χτυπήματα (κάτω από τη 
μέση, ως είθισται), το κακό με μια λέξη – η λεγεώνα αυτή των 
δαιμόνων που φωλιάζει μέσα μας («Το όνομά μου είναι λεγεώνα, 
είμαστε πολλοί») έχει τη μυστηριώδη και συχνά ακαταμάχητη 
γοητεία του. Αλλά θα συνεχίσω να επιμένω με πάθος πως το 
καλό έχει κι αυτό μύριους τρόπους να εκδηλώνεται σαγηνευτικά 
(μάλλον δεν ταιριάζει πλέον εδώ η συνθήκη της εκδίκησης – από 
ποιον και γιατί να πάρει το αίμα του πίσω το καλό, δεν του χρει-
άζεται, έχει άφθονο αίμα δικό του, νέας εσοδείας κάθε φορά, που 
επίσης αναβλύζει διαρκώς από μέσα μας). Ο επικρατέστερος τρόπος 
δικαίωσης, λοιπόν, όχι εκδίκησης, του καλού θα ισχυριζόμουν πως 
είναι η συνένωση των δυνάμεων των σκόρπιων ατόμων. Είτε τους 
παρακινεί το αίσθημα αλληλεγγύης και η φυσική ικανότητα μέθεξης 
(συμμετοχής στα πάθη και στις χαρές του άλλου) που διαθέτουν, 
είτε –ακόμα και όταν– ως αμετανόητοι εγωιστές δεν παύουν να 
προσβλέπουν στα ωφελήματα από τις περιστασιακές αμοιβαίες 
εξυπηρετήσεις. 

Τα σκόρπια κείμενα που συγκέντρωσα σ’ αυτόν τον τόμο έχουν 
κεντρική αναφορά (όχι πάντα με τον πιο άμεσο τρόπο) αυτές ακρι-
βώς τις δυνατότητες ανάδειξης και εδραίωσης της συνεργασίας. 
Διαλέξεις, μαθήματα, προλογίσματα σε βιβλία της σειράς Εξέλιξη 
και κοινωνικές επιστήμες, καθώς και άρθρα και χρονογραφήματα σε 
διάφορα έντυπα και σύντομα σημειώματα σε διαδικτυακούς τόπους. 
Θα συναντήσει, μοιραίως, ο αναγνώστης αρκετές επαναλήψεις, και 
αυτό μπορεί να τον κάνει να δυσφορήσει. Όμως, πέραν του ότι 
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έχουν ικανή δόση αλήθειας τα λεγόμενα υπέρ της «μητέρας των 
μαθήσεων», ιδιαίτερη σημασία είχε για μένα να διατηρηθεί η ροή 
της επιχειρηματολογίας του κάθε σημειώματος, ακόμα και όταν 
χρειαζόταν να ξαναειπωθούν πράγματα που είχαν καταγραφεί και 
αλλού. Τώρα, μετά τον ενδεικτικό σχολιασμό της επικαιρότητας, 
που μόλις επιχείρησα, και προκειμένου να φανεί καλύτερα ο συνε-
κτικός δεσμός ανάμεσα στα παρατιθέμενα κείμενα, κρίνω σκόπιμη 
μια συνοπτική παρουσίαση των καίριων θεωρητικών αναζητήσεων 
που σημάδεψαν την προσωπική, επαγγελματική και ηθική σταδι-
οδρομία μου.

Πολλοί και διάφοροι έχουν κατά καιρούς εγκύψει στο λεγόμενο 
«παράδοξο (του) Άνταμ Σμιθ». Ο Βρετανός φιλόσοφος του 18ου 
αιώνα είναι βέβαια ο συγγραφέας του πολύκροτου Πλούτου των 
εθνών, όπου εξαίρεται η κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των 
ατομικών συμφερόντων, ενώ παράπλευρη μόνον ωφέλεια, χάρη στον 
δυναμισμό της ελεύθερα κινούμενης, αφανούς αγοράς, καταλήγει να 
είναι και η προκοπή του κοινωνικού συνόλου. Αλλά την υπογραφή 
του ίδιου συγγραφέα φέρει και η εξίσου βαρυσήμαντη Θεωρία των 
ηθικών αισθημάτων, όπου η προτεραιότητα δίδεται σαφώς στις αξίες 
και τις εμφανέστατες πρακτικές της αλληλεγγύης. «Είναι χρέος του 
κάθε ατόμου η προσπάθεια να μπει στη θέση του άλλου, να νιώσει 
στο πετσί του το κάθε τι που τον κάνει να υποφέρει… χωρίς να του 
διαφεύγει η παραμικρή λεπτομέρεια». Πώς συμβιβάζεται, λοιπόν,  
η απολογία της καιροσκοπικής, έως και τυχοδιωκτικής, ατομιστι-
κής συμπεριφοράς –με γνώμονα δηλαδή πάντα το ίδιον συμφέρον– 
με τη δοξολογία της αλληλοκατανόησης και της αλληλένδεσης; 

Την απάντηση στο ερώτημα, ή τη διευκρίνιση αν προτιμάτε, 
του παραδόξου την είχε, πιστεύω, δώσει προκαταβολικά, κάμποσα 
χρόνια πριν, ο Επίκουρος. Αυτός ήταν που πρώτος δίδαξε την 
υπεροχή της συστηματικής επιμέλειας εαυτού, αποσκοπώντας στην 
προοδευτική συγκρότηση της περιούσιας ατομικής προσωπικότη-
τας. Και τούτο έναντι του δεσπόζοντος στην εποχή του χρέους 
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προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο (που θα πρέπει βέβαια να ειπω-
θεί πως είχε ως σύνηθες αντίτιμο την άλφα ή βήτα εξουσιαστική 
θέση, όπως όμως και τα αμφισβητούμενα, έστω, βολέματα με 
τα δουλοπρεπή καμώματα). Φτάνοντας μάλιστα ο φιλόσοφος του 
Κήπου μέχρι στο σημείο να υπερασπιστεί το τόσο παρεξηγημένο 
λάθε βιώσας: ζήσε κρυφά, με κάθε τρόπο απαρατήρητος, μακριά 
από τα φώτα της δημοσιότητας. Στην περιφέρεια κατά προτίμηση 
και όχι στο κέντρο. Και, προ παντός, ζήσε αδούλωτος, αδέσποτος, 
χωρίς να φιλοδοξείς να υποτάξεις κανέναν, ούτε και θα καταδέχεσαι 
όμως να υποταχθείς στις βουλές των άλλων. Αυτός ο ίδιος, όμως, 
ο υποστηρικτής της αυτάρκειας και του απαραβίαστου ατομικού 
ασύλου θα αναγάγει επίσης ως ύψιστο αγαθό το ιδεώδες και τη 
συνεπή καθημερινή άσκηση της φιλίας. «Απαιτείται η συνεχής 
άσκηση στη φιλία ώστε να μην πέσει σε αχρηστία μια τόσο μεγάλη 
αρετή», έγραψε. Και ο Σενέκας τού αποδίδει την τρισεύγενη ρήση: 
«Είμαστε ο ένας για τον άλλον ένα μεγάλο θέατρο/ακροατήριο». Ας 
επισημανθεί, τέλος, πως οι φιλικές συναναστροφές στον Επίκουρο 
δεν εξαντλούνται κατά κανέναν τρόπο στις αμοιβαίες εκδουλεύσεις, 
παρά εντάσσονται κατά κύριο λόγο στη διαρκή ένθερμη αναζήτηση, 
εδώ γύρω μας αλλά και ως τα πέρατα της οικουμένης (περιχορεύειν 
την οικουμένην), προκομμένων ομοϊδεατών, που συμμερίζονται την 
κοινή επιδίωξη της ευλογημένης προσωπικής αταραξίας.

Βαθύτατα επηρεασμένος από τις ευδαιμονιστικές επικούρειες 
προτροπές αλλά και από τα γοητευτικά κείμενα του προσηνέστατου 
Γάλλου στοχαστή Ζιλ Λιποβετσκί [Gilles Lipovetsky] (ξεχωρίζω 
το Λυκόφως του καθήκοντος, στο οποίο η ατομοκεντρική σκοπιά 
μετατοπίζεται από την παραγωγική διαδικασία στις καταναλωτικές 
συμπεριφορές: δόξα και τιμή στις σύγχρονες καταναλωτικές πρα-
κτικές, που στους όλο και πιο δημοκρατικούς καιρούς μας, και εις 
πείσμα των λογής λογής βλοσυρών αναθεμάτων κατά του άκρατου 
δήθεν καταναλωτισμού, συντελούν καθοριστικά στην ανακατανομή 
του δικαιώματος στην απόλαυση, μετά τη γενικευμένη πλέον πρό-
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σβαση στη γνώση), βρέθηκα κι εγώ κάποια στιγμή αντιμέτωπος 
με το ψευδεπίγραφο – όπως σχετικά σύντομα αλλά και με αρκετή 
βάσανο κατέληξα– δίλημμα: προτεραιότητα στις εγωκεντρικές ή 
στις αλλοκεντρικές επιλογές. Φύσει και θέσει καλόγνωμος, φιλι-
κός γενικώς προς τους συνανθρώπους μου (ποτέ δεν συμπάθησα 
την έκρηξη του ήρωα εκείνου του Μολιέρου: «Εγώ θέλω φίλους 
δικούς μου γκαρδιακούς, τι να τον κάνω εγώ τον φίλο της ανθρω-
πότητας;»), δίχως να υποτιμήσω ποτέ τις προσωπικές επιδιώξεις, 
έρρεπα, σχεδόν ενστικτωδώς, προς την παράλληλη –και απολύτως 
συμβατή με τις ατομιστικές ροπές μας– καλλιέργεια των διαπρο-
σωπικών σχέσεων, με μπούσουλα την αποκατάσταση της συνερ-
γατικής τάξης. Και, ω, πόσο με είχε εμπνεύσει τότε ως και το 
μαρκετινίστικο σύνθημα του Συν-ανταγωνισμού (Co-opetition). 
Όπου ο ανταγωνισμός φουσκώνει μεν την πίτα, αλλ’ έρχεται πάντα 
και η ώρα της αμοιβαίως επωφελούς μοιρασιάς, που απαιτεί συνερ-
γατικές δεξιότητες. 

Δάσκαλε, τι είναι αυτά που διδάσκεις, με έκραξε κάποια στιγμή 
ένας πολύ οξυδερκής φοιτητής μου (με κατοπινή λαμπρή πορεία 
στην μπλογκόσφαιρα). Ωραία μάς τα λες, αλλά είναι σαν να αγνοείς 
το ηχηρό μήνυμα του Εγωιστικού γονιδίου, του εξελικτικού βιο-
λόγου Ρίτσαρντ Ντόκινς [Richard Dawkins]. Έχει κάνει θραύση 
σ’ ολόκληρο τον κόσμο, στα δικά σου τ’ αυτιά δεν έφτασε ακόμα; 
Στρώθηκα ασφαλώς αμέσως να μελετήσω το προκλητικό βιβλίο. 
Το κεντρικό σύνθημά του, η φύση όλων μας (ανθρώπων τε και 
λοιπών ζωικών οργανισμών με τους οποίους μοιραζόμαστε τον 
πλανήτη) στάζει αίμα. Ανελέητος ανταγωνισμός, όχι πλέον των 
ατόμων ή των εύθραυστων ομάδων στις οποίες κατά περίσταση 
προσχωρούν τα σκόρπια άτομα, αλλά των ίδιων των ψηφιακών 
μοριακών συστατικών μας – των γονιδίων μας, όπως καταλήξαμε 
να τα ονομάσουμε, ή ακριβέστερα, ίσως, των γονιδιακών συμπλεγ-
μάτων μας, όπως θα επιχειρήσει να διευκρινίσει αργότερα ο ίδιος 
ο Ντόκινς. Ασίγαστη ανταγωνιστική ορμή προκειμένου τα γονίδιά 
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μας να χτίσουν όλο και πιο τελειοποιημένα οχήματα –τις φθαρτές 
φαινοτυπικές αφεντιές μας δηλαδή– που θα τους επιτρέψουν να 
συνεχίσουν την πορεία τους προς την αιωνιότητα. Ενόσω οι δικές 
μας αναλογικές, διαβατικές εξ ορισμού ζωές θα χάνονται στον 
στρόβιλο του χρόνου. Ύψιστος στόχος, λοιπόν, η κατατρόπωση 
των αντιπάλων (υποδεέστερων –λιγότερο ανθεκτικών, όπως διαπι-
στώνεται– μοριακών συστατικών) χωρίς κανέναν φυσικά ενδοιασμό 
για την υπερίσχυση της εγωτιστικής/πλεονεκτικής αυτής έφεσης. 
(Απολύτως κατανοητή σ’ αυτό το πλαίσιο και η εκρηκτική διακή-
ρυξη την εποχή εκείνη του Γκόρντον Γκέκο στο Wall Street, κινη-
ματογραφικό αφιέρωμα στο άντρο αυτό των αποκληθέντων Masters 
of the Universe: Η απληστία είναι καλό πράγμα – Greed is good!) 

Δεν μπορώ να πω πως δεν με εντυπωσίασε, αν δεν με έκαμψε 
κιόλας, η επιχειρηματολογία αυτή. Κατ’ αρχάς οι βιολογικές και 
ηθολογικές αναφορές, υποστηριζόμενες και από το γνήσιο αφη-
γηματικό ταλέντο του Άγγλου συγγραφέα (αξιοσημείωτα ιδίως 
τα εύστροφα μεταφορικά του σχήματα), είχαν κάτι το πολύ χει-
ροπιαστό και απέπνεαν επιστημονικό κύρος. Η βιολογία και τα 
μαθηματικά μοντέλα τα οποία αξιοποιούσε είχαν όλη τη χάρη 
και την κομψότητα που μπορεί να έχει μια συνεπής επιστημονική 
αναζήτηση. Και ως προς την ουσία του προβλήματος, δύσκολα 
μπορούσε κανείς να αντιλέξει στο ότι κυρίαρχα είναι πάντα τα 
εγωιστικά κίνητρα των συμπεριφορών μας, ενώ οι αλτρουιστικές 
εκδηλώσεις, όντως πληθωρικά παρούσες επίσης σ’ όλο το ζωικό 
βασίλειο, έμοιαζε να μην είναι τελικά κι αυτές παρά συγκεκαλυμ-
μένες μορφές των εξελικτικά σταθερών εγωιστικών διεκδικήσεων 
του γονιδιακού μας κλήρου. 

Με τη γονιδιοκεντρική σκοπιά και με την έμφαση όχι τόσο πλέον 
στα έκδηλα ανατομικά και συμπεριφορικά μας γνωρίσματα, αλλά 
στις γονιδιακές καταβολές μας, υποστηριζόταν καλύτερα, πιο ρωμα-
λέα, η δαρβίνεια αρχή της φυσικής επιλογής των ικανότερων στοι-
χείων στον αγώνα για επιβίωση και αναπαραγωγή. Πιο ρωμαλέα  
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αλλά και πιο εκλεπτυσμένα ταυτοχρόνως, σε σύγκριση με τις 
χοντροκοπιές των φανατικών πρωτοπαλίκαρων του πρώιμου δαρ-
βινισμού, οι οποίοι δεν έβλεπαν παντού παρά συνεχείς προσπάθειες 
εξόντωσης των αδυνάμων –μόνη οδός για την οριστική επικρά-
τηση των ισχυρών– παραβλέποντας συνειδητά ή ασυνείδητα πως 
η επιτυχημένη προσαρμογή στο αντίξοο περιβάλλον, με τους εξ 
ορισμού πεπερασμένους πόρους, περνά συχνά και από αναπάντεχες 
συμβιωτικές/συνεξελικτικές κινήσεις. Ο ίδιος ο Δαρβίνος άλλωστε 
είχε αφήσει σε πολλά σημεία του έργου του το περιθώριο για την 
εκτίμηση της ανθεκτικότητας και του ευοίωνου μέλλοντος τέτοιων 
κινήσεων. (Και ας προσπεράσουμε βέβαια εδώ και τις μισαλλό-
δοξες ακρότητες στις οποίες οδηγήθηκε ο λεγόμενος «Κοινωνικός 
Δαρβινισμός».) Έτσι κι αλλιώς, πάντως, οι ρωγμές στο αμιγώς 
εγωκεντρικό, οριακά αυτιστικό οικοδόμημα δεν άργησαν να φανούν. 
Περίπου την ίδια εποχή που ο Ντόκινς προέβαλλε το τόσο δελε-
αστικό Εγωιστικό Γονίδιό του, ο Αμερικανός πολιτειολόγος και 
αναλυτής υπολογιστικών συστημάτων Ρόμπερτ Άξελροντ [Rob-
ert Axelrod] καταπιανόταν με την επίλυση του Διλήμματος του 
Φυλακισμένου (πρότυπη άσκηση της μαθηματικής Θεωρίας των 
Παιγνίων): συμφερτική εκ πρώτης όψεως ακαριαία προδοσία του 
συμπαίκτη μου ή σαφώς πιο αποδοτική, σε βάθος χρόνου του-
λάχιστον, συνεργασία με αμετανόητους εγωιστές –όπως και του 
λόγου μου, άλλωστε– που εκτιμούν –όπως ακριβώς κι εγώ– τα 
ωφελήματα από τις εξυπηρετήσεις που μπορούμε να προσφέρουμε 
ο ένας στον άλλον. Και για να διατυπώσουμε όσο πιο απλά γίνεται 
το καθοριστικό εύρημα του Άξελροντ, στο κλασικό πλέον έργο του  
Η εξέλιξη της συνεργασίας: Υπό την «απειλητική σκιά του μέλλο-
ντος» κερδίζει τελικά αυτός που φέρνει τις περισσότερες ισοπαλίες 
και όχι αυτός που κοκορεύεται για τις περιστασιακές θριαμβευτικές 
νίκες του. Πύρρειες νίκες, οι οποίες δύσκολα μπορούν να αντισταθ-
μίσουν τις πανωλεθρίες που συνεπάγεται η άχαρη προδοτική και 
αυτοτιμωρητική, εν τέλει, στάση του. 
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Εξαιρετικό ενδιαφέρον είχε το ότι δίπλα στο ιστορικό παρά-
δειγμα που εκτίθεται αναλυτικά στο πολύπτυχο αυτό έργο (είναι 
το ανομολόγητο «αντάρτικο ειρήνης» που κήρυξαν οι Άγγλοι και οι 
Γερμανοί στρατιώτες –οι απλοί πεζικάριοι βέβαια, όχι οι πολεμόχα-
ροι επιτελείς των αντίπαλων στρατευμάτων– στα χαρακώματα της 
πρώτης παγκόσμιας σύρραξης) και δίπλα επίσης στην εξονυχιστική 
καταγραφή των αποτελεσμάτων ενός ιδιόμορφου διαγωνισμού ηλε-
κτρονικών προγραμμάτων, μεταξύ των οποίων αποτελεσματικό-
τερος λύτης του επαναληπτικού Διλήμματος του Φυλακισμένου 
αναδεικνυόταν δύο φορές στη σειρά η απλοϊκότερη πρόταση Μία 
σου και μία μου (Tit for Tat – κάνε αυτό που έκανε ο «αντίπαλός» 
σου στην προηγούμενη κίνηση: συνεργάστηκε, στήριξέ τον κι εσύ· 
σε πρόδωσε, μην τον λυπηθείς ούτε κι εσύ), καταχωριζόταν και 
ένα ειδικό κεφάλαιο, γραμμένο σε συνεργασία με τον κορυφαίο 
εξελικτικό βιολόγο Γουίλιαμ Χάμιλτον [William D. Hamilton]. 
Όπου ακριβώς οι συνεργατικές/συμβιωτικές πρακτικές εμφανίζο-
νταν να έχουν τις πιο δόκιμες και εξελικτικά σταθερές προοπτικές.  
Η γενικότερη θεωρητική αναζήτηση του Άξελροντ –συνεννόηση και 
συνδιαλλαγή σκόρπιων μεμονωμένων ατόμων, δίχως κατ’ ανάγκην 
τη διαμεσολάβηση μιας κεντρικής (και κατά κανόνα πιεστικής) ρυθ-
μιστικής αρχής– δικαιωνόταν πλήρως. Υπό το φως των νέων αυτών 
πειστηρίων, ο ίδιος ο Ντόκινς, δίχως προφανώς να εγκαταλείψει την 
ευρηματικότατη γονιδιοκεντρική προσέγγισή του των εξελικτικών 
πραγμάτων, θα υποχρεωθεί να προσθέσει ένα παράρτημα στο πολύ-
κροτο σύγγραμμά του, με τίτλο «Οι καλοί τερματίζουν πρώτοι» 
(Νice guys finish first). Προλογίζοντας εξάλλου μιαν επανέκδοση 
του δοκιμίου του Άξελροντ για την κατίσχυση των συνεργατικών 
στρατηγικών, θα καταλήξει λέγοντας πως «το βιβλίο θα έπρεπε 
να προταθεί προς ανάγνωση σε όλους τους ηγέτες του κόσμου, 
τιθεμένων προσωρινά για τον σκοπό αυτόν υπό περιορισμό και με 
την εγγύηση της απελευθέρωσής τους μόνον εφόσον θα το είχαν 
διαβάσει προσεκτικά». (Πιο εύστοχη παρατήρηση και προτροπή δεν 
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γινόταν, αν αναλογιστεί κανείς πως τον καιρό εκείνο η ανθρωπότητα 
ζούσε τον εφιάλτη της ξέφρενης κούρσας πυρηνικών εξοπλισμών.) 

Και από εκεί (και από τη στιγμή βέβαια που το επέτρεψαν 
οι θεάρεστες συμφωνίες Αμερικανών και Σοβιετικών για μερικό, 
έστω, αφοπλισμό και περικοπή του πυρηνικού οπλοστασίου τους) 
ξεκίνησε για μένα η πιο συναρπαστική περιπέτεια ανάγνωσης και 
σχολιασμού των διαρκώς πληθυνομένων κειμένων που ανέτρεχαν 
στις βιο-κοινωνικές «ρίζες της αρετής». Οικονομολόγοι, όπως  
ο Ρόμπερτ Φρανκ [Robert Frank], ο Ερνστ Φερ [Ernst Fehr] και 
η Έλινορ Όστρομ [Elinor Ostrom], βιολόγοι και ηθολόγοι, όπως  
ο Ρόμπερτ Τράιβερς [Robert Trivers], ο Έντουαρντ Ουίλσον 
[Edward Wilson], ο Τζορτζ Ουίλιαμς [George Williams], το ζεύ-
γος Ζαχάβι [Zahavi], η Έλενα Κοσμίδη, ο Tέρενς Ντίκον [Terrence 
Deacon] κ.ά., νευρολόγοι και ψυχολόγοι, όπως ο Αντόνιο Νταμάζιο 
[Antonio Damasio], ο Ρόμπερτ Κέιγκαν [Robert Kagan], ο Στίβεν 
Πίνκερ [Steven Pinker], ο Νίκολας Χάμφρεϊ [Nicholas Humphrey] 
και ο Σάιμον Μπάρον-Κοέν [Simon Baron-Cohen], φιλόσοφοι 
των επιστημών και κοινωνικοί αναλυτές, όπως ο Τζέιμς Ουίλσον 
[James Wilson], ο Ντάνιελ Ντένετ [Daniel Dennett], ο Γκερτ Γκι-
γκερέντσερ [Gerd Gigerenzer], ο Τζεφ Μάλγκαν [Geoff Mulgan] 
κ.ά., παλαιοντολόγοι και ιστορικοί, όπως ο Τζάρεντ Ντάιαμοντ 
[Jared Diamond], έγκυροι επιστημονικοί συντάκτες, τέλος, όπως  
ο Ρόμπερτ Ράιτ [Robert Wright] και ο Ματ Ρίντλεϊ [Matt Ridley], 
συναγωνίζονταν στο ποιος θα φωτίσει καλύτερα τους μηχανισμούς 
της ανταλλαγής, της αμοιβαιότητας, της ηθικής εγρήγορσης και 
της αλληλεγγύης, εν τέλει. 

Η θεματολογία της διεθνούς επιστημονικής έρευνας και της 
συνοδευτικής αρθρογραφίας/δοκιμιογραφίας θα μπορούσε κανείς να 
πει πως κινείται και φτάνει ως εμάς κατά κύματα. Συσσωρεύονται 
κάποια στιγμή τα στοιχεία και οι ερμηνευτικές δοκιμές και το κύμα 
φουσκώνει και σαρώνει στο πέρασμά του τους υπόλοιπους δευτε-
ρεύοντες, υπό τις συνθήκες αυτές, προβληματισμούς. Αυτό ακριβώς 


