Ο φασισμός θα επιζήσει της
απαραίτητης καταδίκης
του Φιλήμονα Πατσάκη
Φτάνουμε στην τελική(;;) ευθεία για την δίκη της Χρυσής Αυγής
μια πρώτη καταδίκη του ναζιστικού μορφώματος που ακόμα
στιγματίζει την Ελληνική κοινωνία, φτάνουμε στην ευθεία της
καταδίκης των άθλιων δολοφόνων, όμως φτάνει αυτό; Ο φασισμός
δεν είναι μια απλή πολιτική επιλογή, ένα κόμμα που διεκδικεί
κοινοβουλευτική επικράτηση, δεν είναι επικίνδυνος μόνο στον
δρόμο και τις λαϊκές αγορές, αλλά αποτελεί μια θεώρηση του
κόσμου και διαδεδομένες αντιλήψεις που ποτίζουν τον κυρίαρχο
λόγο. Αλλά το κυριότερο αποτελούν εν δυνάμει κυβερνησιμότητα.
Μας θυμίζει ο Τραβέρσο στις “ρίζες της ναζιστικής βίας”. “Ο
Χίτλερ ασφαλώς δεν διέθετε, ως το 1941, ένα πολύ ξεκάθαρο
σχέδιο για την εξόντωση των Εβραίων και η «τελική λύση» ήταν
το προϊόν μιας διαρκούς αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο
ριζοσπαστικό αντισημιτισμό και τις περιστάσεις του πολέμου.
Είναι αυτή η αλληλεπίδραση που θα γεννήσει τα στάδια, τις
μορφές και τα μέσα του εκτοπισμού και της θανάτωσης των
Εβραίων. Ακόμα και δίχως κεντρικό σχέδιο, ο εθνικοσοσιαλισμός
είχε στην διάθεση του πολλά μοντέλα που δεν δίστασε να
ακολουθήσει. Από την μια μοντέλα ιδεολογικά (ρατσισμός,
ευγονισμός), πολιτικά, και ιστορικά (ιμπεριαλισμός και
αποικιοκρατία), από την άλλη μοντέλα τεχνολογικά και κοινωνικά
(εξορθολογισμός κυριαρχίας, ολοκληρωτικός πόλεμος, σκλαβιά)
που όλα τους πήγαζαν από το ευρωπαϊκό πολιτιστικό πλαίσιο.”
Όταν μιλάμε για ρατσισμό και ευγονισμό μιλάμε για πολύ
διαδεδομένες αντιλήψεις και επιστημονικές πρακτικές εκείνο τον
καιρό. Αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι η απαραίτητη καταδίκη των
δολοφόνων πρέπει να είναι απλώς ένα βήμα.
Καθώς τα στρατόπεδα συγκέντρωσης έκαναν εκ νέου την εμφάνιση
τους, καθώς ο ρατσιστικός λόγος έχει πιάσει στασίδι στα ΜΜΕ,

καθώς ένας άθλιος εθνικισμός παίρνει κεφάλι, καθώς οι
κοινωνίες αποανθρωποποιούνται και η κατάσταση εξαίρεσης με
διάφορες αφορμές γίνεται κανονικότητα, η μάχη αποκτά ευρύτερα
χαρακτηριστικά. Η αστυνομία που μετά την φασιστική επίθεση
στο Τυμπάκι επιτίθεται στους εργάτες γης μετανάστες στην ίδια
περιοχή, η επίθεση των πραιτοριανών του Χρυσοχοΐδη στους
αναρχικούς που έβγαζαν ναζιστικά σύμβολα από το κέντρο της
Θεσσαλονίκης λέει πολλά για την ιδεολογική και πολιτική
ατζέντα του σήμερα.
Και κάπου εκεί η εικόνα των ανθρώπων που προσπαθούν να βρουν
καταφύγιο στο νεκροταφείο μετά το κάψιμο της Μόρια. Άνθρωποι
που βρίσκουν αποκούμπι μόνο σε ένα νεκροταφείο είναι μια
συμβολική σκηνή θανάτου του διαφωτισμού μας. Καθώς η Μόρια
παίρνει την θέση της ανάμεσα στις αποτρόπαιες στιγμές των
στρατοπέδων συγκέντρωσης, νιώθουμε την αναλγησία του κράτους
να αποδίδεται πλέον στον καθένα χωριστά. Μας ενημέρωσαν
πρόσφατα ότι από τότε που ξεκίνησε το λεγόμενο μεταναστευτικό
έχουν πεθάνει στην Μεσόγειο 20000 άνθρωποι.Στατιστικές στεγνές
και άμορφες. Όταν κυριαρχεί η αριθμητική και λέξεις όπως ροές,
ο κυνισμός είναι δεδομένος.
Ερχόμαστε αντιμέτωποι με το “δικαίωμα να έχουμε δικαιώματα”
της Άρεντ. Και όπως μας εξηγεί η ίδια σκεπτόμενη το ολοκαύτωμα
¨ο κόσμος δεν βρήκε τίποτα το ιερό στην αφηρημένη γυμνότητα
του να είναι κανείς άνθρωπος¨. Ας δημιουργήσουμε εμείς ένα
φραγμό σε αυτή την γυμνότητα. Ο Λέβι θα σκεφτεί πολύ πάνω στο
τι σημαίνει να παραμείνεις άνθρωπος και εκεί πάνω στα
αποκαΐδια της Μόρια η ερώτηση του “σκεφτείτε αν αυτό είναι ο
άνθρωπος” δείχνει την περιπλοκότητα της.
Αυτό που διακυβεύεται στο στρατόπεδο είναι η σχεδόν βιολογική
διεκδίκηση της συμμετοχής στο ανθρώπινο είδος. Κοιτάμε στα
μάτια την δημιουργία της απελπισίας. Ειδήσεις για ναυάγια,
νεκροί ξεβρασμένοι σε κάποια παραλία, τάφοι χωρίς όνομα,
περνάνε στα ψιλά των εφημερίδων. Η ζωή είναι πλέον το
φθηνότερο πράγμα στον κόσμο, ένα ολόκληρο σύστημα

αποανθρωποποίησης. Η φωτιά στην Μόρια ήρθε μετά από πολλά
προειδοποιητικά σήματα να μας θυμίσει ότι είμαστε πλέον οι
δεσμώτες, ο άνθρωπος με την στολή. Και μέσα από τα σύρματα ο
μετανάστης κατοικεί εκτός συμβολαίων παύει να έχει πρόσωπο,
δεν βρίσκεται πουθενά, δεν είναι καν ο άλλος, δεν είναι
τίποτα.
Το στρατόπεδο ζητά μια οριστική κατάργηση, θέτει λοιπόν μια
ερώτηση. Πως τίθεται πολιτικά και υλικά μια πολιτική που θα
έχει ως βάση το οριστικό τέλος του αποκλεισμού ως βασικής
πολιτικής συγκρότησης; Η φασιστική ιδεολογική συγκρότηση
επιζεί εκεί, στις απλές φράσεις αποτίμησης της αντιμετώπισης
των μεταναστών, στην αποδοχή ότι η φυλακή είναι η καλύτερη
λύση για όλους, στην αποδοχή ότι μια εθνοφυλακή μπορεί να
βοηθήσει στην κακόβουλη εισβολή στων Έβρο, στην παραδοχή μας
ότι ελευθερία και υγεία είναι δύο έννοιες που συγκρούονται
και πρέπει να οριοθετηθούν εκ νέου.
Στα άθλια πρόσωπα των κατηγορουμένων μελών της Χρυσής Αυγής
βλέπουμε μια ανάγκη, την ανάγκη της απόλυτης και
κατηγορηματικής καταδίκης τους. Όμως η ποινική καταδίκη δεν
φτάνει, πρέπει από εκεί και πέρα να επιτεθούμε στους άξονες
που τρέφουν το φίδι.
Η επίθεση στις μορφές αλληλεγγύης, στα κοινωνικά δικαιώματα
και μια προσπάθεια ολικής απορρόφησης του δημόσιου χώρου από
τον ιδιωτικό και τον κρατικό τομέα θέτουν επί τάπητος τον
κίνδυνο για την απόλυτη εξαφάνιση της ίδιας της πολιτικής ως
ανταγωνιστικής πολλαπλότητας υπέρ μιας μονότονης διαχείρισης
των πραγμάτων και των υπάρξεων. Επειδή η σύγχρονη διαχείριση
δεν θα είναι μονότονη αλλά επικίνδυνη, οφείλουμε να
διερευνήσουμε όλες εκείνες τις συνθήκες όπου οι μορφές
αλληλεγγύης θα αποτελέσουν την μαγιά για την νέα πολιτική
συγκρότηση. Για να μετατραπούν η οργή και η αγανάκτηση σε
εφαλτήριο συγκρότησης μιας συλλογικής άρνησης και αντίστασης,
θα πρέπει να υπάρξει μια συνολική μάχη ενάντια στον φόβο και
μια αντίστοιχη κίνηση συγκρότησης των ορισμών εκ νέου. Η βουβή

απελπισία θα ψάχνει ηγέτες. Υπάρχει όμως και η κίνηση που θα
ψάχνει την ενεργή συγκρότηση των εννοιών της αλληλεγγύης, της
αξιοπρέπειας, της ανάδυσης του αυτενεργού ανθρώπου.
Ο θάνατος του φασισμού θα είναι μια πολύπλοκη και επίπονη
διαδικασία. Ας αρχίσουμε με τα απλά να είμαστε όλοι στις 7/10
στο εφετείο, για το πρώτο βήμα.

Καραντίνα και Εξουσία:
λόγος στην Κοινωνία

ο

του Φιλήμονα Πατσάκη
Στο βιβλίο του Binebine Mahi «Τα αστέρια του Σίντι Μούμεν» ο
συγγραφέας αναφέρεται σε ένα προάστιο της Καζαμπλάνκας, που
είναι σκουπιδότοπος, και στη ζωή της πολυπληθούς ομάδας
ανθρώπων που ζει εκεί. Ποια άραγε είναι η προσαρμογή των
κατοίκων του Σίντι Μούμεν στην παρότρυνση «Μένουμε σπίτι»; Πώς
ορίζεται η διασφάλιση της υγείας στις παραγκουπόλεις του
κόσμου, στους άστεγους των μητροπόλεων, στις Μόριες του κόσμου
τούτου; Αν λοιπόν εξαιρέσουμε και αυτούς που δεν έχουν
πρόσβαση στο νερό ή σε στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής, όσους
είναι απολύτως εκτός κάθε υγειονομικής περίθαλψης, βλέπουμε το
πλαίσιο μιας διευρυμένης αναγωγής της ζωής που είναι άξια να
βιωθεί.
Στο εσωτερικό τώρα των δυτικών και αναπτυσσόμενων κοινωνιών
συμβαίνουν δομικές αλλαγές. Τελειώνει οριστικά η επενέργεια
και η επιθετική κατεύθυνση της πτώσης του τείχους, και
σταδιακά διαμορφώνεται η κοινωνία του φόβου και μια διεύρυνση
της βιοπολιτικής διαχείρισης της ζωής. Καθώς το σύνολο σχεδόν
του πλανήτη βρίσκεται σε καραντίνα, με όρους κοινωνικής
αλληλεγγύης θα πρέπει να γίνουν ξεκάθαρα τα όρια της

κυβερνητικής αυθαιρεσίας. Οι εικόνες των εκατομμυρίων Ινδών
εργαζομένων μεταναστών που διανύουν πεζή την αχανή αυτή χώρα
για να φτάσουν εξαθλιωμένοι στους τόπους καταγωγής τους μετά
την μαζική απόλυση τους, η εικόνα της Ουγγαρίας όπου η
κατάργηση του κοινοβουλίου έδωσε την θέση της σε μια κοινωνική
σιγή, η εικόνα των ομαδικών τάφων στην Νέα Υόρκη, η εικόνα του
στρατού στο Παρίσι, η εικόνα των drone που θα κάνουν tracking
και monitoring της κοινωνίας για την διαμόρφωση της
υγειονομικής εικόνας των κοινωνιών, δεν μπορούν να είναι
εικόνες από το μέλλον. Πράγματι η διασφάλιση της φυσικής ζωής
είναι μια πολιτική διεργασία που διασφαλίζει την πολιτική ζωή.
Όμως, αν δούμε τις πολιτικές διεργασίες την περίοδο αυτή
ξεκομμένες από τις συνολικές διεργασίες στις δυτικές
δημοκρατίες θα έχουμε κάνει ένα σοβαρό πολιτικό άλμα.
Ήδη από την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 έχουν παραχθεί αρκετοί
νόμοι που με πρόσχημα την τρομοκρατία παρέχουν στο κράτος
σοβαρές δικλίδες να ορίζει τους όρους της ζωής, μετέπειτα με
αφορμή και την οικονομική κρίση εμφανίστηκαν οι παρεχόμενες
από το ίδιο το Σύνταγμα δυνατότητες της διακυβέρνησης με βάση
διατάγματα.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας ευχαρίστησε που θυσιάσαμε το
αγαθό της ελευθερίας προς χάριν του αγαθού της ζωής. Οι λέξεις
είναι προσεκτικά διατυπωμένες· δεν λέει υγεία αλλά ζωή. Άρα με
ένα τρόπο ζωή και ελευθερία δεν τέμνονται αλλά αποκλίνουν. Η
πανδημία χρησιμοποιείται ήδη ως όπλο για αυταρχικές επιλογές.
Ο δημόσιος χώρος εξοβελίζεται ως εχθρικός, ο Άλλος ως απειλή,
και το κράτος ενδύεται τον μανδύα του πατερούλη, η ατομική
ευθύνη γίνεται συνώνυμο της ύβρις, οι εργασιακές σχέσεις
απορυθμίζονται με ένα διάταγμα, και γενικά το κράτος
εμφανίζεται ως ο μόνος θεματοφύλακας των όρων της ζωής. Ο
Ορμπάν είναι το ακραίο στοιχείο μιας ενιαίας λογικής. Αναστολή
λειτουργίας του κοινοβουλίου με μια απλή απόφαση. Δεν είναι
ασυνεπής ο άνθρωπος· πριν αρκετά χρόνια είχε δηλώσει:
«Περιμένουμε σήμερα το τέλος μιας εποχής, μιας ολόκληρης

εποχής και ιδεολογίας. Θα μπορούσαμε να την πούμε εποχή της
φιλελεύθερης σύγχυσης. Είναι αυτή η εποχή που φτάνει στο τέλος
της». Αυτός ο πατερναλισμός είναι μέρος της ανάγκης να
επιβληθεί μια σιωπή. Η ανθρωπότητα τείνει να εξοικειωθεί με
συνθήκες μιας διαρκούς κρίσης η οποία τοποθετεί τη ζωή στην
βιολογική και στατιστική της διάσταση, τοποθετώντας παράλληλα
όλα τα δικαιώματα σε μια διαδικασία προς εξέταση.
Οι κυρίαρχες στρατηγικές για την αντιμετώπιση της πανδημίας
του κορωνοϊού μας αποκαλύπτουν τις εγγενείς αδυναμίες των
σύγχρονων νεοφιλελεύθερων πολιτικών για τη δημόσια υγεία, οι
οποίες αποδεικνύονται τραγικά ανεπαρκείς τόσο για την
προστασία της υγείας όσο και για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου
μέλλοντος των κοινωνιών στις οποίες εφαρμόζονται. Εξού και οι
πρόσφατες πανικόβλητες αντιδράσεις, όπως το κλείσιμο των
συνόρων, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων, η
απαγόρευση της ελεύθερης κυκλοφορίας και συγκέντρωσης των
πολιτών. Στρατηγικές άμυνας που μολονότι εμποδίζουν πρόσκαιρα
τη διάδοση του κορωνοϊού, πλήττουν άμεσα και αδιάκριτα τους
όρους που η κοινωνία δομούσε την ύπαρξη της. Όλοι σχεδόν οι
λαοί οφείλουν, επ’ αόριστον ή μέχρι νεωτέρας, να παραμένουν
έγκλειστοι στα σπίτια τους για να μην επιβαρύνουν το
υποβαθμισμένο νοσοκομειακό σύστημα της χώρας τους.
Πρόκειται για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης μέσω
της διαχείρισης της ανθρώπινης ζωής συνολικά.
Η οποία δεν θα είναι πια η ίδια μετά από μερικούς μήνες
εφαρμογής αυτών των απαγορεύσεων. Οι κοινωνίες κινούνται με
βάση τον φόβο, αλλά ταυτόχρονα και με γνώμονα μια συνολική
αίσθηση αλληλεγγύης. Το άτομο δέχεται την θέση του σε ένα
σύνολο, αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να κρατηθεί.
Μένουμε σπίτι με όρους κοινωνίας. Δεν πρέπει κανένας, επίσης,
να ξεχνάει ότι οι κοινωνίες έμειναν σπίτι αναλογιζόμενες την
αδυναμία του κράτους να προστατέψει την ζωή και όχι το
αντίστροφο. Όμως όλα θα κριθούν σε ένα μετά που σχεδιάζεται.

Η λογοδοσία της κυβέρνησης θα επιστρέψει αμέσως μετά την
επιστροφή στην κανονικότητα μας είπε ο Κυριάκος προσπαθώντας
να τονίσει ότι γρήγορα οφείλει να δρέψει τους καρπούς της
αντιμετώπισης της κρίσης για να μπορέσει να διαχειριστεί κατά
το δοκούν ένα αύριο ζοφερό. Όμως αυτή ακριβώς η έλλειψη
λογοδοσίας και η ευκολία με την οποία καταλύεται, είναι κάτι
που χρειάζεται διερεύνηση. Δεν μπορούμε να δεχθούμε τη
δυνατότητα της εξουσίας να προαποφασίζει και σε μεγάλο βαθμό
να διαμορφώνει ανεξέλεγκτα τις προοπτικές της ανθρωπότητας στο
παρόν και το μέλλον. Ο ιός έδειξε ότι η κρατική αλαζονεία του
ελέγχου των διαδικασιών της ζωής, η ιδεολογία της αγοράς
ρυθμιστή, η ασταμάτητη πρόοδος είχαν όρια τα οποία
ξεπεράστηκαν. Φυσικά όλη αυτή η αποδιοργάνωση αποτελεί και μια
ευκαιρία για τους κρατούντες να πάρουν καλύτερη θέση σε αυτή
την μαζική και πρωτόγνωρη ανακατανομή ισχύος. Προσοχή! Αυτό
δεν σημαίνει μια τυφλή κοινωνική μάχη ενάντια στην επιβίωση
και άρα στην ίδια τη ζωή. Εδώ συμφωνούμε με τον Ντεριντά: «να
προκρίνετε πάντα τη ζωή, να καταφάσκετε ακατάπαυστα την
επιβίωση». Δεν πρέπει όμως η εκούσια απουσία να μεταφράζεται
σε ακούσια αποχώρηση του κοινωνικού και μια κατάφαση χωρίς
όρους στις διαδικασίες που μετατρέπουν αυτή την κατάφαση σε
κανονικότητα.
Στην ουσία όμως οι αποφάσεις με διατάγματα και ο αυταρχισμός
δείχνουν τα όρια και τις εγγενείς τους αδυναμίες. Εκεί που για
να καλύψουν τις τεράστιες αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού να
εγγυηθεί τίποτα πέραν του εγκλεισμού, οι αυταρχισμοί δείχνουν
ένα ασυγχώρητο για την κοινωνία κενό.
Η δημιουργία ηγεμόνων σε στιγμές πολυπλοκότητας προδίδει την
απόλυτη αδυναμία των ελίτ.
Αμερική, Αγγλία, Ιταλία, Ολλανδία, Κίνα. Αποφάσεις που
στοίχισαν τόσες ζωές, τέτοιο πόνο, αποφάσεις με στόχο την
κοινωνία με την ίδια απούσα. Κάθε μέρα η Αμερική μαθαίνει ότι
οι αποφάσεις βρίσκονται στα χέρια ενός «προέδρου σε καιρό
πολέμου»· ποιοι οι όροι της κοινωνικής διασφάλισης ότι αυτό

δεν μπορεί να συμβεί; Ένας πρόεδρος που ανακάλυψε στο
Αμερικάνικο Σύνταγμα ένα εδάφιο που του επιτρέπει να
αναστείλει την λειτουργία της Γερουσίας, πράγμα που δεν έγινε
ούτε κατά την διάρκεια του Δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. Η
απάντηση ακόμα και στις περιπτώσεις που τα πράγματα πήγαν λίγο
καλύτερα είναι πως, όχι, δεν υπάρχει καμία διασφάλιση ότι ο
ηγεμόνας αποφασίζει σωστά, μάλιστα είναι δεδομένο ότι αυτό δεν
συμβαίνει.
Το να κυβερνάς με διατάγματα, να διαλύεις την δυνατότητα
διαλόγου, να αποσπάς την κοινωνική συναίνεση με βάση τον φόβο,
έχει σίγουρα για τους κρατικούς μηχανισμούς μια γλυκύτητα.
Όμως, καθώς γύρω μας σφυρίζει η ανικανότητα, οι ιδεολογικές
εμμονές, η συσχέτιση της ζωή με την στατιστική, ξέρουμε,
είμαστε σίγουροι: αυτοί δεν μπορούν και δεν πρέπει να έχουν
την δύναμη να αποφασίζουν! Δεν μπορούμε και δεν πρέπει όταν
τελειώσει όλο αυτό να μείνει το στίγμα μιας νέας
κανονικότητας. Και επειδή ακούγονται ήδη φωνές για νέα
κοινωνικά συμβόλαια, δεν μπορεί και δεν πρέπει με οποιαδήποτε
αιτία να πάμε πίσω στην εποχή του Χομπς. Η μοναδική σχέση
εξουσίας που θέλησε να οικοδομήσει ο Χομπς είναι αυτή ανάμεσα
στον κυρίαρχο και τον υπήκοο. Αν καθίσουμε και αναλογιστούμε
την λογική του Χομπς, που κατέληξε στην ανάγκη να εκχωρήσει ο
καθένας μας κάθε του δικαίωμα στο όνομα της διασφάλισης της
απαραίτητης ασφάλειας και ομοιογένειας, βλέπουμε ότι γίνεται
κάτι που τα επόμενα χρόνια το ακολουθούν και πολλοί άλλοι
στοχαστές. Μετατρέπει το δικό του αξίωμα σε διευρυμένη αλήθεια
και πάνω σε αυτό κτίζει μια οριστική θέση. «Η φύση του
ανθρώπου είναι τέτοια, ώστε αν δεν συγκρατείται από τον φόβο
κάποιας εξουσίας κοινής για όλους, θα φοβάται ο ένας τον
άλλο.» Εδώ τι κάνει; Μας ανακοινώνει ότι πρέπει να προτιμάμε
ένα μετρήσιμο κίνδυνο, προσωποποιημένο στον ηγεμόνα, από έναν
ατελεύτητο κίνδυνο. «Εξουσιοδοτώ αυτό το άτομο και απεμπολώ το
δικαίωμα μου να αυτοκυβερνώμαι υπό τον όρο ότι θα απεμπολήσεις
και εσύ το δικαίωμα σου και θα εξουσιοδοτήσεις τις πράξεις σου
με τον ίδιο τρόπο.» Αυτό το καθολικό αίτημα-συμβόλαιο δεν
αφορά τον καλύτερο τρόπο διακυβέρνησης αλλά τις προϋποθέσεις

της νόμιμης υπακοής. Εδώ έδωσε και την μεγάλη του μάχη ο Καρλ
Σμιτ. Απευθυνόμενος στον ανακριτή του που τον ρωτούσε για την
σχέση του με το Τρίτο Ράιχ, ο Σμιτ του λέει πως δεν είναι
έγκλημα να υπακούς και παραθέτει ένα απόσπασμα από τον Ερρίκο
τον Πέμπτο του Σαίξπηρ: «Αρκεί να γνωρίζουμε πως είμαστε
υπήκοοι του Βασιλιά. Εάν ο αγών του είναι λάθος, η υπακοή μας
στον Βασιλιά σβήνει το έγκλημα από τις ψυχές μας». Η υπακοή ως
αρετή λοιπόν.
Ο Μπερνανός, από το 1940, μας μιλά για την ηθική συντριβή
αυτών που επιδίωκαν να εκμεταλλευτούν την εθνική ταπείνωση,
για να ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς τους με την δημοκρατία.
Αν δούμε την διαδρομή της Γαλλίας μετά την πτώση του Λαϊκού
Μετώπου και του Μπλουμ, θα δούμε πράγματα πολύ διαφωτιστικά. Ο
Μπλουμ έχει ήδη ζητήσει έκτακτες εξουσίες, όταν ο διάδοχος
του, κάποιος Ντελαντιέ, κινούμενος στην λογική του κατευνασμού
της Ναζιστικής Γερμανίας, επέλεξε την υιοθέτηση μιας συνολικής
απειλής για να ταυτίσει την έννοια της εθνικής άμυνας με την
στρατηγική της ανάγκης για κατάσταση εξαίρεσης και την
τοποθέτηση της έννοιας της αποκατάστασης της τάξης ως
κεντρικής. Έκτοτε η Βουλή συνεδριάζει ελάχιστα, όλα γίνονται
με διατάγματα. Προσέξτε το εξής υπέροχο: ενώ λειτουργούν
κατευναστικά στην εξωτερική πολιτική, στο εσωτερικό
χρησιμοποιούν την απειλή πολέμου για να ζητήσουν την αναβολή
των βουλευτικών εκλογών για δύο έτη. Το κράτος πρέπει να είναι
ανεξάρτητο από την Βουλή, πράγμα που σημαίνει συνταγματικές
μεταρρυθμίσεις. Την αναβολή την κερδίζουν με μεγάλη
πλειοψηφία· στην ψηφοφορία οι σοσιαλιστές απέχουν. Ο Ντελαντιέ
αν και θεωρητικά δεν είναι μέλος της δεξιάς πτέρυγας, θαυμάζει
τις δικτατορίες γιατί εκεί «υπάρχει αναγκαστικά κυβερνητική
συνέχεια». Θαυμάζει την προεδρική δημοκρατία της Αμερικής,
λόγω της αναγκαστικής πολιτικής σταθερότητας.
Όλο αυτό ξέρουμε πόσο καλά αποτελέσματα είχε για την Γαλλία
την περίοδο που συζητάμε. Δεν υπάρχει κανένα πρόσχημα για
επιστροφή σε αυτή την λογική. Όμως η πολιτική επιλογή της

αντίστασης στο υπάρχων δεν μπορεί να είναι μόνο αμυντική,
δηλαδή της επιστροφής στον χρόνο προ πανδημίας. Αλλά πρέπει να
είναι η ανάδειξη της ανάγκης μιας συνολικής αμφισβήτησης ενός
συστήματος που είναι πλέον επικίνδυνο. Προσπαθούν να κρύψουν
αυτή την επικινδυνότητα πίσω από ένα επιστημονικό λόγο
ελάχιστα τεκμηριωμένο καθώς διαρκώς αναπροσαρμόζεται και σε
μια θεατρικότητα με την οποία ευελπιστούν να διαχειριστούν μια
καθημερινότητα πρωτόγνωρη για όλους.
Το «μείνετε σπίτι» δεν μπορεί να νοείται με όρους απόλυτης
ατομικότητας, αλλά με όρους αναστοχασμού, το «επανεφεύρεση του
κόσμου» δεν είναι πλέον σύνθημα αλλά ανάγκη. Και δεν πρέπει να
αισθανόμαστε υπέρμετρη ικανοποίηση από την ιδεολογική ήττα των
νεοφιλελεύθερων τώρα που το αόρατο χέρι παρέμεινε ουσιαστικά
στο χώρο του φάσματος, διότι ορθώνεται μια μορφή άγριας
κατάργησης των μεταπολεμικών κατακτήσεων και ουσιαστικής
διάλυσης των όρων της ζωής μας, ένα άπλωμα της κατάστασης
εξαίρεσης σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Άλλωστε ακόμα και
αυτή η συνθήκη της καραντίνας έγινε με όρους αποκλεισμού. Εκεί
στη Μόρια, οι στοιβαγμένοι άνθρωποι δείχνουν ότι υπάρχουν ζωές
που δεν είναι άξιες να βιωθούν, οι φυλακισμένοι παραμένουν στο
περιθώριο της ίδιας της ζωής και οι άστεγοι μένουν με την
ειρωνεία ότι το σύνθημα που βλέπουμε παντού γύρω μας σίγουρα
δεν τους αφορά. Η μετέπειτα οριοθέτηση των θεσμικών συνθηκών
θα είναι ένα σημείο που θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσοχή. Ένα
διαφορετικής τάξης «δεν υπάρχει εναλλακτική» ίσως εμφανιστεί.
Αυτό που διαρκώς ακούγεται, ότι δηλαδή στην διαδικασία της
απομόνωσης θα μπορέσουμε να βρούμε τον εαυτό μας, αποτελεί
επίσης μια σαφή πλάνη.
Αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει διαδικασία αναστοχασμού και
ενδοσκόπησης ξεκομμένη από την τριβή με τον Άλλο, με την
κοινωνία.

Η αυτονόητη επιλογή να σταθούμε αλληλέγγυοι στο σύνολο των
ανθρώπων που κινδυνεύουν, στο σύνολο των ανθρώπων που παλεύουν

να στηρίξουν ένα σύστημα υγείας για το οποίο όλοι αυτοί που
σήμερα ζητούν να χειροκροτάμε από τα μπαλκόνια ζήταγαν στην
ουσία την κατάργηση του, δεν μπορεί και δεν πρέπει να
θεωρείται ότι αποτελεί και αποδοχή ενός νέου τρόπου
λειτουργίας του κράτους. Είμαστε σε πόλεμο αναφωνούν ένας-ένας
και όλοι μαζί. Πράγματι, όμως ο εχθρός δεν είναι αόρατος·
είναι η βαθιά αντικοινωνική σας λειτουργία, μια λειτουργία
αυτάρεσκη και καταστροφική. Κάθε κίνηση της εξουσίας
στηριζόταν στην «ανέφελη» καταστροφή του περιβάλλοντος και
στην διαρκή καταστροφή τμημάτων της κοινωνίας προς χάριν της
διατήρησης ενός πολιτικού και οικονομικού συστήματος.
Η σήψη αυτής της σκέψης τείνει να παρασύρει σημαντικό κομμάτι
της κοινωνίας στον αφανισμό.
Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ήρθε η ώρα να επιλέξουμε. Το
διακύβευμα είναι ιστορικό. Είτε οι κυβερνήσεις θα επιβάλλουν
το καθεστώς εξαίρεσης είτε θα μπούμε στον κόπο της αναζήτησης
μιας διαφορετικής συνθήκης. Εμείς δεν θα μπορέσουμε να βγούμε
από αυτή την ατραπό αν δεν αμφισβητήσουμε οριστικά το μοντέλο
παραγωγής διανομής και κατανάλωσης. Αλλά ούτε αυτό φτάνει,
πρέπει να αναλογιστούμε εκ νέου έννοιες όπως πολίτης και
κράτος, τις συνθήκες που γεννούν αποκλεισμούς, την ανάγκη της
άμεσης δημοκρατίας, ένα νέο είδος ισορροπίας με το φυσικό
περιβάλλον εντός του οποίου ζούμε που πρέπει να περιέχει και
μια φιλοσοφική αμφισβήτηση της μέχρι τώρα επικρατούσας
φιλοσοφίας της προόδου. Αλήθεια γιατί από κανέναν δεν
ακούγεται κάτι για την πλήρη κατάργηση των στρατιωτικών
δαπανών, σε τι χρειάζονται σήμερα με όρους κοινωνίας;

Η αλληλεγγύη ως πολιτική πράξη, η ελευθερία όχι ως πρόταγμα
αλλά ως συγκροτητική αρχή, δεν είναι πιο αναχρονιστικά από το
εχθρικό προς την κοινωνία σώμα της εκκλησίας, από την
διατήρηση των χρημάτων στις στρατιωτικές δαπάνες, από την
αποδοχή ότι η ανάπτυξη που ευαγγελίζονταν εις βάρος της φύσης
γυρίζει με αγριότητα εναντίον των κοινωνιών. Το αντίθετο. Ο

δημόσιος χώρος δεν τους εκχωρήθηκε με λευκή επιταγή, η εξουσία
τους δεν είναι αυθεντία και αυτό φαίνεται από το ότι ο καθένας
τους κάνει στην ουσία ό, τι θέλει. Άλλος κάνει αγέλες, άλλος
μια μορφή καραντίνας, άλλος άλλη, μιλούν για στατιστικές και
διαγράμματα που δεν συμφωνούν μεταξύ τους, για θεραπείες που
ήδη αντιμετωπίζονται με όρους εμπορίου. Πρέπει να κατανοήσουν
όλοι ότι η ατομική απομόνωση με όρους συνολικής κοινωνικής
αντίληψης, ευθύνης και αλληλεγγύης δεν είναι σε καμία
περίπτωση αποδοχή της καραντίνας των κοινωνικών ελευθεριών,
ούτε θεσμικός ορίζοντας της εξουσίας που θα της δίνει το
δικαίωμα να διαλύσει τον κοινωνικό ιστό, για να περισώσει
κέρδη και αντιλήψεις που κανονικά μετά το τέλος του συναγερμού
πρέπει να σαρωθούν οριστικά. Και αν μιλάνε για την ατομική
ευθύνη αυτή πράγματι υπάρχει. Είναι η ατομική και συλλογική
ευθύνη να μην εμπεδωθούν έστω και κατ’ ελάχιστο τα μέτρα
περιορισμού που έχουν ληφθεί, να εμπεδωθεί ότι η ζωή δεν είναι
στατιστική και ότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι η διαχείριση του
κόσμου από την πλευρά της εξουσίας έχει σημαντικό κόστος για
όλους μας.

Ξεχαρβαλώθηκε η Ζωή: Η Γραφή,
η Ανάγνωση και η Ελευθερία
Φιλήμονας Πατσάκης
Ο τίτλος μάς πηγαίνει πολύ πίσω, στον Σαίξπηρ και τις μεγάλες
τραγωδίες του, αλλά μας δίνει το στίγμα των καιρών μας τόσο μα
τόσο μεστά. Η λογοτεχνία συχνά υποτιμάται ως μια απλή στιγμή
τέρψης, όμως πηγαίνει πολύ πέρα από αυτό. Ακολουθώντας
συγκεκριμένα χνάρια στον λαβύρινθο των υπέροχων δημιουργιών
της παγκόσμιας λογοτεχνίας, μένουμε άφωνοι από την πυκνότητα
των ερωτημάτων που τα έργα αυτά εκτόξευσαν προς τον εμβρόντητο

άνθρωπο. Η έννοια της χρησιμότητας δεν μπόρεσε ποτέ να
απαντήσει στην τραγικότητα της ύπαρξης. Μια τραγικότητα που
θέτει υπό αμφισβήτηση τα θέσφατα με τα οποία οι εξουσίες
μπολιάζουν και αδρανοποιούν τη ζωή. Το χάσμα της ασυμφωνίας
αυτής η εξουσία το γέμιζε με φόβους, πολέμους, ταυτότητες,
αποκλεισμούς, εμπέδωση ορισμών, χρήση σκοπών και στόχων –
τίποτα δεν μπόρεσε να καλύψει την έλλειψη συνοχής. Τίποτα δεν
απομένει πέρα από τον δισταγμό και τον φόβο.
Στα μεγάλα έργα έχεις την αίσθηση μιας έντονης μοναξιάς αλλά
και μια εξαντλητική πορεία μιας νέας συγκρότησης. Ο άνθρωπος
αναλογίζεται και οριοθετεί, αλλά ταυτόχρονα μετακινεί διαρκώς
τα όρια. Καθώς τα όρια που καθόρισαν τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης και η χρήση των δύο ατομικών βομβών όρισαν και
τις διαστάσεις της εξουσιαστικής φρίκης και καθώς η απειλή
όλων αυτών μας ξανακυκλώνει, γνωρίζουμε πλέον ότι δεν φτάνουν
πια οι επικαλύψεις επιθυμιών που στηρίζονταν στις πλαστές
οικονομικές ανάγκες για να απαντήσουν στο πώς να ζήσουμε και
στα γιατί που μας αγχώνουν. Όλα δείχνουν να ξανατίθενται από
την αρχή.
Στο υπέροχο βιβλίο του Mahi Binebine «Τα αστέρια του Σίντι
Μούμεν», από την αρχή γνωρίζουμε ότι ο ήρωας είναι ήδη νεκρός.
Διαβάζουμε λοιπόν: «Εξάλλου δεν τράβηξα μπροστά στη ζωή μου
γιατί δεν υπήρχαν και πολλά να κάνω. Και θέλω να δηλώσω ευθύς
εξ αρχής, δεν λυπάμαι που τελείωσα. Δεν έχω την παραμικρή
νοσταλγία των δεκαοκτώ βασανισμένων χρόνων της δύσκολης ζωής
που μου δόθηκε να ζήσω». Το Σίντι Μούμεν είναι ένα προάστιο
της Καζαμπλάνκας. Για την ακρίβεια η χωματερή της, όπου ζουν
οι απόκληροι. Αυτό που ο Μπάουμαν θα πει «Ανθρώπινα απόβλητα».
Οι άνθρωποι χωρίς φωνή, ο φόνος χωρίς ένοχο. Η πρόοδος που
έταξαν έχει θαφτεί κάτω από αυτό το «δεν έχω την παραμικρή
νοσταλγία». Η λογοτεχνία ανιχνεύει τη ζωή σε αυτή τη ρωγμή,
όπως έκανε στις στιγμές όπου τα καθεστώτα επέβαλλαν τη σιωπή
της λογοκρισίας.
Ας πάρουμε για παράδειγμα τη Ρωσία και την σχεδόν
εξωπραγματική λογοτεχνία που βγήκε από εκεί. Οι τσάροι έπεσαν

πάνω σε κάθε προϊόν ελεύθερης σκέψης με μίσος. Εκκαθαρίσεις
στα πανεπιστήμια, στυγνή λογοκρισία, παντού μυστικοί
πράκτορες, ρητή απαγόρευση κρίσεων και συζητήσεων στον τύπο
και όπου αλλού πάνω σε ό,τι αφορούσε στο καθεστώς. Όμως έγινε
φανερό ότι σταδιακά η λογοτεχνία στη Ρωσία αντικατέστησε τη
φιμωμένη φωνή της κοινωνίας, άνοιξε το λαρύγγι της,
αποκατέστησε τον διαλυμένο διάλογο των ιδεών, έδωσε πνοή σε
οράματα και ελπίδες. Μόνο η λογοτεχνία με την ιδιόρρυθμη φύση
της μπορούσε να στεγάσει τα αιτήματα της εποχής. Οι κοινωνικές
ιδέες βρήκαν αμέσως θέση στα λογοτεχνικά κείμενα. Πίσω από τις
μορφές που αναδείχθηκαν στη ρωσική λογοτεχνία, εύκολα ψηλαφεί
κανείς τους δεσμούς με την κοινωνική συνείδηση της εποχής. Μια
νέα στάση ζωής ενσαρκωνόταν μέσα από τις σελίδες της. Το ίδιο
δεν συνέβη και στην Αμερική του Μακάρθι όπου άνθησε η
επιστημονική φαντασία;
O άνθρωπος αναζητά και πάλι τη σκουριασμένη πανοπλία του Δον
Κιχώτη. Από τη γραφή ζητάμε ένα νόημα απόλυτα παρόν, ένα νόημα
που θα ανατέμνει τις μέχρι τώρα βεβαιότητες, ζητώντας τον τόπο
που ακόμη δεν είναι εδώ. Η ποίηση μπορεί να κινηθεί ανάμεσα
στην ανθρώπινη άγνοια που δημιουργεί καινούργια πράγματα, την
αυτοσυνείδηση που μας οδηγεί να μεταμορφωνόμαστε σε όσα έχουμε
κάνει, αναλογιζόμενοι τις δυνατότητες αυτών που μπορούμε
ακόμη, και στην ανάγκη για την αυτεξούσια πορεία πέρα από τη
διάχυτη απελπισία. Τα έργα δεν είναι ούτε ψυχές ούτε πράγματα
ούτε ανανεώσιμα αρχέτυπα σε ένα γλωσσικό σύμπαν προς μελέτη.
Είναι αμυντικές διεργασίες σε συνεχή μεταβολή. Αυτά υπάρχουν
ως δυνατότητες μέσα σε μια προσπάθεια ελέγχου τόσο της γραφής
όσο και της ανάγνωσης.
Ένα παιχνίδι παλλόμενων αντιθέσεων βρίσκεται στη βάση της
εναλλασσόμενης παρόρμησης προς την ασφάλεια ή την εξέγερση.
Σήμερα αισθανόμαστε να ασφυκτιούμε μέσα στη λογική των νόμων.
Υπάρχει μέσα μας κάτι παθιασμένο, γενναιόψυχο και ελεύθερο,
που υπερβαίνει τις παραστάσεις της λογικής. Χάρη σε αυτή την
υπέρβαση είμαστε ανθρώπινοι. Αυτό γίνεται, στη σημερινή σήψη,
αντικείμενο ποινικής αντιμετώπισης. Τι γίνεται τώρα που η

ευτυχία εξαφανίζεται από τον πυρήνα της ανθρώπινης επιδίωξης;
Οι ορισμοί και οι μύθοι πάνω στους οποίους στηρίχθηκε η
σημερινή δομή καταρρέουν και η αυτεξουσιότητα προβάλλει ως μια
στιγμή που θα κάνει την αλληλεγγύη κάτι πολύ πέρα από μια
προσωπική στιγμή: θα την κάνει μέρος μιας συνολικής αλλαγής
παραδείγματος.
Η τέχνη έχει από καιρό φύγει από τη σφαίρα του όποιου
φορμαλισμού, σήμερα μπορεί να φτάσει μέχρι το σημείο να
υποσκάψει και να υπονομεύσει τις συνήθειες και τις
αυτοματοποιημένες αντιλήψεις. Θα το κάνει; Καθώς ο αυταρχισμός
του μονολογισμού υποχωρεί, προτείνοντας μια βίαιη καταστολή,
μένουμε κοιτώντας τις εμπειρίες της πολυφωνικότητας, τις
πολλές φωνές που συνθέτουν το ανθρώπινο. Οι μονοφωνικοί
περιορισμοί υποχωρούν μπροστά στην ανάγκη μιας νέας
ανακουφιστικής συλλογικότητας, το υποκείμενο αναγνωρίζει δειλά
δειλά την ανάγκη για την επικύρωση της αλληλεγγύης, για μια
πληθυντική επένδυση στο σώμα, για μια διαρκή υπέρβαση των
κατατεθειμένων ορίων.
Άλλο ένα σημείο που πρέπει να τονίσουμε είναι η δυνατότητα της
αφήγησης να υπερβαίνει τη λήθη, την επικύρωση της εξουσίας. Σε
αυτή την ανάγκη εμπλέκονται αρχικά οι μαρτυρίες για το
Άουσβιτς και η σιωπή γύρω από το Γκουαντάναμο. Τι παρήγαγε το
Άουσβιτς; Στη βάση ποιας λογικής δομήθηκε ως δυνατότητα; Κάθε
εξουσία φέρνει εντός της αυτή τη δυνατότητα. Η γραφή μπορεί να
απομακρύνει την ύβρη της λήθης που λειτουργεί ως κατασταλτικός
μηχανισμός και που εμφανίζει τέτοιες δομές ως λογικές. Καθώς
παρακολουθούμε τα πτώματα που ξεβράζονται στις ακτές της
Δύσης, αισθανόμαστε μια ροή συνέχειας των εποχών. Άνθρωποι οι
οποίοι πολλές φορές δεν ταυτοποιούνται, των οποίων ο χώρος
ταφής μένει άγνωστος, αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί των οποίων
η αφήγηση συντρίφθηκε, στων οποίων την υπόσταση έχει
συντελεστεί μια σημαντική αλλοίωση Ξέρουμε αρκετά για να
μπορούμε να πούμε ότι κάθε ολοκληρωτισμός θέλησε να δομήσει
μια αξιολογική γλώσσα, μια γλώσσα του αποκλεισμού. Ο ορισμός
του τι μπορεί να νοηθεί ως σωστό και λάθος, καλό και κακό,

καλύπτει τότε το σύνολο της ζωής. Πολλά νοήματα αποκτούν στην
ουσία μια ποινική διάσταση.
Η γραφή που μας ενδιαφέρει κινείται στους αντίποδες μιας
τέτοιας λογικής. Διαλύει τη συνενοχή και ορίζει τις στιγμές
που βγαίνουμε έξω από την αλλοτρίωση. Είναι στιγμές που η
λογοτεχνία αποβλέπει στη διάρρηξη της ιεραρχίας μέσα στην
επικράτεια των γεγονότων. Η λογοτεχνία μπορεί να γίνει η αξία
χρήσης μιας κοινωνίας που θέλει να δει το έξω, αυτό υπάρχει
στη φύση της ως δυνατότητα, όπως αντίστοιχα υπάρχει και η
δυνατότητα να παίξει τον ρόλο της επικύρωσης του υπάρχοντος.
Στην ανθρωπότητα, το αίτημα για εξέγερση τίθεται εκ νέου ως
αντίθεση στη διογκούμενη καταπίεση και τον αυξανόμενο
δεσποτισμό. Η φαντασία αρχίζει πάλι να αναζητά την αυτοτελή
ενέργεια και την ορμή, οσμίζεται την αναδυόμενη ανάγκη για
αξιοπρέπεια και κινείται να τη συναντήσει σε νέα εδάφη. Σε
αυτή τη διάλυση όλων των παραγωγών ταυτοτήτων, η λογοτεχνία
βρίσκει και πάλι τον χώρο για να κινηθεί και να διηγηθεί.
Είναι δύσκολο να γράφεις ξέροντας πως η ζωή σου ξεγλιστρά, την
ώρα που ο χρόνος χάνει τη δύναμη για απόφαση, ξέροντας ότι με
αυτό τον τρόπο τίποτα δεν μπορεί να αρχίσει. Είναι εξαιρετικά
εύκολο να αποδυθείς στον αγώνα του εμπορεύματος, της
συνήθειας, του κοινού και κατασκευασμένου γούστου· όμως, από
μακριά έρχεται μια συνειδητοποίηση της γραφής ως μέρος μιας
επώδυνης αυτογνωσίας, ως συστατικό στοιχείο του αναστοχασμού.
Το παρόν κείμενο δημοσιεύεται στο Περιοδικό Βαβυλωνία #Τεύχος
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Ζοζέφ Αντράς «Για τα πληγωμένα μας αδέρφια» Μετάφραση: Γιώργος
Καράμπελας Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, Αθήνα 2016, σελ. 136.
Φιλήμονας Πατσάκης
Πόσο καιρό έχετε να πάρετε στα χέρια σας ένα βιβλίο που καίει,
που κραυγάζει και σας καλεί να υπάρξετε;
Πόσο καιρό έχετε να νιώσετε ότι οι σελίδες ενός βιβλίου
αναλογίζονται την οργή και την απελπισία όλων;
Ξεκίνησα αναλογιζόμενος τον ίδιο τον συγγραφέα, τον Αντράς,
και την άρνησή του να δεχθεί το βραβείο Γκονκούρ.
Τον Μάιο του 2016 το μυθιστόρημα αυτό μπήκε την τελευταία
στιγμή στη λίστα των υποψηφιοτήτων και κέρδισε το βραβείο του
πρωτοεμφανιζόμενου.
Τα λόγια άρνησης ήταν τα εξής: «Ευχαριστώ ειλικρινά όσους
βρήκαν κάποιο ενδιαφέρον σε αυτό το βιβλίο. Το βραβείο ωστόσο
δεν μπορώ να το δεχτώ. Ο ανταγωνισμός και η αντιπαλότητα
φαντάζουν στα μάτια μου έννοιες ξένες προς τη γραφή και τη
δημιουργία. Η λογοτεχνία, όπως την αντιλαμβάνομαι, νοιάζεται
κυρίως για την ανεξαρτησία της και μένει μακριά από βάθρα,
τιμές και προβολείς. Ας μη θεωρηθούν αλαζονικές ή αυθάδεις οι
φράσεις αυτές, θέλουν να δηλώσουν απλώς τη βαθιά μου επιθυμία
να μείνω στο κείμενο, στις λέξεις, στα ιδεώδη. Στην
καταπνιγμένη φωνή ενός εργάτη και αγωνιστή της κοινωνικής και
πολιτικής ισότητας».
Μια άρνηση με αναφορά όχι την ιδεολογία αλλά τη λογοτεχνία. Ο
Αντράς καταπιάνεται με μια αληθινή ιστορία.
Την καταδίκη και την εκτέλεση του Φερνάν Ιβτόν στις 11
Φεβρουαρίου του 1957, τη μοναδική εκτέλεση Ευρωπαίου από το

Γαλλικό Κράτος κατά τον πόλεμο της Αλγερίας.
Ενα χρόνο μετά ο Σαρτρ θα γράψει ένα κείμενο στη μνήμη του
Ιβτόν με τον τίτλο «Είμαστε όλοι δολοφόνοι», ο Καμί θα πει
αναφερόμενος στον Φερνάν στις «Σκέψεις για την
γκιλοτίνα»: «Είναι όμως πολύ αργά και δεν μας μένει παρά να
μετανιώσουμε ή να ξεχάσουμε. Φυσικά, ξεχνάμε. Η κοινωνία
ωστόσο παραμένει μιασμένη. Το ατιμώρητο έγκλημα, σύμφωνα με
τους Ελληνες, μόλυνε την πόλη».
Υπουργός Δικαιοσύνης της περιόδου δεν είναι άλλος από τον
Μιτεράν.
Στην εισαγωγή του βιβλίου βρίσκουμε το εξής: «Ο Ιβτόν
παραμένει κάτι σαν καταραμένο όνομα. Είναι να αναρωτιέσαι πώς
το έκανε ο Μιτεράν. Πρέπει να είπα το όνομά του δύο ή τρεις
φορές μπροστά του και πάντα του προκαλούσε τρομερή δυσφορία
που μετατρεπόταν σε ρέψιμο. Η κρατική σκοπιμότητα είναι
αχώνευτο πράγμα».
Αυτή η εξομολόγηση δημοσιογράφου από συνέντευξη στον Μιτεράν
είναι και πολύ καίρια για το ίδιο το λογοτεχνικό αυτό έργο.
Μετά από όλα αυτά είσαι έτοιμος να διαβάσεις ένα στρατευμένο
κείμενο.
Το καταλαβαίνεις άλλωστε και από την πρώτη, φαινομενικά άσχετη
φράση, «όχι αυτή η ντόμπρα και υπερήφανη βροχή. Οχι. Μια βροχή
μίζερη. Φτηνιάρικη. Υπουλη».
Καθώς περνούν οι σελίδες νιώθεις να σε κυκλώνει το ερώτημα πού
ακριβώς στρατεύεται;
Γρήγορα καταλαβαίνεις ότι η στράτευση δεν αφορά την
κομμουνιστική ιδεολογία του Φερνάν, καθώς οι τακτικές αναφορές
για την άθλια ουδέτερη στάση του κόμματος τοποθετεί την ουσία
αλλού.
Ούτε είναι καίριο το εθνικοαπελευθερωτικό, καθώς οι πρακτικές
και η πολιτική συγκρότηση αμφισβητούνται.

Οχι, το αισθάνεσαι από την αρχή, το κείμενο είναι ένα κείμενο
βαθιά και υπέροχα λογοτεχνικό.
Οι αναφορές στη ζωή και τον έρωτα, στη φιλία, τη θυσία, την
ελευθερία είναι τόσο υπαρξιακά αφυπνιστικές που μένεις άφωνος.
Και τότε αντιλαμβάνεσαι ότι η στράτευση βρίσκεται στην
αξιοπρέπεια, την αλληλεγγύη, την τρομερή ανάγκη για ελευθερία.
«Και ο θάνατος είναι ένα πράγμα, αλλά η ταπείνωση μπαίνει μέσα
σου, κάτω από το δέρμα σου, φυτεύει σποράκια οργής και σε
τρώει γενιές ολόκληρες».
Ολα αυτά καθώς συνθέτουν ένα καμβά που μιλάει στην καρδιά του
σήμερα, στις διαψεύσεις, τους αποκλεισμούς, την φτώχεια, την
ανύπαρκτη προοπτική, την έλλειψη ελευθερίας.
Οταν τον ακούς να λέει ότι καταδικάζει την τυφλή βία έχεις στα
αυτιά σου τον Στεπάν από τους «Δίκαιους» του Καμί, αλλά ο
Αντράς κοιτάζει βαθιά μέσα στην καρδιά του ήρωά του: «Σε
ελάχιστες καρδιές αρέσει να χτυπάνε ραγισμένες».
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Σε αυτή τη διάλυση όλων των παραγωγών ταυτοτήτων, η λογοτεχνία
βρίσκει και πάλι χώρο για να κινηθεί και να διηγηθεί.
Είναι δύσκολο να γράφεις ξέροντας πως η ζωή σου ξεγλιστρά, την
ώρα που ο χρόνος χάνει τη δύναμη αποφάσεως που έχει, ξέροντας
ότι έτσι τίποτα δεν μπορεί να αρχίσει.
Είναι εξαιρετικά εύκολο να αποδυθείς στον αγώνα του
εμπορεύματος της συνήθειας, του κοινού και κατασκευασμένου
γούστου, έρχεται όμως από μακριά μια συνειδητοποίηση της
γραφής ως μέρος μιας επώδυνης αυτογνωσίας, ως συστατικό
στοιχείο του αναστοχασμού.
Η τέχνη δεν μπορεί να βολεύεται στην οκνηρή αιωνιότητα των

ειδώλων, σε κατασκευασμένες σταθερές, αλλά να ξεβολεύει, να
συμβάλλει σε μια καθολική αλλαγή.
Η λογοτεχνία ποια θέση έχει σε έναν κόσμο που υπολογίζει μόνο
τους κώδικες της αποτελεσματικότητας;
Κι όμως η λογοτεχνία μπορεί να ανιχνεύει τα κενά και να τα
αφουγκράζεται καθώς οικοδομούν ένα έξω.
Μπορεί να αναπολεί το μη χρήσιμο ως κινητήριο, να εγκαθιδρύει
το αυτεξούσιο και να φαντάζεται το νέο. Αυτό το βιβλίο μάς
τονίζει ότι τίποτα δεν έχει χαθεί.
https://www.efsyn.gr/arthro/i-thysia-toy-fernan-ivton

Το Αδιέξοδο και η Υπέρβασή
του
Φιλήμονας Πατσάκης
Ήταν πράγματι μια από τις μεγαλύτερες απεργίες αυτή της 4 ης
Φεβρουαρίου. Και ως τέτοια έθεσε καθοριστικά ερωτήματα και
ανέδειξε μια κρίση όχι μόνο στρατηγικής αλλά και συγκρότησης,
δηλαδή δομική. Αυτό είναι εμφανές διότι δεν μπόρεσε να θέσει
πολιτικό ζήτημα καθώς στο κοινοβουλευτικό επίπεδο η διάδοχη
κατάσταση θα είναι φανατικός υπηρέτης, και αυτός, των
πολιτικών στις οποίες αντιδρά η κοινωνία. Επίσης οι υπόλοιπες
πολιτικές δυνάμεις είναι εγκλωβισμένες ανάμεσα στην γνώση της
ανυπαρξίας εναλλακτικής κρατικής διαχείρισης, την κρίση
ενσωμάτωσης εκπροσώπησης, στην αδυναμία ανάγνωσης του νέου
υποκειμένου και σε μια εμμονή για δομές που βρωμάνε ναφθαλίνη.
Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και η αδυναμία της καθόδου
των αγροτών στην Αθήνα που παρά την επικοινωνιακή στήριξη δεν

μπόρεσε να δημιουργήσει πολιτικό γεγονός.
«Η δημοκρατία δεν σημαίνει και δεν μπορεί να σημαίνει ότι ο
λαός άρχει πραγματικά, η δημοκρατία απλώς σημαίνει ότι ο λαός
έχει την ευκαιρία να αποδέχεται ή να απορρίπτει εκείνους που
πρόκειται να τον κυβερνήσουν. Η δημοκρατία ως μηχανισμός
επιλογής δημιουργεί ένα κράτος αποσπασμένο από την κοινωνία. Ο
λαός δεν θέτει ζητήματα ούτε αποφασίζει πάνω σε αυτά, αλλά τα
ζητήματα που αφορούν την ζωή του τίθενται σε αυτόν και
αποφασίζονται για λογαριασμό του. Αν κάποιος υποθέσει την
ύπαρξη ενός κοινού αγαθού και ισχυριστεί ότι αυτό είναι προϊόν
ορθολογικότητας τότε μπορεί να απορρίψει κάθε διαφωνία ως
αιρετική και αντικοινωνική».
Αυτή η εμβληματική φράση του Shumpeter έπαιξε τεράστιο ρόλο
στην πολιτική συναίνεση όπως την βιώνουμε, έχει φτάσει όμως
στο όριο της απαξίωσης.
Η δημοκρατία, λοιπόν, είναι ένας
μηχανισμός νομιμοποίησης ηγετών. Ο Schumpeter υπέπεσε σε ένα
καθοριστικό σφάλμα: στο γεγονός ότι όλα αυτά δεν συνιστούν
νομιμοποίηση αλλά στην καλύτερη περίπτωση ανοχή, και ότι στην
ουσιαστική κρίση της εκπροσώπησης το κράτος δεν θα είχε
διαύλους με τον κοινωνικό ιστό. Τα μεγάλα κόμματα δεν
διατηρούν δεσμούς με την κοινωνία, δεν μπορούν καν να
επιτελέσουν τον ρόλο του διαύλου επικοινωνίας μεταξύ εξουσίας
και κοινωνίας. Η δημοκρατία της ανάθεσης και της εκπροσώπησης
έχει χάσει τον ενοποιητικό της ρόλο, η ανάγκη για συνολική
αλλαγή υποδείγματος είναι μεγάλη. Το ότι η καθημερινότητα έχει
πάψει πια να αποτελεί μέρος μιας ανακουφιστικής επανάληψης
αλλά καθορίζει μια αβέβαιη και χωρίς εχέγγυα επιβίωση είναι
μια ένταση που οι συνηθισμένες πολιτικές εκφράσεις δεν μπορούν
να ανακουφίσουν. Επίσης η ερμηνεία των κοινών αγαθών είναι
σήμερα πολύ διαφορετική και θα αφορά την κυρίαρχη πολιτική
μάχη από εδώ και πέρα. Η ανάθεση και η διαχείριση δεν μπορούν
πλέον να δώσουν λύσεις.
Στο κοινωνικό πεδίο δεν θα αναφερθώ στις δυνάμεις που ψήφισαν
ναι και συμμετέχουν σε πορείες «αντίστασης», διότι αυτές έχουν
ένα βαθύ υπαρξιακό ρήγμα, π.χ. το αίτημα για απόσυρση του

ασφαλιστικού είναι αιτία εξόδου από την ΕΕ. Οι υπόλοιπες
κοινωνικές δυνάμεις αναγνωρίζουν ότι η ανάγκη συγκρότησης
κοινωνικής αντιπολίτευσης πηγαίνει μακριά από τις μέχρι τώρα
συνήθειες, θα είναι ένα διαρκές ζητούμενο χωρίς ευκολίες,
(μπορείς να κλείσεις βέβαια τα μάτια και να συνεχίσεις να
λειτουργείς σαν να μην άλλαξε τίποτα οπότε…).
Μια νέα δομή μπορεί να προκύψει με όρους διαρκούς
αυτοθέσμισης. Οι άνθρωποι χάνουν εκ νέου τις ψευδαισθήσεις
τους και στέκουν μετέωροι μπροστά στο ξεχαρβάλωμα των
συνηθειών τους. Η πρόκληση είναι τεράστια και σίγουρα εξηγεί
την αδυναμία συγκρότησης εναλλακτικών ενώ η επίθεση είναι
συντριπτική. Η έλλειψη όμως μιας στερεής δομής και ελπίδας
οδηγεί σε μια πρωτόγνωρη κινητικότητα, σε δυνατότητες
εναλλακτικών που μέχρι σήμερα έμπαιναν στην απαξιωτική σφαίρα
του ουτοπικού. Καθώς κάθε οικείο ξεθωριάζει και καθώς η ελπίδα
για την πρόοδο διαλύεται, τότε τι μένει; Γνωρίζω ότι όσο και
αν θέλουμε συλλογικές ουτοπίες, αυτές δεν μπορούν να παραχθούν
πλέον ως θεωρητικά θέσφατα, αλλά θα προκύψουν σαν μια μακρά
διαδικασία οικοδόμησης της σύγχρονης αλληλεγγύης και της νέας
συμμετοχής. Δεν υπάρχουν πλέον ηγεμονικές δυνάμεις που μπορούν
να παράγουν τους ορισμούς της ζωής. Αντίθετα, υπάρχει η
αναζήτηση του μέλλοντος σε ένα δραστήριο, εκρηκτικό και
πολλαπλά βλάσφημο παρόν, η διακρίβωση ότι υπάρχουν ήδη
δραστηριότητες που κυοφορούν νέες, εναλλακτικές μορφές
κοινωνικής οργάνωσης, συνεργασίας και τρόπους ύπαρξης. Το
πλήθος δεν μπορεί να διεκδικήσει παραγόμενες πλειοψηφίες, ούτε
τελεολογικές στοχεύσεις, αλλά μπορεί να παράγει διαρκώς νέες
συνθήκες οργάνωσης χωρίς ηγεμονισμούς, καθώς συγκροτείται από
πολλές δρώντες μειοψηφίες. Δημιουργώντας εναλλακτικούς
κοινωνικούς χώρους, δίνουν χώρο στην συγκρότηση ενός νέου
κοινωνικού υποκειμένου. Αυτός είναι και ο ρόλος πάνω στον
οποίο πρέπει να σκεφτούν και να δράσουν πολιτικοί και
κοινωνικοί σχηματισμοί που θέτουν ως ζήτημα την άρνηση του
υπάρχοντος αλλά και την δημιουργία κάτι διαφορετικού με βάση
την διαρκή αυτοθέσμιση.

Η απελπισία και οι κάθε λογής αναφορές στο «δεν υπάρχει
εναλλακτική» δεν είναι μονόδρομος. Μέσα σε αυτό το ζοφερό
τοπίο να θυμόμαστε πως είναι η πρώτη φορά που τίθεται τόσο
επιτακτικά στην κοινωνία η ανάγκη να ορίσει η ίδια τους όρους
της ζωής, να αναμετρηθεί με όλους τους ορισμούς που της έχουν
επιβληθεί ως θέσφατα και να αναλογιστεί την συγκρότηση της
χωρίς την αυθεντία των εξουσιαστικών δομών.

Οι ου-τόποι και η αναζήτηση
τους
Φιλήμονας Πατσάκης
Έπεσε στα χέρια μου ένα μικρό βιβλιαράκι από την “Ελευθεριακή
Κουλτούρα” το “Ουτοπίες και Ετεροτοπίες” του Φουκώ. Δεν θα
αναφερθώ στις ετεροτοπίες μια πολύ ενδιαφέρουσα θέση του
Γάλλου φιλοσόφου που απασχόλησε τα
κινήματα και την
διεκδίκηση του δημόσιου χώρου, θα αναφερθώ στην προσπάθεια να
βγει ο ου-τόπος από το ρημαγμένο έδαφος που τον οδήγησαν οι
τόσες λογικές διαχείρισης.
Μια υπέροχη σκέψη ξετιλίγεται με τόση ένταση. “Υπάρχουν χώρες
χωρίς έδαφος και ιστορίες χωρίς χρονολογία, πόλεις, πλανήτες
ήπειροι, σύμπαντα ολάκερα για τα οποία είναι σαφώς αδύνατον να
βρεθούν ίχνη σε κάποιο γεωγραφικό χάρτη. Αφού δεν ανήκουν σε
κάποιον χώρο. Πιθανώς όλα αυτά να γεννήθηκαν στο μυαλό των
ανθρώπων ή για να πούμε την αλήθεια στο διάκενο των λόγων
τους, στον όγκο των αφηγήσεων ή ακόμα στον τόπο μη τόπο των
ονείρων τους, στο κενό της καρδιάς τους. Το κυριότερο όμως
έιναι ότι κτίζονται στις ρωγμές που δημιουργεί η ζοφερότητα
του “πραγματικου”. Εκεί μπαίνει ο διάκοσμος της γλυκύτητας των
ουτοπιών. Να τι θέλω να πω. Δεν ζούμε σε ένα χώρο ουδέτερο και

λευκό. Ζούμε πεθαίνουμε, αγαπάμε σε ένα τετραγωνισμένο,
κομμένο, ποικίλο χώρο με φωτεινές και σκοτεινές ζώνες,
ανισόπεδα σκαλοπάτια, βαθουλώματα και κυρτώματα, με κάποιους
τόπους σκληρούς και άλλους διαπερατούς, πορώδεις. Υπάρχουν
τόποι του περάσματος (δρόμοι, τρένα, μετρό), υπάρχουν τόποι
της προσωρινής στάσης (καφέ κτλ) υπάρχουν οι τόποι που είναι
κλειστοί (σπίτι). Υπάρχουν όμως και οι τόποι που αντιτίθενται
σε αυτές τις χρήσεις, διαφορετικοί, προκειται για αντι-χώρους.
Τα παιδιά τους ξέρουν καλά (η απομακρισμένη γωνιά του σπιιτού,
η σοφίτα, η καλή κρυψώνα, το μοναχικό παιχνίδι). Ομως και οι
ενήλικες γνωρίζουν τέτοιους τόπους ή περνούν μια ζωή
αναζητώντας τους.”
Η ζωή μου έχει εν πολλοίς επιβληθεί
και μέσα σε μια τέτοια γνώση
κρύβονται πολλαπλές απολήξεις. Και
καθώς η ύπαρξη δεν ρυθμίζεται από την
φυσιολογία αλλά από την μνήμη και από
την πράξη,
αναγνώσεων

η σημασία των νέων
και
γραφών
είναι

πραγματικά τεράστια. Η ανάγκη για τον
χώρο που η εξουσία δεν θα εκφράζεται
ως αυθεντία είναι πλέον συνολικά
κοινωνική. Μάλλον δεν θα καταφέρουμε
ποτέ να γίνουμε ολοκληρωμένες
υπάρξεις, αν ποτέ γνωρίσουμε αυτόν
τον ορισμό της ολοκλήρωσης. Είμαστε
γεμάτοι χίμαιρες και αναμνήσεις με την δαμόκλειο σπάθη ενός
οριστικού τέλους πάνω από το κεφάλι μας. Ομως ακριβώς σε αυτή
τη γνώση βρίσκεται και η ουσία της διεξόδου, μιας διάστασης
του ουσιώδους. Ζούμε και ως μέρος αυτού του τετελεσμένου και
ατελεύτητου σημείου κάνουμε πράξεις που είτε στοχεύουν στον
εφησυχασμό και την παθητικότητα είτε στοχεύουν στην έξοδο από
το τέλμα, την ελευθερία. Πώς γίνεται να προχωρήσουμε λοιπόν;
Οποιος μπαίνει σε αυτή την σπηλιά εγκαταλείπει την ηρεμία μιας
ρυθμισμένης μορφής, την σιγουριά ενός λόγου που έχει
ελευθερωθεί από τις ιδιοτροπίες και κυριαρχεί ως μια απρόσωπη

γενικότητα, δεν μπορεί να γίνει κάτι πέρα από τον χρόνο και
τον χώρο παρά μόνο όταν διασαλεύει το υπάρχον. Πρέπει να
αποφύγουμε την αυταπάτη του άμεσου το οποίο μας πλασάρεται ως
οικείο, ενώ δεν είναι παρά το συνηθισμένο. Η ουσία του
συνηθισμένου είναι το τρομακτικότερο πράγμα του κόσμου, αυτό
που θα έπρεπε να μας συγκλονίζει, η ουσιαστική μοναξιά. Δεν
είναι και δεν μπορεί να γίνει η καθησυχαστική μακαριότητα της
φυσικής αρμονίας, είναι η αρμονία του επιθανάτιου ρόγχου, της
παθητικότητας. Κάπου εκεί όμως αντικρίζουμε αντανακλάσεις όπου
η ζωή διατείνεται μια αξία. Είναι στιγμές μιας περιπλάνησης
που καθίσταται προορισμός. Είναι στιγμές που ο άνθρωπος
αρνείται ορισμούς και το συνηθισμένο και εκκινεί από νέες
αφετηρίες, από μια σιωπηλή κίνηση που τον χωρίζει από το είναι
και τον ανασυνθέτει σε μια ύπαρξη έτοιμη να παλέψει για τον
κόσμο, να τον φτιάξει ξανά.

Αυτό
που
Άουσβιτς

μένει

από

το
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Πέρα από τη φρίκη
Ο άνθρωπος προβαίνει ενίοτε σε ακραίες συμπεριφορές, τόσο που
φρικιά και ο ίδιος απ’ αυτήν την ακρότητα και δεν τολμά να την
ονομάσει. Πώς να μιλήσεις για τη φρίκη και πολύ περισσότερο
για πέρα από τη φρίκη; Ο νους αδυνατεί να βοηθήσει τη γλώσσα

να βρει αυτή τις «κατάλληλες» λέξεις ώστε να περιγράψει, να
αποτυπώσει το πέρα από τη φρίκη, εκεί δηλαδή που ο άνθρωπος
παύει να θυμίζει τον άνθρωπο, παύει να είναι άνθρωπος.
Αυτό συνέβη στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των ναζί, στον τόπο
εκείνο όπου χάθηκε και η ελάχιστη αξιοπρέπεια, όπου
ταπεινώθηκε το σώμα και η ψυχή, όπου εκμηδενίστηκε οποιοδήποτε
ίχνος θα μπορούσε να οδηγήσει στην έννοια άνθρωπος· εκεί όπου
ο άνθρωπος έγινε ζωντανός νεκρός.
Ουδείς απ’ αυτούς επέζησε για να μεταδώσει την ατιμωτική αυτή
«εμπειρία», άρα ό,τι και να πουν όσοι έζησαν δίπλα τους και
κατάφεραν να επιζήσουν είναι ελλιπές· δεν αρκεί να «μιλήσει»,
να «φωνάξει» ο διπλανός τη φρίκη.
Οι όρθιοι νεκροί των στρατοπέδων συγκέντρωσης θα στοιχειώνουν
για πάντα το είδος μας, χωρίς να μπορούν να αρθρώσουν έστω μία
λέξη, έναν αναστεναγμό για ό,τι βίωσαν προτού εκπνεύσουν.
Είναι ένα χαοτικό μυστικό που μπορεί μόνο να μας συγκλονίσει
και να αναλογιστούμε έως πού μπορεί να φτάσει η δύναμη της
βιοεξουσίας, η απάνθρωπη μορφή της, η αδιαφορία της, μάλλον,
για τα όρια της ανθρώπινης κατάστασης.
Και να που σήμερα βλέπουμε με τρόμο την τεράστια δύναμη της
βιοεξουσίας να εμφανίζεται στις μεταπολεμικές κοινωνίες με τη
μορφή της ασιτίας και της πείνας, των βασανιστηρίων και του
ανήθικου ξεριζωμού τεράστιων πληθυσμών.
Μπορεί να μην υπάρχουν επισήμως στρατόπεδα συγκέντρωσης, πολλά
όμως απ’ αυτά τα ανόσια που διεπράχθησαν εκεί, φαίνονται σε
εξαιρετικές περιστάσεις να ζωντανεύουν. Να τα θάψουμε, αμέσως,
μη μας ξεφύγουν. Κινδυνεύει ο άνθρωπος, η ζωή.

Στρατόπεδα συγκέντρωσης
Τελικά έχουν γραφτεί αρκετά για το Αουσβιτς; Αν ναι, τι μας
έχουν πει; Ο Τζόρτζιο Αγκάμπεν (Giorgio Agamben) με βάση τη
θεωρία του για την κατάσταση εξαίρεσης δεν μπορούσε παρά να
έχει ασχοληθεί με το στρατόπεδο. Στο «Homo sacer» τοποθετεί

την ίδρυση των στρατοπέδων στη βάση της εξουσιαστικής λογικής
που εκχωρεί τα δικαιώματα σε όποιον είναι πολίτης αλλά
διατηρεί την απόλυτη δυνατότητα του ορισμού του ποιος είναι
πολίτης. Αρα έχει το δικαίωμα να ορίζει τη ζωή που είναι άξια
να βιωθεί.
Αυτή την ευρύτατη χρήση του όρου τη βλέπουμε και σήμερα στα
πτώματα που ξεβράζονται στη Μεσόγειο, στα κάθε λογής
Γκουαντάναμο, στα κλειστά σύνορα μιας Ευρώπης-φρούριο, στην
επιβολή κατάστασης εξαίρεσης στη Γαλλία. Σε αυτό το πραγματικά
υπέροχο δοκίμιο ο Αγκάμπεν ασχολείται με μια άλλη πτυχή του
Αουσβιτς, με τη μαρτυρία.
Από την αρχή θα μας διευκρινίσει ότι η κατανόηση αυτού που
συνέβη εμπεριέχει και την επικαιρότητά του. Αρα εδώ έχουμε την
έκθεση των δυνάμεων που θέλουν να κάνουν να ακουστεί το
ανείπωτο· θα μιλήσει για το «συμβάν χωρίς μάρτυρες».Διότι
«εκείνοι που δεν επέζησαν εκείνης της εμπειρίας, δεν έμαθαν
ποτέ περί τίνος επρόκειτο, εκείνοι που τη βίωσαν δεν θα την
πουν ποτέ, ποτέ εντελώς». Την πλήρη εκμηδένιση, το τετελεσμένο
γεγονός δεν το έχει διηγηθεί κανένας. Το Αουσβιτς είναι πάντα
εκεί ως μια επιβαλλόμενη σιωπή της ζωής απέναντι σε μια βία
χωρίς όρια. Αυτό οδηγεί σε ένα κενό των ειδών του λόγου, που
δεν είναι άλλο από τη σιωπή και τη μαρτυρία που δεν μπορεί να
δοθεί.

Οι «μουσουλμάνοι»
Μας εξιστορεί τη σιωπή των μουσουλμάνων, που ήταν αυτοί που
μέσα στο στρατόπεδο είχαν εγκαταλείψει σταδιακά κάθε ελπίδα
και είχαν εγκαταλειφθεί από όλους. Δεν διέθεταν κανένα εμφανές
συνειδησιακό πλαίσιο. Ηταν περιφερόμενα πτώματα, ένας σωρός
ετοιμόρροπων φυσικών λειτουργιών. Δεν ήταν ένα όριο μεταξύ
ζωής και θανάτου (αυτό άλλωστε το είχε καταστήσει διάφανο το
ίδιο το στρατόπεδο) το ερώτημα που έθεσε η παρουσία τους· ήταν
η υπαγωγή στο είδος, η διάκριση του τι είναι ανθρώπινο.
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Εχουμε γνωρίσει λογοτεχνικούς ήρωες που ούρλιαξαν για την
αγάπη και τη μοναξιά, που στοχάστηκαν για το όριο του θανάτου,
που εξεγέρθηκαν ενάντια σε όλες τις αδικίες, όμως η σιωπή του
μουσουλμάνου είναι μια επιβαλλόμενη σιωπή από έναn μηχανισμό
καθυπόταξης. Το Αουσβιτς είναι η ριζική αντίκρουση κάθε αρχής
υποχρεωτικής επικοινωνίας.
Η ακύρωση της θέασης της γλώσσας ως αρχή της επικοινωνίας. Η
βιομηχανία παραγωγής πτωμάτων εξευτέλισε τον θάνατο για να
αποδομήσει τη ζωή. Εδώ εμφανίζεται ο «Ούρμπινεκ», ένα μικρό
αγόρι στο Αουσβιτς που δεν μπορούσε να μιλήσει και κανείς δεν
μπορούσε να του μάθει να το κάνει. Παράλυτο και καχεκτικό, δεν
διέθετε όνομα και πέθανε τις πρώτες μέρες του Μάρτη του 1945
μόλις ελευθερώθηκε – δεν έμεινε τίποτα απ’ αυτό. Κατέθεσε μέσα
από τον Λεβί. Ολοι αυτοί οι Ούρμπινεκ που δεν είχαν μαρτυρία

να τους «σώσει»;
Ο ολικός μάρτυρας, όπως τον αποκαλεί ο Λεβί, θα μείνει για
πάντα σιωπηλός άρα; Πώς μπορεί ένα υποκείμενο να λάβει υπόψη
του την ίδια του την κατάρρευση; Αυτό το μηδέποτε λεχθέν μας
φέρνει σε μια τρομερή ερώτηση: Πώς μπορεί η ελευθερία ενός
υποκειμένου να εγγραφεί στους κανόνες μιας γλώσσας; Ακριβώς
εκεί βρίσκεται η ανάγκη της εξουσίας να εγκαθιδρύει τη λήθη.
Αρα η δυνατότητα του ομιλείν είναι μια μάχη ενάντια στη λήθη,
μια μάχη με την εξουσία.
Θα βρούμε στο βιβλίο πολλά ενδιαφέροντα σημεία όπως την ντροπή
του επιζήσαντα. Λόγω χώρου, όμως, θα ήθελα να τονίσω τη φράση
της βιομηχανίας πτωμάτων που πολιτικοποιεί πλήρως τον χώρο και
διαλύει τη σύγχρονη προσπάθεια της εξουσίας να εμφανίσει την
ιστορία ως μια περιοχή καθαρά επιστημονικής μελέτης και εν
τέλει να την καταστήσει απολιτική.
Είναι η ουσία της ταινίας που έφερε τόση συζήτηση στις μέρες
μας «Ο γιος του Σαούλ». Πράγματι, η αναζήτησή του για να θάψει
τον υποτιθέμενο γιο του είναι η προσπάθειά του να ανατρέψει
αυτήν
ακριβώς
τη
βιομηχανία
του
θανάτου,
να
επανακανονικοποιήσει τη ζωή.
Τι παρήγαγε το Αουσβιτς; Στη βάση ποιας λογικής δομήθηκε ως
δυνατότητα; Κάθε εξουσία φέρει εντός της πλέον αυτή τη
δυνατότητα και σήμερα έχουμε πολλαπλά παραδείγματα δημιουργίας
συνθηκών εξαίρεσης εκ νέου. Για να μπορέσει να αποδομηθεί η
προσπάθεια επιβολής της λήθης πρέπει να ενδυναμωθεί η κραυγή
της απείθειας στην εξουσιαστική δυνατότητα να ορίζεται ως
αυθεντία. Το έργο αυτό του Αγκάμπεν είναι απίστευτα επίκαιρο
και έχει να μας δείξει πολλά για το σήμερα.
https://www.efsyn.gr/arthro/i-tapeinosi-toy-anthropoy

Οι
λαθροπρόσφυγες
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κατάρρευση του ρεαλισμού

η

Φιλήμονας Πατσάκης
Στο πολύ διδακτικό βιβλίο του Βίκτορ Σερζ «Οι αναμνήσεις ενός
επαναστάτη» υπάρχει πληθώρα αναφορών όπου οι άνθρωποι που
πίστεψαν στην επανάσταση του ’17 αντιμετώπιζαν την τρομοκρατία
που διαρκώς εξαπλωνόταν με τη δικαιολογία «της κατάστασης
πολιορκίας, της πείνας, της αντεπανάστασης, του ρεαλισμού της
ανάγκης για νέα εξουσία». Αλλά τελικά το «μονοπώλιο της
εξουσίας» επέβαλε τους ρυθμούς του θανάτου.
Τώρα βιώνουμε νέες συνθήκες υπαρκτού ρεαλισμού, από
διαφορετικό ιδεολογικό στίγμα, αλλά με πανομοιότυπες
δικαιολογίες. Πρέπει να σκεφτούμε πάνω στην προσπάθεια να
εμφανίσουν τα πρωτεία της οικονομίας επί της ζωής ως μη
αμφισβητήσιμα, όμως είναι ακριβώς η έννοια του ρεαλισμού τους
που καταρρέει, που στερεί από τους ανθρώπους κάθε δικαίωμα
στην αξιοπρέπεια και τον αυτοπροσδιορισμό.
Ο «ρεαλισμός» της διαρκούς φτωχοποίησης, της ανεργίας, της μη
ελπίδας, της οριστικής εγκατάλειψης κάθε έννοιας ευτυχίας, των
πολέμων και της καταστολής των μικρών και μεγάλων πτωμάτων,
δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει. Η διάλυση των καπιταλιστικών
υποσχέσεων, η αδυναμία συγκρότησης μιας αφήγησης που να δίνει
προοπτικές στο σύστημα, οι εμφύλιοι που ξεσπούν με πρωτόγνωρη
ευκολία και αναμοχλεύουν τα σύνορα, οι ανεξέλεγκτη ροή των
«λαθρο-προσφύγων» που έδειξαν το ζοφερό πρόσωπο των κυρίαρχων
έχουν μια κοινή συνισταμένη, ότι το κράτος δεν μπορεί πλέον
εύκολα να διευθετήσει τους όρους της ζωής.
Σωστά ο Κοροβέσης στο άρθρο του (17/10) στην «Εφ.Συν.»,
αναφέρει πως το σημαντικό γεγονός της εκτέλεσης 2 Βρετανών
πολιτών που είχαν ενταχθεί στο ISIS, χωρίς δίκη, ακολούθησε τη
δολοφονία ενός Αμερικανού υπηκόου στην Υεμένη με διαταγή του

Αμερικανού προέδρου το 2014 που είναι η πρώτη δολοφονία
Αμερικανού πολίτη πέρα από την ισχύ του Αμερικανικού
Συντάγματος…
Η αλλαγή αυτή του δικαϊκού παραδείγματος είναι συγκλονιστική.
Έρχεται να αναμιχθεί με την ευκολία που η Τουρκία πολιορκεί
πόλεις στην επικράτειά της, την ευκολία με την οποία η Ευρώπη
των ελεύθερων μετακινήσεων, της διαρκούς αναβάθμισης των
συγκοινωνιών, πήρε αποφάσεις για την κατάργηση 5 διασυνοριακών
συνδέσεων μέσω τρένων για να μη μετακινηθούν οι πρόσφυγες! Στο
ελληνικό έδαφος συνεχίζονται οι ασκήσεις των σωμάτων στρατού
σε αστικό περιβάλλον για την αντιμετώπιση συνθηκών «κατάλυσης
της κοινωνικής ειρήνης με όρους προσβολής της ασφάλειας».
Η πιο πρόσφατη έγινε στην Κω το καλοκαίρι του 2015! Ο
μετανάστης-πρόσφυγας είναι ταυτόχρονα φορέας της συνολικής
κρίσης ταυτότητας του έθνους-κράτους και μια ρωγμή στην ηθική
συγκρότηση του πολιτισμού, μια σοβαρή κρίση της οποίας η
πολιτική λύση είναι και μια επίπονη διαδικασία
επαναπροσδιορισμού όλων των πολιτικών συνθηκών.
Λύση απέναντι στη σήψη δεν είναι η κάθε είδους ανάθεση, αλλά η
προσήλωση στις αξίες μιας νέας πολιτικής και κοινωνικής
συγκρότησης στη βάση της άμεσης δημοκρατίας, της αυτοοργάνωσης
και της διαρκούς αυτοθέσμισης που θα γκρεμίσει τους όρους του
«δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική».
Η νέα παραγωγική συγκρότηση δεν μπορεί να στηριχτεί στην
έννοια της ανάπτυξης αλλά της πλήρους και απόλυτης υπέρβασης
του μοντέλου της καπιταλιστικής συγκρότησης, με βάση την
αυτοδιαχείριση, τη συνεργατική δομή, τη δυνατότητα των
ανθρώπων να μπορούν να λειτουργούν οι ίδιοι τις μονάδες
παραγωγής, αλλά και της απελευθέρωσης των πολιτιστικών μονάδων
από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του κράτους και των ιδιωτικών
κεφαλαίων, την προσπάθεια διάχυσης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας στον κοινωνικό ιστό. Αυτό πηγάζει και από μια νέα
διεκδίκηση του δημόσιου χώρου ως χώρου κοινωνικού, δηλαδή ούτε
κρατικού αλλά ούτε και ιδιωτικού, ενός χώρου που θα

απελευθερώσει τους
πολλαπλασιάσει.

κοινωνικούς

πόρους

και

θα

τους

Επίσης, είναι βασική παράμετρος η ανάγκη να δοθεί καθοριστική
μάχη για την πλήρη και απόλυτη αποστρατιωτικοποίηση των
δυτικών κοινωνιών, να διαλυθεί το νομικό οπλοστάσιο που
καθιστά την ίδια την κοινωνική κινητικότητα μέρος του ποινικού
δικαίου. Ήρθε η ώρα η ελευθερία να μπορέσει να συγκροτήσει η
ίδια τους όρους της ζωής. Ας μη φοβηθούμε να προτείνουμε μια
διέξοδο μακριά από το κράτος, η απελπισία δεν μπορεί να είναι
μονόδρομος.
Πηγή: https://www.efsyn.gr/arthro/lathroprosfyges-kai-katarrey
si-toy-realismoy

Το τέλος του ανθρωπισμού
Φιλήμονας Πατσάκης*
Υπάρχει κάποια αδιόρατη γραμμή που συνδέει τη Βαλτιμόρη, το
Φέργκιουσον, τη Λεκάνη της Μεσογείου, τη Συρία, τη Λιβύη, την
Ουκρανία και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών-προσφύγων
που «κοσμούν» όλες τις δυτικές κοινωνίες; Οι εκρήξειςεξεγέρσεις που στιγματίζουν τις περιοχές των ΗΠΑ, ενώ δείχνουν
να έχουν αφετηρία την ίδια αφορμή, τη βάναυση δολοφονία από
αστυνομικούς μελών της αφροαμερικανικής κοινότητας, δεν έχουν
ως κινητήριο μοχλό την οργή που εκδηλώθηκε στο Λος Αντζελες το
1992. Εμφορούνται από την απελπισία που προκαλεί η γνώση ότι
τελείωσε οριστικά η διαφωτιστική συνθήκη που θεωρούσε τον
άνθρωπο αυταξία.
Αυτή η απελπισία δεν έχει μόνο αμυντικά χαρακτηριστικά όπως θα
περίμενε κανείς, αλλά έχει και μια συνθήκη αναγνώρισης ότι το
κράτος δεν μπορεί να διασφαλίσει σταθερές συνθήκες νομικής

υπόστασης στους πολίτες που συγκροτούν το έθνος-κράτος, αλλά
ακόμα περισσότερο δεν μπορεί να διασφαλίσει τους όρους της
ζωής. Αυτή η συνθήκη αναγνωρίζεται και από την εξουσία και
κάνει τους 570 νεκρούς από αστυνομική δράση, που είναι ο
επίσημος απολογισμός μέχρι τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέρος
ενός κηρυγμένου και όχι ακήρυκτου εμφυλίου· άλλωστε εδώ και
καιρό υπάρχει και εφαρμόζεται νόμος που ορίζει ότι το
πλεονάζον πολεμικό υλικό που φεύγει από το Ιράκ και το
Αφγανιστάν πηγαίνει κατά προτεραιότητα στην επάνδρωση των
μονάδων της Αστυνομίας και της Εθνοφυλακής στην Αμερική.
Με μια διαδικασία που παραδίδει όλο και μεγαλύτερες ζώνες της
κοινωνικής συγκρότησης σε μια κατάσταση εξαίρεσης, με τους
αντιτρομοκρατικούς και αντιμεταναστευτικούς νόμους να
δημιουργούν τους όρους οριστικής αλλοίωσης του νομικού
πολιτισμού, για τον οποίο τόσο περηφανεύονταν μέχρι τώρα οι
Δυτικοί δημοκράτες, η ανάγκη αντίστασης αποκτά οιονεί
υπαρξιακά χαρακτηριστικά. Το ότι η Λεκάνη της Μεσογείου έχει
μετατραπεί από «σταυροδρόμι πολιτισμών» σε νεκροταφείο 30.000
ανθρώπων τον χρόνο είναι αποτέλεσμα ενός πολέμου χαμηλής
έντασης που διεξάγεται πολλά χρόνια τώρα.
Οι εμφύλιοι, των οποίων η ένταση ξενίζει και η έκταση
ξαφνιάζει, αποδεικνύουν ότι βιώνουμε το τέλος της
μεταπολεμικής συνθήκης συγκρότησης του κόσμου και την αρχή
μιας περιόδου με μόνο ενοποιητικό στοιχείο τον φόβο. Ο πόλεμος
ενάντια στην τρομοκρατία ήταν από την αρχή στραμμένος στο
εσωτερικό των δυτικών κοινωνιών, η στρατιωτικοποίηση του
εσωτερικού των κοινωνιών και η επιβολή μιας αστυνομικής
λογικής στο εξωτερικό έχουν διαμορφώσει έντονη ρευστότητα. Ενώ
το επιστέγασμα της πολιτικής αυτής θεωρήθηκε η περίφημη θεωρία
της οικοδόμησης εθνών (nation building), το οποίο ήταν το
δόγμα που δέσποζε στην επέμβαση στη Λιβύη, τελικά οδηγηθήκαμε
στην απόλυτη κατάρρευση όχι μόνο εθνών αλλά και ολόκληρων
περιοχών.
Καθώς οι υποσχέσεις του συστήματος για διαρκή πρόοδο,
ευημερία, για το τέλος των εποχών του πολέμου και του πόνου

αποδείχτηκαν φρούδες, είμαστε μπροστά στη συγκρότηση ενός
κόσμου βασισμένου στο συναίσθημα του φόβου ως μοναδικού μέσου
συναίνεσης. Η έκτακτη σύνοδος κορυφής της Ε.Ε. για το
μεταναστευτικό ζήτημα δεν απέδειξε, όπως πολλοί θέλουν να
παρουσιάσουν, ένα ηθικό έλλειμμα στην ελίτ της Ευρωπαϊκής
Ενωσης. Αντίθετα έδειξε συνέπεια και συνέχεια στις στοχεύσεις
και τις επιδιώξεις των εξουσιαστικών μηχανισμών.
Η ανάγκη μιας πολεμικής αντιμετώπισης των ροών των μεταναστών
είναι μέρος της αντιτρομοκρατικής εκστρατείας και όχι
διαχείριση των συνεπειών της. Μα καλά, δεν βλέπουν ότι η βάση
της τεράστιας εισροής προσφύγων είναι οι πολεμικές συρράξεις
σε έναν τεράστιο γεωγραφικά χώρο; Δεν είναι μόνο η Συρία,
είναι η Υεμένη, η Ερυθραία, η Νιγηρία, η Λιβύη, που αποτελούν
πλέον κατεστραμμένες ζώνες. Έτσι ακριβώς κατέρρευσε και η
νομική διάκριση μεταξύ προσφύγων και μεταναστών, μια διάκριση
που στήριξε τη δημιουργία της λογικής του παράνομου ανθρώπου.
Τώρα που η ισορροπία ανατράπηκε και το σύνολο σχεδόν των
ανθρώπινων ροών αντιστοιχεί σε αυτό που όριζαν ως πρόσφυγα και
επειδή νομικά δεν είναι εύκολη η αποβολή τους, στηρίζουν την
πολιτική τους στην προσπάθεια της φυσικής εξόντωσης και
αποτροπής.
Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που επικαλείται το
ασαφές πλαίσιο της συγκρότησης του έθνους με βάση το αίμα,
ειδικά για την περίοδο που ζούμε, είναι μια απόφαση-σταθμός.
[1] Ολη αυτή η ζοφερή περίοδος βίας, αποκλεισμού, φτώχειας,
έντασης μιας πορείας του νομικού οπλοστασίου προς
ολοκληρωτικές πλευρές, τονίζει τη φράση «δεν υπάρχει
εναλλακτική» που προσπαθούν να την κάνουν τη ρίζα της
παθητικότητας και κατά προέκταση της λογικής της ανάθεσης.
Τα όρια αυτής της ανάθεσης μας τα δείχνει η ικανοποίηση της
αριστερής μας κυβέρνησης από τα αποτελέσματα της συνόδου
κορυφής της Ε.Ε. για το μεταναστευτικό, η εν πολλοίς διατήρηση
των στρατοπέδων συγκέντρωσης και μια έντονη ενασχόληση με αυτό
που λέγεται διαχείριση και «ρεαλισμός». Το τέλος όμως της
ανάθεσης μπορεί να σημάνει την αρχή μιας νέα συλλογικής

αίσθησης του ανήκειν, την αρχή μιας διαδικασίας συγκρότησης
της αυτοδιεύθυνσης, την αίσθηση του αυτοπροσδιορισμού και τη
διεύρυνση της έννοιας της αλληλεγγύης ώστε να περιλαμβάνει το
σύνολο των όρων της ζωής.
Μιας αλληλεγγύης που θα διαλύει κάθε σκέψη αποκλεισμού και θα
θεωρεί τον πρόσφυγα μέλος της κοινωνικής δομής. Αυτό
προϋποθέτει και την ανάγκη να αναδειχτεί ότι ο στρατός, η
αστυνομία και ο σύγχρονος νομικός πολιτισμός είναι μέρη του
προβλήματος, και όχι λύσεις στη βάση της ασφάλειας.
[1] Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε
αντισυνταγματικό τον νόμο Ραγκούση για την ιθαγένεια και το
σκεπτικό του επιδιώκει να τονίσει την αναγκαιότητα να
επανακαθοριστούν οι πολιτικοί δεσμοί του έθνους με μοναδικό
κριτήριο τον νόμο του αίματος.
* συγγραφέας, μέλος της συντακτικής ομάδας του περιοδικού
Βαβυλωνία
Πηγή: https://www.efsyn.gr/arthro/telos-toy-anthropismoy

Τα Κινήματα στο Τέλος
Εποχής των Ηγεμονιών

της

Φιλήμονας Πατσάκης
Τι είναι σήμερα τα κινήματα, τι ορίζουν και πώς προτίθενται να
φέρουν την κοινωνική αλλαγή; Αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση
διότι, καθώς επιθυμείς να την επεξεργαστείς, πέφτεις πάνω σε
απρόσμενες πολλαπλότητες. Τα κινήματα δείχνουν να μην έχουν
κάτι ενιαίο ως άξονα διεκδίκησης ώστε με βάση αυτόν να
μπορούμε να δομήσουμε μια θεωρητική ανάλυση. Το υποκείμενο ως

εννοιολογικός πυρήνας έχει χάσει τη συνεκτικότητά του και η
συζήτηση επικεντρώνεται σε νέα θεωρητικά σχήματα που
αναφέρονται στην έννοια του πλήθους, στις μοναδικότητες κτλ.
Την ίδια στιγμή δεν μπορείς να αγνοήσεις κάποιες τάσεις
σύνδεσης ανάμεσα στα κινήματα που εμφανίζονται μετά τους
Ζαπατίστας, μια ανεπαίσθητη κλωστή δείχνει να συνδέει τις
πλατείες, το κίνημα Occupy, τις Αραβικές εξεγέρσεις, τον
Δεκέμβρη, τις εξεγέρσεις στα μητροπολιτικά κέντρα, την
παγκόσμια αντίδραση σε επενδυτικά σχέδια που αλλοιώνουν το
περιβάλλον ενός τόπου (Κερατέα, Χαλκιδική, πλατεία Ταχρίρ),
τις απόπειρες αντικατάστασης του κοινωνικού κράτους με
διαδικασίες αλληλεγγύης και κοινωνικοποίησης των κοινών, τις
απόπειρες οι εργαζόμενοι να πάρουν τον έλεγχο του χώρου
εργασίας τους κτλ. Υπάρχουν στοιχεία συνέχειας και ασυνέχειας
σε όλα αυτά.
Αυτό που θα προσπαθήσουμε να δείξουμε είναι ότι κύριος
ενοποιητικός παράγοντας σε όλα αυτά είναι η αδυναμία του
κράτους να ορίσει τους όρους της ζωής. Αυτό δημιουργεί μια
συνολική ρευστότητα που καθορίζει τις κοινωνικές διεργασίες. Η
φαντασίωση ότι υπάρχει ένας μόνο σωστός τρόπος για την
επιδίωξη της κοινωνικής αλλαγής έχει εκπέσει, η δημιουργία
εναλλακτικών είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία συνολικής αλλαγής
όλων των μορφών συγκρότησης. Η παλιά μπολσεβίκικη θέση για το
πέρασμα από τον αυθορμητισμό στην οργάνωση και η επέκτασή της
σε ένα ολιστικό σχέδιο πρωτοποριών, είναι μακριά από το
σήμερα. Μια νέα συλλογική οικοδόμηση της ελευθερίας είναι κάτι
που τα σύγχρονα κινήματα, το καθένα με τον τρόπο και τις
αντιφάσεις του, προσπαθούν να ανιχνεύσουν.
Τα ερμηνευτικά σχήματα που μας έχουν στοιχειώσει καταρρέουν
και δεν έχουν μέχρι στιγμής αντικατασταθεί από κάποια άλλα. Σε
αυτό το κενό εντρυφούν προσπάθειες αναστήλωσης των
καθιερωμένων, που όμως έχουν ταχθεί στην αποτυχία. Από την
άλλη, εμφανίζονται και προσπάθειες δημιουργίας ενός
ουσιαστικού πλαισίου διαλόγου και αναζήτησης. Σε αυτόν τον
διάλογο κυριαρχεί η διάσταση της μη καθιέρωσης, της μη

εγκαθίδρυσης μιας μεγάλης και απρόσβλητης αλήθειας, αλλά της
προσπάθειας δημιουργίας μιας νέας συμμετοχής, ενός νέου
πολιτικού περιβάλλοντος μακριά και έξω από τις εξουσιαστικές
πρακτικές. Χωρίς την ανάγκη αναζήτησης επαναστατικών
υποκειμένων, πρωτοπόρων κομμάτων και κάθε είδους -ισμών, μένει
μια προσπάθεια ανασύνθεσης του κοινωνικού ιστού με βάση την
άμεση δημοκρατία, τη δυνατότητα των κινημάτων να δρουν
συντακτικά, την εμπλοκή της κοινωνίας στη δημιουργία νέων
ορισμών, τη μάχη για την επανάκτηση του δημόσιου χώρου, που
περιλαμβάνει και τη νέα οριοθέτηση απέναντι σε ό,τι ονομάζεται
κοινό αγαθό.
Τα κινήματα και οι εξεγέρσεις που δείχνουν να σηματοδοτούν
την εποχή μας δεν έχουν ενιαίο κέντρο καθοδήγησης, δεν
προβάλλουν συνεκτικά αιτήματα, όμως φαίνεται να επηρεάζουν
καθοριστικά τον τρόπο που αναδιατάσσονται οι κοινωνίες.
Οι άνθρωποι αισθάνονται πλέον την ανάγκη να διατηρήσουν το
ίδιο τους το γίγνεσθαι ως μια αυτόνομη περιοχή καθώς η ύπαρξή
μας ως ιδιαιτερότητας πιέζεται από μια εξουσία που προτάσσει
μια διαδικασία ακραίου ετεροκαθορισμού.
Η ταυτόχρονη αποτυχία των συνδικαλιστικών και κομματικών
συσσωματώσεων δίνει τη θέση της σε νέες θεσπίσεις, ρευστά
κινήματα και νέες αναδυόμενες ταυτότητες. Αυτή η κρίση
εκπροσώπησης και ενσωμάτωσης έχει μεγαλύτερο βάθος απ’ ό,τι
νομίζαμε, πηγάζει από τη διάλυση του κοινωνικού ιστού αλλά και
από την αμφισβήτηση της μεγαλύτερης συνθήκης παραγωγής
ομοιογένειας και ταυτότητας που είναι το έθνος-κράτος. Το
κράτος αρχικά αποτυγχάνει να συγκροτήσει μια ενότητα, να
συνθέσει τους διάσπαρτους και ασύνδετους ψυχισμούς σε ένα
σώμα. Η συστημική κρίση δημιουργεί μια εντροπία που δεν είναι
φανερή στην έλλειψη κυβερνησιμότητας ή στην αποσύνθεση του
πολιτικού συστήματος αλλά στην αδυναμία στοιχειώδους κάλυψης
αναγκών. Το τέλος της ανάγκης για την κυριαρχία του ανθρώπου
πάνω στη φύση δημιουργεί και τους όρους μιας νέας αντίληψης
για τη συμμετοχή.

Επίσης, επειδή δεν υπάρχουν πια συλλογικά υποκείμενα και κάτι
ενιαίο για να εκπροσωπηθεί, έχει διαβρωθεί η ίδια η πολιτική
των δικαιωμάτων. Καθώς η δυνατότητα απεύθυνσης σε μια κρατική
δομή με όρους διεκδίκησης έχει υποχωρήσει αισθητά, προβάλλει
ως μια ενεργή δυνατότητα αντί της εκπροσώπησης με βάση ένα
πλαίσιο αιτημάτων η ενεργή συμμετοχή όλων στην αλλαγή της
ίδιας της δομής. Αυτή είναι μια διεργασία συγκλονιστική, διότι
η απαξίωση και αδυναμία των θεσμών οδηγεί σε μια αντίρροπη
τάση δημιουργίας μη κρατικών θεσμών.
Πώς γίνεται σε τέτοιες περιόδους σκληρής κοινωνικής
υποβάθμισης θέματα όπως το μεταλλείο χρυσού στις Σκουριές της
Χαλκιδικής, τα σκουπίδια στην Κερατέα κ.λπ. να γίνονται πεδία
τόσο μεγάλης κοινωνικής απείθειας; Η μάχη είναι κυρίως για τη
διεκδίκηση και επανανοηματοδότηση του δημοσίου χώρου και με
βάση την ανθρώπινη υπόσταση και αξιοπρέπεια επανακαθορίζεται η
σχέση με τα κοινά αγαθά. Το φως, το νερό, η γνώση, όλα
τίθενται εκ νέου μπροστά σε μια πολιτική σύγκρουση που θα
καθορίσει τη ζωή. Το διαζευκτικό κρατική ή ατομική ιδιοκτησία
χάνει το βάθος του και αρχίζει να πλαισιώνεται από την ανάγκη
του κοινωνικού. Γι’ αυτό η μάχη της απόρριψης των
ιδιωτικοποιήσεων πρέπει να αποκτήσει την πολιτική στόχευση
μιας συνολικής αλλαγής των όρων της διαχείρισης των κοινών
αγαθών.
Η πολιτικοποίηση της χρήσης του νερού, ή ακόμα και του αέρα,
στηρίζεται στη βαναυσότητα μιας αποτελεσματικότητας που έχει
δείξει τα όριά της. Η κρατική διαχείριση δεν είναι πλέον
μονόδρομος, η δημόσια χρήση για πρώτη ίσως φορά αποκτά ένα
κοινωνικό συμφραζόμενο. Ο ανοικτός πολιτικός αγώνας που θα
αμφισβητεί την κρατική χρήση και θα ζητάει μια νέα
νοηματοδότηση, την προώθηση χειραφετικών σχεδίων και την πλήρη
αναδιάταξη των κοινωνικών συσχετισμών, έχει καταστεί πλέον
αντικείμενο συζήτησης. Αρκεί αυτό για να ανατρέψει
θεσμοθετημένα κέντρα εξουσίας, να αλλάξει την αντίληψη της
παθητικότητας και να ανατρέψει τη στρατηγική της διάχυσης του
φόβου σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις; Σαφώς και όχι.

Η ανάλυση του Richard Day(1) που μας μιλάει για τα νεότατα
κοινωνικά κινήματα με έναν τρόπο που δείχνει να κατανοεί τις
σύγχρονες διεργασίες σε βάθος, πλέον δεν φτάνει. Πρέπει να
διαγνώσουμε τις δυνατότητες μιας συνολικής αντιπαράθεσης που
θα οδηγεί σε νέους όρους συγκρότησης, μακριά από την κρατική
διευθέτηση. Η κοινωνική αλλαγή, της οποίας τις δυνατότητες
αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε, μας δείχνει ότι υπάρχει η
ανάγκη να εκφραστούν οι προσδοκίες τόσο ανόμοιων ταυτοτήτων,
χωρίς να μπορεί να υπάρξει ένα κέντρο που θα τις υπαγάγει σε
ένα κοινό σχέδιο. Αυτό επίσης σημαίνει ότι μπορούν όλες αυτές
οι ταυτότητες μαζί να παράγουν μια νέα συντακτική αποτύπωση.
Πρέπει να αρχίσουμε να στοχαζόμαστε και να πράττουμε στη βάση
της γονιμότητας του απροσδόκητου. Το γεγονός ότι έχει οριστικά
εκπνεύσει το απόλυτο, αφορά πρωτίστως την ίδια την εξουσία και
τον καπιταλισμό ως σύστημα οργάνωσης της ζωής. Η κοινωνική
επανάσταση προηγείται της πολιτικής και αλλάζει όλους τους
τρόπους κατανόησης του παρόντος, ψηλαφώντας τα πρώτα σημεία
της αλλαγής. Η δομή της κοινωνίας ποτέ δεν θα θεσπιστεί
οριστικά, και ακόμη κι όταν αυτό επιχειρείται προκύπτει
καταπίεση. Το δόγμα της Θάτσερ ότι «Δεν Υπάρχει Εναλλακτική»
(There Is No Alternative) διατηρεί μέρος της ισχύος του, αλλά
δείχνει για πρώτη φορά και τα όριά του. Καθώς η ουσία του
πολιτικού κέντρου αποδομείται κοινωνικά και η λειτουργικότητα
του πολιτικού συστήματος επαφίεται στην ενδυνάμωση του
κατασταλτικού μηχανισμού, οι ρωγματώσεις δείχνουν να πηγαίνουν
πέραν της κραυγής του όχι. Η συνενωτική φύση των κοινωνικών
σχέσεων μετατρέπεται σε φοβισμένη απομόνωση, ενώ μια νέα μορφή
συμμετοχής μπορεί να διώξει τη διάχυτη αίσθηση της μοναξιάς
και της απαξίωσης.
Η ελάττωση της βεβαιότητας για τη μη ύπαρξη εναλλακτικού
τρόπου οργάνωσης της κοινωνικής ζωής είναι μια πρώτη
αβεβαιότητα στη μεταπολιτική συναίνεση που προσπαθεί να
αποπολιτικοποιήσει τους όρους διάρθρωσης της κοινωνικής ζωής.
Η ένταση των συγκρούσεων θα πάρει πολλές μορφές και
διαστάσεις, όμως από εδώ και πέρα θα παράγονται και

εναλλακτικά οράματα ζωής στα οποία θα υπάρχει και μια αίσθηση
πάθους. Η πλανητική διεκδίκηση μιας επαναστατικής ομοιομορφίας
δεν είναι κάτι που πρέπει να απορρίψουμε επειδή είναι
ανέφικτο, αλλά αντίθετα επειδή είναι μια δομή απαξιωμένη με
αποτρόπαιες συνέπειες. Οι διαφορετικές δομές και αναζητήσεις
μπορούν να παράγουν θεσμικές συνέπειες και να ορίσουν νέα
συμφραζόμενα. Κι αυτό διότι δεν υπάρχει κάποια ενιαία ουσία,
ούτε αιώνιοι νόμοι που διέπουν το γίγνεσθαι.
Αυτή η διαπίστωση πώς αποκτάει υλική διάσταση τόσο στην άσκηση
της εξουσίας, όσο και στην κινηματική πρακτική; Αλλά, κυρίως,
πώς μετουσιώνεται ως κοινωνία, ως ζωή; Η αποκήρυξη της
κυριαρχίας ως αυθεντίας, η αποκήρυξη της διαίρεσης και του
αποκλεισμού ως πεπρωμένων, είναι στοιχεία που δεν συνθέτουν
πλέον μια ιδεολογική δομή αλλά πολλές δυνατότητες. Ζούμε το
τέλος των δυστοπιών, και αυτό γιατί στην ουσία αντιληφθήκαμε
ότι δεν μπορεί να υπάρξει ένα απόλυτα ολοκληρωτικό σύστημα,
δεν μπορεί τίποτα να καταργήσει πλήρως το έξω.
Είναι νομίζω ξεκάθαρο ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε την
έλευση μιας μετακαπιταλιστικής κοινωνίας για να λειτουργήσουν
νέες συνθήκες αλληλεγγύης και αυτοοργάνωσης. Ούτε βέβαια
πρέπει να θεωρούμε ότι η επιμονή στην ανάγκη μιας διαρκούς
διερώτησης και πάλης για την έννοια της ελευθερίας ως υλικής
επιταγής, σημαίνει και ότι δεν μπορεί να υπάρχει οργάνωση και
συντονισμός των διαφορετικών κινήσεων της αυτοοργάνωσης. Η
κατάρρευση των βεβαιοτήτων πλήττει καίρια την κυρίαρχη
προπαγάνδα που επιμένει να διακηρύσσει ότι δεν υπάρχει άλλος
εφικτός δρόμος. Η θεωρία όμως της μίας και μόνο εναλλακτικής
στηρίζεται στην απαξίωση της συμμετοχής, στον φόβο αλλά και
στην αιχμαλωσία του δανειοδοτούμενου.
Η ανάγκη των κινημάτων να δώσουν μια απάντηση οριστικής
απεμπλοκής από τις διεργασίες διαπραγμάτευσης με τον κρατικό
ιστό, σημαίνει ταυτόχρονα και μια δύσκολη διεργασία
δημιουργίας μιας διαρκούς αυτοθέσμισης.

Ο Αλέξανδρος Κιουπκιολής ορθά παρατηρεί το εξής: «το γεγονός
ότι στην καθημερινή πρακτική τα υπαρκτά κράτη δικαίου
ποδοπατούν θεμελιώδεις κανόνες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν
συνιστά επιχείρημα για την κατάργησή τους και την κατάργηση
των δικανικών εργαλείων εφαρμογής τους»(2). Αυτό που όμως
πρέπει να εξεταστεί είναι η ευκολία με την οποία η κυριαρχία
διαλύει τους όρους της συγκρότησης του κράτους δικαίου. Αυτό
που πρέπει να συλλάβουμε είναι ότι η σύγκρουση είναι πολύ
βαθιά, αφορά το σύνολο των δικανικών εργαλείων αλλά επιπλέον
και τις ίδιες τις έννοιες. Έννοιες όπως «ανθρώπινα
δικαιώματα», «πολίτης», εμπεριέχουν τους όρους ρύθμισης της
ένταξης και του αποκλεισμού, αποκτούν νέο περιεχόμενο και
πρέπει να μας απασχολήσουν πολύ στην προσπάθεια δημιουργίας
μιας νέας θεσμικής συγκρότησης.
Προχωράμε πλέον στην οριστική ρήξη με την εγελιανή κληρονομιά
των κρατικίστικων αντιλήψεων, της ομαδικής ταυτότητας, αλλά
όχι με όρους ιδεολογικούς. Κανένας άξονας αγώνα δεν έχει
κεντρική θέση στη δομή της αντίστασης. Κοινωνικά κινήματα,
χώροι κοινωνικοί, κινήσεις σε γειτονιές που θα σκιαγραφούν
εναλλακτικές και δράσεις δουλεύοντας για την υπονόμευση της
προσπάθειας της εξουσίας να ορίσει εκ νέου τους χώρους της
καθημερινότητας, τις αξίες και τις υποκειμενικότητες. Η
ερώτηση για τη διεκδίκηση της κρατικής εξουσίας είναι που
σήμερα καθορίζει τη δυνατότητα ανάπτυξης τόσο πολύπλευρων
δράσεων και που δημιουργεί γεγονότα σταθμούς. Έχει οριστικά
εκπέσει η αντίληψη που προσυπέγραφε μια ολιστική θεώρηση των
κοινωνικών σχηματισμών. Το κράτος έχει ενδυθεί πολλές φορές με
τον μανδύα μιας μεταφυσικής οντότητας, ότι έχει δηλαδή
πραγματική ουσία και δεν μπορούσε να περιοριστεί απλώς στις
λειτουργίες του.
Η λήξη αυτών των αντιλήψεων αλλάζει την προοπτική πάνω στην
οποία σχεδιαζόταν η κοινωνικότητα. Το τέλος της
σοσιαλδημοκρατικής εκδοχής είναι επίσης μια νέα πολιτικής
συνθήκη, κυρίως γιατί καθορίζει την αδυνατότητα αμοιβαίας
διείσδυσης του κράτους στην κοινωνία. Η εξουσία απέναντι σε

αυτήν την αδυνατότητα απαντά με την επαναφορά ενός κράτους που
περικλείει και εξουσιάζει, όμως η συντριβή του κοινωνικού
ιστού καθιστά και αυτήν την επιλογή μετέωρη.
Έχουν υφανθεί συνεργατικοί ιστοί που διαχειρίζονται την
καθημερινότητα και δεν απευθύνονται στην κρατική δομή. Η
κοινότητα αυτή παραμένει ανοικτή και πορώδης, χωρίς κάποιος να
μπορεί να διεκδικήσει ένα ενιαίο κέντρο εκπόρευσης ισχύος. Η
παντελής έλλειψη συγκροτημένου εξουσιαστικού σχεδίου οφείλεται
και στην ανάδυση ενός νέου μη νεωτερικού υποκειμένου. Ενός
υποκειμένου χωρίς την επιβαλλόμενη σταθερότητα της ταυτότητας
και την ιδεολογική ενότητα, αλλά με ανοιχτό δίαυλο
επικοινωνίας με κάθε κοινωνική κίνηση που οργανώνεται
οριζόντια και άμεσα, ακόμα και όταν παλινωδεί. Διότι η σκληρή
πολιτική ατζέντα της διαρκούς έντασης και της κατάστασης
εξαίρεσης δημιουργεί μια καθημερινότητα που δεν μπορεί να
αγνοηθεί, αντανακλαστικά που στοχεύουν στην αποδιοργάνωση της
σύνθεσης αυτής της πολλαπλότητας. Άρα, το υπό συγκρότηση
πολιτικό ρεύμα της αντίστασης πρέπει να θέτει όρους πολιτικής
συγκρότησης και θεσμικής, συντακτικής κίνησης που θα οδηγούν
σε μια ευθεία προγραμματική και κινηματική αντιπαράθεση με το
υπάρχον εξουσιαστικό πλαίσιο αναφοράς.
Η ριζοσπαστικοποίηση της δημοκρατίας ως ένα κοινωνικό μέτωπο
που θα πηγαίνει πέρα και εκτός του κράτους, είναι μια πρώτη
απόπειρα ενοποίησης των διάσπαρτων κινήσεων που αισθάνονται
τον πνιγμό της αυταρχικοποίησης. Ενώ εξακολουθούν να
παράγονται γύρω μας συμβάντα που ανατρέπουν κατεστημένες
αντιλήψεις και δομές, είναι φανερό ότι καμιά πρακτική του
παρελθόντος δεν μπορεί να δώσει λύση. Η ανοικτότητα της
κοινωνικής πραγματικότητας καθίσταται το πεδίο όπου αναδύονται
ασύλληπτοι δεσμοί και δυνατότητες θεσμών. Η αναζήτηση της
αυτονομίας και του αυτεξούσιου διατρέχει την ρωγμάτωση στη
στρατηγική του φόβου που πρεσβεύουν οι διαρκείς αραβικές
εξεγέρσεις, αλλά ταυτόχρονα, για πρώτη ίσως φορά, αφορούν
καθοριστικά στη διάπλαση των όρων του βίου. Ο μονισμός και η
μονοφωνία του παρόντος δεν περιμένει μια μεγάλη αφήγηση για να

σπάσει, αλλά την κατανόηση και δράση στο πλαίσιο των πολλών
μικρών στιγμών που αρνούνται να ανταποκριθούν σε αυτήν την
γκρίζα πραγματικότητα.
Γνωρίζουμε ότι όσο και αν θέλουμε συλλογικές ουτοπίες, αυτές
δεν μπορούν να παραχθούν πλέον ως θεωρητικά θέσφατα, αλλά θα
προκύψουν σαν μια μακρά διαδικασία οικοδόμησης της σύγχρονης
αλληλεγγύης και της νέας συμμετοχής. Δεν υπάρχουν πλέον
ηγεμονικές δυνάμεις που μπορούν να παράγουν τους ορισμούς της
ζωής. Αντίθετα, υπάρχει η αναζήτηση του μέλλοντος σε ένα
δραστήριο, εκρηκτικό και πολλαπλά βλάσφημο παρόν, η διακρίβωση
ότι υπάρχουν ήδη δραστηριότητες που κυοφορούν νέες,
εναλλακτικές μορφές κοινωνικής οργάνωσης, συνεργασίας και
τρόπους ύπαρξης. Το πλήθος δεν μπορεί να διεκδικήσει
παραγόμενες πλειοψηφίες, ούτε τελεολογικές στοχεύσεις, αλλά
μπορεί να παράγει διαρκώς νέες συνθήκες οργάνωσης χωρίς
ηγεμονισμούς, καθώς συγκροτείται από πολλές δρώσες μειοψηφίες.
Δημιουργώντας εναλλακτικούς κοινωνικούς χώρους, δίνουν χώρο
στη συγκρότηση ενός νέου κοινωνικού υποκειμένου.
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