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Οι μετανάστες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης βρίσκονται σε έναν
άνομο χώρο χωρίς δικαιώματα και καμία νομική πρόβλεψη, δεν
είναι πολίτες, παρά ανήκουν σε αυτό που το ρωμαϊκό δίκαιο
ονόμαζε γυμνή ζωή. Η κατάσταση εξαίρεσης ως μέρος της
σύγχρονης κυβερνησιμότητας μέσω των διαταγμάτων, των έκτακτων
θεσμίσεων, και της αναστολής των νόμων επεκτείνεται σε κάθε
πτυχή της ζωής, περιβάλλοντας ολόκληρο τον βίο, με σκοπό να
ορίσει τη ζωή που είναι άξια να βιωθεί καθιστώντας την υπό
διαπραγμάτευση. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν είναι καθόλου τυχαίο
πως έχει ανοίξει η συζήτηση για την παραχώρηση των στρατοπέδων
συγκέντρωσης σε ιδιώτες, επιζητώντας η φύλαξη, η κράτηση και ο
έλεγχος να εισέλθει στον ανταγωνισμό κόστους-οφέλους. Η
επέκταση του νομικού του νοήματος με βάση το κυβερνητικό
πρόγραμμα «Θέτις», όπου στην Αμυγδαλέζα οδηγήθηκαν
τοξικοεξαρτημένοι απλά και μόνο για να καταγραφούν, αποτελεί
μια προσπάθεια διεύρυνσης του χαρακτήρα του αποκλεισμού. Η
επιδίωξη του κράτους να τους διατηρεί σε ένα νομικό κενό και
σε μια αόριστη κράτηση φανερώνει με τον πιο έκδηλο τρόπο την
προσπάθειά του να καταστήσει αόριστη όχι μόνο την περίοδο της
κράτησης αλλά και την ίδια τη φύση του εγκλεισμού.
Μπορούμε σε αυτό το σημείο να βρούμε δύο αναλογίες με αυτό το
καθεστώς. Αρχικά, το στρατιωτικό διάταγμα που εξέδωσε ο Μπους
στις 13/11/2001 και έδινε τη δυνατότητα της επ’ αόριστον
κράτησης μη Αμερικανών πολιτών, υπόπτων για τρομοκρατία. Εδώ
συναντάμε τη ριζική άρση της νομικής υπόστασης του ατόμου,
καθώς, όπως έλεγε η Τζούντιθ Μπάτλερ, αυτό το ον δεν είναι
ούτε αιχμάλωτος, ούτε κατηγορούμενος παρά απλά κρατούμενος σε
μια κατάσταση που εκφεύγει από κάθε νομικό έλεγχο. Η δεύτερη

αναλογία εντοπίζεται στη νομική κατάσταση των Εβραίων στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης, οι οποίοι, μαζί με την υπηκοότητα,
έχαναν και κάθε νομική ταυτότητα. Οι ναζί τούς οδηγούσαν στα
στρατόπεδα αφού πρώτα τους είχαν απεθνικοποιήσει διαγράφοντας
από πάνω τους κάθε νομική ιδιότητα. Η ειδική σχέση που
δημιουργείται μεταξύ του διαχωρισμού ανθρώπου και πολίτη όπως
διατυπώθηκε και στο πρώτο γαλλικό σύνταγμα, έδωσε τη
δυνατότητα στην εξουσία να αποφαίνεται επί της έννοιας του
πολίτη και να την ορίζει. Η παροχή ιθαγένειας σε όποιον το
επιθυμεί, σκιαγραφεί ένα ουσιαστικό διακύβευμα για τα κινήματα
καθώς η έλλειψη αυτής της νομικής ταυτότητας διαλύει κάθε άλλη
ιδιότητα του ανθρώπινου υποκειμένου το οποίο έτσι διολισθαίνει
στη σφαίρα του μη ανθρώπου. Όταν τα δικαιώματα του ανθρώπου
δεν είναι και δικαιώματα του πολίτη τότε η ζωή καθίσταται
φονεύσιμη. Η Χάνα Άρεντ υποστηρίζει πως η αντίληψη των
δικαιωμάτων του ανθρώπου, η οποία θεμελιώνεται πάνω στην
υποτιθέμενη ύπαρξη ενός καθεαυτό ανθρώπινου όντος, καταρρέει
αμέσως μόλις εκείνοι που την επαγγέλλονταν βρουν μπροστά τους
ανθρώπους οι οποίοι έχασαν κάθε άλλη ιδιότητα και ειδική
σχέση, εκτός από το καθαρό ιδεολογικό σχήμα ότι είναι
άνθρωποι. Εκεί πρέπει να αναζητήσουμε και τη σύγχρονη απάθεια
γύρω από τα φονεύσιμα σώματα των μεταναστών.
Ζούμε την πλήρη κατάρρευση των αξιών εκείνων που συνοδεύουν
και επακολουθούν την παρακμή των ανθρωπιστικών ιδεών και της
δημοκρατίας και ζούμε τον εφιάλτη της κατανάλωσης, της
ιδιώτευσης και της αποσύνθεσης της κοινωνίας. Η δυστοπική αυτή
περιπλάνηση διαμορφώνει ένα περιβάλλον όπου ο σύγχρονος
άνθρωπος αδυνατεί πλέον να κανοναρχήσει αξίες και οδηγείται
στη πλήρη εξατομίκευση, εν απουσίαν όμως ατόμου. Τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης έχουν ήδη παγιωθεί σε πρότυπο κοινωνικής
οργάνωσης σε μια κοινωνία διαρκούς ελέγχου, επεκτείνοντας έτσι
τα ηλεκτροφόρα σύρματά τους. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε
ουμανιστικός λόγος συντρίβεται καθώς η σχετικοποίηση των
αξιών, η διάλυση κάθε συλλογικής σημασίας και η στροφή στον
γενικευμένο κομφορμισμό και την ιδιωτικότητα έχουν
δημιουργήσει έναν κοινωνικοϊστορικό τύπο ανθρώπου ματαιωμένο,

απαθή και μονήρη, λησταρχικό με κάθε θεσμό και σημασία,
περίκλειστο στην καταναλωτική του ατομικότητα. Κάθε προσπάθεια
να ενσκήψουμε στο ζήτημα και να το ανοίξουμε στην κοινωνία
μέσα από τη λογική της ευαισθησίας θα βουλιάζει στο κενό καθώς
θα επικαλείται έναν θολό ανθρωπισμό ο οποίος έχει προ πολλού
συντριβεί, εφόσον για πρώτη φορά στην ιστορία η κοινωνία δεν
έχει τίποτε να σκεφτεί και τίποτε να πει για τον εαυτό της,
για αυτό που είναι και για αυτό που θέλει, για το τι αξίζει
για αυτήν και τι δεν αξίζει – κατ’ αρχάς, για το αν θέλει τον
εαυτό της ως κοινωνία και σαν ποια κοινωνία, όπως υποστήριζε
και ο Καστοριάδης. Ο κρατικός μηχανισμός έχει μετατρέψει
σήμερα τη δημοκρατία από κοινοβουλευτική σε κυβερνητική με
άξονα τα διατάγματα, τους εξουσιοδοτικούς νόμους και την
αναστολή του δικαίου με πρόφαση τη διατήρηση της συνταγματικής
τάξης ως βασικές συνιστώσες του σύγχρονου καθεστώτος
εξαίρεσης. Το φαντασιακό της εξουσίας σήμερα κινείται στη
διεύρυνση του χαρακτήρα της εξαίρεσης, ξεκινώντας από το
μεταναστευτικό και τους τρομονόμους, επεκτείνοντας όμως
συνεπακόλουθα το δίχτυ του αποκλεισμού σε περισσότερα
κοινωνικά κομμάτια, όπως τους τοξικοεξαρτημένους, τους μη
ετεροκανονικούς, τους μη παραγωγικούς και ενδεχομένως τους
οφειλέτες του δημοσίου, δείχνοντας επίσης ότι η λογική των
στρατοπέδων συγκέντρωσης είναι μια διαρκής ρύθμιση που
εμπεριέχει εν δυνάμει το σύνολο της κοινωνίας. Η πολιτική των
κινημάτων θα πρέπει να διαπνέεται από μια νέα διάσταση της
έννοιας της αλληλεγγύης που δεν θα βασίζεται στη
συναισθηματική απομόνωση και την ιδεολογική αυταρέσκεια
προσπαθώντας να εκβιάσει πολιτικά υποκείμενα εκεί που δεν
υπάρχουν, αλλά θα πρέπει να ριχτεί σε μια μάχη με τους
μετανάστες που θα προϋποθέτει την ανοικτότητα του νοήματος και
την κοινωνική απεύθυνση, με τη διάθεση να αναδείξει πως η
κατάσταση εξαίρεσης και το στρατόπεδο συγκέντρωσης αποτελούν
ένα πλέγμα ελέγχου και επιτήρησης που συνεχώς διευρύνεται και
μπορεί να αγκαλιάσει τον καθένα. Αυτό που μας ενώνει με τους
μετανάστες, και σε αυτό πρέπει να επενδύσει η σύγχρονη
αλληλεγγύη, είναι η στέρηση της ελευθερίας και η κατάσταση
εξαίρεσης, η οποία εντάσσεται σε μια ενιαία ατζέντα της

εξουσίας από τις Σκουριές και τους fast track νόμους, τα
νομοθετικά διατάγματα τύπου ΕΡΤ μέχρι τα στρατόπεδα και τις
φυλακές τύπου Γ. Το εύρος και η πολλαπλότητα της κοινωνικής
έκφρασης είναι ικανές να σηματοδοτήσουν τις διαδρομές και τις
απολήξεις αυτής της αναμέτρησης.
Η νομιμοποίηση αποτελεί ένα επίδικο για εμάς, καθώς είναι
ικανή να αποδιοργανώσει τη συνολική τακτική του “εκτός νόμου”
που προτάσσει η κυριαρχία και να δώσει πολλαπλές νίκες. Δεν
πρέπει όμως να απομονωθούμε σε μια απονενοημένη πολιτική
αιτημάτων τη στιγμή που το κράτος έχει διακόψει κάθε δίαυλο
επικοινωνίας. Το ευρωπαϊκό έδαφος στο οποίο γεννήθηκαν,
ανδρώθηκαν και αργοσβήνουν σήμερα οι μεγάλες αφηγήσεις
στέκεται έκθαμβο απέναντι σε ένα πλήθος μη πολιτών που
διαμένουν μόνιμα, και που ούτε μπορούν, ούτε θέλουν να
πολιτογραφηθούν ή να επαναπατριστούν. Η ρωγμή που εμφανίζει
αυτό το σπάσιμο των διακρίσεων μεταξύ ανθρώπου και πολίτη,
γέννησης και εθνικότητας σημειοδοτεί την ουσιαστικότερη ρήξη
με το έθνος-κράτος. Η διάλυση της ιθαγένειας που φέρει εντός
του ο μετανάστης και η συνακόλουθη προς αυτό συντριβή της
σχέσης ζωής και εξουσίας διανοίγει πεδία δράσης και διαλόγου
για τη συγκρότηση διαφορετικών πολιτικών θεσμίσεων. Η
κατάρρευση όλων των παραδοσιακών ορισμών και αφηγήσεων σύμφωνα
με τα παραπάνω, μας προτρέπει να αναζητήσουμε τα διάκενα των
καθιερωμένων μορφών πολιτικής συγκρότησης και να δώσουμε εκεί
μάχες με τους μετανάστες για τη διαμόρφωση επιμέρους
δικαιωμάτων στη βάση του μη αποκλεισμού, όπως και για την
ενεργοποίηση αυτόνομων τόπων συνομιλίας και σύμπραξης των
κινημάτων με στόχο την ανασύνταξη της ζωής, πέρα από κάθε
βεβαιότητα με όρους ρητής αυτοθέσμισης. Πιο συγκεκριμένα,
είναι αναγκαία μια κοινωνική, ανοιχτή, με κινηματικά
χαρακτηριστικά δραστηριοποίηση χωρίς ιδεολογικές περιφράξεις
και κλειστές ταυτότητες που θα στοχεύει στον επαναπροσδιορισμό
της έννοιας του πολίτη μέσα από τα νεότατα κοινωνικά κέντρα
και τους χώρους αυτοοργάνωσης που προβάλλουν έναν νέο τρόπο
πολιτικής ύπαρξης με άμεση και διευρυμένη συμμετοχή
δημιουργώντας ένα ανοιχτό πεδίο κοινωνικών διεργασιών χωρίς

αποκλεισμούς. Αυτή η μάχη περνάει μέσα από τη διεκδίκηση του
δημόσιου χώρου, με συνέπεια το κλείσιμο των στρατοπέδων και η
πλήρης επανανθρωποποίηση των μεταναστών να διαβαίνει μέσα από
την απόσπαση και αυτοθέσμιση του δημόσιου χώρου.
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εκτάκτου
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Εθνικισμός
και
έκτακτες
θεσμίσεις στην Ελλάδα τον
20αι.
Αποστόλης Στασινόπουλος
H “κατάσταση πολιορκίας” επικυρώθηκε στο ελληνικό δίκαιο το
1911 για να προβλέψει καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, αλλά η
ουσιαστική εφαρμογή και αναστολή νόμων προς αυτή τη κατεύθυνση
διενεργήθηκε –όπως και θα δούμε- μεταγενέστερα ανεξάρτητα από
αυτή την θεσμοθέτησή της. «Από το Σύνταγμα του 1911 και
έπειτα, ο θεσμός της καταστάσεως πολιορκίας εισήχθη στην
ελληνική νομοθεσία για να περάσει ποικίλα στάδια εξέλιξης,
μέχρι να πάρει τη σημερινή του μορφή.» (Αλιβιζάτος,1995)
Μια οξυδερκής διαπίστωση του Agamben η οποία προκρίνει πως «ο
Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και τα χρόνια που ακολούθησαν
εμφανίζονται ως νομικό εργαστήριο στο οποίο δοκιμάστηκαν και
ρυθμίστηκαν οι μηχανισμοί και τα λειτουργικά συστήματα της
κατάστασης
εξαίρεσης
ως
παράδειγμα
διακυβέρνησης»
(Agamben,2007) ίσως είναι καθοριστική. Ο στρατηγός Κονδύλης
στα 1924 επιχείρησε την ανάληψη ολοκληρωτικών εξουσιών με το
πρόσχημα του κομμουνιστικού μπαμπούλα. Λίγο αργότερα, ο

στρατηγός Πάγκαλος εκμεταλλεύτηκε την κομμουνιστική απειλή όσο
περισσότερο μπορούσε για να δικαιολογήσει την δικτατορία του.
Ένα μέτρο που θεσμοθετήθηκε τότε ήταν εκείνο των διοικητικών
αποφάσεων. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δύο
περιπτώσεις, αφενός οι όχι σπάνιες ντε φάκτο συλλήψεις και
κρατήσεις πολιτών από μικρό έως μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς
δίκη και κατά παραβίαση των συνταγματικών διατάξεων, και
αφετέρου οι διοικητικές εκτοπίσεις. Στα 1924 συνιστώνται σε
κάθε νομό ειδικές Επιτροπές Δημόσιας Ασφαλείας, που
αποτελούνται από τον Νομάρχη, τον Εισαγγελέα και τον Διοικητή
Χωροφυλακής. Οι επιτροπές ασφαλείας στρέφονται επίσημα όχι
μόνο κατά ληστών κλπ., αλλά και κατά προσώπων υπόπτων για
δράση κατά της δημόσιας τάξης, της ησυχίας και ασφαλείας της
χώρας, μόνο μετά από ειδικό διάταγμα της δικτατορίας Πάγκαλου
στα 1926. «Για να εκτοπιστεί ένας πολίτης, δεν χρειαζόταν να
έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα ή να έχει επιδείξει παράνομη
διαγωγή. Απεναντίας, η εκτόπιση σαν προληπτικό διοικητικό
μέτρο προϋποθέτει ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει
ποινική παράβαση.» (Κούνδουρος,1978) Ας σταθούμε λίγο στο
σημείο αυτό σε τρεις σημαντικές λεπτομέρειες. Αρχικά, στην
επέκταση των κυβερνητικών εξουσιών μέσω των διαταγμάτων με
ισχύ νόμου όπου και είναι δυνατόν να αποκρυσταλλώσουμε μια
τομή της δικτατορίας με την δημοκρατία. Η έκφραση “πλήρεις
εξουσίες” με την οποία χαρακτηρίζεται ενίοτε η κατάσταση
εξαίρεσης και αναφέρεται στη διεύρυνση των κυβερνητικών
εξουσιών και ιδίως στη παραχώρηση στην εκτελεστική εξουσία της
δυνατότητας να εκδίδει διατάγματα με ισχύ νόμου. Έπειτα στην
μεταστροφή του διατάγματος κατά υπόπτων για δράση κατά της
δημόσιας ασφάλειας και τέλος στην αόριστη κράτηση παρά το νόμο
που συνεπάγονταν οι διοικητικές αποφάσεις -σε αντιδιαστολή με
τις δικαστικές αποφάσεις-, με αποτέλεσμα οι αποφάσεις αυτές να
εκφεύγουν από κάθε νομικό έλεγχο.
Στις αρχές του 1928 ύστερα από πολλά χρόνια απουσίας στο
εξωτερικό ο Ε. Βενιζέλος γύρισε στην Ελλάδα και κέρδισε τις
εκλογές θριαμβευτικά παίρνοντας πάνω από τα 60% των ψήφων και
2/3 των εδρών. Στραμμένη λοιπόν σε νέους συντηρητικότερους

προσανατολισμούς η κυβέρνηση Βενιζέλου έφερε στη Βουλή στις
22/12/1928 το ιστορικό νομοσχέδιο. Η κινητοποίηση ενάντια στο
κοινωνικό καθεστώς έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα sui
generis, ένα ιδιώνυμο ποινικό αδίκημα. Το νομοσχέδιο είχε τον
τίτλο ‘’Περί μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και
προστασίας των ελευθεριών των πολιτών’’ , μετά από έξι μήνες
περίπου ψηφίστηκε και άρχισε η εφαρμογή του και προέβλεπε την
τιμωρία όσων ,μέσω των ιδεών τους, προσέβλεπαν στην ανατροπή
του καθεστώτος με βίαια μέσα . Ὅστις ἐπιδιώκει τήν ἐφαρμογήν
ἰδεῶν ἐχουσῶν ὡς ἔκδηλον σκοπόν τήν διά βιαίων μέσων ἀνατροπήν
τοῦ κρατοῦντος κοινωνικοῦ συστήματος[…] Λίγο αργότερα, ο
εκλογικός νόμος στέρησε το δικαίωμα του εκλέγεσθαι σ’αυτούς
που είχαν καταδικασθεί με το Ιδιώνυμο. Το Ιδιώνυμο προέβλεπε
ποινικοποίηση ιδεών και πολιτικών πεποιθήσεων με ποινές
φυλάκισης ή και εκτόπισης (εξορίας). Ο ορισμός του πολίτη
γίνεται υπόθεση της κυριαρχίας και η στέρηση των πολιτικών
δικαιωμάτων καθίσταται ζήτημα πολιτικής οριοθέτησης. Ένα άλλο
στοιχείο του Ιδιωνύμου είναι ότι «αρνήθηκε τον γενικό πολιτικό
χαρακτηρισμό των αδικημάτων του δράστη» (Κούνδουρος,1978)
αρνούμενο να αναγνωρίσει τον εσωτερικό εχθρό ως ίσο αντίπαλο
,υποβιβάζοντας τον σε εγκληματία σε μια προσπάθεια να ορίσει
την ηθική του αποκλεισμού. Με το Ιδιώνυμο εισάγεται επίσης
στην τότε δικαιϊκή τάξη η έννοια του εχθρού προσθέτοντας στις
δηλώσεις της μια ποινική χροιά.
Οι λειτουργίες σε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης ήδη πριν και από
την μεταξική δικτατορία είχαν καταστεί πρόδηλο γεγονός κάτι το
οποίο μαρτυρούν και οι πληθώρα Αναγκαστικών Νόμων που τέθηκαν
σε ισχύ μεταγενέστερα. Ένας μεγάλος αριθμός Αναγκαστικών
Νόμων, διαταγμάτων και ψηφισμάτων ήρθαν να αντικαταστήσουν το
Ιδιώνυμο, το Ιδιώνυμο καταργήθηκε στη αρχή της μεταξικής
δικτατορίας και η φραστική διατύπωσή του διακρίθηκε σε δύο
Συντακτικές Πράξεις που τελικά ενσωματώθηκαν στο μεταξικό
Αναγκαστικό Νόμο 117/Σεπτ. 1936 ‘’ περὶ μὲτρων πρὸς
καταπολὲμησιν τοῦ κομμουνισμοῦ καὶ τῶν ἐκ τοὺτου συνεπειῶν’’
με ποινές φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών και εκτόπισης
τουλάχιστον έξι μηνών. Με τον καινούργιο νόμο η βάση του

εγκλήματος διευρύνεται καθώς το ενδιαφέρον σημείο του είναι
ότι η λέξη ‘’βιαίως’’ παραλείπεται και αρκεί ο δράστης να
προσπαθεί να ανατρέψει έστω και ειρηνικά αυτό που η δικτατορία
όριζε σαν κοινωνικό καθεστώς. Στη συνέχεια , στα 1938 ο
Αναγκαστικός Νόμος 1075 ‘’ περὶ ἀσφαλείας τοῦ κοινωνικοῦ
καθεστῶτος καί προστασίας τῶν πολιτῶν’’ έρχεται να
κωδικοποιήσει
με ενιαίο κείμενο την όλη αντικομμουνιστική
νομοθεσία της προ-Μεταξικής και Μεταξικής περιόδου σε μια
εκτεταμένη νομική επιτομή. Όπως και προηγουμένως το στοιχείο
του ‘’βιαίου’’, δεν απαιτείται. Τέλος ο Αν. Νόμος 1075
πρωτοθέσπισε και κατοχύρωσε τη χρήση των περίφημων
πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων. Η καθιέρωση των
πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων είναι γεγονός εξαιρετικής
σημασίας. Ως την μεταπολίτευση του 1974 ήταν απόλυτα
απαραίτητα για να μπορούσε κανείς να ζει και να κινείται στην
Ελλάδα .Η νομοθεσία που θεσπίστηκε με αντικείμενο τον εμφύλιο
(ψηφίσματα, συντακτικές πράξεις, αναγκαστικοί νόμοι, νόμοι,
διατάγματα) είναι δαιδαλώδης. Και παρόλο που μόνο το Γ’
ψήφισμα είχε τίτλο ‘’περί έκτακτων μέτρων’’ το σύνολο των
διατάξεων αυτής της περιόδου είναι επίσης γνωστά σαν έκτακτα
μέτρα. Γ’ Ψήφισμα, Αναγκαστικός Νόμος 509/1947, Αναγκαστικός
Νόμος 453/1945, Αναγκαστικός Νόμος 809/1948, Ψήφισμα ΟΓ’/1949,
Ψήφισμα ΛΖ’/1947, μαρτυρούν το μέγεθος των έκτακτων θεσμίσεων
της εποχής.
Η εντατική προσπάθεια αναδημιουργίας συλλογικής ταυτότητας με
στόχο να οικοδομήσει ένα «εμείς» σε αντιδιαστολή προς ένα
«αυτοί» μεταστοιχειώθηκε σε έναν διαχωρισμό φίλου-εχθρού. Η
πόλωση αυτή έφερε σε αντίθεση το έθνος ως σύνολο προς τους
εχθρούς του. «Η Αριστερά ταυτίστηκε εύκολα με την επεκτατική
απειλή της Σοβιετικής Ένωσης. Η ταύτιση έτσι του εσωτερικού
εχθρού με μιαν εξωτερική απειλή αποτέλεσε την αναγκαία
προϋπόθεση για να αναπτυχθεί το αμυντικό ιδεολογικό
σύστημα.»(Τσουκαλάς,1987)
Η σημασία εκείνη που καθόρισε τον εσωτερικό δεσμό και
κατέστησε δυνατή την ταυτότητα ήταν η έννοια της

εθνικοφροσύνης. Το εθνικό κράτος εκπλήρωσε πολύ ικανοποιητικά
τον ρόλο του συνολικού προστατευτικού κλοιού. Εμφανίστηκε τόσο
ως πραγματικός φορέας επαγγελματικής και κοινωνικής
ολοκλήρωσης ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού, όσο και ως η
φανερή και καταξιωμένη συμβολική ενότητα μιας μυθοποιημένης
συλλογικής ταυτότητας. Είναι, λοιπόν, εύκολο να κατανοήσουμε
γιατί το αυταρχικό αμυντικό κράτος έγινε δομικά απρόσβλητος
θεσμός μόνο μετά το 1949. «Από τον εμφύλιο πόλεμο αρχίζουν και
μετά τον εμφύλιο ενισχύονται τα εξής: η μόνιμη λειτουργία των
στρατοπέδων συγκέντρωσης, η ριζική εκκαθάριση της δημόσιας
διοίκησης, η οργάνωση της προπαγάνδας υπό την αιγίδα των
ενόπλων δυνάμεων, η συστηματοποίηση της αστυνομικής καταπίεσης
σε όλη τη χώρα, η τεράστια διόγκωση των δραστηριοτήτων της
μυστικής αστυνομίας (περίπου 60.000 άτομα λέγεται ότι
μισθοδοτούνταν μέχρι το 1962) και η θεσμοθέτηση των
«πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων» (ή «νομιμοφροσύνης») –
που επεκτείνονται χαρακτηριστικά σε ολόκληρη την οικογένεια σε
ημικληρονομική βάση- ως επίσημη προϋπόθεση για κάθε είδους
άδεια, δημόσια εξουσιοδότηση και εργασία. Με τέτοια μέσα
δημιουργήθηκε συστηματικά
(Τσουκαλάς,1987)

ένα

«κράτος

διακρίσεων».»

Ο νομικός μηχανισμός που θεσπίστηκε κατά τον εμφύλιο πόλεμο
καθώς και η επίδραση του είναι απαραίτητο να εντοπιστούν και
να αναλυθούν λόγω της μεγάλης αντοχής του στο χρόνο. Αν και
ξεπήδησε από μια ένοπλη σύρραξη και καθρέφτιζε την αντίστοιχη
περίοδο ,ο μηχανισμός αυτός εξακολούθησε να ισχύει σαν μέσο
κοινωνικού ελέγχου και στις επόμενες δεκαετίες. Η φράση που
εξαρτούσε την ισχύ του 509 ‘’διαρκούσης της ανταρσίας’’
διαγράφτηκε από το κείμενο του νόμου όταν κυρώθηκε από τη
Βουλή το 1948. Το γεγονός προοιώνιζε καθοριστικά την επόμενη
27ετία. Παρόλο που ο Στρατιωτικός Νόμος έπαψε να ισχύει από το
1950, ο εμφύλιος παρατάθηκε νομικά μέχρι τουλάχιστον και το
1962. Έρχεται και το ψήφισμα της Βουλής της 16/29 Απριλίου
του 1952 που παρόλο ότι αναγνωρίζει τον ανώμαλο χαρακτήρα των
ψηφισμάτων και άλλων νομοθετημάτων του εμφυλίου πολέμου
,παρατείνει την ισχύ τους ώσπου να καταργηθούν με νόμο. Και η

παράταση αυτή κράτησε ως το 1975. Για 25 χρόνια δηλαδή
λειτούργησε ένα Παρασύνταγμα με τόση ισχύ και κατοχύρωση όση
και το Σύνταγμα.
Το παράδοξο της διατήρησης και ενίσχυσης των έκτακτων μέτρων
–τα οποία είναι δυνατόν να δικαιολογούνται σε περιόδους
εχθροπραξιών– σε περιόδους ομαλής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας
όπως συμβαίνει και στο παράδειγμα που μελετάμε είχε προβλέψει
μέσα από μια ιδιαιτέρως εύστοχη παρατήρησή του ο Benjamin
μόλις το 1942 ο οποίος υποστήριξε πως «η παράδοση των
καταπιεσμένων μας διδάσκει ότι η ‘’κατάσταση εκτάκτου
ανάγκης’’ στην οποία ζούμε είναι ο κανόνας.» (Μπένγιαμιν,1983)
Ακόμα η μελέτη αυτή δεν θα είναι πλήρης αν δεν γίνει μνεία
και για τον περί κατασκοπείας Αναγκαστικό Νόμο 375/1936 που
θεσπίστηκε στη μεταξική δικτατορία. Αυτός ο νόμος ‘’περί
τιμωρίας των εγκληματικών ενεργειών των απειλουσών την
εξωτερικήν ασφάλειαν της χώρας’’, θεσπίστηκε για να καλύψει
όπως γίνεται παντού ,περιπτώσεις κατασκοπείας, δηλαδή διαρροής
πληροφοριών και υλικών στρατιωτικής φύσης (κώδικες,
σχεδιαγράμματα, χάρτες, πληροφορίες μυστικής σημασίας κλπ.). Ο
Α.Ν 375 είχε καταργηθεί το 1941 αλλά είχε ξανατεθεί σε ισχύ το
1945. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου εφαρμόστηκε μόνο
περιστασιακά καθώς ίσχυαν τα πιο αποτελεσματικά έκτακτα μέτρα
του Γ’ Ψηφίσματος και του Α.Ν 509. Ένα άλλο λεπτό σημείο των
καταδικών με τον 375 είναι πως οι δράστες δεν θεωρούνταν
πολιτικοί εγκληματίες. Το έγκλημα της κατασκοπείας στην Ελλάδα
επανενεργοποιήθηκε στα τέλη του 1951 με αρχές του 1952 όταν ο
πόλεμος της Κορέας βρισκόταν στο αποκορύφωμά του. Η συγκυρία
δεν ήταν τυχαία. Στις Η.Π.Α τον Σεπτέμβριο του 1950
ενεργοποιήθηκε ο νόμος περί εσωτερικής ασφάλειας σε μια
περίοδο στην οποία ο μακαρθισμός βρισκόταν στο απόγειό του. Ο
νόμος αυτός και τα συναφή διατάγματα αποτέλεσαν πρότυπο
καταστολής και αντικατόπτριζαν σε νομοθετικό επίπεδο το κλίμα
του Ψυχρού Πολέμου. Ο Α.Ν 375 καταδίκαζε σε θάνατο
οποιονδήποτε προμηθευόταν ή μετέδιδε στρατιωτικά ή άλλα
μυστικά ‘’επί σκοπώ κατασκοπείας’’ ακόμα και σε καιρό ειρήνης.
Παρά την ψήφιση του νέου Ποινικού Κώδικα από την 1η Ιανουαρίου

1951 , Αν 375 διατηρήθηκε σε ισχύ. Η επίκληση της διατήρησης
της συνταγματικής ώστε να δικαιολογηθούν τα έκτακτα μέτρα
θυμίζει τα λόγια του Σμιτ όπου «στην κατάσταση εξαίρεσης το
σύνταγμα μπορεί να αναστέλλεται ως προς την εφαρμογή του , δεν
παύει όμως να ισχύει αφού η αναστολή του σημαίνει μόνο μία
συγκεκριμένη εξαίρεση» […] και συμβαίνει «για να υπερασπιστεί
την ύπαρξή του ώστε να καταφέρει στο τέλος να επιτρέψει την
εφαρμογή του δικαίου». (Schmitt, 1921)
Τέλος, θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον μια διερώτηση γύρω από τον
αν η ρηχή ή περιορισμένη δημοκρατία αποτέλεσε ίσως ένα αίτιο ή
ένα πρώτο στάδιο της υποχώρησης της δημοκρατίας που
ολοκληρώθηκε με το Απριλιανό πραξικόπημα σηματοδοτώντας το
πέρασμα από την εντεταλμένη στην κυρίαρχη δικτατορία όπως
υποστήριζε ο Σμιτ. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Tingsten
στον επίλογο του βιβλίου του : «Παρόλο που η προσωρινή
,ελεγχόμενη χρήση της πλήρους εξουσίας είναι συμβατή με τα
δημοκρατικά συντάγματα ,η συστηματική, τακτική χρήση του
θεσμού οδηγεί αναγκαστικά στην κατάλυση της δημοκρατίας.»
(Tingsten,1934)
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Τo
αδιέξοδo
της
τοπικής
αυτοδιοίκησης και οι νέοι
όροι συμβίωσης στην πόλη
Αποστόλης Στασινόπουλος
«Κάθε κοινωνική σύγκρουση είναι πεδίο μάχης για τρείς

αντίπαλες δυνάμεις: το Κατεστημένο , την Αντιπολίτευση -που
αποζητά την ανατροπή της
ισχύουσας Τάξης και την
αντικατάστασή της με μια δική της- καθώς και μια τάση προς
αύξηση της Κοινωνικής Εντροπίας, την οποία γεννά κάθε
Κοινωνική Σύγκρουση και η οποία , στο πλαίσιο αυτό , είναι
δυνατόν να γίνει αντιληπτή ως η δύναμη της ‘’Άμεσης
Δημοκρατίας’’.»*
Πώς αλλιώς μπορούν να ερμηνευθούν οι διάσπαρτες και πολύμορφες
κοινωνικές κινήσεις, που συναρθρώνονται στο κοινωνικό πεδίο,
παρά ως η ακηδεμόνευτη κοινωνική δυναμική της άμεσης
δημοκρατίας; Τοπικές συνελεύσεις, συνεργατικοί πειραματισμοί,
εγχειρήματα κοινωνικοποίησης των κοινών, σταχυολογούν τους
όρους μιας νέας συμμετοχής, αναδιατάσσοντας την καθιερωμένη
έννοια της αυτοδιοίκησης. Οι τοπικές αυτοθεσμίσεις προβάλλουν
σήμερα, ως ο συγκροτητικός όρος μιας νέου τύπου
πολιτοφροσύνης, συλλαμβάνοντας δυνατότητες θεσμών,
προεικονίζουν τις επερχόμενες κοινότητες του αύριο.

που

Η σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη πολιτειακή διαχείριση, έχοντας
αποδιοργανώσει το έθνος-κράτος, του στερεί αρμοδιότητες,
αποδίδοντάς τες στους θεσμούς της παγκόσμιας αγοράς. Η
υποχώρηση του κρατικού μοντέλου διαχείρισης, έχοντας σήμερα
απελευθερώσει στη δίνη της ιστορίας ολοκληρωτικές τακτικές
παγκόσμιου συγκεντρωτισμού, εξαίρεσης και αποκλεισμού,
αποδεσμεύει ταυτόχρονα και αύρες ελευθερίας, διευρύνοντας τις
δυνατότητες για ουσιαστικά πεδία δημόσιου διαλόγου σε πόλεις,
τοπικά κέντρα και περιφέρειες. Η διάρρηξη της διάκρισης
δημοσίου-ιδιωτικού και οι προσπάθειες επανασημασιοδότησης του
δημοσίου, σηματοδοτούν την επιστροφή της πολιτικής στους
πραγματικούς δρώντες του κοινωνικο-ιστορικού συγκείμενου, στη
δημιουργική φαντασία των ανθρωπίνων υποκειμενικοτήτων που
εδράζεται στους ελεύθερους και συνεργατικούς κόμβους τοπικών
κοινοτήτων, ικανών να συντονίζονται μεταξύ τους αδιαμεσολάβητα
και να δημιουργούν πυκνώσεις τοπικών και συλλογικών δικτύων.
Αν η επικράτηση του παγκόσμιου καπιταλισμού και η υιοθέτηση
του φαντασιακού της διαρκούς μεγέθυνσης και του

καταναλωτισμού, σάρωσε χιλιάδες τοπικές παραδόσεις, η σημερινή
αμφισβήτηση της ηθικής της αποτελεσματικότητας, της λογικής
της προόδου και της αέναης ανάπτυξης, επινοεί νέες τοπικές
αφηγήσεις σε αρμονία με το περιβάλλον. Αυτή όμως η ενδυνάμωση
της τοπικής εξουσίας, δεν συνάδει με την τοπική αυτοδιοίκηση,
η οποία και καθίσταται διαρκώς όλο και πιο έωλη. Όσοι σήμερα
δεν προβαίνουν σε απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα, που
παραμένουν ανοικτά, όπως η κρίση εκπροσώπησης και τα όρια της
αυτοδιοίκησης, κλείνουν το μάτι σε νέες ηγεμονίες,
αποκλεισμούς και αναπτυξιακές διαδρομές.
Ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης ενσαρκώνει μια επέκταση της
κρατικής διοίκησης σε τοπικό επίπεδο. Οι όροι και οι δομές του
Καλλικράτη, διέλυσαν ακόμα και τα τελευταία ψήγματα ή υπόνοιες
αποκεντρωμένης αυτοδιοίκησης. Η άμεση εξάρτησή της από την
κεντρική εξουσία, την υποβιβάζει σε έναν θεσμό με επιτελικό
ρόλο, σε υλοποιητή των κυρίαρχων αποφάσεων. Η δημοτική αρχή
της Β.Α Χαλκιδικής δεν έχει, ούτε είχε, καμία δικαιοδοσία για
την άδεια της εξόρυξης, απλά ταυτιζόταν και υλοποιούσε. Όποιες
πάλι τοπικές αρχές διαφωνούν με τα κρατικά παραγγέλματα,
διολισθαίνουν στο περιθώριο, χωρίς ουσιαστικό λόγο επί των
εξουσιαστικών επιταγών για τα κυρίαρχα τοπικά ζητήματα. Η
διαδημοτική κοινή δράση ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του πρώην
αεροδρομίου του Ελληνικού, στέκεται σήμερα αποσβολωμένη
απέναντι στο απευθείας ξεπούλημα του αεροδρομίου στη Lamda
Development, καθώς βρέθηκε εκτοπισμένη από την κυβερνητική
ετυμηγορία. Όσοι κατάφεραν να εκλάβουν τον δημόσιο χώρο ως
κοινό έδαφος προς κοινωνική αυτοθέσμιση, χωροθετώντας μια
σφαίρα ανασκευής του χωροχρόνου της καθημερινότητας και των
όρων της κυριαρχίας, σφυρηλάτησαν δεσμούς, που κατοχύρωναν τον
χώρο ως ελεύθερο δημόσιο και κοινωνικό. Η δυνατότητα των
κοινωνικών κινήσεων να διαπλάθουν σχέσεις κοινοτικής
αυτονομίας με πολιτική έκφραση, χωρίς να απευθύνονται στις
κρατικές δομές, εγγράφεται σε ένα ρεύμα συνολικής αμφισβήτησης
και συλλογικής δημιουργίας που εξυφαίνει μια νέα
αμεσοδημοκρατική κοινοτική διάρθρωση.

Οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί, οι αντιστάσεις καθώς και η
ενδεχόμενη ριζοσπαστικοποίηση της αυτοδιοίκησης δεν μπορούν να
ερμηνεύονται στα πλαίσια ενός νοηματικού κλεισίματος, όπου
εντάσσει τον ρου της κοινωνικής πραγματικότητας σε
στρεβλωτικές, ιδεολογικές περιφράξεις. Μόνο η ανοικτότητα του
νοήματος και η συμμετοχή στις κοινωνικές διεργασίες μας
επιτρέπουν την χάραξη πραγματικού πολιτικού σχεδίου, ικανού να
τρέφεται και να προάγεται από την κοινωνικο-ιστορική
πραγματικότητα. Η αποσάθρωση του κοινωνικού κράτους και η μη
ενσωμάτωση, ανεγείρουν ένα κράτος εκτάκτου ανάγκης για τη
δημόσια ασφάλεια. Η επέκταση της κρατικής πρόνοιας στην τοπική
αυτοδιοίκηση, αντικαθίσταται σήμερα σε δήμους και περιφέρειες
από έργο κοινωνικής αλληλεγγύης σε μια προσπάθεια των
δημοτικών αρχών να περιορίσουν ή να ηγηθούν των αυτόνομων
κοινωνικών κινήσεων, έργο το οποίο μάλιστα τις περισσότερες
φορές ανατίθεται στους κερδώους εθελοντισμούς των ΜΚΟ, που
έχουν ουσιαστικά αναλάβει τον ρόλο της δημοτικής εξουσίας. Οι
επιδιώξεις όμως αυτές, σκοντάφτουν μπροστά στο πλέγμα των
σχέσεων αυτενέργειας, που έχει οικοδομηθεί από τα κάτω και
διατείνεται πως μπορεί και μόνο του, καταφέρνοντας να
αποσπάσει ουσιαστικά αυτόν τον χώρο οριζόντιας οργάνωσης
εναλλακτικών δομών. Πού στοχεύει σήμερα η άνευ όρων κατάληψη
της δημοτικής εξουσίας, τη στιγμή που έχει διανοίξει η
δυνατότητα για τα κινήματα πολιτών να αυτονομηθούν και να
παράξουν τους όρους μιας νέας συμβίωσης στην πόλη; Κοινωνικά
ιατρεία και παντοπωλεία, απόπειρες κοινωνικοποίησης της
παιδείας, απευθείας διαθέσεις προϊόντων, σκηνοθετούν σενάρια
κοινωνικών σχέσεων σε ρήξη με την αντιπροσώπευση,
χαρτογραφώντας τους νέους φορείς της αυτοδιοίκησης.
Το πραγματικό επίδικο, που ίσως και για πρώτη φορά διατρέχει
τον δημόσιο διάλογο, είναι η διεύρυνση της έννοιας της
αυτοδιοίκησης σε όλες τις πτυχές της ζωής ως ελεύθερης
κοινωνικής αυτοδιοίκησης και τοπικής κοινωνικής αυτονομίας.
Σίγουρα, η διάχυτη αμφισβήτηση δεν μπορεί να εκφραστεί μέσω
ενός μονήρους αντιεκλογικού αισθήματος, καθώς θα εγκλωβίζεται
στο δίλλημα μιας ολικής ανατροπής έναντι μιας συνεχούς

μεταρρυθμιστικής αλλοτρίωσης. Ωστόσο, η διακαής επιθυμία της
αριστεράς να αναλάβει τις αυτοδιοικητικές θεσμικές αρχές χωρίς
να διεξάγει καμία κριτική στους ίδιους τους θεσμούς, θα
αιχμαλωτίζεται σε μια απονενοημένη προσπάθεια πολιτικής
ηγεμονίας και αναπαραγωγής ενός κομματικού και γραφειοκρατικού
συσχετισμού,
την στιγμή που η κοινωνική αναμέτρηση
διενεργείται στη βάση του κοινωνικού ιστού με το εύρος των
ανοιχτών ζητημάτων να είναι πολλαπλό. Όποια τοπική δομή θα
επιζητά την εξουσία χωρίς να επιχειρεί να την αποδώσει στις
τοπικές αυτοθεσμίσεις, θα αναπαράγει στο διηνεκές τον
διαχωρισμό της με τη κοινωνία. Η διερώτηση που ανακύπτει,
εντοπίζεται στη συγκρότηση αιτημάτων, εκπορευόμενων από την
κοινωνία, που αναζητούν τρόπους εφαρμογής μέσα από την
κοινωνία. Κινήσεις αποτροπής των σχεδίων των ενεργειακών λόμπι
για την κατασκευή υδροηλεκτρικών φραγμάτων, προτάσεις για
κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων, τοπικά δημοψηφίσματα,
όπως στη Θεσσαλονίκη, ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού,
ελεύθεροι κοινωνικοί χώροι, συνεργατικά και αλληλέγγυα
οικονομικά εγχειρήματα, σκιαγραφούν μια συνολική προσπάθεια
επαναθέσμισης των όρων της ζωής σε μια διαρκή συντακτική
κίνηση μέσα στην πόλη. Οι πυρήνες κοινοτικής αυτονομίας
βρίσκονται ήδη εδώ ενώ οι νέοι φορείς μιας αμεσο-δημοκρατικής
αυτοδιοίκησης ριζώνουν στις ρωγμές της σημερινής μετάβασης. Ο
δρόμος έχει ανοίξει και εμείς θα τον διαβούμε μέσα από μια
ευρεία συμμετοχή και διαρκή αυτοθέσμιση ενάντια στη νοσηρή
λογική της ανάθεσης.
* Παράφραση από ‘’ Πράκτορες του Χάους, Νόρμαν Σπίνραντ,
Εκδόσεις Τρίτων, Αθήνα 1997 ‘’
Περιοδικό Βαβυλωνία #Τεύχος 15

