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Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 137-146 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 

Daniel Miller, 2008, The Comfort of Things, Cambridge, UK & Maiden, 
MA, USA, Polity Press, 302 σελ. 

Ο τίτλος του παρόντος βιβλίου 
παραπέμπει, ίσως σκόπιμα, στον 
τίτλο του μυθιστορήματος του Ian 
McEwan The Comfort of Strangers. 
Σε αντίθεση όμως με την απάνθρω
πη και αφόρητη βία που απασχόλη
σε τον μυθιστοριογράφο, τον αν
θρωπολόγο δείχνει να τον απασχο
λεί η βαθειά ανθρώπινη όψη των 
σχέσεων που διατηρούν τα άτομα 
που γνώρισε και στα σπίτια των 
οποίων μπήκε, με τα αντικείμενα 
που τους περιτριγυρίζουν, η «θλίψη 
της ζωής και η παρηγοριά των 
πραγμάτων» (σ. 3). 

Συγγραφέας δέκα βιβλίων, συν-
συγγραφέας και επιμελητής άλλων 
τόσων, ο Βρετανός ανθρωπολόγος 
Daniel Miller είναι γνωστός για το 
έργο του στα πεδία του υλικού πολι
τισμού και της κατανάλωσης. Στα
θερή συνιστώσα της θεωρητικής του 
συνεισφοράς αποτελεί η υπέρβαση 
της δυϊκότητας υποκειμένου/αντι
κειμένου και η ανάδειξη των τρό

πων με τους οποίους οι σχέσεις με 
τον υλικό κόσμο και η δραστηριότη
τα της κατανάλωσης συγκροτούν 
ταυτότητες και δημιουργούν κοινω
νικές σχέσεις. Η προσέγγιση του 
Miller έχει απελευθερώσει την κα
τανάλωση από το ηθικό βάρος της 
ως φαινομένου αλλοτρίωσης και τυ-
φλής υποταγής στις επιταγές της 
αγοράς, καθώς και από τη δευτε
ρεύουσα θέση της σε σχέση με την 
παραγωγή. Ακόμη, ελέγχει τη δαι-
μονοποίηση της σχέσης με τον υλικό 
κόσμο και ειδικότερα της κατανά
λωσης αντικειμένων ως υποκατά
στατου πιο «αυθεντικών» δι-υποκει-
μενικών σχέσεων. 

Εστιάζοντας σε όψεις του υλικού 
πολιτισμού και της κατανάλωσης, 
όπως είναι η τροφή, η ένδυση, η χρή
ση του διαδικτΰου και της κινητής 
τηλεφωνίας, τα αυτοκίνητα, τα προ
σωπικά αντικείμενα των ανθρώπων 
στα σπίτια τους, οι επιλογές τους 
στη διακόσμηση και διαμόρφωση 
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του ιδιωτικού τους χώρου, οι ερευ
νητικές αναζητήσεις του Miller κι
νούνται σε ευρΰ γεωγραφικά πλαί
σιο -Καραϊβική, Ινδία, Λονδίνο. 

Με την «παρηγοριά των πραγ
μάτων» ο Miller επιστρέφει στην 
πόλη όπου κατοικεί και εργάζεται, 
τμήματα της οποίας έχουν αποτελέ
σει ήδη πεδίο των ερευνών του. Στο 
παρόν βιβλίο, ωστόσο, επιλέγει να 
απομακρυνθεί από τις συμβάσεις 
που διέπουν τα ακαδημαϊκά δημο
σιεύματα στο χώρο της εθνογρα
φίας, με πολλούς τρόπους: η γραφή 
του, αφηγηματική και προσωπική, 
οι λιγοστές θεωρητικές του αναφο
ρές (Hegel, Durkheim, Bourdieu) 
βρίσκονται συγκεντρωμένες στον 
επίλογο του βιβλίου, όπου και η βα
σική προβληματική που υποστήριξε 
το ερευνητικό εγχείρημα. Βιβλιο
γραφία δεν υπάρχει όσο για το ιστο
ρικό και τη μεθοδολογία της έρευ
νας, περιγράφονται σε πεντασέλιδο 
παράρτημα (σ. 298-302) στο τέλος 
του τόμου. 

Καινοτομία μπορεί να θεωρηθεί 
η επιλογή του «πεδίου», η οποία δια
φέρει ριζικά από εκείνα της κοινωνι
κής ανθρωπολογίας: ένας δρόμος στο 
Νότιο Λονδίνο, η «Stuart Street», έ
νας δρόμος που δεν αποτελεί «οΰτε 
κοινωνία, οΰτε πολιτισμό, οΰτε γειτο
νιά, οΰτε κοινότητα... (και)...δεν πα
ρουσίαζε κανέναν λόγο για να επιλε
γεί» (σ. 5-6). 

Η επιλογή ενός τέτοιου χωρικοΰ 
πλαισίου αλλά και η «τυχαιότητα» 
που αυτή συνεπάγεται, είναι σαφές 

πως υπηρετεί την επιθυμία υπέρβα
σης των περιορισμών και των προ
σμονών που ενέχει η αναφορά σε 
κατηγορίες, είτε αυτές προέρχονται 
από το θεωρητικό οπλοστάσιο των 
κοινωνικών επιστημών, είτε από τον 
κοινό λόγο. Σημειώνοντας πως τα 
σΰγχρονα λονδρέζικα νοικοκυριά 
που κατοικοΰν στην «Stuart Street» 
ελάχιστη ομοιότητα έχουν με τα συ
νήθη «αντικείμενα» της κοινωνικής 
επιστήμης και έρευνας, ο συγγρα
φέας χαρακτηρίζει το ερευνητικό 
εγχείρημα του ως «πείραμα με στό
χο να βρεθοΰν άνθρωποι χωρίς να 
καταφΰγουμε σε κατηγορίες όπως η 
καταγωγή, το φΰλο, η "ταυτότητα"... 
χωρίς να τους επιλέξουμε ως παρα
δείγματα "Ασιάτη", "άνδρα" ή "μέ
λους της εργατικής τάξης"» (σ. 4). 
«Βασικός μου στόχος στην έρευνα 
αυτή δεν είναι αυτά που μαθαίνου
με γνωρίζοντας την κοινωνική τάξη, 
το φΰλο ή την καταγωγή των ανθρώ
πων αλλά πρωτίστως το η δεν μα
θαίνουμε από τις κατηγορίες αυτές... 
γιατί η ποικιλία την οποία συναντά
με στο παρόν βιβλίο δεν ανάγεται 
σε κοινωνιολογικές κατηγορίες ή 
ταμπέλες...» (σ. 292, δική μου υπο
γράμμιση). 

Στο χωρικό αυτό πλαίσιο, το εν
διαφέρον του Miller και της συ
νεργάτιδας του Fiona Parrot εστιά
στηκε σε εκατό νοικοκυριά (τριάντα 
από τα οποία περιλαμβάνονται στο 
βιβλίο του), με αποτέλεσμα τριάντα 
«πορτραίτα» κατοίκων της «Stuart 
Street». 
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Στην «Stuart Street» κατοικούν 
νέοι και ηλικιωμένοι, ετερόφυλοι, 
ομόφυλοι, οικογένειες, ζευγάρια 
και μοναχικοί, Βουδιστές και Χρι
στιανοί, μετανάστες πρώτης γενεάς, 
Βρετανοί υπήκοοι αγγλικής κατα
γωγής. Ο Stan (σ. 90-99) ευθύνεται 
για τη σφαγή δεκάδων αθώων στην 
Κολομβία. Γειτονεύει με μια γυναί
κα που έχει περιθάλψει δεκάδες 
φτωχά παιδιά της περιοχής, (σ. 57-
66). Παρακάτω ζει η Sharon μόνη 
της με την κόρη της. Επαγγελματίας 
παλαιστής εκπαιδεύει δασκάλους 
στην κοινωνιολογία και εργάζεται 
ως «πόρτα» σε νυκτερινά κέντρα (σ. 
241-251). Κοντά της ο Αυστραλός 
Malcolm, αβοριγινικής καταγωγής 
από την πλευρά της μητέρας του, 
έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον 
εικονικό, καταγράφοντας αναμνή
σεις και ιστορίες του λαοΰ του σε 
ηλεκτρονικά αρχεία στο φορητό 
υπολογιστή του και περιορίζοντας 
στο ελάχιστο την υλική μορφή των 
αντικειμένων που τον περιτριγυρί
ζουν (σ. 67-72). 

Είναι λοιπόν ένα βιβλίο που, ό
πως λέει ο συγγραφέας, «είναι η ι
στορία τριάντα, εξαιρετικά διαφο
ρετικών, ανθρώπων που κατοικούν 
σε ένα δρόμο του νότιου Λονδίνου 
... ένα βιβλίο για το πώς οι άνθρωποι 
εκφράζονται μέσω των πραγμάτων 
που κατέχουν, για το τι μπορούν να 
μας πουν αυτά για τις ζωές τους» (σ. 
1), που μας δείχνει, για μιαν ακόμη 
φορά, πως οι σχέσεις των ανθρώπων 
με τα υλικά «πράγματα» είναι εξί

σου σημαντικές με τις σχέσεις με άλ
λους ανθρώπους και πως δεν διαχω
ρίζονται από αυτές. 

Εστιάζοντας στις σχέσεις που 
διατηρούν οι άνθρωποι με τα αντι
κείμενα που κατέχουν, ο Miller επα
νέρχεται στα ζητήματα που τον απα
σχολούν σε όλες του τις έρευνες: τη 
σημασία της «υλικότητας» για τη 
ζωή των ανθρώπων και τη συγκρό
τηση των σχέσεων των υποκειμένων 
με τον υλικό πολιτισμό. Πώς, όμως, 
συγκροτούνται οι σχέσεις αυτές και 
ποιο πλαίσιο τις οργανώνει; 

Η πρόκληση που αντιμετωπίζου
με σήμερα, υποστηρίζει ο Miller, εί
ναι να βρεθεί ένας τρόπος προσαρ
μογής της ανθρωπολογικής μελέτης 
της κοινωνίας και του πολιτισμού σε 
εκείνη του «αστικού υποκειμένου» 
(urban individual). Με τα τριάντα 
«πορτραίτα» της «Stuart Street», μας 
προτείνει έναν τρόπο απάντησης 
στην πρόκληση αυτήν. Το σύγχρονο 
Λονδίνο, κατ'εκείνον, αποτελεί φαι
νόμενο μιας «άνευ προηγουμένου ε-
τερογένειας» (σ. 296): «ουδέποτε 
τόσοι πολλοί άνθρωποι με τόσες δια
φορετικές καταγωγές έχουν βρεθεί 
σε τόση εγγύτητα» (σ. 3). Στο πλαί
σιο της μετά-πόλης αυτής, συνεχίζει, 
υπερβατικές έννοιες όπως της «κοι
νωνίας» και της «κοινότητας», της 
«γειτονιάς», ακόμη και της θρησκεί
ας και οι συναφείς κοσμολογίες έ
χουν πλέον περιορισμένη σημασία 
για τα υποκείμενα, «...δε φαίνεται 
να υφίσταται ανάγκη ευθυγράμμι
σης με τις αφηρημένες αυτές έννοι-
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ες» (σ. 283-4). Ως εάν να έχει ανατε
θεί «από πάνω προς τα κάτω» -από 
την εκκλησία ή το κράτος στο άτο
μο- η δημιουργία και διατήρηση 
«τάξης πραγμάτων» ή «κοσμολο
γίας». 

Ωστόσο, εάν όντως έχει συμβεί 
κάτι τέτοιο, η έρευνα στην «Stuart 
Street» επιφυλάσσει ενδιαφέροντα 
ευρήματα: δεν παρατηρούνται φαι
νόμενα αποδιάρθρωσης σχέσεων, 
ακραίας εξατομίκευσης, ανομίας, 
τα οποία συνήθως συνδέονται με 
απουσία ένταξης σε συλλογικότη-
τες ή αφοσίωσης σε συνεκτικές έν
νοιες όπως η θρησκεία ή η κοινω
νία. Πράγματι, οι κάτοικοι της δεν 
είναι λιγότερο ηθικοί, οΰτε πιο πα-
ραβατικοί από τους κατοίκους του 
χωρίου της Ινδίας που είχε μελετή
σει παλαιότερα ο Miller, ή από τους 
Λονδρέζους του Μεσοπολέμου (σ. 
284). Η έρευνα έχει καταστήσει εμ
φανές, σημειώνει, πως υποκείμενα 
που δεν καθοδηγούνται πλέον από 
θρησκευτικές ή πολιτισμικές παρα
δόσεις εξακολουθούν να επιδεικνύ
ουν συνοχή και ακεραιότητα στη 
μορφή και την τάξη των σχέσεων 
τους (σ. 295). 

Οι «σχέσεις» είναι όρος-κλειδί 
για τον Miller. Σε καμιά περίπτωση 
δεν προκύπτει από τις περιπτώσεις 
που μελετά η εικόνα του εξατομι
κευμένου, απομονωμένου υποκει
μένου ως εναλλακτικού της κοινω
νίας. Αντίθετα, από τα «πορτραίτα» 
της «Stuart Street» εξάγεται η αντί
ληψη της ακραίας εξατομίκευσης 

ως ένδειξης αποτυχίας στη ζωή, και 
η απόδοση θεμελιώδους σημασίας 
στις σχέσεις - με μέλη του άμεσου 
οικογενειακού περιβάλλοντος, συ
ντρόφους, συνάδελφους και φίλους 
τους (σ. 286). Εάν λοιπόν αποδε
χτούμε πως υφίσταται εναλλακτική 
επιλογή στις έννοιες της «κοινω
νίας», της «κοινότητας» ή της «γει
τονιάς», αυτή αφορά υποκείμενα 
που δημιουργούν και καλλιεργούν 
σχέσεις με άλλους ανθρώπους και 
με τον υλικό κόσμο. 

Περαιτέρω καινοτομία αποτελεί 
η θέση του Miller πως μπορούμε να 
εφαρμόσουμε τις ίδιες μεθόδους 
που παραδοσιακά χρησιμοποιούμε 
για τη μελέτη κοινωνιών και πολιτι
σμών για να μελετήσουμε το νοικο
κυριό ή το άτομο, με την προϋπόθε
ση να αναγνωρίσουμε πως οι μικρο
σκοπικές αυτές μονάδες δημιουρ
γούν κοσμολογίες και τάξεις πραγ
μάτων, τρόπους ζωής, πρότυπα πο
λιτισμικών μορφών, αίσθηση ηθι
κής, δημιουργήματα, δηλαδή, τα 
οποία συνήθως αποδίδονται σε ευ
ρύτερα κοινωνικά μορφώματα και 
συλλογικότητες. Μας προτείνει «να 
δοΰμε το δρόμο ως ένα πεδίο έρευ
νας (field site) σε ισότιμη βάση με τη 
Νέα Γουινέα: μια συλλογή ποικίλων 
κοινωνιών, καθεμιά από τις οποίες 
θα αντιμετωπίσουμε με σεβασμό, 
ως «κοσμολογική τάξη». Ακριβώς 
όπως παραδοσιακά μαθαίνουμε 
από τη μελέτη της ποικιλίας των κοι
νωνιών, έτσι μπορούμε να μάθουμε 
από την ποικιλία των μικρόκοσμων» 
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(σ. 6). «Για μένα, η "Stuart Street" 
είναι η Νέα Γουινέα και το κάθε 
νοικοκυριό είναι μια φυλή» (σ. 295). 

Η ανθρωπολογία, μας θυμίζει ο 
Miller, καταπιάνεται με τις μικρολε-
πτομέρειες της καθημερινότητας, 
διατηρώντας ταυτόχρονα το στόχο 
της κατανόησης και ερμηνείας του 
ευρύτερου συνόλου της ανθρωπότη
τας. Μελετώντας τα υποκείμενα -εν 
προκειμένω τον κάθε κάτοικο της 
«Stuart Street»- με τα εργαλεία της 
κοινωνικής ανθρωπολογίας, αναζη
τούμε, όπως και όταν προσεγγίζου
με ευρύτερους κοινωνικούς σχημα
τισμούς, τη λογική ή «κοσμολογία» 
που συνδέει και δίνει νόημα στις 
διάφορες όψεις και πρακτικές του 
υποκειμένου: κοινωνικές, οικονομι
κές, υλικές, σεξουαλικές, κ.ά. Στην 
αντίληψη αυτήν, ο υλικός πολιτισμός 
του νοικοκυριού ή του υποκειμένου 
εκφράζει μια τάξη, μια «πολΰ μικρή 
αλλά ολιστική κοσμολογία» που ισο
δυναμεί με αυτό που θα ονομάζαμε 
«κοινωνική κοσμολογία», εάν μελε
τούσαμε μια κοινωνία, (σ. 294). 

Η ολιστική προσέγγιση του 
Miller, που εμπνέεται εν μέρει από 
την έρευνα του Bourdieu για τους 
Καβΰλους, θεμελιώνεται στην πα
ραδοχή πως υπάρχει μια συνολική 
λογική που διέπει τις σχέσεις του 
ατόμου με άλλα υποκείμενα, όσο 
και με τα αντικείμενα του υλικού 
κόσμου, και πως τα δυο αυτά είδη 
σχέσεων δεν ιεραρχούνται ως προς 
τη σημασία τους, οΰτε και διαχωρί
ζονται. Οι σχέσεις αυτές συγκρο

τούνται με βάση μιαν «αισθητική» 
την οποία ονομάζει και «τάξη πραγ
μάτων» (order of things) και «υλική 
κοσμολογία», και ορίζει ως το πρό
τυπο (pattern) των επιλογών που 
συναποτελοΰν τον τρόπο ζωής μας 
και απορρέουν από τις εκάστοτε 
συνθήκες και την προσωπική πο
ρεία ζωής του υποκειμένου. Η «αι
σθητική» αυτή διαμορφώνεται κατά 
τη διάρκεια της ζωής μας, «φτιάχνε
ται καθώς προχωράμε», μέσα από 
μια πρακτική bricolage που αντλεί τα 
υλικά της από ποικίλες και ανόμοιες 
πηγές: την εθνική-εθνοτική προέ
λευση, την εργασία, τη θρησκεία, 
την οικογένεια, και τον υλικό πολι
τισμό που μας περιβάλλει, και περι
λαμβάνει τόσο αναμενόμενα είδη 
«πραγμάτων» -συλλογές, ενθύμια, 
κατοικίδια, μουσική- όσο και τα
τουάζ, ηλεκτρονικά αρχεία, πορνο
γραφικό υλικό, Αϊ-Βασίληδες, ψεύ
τικα τηλέφωνα, ναρκωτικά. Ωστό
σο, ο Miller καθιστά σαφές πως δεν 
πρόκειται για δημιούργημα κάποι
ου «ελευθέρου» δρώντος υποκειμέ
νου, αλλά ότι προκύπτει από τις συν
θήκες και την ιστορία ζωής του/της 
καθενός-μιάς και τις συναφείς δε
σμεύσεις που αυτές συνεπάγονται, 
όπως άλλωστε δείχνει η εντυπωσια
κή ποικιλία των «πορτραίτων». 

Η «αισθητική» που προκύπτει 
κατ'αυτοΰς τους τρόπους και με τα 
κατά περίπτωση «υλικά» έχει χαρα
κτήρα πειραματικό και διαρκώς με
ταβαλλόμενο, γεμάτο αμφισημίες 
και αντιφάσεις (σε τοΰτο άλλωστε 
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δεν διαφέρει από άλλες ευρύτερες 
κοσμολογίες, μας υπενθυμίζει) 
ωστόσο παράγει σημασίες για τα 
υποκείμενα, υποστηρίζει τις ζωές 
τους, ενδυναμώνει και παρηγορεί, 
όπως μας λέει και ο τίτλος του βιβλί
ου. Έστω και ως ad hoc, προσωπικό 
δημιούργημα, παραμένει «τάξη», συ
νεκτική, ακέραιη, και ολιστική. Εάν 
διαφέρει τόσο πολΰ το τελικό αποτέ
λεσμα από άτομο σε άτομο, εάν δη
λαδή συναντάμε τόση ποικιλία και 
ανομοιογένεια στις επιμέρους αι
σθητικές που οργανώνουν την ζωή 
των κατοίκων της «Stuart Street», 
τοΰτο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 
και στο περιβάλλον στο οποίο ζουν: 
εκείνο μιας μεγαλούπολης («μετά-
πόλης», ακόμη και «μετά-κοινω-
νίας») το οποίο -εντός των ορίων 
που επιβάλλουν κατά περίπτωση οι 
οικονομικοί και κοινωνικοί κατανα
γκασμοί- παρέχει πρωτοφανείς δυ
νατότητες πρόσβασης σε ένα ευρύ
τατο και ετερόκλιτο φάσμα προϊό
ντων, ιδεολογιών, δοξασιών, μέσα 
στο οποίο πραγματοποιούνται οι 
υποκειμενικές επιλογές. 

Με τα πορτραίτα της «Stuart 
Street», ο Miller προσέθεσε ένα 
ακόμη σταθμό στην ερευνητική πο
ρεία που ξεκίνησε εδώ και είκοσι 
περίπου χρόνια, διεκδικώντας για 
τον υλικό πολιτισμό την ιδιότητα 
απαραίτητης συνθήκης για την κοι

νωνική ανθρωπολογία, ως προϋ
πάρχοντος, «πάντοτε ήδη εκεί», 
πλαισίου επιμέρους προσεγγίσεων. 

Ως ξεχωριστή καινοτομία του εν 
λόγω βιβλίου προβάλλει η πρότα
ση/πρόκληση προς την κοινωνική 
ανθρωπολογία να υπερβεί τις προ
διαγραφές που τη συνέδεσαν εξαρ
χής με τη μελέτη της «κοινωνίας» -ή 
του «πολιτισμού», σε κάθε περίπτω
ση όμως συλλογικών μορφωμάτων-
και να διεισδύσει στο μικρόκοσμο 
των ατόμων (χωρίς να μετασχηματι
σθεί σε ψυχολογία). Μένει να δοΰμε 
αν θα προκύψουν άλλες προσεγγί
σεις προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Σημαντική συνεισφορά αποτελεί 
και η στάση του ερευνητή απέναντι 
στους ανθρώπους που γνώρισε, η 
οποία μας υπενθυμίζει πόσο «έξω-
ακαδημαϊκές» έννοιες και αντιλή
ψεις από τον κόσμο του συναισθήμα
τος και των σωματικών αισθήσεων, 
εμφανείς στην προσέγγιση των κα
τοίκων της «Stuart Street» όσο και 
στον τρόπο με τον οποίο απέδωσε τις 
πραγματικότητες που γνώρισε, μπο
ρούν και πρέπει να αποτελούν μέρος 
των εργαλείων που φέρνουμε ως αν
θρωπολόγοι στα -μικροσκοπικά ή 
ευρύτερα- «πεδία» μας. 

Ρωξάνη Καυτ ανζόγλου 
Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Αστι

κής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας, ΕΚΚΕ 
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