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Ο τίτλος του βιβλίου του Carlos Taibo, Να ξανασκεφτούμε την
αναρχία[1], μας καλεί σε μια κριτική αναθεώρηση ορισμένων
πολιτικών όρων και όχι στην απόρριψη της πυκνής ιστορίας του
αναρχικού κινήματος εν συνόλω. Ο ίδιος έχει ασχοληθεί με τα
ευρύτερα αναρχικά-ελευθεριακά κινήματα, κυρίως, της Ισπανίας,
της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής.
Το βιβλίο αυτό αποτελεί έναν αναστοχασμό μέσα απ’ τα
παραδείγματα του παρελθόντος αλλά και του παρόντος, όπως το
αναρχικό κίνημα στη Ισπανία, τα εγχειρήματα χειραφέτησης στη
Λατινική Αμερική και συγκεκριμένα οι Ζαπατίστας. Ο Taibo
αναστοχάζεται πάνω στις καθιερωμένες έννοιες και πρακτικές της
αναρχίας και προσπαθεί να ανασχηματίσει ένα ελευθεριακό πεδίο
δράσης, που στηρίζεται στην άμεση δημοκρατία και την
αυτοοργάνωση των κοινωνικών αγώνων. Μέσα απ’ το συγγραφικό του
έργο[2], εγείρεται η αντιπρότασή του στο κυρίαρχο σύστημα με
πρόταγμα την άμεση δημοκρατία, την αποανάπτυξη και τρόπους να
ξεφύγουμε απ’ τη δίνη του καπιταλισμού.
Η πολιτική φιλοσοφία είναι ενεργή στον χρόνο· οι έννοιες
υποβάλλονται σε μια συνεχή ροή εντός του ιστορικού χρόνου,
επαναπροσδιορίζονται και δεν έχει νόημα να μιλήσουμε για αυτές
χωρίς να αξιοποιήσουμε τα συμπεράσματα που εξάγουμε από τα
τωρινά πειράματα χειραφέτησης. Το ενδιαφέρον στοιχείο αυτού
του βιβλίου είναι ότι μας δίνει τη δυνατότητα να ισορροπήσουμε
ανάμεσα στην πολιτική φιλοσοφία και τα κινήματα, αποτελώντας
έτσι μια προσπάθεια να ανοίξει ο δημόσιος διάλογος για τις
πρακτικές των κινημάτων.

Ο Carlos Taibo στρέφεται, αρχικά, ενάντια στους
αυτοαναφορικούς ιδεολογικούς εγκλεισμούς. Δηλαδή, στις
στείρες ιδεολογίες που αδυνατούν να περιγράψουν ό,τι ξεφεύγει
απ’ τα στενά όριά τους και κλείνονται παράγοντας εσωστρέφεια.
Θέτει την ελευθεριακή σκέψη μακριά από προμελετημένες θεωρίες
και ντετερμινιστικές διαδικασίες και τονίζει ότι οι
ελευθεριακές επαναστάσεις των τελευταίων δεκαετιών
νοηματοδοτούνται πρωτίστως ως κοινωνικές και όχι ως πολιτικές.
Είναι ένα σημαντικό στοιχείο το ότι η χειραφέτηση των ατόμων
σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο αποτελεί συγχρόνως
καταστροφικό αλλά και δημιουργικό έργο. Οι κοινωνικές
επαναστάσεις οφείλουν να γκρεμίζουν τις πατροπαράδοτες
εξουσιαστικές αρχές που επιβάλλονται απ’ την κυριαρχία του
κράτους και να εμποδίζουν την επέκταση των εμπορευματικών
σχέσεων σε κάθε τομέα της ανθρώπινης ζωής. Όμως δεν μένουν
μόνο σ’ αυτό το σημείο, αντιθέτως, προτάσσουν μια νέα
πραγματικότητα ενάντια στην εμπορευματοποίηση των ζωών μας και
δημιουργούν αλληλέγγυες, κοινωνικές δομές.
Ο συγγραφέας επιπλέον διακρίνει τα αναρχικά από τα ελευθεριακά
κινήματα. Αναρχικά θεωρεί τα κινήματα που έχουν σφιχτή
ιδεολογική σχέση με τον αναρχισμό, ενώ ελευθεριακά
χαρακτηρίζει τα κινήματα που δεν ανήκουν κατ’ ανάγκην στον
αναρχικό χώρο, αλλά έχουν κάποιες βασικές ελευθεριακές αρχές
και στηρίζονται στην άμεση δημοκρατία, τη συνέλευση και την
αυτοδιαχείριση.
Μ’ αυτά τα λεγόμενα του Carlos Taibo αναδεικνύεται η ανάγκη
αποϊδεολογικοποίησης των κοινωνικών κινημάτων. Αυτό δεν είναι
μια άχρονη ιδέα του συγγραφέα αλλά, αντιθέτως, είναι πολύ
σύγχρονη. Θα αναφερθούμε σ’ αυτό το σημείο σε κάποιες στενές
ιδεολογικές αναγνώσεις, οι οποίες στήνουν εμπόδια στον δρόμο
των πραγματικών επαναστάσεων, όπως αυτές της Ροζάβα και των
Ζαπατίστας.
Ο Gilles Dauvé το 2015 δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο

«Kurdistan?»[3]. Σ αυτό το άρθρο ασκεί κριτική στους Κούρδους
και τονίζει ότι δεν είναι γνήσιοι αναρχικοί και δεν προτάσσουν
καμία πραγματική αλλαγή καθώς η δημοκρατική τους επανάσταση
στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου κράτους που θα
χαρακτηρίζεται από την πραγματικότητα του καπιταλισμού και την
ανάδυση ενός νέου εθνικισμού.
Αυτό προκύπτει ως απόρροια σκέψης ενός ορθόδοξου μαρξιστή ή
αναρχικού, διότι οι Κούρδοι απορρίπτουν κάθε αναφορά στο
κίνημά τους ως εργατικό, προλεταριακό και δεν έχουν ως
προκαθορισμένο αποκλειστικό στόχο τους την ταξική πάλη.
Ενδεχομένως, ο Carlos Taibo να γνωρίζει ένα αντίστοιχο
παράδειγμα, που συνέβη αυτή τη φορά με το κίνημα των
Ζαπατίστας. Το αμερικανικό περιοδικό Green Anarchy δημοσίευσε
άρθρο με τίτλο «The EZLN is not anarchist». Δεν προκαλεί
εντύπωση το γεγονός ότι οι αυστηρά ιδεολογικοποιημένοι
αναρχικοί είδαν τους Ζαπατίστας ως μια μάζα ιθαγενών, οι
οποίοι παλεύουν για την προσωπική τους απελευθέρωση και δεν
έχουν σαν στόχο την ταξική πάλη και την ταξική χειραφέτηση των
κοινωνιών.[4]
Αυτά είναι υπαρκτά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η
διανόηση που ζητάει την ιδεολογική καθαρότητα αποτελεί
εμπόδιο για την έμπρακτη, υλική, κοινωνική επανάσταση.
Είναι αδύνατον να ζητάμε απ’ τις κοινωνικές επαναστάσεις να
ακολουθούν πιστά τα βιβλία και τη θεωρία. Τα κινήματα
χειραφέτησης επαναπροσδιορίζονται στην πράξη και θέτουν
επιμέρους στόχους καθώς αναγνωρίζουν την εξουσία ως έμφυτη
τάση στην κοινωνία, η οποία διαποτίζει όλες τις κοινωνικές
σχέσεις. Δεν στρέφονται αποκλειστικά ενάντια σε μια κεντρική
εξουσία, εξιδανικεύοντας την ταξική πάλη αλλά αντιπαλεύουν την
εξουσία, η οποία είναι πανταχού παρούσα και ασκείται στη σχέση
κάθε σημείου με κάποιο άλλο σημείο[5] ως πατριαρχία, ως
επιβολή κυριαρχίας στη φύση κ.ο.κ.
Ο Taibo, προς το τέλος του βιβλίου, διακρίνει την αποσάθρωση

του καπιταλισμού και θεωρεί πως η τρομερή ικανότητα
προσαρμογής του, η οποία έχει καταφέρει να αφομοιώσει τα
κινήματα και τις κοινωνικές αντιδράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο,
φτάνει σε τέλμα. Τώρα έρχεται μία κρίση, η οποία είναι η
μοναδική πραγματική κρίση: η περιβαλλοντική. Οι κρίσεις και η
μετέπειτα ευημερία είναι μια καπιταλιστική επινόηση με
χρηματοοικονομικούς όρους που χρησιμοποιούνται κάθε φορά για
να επιβεβαιώνουν ότι ο τροχός γυρίζει και να μας δίνουν θάρρος
να αναμένουμε πάντα ένα λαμπρότερο αύριο. Η αδυναμία του
καπιταλισμού όμως δεν αποτελεί θετικό πρόταγμα για εμάς παρά
μόνο ένα αρνητικό πρόταγμα που μας ρίχνει στη μάχη για την
εύρεση αξιόλογων αντιπροτάσεων και τη γέννηση των δικών μας
θέσεων.
Σ’ αυτό το σημείο επικεντρώνεται η σκέψη του Carlos Taibo και
πολλών άλλων σύγχρονων στοχαστών, οι οποίοι προσπαθούν να
ξεπεράσουν το χάσμα μεταξύ πράξης και θεωρίας και να δομήσουν
κάτι στέρεο που να μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Η
επαναστατική πράξη προϋποθέτει την επαναστατική θεωρία και
vice versa, το ένα γεννάει συνεχώς το άλλο. Η σκέψη του
ισπανού στοχαστή κατευθύνεται σε κάποιες βασικές αρχές, οι
οποίες μπορούν να στηρίξουν τα κοινωνικά κινήματα, να τους
δώσουν ρίζες και να τα βοηθήσουν μετέπειτα να αναπτυχθούν με
βάση την αυτοδιάθεση των ατόμων. Επίσης, θα προσθέταμε ότι
στοχεύει στη δημιουργία μιας γενικότερης αντι-εξουσιαστικής
κουλτούρας, η οποία ταυτόχρονα καθορίζεται και καθορίζει το
περιβάλλον στο οποίο ενυπάρχει, διαδίδοντας ένα ευρύτερο
αντικρατικό/αντικαπιταλιστικό πρόταγμα.
Θα μπορούσαμε να πούμε, δανειζόμενοι στοιχεία απ’ τη σκέψη των
Deleuze και Guattari, ότι η εδαφικοποίηση των αγώνων μας
απαιτεί και προϋποθέτει την απεδαφικοποίηση των ιδεών μας.
Δηλαδή, τη συνεχή επανεκτίμηση και εξέλιξη των ιδεών μας, τη
ρήξη των προηγούμενων ορίων τους και την επανατοποθέτησή τους
σε ένα νέο εννοιακό επίπεδο. Μ’ αυτόν τον τρόπο μπορούν τα
ίδια τα ενεργά, επαναστατικά υποκείμενα να καθίστανται
λέκτορες των λέξεών τους και πράττοντες των πράξεων τους.

Στο έργο του, ο Carlos Taibo προσπαθεί να βρει αυτήν την
πολυπόθητη ισορροπία μεταξύ θεωρίας και πράξης. Tην πράξη που
θα μπορεί να οδηγήσει σε μια ολική ρήξη με το υπάρχον,
λαμβάνοντας υπόψιν, όμως, τις επιμέρους ιδιαίτερες κοινωνικές
ομάδες και τα επιμέρους κοινωνικά ζητήματα. Απ’ τη μία μεριά
υπάρχουν οι παντοτινοί εργατικοί αγώνες που τίθενται ολικά
απέναντι απ’ το υπάρχον σύστημα και απ’ την άλλη μεριά τα
κοινωνικά κινήματα που στοχεύουν στη χειραφέτηση των γυναικών,
των ομοφυλόφιλων ατόμων, στην αντιστροφή της σχέσης του
ανθρώπου με τη φύση από σχέση εκμετάλλευσης σε σχέση συμβίωσης
και σε συνεχώς μεταβαλλόμενα κοινωνικά ζητήματα που προκύπτουν
στο υπάρχον.
Αυτό που διακρίνουμε στα κινήματα χειραφέτησης, είναι η γέφυρα
που τα μεταλλάσσει από επιμέρους κοινωνικά κινήματα σε
κινήματα αμφισβήτησης του υπάρχοντος ως όλον. Αυτή η γέφυρα
γίνεται φανερή στην καθημερινή πρακτική των ανθρώπων και την
πλήρη αντιπαράθεσή τους με τη λογική του κράτους, η οποία
στηρίζεται στην εκμετάλλευση του ανθρώπου, της φύσης και στην
εμπορευματοποίηση κάθε σχέσης. Εναντίωση η οποία εκφράζεται
μέσα από την άμεση δημοκρατία, τη συνέλευση, την
αυτοδιαχείριση, την αυτοοργάνωση και την αποεμπορευματοποίηση.
Τα κινήματα μπολιασμένα με τις έννοιες αυτές, οι οποίες
υπόκεινται σε συνεχή επαναπροσδιορισμό, δείχνουν τον δρόμο για
την ολική αμφισβήτηση του υπάρχοντος και αναδεικνύουν μια
αντιπρόταση όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας μιας κοινότητας
ανθρώπων και την αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών.
Η άμεση δημοκρατία λαμβάνει τον ρόλο του μέσου αλλά και του
σκοπού στο έργο του Carlos Taibo, ο οποίος βλέπει στον
ελευθεριακό κόσμο και στις πρακτικές του μια ρητή υπεράσπιση
της άμεσης δημοκρατίας.
Τα χαρακτηριστικά αυτής, σύμφωνα με το έργο του, είναι η
άρνηση της ανάθεσης και της αντιπροσώπευσης, η πρόταση για
οργανώσεις χωρίς ηγετικές θέσεις και η απόρριψη κάθε
κυβέρνησης. Τα απλά αυτά χαρακτηριστικά συμπυκνώνονται στην

αντι-ιεραρχική, αμεσοδημοκρατική, οριζόντια λειτουργία των
κινημάτων.
Όσον αφορά την οργάνωση πολιτικών κοινοτήτων, αυτές οι αρχές
απαιτούν, προφανώς, αποκέντρωση, αποσυμφόρηση και μείωση του
όγκου των κοινοτήτων. Έτσι, η λογική της άμεσης δημοκρατίας
τίθεται σε ευθεία αντιπαράθεση με τη λογική των κομμάτων και
του κράτους και επιδιώκει τη θέσμιση οργάνων που λειτουργούν
με οριζόντιο τρόπο, διαχέοντας όσο το δυνατόν περισσότερο την
εξουσία. Οι παραπάνω αρχές πλέον συμπεριλαμβάνονται στη θεωρία
του ελευθεριακού κοινοτισμού καθώς και του δημοκρατικού
συνομοσπονδισμού, το σύστημα οργάνωσης που ακολουθούν οι
Κούρδοι στη Ροζάβα. Η άμεση δημοκρατία προτάσσει την άμεση
δράση, η οποία έχει πρωταγωνιστές τα ίδια τα πράττοντα
υποκείμενα και στοχεύει στην αυτοδιαχείριση των ζωών τους. Τα
μέσα και οι σκοποί εναρμονίζονται στην άμεση δράση, η οποία
γεννιέται απ’ τη βούληση των ίδιων των ατόμων στην άμεση
δημοκρατία.
Μ’ αυτόν τον τρόπο δεν τίθεται αποκλειστικά το δικαίωμα
ανυπακοής στο υπάρχον σύστημα αλλά και η βούληση για απτές
αλλαγές της πραγματικότητας. Εδώ, μπορούμε να διακρίνουμε να
αναδύεται μία έννοια πολυσυζητημένη, αυτή της ουτοπίας. Η
ουτοπία, όμως, όπως αναγιγνώσκεται από την ελευθεριακή
κουλτούρα, όχι όπως είχε τεθεί απ’ τον Karl Mannheim ως ένας
ου-τόπος, εξωπραγματικός[6], αλλά ως η κοινωνική πραγμάτωση
της ασυνείδητης επιθυμίας κατά τη συνάντησή της με την
ιστορική συνειδητοποίηση, έτσι όπως τέθηκε απ τον Ernst
Bloch[7]. Ακόμα καλύτερα, με ντελεζιανούς όρους, η επανάσταση
είναι ένα είδος ουτοπίας, ένα γίγνεσθαι εντός του οποίου
ξεπροβάλλει η επαναστατική δύναμη της δημιουργίας· δημιουργώ
σημαίνει αντιστέκομαι[8]. Γι’ αυτό ακριβώς, στόχος και
ζητούμενο, πλέον, της επαναστατικής θεωρίας αλλά και δράσης,
είναι η δημιουργία μέσω της αυτοθέσμισης των ίδιων των
κινημάτων.
Έχει ειπωθεί στην ιστορία πολλές φορές ότι τελικά για τα
κινήματα της ελευθερίας «οι μεγαλύτερες νίκες μας είναι οι

ήττες μας». Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η επανάσταση είναι ένα
συμβάν, δηλαδή μια επιθυμία, μια συνεχής κίνηση, η οποία όταν
πραγματωθεί χάνει τη δυναμική της και καταστέλλει την
επαναστατική επιθυμία των ατόμων[9]. Η επανάσταση είναι ένα
γίγνεσθαι και είναι ίσως αλήθεια ότι θα μένει πάντα ανοιχτή
στον χρόνο. Γι’ αυτό όταν θέλουμε να μιλήσουμε για τις νίκες
του ελευθεριακού κινήματος μιλάμε για τις εξεγέρσεις του
Λατινικού Νότου, τους Ζαπατίστας, τους Ισπανούς αναρχικούς του
’30, καθώς φυσικά και για τη Ροζάβα αλλά και τις αυθόρμητες
εξεγέρσεις όπως ο Μάης του ’68. Αυτές είναι εξεγέρσεις και
επαναστάσεις που χαράσσουν νέα νοήματα και αιωρούνται στον
ιστορικό χρόνο προς συνεχή ερμηνεία και επαναξιολόγηση.
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