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ρα. Μόνο η κυβέρνηση της Νέας Νοτίου 
Ουαλίας, έπρεπε να πληρώσει μέχρι τον 
Απρίλη του 1931, 739.000 πάουντ σε δύο 
Βρετανικές τράπεζες, κάτι που αρνήθηκε 
να κάνει ο Jack Lang κυβερνήτης της Νέας 
Νοτίου Ουαλίας ξεσηκώνοντας την μήνιν 
του κατεστημένου, το οποίο οργάνωσε 
τους παλαιούς πολεμιστές και τα πιο συ-
ντηρητικά στρώματα του πληθυσμού στην 
φασιστική οργάνωση Νέα Φρουρά, με στό-
χο να ρίξουν τον πρωθυπουργό από την 
εξουσία, και να αντισταθούν –όπως έλε-
γαν– στην κατάληψη της εξουσίας από τους 
Κομμουνιστές!
Με το δυνάμωμα της κρίσης, ο Δούκας 
φαίνεται πως σταματάει να ασχολείται με 
τη λογοτεχνία. Την ίδια περίοδο πολλοί 
καλλιτέχνες της εργατικής τάξης παύουν 
να δημιουργούν. Είναι τόσο σφοδρή η 
δυστυχία που απλώνεται στην κοινωνία, 
έτσι, που η εξασφάλιση του ψωμιού γίνε-
ται η απόλυτη προτεραιότητα. Το 1930 η 
ανεργία που μαστίζει την ύπαιθρο οδήγησε 
τον Δούκα στην πόλη.
Συνεταιρίστηκε με κάποιον συμπατριώ-
τη του για να ανοίξουν μαγαζί (Fish and 
Chips) στο Dandenong της Μελβούρνης. 
Όμως στις πόλεις η δυστυχία ήταν ακόμα 
ποιο τραγική. Αυτή η κατάσταση θα σπρώ-

ξει πολύ κόσμο στην πολιτικοποίηση και 
σε αιματηρές συγκρούσεις με την αστυνο-
μία. Ο Α. Δούκας τον Απρίλη του 1932, στο 
αποκορύφωμα της κρίσης, όπου σχεδόν ο 
ένας στους τρεις κατοίκους ήταν άνεργος, 
αποφασίζει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Η 
φυγή από την Αυστραλία σήμαινε, ότι δεν 
είχε συνάψει ουσιαστικές επαφές με τον 
ντόπιο πληθυσμό για να στρατευτεί μαζί 
του, εξακολουθεί να είναι ακόμα ένας «ξέ-
νος». Όμως από τότε μπαίνουν μέσα του τα 
σπέρματα της αλλαγής.
Με την επιστροφή του, βρίσκει μια Ελ-
λάδα όπου ο βενιζελισμός που εκπροσω-
πούσε τη μεσαία τάξη (αντίπαλη της πα-
λιάς γαιοκτησίας, του κοτσαμπαδισμού, 
και της μοναρχίας), έχει διαφθαρεί μέσα 
στην γενική παγκόσμια οικονομική κρίση 
που κτύπησε και την Ελλάδα σαν υπερ-
χρεωμένη χώρα. Είναι η εποχή, που ο 
αγγλικός παράγοντας ενορχήστρωσε μέσα 
στο ελληνικό στρατό την κατάλυση της Α’ 
Ελληνικής Δημοκρατίας μέσω της επανό-
δου του Βασιλιά Γεώργιου Β’ καθώς και το 
πραξικόπημα της 4ης Αυγούστου που δεν 
άργησε να εκδηλωθεί με κύριο πρωταγω-
νιστή τον δικτάτορα Μεταξά.
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Ο Αλέκος Δούκας στην Αυστραλία

Τ
ο σύνθημα αυτό πυροδότησε κύ-
ματα πεισματικής αντιπαράθεσης, 
όχι μόνο μεταξύ των εχόντων και 
των μη εχόντων, αλλά και μεταξύ 

αυτών που έβαζαν την βρετανική τους κα-
ταγωγή πάνω από κάθε άλλο και μεταξύ 
αυτών που έβλεπαν τον εαυτό τους πρώτα 
και κύρια Αυστραλό. Το άνοιγμα της ψα-
λίδας μεταξύ κατεχόντων και μη, έφερνε 
στην επιφάνεια την ταξική φύση της κοι-
νωνίας με τέτοια ένταση, που είχε να πα-
ρουσιαστεί από την εποχή που η Αυστρα-
λία ήταν φυλακή καταδίκων. Οι άνεργοι 
ένοιωθαν ως παρίες, τη στιγμή που η 
αστική τάξη διήγε βίο πολυτελή σπαταλώ-
ντας άφθονα χρήματα σε προκλητικές δια-
σκεδάσεις. Μόνο ένα γεύμα με κατανάλω-
ση ποτών, έφτανε να κοστίζει στα ακριβά 
εστιατόρια και στα καμπαρέ του Σίδνεϊ και 
της Μελβούρνης τότε, 3 πάουντ, (τοπικό 
νόμισμα της εποχής), ποσό ίσο με τον μι-
σθό ενός εργάτη. Τα διοικητικά στρώμα-
τα ως συγκοινωνούντα δοχεία με τη με-
γαλοαστική τάξη, ενώ παραδέχονταν ότι 
η χώρα δανειζόταν με υψηλούς τόκους, 
παράλληλα διακήρυσσαν, ότι έπρεπε τα 
χρέη να εξοφλούνται μέχρι τελευταίου 
πάουντ, χωρίς διακανονισμό όπως έκα-
ναν άλλες χώρες, διότι δεν το επέτρεπε η 
υπερηφάνεια της χώρας! 
Μάλιστα, ο νεαρός τότε πολιτικός από τη 
Βικτώρια Robert Menzies, ο οποίος εξυπη-
ρέτησε με το αζημίωτο τα τραπεζικά συμ-
φέροντα του Λονδίνου, φώναζε μέσα στο 
κοινοβούλιο εισπράττοντας τα χειροκρο-
τήματα του συντηρητικού κόσμου, πως: 
«Αν η Αυστραλία θέλει να υπερνικήσει τα 
προβλήματά της, με το να εγκαταλείψει τα 
παραδοσιακά στάνταρ αξιοπιστίας, δικαι-
οσύνης και ντομπροσύνης» (εν ολίγοις να 
αρνηθεί τα χρέη της), «είναι πολύ καλύτε-
ρα για τη χώρα, κάθε πολίτης να πεθάνει 
από πείνα τους επόμενους μήνες»!
Την ίδια στιγμή που η πολιτική ελίτ στραγ-
γάλιζε το λαό με τις αποφάσεις που έπαιρ-
νε, έκλεινε τα μάτια στους κερδοσκόπους 
της τάξης που την στήριζε. Η κερδοσκοπία 
των ακινήτων, η εκμετάλλευση των μετο-
χών και ομολόγων ανέβαζαν τις ετήσιες 
εισπράξεις από τους τόκους, στη διπλάσια 
αξία, λόγω του ότι οι τιμές έπεφταν συνε-
χώς. Οι άνεργοι συνεχώς αυξάνονταν, ενώ 
κάθε χρόνο 36 εκατομμύρια πάουντ από 
τόκους, έπεφταν στις τσέπες των δανει-
στών από το ταμείο της Καμπέρας, ποσό 
ίσο με 3 δισεκατομμύρια δολάρια σήμε-
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Η Ελπίδα σε Κρίση

Η περίοδος της ελπίδας και η αναζήτηση της τάξης 
στην εποχή και το έργο του Αλέκου Δούκα

Κεφάλαιο δεύτερο
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Οι Καλλιτέχνες 

Η τέχνη, όσο μυθοποιημένος κι’ αν είναι ο ρόλος 
του ταλέντου και της προσωπικότητας του καλλι-
τέχνη, είναι κατά βάση κοινωνικό προϊόν. Επειδή 
οι μετανάστες τοποθετήθηκαν στην κατώτερη 
βαθμίδα της κοινωνικής ιεραρχίας, ο πολιτισμός 
που δημιούργησαν δεν ήταν δυνατόν να ξεφύγει 
από τα ταξικά πλαίσια. Χωρίς δίκτυα πολιτιστι-
κά, χωρίς ενημέρωση, χωρίς κατάλληλα περιο-
δικά, κριτική σκέψη και μεταναστευτικές οργα-
νώσεις που θα έπαιζαν τον σωστό καθοδηγητή. 
Από την άλλη η βοήθεια που σχεδιάστηκε από το 
Arts Council για να δίνεται στους νεομετανάστες 
καλλιτέχνες, τους Ethnics όπως ονομάστηκαν, 
διαποτίστηκε από την αρχή με το άρωμα της μει-
ονεκτικότητας, καθώς ο όρος Ethnics ταυτίστηκε 
με την περιφερειακή ανωριμότητα των μη ανα-
πτυγμένων εθνικών κρατών, σε αντίθεση με τα 
μεγάλα πολιτιστικά κέντρα της «αναπτυγμένης 
Δύσης» που εκπροσωπούσαν τους «ανώτερους» 
αισθητικούς κανόνες που πρόβαλε η παγκοσμιο-
ποιημένη οικονομία. Όσοι νεομετανάστες καλλι-
τέχνες και κυρίως παιδιά μεταναστών ενσωματώ-
θηκαν με επιτυχία στα πλαίσια της πολιτιστικής 
βιομηχανίας της παγκοσμιοποίησης, το κατάφε-
ραν γιατί εντάχθηκαν στον πολιτιστικό του κανό-
να και στις σχέσεις που αυτός απαιτεί.
Στις προηγούμενες σελίδες, δώσαμε μια εικόνα 
του μειονεκτικού κοινωνικού και πολιτιστικού πε-
ριβάλλοντος του μετανάστη μέσα στο οποίο οι 
καλλιτέχνες πρώτης και δεύτερης γενιάς έζησαν 
και δημιούργησαν. Τώρα θα προσπαθήσουμε να 
δώσουμε μια διαχρονική εικόνα των καταστάσε-
ων που προσδιόρισαν σε μεγάλο βαθμό τις γενι-
κές τάσεις που πήρε η μορφή του έργου των με-
ταναστών καλλιτεχνών μέσα στα χρόνια, καθώς 
και την δική μας αντίληψη για τη μέθοδο προσέγ-
γισης των καλλιτεχνών και του έργου τους.
Η περίοδος μέσα στην οποία εμφανίστηκαν οι με-
τανάστες καλλιτέχνες που εξετάζουμε εδώ, δη-
λαδή η μεταπολεμική περίοδο μέχρι και η πρώτη 
δεκαετία του 21ου αιώνα, δεν είναι αποκομμένη 
ή κάτι ξεχωριστό από τις κοινωνικές περιπέτειες 
της νεοτερικότητας που προσδιόρισαν τις τάσεις 
που πήρε η τέχνη.
Πρέπει να έχουμε υπόψη μας πως: πριν από την 
νεοτερική περίοδο, οι καλλιτέχνες όπως και όλος 
ο κόσμος, ήταν βέβαιοι για τη σημασία και το 
σκοπό της ζωής, γι’ αυτό και η τέχνη επικεντρώ-
νονταν στο να εκφράζει τις κοινά αποδεκτές 
(θρησκευτικές) αντιλήψεις για τον άνθρωπο και 
την ύπαρξή του. Αλλά η έλευση της βιομηχανι-
κής, επιστημονικής και πολιτικής επανάστασης 
στον 18ον αιώνα, προκάλεσε ένα τέτοιο αναπο-
δογύρισμα αξιών, συμπεριφορών και κοινωνικών 
ανακατατάξεων, που εκφράστηκαν και στις τέ-
χνες. Αλλά ενώ οι προηγούμενες υποθέσεις για 
τον άνθρωπο και την κοινωνία ανατράπηκαν, οι 
νέες ποτέ δεν είχαν την γενική αποδοχή ούτε και 
στο μικρό διάστημα της ζωής των ανθρώπων. 
Αυτή η νέα κατάσταση έκανε πιο περίπλοκη και 
προβληματική τη σχέση ατόμου και κοινωνίας. 
Το άτομο άρχισε να νιώθει ως μια ξεχωριστή 
ύπαρξη στα πλαίσια πάντα της ομαδικής ζωής. 
Οι καλλιτέχνες εκεί που πρώτα δημιουργούσαν 
πάντα μετά από παραγγελία της εκκλησίας, του 

παλατιού ή του πλούσιου αριστοκράτη και μαι-
κήνα, και πάντα μέσα στα ιδεολογικά πλαίσια και 
τις αποδεκτές συμβάσεις, τώρα με την έλευση 
του καπιταλισμού μετατρέπονται και αυτοί σε 
ελεύθεροι επαγγελματίες, που πρώτα παράγουν 
το έργο τους και μετά ψάχνουν να το διοχετεύ-
σουν σε μια κοινωνία πολυδιασπασμένη ταξικά, 
ηθικά, και αισθητικά.
Το ράγισμα στη σχέση ατόμου κοινωνίας που 
επέφερε ο καπιταλισμός και που διαπέρασε τον 
19ον και 20ον αιώνα, διαρκεί μέχρι σήμερα. 
Κοιτώντας πίσω τους δύο αυτούς αιώνες για να 
δούμε πως αντέδρασαν οι καλλιτέχνες στις κοι-
νωνικές αλλαγές και τι είδους τέχνη αναπτύχθηκε 
έκτοτε, μπορούμε να πούμε πως δημιουργήθηκαν 
δύο διακριτά, ξεχωριστά παρακλάδια τέχνης, 
που αντιστοιχούν σε διαφορετικούς ψυχολογι-
κούς τύπους ανθρώπων, με διαφοροποιημένες 
ταξικές, φυλετικές και φυλοτικές ιδιαιτερότητες.
Το ένα παρακλάδι τέχνης θα μπορούσαμε να 
το ονομάσουμε της ομαδικής  απελευθέρωσης, 
ενώ το άλλο της ατομικής απελευθέρωσης. Στο 
πρώτο παρα- κλάδι, τους καλλιτέχνες τους απα-
σχολούν θέματα όπως η πολιτική και ιδεολογική 
έκφραση, η επανάσταση, ο ανθρωπισμός, η πε-
ριγραφή της κοινωνίας, η σάτιρα αλλά και το 
πρόβλημα της επικοινωνίας και των κοινωνικών 
διεξόδων και λύσεων. Στην δεύτερη κατεύθυνση 
της ατομικής απελευθέρωσης, τους καλλιτέχνες 
απορροφά η έκφραση ατομικών καταστάσεων 
όπως η αγάπη, το σεξ, ο θάνατος, η αρρώστια, η 
πνευματικότητα, η αισθητική. Αυτό δεν σημαίνει 
πως δεν υπήρξαν αλληλοεπικαλύψεις, και μετακι-
νήσεις από το ένα είδος στο άλλο στη διάρκεια 
της ζωής ενός καλλιτέχνη, αλλά σε γενικές γραμ-
μές αυτές οι διαφοροποιήσεις εντοπίζονται σε 
όλες τις καλές τέχνες, από τη λογοτεχνία και την 
ποίηση μέχρι την ζωγραφική και την γλυπτική, 
το θέατρο τη μουσική, τον χορό και την όπερα.
Αυτά τα δύο ρεύματα στην τέχνη υπήρξαν πα-
ράλληλα σ’ όλο το διάστημα της νεοτερικότητας 
όπως είπαμε, και ανάλογα με την περίοδο και 
την ιδιαίτερη κοινωνία, πότε κυριάρχησε η μία 
κατεύθυνση και πότε η άλλη.
Στην αρχή της περιόδου που εξετάζουμε, δη-
λαδή τις τρείς πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες 

στην Αυστραλία, η κατεύθυνση στην τέχνη της 
ομαδικής απελευθέρωσης και σωτηρίας, είχε μια 
πολύ δυνατή παρουσία. Τότε, είχε γίνει μια μικρή 
επανάσταση στις τέχνες στην Αυστραλία, καθότι 
εγκαταλείφθηκε η γλυκερή «υπαιθριακή» τοπιο-
γραφία και ο διακοσμητικός και ερωτικός κλα-
σικισμός, που προτιμούσε η αστική τάξη. Αυτά 
αντικαταστάθηκαν με τον υπερρεαλισμό, εξπρε-
σιονισμό και τον ρεαλισμό, αν και ο τελευταίος 
είχε μια παράδοση από τα τέλη του 19ου αι. 
στην Αυστραλία. Οι νέοι καλλιτέχνες και διανο-
ούμενοι έδωσαν προσοχή στον κόσμο της εργα-
σίας, στα κοινωνικά προβλήματα, καταδίκασαν 
την ερημοποίηση της φύσης και ζωγράφισαν με 
συμπάθεια τους ιθαγενείς. Αλλά η αλλαγή αυτή 
δεν έγινε με ευκολία δεκτή, διότι το συντηρητικό 
κατεστημένο της εποχής, κυνήγησε συστηματικά 
τους «μοντερνιστές» καλλιτέχνες κατηγορώντας 
τους για μπολσεβικισμό! Ότι δηλαδή οι ιδέες 
τους είναι καταστροφικές για την κοινωνία. Το 
κλίμα τότε της λογοκρισίας που επικρατούσε 
στην Αυστραλία, ήταν από τα χειρότερα σε όλο 
τον κόσμο. Με πάνω από πέντε χιλιάδες τίτλους 
απαγορευμένων βιβλίων. Με δικαστήρια και φυ-
λακίσεις συγγραφέων, με χορηγίες που δεν δίνο-
νταν στους καλλιτέχνες αν δεν έκαναν προηγού-
μενα δημόσια δήλωση ότι δεν είναι σοσιαλιστές, 
και με καταδότες παντού να παρακολουθούν ιδι-
ώτες και δημόσιους υπαλλήλους, για τα πολιτικά 
τους φρονήματα. Το κατεστημένο της ψυχροπο-
λεμικής εκείνης εποχής δεν έμενε απλά αδιάφορο 
σε έργα και καλλιτέχνες που δεν το εξυπηρετού-
σαν, αλλά έπαιρνε δραστικά μαχητική στάση για 
να τους εξαφανίσει από τη δημόσια ζωή. Σε ένα 
από τα ευπώλητα μυθιστορήματα εκείνης της 
εποχής που ερχότανε από την Αμερική, διατυ-
πώνεται η αντίληψη ότι η ομορφιά της αστικής 
τάξης πρέπει να διατηρηθεί με κάθε μέσο. Λέει 
ο ήρωας της νουβέλας: «Όταν έβλεπα τα πόδια 
και τα χέρια της, ευλογούσα τη σκληρότητα της 
οικογένειάς της, η οποία εδώ και τρεις αιώνες 
κυνηγούσε τους Ινδιάνους για να εξασφαλίσει 
την τέλεια άνεση μέσα σ’ αυτά τα τόσο λεπτά 
και σταθερά δάχτυλα». Γι’ αυτή την «άνεση» το 
συντηρητικό κατεστημένο, κυνήγησε τότε ανελέ-
ητα και στην Αυστραλία κάθε κοινωνικό ακτιβι-
στή, την εργατική τάξη, τους διανοούμενους και 
καλλιτέχνες που ζητούσαν δικαιοσύνη. Αρχικά 
καθ’ όλη την δεκαετία του 40, κυνήγησε ανελέ-
ητα τους μοντερνιστές, στις τάξεις των οποίων 
ήταν κάθε λογίς παρακλάδια από τους αφαιρετι-
κούς, μέχρι τους σουρεαλιστές, εξπρεσιονιστές, 
και τους κοινωνικούς ρεαλιστές κατηγορώντας 
τους, ότι παρουσίαζαν μια παρακμιακή κοινωνία 
η οποία δεν άρμοζε στην Αυστραλία. Με τον και-
ρό περιορίστηκαν στο να κυνηγάνε τους καλλιτέ-
χνες που επέμεναν να στηρίζουν με το έργο και 
τη δραστηριότητά τους το εργατικό κίνημα και 
να προβάλουν την άποψη για την πολιτική θέση 
που έχει η κουλτούρα στην ταξική κοινωνία.

Η συνέχεια την άλλη Παρασκευή

Στη φωτογραφία:
O Ζωγράφος και συγγραφέας Γιώργος Μιχελακά-
κης (φωτό: Γιάννης Δραμιτινός)
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γιώργος μιχελακάκης

Η κατάσταση που περιγράψαμε σχετικά με την έλλειψη 
ανανέωσης της κουλτούρας ώστε να εκφραστεί δυναμικά 
και δημιουργικά η ζωή των μεταναστών, δεν είχε μόνο 
ως αιτία τους θεσμούς των εθνικών κέντρων, αλλά και 
τον ιμπεριαλισμό της κυρίαρχης κουλτούρας στην Αυ-
στραλία.
Η κουλτούρα ενώ ειδώθηκε από τα εθνικά κέντρα ως 
μέσο διαιώνισης του παραδοσιακού status, είχαμε και το 
παγκόσμιο κεφάλαιο που ως μέσο για την επίτευξη των 
γεωπολιτικών ανακατατάξεων με σκοπό το άνοιγμα και 
άλωση νέων αγορών, επέβαλε την πολιτιστική ομογενο-
ποίηση σε πλανητική κλίμακα.
Με τη νέα περίοδο που άρχιζε με το τέλος του Β ́ πολέ-
μου, υπήρξε ένας κόσμος στην Αυστραλία που θέλησε 
να απομακρυνθεί από την ασφυκτική επιρροή της Βρετα-
νίας και να αναπτύξει μια δική του ανεξάρτητη κουλτού-
ρα. Αυτό δεν ήταν γραφτό να επιτευχθεί. Η Αυστραλία 
καθώς ζήτησε την στρατιωτική προστασία της Αμερικής 
έγινε δορυφόρος της και πολιτιστικά.
Για το Αμερικάνικο κεφάλαιο που βγήκε κερδισμένο από 
τον πόλεμο, ο μοναδικός αντίπαλος στα οικονομικά του 
συμφέροντα, ήτανε τότε ο σοσιαλισμός ως αίτημα κοινω-
νικής δικαιοσύνης. Όμως, όπως έγινε η εφαρμογή του 
σοσιαλισμού στις χώρες του «υπαρκτού σοσιαλισμού», 
ευνόησε την αμερικανική προπαγάνδα, για να προβληθεί 
ο Δυτικός κόσμος ως ο κόσμος της πραγματικής ελευθε-
ρίας. Στη διαπάλη μεταξύ των δύο κοινωνικών συστημά-
των, η κουλτούρα και η τέχνη χρησιμοποιήθηκαν πλατιά 
ως μέσο προπαγάνδας. Μάλιστα οι μυστικές υπηρεσίες 
της CIA και Comintern αντίστοιχα έπεξαν δραστήριο και 
καθοδηγητικό ρόλο.
Όπως έγραφαν τα εγχειρίδια της CIA στις αρχές της δε-
καετίας του 50 «Είναι πιο εύκολο να υποτάξεις με την 
κουλτούρα έναν λαό από ότι με τα όπλα, γιατί έτσι κά-
νεις τον αντίπαλο να πιστεύει ότι τα δικά του συμφέροντα 
ταυτίζονται με τα δικά σου». Για το σκοπό αυτό ιδρύθη-
κε η οργάνωση Congress for Cultural Freedom, σε 35 
χώρες με στόχο «να διαδοθούν οι δυτικές αξίες, και ο 
δυτικός πολιτισμός παντού, για να αποτελέσουν φραγμό 
στη διάδοση των σοσιαλιστικών αξιών». Στην Αυστραλία 
η οργάνωση είχε ως σύνδεσμο με την CIA τον ποιητή 
McAuley και πρόεδρο για χρόνια τον Sir John Kerr, ο 
οποίος αργότερα χρημάτισε Γενικός Κυβερνήτης της Αυ-
στραλίας και ο οποίος με εντολή των αμερικανών και των 
άγγλων έπαυσε την κυβέρνηση του Whitlam. (Frances 
Stonor Saunders, “Who paid the piper? The CIA and 
the cultural cold war” 1999. Και: John Pilger, “A Secret 
Country”1989).
Το πρόταγμα του πολιτισμού επιστρατεύτηκε και πάλι για 
να σωθεί ο κόσμος από τους βαρβάρους και τον βαρβα-
ρισμό. Όπως έχει γράψει, ο καθηγητής Tony Fray, από 
το πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ στο βιβλίο του με τίτλο Old 
Worlds New Visions, «...Η επίκληση του πολιτισμού ποτέ 
δεν αποτέλεσε μια ιδέα ουδέτερη. Ιστορικά χρησιμοποι-
ήθηκε για να νομιμοποιηθεί η επιβολή μιας κουλτούρας 
επί μιας άλλης... Οι μορφές της αποικιοκρατίας μπορεί 

να αλλάζουν, αλλά η στρατηγική της κυριαρχίας συνεχί-
ζεται... Ο πολιτισμός ως η εξιδανικευμένη όψη του βαρ-
βαρισμού, αποτέλεσε το ιδεολογικό όπλο της νεοαποικι-
οκρατίας...»
Αυτό που η αποικιοκρατία πετύχενε σε περασμένους αι-
ώνες καθώς παρα- μόρφωνε την ιστορία, τη μνήμη, τη 
φωνή και την εικόνα των λαών που υποδούλωνε, ανα-
λάμβανε τώρα να το κάνει ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός 
παγκόσμια. Με την μαζική εξαγωγή αμερικανικών κε-
φαλαίων σε όλο τον κόσμο, και τις νέες συμμαχίες που 
επιβλήθηκαν, η Αμερική εξήγαγε μαζικά την «ιδέα της 
αισθητικής» ως θρησκεία των μεσαίων στρωμάτων, για 
αναπλήρωση της ατομικής υπαρξιακής αγωνίας τους, 
σαν αυτή που προσφέρει η παγιδευμένη θρησκεία μέσα 
στον κληροκρατούμενο θεσμό.
Αν για τα εργατικά στρώματα του πληθυσμού η θρη-
σκευτικού τύπου κουλτούρα ήταν ακόμα χρήσιμη, για 
τα μεσαία στρώματα δεν ήταν, γιατί οι επιστημονικές και 
καλλιτεχνικές καινοτομίες ανέτρεπαν τις παλιές δοξασίες, 
έτσι η αισθητική προσφερόταν ως η νέα θρησκεία με όλη 
την σημασία της λέξης.
Πρέπει να σημειώσουμε πως η αντικατάσταση του θε-
σμού της θρησκείας από αυτόν της τέχνης, ήταν μια επι-
θυμία του Γάλλου κοινωνιολόγου Auguste Comte, που 
από τα μέσα του 19ου αιώνα βλέποντας τον ανηθικισμό 
της κοινωνίας που επέβαλε ο καπιταλισμός, πάσχισε να 
πείσει τους βασιλιάδες και τους τραπεζίτες της εποχής 
του, να συνδράμουν στην αντικατάσταση της θρησκείας 
ως ξεπερασμένου θεσμού που δεν ανταποκρίνεται πλέον 
στον προορισμό του. Ο Comte πέθανε χωρίς να πραγμα-
τοποιήσει το όνειρό του.
Αλλά η θρησκεία της αισθητικής που οραματίστηκε ο 
Comte αποχτούσε μόλις μεταπολεμικά κάτω από την 
ηγεσία της Αμερικής τον απόλυτο κρατικό υποστηρικτή 
της. Η αρχή έγινε με την προώθηση του μοντερνισμού. 
Ενώ ήταν διωκόμενος στην Αυστραλία μέχρι και όλη 
τη δεκαετία του 1940, από την επόμενη δεκαετία κάτω 
από τον ιθύνοντα νου της CIA έγινε αποδεκτός για να 
υπηρετήσει τη βιτρίνα της κοινωνίας. Οι εθνικές γκαλερί 
λειτούργησαν ως «ζαχαροπλαστεία της τέχνης». Η τέχνη 
έχασε το κεντρί της. Έγινε θρησκεία όπου μέσα στα νέα 
μουσεία και τις πινακοθήκες που ξεφυτρώνουν παντού 
σαν μανητάρια εκληρώθηκε η προφητεία του Ησαΐα για 
το ειρηνικό βασίλειο όπου ο λύκος θα ζει με το πρόβατο, 
η λεοπάρδαλη θα ξαπλώνει παρέα με το κατσίκι και το 

λιοντάρι θα τρώει άχυρο, όπως το βόδι.
Ο πολιτισμικός σχετικισμός με την επίταση της 
παγκοσμιοποίησης της οικονομίας κατέστησε τον 
πλανήτη ολόκληρο ομογενοποιημένη αγορά, άμ-
βλυνε τις πολιτιστικές διαφορές, και τις μετέτρεψε 
σε διακοσμητικό στοιχείο των μαζικών καταναλω-
τικών κοινωνιών.
Έτσι οι μετανάστες μπορούν να χορεύουν, να 
τρώνε και να ντύνονται όπως θέλουν, ακόμα και 
οι σεξουαλικές «παρεκκλίσεις» έγιναν αποδεκτές, 
αρκεί η υπάρχουσα οικονομική δομή να μη θι-
κτεί. Μπορεί όποιος θέλει να τραγουδά αντάρτικα 
τραγούδια, αλλά δεν μπορεί να κάνει αντάρτικο. 
Μπορεί να τραγουδά τα δημοτικά τραγούδια, 
αλλά επειδή το παρελθόν είναι πεθαμένο, μόνο 
μνημονικά ξαναζεί στις επετειακές γιορτές. Ο 
ποντιακός χορός δεν εξυπηρετεί πιά πολεμικές 
προετοιμασίες. Η εκρηκτική του κινησιολογία 
προσλαμβάνεται αισθητικά. Ο σκοπός του έχει 
μετατοπιστεί, για να υπηρετεί την προβολή μιας 
συγκεκριμένης ταυτότητας, την οποία έχει ανάγκη 
το σύγχρονο άτομο, καθώς νοιώθει χαμένο μέσα 
σε μια κοινωνία χωρίς ουσιαστικούς δεσμούς. Η 
μετατόπιση μέσα στο χρόνο της κουλτούρας των 
μεταπολεμικών μεταναστών από κάτι ζωντανό που 
αντιστοιχούσε –ακόμα και με την αστυφιλία στην 
Ελλάδα– σε μορφές ομαδικότητας της καθημερι-
νής ζωής, μεταβλήθηκε τώρα στο χώρο της μετα-
νάστευσης σε ανάμνηση. Και έγινε μια ανάμνηση 
τυραννική, διότι η ζωή εδώ οδηγεί όλο και περισ-
σότερο στην μοναξιά και τον ατομικισμό.
Την αποχώριση από την ομάδα και την είσοδο 
στον ατομικισμό και στην πολιτιστική μοναξιά, 
δεν μπόρεσε ο μεταναστευτικός κόσμος να τη 
αντιμετοπίσει στην πηγή της. Η μοναξιά τον έκανε 
να κοιτάει πίσω στο εξιδανικευμένο παρελθόν και 
να το αναπαράγει. Με τον τρόπο αυτό η κουλτού-
ρα χωρίστηκε από την καθημερινή υλική πραγ-
ματικότητα. Η συνείδηση διαμερισματοποιήθηκε 
και με αυτόν τον τρόπο αναισθητοποιήθηκε. Η 
παραδοσιακή κουλτούρα του χωριού και οι συμ-
βολισμοί δεν ήταν δυνατό να μετεξεληχθούν σε 
κουλτούρα της πόλης, του εργοστασίου και του 
σουπερμάρκετ.
Αλλά ο πολιτιστικός σχετικισμός μέσα σε συνε-
χιζόμενες δομικές ανισότητες που δημιούργησε 
τεράστιες εντάσεις μεταξύ των μεταναστών και 
των παιδιών τους λειτούργησε και ως μια κρυ-
φή agenda για την ανακύκλωση των άνισων 
σχέσεων, όπου όλοι ανεξάρτητα καταγωγής και 
κουλτούρας έχουν θέση μέσα σε μια οργανική 
κοινωνία, η οποία αναπαράγει τα πλαίσια «μιας 
διαρκούς σχέσης Αφέντη/δούλου» και «η οποία 
εξασφαλίζει διαιώνιση των σχέσεων εξουσίας και 
των μορφών επικυριαρχίας που νομιμοποιούν 
την καπιταλιστική διοργάνωση του κοινωνικού 
χρόνου και της οικονομικής δραστηριότητας». (Β. 
Καραλής. «Η ψυχοδυναμική των διαπολιτισμικών 
επαφών. Η ελληνική παρουσία στην αυστραλιανή 
κοινωνία και η ανάδυση του ελληνοαυστραλιανού 
υποκειμένου», 2009).

Η συνέχεια την άλλη Παρασκευή

Στη φωτογραφία: 
O Ζωγράφος και συγγραφέας Γιώργος Μιχελα-
κάκης (φωτό: Γιάννης Δραμιτινός)
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Πολιτιστικός ιμπεριαλισμός και παγκοσμιοποίηση

Οι πίνακες κρέμονται στα μουσεία
 μέχρι να γίνουν αριστουργήματα. 

Όπως οι έγκλειστοι αλήτες στις φυλακές 
μέχρι να γίνουν εγκληματίες. 

Νικόλας Κάλας
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Κουλτούρα και Τέχνη στην εποχή της παγκοσμιοποίησης

γιώργος μιχελακάκης

Η κατάσταση που περιγράψαμε σχετικά με την έλλειψη 
ανανέωσης της κουλτούρας ώστε να εκφραστεί δυναμικά 
και δημιουργικά η ζωή των μεταναστών, δεν είχε μόνο 
ως αιτία τους θεσμούς των εθνικών κέντρων, αλλά και 
τον ιμπεριαλισμό της κυρίαρχης κουλτούρας στην Αυ-
στραλία.
Η κουλτούρα ενώ ειδώθηκε από τα εθνικά κέντρα ως 
μέσο διαιώνισης του παραδοσιακού status, είχαμε και το 
παγκόσμιο κεφάλαιο που ως μέσο για την επίτευξη των 
γεωπολιτικών ανακατατάξεων με σκοπό το άνοιγμα και 
άλωση νέων αγορών, επέβαλε την πολιτιστική ομογενο-
ποίηση σε πλανητική κλίμακα.
Με τη νέα περίοδο που άρχιζε με το τέλος του Β ́ πολέ-
μου, υπήρξε ένας κόσμος στην Αυστραλία που θέλησε 
να απομακρυνθεί από την ασφυκτική επιρροή της Βρετα-
νίας και να αναπτύξει μια δική του ανεξάρτητη κουλτού-
ρα. Αυτό δεν ήταν γραφτό να επιτευχθεί. Η Αυστραλία 
καθώς ζήτησε την στρατιωτική προστασία της Αμερικής 
έγινε δορυφόρος της και πολιτιστικά.
Για το Αμερικάνικο κεφάλαιο που βγήκε κερδισμένο από 
τον πόλεμο, ο μοναδικός αντίπαλος στα οικονομικά του 
συμφέροντα, ήτανε τότε ο σοσιαλισμός ως αίτημα κοινω-
νικής δικαιοσύνης. Όμως, όπως έγινε η εφαρμογή του 
σοσιαλισμού στις χώρες του «υπαρκτού σοσιαλισμού», 
ευνόησε την αμερικανική προπαγάνδα, για να προβληθεί 
ο Δυτικός κόσμος ως ο κόσμος της πραγματικής ελευθε-
ρίας. Στη διαπάλη μεταξύ των δύο κοινωνικών συστημά-
των, η κουλτούρα και η τέχνη χρησιμοποιήθηκαν πλατιά 
ως μέσο προπαγάνδας. Μάλιστα οι μυστικές υπηρεσίες 
της CIA και Comintern αντίστοιχα έπεξαν δραστήριο και 
καθοδηγητικό ρόλο.
Όπως έγραφαν τα εγχειρίδια της CIA στις αρχές της δε-
καετίας του 50 «Είναι πιο εύκολο να υποτάξεις με την 
κουλτούρα έναν λαό από ότι με τα όπλα, γιατί έτσι κά-
νεις τον αντίπαλο να πιστεύει ότι τα δικά του συμφέροντα 
ταυτίζονται με τα δικά σου». Για το σκοπό αυτό ιδρύθη-
κε η οργάνωση Congress for Cultural Freedom, σε 35 
χώρες με στόχο «να διαδοθούν οι δυτικές αξίες, και ο 
δυτικός πολιτισμός παντού, για να αποτελέσουν φραγμό 
στη διάδοση των σοσιαλιστικών αξιών». Στην Αυστραλία 
η οργάνωση είχε ως σύνδεσμο με την CIA τον ποιητή 
McAuley και πρόεδρο για χρόνια τον Sir John Kerr, ο 
οποίος αργότερα χρημάτισε Γενικός Κυβερνήτης της Αυ-
στραλίας και ο οποίος με εντολή των αμερικανών και των 
άγγλων έπαυσε την κυβέρνηση του Whitlam. (Frances 
Stonor Saunders, “Who paid the piper? The CIA and 
the cultural cold war” 1999. Και: John Pilger, “A Secret 
Country”1989).
Το πρόταγμα του πολιτισμού επιστρατεύτηκε και πάλι για 
να σωθεί ο κόσμος από τους βαρβάρους και τον βαρβα-
ρισμό. Όπως έχει γράψει, ο καθηγητής Tony Fray, από 
το πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ στο βιβλίο του με τίτλο Old 
Worlds New Visions, «...Η επίκληση του πολιτισμού ποτέ 
δεν αποτέλεσε μια ιδέα ουδέτερη. Ιστορικά χρησιμοποι-
ήθηκε για να νομιμοποιηθεί η επιβολή μιας κουλτούρας 
επί μιας άλλης... Οι μορφές της αποικιοκρατίας μπορεί 

να αλλάζουν, αλλά η στρατηγική της κυριαρχίας συνεχί-
ζεται... Ο πολιτισμός ως η εξιδανικευμένη όψη του βαρ-
βαρισμού, αποτέλεσε το ιδεολογικό όπλο της νεοαποικι-
οκρατίας...»
Αυτό που η αποικιοκρατία πετύχενε σε περασμένους αι-
ώνες καθώς παρα- μόρφωνε την ιστορία, τη μνήμη, τη 
φωνή και την εικόνα των λαών που υποδούλωνε, ανα-
λάμβανε τώρα να το κάνει ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός 
παγκόσμια. Με την μαζική εξαγωγή αμερικανικών κε-
φαλαίων σε όλο τον κόσμο, και τις νέες συμμαχίες που 
επιβλήθηκαν, η Αμερική εξήγαγε μαζικά την «ιδέα της 
αισθητικής» ως θρησκεία των μεσαίων στρωμάτων, για 
αναπλήρωση της ατομικής υπαρξιακής αγωνίας τους, 
σαν αυτή που προσφέρει η παγιδευμένη θρησκεία μέσα 
στον κληροκρατούμενο θεσμό.
Αν για τα εργατικά στρώματα του πληθυσμού η θρη-
σκευτικού τύπου κουλτούρα ήταν ακόμα χρήσιμη, για 
τα μεσαία στρώματα δεν ήταν, γιατί οι επιστημονικές και 
καλλιτεχνικές καινοτομίες ανέτρεπαν τις παλιές δοξασίες, 
έτσι η αισθητική προσφερόταν ως η νέα θρησκεία με όλη 
την σημασία της λέξης.
Πρέπει να σημειώσουμε πως η αντικατάσταση του θε-
σμού της θρησκείας από αυτόν της τέχνης, ήταν μια επι-
θυμία του Γάλλου κοινωνιολόγου Auguste Comte, που 
από τα μέσα του 19ου αιώνα βλέποντας τον ανηθικισμό 
της κοινωνίας που επέβαλε ο καπιταλισμός, πάσχισε να 
πείσει τους βασιλιάδες και τους τραπεζίτες της εποχής 
του, να συνδράμουν στην αντικατάσταση της θρησκείας 
ως ξεπερασμένου θεσμού που δεν ανταποκρίνεται πλέον 
στον προορισμό του. Ο Comte πέθανε χωρίς να πραγμα-
τοποιήσει το όνειρό του.
Αλλά η θρησκεία της αισθητικής που οραματίστηκε ο 
Comte αποχτούσε μόλις μεταπολεμικά κάτω από την 
ηγεσία της Αμερικής τον απόλυτο κρατικό υποστηρικτή 
της. Η αρχή έγινε με την προώθηση του μοντερνισμού. 
Ενώ ήταν διωκόμενος στην Αυστραλία μέχρι και όλη 
τη δεκαετία του 1940, από την επόμενη δεκαετία κάτω 
από τον ιθύνοντα νου της CIA έγινε αποδεκτός για να 
υπηρετήσει τη βιτρίνα της κοινωνίας. Οι εθνικές γκαλερί 
λειτούργησαν ως «ζαχαροπλαστεία της τέχνης». Η τέχνη 
έχασε το κεντρί της. Έγινε θρησκεία όπου μέσα στα νέα 
μουσεία και τις πινακοθήκες που ξεφυτρώνουν παντού 
σαν μανητάρια εκληρώθηκε η προφητεία του Ησαΐα για 
το ειρηνικό βασίλειο όπου ο λύκος θα ζει με το πρόβατο, 
η λεοπάρδαλη θα ξαπλώνει παρέα με το κατσίκι και το 

λιοντάρι θα τρώει άχυρο, όπως το βόδι.
Ο πολιτισμικός σχετικισμός με την επίταση της 
παγκοσμιοποίησης της οικονομίας κατέστησε τον 
πλανήτη ολόκληρο ομογενοποιημένη αγορά, άμ-
βλυνε τις πολιτιστικές διαφορές, και τις μετέτρεψε 
σε διακοσμητικό στοιχείο των μαζικών καταναλω-
τικών κοινωνιών.
Έτσι οι μετανάστες μπορούν να χορεύουν, να 
τρώνε και να ντύνονται όπως θέλουν, ακόμα και 
οι σεξουαλικές «παρεκκλίσεις» έγιναν αποδεκτές, 
αρκεί η υπάρχουσα οικονομική δομή να μη θι-
κτεί. Μπορεί όποιος θέλει να τραγουδά αντάρτικα 
τραγούδια, αλλά δεν μπορεί να κάνει αντάρτικο. 
Μπορεί να τραγουδά τα δημοτικά τραγούδια, 
αλλά επειδή το παρελθόν είναι πεθαμένο, μόνο 
μνημονικά ξαναζεί στις επετειακές γιορτές. Ο 
ποντιακός χορός δεν εξυπηρετεί πιά πολεμικές 
προετοιμασίες. Η εκρηκτική του κινησιολογία 
προσλαμβάνεται αισθητικά. Ο σκοπός του έχει 
μετατοπιστεί, για να υπηρετεί την προβολή μιας 
συγκεκριμένης ταυτότητας, την οποία έχει ανάγκη 
το σύγχρονο άτομο, καθώς νοιώθει χαμένο μέσα 
σε μια κοινωνία χωρίς ουσιαστικούς δεσμούς. Η 
μετατόπιση μέσα στο χρόνο της κουλτούρας των 
μεταπολεμικών μεταναστών από κάτι ζωντανό που 
αντιστοιχούσε –ακόμα και με την αστυφιλία στην 
Ελλάδα– σε μορφές ομαδικότητας της καθημερι-
νής ζωής, μεταβλήθηκε τώρα στο χώρο της μετα-
νάστευσης σε ανάμνηση. Και έγινε μια ανάμνηση 
τυραννική, διότι η ζωή εδώ οδηγεί όλο και περισ-
σότερο στην μοναξιά και τον ατομικισμό.
Την αποχώριση από την ομάδα και την είσοδο 
στον ατομικισμό και στην πολιτιστική μοναξιά, 
δεν μπόρεσε ο μεταναστευτικός κόσμος να τη 
αντιμετοπίσει στην πηγή της. Η μοναξιά τον έκανε 
να κοιτάει πίσω στο εξιδανικευμένο παρελθόν και 
να το αναπαράγει. Με τον τρόπο αυτό η κουλτού-
ρα χωρίστηκε από την καθημερινή υλική πραγ-
ματικότητα. Η συνείδηση διαμερισματοποιήθηκε 
και με αυτόν τον τρόπο αναισθητοποιήθηκε. Η 
παραδοσιακή κουλτούρα του χωριού και οι συμ-
βολισμοί δεν ήταν δυνατό να μετεξεληχθούν σε 
κουλτούρα της πόλης, του εργοστασίου και του 
σουπερμάρκετ.
Αλλά ο πολιτιστικός σχετικισμός μέσα σε συνε-
χιζόμενες δομικές ανισότητες που δημιούργησε 
τεράστιες εντάσεις μεταξύ των μεταναστών και 
των παιδιών τους λειτούργησε και ως μια κρυ-
φή agenda για την ανακύκλωση των άνισων 
σχέσεων, όπου όλοι ανεξάρτητα καταγωγής και 
κουλτούρας έχουν θέση μέσα σε μια οργανική 
κοινωνία, η οποία αναπαράγει τα πλαίσια «μιας 
διαρκούς σχέσης Αφέντη/δούλου» και «η οποία 
εξασφαλίζει διαιώνιση των σχέσεων εξουσίας και 
των μορφών επικυριαρχίας που νομιμοποιούν 
την καπιταλιστική διοργάνωση του κοινωνικού 
χρόνου και της οικονομικής δραστηριότητας». (Β. 
Καραλής. «Η ψυχοδυναμική των διαπολιτισμικών 
επαφών. Η ελληνική παρουσία στην αυστραλιανή 
κοινωνία και η ανάδυση του ελληνοαυστραλιανού 
υποκειμένου», 2009).

Η συνέχεια την άλλη Παρασκευή

Στη φωτογραφία: 
O Ζωγράφος και συγγραφέας Γιώργος Μιχελα-
κάκης (φωτό: Γιάννης Δραμιτινός)
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Πολιτιστικός ιμπεριαλισμός και παγκοσμιοποίηση

Οι πίνακες κρέμονται στα μουσεία
 μέχρι να γίνουν αριστουργήματα. 

Όπως οι έγκλειστοι αλήτες στις φυλακές 
μέχρι να γίνουν εγκληματίες. 

Νικόλας Κάλας

Οι άνεργοι 
συνεχώς αυ-
ξάνονταν, ενώ 
κάθε χρόνο 
36 εκατομμύ-
ρια πάουντ 
από τόκους, 
έπεφταν στις 
τσέπες των δα-
νειστών από το 
ταμείο της Κα-
μπέρας, ποσό 
ίσο με 3 δι-
σεκατομμύρια 
δολάρια σή-
μερα. Μόνο η 
κυβέρνηση της 
Νέας Νοτίου 
Ουαλίας, έπρε-
πε να πληρώ-
σει μέχρι τον 
Απρίλη του 
1931, 739.000 
πάουντ σε δύο 
Βρετανικές 
τράπεζες, κάτι 
που αρνήθη-
κε να κάνει ο 
Jack Lang κυ-
βερνήτης της 
Νέας Νοτίου 
Ουαλίας…

O Sir Robert Gordon Menzies, πρωθυπουργός της Αυστραλίας από το 1939 ως το 1941 και από το 1949 ως το 1966.


