Editorial – Ο εμφύλιος και η
κατάσταση αναμονής
Ο εμφύλιος πόλεμος είναι ένα σταθερό ενδεχόμενο σαν αποτέλεσμα
της συμμετοχής του ανθρώπου στο δημόσιο χώρο. Εμφυλιοπολεμικές
πολώσεις τα τελευταία χρόνια είχαμε αρκετές, πέρα από τις
επιμέρους συχνές πολώσεις που συγκροτούν το όλον ενός
εμφυλίου. Όλα τα εμφυλιοπολεμικά στιγμιότυπα που εκδηλώθηκαν
παγκοσμίως, αλλά και σε αυτήν εδώ τη χώρα, μαρτυρούν τη
ρευστότητα, τη σχετικότητα των συσπειρώσεων και ως εκ τούτου,
οι ιδεολογίες του παρελθόντος, καθώς και η ιδεολογία καθ’
εαυτή, όχι μόνο αδυνατούν να ερμηνεύσουν τις σύγχρονες
παραταγμένες κοινωνικές δυναμικές, αλλά βρίσκονται έξω από
κάθε χρονικότητα πλέον και δε χρησιμεύουν ούτε σαν
αναπαραστάσεις του παρελθόντος.
Ο σύγχρονος εμφύλιος δεν θα είναι ιδεολογικός, αλλά εμφύλιος
ιδεών. Ιδεών που προσπαθούν να ερμηνεύσουν τη σύγχρονη
πραγματικότητα και ταυτόχρονα, να συμμετέχουν στο νόημα
συγκρότησης ενός κόσμου πολιτικής και πολιτισμικής αναφοράς.
Οι ιδέες αυτές, που παράγονται ήδη για το “σκοπό” του
εμφυλίου, εκφράζουν απολύτως το σημερινό ανθρωπολογικό τύπο,
καθώς και την κοινωνία στο σύνολό της. Τεμαχισμένες ιδέες,
αποσπασματικές, προστίθενται σε μια συλλογή παρελθοντολογικών
και καινοφανών αφηγημάτων, όπου συλλέγονται με το δισάκι του
ζητιάνου, παρά με τη νοητική κριτική δραστηριότητα.
Αυτά, δυστυχώς, είναι καθολικά για όλους τους χώρους της
πολιτικής θεολογίας και τον τόνο στις όποιες συσπειρώσεις τον
δίνει το υποκείμενο που ηγεμονεύει, παρά μια σταθερή
ιδεολογική γραμμή διαχωρισμού. Μα και τότε που οι
συγκροτημένες ιδεολογίες λειτουργούσαν και ήταν ενοποιητικός
και διαχωριστικός παράγοντας, εκφράσεις του στυλ “προς τους
συντρόφους του αγκυλωτού σταυρού” σε εργατικές προκηρύξεις του
KPD, δεν τις είχαμε αποφύγει, ούτε βεβαίως είχαμε αποφύγει τη
στρατολόγηση πρώην συντρόφων στα SA. Ο κίνδυνος σήμερα είναι

απείρως μεγαλύτερος λόγω της διάλυσης του κοινωνικού ιστού και
της ίδιας της ζωής.
Η συσπείρωση των Αντιεμβολιαστών στο Σύνταγμα είναι η επιτομή
του τεμαχισμού της αποσπασματικότητας, της διαλυμένης ζωής,
αλλά ταυτόχρονα της συγκέντρωσης και συλλογής ιδεών και
συνθημάτων από όλα τα μέρη της πολιτικής εκπροσώπησης,
κοινοβουλευτικής ή αντικοινοβουλευτικής. Η παρουσία του, ήδη
από τα Μακεδονικά συλλαλητήρια, δείχνει ότι σταθεροποιείται
μια “παράταξη” κοινωνικά και πολιτικά, με ικανή
διεισδυτικότητα, αλλά κυρίως νομιμότητα και από άλλους
πολιτικούς χώρους.
Πρόκειται για τη συγκρότηση του Βαλκανικού Τραμπισμού και του
κόσμου του, που την ηγεμονία την είχε το συγκεκριμένο
υποκείμενο. Ελληνολάτρες και Χριστιανοί, ναζιστές
φιλοσημίτες μαζί, εθνικιστές και αυτόνομοι, δεξιοί
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και

αριστεροί, φασίστες που επικαλούνται την ελευθερία,
στερεοτυπικοί που επικαλούνται τη λογική. Μοιάζουν με το
φασισμό, αλλά είναι πιο επικίνδυνοι και πιο αδίστακτοι, διότι
δεν έχουν τις ενοχές του συγκροτημένου ναζισμού. Πιστεύουν
πραγματικά στη συνωμοσιολογία και έχουν το μίσος σαν νόημα του
κόσμου τους. Βέβαια, το μίσος εξαντλείται στους μακρινούς
πλούσιους, σαν τον Γκέιτς – ο Σόρος έχει περιθωριοποιηθεί –
και όχι στους κοντινούς, στους αόρατους μασόνους, στους
υπερφυσικούς Εβραίους. Μισούν τους Γιατρούς και την επιστήμη
σαν γνήσιοι εχθροί του Υλισμού. Αυτό είναι το φαινόμενο που
μπορεί, όχι μόνο να υπάρξει, αλλά και να αναπαραχθεί, γιατί
εκφράζει και είναι γέννημα αυτής εδώ ακριβώς της
πραγματικότητας της εποχής, δηλαδή όπου διαλύεται η ζωή. Η
ένωση αυτή της ρηχότητας έχει ένα αναπαραγωγικό βάθος.

Στην Αμερική, οι δικοί μας απέτυχαν να αντιμετωπίσουν αυτό το
φαινόμενο, παρά τις καλές και ηρωικές τους προσπάθειες. Αυτό
που έσωσε την τιμή του Αμερικάνικου κινήματος ήταν ο ένοπλος
μαύρος λαός. Εδώ στην Ελλάδα θα περιμένουμε να μπούνε στο
κοινοβούλιο;
Χρειαζόμαστε μια νέα προοπτική και αυτό είναι σίγουρο. Όπως
σίγουρο είναι ότι ο αισθητός κόσμος δέχεται επίθεση από τον
ανορθολογισμό και τις μακρινές δεισιδαιμονικές επιβιώσεις. Για
να συμμετέχουμε στην αποκατάστασή του, η στάση μας απέναντι σε
αυτή την “παράταξη” δεν μπορεί να είναι σχετική, αλλά και τα
μέσα πρέπει να ξανασκεφτούμε και το σκοπό ίσως χρειαστεί να
πειράξουμε. Όλες οι αισθήσεις μας σε ένταση για τον έλεγχο του
χρόνου. Αυτό σημαίνει Κατάσταση Αναμονής .
Περιοδικό Βαβυλωνία

