
Διαμαρτυρία ενάντια σ’ ένα Άλφα κεφαλαίο 
Από την πολιτική στη φιλολογία, και πάλι πίσω 

 

 

Είχε γραφτεί σε κάποιο εγχειρίδιο ή οδηγό καλλιλογίας ή καλλιγραφίας, κάποιο από 

αυτά τα κατεβατά με αυθαίρετες εντολές προς γραφιάδες τέλος πάντων, με τα οποία 

όλοι (εννοώ όλοι οι επαγγελματίες γραφιάδες) σπεύδουν να συμμορφωθούν: 

αποφασίζεται και διατάζεται ότι το ουσιαστικό «αριστερά» (ή «δεξιά»), όταν 

αναφέρεται στο χώρο της πολιτικής, θα γράφεται με κεφαλαίο το αρχικό της γράμμα, 

ώστε να ξεχωρίζει από όλα τ’ άλλα αριστερά πράγματα (ή δεξιά, αντίστοιχα), στο 

χώρο ή οπουδήποτε αλλού. Ευφυής ιδέα – αφού κανείς και ποτέ δεν κινδύνεψε να 

μπερδευτεί, ενώ τα μπανάλ λογοπαίγνια συνεχίζονται αδιατάραχτα. Εν πάση 

περιπτώσει, αυτό εντάσσεται σε μια γενικότερη μανία να γράφονται διάφορες λέξεις 

πότε με κεφαλαίο πότε με μικρό, ώστε να επιτυγχάνονται διάφορες λεπτές και 

πολύτιμες διακρίσεις (π.χ. ο Τύπος – περίπτωση που εξυπηρετεί και προφανείς 

υπαρξιακές ανάγκες κάποιων γραφιάδων).  

Από τη μεριά μου, και στο πλαίσιο της ψυχρής και θρυλικής αδιαφορίας μου για 

την ορθογραφία γενικώς, προτιμώ να γράφονται με μικρά αρχικά όσο περισσότερες 

λέξεις γίνεται – ή και όλες. Θα ήθελα όμως εδώ να πω λίγα πράγματα για τη 

συγκεκριμένη περίπτωση, για την Αριστερά – εύκολα εννοείται, υποθέτω, γιατί τα 

ίδια αυτά πράγματα θα είχαν πολύ μικρότερο ενδιαφέρον για τη Δεξιά.  

Δεν θα κάνουμε τώρα ιστορική αναδρομή, κλπ, αλλά είναι προφανές ότι αν 

αυτοί οι όροι, αριστερά και δεξιά, είχαν ποτέ κάποια χρησιμότητα στον πολιτικό 

λόγο, αυτή η χρησιμότητα θα ήταν σχετική ή καλύτερα σχεσιακή: κάτι ή κάποιος 

βρίσκεται πιο αριστερά ή πιο δεξιά από κάτι ή κάποιον άλλο, ενώ και τα κριτήρια 

αυτής της εκτίμησης είναι επίσης σχετικά. Για να αναφερθούμε σε μερικά από τα 

κριτήρια που έχουν χρησιμοποιηθεί ιστορικά για την εφαρμογή μιας τέτοιας 

διάκρισης, ένα από αυτά ήταν π.χ. η πίστη στην Πρόοδο (με κεφαλαίο Π!), με το 

«αριστερό» να ταυτίζεται με το «προοδευτικό»: στην περίπτωση αυτή, για όσους η 

ιδέα της προόδου έχει πέσει σε οριστική ανυποληψία, η διάκριση χάνει κάθε σημασία 

– ενώ, για όσους εξακολουθούν να πιστεύουν σε αυτήν, η διάκριση παίρνει 

αναπόφευκτα άλλη σημασία. Ή πάλι, ο άξονας αριστερά-δεξιά μπορεί να ορίζεται σε 

σχέση με την επιθυμία για κοινωνική αλλαγή, ή ίσως πιο συγκεκριμένα ή πιο 

ωφέλιμα σε σχέση με ταξικά κριτήρια, με την αριστερά να υποστηρίζει τους από 

κάτω, τους φτωχούς, το προλεταριάτο, κοκ. Ωστόσο κι αυτές οι έννοιες χρειάζονται, 

κάθε στιγμή, διευκρίνιση: εννοώ ότι είναι ιστορικές και όχι δεδομένες. Σε άλλα 

συμφραζόμενα πάλι, αυτά της υψηλής πολιτικής ας πούμε, η αριστερά και η δεξιά 

μπορεί να δηλώνουν απλά (παραθέτω έναν παλιόφιλο) «ποικιλίες ερπετών που 

κατέχουν ή ορέγονται την εξουσία»: στην τελευταία περίπτωση, η διάκριση μπορεί 

να διατηρεί μια ορισμένη σημασία σε κάποια, αντίστοιχα υψηλή, δημοσιογραφία, 

όμως χάνει κάθε αξία π.χ. για μένα και τους φίλους μου. 

Τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα όταν γράφουμε «η Αριστερά», με κεφαλαίο 

άλφα και με οριστικό άρθρο; Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η κεφαλαία αριστερά έχει 

την τάση να υποστασιοποιείται – και λέγοντας αυτό δεν εννοώ κάποια υψηλή ή 

δυσκολονόητη φιλοσοφική έννοια: εννοώ ότι θεωρείται μια οντότητα με ανεξάρτητη 

ύπαρξη, ή με άλλα λόγια ότι όλη η προηγούμενη συζήτηση για το σχετικό και το 

σχεσιακό της περιεχόμενο θεωρείται τελειωμένη ή δεδομένη, ότι έχει γίνει και ότι 

όλοι συμφωνήσαμε στο συμπέρασμα, μια για πάντα, χωρίς ωστόσο και να μας 

ανακοινώνουν ποιο είναι αυτό το συμπέρασμα. Όμως, το ξαναλέω, όπως όλες οι 

έννοιες, ή κι οι ιδέες ή και οι λέξεις, η αριστερά μπορεί να είναι μόνο σχετική ή 



καλύτερα σχεσιακή. Ορίζεται από τη σχέση της με άλλα πράγματα ή έννοιες κλπ. κι 

αυτή η σχέση είναι βέβαια ιστορική, είναι κάτι που αλλάζει. Αν η λέξη «αριστερά» 

έχει κάποια χρησιμότητα ή σημασία στον πολιτικό λόγο, αυτή θα είναι σχεσιακή. Δεν 

υπάρχει, ας πούμε, κάποιο μεγάλο σπίτι που να λέγεται Αριστερά – «η Αριστερά και 

η Δεξιά, τα δυο Μεγάλα Σπίτια», όπως έλεγε πριν κάμποσο καιρό κάποιος 

νοικοκυραίος, που είχε προφανώς στο νου του από τη μια μεριά το Σεράι και από την 

άλλη την Καλύβα του Καραγκιόζη. 

Υποτίθεται ότι αυτή η φιλολογική διάκριση του κεφαλαίου θέλει, όπως είπαμε, 

να μας βοηθήσει για να μην μπερδευτούμε. Όμως, αυτό που μας μπέρδευε και μας 

μπερδεύει πάντα είναι οι ουσιοκρατίες, κι αυτό που μας βοηθάει να ξεμπερδέψουμε, 

να ξεχωρίσουμε τα πράγματα, είναι η σχεσιακή σκέψη. Ασφαλώς όλ’ αυτά δεν είναι 

αθώα (οι ξύλινες έννοιες έχουν την ίδια λειτουργία που έχουν οι ξύλινες πάπιες στο 

κυνήγι) κι ίσως όλ’ αυτά ν’ αποχτάνε μεγαλύτερη σημασία όταν «η Αριστερά» 

διεκδικεί ή κατέχει την εξουσία, ή έτσι νομίζει. Υπάρχει άραγε κάτι πιο 

«ουσιοκρατικό» από την εξουσία; – εννοώ κάτι που να προβάλλει πιο ουσιοκρατικές 

αξιώσεις. Όταν λέω «ουσιοκρατία», πάλι δεν εννοώ διάφορα αόριστα και νεφελώδη 

φιλοσοφικά αλλά κάτι πολύ χειροπιαστό. Μια Αριστερά με κεφαλαίο α υποστηρίζει 

ότι είναι αριστερά από γεννησιμιού της και θα είναι μέχρι θανάτου, χάρι σε κάποια 

εσωτερική της ποιότητα. Επομένως μπορεί να κάνει ότι-νάναι, μπορεί να κάνει 

οτιδήποτε το δεξιό (π.χ. να πυροβολήσει τους εξεγερμένους εργάτες, για να 

θυμηθούμε τις δυο γνωστότερες Αριστερές, με κεφαλαίο, των αρχών του 20ού 

αιώνα), μπορεί να κάνει ό,τι κι η Δεξιά κι όμως να παραμένει Αριστερά, να 

ισχυρίζεται ότι παραμένει αριστερά. Αυτό εννοώ ουσιοκρατική Αριστερά, Αριστερά 

με άλφα κεφαλαίο. 

Μια σχεσιακή αριστερά, με άλφα μικρό (ή και σε κύκλο, αν θέλετε), δεν έχει 

γεννηθεί αριστερά, ούτε θα πεθάνει αριστερά, δεν είναι, όχι μ’ αυτή την έννοια 

τουλάχιστον, κάνει, και γίνεται, και σχετίζεται. Το εάν είναι, ή εάν θα την πούμε 

αριστερά (και με ποια έννοια), εξαρτάται από το τι κάνει, τι γίνεται και με τι 

σχετίζεται.  
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(πάνω σε σημειώσεις και σε γεγονότα του Απρίλη) 


