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Φιλήμονας Πατσάκης
Στο πολύ διδακτικό βιβλίο του Βίκτορ Σερζ «Οι αναμνήσεις ενός
επαναστάτη» υπάρχει πληθώρα αναφορών όπου οι άνθρωποι που
πίστεψαν στην επανάσταση του ’17 αντιμετώπιζαν την τρομοκρατία
που διαρκώς εξαπλωνόταν με τη δικαιολογία «της κατάστασης
πολιορκίας, της πείνας, της αντεπανάστασης, του ρεαλισμού της
ανάγκης για νέα εξουσία». Αλλά τελικά το «μονοπώλιο της
εξουσίας» επέβαλε τους ρυθμούς του θανάτου.
Τώρα βιώνουμε νέες συνθήκες υπαρκτού ρεαλισμού, από
διαφορετικό ιδεολογικό στίγμα, αλλά με πανομοιότυπες
δικαιολογίες. Πρέπει να σκεφτούμε πάνω στην προσπάθεια να
εμφανίσουν τα πρωτεία της οικονομίας επί της ζωής ως μη
αμφισβητήσιμα, όμως είναι ακριβώς η έννοια του ρεαλισμού τους
που καταρρέει, που στερεί από τους ανθρώπους κάθε δικαίωμα
στην αξιοπρέπεια και τον αυτοπροσδιορισμό.
Ο «ρεαλισμός» της διαρκούς φτωχοποίησης, της ανεργίας, της μη
ελπίδας, της οριστικής εγκατάλειψης κάθε έννοιας ευτυχίας, των
πολέμων και της καταστολής των μικρών και μεγάλων πτωμάτων,
δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει. Η διάλυση των καπιταλιστικών
υποσχέσεων, η αδυναμία συγκρότησης μιας αφήγησης που να δίνει
προοπτικές στο σύστημα, οι εμφύλιοι που ξεσπούν με πρωτόγνωρη
ευκολία και αναμοχλεύουν τα σύνορα, οι ανεξέλεγκτη ροή των
«λαθρο-προσφύγων» που έδειξαν το ζοφερό πρόσωπο των κυρίαρχων
έχουν μια κοινή συνισταμένη, ότι το κράτος δεν μπορεί πλέον
εύκολα να διευθετήσει τους όρους της ζωής.
Σωστά ο Κοροβέσης στο άρθρο του (17/10) στην «Εφ.Συν.»,
αναφέρει πως το σημαντικό γεγονός της εκτέλεσης 2 Βρετανών
πολιτών που είχαν ενταχθεί στο ISIS, χωρίς δίκη, ακολούθησε τη
δολοφονία ενός Αμερικανού υπηκόου στην Υεμένη με διαταγή του

Αμερικανού προέδρου το 2014 που είναι η πρώτη δολοφονία
Αμερικανού πολίτη πέρα από την ισχύ του Αμερικανικού
Συντάγματος…
Η αλλαγή αυτή του δικαϊκού παραδείγματος είναι συγκλονιστική.
Έρχεται να αναμιχθεί με την ευκολία που η Τουρκία πολιορκεί
πόλεις στην επικράτειά της, την ευκολία με την οποία η Ευρώπη
των ελεύθερων μετακινήσεων, της διαρκούς αναβάθμισης των
συγκοινωνιών, πήρε αποφάσεις για την κατάργηση 5 διασυνοριακών
συνδέσεων μέσω τρένων για να μη μετακινηθούν οι πρόσφυγες! Στο
ελληνικό έδαφος συνεχίζονται οι ασκήσεις των σωμάτων στρατού
σε αστικό περιβάλλον για την αντιμετώπιση συνθηκών «κατάλυσης
της κοινωνικής ειρήνης με όρους προσβολής της ασφάλειας».
Η πιο πρόσφατη έγινε στην Κω το καλοκαίρι του 2015! Ο
μετανάστης-πρόσφυγας είναι ταυτόχρονα φορέας της συνολικής
κρίσης ταυτότητας του έθνους-κράτους και μια ρωγμή στην ηθική
συγκρότηση του πολιτισμού, μια σοβαρή κρίση της οποίας η
πολιτική λύση είναι και μια επίπονη διαδικασία
επαναπροσδιορισμού όλων των πολιτικών συνθηκών.
Λύση απέναντι στη σήψη δεν είναι η κάθε είδους ανάθεση, αλλά η
προσήλωση στις αξίες μιας νέας πολιτικής και κοινωνικής
συγκρότησης στη βάση της άμεσης δημοκρατίας, της αυτοοργάνωσης
και της διαρκούς αυτοθέσμισης που θα γκρεμίσει τους όρους του
«δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική».
Η νέα παραγωγική συγκρότηση δεν μπορεί να στηριχτεί στην
έννοια της ανάπτυξης αλλά της πλήρους και απόλυτης υπέρβασης
του μοντέλου της καπιταλιστικής συγκρότησης, με βάση την
αυτοδιαχείριση, τη συνεργατική δομή, τη δυνατότητα των
ανθρώπων να μπορούν να λειτουργούν οι ίδιοι τις μονάδες
παραγωγής, αλλά και της απελευθέρωσης των πολιτιστικών μονάδων
από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του κράτους και των ιδιωτικών
κεφαλαίων, την προσπάθεια διάχυσης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας στον κοινωνικό ιστό. Αυτό πηγάζει και από μια νέα
διεκδίκηση του δημόσιου χώρου ως χώρου κοινωνικού, δηλαδή ούτε
κρατικού αλλά ούτε και ιδιωτικού, ενός χώρου που θα
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Επίσης, είναι βασική παράμετρος η ανάγκη να δοθεί καθοριστική
μάχη για την πλήρη και απόλυτη αποστρατιωτικοποίηση των
δυτικών κοινωνιών, να διαλυθεί το νομικό οπλοστάσιο που
καθιστά την ίδια την κοινωνική κινητικότητα μέρος του ποινικού
δικαίου. Ήρθε η ώρα η ελευθερία να μπορέσει να συγκροτήσει η
ίδια τους όρους της ζωής. Ας μη φοβηθούμε να προτείνουμε μια
διέξοδο μακριά από το κράτος, η απελπισία δεν μπορεί να είναι
μονόδρομος.
Πηγή: https://www.efsyn.gr/arthro/lathroprosfyges-kai-katarrey
si-toy-realismoy

