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Ανάμεσα στην ιστορική και τη λογοτεχνική αφήγηση…
Δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστεί κανείς ότι τα επιστημονικά
πορίσματα της ιστορικής έρευνας σε πολλές περιπτώσεις απέχουν
μίλια μακριά από τις συλλογικές θεάσεις της Ιστορίας. Οι
πολυδαίδαλες ερμηνείες, οι μέθοδοι και τα θεωρητικά σχήματα
των ιστορικών αδυνατούν να επικοινωνήσουν με τον τρόπο που τα
άτομα και οι κοινωνίες φαντάζονται τον εαυτό τους, το παρελθόν
τους και, κατ’ επέκταση, το μέλλον τους. Συνήθως για τους
λαούς η Ιστορία είναι και παραμένει ένα σύνολο ιστοριών τις
οποίες αξίζει κάποιος να διηγείται και να ξαναδιηγείται. Κι
αυτή η μετάδοση δεν φοβάται ούτε τους μύθους ούτε τις
ανατιμήσεις ούτε και τα λάθη του παρελθόντος, αλλά αντίθετα
μπορεί να τα εγκολπώσει με δημιουργικό τρόπο μέσα στη
συλλογική μνήμη. Αν η Ιστορία είναι μια επινόηση στην οποία η
πραγματικότητα προσκομίζει τα υλικά της, τότε αυτά μπορούν να
πάρουν το χρώμα και το σχήμα που ο καθένας θέλει να δώσει ώστε
να δημιουργήσει το οικοδόμημά του – πραγματικό ή φανταστικό,
δεν έχει επί του προκειμένου σημασία.
Κάπως έτσι νοείται το συναρπαστικό βιβλίο Το σύντομο καλοκαίρι
της αναρχίας του Χανς Μάγκνους Εντσενσμπέργκερ. Όπως είναι
γνωστό, περιγράφει με έναν πρωτότυπο τρόπο την ιστορία του
Μπουεναβεντούρα Ντουρρούτι, μέσα από τις διαδοχικές αφηγήσεις
και εξιστορήσεις ανθρώπων που είτε ήταν στον στενό του κύκλο
είτε βίωναν από κοινού τα γεγονότα των συναρπαστικών χρόνων
πριν και μετά τον Ισπανικό εμφύλιο του 1936. Και μέσα από τις
διηγήσεις για τον Ισπανό επαναστάτη περνά μπροστά μας, με
έναν αφηγηματικό τρόπο που θυμίζει ταινία, οι προσπάθειες και
οι αγώνες των αναρχικών για την έφοδο στον ουρανό, για την
πραγμάτωση της κοινωνικής επανάστασης.

Η ιστορία των αναρχικών στην Ισπανία ξεκινά όταν τον Οκτώβρη
του 1868 ο Τζουζέπε Φανέλι, θαυμαστής του Μπακούνιν και ανήκων
στην αντιαυταρχική πτέρυγα της Πρώτης Διεθνούς, χωρίς να
γνωρίζει ισπανικά, φτάνει στη Μαδρίτη για να διαδώσει το
μήνυμα του αναρχισμού. Έκτοτε και στην πορεία του χρόνου, οι
αναρχικοί στην Ισπανία θα διατηρήσουν μια ηγεμονική θέση στο
εργατικό κίνημα, αποτελώντας παράλληλα και το πιο επαναστατικό
του τμήμα.

Το βιβλίο του Εντσενσμπέργκερ αποτελεί, από τη μία, μια
διαδρομή στην ιστορία του αναρχικού κινήματος μέσα από το
ψηφιδωτό των αφηγήσεων των ίδιων των πρωταγωνιστών και, από
την άλλη, επιχειρεί το χτίσιμο ενός πορτρέτου του Ντουρούτι
επιμένοντας τόσο στην αγωνιστική του δράση όσο και σε
ψυχογραφικές αποτυπώσεις. Εξάλλου την περίοδο που γράφτηκε το
βιβλίο, στις αρχές της δεκαετίας του 70, η σκιά της φρανκικής
δικτατορίας είχε επιβάλει ένα ιδιόμορφο μισοσκόταδο στην
ιστορία του ισπανικού αναρχισμού.
Ο Εντσενσμπέργκερ δεν προτίθεται να κάνει μια αγιογραφία του
Ντουρούτι. Αντίθετα, προσπαθεί να φωτίσει έναν αντι-ήρωα του
οποίου η φήμη κολλά στο θάρρος του, στην εντιμότητά του και
στην αλληλεγγύη του και ο οποίος δοκιμάζεται σε άνισες
καταστάσεις. Διότι ο Ντουρούτι, όπως συμβαίνει με ένα πλήθος

λαϊκών αγωνιστών, δεν μπορεί να τυποποιηθεί, να
κανονικοποιηθεί, και γι’ αυτό τον λόγο οι μάζες αναγνώριζαν
τον εαυτό τους σε αυτόν – το ίδιο συμβαίνει με τον «δικό μας»
Άρη Βελουχιώτη.
Η επανάσταση των Ισπανών του 1936 αποτελεί μια ιστορική θραύση
μέσα στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, από εκείνες που κάνουν την
ανθρωπότητα να αντιληφθεί τις δυνατότητες της δύναμής της για
να δημιουργήσει έναν πιο ελεύθερο κόσμο. Τα «ηρωικά χρόνια»
στην Ισπανία, όπως τα αποκαλεί ο Μάρει Μπούκτσιν,
χαρακτηρίστηκαν από τους ελευθεριακούς πειραματισμούς σε
οργανωτικές δομές, σε πολιτικές μεθόδους λήψης των αποφάσεων,
στη συγκρότηση μιας αξιακής κλίμακας διαφορετικής από την
κυρίαρχη, σε μια νέα εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς
καταναγκασμούς και σε μορφές πάλης και δράσης. Όπως είναι
φυσικό, κάθε πειραματισμός έχει και τις αποτυχίες του, τα λάθη
ή τις υπερβολές του.
Η επανάσταση για τους Ισπανούς αναρχικούς σήμαινε τη
θεσμοποίηση της άμεσης δράσης: την ενασχόληση δηλαδή με την
αυτοδιαχείριση ως κανονική μορφή πολιτικής.
Αν ο προλεταριακός σοσιαλισμός αποτέλεσε για πάνω από έναν
αιώνα μια σημαντική επαναστατική δύναμη εξαιτίας όχι τόσο της
άρτιας οργάνωσης του προλεταριάτου, αλλά περισσότερο λόγω της
βίαιης διαδικασίας προλεταριοποίησης που επέβαλε ο πρώιμος
καπιταλισμός στην πλειοψηφία του κοινωνικού συνόλου, θα
μπορούσαμε να πούμε ότι η ήττα της ισπανικής επανάστασης
κλείνει και έναν μεγάλο κύκλο που άνοιξε με τις μεγάλες
εξεγέρσεις και επαναστάσεις της νεωτερικής εποχής, προτού ο
προλεταριακός σοσιαλισμός εκπέσει σε μεταβλητή της ιδεολογίας
του κρατικού καπιταλισμού.
Η νεωτερική έννοια της επανάστασης είναι αναπόσπαστα δεμένη με
την ιδέα ότι η ιστορική πορεία κάνει ξαφνικά μια νέα αρχή.
Σύμφωνα με τη Χάνα Άρεντ, είναι κρίσιμο για τις νεωτερικές
επαναστάσεις ότι η ιδέα της ελευθερίας και μιας νέας αρχής

πρέπει να συμπίπτουν. Μόνο όταν η Ιστορία απέκτησε τη γραμμική
της εξήγηση έγινε εφικτό να νοηθούν οι επαναστάσεις ως μια
ριζική τομή που δημιουργεί νέες συνθήκες και απελευθερώνει ένα
κοινωνικό δυναμικό που δημιουργεί νέες πραγματικότητες.
Το ζήτημα της ελευθερίας αποτέλεσε το διακύβευμα των
νεωτερικών επαναστάσεων και το κρίσιμο σημείο στο οποίο
συντρίφτηκαν. Η διαδεδομένη άποψη σήμερα ότι η επανάσταση είτε
κρατικοποιείται είτε στρέφεται εναντίον των ανθρώπων που την
έπραξαν δεν αποτελεί μια μεταφυσική της ιστορίας αλλά μια
διαπιστωμένη ιστορική τραγωδία, με την οποία δυστυχώς θα
πρέπει να έρθουμε αντιμέτωποι, τουλάχιστον όσοι επιδιώκουμε
μια αλλαγή του κυρίαρχου παραδείγματος.
Αν και είναι κοινότυπο, θα λέγαμε ότι η διαδικασία της
απελευθέρωσης δεν ταυτίζεται απαραίτητα με την επιθυμία της
ελευθερίας, αν και αποτελεί προϋπόθεσή της. Η απελευθέρωση
πάντα προβάλλει με μεγαλοπρέπεια ενώ η εδραίωση της ελευθερίας
πάντα είναι αβέβαιη. Κάτι τέτοιο στην αφαιρετική του διάσταση
συνέβη και με τους Ισπανούς αναρχικούς στην προσπάθειά τους να
επιτύχουν αυτό που ο Χέγκελ ονόμασε συμφιλίωση του ουρανού και
της γης, δηλαδή την επανάσταση.
Κλείνοντας, θα λέγαμε ότι ο Εντσενσμπέργκερ στο Σύντομο
καλοκαίρι της αναρχίας προσπαθεί να ξεπεράσει τα όρια της
ιστοριογραφίας και να μας μεταφέρει στη δρώσα πραγματικότητα
των Ισπανών επαναστατών, στις συνθήκες της καθημερινής και
πραγματικής τους ζωής. Κι αυτά τα μονοπάτια ίσως μόνο η
λογοτεχνία μπορεί να τα προσπελάσει, να μπει δηλαδή μέσα στις
ζωές και τις ψυχές των ανθρώπων, να μυριστεί να κίνητρά τους
και να προσπαθήσει να τους καταλάβει. Ο συγγραφέας κατάφερε να
αποτυπώσει κάτι ιδιαίτερα σημαντικό που είναι και ο λόγος για
τον οποίο άνθρωποι σαν τον Ντουρούτι κατάφεραν να επιβιώσουν
στη συλλογική μνήμη και δεν είναι άλλο από τις μαρτυρίες των
ίδιων των ανθρώπων, από την προφορική παράδοση που ανάμεσα
στον μύθο και την αλήθεια δημιουργεί και αναπαριστά τη δρώσα
ιστορία των λαών.

Αλήθεια τι θα γνωρίζαμε για τον Ντουρούτι, σε μια περίοδο
όπου η διατήρηση των αρχείων ήταν παντελώς άγνωστη, αν δεν
υπήρχαν οι ρακοσυλλέκτες της Ιστορίας όπως ο Εντσενσμπέργκερ;
Για το τέλος, ας ακούσουμε τα λόγια του συγγραφέα που νομίζω
ότι περικλείουν το σύνολο αυτού του εξαιρετικού βιβλίου:
«Το τέλος του ήρωα δρα σαν οιωνός αλλά και σαν υποχρέωση. Από
αυτό το σημείο αρχίζει να αποκρυσταλλώνεται ο μύθος. Η κηδεία
του εξελίσσεται σε διαδήλωση. Δρόμοι παίρνουν το όνομά του, η
εικόνα του εμφανίζεται σε τοίχους, σε πλακάτ, γίνεται φυλαχτό.
Η νίκη της υπόθεσής του οδηγεί σε κανονικοποίηση που σημαίνει
σχεδόν πάντα κατάχρηση και προδοσία. Έτσι ο Ντουρρούτι απέφυγε
να γίνει επίσημα εθνικός ήρωας. Η ήττα της ισπανικής
επανάστασης τον έσωσε από αυτή την τύχη. Έμεινε αυτό που πάντα
ήταν. Ένας προλεταριακός ήρωας, ένας από τους καταπιεσμένους
και κυνηγημένους. Ανήκει στην αντι-ιστορία, εκείνη που δεν
υπάρχει στα βιβλία. Ο τάφος του βρίσκεται στην άκρη της
Βαρκελώνης, στη σκιά ενός εργοστασίου. Στην άγραφη ταφόπλακα
βρίσκεις πάντα μερικά λουλούδια. Κανένας μαρμαράς δεν χάραξε
επάνω τ’ όνομά του. Μόνο άμα κοιτάξεις καλά μπορείς να δεις
αυτό που ένας άγνωστος έχει χαράξει με σουγιά και παιδικά
γράμματα: τη λέξη Ντουρούτι».

Το Νόημα της Ιστορίας ανάμεσα
στις
Συμπληγάδες
της
Θεολογίας, της Φιλοσοφίας και

της Πολιτικής
Νίκος Κατσιαούνης, εκδότης
Για το βιβλίο του Καρλ Λέβιτ, “Το νόημα της ιστορίας”
Ο τρόπος που τα άτομα και οι κοινωνίες αντιλαμβάνονται και
θωρούν την Ιστορία εν πολλοίς αντανακλά και προσδιορίζει τον
τρόπο που βλέπουν και φαντάζονται τον εαυτό τους. Ο όρος
«φιλοσοφία της Ιστορίας» ανήκει στον Βολταίρο, ο οποίος τον
χρησιμοποίησε στις απαρχές της νεωτερικής εποχής για να
δηλώσει την αντίθεση στη θεολογική ερμηνεία της Ιστορίας, μιας
και πλέον η καθοδηγητική αρχή δεν είναι η βούληση του Θεού ή η
θεία πρόνοια αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος. Η τομή που έφεραν οι
Νεότεροι Χρόνοι στη σκέψη και την ανθρώπινη νόηση οδήγησε τους
σύγχρονους φιλοσόφους και στοχαστές να θεωρήσουν ότι οι
προγενέστερες θεωρήσεις της Ιστορίας (από τον Αυγουστίνο ως
τον Μποσουέτ) στηριζόταν στην αποκάλυψη και την πίστη και ότι
αυτή η θεολογική ερμηνεία αποτελεί ένα αμελητέο γεγονός.
Σε αυτή την αντίληψη των Νεότερων Χρόνων έρχεται να
αναστοχαστεί το βιβλίο του Καρλ Λέβιτ (Karl Löwith, 1897-1973)
Το νόημα της Ιστορίας. Ο Λέβιτ ήταν Γερμανός στοχαστής και
φιλόσοφος, μαθητής του Έντμουντ Χούσερλ και του Μάρτιν
Χάιντεγκερ, από τον οποίο αποστασιοποιήθηκε όταν ο τελευταίος
προσχώρησε στον εθνικοσοσιαλισμό. Σε αντίθεση με την αντίληψη
ότι η φιλοσοφία της Ιστορίας ξεκινά με τη νεωτερικότητα, το
κεντρικό επιχείρημα του Λέβιτ στο παρόν βιβλίο είναι ότι η
φιλοσοφία της ιστορίας γεννιέται με την εβραϊκή και τη
χριστιανική πίστη στη βάση της εκπλήρωσης μιας επαγγελίας και
τελειώνει με την εκκοσμίκευση αυτού του εσχατολογικού
προτύπου. Αυτό που εξετάζει ο συγγραφέας στον παρόντα τόμο
είναι η προέλευση των θεμελιωδών εννοιών της φιλοσοφίας της
Ιστορίας, κάνοντας μια διεξοδική αναφορά στο έργο μεγάλων
στοχαστών και εκπροσώπων της από την αρχαιότητα και τον
Μεσαίωνα μέχρι τον Διαφωτισμό και τον 19ο αιώνα.

Η αντίληψη των αρχαίων Ελλήνων για τη ζωή και τον κόσμο
βασιζόταν σε ένα σχήμα με ανακυκλήσεις, συγκροτώντας μια
έλλογη και φυσική αντίληψη του κόσμου, η οποία συνδυάζει την
παραδοχή των παροδικών μεταβολών με την περιοδική
κανονικότητα, τη μονιμότητα και τη σταθερότητα. Το ενδιαφέρον
της αρχαιοελληνικής σκέψης εστιαζόταν περισσότερο στον λόγο
του κόσμου κι όχι στο νόημα της. Αντιθέτως, για την ιουδαϊκή
και χριστιανική παράδοση η ιστορία ήταν κυρίως η ιστορία της
της λύτρωσης και της σωτηρίας. Για τους κλασικούς, όπως
αναφέρει ο Καρλ Λέβιτ, το πεδίο της επεξεργασίας του
θεολογικού και ανθρωπολογικού προβλήματος είναι ο κόσμος, μιας
και ο ίδιος είναι θεϊκός και εξουσιάζει τη μοίρα και τη φύση
του ανθρώπου, ενώ για τους χριστιανούς το πεδίο της
κοσμολογικής επεξεργασίας καθίσταται ο Θεός και ο άνθρωπος,
μιας και η συγκρότηση του κόσμου βασίζεται καθ’ ολοκληρία
στον Θεό και ο άνθρωπος αποτελεί σκοπό της δημιουργίας του
θεϊκού όντος.

Καρλ Λέβιτ, Το
νόημα
της
ιστορίας, μτφρ.
Γεράσιμος
ΛυκιαρδόπουλοςΜάριος
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Επομένως, σύμφωνα με τον Λέβιτ, ο χριστιανισμός, ο οποίος
αποτέλεσε για τον δυτικό κόσμο έναν συνεχή φαντασιακό
τροφοδότη, προσέδωσε την έννοια της οικουμενικότητας και της
ιστορικής συνείδησης όχι στη βάση μιας καθολικής πίστης στον
Θεό, αλλά στη βάση ότι ο Θεός δίνει μια ενοποιητική εικόνα
στην ιστορία της ανθρωπότητας και την κατευθύνει σε έναν
τελικό σκοπό.
Έτσι, το μέλλον τοποθετείται ως το «αληθινό κέντρο» της
Ιστορίας. Αυτή η εσχατολογική διάσταση δεν αντανακλά την
επιρροή της μόνο στη σκέψη της θεολογικής παράδοσης αλλά, όπως
είναι φυσικό, είχε τις αντανακλάσεις της και στη δρώσα ιστορία
των ατόμων και της κοινωνίας. Διότι η εσχατολογική ιδέα μέσα
στο κοινωνικοϊστορικό πεδίο συνήθως παρουσιαζόταν σε περιόδους
κρίσεων και κοινωνικών αλλαγών και, κατ’ επέκταση, έθετε πάντα
το ζήτημα της λήψης κάποιας απόφασης με σκοπό τη μετατροπή του
κόσμου. Κατά συνέπεια, υπάρχουν δομικές αναλογίες με την
έννοια του πολιτικού. Ο Λέβιτ παρουσιάζει διεξοδικά τις
θεολογικές ερμηνείες περί της Ιστορίας μέσα από τα κείμενα της
Βίβλου αλλά και σημαντικών θεολόγων φιλοσόφων, όπως ο Ορόζιος,
ο Αυγουστίνος, ο Ιωακείμ Φλώριος κ.λπ.
Η εσχατολογική ιδέα βασίζεται στις ιστορικές κατηγορίες του
χώρου των εμπειριών και του ορίζοντα των προσδοκιών, σε ένα
Εντεύθεν και ένα Εκείθεν, αντίστοιχα, τα οποία
νοηματοδοτούνται από τις εκάστοτε ιστορικές συνθήκες και την
υφιστάμενη τάξη του Είναι. Όπως παραστατικά το επισημαίνει ο
Παναγιώτης Κονδύλης: «Το Εκείθεν είναι η Ιδέα του Ανθρώπου, το
Εντεύθεν είναι ο εμπειρικός άνθρωπος». Ο Λέβιτ εκκινώντας από
τη σημαντική τομή του Τζιαμπατίστα Βίκο, του Μποσουέτ και
συνεχίζοντας με τον Βολταίρο, τον Κοντορσέ, τον Ογκίστ Κόντ
κ.ά μάς παραθέτει τις εννοιολογικές προσεγγίσεις αυτών των
στοχαστών για το ζήτημα της Ιστορίας, επισημαίνοντας τις
εσχατολογικές αντιλήψεις περί της Ιστορίας, ακόμη κι όταν σε
κάποιους εξ αυτών η θεολογία είναι απούσα.
Το κεντρικό επιχείρημα του Καρλ Λέβιτ φθάνοντας στην εποχή της
νεωτερικής συγκρότησης είναι ότι οι θεολογικές και

εσχατολογικές αντιλήψεις περί του τέλους της Ιστορίας περνούν
στη σκέψη σημαντικών στοχαστών και φιλοσόφων.
Η θεοκτονία και το κενό που δημιουργήθηκε από αυτή δεν θα
μπορούσε να καλυφθεί επαρκώς εάν δεν παρουσιαζόταν μια νέα
αξιολογική κλίμακα που θα έδινε νόημα στα άτομα και τις
κοινωνίες. Και σε αυτή την αξίωση κυριαρχίας (ή απελευθέρωσης)
αρκετά δομικά στοιχεία της παλιάς μεταφυσικής μετουσιώθηκαν
στις ορθολογιστικές θεωρήσεις που αντιμάχονταν τον παλαιό
κόσμο. Η χριστιανική ελπίδα της σωτηρίας και η πίστη στη θεία
πρόνοια αντικαταστάθηκαν από την πίστη στην πρόοδο, τη
βελτίωση του βίου και την αναζήτηση της ευτυχίας. Ο Χέγκελ
μετέθεσε την εσχατολογική προσδοκία του χριστιανισμού μέσα
στην ίδια την ιστορική κίνηση και διαδικασία, όπου η κρίση και
η δικαίωση εμπεριέχεται μέσα στην ίδια την Ιστορία – η
περίφημη φράση του «Η παγκόσμια ιστορία είναι το παγκόσμιο
δικαστήριο». Με τον Χέγκελ η θεολογία
μετατρέπεται σε φιλοσοφία της Ιστορίας,

της ιστορίας
στην οποία η

κοσμικότητα της ιστορίας ιεροποιείται και η ιερή ιστορία
υποβιβάζεται. Οι επίγονοι του εγελιανισμού και ειδικότερα οι
ριζοσπάστες εκφραστές του πολιτικού κινήματος του αθεϊστικού
ανθρωπισμού −το σοσιαλιστικό κίνημα, εν γένει− προσπάθησαν να
καθαιρέσουν την πραγμάτωση του εγελιανού πνεύματος στο κράτος,
δημιουργώντας μια διαφορετική αφήγηση για το τέλος της
Ιστορίας.
Στη θεωρία του Καρλ Μαρξ, αλλά και πολλών αναρχικών στοχαστών,
είναι έκδηλος ένας μεσσιανισμός για την εκπλήρωση του
βασιλείου της ελευθερίας. Το προλεταριάτο αποτελεί το όργανο,
τον εκλεκτό λαό για την εκπλήρωση του σχεδίου σωτηρίας της
ανθρωπότητας, ενώ η έσχατη σύγκρουση θα συμβεί ανάμεσα στον
αστικό κόσμο και το προλεταριάτο, όπου η νίκη του τελευταίου
θα σημάνει το πέρασμα από το βασίλειο της αναγκαιότητας σε
αυτό της ελευθερίας.
Η συζήτηση για τον επαναπροσδιορισμό των σημασιών και των
εννοιών που συγκροτούν τα άτομα και τις κοινωνίες σήμερα στην
εποχή της γενικευμένης κρίσης είναι αναγκαίο να εξετάσει τη

μεταφυσική και εσχατολογική ιδέα, μιας και αυτές προέκυπταν
όταν τα υποκείμενα έπρεπε να τοποθετηθούν πολιτικά απέναντι
στον υπάρχοντα κόσμο με σκοπό το ξεπέρασμά του.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι το Νόημα της Ιστορίας του Καρλ Λέβιτ
εντάσσεται στη μνημειώδη πλέον σειρά του Παναγιώτη Κονδύλη
στις εκδόσεις Γνώση. Η σημαντικότητά της συνίσταται στο ότι
μετέφερε στο ελληνικό κοινό τη σκέψη σημαντικότατων στοχαστών
ενώ οι μεταφράσεις της σειράς αποτελούν μέχρι και σήμερα τομή
για την απόδοση βιβλίων φιλοσοφίας και κοινωνικής θεωρίας.

Η Μελέτη του Ζητήματος της
Πολιτικής Εξουσίας
Νίκος Κατσιαούνης
Για το βιβλίο του Φραντς Νόιμαν «Εισαγωγή στη μελέτη της
πολιτικής εξουσίας».
Ο Φραντς Νόιμαν είναι μια εξαιρετικά σημαίνουσα μορφή
πολιτικού επιστήμονα και αριστερού στρατευμένου διανοητή.
Γεννημένος το 1900, την περίοδο της Βαϊμαρικής Δημοκρατίας στη
Γερμανία εντάχθηκε στο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα (SPD)
παρέχοντας την υποστήριξή του ως νομικός σύμβουλος. Με την
άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία έφυγε για την Αγγλία. Εκεί θα
συνεχίσει τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα με τον κοινωνιολόγο
Καρλ Μανχάιμ και τον Χάρολντ Λάσκι, επεκτείνοντας τις
ερευνητικές του δραστηριότητές στο πώς το δίκαιο μεταλλάσσεται
σε σχέση με την ιστορική πραγματικότητα.
Το 1937 πηγαίνει στη Νέα Υόρκη όπου και θα συνδεθεί με τη
Σχολή της Φρανκφούρτης. Εκεί θα εκπονήσει μια σειρά αναλύσεων
οι οποίες σταδιακά θα τον οδηγήσουν στη συγγραφή του magnus
opus του, το Βεεμώθ. Σε αυτό ο Νόιμαν υποστηρίζει ότι ο

ναζισμός έχει να κάνει με την κατάληψη του κράτους από
ιδιωτικά συμφέροντα – μια θέση που θα τον οδηγήσει σε
σύγκρουση με τη Σχολή της Φρανκφούρτης. Πεθαίνει το 1954 σε
αυτοκινητικό δυστύχημα.

Franz Neumann, Εισαγωγή στη
μελέτη
της
πολιτικής
εξουσίας,
μτφρ.-επίμετρο
Γιώργος Μερτίκας, Κουκκίδα,
Αθήνα 2016, σελ. 116.
Το βιβλίο Εισαγωγή στη μελέτη της πολιτικής εξουσίας
(κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κουκκίδα σε μια εξαιρετική
μετάφραση και ένα κατατοπιστικό επίμετρο του Γιώργου Μερτίκα)
αποτελεί έναν τόμο στον οποίο ο Νόιμαν εκπονεί τρεις μικρές
αλλά περιεκτικές μελέτες γύρω από το ζήτημα της πολιτικής
εξουσίας, της δικτατορίας και της θεωρίας περί του
ομοσπονδιακού κράτους.
Όπως αναφέρεται και στα Επιλεγόμενα του βιβλίου, «ένα
χαρακτηριστικό της μεθόδου του Νόιμαν είναι να ανακαλύπτει τις

παρεκκλίσεις από τον γενικό κανόνα», ενώ παράλληλα αρνείται
την ευκολία των συμπερασμάτων που παράγει η ιδεολογική
στράτευση και προσπαθεί να συνδυάσει τους θεωρητικούς τύπους
με την εμπειρική έρευνα της κοινωνιολογίας.
Το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου αφορά την έννοια της πολιτικής
εξουσίας και αποτελεί μια εισαγωγική μελέτη για τις διάφορες
οπτικές γωνίες της – ένα συνοπτικό εγχειρίδιο για τους
σπουδαστές της πολιτικής θεωρίας, όπως αναφέρει και ο
συγγραφέας. Για τον Νόιμαν η πολιτική εξουσία είναι μια
ακαθόριστη έννοια και εμπεριέχει δύο ριζικά διαφορετικές
σχέσεις: τον έλεγχο στη φύση και τον έλεγχο πάνω στον άνθρωπο.
Ενώ η πρώτη αποτελεί μια διανοητική εξουσία, η εξουσία που
εδράζεται στον άνθρωπο είναι μια αμφίπλευρη σχέση μια και ο
άνθρωπος δεν είναι απλώς κομμάτι της εξωτερικής φύσης, αλλά
είναι προικισμένος με τον Λόγο (παρ’ όλο που δεν δρα πάντα
ορθολογικά).
Η τάση να εξομοιώνεται η πολιτική με την πολιτική της ισχύος
διατρέχει την πολιτική θεωρία από τον Μακιαβέλι έως και
σήμερα, μετατρέποντας έτσι την Ιστορία σε ένα πληκτικό θέρετρο
ενός αέναου και διαρκούς αγώνα των «εντός ομάδων» με τους
«εκτός ομάδων». Χωρίς μια κοσμοεικόνα για τον άνθρωπο που να
υπερβαίνει τη ζωώδη ικανοποίηση των επιθυμιών του η πολιτική
δεν θα μπορέσει ποτέ να απεγκλωβιστεί από την έννοια της
ισχύος. Ο άνθρωπος για τον Νόιμαν, όπως και για ένα πλήθος
στοχαστών της πολιτικής θεωρίας, δεν είναι ούτε εγγενώς κακός
ούτε καλός, αλλά καθορίζεται από τις κοινωνικοϊστορικές
συνθήκες. Για τον Νόιμαν η πολιτική εξουσία είναι η κοινωνική
εξουσία που εδράζεται στο κράτος.
Στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου με τίτλο «Σημειώσεις για τη
θεωρία της δικτατορίας» ο Νόιμαν προχωρά σε μια ανάλυση των
κοινωνικών και πολιτικών χαρακτηριστικών των δικτατορικών
καθεστώτων. «Με τον όρο δικτατορία κατανοούμε την αρχή ενός
προσώπου ή μιας ομάδας προσώπων που σφετερίζονται και
μονοπωλούν την εξουσία του κράτους, για να την ασκήσουν χωρίς
περιορισμούς» μας λέει ο συγγραφέας. Ο Νόιμαν επιχειρεί μια

γενική διάκριση των ειδών δικτατορίας που παρουσιάζονται στο
κοινωνικοϊστορικό πεδίο.
Ως απλή δικτατορία αποκαλεί το καθεστώς στο οποίο ο δικτάτορας
ασκεί την εξουσία του μέσω του ελέγχου των παραδοσιακών μέσων
εξαναγκασμού, δηλαδή του στρατού, της αστυνομίας, του
δικαστικού σώματος κ.λπ. Σαν καισαρική δικτατορία ορίζει
εκείνο το καθεστώς όπου ο δικτάτορας είναι αναγκασμένος να
επιτύχει μια λαϊκή υποστήριξη, μια λαϊκή βάση, είτε για να
ανέλθει στην εξουσία, είτε για να την ασκήσει, είτε και τα
δύο. Η τρίτη μορφή δικτατορίας είναι η ολοκληρωτική
δικτατορία, όπου το καθεστώς, πέρα από τον μονοπωλιακό έλεγχο
των μέσων καταναγκασμού και της λαϊκής στήριξης, προχωρά και
στον έλεγχο βασικών δομών για τη διατήρηση και την αναπαραγωγή
της κοινωνικής ζωής, όπως η εκπαίδευση, οι οικονομικοί θεσμοί
κ.λπ. Εδώ η ολότητα της κοινωνίας και της ιδιωτικής ζωής του
πολίτη συμπλέκεται άμεσα με το σύστημα της πολιτικής
κυριαρχίας.
Ο Νόιμαν χρησιμοποιεί παραδείγματα αυταρχικών καθεστώτων από
όλη την Ιστορία (Αγις, Κλεομένης, Πεισίστρατος, Ιούλιος
Καίσαρας, αλλά και Ροβεσπιέρος, Λένιν κ.λπ.), ώστε από τη μία
να καταδείξει τους όρους και τους τρόπους συγκρότησης, δομής
αλλά και τις διαφοροποιήσεις των εν λόγω καθεστώτων και από
την άλλη να μελετήσει την επίδρασή τους στην κοινωνική
λειτουργία.
Το τελευταίο κεφάλαιο του τόμου έχει να κάνει με τη μελέτη των
ομοσπονδιακών κρατών. Το θεωρητικό επιχείρημα για τη
συγκρότηση των ομοσπονδιακών κρατών είναι ο περιορισμός της
πολιτικής εξουσίας από την αυταρχικότητα, δηλαδή η
χαλιναγώγηση της κακής χρήσης της εξουσίας μέσα από την
κατανομή της σε μια σειρά ανταγωνιστικών μονάδων εξουσίας. Αν
και υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ομοσπονδιακών
κρατών (για παράδειγμα ΗΠΑ, Καναδάς, Ελβετία, Κεντρική
Αφρικανική Ομοσπονδία, ΕΣΣΔ κ.λπ.), το κοινό στοιχείο μεταξύ
τους είναι νομικό και βασίζεται στο ότι ο πολίτης υπόκειται σε
δύο δικαιοδοσίες: της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των

ομόσπονδων κρατών. Μόνο ο νομικός, μας λέει ο Νόιμαν, μπορεί
να αποφαίνεται και να θέτει τα θεμέλια της εγκυρότητας για τα
ομοσπονδιακά ζητήματα.
Ο συγγραφέας καταπιάνεται και με θεωρίες τόσο του πολιτικού
φιλελευθερισμού όσο και των επαναστατικών θεωριών που αξίωναν
τη ρήξη με το υπάρχον (για παράδειγμα, ο φεντεραλισμός του
Προυντόν κ.λπ.). Το κεντρικό επιχείρημα του Νόιμαν είναι ότι
παρ’ όλες τις επικλήσεις η πραγματικότητα αυτών των πολιτικών
σχηματισμών απέχει από τις αρχικές διακηρύξεις και
στοχοθεσίες, ειδικά από τη στιγμή που ισχυρά ιδιωτικά
συμφέροντα ή αποφάσεις των κεντρικών κυβερνήσεων λειτουργούν
παρεμβατικά στις διαδικασίες άσκησης της πολιτικής.
Το βιβλίο του Φραντς Νόιμαν διατηρεί ακέραια τη φρεσκάδα του,
θέτοντας ζητήματα που επανέρχονται με αμεσότητα και
επεκτείνουν τον ουσιαστικό διάλογο για την ανάγνωση της
σημερινής πραγματικότητας.

Για τον Δημήτρη Κουφοντίνα
και το Δικαίωμά του στην
Άδεια…
Νίκος Κατσιαούνης
Στους (μετα)μοντέρνους καιρούς της ατομικής και συλλογικής
αποχαύνωσης είναι λογικό συνακόλουθο οι έννοιες είτε να χάνουν
τις σημασίες τους, οδηγούμενες έτσι σε μια τραγική διαστροφή,
είτε να επωμίζονται τη μοίρα της εκπόρνευσης. Ο Γερμανoεβραίος
πολιτικός στοχαστής Φραντς Νόιμαν (Franz Neumman) εξετάζοντας
την περίοδο του Μεσοπολέμου και της Βαϊμαρικής Δημοκρατίας
έκανε σαφές το γεγονός ότι η επίκληση της δημοκρατίας από

πολιτικούς φορείς κάθε απόχρωσης −ακόμη και εντελώς
αντιθετικούς− οδήγησε και στην ελαστικότητα της έννοιας.
Συνήθως αυτή η ελαστικότητα αποτελεί και τον προθάλαμο για τη
νομιμοποίηση αυταρχικών και ολοκληρωτικών λογικών που,
φορώντας τον μανδύα της δημοκρατικής εγγύησης, περιστέλλουν
τις κοινωνικές ελευθερίες και τα συλλογικά κεκτημένα. Διότι
έχει πάλι πολλάκις αποδειχθεί από την Ιστορία ότι η καλύτερη
άμυνα της δημοκρατίας είναι η αυτοκατάργησή της.
Έτσι, όταν οι «σύγχρονες δημοκρατίες» −στην ουσία οι πολιτικές
και οικονομικές ελίτ που τις ελέγχουν− νιώθουν την απειλή του
διαφορετικού, δεν διστάζουν να κουρελιάσουν αρκετά από τα
θεμελιώδη συγκροτητικά τους στοιχεία με σκοπό τη διατήρηση της
κυριαρχίας και των συμφερόντων τους. Η δίκη της 17 Νοέμβρη
αποτελεί για τη νεότερη ελληνική ιστορία ένα τέτοιο παράδειγμα
καταστρατήγησης της έννοιας του δικαίου και του αστικού
νομικού πολιτισμού, που με τόσο στόμφο προωθούν και
επικαλούνται τα αλαλάζοντα κύμβαλα της «δημοκρατικής»
διαχείρισης και νομιμότητας. Ό,τι είναι νόμιμο είναι και
ηθικό, αρκεί η ηθική να συνταυτίζεται και να εξυπηρετεί τα
ιδιοτελή συμφέροντα των κυρίαρχων ελίτ.
Δεκαπέντε χρόνια περίπου μετά τη δίκη της 17 Νοέμβρη,
παραμένει ανοιχτό ακόμη το ζήτημα της χορήγησης αδειών σε
κάποιους από τους κρατουμένους οι οποίοι βρίσκονται ακόμη σε
συνθήκες ειδικού εγκλεισμού. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας είναι ένας
εξ αυτών των κρατουμένων που οι διωκτικές αρχές τού αρνούνται
πεισματικά το δικαίωμα στην άδεια. Αυτός ο λυσσασμένος πόθος
των «δημοκρατικών» θεσμών για τη διάλυση της αξιοπρέπειας και
την ταπείνωση του Δημήτρη Κουφοντίνα συνεχίστηκε και στην προ
λίγων ημερών απόρριψη του αιτήματος για άδεια. Σαν άλλοι
στρατοδίκες των πιο σκοτεινών στιγμών της νεοελληνικής
ιστορίας, απέρριψαν το αίτημα για άδεια λόγω της μη αλλαγής
του συνειδησιακού υποβάθρου του Κουφοντίνα (!). Ο τραγέλαφος
των διωκτικών μηχανισμών θεώρησε ότι η άδεια στον φυλακισθέντα
δεν πρόκειται να συμβάλει στην προσωπική και κοινωνική του
ανέλιξη.

Εάν κάποιος προσπάθησε ουσιωδώς να υπερασπίσει τις θέσεις, τις
επιλογές και την ιστορία της 17 Νοέμβρη, αυτός αναμφισβήτητα
ήταν και παραμένει ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Κι αυτό οι
«δημοκρατικοί» κατασταλτικοί μηχανισμοί δεν του το συγχωρούν.
Ασχέτως του αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί με τη δράση της
17Ν, πρέπει να είναι τυφλός για να μη μπορεί να δει τη
συνέπεια των λόγων του Κουφοντίνα. Και πάνω σε αυτή τη
συνέπεια είναι που πατούν οι κατασταλτικοί μηχανισμοί για να
του αρνούνται το στοιχειώδες δικαίωμα στην άδεια. Όχι προφανώς
για να μη βγει από τη φυλακή και συνεχίσει τον ένοπλο αγώνα
(εξάλλου ο ίδιος έχει δηλώσει ότι η 17 Νοέμβρη «έχει
τελειώσει»), αλλά γιατί δεν αρνείται την ιστορία του, δεν
αρνείται τον αξιακό του κώδικα, δεν υπογράφει την πολυπόθητη
για την εξουσία «δήλωση μετανοίας». Αν αυτό δεν αποτελεί πράξη
και στάση αξιοπρέπειας και ήθους, τότε τι είναι ήθος και
αξιοπρέπεια; Πάντως σίγουρα όχι η στάση αρκετών φωνασκούντων
«δημοκρατών» που στο όνομα της «αντιτρομοκρατικής
σταυροφορίας» έχτισαν πολιτικές καριέρες, προσεταιρίστηκαν
πολιτικά τζάκια και γέμισαν το σακούλι τους από τα
«αντιτρομοκρατικά» κονδύλια, δηλώνοντας παράλληλα γονυπετείς
τα διαπιστευτήριά τους στα εγχώρια και διεθνή αφεντικά.
Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στην Ελλάδα των πρώτων
μεταπολιτευτικών χρόνων θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να μη
συγκροτούνταν ένοπλες οργανώσεις που είχαν ως στόχο τη βίαιη
αντιπαράθεση με το καθεστώς. Η χρόνια επιβολή ενός αυταρχικού
και εκδικητικού κράτους, οι μνήμες και τα άμεσα βιώματα από
τις εξορίες, τις εκτοπίσεις, τις εκτελέσεις και τη διάλυση της
αξιοπρέπειας ενός μεγάλου κομματιού της ελληνικής κοινωνίας, η
επιβολή της δικτατορίας και η αμνήστευσής της από την πολιτική
ελίτ, ένα μεγάλο ρεύμα στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική
οργανώσεων ένοπλης βίας, όλα αυτά σε συνδυασμό με την έξαρση
της ριζοσπαστικότητας των πρώτων μεταπολιτευτικών χρόνων
λειτούργησαν ως η μαγιά για τη συγκρότηση αρκετών ένοπλων
οργανώσεων από το 1974 και ύστερα. Όπως ειπώθηκε και από έναν
μάρτυρα υπεράσπισης στη δίκη της 17 Νοέμβρη, στη Μεταπολίτευση
η πολιτική συνείδηση και ο τύπος του Αριστερού που

διαμορφωνόταν δεν θα επέτρεπε ποτέ στον εαυτό τους και στους
άλλους να ξαναγίνουν οι «καρπαζοεισπράκτορες της Ιστορίας».
Έτσι λοιπόν ο Δημήτρης Κουφοντίνας (και δεν είναι ο μόνος) στο
συμβολικό επίπεδο αποτελεί για τους κυρίαρχους τον τύπο του
ανυπότακτου αγωνιστή, αυτού που δεν εκχωρεί ούτε τις αξίες
ούτε τα ιδανικά του στο κυρίαρχο καθεστώς.[1] Επιπλέον, πάλι
στο συμβολικό επίπεδο, αποτελεί και μέρος μιας ριζοσπαστικής
γενιάς που η εξουσία θέλει να τη δει να συνθλίβεται και να
απαξιώνεται. Στη δίκη της 17 Νοέμβρη δεν έγινε ούτε το
στοιχειώδες: η αναγνώριση των κατηγορούμενων και των
φυλακισθέντων ως πολιτικών κρατουμένων.[2] Η στενότατη
οριοθέτηση του πολιτικού εγκλήματος από τη μεριά των
δικαστικών αρχών οδήγησε σε αχρήστευση την ίδια την έννοια. Ο
Κουφοντίνας και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι για τη 17 Νοέμβρη
στιγματίστηκαν και απαξιώθηκαν ηθικά ως «δολοφόνοι» και
«κατσιαπλιάδες» και όχι ως πολιτικοί αντίπαλοι. Πώς αλλιώς θα
ικανοποιούνταν οι ορέξεις του οικονομικού και πολιτικού
κατεστημένου; Η δίκη κατέληξε να είναι μια θεαματική
διαδικασία, ένα θεαματικό τσίρκο, προς υπεράσπιση της
πολιτικής και οικονομικής κυρίαρχης τάξης.
Η δίκη της 17 Νοέμβρη αποτέλεσε το άρμα για μια ευρύτερη
περιθωριοποίηση και σπίλωση των εν γένει ριζοσπαστικών ιδεών
που επιδιώκουν μια διαφορετική και πιο ελεύθερη κοινωνία.
Είναι πλέον γνωστό τοις πάσοι (από την εποχή ακόμη του
Βίσμαρκ) ότι οι αντιτρομοκρατικές νομοθεσίες φαινομενικά
βάλουν κατά της «κορυφής του παγόβουνου», ενώ βασικός στόχος
είναι η ελαστικοποίηση της έννοιας της τρομοκρατίας ώστε αυτή
να συμπεριλάβει όσο το δυνατόν μεγαλύτερα τμήματα της
κοινωνίας που αντιστέκονται και δημιουργούν ρωγμές στο
υπάρχον. Την περίοδο εκείνη οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου
δημιούργησαν καινούργια πλανητικά δόγματα, νέα πολιτικά
απόλυτα, με τα οποία θα έπρεπε να συνταυτιστεί η πλειοψηφία
των κρατών του δυτικού άξονα. Για τους κυρίαρχους το τέλος της
Ιστορίας και των μεγάλων αφηγήσεων αποτελούσε (και συνεχίζει
να αποτελεί) ένα πολιτικό επίδικο, το οποίο πρέπει να

εμπεδωθεί και να γίνει συνειδητή πραγματικότητα και στις
κοινωνίες. There is no alternative… Στη σημερινή συγκυρία
είναι έκδηλο ότι τα κράτη ενισχύουν το κατασταλτικό νομικό
τους οπλοστάσιο ώστε να αποσπάσουν τις απαραίτητες συναινέσεις
μπροστά στη διάλυση όλων των μεταπολεμικών διευθετήσεων και
των συμβολαίων που παρήγαγαν και συντηρούσαν το κυρίαρχο
παράδειγμα. Η κατασκευή των εσωτερικών εχθρών και ο πόλεμος
ενάντια στην τρομοκρατία αποτελεί μια συνεχής απόπειρα
καθολικής αστυνόμευσης και ελέγχου.
Δεν είναι εδώ ο χώρος όπου θα αποπειραθούμε να κάνουμε μια
ευρύτερη κριτική και αξιολόγηση στο ζήτημα της ένοπλης βίας
στην Ελλάδα. Η συζήτηση αυτή δεν μπορεί να γίνει ούτε στις
στήλες των εφημερίδων ούτε στις σελίδες των περιοδικών ούτε
στις αίθουσες των δικαστηρίων αλλά εκεί που τους αρμόζει: στις
κοινωνικές διεργασίες. Το ζήτημα της χορήγησης άδειας στον
Δημήτρη Κουφοντίνα (αλλά και στον Κώστα Γουρνά και άλλων)
αποτελεί ένα πολιτικό διακύβευμα το οποίο, αν και αφορά άμεσα
τους διωκόμενους, βασίζεται σε μια ευρύτερη αντιαπολυταρχική
προβληματική που θέτει ζητήματα δικαιωμάτων και κοινωνικών
κεκτημένων, δηλαδή χώρων ελευθερίας που τα αγωνιζόμενα
κομμάτια της κοινωνίας θα πρέπει να υπερασπιστούν.
Στους ζοφερούς καιρούς που διανύουμε η οκνηρία σήμερα απέναντι
στο δικαίωμα της ελευθερίας θα αποτελέσει αύριο έναν εφιάλτη
από τον οποίο θα δυσκολευτούμε να ξυπνήσουμε. Μια κλεφτή ματιά
στην Ιστορία αρκεί για να αντιληφθεί κάποιος ότι η εξουσία εν
γένει δεν οδηγείται εύκολα στη λήθη και η διατήρηση της μνήμης
της είναι ζωτικής σημασίας για την ύπαρξή της. Δεν συμβαίνει
πάντα το ίδιο με τα κοινωνικά σύνολα. Όταν η υπεράσπιση της
ελευθερίας εκπέσει στην κοινωνική λήθη, τότε η ανάταση γίνεται
μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Όπως συμβαίνει με όλα τα
κατακτηθέντα κοινωνικά δικαιώματα, το δικαίωμα στην ελευθερία
πρωτίστως πρέπει να τίθεται για αυτούς που το έχουν ανάγκη,
που το δικαιούνται και που τους το στερούν.
Σημειώσεις:

[1] Εδώ θα πρέπει να επισημάνω (για πολιτικούς και μόνο
λόγους) ότι έχω ουσιαστικές και ριζικές διαφωνίες με τη 17
Νοέμβρη. Όμως, έχω περισσότερες με την αυταρχικότητα και την
αυθεντία των κάθε λογής εξουσιών.
[2] Δεν είναι ανάγκη να μελετήσει κανείς θεωρία δικαίου ώστε
να σιγουρευτεί για το πασιφανές. Ας ρίξει μια απλή ματιά στο
τι νομικές ακροβασίες έγιναν αλλά και στο ποιοι παρέλασαν ως
μάρτυρες κατηγορίας στη δίκη.

Ένα Σύντομο Σχόλιο για την
Υπόθεση της Ηριάννας…
Νίκος Κατσιαούνης
Είναι απορίας άξιο πώς μερικές φορές το ίδιο το σύστημα μπορεί
να φτάσει στην αυτογελοιοποίησή του ώστε να αξιώσει τη
βουλιμία του για ισχύ. Ακόμη και σε ένα καράβι
μισοβουλιαγμένο, όπως είναι το εν Ελλάδι κράτος, υπάρχουν μέρη
του μηχανισμού που λειτουργούν. Που τροφοδοτούν τη μηχανή ώστε
να μη βουλιάξει ολοκληρωτικά. Και το δικαστικό σύστημα
λειτουργεί. Έχει μετατρέψει την αξίωση για δικαιοσύνη σε
αξίωση για ισχύ. Μια χαρά λειτουργεί και μια χαρά διασφαλίζει
τα συμφέροντά του. Ας πούμε ότι αποδίδει και δικαιοσύνη. Έστω
και την άνισα θεσμισμένη σε μια ετερόνομη κοινωνία. Όμως όχι
εκεί που μπορεί να θιγούν τα συμφέροντά του ή να χαλάσουν τα
«τακιμιάσματα» με τις άλλες δύο «θεμελιώδεις και διακριτές»
εξουσίες: τη νομοθετική και την εκτελεστική -αν φυσικά ισχύει
ακόμη η θεμελιώδης για τη νεωτερικότητα διάκριση των εξουσιών.
Στην περίπτωση της Ηριάννας η απόφαση
στηρίζεται σε δύο πιθανές αιτιολογίες.

του

δικαστηρίου

Η πρώτη έχει να κάνει με μια σαφή και πλέον ορατή μετατόπιση

του πολιτικού συστήματος σε αυταρχικότερες μορφές άσκησης της
κατασταλτικής πολιτικής. Κοντολογίς, δεν χρειάζεται να
υπάρχουν και τρανταχτά στοιχεία για την ποινική καταδίκη
ανθρώπων που πολιτικά στέκονται απέναντι στο κυρίαρχο
παράδειγμα. Αν η κοινωνικοπολιτική συνθήκη υπαγορεύει στους
κρατούντες τον αυταρχισμό ώστε να περιοριστεί ή να αποτραπεί η
ένταση της κοινωνικής αντιπαράθεσης, τότε τα στοιχεία για την
καταδίκη παίζουν τον ρόλο του διακοσμητικού στοιχείου. Ο
κατηγορούμενος θα υποστεί την τύχη του ασχέτως της νομοθετικής
ρύθμισης.
Η δεύτερη πιθανή αιτιολογία έχει να κάνει με τις
ενδοσυστημικές συγκρούσεις που εμφανώς λαμβάνουν χώρα μέσα
στις δομές του πολιτικού συστήματος. Η αλλαγή της σκυτάλης
στην εκτελεστική εξουσία έχει οδηγήσει σε μεταλλάξεις και
αλλαγές (μικρές αλλά υπαρκτές) τον συνασπισμό εξουσίας. Οι
ομάδες συμφερόντων (συνήθως ιδιωτικών) των διαφόρων ομάδων των
ελίτ αναπροσαρμόζονται στα καινούργια δεδομένα με νέες
αξιώσεις ή διεκδικήσεις. Η κυβέρνηση άλλαξε και το σύστημα
αναδιπλώνεται. Αν δεν υπάρχει συμφωνία, τότε τη λύση θα τη
δώσει ο νικητής της σύγκρουσης. Το βασικό είναι η επίγνωση του
ποιος είναι ο φίλος και ποιος ο εχθρός. Παρ’ όλη την παρέμβαση
της κυβέρνησης στο θέμα της Ηριάννας, από στελέχη του Σύριζα
μέχρι τον υπουργό Δικαιοσύνης Κοντονή και τον ίδιο τον Τσίπρα,
η δικαστική εξουσία επέλεξε να μην υποκύψει στις πιέσεις και
να απορρίψει το αίτημα της Ηριάννας και του Περικλή. Προφανώς
η ανάγκη για
μεγαλύτερη.

πίεση

στις

ενδοσυστημικές

κόντρες

είναι

Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και το γεγονός ότι η δικαστική
εξουσία επιλέγει την αυτογελοιοποίησή της μάλλον πρέπει να
εγείρει σοβαρά ερωτήματα. Ο (νέο)συντηρητισμός στην πλειοψηφία
του δικαστικού σώματος αποτελεί κάτι το δεδομένο και μόνο οι
τυφλοί δεν μπορούν να το δουν. Άνθρωποι ξεκομμένοι από την
κοινωνία, κλεισμένοι μέσα στο θεσμικό τους καβούκι, αριβίστες
και λάγνοι της εξουσίας, θεωρούν ότι επιτελούν το μέγιστο
κοινωνικό έργο. Το «υψηλό μορφωτικό επίπεδο» των εκλεκτών τούς

έχει οδηγήσει στο να μετουσιώσουν τα χρόνια φυλακής με τα
στραγάλια. Έτσι, τα μοιράζουν αφειδώς και αδιακρίτως, λες και
μοιράζουν στραγάλια στον κόσμο ή τα χρόνια φυλακής είναι
διακοπές. Αν η καλύτερη άμυνα της δημοκρατίας είναι η
αυτοκατάργησή της, σήμερα η αυτοκατάργηση περνάει και μέσα από
την (αυτό)γελοιοποίηση. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να καταδικαστεί
η Ηριάννα και πολλοί ακόμη χωρίς κανένα ουσιαστικό στοιχείο;
Για ποιον νομικό πολιτισμό μιλάμε και κουραφέξαλα; Και όσοι
συνεχίζουν να τον επικαλούνται σήμερα περισσότερο
στρουθοκαμηλίζουν παρά προωθούν μια θετικώς διακείμενη
Πολιτεία.
Από την άλλη η κυβερνητική εξουσία βγάζει τις καταγγελίες της
και νομίζει ότι έτσι καθάρισε. Μετά από την αφελή προσπάθεια
να στείλει δύο στελέχη της στις κινητοποιήσεις για την Ηριάννα
(δεχόμενοι τη δικαιολογημένη μήνη των συγκεντρωμένων),
ξεκίνησε ένα γαϊτανάκι καταγγελιών προς το δικαστικό σύστημα.
Ωραία μέχρι εδώ. Μήπως, όμως, νομίζει ακόμη ότι είναι πολιτικό
γκρουπούσκουλο που αρέσκεται σε έναν αγώνα ανακοινώσεων,
καταγγελιών και υποστηρίξεων; Ξέχασε ότι έχει τη δυνατότητα
νομοθεσίας; Ότι μπορεί να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο; Ότι
μπορεί να σταματήσει τη ζοφερή πραγματικότητα να στέλνονται
άνθρωποι στη φυλακή για πολλά χρόνια και για λόγους
ιδεολογικής και πολιτικής αντίθεσης με τη σημερινή
πραγματικότητα; Τι ήταν οι ποινές στους «Πυρήνες της Φωτιάς»
πέρα από μια εκδικητικού τύπου συμπεριφορά των διωκτικών
μηχανισμών; Υπήρχαν πράξεις που ποινικά διώκονται, αλλά όχι με
ένα τσουβάλι χρόνια στη φυλακή.
Τι είναι η συνεχής άρνηση στον Δημήτρη Κουφοντίνα, τον Κώστα
Γουρνά και σε πολλούς άλλους για άδεια; Θα πει κάποιος: «Εκεί
τα πράγματα είναι δύσκολα, εμπλέκονται και οι Αμερικάνοι».
Φοβού τους μαρξιστές και δώρα φέροντες. Σήμερα η επίκληση του
μαρξιστικού εποικοδομήματος από στελέχη και παλιά think
tank της εγχώριας μαρξιστικής παράδοσης που εμπλέκονται στην
κυβέρνηση, τα οποία βομβάρδιζαν επί δεκαετίες με στρατηγικές
για επανάσταση το φιλοθεάμον ελληνικό κοινό, αγγίζουν τα όρια

του τραγέλαφου. Η αυτογελοιποίηση λοιπόν δεν είναι ίδιον του
δικαστικού συστήματος αλλά και του κυβερνητικού.
Πάντως, όπως και να έχει, το πρόβλημα του πολιτικού
οικοδομήματος είναι φανερό. Αδυναμία λειτουργίας και
καισαρικές λογικές στην άσκηση πολιτικής.
Μέσα σε ένα γενικευμένο κλίμα κοινωνικής σήψης, αποχαύνωσης
και παραίτησης, κάπου ανάμεσα στο λαϊκό προσκύνημα
πεπαλαιωμένων ιερών καστάνων και τη λατρεία των νέων ηρώων του
Έθνους που προέκυψαν πανηγυρικά από το Surviror, μέσα σε αυτή
τη ζοφερή πραγματικότητα ένα ελάχιστο μέρος της κοινωνίας
ευτυχώς αποτυπώνει μια άλλη αξιοπρέπεια. Και αυτό είναι πάρα
πολύ σημαντικό. Έστω και για την ώρα, αυτό το ελάχιστο ραγίζει
τη βιτρίνα της κοινωνικής μαλθακότητας. Συνήθως οι ευαίσθητοι
νευρώνες της κοινωνίας είναι τα κινήματα που αντιλαμβάνονται
ότι αυτό που σήμερα καλύπτεται από τον μανδύα του μεμονωμένου
και του εφήμερου δεν απέχει και πολύ από το να αποτελέσει
αύριο μια νέα πραγματικότητα. Και τα μηνύματα που έρχονται από
όλο τον κόσμο δυστυχώς οδηγούν σε ένα νέο παράδειγμα που πόρρω
απέχει από μια πιο δημοκρατική διαχείριση, αλλά ακριβώς το
αντίθετο.
Ας ελπίσουμε οι κοινωνικές πιέσεις και οι συσχετισμοί να
ευνοήσουν ώστε η Ηριάννα, ο Περικλής και πολλοί άλλοι που
διώκονται φρονηματικά ή λόγω κοινωνικών σχέσεων να δουν το φως
της ελευθερίας. Για τη δικαστική και κυβερνητική εξουσία κάθε
ελπίδα για αλλαγή τους σήμερα μόνο αφέλεια μπορεί να
υποδηλώνει. Η δομή είναι πλέον συγκεκριμένη, καθορισμένη εδώ
και πολλά χρόνια στο να λειτουργεί με συγκεκριμένο τρόπο. Τα
όριά τους τα έχουν δείξει. Όταν μας φτύνουν ας μη λέμε ότι
βρέχει… Αλλά οι καιροί δεν είναι αθώοι και έχουμε μεγάλη
ευθύνη ως άτομα και ως κοινωνία… Ευθύνη και για το καλύτερο
και για το χειρότερο…

Τα Κόκκινα
Αστέρια μας

και

τα

Μαύρα

Νίκος Κατσιαούνης
Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος της εισήγησης στην παρουσίαση
του βιβλίου των Μικαέλ Λέβι και Ολιβιέ Μπεζανσενό
Επαναστατικές συγγένειες. Τα κόκκινα και τα μαυρα αστέρια μας
από τις εκδόσεις «Ακυβέρνητες Πολιτείες».
Ο ιστορικός Έρικ Χομπσμπάουμ αναφέρει σε ένα κείμενό του περί
Ιστορίας ότι ο καπιταλισμός, ως κοινωνικοπολιτικό και
οικονομικό σύστημα, έχει ένα χαρακτηριστικό που το
διαφοροποιεί, εκτός πολλών άλλων φυσικά, σε σχέση με τα άλλα
συστήματα που εγκαθιδρύθηκαν στο κοινωνικοιστορικό πεδίο. Το
εν λόγω στοιχείο είναι ότι από την αρχή της δημιουργίας του
υπάρχει μια ταυτόχρονη κίνηση ενάντιά του. Δηλαδή, από τη
στιγμή που καθιερώνεται ως σύστημα κοινωνικής οργάνωσης και
κυριαρχίας έχουμε την ταυτόχρονη δημιουργία κινημάτων,
θεωρήσεων και ροπών που επιδιώκουν την ανατροπή του. Κι αυτό,
εν μέρει, οφείλεται στα ριζοσπαστικά ρεύματα και τις θεωρήσεις
που από τον ύστερο Μεσαίωνα και έπειτα συντάραξαν τον δυτικό
κόσμο και απαίτησαν μια διαφορετική κοινωνία που δεν
ικανοποιούταν από τις νέες σχέσεις κυριαρχίας που δομήθηκαν
τον 18ο και 19ο αιώνα.
Ο αναρχισμός και ο μαρξισμός (ή κομμουνισμός, αν θέλετε)
αποτέλεσαν δύο αρκετά διακριτά ρεύματα αυτής της εναντίωσης
στο καπιταλιστικό οικοδόμημα και φαντασιακό. Απότοκα των
θεωρητικών και πραξεολογικών αναζητήσεων του Διαφωτισμού,
υπήρξαν γέννημα της εποχής τους. Μια εποχή κατά την οποία ο
Λόγος προσπαθεί να αποδεσμευτεί από τα δεσμά του μύθου και της
θρησκείας και να δημιουργήσει τη δική του αξιακή κλίμακα και η

επανάσταση της επιστημονικής γνώσης και ο απορρέων θετικισμός
συγκροτούν τη μαγιά των νέων επαναστατικών θεωρήσεων και των
χειραφετησιακών προταγμάτων για μια πιο ελεύθερη κοινωνία
ισότητας και αυτονομίας.
Η σχέση μαρξισμού και αναρχισμού είναι πολυκύμαντη, μια σχέση
αντίθεσης και συνεργασίας, μίσους και αγάπης, η οποία
σφυρηλατήθηκε και, παράλληλα, γκρεμίστηκε όχι μόνο στα γραφεία
και στις πένες των θεωρητικών αναζητήσεων και πολεμικών αλλά
και μέσα στη φωτιά του κοινωνικού ανταγωνισμού, δηλαδή μέσα
στην ίδια την ιστορική κίνηση. Από τη σφοδρή πολεμική του
Προυντόν με τον Μαρξ αλλά και ειδικότερα από τη διαγραφή του
Μπακούνιν στην Πρώτη Διεθνή, οι αντηχήσεις του ρήγματος αυτού
αντανακλώνται κατά κάποιον τρόπο μέχρι και σήμερα στο εργατικό
και επαναστατικό κίνημα.
Το βιβλίο των Μικαέλ Λέβι και Ολιβιέ Μπεζανσενό αναζητά τα
σημεία της σύγκλισης των δύο αυτών επαναστατικών ρευμάτων.
Πρόθεση των συγγραφέων είναι, πέρα από την αναγνώριση της
διαφορετικών στοιχείων, να επιστήσουν την προσοχή στα
θεωρητικά εργαλεία και στις πρακτικές που αποτελούν ως έναν
βαθμό κοινό τόπο τόσο του αναρχισμού όσο και του μαρξισμού.
Προσπαθούν να ανοίξουν έναν χώρο, ένα πεδίο όπου οι δύο αυτές
θεωρήσεις θα συγκλίνουν.
Θα λέγαμε ότι το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη.
Στο πρώτο μέρος οι συγγραφείς κάνουν μια ιστορική επισκόπηση
κομβικών συμβάντων και ιστορικών θραύσεων όπου η σύγκλιση
μεταξύ των δύο αυτών ρευμάτων είχε έναν αλληλέγγυο και κοινό
τόπο. Η Πρώτη Διεθνής, η εξέγερση του Σικάγο το 1886, η
Κομμούνα του Παρισιού, η Ισπανική Επανάσταση του 1936 είναι
μερικά από τα ιστορικά γεγονότα που τα δύο αυτά ρεύματα είχαν
κοινές συνάφειες και δράση.
Στο δεύτερο μέρος γίνεται μια αναφορά σε πορτρέτα
προσωπικοτήτων του μαρξιστικού και αναρχικού κινήματος που
έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως η Λουίζ Μισέλ, η Ρόζα

Λούξεμπουργκ, η Έμμα Γκόλντμαν, ο Μπουεναβεντούρα Ντουρρούτι
και ο Υποδιοικητής Μάρκος. Αλλά και στοχαστές όπως ο Βάλτερ
Μπένγιαμιν, ο Αντρέ Μπρετόν και ο Ντανιέλ Γκερέν.
Στο τρίτο μέρος αναφέρονται οι συγκλίσεις αλλά και οι
συγκρούσεις, με την Ρωσική Επανάσταση και την Κροστάνδη και το
μαχνοβίτικο κίνημα να παίζουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
Στο τελευταίο μέρος του βιβλίου γίνεται αναφορά σε ζητήματα
που απασχολούν το σύγχρονο επαναστατικό και ριζοσπαστικό
κίνημα. Ζητήματα θεωρητικής επεξεργασίας, πρακτικής δράσης και
οργάνωσης θίγονται εδώ. Άτομο και συλλογικότητα, το ζήτημα της
εξουσίας, ο φεντεραλισμός, η δημοκρατία, η αυτοδιαχείριση, η
οικολογία είναι μόνο μερικά από τα ζητήματα με τα οποία οι δύο
συγγραφείς αναμετρώνται.
Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου είναι έκδηλη μια ευγενής
αγωνία των συγγραφέων για το ζήτημα της επαναστατικής αλλαγής
της κοινωνίας. Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα σύντομο, περιεκτικό
και πλούσιο εισαγωγικό εγχειρίδιο για όποιον θέλει να
μελετήσει τις συγκλίσεις και τις διαφοροποιήσεις αυτών των δύο
ρευμάτων. Όπως αναφέρουν: «Η προσδοκία μας συνίσταται στο να
είναι το μέλλον κόκκινο και μαύρο: ο αντικαπιταλισμός, ο
σοσιαλισμός, ή ο κομμουνισμός του 21ου αιώνα πρέπει να
στηριχθούν σε αυτές τις δύο πηγές ριζοσπαστισμού. Εμείς
θέλουμε να σπείρουμε τον σπόρο του ελευθεριακού μαρξισμού, με
την ελπίδα αυτός να βρει γόνιμο έδαφος για να αναπτυχθεί και
να δώσει φύλλα και καρπούς». Πίστη τους είναι ότι αυτό το
βιβλίο κουβαλά αυτή την ελπίδα, «ότι οι μελλοντικές
απελευθερωτικές μάχες του αιώνα μας θα φέρουν επίσης τη
σύγκλιση, στη δράση και στη σκέψη των δύο μεγάλων
επαναστατικών ρευμάτων του χθες, του σήμερα και του αύριο, του
μαρξισμού και του αναρχισμού – της κόκκινης και της μαύρης
σημαίας».
Είναι γεγονός ότι ο κοινός τόπος της εναντίωσης απέναντι στην
κυρίαρχη πραγματικότητα δημιουργεί τις συνθήκες συνεργασίας
μεταξύ αυτών των δύο διαφορετικών ρευμάτων και μάλιστα σε

πολλές περιπτώσεις. Απέναντι στη βαρβαρότητα του συστήματος,
οι αναρχικοί και οι μαρξιστές συχνά συνεργάζονται σε
περιπτώσεις όπως διαδηλώσεις, πορείες, συγκρούσεις και μέτωπα
απέναντι στο κυρίαρχο σύστημα. Διατηρώντας κάθε ρεύμα τη
διαφορετικότητά του, παίρνει μέρος από κοινού στη μάχη του
κοινωνικού ανταγωνισμού.
Αυτό που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον στη σκέψη των δύο
συγγραφέων είναι μια φανερή τάση για μια συνθετική θεώρηση
σήμερα, μια θεώρηση που θα συνδυάζει ριζοσπαστικές θεωρήσεις
όχι μόνο του παρελθόντος αλλά και του παρόντος. Όπως
αναφέρουν: «Ο ελευθεριακός μαρξισμός δεν είναι μια συνταγή,
ένα πεπερασμένο θεωρητικό σώμα. Πρόκειται περισσότερο για
συγγένεια, για ένα ορισμένο πολιτικό και διανοητικό βηματισμό.
Είναι η κοινή επιθυμία να απαλλαγούμε, μέσω της επανάστασης,
από τη δικτατορία του κεφαλαίου, για να οικοδομήσουμε μια
κοινωνία χωρίς αλλοτρίωση, μια κοινωνία ισότητας,
απελευθερωμένη από τον εξουσιαστικό ζυγό του κράτους».
Θα λέγαμε ότι υπάρχει μια βεβιασμένη απόρριψη συνολικά της
μαρξικής θεωρίας στη σημερινή πραγματικότητα του αναρχικού
κινήματος και μια απαξιωτική και ταυτόχρονα αφελή απόρριψη των
αναρχικών πρακτικών και θεωρήσεων από τους μαρξιστές και
μαρξίζοντες κινηματικούς. Σήμερα έχουμε το προνόμιο και
παράλληλα την τραγική θέση να μπορούμε να ασκήσουμε μια
κριτική στις κοινωνικοιστορικές πραγματώσεις αυτών των δύο
ρευμάτων και να διδαχθούμε από τα λάθη τους. Ο μαρξισμός δεν
είναι ο ίδιος μετά την εδραίωση και την κατάρρευση των πρώην
σοσιαλιστικών χωρών. Ούτε και ο αναρχισμός είναι ο ίδιος μετά
την ήττα και το κλείσιμο του κύκλου των εκδοχών των
παραδοσιακών προλεταριακών επαναστάσεων.
Όλες οι επαναστατικές θεωρίες που αξίωναν την εδραίωσή τους
στο κοινωνικό πεδίο δημιούργησαν εκείνα τα εννοιολογικά
εργαλεία που θα τους επέτρεπαν όχι μόνο μια διαφορετική
ερμηνεία του κόσμου αλλά και τους τρόπους αυτής της εδραίωσης
μέσα στην κοινωνική πραγματικότητα. Θα ήταν άτοπο και αδόκιμο
να θεωρήσουμε ότι μια ριζοσπαστική θεώρηση που θα στοχεύει σε

έναν κοινωνικό μετασχηματισμό και σε μια αλλαγή των σημασιών
που συγκροτούν τα άτομα και τις κοινωνίες σήμερα θα μπορούσε
να αποκλείσει τις αναφορές και τις απαραίτητες οφειλές τόσο
στον μαρξισμό όσο και στον αναρχισμό. Για παράδειγμα, πώς να
εναντιωθείς στην αυθεντία της εξουσίας αν δεν ακούσεις τις
κριτικές των κλασικών αναρχικών ή πώς να επαναπροσδιορίσεις τη
θέση της εργασίας σήμερα αν δεν περάσεις από τη μαρξική
κριτική του καπιταλιστικού μοντέλου; Πώς να μιλήσεις για
αυτοδιαχείριση και αυτοοργάνωση χωρίς να ρίξεις μια ματιά στα
πρώιμα έργα του Μαρξ ή να μην ανατρέξεις στους πειραματισμούς
των αναρχικών;
Το βιβλίο των Μικαέλ Λεβί και Ολιβιέ Μπεζανσενό θίγει και
ανοίγει ζητήματα που σήμερα είναι αναγκαίο να τεθούν στον
διάλογο. Τουλάχιστον για όσους σκέφτονται με σοβαρό τρόπο μια
επαναστατική αλλαγή της κοινωνίας. Γι’ αυτό και θεωρώ
σημαντική τη συμβολή τους στην ανάγκη της σύνθεσης ενός νέου
επαναστατικού προτάγματος που θα μπορέσει να εμπνεύσει τα
κινήματα σήμερα τόσο να επαναπροσδιορίσουν τη δράση τους ώστε
να μην ποντάρουν συνεχώς σε ζητήματα που εκ των προτέρων είναι
χαμένα αλλά και θα δημιουργήσει τις απαραίτητες εμπνεύσεις
ώστε να ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε. Κι αυτό απαιτεί μια κοινή
επανανοηματοδότηση των σκοπών. Ειδάλλως τίποτα από τα παραπάνω
δεν μπορεί να γίνει.
Κλείνοντας, και σε έναν τόνο πιο προσωπικό, είμαι από αυτούς
που πιστεύουν ότι το παραδοσιακό επαναστατικό κίνημα βρίσκεται
στο τέλος του. Στη σημερινή πραγματικότητα των μαζικών
κοινωνιών, των μεταμοντέρνων κοινωνιών, μέσα σε έναν
πολυθεϊσμό αξιών, είναι δύσκολο για τις παραδοσιακές θεωρήσεις
να παράγουν τα εννοιολογικά εργαλεία που θα συγκροτήσουν τα
νέα παραδείγματα, όσο κι αν πασχίζουν να ανασυγκροτηθούν για
να το κάνουν. Μιας και γνωρίζω την αγάπη τόσο του Μικαέλ Λέβι
όσο και του Στέφανου Ροζάνη για τον Βάλτερ Μπένγιαμιν, η
«ριζοσπαστική ιδέα της ελευθερίας» του Μπένγιαμιν σήμερα
ενδεχομένως να πρέπει να αναμετρηθεί με τα συντρίμμια των
ανθρώπινων τραγωδιών που οδήγησαν οι κοινωνικοί πειραματισμοί

του προηγούμενου αιώνα ώστε να μπορέσει να σηκώσει το ανάστημά
της για το ξεπέρασμα της βαρβαρότητας που βιώνει η ανθρωπότητα
τα τελευταία χρόνια. Και η ανθρώπινη ελευθερία αποτελεί το
πρώτο και το τελευταίο διακύβευμα σε αυτό τον αγώνα.

Ο Δεκέμβρης του 2008 και η
Αναζήτηση Νοήματος
Νίκος Κατσιαούνης
Η εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008 αποτέλεσε μια ιστορική θραύση
που ράγισε τη βιτρίνα του κυρίαρχου μοντέλου και θρυμμάτισε τη
σιωπή μιας κανονικότητας που έτεινε στα όριά της. Έρχεται σε
μια στιγμή που μια επαναληπτική τροπικότητα και μια
προβλεψιμότητα αποτελούσαν τα κυρίαρχα στοιχεία ενός
συστήματος στο οποίο κεντρική φαντασιακή σημασία αποτελούσε η
ενσωμάτωση στις δομές και η ένταξη στο κοινωνικοπολιτικό και
οικονομικό σύστημα του αποκαλούμενου τότε δημοκρατικού
εξισωτισμού. Για τον δυτικό κόσμο αποτέλεσε την πρώτη εξέγερση
του τέλους των καπιταλιστικών υποσχέσεων για ευημερία,
ανάπτυξη, ασφάλεια και δικαίωμα στην κατανάλωση. Οι βροντές
από την καταιγίδα της επερχόμενης κρίσης άρχισαν να κάνουν
έκδηλα τα σημάδια της διάλυσης των όποιων συναινέσεων και των
κοινωνικών συμβολαίων που έγιναν κουρελόχαρτα ώστε το κυρίαρχο
σύστημα να καταφέρει να σώσει το τομάρι του εις βάρος της
κοινωνίας. Εξάλλου, δεν είναι τυχαία η έντονη ανησυχία των
Ευρωπαίων ηγετών που θορυβήθηκαν έντονα από την εξέγερση του
2008.
Ο Δεκέμβρης αποτέλεσε μια εξέγερση που θα λέγαμε ότι, κατά μία
έννοια, διεμβόλισε το σύνολο του κοινωνικού ιστού. Ακόμη και
από τους μη συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις, ένα μεγάλο

μέρος συναινούσε σιωπηλά και στήριζε έστω και εξ αποστάσεως
αυτά που συνέβαιναν ή τουλάχιστον δεν τα καταδίκαζε με
ευκολία.
Η εκπυρσοκρότηση του όπλου που δολοφόνησε τον νεαρό Αλέξανδρο
Γρηγορόπουλο ακούστηκε σε όλους τους καταπιεσμένους και η
σφαίρα καρφώθηκε στην καρδιά μιας γενιάς. Η συνεχώς και
αυξανόμενη στρατικοποίηση των δυτικών κοινωνιών, που βασιζόταν
στο τότε κυρίαρχο δόγμα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας,
μέσα από πλήθη παραδειγμάτων σκιαγραφούσε εκ νέου το δόγμα της
ζωής που είναι άξια να βιωθεί και ο φονεύσιμος άνθρωπος πλέον,
καθισμένος στις στάχτες του διαφωτιστικού παραδείγματος,
έτεινε να καταστεί μια νέα συνθήκη στις δυτικές μητροπόλεις (ο
τότε υπουργός Δημοσίας τάξεως στην Ελλάδα ήταν ο στρατηγός
Χηνοφώτης). Τα παραπάνω μαζί με μια ευρύτερη έλλειψη νοήματος
και την κυριαρχία μιας ασημαντότητας που έτρωγε τις σάρκες
των ατόμων και της κοινωνίας βυθίζοντάς τα σε όλο και
μεγαλύτερα αδιέξοδα ήταν που έβαλε τη σπίθα για την κοινωνική
έκρηξη του 2008.
Ένα κομβικό σημείο που καθόρισε τον χαρακτήρα της εξέγερσης
ήταν ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας του δημοσίου χώρου, μια
έννοια η οποία τα τελευταία χρόνια επανέρχεται με όλο και
περισσότερη ένταση στο προσκήνιο τόσο του κοινωνικού πεδίου
όσο και της στρατηγικής των κινημάτων για απελευθέρωση από
τους εξουσιαστικούς μηχανισμούς κράτους και αγοράς. Από το
βράδυ του Σαββάτου, δηλαδή την ημέρα της δολοφονίας, ένα
πλήθος κόσμου καταλαμβάνει δημόσια κτίρια τα οποία τα
μετατρέπει σε κέντρα αγώνα, κέντρα διαβούλευσης και οσμώσεων
από τα οποία παράγονταν τα πολιτικά σημαινόμενα και οι δράσεις
των εξεγερμένων. Αυτή η απελευθέρωση και η επανεδιεκδίκηση των
χώρων έκανε τους εξεγερμένους να επαναορίσουν το δημόσιο
μακριά από τον κρατικό ή τον αγοραίο χαρακτήρα του, δηλαδή ως
έναν χώρο δημόσιο, ελεύθερο και κοινωνικό. Χωρίς να πέσουμε
στις παγίδες της ταυτολογίας, νομίζω ότι η ένταση αυτής της
διεκδίκησης είναι που θα δώσει καρπούς στις μεγάλες
κινητοποίησεις του κινήματος των πλατειών δύο χρόνια μετά, τις

οποίες ως χώρο κοινωνικό και χώρο διαβούλευσης θα τον
υπεράσπιζε ένα μεγάλο μέρος των κινητοποιούμενων απέναντι στην
κρατική βαρβαρότητα.
Η αυτοοργάνωση και η αυτοδιαχείριση αποτέλεσαν τα κύρια μοτίβα
οργάνωσης των εξεγερμένων. Κανείς δεν μπορούσε να ελέγξει ή να
καθοδηγήσει το πλήθος στους δρόμους, κι όποιος το επιχείρησε
έφαγε τα μούτρα του. Ο Δεκέμβρης βάζει ταφόπλακα στις
παραδοσιακές αντιλήψεις των οργανωμένων κομματιών του
κινήματος απελευθερώνοντας μια δυναμική που ήταν δύσκολο να
χωρέσει στις έως τότε αντιλήψεις. Κανείς δεν μπόρεσε να
ενσωματώσει αυτή τη διάχυτη οργή, η οποία παρέμεινε μέχρι
τέλους στο πλαίσιο του αυθόρμητου. Ο Δεκέμβρης έδειξε ότι οι
εξεγέρσεις του παρόντος, κι όχι του μέλλοντος, όπως πολλοί
βιάστηκαν να τον μετονομάσουν, δεν μπορούν να χωρέσουν στα
ιδεολογικά σχήματα των παραδοσιακών επαναστατικών δυνάμεων.
Όσοι περίμεναν την εργατική τάξη και τα σωματεία με τις φόρμες
της δουλειάς να κατέβουν και να στήσουν τα νέα Σοβιέτ, όσοι
περίμεναν την ενσωμάτωση και την εκλογική αποτύπωση αυτής της
οργής, όσοι θεώρησαν ότι θα αποτελέσουν τους πρωτοπόρους της
βίαιης αντιπαράθεσης με το κράτος έφαγαν τα μούτρα τους. Αυτό
δεν σημαίνει ότι οι οργανωμένες δυνάμεις δεν συνέβαλαν στην
εξέγερση. Το αντίθετο, μάλιστα. Από τα πρώτα λεπτά κιόλας
ενεργοποιήθηκε ένα ήδη υπάρχον και οργανωμένο δίκτυο ανθρώπων
και συλλογικοτήτων που κατάφερε να δημιουργήσει τις δομές και
τα αντανακλαστικά ώστε ένα μεγάλο μέρος του κόσμου να βγει και
να συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις.
Όπως όλες οι εξεγέρσεις, έτσι κι ο Δεκέμβρης διεκδίκησε από το
κράτος το μονοπώλιο της άσκησης της βίας. Αν θα μπορούσαμε να
χαρακτηρίσουμε τον Δεκέμβρη ως μια «αντιεξουσιαστική
εξέγερση», αυτό θα ευσταθούσε στη βάση της γενικευμένης
εναντίωσης απέναντι στο κράτος. Η προσωποποίηση αυτής της
εναντίωσης γινόταν στο πρόσωπο της αστυνομίας, που εκείνη τη
στιγμή εξέφραζε και συμβόλιζε την αυταρχικότητα της κρατικής
δομής. Εξάλλου το κεντρικό σύνθημα που ταυτιζόταν με την
πλειοψηφία των εξεγερμένων και των δομών που αυτοί

δημιούργησαν ήταν η κατάργηση των ΜΑΤ και ο αφοπλισμός της
αστυνομίας (όπως βέβαια και να πέσει η κυβέρνηση). Στη βάση
αυτή μπορούμε να τολμήσουμε και να ενισχύσουμε τη θέαση του
Δεκέμβρη ως μια εξέγερση με αντικρατικά και αντιεξουσιαστικά
χαρακτηριστικά. Όμως η «βία» του Δεκέμβρη δεν περιορίστηκε
μόνο στις νύχτες και τις ημέρες της φωτιάς, αλλά πήρε και
δημιουργικά χαρακτηριστικά συγκροτώντας κινήσεις, ομάδες,
κοινότητες ανθρώπων και συλλογικότητες να ξεκινήσουν τη δράση
τους με έναυσμα την εξέγερση του Δεκέμβρη. Αυτή η
ριζοσπαστικοποίηση θα συνέχιζε τη διαδρομή της στα πλακάκια
της πλατείας Συντάγματος δύο χρόνια μετά.
Η εξέγερση του Δεκέμβρη διεκδίκησε την ελευθερία και την
αξιοπρέπεια. Το καθολικό πένθος του φόνου έλαβε σύντομα
χαρακτηριστικά ρήξης με το κυρίαρχο. Ένα νέο «εμείς»
δημιουργήθηκε: Το «εμείς» των από τα κάτω. Ένα «εμείς» που
δεν μπορούσε να χωρέσει στα μουχλιασμένα εργαλεία των
ιδεολογικών και πολιτικών ινστρουκτόρων. Το κοινωνικά
αποδεκτό δεν χωρούσε στους εξεγερμένους, οι οποίοι επιδίωξαν
να το ξαναορίσουν.
Οι εξεγέρσεις δεν αποτελούν επαναστάσεις. Δηλαδή, δεν οδηγούν
σε έναν άμεσο και ριζικά νέο κοινωνικό μετασχηματισμό.
Αντίθετα οι εξεγέρσεις αν και δεν αλλάζουν βίαια την
πραγματικότητα, εντούτοις διαχέουν υπόρρητα στο κοινωνικό
φαντασιακό νέες σημασίες και νοήματα τα οποία συνήθως
απελευθερώνουν νέες δυναμικές που σταδιακά γίνονται εμφανείς
στο κοινωνικοιστορικό πεδίο. Έτσι οι διεργασίες που αναδύθηκαν
τον Δεκέμβρη έδωσαν ώθηση σε νέες κινήσεις και σε επόμενους
κοινωνικούς αγώνες να επανανοηματοδοτήσουν και να
αναστοχαστούν τη σκέψη και τη δράση τους.
Αν και διάγουμε βίο σε ζοφερούς καιρούς, εντούτοις είμαι από
αυτούς που υποστηρίζουν ότι η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε
μια διαδικασία έντονου αναβρασμού τα τελευταία δέκα χρόνια. Ο
Δεκέμβρης έβαλε σίγουρα τη σφραγίδα του και καθόρισε σημαντικά
τους τρόπους του αγώνα και του κοινωνικού ανταγωνισμού. Όπως

συμβαίνει στις εξεγέρσεις, η βία συνιστά το απαραίτητο
στοιχείο που, παραφράζοντας κάπως τον Καμύ, θα λέγαμε ότι
ξεπηδά όταν η καταπίεση και η αυταρχικότητα έρχονται στα όριά
τους. Εξάλλου οι εξεγερσιακές διαδικασίες βρίσκουν τη
συγκόλλησή τους στην κοινωνική βία κι εκεί κάπου
νομιμοποιούνται, δημιουργώντας τους δεσμούς αλληλεγγύης που
την ανατροφοδοτούν.
Η βία, αν και σε σύγκριση με άλλες εξεγέρσεις ήταν χαμηλής
έντασης, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον Δεκέμβρη. Πολλοί θέλησαν
να της δώσουν τα χαρακτηριστικά ενός νέου νομιναλισμού ή
μηδενισμού. Ο Νίτσε έγραφε ότι «Ο μηδενισμός είναι ένα
σύμπτωμα. Δείχνει πώς οι απόκληροι δεν έχουν πια τίποτα να
τους παρηγορεί». Σε έναν κόσμο φανταχτερών εμπορευμάτων όπου
οι αποκλεισμένοι δεν έχουν θέση, σε έναν κόσμο που η έκτακτη
ανάγκη τείνει να καταστεί ο κανόνας, σε έναν κόσμο όπου το
σύστημα αδυνατεί να εγγυηθεί τα θεμέλια εγκυρότητάς του, τότε
στις δυνατότητες ανατροπής του το εύτακτο δεν μπορεί να έχει
θέση. Γιατί αυτό θα σημαίνει και την ποσοτικοποίηση της
εξέγερσης και, κατ’ επέκτασιν, την αναίρεση της δυναμικής της.
Κλείνοντας, θα έλεγα ότι η εξέγερση του 2008 κυρίως έδειξε τη
δύναμη των από τα κάτω. Έδειξε ότι όταν υπάρχει βούληση τίποτα
δεν είναι αδύνατο να συμβεί. Επιπλέον, είναι σίγουρο ότι η
κάθε λογής εξουσία μετά τον Δεκέμβρη δεν μπορεί να κοιμάται
ήσυχη. Το κίνημα των εξεγερμένων θα ήταν δύσκολο να προχωρήσει
παραπέρα. Δεν θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν άμεσο
μετασχηματισμό. Δεν υπήρχε ούτε η βούληση ούτε το σχέδιο για
κάτι τέτοιο. Όμως ανέδειξε τις αδυναμίες του κυρίαρχου
συστήματος, έκανε έκδηλη την αδυναμία ενσωμάτωσης και ενίσχυσε
τη σημασία για τις δυνατότητες των ρωγμών να λειτουργούν
προωθητικά και να απονομιμοποιούν την εξουσία σε κάθε της
μορφή. Και αν τότε αυτό ήταν αρκετό ή το όριο της δράσης,
σήμερα υπάρχει η ανάγκη για το ξεπέρασμα αυτού και την
αναζήτηση ενός νήματος που θα συνδέσει μια πλημμυρίδα
εναλλακτικών δομών και κοινοτήτων που εν μέσω κρίσης
δημιουργούν, από το μετερίζι τους το καθένα, καινούργιες

πραγματικότητες παρά και ενάντια στο υπάρχον.
Αν ο Δεκέμβρης ήταν η ερώτηση, όπως έγραφαν τα συνθήματα στους
τοίχους τότε, σήμερα καλούμαστε να βρούμε τις απαντήσεις για
να συνθέσουμε έναν καινούργιο κόσμο. Και σε αυτό τον καμβά η
εξέγερση του Δεκέμβρη μπορεί να συμπληρώσει τα δικά της
χρώματα που θα συμβάλουν στη μετατροπή του από καμβά σε έναν
πίνακα μιας πιο ελεύθερης και αυτόνομης κοινωνίας.

Η Eφοδος στον Ουρανό
Ισπανία του 1936

στην

Το κείμενο αυτό αποτελεί μέρος της εισήγησης για τις
εκδηλώσεις του Nosotros με αφορμή τα 80 χρόνια από την
Ισπανική Επανάσταση.
Νίκος Κατσιαούνης
Οι εξεγέρσεις και οι επαναστάσεις, τουλάχιστον από τη
νεωτερικότητα και έπειτα, αποτέλεσαν εκείνα τα συμβάντα τα
οποία, κατά κάποιον τρόπο, δημιουργούσαν τις αναγκαίες ορμές
στο κοινωνικοιστορικό πεδίο ώστε οι κοινωνίες και άτομα να
αλλάζουν, σταδιακά ή μη, την πραγματικότητά τους. Πρόκειται
για κοινωνικά καζάνια τα οποία στην έκρηξή τους απελευθερώνουν
ένα σημαντικό δυναμικό σημασιών, νοημάτων και δράσεων που
μετασχηματίζουν τις ζωές των ανθρώπων.
Η επανάσταση των Ισπανών του 1936 αποτελεί μια ιστορική θραύση
μέσα στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, από εκείνες που κάνουν την
ανθρωπότητα να αντιληφθεί τις δυνατότητες της δύναμής της να
δημιουργήσει έναν πιο ελεύθερο κόσμο. Όπως είναι γνωστό, δεν
αποτέλεσε ένα ξαφνικό ξέσπασμα ενός μέρους της ισπανικής
κοινωνίας σε μια δεδομένη στιγμή, αλλά υπήρξε το αποκορύφωμα

μιας μακράς και επίπονης διαδικασίας για χειραφέτηση και
απελευθέρωση που μπορεί κάποιος να την ανιχνεύσει τουλάχιστον
70 χρόνια πριν. Μια διαδικασία η οποία μέσα στην ίδια της την
κίνηση παρήγαγε εξαιρετικά ενδιαφέροντες θεσμούς και νοήματα
που μπορούν ακόμη και σήμερα να φαντάζουν προωθητικά και
ρηξικέλευθα.
Όλες οι επαναστατικές θεωρίες που αξίωναν την εδραίωσή τους
στο κοινωνικό πεδίο δημιούργησαν εκείνα τα εννοιολογικά
εργαλεία που θα τους επέτρεπαν όχι μόνο μια διαφορετική
ερμηνεία του κόσμου αλλά και τους τρόπους αυτής της εδραίωσης
μέσα στην κοινωνική πραγματικότητα. Κατά μία έννοια, η
ισπανική επανάσταση αποτελεί ένα από τα τελευταία απότοκα της
πρώιμης νεωτερικότητας και της απελευθερωτικής διάστασης του
διαφωτιστικού λόγου, ειδικά αν δεχτούμε ότι οι θεωρήσεις που
ενέπνευσαν τα υποκείμενά της έχουν τις απαρχές τους εκεί.
Ασχέτως των ερωτημάτων που η ίδια η δράση εξαπέλυσε, η ήττα
των επαναστατών κλείνει έναν ιστορικό κύκλο: αυτόν της
παραδοσιακής εκδοχής του προλεταριακού σοσιαλισμού. Κι αυτό
όχι λόγω της κυριαρχίας ή της οργανωμένης μορφής αυτής της
εκδοχής του σοσιαλισμού, αλλά εξαιτίας της βίαιης
προλεταριοποίησης που προέκυψε από την κυριαχία και επέκταση
του καπιταλιστικού μοντέλου τον προηγούμενο αιώνα, γεγονός που
είχε οδηγήσει τόσο τους ανθρώπους στις πόλεις όσο και στην
ύπαιθρο σε μια βίαιη φτωχοποίηση.
Σε αυτό το τριήμερο λόγου που ξεκινάει σήμερα στο Νοσοτρος με
αφορμή τα 80 χρόνια από την έναρξη της ισπανικής επανάστασης,
επιδιώξαμε να μείνουμε στο «δημιουργικό» της κομμάτι. Δηλαδή,
να ανοίξουμε τον διάλογο γύρω από τους θεσμούς και τις
καινούργιες πραγματικότητες που πήραν σάρκα και οστά πριν αλλά
και κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας. Διότι, ο πλούτος
αυτών των θεσμίσεων αποτελεί ένα από τα ελάχιστα παραδείγματα
στη σύγχρονη ιστορία μιας όντως ελευθεριακής προσπάθειας
θέσμισης του κοινωνικού. Από την κολλεκτιβοποίηση της
βιομηχανίας και των αγρών μέχρι και τους θεσμούς για την
οργάνωση της κοινωνικής ζωής, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η

προσπάθεια των αναρχικών στην Ισπανία κράτησε σε περίοπτη θέση
ένα από τα κομβικότερα διακυβεύματα των νεωτερικών
επαναστάσεων: την ελευθερία. Στο ζήτημα της ελευθερίας, καθώς
και στο ζήτημα του τι μέλλει γενέσθαι με τις μειοψηφίες, όπως
μας υπενθυμίζει η Χάνα Άρεντ, είναι που οι κοινωνικοί
πειραματισμοί του αιώνα που πέρασε απέτυχαν να δώσουν τις
απαιτούμενες απαντήσεις, με αποτέλεσμα την οπισθοδρόμηση προς
τη βαρβαρότητα.
Η επανάσταση για τους Ισπανούς αναρχικούς σήμαινε τη
θεσμοποίηση της άμεσης δράσης: την ενασχόληση δηλαδή με την
αυτοδιαχείριση ως κανονική μορφή πολιτικής. Αυτό δεν σημαίνει
ότι μιλάμε για διαδικασίες ή καταστάσεις καθαγιασμένες ή
εντελώς ανιδιοτελείς. Όμως, αυτή η εδαφικοποίηση μεγάλου
μέρους του δημόσιου και κοινωνικού χώρου, δηλαδή η
απελευθέρωση σφαιρών της κοινωνικής ζωής από τα ασφυκτικά
πλαίσια των κάθε λογής εξουσιών, είναι κάτι που δύσκολα
συναντάται σε παρόμοιες περιπτώσεις κοινωνικών πειραματισμών.
Και εδώ είναι που οι προσπάθειες των Ισπανών επαναστατών
μπορούν να έχουν σημασία για εμάς σήμερα. Όχι για να μπουν σε
μνημεία, σε τελετουργικά πλακάτ, να γίνουν άρτος και θεάματα
για επίδοξους επαναστάτες, για κομματικές φιέστες ή για την
εξουσία. Αλλά, αντίθετα, για να αποτελέσει ένα σπέρμα
γονιμοποιό που θα μπορεί να δώσει το ερέθισμα, είτε μέσα από
την εμπειρία είτε μέσα από την εκ νέου δημιουργία, εκείνων των
διαδικασιών που θα ευνοήσουν μια προσπάθεια θέσμισης του
κοινωνικού στη βάση της ελευθερίας.
Όπως υπονοήθηκε και προηγουμένως, η ισπανική επανάσταση
αποτέλεσε την τελευταία προσπάθεια στην αλυσίδα των νεωτερικών
ευρωπαϊκών επαναστάσεων που στην πραγματικότητα ο χαρακτήρας
τους αποκτά μια οικουμενική διάσταση. Αυτές οι επαναστάσεις
αποτέλεσαν σημεία καμπής της σύγχρονης παγκόσμιας ιστορίας και
με τις διακηρύξεις τους απευθύνθηκαν σε όλη την ανθρωπότητα.
Δεν έθεσαν μόνο μείζονα και κεντρικά πολιτικά ζητήματα αλλά
αποτέλεσαν τις φαντασιακές ατμομηχανές που τροφοδότησαν ένα
μεγάλο μέρος του ριζοσπαστισμού και της αποστοίχισης από την

κυρίαρχη πραγματικότητα.
Είναι γεγονός ότι σήμερα η έννοια της επανάστασης έχει
υποχωρήσει. Επειδή οι έννοιες δεν μένουν μετέωρες και έωλες σε
μια υπερβατική διάσταση αλλά φορτίζονται από τις
κοινωνικοιστορικές τους συνάφειες, δηλαδή από τα αποτελέσματά
τους στην πραγματική ιστορία,
έτσι και η έννοια της
επανάστασης έχει πλέον ταυτιστεί με τη βαρβαρότητα και τους
ολοκληρωτισμούς του προηγούμενου αιώνα. Και όχι άδικα, θα
μπορούσε κάποιος να πει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σήμερα να
κυριαρχεί ένας ορατός σκεπτικισμός απέναντι σε προτάσεις
κοινωνικού μετασχηματισμού και αλλαγής της κοινωνίας. Ασχέτως
του γεγονότος ότι δεν πρέπει κατ’ ανάγκη να φανταζόμαστε τις
επαναστάσεις με τον παραδοσιακό τρόπο.
Παρ’ όλα αυτά, όμως, θα τολμούσαμε να πούμε ότι η αναζήτηση
της «ουτοπίας» αποτελεί μια ανθρωπολογική σταθερά. Δηλαδή, η
αντίθεση προς την πραγματικότητα, η αναζήτηση ενός
διαφορετικού κόσμου, αποτελεί μια διαδικασία που εγγράφεται
στο κοινωνικό πεδίο και αξιώνει την κοινωνική αλλαγή. Στη βάση
μιας τέτοιας ουτοπίας οι Ισπανοί αναρχικοί αλλά και οι
υπόλοιποι επαναστάτες του δημοκρατικού μετώπου στην Ισπανία
επεδίωξαν την έφοδο στον ουρανό. Αυτό βέβαια είναι που λείπει
και σήμερα. Η ύπαρξη μιας «ουτοπίας» η μιας αφήγησης που θα
εμπνεύσει και θα δημιουργήσει εκείνους τους όρους για την
καταστροφή του υπάρχοντος και τη δημιουργία ενός νέου κόσμου.
Κι αυτό το αναφέρουμε με επίγνωση των καταλήξεων που είχαν
παρόμοιες ουτοπίες, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως. Δεν
μιλάμε για κανένα τέλος της Ιστορίας αλλά για μια εκ νέου
δημιουργία με δυναμικό χαρακτήρα. Αλλά αν κάποιος επιδιώκει
μια αλλαγή, είναι αναγκασμένος να έρθει αντιμέτωπος με αυτή
την τραγικότητα της ανθρώπινης ιστορίας και να την ανατρέψει.
Κλείνοντας, θα λέγαμε ότι οι εκδηλώσεις για την επανάσταση
στην Ισπανία και το κίνημα που οδήγησε ως εκεί,
που
διοργανώνουμε αυτή την εβδομάδα στο Νοσοτρος, δεν έχουν μόνο
τον χαρακτήρα της ιστορικής θέασης. Αντίθετα, θα λέγαμε ότι
αποτελούν εκδηλώσεις αναστοχασμού πάνω στις δυνατότητες των

ατόμων και των κοινωνιών να ορίσουν οι ίδιες τη μοίρα τους. Να
πάρουν τη ζωή στα χέρια τους και με βάση την ελευθερία και την
αυτοοργάνωση να δημιουργήσουν έναν κόσμο αυτονομίας και
αυτοκαθορισμού. Δηλαδή, κάτι σαν αυτό που προσπάθησαν εν
πολλοίς να κάνουν οι Ισπανοί αναρχικοί.

Η Κρίση του Εθνοκράτους και
τα Μονοπάτια της Αυτονομίας
(για το βιβλίο των Αλέξανδρου Σχισμένου και Νίκου Ιωάννου Το
τέλος της εθνικής πολιτικής)
Νίκος Κατσιαούνης
Το τελευταίο διάστημα, και με την κρίση να μαίνεται
εξαθλιώνοντας όλο και μεγαλύτερα τμήματα του κοινωνικού ιστού,
έχει ανοίξει ένας μεγάλος διάλογος, πότε με ένταση και πότε με
άνευρο τρόπο, για το πού βρισκόμαστε και τι μέλλει γενέσθαι.
Αυτός ο διάλογος αποτυπώνεται ως έναν βαθμό και στη
βιβλιογραφική παραγωγή, με αρκετούς συγγραφείς να προσπαθούν
να αναμετρηθούν με αυτό που συμβαίνει σήμερα.
Σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσε να εντάξει κάποιος το βιβλίο
των Αλέξανδρου Σχισμένου και Νίκου Ιωάννου. Δηλαδή, μια
απόπειρα των συγγραφέων να περιγράψουν τη σημερινή κατάσταση
αλλά και να προσπαθήσουν να ανιχνεύσουν τα σπέρματα ενός
καινούργιου κόσμου, αυτό που δείχνει να προσπαθεί να αναδυθεί
μέσα από τα ισοπεδωτικά χαλάσματα μιας παρασιτικής κατάστασης
που δείχνει να αγγίζει τα όριά της. Όμως, το βιβλίο των
Αλέξανδρου Σχισμένου και Νίκου Ιωάννου, εκτός πολλών άλλων,
επιχειρεί κάτι αρκετά φιλόδοξο. Επιχειρεί να συγκρουστεί με
κυρίαρχες και παγιωμένες αντιλήψεις όχι μόνο του κυρίαρχου
λόγου και της καθεστηκυίας τάξης, αλλά και του λόγου εκείνου

που αντιμάχεται τη σημερινή εκμεταλλευτική κατάσταση.
Οι θεματικές με τις οποίες καταπιάνονται οι συγγραφείς
αποτελούν στην πλειοψηφία τους κεντρικά ζητήματα που έλαβαν
χώρα τα τελευταία χρόνια, τα οποία, συνεπικουρούμενα από την
ευρύτερη κατάρρευση των κοινωνικών φαντασιακών σημασιών,
συμβάλλουν κατά κάποιον τρόπο τόσο στις αλλαγές του
εξουσιαστικού παραδείγματος όσο και στην ευκαιρία ανάδυσης
μιας καινούργιας πραγματικότητας. Το κίνημα των πλατειών και
τα Occupy σε όλο τον κόσμο, η χρηματοπιστωτική κρίση, οι
επιθέσεις στο Παρίσι, τα νέα δόγματα των ελίτ, η έννοια της
πολιτικής, οι προτασιακές πολιτικές περί κοινών αγαθών, η
αριστερή διαχείριση εν Ελλάδι των τελευταίων χρόνων, τα
κινήματα για αυτοδιαχείριση και αυτοοργάνωση, τα αιτήματα για
άμεση δημοκρατία και αυτονομία, είναι μερικά από τα θέματα που
απασχολούν τους συγγραφείς αυτού του τόμου και με τα οποία
προσπαθούν να αναμετρηθούν και να αναζητήσουν τις οριακές και
διαμορφωτικές συνάφειες που αυτά συμπαραδηλώνουν. Κι αυτή η
κριτική εξέταση γίνεται μέσα από τη συνομιλία με στοχαστές
όπως ο Εντγκάρ Μορέν, η Βαντάνα Σίβα, ο Χομπς, ο Τζον Λοκ, ο
Καρλ Πολάνυι, ο Κορνήλιος Καστοριάδης και πολλοί άλλοι.

“Το τέλος
εθνικής

της

πολιτικής”,
Αλέξανδρος
Σχισμένος
και
Νίκος Ιωάννου,

εκδ. Εξάρχεια.
Θα λέγαμε όμως ότι τα παραπάνω συνυφαίνονται και τέμνονται στο
κεντρικό επιχείρημα των συγγραφέων, που έχει γίνει και ο
τίτλος του βιβλίου: Δηλαδή, το τέλος της εθνικής πολιτικής.
Όπως αναφέρουν: «Το εθνοκράτος, από προνομιακός φρουρός και
εταίρος των καπιταλιστικών επιχειρήσεων, μετατράπηκε σε
κράτος-επιχείρηση το ίδιο. […] Το εθνοκράτος έγινε μια
προβληματική επιχείρηση, ανίκανη να παράγει την κοινωνική
νομιμοποίηση, καθώς η στενή εξάρτησή του από την παγκόσμια
καπιταλιστική οικονομία και το διεθνές χρηματοπιστωτικό
σύστημα ισοδυναμεί με την πρακτική άρνηση του φαντασιακού του
υπόβαθρου, δηλαδή της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας,
διαλύοντας κάθε δυνατότητα εθνικής πολιτικής».
Πράγματι, σήμερα έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα για το κατά
πόσον οι σημερινές θεσμικές δομές μπορούν οι ίδιες να
ξεπεράσουν την κρίση και να δημιουργήσουν νέα κοινωνικά
συμβόλαια τα οποία θα μπορέσουν να επικυρώσουν τα θεμέλια
εγκυρότητας του σημερινού συστήματος. Το κράτος, εκτός από
τους απολογητές της κυρίαρχης κατάστασης, παίζει για ένα
μεγάλο μέρος της αριστερής διανόησης και πολιτικής τον ρόλο
του αναχώματος απέναντι στη νεοφιλελεύθερη και συστημική
επίθεση. Δηλαδή, προτάσσεται ως μέρος μιας στρατηγικής ώστε,
εκ πρώτης όψεως, να αποκρουστεί η επέλαση των αγορών μέσα από
μια κρατική διαχείριση, ει δυνατόν αριστερής απόχρωσης. Αυτό
έβλεπαν και στον Σύριζα, μέχρι που η πραγματικότητα εξοβέλισε
αυτές τις φρούδες ελπίδες, μιας και η διερώτηση «Τι κράτος
είναι αυτό που θα αναλάβει μια αριστερή παράταξη;» δεν τέθηκε
ποτέ. Εξάλλου, για την καθ’ ημάς Αριστερά η έννοια της εθνικής
εξάρτησης και κατ’ αντιστροφήν της εθνικής ανεξαρτησίας
αποτέλεσε έναν εννοιολογικό άξονα που στις ράγες του τα
αριστερά κόμματα αξιώνονταν τελικά στην υπεράσπιση του
κυρίαρχου συστήματος, το οποίο με σθένος κραύγαζαν ότι θέλουν
να ανατρέψουν. Εξάλλου, ο δρόμος για τον «σοσιαλισμό» περνά
μέσα από την καπιταλιστική ολοκλήρωση, η οποία πρέπει πρώτα να
επιτευχθεί μέσα από τις δήθεν κατάλληλες στρατηγικές και τους

τακτικισμούς που θα συντείνουν προς τα εκεί.[1] Λογικό
συνακόλουθο των παραπάνω ήταν η ήττα και η λογική της υποταγής
στις κυρίαρχες επιταγές του συστήματος.
Δυστυχώς από τον παραδοσιακό ελευθεριακό στοχασμό λείπει μια
εις βάθος ανάλυση της έννοιας του κράτους, πέρα από ελάχιστες
εξαιρέσεις ή γενικευμένους αφορισμούς που πόρρω απείχαν από
μια ουσιαστική κατανόηση της έννοιας του κράτους. Το πιο
δύσκολο σήμερα, όπου οι κυρίαρχες ταυτότητες δέχονται
τριγμούς, είναι ο εξοβελισμός του κράτους από την
αποικιοποίηση που έχει κάνει στην πλειοψηφία των σφαιρών της
κοινωνικής ζωής. Του πώς δηλαδή ξεριζώνεται ένα φαντασιακό με
βάση το οποίο έχει παραχωρηθεί στο κράτος να ελέγχει και να
διαχειρίζεται τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η ασφάλιση
κ.ο.κ.
Είναι γεγονός ότι οι βεβαιότητες που απλόχερα παραχωρούσαν οι
παραδοσιακές ιδεολογίες στους φορείς τους δεν μπορούν πλέον να
συγκινήσουν κανέναν. Κι αυτό το ξέρουν πολύ καλά οι δύο
συγγραφείς αυτού του τόμου. Γι’ αυτό και οι σελίδες αυτού του
βιβλίου διαπνέονται περισσότερο από τις δυνατότητες που
ανοίγονται σήμερα για ένα ξεπέρασμα του υπάρχοντος, παρά από
τη σιγουριά μιας έτοιμης και εκ των προτέρων δοσμένης λύσης.
Σε αυτό βοηθάει η χρόνια συμμετοχή και στράτευση των
συγγραφέων στα κοινωνικά κινήματα, η ενασχόλησή τους με την
ενεργό πολιτική από τα κάτω, η οποία πλέον αποτελεί τον μόνο
παράγοντα που ουσιαστικά μπορεί να παράγει κάτι καινούργιο.
Αλλά αυτές οι δυνατότητες δεν παραμένουν, για τους συγγραφείς,
σε μια γενική και αόριστη εναντίωση, αλλά περνούν μέσα από τα
μονοπάτια της κοινωνικής και ατομικής αυτονομίας, δηλαδή της
δυνατότητας των ατόμων και των κοινωνιών να δώσουν οι ίδιες
τους θεσμούς στον εαυτό τους.
Τέλος, θα ήθελα να πω ότι σήμερα στην Ελλάδα παράγεται ένας
ενδιαφέρον στοχασμός και μελέτες που δεν έχουν σε τίποτα να
ζηλέψουν από αντίστοιχους του εξωτερικού. Ένας στοχασμός που
δεν βρίσκεται κλεισμένος στα ακαδημαϊκά γραφεία, όπου μέσα από
την επίκληση ψευδοεπιστημονικών αναλύσεων μόνο χασμουρητό

μπορούν πλέον να προκαλέσουν. Αντίθετα, υπάρχει στην Ελλάδα
ένας ενδιαφέρον στοχασμός από αρκετούς πλέον ανθρώπους χωρίς
τις ακαδημαϊκές τηβέννους που μπορεί με αξιώσεις να οπλίσει
τον διάλογο τόσο για την εξεύρεση μιας στρατηγικής για την
αναίρεση του υπάρχοντος όσο και για τον επαναπροσδιορισμό των
σημασιών και των νοημάτων που μας συγκροτούν ως άτομα και
κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο τοποθετώ το βιβλίο των Αλέξανδρου
Σχισμένου και Νίκου Ιωάννου.
Το παρόν κείμενο αποτέλεσε την εισήγηση στην παρουσίαση του
βιβλίου Το τέλος της εθνικής πολιτικής που έγινε στο Nosotros
στις 12/10/2016.
[1] Βλ. Γεράσιμος Λυκιαρδόπουλος, Η έσχατη στράτευση, Ύψιλον,
Αθήνα 1985, σελ. 40.
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Νίκος Κατσιαούνης
Το βιβλίο του Βασίλη Νιτσιάκου Πεκλάρι: κοινωνική οικονομία
μικρής κλιμακας αποτελεί μια ανθρωπολογική μελέτη μιας
περιοχής στην ανθρωπογεωγραφική και πολιτισμική ενότητα των
Μαστροχωρίων της Κόνιτσας, μια ενότητα χωριών που βρίσκεται
στην κοιλάδα του Σαραντάπορου, παραπόταμου του Αώου. Αλλά θα
μπορούσε κάποιος να πει ότι αποτελεί και μια προσπάθεια
έρευνας και κατανόησης ενός μοντέλου κοινωνικής λειτουργίας

και θέσμισης που, κατά κάποιον τρόπο, παρέκλινε από τους
κυρίαρχους κανόνες που η νεωτερικότητα καθιέρωσε στο
κοινωνιστορικό πεδίο.
Το πέρασμα στη νεωτερικότητα, εκτός βέβαια από τις θετικές
νοηματοδοτήσεις, δημιούργησε σταδιακά την έκπτωση του Ορθού
Λόγου σε εργαλειακή ορθολογικότητα, εγκαθιδρύοντας μια νέα
κυριαρχία τόσο πάνω στον άνθρωπο όσο και πάνω στη φύση. Η
διχοτομία μεταξύ φύσης και πολιτισμού, περιβάλλοντος και
κοινωνίας, εξακολουθεί να είναι κυρίαρχη και στους μετανεωτερικούς αστερισμούς. Από αυτή τη διάκριση δεν κατάφεραν να
απεγκλωβιστούν ούτε και οι επαναστατικές και χειραφετησιακές
θεωρίες, οι οποίες, στην προσπάθεια αποτύπωσης των
εννοιολογικών τους εκφράσεων, παρέμειναν σε αρκετές
περιπτώσεις δέσμιες του κυρίαρχου φαντασιακού που προσπάθησαν
να αποδομήσουν. Ο Νιτσιάκος εντοπίζει αυτή την προβληματική
και επισημαίνει ότι η αντικειμενοποίηση του περιβάλλοντος,
δηλαδή ο διαχωρισμός του από την κοινωνία στη βάση ενός
θετικιστικού πρίσματος οπτικής, αποτελεί μια βασική παρέκκλιση
της νεωτερικότητας με αρνητικά αποτελέσματα.
Το Πεκλάρι αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας
κοινότητας της Πίνδου που η οικονομία του βασίζεται σε έναν
συνδυασμό γεωργίας και κτηνοτροφίας, αλλά και σε άλλες
δραστηριότητες, όπως η υλοτομία και η τροφοσυλλογή,
αναπτύσσοντας παράλληλα μια τεχνική ειδίκευση που εξυπηρετούσε
τις ανάγκες της κοινότητας. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά
αυτής της κοινότητας, το οποίο επισημαίνεται και από τον
συγγραφέα, είναι η σχέση της με τον χώρο και το περιβάλλον. Το
περιβάλλον δεν αποτελεί ένα εμπορευματοποιημένο και προς
εκμετάλλευση πεδίο αλλά αντίθετα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι
της κοινότητας. «Ο φυσικός χώρος μετατρέπεται σε ανθρωπογενές
τοπίο, αποτυπώνοντας τη διαχρονική παρουσία της ανθρώπινης
δραστηριότητας γενικά αλλά και ειδικότερα στοιχεία της
οικονομίας, των κοινωνικών δομών και της πολιτισμικής
έκφρασης», αναφέρει ο συγγραφέας.
Και αυτή η σχέση
καθορίζεται και επαναξιολογείται ανάλογα με τις ιστορικές

συνθήκες και συγκυρίες.
Σε αυτό που ο συγγραφέας ονομάζει «ανθρωπογενή οικοδυναμική»,
δηλαδή την προσαρμοστικότητα της τοπικής κοινωνίας στα
δεδομένα του περιβάλλοντος ώστε να υπάρχει μια αρμονική
συνύπαρξη, τα όρια του χωριού με το φυσικό περιβάλλον δεν
είναι διαχωρισμένα. Υπάρχει μια αλληλοδιείσδυση των ορίων
ανάμεσα στο δάσος −αξίζει να σημειωθεί ότι στο παρόν βιβλίο
επιχειρείται
ένας
πολύ
ενδιαφέρων
εννοιολογικός
επαναπροσδιορισμός του όρου δάσος−, τις καλλιεργήσιμες
εκτάσεις και τους βοσκότοπους, τα οποία συνδέονται με ένα
είδος πολύ-λειτουργικότητας ανάλογα με τις ανάγκες και τις
δυναμικές που προκύπτουν ή απαιτούνται.
Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της κοινότητας
που συζητάμε είναι η ασάφεια αναφορικά
με την ιδιοκτησία. Με εξαίρεση τα
σπίτια και τα κηπάρια, υπάρχει μια
έλλειψη ενδιαφέροντος εκ μέρους των
χωριανών για τις ιδιοκτησίες τους. Αυτή
η κατάσταση στο πλαίσιο των σχέσεων
παραγωγής
μπορεί να γίνει κατανοητή
στα ιστορικά καθορισμένα πλαίσια, σε
συλλογικές νοοτροπίες συνυφασμένες με
την κοινωνία της αυτάρκειας, όπως αυτή
κατέστη δυνατή στη διάρκεια της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και συνέχισε
να λειτουργεί υπό περιπτώσεις μέχρι τα
μέσα περίπου του προηγούμενου αιώνα. Αλλά αυτό που βλέπουμε
στο Πεκλάρι είναι ότι οι τρόποι παραγωγής καθορίζονται από τις
αξίες χρήσης κι όχι από την ιδιοκτησία και οι φυσικοί πόροι
έχουν το χαρακτηριστικό των κοινών αγαθών με σκοπό την
εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινότητας. Έτσι, μπορούμε να
μιλάμε για ένα είδος κοινωνικού εξισωτισμού, «καθώς η χρήση
των φυσικών πόρων υπακούει σε ένα σύστημα ανοικτό και
ελαστικό, που δεν καθορίζεται από την κυριότητα της γης αλλά
από τη νομή της και που βασίζεται στην ισότιμη πρόσβαση όλων

στους κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις ανάγκες του καθένα.
Αποτέλεσμα μια ισοκατανομή στους οικειοποιούμενους πόρους με
την αρχή της νομής και βάση την επιβίωση και αναπαραγωγή τόσο
της εστιακής ομάδας όσο και της κοινότητας», όπως παρατηρεί ο
συγγραφέας. Υπάρχει μια απουσία της εμπορευματοποίησης των
σχέσεων παραγωγής που, σε συνδυασμό και με τα παραπάνω,
δημιούργησαν ένα σύστημα κοινωνικής οικονομίας που άντεξε στον
χρόνο και ικανοποιούσε τις ανάγκες της κοινότητας και των
ανθρώπων της.
Σε αυτή την ανθρωπολογική και εθνογραφική μελέτη του Βασίλη
Νιτσιάκου για το Πεκλάρι αναδεικνύονται ζητήματα που αφορούν
ευρύτερα θεωρητικά αλλά και πραξεολογικά ερωτήματα του
κοινωνικού πεδίου. Μέσα από την έρευνα των ορεινών τοπικών
κοινοτήτων, αναδεικνύονται ζητήματα όπως η συγκρότηση και η
ανασυγκρότηση του χώρου και του χρόνου στη βάση μιας πιο
βιώσιμης συνύπαρξης της κοινότητας, ζητήματα που έχουν να
κάνουν με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το περιβάλλον, όχι
στη βάση της ολοκληρωτικής εκμετάλλευσης αλλά σε αυτή της
«βιώσιμης αειφορίας», δηλαδή της λελογισμένης χρήσης με σκοπό
την επιβίωση της κοινότητας και του περιβάλλοντος, αλλά και
ζητήματα που έχουν να κάνουν με μια διαφορετική θέσμιση της
κοινωνικής ζωής και της παράστασης που έχουν τα άτομα και οι
κοινότητες για τον εαυτό τους.
Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που η πολιτική και σημασιολογική
κρίση έχει οδηγήσει σε τεράστια αδιέξοδα τις κοινωνίες. Και
γι’ αυτό τον λόγο βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να
επιχειρούνται προσπάθειες μιας διαφορετικού τύπου οργάνωσης
της κοινωνικής ζωής, παρόλο που ακόμη βρισκόμαστε στην αρχή. Η
τοποθέτηση της οικονομίας στο κέντρο του νοηματικού
περιεχομένου των κοινωνικών σχέσεων αποδεικνύεται πλέον
καταστροφική. Ο Νιτσιάκος με αυτό το βιβλίο δεν προσπαθεί να
παρουσιάσει έναν παλαιό Κήπο της Εδέμ. Εξάλλου επισημαίνει ότι
δεν μιλάμε για ιδανικές καταστάσεις αλλά για φαινόμενα
προσαρμογής κι στρατηγικές επιβίωσης και αναπαραγωγής σε
ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Ούτε φυσικά προτείνει μια

επιστροφή στις ρίζες και στις εθνοκεντρικές αφηγήσεις της
παράδοσης. Αντίθετα, κατά τη γνώμη μου, αυτό που δείχνει μέσα
από την μελέτη των ορεινών κοινοτήτων είναι ότι όταν υπάρχει
βούληση και επιθυμία, τα άτομα και οι κοινωνίες μπορούν να
λειτουργήσουν σε μια διαφορετική βάση. Ότι η αλληλεγγύη και ο
εξισωτισμός δεν αποτελούν αφηρημένες διακηρύξεις αλλά μπορούν
να βρουν εφαρμογή στο κοινωνικοιστορικό πεδίο, ότι μια
διαφορετικού τύπου οικονομία που βάζει στο επίκεντρο τον
άνθρωπο και τις ουσιαστικές του ανάγκες μπορεί να πραγματωθεί,
ακόμη και μέσα σε συνθήκες ακραίας βαρβαρότητας.
Ο Νιτσιάκος, μέσα από την παρουσίαση των κοινοτήτων του
Πεκλαρίου, βάζει τα δικά του ερωτήματα αναφορικά με μια τάση
της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας που ενισχύει την άποψη περί
κοινωνικής και πολιτισμικής κατασκευής του φυσικού
περιβάλλοντος, αλλά, πέρα από το πλούσιο επιστημονικό του
ενδιαφέρον, βιβλία σαν και αυτό, ειδικά στη σημερινή συγκυρία,
μπορούν να λειτουργήσουν ως σπέρμα γονιμοποιό για όσους
αναζητούν μια άλλου τύπου κοινωνική θέσμιση και να συμβάλλουν
στον διάλογο που έχει ανοίξει για το κατά πόσον οι κοινωνίες
και τα άτομα είναι σήμερα ικανά να ξεπεράσουν τον εαυτό τους
και να τολμήσουν ουσιαστικές ρήξεις με στόχο μια πιο ελεύθερη
ρύθμιση των κοινωνικών σχέσεων και μια άλλου τύπου κοινωνία.

