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Η ηαπηόηεηα δελ είλαη κηα ςπρνινγηθή κεηαβιεηή, αιιά κηα αλζξσπνινγηθή 

ζηαζεξά, δειαδή κηα παληαρνύ παξνύζα αλζξώπηλε ηδηόηεηα κε άκεζεο 

θνηλσληθννληνινγηθέο ζπλεπαγσγέο. Μπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηα πην δηαθνξεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο, απηό αθξηβώο όκσο ηελ θάλεη αλεμάξηεηε από 

νπνηνδήπνηε ηδηαίηεξν ζπλαίζζεκα ή λνεηηθή πξάμε, από νπνηνδήπνηε ηδηαίηεξν 

ςπρνινγηθό πεξηερόκελν' εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά από ην εθάζηνηε ππνθείκελν σο 

θνξέα ζπρλά παξαιιαζόλησλ, αληηθαηηθώλ θαη ακνηβαία ελαιιαζζόκελσλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ζθέςεσλ. Δελ ππάξρεη ρσξίο ζπλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο, αιιά 

δελ κπνξεί λα θαηαξγεζεί από έλα ζπλαίζζεκα ή κηα ζθέςε κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο 

έλα ζπλαίζζεκα αίξεη έλα άιιν ζπλαίζζεκα ή κηα ζθέςε αίξεη κηα άιιε ζθέςε. 

Αληίζεηα: κπνξεί λα επηβάιιεη ηε ινγηθή ηεο ζε ηδηαίηεξα ςπρηθά πεξηερόκελα, 

δειαδή λα ηα ηξνπνπνηήζεη ή αληηθαηαζηήζεη, κπνξεί λα αληηηαρζεί ζε ελζηηθηώδεηο 

πξνηηκήζεηο ή γεληθά λα ζπκπιεξώζεη ή θαη λα ππεξβεί ηελ αξρή ηεο εδνλήο κε ηελ 

αξρή ηεο πξαγκαηηθόηεηαο ή ηεο εμνπζίαο... 

Όπνπ ηίζεηαη ην δήηεκα ηεο απηνζπληήξεζεο -θαη απηό ζεκαίλεη αλζξσπνινγηθά θαη 

θνηλσληθννληνινγηθά: ην δήηεκα ηεο ηαπηόηεηαο-, ηίζεηαη θαη ην δήηεκα ηεο 

εμνπζίαο... Η (αθξαία) ερζξόηεηα είλαη ε απόιπηε άξλεζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ άιινπ, 

πνπ θζάλεη κέρξη ηελ πλεπκαηηθή θαη θπζηθή ηνπ εμόλησζε, ε (αθξαία) θηιία είλαη ε 

απόιπηε επηβεβαίσζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ άιινπ, πνπ θζάλεη κέρξη ηελ πλεπκαηηθή 

θαη θπζηθή απηνζπζία... 

Η βαζηθή παξαλόεζε όηη ε θηιία θαη ε ερζξόηεηα κεηαμύ ησλ θνηλσληθά δώλησλ 

αλζξώπσλ πεγάδνπλ απεπζείαο από ζπλαηζζήκαηα ή νξκηθέο θιίζεηο όπσο ε αγάπε 

θαη ην κίζνο είλαη πξνθαλώο απαξαίηεηε γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ζθέςεο θαη έηζη 

εμαθνινπζεί λα αλζεί παξά ηελ απόξξηςε ηεο αλζξσπνινγίαο ησλ νξκώλ. Σπκβαδίδεη 

κε κηα ζεηξά από άιια επλντθά γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ζθέςεο θαη θνηλσληθά 

πξόζθνξα ιάζε... Τν νπσζδήπνηε όρη πην κηθξό από απηά απνθαζηζηά κηα ιηγόηεξν ή 

πεξηζζόηεξν ζηελή ζρέζε αλάκεζα ζηε θηιία θαη ηελ ερζξόηεηα αθελόο θαη ηελ 

θνηλσληθόηεηα θαη ηελ επηηπρή θνηλσληθνπνίεζε ή ηελ αληηθνηλσληθόηεηα θαη ηελ 

ειιηπή θνηλσληθνπνίεζε αθεηέξνπ... 

...ε θνηλσληθόηεηα θαη ε θνηλσληθνπνίεζε δελ κπνξνύλ λα είλαη θαλνληζηηθέο 

έλλνηεο, δειαδή λα πξνδηθάδνπλ ηελ «θαιή» ή ηελ «θαθή» θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 

ηνπ αηόκνπ... Ο M. Ginsberg είπε κηα κεγάιε αιήζεηα όηαλ έγξαςε όηη δελ είλαη ε 

θνηλσληθόηεηα σο ηέηνηα απηό πνπ δηαθξίλεη κε ραξαθηεξηζηηθό ηξόπν ηνλ άλζξσπν, 

αθνύ απηή παξαηεξείηαη θαη ζε πνιιά άιια δώα, θαη κάιηζηα ζε ζύλζεηεο κνξθέο, 

αιιά, αληίζεηα, ε ηθαλόηεηα ηνπ λα ελαληηώλεηαη ζηε βνύιεζε ηνπ ζπλόινπ. Απηό 

πάιη δελ ζεκαίλεη όηη ν ερζξόο ηεο θνηλσλίαο, δειαδή ησλ θπξίαξρσλ θαλόλσλ, ή ν 

ερζξόο άιισλ αλζξώπσλ είλαη θαθώο ή ειιηπώο θνηλσληθνπνηεκέλνο. Τν 

απνδεηθλύνπλ δύν ζπκπιεξσκαηηθέο ζθέςεηο. 

Η αιηξνπηζηηθή ζπκπεξηθνξά πξέπεη όλησο λα αλαδεηεί ηε ζύγθξνπζε θαη ηελ 

ερζξόηεηα, όηαλ εθείλνο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη απεηιείηαη από αλζξώπνπο' έηζη 
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ινηπόλ έρεη λόεκα θαη ππόζηαζε κόλν ζε έλαλ θόζκν ζηνλ νπνίν ε ερζξόηεηα κπνξεί 

λα είλαη ηόζν αθξαία ώζηε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θίινπ (ηνπ αηόκνπ ή ηνπ 

ζπιινγηθνύ ζώκαηνο) λα είλαη κεξηθέο θνξέο απαξαίηεηε ε αλάιεςε αθξαίσλ 

θηλδύλσλ, δειαδή ε απηνζπζία.  

Από ηελ άιιε κεξηά ε θαιιηέξγεηα ηεο θνηλσληθόηεηαο δελ είλαη έλδεημε θηιηθνύ 

θξνλήκαηνο ή θηιηθώλ πξνζέζεσλ. Κίλεηξν γηα ηελ πην ζηελή επαθή κε ηνλ 

θνηλσληθό θόζκν, αθόκε θαη κε πιήξε ηήξεζε ησλ θνηλσληθά θαζηεξσκέλσλ «θαιώλ 

ηξόπσλ», κπνξεί λα είλαη π.ρ. ε αλάγθε ηνπ καηαηόδνμνπ γηα επαίλνπο εθ κέξνπο ησλ 

άιισλ, νη νπνίνη θαηά ηα άιια ηνπ είλαη αδηάθνξνη, ή απιώο ν θόβνο ηεο κνλαμηάο, 

ηα νπνία ζε πεξίπησζε δηάςεπζεο ησλ πξνζδνθηώλ εύθνια κεηαηξέπνληαη ζε 

επηζεηηθόηεηα θαη ερζξόηεηα (*). 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(*) Έηζη αθξηβώο ζθέθηεηαη ν Chamfort: «ν απηάξεζθνο απνθεύγεη ηε κνλαμηά, δηόηη 

κόλν κε ην θαζξέθηηζκα ηνπ εγώ ζηελ επεπθεκία θαη ηνλ ζαπκαζκό εθ κέξνπο 

άιισλ αληιεί δύλακε θαη επραξίζηεζε» 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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