Ταξίδι στον Φαντασμαγορικό
κόσμο της Αναρχίας
Πρόλογος από το Αναρχικό Λεξικό του Γιάννη Φούντα.
Εισαγωγικό σημείωμα: Νίκος Κατσιαούνης
Η ιστορία είναι ένας εφιάλτης από τον οποίο προσπαθούμε να
ξυπνήσουμε, μας έλεγε ο Τζέιμς Τζόις στον Οδυσσέα του. Το
Αναρχικό λεξικό του Γιάννη Φούντα είναι ένα μνημειώδες (καλά
διαβάσατε) έργο που μόνο θαυμασμό μπορεί να προκαλέσει στους
αναγνώστες του. Αποτελεί ένα οδοιπορικό του συγγραφέα στα
σπλάχνα, τα νεφελώματα και τις χωροχρονικές α-συνέχειες του
Ελευθεριακού Σύμπαντος, το οποίο, όντας καμωμένο «από τη
σκοτεινή ύλη της Ιστορίας», στέκει μετέωρο να φεγγίζει τις
προσπάθειες του ανθρώπου να αντιμετωπίσει την «πρόκληση» της
Ελευθερίας και της Άναρχης Τάξης. Επιλέγουμε σαν Βαβυλωνία να
δημοσιεύσουμε τον πρόλογο του βιβλίου όχι για να προωθήσουμε
την παρούσα έκδοση (δεν μας έχει καθόλου ανάγκη), αλλά γιατί ο
πρόλογος αυτός εμπεριέχει μια εξαιρετικά σύντομη αλλά οξυδερκή
και λεπτεπίλεπτη, αρκούντως ακονισμένη, έποψη του ελευθεριακού
και αναρχικού κοσμοειδώλου (αν φυσικά μας δανείζει η φιλοσοφία
αυτή την έννοια). Η ρητορική δεινότητα, το κυνικό χιούμορ και
ο κοφτερός λόγος του προλόγου προδιαθέτει επαρκώς τον
αναγνώστη για το ταξίδι στον φαντασμαγορικό κόσμο της
Αναρχίας. Προσδεθείτε λοιπόν και ξεκινάμε…
Σύντομος Λόγος περί της Μεθόδου
«Σε μια εποχή καθολικής εξαχρείωσης
το να λες την αλήθεια
είναι μια επαναστατική πράξη»
Τζορτζ Οργουελ
Το νόημα της ρήσης του Όργουελ μπορεί να μην τίθεται ακόμη εν
αμφιβόλω, αλλά το αιώνιο ερώτημα ποια τέλος πάντων από τις
διάφορες «αλήθειες» είναι επαναστατική και ποια από τις

αδιάφορες «επαναστάσεις» αληθινή θα παραμένει αναπάντητο
πιθανώς εσαεί. Γιατί αν η γλώσσα δεν «εφευρέθηκε» παρά για να
μπορούμε, κατά πώς λέγεται, να διατυπώνουμε ενάρθρως και
εγγράφως τα «κατά συνθήκην» και μη ψεύδη μας, τότε αληθινό
λογίζεται, όπως προκύπτει από την ετυμολογία, καθετί που δεν
το σκεπάζει το πέπλο της λήθης. Ωστόσο δεν προκύπτει από
πουθενά πως όλα όσα πέρασαν αλώβητα μέσα από τις δίνες του
χρόνου και εντυπώθηκαν στη συλλογική μνήμη διαδραματίστηκαν
στο σύνολό τους στη σφαίρα του πραγματικού.
Είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι ως έλλογα και συνεπώς ευφάνταστα
όντα πάντα τρέφονταν (πέρα από τις σάρκες των ομοίων τους) με
προσωπικούς,
κοινωνικούς,
εξουσιαστικούς
αλλά
και
«απελευθερωτικούς» μύθους και φυσικά η κυριαρχία –που εκ των
πραγμάτων κρατά πάντα ζηλότυπα το ρόλο του βασικού αφηγητή–
έκανε και κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μην τους στερηθούν.
Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι η απόλαυση που αντλούν ο ακροατής και
ο αναγνώστης ακόμα και από μια απλή γραμμική εξιστόρηση είναι
ευθέως ανάλογη με αυτήν του αφηγητή, ο οποίος επιδιώκοντας το
κοινωνικώς τερπνόν μετά του κυριαρχικώς ωφελίμου την διανθίζει
ενίοτε με εκτιμήσεις, υπερβολές, μύθους και παραβολές
προκειμένου να καλύψει τις χωροχρονικές ασυνέχειες και τις
ιδεολογικές ασυμβατότητες της ιστορίας του ώστε να εκμαιεύσει
έτσι το επιθυμητό δίδαγμα.
Ανέκαθεν την πραγματικότητα υποκαθιστούσε σταδιακά και έντεχνα
το είδωλό της, πόσο μάλλον σε καιρούς σαν τους σημερινούς που
η ούτως ή άλλως σχετική αξία των ιστορικών μαρτυριών
καθίσταται εντελώς συμβατική καθώς τα πάντα πια μοντάρονται
αυτόματα και διυλίζονται κατάλληλα στο θαυμαστό εργαστήριο της
μιντιακής απονεύρωσης και καταστολής. Μια αναλογική εικόνα του
τρόπου που λειτούργησε μέσα στο χρόνο ο μηχανισμός αποτύπωσης
της πολυμορφίας των εκφάνσεων του κοινωνικού ανταγωνισμού θα
έχει κάποιος, αν φανταστεί και μόνο πώς θα διαχειριστούν οι
κυρίαρχοι του μέλλοντος τις ψηφιακές μαρτυρίες του παρόντος,
οι οποίες φυσικά θα αποτελέσουν την αυριανή πρώτη ύλη της
εικονικής πλέον ιστορίας.

Το ότι κάθε μέθοδος αναπαράστασης των κοινωνικών τεκταινομένων
μπορεί να προσδώσει διαφορετική χρηστική αξία στα ίδια τα
γεγονότα το γνωρίζουν καλά όχι μόνο οι κρατούντες, αλλά και οι
αιρετικοί που αδημονούν να πάρουν μελλοντικά τη σκυτάλη της
αφήγησης, ανεξαρτήτως αν περιορίζονται προς το παρόν (με τη
χρήση ποικίλων ιδεολογικών «ψυχοδηλωτικών») στο να καρπώνονται
με κάθε δυνατή εναλλακτική μέθοδο τα ψίχουλα της πολιτικής
υπεραξίας που πετάνε σαν τ’ αποφάγια τους οι κυρίαρχοι στον
περίφημο σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας. Το γνωρίζουν φυσικά και
οι στρατευμένοι ανατροπείς που, όντας λιγότερο υποκριτές,
χρησιμοποιούν κάθε «απελευθερωτικό» μύθο και δεν κρύβουν την
πρόθεσή τους να βαλσαμώνουν πρόσωπα, θεωρίες και πρακτικές για
καλούς (επαναστατικούς) σκοπούς· όμως συνθέτοντας από
σπαράγματα κοινωνικές εποποιίες και φιλοτεχνώντας από
(επιλεκτικής)
μνήμης
αγιογραφίες
εξτρεμιστών
δεν
αντιλαμβάνονται ότι η περιλάλητη εικονοκλαστική τους διάθεση
περιορίζεται αποκλειστικά στο ιερό μένος που εκδηλώνει κάθε
πιστός μόνο για τα είδωλα του εχθρού.
Έτσι, αυτό που απ’ όλους προβάλλεται σαν ιστορία δεν είναι
παρά το φάντασμά της που εμφανίζεται να αφηγείται στον
στοιχειωμένο κόσμο της ιδεολογίας, σ’ έναν κόσμο όπου η
κυριαρχία της μεθόδου –η άσκηση μιας κατά το δοκούν
ανασύνθεσης της απώτερης πραγματικότητας– μετατρέπεται,
ανεξαρτήτως προθέσεων, σε όλες τις εκδοχές της, σε μέθοδο της
κυριαρχίας.
Επομένως ποια μπορεί να είναι η στόχευση κάποιου καθ’ έξιν
ανεξάρτητου που επιθυμεί να περιγράψει μια κοινωνική
«κοσμογονία», επί του προκειμένου την ελευθεριακή, όταν εκ των
πραγμάτων είναι αδύνατον να αποποιηθεί αφηγούμενος τον
προνομιακό και απολαυστικό ρόλο του αφηγητή;
Πώς θα κατόρθωνε να απεγκλωβιστεί από τη μέγγενη της όποιας
μεθόδου χωρίς όμως να πέσει στο λάκκο του σχετικισμού, στη
σοβαροφάνεια του επιστημονισμού ή στο ζηλωτισμό μιας
«αναρχικής» ιστορίας της αναρχίας;

Πώς θα μπορούσε να επιχειρήσει σε μερικές εκατοντάδες σελίδες
το γύρο του άναρχου και ουσιαστικά ατελεύτητου Ελευθεριακού
Σύμπαντος το οποίο, καθώς είναι καμωμένο από τη σκοτεινή ύλη
της Ιστορίας, φωτίζεται μόνο κατά περιόδους από λαμπερές
κοινωνικές εκρήξεις και την ανταύγεια που αυτές καταλείπουν
όταν τις καταπίνουν οι μαύρες τρύπες του κόσμου της
κυριαρχίας;
Πόσο μάλλον, όταν είναι παραδεκτό ότι στο παράλληλο αυτό
κοινωνικό στερέωμα τα πρώτα ίχνη τού σταδιακού σχηματισμού του
πυρήνα του ανιχνεύονται σε απύθμενα χωροχρονικά βάθη. Πόσο
μάλιστα, όταν από το 19ο αιώνα που αυτός ο πυρήνας αρχίζει να
αποκρυσταλλώνεται σε μια δέσμη κοινωνικών αξιών, συνυπάρχουν
γύρω του μέχρι τις μέρες μας σμήνη ιδεολογικών σχηματισμών,
(μαυρο)κόκκινοι γίγαντες και χλωμοί νάνοι, σταθερά θεωρητικά
σχήματα και ρευστές απόψεις, πλάνητες και πλανημένοι, φωτεινοί
κομήτες και διάττοντες αστέρες.
Πόσο μάλιστα, όταν σ’ αυτό το Σύμπαν οι φωτοσκιάσεις κάποιων
βομβιστικών εκρήξεων έχουν μεγεθύνει υπερβολικά το ανάστημα
ορισμένων και θαμπώσει με τη λάμψη και τον κρότο τους
κοινωνικά εγχειρήματα και πρόσωπα που συστηματικά υπονόμευσαν
το κυρίαρχο θέαμα, αλλά δεν κατάφεραν να πυρπολήσουν τη λαϊκή
φαντασία με το θέαμα της υπονόμευσης της κυριαρχίας, αφού στη
συλλογική μνήμη πιο εύκολα καταγράφονται απόηχοι και
εντυπώσεις από βροντερές επιχειρήσεις και δυσκολότερα οι
δημιουργικές απόψεις. Όταν είναι επίσης προφανές πως
ελευθεριακές διαδικασίες και καινοτομίες στο χώρο της
οικονομίας, της εργασίας, της εκπαίδευσης και των νοοτροπιών
έχουν αλεστεί στην τεράστια αφομοιωτική μηχανή με αποτέλεσμα
τη γέννηση εναλλακτισμών του σωλήνα, ιδεολογημάτων πολλαπλών
χρήσεων και πλήθους αμφίβολης χρηστικής αξίας ατομικών και
κοινωνικών αθλοπαιδιών.
Ως περιπλάνηση [dérive] στις μητροπόλεις, οι καταστασιακοί
όριζαν την τεχνική «του βιαστικού περάσματος μέσα από ποικίλες
ατμόσφαιρες [ambiances]». Η εφαρμογή μιας συγγενούς τεχνικής
στην κοινωνική κοσμολογία έκρινα ότι πιθανώς μπορεί να

οδηγούσε σε μια «αμφίδρομη» αφήγηση. Αυτή που επιτρέπει η δομή
ενός
ιστορικού-εγκυκλοπαιδικού
λεξικού
το
οποίο,
κατακερματίζοντας το ιστορικό προγενέστερο στα εξ ων συνετέθη,
παραδίδει… χαιρέκακα τη σκυτάλη και την ευθύνη μιας κατά
βούληση εξιστόρησης στον αναγνώστη. Γιατί η αυστηρή του διάταξη, όσο κι αν φαντάζει ασύμβατη για την αποτύπωση ενός εν
εντροπία κόσμου, αφήνει εντούτοις στον κάθε συνταξιδιώτη την
ελευθερία να φιλοτεχνήσει, αν θέλει, από μόνος του το ψηφιδωτό
ενός τετραδιάστατου παγκόσμιου ελευθεριακού χάρτη με την αρωγή
μιας έντυπης «χρονομηχανής», έστω κι αν αυτή είναι σκεπασμένη
από την αναπόφευκτη πάχνη μιας ματιάς συγκρατημένα
εικονοκλαστικής και ανυστερόβουλα υποκειμενικής. Η επιλογή των
λημματοψηφίδων, του επιχρωματισμού τους και του καμβά
διαποτίζεται αναπόφευκτα και συνειδητά από την εσωτερικευμένη
ελλαδική εμπειρία και βαραίνει αποκλειστικά τον πλοηγό της.
Έτσι, ουσιαστικά αυτό που παρέχεται στους αναγνώστες είναι ένα
όχημα για να περιπλανηθούν με τον τρόπο τους στα σπλάχνα, στις
παρυφές και στα νεφελώματα του Ελευθεριακού Σύμπαντος, να
ανασυνθέσουν κατά το δοκούν την ούτως ή άλλως φαντασμαγορική
ιστορία της αναρχίας ή, αν μη τι άλλο, να τη διαβάσουν σαν ένα
τερπνό, σπονδυλωτό, περιπετειώδες, κοινωνικό μυθ-ιστόρημα.
Γιάννης Φούντας
Πειραιάς,
Απρίλιος του 2014

