Φασίστα, κουραμπιέ, για σένα
κάθε μέρα είναι Χριστούγεννα
του Γιώργου Κτενά

Αν και οι αναρχικοί, σήμερα, δεν έχουν καταφέρει να μας
εξηγήσουν ακόμα όλα όσα θα θέλαμε, είναι σαφές ότι οι
κλασσικοί θεμελιωτές έχουν απαντήσεις που καλό θα είναι να
ξεσκονίζουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα. Όπως ο Μπακούνιν,
που θέτει ως ένδειξη ανάπτυξης ή όχι του πολιτισμού, την
ύπαρξη (και ένταση) του φυσικού πατριωτισμού.
Δηλαδή την
ενστικτώδη αφοσίωση σε συνήθειες (υλικές, διανοητικές κ.λπ.)
της εθιμικής ζωής ενός τόπου αλλά και της απέχθειας σε κάθε τι
ξένο. Οπότε είναι αντιστρόφως ανάλογη η πορεία πολιτισμού και
φυσικού πατριωτισμού, που αφορά τελικά την υπερίσχυση της
αγάπης και της τρυφερότητας εντός των κοινωνιών και μεταξύ των
κοινωνιών και όχι του μίσους.

Στο Μέλλον μιας αυταπάτης ο Φρόιντ, που έχει τα κλειδιά της
αντιπροσωπείας «Ψυχανάλυση», αναλύει πώς γεννήθηκε και πώς
λειτουργεί η θρησκεία. Κάθε θρησκεία. Αναδεικνύοντας ως
προγονική αιτία για την ύπαρξή της, το δέος του ανθρώπου
απέναντι στη φύση. Αλλά και την αυθόρμητη πεθυμιά για την
παρουσία του πατέρα. Σωστά συνδέει τον συνεκτικό κοινωνικό
ιστό που διαχρονικά διατήρησαν οι θρησκευτικές αναπαραστάσεις,
αλλά αναλύει παράλληλα και την ωμή αυταπάτη που δημιουργούν.
Γιατί ως καθολική αυταπάτη δημιουργεί τη λαϊκή πρόληψη και
ενισχύσει τη δύναμη της συνήθειας, αποκρύπτοντας τελικά την
αλήθεια. Με τεράστιο κοινωνικό έρεισμα, που μπορεί όποτε το
επιδιώξει να κατευθύνει μεγάλα ακροατήρια. Να παρατηρήσουμε,
μόνο, ότι το παπαδαριό, μεγαλοπαπάδες ή και τοπικοί
Παπαφλέσσες, πρωτοστάτησε στις εκδηλώσεις για τη Μακεδονία.

Με τον Αυστριακό επιστήμονα να τοποθετεί μοναδικά την
προοπτική της ψυχαναλυτικής στο παρελθόν, γεννιέται το
«μεθύστερο βίωμα» καθώς το μέλλον αποτελεί επιθυμία για
πορεία. Άρα το μέλλον συνδέεται με την ουτοπία, ακριβώς ως
αποτέλεσμα του ριζικού φαντασιακού της ίδιας της ατομικής
ψυχής που μπορεί να γίνει και, τελικά γίνεται, συλλογική. Για
αυτό και ο Φουκό βλέπει στην ουτοπία ένα σώμα χωρίς σώμα,
καθώς η αυτή έχει αποκοπεί από την ίδια την ψυχή των ανθρώπων.
Αποτελώντας τον οδηγό τους.

Άρα πόσο ουτοπικό είναι να ονειρευόμαστε μια διαφορετική
κοινωνία και ότι
ένας διαφορετικός κόσμος είναι εφικτός;
Όταν, για παράδειγμα, τα εθνικόφρονα ορκ απέτυχαν ακόμα και
στη μαζικότητα των συγκεντρώσεών τους για τη Μακεδονία, η
απάντηση είναι ξεκάθαρη. Ένα ζήτημα ήσσονος πολιτικού
ενδιαφέροντος για την εξωτερική πολιτική ( το οποίο μάλιστα
διευθετήθηκε τάχιστα και με όρους κυριαρχίας από την ελληνική
πλευρά στα Βαλκάνια), το οποίο όμως αποτελεί κέντα για το
συντηρητικό ακροατήριο, δεν κατάφερε να παρουσιάσει αξιόλογη
μαζικότητα ούτε πάνω στην κορύφωσή του. Σε περίοδο, μάλιστα,
που η ΧΑ είχε μπετοναρισμένο έναν σοβαρό αριθμό ψηφοφόρων, όσα
είδαμε αυτές τις ημέρες στο Σύνταγμα ίσως να γεννούν ελπίδα. Η
απάντηση ακόμα και στο πιο βαθύ σκοτάδι, είναι το φως που
μπορεί να φέρει ένα μικρό λυχνάρι. Η ουτοπία δεν πρέπει να
λογίζεται ως κάτι απραγματοποίητο, όπως βιάστηκαν να μας
μάθουν στα σχολεία, αλλά ως τρόπος ζωής. Κι αυτό καλό είναι να
μην το ξεχνάμε ποτέ.

