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Ποιος
θα υπερασπιστεί
το «Ελληνικό»;
ούλησαν οι αθεόφοβοι για λιγότερο από ένα
δισεκατομμύριο το Ελληνικό! Γιατί εμένα μου
έχει καρφωθεί ότι στον αγοραστή «κόστισε»
αυτή η αγορά γύρω στα 1,2 δισ. δεν ξέρω. Αλλά και
3 δισ. αν το αγόραζε, όσο δηλαδή επίσημα κοστολογείται, ή ακόμη και 4 δισ. με «υπερκέρδος» στα
κρατικά ταμεία, τι θα άλλαζε για τους ανθρώπους που
ζουν στο ευρύτερο αθηναϊκό λεκανοπέδιο; Τίποτα
απολύτως! Θα επρόκειτο σε κάθε περίπτωση για
μια αγοραπωλησία εδάφους όπου θα μπορούσε να
αναπαραχθεί ο δημόσιος χώρος. Όλοι, κυβέρνηση
και αντιπολίτευση, μιλούν για μητροπολιτικό πάρκο,
αφού όλες οι μελέτες αλλά και η κοινή λογική αυτό
καταδεικνύουν. Μητροπολιτικό πάρκο σημαίνει δημόσιος χώρος.
Ποιες όμως είναι οι εκδοχές του δημόσιου χώρου
στην προκειμένη περίπτωση; Είναι φυσικά ένα μητροπολιτικό πάρκο με κοινωνικές δομές υπό θεσμοκρατική διαχείριση ή εποπτεία, εκδοχή που ανήκει
στην προοπτική μιας αριστερής κυβέρνησης στην
Ελλάδα. Είναι βέβαια και η εκδοχή ενός ιδιωτικού
μητροπολιτικού πάρκου μερικής δημόσιας χρήσης
με εμπορευματικούς όρους· ένα τεράστιο the Mall
διασκορπισμένο σε πάρκα και ακτή, η εκδοχή που
η σημερινή κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου προωθεί
πραγματοποιώντας τη μεγάλη πώληση που θα φέρει
ανάπτυξη!
Η πρώτη εκδοχή μυρίζει φορμόλη που στάζει και
καίει ό,τι γεννιέται. Σε όποια γωνιά του πλανήτη και
αν ψάξουμε ανάλογα παραδείγματα, δεν θα βρούμε
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κανένα που να δημιούργησε δημόσιο χώρο τον οποίο
να ορίζουν οι ίδιοι οι άνθρωποι. Αν σε μια σύγχρονη
μητρόπολη σαν την Αθήνα θεωρήσουμε δημόσιο
χώρο το πράσινο και τις αθλοπαιδιές, τότε μάλλον
είμαστε βαθιά νυχτωμένοι.
Η δεύτερη εκδοχή του ιδιωτικού χώρου δημόσιας
χρήσης με εμπορευματικούς όρους είναι ακριβώς
το πρόβλημα των διαλυμένων κοινωνιών σήμερα
και ένας από τους παράγοντες που προκαλεί αυτή
τη διάλυση. Η κεφαλαιουχική επένδυση στον δημόσιο
χώρο είναι πράξη που προωθεί τη σύγχρονη δουλεία,
τη μετατροπή του ατόμου σε προϊόν. Αυτή είναι μια
δουλειά που το ιδιωτικό κεφάλαιο την κάνει καλύτερα
από μια κρατική επιχείρηση.
Υπάρχει και μια τρίτη εκδοχή όπου οι ίδιοι άνθρωποι
χωρίς καμιά κηδεμονία υπερασπίζονται το έδαφος
και δημιουργούν πάνω σε αυτόν τον δημόσιο χώρο
της έκφρασης, της επικοινωνίας, των νέων νοημάτων
της ελευθερίας. Τον δημόσιο χώρο που χρειάζεται μια
πόλη που πνίγεται από τη φτώχεια και τη μοναξιά.
Πού είναι όμως αυτοί οι άνθρωποι; Τα αθηναϊκά μικρά
και μεγάλα κινήματα δεν κατόρθωσαν να δουν την
πολιτική σημασία του αστικού εδάφους ούτε στην
περίπτωση του Ελληνικού ούτε στην περίπτωση
του Ελαιώνα. Το άτομο καταναλώνει τον δημόσιο
χώρο ιδιωτικά και δυσκολεύεται να αντιληφτεί μια
τέτοια σημασία. Ποιος θα υπερασπιστεί το σημερινό
ξεπουλημένο Ελληνικό;
Θα περιμένουμε να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ;
Νίκοs Ιωάννου
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Από την κοινωνία
του επιδόματος στην
κοινωνική έξοδο;
Γιώργος Παπαχριστοδούλου

ο προς τα πού θα γείρει η
κοινωνική αναμέτρηση ανάμεσα στους κάτω και τους
πάνω παραμένει άγνωστο. Είτε έτσι
είτε αλλιώς, οι όροι με τους οποίους διεξάγεται, εν Ελλάδι, αυτός ο
αγώνας έχουν αποκτήσει πολεμικό
χαρακτήρα. Ή μήπως όχι;
Τέσσερα χρόνια μετά την εμφάνιση
μίας αντεπίθεσης των δυνάμεων του
εγχώριου κεφαλαίου στα κοινωνικά
κεκτημένα, αξίζει να κάνουμε μία
ακόμη φορά τον διαχωρισμό, με
τον πειρασμό της απλοϊκής σκέψης
να παραμονεύει: διαφορετικές οι

Τ

επιπτώσεις της βαθιάς κρίσης στην
ελληνική επαρχία, διαφορετικά τα
χαρακτηριστικά της στις μεγαλουπόλεις (ειδικότερα, στην Αθήνα και
τη Θεσσαλονίκη).
Όσο μάλιστα σκεφτόμαστε πως
υπάρχει (ακόμη) κάτι ενιαίο να εκπροσωπηθεί (οι εργάτες, οι αγρότες,
οι φοιτητές, οι συνταξιούχοι, το έθνος,
η πατρίδα), τόσο κινδυνεύουμε από
το να πέσουμε στην παγίδα των κυρίαρχων αφαιρέσεων, τόσο οι όροι
συζήτησης παραμένουν συστημικοί. Δεν διορθώνεται, ανατρέπεται,
λοιπόν.

Είναι κάτι που πράττει ο επίδοξος
νέος διαχειριστής της εξουσίας, ομνύοντας π.χ. στην περίφημη υπόσχεση
της «ανάπτυξης» που δεν αποτελεί
παρά την κυρίαρχη συστημική αφήγηση για μία ζωή στηριγμένη στην
απεριόριστη οικονομική μεγέθυνση,
σε βάρος των (πεπερασμένων) φυσικών και κοινωνικών πόρων. Την
ίδια στιγμή, εκατοντάδες πρωτοβουλίες πολιτών έρχονται σε επαφή
και δημιουργούν συνθήκες προς μία
κοινωνία «απο-ανάπτυξης», συναντώντας τη σκέψη θεωρητικών όπως
ο Γάλλος Σερζ Λατούς: «Οφείλουμε
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να τσακίσουμε την παραγωγικίστικη
και καταναλωτική κοινωνία. Με λίγα
λόγια, οφείλουμε να καταστρέψουμε
τη βιομηχανική κοινωνία. Δεν αρκεί να
αμφισβητήσουμε την καπιταλιστική
κοινωνία, θα πρέπει να το κάνουμε
και για κάθε κοινωνία της οικονομικής
μεγέθυνσης» (συνέντευξη, Εφημερίδα Συντακτών, 11/10/2014).
Πολλάκις έχουμε αναφερθεί στις
πρωτοβουλίες αυτές. Είτε προέκυψαν ως κινήσεις απόγνωσης στην
αυξανόμενη επίθεση των αφεντικών
είτε ως μόδες, ιχνηλατούν δρόμους
για μία έξοδο από τον καπιταλισμό
αναζητώντας συγκολλητική ουσία. Η
αριστερή γραφειοκρατία τις θεωρεί
ως πρόσθετους όρους για την κατάληψη της κυβερνητικής εξουσίας,
παρότι εσχάτως εξυμνεί τα συντηρητικά αντανακλαστικά του εκλογικού
σώματος. Στις κοινωνίες των από τα
κάτω, που δειλά δειλά συγκροτούνται,
είναι απαραίτητοι ωστόσο κάποιοι
όροι για την ύπαρξη και διατήρησή
τους: δημόσιος κοινωνικός έλεγχος
του νερού, της ενέργειας, της τροφής,
του εδάφους, καθολική πρόσβαση σε αγαθά όπως παιδεία, υγεία,
πληροφόρηση, πολιτισμός. Η μάχη
για την υπεράσπιση και διεύρυνση των παραπάνω, η μάχη για την
κατανόηση ότι μπορούμε και μόνοι
μας, συνεχίστηκε το προηγούμενο
δίμηνο.
Στις Σκουριές της Χαλκιδικής, στην
Κρήτη η οποία αντιστέκεται στις τερατώδεις ανεμογεννήτριες που σχεδιάζεται να καρφωθούν με διαδικασίες
fast track σε 75 βουνοκορφές, στις
αυτοδιαχειριζόμενες κατά τόπους
ΕΡΑ (ένας αγώνας εργαζόμενων και
αλληλέγγυων που διαρκεί 16 μήνες),
στα κοινωνικά ιατρεία-φαρμακεία,
στις δεκάδες συλλογικές κουζίνες,
ανταλλακτικά παζάρια, μικρές αγορές
που στήνονται σε όλη την Ελλάδα,
στα κινήματα χωρίς μεσάζοντες τα
οποία επιχειρούν να απαγορεύσουν,
με το νέο θεσμικό πλαίσιο, κυβέρνηση
και μεγαλομεσάζοντες διακινητές.
Θα υποστήριξε κανείς (παρακινδυνευμένα) ότι πρόκειται για το κοινωνικά εγγυημένο ελάχιστο, μία μίνι,
υπαρκτή, απάντηση σε μία από τις
τελευταίες κυβερνητικές πρωτοβουλίες, το περίφημο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, μία ακόμη υπόσχεση
υφαρπαγής ψήφων όσο πλησιάζουμε

προς μία εκλογική αναμέτρηση τον
Μάρτη (εάν δεν εκλεγεί πρόεδρος
της δημοκρατίας).
Η πρωτοβουλία, η οποία υπολογίζεται ότι θα αφορά 700 χιλιάδες άτομα,
αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο
θεσμοποίησης των όρων της εισοδηματικής φτώχειας σε συνδυασμό
με την ανακύκλωσης του εκβιασμού
της ανεργίας μέσα από τη μισθωτή
εργασία με το κομμάτι. Κουπόνια
(voucher) από τα οποία επωφελούνται τα κοράκια των Κέντρων Επαγγελματικών Κατάρτισης, πεντάμηνες
προσλήψεις με ελάχιστα δικαιώματα
μέσω «κοινωφελούς» εργασίας,
αξιολόγηση που οδηγεί υποχρεωτικά
σε απόλυση το 15% των δημοσίων
υπαλλήλων, με επιπτώσεις στη λειτουργία κοινωνικών υπηρεσιών που
περνούν γοργά γοργά σε ιδιωτικά,
κερδοσκοπικά χέρια, συμπληρώνουν
το τοπίο μίας κοινωνίας η οποία μέρα
νύχτα αναζητά χαρτιά, επιδόματα,
βεβαιώσεις τις οποίες αναλαμβάνουν να παράσχουν με το αζημίωτο
οι διαχειριστές της τοπικής (και όχι
μόνον) εξουσίας.
Για μία ζωή με το κομμάτι, για επιβίωση κομματιασμένη: κοινωνικό
επίδομα τάδε, επίδομα θέρμανσης,
εγγυημένο, ανεργίας κ.λπ. Μια ζωή
στην οποία θα κυριαρχούν οι πάσης
φύσεως μεσάζοντες: πουλώντας
ουσίες και προστασία σε γειτονιές,
διακινώντας πλαστικά αγροτικά προϊόντα, ζώντας από τις φάμπρικες των
πιστοποιητικών και των επιδομάτων
κατάρτισης.
Για να διατηρηθεί η εξάρτηση μιας
κοινωνίας υπηκόων η οποία λέει (και
εν πολλοίς, συμβαίνει) ότι βρίσκεται
στο όριο. Κι αυτό αφορά κυρίως
στρώματα του πληθυσμού τα οποία
βλέπουν να απειλούνται, μέσα από
την οριζόντια φορολογία του ΕΝΦΙΑ. Εάν μάλιστα απελευθερωθούν
τέλη Δεκεμβρίου οι πλειστηριασμοί
πρώτης κατοικίας η κατάσταση για
πολλούς χειροτερεύει.
Το πού θα γείρει η κατάσταση θα το
απαντήσει η κοινωνική συμμετοχή
– είτε στην πόλη είτε στο χωριό, είτε
στη μητρόπολη είτε στην επαρχία.
Εάν θα μείνουμε στο επίδομα, τη
βεβαίωση, το χαρτί από τον δήμαρχο
και τον μητροπολίτη ή θα δημιουργήσουμε μία πρόταση κοινωνικής
εξόδου.
Το δίμηνο είχε στο μεταξύ την αντί-

σταση στο Κομπανί. Αντί σχολίου
παραθέτουμε απόσπασμα από
ανακοίνωση της Αντιεξουσιαστικής
Κίνησης Αθήνας: «Η σύγκρουση
στο Κομπανί της Συρίας μάς αφορά
όλους. Γιατί στις μάχες του Κομπανί
δε συγκρούονται μόνο οι λαϊκές πολιτοφυλακές των Κούρδων (YPG) με
τον κατασκευασμένο τρόμο του Ισλαμικού Κράτους (ISIL). Συγκρούονται
δύο ολόκληροι κόσμοι, ο δικός μας
κόσμος των απλών ανθρώπων, που
αγωνίζονται για ελευθερία, κοινωνική
δικαιοσύνη και άμεση δημοκρατία,
με τον κόσμο των κρατών και του
κεφαλαίου, που εκκινείται αποκλειστικά και μόνο από τη δίψα για κέρδος
και κυριαρχία.
Από τη μία λοιπόν έχουμε το ISIL,
το οποίο δεν είναι κάποια κοινωνική
δύναμη, δήθεν ερχόμενη από το παρελθόν και αντιθετική με τον Δυτικό
πολιτισμό, αλλά είναι ακριβώς το
σύγχρονο αντεστραμμένο είδωλο της
υπερδεκαετούς Δυτικής τρομοκρατίας και των τοπικών τοποτηρητών της
πάνω στους λαούς της Μέσης Ανατολής. Παράγωγο της εξολόθρευσης
κάθε κοσμικής δύναμης στην περιοχή
από τον Δυτικό παράγοντα. Πάνοπλο
με υπερσύγχρονα όπλα, που εύκολα
απέκτησε από τη διάλυση του κράτους - επιχειρηματία, που έστησαν οι
νεοφιλελεύθερες κατοχικές δυνάμεις
της Δύσης στο Ιράκ. Ένα μισθοφορικό σώμα στρατιωτών όπως οι
ιδιωτικοί στρατοί της αυτοκρατορίας,
που επιχειρούν στο Ιράκ και αλλού στον πλανήτη. Με μόνη πυξίδα
την ολοκληρωτική κυριαρχία πάνω
στους πληθυσμούς, όπως ακριβώς
λειτουργεί το νεοφιλελεύθερο Δυτικό
σύμπλεγμα κρατών - κεφαλαίου στην
περιφέρεια και σιγά σιγά και στο κέντρο της αυτοκρατορίας. Και με τον
πολιτισμό του τρόμου, που αντί για
όπλα μαζικής καταστροφής στη Γάζα
και στη Βαγδάτη, που αφήνουν τους
ανθρώπους μόνο ως σκιές στους
τοίχους, επενδύει στην πιο θεαματική
αλλά εξίσου αποκρουστική εικόνα
των αποκεφαλισμών.
Και από την άλλη βρισκόμαστε όλοι
εμείς. Οι άνθρωποι, που εξεγειρόμαστε για να ζήσουμε ελεύθεροι,
ακόμη και αν είναι να πεθάνουμε
γι’ αυτό. Γιατί αυτό ενσαρκώνουν
οι ηρωικοί Κούρδοι πολιτοφύλακες
του Κομπανί».
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Οι Λαοί θα Νικήσουν
στο Kobane
Κείμενο της Επαναστατικής Αναρχικής Δράσης Τουρκίας (DAF)
Μετάφραση: Deniz Gedik
“Η επαναστατική διαδικασία αναδύεται πάντοτε σε δύσκολες συνθήκες. Ενάντια στις επιθυμίες ή στις προβλέψεις των ανθρώπων, είναι ακριβώς σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που η επανάσταση λαμβάνει χώρα”
Mikhail Bakunin
ε κάθε σημαία να έχει φυτευτεί
και με κάθε βόμβα να έχει πέσει
από το ISIS, πολλοί ήταν έτοιμοι
από καιρό να ισχυριστούν ότι το
Kobanê έχει πέσει. Ότι το ISIS είναι
ήδη στην καρδιά της πόλης και την
έχει καταλάβει!

Μ

Αλλά το Kobanê δεν έχει πέσει.
Ποιος όμως θα μπορούσε να αμφιβάλει ότι η πόλη δε θα έπεφτε
όταν οι υπερασπιστές της την υπερασπίζονται τόσο ηρωικά; Ούτε οι
μαχαιροβγάλτες του ISIS, ούτε οι
παγκόσμιοι καπιταλιστές, ούτε τα
κράτη - δολοφόνοι είναι σε θέση να
αντιμετωπίσουν αυτή την ηρωική
αντίσταση. Καθένας ο οποίος αντιστέκεται στο Kobanê γνωρίζει πως
δεν υπερασπίζεται απλώς μια πόλη
της οποίας οι άνθρωποι σφαγιάζονται. Αντίθετα, όσοι αντιστέκονται
στο Kobanê υπερασπίζονται μια
νέα μορφή ζωής, την επανάσταση
της Rojava.
Τόσο αυτοί που επιτίθενται στο
Kobanê ανοιχτά όσο και εκείνοι που
εμμέσως τους υποστηρίζουν ουσιαστικά επιτίθενται στην επανάσταση
της Rojava. Η “κατασκευασμένη βία”
των κυριάρχων στοχεύει να σπάσει
τη Rojava στα δύο και να καταστείλει
/ καταστρέψει / εξοντώσει το απρόβλεπτο αυτής της επανάστασης.
Η επανάσταση της Rojava αντιτίθεται
στους στόχους και στα συμφέροντα
των παγκόσμιων καπιταλιστών και
των κρατών, που έχουν συμφέροντα
στην περιοχή. Η επανάσταση αυτή
έχει ξεσπάσει σε μία περιοχή της
Μέσης Ανατολής, όπου τα κοινωνι-

κά κινήματα πρέπει πάση θυσία να
περιοριστούν σε “Ανοίξεις” και σε
μια περίοδο που αυτές οι “Ανοίξεις”
πρέπει πάση θυσία να τεθούν υπό
έλεγχο. Τη στιγμή που οι πολώσεις μεταξύ των Μορσί και Σίσι, του
Ασάντ και του Ελεύθερου Συριακού
Στρατού κυριαρχούσαν στο πολιτικό
προσκήνιο, δηλαδή τη στιγμή που η
ελπίδα των καταπιεσμένων για επανάσταση είχε αποθαρρυνθεί και η ίδια
η ιδέα της κοινωνικής επανάστασης
φαινόταν να υποκύπτει στις χούντες
και στον συντηρητισμό, οι λαοί της
Rojava είπαν ΩΣ ΕΔΩ. Είπαν ΩΣ
ΕΔΩ στη λαίλαπα του καπιταλισμού
και στα εγκληματικά συμφέροντα

των κρατών.
Η κοινωνική επανάσταση στην
Rojava πραγματοποιείται ενώ αυτοί που έχουν συμφέροντα και τις
στρατηγικές (η έννοια είναι θολή
στην τουρκική γλώσσα, καθώς, δεν
έχει νόημα) για Rojava δεν θα μπορούσε να τολμούν καν να αναφέρω
σχετικά με Rojava, ενώ εξακολουθούν να προσπαθούν να υλοποιήσουμε τους στόχους τους, όπως
χρησιμοποιώντας κάποιες άλλες
ως εργαλείο. Άνθισε την ελεύθερη
γη στην Rojava. Οι άνθρωποι της
Rojava ανακατασκευάστηκε ζωή σε
περίπου δύο χρόνια.
Οι δυνάμεις, που έχουν συμφέροντα
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στην περιοχή, έχουν χρησιμοποιήσει
κάθε τρόπο είτε για να θάψουν την
κοινωνική επανάσταση στη Rojava
είτε για να εργαλειοποιήσουν κοινωνικές ομάδες εναντίον της. Σε πείσμα
όλων αυτών οι ελεύθερες περιοχές
της Rojava ανθίζουν. Μέσα σε δύο
μόλις χρόνια οι λαοί της Rojava έχουν
καταφέρει να ανασυγκροτήσουν τη
ζωή τους σε άλλες βάσεις.
Κράτος σε Αχρησία, Γενικευμένη
Κοινωνική Επανάσταση
Από τις 19 Ιουλίου 2012, η ζωή στη
Rojava ανασυντάσσεται ενάντια στον
καπιταλισμό και το κράτος. Οι λαοί
της περιοχής επιλέγουν δομές αυτοοργάνωσης, συγκροτώντας καντόνια,
κομμούνες και λαϊκές συνελεύσεις
αντί ενός συγκεντρωτικού κράτος.
Σε αυτές τις πολιτικές δομές αυτοοργάνωσης συμμετέχουν επί ίσοις
όροις διαφορετικές πολιτισμικές και
εθνοτικές ομάδες, εργαζόμενοι και
χωρικοί, γυναίκες και άνδρες. Ενώ
αυτά τα τρία καντόνια της Rojava
παρέχει την κοινωνική λειτουργία
με αυτή την αυτο-οργάνωση, να
σώσει τη δική του δομή με την αυτοοργάνωση.
Η ανοικοδόμηση της ζωής στη
Rojava δεν περιορίζεται στον πολιτικό μετασχηματισμό. Αντιθέτως, οι
λαοί της Rojava επεκτείνουν αυτή
την κοινωνική επανάσταση σε όλους
τους τομείς της ζωής, όπως άλλωστε
είναι αναγκαία προϋπόθεση για την
επιτυχία της. Έχουν έτσι αφαιρέσει
από οποιαδήποτε κρατική δομή την
εξουσία να ελέγχει την εκπαίδευση,
την οικονομία, τη δικαιοσύνη και
την άμυνα.
Στις λαϊκές ακαδημίες της Rojava η
εκατονταετής γνώση και εμπειρία
του Κουρδικού λαού μπολιάζεται με
την κοινωνική πράξη. Η διδασκαλία
σε αυτές γίνεται χωρίς διαχωρισμό
ανάμεσα σε δασκάλους και μαθητές.
Η υλική αυτονομία οργανώνεται σύμφωνα με το μοντέλο των κομμούνων.
Η γη διανέμεται σε κολεκτίβες. Η
δικαιοσύνη διασφαλίζεται από τις
επιτροπές ειρήνης που οργανώνονται συλλογικά από τις κοινότητες και
τις συνελεύσεις των ανθρώπων. Τα
δικαστήρια αχρηστεύονται από τις
συνελεύσεις που είναι επιφορτισμένες με την επίλυση όλων των κοινών

προβλημάτων. Έτσι, οι συνελεύσεις
παίζουν τον ρόλο ταυτόχρονα του
δικηγόρου, του εισαγγελέα και του
δικαστή. Το μεγαλύτερο βήμα για
την επίλυση των κοινωνικών αδικιών
γίνεται με την άμεση δημοκρατία.
Βίαιες ενέργειες όπως η ανθρωποκτονία, η παρενόχληση, οι βιασμοί,
οι πρώιμοι γάμοι έχουν εκμηδενιστεί.
Έτσι, διασφαλίζεται και η επικράτηση
της κοινωνικής επανάστασης πάνω
στον σεξισμό.
Το κράτος έχει περιπέσει σε αχρησία
με την επανάσταση της Rojava. Το
έθνος-κράτος έχει ουσιαστικά εξαλειφθεί από την κοινωνική επανάσταση.
Όλα αυτά λαμβάνουν χώρα σε ένα
γεωπολιτικό πλαίσιο, όπου το Τουρκικό κράτος επιχειρεί να αντλήσει
ωφέλη από την αστάθεια στη Συρία
επιτιθέμενο στην επανάσταση, το
παραγόμενο από τα Δυτικά κράτη
ISIS διεξάγει αιματηρές πολεμικές
επιχειρήσεις, οι πολιτικές περιθωριοποίησης των Κούρδων από το
καθεστώς του Ασάντ εντείνονται και
την ίδια ώρα οι πολιτικές δυνάμεις
του πιο σταθερού συμμάχου της
Τουρκικής κυβέρνησης του ΑΚΡ
(Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης) Κούρδου συντηρητικού ηγέτη
Μπαρζανί πασχίζουν να εμφανίσουν
ότι δεν υπάρχει καμία επανάσταση
στη Rojava.
Όταν η Ψυχή της Αντίστασης Ξεπερνά τα Σύνορα της Συρίας
Ενώ η ζωή μετασχηματίζεται στη
Rojava κάθε μέρα που περνά, οι
αξίες που επανακτώνται από την
Επανάσταση αποκτούν γενικότερη
σημασία. Σε μια περίοδο που τα
παγκόσμια κοινωνικά κινήματα βρίσκονται σε άνοδο αλλά αδυνατούν
ακόμη να φέρουν την κοινωνική
επανάσταση, η επανάσταση στην
Rojava έχει σημασία όχι μόνο για
το Κουρδιστάν ή την περιοχή, αλλά
οπουδήποτε οι καταπιεσμένοι υποφέρουν από την παγκόσμια κυριαρχία. Ως εκ τούτου, εν προκειμένω
δεν πρόκειται μόνο για μια πόλης
που αντιστέκεται στο ISIS, αλλά για
κάτι πολύ περισσότερο. Αυτό που
ανθίσταται στο Kobanê είναι η ελπίδα
της κοινωνικής επανάστασης, είναι
οι αξίες που δημιουργήθηκαν κατά
την περίοδο της επανάστασης, είναι
η συλλογική ψυχή που εμφανίζεται

σε κάθε περίοδο της κοινωνικής
επανάστασης.
Κάθε κοινωνική επανάσταση δεν
μπορεί να επιβιώσει περιορισμένη
σε σύνορα. Γι’ αυτό και οι λαοί στο
Kobanê γκρεμίζουν τα σύνορα. Είναι
πολύ σημαντική λοιπόν όχι μόνο η
επαναστατική αλληλεγγύη υπέρ της
Rojava και ενάντια στον καπιταλισμό
και το κράτος, αλλά η εξάπλωση της
κοινωνικής επανάστασης. Καθώς
η καταπίεση αυξάνεται μέρα με τη
μέρα, η αντίσταση του Kobanê είναι
σημαντική για όλους όσους ζουν σε
αυτά τα εδάφη.
Όπως έχει πει ο σύντροφος Μπακούνιν, γνωρίζουμε ότι η επαναστατική
διαδικασία γεννιέται σε δύσκολες
πάντα συνθήκες. Πρέπει τώρα να
εξαπλωθεί η κοινωνική επανάσταση
σε όλη την ευρύτερη περιοχή.
Το Kobanê είναι Μοναδικό!
Σίγουρα είναι ευχάριστες οι ομοιότητες της επανάστασης της Rojava με
την κοινωνική επανάσταση στην Ιβηρική χερσόνησο το ‘36. Οι Mujeres
Libres, οι γυναίκες που έδειξαν στον
κόσμο τις αξίες της αυτο-οργάνωσης,
η διανομή της γης στον λαό, ο μετασχηματισμός της κοινωνίας και η
πάλη ενάντια στον ολοκληρωτισμό
είναι τέτοιες ομοιότητες.
Μολονότι όμως τέτοια παραδείγματα
δεν αποτελούν συμπτώσεις αλλά παρατηρούνται σε κάθε επαναστατική
διαδικασία, η αντίσταση στο Kobane
δε μπορεί να παρομοιαστεί με καμία
άλλη ιστορική διαδικασία είτε στη
Βαρκελώνη είτε στη Σαραγόσα είτε
αλλού. Η αντίσταση στο Kobanê
είναι το ίδιο σημαντική όπως και
κάθε άλλη κοινωνική επανάσταση
και έχει τη δική της θέση στην ιστορία των επαναστάσεων. Γι’ αυτό και
πρέπει να εντάσσεται στο κοινωνικό
– ιστορικό της πλαίσιο, αυτό του
εκατονταετούς αγώνα ενός καταπιεσμένου λαού να υπάρξει. Σήμερα
λοιπόν ενώνουμε τις φωνές μας με
τον αγώνα στο Kobanê. Kobanê
σημαίνει αντίσταση. Αντίσταση που
δεν ξεκίνησε χθες και που δε θα
τελειώσει αύριο, σήμερα όμως είναι
ο τόπος που η επανάσταση παίρνει
σάρκα και οστά.
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Σερζ Λατούς

«Τα κινήματα βάσης βρίσκονται
σε ρήξη με το σύστημα, συμπεριλαμβανομένου
του πολιτικάντικου παιχνιδιού
μεταξύ δεξιάς και αριστεράς»
Η συνέντευξη παραχωρήθηκε στη δημοσιογράφο Ζωή Γεωργούλα με την αρωγή
και μετάφραση του
Σωτήρη Σιαμανδούρα.,
για λογαριασμό της
εφημερίδας «Εποχή».
Στην «Εποχή» δημοσιεύτηκε μέρος μόνο
της συνέντευξης. Εδώ
δημοσιεύουμε τα υπόλοιπα αποσπάσματα
της συνέντευξης, στη
μορφή με την οποία
μεταδόθηκε από την
εκπομπή «Η θεωρία
παίρνει θέση» (http://
www.mixcloud.com/
htheoriapairneithesi/)
της αυτοδιαχειριζόμενης ΕΡΑ Ιωαννίνων.

Η πρώτη μας ερώτηση αφορά
την συνήθη κριτική ότι η αποανάπτυξη είναι ένα μοντέλο
που μπορεί να εφαρμοστεί
μόνο σε κοινότητες και όχι σε
κοινωνίες, ότι δηλαδή δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλη
κλίμακα.
Καταρχάς, η αποανάπτυξη δεν
έχει πρόγραμμα με την αυστηρή
έννοια του όρου. Το πρώτο σημείο του προτάγματος της αποανάπτυξης είναι η έξοδος από
την κοινωνία της κατανάλωσης.
Με πολύ βασικό επιχείρημα το
γεγονός ότι η κοινωνία αυτή δεν
μπορεί ούτε να συντηρηθεί ούτε
να είναι επιθυμητή. Δεν μπορεί
να συντηρηθεί από οικολογική
άποψη, αφού έχουμε όλες τις
αποδείξεις που θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Και για να

καταλάβουμε γιατί δεν είναι επιθυμητή αρκεί να δούμε την κατάσταση
στην οποία βρισκόμαστε για να
καταλάβουμε ότι δεν πρόκειται για
παράδεισο. Έχουμε αποτύχει να
πραγματοποιήσουμε την υπόσχεση
της νεωτερικότητας για τη μεγαλύτερη δυνατή ευτυχία για τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ανθρώπων.
Αφού βγούμε από την κοινωνία
της κατανάλωσης, αφού βγούμε
από το παράδειγμα της ανάπτυξης
-που τί σημαίνει το παράδειγμα της
ανάπτυξης; Είναι η αποικειοποίηση
του φαντασιακού από την οικονομία. Αφού βγούμε από αυτήν τη
διάδοση ενός μοναδικού ανθρωπολογικού τύπου σε ολόκληρο τον
κόσμο, όπως γίνεται με την παγκοσμιοποίηση, του homo economicus,
του μονοδιάστατου ανθρώπου του
Μαρκούζε, ανοίγουμε τον χώρο για
την ιστορία, για τη διαφορετικότητα.

Ν
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Από μια άποψη, ο Φουκουγιάμα
δεν είχε εντελώς άδικο, η παγκοσμιοποίηση είναι πράγματι ένα
είδος τέλους της Ιστορίας. Βγαίνοντας από την παγκοσμιοποίηση
ανοίγουμε εκ νέου την Ιστορία στη
διαφορετικότητα, στην ποικιλία των
δυνατών επιλογών. Λέω λοιπόν
πάντα ότι η αποανάπτυξη δεν είναι
μια εναλλακτική αλλά μια μήτρα
εναλλακτικών, δεν εφαρμόζεται
με τον ίδιον τρόπο στην Τσιάπας
και στο Τέξας. Ωστόσο, πίσω από
όλες τις εναλλακτικές υπάρχουν δύο
πράγματα. Υπάρχουν οι αρνητικές
κατά κάποιον τρόπο προϋποθέσεις,
οι προϋποθέσεις που προκύπτουν
από την άρνηση της κοινωνίας της
ανάπτυξης, δηλαδή η προϋπόθεση
ενός βιώσιμου μέλλοντος. Πίσω
από την προϋπόθεση της βιωσιμότητας, και την πλειάδα των τρόπων
να επιτευχθεί η βιωσιμότητα, που
δεν είναι ίδιοι στους Παπούα και
στους Αμερικάνους, υπάρχει μια
κοινή φιλοσοφία που βασίζεται στην
επιστροφή στο μέτρο, στην έννοια
του αυτοπεριορισμού. Και γι’ αυτό
στη σειρά «Πρόδρομοι» εκδίδουμε
τον Επίκουρο, τον Λάο Τσε, τον Διογένη κλπ. Στοιχεία που βρίσκουμε
και στη σοφία των ινδιάνων αλλά
και των αφρικανών.
Υπάρχουν μεγάλα κοινωνικά
στρώματα, τάξεις που χτυπιούνται άγρια από την κρίση, οι οποίες, απέναντι στην κατάσταση
αυτή σκέφτονται ότι θα έπρεπε
να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη
με τη μορφή που αυτή είχε πριν
από την κρίση. Πώς να πείσουμε
όλους αυτούς τους ανθρώπους,
πώς να τους βάλουμε στη λογική
της αποανάπτυξης;
Ο Λατούς, με αρκετή απελπισία στη
φωνή, λέει ότι κάνει ό, τι μπορεί για
να πείσει, αλλά δεν τα καταφέρνει.
Οι άνθρωποι, συνεχίζει, έχουν μια
εκπληκτική ικανότητα να αρνούνται
την αλήθεια, να αρνούνται πράγματα που γνωρίζουν πια πολύ καλά,
μετά από όλες αυτές τις περιβαλλοντικές εκθέσεις, που ξεκινούν να
εμφανίζονται από το εβδομήντα και

συνεχίζουν όλο και πιο τρομακτικές
μέχρι σήμερα -όταν ο ίδιος ο αντιπρόεδρος της Αμερικής, ο Αλ Γκορ,
έχει κάνει ντοκυμαντέρ για να δείξει
τις καταστροφικές συνέπειες της
ανάπτυξης. Επιπλέον, η ανάπτυξη,
λέει, δεν είναι πια δυνατή. Γιατί η
ανάπτυξη βγήκε από τις πετρελαιοπηγές και θα σταματήσει μαζί τους.
Γνωρίζει λοιπόν ο κόσμος αλλά
δεν πιστεύει αυτό που γνωρίζει.
Βεβαίως, όλα τα μήντια κάνουν
ό,τι μπορούν για να μην πιστέψει
ο κόσμος αυτό που γνωρίζει. Όλες
οι κυβερνητικές διακηρύξεις αποτελούν πλήρη άρνηση της πραγματικότητας. Η σοσιαλιστική κυβέρνηση του κυρίου Ολάντ αποτελεί
την αποκορύφωση της άρνησης
του πραγματικού. Είναι μια τρέλα
απόλυτη, κάνω ό,τι μπορώ, μαζί
με φίλους κάνουμε ό,τι μπορούμε.
Με κάποια επιτυχία, εντάξει. Ας
πούμε στην Αθήνα, η αίθουσα ήταν
γεμάτη παρόλα αυτά, στη Γαλλία οι
αίθουσες είναι γεμάτες, αλλά δεν
μπορούμε να συναγωνιστούμε τις
οθόνες που αποβλακώνουν εκα-

...η άμεση δημοκρατία είναι
το μόνο νόμιμο σύστημα
για τη λειτουργία μιας ανθρώπινης κοινωνίας –ως
στόχος. Ταυτόχρονα όμως,
δεν πρόκειται για ένα χειροπιαστό πρόγραμμα, όπου
θα πούμε ότι, ορίστε, αύριο
μπαίνουμε στην εφαρμογή της δημοκρατίας, αλλά
πρόκειται για έναν ορίζοντα
νοήματος για τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε
σε αυτήν την κατεύθυνση,
χωρίς αυταπάτες.

τομμύρια τηλεθεατές.
Θέτουμε στη συνέχεια το ερώτημα εάν οι ιδέες της αποανάπτυξης
βρίσκουν προσφορότερο έδαφος
στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Η απάντηση είναι και ναι και όχι.
Είναι μάλλον μια αντιφατική ανάπτυξη. Ναι, κατά μία έννοια, γιατί
υπάρχουν κινήματα, για παράδειγμα στην Ινδία, όπου η Βαντάνα
Σίβα, προσπαθεί εδώ και καιρό,
πατώντας στην παράδοση του Γκάντι. Θα μπορούσαμε άλλωστε να
συμπυκνώσουμε την έννοια της
αποανάπτυξης, τον πυρήνα της,
στη γνωστή φράση του Γκάντι ότι
ο κόσμος είναι αρκετά μεγάλος για
να ικανοποιήσει τις ανάγκες όλων
αλλά την απληστία ορισμένων, όχι.
Υπάρχει λοιπόν και στην Ινδία ένα
ισχυρό κίνημα ενάντια σε αυτή την
κοινωνία της εκβιομηχάνισης, της
ανάπτυξης κλπ. Ακόμη και στην
Κίνα, υπάρχουν συνάδελφοι που
με προσκαλούν στην Κίνα, μου
λένε πρέπει να έρθετε στην Κίνα,
έχουμε ανάγκη τις ιδέες σας κλπ.
Με την απίθανη ρύπανση και τα
εκρηκτικά κοινωνικά προβλήματα,
με τα εκατοντάδες εκατομμύρια
ανθρώπων που εξωθούνται στην
εσωτερική μετανάστευση… είναι
μια τρέλα. Στην Αφρική επίσης, κατά
κάποιον τρόπο. Έγραψα και ένα
βιβλίο, «Η άλλη Αφρική, ανάμεσα
στο δώρο και την αγορά», όπου
περιγράφω μια κοινωνία αποανάπτυξης σε πολύ χαμηλό επίπεδο,
αυτοοργάνωσης σε επίπεδο βάσης
κλπ. Αλλά ταυτόχρονα, και στην
Αφρική, η ιδεολογία, η αποικειοποίηση του φαντασιακού μέσα από τα
ΜΜΕ, είναι τρομερή κι εκεί. Οπότε,
αν και οι άνθρωποι ζουν λιτά και
αυστηρά, χωρίς βεβαίως ιδιαίτερη
αφθονία, ελπίζουν, επιθυμούν κάτι
άλλο. Όταν πήγα στην Αφρική πριν
από τριάντα-σαράντα χρόνια, οι
νέοι Αφρικανοί έπαιρναν πολλές
πρωτοβουλίες για να βγάλουν την
Αφρική από την κατάστασή της.
Τώρα, όταν πηγαίνω στην Αφρική,
το μόνο που σκέφτονται οι νέοι
Αφρικανοί είναι πώς να φύγουν,
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πώς να μεταναστεύσουν στη Δύση.
Και αυτό είναι συνέπεια των ΜΜΕ,
είναι συνέπεια της παγκοσμιοποίησης, της παγκοσμιοποίησης της
τηλεόρασης, της πληροφορίας,
της κινητής τηλεφωνίας κλπ. Γιατί
παλαιότερα στην Αφρική, έξω από
τις μεγάλες πόλεις, δεν υπήρχε
τηλεόραση και υπήρχε πολύ λίγο
ραδιόφωνο. Ενώ τώρα, ακόμη και
στην τελευταία γωνιά της ζούγκλας
υπάρχει ένα κινητό τηλέφωνο –που
μπορεί να μη δουλεύει, εντάξει.
Περνάμε στην επόμενη ερώτηση, που αφορά τον τρόπο που
αντιλαμβάνεται τη δημοκρατία ο
Καστοριάδης αλλά και την έννοια
της δημοκρατίας από τη σκοπιά
της αποανάπτυξης.
Το πώς αντιλαμβάνεται τη δημοκρατία ο Καστοριάδης είναι ένα
ζήτημα που πρέπει να θέσουμε
στον Καστοριάδη. Θα έλεγα όμως
ότι, κατά την άποψή του, η δημο-

κρατία είναι αναγκαία, η άμεση
όμως δημοκρατία. Μια κατάσταση
αυτονομίας, όπου ο λαός αποφασίζει τους νόμους του, από το παράδειγμα της Αρχαίας Αθήνας, έστω κι
αν ο λαός δεν είχε τον ίδιον ορισμό
για τον λαό, αφού ο λαός απέκλειε
τους μέτοικους, τις γυναίκες και
τους σκλάβους, αλλά σε κάθε περίπτωση, ο λαός που αποφασίζει
για τη μοίρα του είναι το ιδανικό,

... ο κόσμος είναι
αρκετά μεγάλος για
να ικανοποιήσει τις
ανάγκες όλων αλλά
την απληστία ορισμένων, όχι.

για τον Καστοριάδη, με βάση τη
μυθική Αθήνα του 5ου αιώνα προ
Χριστού. Από τη δική μας σκοπιά,
η αποκήρυξη της κοινωνίας της κατανάλωσης είναι επίσης αποκήρυξη
της έλλειψης μέτρου που βρίσκεται
στη βάση της σύγχρονης κοινωνίας.
Αλλά όταν βγούμε από την έλλειψη
μέτρου, όταν επιστρέψουμε στο
μέτρο, ποιος θα αποφασίσει ποιο
είναι το μέτρο; Στις αρχαίες κοινωνίες, όπου υπήρχαν όρια, τα όρια
τα έβαζαν οι θεοί, η παράδοση, οι
πρόγονοι, τα ιερά βιβλία. Ο Καστοριάδης βλέπει ότι είμαστε άθεοι, ότι
γνωρίζουμε ότι οι θεοί είναι ανθρώπινη κατασκευή, κι από τη στιγμή
αυτή, η μόνη αρχή από την οποία
μπορεί να προκύψει ο νόμος είναι
ο λαός, είτε για το καλύτερο είτε για
το χειρότερο. Συνεπώς, θα έλεγα ότι
η άμεση δημοκρατία είναι το μόνο
νόμιμο σύστημα για τη λειτουργία
μιας ανθρώπινης κοινωνίας –ως
στόχος. Ταυτόχρονα όμως, δεν
πρόκειται για ένα χειροπιαστό πρό-
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γραμμα, όπου θα πούμε ότι, ορίστε,
αύριο μπαίνουμε στην εφαρμογή
της δημοκρατίας, αλλά πρόκειται
για έναν ορίζοντα νοήματος για τους
ανθρώπους που θέλουν να πάνε
σε αυτήν την κατεύθυνση, χωρίς
αυταπάτες. Νομίζω ότι ο Καστοριάδης είχε αυταπάτες, νομίζω πίστευε
πραγματικά ότι ήταν εφικτό. Στη
βάση της διαμάχης με τον Λεφόρ,
αυτό βρίσκεται νομίζω. Εγώ δεν
έχω αυτές τις αυταπάτες.
Όπου ρωτάμε διευκρινιστικά.
Εντάξει, δεν έχετε αυταπάτες,
αλλά η δική σας αντίληψη για τη
δημοκρατία ποια είναι;
Έχω ακριβώς την ίδια αντίληψη για
τη δημοκρατία με τον Καστοριάδη,
με τη διαφορά ότι δεν αντιλαμβάνομαι τη δημοκρατία ως πολιτικό
σχέδιο που θα μπορούσαμε να
εφαρμόσουμε άμεσα κατά τρόπο
πολιτικό, για παράδειγμα με ένα
πολιτικό κόμμα που θα έπαιρνε την
απόφαση να πάρει την εξουσία και
να θεσμοθετήσει τη δημοκρατία.
Αλλά πρόκειται για έναν ορίζοντα
νοήματος που πρέπει να δουλευτεί
στο μυαλό του κόσμου και που παλεύουμε να πραγματοποιηθεί από
πολλά διαφορετικά κόμματα και
μαζικά κινήματα, ξεκινώντας από
μέτρα σαν και αυτά που αναφέρθηκαν στην ομιλία του στην Αθήνα,
δημοψηφίσματα, συνελεύσεις πολιτών, ανακλητότητα των εκπροσώπων κλπ. Πράγματα που πάνε
στην κατεύθυνση της επιστροφής
του λόγου και της ευθύνης πίσω
στον λαό. Και πιο συγκεκριμένα, το
Ποδέμος, το ισπανικό, ένα κόμμα
οργανωμένο οριζόντια και από τη
βάση, είναι μια προσπάθεια προς
τη σωστή κατεύθυνση και είναι κάτι
που μελετάω αυτή την περίοδο.
Σας δείχνω μάλιστα και ένα πολύ
ενδιαφέρον σχετικό βιβλιαράκι από
τους Μικαέλ Λεβί και Ολιβιέ Μπεσανσενό.
Η επόμενη ερώτησή μας είναι πάνω
στη θέση του Καστοριάδη ότι η
επανάσταση θα έπρεπε πρώτα

απ’ όλα να είναι πολιτισμική και τι
ακριβώς εννοούσε.
Εγώ το ερμηνεύω με αυτή τη φράση, για την οποία έχω και ένα μικρό
βιβλίο, «να αποαποικιοποιήσουμε
το φαντασιακό». Νομίζω λοιπόν
ότι επρόκειτο για μια πολιτισμική
επανάσταση με την αυστηρή έννοια
του όρου. Και το βλέπουμε καλά
στην εμπειρία του Μάη του 68. Οι
άνθρωποι δεν έχουν μονολιθική
σκέψη. Έχουμε δύο εγκεφαλικά
ημισφαίρια. Το ένα σκέφτεται προς
τη μία κατεύθυνση και το άλλο προς
την άλλη. Και η επανάσταση είναι
μια στιγμή που το μυαλό μετακινείται. Εγώ το Μάη είδα κόσμο
που το προηγούμενο βράδυ σκέφτονταν ότι, κατά κάποιον τρόπο,
ήταν κομμάτι του συστήματος και
την επόμενη μέρα πήραν σημαίες
κόκκινες και μαύρες κι άρχισαν να
τις βάζουν στη Σορβόνη κλπ. Είναι
μια μετακίνηση που οφείλεται σε
μια απρόβλεπτη κατάσταση, σε
μια κρίση ή οτιδήποτε. Κανείς δεν
ξέρει σε τι οφείλεται αυτή η απότομη
μετακίνηση. Αλλά από καιρό σε
καιρό βλέπουμε τέτοια κινήματα στις
κοινωνίες, κινήματα που προκαλούν
επαναστάσεις.
Τι πήγε λοιπόν λάθος και απέτυχε η αριστερά να αντισταθεί σε
αυτή την αποαποικειοποίηση του

Έχουμε δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια. Το
ένα σκέφτεται προς
τη μία κατεύθυνση
και το άλλο προς
την άλλη. Και η επανάσταση είναι μια
στιγμή που το μυαλό
μετακινείται.

φαντασιακού;
Βεβαίως, θα πρέπει καταρχάς να
ξέρουμε για ποια Αριστερά μιλάμε. Αν πρόκειται για την αριστερά
του τύπου ΠΑΣΟΚ ή το γαλλικό
σοσιαλιστικό κόμμα, πρέπει να
πούμε ότι το δικό τους φαντασιακό
ήταν εντελώς αποικιοποιημένο και
συνεπώς δεν είχαν ποτέ το σχέδιο
να αποαποικιοποιήσυν το φαντασιακό. Ήταν απλώς μια διαφορετική
μορφή παραγωγικισμού, ήταν εντελώς ενσωματωμένα στο σύστημα,
βυθισμένα στο καταναλωτικό και
καπιταλιστικό φαντασιακό.
Να μιλήσουμε όμως και για τη
ριζοσπαστική αριστερά, τη μαρξιστική λενινιστική, τη σύγχρονη
ριζοσπαστική αριστερά, τον Μελανσόν στη Γαλλία, τον ΣΥΡΙΖΑ
στην Ελλάδα.
Ο Μελανσόν είναι ένα πολύ καλό
παράδειγμα αυτού που λέγαμε πριν,
κάποιου που έχει δύο εγκεφαλικά
ημισφαίρια, το ένα εξακολουθεί να
είναι παραγωγικίστικο και το άλλο
έχει μπει στην αποανάπτυξη. Κάποιες φορές κάνει δηλώσεις που
είναι στο πνεύμα της αποανάπτυξης. Παραδέχεται ότι ανακάλυψε την
οικολογία με μεγάλη καθυστέρηση,
Είχε τον σοσιαλισμό αλλά του έλειπε η οικολογία για να φτάσει στον
οικοσοσιαλισμό. Τακτικά όμως,
συνδέονται με το κομμουνιστικό
κόμμα, που στον μεγαλύτερο βαθμό
παραμένει παραγωγικίστικο. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα των
πολιτικών, Δυστυχώς, δεν έχουν
αρκετά ισχυρές πεποιθήσεις που να
είναι σε θέση να υπερασπιστούν,
αναζητούν συμβιβασμούς, αναζητούν τη συναίνεση, για να μπορέσουν να εκλεγούν κλπ. Οπότε,
η νοοτροπία των περισσότερων
πολιτικών, που βεβαίως κάνουν
μεγάλο λάθος κατά τη γνώμη μου,
είναι ότι, αν υιοθετήσουν ένα σαφώς
αποαναπτυξιακό σχέδιο, αυτό δεν
θα έχει εκλογική επιτυχία. Ακόμη
και ο Ζοζέ Μποβέ, όταν κατέβηκε
υποψήφιος, αρνήθηκε τις πεποιθήσεις του για τακτικούς λόγους –και
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πιστεύω ότι έκανε λάθος. Πιστεύω
ότι έκανε λάθος γιατί δεν είχε τίποτε
να χάσει. Και, τη στιγμή αυτή, το
σημαντικό δεν είναι να πάρουμε
την εξουσία. Ναι, εντάξει, αποσκοπούμε στην εξουσία, είναι στον
ορίζοντα. Το σημαντικό όμως είναι
να έχουμε πεποιθήσεις και να τις
μεταδίδουμε.
Τον ρωτάμε λοιπόν στη συνέχεια
αν κατά τη γνώμη του η σύγχρονη
ριζοσπαστική αριστερά έχει ανάγκη
από ένα νέο φαντασιακό, αν ένα
νέο φαντασιακό θα έπρεπε να είναι
ζητούμενο για τη ριζοσπαστική αριστερά και αν η αποανάπτυξη μπορεί
να παίξει αυτόν τον ρόλο. Φυσικά
απαντάει θετικά. Και το επόμενο
ερώτημα είναι αν η αριστερά είναι
έτοιμη για αυτό.
Λοιπόν λέει, προφανώς, ένα νέο
φαντασιακό είναι σαν το σύμπαν
του Πασκάλ, το κέντρο και η περιφέρεια είναι κάτι ρευστό. Αλλά ναι,
η αλλαγή παραδείγματος, για να το
πούμε αλλιώς, ένα διαφορετικό όραμα για τον κόσμο, με τις πρακτικές
συνέπειες που αυτό συνεπάγεται,
ναι, είναι πράγματι αναγκαίο. Δεν
ξέρω όμως αν θα είναι η αριστερά

αυτή που θα το κάνει. Υπάρχουν
ακόμη και άνθρωποι της δεξιάς που
αγκαλιάζουν πολλές από αυτές τις
ιδέες. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ίσως
μια επιθυμία που θα αναδυθεί από
τη βάση, από ένα κίνημα που θα
αναδυθεί από τη βάση, που θα
αρνηθεί ίσως να μπει κάτω από
την ταμπέλα της δεξιάς ή της αριστεράς.
Το επόμενο ερώτημα αφορά το
δίλημμα ρήξη ή συναίνεση.
Κι εδώ ο Λατούς είναι αφοπλιστικός: χρειάζεται λέει μια συναίνεση
υπέρ της ρήξης. Ας το κρατήσουμε
αυτό για το τέλος. Και συνεχίζει
φέρνοντας ένα παράδειγμα, για
να επιστρέψει στο προηγούμενο
ζήτημα, φέρνει ένα παράδειγμα
από τις ΗΠΑ, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαμαρτυρήθηκαν
πρόσφατα στη Νέα Υόρκη για την
κλιματική αλλαγή. Και είναι η πρώτη
φορά που υπήρξε ένα τέτοιο κίνημα
για την κλιματική αλλαγή. Άνθρωποι
που κατέβηκαν στον δρόμο για να
διαμαρτυρηθούν για αυτό το θέμα,
κάτι πραγματικά νέο, που δεν ανήκει
ούτε στη δεξιά ούτε και στην αριστερά. Ένα κίνημα πολιτών.

Μα, ρωτάμε, στον βαθμό που η
αποανάπτυξη μιλάει για πράγματα
όπως η άμεση δημοκρατία και αυτοδιαχείριση, μπορούμε πραγματικά
να εγκαταλείψουμε τη διάκριση
δεξιάς/αριστεράς; Η αυτοδιαχείριση
είναι μια υπόθεση της Αριστεράς.
Όπου ο Λατούς μας απαντά ότι την
αυτοδιαχείριση μπορούμε να τη
βρούμε και στους πρωτοχριστιανους. Οι πρώτοι χριστιανοί λέει
ζούσαν σε αυτοδιαχείριση, σε αυτόνομες κοινότητες. Και όταν βάλαμε
το ζήτημα του ιστορικού βάρους της
διάκρισης δεξιάς/αριστεράς και της
πόλωσης ιδιαίτερα σε χώρες όπως
η Ελλάδα και η Ισπανία, ο Λατούς
έθεσε δύο ζητήματα διευκρινιστικά.
Το πρώτο είναι ότι έχουμε τεράστια
δυσκολία να κάνουμε αυτή την αριστερά να κουνηθεί επιτέλους. Και το
δεύτερο είναι ότι τα κινήματα βάσης,
όπως οι αγανακτισμένοι, ακόμη και
αν οι ιδέες τους έρχονται από την
αριστερά, δεν ταυτίζονται, δεν συνδέονται πραγματικά με τον άξονα
δεξιά/αριστερά, βρίσκονται σε ρήξη
με το σύστημα, συμπεριλαμβανομένου του πολιτικού συστήματος,
συμπεριλαμβανομένου του πολιτικάντικου παιχνιδιού μεταξύ δεξιάς
και αριστεράς.
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Νεοσυντηρητισμός: Η Κρυφή
Γοητεία της Μπουρζουαζίας
Aντώνης Μπρούμας

“Ç ïéêïíïìéêÞ åðéóôÞìç ìðïñåß íá åßíáé ç êáëýôåñç ìÝèïäïò
áëëÜ ï óêïðüò ðáñáìÝíåé íá áëëÜîïõìå ôçí [áíèñþðéíç] øõ÷Þ”
Margaret Thatcher, 1981.
ήμερα ο συντηρητισμός σηκώνει ξανά κεφάλι. Την ώρα
που ιδεολογίες μίσους, θρησκευτικοί φανατισμοί, ρατσιστικά
παραληρήματα, ψευδοεπιστημονικές αντιλήψεις και θεωρίες συνωμοσίας αποκτούν εντυπωσιακή
δημοφιλία στην κοινωνική βάση
και φασιστικά/ναζιστικά κινήματα
κάνουν την εμφάνισή τους στον
δημόσιο χώρο, οι οικονομικές και
πολιτικές ελίτ διανθίζουν την εμμονή τους στις νεοφιλελεύθερες
οικονομικές συνταγές με έντονα
στοιχεία εθνικισμού και κοινωνικού
αυταρχισμού. Πώς όμως συνδέονται αυτά τα φαινόμενα και πώς
μεταλλάσσουν την κυρίαρχη νεοφιλελεύθερη ιδεολογία; Αλλά κυρίως

Σ

να κάνουμε κάθε
καρδιά μας μία
εξέγερση, που θα
αλλάξει συθέμελα τον
κόσμο των κρατών και
του κεφαλαίου

ποια η διαφωτιστική δουλειά του
ευρύτερου ανταγωνιστικού κινήματος απέναντι στον σύγχρονο
νεοσυντηρητισμό;
Ο νεοφιλελευθερισμός αποτελεί
την πιο ξεκάθαρη εκπροσώπηση
του κεφαλαίου στον χώρο των
ιδεών. Πρεσβεύει την απελευθέρωση της επιχειρηματικότητας
από κάθε περιορισμό ως τον
πιο κατάλληλο δρόμο για την
ανθρώπινη ευτυχία. Προάγει μία
εφαρμοσμένη ηθική και πολιτική
ψευδοεπιστήμη, που υπόσχεται
την επίλυση όλων των κοινωνικών
ζητημάτων μέσα από αγοραίους
υπολογισμούς κόστους/όφελους
σε συναλλαγές μεταξύ εγωιστικών
μονάδων. Προωθεί έτσι τη λογική
της καπιταλιστικής αγοράς σε
κάθε πτυχή ανθρώπινης δραστηριότητας. Μία τέτοια απελευθέρωση της κοινωνικής εξουσίας
του κεφαλαίου από κάθε δεσμό
και όριο δεν θα μπορούσε ποτέ
να έχει αρμονική σχέση με τις
δημοκρατικές κατακτήσεις των
καταπιεζόμενων τάξεων.
Στην εποχή μας, οι υποσχέσεις
ενός ευδαιμονικού καταναλωτισμού και μίας εξατομικευμένης
ελευθεριότητας τελούν για τους
από κάτω σε όλο και μεγαλύτερη
απόσταση από την καθημερινότητα της καθολικής κυριαρχίας

του μπάτσου και του αφεντικού,
της εντατικοποιημένης εκμετάλλευσης, της γενικής ένδειας και
ελλιπούς πρόσβασης σε κοινωφελείς υπηρεσίες, της διάρρηξης του
κοινωνικού ιστού και ενός όλο και
πιο μολυσμένου και αφιλόξενου
φυσικού/ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Σε αυτό το κοινωνικό
τοπίο, η κυρίαρχη νεοφιλελεύθερη
ιδεολογία προσεταιρίζεται νέες
συγκολλητικές ουσίες κοινωνικής
συναίνεσης γύρω από τον διάχυτο
φόβο, το μίσος για τον άλλο και,
φυσικά, γύρω από το έθνος και
τις μεγάλες αφηγήσεις του. Η
προσπάθεια αυτή βρίσκει ήδη
δουλεμένο έδαφος σε μία κατακερματισμένη κοινωνία, όπου οι
συλλογικές σχέσεις αλληλεγγύης
και συνεργασίας είναι ιδιαίτερα
αδύναμες και πολλοί παίρνουν
θέσεις απέναντι στο υπάρχον με
βάση έναν υπερβατικό εθνικιστικό
κοινοτισμό παρελθοντολογικών
νοήσεων και χαμηλού προσωπικού κόστους.
Σε αυτό το κοινωνικο-ιστορικό
πλαίσιο, η κυρίαρχη ιδεολογία
μεταλλάσσεται, διατηρώντας χαρακτηριστικά άκρατου νεοφιλελευθερισμού αλλά μπολιάζοντάς τα
με έναν εθνικισμό ολοκληρωτικού
τύπου, που έχει τις δυνάμεις να
ανασυνθέσει τον κοινωνικό ιστό
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ως καύσιμη ύλη μίας καπιταλιστικής μηχανής σε πόλεμο. Δεν είναι
τυχαίο ότι το κάλεσμα του εθνικιστή Ινδού Πρωθυπουργού Μόντι
στις πολυεθνικές να επενδύσουν
σε μία Ινδία πιο απελευθερωμένη
από περιορισμούς για το κεφάλαιο συνδυάζεται αρμονικά με το
μότο: «Είμαστε ένα έθνος νέων με
μία βαθιά παράδοση και πολλές
[ανταγωνιστικές] δυνατότητες».
Και με τα λόγια του ακροδεξιού
Ούγγρου Πρωθυπουργού Βίκτορ
Όρμπαν: «Τα φιλελεύθερα δημοκρατικά κράτη δεν μπορούν να
παραμείνουν παγκοσμίως ανταγωνιστικά». Για να προσθέσει ο
ίδιος ότι χώρες όπως η Κίνα, η

Τουρκία και η Ρωσία, «καμία από
τις οποίες δεν είναι φιλελεύθερη
και κάποιες από αυτές δεν είναι
καν δημοκρατίες», αποτελούν
παραδείγματα χωρών ανταγωνιστικά ανώτερων στο σύγχρονο
παγκόσμιο περιβάλλον.
Οι ιδεολογίες δεν αλλάζουν μόνο
τον κόσμο αλλά, αναγκαστικά,
συγκροτούνται και πάνω σε αυτόν.
Η ανάδυση ενός νεοφιλελεύθερου
ολοκληρωτισμού στα συντρίμμια
του πολιτικού φιλελευθερισμού
αποτελεί συνειδητή επιλογή των
οικονομικών και πολιτικών ελίτ για
τη διατήρηση της ηγεμόνευσής
τους σε έναν όλο και πιο ασταθή,
κρισιακό και δικτυωμένο κόσμο.

Στις προκλήσεις της σύγχρονης
κοινωνικής αναμέτρησης, τα
αυτόνομα κοινωνικά κινήματα
καλούνται, ταυτόχρονα με τους
κοινωνικούς αγώνες, να κοινωνικοποιήσουν και έναν πραγματικά
αντικαπιταλιστικό διαφωτισμό,
που δεν θα συντρίβει μόνο τα ιδεολογήματα του νεοφιλελεύθερου
ολοκληρωτισμού αλλά θα ανοίγει
και απτές προοπτικές ριζοσπαστικών αλλαγών. Και αν, όπως
έχει πει η Θάτσερ, σκοπός του
συστήματος είναι ο έλεγχος των
ψυχών, τότε να κάνουμε κάθε
καρδιά μας μία εξέγερση, που θα
αλλάξει συθέμελα τον κόσμο των
κρατών και του κεφαλαίου.
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Ο Συντηρητισμός στο κίνημα
Νώντας Σκυφτούλης

Έ

νας κοκινσταδόρ στο µέσο του
ωκεανού δεν µπορεί να είναι συντηρητικός. Η συνθήκη που βρίσκεται,
µέρος της οποίας είναι και ο ίδιος, δεν του
το επιτρέπουν. Η αλλαγή της κατάστασης
είναι συχνή το ίδιο και οι όροι πλεύσης,
µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας αλληλοδιάδοχης ρευστότητας όπου και οι πιο
γρήγορες απαντήσεις δεν είναι επαρκής
συνθήκη σωτηρίας του ταξιδιού. Στην
προκειµένη περίπτωση δεν υπάρχει προκαθορισµένη τροχιά και ο τόπος δεν είναι
κοινός. Ο Θεός έχει ήδη παραµεριστεί από
τη στιγµή της επαφής µε τον Ατλαντικό, και
κανένα «καθολικό είναι» δεν µπορεί πλέον
να κανονικοποιήσει τη συµπεριφορά
εντός του ωκεανού. Ο κονκισταδόρ έχει
µια επιλογή που αποτελεί και την επαρκή
συνθήκη της σωτηρίας του. Τη διαρκή αυτοαναίρεση του στο κέντρο του ωκεανού
παντός καιρού. Με αυτόν τον τρόπο έχει
πιθανότητες να σώσει τη ζωή του, αλλά
αυτό που θα διασωθεί απολύτως είναι ο
«ρόλος» του ως κονκισταδόρ. Βεβαίως
και αυτόν το ρόλο θα τον χάσει µε την
εγκατάστασή του στις ανατολικές ή δυτικές
Ινδίες. Τόσο σισύφεια είναι η τροχιά του
ατόµου, του ατόµου που γεννήθηκε στον
τάφο του θεού. Θα τα καταφέρει;
Η εµπειρία έδειξε πως χρειάζεται να
πληρωθούν πολλά ελλείµµατα, για να
µπορεί ο νεωτερικός ή ο µετανεωτερικός
άνθρωπος να επιβιώσει σαν κονκισταδόρ
στο µέσον του ωκεανού. Του χρειάζεται
ακόµη η ζεστή ασφάλεια του θεού του
καθολικού είναι, το «εµείς», οι ήσυχες
τοπικές λίµνες και κυρίως το έδαφος, η
στεριά (λες και όλα αυτά, µαζί και η στεριά,
δεν αιωρούνται στο σύµπαν!). Και αν αυτά
σήµερα δεν υπάρχουν, θα δανειστεί όποιες
αφαιρέσεις του παρελθόντος χρειάζονται,
προκειµένου να «συντηρηθεί» και να
«συντηρήσει».

Τι είναι Συντηρητισµός µέσα στο κίνηµα και ποιον µπορούµε να αποκαλούµε
Συντηρητικό; Ποιο είναι το ασφαλές
κριτήριο που καθορίζει το Συντηρητισµό ως αξιόπιστη ονοµατοδοσία;
Υπάρχει κριτήριο αποκαθαρµένο από
αφαιρέσεις, ιδεολογίες και οµαδικές
προκαταλήψεις; Η γνώµη µας είναι ότι
υπάρχει και µάλιστα είναι τόσο ισχυρό
και αξιόπιστο όσο και το αίσθηµα του
φόβου του ατόµου απέναντι στην εµπειρία του ανοικτού.
∆ύο κατά την γνώµη µας είναι τα στοιχεία που προσδιορίζουν τον συντηρητισµό εντός και εκτός κινήµατος. Πρώτον
η προσπάθεια συντήρησης προηγούµενων αφαιρέσεων και εµπειριών και
δεύτερον η συστηµικότητα, σε επίπεδου
λόγου σίγουρα, που διακρίνει την πλειοψηφία των οµαδοποιήσεων του χώρου,
αντιεξουσιαστικού και αριστερού.
Η προσπάθεια συντήρησης προηγούµενων αφαιρέσεων γίνεται προφανώς
λόγω πολιτικού ελλείµµατος και όχι
λόγω πίστης. Αυτή η διαδικασία είναι
εµφανής τόσο στην υιοθέτηση όλης
της αφαίρεσης όσο και του λόγου ή της
γλώσσας που χρησιµοποιείται και παραπέµπει σε προγενέστερες εµπειρίες. Η
πλατφόρµα του ιστορικού υλισµού για
παράδειγµα αναδύεται σε µια καινοφανή προσπάθεια να εξηγηθούν τα πάντα,
από το νέο αντιφασισµό µέχρι τη νέα
συνθήκη των ανισοτήτων των τάξεων,
των κοινωνικών στρωµάτων κ.ο.κ. Τι κι
αν έχει διαλυθεί το φορντικό µοντέλο,
τι κι αν έχει διαλυθεί η ζωή η ίδια και ο
κοινωνικός δεσµός; Η απάντηση είναι ο
ιστορικός υλισµός για αρκετές οµάδες.
Σε τελευταία ανάλυση, είναι σαν να
προωθούν ασυνείδητα ως λύση του
κοινωνικού προβλήµατος σήµερα ένα
ΚΚΕ ή µια οργάνωση επαναστατών,

λύσεις µιας περιόδου που πέρασε και
δεν θα επιστρέψει. Αυτός ο κινηµατικός
συντηρητισµός, και το ξαναλέµε είναι
από έλλειµµα περισσότερο και όχι από
επιλογή, βάζει µια προοπτική για τους
φορείς της. Να είναι πάλι εκτός σε µεγάλες καταιγίδες όπως ήταν και στο
∆εκέµβρη του ‘08. Και για να επαναφέρουµε το παράδειγµα του ωκεανού
(κρίση εκπροσώπησης ενσωµάτωσης,
διάλυση του κοινωνικού δεσµού, ρευστότητα αξιών και σηµασιών)
δεν είναι δυνατόν να αντιµετωπίσουµε
τις καταστάσεις του ωκεανού µε την
αφαίρεση και εµπειρία µιας καταιγίδας
που µας έτυχε σε µια λιµνούλα. Αυτό
το συµπέρασµα µας το φωνάζει και ο
παγκόσµιος χάρτης. Οι καθεστωτικές
αφαιρέσεις από τον µ-λ στην κίνα και
στην Κορέα µέχρι τις ισλαµικές µόνο
µε την απόλυτη βία υπάρχουν.
Πέραν όµως της συντήρησης των
προηγούµενων αφαιρέσεων, υπάρχει
και η συντήρηση καινοφανών αξιών
και σηµασιών που εν είδει ιδεολογικών
κατασκευών σκοπεύουν να συντηρήσουν και την ίδια την οµάδα µαζί µε τις
αξίες-θέσφατα που έχουν υιοθετήσει. Αν
ας πούµε µια οµάδα ή συλλογικότητα
έχει δηµιουργηθεί µε βάση δύο-τρεις
αξίες-θέσφατα προκειµένου να προσδιοριστεί, χάνεται ο προσδιορισµός και
εµµένουν σε ένα αξιακό το οποίο δεν
αφορά κανέναν. Αυτή είναι η κανονική
ουσία του ακραίου συντηρητισµού.
Και για να το κάνω πιο σαφές, πρόκειται για την οργάνωση του νοικοκυριού
µιας οµάδας αναρχικής ή αριστερής ή
ενός κόµµατος ή ενός κράτους κοκ.
Και το ΚΚΕ έχει εδώ και 20 χρόνια µια
συγκεκριµένη τακτική και η οποία θα
το καταστρέψει στο τέλος, γιατί δεν
µπορεί να αλλάξει τώρα. Οι Ιδεολογικές
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καβάτζες και βεβαιότητες είναι βολικές,
αλλά είναι και αυτοκαταστροφικές. Ο
συντηρητισµός σαν σαράκι είναι αυτός
που έφαγε τα σωθικά του υπαρκτού, και
αυτός είναι που θα φάει τα σωθικά ενός
κινήµατος που αρνείται το ρηξικέλευθο
και το άβολο και προτιµά την στασιµότητα.
Συστηµικό είναι άλλη µια λέξη από
τη φαρέτρα του ριζοσπαστισµού που
εκτοξεύεται για να δηλώσει µια πολιτική
που παράγεται από το κυρίαρχο σύστηµα και αναπαράγεται ακόµη και από
οµαδοποιήσεις στο κίνηµα για τον άλφα
η βήτα λόγο, και που τελικά ευνοούν
και ενισχύουν το σύστηµα ως ολότητα.
Όµως τα πράγµατα δεν είναι τόσο απλά.
Συστηµική µπορεί εξίσου να είναι και
µια οµάδα που δηµιουργεί ένα σύστηµα
αξιών, τρόπων αλλά και αφαιρέσεων
µε µοναδικό σκοπό να υπάρξει και να
ανατροφοδοτείται µέσα από το σύστηµα
της αυτοαναφόρικότητας της. Σαν ένας
οργανισµός που επιβιώνει ανατροφο-

δοτούµενος δια µιας συγκεκριµένης
επαναληπτικής διαδικασίας και απαιτεί
αρχή, µέσον και τέλος. Μια αντικαπιταλιστική συλλογικότητα δηλαδή δεν
είναι κατ’ ανάγκην αντισυστηµική.
Αντιθέτως, αν οι αφαιρέσεις που προτάσσει είναι αυτοαναφορικές, τότε είναι
σε µια προηγούµενη κατάσταση από
την υπάρχουσα. Ο συστηµικός τώρα
συντηρητισµός –µια ταυτολογία για
οικονοµία- δεν δίνει καµία προοπτική.
Είναι η διαχείριση µιας κατάστασης για
ένα σύνολο επιβιώσεων. Η οριοθέτηση
ή οροθέτηση µιας οµαδοποίησης, η
απόκτηση πολιτικής ισχύος καθώς
και οι τρόποι ανατροφοδότησης και
αναπαραγωγής της την καθιστούν και
συστηµική και συντηρητική
Όλα αυτά που είπαµε δεν αφορούν το
«υποκείµενο» του κινήµατος το οποίο
σε καµία περίπτωση δεν είναι συντηρητικό, διότι είναι µέσα στη ρευστότητα
και στη διαρκή ανανέωση αλλά τις
οργανωτικές και ιδεολογικές οµαδο-

ποιήσεις που στην προσπάθεια τους
να αναδείξουν κάποιο λόγο ή δράση
γρήγορα συντηρητικοποιούνται και
γίνονται προβλέψιµοι και επαναληπτικοί.
Φυσικά υπάρχει έξοδος από τον κύκλο
αυτό της συντήρησης. Είναι η ευθυτενής
στάση του κονκισταδόρ στο µέσο του
ωκεανού, όπου σχεδιάζει και προτείνει
λύσεις για κάθε συνθήκη που βιώνει και
κυρίως έχει προσανατολισµό. Ένα νέο
κόσµο και προς τα εκεί κατευθύνεται.
Όποιος θέλει παλιό κόσµο ας κατέβει
από το πλοίο. ∆εν γίνεται κάποιος κονκισταδόρ µε το µαστίγιο.
Υ.Γ. Και ενώ και αυτός ακόµα ο Οτσαλάν
έχει υιοθετήσει πολιτικά τη σύγχρονη
ρευστότητα της άµεσης δηµοκρατίας
απέναντι στις συντηρητικές βεβαιότητεςτου µ-λ, πιο προωθηµένα φαινοµενικά πολιτικά ρεύµατα αρνούνται
να αποδράσουν από τη σιγουριά του
Συντηρητισµού.

17

18

Â

Μια κοινωνία συντηρητική;
Μια κοινωνία
σε αναζήτηση νοήματος
Φιλήμονας Πατσάκης
τη Μέση Ανατολή ιδρύθηκε
ένα χαλιφάτο, που παρόλη τη
θνησιγένειά του κάνει φανερό
το τέλος των εθνικών βεβαιοτήτων, το
ίδιο συμβαίνει με την επαναχάραξη
των συνόρων της Ουκρανίας. Η αλλαγή του κοινωνικού χάρτη σε όλες
τις χώρες του κόσμου, το τέλος των
κοινωνικών συμβολαίων, η διαρκής
επέκταση της κατάστασης εξαίρεσης
σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής,
όπως έδειξε και ο νέος αντιτρομοκρατικός νόμος που ψηφίστηκε στις αρχές
Οκτωβρίου στην Αυστραλία και δίνει
απόλυτα δικαιώματα στις μυστικές
υπηρεσίες, την αστυνομία και τον
στρατό, αντιγράφοντας ουσιαστικά
νόμους σε εμπόλεμες συνθήκες. Η
αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής του
πολέμου και η αφαίρεση του σώματος από τον κεντρικό πυρήνα της
σύγκρουσης, η ευκολία με την οποία
ξεσπούν μικρής ή μεγάλης εμβέλειας
εμφύλιοι, η ευκολία με την οποία
αφαιρούνται ζωές σε όλο τον κόσμο,
η πλήρης κατάρρευση της μεταπολεμικής συναίνεσης και η απουσία
οποιασδήποτε ορατής δυνατότητας
νέων όρων συναίνεσης δημιουργούν
μια πλήρη κατάρρευση της εδραιωμένης έννοιας των υποκειμένων και
μια συνακόλουθη τεράστια κρίση των
ιδεολογικών και πολιτικών μορφών
εκπροσώπησης. Σε αυτό το τοπίο
ακούμε κάποιες κοινοτοπίες, ότι δη-

Σ

λαδή παρατηρείται μεγάλη άνοδος
των συντηρητικών αντανακλαστικών της κοινωνίας. Είναι πράγματι
φανερή η εκλογική άνοδος των
φασιστικών μορφωμάτων σε όλο
τον Δυτικό κόσμο, επίσης οι πορείες
υπεράσπισης της οικογένειας και
των αξιών της στη Γαλλία ήταν
πραγματικά τεράστιες, αλλά και
σε όλο τον κόσμο η υπεράσπιση
των αξιών της συντήρησης δείχνει
να κερδίζει έδαφος. Προς τι λοιπόν
η χρήση της λέξης κοινοτοπίες;
Σε αυτό το άρθρο θα ήθελα να
δείξουμε ότι όλη αυτή η αλλαγή
παραδειγμάτων που αναφέραμε
έχει επηρεάσει άμεσα και την κυβερνησιμότητα, έχει ορίσει ευρύτερες
δυνατότητες αποστοίχισης από τα
μέχρι τώρα δεδομένα και έχει φέρει

Η συντήρηση
θα ηττηθεί όταν
η ελευθερία θα
αποκτήσει διαστάσεις
έμπρακτης και
πρακτικής βελτίωσης
των όρων του βίου

εμφανή σημάδια αμηχανίας και στο
συντηρητικό στρατόπεδο.
Ο συντηρητισμός εμφανίζεται για
πρώτη φορά στα τέλη του 18ου
και τις αρχές του 19ου αιώνα σαν
αντίδραση στον αυξανόμενο ρυθμό
οικονομικής και πολιτικής αλλαγής
που επέφερε η Γαλλική επανάσταση. Με στοιχεία όπως η παράδοση,
ο πραγματισμός, η ιεραρχία, και η
έννοια της αυθεντίας ο συντηρητισμός απέκτησε πολλές μορφές,
κινήθηκε σε πολλές κατευθύνσεις.
Η αυθεντία θεωρείται εγγύηση της
κοινωνικής σταθερότητας στον βαθμό που γεννάει την πειθαρχία και
τον σεβασμό, ενώ οι κοινές αξίες
και η κοινή κουλτούρα θεωρούνται παράγοντες σταθερότητας. Οι
εχθροί του συντηρητισμού είναι η
ανεκτικότητα, μια πολυπολιτισμική και διαθρησκευτική πολιτική
οντότητα, καθώς και η χωρίς σαφείς περιορισμούς ατομικότητα.
Γρήγορα το κράτος απέκτησε τη
διάσταση της μοναδικής πολιτικής
οργάνωσης που μπορούσε να διασφαλίσει τους όρους της κοινωνικής οργάνωσης που θεωρούσαν
αδιαπραγμάτευτες οι περισσότερες
τάσεις του συντηρητισμού. Η σχέση
της εφαρμοζόμενης πολιτικής με το
κράτος είναι ένα τεράστιο ζητούμενο
της σημερινής συντηρητικής ή και
φασιστικής προοπτικής. Η δε κρίση
της εθνικής-κρατικής οντότητας που
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έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις έχει
επιφέρει μια αλλαγή της σχέσης
των συντηρητικών με την κοινωνία.
Εξηγούμε, εκεί που ο συντηρητισμός εξέφρασε μια επελαύνουσα
ταυτότητα εθνοτικής καταγωγής
τώρα καλείται να διαχειριστεί μια
αμυντική διαδικασία ρομαντικού
υπόβαθρου. Αυτή η κρίση ταυτότητας και πολιτικής έκφρασης καθιστά τον συντηρητισμό μέρος της
παρακμής, μια δυνατότητα ανάμεσα
σε πολλές άλλες.
Το 1908, ο Σορέλ επέκρινε τον Μαρξ
διότι δεν πρόβλεψε ότι μια επανάσταση που πραγματοποιείται σε
εποχές ξεπεσμού θα μπορούσε να
ανάγει σε ιδανικό της το παρελθόν
ή ακόμα και τον κοινωνικό συντηρητισμό. Μπορούμε να αναγάγουμε
τον φασισμό στις συντηρητικές
ιδεολογίες, θεωρώ ότι η απάντηση
δεν είναι εύκολη. «Προτείνουμε την
καθιέρωση της ψήφου στις γυναίκες
και ως αρχή δικαιώματος ψήφου τα
18, κατάργηση της άνω βουλής, σύγκληση συντακτικής επιτροπής για
την καθιέρωση νέου συντάγματος,
υποχρεωτικό οκτάωρο, συμμετοχή
των ιταλών εργατών στην τεχνητή
διαχείριση της βιομηχανίας, κατάσχεση συγκεκριμένου μέρους
της εκκλησιαστικής περιουσίας και
δήμευση του 85% από τα κέρδη του
πολέμου». Μέρος του πρώτου φασιστικού προγράμματος των Ιταλών

φασιστών που ανακοινώθηκε το
1919, το οποίο μαζί με την αναπροσαρμογή των σχέσεων του ατόμου
και της συλλογικότητας –έτσι ώστε
το άτομο να έχει ολοκληρωτικά εκμηδενιστεί μπροστά στο συμφέρον
της κοινότητας, μιας κοινότητας που
μόνο αρμόδιο να την ορίσει είναι
το κράτος–, μαζί με την επέκταση
των εξουσιαστικών μηχανισμών σε
κάθε πτυχή της ζωής και μαζί με την
ανάγκη επιβολής του πολέμου ως
μόνου αναζωογονητικού πολιτικού
προτάγματος έφερε τους φασίστες
σε συχνή σύγκρουση με συντηρητικές πεποιθήσεις ριζωμένες στους
θεσμούς της οικογένειας, της εκκλησίας και της μέχρι τότε εκφρασμένης
κοινωνικής τάξης. Υπάρχουν βέβαια

Καθώς το ανήκειν
καταρρέει και το
εξουσιαστικό πλαίσιο
φασιστικοποιείται,
δημιουργείται ένα
τεράστιο κενό στην
πολιτική δομή των
κοινωνιών.

και έντονες συγκλήσεις που εκφράστηκαν στη στελέχωση του κρατικού
μηχανισμού από τη συντηρητική
πολιτική ελίτ, όμως και αυτή ακόμα
η εικόνα του συμβιβασμού καθιστά
την σχέση αυτή περίπλοκη. Η απώτατη φασιστική αισθητική εμπειρία
ήταν ο πόλεμος, όπως προειδοποιούσε ο Μπέντζαμιν το 1936. Οι
κοινωνίες άραγε γιατί ακολουθούν
τέτοια προτάγματα; Η ζεστασιά να
ανήκουν σε μια ενότητα, με πλήρη
επίγνωση της ταυτότητάς τους,
του ιστορικού πεπρωμένου και της
δύναμης που απορρέει από αυτά,
ο ενθουσιασμός της συμμετοχής σε
ένα μεγάλο συλλογικό εγχείρημα,
η ικανοποίηση να βυθίζεται σε ένα
κύμα κοινών συναισθημάτων και να
θυσιάζει τις μικρές του ανησυχίες
για ένα (απολύτως απροσδιόριστο)
κοινό καλό, και το συγκλονιστικό
συναίσθημα της κυριαρχίας, ήταν
κάποιοι λόγοι σύγκλισης. Σήμερα,
αν και οι λόγοι να εκφράζονται συντηρητικά αντανακλαστικά παραμένουν εν πολλοίς ίδιοι, η ποιότητά
τους αλλάζει συντριπτικά.
Η εθνική κρατική οντότητα, η «πραγμάτωση του λόγου», έπρεπε να
προσληφθούν ως συμπαγείς και
ομοιογενείς κλειστές πολιτιστικές
και πολιτικές τάξεις και να νομιμοποιηθούν ως αναγκαίες και ολιστικά
συγκροτημένες νοηματικές κατασκευές. Τα κλειστά «συμβολαιακά»
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πολιτικά πρότυπα, οι αμετάλλακτοι
εθνικοί πολιτισμοί και οι αποκλειστικές συλλογικές ταυτότητες ήταν
μέρος μιας ιστορικής διαδικασίας
που εμφανίστηκε ως οριστική και
φυσική. Αυτό το οριστικό καταρρέει
σήμερα, δημιουργώντας πολλαπλές δυνατότητες. Οι ιστορικές
σκουριές που κουβαλούσαν αυτά
τα εξουσιαστικά σχήματα βγήκαν
στην επιφάνεια. Το κύριο μέλημα.
H έκρηξη που παρατηρείται για την
κρίση ταυτοτήτων της εποχής μας,
αναδεικνύεται ταυτόχρονα και παράλληλα προς την εξασθένιση της
ιδεολογικής συνοχής και νοηματικής
αρτιότητας των φιλελευθέρων κοινωνιών και σε μια συγκυρία όπου
αναθεωρούνται εκ βάθρων όλες
οι παραδοσιακά ισχύουσες παραστάσεις για τη σχέση του ατομικού
με το συλλογικό, του εθνικού στο
σύνολό του, του πολιτιστικού με το
πολιτικό, και ευρύτερα της σχέσης
του ανθρώπου με το περιβάλλον.
Δεν υπάρχουν κλειστές κοινωνικές
νόρμες και η εξουσία, ακολουθώντας τις δύο εμβληματικές φράσεις
της Θάτσερ: «δεν υπάρχει κοινωνία αλλά μόνο άτομα» και «δεν
υπάρχει εναλλακτική», προσπαθεί
να οχυρωθεί γύρω από έναν νέο
απολυταρχισμό. Έτσι, οι ιδεολογικοί

μηχανισμοί που ήταν μέχρι σήμερα
επιφορτισμένοι με την εξασφάλιση
της λειτουργικής και πολιτιστικής
ομοιογένειας και της κανονιστικής
αυτοτέλειας των κοινωνιών, αποδυναμώνονται, αποφορτίζονται και
γενικά αποδομούνται. Καθώς το
ανήκειν καταρρέει και το εξουσιαστικό πλαίσιο φασιστικοποιείται,
δημιουργείται ένα τεράστιο κενό
στην πολιτική δομή των κοινωνιών.
Υπό τους όρους αυτούς, το παλιό
ζήτημα της σήμανσης του πρώτου πληθυντικού προσώπου, του
Εμείς, θα τεθεί πάλι και με νέους
όρους επί τάπητος. Στο εξής, η
κοινωνία των ελεύθερων ανθρώπων δεν μπορεί να στηρίζεται σε
μια προαιώνια φυσική τάξη, στους
αυτοματισμούς των απλών αυτονόητων συμβιωτικών συνηθειών, στην
αυθαίρετη βούληση των ολοένα και
πιο καταπιεστικών εξουσιαστικών
πραγματικοτήτων.
Από τη στιγμή που οι κλειστοί νοηματικοί σχηματισμοί δεν μπορούν
να προβάλλονται ως υπερκείμενες
και αναπαλλοτρίωτες συλλογικές
αυταξίες, οι εξουσιαστικοί μηχανισμοί θα έπρεπε να προσπαθούν να
επινοήσουν πιο περίπλοκους τρόπους αντιμετώπισης του απρόβλε-

πτου, ενσωμάτωσης του συγκυριακού και εξοικείωσης με το ασταθές
και το προσωρινό. Το διακύβευμα
της κοινωνικής συνοχής έχει ήδη
μετατοπιστεί με πρωτόγνωρους
πολιτικούς όρους. Οι μορφές σήμανσης και αναπαραγωγής του
οργανωμένου κοινωνικού όντος
και του συλλογικού δέοντος δεν
μπορεί να είναι αυτές που ήταν.
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. Είναι η πρώτη ίσως φορά
που απέναντι στο συντηρητικό
ρεύμα εμφανίζεται η ανάγκη για
ένα ρεύμα όχι απλώς άρνησης του
υπάρχοντος, αλλά και ως ανάγκη
νέας αυτοθεμιστικής διαδικασίας.
Η συντήρηση θα ηττηθεί όταν η
ελευθερία θα αποκτήσει διαστάσεις
έμπρακτης και πρακτικής βελτίωσης
των όρων του βίου.
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Αλέξανδρος Κιουπκιολής - Γιώργος Πολίτης

Κοινωνικά Κινήματα
και το ζήτημα
της κοινωνικής αλλαγής
Τη συνέντευξη για το περιοδικό «Βαβ λωνία» πήρε ο Νίκος Κατσιαούνης
ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ: Βρισκόµαστε σε µια εξαιρετικά κρίσιµη καµπή. Αποτελεί κοινό
τόπο πλέον ότι το κράτος δεν µπορεί να
εξασφαλίσει τους όρους της ζωής, αλλά
ούτε και το ίδιο το καθεστώς µπορεί να
νοµιµοποιήσει τα θεµέλια εγκυρότητάς
του µέσα στην κοινωνία. Αν σήµερα
µπορούµε να σκεφτούµε ή να δούµε
πώς µπορεί να πραγµατοποιηθεί µια
διαφορετική κοινωνία, νοµίζετε ότι
µια πραγµατική και ουσιαστική αλλαγή
µπορεί να έλθει µέσα από τους ίδιους
τους θεσµούς ή έξω από αυτούς;
ΠΟΛΙΤΗΣ: Η προσωπική µου γνώµη
είναι ότι, µιλώντας γενικότερα για τις
αλλαγές ή για προσπάθειες αλλαγών
και µεταβολών, το πρώτο που πρέπει
κανείς να κάνει είναι να έχει την καλύτερη δυνατή ανάλυση της υφιστάµενης
κατάστασης. ∆ηλαδή, πρώτα πρέπει
να κατανοήσεις ακριβώς πώς έχουν
τα πράγµατα, ποια είναι η οικονοµική,
πολιτική και κοινωνική πραγµατικότητα, να την αποκρυπτογραφήσεις,
να δεις ποια είναι τα ελλείµµατά της,
ώστε στοχευµένα να µπορείς να κάνεις
ό,τι είναι να κάνεις. Και κατά τη γνώµη
µου, εδώ θεωρώ ότι είναι το πρώτο
πρόβληµα της απόπειρας αλλαγής.
Θεωρώ ότι συνήθως δεν γίνεται σωστή
ανάλυση της πραγµατικότητας και της
κατανόησή της. ∆ηλαδή, ένα µεγάλο
µέρος των κινηµάτων ή των τάσεων που
έχουν δυναµική είναι βυθισµένα σε µια

αυταπάτη ότι η επανάσταση είναι ante
portas και ότι αύριο αλλάζει ο κόσµος.
Ωστόσο, δεν έχουµε κανένα δείγµα ότι
αυτό όντως συµβαίνει. Εποµένως, πρώτα
πρέπει να καταλάβουµε ότι µάλλον δεν
πάει να γίνει αυτό και µετά να δούµε
τι άλλο µπορούµε να κάνουµε. Αλλά
ας συµφωνήσουµε πρώτα στο αν πάει
ή δεν πάει να γίνει, και µετά να πάµε
παραπέρα. Αυτή είναι µια πρώτη δική
µου άποψη πάνω σε αυτό.
ΚΙΟΥΠΚΙΟΛΗΣ: Για να συνεχίσω από
τον αµέσως προηγούµενο, το πρόβληµα
για εµένα είναι, αφενός, ότι σήµερα
δεν είµαστε σε µια προεπαναστατική
κατάσταση αυτής της µορφής, όπως
σκεφτόµασταν την επανάσταση στο
παρελθόν, αλλά ακόµη και να ήµασταν, ο τρόπος που γινόταν αντιληπτή
η επανάσταση µέχρι πρόσφατα, και
που γίνεται από πολλούς και σήµερα
ακτιβιστές µε ριζοσπαστική πολιτική
δραστηριότητα, δεν είναι πρόσφορος
για να επέλθει σήµερα η κοινωνική αλλαγή. ∆εν είµαστε σε καθεστώτα όπως της
Ρωσίας του 1917, που έχεις ένα σαφώς
απολυταρχικό κράτος συγκεντρωµένο
απέναντί σου, µπορείς να καταλάβεις
τα χειµερινά ανάκτορα και κάπως έτσι
τέλος πάντων ν’ αρχίσεις να ελέγχεις
κεντρικά τον κοινωνικό ιστό και να
προσπαθείς να τον αναδιοργανώσεις.
Εκτός του ότι και εκεί ακόµη που αυτό
ήταν εφικτό, οδήγησε σε αυτά που

οδήγησε, άρα η επιτυχία του κρίνεται.
Σήµερα έχουµε µια πολύ πιο σύνθετη
κατάσταση. ∆ηλαδή, δεν υπάρχει κανένα χειµερινό ανάκτορο.
ΠΟΛΙΤΗΣ: Η εξουσία, πλέον, δεν είναι
συγκεκριµένη.
ΚΙΟΥΠΚΙΟΛΗΣ: Είναι διάχυτη και το
χειρότερο απ’ όλα, γιατί αυτό υπήρχε
και τότε, είναι ότι η εξουσία δεν είναι
µόνο εκεί πέρα. Είναι και µέσα µας. Είναι
διάχυτη µέσα σε όλα τα άτοµα, ακόµη
και σ’ αυτά που βρίσκονται στα µεσαία
και κατώτερα στρώµατα. ∆εν έχεις να
πάρεις ένα ανάκτορο κι από εκεί ν’ αρχίσεις να φτιάχνεις. Πρέπει να σκεφτείς
τη διαδικασία του µετασχηµατισµού
και µε πιο αποκεντρωµένους όρους
σήµερα, δηλαδή όσον αφορά το πού
εντοπίζεις την κυριαρχία, αλλά και µε
ποιοτικά διαφορετικούς τρόπους για το
πώς θα επιδιώξεις αυτή την κοινωνική
αλλαγή. Αυτό για εµένα δεν σηµαίνει
ότι πρέπει ν’ αγνοούµε τι συµβαίνει ή
να αδιαφορούµε γι’ αυτό που συµβαίνει στα επίσηµα θεσµικά κέντρα της
εξουσίας, γιατί αυτά επηρεάζουν τη
ζωή των περισσότερων άµεσα, και να
περιµένουµε πότε µέσα από αυτούς
τους µετασχηµατισµούς θα αλλάξει
κάτι. ∆ηλαδή, πρέπει και εκεί να µας
ενδιαφέρει τι συµβαίνει και να σκεφτόµαστε τρόπους που θα παρεµβαίνουµε
σε αυτό το επίπεδο, χωρίς όµως να εξα-
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ντλείται η κύρια επιδίωξη της κοινωνικής
αλλαγής σε αυτό το πεδίο.
ΠΟΛΙΤΗΣ: Προσθέτοντας σε όσα ακούστηκαν, γιατί δεν είναι κάτι πολύ διαφορετικό, ας δούµε πίσω στη δεκαετία του
’60 τι έλεγαν οι επαναστατικές τάσεις
της Νέας Αριστεράς ή ο Μαρκούζε (σε
σχέση µε τους θεσµούς το λέω αυτό).
Έλεγαν, λοιπόν, ότι η αλλαγή θα έρθει
µόνο µε εξω-συνταγµατικά µέσα και
όχι απορροφώντας τους κανόνες του
συστήµατος. Αυτή είναι µια αντίληψη
γοητευτική ως έναν βαθµό κι έχει µια
δυναµική. Ωστόσο, πάλι φτάνοντας στο
σήµερα, υπάρχει ένας µεγάλος κίνδυνος
όταν µιλάς για χρήση µέσων που είναι
τελείως εκτός του πλαισίου. ∆ηλαδή,
ένα ζήτηµα είναι να προσπαθήσεις
να κινηθείς εξω-θεσµικά κι ένα άλλο
ζήτηµα είναι να κινείσαι µε τρόπους
που προσβάλλουν τα συντάγµατα των
δυτικών δηµοκρατιών, οι οποίες µε όλα
τους τα πολλά, µεγάλα και αντικειµενικά
προβλήµατα και µε τις αδυναµίες τους,
εν πάση περιπτώσει ιστορικά είναι ένα
προχωρηµένο στάδιο που δεν έχει καµία
σχέση µε τον καπιταλισµό του 19ου αιώνα. Εποµένως πρέπει (κατά την εκτίµησή
µου, το «πρέπει» δεν το λέω διατακτικά)
να προσπαθήσεις για τον κόσµο ή το
σύστηµα ή ό,τι άλλο, προσπαθώντας
όµως να µην ταράξεις τα θεµέλια των
πραγµάτων που έχουν πάρει µια πορεία
µε θετικά χαρακτηριστικά. Γιατί υπάρχει
µεγάλος κίνδυνος, στην απόπειρα να
φτιάξεις δύο πράγµατα, να γκρεµίσεις
δέκα. Και το λέω αυτό γιατί µιλώντας
πάλι για την εγχώρια σκηνή, που είναι
πολύ ιδιαίτερη και ειδική, δεσπόζει
αυτή η αντίληψη ότι η επανάσταση
έρχεται και ότι η κοινωνία είναι καθολικά
στραµµένη προς αυτή τη συγκεκριµένη
προσέγγιση.
ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ: Αυτή την ερώτηση, για
να κάνω και λίγο τον δικηγόρο του
διαβόλου τώρα, την έκανα γιατί βλέπω ένα µεγάλο µέρος του κοινωνικού
κινήµατος να εναποθέτει τις ελπίδες του
στις εκλογές και στην αλλαγή µέσα από
τους θεσµούς. Αλλά, αν δεχτούµε ότι οι
κυρίαρχοι θεσµοί και οι σηµασίες αυτού
του καθεστώτος καταρρέουνε, πώς µπορείς να το αναβαθµίσεις; Κι αυτό το λέω
γιατί στην Ελλάδα υπάρχει περίπτωση να
έχουµε µια κυβέρνηση της αριστεράς, η
οποία ευαγγελίζεται ανατροπές, αλλαγές

και επαναστάσεις.
ΚΙΟΥΠΚΙΟΛΗΣ: Να σε ρωτήσω εγώ κάτι;
Λες ότι οι κυρίαρχοι θεσµοί σαπίζουνε.
Τι είναι αυτό που σαπίζει ακριβώς; Καταρχάς, οι θεσµοί αυτοί δεν είναι ενιαίο
πράγµα. ∆ηλαδή, υπάρχουν από τους
θεσµούς της αγοράς µέχρι τα συνταγµατικά δικαιώµατα, τα οποία βέβαια διαπλέκονται, δεν είναι ανεξάρτητα, αλλά
ποιο στοιχείο είναι αυτό που καταρρέει;
Είναι όλα µαζί ταυτόχρονα;
ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ: Ας πάρουµε την έννοια
της αντιπροσώπευσης. Αυτή τη στιγµή
δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιος πολίτης, ο οποίος να πιστεύει πραγµατικά
ότι υπάρχει κάποιος που να µπορεί
µέσα από τους θεσµούς να τον σώσει. Πιστεύω, δηλαδή, ότι η έννοια της
αντιπροσώπευσης έχει διαλυθεί. Και
όχι µόνο έχει διαλυθεί από την κοινωνία, έχει διαλυθεί και από τον ίδιο τον
τρόπο µε τον οποίο δρουν τα κυρίαρχα
κόµµατα εξουσίας.
ΠΟΛΙΤΗΣ: Εγώ πάλι έχω µία ένσταση
ελαφρά. Όπως εύστοχα αναρωτήθηκε
ο Αλέξανδρος προηγουµένως, είναι
βέβαιο ότι καταρρέει; Και τι ακριβώς
είναι αυτό που καταρρέει; Η αντιπροσώπευση, πράγµατι, περνάει µια φάση
κρίσης. Αυτό είναι όµως φαινόµενο
που δείχνει την κατάρρευση και αύριο θα έχουµε κάτι άλλο; Ή είναι µία
περιοδικότητα, που θα έχει µια τάση
προς τα κάτω και µετά µια τάση προς
τα πάνω; Το ξέρουµε αυτό; ∆ηλαδή, τα
κινήµατα των Πλατειών και της Αγανάκτησης µπορούν να υποκαταστήσουν
το κοινοβούλιο; Όχι. Αλλά θα θέλαµε
να συµβαίνει αυτό ιδεατά ή επιθυµητά;
Πρακτικά µπορούν;
ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ: Πρακτικά, όχι, δεν µπορούν. Και νοµίζω ότι και ο κόσµος των
Πλατειών δεν είχε αυτό στο µυαλό του,
∆ηλαδή, όσοι φαντάστηκαν ότι µπορούσε να κυβερνήσουν οι Πλατείες, µάλλον
δεν είχαν καταλάβει αυτό που γινόταν
στο Σύνταγµα.
ΠΟΛΙΤΗΣ: Μια εικόνα, που τη θυµάµαι
από εκείνες τι µέρες, είναι η εξής: Είµαι
στα Προπύλαια και βλέπω ένα κάδρο
του συγκεντρωµένου κόσµου. Στα αριστερά, είχε ένα λάβαρο µε τα τέσσερα
βυζαντινά Β, δίπλα του ένα κόκκινο

µαοϊκό αστέρι σε κίτρινο φόντο. Λίγο πιο
κει ήταν ο Τσε στην κλασική φωτογραφία
και µπροστά του µία γαλανόλευκη µε
δικέφαλο αετό από πάνω. Αυτό όλο
δηλαδή έχει κάτι πιο υγιές από το κακό
κοινοβούλιο; Ερώτηµα ρητορικό.
ΚΙΟΥΠΚΙΟΛΗΣ: Έθεσες το ζήτηµα της
αντιπροσώπευσης. Το πρόβληµα µε την
αντιπροσώπευση δεν είναι καινούριο,
δηλαδή η αρνητική σχέση της πλειοψηφίας των πολιτών στις περισσότερες
δυτικές φιλελεύθερες δηµοκρατίες µε
τις αντιπροσωπευτικές διαδικασίες
ξεκινάει από τα τέλη της δεκαετίας
του ’80, οπότε αρχίζει να κορυφώνεται η λεγόµενη αρνητική ψήφος. Στις
περισσότερες έρευνες που γίνονται, η
πλειοψηφία των πολιτών λένε ότι «εγώ
δεν πιστεύω ή ότι εγώ δεν περιµένω
τίποτα από αυτούς που ψηφίζω, αλλά
τους ψηφίζω ή απέχω, αλλά χωρίς να
µετέχω σ’ ένα ανταγωνιστικό κίνηµα
προς αυτή την κατάσταση». Λοιπόν,
αυτή είναι η κυρίαρχη κατάσταση τα
τελευταία είκοσι χρόνια. ∆εν είναι για
εµένα βέβαιο ότι αυτό, παρότι είναι
σηµαντικά διαφορετικό από την ιδέα
της αντιπροσώπευσης και το πολιτικό αίσθηµα των ψηφοφόρων µέχρι τότε, είναι
κάτι το οποίο δεν µπορεί να διαιωνιστεί.
Γιατί όχι; Και αυτό µπορεί να γίνει σε
πολλά άλλα πράγµατα. Και στην αγορά,
µέχρι και πριν από εφτά ή οκτώ χρόνια
στην Ελλάδα γι’ αυτόν τον γελοίο και
ελληνικού τύπου καζίνο-καπιταλισµό,
που ήθελαν να φτιάξουνε, υπήρχε ένας
διάχυτος ενθουσιασµός σε ευρύτερα
κοινωνικά στρώµατα, όχι µόνο στις ελίτ,
ότι θα πλουτίσουµε, θα ευηµερήσουµε
όλοι και µε τα ατοµικά µας προβλήµατα
θα συµµετάσχουµε όλοι σε αυτόν τον
καταναλωτισµό. Αυτό το πράγµα σήµερα αφενός έχει καταρρεύσει προφανώς,
αλλά ταυτόχρονα έχει χαθεί η πίστη
της πλειοψηφίας των πολιτών στην
αγορά; Αυτό µπορεί να διατηρηθεί ως
αρνητική σχέση, όπως υπάρχει και στην
αντιπροσώπευση. Συµφωνώ µε την
πολύ σωστή επισήµανση, που έκανε ο
Γιώργος, ότι το θέµα της διάγνωσης και
της ανάλυσης είναι πολύ βασικό. Η δικιά
µου διάγνωση είναι ότι υπάρχει κρίση,
αλλά κατάρρευση ή διάλυση αυτού που
λέµε του συστήµατος είναι κάτι που
δεν αποκλείεται να συµβεί, αλλά για
την ώρα δεν συµβαίνει. Η διάβρωση
αυτή µακροπρόθεσµα και η αρνητική
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σχέση µπορεί να µετασχηµατιστεί σε
µια απότοµη κατάρρευση, όταν ξαφνικά µια µέρα θα ξυπνήσουµε και θα
συνειδητοποιήσουµε ότι ο βασιλιάς είναι
γυµνός και τον βλέπουµε τώρα πια και
δεν πιστεύουµε σε αυτό και ψάχνουµε
κάτι άλλο.
ΠΟΛΙΤΗΣ: Και αυτές είναι χώρες που
ως µοντέλα θαυµάζονται από πολλούς
εδώ. Να ένα άλλο εντυπωσιακό στοιχείο.
Από πολλούς της πλευράς που λέγαµε
προηγουµένως. Να προσθέσω κάτι σε
αυτό. ∆ύο πράγµατα: Πρώτον, σε σχέση
µε την κατάρρευση των θεσµών και την
ποιότητα ή εµπιστοσύνη της αντιπροσώπευσης. Αυτό θα είχε µεγάλη βάση ως
ερώτηµα και ως πρόταγµα στην Ισπανία
του ’36. Εκεί έχεις 1.230.000 ανθρώπους
που είναι οργανωµένοι στη CNT, είναι
ενάντιοι στον κοινοβουλευτισµό και
έχουν µία αντίληψη άλφα –σε εγγεγραµ-

µένο όµικρον! Λοιπόν, αυτοί µπορούν
να το πουν αυτό. Τώρα, µιλώντας στην
Ευρώπη του 2014 ή στην Ελλάδα του
2014, ποιος ακριβώς είναι αυτός που
το λέει αυτό; Ποια είναι η κρίσιµη µάζα
ή ο αριθµός ή το ποσό των ανθρώπων
που έχουν κάποια τέτοια αντίληψη;
Νοµίζω ότι δεν υπάρχει αυτό. Άσχετα
αν θα θέλαµε ή δεν θα θέλαµε, αν είναι
καλό ή κακό. Αυτό είναι άλλης τάξεως
ζήτηµα. Το βέβαιο είναι ότι δεν υπάρχει
ως οντότητα. Αυτό είναι το πρώτο που
θέλω να πω. Το δεύτερο, σε σχέση µε
την ανάλυση περί κατάρρευσης. Συµφωνώ µε τον Αλέξανδρο και προσθέτω
µια δική µου πιθανότητα ερµηνείας
γιατί συµβαίνει αυτό στην Ελλάδα, γιατί
υπάρχει αυτή η αντίληψη. Κατά τη γνώµη µου, η αριστερά στην Ελλάδα είναι
εγκλωβισµένη σε αναγνώσεις της πραγµατικότητας, οι οποίες είναι παντελώς
παρωχηµένες. Είναι πολύ παλιές. Είναι

δεκαετίας του ’30 ή άντε αρχές δεκαετίας
του ’60. Αν δεν αλλάξει αυτή η οπτική,
αν δεν αλλάξει, όχι µόνο η αριστερά,
αλλά συνολικά θα έλεγα η κοινωνία
ή οι πολίτες, οπτική στα πράγµατα,
τέτοια που θα τους επιτρέψει καλύτερη
κατανόηση της πραγµατικότητας, δεν
υπάρχει η παραµικρή πιθανότητα κάτι
να πάει καλύτερα.
ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ: Βλέπετε µια παραδοξότητα στο ότι, ενώ διευρύνεται η κατάσταση
εξαίρεσης, διευρύνεται η καταπίεση,
διευρύνεται η βαρβαρότητα, από την
άλλη µεριά δεν βλέπουµε µια ένταση
στα κοινωνικά κινήµατα, όπως αυτή
παρατηρήθηκε µετά τον ∆εκέµβρη του
’08 και κορυφώθηκε στις Πλατείες;
ΚΙΟΥΠΚΙΟΛΗΣ: Απλώς, όπως είπε και ο
Γιώργος πριν, ούτε εδώ υπάρχει κάποια
νοµοτέλεια. ∆ηλαδή, µεταξύ καταπίεσης
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και αντίστασης, η σχέση δεν είναι νοµοτελειακή ούτε λειτουργεί ως φυσικό
σύστηµα, δηλαδή η δράση να προκαλεί
µια αντίδραση του ίδιου µεγέθους.
Και αυτό συµβαίνει για µια σειρά από
λόγους. Καταρχάς, υπάρχει όλη αυτή η
ιστορία µε την ανάλυση που κάνουµε
στην κοινωνική και πολιτική θεωρία
για την εθελοδουλεία. Είναι πολύ παλιό
ερώτηµα και σε συνθήκες καταπίεσης
πολύ χειρότερες από αυτές που βιώνουµε εµείς τώρα. ∆ηλαδή, άνθρωποι
που καταπιέζονται και αντιµετωπίζονται
σαν ζώα. Γιατί αυτοί δεν εξεγείρονται;
Αρκετές φορές εξεγείρονται, αλλά
υπάρχουνε προϋποθέσεις, οι οποίες
προϋποθέσεις δεν είναι δεδοµένες και
ή πρέπει να δηµιουργηθούν ή πρέπει
τυχαία να προκύψουν µε κάποιον τρόπο µε τις αλλαγές των συνθηκών. Οι
προϋποθέσεις αυτές είναι καταρχήν να
υπάρχει η αντίληψη από αυτούς που
καταπιέζονται ότι η συλλογική τους
δράση θα έχει κάποιο θετικό αποτέλεσµα και δεν είναι καταδικασµένη στην
αποτυχία. Είναι ένα ζήτηµα να κερδίσεις
το µυαλό τους. Αυτό δεν είναι καθόλου
σαφές ότι έχει συµβεί στην Ελλάδα ή
µπορεί να συµβεί αυτή τη στιγµή άµεσα,
γιατί έχουν υπάρξει ήττες. Τώρα πρέπει
να κερδίσεις την αντίληψη ότι µπορώ
να επιδοθώ σε µια δράση, η οποία θα
είναι αποτελεσµατική στις δεδοµένες
συνθήκες. Αυτό επίσης δεν είναι κάτι,
είναι ένα πολύ λεπτό θέµα, γιατί δεν
υπάρχει καµία εγγύηση προς αυτό, για
την αποτελεσµατικότητα και το πώς θα
καταφέρεις να κερδίσεις το µυαλό µιας
κρίσιµης µάζας ανθρώπων ούτως ώστε
να πειστούνε ότι αν κινητοποιηθούνε,
θ’ αποδώσει αυτή η κινητοποίηση, γι’
αυτό και δεν µπορούµε να το προβλέψουµε.
ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ: Ίσως συµβαίνει το γεγονός ότι επειδή καταρρέει ο κυρίαρχος
λόγος, καταρρέουν και τα κινήµατα,
απλά και µόνο επειδή δεν συγκρότησαν
κάτι διαφορετικό απέναντι σε αυτόν.
Ότι µέσα στα κοινωνικά κινήµατα δεν
υπήρχε προετοιµασία, ούτε θεωρητική
ούτε πρακτική, για να µπορέσουµε
να οραµατιστούµε ή να φανταστούµε πώς µπορούµε να φτιάξουµε κάτι.
Και αυτή τη στιγµή αυτό πληρώνουµε

νοµίζω. Όλα τα κινήµατα είναι σε ένα
µούδιασµα.

ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ: Να γυρίσουµε σε αυτό
που λέγαµε πριν...

ΠΟΛΙΤΗΣ: Πάλι, χωρίς να γυρίζω την
κουβέντα εκεί, αλλά έτσι βλέπω τα
πράγµατα και για αυτό το ξαναλέω:
Κατά την εκτίµησή µου, ο λόγος που
συνέβη αυτό είναι και πάλι η αλλοιωµένη
εικόνα πραγµατικότητας που είχαν τα
κινήµατα και γενικώς η κοινωνία. Να
πω ένα παράδειγµα: Θεωρώ ότι ένας
λόγος που είµαστε, όπως είµαστε, είναι
ότι είµαστε µια κοινωνία παραλογισµού.
Βασιλεύει ο παραλογισµός. Πάνω από το
πόσο δεξιά, πόσο αριστερή, πόσο άδικη
είναι η κοινωνία µας, πρωτίστως είναι
µια παράλογη κοινωνία. Πρωτίστως, η
ελληνική κοινωνία είναι µια παράλογη
κοινωνία. Γι’ αυτό και έχει ειδικά προβλήµατα και όχι αυτά τα ίδια που έχουν όλες
οι άλλες χώρες. Έχει και δικά της, πολύ
συγκεκριµένα. Μπορεί να µοιάζουν, να
έχουν κρίση οικονοµική στην Πορτογαλία και στην Ιρλανδία, άλλα είναι άλλα
τα αίτια της δικής τους κρίσης και άλλα
της δικής µας κρίσης. Ένα παράδειγµα
αυτού που λέω µε λίγο πιο απλά λόγια:
Παρόλο που έχουµε οικονοµική κρίση,
έχουµε υπερθεµατίσει το πόσο άσχηµα
είναι τα πράγµατα και για πόσο µεγάλο
αριθµό ανθρώπων. Τι εννοώ; Για πολύ
µεγάλο αριθµό ανθρώπων τα πράγµατα
είναι πολύ άσχηµα και πολύ χειρότερα
απ’ ό,τι ήταν πριν. Σύµφωνοι, δεν λέω
κάτι άλλο, όντως, αν το βάλεις κάτω και
το συγκρίνεις µε µία εξιδανικευµένη
εικόνα παρελθόντος του 2008, όπου
όλα ήταν ωραία, εντάξει τα πράγµατα
είναι χειρότερα. Αν όµως τραβήξεις το
βλέµµα πιο µακριά και δεις την εικόνα
της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας των
τελευταίων εκατό χρόνων, θα δεις ότι
από το 1897 µέχρι το 1974 τα πράγµατα
ήταν πολύ χειρότερα. Ήταν αφόρητα για
πολύ περισσότερο κόσµο. Ο ηθοποιός
Michael Cane είπε κάτι που µου φάνηκε
πολύ ταιριαστό για την Ελλάδα: «Στην
εποχή µου, έλεγες ότι είσαι φτωχός και
εννοούσες ότι όλη η περιουσία σου
είναι κάποια κέρµατα στην τσέπη σου.
Σήµερα, λες ότι είσαι φτωχός και εννοείς
ότι έχεις τρία-τέσσερα χιλιάρικα στην
τράπεζα». Είναι άλλο πράγµα. Και αυτό
το έλεγε για την Αγγλία. Στην Ελλάδα
ισχύει σε πολλαπλάσιο βαθµό.

ΚΙΟΥΠΚΙΟΛΗΣ: Το ερώτηµα ήταν για
την κοινωνική αλλαγή σήµερα, αν θα
πρέπει να γίνει µέσα από τους θεσµούς
ή εκτός θεσµών. Συνεχίζοντας πάνω σε
αυτό, οι κλασικές ιδέες που υπάρχουν
για µια κατά µέτωπο αντιπαράθεση ή
καταστροφή του καθεστώτος κτλ., οι
οποίες παρουσιάζουνε πολλά προβλήµατα σήµερα και δεν έχουνε και την
απαραίτητη κοινωνική στήριξη, εγώ
θα έλεγα δύο πράγµατα. Καταρχάς,
να πω αυτό λίγο πιο συγκεκριµένα. Η
κλασική αναρχική θεώρηση, ο κλασικός
αναρχισµός της σχολής του Μπακούνιν,
να κάψουµε το κράτος, να το καταστρέψουµε, και η οποία στην Ελλάδα είναι
κυρίαρχη σε αυτόν τον χώρο, δεν έχει
σήµερα µόνο το πρόβληµα ότι το κράτος
έχει εξοπλισµό, που είναι αστείο να πεις
ότι θα τον χτυπήσω µε όπλα, αλλά ότι
το κράτος δεν είναι µόνο ένας κατασταλτικός µηχανισµός. Είναι κοινωνικές
υποδοµές, οι οποίες είναι διάσπαρτες
αυτή τη στιγµή στην κοινωνία, και χωρίς τις οποίες, έστω και µε τα τεράστια
προβλήµατα που υπάρχουν σήµερα,
δεν µπορεί να εξασφαλιστεί η κοινωνική
αναπαραγωγή. Λοιπόν, καταστρέφεις το
κράτος. Ας πούµε ότι τα καίµε σήµερα
όλα αυτά, τα κλείνουµε, βγάζουµε ένα
φιρµάνι ότι αυτά καταργούνται, δεν
έχουµε τίποτα, διαλύουµε το κράτος.
Είναι αυτό που σου έλεγα, ότι δεν έχεις
ένα κάστρο, µ’ έναν στρατό και µία
αστυνοµία, που θα πας και θα το καταλάβεις για να καταργήσεις τον στρατό
και την αστυνοµία και θα πεις ότι τώρα
θα έχουµε συνθήκες ελευθερίας χωρίς
τους κατασταλτικούς µηχανισµούς.
Το σύγχρονο κράτος, εκείνο που το
χαρακτηρίζει, είναι ότι έχει επεκταθεί
στον κοινωνικό ιστό δηµιουργώντας
κοινωνικές υποδοµές. Και αυτό δηµιουργεί τη µεγαλύτερη εξάρτηση από τους
κρατικούς µηχανισµούς. Περισσότερο
από την υποταγή στην καταστολή κτλ.
Ένα τεράστιο θέµα, που τίθεται σήµερα,
είναι το να σκεφτούµε αν θέλουµε µια
άλλη µορφή κοινωνικών θεσµών, πώς
θα δηµιουργήσεις εναλλακτικούς κοινωνικούς θεσµούς σε αυτό το επίπεδο
ή αν δεν έχει νόηµα να δηµιουργήσεις
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εναλλακτικούς κοινωνικούς θεσµούς,
γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει
να έχει νόηµα.
ΠΟΛΙΤΗΣ: Αλλά αυτοί οι θεσµοί, που
θα εγκαθιδρύσεις, για να έχουν πιθανότητα απήχησης και πιθανότητα ν’
αντικαταστήσουν τους προηγούµενους,
πρέπει να είναι πιο αποτελεσµατικοί από
αυτούς. Πρέπει να παράγουν έργο καλύτερο από τους άλλους. Να δείξεις ότι
ο δικός σου αυτο-οργανωµένος κόσµος
είναι καλύτερος από τον άλλον που ακολουθεί εξαρτηµένα το κράτος κτλ. Πολλές φορές ακούγεται ότι αυτό είναι πολύ
δύσκολο: «Ναι, αλλά πώς θα το κάνουµε
αυτό και πώς θα γίνει;». Με συγχωρείτε,
αλλά ο αντίλογος σε αυτό είναι ότι «Αν
δεν το κάνουµε και δεν γίνει, τότε γιατί
να χαλάσουµε αυτό που ήδη έχουµε;».
Αν δεν µπορείς να το κάνεις καλύτερα
από το υφιστάµενο σύστηµα, εντάξει
µην το κάνεις καθόλου. Τώρα, επειδή
αναφέρθηκε ο Μπακούνιν, ο Μπαντιού
και ο Ζίζεκ. Ο δικός µου συνειρµός, όταν
ακούω ιδίως τον Ζίζεκ, αλλά και τον
Μπαντιού τα τελευταία χρόνια, είναι η
φράση µε την οποία ο Μπακούνιν είχε
απευθυνθεί στον Μαρξ πριν από τη ρήξη
της Πρώτης ∆ιεθνούς, στο Συνέδριο
της Χάγης το 1872. Κατηγορούσε τον
αντίπαλό του ότι «η ∆ιεθνής πολεµάει
παλιές τυραννίες, για να εγκαθιδρύσει
νέες». Λοιπόν, όποτε ακούω αυτά περί
της κοµµουνιστικής επανίδρυσης ή
βλέπω τον Ζίζεκ να µιλάει µε τον Στάλιν στο κοµοδίνο, δεν µπορώ να πω
ότι βρίσκω πολλά ενδιαφέροντα και
γόνιµα στοιχεία εκεί. Κατά τη δική µου
ανάγνωση, αυτό που θα µπορούσε να
είναι µία πιθανή κατεύθυνση λύσης, δεν
είναι µία, χονδροειδώς, µονοµερής κοµµουνιστογενής θεώρηση, αλλά µία προσπάθεια σύνθεσης µιας φιλελεύθερης
και σοσιαλιστικής θεώρησης, χωρίς να
το λέω αυτό µε τον τρόπο του Giddens.
Με ποιον τρόπο την εννοώ τη σύνθεση;
Μπορούµε, όχι να σµίξουµε αντίρροπες κατευθύνσεις, που δεν σµίγουνε,
αλλά να κρατήσουµε από αντίρροπες
κατευθύνσεις ορισµένες γόνιµες κοινές
παραµέτρους. Αν από τη φιλελεύθερη
παράδοση κρατήσεις το δικαίωµα στην
αυτοδιάθεση του Τζον Λοκ, την πολιτική
ανυπακοή του Ντέιβιντ Θορώ, την ανε-

κτικότητα του Τζον Στιούαρτ Μιλλ, το
ξαναµοίρασµα της τράπουλας από τον
Τζον Ρόουλς και από τη σοσιαλιστική
θεώρηση κρατήσεις την αµετακίνητη
πίστη του Μπακούνιν στην ελευθερία,
από τους Ισπανούς αναρχικούς την
τάση τους να µην θέλουν µε τίποτα
να κάνουν εκπτώσεις στις αρχές τους,
ακόµη κι αν αυτό είναι εις βάρος της
επικράτησής τους, από τον Καστοριάδη
την αυτονοµία και από τον Μπούκτσιν
την κοινωνική οικολογία, αν, δηλαδή,
κρατήσεις τέτοια στοιχεία, µπορείς να
επιχειρήσεις να συνθέσεις απ’ το ένα κι
απ’ το άλλο, χωρίς να ξεπουλήσεις είτε
το ένα είτε το άλλο. Ενώ αντίθετα, αν
το δεις µονοµερώς µε αναγνώσεις σαρωτικές και ολοκληρωτικές, δεν βλέπω
πού µπορεί να οδηγήσει και, κυρίως,
γιατί θα είναι καλύτερο από αυτό που
ήδη έχουµε; Θα λύσουµε ένα µέρος των
προβληµάτων µας, ίσως, θα δηµιουργήσουµε όµως άλλα, µάλλον σοβαρότερα.
Μία λογική καθολικής ρήξης εκτιµώ ότι
προς τα εκεί θα οδηγούσε. Ενώ µε µία
λογική σύνθεσης –το πώς και τι, το βλέπουµε, δεν υπάρχει κάποιο µανιφέστο
πάνω σε αυτό– ο δρόµος που ανοίγεται
είναι πιο ελπιδοφόρος.
ΚΙΟΥΠΚΙΟΛΗΣ: Είπαµε τα προβλήµατα
που έχουµε µε την παραδοσιακή θεώρηση της κοινωνικής αλλαγής, αλλά εγώ θα
πω και κάτι πιο συγκεκριµένο και λίγο πιο
προβοκατόρικο. Εγώ διατηρώ, λόγω της
προσωπικής µου πολιτικής οπτικής, δύο
στόχους από τον ιστορικό αναρχισµό και
τον σοσιαλισµό. ∆ηλαδή, την αντίθεση
και στο κράτος και στην οικονοµία της
αγοράς. Τι εννοώ αντίθεση στο κράτος;
Γιατί έχουµε κοινωνικές υποδοµές που
είναι κρατικές. Το κράτος ως µηχανισµός
κυριαρχίας, που λειτουργεί µε αυτή τη
λογική της αντιπροσώπευσης, η οποία
είναι µια ελεγχόµενη αντιπροσώπευση. Και για εµένα εδώ είναι η διαφορά
της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας,
όπως έχει θεσµοθετηθεί µε την άµεση
δηµοκρατία. ∆εν έχει υπάρξει ποτέ,
ούτε και µπορεί να υπάρξει, µια άµεση
δηµοκρατία, όπου η κοινωνία ως σύνολο
µετέχει διαρκώς στη λήψη αποφάσεων και λειτουργεί ως ένα ενιαίο σώµα.
Γιατί ακόµη και αν αυτό σε µια τοπική
περίπτωση κατοίκων συνέβαινε, στην

Ελλάδα των 10 εκατοµµυρίων κατοίκων ή σε µία πόλη ενός εκατοµµυρίου
ανθρώπων που συνεχώς µετέχουν σε
µια συλλογική λήψη αποφάσεων όλοι
µαζί, αν αυτό συνέβαινε και πάλι είναι
πολύ πιθανό να υπήρχαν διαφωνίες.
Άρα, πάλι θ’ αποφασίζει µια πλειοψηφία.
Άρα, δεν είναι αυτή η διαφορά άµεσης
και έµµεσης δηµοκρατίας, η διαφορά
είναι ότι η υπαρκτή αντιπροσωπευτική
δηµοκρατία δηµιουργεί µία θεσµοθετηµένη βάση που διαχωρίζει τους
αντιπροσώπους από τους αντιπροσωπευόµενους σε βάθος χρόνου και
γι’ αυτό δηµιουργεί τα θεµέλια για να
υπάρξει µια ολιγαρχική διακυβέρνηση.
∆ηλαδή, οι αντιπρόσωποι δεν ελέγχονται από τους αντιπροσωπευόµενους
για µεγάλο χρονικό διάστηµα και στην
πραγµατικότητα αυτό διαιωνίζεται και
δηµιουργεί ένα ευρύτερο καθεστώς,
ώστε να ελέγχονται δύσκολα ακόµη και
την ώρα των εκλογών. Και το άλλο είναι
η οικονοµία της αγοράς ως κυρίαρχη.
Όχι κάθε µορφή αγοράς. Η διαφορά
µου µε την οικονοµία της αγοράς είναι
ότι γίνεται κυρίαρχη στην οικονοµία
και, στην πραγµατικότητα, σε όλη την
κοινωνική ζωή. Κι επίσης ότι είναι ένα οικονοµικό σύστηµα που εγγενώς παράγει
ανισότητες. Ξεκινάει από ανισότητες και
παράγει ανισότητες. Λοιπόν, αυτά είναι
δύο πεδία στα οποία µία ανταγωνιστική
παράδοση ξεκινάει από την αναρχία,
την αυτονοµία, τον σοσιαλισµό, τον
κοµµουνισµό και θα πρέπει να συνεχίσει
την αντιπαράθεση. Και να σκεφτεί πώς
µπορεί να γίνει η αλλαγή σε αυτό το
επίπεδο στις σηµερινές συνθήκες.

Ο Αλέξανδρος Κιουπκιολής διδάσκει
κοινωνική και πολιτική θεωρία στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Ο Γιώργος Πολίτης διδάσκει κοινωνική
φιλοσοφία στο Πανεπιστήµιο Αθηνών
Ολόκληρη η συνέντευξη θα δηµοσιευτεί στο site της Βαβυλωνίας http://
babylonia.gr/
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Ναι σε τι;
Το Ανθεκτικό
Αυτονομιστικό Κίνημα
της Σκοτίας
Bill McKinstry
Μετάφραση: Μαριέτα Σιμεγιάτου
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τις 22 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί στη Γλασκόβη
συνέδριο με χιλιάδες συμμετέχοντες. Πιθανώς να είναι η
μεγαλύτερη συνάθροιση αριστερής
οργάνωσης στη Βρετανία τα τελευταία τριάντα χρόνια. Πιθανώς να
βρέχει. Οι λιγότερο μυημένοι σε
τέτοιες διοργανώσεις θα μαζεύονται
σε πηγαδάκια έξω για να καπνίσουν
και να κάνουν σόκιν αστεία. Άλλοι
θα περάσουν από τα τραπεζάκια
των μικρών τροτσκιστικών οργανώσεων που πρώτη φορά βλέπουν
τέτοια απήχηση. Άλλοι θα κάνουν
τη βόλτα κατά μήκος του ποταμού
Κλάιντ, από το συνεδριακό κέντρο
σε σχήμα αρμαδίλου ως τον μικρότερο χώρο εκδηλώσεων στη
βόρεια όχθη, όπου η επικεφαλής
του Εθνικού Κόμματος της Σκοτίας
(Scottish National Party, SNP) Νίκολα Στέρτζεν αποφάσισε τελευταία
στιγμή να κάνει δική της συγκέντρωση, φοβούμενη ότι η Ριζοσπαστική
Εκστρατεία για την Ανεξαρτησία
(Radical Independence Campaign,
RIC) της κλέβει μέλη.
Στη νότια όχθη του Κλάιντ, οι διοργανωτές της εκστρατείας θα περιφέρονται αδέξια και νευρικά σε ένα
συνέδριο για το οποίο ορισμένοι
από τους δικούς τους ήλπιζαν ότι
θα αποτελούσε την απαρχή για ένα
νέο αριστερό κόμμα. Δεν θα χάσουν
ευκαιρία να κακολογούν το SNP:
για μικρότερο ενθουσιασμό, αν και
μεγαλύτερη συνέπεια, ως προς την
κεϋνσιανή φιλοσοφία του.
Τόσο η Νίκολα Στέρτζεν όσο και οι
διοργανωτές της εκστρατείας RIC
βρίσκονται σε σύγχυση. Οι άνθρωποι που συρρέουν στο συνεδριακό
κέντρο, ο εξηντάρης ρόκερ με το
καφέ δερμάτινο και τα γυαλιά ηλίου,
η νεαρή εικοσάχρονη μητέρα με το
καροτσάκι διακοσμημένο με μικρές
πλαστικές σημαίες της Σκοτίας, οι
παρέες των τινέιτζερ που φορούν
ακόμα τα τρία διαφορετικά χρώματα
των κονκάρδων του Ναι, πολλοί από
τους ανθρώπους αυτούς δεν είναι
μόνο υποστηρικτές της RIC, αλλά
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και μέλη του SNP, και για να είμαστε δίκαιοι, κάποιοι λίγοι και μέλη
τροτσκιστικών οργανώσεων.
Η Σκοτία μόλις γνώρισε τη μεγαλύτερη πολιτική έκρηξη στην ιστορία
της. Η προσέλευση ψηφοφόρων
στο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκοτίας ήταν η μεγαλύτερη
στην εκλογική ιστορία της Βρετανίας
από την κατοχύρωση των πολιτικών
δικαιωμάτων των γυναικών. Έτσι,
για έναν τυχαίο παρατηρητή δεν
προκαλούν έκπληξη τα φαινομενικά
παράδοξα σημάδια ζωής στο κίνημα
του Ναι έξι εβδομάδες μετά από
αυτό που σε όλο τον κόσμο φάνηκε
σαν ηχηρή ψήφος εμπιστοσύνης
στο ΗΒ. Σε ολόκληρη τη χώρα, ακόμα συναντά κανείς περίπτερα υπέρ
του Ναι και διανομείς φυλλαδίων
στις πολυσύχναστες αγορές του
Σαββάτου. Σε μια χώρα όπου ο αυτοσαρκασμός αποτελεί παγιωμένο
χαρακτηριστικό της εθνικής κουλτούρας και του πνεύματος, όπως
συνοψίζεται με τον καλύτερο τρόπο
στο λογύδριο του πρωταγωνιστή
του Trainspotting με το σύνθημα
«Μισώ τη Σκοτία», πολλοί διστάζουν
να εγκαταλείψουν το πρώτο θετικό
πολιτικό μήνυμα που άκουσαν ποτέ
στη ζωή τους.
Τι ήταν όμως τόσο θετικό σε αυτό
το αυτονομιστικό κίνημα, σε αυτήν
την προφανή οπισθοχώρηση σε

Κάποιες στιγμές,
το δημοψήφισμα
έμοιαζε λιγότερο
με εθνικό κίνημα
και περισσότερο με
μια ανοικτή, μαζική
αντιπαράθεση μεταξύ
δυο τάσεων της
σοσιαλδημοκρατίας

μια προηγούμενη φάση της Ευρωπαϊκής ιστορίας; Ένα στοιχείο
της απάντησης βρίσκεται στη δημογραφία των συμμετεχόντων στο
συνέδριο της ριζοσπαστικής εκστρατείας για την ανεξαρτησία, και
μάλιστα στη δημογραφική ανάλυση
των ψηφοφόρων του Ναι, γενικά.
Σε συντριπτικό ποσοστό, πρόκειται για τα φτωχότερα στρώματα
που έχουν επενδύσει λιγότερα στη
λιτότητα, καθώς και τα πιο προοδευτικά τμήματα της μεσαίας τάξης.
Όσοι από εμάς αφήσαμε τη Σκοτία
και επιστρέψαμε μετά από μερικά
χρόνια, σαστίζουμε όταν βλέπουμε
πρώην συναδέλφους ή συμμαθητές
μας με φιλελεύθερες ή αριστερές
τάσεις να μετατρέπονται ξαφνικά σε
αυτοανακηρυχθέντες ακτιβιστές του
σοσιαλισμού. Στις δημόσιες πλατείες των πόλεων και κοινοτήτων του
Ναι, όπου οι μάζες συνενώνονται
αυθόρμητα σε συλλαλητήρια, αν
και σε μικρότερους αριθμούς τώρα,
γίνεται εμφανές πόσο ανεξοικείωτη
είναι η χώρα αυτή με την ιδέα ενός
εθνικού κινήματος. Φαίνεται από τα
τραγούδια που τραγουδά ο κόσμος:
στιχάκια εθνικών ή λαϊκών τραγουδιών που έχουν μάθει σε γάμους ή
στο γήπεδο. Μόνο οι παγιωμένοι
Εθνικιστές και Σοσιαλιστές τραγουδούν τις πρώτες στροφές παλιών
τραγουδιών, σε μια γλώσσα που
κανείς πια δεν καταλαβαίνει.
Κάποιες στιγμές, το δημοψήφισμα
έμοιαζε λιγότερο με εθνικό κίνημα
και περισσότερο με μια ανοικτή,
μαζική αντιπαράθεση μεταξύ δυο
τάσεων της σοσιαλδημοκρατίας.
Η εκστρατεία του Ναι κέρδισε στήριξη γιατί σε μεγάλο βαθμό αυτό
που προσέφερε σε όλα τα επίπεδα
ήταν ένα είδος ξαναζεσταμένου
Κεϋνσιανισμού με βάση τον ασυνήθιστο κατά κεφαλήν πλούτο σε
ορυκτά καύσιμα της Σκοτίας. Η
αριστερά βρήκε παραλληλισμούς
στον Τσαβισμό και λίγο διέφερε από
την κεντρική εθνικιστική γραμμή, η
οποία είχε κατά βάση ως εξής: 1)
Περιμένουμε για λίγα χρόνια, μετά
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Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει σημασία
πόσες ψήφοι χάθηκαν ή παραποιήθηκαν,
αυτό που έχει σημασία είναι τι πιστεύουν
οι άνθρωποι ότι είναι αλήθεια.
αφήνουμε το πετρέλαιο να ρέει και
ζούμε μέρες αφθονίας για πενήντα
ακόμα χρόνια. 2) Χρησιμοποιούμε
τα έσοδα από πετρέλαιο για να
φτιάξουμε ένα ταμείο διαχείρισης
κρατικών κεφαλαίων κατά τα πρότυπα της Νορβηγίας. 3) Επενδύουμε
τα κεφάλαια αυτά για να παράγουμε
ενέργεια από κύματα στα 900 παράκτια νησιά της Σκωτίας, με την
προοπτική να παράγεται το ένα
τέταρτο της ενέργειας της Ευρώπης
ως εναλλακτική στην εξάρτηση της
ΕΕ από τη Ρωσία. Τέλος, μας μένει
4) η σοσιαλδημοκρατική ουτοπία.
Ένα απλό και πιασάρικο μήνυμα
που στο τέλος αποδείχθηκε αρκετό
για να μετατραπεί ο Εθνικισμός
στην Σκοτία από ένα περιθωριακό
φαινόμενο ψήφου διαμαρτυρίας σε
ένα μαζικό κίνημα το οποίο εκφράζει
το 45% των ψηφοφόρων. Ο ρόλος
της αριστεράς ήταν όχι η αλλαγή της
πολιτικής των Εθνικιστών, αλλά η
μεταλαμπάδευση του μηνύματος
αυτού στις πόλεις και κοινότητες
της μεταβιομηχανικής εποχής, στις
ζώνες μαζικής οικιστικής ανάπτυξης
που μαστίζονται από μαζική ανεργία
από τα χρόνια της Μάργκαρετ Θάτσερ. Η RIC –ο κύριος συνασπισμός
αριστεριστών, Σοσιαλιστών και
Πρασίνων– διοργάνωσε μαζικές
εκστρατείες σε εργατικές κατοικίες
που αποφεύγουν ακόμα και οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Κατά τον τρόπο
αυτό, μπόρεσαν να παρακάμψουν
τα παλιά μέσα επικοινωνίας, σχεδόν
ομόφωνα Ενωτικά, εντός φυσικά
κάποιων ορίων.
Όταν έγινε εμφανές ότι τα επιχειρήματα των Εθνικιστών έχαναν
έδαφος μεταξύ των ηλικιωμένων, με
το φόβο ότι θα χάσουν τις συντάξεις
τους όπως παρουσιαζόταν από τα
κατεστημένα μέσα και μεταξύ των

προνομιούχων που φοβήθηκαν
τους χαλεπούς καιρούς, ο πρώην
–σήμερα– επικεφαλής των Εθνικιστών Άλεξ Σάλμοντ άρχισε να μιλά
επιτέλους για «πλήρη απασχόληση». Σε μια βρετανική πολιτική
σκηνή που κυριαρχείται από τη
δεξιά εδώ και 35 χρόνια, οι δυο
αυτές λέξεις ήταν ρηξικέλευθες. Στις
πλατείες, ο απλός κόσμος, ξάφνου
τώρα πολιτικοποιημένος, διηγείται
πόσα από αυτά οφείλονται στο
γεγονός ότι η RIC τους χτύπησε την
πόρτα και έκανε για πρώτη φορά
συζήτηση μαζί τους για το πώς
φαντάζονται τη νέα Σκοτία.
Η RIC ωστόσο ήταν πολύ περισσότερο μια ευρύτερη συνιστώσα του
κινήματος του Ναι παρά μια απλή
οργάνωση μελών. Η τροτσκιστική
ηγεσία της προφανώς φαντάστηκε
ότι θα μπορούσε να αποτελέσει το
εναρκτήριο λάκτισμα για ένα κόμμα
αντίπαλο δέος στους Εθνικιστές
το οποίο θα αντικατόπτριζε την
πρωτοφανή επιρροή της RIC στην
εκστρατεία του Ναι. Αναμενόμενα,
οι μάζες επέλεξαν να ενωθούν με
το εδραιωμένο κόμμα μελών, το
SNP. Η RIC θα πασχίσει να αντιμετωπίσει αυτήν την ανακολουθία
στην καρδιά του σχεδίου της, ενώ
λιγότερο επιφανείς αριστερές οργανώσεις με λιγότερο εχθρική στάση
προς το SNP θα εκμεταλλευτούν
τη σύγχυση της RIC προς όφελος
δικών τους σχεδίων.
Έτσι, ενώ το Ναι ήταν ψήφος υπέρ
της Κεϋνσιανής σοσιαλδημοκρατίας, το Όχι ήταν αντίστοιχα ψήφος
υπέρ της σοσιαλδημοκρατίας της
εποχής της λιτότητας. Το εργατικό, το παραδοσιακό κόμμα αυτών
των νέων ψηφοφόρων του Ναι,
αλλά και η κινητήρια δύναμη της
εκστρατείας του Όχι, βρίσκεται στην
ίδια κατάσταση κατάρρευσης με
το ΠΑΣΟΚ ως αποτέλεσμα του
αρνητικού αυτού μηνύματος. Πριν
ένα δεκαπενθήμερο, μια τοπική
οργάνωση των Εργατικών στη Γλασκόβη προσπάθησε να αποσύρει
την έδρα υποστήριξης του Ναι,

αλλά δεν μπόρεσε να σχηματίσει
απαρτία. Σε μια χώρα με πληθυσμό
περί των 5,3 εκατομμυρίων, το
Εργατικό Κόμμα σήμερα αριθμεί
μόνο 5.000 μέλη περίπου, ενώ από
το δημοψήφισμα, τα μέλη του SNP
έχουν τετραπλασιαστεί φτάνοντας
περίπου τα 82.000. Με κατανομή
σε ολόκληρη την επικράτεια του ΗΒ,
το SNP είναι πέντε φορές μεγαλύτερο από το Εργατικό Κόμμα και με
διαφορά το μεγαλύτερο κόμμα στο
ΗΒ σε αναλογία πληθυσμού. Η νίκη
του Όχι έγινε χωρίς τυμπανοκρουσίες, από προσωπικές επιλογές σε
σκοτεινά δωμάτια. Η ήττα του Ναι
ήταν ηχηρή, δημόσια, εξόφθαλμη
και μαζικού χαρακτήρα.
Μετά την ξεκάθαρη αυτή ήττα ωστόσο, 100.000 άνθρωποι έχουν υπογράψει έκκληση για επαναμέτρηση
του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος. Παρόλο που υπήρξαν
σίγουρα περιπτώσεις εκλογικής
απάτης την ημέρα του δημοψηφίσματος, καμία δημόσια προσωπικότητα δεν θα έφτανε στο σημείο
να ισχυριστεί ανοιχτά ότι η διαφορά
των 400.000 ψήφων μεταξύ του
Ναι και του Όχι ήταν αποτέλεσμα
εκλογικού «μαγειρέματος». Ωστόσο,
ο εθνικός μύθος της κλοπής ενός
δημοψηφίσματος αποτελεί τώρα το
κοινό νόμισμα της μεταβιομηχανικής
αστικής ζώνης, όπου η αναζήτηση
ψηφοφόρων του Όχι φέρνει κάποιες
στιγμές στη μάταιη αναζήτηση ειλικρινών ψηφοφόρων της Θάτσερ. Η
αλήθεια είναι ότι δεν έχει σημασία
πόσες ψήφοι χάθηκαν ή παραποιήθηκαν, αυτό που έχει σημασία
είναι τι πιστεύουν οι άνθρωποι ότι
είναι αλήθεια. Τόσο η RIC όσο και
το SNP θα συναντήσουν όλο και
μεγαλύτερες δυσκολίες σε σχέση
με τη νέα αυτή πραγματικότητα
μιας εκνευρισμένης και θυμωμένης νοοτροπίας, όπως εκφράζεται
κατά κύριο λόγο από τα φτωχότερα
στρώματα της κοινωνίας, με τη
συνοδεία μακάβριων τατουάζ με
το 45% και προκλητικών θεωριών
συνωμοσίας.
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Από τα Κάτω προς τα Πάνω,
Βήμα-Βήμα, να Οικοδομήσουμε
μια Νέα ∆υναμική
Συνέντευξη Δημήτρη Ρουσσόπουλου / Γιώργου Κατσιάφικα (Μέρος 2ο)
Συνέντευξη: Μικρόπολις
Μετάφραση / Απομαγνητοφώνηση: Μαριέτα Σιμεγιάτου

Ερώτηση: Συμφωνείτε υποθέτω με
τους Καταστασιακούς που μιλούν
για οικοδόμηση χώρων και πώς
αυτοί οι χώροι βήμα-βήμα συνενώνονται σε δίκτυα. Στο τελευταίο, το
4ο Φεστιβάλ Άμεσης Δημοκρατίας
στη Θεσσαλονίκη, διατυπώθηκαν
πολλές ιδέες σχετικά. Θα μπορούσε
να αποτελέσει ένα τέτοιο δίκτυο
άμεση πρόκληση για το σύστημα;
Απάντηση [Katsiafikas]: Kατά την
άποψή μου, η δράση από τα κάτω
προς τα πάνω περιορίζεται από το
γεγονός ότι η ισχύς από τα επάνω
μακροπρόθεσμα θα μετατρέψει
αυτούς τους θεσμούς που δημιουργήθηκαν από τα κάτω σε εξουσίες
που δεν θέλουν να γίνουν. Το είδαμε
αυτό σε κάθε επανάσταση, από τη
Γαλλική ως την Αμερικανική, στο
Βιετνάμ, τη Ρωσική όλες ανατράπηκαν από το παγκόσμιο σύστημα.
Πιστεύω λοιπόν ότι η οικοδόμηση
ενός χώρου όπως έκαναν οι Κινέζοι
στην επαρχία Γιουνάν που θα ανατρέψει το σύστημα απλά και μόνο
με την έκτασή του δεν απαντά στο
ζήτημα της εξουσίας. Πρέπει να
καταστραφεί η εξουσία του έθνους
κράτους. Υπάρχουν στιγμές –δεν
πιστεύω ότι οι ίδιοι δημιουργούμε
αυτές τις στιγμές– που οι άνθρωποι
δεν έχουν άλλη επιλογή, όπως
το 1871, όταν δημιουργήθηκε η
Παρισινή Κομμούνα. Οι άνθρωποι

στο Κουν-ντου στη Νότιο Κορέα το
1980 δεν είχαν άλλη επιλογή όταν
δημιούργησαν την δική τους «παρισινή» κομούνα του 20ου αιώνα.
Ξεσηκώθηκαν ενάντια στους στρατιωτικούς, τους νίκησαν με επικεφαλής του εργάτες στις μεταφορές
της πόλης και έλεγχαν την πόλη για
πέντε ημέρες με άμεση δημοκρατία,
στις οποίες διαδικασίες συμμετείχαν χιλιάδες κόσμου και λήφθηκαν
πολύτιμες αποφάσεις, με σεβασμό
στις διαφορές. Όλη η πόλη ενώθηκε
σε μια απόλυτη, όμορφη κοινότητα.
Αυτά είναι παραδείγματα του τι
μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι.
Το ζήτημα είναι να ανοιχθεί αυτή η
δυνατότητα να δρουν ελεύθερα οι
άνθρωποι, αυτό όμως προϋποθέτει
να καταστραφούν παράλληλα οι
δυνάμεις. Και ο Δημήτρης έχει δίκιο,
στο ισχύον πλαίσιο εξουσίας, μπορούμε να δημιουργήσουμε θεσμούς
που διευκολύνουν την ελευθερία,
αλλά διαφωνούμε ως προς το εάν
αυτό αρκεί. Πιστεύω όπως είπα
ότι μακροπρόθεσμα το σύστημα
θα ανατρέψει ό,τι οικοδομείται από
τα κάτω.
Παρέμβαση [Ρουσόπουλος]:
Εδώ πρέπει να σημειώσω κάτι
που αποτελεί κριτική σε αυτό που
υποστηρίζει ο George. Δηλαδή ότι
υπάρχουν πολύ σημαντικοί μαρξιστές θεωρητικοί που διαφωνούν

πραγματικά με την ανάλυσή του.
Πιστεύουν –μαρξιστές θεωρητικοί
της πολιτικής οικονομίας- ότι το
έθνος-κράτος αποτελεί άμυνα κατά
της παγκοσμιοποίησης και των πολυεθνικών και ότι αποτελεί τη μόνη
γραμμή άμυνά μας. Και επομένως,
η εκλογή κομμάτων, αριστερών κομμάτων, όπως το κυβερνόν κόμμα
της Βενεζουέλας σήμερα, είναι μια
ασπίδα απέναντι στον παγκόσμιο
καπιταλισμό. Πώς αντιμετωπίζει
κανείς ένα τέτοιο επιχείρημα; Η δική
μου απάντηση είναι ότι εντός του
έθνους, χτίζεις μια νέα υποδομή
κοινωνικών και πολιτικών σχέσεων
που θα αντικαταστήσει την εθνική
δομή δυνάμεων, αλλά θα γνωρίζει
ταυτόχρονα ότι ο παγκόσμιος καπιταλισμός θα πρέπει να ηττηθεί. Κι
αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους
τρόπους. Για παράδειγμα, δείτε
τι συνέβη στη Νότια Αφρική. Το
διεθνές και το εγχώριο κίνημα στη
Νότια Αφρική νίκησε την κυβέρνηση
του απαρχάιντ. Αυτό είναι γεγονός.
Ωστόσο, όταν ανέλαβε την εξουσία,
παγιδεύτηκε σε τόσες αντιφάσεις
που σήμερα η Νότια Αφρική έχει
γενικά πολύ σοβαρά προβλήματα,
φτώχια, μεγάλο αριθμό αστέγων,
με όλους τους συμβιβασμούς του
καπιταλιστικού συστήματος. Ακόμα
και με τον Μαντέλα. Γιατί γίνεται
αυτό; Γιατί ακόμα και οραματιστές
όπως ο Μαντέλα δεν είχαν προετοι-
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μάσει αρκετά την εναλλακτική από
τη βάση. Ανέλαβαν λοιπόν εξουσία
και μετά κοίταξαν πώς θα επιβιώσουν. Τότε όμως είναι αργά. Το
1936 τον Ιούλιο, όταν οι φασίστες
κατέλαβαν τη Μαδρίτη, οι αναρχικοί
κατέλαβαν την Ανδαλουσία, την
Καταλονία, ήξεραν τι να κάνουν.
Κολεκτιβοποίησαν τη βιομηχανία
και τη γεωργία, ήταν ενωμένοι εντός
του CNT και έθεσαν την οικονομία
στα χέρια των εργατών. Η κριτική
μου ως προς την εμπειρία αυτή
είναι ότι δεν προχώρησαν αρκετά
μακριά, αρκετά γρήγορα. Αλλά ενεπλάκησαν σε εμφύλιο πόλεμο και
φυσικά έπρεπε να αντιμετωπίσουν
τους σταλινιστές που δεν ήθελαν να
βάλουν όπλα στα χέρια του λαού.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι
το πεδίο είχε προετοιμαστεί πολύ
προσεκτικά, προκαταβολικά. Κι
εμείς πρέπει να ξέρουμε τι να κάνουμε όταν έρθει η στιγμή. Παρά τις
μεγάλες συζητήσεις στα κινήματα
occupy κ.λπ., τι έγινε μετά; η απάντηση που δίνω είναι ότι το πρώτο
βήμα είναι να καταλάβεις την πόλη
σου και τους θεσμούς της. Μετά
υπάρχουν τα στάδια της συνένωσης
των πόλεων σε ομοσπονδίες και η
δημιουργία των υποδομών που θα
ανατρέψουν τις 400 πολυεθνικές
που ελέγχουν σήμερα την παγκόσμια οικονομία.
[Κατσιαφίκας]: Χαίρομαι που ο
Δημήτρης έθιξε το θέμα της Βενεζουέλας, γιατί ο Τσάβες και οι δικοί
του ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν.
Πλήρωσαν το χρέος πολλών γειτονικών χωρών, της Νικαράγουας, της Κούβας, προσπάθησαν
να καταργήσουν την Παγκόσμια
Τράπεζα και το ΔΝΤ στην περιοχή
δημιουργώντας μια εναλλακτική
δομή. Γιατί όμως απέτυχαν; Γιατί
δεν ήξεραν τι ήθελαν; Δεν νομίζω...
απέτυχαν λόγω των μηχανισμών
του έθνους κράτους, της Ουάσινγκτον και του ιμπεριαλισμού των
ΗΠΑ. Είναι καλό παράδειγμα για

να καταφανούν τα όρια της οποιασδήποτε προσπάθειας να γίνει ουσιαστική αλλαγή χωρίς να υφίσταται
παγκόσμιο κίνημα αμφισβήτησης
του συστήματος. Θα έλεγα κύριο
καθήκον της επαναστατικής θεωρίας σήμερα είναι να κάνει τον κόσμο
να συνειδητοποιήσει τον παγκόσμιο
χαρακτήρα του κινήματος και να
χτίσει τη συνειδητοποίηση ότι οι
εθνικές ιστορίες μόνο μας διασπούν
και κατακερματίζουν το παγκόσμιο
κίνημα. Πρέπει να αναπτύξουμε μια
συνολική αίσθηση των δυνατοτήτων
που ανοίγονται για αλλαγή. Όσο οι
άνθρωποι παγιδεύονται στις πόλεις,
χωρίς αυτή την παγκόσμια συνειδητότητα, πιστεύω ότι τελικά είναι
καταδικασμένοι. Δεν είναι «ή το
ένα, ή το άλλο», αλλά πιστεύω ότι
αυτή η συζήτηση είναι γόνιμη, γιατί
αναδεικνύει το γεγονός ότι τα επαναστατικά κινήματα πρέπει να στέκουν σταθερά στα πόδια τους. Με
το ένα να οικοδομούν αντιθεσμούς
και με το άλλο να καταστρέφουν τον
εχθρό, που υπάρχει. Κάποιοι θα
πουν, ακόμα και οι Ροκφέλερ δεν
είναι ο εχθρός, οι βαθύπλουτοι. Κι
όμως, οι βαθύπλουτοι έχουν ταξική
συνείδηση. Ο ιμπεριαλισμός των
ΗΠΑ γνωρίζει ότι η Βενεζουέλα
αποτελεί απειλή και κάνει ό,τι είναι
δυνατό για να καταστρέψει αυτή
την επανάσταση. Ας δούμε τη Νότια
Αφρική: πώς νίκησε το απαρτχάιντ;
Το παγκόσμιο κίνημα κατά του
απαρτχάιντ, το μποϊκοτάζ έπαιξαν
αποφασιστικό ρόλο, όπως και ο
Κουβανικός στρατός με τις νίκες
του κατά του στρατού των λευκών
στη Ροδεσία και τη Νότια Αφρική. Η
παγκόσμια αλληλεγγύη ήταν καίριας
σημασίας για την ανάδειξη στην
εξουσία του ANC [African National
Congress]. Γιατί ο Νέλσον Μαντέλα
διάλεξε τον νεοφιλελευθερισμό ως
τον οικονομικό κινητήριο μοχλό
του; Και πάλι, εδώ διαφαίνονται
τα όρια. Ήξερε καλά τι ήθελε, ήταν
επαναστατικός κομμουνιστής, ήθελε
εκσοσιαλισμένη βιομηχανία. Γιατί

λοιπόν στράφηκε στον νεοφιλελευθερισμό; Η απάντηση κι εδώ είναι
λόγω της δύναμης του παγκοσμίου
κεφαλαίου.
[Ρουσόπουλος] Πήγε στο Νταβός
και μετά τη συνάντηση, άλλαξε
γνώμη... Τι έγινε στο Νταβός; Πλύση
εγκεφάλου!
Ερώτηση: Είπατε χθες ότι 66 πόλεις σύμφωνα με ΟΗΕ και οικονομολόγους κινούν την παγκόσμια
οικονομία. Η τάση είναι συνεχώς
περισσότερες πόλεις να γιγαντώνονται, να γίνονται μεγαλουπόλεις
φυλακίζοντας εκεί τους πληθυσμούς. Γιατί μια μορφή αντίστασης ή αναίρεσης αυτής της τάσης,
που είναι καθαρά επιλογή των ελίτ,
να μην είναι η επανάκτηση της
υπαίθρου, με τους όρους του κινήματος: δηλαδή να βγούμε από
τις πόλεις όπου είμαστε απόλυτα
ελεγχόμενοι και να καταλάβουμε
εδάφη τα οποία θα μας δώσουν
την δυνατότητα να στήσουμε την
οικονομία σε τοπικές δομές και
ταυτόχρονα να οικοδομήσουμε
ανεξαρτησία σε πόρους, ενέργεια,
να βάλουμε την άμεση δημοκρατία
εντελώς αποκεντρωμένα, πρόσωπο
με πρόσωπο όσοι αποφασίζουν με
όσους αναλαμβάνουν να φέρουν
σε πέρας τις αποφάσεις και μετά
να αρχίσουμε να δημιουργούμε τις
δομές επικοινωνίας μεταξύ αυτών
των πόλεων. Να αντιστρέψουμε
την κλίμακα δηλαδή και να απομακρυνθούμε από τις τερατουπόλεις
που ούτως ή άλλως δεν θα είναι
χρήσιμες πια.
Απάντηση [Ρουσόπουλος]: Δεν
διαφωνώ καθόλου. Πρέπει όμως να
ξεκινήσεις από συγκεκριμένο τόπο.
Κι εγώ χθες είπα από που πρέπει
να ξεκινήσουμε με σοβαρό τρόπο,
με στρατηγική ιδέα, για να βγούμε
από αυτό εδώ το κτίριο και που να
πάμε. Μπορούμε να βγούμε από
την πόλη και να κάνουμε αυτό που
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Ξεσηκώθηκαν ενάντια
στους στρατιωτικούς,
τους νίκησαν με επικεφαλής του εργάτες
στις μεταφορές της
πόλης και έλεγχαν την
πόλη για πέντε ημέρες
με άμεση δημοκρατία, στις οποίες διαδικασίες συμμετείχαν
χιλιάδες κόσμου και
λήφθηκαν πολύτιμες
αποφάσεις, με σεβασμό στις διαφορές.
Όλη η πόλη ενώθηκε
σε μια απόλυτη, όμορφη κοινότητα. Αυτά
είναι παραδείγματα του
τι μπορούν να κάνουν
οι άνθρωποι.
Το ζήτημα είναι να
ανοιχθεί αυτή η δυνατότητα να δρουν ελεύθερα οι άνθρωποι...
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προτείνεις. Δεν έχω καμία αντίρρηση, αλλά πρέπει να σταματήσουμε
τις κουβέντες και να κάνουμε κάτι.
Στην Αμερική, έχουμε σαφή εικόνα
πώς θα προχωρήσουμε. Το πρόβλημα εδώ στην Ελλάδα είναι ότι
οι ριζοσπάστες, οι αναρχικοί δεν
ξέρουν τι θα κάνουν αύριο. Αυτό
το πρόβλημα διαπιστώνω όταν σας
ξανασυναντώ με μεγάλη αγάπη
και τιμή.
Ερώτηση: Χθες, μας μοιράσατε
κάποιους κανόνες σε διάφορες
τομείς της ζωής πώς μπορεί να
οργανωθεί η οικονομία σε επίπεδο
δήμου. Βλέπω ότι έχετε υιοθετήσει
αρκετούς κανόνες που προνοούν
για την ελεύθερη πρόσβαση στο
νερό, αλλά και για την στέγαση για
όλους, πώς όμως οργανώνεται η
εργασία για όλους; Υπάρχει σχέδιο
σε επίπεδο δήμου και πώς θα μπορούσε να δομηθεί; Σχετική εμπειρία
είχαμε στο παρελθόν στο Φεστιβάλ
Άμεσης Δημοκρατίας όπως μας
την περιέγραψε ο δήμαρχος του
χωριού Μαριναλέδα, για τους συνεταιρισμούς, τα ανύπαρκτα ποσοστά ανεργίας, την ισότιμη εργασία
κ.λπ. Υπάρχει αντίστοιχο σχέδιο σε
επίπεδο οικονομίας και δήμου και
πώς θεωρείται ότι θα μπορούσε να
εφαρμοστεί;
Απάντηση [Ρουσόπουλος]: Όταν
ο Αλιέντε κατάλαβε την εξουσία στη
Χιλή, το πρώτο πράγμα που έκανε
ήταν να προσπαθήσει να πείσει τα
εργατικά συνδικάτα και τους εργάτες
ότι έπρεπε να εκσυγχρονιστούν.
Και αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να
μάθουν να δουλεύουν από τις 9
έως τις 5. Οι Χιλιανοί αποδέχτηκαν
αυτή τη λογική. Για να είμαστε πιο
ανταγωνιστικοί στην παγκόσμια
αγορά, θα πρέπει να συμβαδίζουμε το υπόλοιπο σύστημα. Όταν
ο Ανδρέας Παπανδρέου έγινε ο
πρώτος σοσιαλιστής πρωθυπουργός στην Ελλάδα είπε κι εκείνος
ότι πρέπει να δουλεύουμε 9 με
5 και να ξεχάσουμε τον ύπνο το
μεσημέρι. Πρέπει να είμαστε μέρος

του παγκόσμιου καπιταλιστικού
συστήματος παραγωγής. Κι εγώ
σας λέω: σήμερα είναι Πρωτομαγιά.
Τα αιτήματα τότε ήταν μείωση των
ωρών εργασίας. Και σήμερα, 150
χρόνια αργότερα, ακόμα δουλεύουμε οκτώ ώρες την ημέρα. Είναι
ηλίθιο. Εγώ προτείνω και απαιτώ
σε οποιαδήποτε ζώνη ελευθερίας,
το πρώτο πράγμα που πρέπει να
γίνει είναι η μείωση των εργασιακών
ωρών. Επιπλέον, να γίνει διάκριση
μεταξύ εργασίας και αγγαρείας,
είναι δυο διαφορετικές πραγματικότητες. Πρέπει να δημιουργήσουμε
τις συνθήκες ώστε οι άνθρωποι να
εργαζόμαστε λιγότερο για να έχουμε
περισσότερη δημόσια ζωή. Για να
γίνουμε πολίτες και ενεργοί συμμετέχοντες στη δημόσια σφαίρα. Αυτή
είναι μια επαναστατική ιδέα που
οποιαδήποτε νέα διοίκηση αστικού
χώρου και οποιοσδήποτε χώρος
θα πρέπει να κάνει. Θα πρέπει να
επανακαθορίσουμε την εργασία. Οι
Έλληνες βρίσκονται ήδη ένα βήμα
μπροστά. Γιατί οι Έλληνες, αντίθετα
με τους Ισπανούς, είπαν όχι στο
ωράριο, εμείς θα ξεκουραζόμαστε
το μεσημέρι και θα κάνουμε αυτό
που κάναμε για χρόνια. Η πολιτική
κουλτούρα των Ελλήνων είναι ήδη
ένα βήμα μπροστά. Έτσι, εάν η
Θεσσαλονίκη εκλέξει μια πραγματικά δημοκρατική δημοτική αρχή, το
πρώτο πράγμα που θα πρέπει να
κάνει είναι να επαναπροσδιορίσει
την ημέρα εργασίας και να δώσει
σε όλους τη δυνατότητα να συμμετέχουν πλήρως στην κοινότητα και
στις δημόσιες υποθέσεις. Κάνοντας
αυτό, δημιουργείται ένα δημόσιο
εκπαιδευτικό σύστημα, μια παιδεία
και μια συνείδηση σχετικά με το τι
είναι ο δημόσιος χώρος. Αυτό θα
είναι η αρχή.
Ερώτηση: τα τελευταία χρόνια, η
Χαλκιδική έχει γίνει σκηνικό κοινωνικών εντάσεων ενάντια στην
επιχειρούμενη εξόρυξη χρυσού
από Καναδική εταιρεία μέσα σε
εθνικό δάσος, με την αντίσταση να
αναπτύσσεται πλέον σε ολόκληρη

τη χώρα. Μέσα σε ένα τόσο εκτεταμένο αγώνα, ποια πιστεύετε ότι
θα πρέπει να είναι η στρατηγική
του οικολογικού κινήματος για να
αλλάξει τον κόσμο;
Απάντηση [Ρουσόπουλος]: Όταν
ήμουν πέρυσι στην Τυνησία, στο
παγκόσμιο κοινωνικό φόρουμ, όπου
βρέθηκαν 58000 άνθρωποι από
110 χώρες και 4000 κοινωνικά κινήματα, μια από τις μεγαλύτερες
συναντήσεις ήταν σχετικά με εξορύξεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Ήταν
άνθρωποι από την Αφρική, όπου
δραστηριοποιούνται πολύ οι Κινέζοι
και αποστέλλουν το προϊόν της
εξόρυξης στη συνέχεια στην Κίνα,
από τη Λατινική Αμερική, τη βόρειο
Αμερική κ.λπ. Ήταν και λίγοι Έλληνες, μεταξύ των οποίων και ο Θίο
ο οποίος έθεσε μια καλή ερώτηση
για τη Χαλκιδική. Μόλις τον άκουσα
να μιλάει, τον πλησίασα και τον
σύστησα σε ορισμένους αντιπροσώπους που ήταν από τον Καναδά,
από τις συνδικαλιστικές ενώσεις
Καναδικών εταιρειών εξόρυξης. Για
να μην πολυλογώ, αναπτύξαμε μια
στρατηγική να προσκληθούν τρεις
άνθρωποι από τη Χαλκιδική –ένας
ο δήμαρχος της πόλης, ένα γιατρός
και ένας πολιτικός μηχανικός– να
έρθουν να κάνουν εθνική περιοδεία
στον Καναδά. Είχαν βοήθεια από
μια βουλευτή των σοσιαλδημοκρατών, τη Niki Ashton, ελληνικής
καταγωγής και καταφέραμε και ευαισθητοποιήσαμε σχετικά με τις δραστηριότητες της Eldorado με έδρα
το Βανκούβερ, στη Χαλκιδική. Αυτό
ήταν σημαντικό. Τα mainstream
media, τηλεόραση, ραδιόφωνο ήταν
εκεί. Ήταν σοκ για τους Καναδούς
να ακούν ότι μια Καναδική εταιρεία –παρεμπιπτόντως, η εταιρεία
δεν είναι καναδική, τα πραγματικά
κεντρικά γραφεία της βρίσκονται
στο Κολοράντο– έκανε αυτά τα
πράγματα σε ένα τόσο όμορφο
μέρος όπως η Χαλκιδική. Αυτό είναι
η διεθνής αλληλεγγύη. Υπάρχουν
πολλά πράγματα που μπορεί να
κάνει κανείς σε συνεργασία με άλ-

Â

λους. Το ίδρυμα Lelio Basso στη
Ρώμη χρηματοδοτεί ένα διεθνές
δικαστήριο στο Μοντρεάλ, φέτος,
όπου θα δικαστούν οι μεταλύτερες
εταιρείες εξόρυξης του κόσμου. Θα
είναι σαν τις δίκες του Bertrand
Russell Peace Foundation. Και κάτι
που είναι πολύ σημαντικό και ίσως
δεν το γνωρίζετε: η μικρή χώρα του
Ελ Σαλβαδόρ είπε σε μια από τις
μεγαλύτερες εταιρείες εξόρυξης
χρυσού στον κόσμο «μαζέψτε τα
και φύγετε» λόγω των οικολογικών
επιπτώσεων. Μπορεί να γίνει, με
τη στήριξη της διεθνούς αλληλεγγύης. Αυτό πρέπει να κάνουν και
οι άνθρωποι στη Χαλκιδική, να
κρατήσουν τις επαφές τους με έξω,
να ταξιδεύουν και να μιλούν για
την καταστροφή που συντελείται.
Σημαντικές είναι οι επαφές με τα
συνδικάτα εταιρειών εξόρυξης και
να πουν στους εργάτες ότι υπάρχει
εναλλακτική.
Ερώτηση: Μετά την πτώση της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης και όλου
του ανατολικού μπλοκ έχουμε μια
κατάσταση μονοκρατορίας θα λέγαμε του καπιταλισμού. Με την παγκόσμια κρίση κάποιοι υποστηρίζουν
ότι ήρθε η ώρα για την κατάρρευση
και του καπιταλισμού. Ωστόσο,
σε αυτό το κλίμα βλέπουμε την
ανάδυση εθνικιστικών φαινομένων
της ακροδεξιάς που καλύπτει κενά
που αφήνει η παγκόσμια αριστερά,
οι οικολόγοι, οι ριζοσπαστικοί, οι
αναρχικοί, οι οποίοι μάλιστα -οι
νεοφασίστες- δημιουργούν δομές
«κοινωνικής αλληλεγγύης». Ποιο
είναι το ανάχωμα απέναντι σε αυτό
το φαινόμενο;
Απάντηση [Ρουσόπουλος]: Στις
ΗΠΑ, κι ας με διαψεύσει ο George,
η ακραία δεξιά είναι πιο έξυπνη από
την άκρα αριστερά γιατί η δεξιά
παρεμβαίνει στις κοινότητες και
κυριαρχεί στις ενώσεις καθηγητώνγονέων σε όλες τις πόλεις των ΗΠΑ.
Βήμα πρώτο. Βήμα δεύτερο, εκλέγουν ανθρώπους τους σε δημοτικά
συμβούλια. Δημιουργούν ραδιοφω-

νικούς σταθμούς, εφημερίδες. Το
Tea Party δεν δημιουργήθηκε εκ του
μηδενός. Προέκυψε από τις λαϊκές
βάσεις. Ελέγχουν ορισμένους τοπικούς θεσμούς. Εδώ στην Ελλάδα
η Χρυσή Αυγή εξέλεξε το πρώτο
μέλος της στο Δημαρχείο. Έβαλαν
το ένα πόδι μέσα. Οι αναρχικοί δεν
εμπλέκονται στις εκλογές. Μπήκαν
λοιπόν μέσα και από εκεί προχώρησαν. Τι βγαίνει από αυτό;
[Κατσιαφίκας] Δυστυχώς εδώ θα
διαφωνήσω με το Δημήτρη. Το Tea
Party δημιουργήθηκε από τους
αδελφούς Koch και ορισμένα ζάπλουτα άτομα. Το έχω δει να γίνεται.
Από που βρίσκουν τα λεφτά για τους
ραδιοσταθμούς και τις εφημερίδες.
Από δισεκατομμυριούχους που
έχουν συμφέρον να επενδύουν σε
τέτοιου είδους ομάδες. Μάλιστα έτυχε να βρεθώ σε μια πορεία του Tea
Party. Είδα από το δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου έμενα δέκα βανάκια
της τηλεόρασης με δορυφόρους και
είπα τι συμβαίνει; Ήταν πορεία του
Tea Party, με τη Σάρα Πέιλιν από
την Αλάσκα που απέναντι βλέπει τη
Ρωσία. Διαφωνώ ότι η δεξιά είναι
πιο έξυπνη. Έχει απλά τεράστιους
πόρους και τη στήριξη των ΜΜΕ.
Στη συγκέντρωση ήταν περίπου 150
άτομα. Την προηγούμενη εβδομάδα
μια πορεία κατά του πολέμου είχε
συγκεντρώσει 5000 άτομα, αλλά
καλύφθηκε από ένα μόλις τηλεοπτικό βανάκι. Έτσι, φαίνεται ότι το
Tea Party είναι δημοφιλές, αλλά
του δίνουν δυσανάλογα μεγάλη
προσοχή τα ΜΜΕ –όπως συμβαίνει
και στην Ελλάδα και παντού. Δεν
πιστεύω ότι είναι οι άνθρωποι. Στα
ταξίδια μου, βλέπω λαϊκά στρώματα
να ξεσηκώνονται κατά του καπιταλισμού και ορισμένων εξουσιών των
κυβερνήσεων.
[Ρουσόπουλος] Διαφωνώ. Η δεξιά ήταν ιστορικά πάντα καλύτερα
οργανωμένη παντού στις ΗΠΑ και
οι νεοφασίστες. Το να υπονοούμε
ότι τρεις και μόνο άνθρωποι, τα
αδέλφια Koch, πολυεκατομμυριού-

χοι έφτιαξαν ένα κόμμα, είναι απλά
απαράδεκτος απλοϊσμός.
[Κατσιαφίκας] Αν εξετάσεις την
ιστορία των ΗΠΑ, δεν είχαμε ποτέ
κατάληψη της εξουσίας από Ναζί,
είχαμε ένα πολύ ισχυρό κίνημα
για την ειρήνη, κίνημα κατά του
πολέμου του Βιετνάμ…
[Ρουσόπουλος]: …που χρηματοδοτήθηκε μάλιστα καλά από τους
«κόκκινους» φιλάνθρωπους.
[Κατσιαφίκας]: Το κίνημα υπέρ
της ειρήνης ήταν λαϊκό, δεν χρηματοδοτήθηκε από πουθενά. Το
κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα
άλλαξε τους νόμους στις Ηνωμένες
Πολιτείες ώστε οι ΗΠΑ να έχουν
μια παράδοση διαφορετική από
τη Γερμανία όπου αναδύθηκε ο
ναζισμός, διαφορετική παράδοση
από αυτή που προκαλεί τη Χρυσή
Αυγή εδώ. Το Tea Party σε σύγκριση
με τη Χρυσή Αυγή έχει πολύ περισσότερη δύναμη αλλά δεν κάνει
επιθέσεις και δολοφονίες άμεσα. Τα
φασιστικά κινήματα στην Ευρώπη
είναι διαφορετικά.
[Ρουσόπουλος]: Το Tea Party ελέγχει το Κογκρέσο. Πιέζει τον Ομπάμα
σε συμβιβασμούς.
[Κατσιαφίκας]: Είναι υπερβολή.
Τι είναι στην ουσία το Κογκρέσο;
Είναι ένα μάτσο μεγαλοεπιχειρηματίες. Ο Ομπάμα κατάφερε και
πέρασε τη μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας –πολύ σημαντική
για ορισμένους Αμερικανούς– και
πιστεύω ότι είναι πολύ διαφορετικό
να λέμε στις ΗΠΑ έχουμε Αφροαμερικανό Πρόεδρο, αντίθετα με
την Ευρώπη, όπου τα πράγματα
στρέφονται όλο και περισσότερο
προς τον εθνικιστικό σωβινισμό.
Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που λένε
ότι ο Ομπάμα δεν έχει γεννηθεί στις
ΗΠΑ. Υπάρχουν άνθρωποι του Tea
Party που έχουν επιχειρήματα, αλλά
χρηματοδοτούνται πολύ καλά από
τα media και χωρίς την υποστήριξή
τους θα ήταν πολύ μικροί. Η δυναμι-
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κή των Ευρωπαίων φασιστών είναι
διαφορετική. Και κατά τη γνώμη
μου αποτελούν πολύ μεγαλύτερη
απειλή για τις καθημερινές ζωές
των ανθρώπων από ό,τι το Tea
Party στις ΗΠΑ.
[Ρουσόπουλος]: Αυτό είναι παλιό
επιχείρημα των κομουνιστών, ότι
ο λόγος για την άνοδο του εθνικοσοσιαλισμού στη Γερμανία ήταν
η χρηματοδότηση που έλαβε από
τον Krupp, τον Thyssen και άλλους
Γερμανούς βιομηχάνους που αναδύθηκαν από τον Πρώτο Παγκόσμιο
Πόλεμο. Συγγνώμη, αλλά αυτά είναι
αηδίες. Το ναζιστικό κόμμα διογκώθηκε, γιατί είχε λαϊκή στήριξη.
Ήξεραν τι έκαναν και φέρθηκαν
πιο έξυπνα από τους σοσιαλιστές
και το κομμουνιστικό κόμμα της
Γερμανίας. Για αυτό και εκλέχθηκαν δημοκρατικά το 1933 με μικρή
πλειοψηφία.
[Κατσιαφίκας]: Μια στιγμή, Δημήτρη. Είπες ότι στις ΗΠΑ είναι
εξυπνότερη η δεξιά, τώρα μιλάς
για τη Γερμανία.
[Ρουσόπουλος]: Επειδή αναφέρθηκες κι εσύ στην Ευρώπη.
[Κατσιαφίκας]: Είπα ότι στην Ευρώπη δεν έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις όπως στις ΗΠΑ.
[Ρουσόπουλος]: Και στην Ευρώπη
έγιναν μεταρρυθμίσεις. Δημιουργήθηκε η ΕΕ.
[Κατσιαφίκας]: Αυτό για μένα είναι
βήμα πίσω. Ένα υπερκράτος είναι
βήμα προς τα πίσω.
[Ρουσόπουλος]: Πρώτα από όλα,
δεν είναι υπερκράτος. Μετά από
αιώνες σε πόλεμο, από το 1945
τα πράγματα ηρέμησαν στην Ευρώπη.
[Κατσιαφίκας]: Αυτό δεν έγινε
λόγω μεταρρυθμίσεων. Έγινε επειδή η Ευρώπη αυτοκαταστράφηκε
για να αναδειχθούν οι ΗΠΑ στη
νέα υπερδύναμη που προστατεύει
την Ευρώπη. Αυτό πρέπει να το

καταλάβουμε. Χωρίς τις ΗΠΑ, η
Ευρώπη ακόμα θα βρισκόταν σε
πόλεμο.
[Παρέμβαση Μικρόπολις]: Οι μεγάλοι βιομήχανοι ωστόσο έχρισαν
το Χίτλερ. Ο Χίντερμπουργκ του
έδωσε εντολή.
[Κατσιαφίκας]: Λες λοιπόν Δημήτρη ότι η δεξιά είναι πιο έξυπνη, λες
και η εξυπνάδα είναι σημαντικός
παράγοντας και όχι οι πόροι. Εγώ
θα έλεγα ότι είναι ο συνδυασμός και
των δυο. Μάλιστα, η δεξιά χαρακτηρίζεται από βλακεία. Δες πόσο
βλάκας ήταν ο Χίτλερ που εισέβαλε
στη Ρωσία.
[Ρουσόπουλος]: Φυσικά και δεν
θα επιχειρηματολογήσω υπέρ του
επιπέδου ευφυΐας του. Το μόνο που
λέω είναι ότι υπάρχουν μέρη σε
αυτό τον κόσμο όπου η δεξιά έχει
καταφέρει να κάνει παρεμβάσεις
από τα λαϊκά στρώματα. Η αριστερά
στις ΗΠΑ είναι καταστροφή. Ανεβοκατεβαίνει σαν τον υδράργυρο.
Χτίζει κινήματα που αποτελούν
πραγματική απειλή για την κεντρική
εξουσία και ύστερα καταρρέουν.
Μαλώνουν μεταξύ τους σαν παιδιά.
Σήμερα δεν έχει μείνει τίποτα στις
ΗΠΑ, εκτός από το Αμερικανικό
Κοινωνικό Φόρουμ, με προσωπικότητες όπως τον George Katsiaficas,
τον Howard Zinn παλιότερα και
τώρα το Noam Chomsky που μιλούν και δίνουν διαλέξεις, αλλά δεν
υπάρχει τίποτα στη βάση.
[Κατσιαφίκας]: Ο Νόαμ Τσόμσκι
λέει ότι σήμερα στις ΗΠΑ υπάρχουν
περισσότεροι ακτιβιστές από ποτέ
άλλοτε στην ιστορία της. Δεν είναι
αλήθεια ότι δεν υπάρχει τίποτα στις
ΗΠΑ. Δες για παράδειγμα το μεγάλο αριθμό ανθρώπων που πήγαν
στη Νικαράγουα και υπέγραψαν
το σύμφωνο αντίστασης, ότι θα
διέπρατταν πολιτική ανυπακοή εάν
παρενέβαινε ο στρατός των ΗΠΑ
στα εσωτερικά της Νικαράγουας.
Αυτό, σε συνδυασμό με άλλα, απέτρεψε τον Ρήγκαν να παρέμβει στη
Νικαράγουα. Υπάρχουν πολλοί
υποστηρικτές της Βενεζουέλας.

Ναι, οι ΗΠΑ προσπαθούν να ανατρέψουν το καθεστώς του Τσάβες,
αλλά ήταν τα Αμερικανικά κινήματα
αλληλεγγύης με τη Βενεζουέλα στις
ΗΠΑ που βοήθησαν να δημιουργηθεί αυτός ο χώρος και θα μπορούσα
να κατονομάσω δεκάδες άλλες χώρες, όπως το Βιετνάμ, είτε πρόκειται
για βετεράνους που επιστρέφουν
από το Ιράκ, είτε για άτομα όπως ο
Σνόουντεν και ο Chelsea Mannning,
όλα αυτά είναι ενδεικτικά ενός πολύ
εκτεταμένου δικτύου ακτιβιστών.
Δεν έχουμε βέβαια κόμμα μπολσεβίκων, αλλά θα σας πω μια ιστορία:
πήγα πριν από μερικά χρόνια στη
Ρωσία και ρώτησα ποια πιστεύετε
ότι είναι μια επαναστατική οργάνωση για εσάς. Με κοίταξαν και μου
είπαν η ‘New England Federation
of Anarchist Collectives (NIFLAC)’,
μια πολύ μικρή ομάδα αναρχικών
κολεκτίβων της Νέας Αγγλίας που
έχει λύσει όμως όλα τα θέματά της,
κατά το παράδειγμα της Ισπανίας
και άλλων πρακτικών παραδειγμάτων. Το πρόβλημα δεν είναι ότι
η Αμερικανική αριστερά αποτελεί
ντροπή. Το πρόβλημα είναι ότι το
σύστημα αφομοιώνει. Τι έγινε με το
κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα;
Έβγαλε τον Ομπάμα. Αντί να έρχονται αντιμέτωποι με το σύστημα
για να κάνουν αλλαγές, βλέπουμε
άτομα να ενσωματώνονται από το
σύστημα. Πρόσφατα ο ιδιοκτήτης
μιας ομάδας μπάσκετ έκανε ένα
ρατσιστικό σχόλιο και απολύθηκε.
Γίνεται αυτό στην Ευρώπη; Αν αυτό
δεν είναι ένδειξη υψηλού επιπέδου
ευαισθητοποίησης, δεν ξέρω τι είναι. Μην παρεξηγούμαστε. Οι ΗΠΑ
αποτελούν όντως ντροπή, έχουν κάνει γενοκτονίες στη Νότια Κορέα, το
Βιετνάμ, τη Λατινική Αμερική, ακόμα
και πράξεις που μπορεί να μη γνωρίζουμε. Ωστόσο, εντός των ΗΠΑ
υπάρχει ένα πνεύμα αντίστασης.
Γιατί ο Σνόουντεν, ο Μάνινγκ και ο
Ντάνιελ Ελσμπεργκ είναι προϊόντα
των ΗΠΑ; Γιατί βγήκαν από ένα
συγκεκριμένο περιβάλλον και είναι
το περιβάλλον [Σημ.: milieu] που
παράγει κοινωνικά κινήματα.
[Ρουσόπουλος]: Συμφωνώ απολύτως.
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Η Χρυσή Αυγή μετά τη
δολοφονία του Παύλου Φύσσα
Το κείμενο αφιερώνεται στη ζώσα και «πυρίκαυστη»
μνήμη του Παύλου Φύσσα.
«Έξω απ’ αυτό το αστέρι, σκέφτηκα, τίποτα δεν υπάρχει και τούτο
Είναι τόσο ρημαγμένο.
Αυτό είναι το μοναδικό μας καταφύγιο κι έχει
Τέτοια όψη».
(Μπέρτολτ Μπρεχτ, «Έξω απ’ αυτό το αστέρι», Ποιήματα, 1992).
Σίµος Ανδρόνικος

ναν χρόνο μετά τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού
Παύλου Φύσσα, το νεοναζιστικό
μόρφωμα της Χρυσής Αυγής έχει
εδραιώσει τη θέση του κοινωνικά,
πολιτικά και εκλογικά. Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα, στις 17
Σεπτεμβρίου 2013 στο Κερατσίνι,
δε λειτούργησε απονομιμοποιητικά για τη νεοναζιστική Χρυσή
Αυγή. Αντιθέτως, τέθηκε σε κοινωνική και πολιτική «κίνηση» μία
διαδικασία αντίστροφης φοράς.
Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Έ

από το μέλος της Χρυσής Αυγής
Γιώργο Ρουπακιά, καθώς και η
μετέπειτα σύλληψη και προφυλάκιση των ηγετικών στελεχών της
οργάνωσης, συνέβαλλαν όχι στην
προσίδια απονομιμοποίηση του
νεοναζιστικού μορφώματος αλλά
στην περαιτέρω κοινωνική, πολιτική
και εν τέλει εκλογική εδραίωσή του,
όπως έδειξαν και τα αποτελέσματα
των Ευρωεκλογών, που διεξήχθησαν στις 25 Μαΐου.
Έναν χρόνο μετά από τη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα, η Χρυσή Αυγή

έχει καταφέρει να αυξήσει την κοινωνική διεύρυνση και επιρροή της,
προτάσσοντας έναν ψευδεπίγραφο
«αντισυστημισμό του διωκόμενου».
Σε αυτό το πλαίσιο, η ηγεσία της
οργάνωσης έχει υιοθετήσει τη στάση του πολιτικού «θύματος», το
οποίο διώκεται από τις «κατεστημένες» πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες
ενεργούν και επενεργούν κατόπιν
εντολής των ξένων «τοκογλυφικών» δυνάμεων. Βέβαια, αυτόν
τον χρόνο, χρόνο συμπύκνωσης
πολιτικών νοημάτων και στάσεων,
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το συνεπές αντιφασιστικό κίνημα
κατάφερε πολλά. Κυρίως, κατάφερε να αναδείξει το νεοναζιστικό
χαρακτήρα της οργάνωσης, που
συνδέεται και συμφύεται οργανικά
με πράξεις λεκτικής και σωματικής
βίας, με βιολογικό και κοινωνικό
ρατσισμό καθώς και με τη σχεδόν
καθημερινή δραστηριοποίηση των
ταγμάτων εφόδου-καταστολής της
οργάνωσης.
Τα τάγματα εφόδου και καταστολής
του νεοναζιστικού μορφώματος
τείνουν να καθορίσουν και να επικαθορίσουν το κοινωνικό γίγνεσθαι,
προσδίδοντας βίαια χαρακτηριστικά
στη διαδικασία του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής. Οι επάλληλοι μετασχηματισμοί της βίας, μιας
βίας που λαμβάνει «λεκτικά» και
σωματικά χαρακτηριστικά, ορίζουν
το πλαίσιο «δράσης» της νεοναζιστικής Χρυσής Αυγής. Στο πεδίο
του κοινωνικού διαμορφώνεται και
αποκρυσταλλώνεται μία «δομική»
βία ως αποτέλεσμα της σύμφυσης
της κρατικής-κατασταλτικής βίας με
τη νεοναζιστική.
Στο περιβάλλον της βαθιάς και

οξυμένης οικονομικής κρίσης, η
«δομική» και «ολική» βία επανεγγράφει στον κοινωνικό χώρο εκείνα
τα «κρισιακά» χαρακτηριστικά που
προσιδιάζουν στον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής, ήτοι τα
χαρακτηριστικά της οικονομικής
και πολιτικής κυριαρχίας. Η κρατική
βία διαμόρφωσε τους όρους και τις
προϋποθέσεις για την ανάδυση και
τη «σταθεροποίηση» της βίας, την
οποία ασκούν τα τάγματα εφόδου
και την καταστολή της Χρυσής Αυγής. Η ώσμωση των καταπιεστικών
μηχανισμών του κράτους και της
Χρυσής Αυγής έχει μία κύρια στόχευση: την αποκοπή των ενεργών
και τρεχουσών «ροών» εναντίωσης
στη διαχείριση της βαθιάς οικονομικής κρίσης.
Η Χρυσή Αυγή «σωματικοποιεί»
βίαια τον λόγο και τη «δράση» της,
εγγράφοντας τα χαρακτηριστικά
της δομικής βίας πάνω στα «γυμνά» σώματα των μεταναστών,
των ομοφυλοφίλων καθώς και των
μελών αριστερών και αντιφασιστικών συλλογικοτήτων. Η δολοφονία
του Παύλου Φύσσα αποτελεί τη

«συμπύκνωση» αυτής της βίαιης
και θανατηφόρας «δράσης» του
νεοναζιστικού μορφώματος.
Η ενεργοποίηση της δικομματικής
κυβέρνησης και της δικαιοσύνης, η
άσκηση διώξεων με την κατηγορία
της συμμετοχής και της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, η
προφυλάκιση ηγετικών στελεχών,
(Μιχαλολιάκος, Παππάς), νοούνται
κύρια ως αποτέλεσμα της δράσης
του συνεπούς αντιφασιστικού κινήματος, μια «δράση», η οποία
ενείχε όλα τα χαρακτηριστικά της
«από κάτω» κινητοποίησης και
δραστηριοποίησης. Η κατόπιν εορτής κινητοποίηση της δικομματικής κυβέρνησης και της δικαστικής
εξουσίας, κατέδειξε και τα όρια της
δράσης της, καθότι περιστράφηκε
γύρω από τον άξονα της ποινικής
αντιμετώπισης και του ποινικού κολασμού των εγκληματικών πράξεων
ορισμένων μελών του νεοναζιστικού
μορφώματος.
Ακόμη και αν η ποινική αντιμετώπιση του μορφώματος αποτελεί
έργο της δικαστικής εξουσίας, η
οποία «άργησε» χαρακτηριστικά να
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κινητοποιηθεί, η πολιτική και ιδεολογική αντιμετώπιση του νεοναζιστικού μορφώματος δεν απετέλεσε
προτεραιότητα για την δικομματική
συγκυβέρνηση (Ν.Δ-ΠΑΣΟΚ). Προσίδιοι κομματικοί μηχανισμοί, ιδίως
του μείζονος κυβερνητικού εταίρου,
(Ν.Δ.), διατηρούν «εκλεκτικές συγγένειες» με μέλη του στενού ηγετικού
πυρήνα της Χρυσής Αυγής, όπως
κατέδειξε με ενάργεια και η υπόθεση του πρώην γενικού γραμματέα
της κυβέρνησης Τάκη Μπαλτάκου.
Η πολιτική ώσμωση κομματικού
μηχανισμού - ηγετικών στελεχών
του νεοναζιστικού μορφώματος
διεξάγεται εντός του πεδίου μιας
αντιμεταναστευτικής σύγκλισης,
λαμβάνοντας τα χαρακτηριστικά
μιας «από τα πάνω» ώσμωσης
υπουργικού «λόγου» (Άδωνις Γεωργιάδης) και ρατσιστικής πρακτικής
της Χρυσής Αυγής.
Η παραπάνω προσίδια πολιτική και
ιδεολογική σύγκλιση αναζητά ένα
νομιμοποιητικό «επίχρισμα», το
οποίο θα συνδέει ιδεολογικά τους
δύο κομματικούς μηχανισμούς.
Αυτό το νομιμοποιητικό «επίχρισμα» ήταν και είναι η αντίληψη
ότι οι σημερινοί ψηφοφόροι του
νεοναζιστικού μορφώματος είναι
παλαιοί ψηφοφόροι του κόμματος
της Ν.Δ., οι οποίοι παραστράτησαν,
«έχασαν τον δρόμο» της κομματικής
«αρετής» και πρέπει να επιστρέψουν πίσω στα «πάτρια» κομματικά
«εδάφη».
Η παραπάνω απλοϊκή αντίληψη
συντείνει και συμβάλλει όχι στην
«επανενσωμάτωση» των σημερινών ψηφοφόρων της Χρυσής Αυγής
στη Ν.Δ., αλλά, αντιθέτως, συμβάλλει στην περαιτέρω κοινωνική, πολιτική, και ιδεολογική νομιμοποίηση
του νεοναζιστικού μορφώματος,
που διεξάγεται πάνω στο έδαφος
της δομικής μετατόπισης προς τις
πολιτικές θέσεις και «στάσεις» της
Χρυσής Αυγής.
Πλέον, με βάση τα αποτελέσματα
των τριών τελευταίων εκλογικών
αναμετρήσεων, (Βουλευτικές 2012,
Ευρωεκλογές 2014) μπορούμε να
κάνουμε λόγο για συνειδητή στάση
των ψηφοφόρων της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά
τι και ποιον ψηφίζουν. Γνωρίζουν τι

πρεσβεύει το νεοναζιστικό μόρφωμα και ποιες πολιτικές και ιδεολογικές «στάσεις» προβάλλει. Έχοντας
διαβεί τον πολιτικό «Ρουβίκωνα»,
υιοθετούν και εγκολπώνονται ρατσιστικές και φασίζουσες πολιτικές και
ιδεολογικές αντιλήψεις, θεωρώντας
τη Χρυσή Αυγή ως το απαύγασμα
του «αντισυστημισμού» και της
εναντίωσης στο «διεφθαρμένο» και
«σάπιο» πολιτικό σύστημα.
Η κοινωνική συμμαχία που έχει
καταφέρει να συγκροτήσει το νεοναζιστικό μόρφωμα ορίζεται και προσδιορίζεται συνάμα, όχι απλά από
τον πολιτικό λόγο των mainstream
ευρωπαϊκών ακροδεξιών πολιτικών
κομμάτων αλλά από τη ναζιστική
ιδεολογία του μίσους και της λεκτικής και σωματικής βίας. Τα χαρακτηριστικά αυτά εγγράφονται και
αποκρυσταλλώνονται οργανικά στο
πολιτικό «DNA» της Χρυσής Αυγής,
αποτελώντας τους «συνδετικούς
κρίκους» με τα «μυημένα» στελέχη
και μέλη της οργάνωσης και σε ένα
δεύτερο και ευρύτερο επίπεδο,
μετασχηματίζονται σε έναν αντιμεταναστευτικό και εθνικιστικό λόγο,
που απευθύνεται στο εσωτερικό
της πληττόμενης κοινωνίας.
Η εναλλαγή ακραίου φιλοναζισμού
και ενός «υπόγειου» εθνικισμού που
ενείχε ισχυρές αντιμεταναστευτικές
«δόσεις», με ταυτόχρονη απόκρυψη
του πρώτου στοιχείου, επέτρεψε
την πρώιμη κοινωνική και πολιτική εδραίωση του νεοναζιστικού
μορφώματος. Η πρώιμη κοινωνική
και πολιτική εδραίωση απετέλεσε
αρχικά αντικείμενο έντονων ιδεολογικών διεργασιών και ανακατατάξεων, που συντελέσθηκαν στο
περιβάλλον δομικών κοινωνικών
και πολιτικών ρήξεων, ως αποτέλεσμα των συνεπειών της βαθιάς
οικονομικής κρίσης. Και αν κάτι μας
έδειξε ο τελευταίος χρόνος, είναι ότι
χρειάζεται συστηματική και «από
τα κάτω» κινητοποίηση που θα
συμβάλλει, την ίδια στιγμή, στην
κοινωνική, πολιτική και ιδεολογική
απονομιμοποίηση του νεοναζιστικού μορφώματος.
Η ισχυρή κοινωνική του απεύθυνση,
επέτρεψε στη Χρυσή Αυγή, όχι μόνο
να διατηρήσει τις δυνάμεις της, μετά
τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

αλλά και να τις διευρύνει, διαψεύδοντας τις προβλέψεις διαφόρων αστών
δημοσιολόγων και δημοσκόπων. Η
ισχυρή νομιμοποίηση που απολάμβανε της επέτρεψε να μετατοπίσει και
το εύρος της πολιτικής συζήτησης,
από τη δολοφονία του αντιφασίστα
αριστερού Παύλου Φύσσα, στη δίωξη των μελών της από το «σάπιο»
πολιτικό σύστημα.
Ο στόχος πρέπει να είναι ένας: Η
οριστική κοινωνική, πολιτική και
ιδεολογική απίσχνανση του νεοναζιστικού μορφώματος. Και αυτό
αποτελεί δουλειά ενός διευρυμένου
κοινωνικού και πολιτικού μετώπου,
που την ίδια στιγμή θα προτάσσει
τα αντιφασιστικά του χαρακτηριστικά, διεξάγοντας δουλειά κοινωνικού
πεδίου, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα
τον ακραίο «συστημισμό» ενός μορφώματος μίσους και αποκλεισμού,
το οποίο συμφύεται οργανικά με τα
πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα
συγκεκριμένων μερίδων του κεφαλαίου, εντασσόμενο αρμονικά στο
προτσές του καπιταλιστικού τρόπου
παραγωγής.
Η «από τα κάτω» κινητοποίηση, η
οποία οφείλει και πρέπει να είναι
συνεχής και διαρκής, θα συμβάλλει
στην αποκάλυψη της «από τα πάνω»
απεύθυνσης του νεοναζιστικού μορφώματος. Ποτέ δεν θα πρέπει να
ξεχνάμε την ταξική «φύση» και διάρθρωση του ναζιστικού κράτους και
των ναζιστικών και νεοναζιστικών
κομμάτων. Όπως επεσήμανε και
ο Νίκος Πουλαντζάς, «το ναζιστικό
Κράτος, όντας στην υπηρεσία των
μονοπωλίων, αντιστοιχούσε σε μια
περίοδο ιδιαίτερα έντονης κρίσης της
ιδιαίτερης πολιτικής οργάνωσης της
ίδιας της αστικής τάξης»1.
Το αντιφασιστικό κίνημα συμφυόμενο οργανικά με τους στόχους
της πληττόμενης εργατικής τάξης,
μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό
ρόλο στην «πλέρια» αντιμετώπιση
του νεοναζιστικού μορφώματος της
Χρυσής Αυγής.

1. Βλ. σχετικά, Πουλαντζάς Νίκος,
‘Πολιτική Εξουσία και Κοινωνικές Τάξεις’, τόμος β’, γ’ έκδοση, Μετάφραση: Χατζηπροδρομίδης Λ., Εκδόσεις
θεμέλιο, Αθήνα 1982, σελ 162.
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Πράσινες σημειώσεις
Αντι-προτάσεις απέναντι στην κατάρρευση των συνεταιρισμών
και στο ιδεολόγημα της πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων:
Ανταλλακτικό εμπόριο σε επίπεδο περιφέρειας,
εξωστρέφεια προς χώρες της Ανατολής και αυτο-δίδακτος εμπειρισμός
Χρήστος Κ. Κωτάκης
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ξελικτικά, η δημιουργία και
μετέπειτα άνθηση του πολιτισμικού προσώπου της
κοινωνίας βρίσκει τις ιστορικές
απαρχές της στην ενασχόληση κάποιων νομαδικών πληθυσμών με τη
καλλιέργεια της γης. Επιπρόσθετα, η
πολιτική φυσιογνωμία και ο οργανωτικός χαρακτήρας του όρου «αυτονομία» διδάσκεται παραδοσιακά στην
ύπαιθρο, συμβάλλοντας αυθόρμητα
στον σχηματισμό οικολογικής συνείδησης και φιλοσοφικής σκέψης
ως μετέπειτα εμβόλιο ενάντια στη
μικροαστική νοοτροπία.
Στον ελλαδικό χώρο, από την αναρχική εξέγερση του Κιλελέρ έως τη
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς σμίνκρυνση αγρο-περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων,
το αγροτικό ζήτημα συνεχίζει να
οριοθετείται σε καίρια θέση ανάμεσα
στις γεωπολιτικές συζητήσεις, μιας
και αποτελεί όχι μόνο έναν από τους
πυλώνες της ελληνικής οικονομίας
αλλά και γιατί είναι ο κύριος άξονας
εμπορικής εξωστρέφειας.
Στην περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης του Ευρωπαϊκού Νότου
και της τυραννικής γερμανικής δανειοδότησης των Ελλήνων πολιτών,
τόσο η υπέρογκη φορολόγηση των
μικρομεσαίων αγροτικών τάξεων
όσο και η ολοένα αυξανόμενη γραφειοκρατία που απαιτείται στις διαδικασίες εισαγωγής ανέργων σε
προγράμματα ενασχόλησης με τη
γεωργία, αποτελούν δείγματα τάσης
του κρατικού μηχανισμού για ολοκληρωτικό έλεγχο των μέσων παραγωγής και τυραννικής ομπρέλας
κάθε στοιχείου αυτοδιάθεσης.
Η μίμηση τεχνοκρατικών προτύπων από καπιταλιστικά κράτη του
Δυτικού κόσμου απέτυχε τόσο ως
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σοσιαλδημοκρατικοί θεσμοί όσο και
σε διαχειριστικό επίπεδο λόγω της
κρατικής εκμετάλλεύσης, υπό τον
βωμό του κεφαλαίου. Κραυγαλέα
παραδείγματα είναι τα συνεταιριστικά πλαίσια και τα προγράμματα
πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Τα πρώτα ιδιωτικοποίησαν
εθνικά κεφάλαια προς ολιγαρχικό
κέρδος, δίχως μακροχρόνιες εγγυήσεις προς βιωσιμότητα των
κοινών δεξαμενών ως σύνολο. Τα
δεύτερα αποτέλεσαν μεταγωγή
της αντιμόδας των ανεπτυγμένων
κρατών της Δύσης προς έλεγχο των
εσωτερικών αγορών κάτω από το
καπέλο εταιρικών συμφερόντων
τα οποία στην ουσία προωθούσε
παρακρατικό κλαδί νομιμοποιημένο
από το κράτος.
Απέναντι σε αυτήν τη λογική, προτείνεται ένας συνασπισμός αγροτικών
συλλογικοτήτων στην Κεντρικο-Aνατολική Ευρώπη και η παράλληλη
οργάνωση του εγχώριου εμπορίου
σε περιφερειακό επίπεδο κοινοτήτων. Κεντρικοί οικονομικοί πόροι θα
μπορούσαν να απορροφηθούν από
φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης
με ταυτόχρονη τοπική απορροή και
οριζοντικοποίηση των οικονομικών
σχέσεων. Αυτό το κολεκτιβιστικό δίκτυο θα μπορούσε να λειτουργήσει
ως αντίποδας προς απο-ανάπτυξη
της Δύσης, μέσω επιχειρηματικής
συνομιλίας με αναπτυσσόμενες
χώρες της Ασίας προς κοινωνία
της βιοκαλλιέργειας ως καινοτομία,
παράλληλα.
Αντίστοιχα, την εγκατάλειψη των
σταθμών αγροτικής έρευνας, ινστιτούτα ΕΘΙΑΓΕ, θα μπορούσε
να διαδεχθεί η οριζόντια αυτο-διαχείριση από ερευνητές με γνώμονα τη σεμιναριακή εκπαίδευση
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νέων αγροτών και την εμπειρική
οργάνωση μικρών κολεκτιβιστικών
μονάδων γεωργικής παραγωγής
σε επίπεδο περιφέρειας. Η τοπική κλίμακα τέτοιων εγχειρημάτων
βάσει πρωτοτύπων ελευθεριακού
σοσιαλισμού θα μπορέσει να εγγυηθεί μακροπρόθεσμα τεχνικό ρεαλισμό, διασφάλιση στη διατήρηση
της ισορροπίας της βιοποικιλότητας
προς ανεξαρτητοποίηση διάθεσης
πολλαπλασιαστικού υλικού (λ.χ.
σποροπαραγωγή) από πολυεθνικές
εταιρίες και βέλτιστη διαχείριση των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
φυσικών πόρων.
Κλείνοντας, θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι η μαζική χρήση τρακτέρ
στους δρόμους του άστεως δύναται να συμβάλλει ρυθμιστικά στην
παράλυση των δυνάμεων καταστολής του κράτους σε περίπτωση
πανεργατικής απεργίας διαρκείας,
συνεισφέροντας οργανωτικά στη
μετάβαση προς μία αντι-εξουσιαστική αναδόμηση. Ας φιλτράρουμε,
για άλλη μία φορά, όλες αυτές τις
παραμέτρους όταν θελήσουμε να
συζητήσουμε ξανά προϋποθέσεις
προς επανάσταση, μέσα στο τωρινό
απολυταρχικό καιρικό πεδίο. Με
άλλα λόγια, ο δομικός μετασχηματισμός της οικονομίας της υπαίθρου δεν θα μπορέσει να εκκινηθεί
δίχως ελεύθερο πειραματισμό του
ανθρώπινου δυναμικού προς μία
κοινωνική αναδόμηση.

O Xρήστος Κ. Κωτάκης είναι μέλος
στο διαχειριστικό συμβούλιο του
Διεθνικού Ινστιτούτου Κοινωνικής
Οικολογίας.
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ΟΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΜΑΣ
ΚΙ Ο ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΣ
ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΜΟΣ/ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
Της Ερωφίλης Εν Ταύροις
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Ιανουάριος 2014
Τραμπουκισμός κι εξύβριση παρέας
τρανς γυναικών στην πλατεία Εξαρχείων, από ομάδα ανδρών.
Ιανουάριος 2014
Ξυλοδαρμός τρανς γυναίκας μέσα
σε βαγόνι στη στάση μετρό ‘’Πανεπιστήμιο’’, από τέσσερις άνδρες.
Ιούνιος 2014
Επίθεση σε τρανς γυναίκα αλληλέγγυα σε διαμαρτυρία για τις
απολυμένες καθαρίστριες, από
καθαρίστρια.
Ιούνιος 2014
Ξυλοδαρμός δύο gay αγοριών στο
Γκάζι, από παρέα ανδρών.
Ιούλιος 2014
Απόπειρα δολοφονίας εναντίον
τρανς γυναίκας στη Θεσσαλονίκη,
από άνδρα.
Αύγουστος 2014
Ξυλοδαρμός 15χρονου gay αγοριού στη Θεσσαλονίκη, από παρέα
ανδρών.
Αύγουστος 2014
Ξυλοδαρμός ζευγαριού λεσβιών
στην Περαία Θεσσαλονίκης, από
παρέα ανδρών.
Αύγουστος 2014
Ξυλοδαρμός gay ζευγαριού στην
Πλατεία Βαρνάβα στο Παγκράτι,
από πολυάριθμη ομάδα χρυσαυγιτών της περιοχής.
Σεπτέμβριος2014
Τραμπουκισμός ζευγαριού λεσβιών
στο σταθμό του Θησείου, ξυλοδαρμός 17χρονης, από 55χρονο
άνδρα.
Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου
πραγματοποιήθηκε πορεία διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή περίπου
1.500 ατόμων για τις παραπάνω
επιθέσεις και για την ψήφιση του
Αντιρατσιστικού νόμου. Όλες οι
lgbtq συλλογικότητες ήταν εκεί.

Το Αντιφασιστικό/Αντιρατσιστικό
κίνημα απουσίαζε. Οι διάφορες
αναρχικές, αντιεξουσιαστικές συνελεύσεις επίσης.
Τα lgbtq θέματα, όπως και τα θέματα σεξισμού, φεμινισμού, τα θέματα φύλου θεωρούνται από το
mainstream αντιφασιστικό κίνημα,
ως λιγότερο σημαντικά. Και δεν
είναι τωρινή η διαπίστωση, αλλά
είναι καίριο το να ειπωθεί ακόμα
μία φορά.
Θέλουν να κάνουν αντιφασισμό
αλλά αρνούνται να συμπεριλάβουν
στην πολιτική τους τα αυτονόητα .
Η καταπίεση των σωμάτων μας
και της αυτοδιάθεσής τους, του
ερωτισμού, της σεξουαλικότητας,
της έκφρασης του φύλου εξορίζονται από το πολιτικό φάσμα, που
στοχεύει μόνο τον καπιταλισμό, το
ταξικό, και τη χρυσή αυγή.
Άραγε το θέμα είναι κομματικό;
Μόνο οι χρυσαυγίτες είναι φασίστες;
Επειδή έχουν “στολή”;
Οι αποκλεισμοί που υφίστανται
τα lgbtq άτομα είναι εξίσου αποτέλεσμα κρατικής, συστημικής,
καπιταλιστικής βίας, αλλά είναι και
αποτέλεσμα της πατριαρχικής ελληνικής οικογένειας που καμαρώνει
τον γιόκα και «μαζεύει» την κόρη,
που αναπαράγει κι εκπαιδεύει στον
σεξισμό από πολύ νωρίς, που στερείται φεμινιστικής παιδείας.
Ο κάθε περήφανος, φιλήσυχος,
νοικοκυραίος, πατριώτης για εμάς
δεν είναι λιγότερο φασίστας από τον
κάθε “δηλωμένο” φασίστα.
Το Αντιφασιστικό/Αντιρατσιστικό
κίνημα, μας καλεί στα φεστιβάλ και
τις εκδηλώσεις, για διακοσμητική
χρήση και ξέπλυμα. Για να φέρουμε τον “κόσμο” μας. Άρα είμαστε
δύο κόσμοι σε όλα αυτά, εμείς κι
εκείνοι;
Θέλουν να φιλοξενούν κουβέντες
για τον σεξισμό στα στέκια τους
αλλά πάντα βρίσκουν μια καλή
δικαιολογία για να λείπουν.
Ασκούν κριτική για της χορηγίες του
Athens Pride στο οποίο δεν πατάνε ποτέ, αλλά στα φεστιβάλ τους
υπάρχει είσοδος και “πόρτα”.

Ποια είναι η διαφορά όταν και στις
δύο περιπτώσεις πρέπει να καλυφθούν κάποια έξοδα;
Το ότι δεν αντέχουν να βρεθούν
σε έναν χώρο όπου η “μειονότητα” γίνεται “πλειονότητα”. Σε έναν
χώρο όπου το υποκείμενο της καταπίεσης που και οι ίδιοι ακούν
με τον σεξισμό, την ομοφοβία ,
την τρανσφοβία και τη συνειδητή
άγνοιά τους, απολαμβάνει μια μέρα
“απενοχοποίησης”.
Κατηγορούν το lgbtq κίνημα για το
ότι δεν είναι αρκετά πολιτικοποιημένο και μάχιμο, και μιλάνε για το αίμα
των συντρόφων τους –σπάνια και
για των συντροφισσών τους– αλλά
το αίμα των lgbtq ανθρώπων δεν
λερώνει τον δρόμο τους. Οι ίδιοι
μπάτσοι μας κράζουν, μας κάνουν
έλεγχο, αρνούνται να καταγράψουν
τα περιστατικά και χλευάζουν τα
θύματα.
Κι αν ακόμα κάποιοι νομίζουν πως
επειδή συμμετείχαν σε 5 πορείες
του “χώρου” είναι πιο στοχοποιημένοι από ένα lgbtq άτομο στην
καθημερινότητά του, ας πάνε μια
βόλτα στο σούπερ μάρκετ με μια
τρανς γυναίκα, ας πάνε για καφέ
με ένα ζευγάρι λεσβιών, ας πάνε
με ένα gay αγόρι σε έναν αθλητικό
σύλλογο.
Ακόμα και ο Αντιρατσιστικός νόμος
περιλαμβάνει την ταυτότητα του
φύλου και της σεξουαλικότητας,
εξίσου με τη φυλή, το χρώμα, την
εθνική καταγωγή και τη σωματική
ακεραιότητα.
Το Αντιφασιστικό/Αντιρατσιστικό
κίνημα αρνείται. Επιδεικτικά.
Να μην ξεχάσω να εξαιρέσω τις
εξαιρέσεις. Αλλά δεν θα το κάνω
ευχαριστήριο. Ξέρουν αυτ@...
Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους
και τις υπόλοιπες που πολιτικά
συντηρούν όλα όσα προανέφερα,
ή επιλέγουν να τα αγνοούν, ή τα
θεωρούν ασήμαντα:
Λείπετε. Να λείπετε. Δεν μας λείπετε. Τέτοι@ που είστε να μας
λείπετε.
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Αλληλογραφία Πάνεκκουκ / Καστοριάδη
(1953 – 1954):
2ο Γράμμα του Καστοριάδη προς τον Πάνεκκουκ
Μετάφραση: Εύα Πλιάκου

ο γράμμα σας έδωσε μεγάλη
ικανοποίηση σε όλους τους
συντρόφους της ομάδαςΧ
την ικανοποίηση του να βλέπουμε
το έργο μας να εκτιμάται από έναν
σύντροφο τόσο άξιο εκτίμησης όσο
εσείς, ο οποίος αφιέρωσε όλη του
τη ζωή στο προλεταριάτο και τον
σοσιαλισμόΧ την ικανοποίηση του
να σας βλέπουμε να επιβεβαιώνετε
την ιδέα μας περί βαθιάς σύγκλισης
μεταξύ μας στα βασικά σημείαΧ την
ικανοποίηση, τέλος, του να έχουμε
τη δυνατότητα να συζητάμε μαζί σας
και να εμπλουτίζουμε την έκδοσή
μας με αυτή τη συζήτηση.
Πρίν συζητήσουμε τα δύο σημεία
στα οποία είναι αφιερωμένο το
γράμμα σας (τη φύση της Ρωσικής Επανάστασης, την όλη ιδέα και
το ρόλο του κόμματος) θα ήθελα
να τονίσω τα σημεία στα οποία
συμφωνούμε: αυτονομία της εργατικής τάξης ως μέσο και σκοπός ταυτόχρονα της ιστορικής της
δράσης, απόλυτη κυριαρχία του
προλεταριάτου σε οικονομικό και
πολιτικό επίπεδο, ως το μοναδικό συγκεκριμένο περιεχόμενο του
σοσιαλισμού. Θα ήθελα, επιπλέον,
σε αυτό το σημείο να ξεκαθαρίσω
μία παρεξήγηση. Δεν είναι ορθό ότι
έχουμε περιορίσει «την δραστηριότητα αυτών των οργανισμών
στην οργάνωση της εργασίας στα
εργοστάσια μετά την ανάληψη της
κοινωνικής εξουσίας». Πιστεύουμε
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ότι η δραστηριότητα αυτών των
σοβιετικών οργανισμών –ή εργατικών συμβουλίων- θα επεκτείνει τη
δύναμή της σε όλη την οργάνωση
της κοινωνικής ζωής, δηλαδή είναι
σα να λέμε ότι όσο υπάρχει ανάγκη
για έναν οργανισμό εξουσίας, το
ρόλο αυτό θα αναλαμβάνουν τα
εργατικά συμβούλια. Ούτε είναι
σωστό, επίσης, ότι σκεφτόμαστε
έναν τέτοιο ρόλο για τα συμβούλια
μόνο για την περίοδο μετά «την
κατάληψη της εξουσίας». Ταυτόχρονα, και η ιστορική εμπειρία και
η θεωρία δείχνουν ότι τα Συμβούλια
δε θα μπορούσαν να είναι οι οργανισμοί που εκφράζουν πραγματικά
την τάξη, αν δημιουργούνταν με
ένα διάταγμα, παραδείγματος χάριν την επομένη μιας νικηφόρας
επανάστασης, ότι δε θα διαδραματίσουν κάποιο ρόλο εκτός κι αν
δημιουργηθούν αυθόρμητα από μια
ουσιαστική κινητοποίηση της τάξης,
άρα «πριν από την κατάληψη της
εξουσίας»Χ κι αν είναι όντως έτσι,
είναι προφανές ότι θα παίξουν έναν
πρωταρχικό ρόλο καθ’όλη τη διάρκεια της επαναστατικής περιόδου,
της οποίας η αρχή σημαδεύεται
επακριβώς (όπως έλεγα στο κείμενό μου για το κόμμα στον αριθμό
10) από τη δημιουργία αυτόνομων
οργανισμών των μαζών.
Εκεί όπου πράγματι υπάρχει μία
διάσταση απόψεων μεταξύ μας,
είναι στο ερώτημα του εαν, στη

διάρκεια της επαναστατικής περιόδου, αυτά τα Συμβούλια θα είναι
ο μόνος οργανισμός που παίζει
έναν αποτελεσματικό ρόλο στην
καθοδήγηση της επανάστασης,
και, σε μικρότερο βαθμό, ποιος
είναι ο ρόλος και ο στόχος των
επαναστατών αγωνιστών από κει
και πέρα. Πρόκειται δηλαδή για το
«ζήτημα του κόμματος».
Λέτε «για να κατακτήσουμε την
εξουσία δεν μας ενδιαφέρει καθόλου ένα “επαναστατικό κόμμα” που
θα αναλάβει την καθοδήγηση της
προλεταριακής επανάστασης». Και
ακόμη περισσότερο, αφού σωστά
υπενθυμίσατε ότι υπάρχει δίπλα
μας μισή δωδεκάδα από άλλα κόμματα ή ομάδες που ισχυρίζονται
ότι αντιπροσωπεύουν την εργατική τάξη, προσθέτετε: «προκειμένου να αποφασίσουν (οι μάζες
στα συμβούλιά τους) τον καλύτερο
δυνατό τρόπο δράσης πρέπει να
διαφωτιστούν με καλά μελετημένες
συμβουλές προερχόμενες από τις
περισσότερες δυνατές πλευρές».
Φοβάμαι ότι αυτή η αντιμετώπιση
δεν έχει καμία αντιστοιχία με τα
πιο φανερά και ταυτόχρονα βαθιά
χαρακτηριστικά της σημερινής αλλά
και της μελλοντικής κατάστασης της
εργατικής τάξης. Γιατί αυτά τα άλλα
κόμματα και οι ομάδες που αναφέρετε, δεν αντιπροσωπεύουν απλώς
διαφορετικές απόψεις ως προς τον
καλύτερο τρόπο διεξαγωγής της
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επανάστασης, και οι συνελεύσεις
των Συμβουλίων δεν θα είναι ήρεμες συναντήσεις προβληματισμού
όπου, αφού εκθέσουν τις απόψεις
τους οι διάφοροι συμβουλάτορες
(οι εκπρόσωποι των ομάδων και
των κομμάτων), η εργατική τάξη
θα αποφασίσει να ακολουθήσει τον
ένα ή τον άλλο δρόμο. Ήδη από
τη στιγμή της δημιουργίας αυτών
των οργανισμών της εργατικής
τάξης, η πάλη των τάξεων θα μεταφερθεί στην καρδιά αυτών των
οργανισμώνΧ θα μεταφερθεί από
τους εκπροσώπους των περισσότερων «ομάδων ή κομμάτων» που
ισχυρίζονται ότι αντιπροσωπεύουν
την εργατική τάξη πλην όμως, στις
περισσότερες περιπτώσεις, αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα και
την ιδεολογία τάξεων εχθρικών στο
προλεταριάτο, όπως οι ρεφορμιστές
και οι σταλινικοί. Ακόμη κι αν δεν
παρουσιαστούν με τη σημερινή

τους μορφή, θα παρουσιαστούν με
κάποια άλλη, ας είμαστε σίγουροι
γι αυτό. Κατά πάσα πιθανότητα, θα
ξεκινήσουν έχοντας την κυρίαρχη
θέση. Και ολόκληρη η εμπειρία των
τελευταίων είκοσι χρόνων – από τον
Ισπανικό εμφύλιο, την κατοχή μέχρι
και την παραμικρή σημερινή συνδικαλιστική συγκέντρωση – δείχνει
ότι οι αγωνιστές που έχουν γνώμη
παρόμοια με τη δική μας πρέπει
να κατακτήσουν με αγώνα ακόμη
και το δικαίωμα του λόγου μέσα σε
αυτούς τους οργανισμούς.
Η κλιμάκωση της πάλης των τάξεων
στη διάρκεια της επαναστατικής περιόδου θα πάρει αναπόφευκτα την
μορφή μιας κλιμάκωσης της πάλης
των διαφόρων φράξιων στο χώρο
των μαζικών οργανισμών. Κάτω
από αυτές τις συνθήκες, η άποψη
ότι μια πρωτοποριακή οργάνωση θα
περιοριστεί στο «να διαφωτίσει με
αξιόλογες απόψεις τα Συμβούλια»

είναι πιστεύω αυτό που στα αγγλικά
θα αποκαλούσαμε “understatement”
(Σ.τ.Μ. πολύ συγκρατημένη άποψη). Εξάλλου, αν τα συμβούλια
της επαναστατικής περιόδου αποδειχτούν συνελεύσεις σοφών όπου
κανένας δεν έρχεται να διαταράξει
την απαραίτητη ηρεμία για έναν
βαθυστόχαστο προβληματισμό, θα
είμαστε οι πρώτοι που θα χαρούμε
με αυτόΧ είμαστε σίγουροι, στην
πραγματικότητα, ότι η γνώμη μας
θα υπερίσχυε αν τα πράγματα συνέβαιναν κάπως έτσι. Μόνο σε μια
τέτοια περίπτωση, όμως, το «κόμμα
ή η ομάδα» θα αυτοπεριοριζόταν
στους στόχους που τους αναθέτετε.
Και αυτή η περίπτωση είαι μακράν
η πιο απίθανη. Η εργατική τάξη που
θα διαμορφώσει τα Συμβούλια δε
θα είναι μια διαφορετική τάξη από
αυτή που υπάρχει σήμεραΧ θα έχει
κάνει ένα τεράστιο βήμα μπροστά,
αλλά, για να χρησιμοποιήσουμε
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μία γνωστή ρήση, θα φέρει ακόμη
πάνω της τα στίγματα της παλιάς
κοινωνίας, από τους κόλπους της
οποίας αναδύεται. Θα κυριαρχείται
στην επιφάνεια από βαθιά εχθρικές
επιδράσεις, στις οποίες αρχικά θα
αντιδρούν μόνο η συγκεχυμένη
ακόμη επανταστατική της θέληση
και μια πρωτοποριακή μειοψηφία.
Αυτή η τελευταία θα πρέπει με
κάθε μέσο, συμβατό ωστόσο με τη
βασική μας αρχή της αυτονομίας
της εργατικής τάξης, να επεκτείνει
και να εμβαθύνει την επιρροή της
στα συμβούλια, κερδίζοντας την
πλειοψηφία υπέρ του προγράμματός της. Ίσως μάλιστα χρειαστεί να
δράσει από πρινΧ τι θα μπορεί να
κάνει αν, αντιπροσωπεύοντας το
45% των Συμβουλίων, μάθει ότι
ένα κάποιο νεο-σταλινικό κόμμα
ετοιμάζεται να πάρει την εξουσία
στο άμεσο μέλλον; Δε θα πρέπει να
προσπαθήσει να καταλάβει αμέσως
την εξουσία;
Δε νομίζω ότι θα διαφωνήσετε με
όλα αυτάΧ πιστεύω ότι η κριτική σας
στοχεύει κυρίως την ιδέα του κόμματος ως «επαναστατική ηγεσία».
Προσπάθησα, ωστόσο, να εξηγήσω
ότι το κόμμα δεν μπορεί να είναι η
ηγεσία της τάξης, ούτε πριν, ούτε
μετά την επανάστασηΧ ούτε πριν,
γιατί η τάξη δεν το ακολουθεί και
δε θα ήξερε πως να καθοδηγήσει
παρά μία μειοψηφία, στην καλύτερη περίπτωση (και ακόμη, να
την «καθοδηγήσει» με μία πολύ
σχετική έννοια: να την επηρεάσει
με τις ιδέες του και την παραδειγματική του δράση)Χ ούτε μετά, γιατί η
προλεταριακή εξουσία δε μπορεί να
είναι η εξουσία του κόμματος, αλλά
η εξουσία της τάξης μέσα στους
αυτόνομους μαζικούς οργανισμούς.
Η μόνη στιγμή που το κόμμα μπορεί
να προσεγγίσει το ρόλο μιας αποτελεσματικής ηγεσία, ενός σώματος
που μπορεί να προσπαθήσει να
επιβάλλει την επαναστατική του
θέληση ακόμη και με τη βία, ίσως
είναι μία ορισμένη φάση της επαναστατικής περιόδου, ακριβώς πριν το

τέλος τηςΧ σημαντικές αποφάσεις
πρακτικής πρέπει να ληφθούν εκτός
Συμβουλίων, όταν συμμετέχουν
σ’ αυτά εκπρόσωποι πραγματικά
αντιδραστικών οργανώσεων και το
κόμμα μπορεί να αναλάβει, κάτω
από την πίεση των περιστάσεων,
μια αποτελεσματική δράση, έστω κι
αν δε συγκεντρώνει σε ψήφους την
πλειοψηφία της τάξης. Το γεγονός
ότι ενεργώντας κατ’αυτόν τον τρόπο
το κόμμα δε θα δράσει σαν ένα γραφειοκρατικό σώμα που στοχεύει στο
να επιβάλλει την εξουσία του στην
τάξη, αλλά σαν η ιστορική έκφραση
της ίδιας της τάξης, εξαρτάται από
μία σειρά παραγόντων, για τους
οποίους μπορούμε αφηρημένα να
συζητάμε σήμερα, αλλά η εκτίμησή
τους μπορεί να γίνει μόνο εκείνη
τη στιγμή: τι ποσοστό της τάξης
συμφωνεί με το πρόγραμμα του
κόμματος, ποια η ιδεολογική κατάσταση του υπόλοιπου μέρους της
τάξης, σε ποιο σημείο βρίσκεται
η πάλη με τις αντεπαναστατικές
τάσεις μέσα στα Συμβούλια, ποιες
είναι οι μελλοντικές προοπτικές
κ.ο.κ. Το να φτιάξουμε από τώρα
μία σειρά κανόνων συμπεριφοράς για τις διάφορες πιθανές περιπτώσεις θα ήταν χωρίς αμφιβολία
παιδαριώδεςΧ μπορούμε να είμαστε
σίγουροι ότι οι μόνες περιπτώσεις
που θα παρουσιαστούν, θα είναι οι
απρόβλεπτες περιπτώσεις.
Υπάρχουν σύντροφοι που λένε: με
το να χαράζεις μια τέτοια προοπτική είναι σαν να αφήνεις το δρόμο
ανοιχτό σε έναν πιθανό εκφυλισμό
του κόμματος προς την γραφειοκρατικοποίηση. Η απάντηση είναι: το να
μη χαράζεις αυτή την προοπτική,
σημαίνει ότι αποδέχεσαι από τώρα
την ήττα της επανάστασης ή τον
γραφειοκρατικό εκφυλισμό των
Συμβουλίων, κι αυτό όχι σαν μία
πιθανότητα, αλλά σαν βεβαιότητα.
Τελικά, το να αρνείσαι να δράσεις
από φόβο μήπως μεταβληθείς σε
γραφειοκράτη, μου φαίνεται εξίσου
λάθος με το να αρνείσαι να σκεφτείς
από φόβο μήπως κάνεις λάθος.

Όπως η μόνη «εγγύηση» ενάντια
στο λάθος είναι η ίδια η άσκηση της
σκέψης, έτσι και η μόνη «εγγύηση»
ενάντια στη γραφειοκρατικοποίηση
είναι μία συνεχής δράση προς την
αντιγραφειοκρατική κατεύθυνση,
παλεύοντας ενάντια στη γραφειοκρατία και αποδεικνύοντας στην
πράξη ότι μία αντιγραφειοκρατική
οργάνωση είναι δυνατή, κι ότι μπορεί να οργανώνει μη γραφειοκρατικές σχέσεις με την τάξη. Επειδή η
γραφειοκρατία δε γεννιέται από λανθασμένες θεωρητικές ιδέες, αλλά
από τις ίδιες τις αναγκαιότητες της
εργατικής δράσης σε ένα ορισμένο
στάδιο, κι επομένως μόνο μέσα από
τη δράση θα δείξουμε ότι το προλεταριάτο δε χρειάζεται τη γραφειοκρατία. Τελικά, το να παραμένουμε
πριν απ’όλα προσκολλημένοι στο
φόβο της γραφειοκρατικοποίησης,
σημαίνει ότι ξεχνάμε πως στις σημερινές συνθήκες μία οργάνωση
θα μπορούσε μόνο να αποκτήσει
μία αξιόλογη επιρροή στις μάζες με
την προϋπόθεση ότι εκφράζει και
πραγματοποιεί τις αντιγραφειοκρατικές τους φιλοδοξίεςΧ σημαίνει ότι
ξεχνάμε πως μια πρωτοποριακή
ομάδα δεν θα μπορέσει να αποκτήσει μια πραγματική οντότητα
παρά μόνο μέσα από τη συνεχή
εναρμόνισή της με τις επιθυμίες
των μαζώνΧ σημαίνει ότι ξεχνάμε
πως δεν υπάρχει πλέον χώρος για
την εμφάνιση μιας καινούριας γραφειοκρατικής οργάνωσης. Η μόνιμη
αποτυχία των τροτσκιστικών προσπαθειών να ξαναδημιουργήσουν
μία απλά και μόνο «μπολσεβίκικη»
οργάνωση διαπιστώνει εκεί την
βαθύτερη αιτία της.
Κλείνοντας, δε νομίζω ότι κανένας
μας μπορεί να πει ότι στη σημερινή
περίοδο (και από τώρα μέχρι την
επανάσταση) ο στόχος μια πρωτοποριακής ομάδας είναι ένας στόχος
«θεωρητικός». Πιστεύω ότι αυτός ο
στόχος είναι, επίσης, και πάνω απ’
όλα ένας στόχος αγωνιστικός και
οργανωτικός. Γιατί η ταξική πάλη
είναι αδιάκοπη, μέσα από τα σκα-
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μπανεβάσματά της, και η ιδεολογική
ωριμότητα της εργατικής τάξης
δημιουργείται μέσα από αυτήν την
πάλη. Αλλά το προλεταριάτο και οι
αγώνες του κυριαρχούνται σήμερα
από γραφειοκρατικούς οργανισμούς
(συνδικάτα και κόμματα), με αποτέλεσμα οι ουσιαστικοί αγώνες να
καθίστανται αδύνατοι, να αποκλίνουν από τον ταξικό σκοπό τους
ή να οδηγούνται στην ήττα. Μία
πρωτοποριακή οργάνωση δεν μπορεί να παρακολουθεί αδιάφορα
αυτό το θέαμα, ούτε να περιμένει
να έρθει η νύχτα για να κάνει την
εμφάνισή της, σαν τη γλαύκα της
Αθηνάς, αφήνοντας να πέφτουν
από το ράμφος της προκυρήξεις
πο θα εξηγούν στους εργάτες τους
λόγους της αποτυχίας της. Πρέπει
να είναι ικανή να παρεμβαίνει σε
αυτούς τους αγώνες, καταπολεμώντας την επιρροή των γραφειοκρατικών οργανισμών, προτείνοντας
στους εργάτες μεθόδους δράσης
και οργάνωσηςΧ πρέπει, επίσης, να
είναι ικανή μερικές φορές να επιβάλει αυτές τις μεθόδους. Δεκαπέντε
αποφασισμένοι πρωτοποριακοί
εργάτες είναι, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε θέση να κατεβάσουν
σε απεργία ένα εργοστάσιο των
πέντε χιλιάδων εργαζομένων, αν
είναι πρόθυμοι να παραγκωνίσουν
μερικούς σταλινικούς γραφειοκράτες, πράγμα που δεν είναι ούτε θεωρητικό ούτε γραφειοκρατικό, αφού
αυτοί οι γραφειοκράτες εκλέγονται
πάντα με άνετες πλειοψηφίες από
τους ίδιους τους εργάτες.
Θα ήθελα, πριν τελειώσω αυτή
την απάντηση, να πω δυο λόγια
σχετικά με τη δεύτερη διαφορά μας,
η οποία με μια πρώτη ματιά έχει
μόνο θεωρητικό χαρακτήρα: την
διαφορά σχετικά με τη φύση της
ρωσικής επανάστασης. Πιστεύουμε
ότι ο χαρακτηρισμός της ρωσικής
επανάστασης σαν αστικής επανάστασης διαστρεβλώνει τα γεγονότα,
τις ιδέες και τη γλώσσα. Το ότι η
ρωσική επανάσταση είχε πολλά
στοιχεία μιας αστικής επανάστασης

-ιδιαίτερα,την «πραγματοποίηση
των αστικο-δημοκρατικών στόχων»είναι κάτι που είχαν αναγνωρίσει, και
πολύ πριν την ίδια την επανάσταση,
ο Λένιν και ο Τρότσκι είχαν στηρίξει
σε αυτό τη βάση της στρατηγικής και
της τακτικής τους. Όμως, αυτοί οι
στόχοι, στο συγκεκριμένο στάδιο της
ιστορικής ανάπτυξης και διαμόρφωσης των κοινωνικών δυνάμεων
στη Ρωσσία, δεν μπορούσαν να
υιοθετηθούν παρά μόνο από την
εργατική τάξη, η οποία ταυτόχρονα
δε μπορούσε παρά να θέτει στόχους
καθαρά σοσιαλιστικούς.
Λέτε: η συμμετοχή των εργατών δεν
αρκεί. ΦυσικάΧ μόλις ένας αγώνας
γίνει μαζικός οι εργάτες είναι εκεί,
γιατί αυτοί είναι οι μάζες. Αλλά το
κριτήριο δεν είναι αυτό: το θέμα είναι
να ξέρουμε αν οι εργάτες συμμετέχουν ως απλά και μόνο το πεζικό
της αστικής τάξης ή αγωνίζονται
για τους δικούς τους στόχους. Σε
μια επανάσταση που οι εργάτες
μάχονται για «Ελευθερία, Ισότητα,
Αδελφότητα» -όποιο νόημα κι αν
δίνουν υποκειμενικά σε αυτά τα συνθήματα- αποτελούν το πεζικό της
αστικής τάξης. Όταν μάχονται για
«Όλη την εξουσία στα Σοβιέτ», τότε
μάχονται για τον σοσιαλισμό. Αυτό
που κάνει τη ρωσική επανάσταση
μια προλεταριακή επανάσταση,
είναι το γεγονός ότι το προλεταριάτο
επενέβη σε αυτήν σαν κυρίαρχη
δύναμη με τη δική του σημαία, το
δικό του πρόσωπο, τις δικές του
απαιτήσεις, τα μέσα πάλης, τις δικές
του μορφές οργάνωσηςΧ είναι το
γεγονός ότι όχι μόνο δημιούργησε
μαζικούς οργανισμούς που απέβλεπαν στην κατάκτηση ολόκληρης
της εξουσίας, αλλά και ότι αυτό το
ίδιο προχώρησε μόνο του στην
απαλλοτρίωση των καπιταλιστών
κι άρχισε να πραγματοποιεί την
εργατική διαχείριση των εργοστασίων. Όλα αυτά συντείνουν στο
να θεωρείται η ρωσική επανάσταση μία κυριολεκτικά προλεταριακή
επανάσταση, όποια κι αν είναι η
μετέπειτα τύχη της – όπως ούτε

οι αδυναμίες της, ούτε η σύγχυση,
ούτε η τελική ήττα εμπόδισαν την
Παρισινή Κομμούνα να είναι μία
προλεταριακή επανάσταση.
Η διαφωνία αυτή μπορεί με μια
πρώτη ματιά να φανεί θεωρητικήΧ
νομίζω όμως πως έχει μία πρακτική
σημασία στο μέτρο που μεταφράζει
μία μεθοδολογική διαφορά σε ένα
κατ’εξοχήν σύγχρονο πρόβλημα:
το πρόβλημα της γραφειοκρατίας.
Το γεγονός ότι ο εκφυλισμός της
ρωσικής επανάστασης δεν είχε ως
αποτέλεσμα την αποκατάσταση της
αστικής τάξης, αλλά τη δημιουργία
ενός νέου εκμεταλλευτικού στρώματος, της γραφειοκρατίαςΧ το γεγονός ότι το καθεστώς που στηρίζει
αυτό το στρώμα, παρά τη βαθιά
ομοιότητά του με τον καπιταλισμό
(ως κυριαρχία της νεκρής εργασίας
πάνω στη ζωντανή εργασία), διαφέρει από αυτόν σε πολλές πτυχές
που αν τις αγνοούσαμε θα σήμαινε
ότι αρνούμαστε να κατανοήσουμε
ο,τιδήποτε συμβαίνειΧ το γεγονός
ότι αυτό το ίδιο στ΄ρωμα, από το
1945, βρίσκεται σε μία διαδικασία
επέκτασης της κυριαρχίας του σε
ολόκληρο τον κόσμοΧ το γεγονός
ότι αντιπροσωπεύεται στις χώρες
τις Δυτικής Ευρώπης από κόμματα
που έχουν βαθιές ρίζες στην εργατική τάξη – όλα αυτά μας κάνουν
να πιστεύουμε ότι το να περιοριζόμαστε στο να λέμε ότι η ρωσική
επανάσταση ήταν μία αστική επανάσταση είναι σαν να κλείνουμε
εκουσίως τα μάτια μας στις πιο
σημαντικές πτυχές της σημερινής
παγκόσμιας κατάστασης.
Ελπίζω ότι αυτή η συζήτηση μπορεί
να συνεχιστεί και να εμβαθυνθεί, και
πιστεύω ότι είναι περιττό να σας
επαναλάβω ότι με χαρά θα δεχτούμε
στο «Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα»
(Sosialisme ou Barbarie) ο,τιδήποτε
θέλετε να μας στείλετε.
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ΚΡΑΤΟΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΘΕΣΜΙΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΟΝ 20αι.
Αποστόλης Στασινόπουλος

“κατάσταση πολιορκίας”
επικυρώθηκε στο ελληνικό
δίκαιο το 1911 για να προβλέψει καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, αλλά η ουσιαστική εφαρμογή
και αναστολή νόμων προς αυτήν τη
κατεύθυνση διενεργήθηκε –όπως
και θα δούμε– μεταγενέστερα ανεξάρτητα από αυτή τη θεσμοθέτησή
της. «Από το Σύνταγμα του 1911 και
έπειτα, ο θεσμός της καταστάσεως
πολιορκίας εισήχθη στην ελληνική
νομοθεσία για να περάσει ποικίλα
στάδια εξέλιξης, μέχρι να πάρει τη
σημερινή του μορφή.» (Αλιβιζάτος,
1995)
Μια οξυδερκής διαπίστωση του
Agamben, η οποία προκρίνει πως
«ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και τα
χρόνια που ακολούθησαν εμφανίζονται ως νομικό εργαστήριο στο
οποίο δοκιμάστηκαν και ρυθμίστηκαν οι μηχανισμοί και τα λειτουργικά συστήματα της κατάστασης
εξαίρεσης ως παράδειγμα διακυβέρνησης» (Agamben, 2007) ίσως
είναι καθοριστική. Ο στρατηγός
Κονδύλης στα 1924 επιχείρησε την
ανάληψη ολοκληρωτικών εξουσιών
με το πρόσχημα του κομμουνιστικού
μπαμπούλα. Λίγο αργότερα, ο στρατηγός Πάγκαλος εκμεταλλεύτηκε την
κομμουνιστική απειλή όσο περισσότερο μπορούσε για να δικαιολογήσει
τη δικτατορία του. Ένα μέτρο που
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θεσμοθετήθηκε τότε ήταν εκείνο
των διοικητικών αποφάσεων. Στην
κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται
δύο περιπτώσεις, αφενός οι όχι
σπάνιες ντε φάκτο συλλήψεις και
κρατήσεις πολιτών από μικρό έως
μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς
δίκη και κατά παραβίαση των συνταγματικών διατάξεων, και αφετέρου οι διοικητικές εκτοπίσεις. Στα
1924 συνιστώνται σε κάθε νομό
ειδικές Επιτροπές Δημόσιας Ασφαλείας, που αποτελούνται από τον
Νομάρχη, τον Εισαγγελέα και τον
Διοικητή Χωροφυλακής. Οι επιτροπές ασφαλείας στρέφονται επίσημα
όχι μόνο κατά ληστών κ.λπ., αλλά
και κατά προσώπων υπόπτων για
δράση κατά της δημόσιας τάξης, της
ησυχίας και ασφαλείας της χώρας,
μόνο μετά από ειδικό διάταγμα της
δικτατορίας Πάγκαλου στα 1926.
«Για να εκτοπιστεί ένας πολίτης, δεν
χρειαζόταν να έχει διαπράξει κάποιο
αδίκημα ή να έχει επιδείξει παράνομη διαγωγή. Απεναντίας, η εκτόπιση
σαν προληπτικό διοικητικό μέτρο
προϋποθέτει ότι στη συγκεκριμένη
περίπτωση δεν υπάρχει ποινική
παράβαση.» (Κούνδουρος, 1978)
Ας σταθούμε λίγο στο σημείο αυτό
σε τρεις σημαντικές λεπτομέρειες.
Αρχικά, στην επέκταση των κυβερνητικών εξουσιών μέσω των διαταγμάτων με ισχύ νόμου όπου και είναι

δυνατόν να αποκρυσταλλώσουμε
μια τομή της δικτατορίας με την
δημοκρατία. Η έκφραση “πλήρεις
εξουσίες” με την οποία χαρακτηρίζεται ενίοτε η κατάσταση εξαίρεσης
και αναφέρεται στη διεύρυνση των
κυβερνητικών εξουσιών και ιδίως
στη παραχώρηση στην εκτελεστική
εξουσία της δυνατότητας να εκδίδει
διατάγματα με ισχύ νόμου. Έπειτα
στη μεταστροφή του διατάγματος
κατά υπόπτων για δράση κατά της
δημόσιας ασφάλειας και, τέλος,
στην αόριστη κράτηση παρά το
νόμο που συνεπάγονταν οι διοικητικές αποφάσεις –σε αντιδιαστολή
με τις δικαστικές αποφάσεις–, με
αποτέλεσμα οι αποφάσεις αυτές
να εκφεύγουν από κάθε νομικό
έλεγχο.
Στις αρχές του 1928, ύστερα από
πολλά χρόνια απουσίας στο εξωτερικό, ο Ε. Βενιζέλος γύρισε στην
Ελλάδα και κέρδισε τις εκλογές θριαμβευτικά παίρνοντας πάνω από τα
60% των ψήφων και 2/3 των εδρών.
Στραμμένη λοιπόν σε νέους συντηρητικότερους προσανατολισμούς,
η κυβέρνηση Βενιζέλου έφερε στη
Βουλή στις 22/12/1928 το ιστορικό
νομοσχέδιο. Η κινητοποίηση ενάντια στο κοινωνικό καθεστώς έγινε
για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα
sui generis, ένα ιδιώνυμο ποινικό
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αδίκημα. Το νομοσχέδιο είχε τον
τίτλο “Περί μέτρων ασφαλείας του
κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών”,
μετά από έξι μήνες περίπου ψηφίστηκε και άρχισε η εφαρμογή του
και προέβλεπε την τιμωρία όσων,
μέσω των ιδεών τους, προσέβλεπαν στην ανατροπή του καθεστώτος με βίαια μέσα. στις πιδιώκει
τήν φαρμογήν δεν χουσν ς

κδηλον σκοπόν τήν διά βιαίων
μέσων νατροπήν το κρατοντος
κοινωνικο συστήματος[…] Λίγο αργότερα, ο εκλογικός νόμος στέρησε
το δικαίωμα του εκλέγεσθαι σ’ αυτούς που είχαν καταδικασθεί με το
Ιδιώνυμο. Το Ιδιώνυμο προέβλεπε
ποινικοποίηση ιδεών και πολιτικών
πεποιθήσεων με ποινές φυλάκισης
ή και εκτόπισης (εξορίας). Ο ορισμός του πολίτη γίνεται υπόθεση

της κυριαρχίας και η στέρηση των
πολιτικών δικαιωμάτων καθίσταται
ζήτημα πολιτικής οριοθέτησης. Ένα
άλλο στοιχείο του Ιδιωνύμου είναι
ότι «αρνήθηκε τον γενικό πολιτικό
χαρακτηρισμό των αδικημάτων
του δράστη» (Κούνδουρος, 1978)
αρνούμενο να αναγνωρίσει τον
εσωτερικό εχθρό ως ίσο αντίπαλο,
υποβιβάζοντάς τον σε εγκληματία,
σε μια προσπάθεια να ορίσει την
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ηθική του αποκλεισμού. Με το Ιδιώνυμο εισάγεται επίσης στην τότε
δικαιϊκή τάξη η έννοια του εχθρού
προσθέτοντας στις δηλώσεις της
μια ποινική χροιά.
Οι λειτουργίες σε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης ήδη πριν και από τη
μεταξική δικτατορία είχαν καταστεί
πρόδηλο γεγονός, κάτι το οποίο
μαρτυρεί και η πληθώρα Αναγκαστικών Νόμων που τέθηκαν σε ισχύ
μεταγενέστερα. Ένας μεγάλος αριθμός Αναγκαστικών Νόμων, διαταγμάτων και ψηφισμάτων ήρθαν να
αντικαταστήσουν το Ιδιώνυμο, το
Ιδιώνυμο καταργήθηκε στην αρχή
της μεταξικής δικτατορίας και η φραστική διατύπωσή του διακρίθηκε σε
δύο Συντακτικές Πράξεις που τελικά ενσωματώθηκαν στο Μεταξικό
Αναγκαστικό Νόμο 117/Σεπτ. 1936
“περ μ τρων πρ ς καταπολ μησιν
το κομμουνισμο κα τν κ το του
συνεπειν” με ποινές φυλάκισης
τουλάχιστον τριών μηνών και εκτόπισης τουλάχιστον έξι μηνών. Με
τον καινούργιο νόμο η βάση του
εγκλήματος διευρύνεται καθώς το
ενδιαφέρον σημείο του είναι ότι η
λέξη “βιαίως” παραλείπεται και αρκεί ο δράστης να προσπαθεί να
ανατρέψει έστω και ειρηνικά αυτό
που η δικτατορία όριζε σαν κοινωνικό καθεστώς. Στη συνέχεια, στα
1938 ο Αναγκαστικός Νόμος 1075
“περ σφαλείας το κοινωνικο
καθεσττος καί προστασίας τν
πολιτν” έρχεται να κωδικοποιήσει
με ενιαίο κείμενο την όλη αντικομμουνιστική νομοθεσία της προ-Μεταξικής και Μεταξικής περιόδου σε μια
εκτεταμένη νομική επιτομή. Όπως
και προηγουμένως, το στοιχείο του
“βιαίου”, δεν απαιτείται. Τέλος, ο
Αν. Νόμος 1075 πρωτοθέσπισε και
κατοχύρωσε τη χρήση των περίφημων πιστοποιητικών κοινωνικών
φρονημάτων. Η καθιέρωση των
πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων είναι γεγονός εξαιρετικής
σημασίας. Ως την μεταπολίτευση του
1974 ήταν απόλυτα απαραίτητα για
να μπορούσε κανείς να ζει και να
κινείται στην Ελλάδα. Η νομοθεσία
που θεσπίστηκε με αντικείμενο τον

εμφύλιο (ψηφίσματα, συντακτικές
πράξεις, αναγκαστικοί νόμοι, νόμοι,
διατάγματα) είναι δαιδαλώδης. Και
παρόλο που μόνο το Γ΄ ψήφισμα
είχε τίτλο “περί έκτακτων μέτρων”
το σύνολο των διατάξεων αυτής
της περιόδου είναι επίσης γνωστά
σαν έκτακτα μέτρα. Γ΄ Ψήφισμα,
Αναγκαστικός Νόμος 509/1947,
Αναγκαστικός Νόμος 453/1945,
Αναγκαστικός Νόμος 809/1948,
Ψήφισμα ΟΓ΄/1949, Ψήφισμα ΛΖ΄/
1947, μαρτυρούν το μέγεθος των
έκτακτων θεσμίσεων της εποχής.
Η εντατική προσπάθεια αναδημιουργίας συλλογικής ταυτότητας με
στόχο να οικοδομήσει ένα «εμείς»
σε αντιδιαστολή προς ένα «αυτοί»
μεταστοιχειώθηκε σε έναν διαχωρισμό φίλου-εχθρού. Η πόλωση
αυτή έφερε σε αντίθεση το έθνος ως
σύνολο προς τους εχθρούς του. «Η
Αριστερά ταυτίστηκε εύκολα με την
επεκτατική απειλή της Σοβιετικής
Ένωσης. Η ταύτιση έτσι του εσωτερικού εχθρού με μιαν εξωτερική
απειλή αποτέλεσε την αναγκαία
προϋπόθεση για να αναπτυχθεί
το αμυντικό ιδεολογικό σύστημα».
(Τσουκαλάς, 1987)
Η σημασία εκείνη που καθόρισε
τον εσωτερικό δεσμό και κατέστησε
δυνατή την ταυτότητα ήταν η έννοια
της εθνικοφροσύνης. Το εθνικό
κράτος εκπλήρωσε πολύ ικανοποιητικά τον ρόλο του συνολικού
προστατευτικού κλοιού. Εμφανίστηκε τόσο ως πραγματικός φορέας
επαγγελματικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης ενός μεγάλου μέρους του
πληθυσμού, όσο και ως η φανερή
και καταξιωμένη συμβολική ενότητα
μιας μυθοποιημένης συλλογικής
ταυτότητας. Είναι, λοιπόν, εύκολο
να κατανοήσουμε γιατί το αυταρχικό
αμυντικό κράτος έγινε δομικά απρόσβλητος θεσμός μόνο μετά το 1949.
«Από τον εμφύλιο πόλεμο αρχίζουν
και μετά τον εμφύλιο ενισχύονται
τα εξής: η μόνιμη λειτουργία των
στρατοπέδων συγκέντρωσης, η
ριζική εκκαθάριση της δημόσιας
διοίκησης, η οργάνωση της προπαγάνδας υπό την αιγίδα των ενόπλων

δυνάμεων, η συστηματοποίηση
της αστυνομικής καταπίεσης σε
όλη τη χώρα, η τεράστια διόγκωση
των δραστηριοτήτων της μυστικής
αστυνομίας (περίπου 60.000 άτομα
λέγεται ότι μισθοδοτούνταν μέχρι
το 1962) και η θεσμοθέτηση των
«πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων» (ή «νομιμοφροσύνης»)
–που επεκτείνονται χαρακτηριστικά σε ολόκληρη την οικογένεια σε
ημικληρονομική βάση– ως επίσημη
προϋπόθεση για κάθε είδους άδεια,
δημόσια εξουσιοδότηση και εργασία. Με τέτοια μέσα δημιουργήθηκε
συστηματικά ένα «κράτος διακρίσεων». (Τσουκαλάς, 1987)
Ο νομικός μηχανισμός που θεσπίστηκε κατά τον εμφύλιο πόλεμο
καθώς και η επίδρασή του είναι
απαραίτητο να εντοπιστούν και να
αναλυθούν λόγω της μεγάλης αντοχής του στον χρόνο. Αν και ξεπήδησε από μια ένοπλη σύρραξη και
καθρέφτιζε την αντίστοιχη περίοδο,
ο μηχανισμός αυτός εξακολούθησε
να ισχύει σαν μέσο κοινωνικού ελέγχου και στις επόμενες δεκαετίες. Η
φράση που εξαρτούσε την ισχύ του
509 “διαρκούσης της ανταρσίας”
διαγράφτηκε από το κείμενο του
νόμου όταν κυρώθηκε από τη Βουλή το 1948. Το γεγονός προοιώνιζε
καθοριστικά την επόμενη 27ετία.
Παρόλο που ο Στρατιωτικός Νόμος
έπαψε να ισχύει από το 1950, ο
εμφύλιος παρατάθηκε νομικά μέχρι
τουλάχιστον και το 1962. Έρχεται
και το ψήφισμα της Βουλής της
16/29 Απριλίου του 1952 που, παρόλο ότι αναγνωρίζει τον ανώμαλο
χαρακτήρα των ψηφισμάτων και άλλων νομοθετημάτων του εμφυλίου
πολέμου, παρατείνει την ισχύ τους
ώσπου να καταργηθούν με νόμο.
Και η παράταση αυτή κράτησε ως
το 1975. Για 25 χρόνια δηλαδή
λειτούργησε ένα Παρασύνταγμα
με τόση ισχύ και κατοχύρωση όση
και το Σύνταγμα.
Το παράδοξο της διατήρησης και
ενίσχυσης των έκτακτων μέτρων
–τα οποία είναι δυνατόν να δικαιολογούνται σε περιόδους εχθρο-
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πραξιών– σε περιόδους ομαλής
κοινοβουλευτικής δημοκρατίας,
όπως συμβαίνει και στο παράδειγμα
που μελετάμε, είχε προβλέψει μέσα
από μια ιδιαιτέρως εύστοχη παρατήρησή του ο Benjamin μόλις το
1942 ο οποίος υποστήριξε πως «η
παράδοση των καταπιεσμένων μας
διδάσκει ότι η “κατάσταση εκτάκτου
ανάγκης” στην οποία ζούμε είναι
ο κανόνας». (Μπένγιαμιν, 1983)
Ακόμα η μελέτη αυτή δεν θα είναι
πλήρης αν δεν γίνει μνεία και για
τον περί κατασκοπείας Αναγκαστικό
Νόμο 375/1936 που θεσπίστηκε στη
Μεταξική δικτατορία. Αυτός ο νόμος
“περί τιμωρίας των εγκληματικών
ενεργειών των απειλουσών την
εξωτερικήν ασφάλειαν της χώρας”,
θεσπίστηκε για να καλύψει όπως γίνεται παντού, περιπτώσεις κατασκοπείας, δηλαδή διαρροής πληροφοριών και υλικών στρατιωτικής φύσης
(κώδικες, σχεδιαγράμματα, χάρτες,
πληροφορίες μυστικής σημασίας
κ.λπ.). Ο Α.Ν 375 είχε καταργηθεί
το 1941 αλλά είχε ξανατεθεί σε
ισχύ το 1945. Κατά τη διάρκεια του
εμφυλίου πολέμου εφαρμόστηκε
μόνο περιστασιακά καθώς ίσχυαν

τα πιο αποτελεσματικά έκτακτα
μέτρα του Γ΄ Ψηφίσματος και του
Α.Ν 509. Ένα άλλο λεπτό σημείο
των καταδικών με τον 375 είναι
πως οι δράστες δεν θεωρούνταν
πολιτικοί εγκληματίες. Το έγκλημα
της κατασκοπείας στην Ελλάδα
επανενεργοποιήθηκε στα τέλη του
1951 με αρχές του 1952 όταν ο
πόλεμος της Κορέας βρισκόταν
στο αποκορύφωμά του. Η συγκυρία
δεν ήταν τυχαία. Στις Η.Π.Α. τον
Σεπτέμβριο του 1950 ενεργοποιήθηκε ο νόμος περί εσωτερικής
ασφάλειας σε μια περίοδο στην
οποία ο μακαρθισμός βρισκόταν
στο απόγειό του. Ο νόμος αυτός και
τα συναφή διατάγματα αποτέλεσαν
πρότυπο καταστολής και αντικατόπτριζαν σε νομοθετικό επίπεδο το
κλίμα του Ψυχρού Πολέμου. Ο Α.Ν
375 καταδίκαζε σε θάνατο οποιονδήποτε προμηθευόταν ή μετέδιδε
στρατιωτικά ή άλλα μυστικά “επί
σκοπώ κατασκοπείας” ακόμα και
σε καιρό ειρήνης. Παρά την ψήφιση
του νέου Ποινικού Κώδικα από την
1η Ιανουαρίου 1951, ο Α.Ν 375
διατηρήθηκε σε ισχύ. Η επίκληση
της διατήρησης της συνταγματικής

ώστε να δικαιολογηθούν τα έκτακτα
μέτρα θυμίζει τα λόγια του Σμιτ όπου
«στην κατάσταση εξαίρεσης το σύνταγμα μπορεί να αναστέλλεται ως
προς την εφαρμογή του, δεν παύει
όμως να ισχύει αφού η αναστολή
του σημαίνει μόνο μία συγκεκριμένη
εξαίρεση»[…] και συμβαίνει «για να
υπερασπιστεί την ύπαρξή του ώστε
να καταφέρει στο τέλος να επιτρέψει
την εφαρμογή του δικαίου». (Schmitt,
1921) Τέλος, θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον μια διερώτηση γύρω από το
εαν η ρηχή ή περιορισμένη δημοκρατία αποτέλεσε ίσως ένα αίτιο ή
ένα πρώτο στάδιο της υποχώρησης
της δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε με το Απριλιανό πραξικόπημα
σηματοδοτώντας το πέρασμα από
την εντεταλμένη στην κυρίαρχη δικτατορία όπως υποστήριζε ο Σμιτ.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει
ο Tingsten στον επίλογο του βιβλίου
του: «Παρόλο που η προσωρινή,
ελεγχόμενη χρήση της πλήρους εξουσίας είναι συμβατή με τα δημοκρατικά
συντάγματα, η συστηματική, τακτική
χρήση του θεσμού οδηγεί αναγκαστικά στην κατάλυση της δημοκρατίας».
(Tingsten, 1934)
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Από τους LUTHER BLISSETT
στους WU MING
Μια διαδρομή στην πολιτική και τη λογοτεχνία
Δημήτρης Κωνσταντίνου

Όπως πάντα, όλα ξεκίνησαν μ’ ένα
ψευδώνυμο. Luther Blissett, ένα
γκροτέσκ πρότζεκτ με αναγνωρισμένη επιρροή στα πολιτισμικά και
κοινωνικά κινήματα που γεννήθηκαν μετά απ’ αυτό. Το καλοκαίρι
του 1994 ένα αφηγηματικό πείραμα στην Ιταλία έμελε να διαδοθεί
σε πολλές χώρες του κόσμου, με
εκατοντάδες ανθρώπους να εμπλέκονται στη δημιουργία και διάδοση
της φήμης ενός φανταστικού λαϊκού
ήρωα. Ο στόχος ήταν να επινοηθούν νέες μορφές επαναστατικής
μυθοποίησης, προκειμένου να
αποκτήσουν τα αντικαπιταλιστικά
κινήματα διαφορετικούς τρόπους
μοιράσματος της εμπειρίας τους και
διακίνησης των μηνυμάτων τους.
Οι Luther Blissett ανά τον κόσμο
πειραματίστηκαν με όλα τα είδη των
μίντια, τις γλώσσες και τις αφηγηματικές φόρμες. «Radio Blissett»
στο ραδιόφωνο, «Luther Blissett - A
Journal of Psychic Warfare» στον
περιοδικό Τύπο, αντιπληροφόρηση
και παραγωγή ριζοσπαστικής θεωρίας, με αποκορύφωμα το βιβλίο
«Nemici dello Stato» [Εχθροί του
Κράτους] που ήταν η ιστορία της
καταπίεσης και των «νόμων έκτακτης ανάγκης» στην Ιταλία το ’70.
Στο τέλος του 1995, μια από τις
ιδρυτικές ομάδες Luther Blissett,
με βάση την Μπολόνια, αποφάσισε
να συν-γράψει ένα μυθιστόρημα ως
επιπλέον συνεισφορά στο πρότζεκτ.
Αυτό ήταν ο «Εκκλησιαστής».
Το ψευδώνυμο αλλάζει, η ψυχή
μένει ίδια. Τον Δεκέμβρη του 1999

η ομάδα από την Μπολόνια «αυτοκτονεί τελετουργικά» και γεννιούνται
οι Wu Ming. Είναι η ίδια ομάδα
που βοήθησε με καμπάνια αντιπληροφόρησης από το 1996 μέχρι
το 2000 μερικούς αθώους, άδικα
φυλακισμένους ανθρώπους, να
επανακτήσουν την ελευθερία τους.
Αφορούσε τη μιντιακή φρενίτιδα και
τον «ηθικό πανικό» που ξέσπασε
για θέματα παιδικής σεξουαλικότητας, σατανικών τελετουργιών και
άλλα τέτοια. Είναι η ίδια ομάδα που
μετατράπηκε σε σημείο αναφοράς
για το κίνημα, που προετοίμαζε τις
διαδηλώσεις ενάντια στους G8 στη
Γένοβα. Η αλληγορική τους διακήρυξη με τίτλο «From the Multitudes
of Europe Marching Up against the
Empire and towards Genoa» [Από
τα πλήθη της Ευρώπης, προελαύνοντας ενάντια στην Αυτοκρατορία
προς τη Γένοβα] διαδόθηκε ευρέως
την άνοιξη του 2001, βοηθώντας να
χτιστεί ένα πολεμικό φαντασιακό
για τη σύνοδο των G8. Όπως παραδέχτηκαν αργότερα οι ίδιοι, ενώ
ήταν απασχολημένοι «κατασκευάζοντας» μύθους, υποτίμησαν τους
κινδύνους της επένδυσης όλης της
ενέργειας, σε μία, μοναδική, μεγάλη
πρωτοβουλία, για την οποία καλλιέργησαν σχεδόν αποκαλυψιακές
προσδοκίες και ελπίδες. Ως αποτέλεσμα, έπεσαν όλοι σε μια μεγάλη
παγίδα της αστυνομίας και, μέσα
σ’ ένα απόγευμα, όλες οι πρακτικές
και τακτικές που είχαν σχεδιάσει
και βελτιώσει στην πάροδο του
χρόνου αποδείχτηκαν ανεπαρκείς

και ελλειμματικές. «Τελικά κάναμε
τα ίδια λάθη που περιγράφαμε και
αποκηρύτταμε στον “Εκκλησιαστή”,
ένα αντι-αποκαλυψιακό, αντι-χιλιαστικό μυθιστόρημα!»
Είναι η ίδια ομάδα που συνέγραψε
κατόπιν τέσσερα επικά μυθιστορήματα, «Αλτάι», «54», «Μανιτουάνα», «Η στρατιά των υπνοβατών»
(αναμένεται και αυτό στα ελληνικά
από τις εκδόσεις Εξάρχεια). Η συνταγή τους μας είναι πλέον γνωστή.
Όπως μας λένε οι ίδιοι, παίρνεις
μια ιστορία που έχει χιλιοειπωθεί,
μια ιστορία που έχει εξαντληθεί με
πολλούς τρόπους και τώρα είναι
στεγνή σαν την έρημο, στη συνέχεια
της ρίχνεις λίγο νερό και αρχίζεις
να τη μεταχειρίζεσαι επιδέξια, προσπαθείς να την κάνεις εύπλαστη και
διαχειρίσιμη και επανα-αφηγήσιμη.
Πρόκειται για μια ηθική προσέγγιση της κοινωνικής χρήσης των
μύθων, μια αναζήτηση του πώς
διατηρείται ένας μύθος όσο γίνεται
πιο ανοιχτός. Ένα από τα μότο των
Wu Ming είναι: «Αν η εξουσία σού
επιβάλλει μια αφήγηση, πολέμησέ
την προσφέροντας χίλιες εναλλακτικές αφηγήσεις».
Με αφορμή την πρώτη επίσκεψη
των Wu Ming στην Αθήνα. Ο καλεσμένος των Εκδόσεων Εξάρχεια
Roberto Bui aka WU MING1 θα
μιλήσει για τη λογοτεχνία και την
πολιτική στις 20 και 21 Νοεμβρίου, Polis Art Cafe και Nosotros
αντίστοιχα.
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