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editorial
Reclaim The Future
έντυπη «Βαβυλωνία» είναι παρούσα και φέτος,
όπως κάθε άνοιξη, πιστή στο ετήσιο εκδοτικό
ραντεβού της: λίγο πριν το B-FEST, φιλοδοξώντας να αναδείξει ιδέες, κινήματα, ανθρώπους που
δημιουργούν έναν άλλον κόσμο, έναν κόσμο άμεσης
δημοκρατίας, ελεύθερης δημιουργίας και οικολογικής ισορροπίας. Την υπόλοιπη χρονιά, μέσα από το
babylonia.gr, επικοινωνούμε και αφουγκραζόμαστε την
κοινωνική πραγματικότητα, ενώ από τις αρχές του 2018,
κάθε Παρασκευή, εκπέμπουμε στη ραδιοσυχνότητα του
The Press Project.

Η

Στον έναν χρόνο που μεσολάβησε από το τελευταίο
μας ραντεβού, είδαμε να διεκδικούν χώρο πολλά,
εκτός από την ελπίδα, την οποία η μυθική Πανδώρα
εγκλώβισε στο κουτί της για να διαιωνίζει το αίσθημα
της ανάθεσης και τώρα στρογγυλοκάθισε στους θώκους της εξουσίας. Είδαμε την εθνική και θρησκευτική
μισαλλοδοξία που, με πρόσχημα την υπεράσπιση της
πατρίδας, στοχεύει όσους/ες δημιουργούν εδάφη ελευθερίας (χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι
επιθέσεις σε ελεύθερους κοινωνικούς χώρους εν μέσω
του «πυρετού» των εθνικιστικών συλλαλητηρίων, για ένα
όνομα-τρύπια σημαία, και η εγκληματική επιθετικότητα
των νεοναζί) και την ασυδοσία των επιχειρηματικών
συμφερόντων που καταβροχθίζουν πάρκα, πλατείες,
δημόσιες υποδομές και δίκτυα για να τα πουλήσουν
πανάκριβα στους πελάτες.
Την πολιτική ατζέντα του φόβου, του «δεν υπάρχει
εναλλακτική», των τρομονόμων που ποινικοποιούν
ανθρώπινες σχέσεις και φυλακίζουν την κάθε Ηριάννα
και τον κάθε Περικλή, συμπληρώνει η τραγωδία της
Μάνδρας, το μαζούτ στον Σαρωνικό, η επαπειλούμενη
εξόρυξη υδρογονανθράκων στην Ήπειρο: πρόκειται
για την ατζέντα της «ανάπτυξης», της υπόσχεσης που
κοίμισε τις συνειδήσεις μεταπολεμικά, οικοδομώντας
πόλεις χωρίς όρια και μια ύπαιθρο-πληγωμένη από τα
κουφάρια της βιομηχανικής γεωργίας. Σήμερα, μοιράζει
και πάλι υποσχέσεις μέσα από την εκτροπή του Αχελώου, την εξόρυξη χρυσού στην κατεχόμενη Χαλκιδική,
το Ελληνικό, σε κάθε μικρό και μεγάλο μέτωπο όπου
η γη, ο αέρας, το νερό, ο δημόσιος χώρος, τα κοινά
αγαθά εν γένει απειλούνται, είτε από την υπάρχουσα
κρατικιστική διαχείριση είτε από την εκχώρησή τους σε
ιδιωτικά χέρια.

Για να τα ερμηνεύσουμε αυτά, ένας τρόπος είναι να
υποκύψουμε στη, μιντιακά κατασκευασμένη, ατμόσφαιρα και να θεωρήσουμε ότι αποτελούμε τον «ομφαλό
της Γης», οπότε όσα συμβαίνουν μπορεί εύκολα να
αποδοθούν σε εκείνους που επιβουλεύονται το «καλό
της πατρίδας», σε όσους -για έναν ανεξήγητο λόγο- μας
«μισούν», στους Άλλους γενικώς κοκ. Άλυτα μυστήρια,
θεωρίες συνομωσίας, μεγαλοϊδεατισμός, κιτρινισμός,
μια σκέψη βυθισμένη στην αφαίρεση, ανακατεύονται
όλα έτσι γλυκά.
Σε αυτή την περίπτωση, του μακάριου ύπνου, η ευθύνη
βρίσκεται έξω από τον ατομικό ή συλλογικό μας ορίζοντα
-άρα χρειάζεται κάποιος να μας ορίσει έναν κηδεμόνα
ή να τον εκλέξουμε με την ψήφο μας. Στο σπίτι, στο
σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στο χωράφι, στη βιοτεχνία,
στο λιμάνι, στη γειτονιά, στην πόλη.
Ένας άλλος τρόπος είναι, με τα πόδια στο έδαφος, αφού
κοιτάξουμε προς τον ουρανό, να αφουγκραστούμε αυτό
που συμβαίνει παίρνοντας εμείς την ευθύνη του εαυτού
μας, αποκαθιστώντας τον κόσμο του αισθητού. Με τα
λόγια του στοχαστή της αυτονομίας Κορνήλιου Καστοριάδη, τον οποίο το πολιτικό περιοδικό «Βαβυλωνία» τίμησε
το 2017: «Ο ελληνικός λαός -όπως και κάθε λαός- είναι
υπεύθυνος για την ιστορία του, συνεπώς, είναι υπεύθυνος
και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα».
Στην περίπτωση της ανάληψης ευθύνης, αφενός αποκτούν όνομα όσοι ευθύνονται για την πολυδιάστατη κρίση
(ολιγαρχικό πολιτικό σύστημα, βαθύ κράτος, εταιρικά
συμφέροντα), αφετέρου αναδύεται δυναμικά το πρόταγμα
της άμεσης δημοκρατίας, ως του πολιτεύματος εκείνου
που προϋποθέτει την ευθύνη και την άμεση συμμετοχή
των πολιτών, επαναφέροντας την εξουσία στην κοινωνία
και επαναδημιουργώντας τον σύγχρονο δημόσιο χώρο,
όπου κράτος και εταιρείες δεν έχουν λόγο.
Όπως, δηλαδή, το πράττουν καθημερινά οι άνδρες και
οι γυναίκες στο Αφρίν, όπως το πράττουν όσοι και όσες
παγκοσμίως αγωνίζονται για έναν κόσμο, ο οποίος εκκινώντας από την ισότητα τείνει προς την ελευθερία,
προχωρώντας πέρα από «τις υπηρεσίες των αλλοδαπών
και των διαβατηρίων/ τις φοβερές σημαίες των κρατών
και τη διπλωματία/ τα εργοστάσια πολεμικών υλών».

Γιώργος Παπαχριστοδούλου
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Η Γεωιδεολογία των
Καταφρονεμένων
...Και το νήμα του νέου χωρισμού
Νώντας Σκυφτούλης
ναλαμβάνοντας τη διαχείριση του ελληνικού
καπιταλισμού, ο Σύριζα άφησε στη χωρικότητα
του πεδίου της Αριστεράς ό,τι ήδη προϋπήρχε
αλλά και ένα εξίσου γνωστό μικρό πολιτικό
υποκείμενο που απέβαλε από τα σπλάχνα της κυβερνησιμότητας του.

Α

ση, μια ήττα, μια νίκη, όσο και η κοινότοπη επαναληψιμότητα κριτικής άποψης για τα όποια πολιτικά συμβάντα.
Αυτή η μανιέρα έρχεται πληθωριστικά να καλύψει το
κενό που δημιουργείται και τελικά το αφήνει ουσιαστικά
περισσότερο κενό, διότι με κοινοτοπίες και κενολογίες δεν
γεμίζει ούτε πληρούται κανένα κενό.

Το κενό στον χώρο της ιδεολογίας της Αριστεράς, που
η απόδραση του Σύριζα θα άφηνε, ήταν όχι μόνο υπερπλήρες αλλά ξεχείλιζε από την πολυδιατυπωμένη και
θεσμισμένη αφηγηματική πληθώρα. Η πανσημία που
χαρακτηρίζει τη μεθοδολογία του συγκεκριμένου
χώρου δεν κατόρθωσε να αρθρώσει ούτε μία νέα
σημασιολογική κριτική σε ένα πρωτόγνωρο συμβάν που ήταν η ανάληψη της κυβέρνησης από την
Αριστερά και η κατάληψη των υπουργικών θώκων από
πρώην και νυν συντρόφους. Η νέα, πλέον, αριστερή
ανάλυση και αντίληψη απέναντι στο κράτος, στον καπιταλισμό, στην κυρίαρχη θέσμιση, είναι τελικά η πολιτική
άποψη του Σύριζα, ο οποίος μπορεί να νομιμοποιείται
κοινωνικά αλλά και να αυτοαναιρείται ρητά. Αντιθέτως,
η άλλη εναπομείνασα αριστερή αφηγηματική πληθώρα
δεν είναι νέα αλλά παραδοσιακή, της οποίας η διαρκής
επανάληψη την οδηγεί και αυτήν στην αυτοαναίρεση των
θεσφάτων τα οποία χρησιμοποιεί ως αφετηρία.

Τι ήταν και τι είναι η ελληνική Αριστερά

Μέσα από αυτή την πληθώρα των κριτικών του αριστερού χώρου, αποκαλύπτεται διαμέσου του λόγου, όχι η
πολλαπλότητα και η πολυμορφία, αλλά η μονοσήμαντη
αφαίρεση που καθόρισε και καθορίζει την ελληνική
Αριστερά. Είναι αυτή η αφαίρεση που πληρώνει τα κενά
και τα κάνει να ξεχειλίζουν. Είναι το ιστορικό φαντασιακό του χώρου της Αριστεράς, στο οποίο κανένα νέο
στοχαστικό δεν προστέθηκε τα τελευταία 50 χρόνια.
Παρήχθησαν μόνο κάποιες σημασιολογικές αναδιαρθρώσεις, αναγκαστικά για λόγους συγχρονισμού με τον
ευρύτερο αισθητό κόσμο. Αυτές τις αναδιαρθρώσεις
ενσωμάτωσε ο Σύριζα για να επιφέρει το τελικό πλήγμα
σε ό,τι νέο για το χωρικό πεδίο της Αριστεράς.
Στο εγγενές έλλειμμα της ιδεολογίας της ελληνικής
Αριστεράς οφείλεται τόσο η αδυναμία ανάδυσης ενός
νέου πολιτικού λόγου έπειτα από μια κρίση, μια διάσπα-

Η ελληνική Αριστερά στο σύνολό της δεν υπήρξε κομμουνιστική. Ο Κομμουνισμός για το σύνολο του χώρου
της ιδεολογίας της Αριστεράς ήταν μια μελλοντολογική,
πολύ μακρινή αφαίρεση, η οποία εκτοπιζόταν από ένα
δαιδαλώδες σύστημα μεταβατικών αφαιρέσεων και οι
οποίες απορροφούσαν όλη τη φαιά ουσία του αριστερού
αφηγήματος. Ο κομμουνισμός αποτελεί ένα τόσο μεγάλο
πρόσχημα, που αφήνεται να αναδυθεί μέσα από την παρακμή της κατώτερής του αφαίρεσης – τον Σοσιαλισμό.
Για αυτόν τον συλλογισμό είναι αλήθεια πως δεν φταίνε
οι Έλληνες Αριστεροί αλλά είναι σίγουρο ότι είναι οι
μόνοι στην Ευρώπη που ήθελαν να τον ακούσουν και
να πλειοδοτήσουν σε αυτόν. Φυσικό επόμενο αποτελεί,
λοιπόν, η έλλειψη κομμουνιστικής κουλτούρας και φυσικά
αντίστοιχου σχεδίου.
Η ελληνική Αριστερά δεν υπήρξε ποτέ αντικαπιταλιστική.
Ο αντικαπιταλισμός παρουσιάστηκε μέσα από ένα σύνολο
μεταβατικών «αντικαπιταλιστικών» τακτικών, οι οποίες
παρέπεμπαν εντέλει στην κατάληψη της εξουσίας και οι
οποίες θα εφάρμοζαν, τελικά, τον κρατικό καπιταλισμό,
αφού κάτι άλλο δεν υπήρχε στα υπόψιν. Η παντελής
απουσία σοσιαλιστικού σχεδίου αντικαθίσταται από την
κρατικοποίηση των μέσων παραγωγής, τη μεγαλύτερη
δηλαδή απόδειξη εφαρμογής κρατικού καπιταλισμού.
Η λαϊκή δημοκρατία, το αντιιμπεριαλιστικό στάδιο, ο εθνικοαπελευθερωτικός χαρακτήρας, και οι διάφορες μορφές
και ονοματοδοσίες παρείχαν στην επερχόμενη σταδιακή
«επανάσταση», κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, και
τον αντίστοιχο χαρακτήρα, αθωώνοντας ταυτόχρονα την
πολιτική και οικονομική δομή του ελληνικού καπιταλισμού
απέναντι στους «ξένους δυνάστες», στους «ιμπεριαλιστές»
και στα «ξένα συμφέροντα».

Â

Η επανάσταση, ως ρήξη με το υπάρχον, είχε αποδράσει
από το φαντασιακό της Αριστεράς όπως και η Αριστερά
από αυτό. Το κενό αυτό κάλυψαν άλλα φαντασιακά, είτε
εθνικά είτε αντιιμπεριαλιστικά, τα οποία αντικατέστησαν
τις οπτικές με τις οποίες φαίνεται ο κόσμος αλλά και τα
διάφορα πολιτικά και κοινωνικά πράττειν.
Σε αυτή την κατεύθυνση, και όπως συμβαίνει σε κάθε
ιδεολογικοποιημένη πολιτική, παρουσιάστηκε μία διττή
γλώσσα, μία του αισθητού κόσμου και μία του υπεραισθητού. Και ενώ στην αρχή φαινόταν ορθολογική αυτή η
διττή αμφισημία, μόλις έπεσε τελείως και η χωρικότητα του
υπαρκτού, μετετράπη ο σοσιαλισμός και ο κομμουνισμός
σε ρώσικη σαλάτα και έμειναν οι υπόλοιπες αφαιρέσεις
(αντιιμπεριαλιστικές, κ.λπ.) αποσπασματικές, ορφανές
αλλά και απονεκρωμένες από το κομμουνιστικό περιεχόμενο των φορέων τους. Όλα αυτά βρίσκονται πλέον
στριμωγμένα στον χώρο της άκρας Αριστεράς, λες και
ήθελε κάποιος να τα εναποθέσει εκεί και να φύγει από
τον χώρο.
Το αποτέλεσμα, το οποίο βλέπουμε δια γυμνού οφθαλμού στην εναπομείνασα Αριστερά, είναι ότι εξαντλεί την
κριτική της σε δύο επίπεδα, τα οποία δεν ανήκουν με
φυσικό τρόπο στην Αριστερά. Ανήκουν στην Εθνοκρατική
Δεξιά, η οποία, παρ’ όλη την εις βάρος της ιστορικότητα,
επαναοικειοποίησε την ηγεμονία της σε αυτά τα τρόπαια
της ελληνικής Αριστεράς, η οποία τα διακινούσε εισπράττοντας γόητρο και οίκτο μαζί. Με αυτόν τον τρόπο, στην
τελευταία απέμεινε το ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ, η κριτική στην
πολιτική με όρους ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ.

Το ΚΚΕ δικαιωματικά,
η μήτρα του αντιιμπεριαλισμού
Η κυρίαρχη μήτρα ιδεολογικής παραγωγής στον χώρο
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των πολυτασικών αριστερών ρευμάτων είναι δίχως αμφιβολία το ΚΚΕ. Με βάση το κόμμα αυτό, και σε σχέση
σύνθεσης ή αντίθεσης, παράγονται οι νοητικές δομές της
αριστερής ιδεολογίας και το «σκεπτικό» για τον αισθητό
κόσμο, τον εγχώριο και τον διεθνή. Το ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ
για το ΚΚΕ είναι μια νοητική δομή με ενδογενή αλλά
και εξωγενή αίτια.
Το πρώτο, διότι το κόμμα αυτό αντικατέστησε νωρίς
την επανάσταση, ως φαντασιακό πρόταγμα, με το λαϊκοδημοκρατικό ή λαϊκομετωπικό και πέρασε την οπτική
του μέσα από τα συμφέροντα της λαϊκομετωπικής
συμμαχίας σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Ήρθε και η
δεκαετία του ’40, όχι μόνο για να επισφραγίσει αυτή την
προοπτική αλλά και για να την επιβραβεύσει. Έκτοτε, ο
εθνοκρατισμός, ο αντιιμπεριαλισμός με μικρές ή μεγάλες
εντάσεις, είναι η βάση της ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.
Η τελευταία ενδυναμώθηκε από τον δεύτερο, τον εξωγενή παράγοντα, που είναι ο καθορισμός του κόμματος
αυτού από την εξωτερική πολιτική της Ρωσίας (Σ.Ε.), του
πάλαι ποτέ κρατικού καπιταλισμού. Ενώ, δηλαδή, στα
καθεστώτα με κυρίαρχη ιδεολογία τον μαρξισμό-λενινισμό, η γεωιδεολογία έπαιζε τον ρόλο της υπεράσπισης
και διεύρυνσης των κρατικών τους συμφερόντων, για τα
αδελφά κόμματα και τις ομαδοποιήσεις στον υπόλοιπο
κόσμο ανάγονταν σε ιδεολογία και πολιτική παρέμβαση
που έφτανε στα όρια ενός ιδιότυπου σουρεαλισμού.
Η κινέζικη θεωρία των τριών κόσμων (α΄ κόσμος: οι
δύο υπερδυνάμεις, β΄ κόσμος: ο αναπτυγμένος καπιταλισμός, γ΄ κόσμος: οι υπανάπτυκτες χώρες), η οποία
δικαιολογούσε τις οικονομικές και διπλωματικές σχέσεις
της μαοϊκής Κίνας με διάφορες δικτατορίες (Χιλής,
κ.λπ.), εξελίχθηκε στην Ελλάδα ως μία στρατηγική για
τα διάφορα αριστερίστικα ΜΛ κομμάτια και ως πολιτι-

6

Â

κή πρόταση στις ντόπιες άρχουσες ελίτ. Και αυτό δεν
ήταν ένας απλός αντιιμπεριαλισμός αλλά αποτελούσε
την αθωωτική και νομιμοποιητική φόρμα των σχέσεων
κυριαρχίας του υπάρχοντος.
Είχε δίκιο το ΚΚΕ όταν θεωρούσε τους Έλληνες αριστεριστές, δεξιούς οπορτουνιστές ως προς αυτό, διότι έφτασαν
να υποστηρίζουν και αντιδραστικά εθνικο-κινήματα στον
τρίτο κόσμο. Η άκρα Αριστερά, επομένως, δεν αντλεί τον
αντιιμπεριαλισμό της από τις παραδόσεις του ΕΑΜ αλλά
τον ενισχύει και με δικά της όπλα, μετατρέποντάς τον
σε μια φευγάτη γεωπολιτική καρικατούρα (12 μίλια
στο Αιγαίο). Με αυτές τις παραδόσεις να κυριαρχούν,
δεν ξέφυγαν ποτέ, όσο και αν τις στρογγύλεψαν, και
ποτέ δεν έγιναν ούτε αντικαπιταλιστές ούτε βεβαίως και
κομμουνιστές, όποια έννοια και να δώσουμε σε αυτούς
τους όρους. Παρ’ όλα αυτά, τις χρησιμοποιούν για να
υποδηλώσουν όλα τα παραπάνω.
Η συγκρότηση σε ένα λαϊκίστικο αφήγημα, ακόμη κι αν
είναι κάτι απολύτως εθνικιστικό, είναι πλέον αυτοσκοπός και θα το υιοθετήσουν αρκεί να υπάρχει ελπίδα
ότι θα τροφοδοτηθούν από κόσμο. Γιατί άλλη ελπίδα
δεν υπάρχει...

...και από τον αντιιμπεριαλισμό
στον εθνικισμό
Η Αριστερά για το Μακεδονικό, τη Μέση ανατολή και
την ΕΕ έχει μια εθνοκεντρική οπτική. Μόνο που σήμερα
αυτή η αντιιμπεριαλιστική εθνοκεντρική πολιτική αποτελεί
κυρίαρχη ιδεολογία και καθολική για τη μικρομεσαία,
τουλάχιστον, τάξη αλλά και για τις κυρίαρχες θεσμίσεις
(Παιδεία, Δικαιοσύνη, Εκκλησία) με συνέπεια την αμηχανία των διαχωριστικών γραμμών που προκύπτει.
Ο θύτης και το θύμα αγκαλιά, ο Σκαλούμπακας με τον
Θεοδωράκη, ο Αριστεριστής τάδε με τον χρυσαυγίτη.
Αν τα διάβαζε αυτά κάποιος σε έναν άλλον χρόνο θα τα
θεωρούσε συκοφαντίες σταλινικού τύπου. Να όμως που
τα είδαμε με τα μάτια μας γιατί ήμασταν απέναντί
τους στις 4 Φλεβάρη.
Τον τόνο και τον χαρακτήρα σε αυτή την τελευταία γεωιδεολογική εξέλιξη της Αριστεράς τον έδωσαν ασφαλώς
ο Συνασπισμός το ’89 και ο Σύριζα, συμπορευόμενος
με την ακροδεξιά ΑΝΕΛ το 2015. Και σε αυτούς τον παρέδωσαν οι κυρίαρχες αξίες του Ελληνικού Βαλκανικού
εθνοκρατισμού. Τέλος, λοιπόν, οι διαχωριστικές
γραμμές Δεξιάς -Αριστεράς. Το μόνο βέβαιο είναι το
νέο νήμα των διαχωριστικών γραμμών, που βρίσκεται
ήδη στο προσκήνιο, ανατρέποντας τις χωριστικές αχνοκεριές του παρελθόντος διαχωρισμού.

Συμβαίνουν όμως και εις τας Αναρχίας
Υπάρχουν καθολικά φαινόμενα που εσωτερικεύονται από
όλους, γι’ αυτό και τα λέμε καθολικά. Στην προκειμένη
περίπτωση, όμως, η εμφάνιση του χώρου της Αναρχίας
και του Αντιεξουσιαστικού εν γένει ρεύματος κριτικής,
ανέδειξε μια πολιτική και ένα φαντασιακό πέρα και ενάντια

σε αυτή την ιδεολογία και πολιτική της Αριστεράς (του
ΠΑΣΟΚ συμπεριλαμβανομένου) και από αυτό το πλαίσιο
αντλούσε τη δυναμική του. Η κριτική στον αντιιμπεριαλισμό, στο εθνικοανεξαρτησιακό και σε όλον τον πολιτισμό
που τα πλαισίωνε, ήταν δίχως αμφιβολία ο πιο βαθύς
διαχωρισμός απέναντι στα επαναστατικά προτάγματα
που προέβαλλε ο αντιεξουσιαστικός διαφωτισμός.
Παρά την άτακτη φαινομενική υποχώρηση της αριστερής
αντιιμπεριαλιστικότητας, ομάδες από τον αναρχικό χώρο
φρόντισαν να την καλύψουν και ενισχύσουν, μηχανιστικά
είναι η αλήθεια, με ένα είδος αναρχικού αντιιμπεριαλισμού. Αυτό έγινε για δύο λόγους που είμαστε σε
θέση να γνωρίζουμε. Η βαθμιαία έξοδος των αναρχικών
ομαδοποιήσεων από το σύνολο του αναρχικού προτάγματος και η αντικατάστασή του με ιδεοληψίες και στάσεις
προσωρινού και ευκαιριακού χαρακτήρα είναι ο πρώτος
λόγος. Δεύτερον, η προσφυγή στα αντιιμπεριαλιστικα
μαρξιστικά-λενινιστικά αφηγήματα, λόγω πολιτικής και
αναλυτικής ανεπάρκειας.
Αλλά το σημαντικότερο είναι που όλα αυτά γίνονται αποδεκτά και από ένα υποκείμενο το οποίο έχει παραδοθεί
σε αυτές τις ανακουφιστικές και παρηγορητικές ψευτοπολιτικές. Ναι μεν δεν υπάρχει κίνδυνος διεύρυνσης,
ούτε δυνατότητα εμφάνισης ενός αναρχικού Κιμ, αλλά
υπάρχει κίνδυνος γελοιοποίησης της, καταναλωμένης
με περίσσεια βουλιμία, λέξης “Αναρχία”. Η χωρίς φειδώ
χρησιμοποίηση του όρου, λόγω της γοητείας που προκαλεί
αλλά και του κόσμου που συσπειρώνει λόγω ταυτότητας
–διότι σε άλλη περίπτωση θα ήταν πιο υποδεέστερο το
μπαγκράουντ αυτό και από μια ομάδα μ-λ – κατατρώει
σαν σαράκι αυτό το υψηλό ιδεώδες.
Όπως και να έχουν τα πράγματα, είναι αναγκαίο να
επαναδιατυπώσουμε τα αντιεξουσιαστικά προτάγματα
και όχι μόνο γι’ αυτόν τον λόγο, ο οποίος ούτως ή άλλως
ανήκει στο δίπολο επανάσταση ή εθνικισμός, αντιιμπεριαλισμός. Αλλά υπάρχουν πολλοί πιο σημαντικοί
και σύγχρονοι λόγοι.
Η συγκεντροποίηση του σύγχρονου κράτους επιβάλλει
μια κυβερνησιμότητα και διαχειρισιμότητα έλεγχου και
επιτήρησης, αποστεωμένης από κάθε πολιτικό και νοηματικό περιεχόμενο. Πέρα από τις σχέσεις κυριαρχίας,
τεχνολογίας και οικονομίας, η αντιεξουσιαστική κριτική
είναι πιο επίκαιρη από ποτέ και αυτό είναι πλέον καθολικά αποδεκτό.
Γνωρίζοντας ότι η εξουσία και το Κράτος είναι η βάση
και η δυνατότητα της καταπίεσης, των ανισοτήτων του
καπιταλισμού, του ιμπεριαλισμού αλλά και της θανατοπολιτικής του Άουσβιτς, θα διευρύνουμε την αντιεξουσιαστική
κριτική σήμερα σε όλα τα σημεία. Ο Οργουελικός εφιάλτης
της επιτήρησης και του ελέγχου, της εκμετάλλευσης και
του χρηματοπιστωτικού ολοκληρωτισμού δεν παίρνει
εναλλακτική διαχείριση. Η κατάργηση των σχέσεων κυριαρχίας περνά μέσα από την κατάργηση του κράτους,
με προοπτική την κοινωνική οργάνωση της αυτονομίας,
της αντιεξουσίας, της άμεσης δημοκρατίας.
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Μακεδονικό:
Μπορεί μια ονομασία με βάση την
ταυτότητα, αντί τη γεωγραφία, να επιλύσει
τη διαμάχη;
Katerina Kolozova
Μετάφραση: Πάνος Παπαπανάγου
Η Katerina Kolozova γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Δημοκρατία της Μακεδονίας. Είναι καθηγήτρια φιλοσοφίας, κοινωνικής θεωρίας και σπουδών για το έμφυλο ζήτημα στο Αμερικάνικο Παν/μιο στα Σκόπια
και διευθύντρια στο Ιντιτούτο Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Συγγραφέας πολλών βιβλίων,
ερευνήτρια και πολιτική ακτιβίστρια.

«

ακεδονία–η νέα, πιθανή, δυτικο-βαλκανική
κρίση στην Ευρώπη», «Η Μακεδονία στα
πρόθυρα του πολέμου», «Η σταθερότητα της
Μακεδονίας κλονίζεται – απειλή για τη σταθερότητα της νοτιοανατολικής Ευρώπης». Τα παραπάνω
αποτελούν μία παράφραση πολυάριθμων τίτλων που
έχουν εμφανιστεί στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, κατά τη
διάρκεια του περασμένου χρόνου. Αντιθέτως, παρόμοιοι
φόβοι και ανησυχίες δεν μπόρεσαν να καταγραφούν στο
εσωτερικό της χώρας. Οι ντόπιοι θα αντιμετώπιζαν κάθε
τέτοια δήλωση ως θεωρία συνωμοσίας, ή πιθανότερα,
ως μέσο για την επίτευξη άλλων πολιτικών στοχεύσεων:
«ο πολιτικός αντίπαλος το χρησιμοποιεί ως απειλή για
να αποκτήσει δύναμη με κάθε κόστος» ή «ως επιχείρημα
για να παραμείνει στην εξουσία». Εν συντομία, στη χώρα
κατά την περίοδο της επονομαζόμενης πολιτικής κρίσης
(2015-16), η απειλή για τη σταθερότητα και την ίδια την
ύπαρξη του κράτους δεν είχε θεωρηθεί ποτέ ως μία σοβαρή πιθανότητα, παρά ως ένα τέχνασμα των εκάστοτε
πολιτικών αντιπάλων και του «διεθνούς παράγοντα που
τους στηρίζει».

Μ

Μία «παραισθησιογόνα» λογική κυριαρχεί στην πολιτική σκηνή της μικρής, κλειστοφοβικής, ξενοφοβικής,
οικονομικά επαρχιακής χώρας: η αλήθεια δεν είναι ποτέ
αποδεδειγμένη και οι αποδείξεις ποτέ αληθινές, «υπάρχει
πάντα κάτι από πίσω», το οποίο ο καθένας είναι ικανός
να μαντέψει ανάλογα με τις πολιτικές του προτιμήσεις.
Μπορεί να συμπεράνει κανείς πως η παράνοια είναι
αναπόφευκτη. Και πράγματι, έτσι είναι. Παρ’όλα αυτά,
«το γεγονός πως είσαι παρανοϊκός δεν αποκλείει την
πιθανότητα να σε κυνηγούν όντως», όπως συνήθιζε να
λέει ο Joseph Heller.
H Μακεδονία έχει τα ακόλουθα θέματα με τους γείτονές
της: μία κρατική ονομασία που αμφισβητεί η Ελλάδα, μια
Ορθόδοξη Εκκλησία που δεν αναγνωρίζει η Σερβία (και
ως εκ τούτου όλος ο υπόλοιπος ορθόδοξος κόσμος), μία

επίσημη γλώσσα και ασαφή εθνική ταυτότητα -ή μάλλον
«ιστορία»- που δεν αναγνωρίζει η Βουλγαρία. Καθώς
τα παράξενα και φαινομενικά ασυμβίβαστα θέματα,
που η Μακεδονία έχει με τους γείτονές της, βγαίνουν
στην επιφάνεια στην ολότητά τους, θα έμπαινε κανείς
στον πειρασμό να ψάξει για ένα μοναδικό ενοποιητικό χαρακτηριστικό, σε αυτό το ετερογενές άθροισμα
προβλημάτων.
Τα περισσότερα από αυτά σχετίζονται με την ιστορία και
την αναγνώριση ενός διακριτού έθνους, είτε μέσω μίας
μορφής έθνους-κράτους, είτε μίας διεκδίκησης ταυτότητας.
Δεδομένου, όμως, ότι μια εθνική ταυτότητα ή εθνικότητα
πηγάζει από ένα έθνος-κράτος και αναλογιζόμενοι το
γεγονός πως η νομιμοποίηση ή και η ίδια η ύπαρξη του
εν λόγω κράτους δεν αμφισβητείται από κανέναν από
τους γείτονες, το ερώτημα παραμένει -τι ακριβώς είναι
αυτό, το οποίο στερείται αναγνώρισης στη Μακεδονία
και την ιστορία της;
Το όνομα του κράτους, σύμφωνα με την Ελλάδα, αποτελεί μια έκφραση «αλυτρωτικών προσδοκιών», η οποία
αναφέρεται στην πιθανότητα να λάβει χώρα μία απόσχιση
στην επικράτεια της. Ο πληθυσμός που ενδέχεται να
αποσχιστεί είναι αυτός που κάποιος θα μπορούσε να
ταυτοποιήσει ως «μακεδονικό έθνος». Ο πληθυσμός
αυτός ονομάζεται σλαβόφωνος στην Ελλάδα, αλλά η
συγκεκριμένη ταυτοποίησή του ανάμεσα στις σλαβικές
εθνότητες και εθνικότητες δεν έχει αναγνωριστεί. Ή όταν
αναγνωρίζεται, αναφέρεται ως βουλγαρικός. Η Βουλγαρία
ισχυρίζεται, αντίστοιχα, πως η εθνική ταυτότητα, όσων
αυτοπροσδιορίζονται ως εθνοτικά Μακεδόνες στη Δημοκρατία της Μακεδονίας και στην ελληνική Μακεδονία, είναι
στην πραγματικότητα βουλγαρική, ή έστω βουλγαρική
στην καταγωγή.
Παλαιότερες δηλώσεις του Σέρβου Υπουργού Εξωτερικών, Ίβιτσα Ντάτσιτς, δείχνουν να υποστηρίζουν θέσεις
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στο θέμα της ταυτότητας ή τουλάχιστον στο θέμα της ονομασίας (του κράτους) που δεν είναι πολύ διαφορετικές από
αυτές που έχουν εκφραστεί από αξιωματούχους των άλλων
δύο γειτονικών χωρών. Φαίνεται να υπάρχει μία συμφωνία
ανάμεσα στους γείτονες πως το «μακεδονικό έθνος»
αποτελεί μια «κατασκευή», ένα ψέμα και μια «τεχνητή
κατασκευή της Γιουγκοσλαβίας του Τίτο». Μια τέτοια
γενική παραδοχή παρουσιάστηκε στην τριμερή συνάντηση
των επικεφαλής του ελληνικού, σερβικού και βουλγαρικού
κράτους, που έλαβε χώρα στις 13 Ιουλίου του 2017 στη
Θεσσαλονίκη, και στην οποία συζητήθηκε το μακεδονικό
ζήτημα (με την απουσία οποιουδήποτε αντιπροσώπου από
την πλευρά του μακεδονικού κράτους).
Τα επαναλαμβανόμενα επιχειρήματα, για την εν λόγω κοινή
παραδοχή, περιστρέφονται γύρω από την ιστορική αλήθεια
του «ποιοι ή τι πραγματικά είναι οι Μακεδόνες», μια συζήτηση που διαρκεί εδώ και σχεδόν έναν αιώνα και αφορά
την ιστορία, την εθνική οικοδόμηση και, συνεπώς, την ταυτότητα και το τι αυτή σημαίνει πραγματικά. Η «διαμάχη» για
το ονοματολογικό ανάμεσα σε Ελλάδα και Μακεδονία έχει
να κάνει, ακριβώς, με αυτή την περίπλοκη κατάσταση που
αποκαλούμε «ταυτότητα».
Πριν από έναν χρόνο, ο Αμερικάνος πολιτικός Ντάνα Ροχραμπάτσερ, επικεφαλής στο Γραφείο Εξωτερικών Υποθέσεων
της Υποεπιτροπής της Ευρώπης, της Ευρασίας και των
Αναδυόμενων Απειλών, σε μια συνέντευξή του σε αλβανικό
τηλεοπτικό σταθμό, δήλωσε δημόσια πως «Η Μακεδονία δεν
είναι κράτος». Με αυτή τη δήλωση υπονόησε, όπως πολλοί
πριν από αυτόν, πως η τελευταία υπήρξε ένα «τεχνητό
δημιούργημα» ή παραθέτοντας επακριβώς τις δηλώσεις
του, «ένας σχηματισμός που προέκυψε από τη διάλυση της
ενιαίας Γιουγκοσλαβίας» και πως θα έπρεπε να διαιρεθεί
ανάμεσα στην αλβανική της μειονότητα (που αποδεδειγμένα
έχει ταυτότητα) και στη Βουλγαρία, ή οπουδήποτε αλλού η
σλαβική πλειοψηφία (χωρίς συγκεκριμένο ορισμό ταυτότητας) προτιμά.
Η πλειοψηφία, επομένως, είναι ανώνυμη –όχι απλά το
κράτος– και εξαιτίας της έλλειψης ορισμού της, η ίδια η
χώρα δεν έχει ουσιαστικό λόγο ύπαρξης (raison d’être). Το
Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του
Ροχραμπάτσερ, επαναδιατυπώνοντας τη στήριξή του στη
χώρα και στο ευρωατλαντικό της μέλλον.
Παρόμοια, η κριτική στην «τεχνητή κατασκευή» έχει υπάρξει
ένα επαναλαμβανόμενο επιχείρημα στις αντιρρήσεις της Ελλάδας για το συνταγματικό όνομα της χώρας. Η Βουλγαρία,
αντιθέτως, έχει επιμείνει στον βουλγαρικό χαρακτήρα της
μακεδονικής εθνικότητας και/ή εθνότητας πριν ακόμα την
ίδρυση της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γιουγκοσλαβίας, όπως και σε αυτόν της γλώσσας της. Τότε,
σύμφωνα με πολλούς αν όχι με όλους, τους βούλγαρους
ιστορικούς, τις σύγχρονες βουλγάρικες πολιτικές αρχές και
τα δημόσια πρόσωπα, δημιουργήθηκε αυτό το «τεχνητό
κατασκεύασμα».
Είναι αξιοσημείωτο πως ακόμη και οι πιο σημαίνουσες απόψεις του περασμένου αιώνα δεν είχαν, τελικά, σημαντική

επιρροή στην πολιτική συζήτηση γύρω από τις ταυτότητες,
που έλαβε χώρα στα Βαλκάνια, και στο πώς τα επιχειρήματά
της εξυπηρετούν τη θεμελίωση των επίσημων κρατικών
πολιτικών. Για παράδειγμα, στην επίσημη ιστοσελίδα του
ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, διαβάζουμε πως η
χρήση του όρου «Μακεδονία» από την FYROM αντιπροσωπεύει μια απειλή για την ελληνική ιστορία και την
πολιτιστική κληρονομιά. Δεν είναι περίεργο που η ύπαρξη
ενός κράτους στον 21ο αιώνα θα μπορούσε να θέσει σε
κίνδυνο την ιστορία περισσότερων από 25 αιώνων και
πως αυτό θα μπορούσε να είναι «ένα πολιτικό θέμα που
οδηγεί σε αλυτρωτισμό»;
Επιστρέφοντας στο επιχείρημα του «τεχνητού κατασκευάσματος», φαίνεται πως όλοι όσοι το προβάλλουν (Έλληνες,
Σέρβοι, Βούλγαροι) αλλά και όσοι υπερασπίζονται τους
εαυτούς τους (Μακεδόνες) δεν γνωρίζουν πως τα έθνη,
όπως και κάθε άλλη μορφή του συλλογικού ανήκειν, της
οργανωμένης κοινωνικότητας και ταυτότητας, αποτελούν στην πραγματικότητα «κατασκευές». Δεν υπάρχει
τίποτα το «φυσικό» σχετικά με αυτά. Το επιχείρημα αυτό
δεν είναι απαραίτητα μεταδομιστικό ή κονστρουκτιβιστικό.
Στην πραγματικότητα, πρακτικά, όλες οι ερευνητικές μέθοδοι
στη σύγχρονη πολιτική επιστήμη υποθέτουν πως αυτά τα
φαινόμενα υπόκεινται στην ιστορική αλλαγή, στον μετασχηματισμό και πως είναι de facto «δημιουργήματα». Έτσι,
έχουν όλα ημερομηνία και παραγωγής και λήξης.
Ωστόσο, αν κάποιος εξετάσει τις ιστορικές και ταυτοτικές
εντάσεις μεταξύ Ελλάδας και Μακεδονίας, μπορεί να
αντιληφθεί πως και οι δύο πλευρές δρουν σαν η ιστορία
να ήταν στατική, σαν μία απαράλλαχτη ταυτοτική ουσία
να παραμένει σταθερή εις την αιωνιότητα και σαν να
υφίσταται, σε τελική ανάλυση, ένας ορισμός για το ποιοι
είναι αυτοί, ουσιαστικά, ως εθνότητες «από πάντα και για
πάντα». Σύμφωνα με τους Έλληνες, οι Μακεδόνες είναι
Σλάβοι (μία απροσδιόριστη ομάδα) που κλέβουν την ελληνική ιστορία. Οι Μακεδόνες εθνικιστές, από την άλλη,
βλέπουν τους εαυτούς τους ως τους ίδιους ανθρώπους
με τους αρχαίους Μακεδόνες, ίδιοι και απαράλλαχτοι από
τα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με κάποιες επιρροές
από τις σλαβικές μεταναστεύσεις, που τους έδωσαν τη
γλώσσα και το κυριλλικό αλφάβητο.
Πράγματι, στα Βαλκάνια η ιστορία είναι πολιτική και
η πολιτική ιστορία.
Αφήνοντας αυτή την αταβιστική λογική, ας πάμε πίσω στην
περίοδο του «τεχνητού κατασκευάσματος» του μακεδονικού
έθνους –το 1945, στη Γιουγκοσλαβία. Θα πρέπει να συμφωνήσω, πως αυτή υπήρξε η στιγμή της δημιουργίας του
έθνους, η στιγμή όπου τμήμα της γεωγραφικής περιοχής
της Μακεδονίας απέκτησε το status ενός έθνους-κράτους.
Αυτό συνέβη 73 χρόνια πριν. Νωρίτερα, υπήρξε ένα επαναστατικό κίνημα, το οποίο εμφανίστηκε στο τέλος του
19ου αιώνα και που αγωνίστηκε με τερροριστικά μέσα για
την ίδρυση μακεδονικού κράτους. Το κίνημα αυτό ηγείτο
από την οργάνωση Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική
Οργάνωση (VMRO) και, σύμφωνα με αυτήν, η «φύση»
της σλαβικής πλειοψηφίας του επερχόμενου έθνους ήταν
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βουλγαρική. Φαίνεται πως η επίσημη ιστοριογραφία και
πολιτική της Βουλγαρίας έχει δίκιο όταν υποστηρίζει πως η
Μακεδονία οφείλει να παραδεχτεί ένα σημαντικό κομμάτι της
εθνικής της ιστορίας ως στην πραγματικότητα βουλγαρικό,
ή τουλάχιστον συνυφασμένο με αυτό της Βουλγαρίας.
Κατά συνέπεια, το Σύμφωνο «καλής γειτονίας και συνεργασίας» μεταξύ της Βουλγαρίας και της Μακεδονίας που
υπογράφτηκε στις 2 Αυγούστου 2017, θεωρώ πως είναι
ένα ευχάριστο νέο: απεγκλωβίζει τη Μακεδονία από
τη στατική της θέση, που την θέλει από πάντα αγνά
μακεδονική, άθικτη από την παρουσία οποιασδήποτε
άλλης εθνικότητας, ιστορίας ή αμφισημίας κάθε είδους.
Από την άλλη, εάν η θεώρηση της ταυτότητας, ως κάτι
σταθερό και απαράλλαχτο στην αιωνιότητα, παραμένει
η υπόγεια λογική της βουλγαρικής πλευράς, τότε δεν θα
καταφέρει να αναγνωρίσει το γεγονός πως ακόμα κι αν το
μακεδονικό έθνος είναι «μόλις» 73 χρόνων και κομμουνιστικό στην καταγωγή του, υφίσταται πλέον.
Αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα, με μια διακριτή
εθνοτική και εθνική ταυτότητα. Οι Μακεδόνες, αυτοί που
αναγνωρίζουν τους εαυτούς τους ως τμήμα της κοινής
ιστορίας που μοιραζόμαστε με τη Βουλγαρία και αυτοί που
είναι σλαβόφωνοι, ουσιαστικά αυτοί που αυτοπροσδιορίζονται ως εθνοτικά Μακεδόνες, έχουν κληρονομήσει μία
συγκεκριμένη εθνική ταυτότητα μέσα στην οποία έχουν
γεννηθεί. Με άλλα λόγια, το «τεχνητό κατασκεύασμα του
Τίτο» βρίσκεται πλέον στη θέση του, για περισσότερο από
επτά δεκαετίες, και πολλοί δεν έχουν άλλη επιλογή από
το να αναγνωρίσουν τους εαυτούς τους ως κομμάτι του,
όντας γεννημένοι εκεί.
Το γεγονός πως η Μακεδονία έχει υπογράψει ένα σύμφωνο
με τη Βουλγαρία, το οποίο αποδέχεται την κοινή ιστορία
και σχετίζεται με τις προσπάθειες οικοδόμησης κράτους
από τον 19ο αιώνα, ενώ παράλληλα επιμένει ακόμα στη
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διακριτότητά της, δείχνει μια δυναμική θεώρηση της ταυτότητάς
της, η οποία για πρώτη φορά, δεν προϋποθέτει μία σταθερή
και παγιωμένη ουσία του «μακεδονικού εαυτού». Αυτή είναι η
νέα επαναστατική προοπτική που παρέχει αυτή η συμφωνία,
όχι μόνο για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Μακεδονίας
και Βουλγαρίας, αλλά και ως παρακαταθήκη για την ανάπτυξη
σχέσεων καλής γειτονίας με την Ελλάδα και τη Σερβία, επίσης.
Ίσως το μοντέλο που εισήγαγαν η Βουλγαρία και η Μακεδονία
να μπορέσει πραγματικά να χρησιμοποιηθεί ως ένα θεμέλιο για
την επίλυση της πολυετούς διαμάχης ανάμεσα σε Μακεδονία
και Ελλάδα.
Αν εκκινήσουμε από τη θέση πως το πρόβλημα είναι στην
πραγματικότητα περισσότερο ιστορικό, περισσότερο βασισμένο στις ταυτότητες, παρά κυρίως «τεχνικό» (μια γεωγραφική
διάκριση ανάμεσα σε μία περιοχή και ένα κράτος), τότε ίσως
μία λύση στις ιστορικό-πολιτιστικές εντάσεις, παρόμοια με αυτή
που επετεύχθη με τη Βουλγαρία, να μπορούσε να επιλύσει το
ζήτημα; Ίσως, μια διαφοροποίηση βασισμένη στην ταυτότητα,
και όχι στη γεωγραφία, να μπορούσε να επιλύσει τη διαμάχη
πιο ομαλά και σε μόνιμη βάση;
Θα μπορούσε, το όνομα Σλαβικομακεδόνες ή Σλαβομακεδόνες
να κατευνάσει τους ελληνικούς φόβους αλλά και να είναι δίκαιο,
παράλληλα, με την ιστορική ορθότητα, που σχετίζεται με τη μακεδονική εθνική ταυτότητα (συμπεριλαμβανομένου του τμήματος
για το οποίο έχει αξιώσεις και η Βουλγαρία);
Προκειμένου να ξεκινήσει ένας τέτοιος διάλογος, είναι αναγκαίο
να αποδεχτούν οι Μακεδόνες πως, στην πραγματικότητα, δεν
υπάρχει μια παγιωμένη ουσία στα θέματα ταυτοτήτων και
πως οι μόνες σταθερές είναι η δυναμική και η μετεξέλιξη.
Επομένως, ένας σύγχρονος παρά ένας αρχαίος ορισμός αυτού
που ταυτοποιείται (του «Μακεδόνα») θα εξυπηρετήσει καλύτερα το ίδιο του το μέλλον, αλλά και αυτό των γειτόνων του,
ελπίζοντας πως θα οδηγήσει στην επίλυση της διαμάχης του
ονοματολογικού με την Ελλάδα.
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Γραφειοκρατία και «Αντικρατικός»
Νεοφιλελευθερισμός
Yavor Tarinski
Μετάφραση: Γιάννος Σταμούλης
Ο Yavor Tarinski είναι Βούλγαρος ανεξάρτητος ερευνητής και αρθρογράφος σε διεθνείς ιστότοπους. Μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικολογίας και της βιβλιογραφικής πλατφόρμας Castoriadis Agora International.

«Η νεοφιλελεύθερη γραφειοκρατικοποίηση της κοινωνίας και τoυ κρατικού πράττεν φαίνεται πως είναι ένα
από τα κύρια χαρακτηριστικά του σύγχρονου κόσμου, υπερβαίνοντας την
ποικιλομορφία των γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών
καταστάσεων»
Béatrice Hibou1

ήμερα, λέγεται πως ζούμε σε έναν κόσμο προσωπικών ελευθεριών,
στον οποίο η γραφειοκρατία ανήκει πια στο παρελθόν. Μετά τον
Ψυχρό Πόλεμο, οι υποστηρικτές του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού
προσπαθούν διαρκώς να πείσουν ότι η γραφειοκρατική διαχείριση εξαφανίζεται μαζί με το κράτος και αντικαθίσταται από τη «χαοτική» ελευθερία της
ελεύθερης αγοράς και τον ιδιωτικό τομέα. Αυτή η αφήγηση προωθείται από
τη Δεξιά, αλλά η Αριστερά έχει επίσης «μπει στον χορό», προσπαθώντας
να συντηρήσει «τα τελευταία γνωρίσματα» της γραφειοκρατίας.

Σ

Οι γραφειοκρατικοί οργανισμοί, όπως τους αντιλαμβανόταν ο Max Weber2,
έχουν έξι καθοριστικά χαρακτηριστικά: αυστηρή ιεραρχική δομή, διοίκηση
βάσει κανόνων, οργάνωση ανά τομέα εξειδίκευσης, μια «εξωτερική» ή
«εσωτερική» αποστολή, σκοπίμως απρόσωπο χαρακτήρα της οργάνωσης, απασχόληση με βάση τεχνικά προσόντα και πάνω απ’ όλα με την
προσδοκία της ανέλιξης. Με αυτό το σκεπτικό, συμπεραίνουμε ότι το
Κράτος αποτελεί την υπέρτατη γραφειοκρατία.
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Αυτά τα γνωρίσματα, όμως, μπορούμε να τα διακρίνουμε με διάφορες παραλλαγές και στο σήμερα, κάτι το
οποίο αποδεικνύει ότι o νεοφιλελεύθερος ισχυρισμός
δεν είναι τίποτα άλλο από μια πλάνη. Ο Ζακ Ρανσιέρ
προτείνει, σε έναν διάλογο που είχαμε κάτω από την
Ακρόπολη3, ότι θα πρέπει να αντισταθούμε στην ιδέα
αυτή, η οποία αντιλαμβάνεται τον μοντέρνο κόσμο ως
το βασίλειο της προσωπικής ελευθερίας και της «αναρχικής» αγοράς. Ο νεοφιλελευθερισμός, αντίθετα,
είναι ένα σύνολο αυστηρών μεταρρυθμίσεων και
δογμάτων που επιβάλλονται, συχνά με ωμή βία.
Κύριο όργανο επιβολής του είναι το Κράτος, το
οποίο χρησιμοποιείται από αυτούς που «διαλαλούν» τον θάνατό του.
Έτσι, στη νεοφιλελεύθερη εποχή, το Κράτος ανασχηματίζεται από μια οντότητα με δικά της εθνικά πολιτικά
ενδιαφέροντα, σε κύριο όργανο και θεματοφύλακα
των καπιταλιστικών δογμάτων. Τα μέτρα, επίσης, που
ο νεοφιλελευθερισμός υπαγορεύει είναι παρόμοια σ’
όλον τον πλανήτη, ανεξάρτητως τοπικού σημασιακού
πλαισίου. Σε αυτό, συμβαδίζει με τη γραφειοκρατική,
απρόσωπη-απoκτηνωτική προσέγγιση.
Όπως μας ανέφερε ο Ρανσιέρ, ο νεοφιλελευθερισμός
βασίζεται σε μία παγκόσμια συνταγή, που περιλαμβάνει τη διάλυση των δημόσιων υπηρεσιών και της
ίσης κατανομής πλούτου. Προτείνει, έτσι, ότι αντί για
νεοφιλελευθερισμό θα πρέπει να μιλάμε για απόλυτο
καπιταλισμό, μιας και σήμερα έχει πάρει μία «κρατικόμορφη» φόρμα, έναν νέο τύπο γραφειοκρατικής
οργάνωσης. Βλέπουμε πως μεγάλες ιδιωτικές εταιρίες
και πολυεθνικές οργανώνονται σαν «μικρο-κράτη», με
διάφορα επίπεδα επιτηρητών και διευθυντών.
Ο Καστοριάδης, επίσης, αμφισβήτησε το νεοφιλελεύθερο
αφήγημα. Δέχθηκε κριτική από πολλούς στην Αριστερά,
ότι σκεφτόταν με παρωχημένο τρόπο, επειδή δεν αναγνώρισε ποτέ την υποτιθέμενη εξαφάνιση του Κράτους
μέσα στον καπιταλισμό. Αυτό που έβλεπε, όμως, ήταν
ότι παρ’όλες τις περικοπές του κράτους πρόνοιας, ο
οργανωτικός τύπος της κοινωνίας παρέμεινε επί της
ουσίας ο ίδιος. Η ανάλυσή του παραμένει επίκαιρη
ακόμα και σήμερα, με τις γραφειοκρατικές δομές να
υπαγορεύουν ακόμα την πορεία της ανθρωπότητας:
«[Η] ρητορική της Θάτσερ και του Ρίγκαν δεν άλλαξε
τίποτα επί της ουσίας σημαντικό (η αλλαγή στην τυπική
ιδιοκτησία μερικών μεγάλων επιχειρήσεων δεν αλλάζει
ουσιαστικά τη σχέση τους με το Κράτος), ...η γραφειοκρατική δομή της μεγάλης επιχείρησης παραμένει άθικτη
[και] το μισό εθνικό προϊόν συνδέεται με τον δημόσιο
τομέα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο (Κράτος, Τοπικές
κυβερνητικές οργανώσεις, Εθνική ασφάλεια)· ...Τα μισά
ή τα 2/3 των τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών που
εισέρχονται στην τελική εθνική δαπάνη ορίζονται, ρυθμίζονται, ελέγχονται ή επηρεάζονται με τον έναν ή τον
άλλον τρόπο από την κρατική πολιτική, και ...η κατάσταση
είναι μη αναστρέψιμη (δέκα χρόνια Θάτσερ και Ρίγκαν
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δεν επέφεραν επομένως ουσιώδεις αλλαγές)».4
Επιπλέον, η ίδια η λογική στην οποία βασίζεται ο
νεοφιλελευθερισμός είναι εγγενώς λανθασμένη
–ήτοι η ιδέα ότι το Κράτος μπορεί να συντηρείται
σε μια ελάχιστη μορφή. Ο Μάρεϊ Μπούκτσιν, σε μία
συνέντευξή του, αμέσως μετά από μια αμφιλεγόμενη
συμμετοχή του στο συνέδριο του Libertarian Party (ακραίο
νεοφιλελεύθερο κόμμα) των ΗΠΑ το 1978, επέμενε ότι
η νεοφιλελεύθερη λογική της περιορισμένης, σχεδόν
ανύπαρκτης, κυβέρνησης είναι εντελώς λανθασμένη
και θα οδηγήσει τελικώς στην αναπαραγωγή των γραφειοκρατικών χαρακτηριστικών, που συνηθίζονται στις
κρατικές ιεραρχίες. Σε δικά του λόγια:
«Το πραγματικό πρόβλημα είναι πως το ‘περιορισμένο
κράτος’ οδηγεί σταθερά στο απεριόριστο κράτος. Αν η
ιστορία και η τρέχουσα εμπειρία θεωρούνται κάποιος
οδηγός, εμείς στις Ηνωμένες Πολιτείες, 200 χρόνια πριν,
ξεκινήσαμε με την αντίληψη του περιορισμένου κράτους
–πρακτικά χωρίς κρατική παρέμβαση– και τώρα έχουμε
ένα τερατώδες, σχεδόν ολοκληρωτικό, κράτος. Νομίζω
πως οι άνθρωποι που πιστεύουν στον περιορισμένο
κρατισμό θα μπορούσαν να ωφεληθούν πολύ από τη
μελέτη της λογικής του ίδιου του κράτους και τον ρόλο
της εξουσίας ως διεφθαρμένου μηχανισμού που οδηγεί
τελικώς στο απεριόριστο κράτος».5
Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο γραφειοκρατικός
κατακερματισμός της ζωής δεν δύναται να τερματιστεί
από το υπάρχον νεοφιλελεύθερο σύστημα. Θα αναδημιουργείται συνεχώς με διάφορες, συχνά ημιφεουδαρχικού
χαρακτήρα, μορφές. Γι’ αυτό, θα πρέπει να δώσουμε
έμφαση, όπως κάνει ο Ρανσιέρ, στο να εκθέσουμε την
πλάνη, που αναπαράγεται επίσης από πολλούς αντικαπιταλιστές και η οποία βλέπει τον νεοφιλελευθερισμό ως
το βασίλειο της προσωπικής ελευθερίας και της χαοτικής
αγοράς. Θα πρέπει να αποφύγουμε το ψευδές δίλημμα:
«ελευθερία ή ισότητα», που μοιράζονται και η Δεξιά και
η Αριστερά. Αντιθέτως, χρειάζεται να επικεντρώσουμε
την προσπάθεια στο να κατακτήσουμε και τα δύο με
έναν αμεσοδημοκρατικό τρόπο, που θα κάνει τη γραφειοκρατεία παρελθόν.
---------------------------------------Σημειώσεις:
1 Béatrice Hibou: What Is Neoliberal Bureaucracy? in “The
Bureaucratization of the World in the Neoliberal Era”. The
Sciences Po Series in International Relations and Political
Economy. Palgrave Macmillan 2015, p14.
2 www.bustingbureaucracy.com/excerpts/weber.htm.
3 Ένας Καφές με τον Ζακ Ρανσιέρ κάτω από την Ακρόπολη,
εκδόσεις Βαβυλωνία, Αθήνα, Αύγουστος 2017.
4 Cornelius Castoriadis: The Castoriadis Reader, Blackwell
Publishers 1997, pp 406-410.
5 http://reason.com/archives/1979/10/01/interview-with-murraybookchin/.
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Συνέντευξη Kristin
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Ο Μάης του ‘68 πέρα από τις
Επετείους και τις Μνήμες
Συνέντευξη: Yavor Tarinski
Μετάφραση - Εισαγωγικό σημείωμα: Ιωάννα Μαραβελίδη
Η Kristin Ross είναι Αμερικανίδα, καθηγήτρια στο Παν/μιο της Νέας Υόρκης, επηρεασμένη σε μεγάλο βαθμό από τη
Γαλλική Φιλοσοφική Σχολή. Ασχολείται εδώ και δεκαετίες με τα κοινωνικά κινήματα και τις αστικές εξεγέρσεις στη Γαλλία. Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων μεταξύ των οποίων τα: “May ’68 and Its Afterlives”, “Communal Luxury: The
Political Imaginary of the Paris Commune” και “The Emergence of Social Space: Rimbaud and the Paris Commune”.

Kristin Ross έδωσε συνέντευξη για το Περιοδικό Βαβυλωνία, ανιχνεύοντας τα νοήματα
και τη σημασία του Μάη του ‘68, μισόν αιώνα
ακριβώς μετά το ξέσπασμά του. Μπορούν
οι σημερινές κοινωνίες να πιάσουν το νήμα από εκεί
ακριβώς που το άφησε εκείνος ο μακρινός Μάης; Ένας
Μάης που έμελλε να γραφτεί ανεξίτηλα στην παγκόσμια
ιστορία των κοινωνικών κινημάτων και που αποτελεί
ως τις μέρες μας σημείο διαμάχης και διαφορετικών
ερμηνειών μεταξύ κομματιών της Αριστεράς και της Αντιεξουσίας. Σε έναν άλλον Μάη, τον φετινό αυτή τη φορά,
στο B-FEST, έχουμε τη μεγάλη χαρά να συνεχίσουμε δια
ζώσης τον πολύ ενδιαφέροντα διάλογο που ανοίξαμε με
την Kristin Ross καθώς η ίδια θα παρευρίσκεται, στην
Αθήνα, μεταξύ των ομιλητών του φεστιβάλ.
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Yavor Tarinski: Φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια
από τον εξεγερτικό Μάη του ’68, όταν η νεολαία του
Παρισιού βγήκε στους δρόμους, αμφισβητώντας
τις κυρίαρχες κοινωνικές ιεραρχίες και τους καθιερωμένους μύθους. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας,
η σχέση που μπορεί να έχει αυτή η ημερομηνία με
εμάς σήμερα;
Kristin Ross: Οι κατηγορίες που χρησιμοποιούνται
συχνά, όπως η «παρισινή νεολαία» ή ακόμα και ο
«Μάης του ‘68», αποτελούν επί της ουσίας κάποιες
αφηγήσεις, τις οποίες προσπάθησα να αμφισβητήσω
και να αποδομήσω στο βιβλίο μου Ο Μάης του ’68 και
οι Μετέπειτα Ζωές του (May ’68 and Its Afterlives). Ίσως
η συνεχιζόμενη χρήση αυτών των όρων να αποτυπώνει
και την επιμονή για συγκεκριμένα σχήματα λόγου και
εικόνες που εξυπηρετούν στην αντίληψη του κοντινού
μας παρελθόντος. Δεν αντιλαμβάνομαι τη «νεολαία» ως
το per se πολιτικό υποκείμενο του ’68, δεν βλέπω τα

γεγονότα ως αυτά να έλαβαν χώρα βασικά στη γαλλική
πρωτεύουσα· ακόμη και το σύνολο των πολιτικών εξεγέρσεων και των κοινωνικών αναταραχών παγκοσμίως,
στο οποίο αναφερόμαστε όταν μιλάμε για το «’68», δεν
περιοριζόταν μόνο στον μήνα Μάιο.
Επομένως, αν αυτό που ονομάζουμε «Μάης του ’68»
φέρει οποιαδήποτε σχέση με εμάς σήμερα, τότε θα
πρέπει να την ανιχνεύσουμε έξω από τα όρια της ερώτησης που μου θέσατε, κάτι που θα προσπαθήσω να
κάνω και στην ομιλία μου στο B-fest: στη δυτική Γαλλία
ίσως ή και στα περίχωρα του Τόκιο· στους καρπούς
αναπάντεχων συναντήσεων πολύ διαφορετικών ειδών
ανθρώπων –εργαζομένων και αγροτών, λόγου χάρη, ή
Γάλλων φοιτητών και Αλγερινών μεταναστών– και στην
πολιτική υποκειμενοποίηση που πυροδοτείται από αυτή
τη συμπλοκή· στους σπουδαίους «περατεταμένους
αγώνες», όπως αυτούς του Λαρζάκ και τoυ εργοστασίου
της LIP στη Γαλλία που διαπέρασαν τη μακρά δεκαετία
του ’60 (μία πολιτική ακολουθία που εκτείνεται κατά τη
γνώμη μου από τα τέλη του ’50 ως τα μέσα του ’70) και
αποκτά επομένως μία διάρκεια πολύ μεγαλύτερη από
τον μήνα Μάιο.
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Y.T.: Η περίοδος αυτή έχει θεωρηθεί από πολλούς ως
καθοριστική στην εξέλιξη του επαναστατικού λέγειν
και πράττειν. Από τη μία, διέψευσε την ιδέα ενός
προκαθορισμένου επαναστατικού υποκειμένου, ήτοι
την εργατική τάξη, ενώ από την άλλη αμφισβήτησε
τα προνόμια και την ηγεσία των «πεφωτισμένων
ειδικών» της επανάστασης, αντιπαραβάλλοντας ριζοσπαστικές μορφές άμεσης δημοκρατίας. Παρ’όλα
αυτά, κάποιες φωνές της Αριστεράς είδαν ακριβώς
αυτή τη δημοκρατική αποκέντρωση ως το βασικό
αίτιο για την αποτυχία της εξέγερσης, αφού κράτησε μακριά τα κοινωνικά κινήματα της εποχής από
την κατάληψη της κρατικής εξουσίας. Εσείς από
την άλλη, φαίνεται πως διαφωνείτε με μία τέτοια
αφήγηση. Τι ήταν τελικά αυτό που έκανε τα εξεγερτικά γεγονότα του Μάη του ’68 να αποτύχουν στην
προσπάθειά τους να μετασχηματίσουν ριζικά την
κοινωνία, αν δεχτούμε ότι «απέτυχαν»;
K.R.: Προσπαθώ να μην βάζω ποτέ τον εαυτό μου στη
θέση του να «μετρήσει» την επιτυχία ή την αποτυχία μίας
εξέγερσης ή ενός κοινωνικού κινήματος. Πιστεύω πως η
λογική της αποτυχίας ή της επίτευξης μας απομακρύνει
από τη μελέτη των παρελθοντικών κινημάτων και πως
αποτελεί μία υπερβολικά επίμονη λογική. Θα δώσω ένα
παράδειγμα: 2 χρόνια πριν, είχα μία συζήτηση με τον
Αλαίν Μπαντιού, κατά τη διάρκεια της οποίας, ο ίδιος
επέμενε για την αποτυχία της Παρισινής Κομμούνας.
Μπήκα στον πειρασμό να τον ρωτήσω πώς θα έμοιαζε,
κατά τη γνώμη του, μία επιτυχημένη Κομμούνα της
εποχής εκείνης! Μου φαίνεται πάντα πολύ δύσκολο να
ξεχωρίζω τι θεωρείται επιτυχημένο και τι αποτυχημένο.
Υπάρχει μία έκφραση στα αγγλικά: Πόσα χελιδόνια
φέρνουν το καλοκαίρι;
Τα συμβάντα που με έχουν απασχολήσει –ο Μάης του
’68 και η Παρισινή Κομμούνα– είναι ο παράδεισος αυτών
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που εγώ αποκαλώ «ενοχλητικούς συνοδηγούς», αυτών
δηλαδή των –μετά τα γεγονότα ειδικών– που παρερμηνεύουν τους ιστορικούς πρωταγωνιστές και φτιάχνουν
έναν κατάλογο των λαθών τους. Γιατί οι κομμουνάροι
δεν κατευθύνθηκαν στις Βερσαλλίες; Γιατί δεν οργανώθηκαν καλύτερα στρατιωτικά; Γιατί σπατάλησαν τον
πολύτιμό τους χρόνο, καυγαβίζοντας στο Δημαρχείο του
Παρισιού, το Οτέλ ντε Βιλ (υποθέτωντας, βεβαίως, πως
γνώριζαν το επικείμενο τέλος που καθιστούσε τον χρόνο
τους τόσο πολύτιμο); Γιατί δεν άρπαξαν τα χρήματα από
την τράπεζα; Γιατί οι Γάλλοι εργάτες σταμάτησαν την
απεργία τους, κατά τη διάρκεια του ’68;
Φαντάζει απίστευτη αυτή η ακλόνητη επιθυμία του είτε
να δώσουμε ένα μάθημα στο παρελθόν, είτε να πάρουμε
ένα μάθημα από τις παρελθοντικές «αποτυχίες» (που
καταλήγει στο ίδιο πράγμα). Με τον Μπαντιού, προσπάθησα με αρκετούς τρόπους να αποφύγω το παιδαγωγικό
παράδειγμα που υιοθετούσε ως προς το παρελθόν.
Μίλησα για το πώς επιτεύχθηκε μία πραγματική αίσθηση απελευθέρωσης και δικτύου αλληλεγγύης για
όσους έζησαν την Κομμούνα. Μίλησα για τις ιδέες που
εκφράστηκαν, και μένει να τις αναλογιστούμε, ακριβώς
από την ίδια τη δημιουργική φύση του συμβάντος. (Φυσικά οι δύο αυτές παρατηρήσεις ισχύουν και για το ’68).
Παρ’ όλα αυτά, το Médiapart, το μέσο που φιλοξένησε
τη συζήτησή μας, κυκλοφόρησε τελικώς τη συνέντευξη
με τίτλο «Τα μαθήματα της Κομμούνας»!
Αυτό που φαίνεται είναι, νομίζω, το πόσο πολύ η προοδευτική σκέψη της χειραφέτησης λειτουργεί ακόμη σαν
να υπάρχουν κάποιοι κοινοί προσυμφωνημένοι στόχοι,
που μένουν να επιτευχθούν, και σαν να μπορούν αυτοί
οι στόχοι να οριστούν επακριβώς και να εκτιμηθούν αντικειμενικά ως επιτυχημένοι ή αποτυχημένοι, σύμφωνα με
τετριμμένες νόρμες ή κριτήρια του 2018. Νομίζω πως οι
άνθρωποι απολαμβάνουν να βρίσκονται στη θέση του
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να καταδεικνύουν μετά από ένα γεγονός τι ήταν δυνατό,
αδύνατο, πρόωρο, καθυστερημένο, ξεπερασμένο ή μη
ρεαλιστικό στην κάθε χρονική στιγμή. Αυτό όμως που
χάνεται, όταν κάποιος υιοθετεί μια τέτοια στάση, είναι
κάθε αίσθηση πειραματικής διάστασης της πολιτικής. Για να καταφέρω να αφουγκραστώ την Κομμούνα
ή αυτά που έλαβαν χώρα σε αρκετά μέρη το ’68, ως
εργαστήρια πολιτικής εφευρετικότητας, και να δω τις
δυνατότητες που τέθηκαν σε κίνηση, όταν καθημερινοί
άνθρωποι εργάστηκαν από κοινού για να διαχειριστούν
τις κοινές τους υποθέσεις, χρειάστηκε να αποδεσμευτώ
εντελώς από κάθε ίχνος αυτού του είδους της λογικής
του «ισολογισμού», την οποία περιγράφω.
Y.T.: Στο βιβλίο σας Ο Μάης του ’68 και οι Μετέπειτα
Ζωές του, αναφέρετε πως οι ανώνυμοι αγωνιστές,
που δραστηριοποιούνταν στην καθημερινή και από
τα κάτω πολιτική των γειτονιών, αντικαταστάθηκαν
στην «επίσημη» μνήμη από τους αρχηγούς και
τους εκπροσώπους που εμφανίστηκαν αργότερα.
Ένα παρόμοιο μοτίβο παρατηρείτε και σε μία άλλη
επαναστατική στιγμή στο βιβλίο σας Η Κοινοτική
Πολυτέλεια: Το Πολιτικό Φαντασιακό της Παρισινής Κομμούνας (Communal Luxury: The Political
Imaginary of the Paris Commune). Γιατί συμβαίνει
αυτό και πώς θα μπορούσαν οι καταπιεσμένοι να
ξαναδιεκδικήσουν την ιστορία τους;
K.R.: Γράφω το κάθε βιβλίο μου προκειμένου αυτό να
παρέμβει σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Στα τέλη της
δεκαετίας του ’90, άρχισα να σκέφτομαι το ’68 και τον
τρόπο με τον οποίο αυτό μνημονεύται, συζητιέται, ευτελίζεται και ξεχνιέται με τα χρόνια. Η αιτία του έντονου
ενδιαφέροντός μου τότε, με αυτό το ερώτημα, δεν είχε
να κάνει σε τίποτα με μία επέτειο ή ακόμη μία τεχνητή
ημέρα μνήμης.
Αντιθέτως, αυτό που με παρακίνησε ήταν ο τρόπος με
τον οποίο οι εργατικές απεργίες του 1995 στη Γαλλία,
που ακολουθήθηκαν από τις πορείες κατά της παγκοσμιοποίησης στο Σιάτλ και τη Γένοβα, ενέπνευσαν νέες

Ο Μάης του ’68 αποτέλεσε το μεγαλύτερο και μαζικότερο κίνημα στη
σύγχρονη γαλλική ιστορία, η πιο
σημαντική απεργία στην ιστορία του
γαλλικού εργατικού κινήματος και η
μόνη «γενικευμένη» εξέγερση που
βίωσαν οι δυτικές, υπεραναπτυγμένες χώρες από τον ∆εύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά.

εκδηλώσεις πολιτικής έκφρασης στη Γαλλία και αλλού,
και νέες μορφές ενός σθεναρού αντικαπιταλισμού,
μετά από τη μακρά αδράνεια του ’80. Ήταν αυτό το
αναζωογονητικό πολιτικό μομέντουμ που με οδήγησε
στη συγγραφή της ιστορίας μου για τις μετέπειτα ζωές
του Μάη. Τα εργατικά κινήματα είχαν απομακρύνει ένα
αίσθημα λήθης, αν όχι ασημαντότητας, που είχε παγιωθεί για την περίοδο γύρω από το ’68, και ένιωσα την
ανάγκη να δείξω τον τρόπο με τον οποίο τα γεγονότα,
όσα δηλαδή συνέβησαν συγκεκριμένα σε ένα εκπληκτικά
ευρύ φάσμα καθημερινών ανθρώπων σε όλη τη Γαλλία,
δεν είχαν απλά αποτραβηχτεί από τη δημόσια προβολή
αλλά στην πραγματικότητα είχαν ενεργώς ‘εξαφανιστεί’
πίσω από τείχη μεγαλόπρεπων αφηρημένων εννοιών,
ξεπερασμένων κλισέ και αστήριχτων επικλήσεων. Η
επανεμφάνιση του εργατικού κινήματος το ’90 ταρακούνησε την ασάφεια γύρω από το ’60, που πήγαζε
από όλες τις εικόνες και εκφράσεις που είχαν τεθεί στη
Γαλλία και αλλού από έναν συνδυασμό δυνάμεων -τα
μίντια, τον θεσμό του εορτασμού της επετείου και τους
πρώην αριστεριστές (gauchistes) που ‘μεταλλάχθηκαν’
σύμφωνα με τις επιταγές της αγοράς.
Εκείνη την περίοδο, λίγα μόνο πρόσωπα -όπως ο
Bernard Henri-Levy, ο Andre Glucksmann, ο Bernard
Kouchner, ο Daniel Cohn-Bendit και ο Alain Finkielkrautήταν ορατά και μόνο οι φωνές τους ακούγονταν στον
αέρα, εξιστορώντας αυτό που θεωρούνταν ως η επίσημη γνώμη του κινήματος. Αυτοί οι αυτοανακηρυγμένοι
και αναγορευμένοι από τα μίντια εκπρόσωποι (έχουμε
αντίστοιχους και στις Η.Π.Α.), εκ των οποίων όλοι
θα μπορούσαν να αποποιηθούν ξανά και ξανά με το
παραμικρό τα νεανικά τους λάθη, είναι αυτοί που στο
βιβλίο μου αποκαλώ ως «λειτουργούς της επίσημης
μνήμης». Οι εργατικές απεργίες του χειμώνα του 1995,
δεν κατάφεραν μόνο να αναγκάσουν την κυβέρνηση σε
υποχώρηση στο θέμα των αλλαγών των συντάξεων για
τους δημόσιους υπαλλήλους αλλά και απέσπασαν τον
έλεγχο της μνήμης του ’68 από τους επίσημους εκπροσώπους, υπενθυμίζοντας στους ανθρώπους κάτι που
όλες οι συνδυασμένες δυνάμεις της λήθης, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που παρατηρούμε σήμερα ως ένα
είδος αμερικανοποίησης της μνήμης του γαλλικού Μάη,
φρόντισαν να τους κάνουν να ξεχάσουν: ότι ο Μάης του
’68 αποτέλεσε το μεγαλύτερο και μαζικότερο κίνημα στη
σύγχρονη γαλλική ιστορία, η πιο σημαντική απεργία
στην ιστορία του γαλλικού εργατικού κινήματος και η
μόνη «γενικευμένη» εξέγερση που βίωσαν οι δυτικές,
υπεραναπτυγμένες χώρες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο και μετά.
Σε κάθε μαζικό πολιτικό κίνημα από τα Αριστερά, υπάρχει
πάντα ο κίνδυνος του να συμβεί αυτό που αποκαλώ
«προσωποποίηση» -η διαδικασία αυτή όπου οι άνθρωποι που εμπλέκονται σε ένα οριζόντιο κοινωνικό
κίνημα μαζικής κλίμακας χωρίς αρχηγούς, επιτρέπουν
στις δυνάμεις της τάξης ή στα μίντια να περιορίσουν την
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«αντιπροσώπευση του κινήματος» και την αναφορά
του σε αυτό, σε λίγες μόνο κεντρικές προσωπικότητες.
Αυτή, όμως, η μονοπώληση της μνήμης ενός συμβάντος από επίσημους εκπροσώπους δεν συνέβη στην
πραγματικότητα τόσο πολύ στην Κομμούνα, όσο το
’68. Μετά από ό,τι συνέβη, πολλοί κομμουνάροι έπεσαν
νεκροί στο τέλος της «Ματωμένης Εβδομάδας», οι
επιζώντες διασκορπίστηκαν στην Ευρώπη, ακόμα και
στις Η.Π.Α.. Παρ’όλη τη λογοκρισία από την πλευρά
της γαλλικής κυβέρνησης, οι επιζώντες μπορούσαν να
δημοσιεύσουν τα απομνημονεύματα και τις καταγραφές
τους, κυρίως στην Ελβετία. Οι ιστορικοί που γράφουν
στον απόηχο της Κομμούνας τείνουν, φυσικά, να εστιάζουν την προσοχή τους στις ίδιες προσωπικότητες:
για παράδειγμα στην Louise Michel ή στον Gustave
Courbet. Στη σκέψη μου για τις ιστορικές διεργασίες,
βρίσκω πως είναι πάντα ενδιαφέρον να τοποθετώ αυτού
του είδους τους άνδρες και γυναίκες, που «ηγούνται»,
σε δεύτερο πλάνο -ακόμη κι αν είναι μόνο για να δούμε
το τι καθίσταται πλέον ορατό.
Y.T.: Στο βιβλίο σας Η Ανάδυση του Κοινωνικού
Χώρου: Ο Ρεμπώ και η Παρισινή Κομμούνα (The
Emergence of Social Space: Rimbaud and the
Paris Commune) περιγράφετε πως η Κομμούνα
δεν αποτέλεσε μόνο έναν ξεσηκωμό ενάντια στις
πράξεις της Δεύτερης Γαλλικής Αυτοκρατορίας
αλλά, ίσως πάνω απ’ όλα, μία εξέγερση ενάντια
στις βαθιές μορφές της κοινωνικής οργάνωσης.
Για παράδειγμα, ένα στοιχείο που δείχνει να είναι
κοινό στην Παρισινή Κομμούνα και στον Μάη του
’68 είναι η σφοδρή επιθυμία των από τα κάτω για
τη διάλυση των γραφειοκρατικά επιβαλλόμενων
κοινωνικών ρόλων και ταυτοτήτων. Μπορούμε
να σκιαγραφήσουμε τέτοιες και άλλες ομοιότητες
μεταξύ των δύο αυτών αστικών επαναστατικών
εμπειριών;
K.R.: Ναι, πιστεύω πως οι βαθιές μορφές της κοινωνικής οργάνωσης δέχτηκαν επίθεση και στις δύο
αυτές στιγμές. Καλλιτέχνες και τεχνίτες στην Κομμούνα
κατάφεραν να διαλύσουν, στη ρίζα της, την κεντρική
ιεραρχία της καλλιτεχνικής παραγωγής του 19ου αιώνα
-την ιεραρχία που προσέφερε στους «καλύτερους»
των καλλιτεχνών (γλύπτες και ζωγράφους) τεράστια
οικονομικά προνόμια, κύρος και ασφάλεια ως προς
τους καλλιτέχνες της διακόσμησης, τους τεχνίτες και
τους μάστορες. Και απ΄την άλλη, το ’68 μπορεί κι αυτό
να ειδωθεί ως μία μαζική κρίση του φονξιοναλισμού -οι
φοιτητές δεν λειτουργούν πια ως φοιτητές, οι αγρότες
σταματούν να καλλιεργούν και οι εργάτες σταματούν
να δουλεύουν.
Υπάρχει μία ωραία φράση του Maurice Blanchot,
μεταξύ άλλων, που συνοψίζει την κατάσταση με αρκετή ακρίβεια. Η ιδιαίτερη δύναμη του Μάη, έγραψε,
προήλθε από το γεγονός ότι «σε αυτή την επονομα-

15

ζόμενη φοιτητική δράση, οι φοιτητές δεν έδρασαν ποτέ
ως φοιτητές αλλά ως φανερωτές μιας ολικής κρίσης, ως
αγγελιοφόροι μιας δύναμης της ρήξης που έθεσε υπό
ερώτηση το καθεστώς, το Κράτος, την κοινωνία». Το
ίδιο μπορεί να λεχθεί και για τους αγρότες της εποχής
-έδρασαν ως αγρότες αλλά και ως πολλά παραπάνω απ’
ό,τι μόνο ως αγρότες· σκεφτόντουσαν την κατάστασή
τους και το ερώτημα της γεωργίας με τρόπο πολιτικό,
όχι απλά κοινωνιολογικό.
Y.T.: Το 1988, γράψατε πως αν δεν επιτρέπεται στους
εργάτες να μεταβάλλουν τον χώρο και χρόνο που
τους αντιστοιχεί, τότε η επανάσταση δεν συνίσταται
στην αλλαγή της νομικής μορφής που κατανέμει
τον χώρο και τον χρόνο, αλλά στο να μεταβληθεί
συνολικά η ίδια η φύση του χώρου και του χρόνου.
Τέτοια χαρακτηριστικά παρατηρήθηκαν και στον Μάη
του ’68 και στην Κομμούνα. Βλέπετε να υπάρχουν
παρόμοιες επαναστατικές προοπτικές στη σύγχρονη
εποχή όπου η πολιτική απάθεια, ο άκριτος καταναλωτισμός και ο γενικευμένος κυνισμός φαίνεται να
κυριαρχούν;
K.R.: Ο Μάης του ’68 δεν έχει, κατά τη γνώμη μου,
κανένα ενδιαφέρον παραμόνο εάν μπορεί να σχηματοποιήσει το υπάρχον και να ρίξει φως στην τρέχουσα
κατάσταση. Αν δεν το κάνει αυτό, τότε θα έχουμε δίκιο
να τον στείλουμε στον κάδο των αχρήστων. Όπως
τοποθετήθηκαν και μία ομάδα ριζοσπαστών ιστορικών
στον απόηχο του ’68, «Σκέψου το παρελθόν πολιτικά
για να σκεφτείς το παρόν ιστορικά». Το μήνυμά τους
ήταν μια διττή επίθεση. Πρώτον: σκέψου το παρόν ως
σύγκρουση αλλά και ως κάτι που μπορεί να αλλάξει.
Δεύτερον: η ιστορία είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα,
για να αφεθεί στους ιστορικούς.
Κάθε ανάλυση ενός ιστορικού γεγονότος, και ειδικά της
περιόδου του ’60, εκφράζει και μία κριτική της τωρινής
κατάστασης. Όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με μία προσπάθεια του να ερμηνεύσουμε τη δεκαετία του ’60, θα
πρέπει να αναρωτιόμαστε τι είναι αυτό που διεκδικείται
στο παρόν, ποιο είναι αυτό που προστατεύεται σήμερα.
Αυτές είναι οι ερωτήσεις, με τις οποίες σκοπεύω να
ασχοληθώ στην ομιλία μου στην Αθήνα.
----------------------------------------
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Η Ενότητα της Πόλης
Αλέξανδρος Σχισμένος
Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ανεξάρτητος ερευνητής και συγγραφέας.

«Άνδρες γαρ πόλις, και ου τείχη ουδέ νήες ανδρών κεναί»
(Θουκυδίδης Η-77)

υτά ήταν τα λόγια του Νικία προς τους Αθηναίους,
όπως καταγράφηκαν από τον Θουκυδίδη. «Γιατί
η πόλη είναι οι άνδρες και όχι τα τείχη ούτε τα
πλοία χωρίς τους άνδρες». Αυτά τα λόγια τα απεύθυνε
ο Αθηναίος στρατηγός στους πολίτες οπλίτες, όχι όμως
εντός των τειχών της Αθήνας, αλλά στην άλλη άκρη του
τότε γνωστού κόσμου, στη Σικελία. Έβλεπε μπροστά
του, όχι ένα εκστρατευτικό σώμα στρατιωτών, αλλά τη
ζωντανή πόλη και μάλιστα σε μία ξένη γη. Ένα κλάσμα
των πολιτών της Αθήνας, το ένα τρίτο σχεδόν, είχε σταλεί
από τη συνέλευση της πόλεως, στην οποία και οι ίδιοι
συμμετείχαν, σε μία εκστρατεία κατάκτησης της Σικελίας.
Οι Αθηναίοι που άκουσαν αυτά τα λόγια έμελλε σύντομα
να σφαγούν ή να υποδουλωθούν και η ζωντανή εκείνη
πόλη έμελλε να χαθεί στα Σικελικά ορυχεία. Όμως ενώ
αυτό το κλάσμα εξοντώθηκε, στην Αττική μια άλλη πόλη

Α

της Αθήνας παρέμενε στην αγωνία του πολέμου και δεν
θα υποτασσόταν εύκολα ούτε σύντομα.
Έκανε λάθος, λοιπόν, ο Νικίας όταν έβλεπε μπροστά
του την πόλη; Μάλλον όχι, γιατί ο λόγος του απευθύνεται
στους παρόντες, παραπέμπει όμως στην πραγματική
ζωντανή πόλη, στο σύνολο της κοινότητας των πολιτών,
στη φαντασιακή πόλη που συνενώνει όχι μόνο τους
παρόντες, όσο διάσπαρτοι και αν είναι στον χώρο, μα
και τους απόντες, τις γενεές του παρελθόντος και του
μέλλοντος. Και πράγματι, οι άνθρωποι, αν θέλουμε να
ξεφύγουμε από τη μυωπία της αθηναϊκής πατριαρχίας,
ήταν εκείνοι που ενσάρκωναν τη συνοχή της πόλεως
διαμέσου του χρόνου και στα πέρατα του χώρου. Και το
επίκεντρο αυτής της συνοχής, ο φαντασιακός τόπος
της πόλεως, είναι ξανά οι άνθρωποι.

Â
Τι συνδέει, όμως, τους ανθρώπους αυτούς που κάνει
την πόλη να υπάρχει συγχρόνως στη Σικελία και στην
Αττική, στα πλωτά ξύλινα τείχη, στα καράβια του Θεμιστοκλή και στις θάλασσες της Μεσογείου; O Θουκυδίδης
θέτει την αυτονομία ως θεμελιώδες χαρακτηριστικό της
ελευθερίας της πόλεως (αυτόδικος, αυτόνομος, αυτοτελής), η αυτονομία σκιαγραφείται στον Επιτάφιο από τον
Περικλή και η αυτονομία είναι ουσιαστικά το διακύβευμα
του πολέμου, σε όλα τα επίπεδα, τόσο ως πολιτική
θέσμιση εξωτερικά (δημοκρατία εναντίον ολιγαρχίας)
και εσωτερικά (δημοκρατικοί εναντίον συντηρητικών
σε Αθήνα και Συρακούσες), όσο και ως πολιτικό αίτημα
εξωτερικά (αυτονομία των συμμάχων έναντι των Αθηνών) και εσωτερικά (αυτονομία του ατόμου έναντι της
πόλεως). Παραδόξως, όλες οι πλευρές μοιάζουν να
αποκτούν και να χάνουν κατά την εξέλιξη του πολέμου
κάποιο βαθμό από την αυτονομία τους, οι Αθηναίοι
καθυποτάσσουν τους συμμάχους και καθυποτάσσονται
από τον ίδιο τους τον χαρακτήρα, οι Σπαρτιάτες εμφανίζονται ως απελευθερωτές των ελληνικών πόλεων ενώ
χρηματοδοτούνται από την Περσική Αυλή, ο Αλκιβιάδης
εξορίζεται και εναλλάσσει πλευρές, κτλ.
Είναι, ίσως, περιττό να επισημάνουμε πως ο πραγματικός πρωταγωνιστής όλης της κλασικής εποχής και του
πολέμου ήταν η Αθήνα. Η Αθήνα είναι ο κοινωνικοϊστορικός τόπος αυτής της ρήξης, αυτής της καινοτομίας,
αυτής της αυτονομίας, που προκάλεσαν τον φθόνο
(σύμφωνα με την ευρεία και βαθιά πολιτική έννοια που
αυτή η λέξη έχει στον Θουκυδίδη) και επακόλουθα τον
πόλεμο. Η Αθήνα είναι ο τόπος όπου συγκεντρώνεται
αυτή η πρωτόγνωρη έκρηξη ιδιοφυίας και δημιουργικότητας, που συνιστά μία ριζική ρωγμή με όλη την
προηγούμενη παράδοση της ανθρωπότητας.
Η ανάδυση της αμφισβήτησης και του αναστοχασμού,
που προέκυψε καταρχάς στην Ιωνία, κορυφώνεται στην
Αθήνα με την ανάδυση της άμεσης δημοκρατίας, της
έμπρακτης αμφισβήτησης, της κριτικής σκέψης και της
συνειδητής αναδημιουργίας των νόμων και των θεσμών,
στην πρώτη ρητά αυτόνομη δημοκρατία της Ιστορίας.
Είναι ακριβώς η ρήξη με την παράδοση, το μεγάλο
δημοκρατικό κίνημα, που διαμορφώνει τους όρους της
ανάδειξης της καινοτομίας και της πρωτοφανούς τόλμης
και αυτοπεποίθησης που χαρακτηρίζουν τους Αθηναίους.
Tαυτόχρονα, ρευστοποιεί την πολιτική και κοινωνική
κατάσταση, καταργεί την αυθεντία προς χάριν της δόξας
(της γνώμης) ως θεμέλιο της εξουσίας, ανοίγεται σε
πειραματισμούς και παράτολμες περιπέτειες.
Και είναι αυτές οι καινούργιες σημασίες, που αλλάζουν
το νόημα του αστικού τοπίου, δημιουργούν το Άστυ, μία
κοινότητα ελεύθερων πολιτών που αυτοκυβερνάται και
αναστοχάζεται. Αυτή η φαντασιακή κοινότητα μπορεί και
απλώνεται σαν δίκτυο στα πέρατα της Μεσογείου, δοκιμάζει τα όριά της, καταρρέει αλλά είναι μια πόλη, όπως
θα έλεγε και ο Αριστοτέλης, και όχι η Βαβυλώνα.
Συνεπώς, η ενότητα της αρχαίας αυτόνομης πόλης είναι
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η ενότητα των φαντασιακών σημασιών που ενσαρκώνουν
την αυτονομία της, η ενότητα των πράξεων των πολιτών
και της ευθύνης για αυτές τις πράξεις, που αποφασίστηκαν συλλογικά και ισόνομα από το ίδιο σώμα που
αναλαμβάνει να τις εκτελέσει, από την ίδια την πόλη,
που είναι αυτή η πολιτική και το συναφές της ήθος, διότι
είναι πράξεις που δημιουργούν το κοινό μέλλον.
Το νόημα της αρχαίας αυτόνομης πόλης είναι πολιτικό νόημα και πραγματώνεται στη συλλογική
δημοκρατική πολιτική πράξη.
Ας κάνουμε ένα άλμα κάποιων αιώνων.
«Ίσως να μην υπάρχει άλλη έκφανση της ψυχής τόσο
απροϋπόθετα προορισμένη για τη μεγαλούπολη όσο η
απάθεια. […] Η ανικανότητα που προκύπτει κατ’ αυτόν
τον τρόπο, να μην αντιδρά κανείς σε νέα ερεθίσματα με
την ενέργεια που τους αναλογεί, είναι ακριβώς η απάθεια
εκείνη που ουσιαστικά χαρακτηρίζει κάθε παιδί της μεγαλούπολης», λέει στο ακροατήριό του ο Georg Simmel
το 1902 στη Δρέσδη. Σε ποιους απευθύνεται; Σε ιδιώτες,
όπως ο ίδιος, υπηκόους της Γερμανικής Αυτοκρατορίας,
κατοίκους της μεγαλούπολης, αλλά όχι στην πόλη. Είναι
ουσιαστικά αδύνατον να μιλήσει στην πόλη. Η ενότητα
της μεγαλούπολης δεν είναι πλέον οι άνθρωποί της,
αντιθέτως οι ιδιώτες είναι αποξενωμένοι από την πόλη,
το αστικό τους ήθος χαρακτηρίζει η απάθεια. Η απάθεια
και η ξένωση είναι πλέον το νόημα της σχέσης του
ατόμου με τη μεγαλούπολη. Ποια όμως είναι η ενότητά
της, αφού δεν είναι οι άνθρωποι;
Όπως ο Θουκυδίδης, ο Simmel μας δίνει την εικόνα της
εποχής του. Παρατηρεί: «Δεν νοείται λοιπόν ο μηχανισμός της ζωής στην πόλη χωρίς να καταταγούν όλες οι
δραστηριότητες και οι αμοιβαίες σχέσεις, με απόλυτη
ακρίβεια, σε ένα σταθερό, υπερ-υποκειμενικό χρονικό
σχήμα». Δεν είναι πλέον το κοινό παρόν ή το κοινό μέλλον
που συνέχει την πόλη, αλλά ο κοινός ρυθμός, ο ρυθμός
των ρολογιών, ο ρυθμός των παραγωγικών διαδικασιών.
Γιατί όπως παραδέχεται ο Γερμανός, αυτό το υπερ-υποκειμενικό χρονικό σχήμα δεν είναι το χρονικό σχήμα της
αυτόνομης συλλογικότητας, αλλά το απρόσωπο σχήμα
της χρηματοοικονομικής παραγωγής.
Η απάθεια, το πρότυπο της αισθηματικής σχέσης της
υποκειμενικότητας με τη μεγαλούπολη είναι «το πιστό
υποκειμενικό αντανακλαστικό της οικονομίας του χρήματος που έχει διαποτίσει τα πάντα», σε τέτοιο μάλιστα
βαθμό, ώστε ο Simmel δεν μπορεί πλέον να ξεχωρίσει
«αν πρώτα τούτη η ψυχική, διανοητική συγκρότηση
επέδρασε στην οικονομία του χρήματος ή αν η οικονομία
του χρήματος ήταν ο καθοριστικός παράγοντας για τη
συγκρότηση αυτή». Σε αυτή τη μεγαλούπολη δεν υπάρχει
χώρος για την κοινότητα των πολιτών, ούτε φυσικά για
πολιτική, η οποία βρίσκεται στην αποκλειστικότητα της
κρατικής γραφειοκρατίας. Η ενότητα της μεγαλούπολης
βρίσκεται στην ενότητα των παραγωγικών και χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων και η χρονικότητά της
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οργανώνεται εκ των άνω, σύμφωνα προς αυτές. Η
απάθεια είναι ο τρόπος αντίδρασης του ατόμου σε μια
πόλη που δεν του ανήκει, η ιδιώτευση ο μόνος τρόπος
να καλυφθεί ψυχικά η απουσία του δημόσιου χώρου
και χρόνου.
Το νόημα της προπολεμικής μεγαλουπόλεως είναι
οικονομικό και πραγματώνεται στις παραγωγικές διαδικασίες. Ο ιδιωτικός απαθής βίος συγχρονίζεται σε
δημόσιες παραγωγικές λειτουργίες.
Ας κάνουμε ένα ακόμη άλμα, δεκαετιών.
Το 2011, για πρώτη φορά στην Ιστορία της ανθρωπότητας, ο αστικός πληθυσμός ξεπέρασε τον αγροτικό σε
παγκόσμιο επίπεδο. Η ιδιωτικοποίηση κάθε δημόσιου
χώρου, που άρχισε με γέφυρα την ταύτιση του δημόσιου με το κρατικό, αλλάζει την κοινωνική γεωγραφία
και τη δημόσια αρχιτεκτονική της πόλης. Οι μεγάλες
πρωτεύουσες μετατρέπονται σε πληθυσμιακά μεγαθήρια, με ενεργειακές δαπάνες μεγαλύτερες των χωρών
τους, ενώ ο εσωτερικός χώρος και χρόνος της πόλης
τεμαχίζεται σε τρεις διακριτές και απομονωμένες ζώνες,
που διατηρούν μεταξύ τους εξωτερικές σχέσεις κλιμακωτής εκμετάλλευσης. Τα μέγαρα και τα γραφεία των
κυρίαρχων στρωμάτων, τους απρόσωπους όγκους των
μικρομεσαίων περιοχών και τις εξαθλιωμένες ζούγκλες
των γκέτο.
Την πρώτη περίοδο στην Ιστορία που ο αστικός πληθυσμός υπερκέρασε τον αγροτικό, η ενότητα της
μεγαλουπόλεως, ακόμη και σαν παραγωγική ενότητα,
καταλύεται. Η εξάρθρωση των εργατικών δικαιωμάτων,
η υποβάθμιση της εργασίας και η ψηφιοποίηση των
υπηρεσιών, διαλύει τους παραγωγικούς χώρους και
χρόνους. Εξαρθρώνεται σε ένα σύνολο διαχωρισμένων
λειτουργιών, όσον αφορά τόσο τον δημόσιο χώρο όσο
και τον δημόσιο χρόνο. Παρομοίως, ο ιδιωτικός χρόνος
τεμαχίζεται σε διακριτές ασχολίες καθορισμένες από την
παραγωγή ή την κατανάλωση και το άτομο μετατρέπεται
σε συνονθύλευμα οργάνων.
Σε ένα ευρύτερο επίπεδο, ο βιοπολιτικός τεμαχισμός
του ατόμου, συνοδεύει τον βιοπολιτικό τεμαχισμό των
πληθυσμών του πλανήτη, όπως η ζωνοποίηση των
μεγαλουπόλεων αντιστοιχεί στην ευρύτερη ζωνοποίηση του πλανήτη. Η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών
συνοδεύει την ψηφιοποίηση του ατόμου, καθώς μέσω
του Διαδικτύου, ο ιδιωτικός του χώρος μετατρέπεται
σε εικονικό παράθυρο στον κόσμο, ενώ ο δημόσιος
χώρος της πόλης ανήκει πλέον στην κυκλοφορία, όχι
των εργατών αλλά των εμπορευμάτων.
Το ψηφιακό πρόσωπο, συνάμα αποσπασματικό αλλά
και πολλαπλάσιο του φυσικού προσώπου το οποίο
αναπαριστά αλλά και πολλαπλασιάζει στον ψηφιακό
κόσμο, αναδεικνύει νέες προβληματικές στη σχέση
των ανθρώπων με τον εαυτό τους και την κοινωνία.

Προσφέρει μία εν δυνάμει παγκόσμιου βεληνεκούς
επιφάνεια αντανάκλασης, προβολής και αναδημιουργίας των προσωπικών προτιμήσεων και απόψεων,
αποσωματικοποιημένη και εικονική.
Συμβολοποιεί τον κοινωνικό διχασμό μεταξύ πνευματικού και σωματικού που υποβαστάζει μια σειρά
από κυρίαρχα ζεύγη διαιρέσεων και βασίζεται με τη
σειρά του στο αξίωμα της απόλυτης ταυτότητας. Μέσω
της διαδικτυακής επικοινωνίας, αυτός ο διχασμός
μετατρέπεται σε υποκειμενικό αλλά και κοινωνικό
βίωμα και φαινόμενο, επιτρέποντας στο υπαρκτό
υποκείμενο να απαλλαγεί από τη σωματικότητα και
την ανάγκη ενίσχυσης του λόγου με την παρουσία
κατά τρόπο ριζικό. Μπορεί να κρύψει την ταυτότητά
του ή να αναδημιουργήσει ψευδοταυτότητες, χωρίς
να αναρωτηθεί για την υποκειμενική του συνοχή, ενώ
διασπείρεται ψηφιακά και προβάλλεται στην παγκόσμια σκηνή χωρίς την ανάγκη ή τη διακινδύνευση της
επαφής με τον άλλο.
Η ενότητα της πόλης φαίνεται να εξαρθρώνεται σε
τοπικότητες με παγκόσμια απεύθυνση, κλειστές ιδιωτικότητες και αστικές ερήμους. Η πρώτη νέα μορφή, οι
τοπικότητες με παγκόσμια απεύθυνση αφορά κυρίως
τα πρόσφατα αστικά κινήματα καταλήψεων των δημόσιων χώρων (με τελευταίο το Nuit DeBout του 2016)
αλλά και τον αναδημιουργημένο ελεύθερο δημόσιο
χώρο. Υπάρχει μία ενότητα που διαπερνά την πόλη,
η ενότητα της αλληλεγγύης και της δημιουργίας μίας
άλλης αγοράς, ενός δημόσιου-ιδιωτικού χώρου εκτός
της κυριαρχίας της οικονομίας και της απάθειας. Αυτή
είναι μία ενότητα εύθραυστη, ριψοκίνδυνη, που υφίσταται τρομερές πιέσεις από το κυρίαρχο φαντασιακό
της απάθειας και την καταναλωτική χρονικότητα που
το συνοδεύει, αλλά μία ενότητα ζωής, που αρθρώνεται
σε μυριάδες μικρά εγχειρήματα. Είναι μία ενότητα επικοινωνίας και πολιτισμού, με νόημα πολιτικό, αλλά όχι
μια πολιτική ενότητα, όπως μια αυτόνομη πόλη.
Υπάρχει η αντίθετη, κυρίαρχη ενότητα της κυκλοφορίας
των εμπορευμάτων, που δεν είναι πλέον μια ενότητα
παραγωγική υπό έναν χρόνο, αλλά καταναλωτική,
κατακερματισμένη σε κλειστές ιδιωτικές χρονικότητες
και διάσπαρτες, ασταθείς, επισφαλείς εργασιακές
χρονικότητες. Είναι επίσης μία ενότητα διεθνής και
διακρατική, που υψώνει τις σύγχρονες μεγαλουπόλεις
υπεράνω των χωρών τους και καθιστά τις χώρες τους
υπαίθρους, μεγαλουπόλεων-κόμβων σε παγκόσμιο
επίπεδο. Κόμβων τουρισμού, κατανάλωσης και εκμετάλλευσης, όπως είναι η μητροπολιτική Αθήνα.
Και γύρω από τις αντώσεις αυτών των κόμβων, εξαπλώνονται οι αστικές έρημοι. Η σύγχρονη αστική
έρημος, που γεμίζει τα κενά μεταξύ των κόσμων που
συνθέτουν το ασαφές χάος της σύγχρονης Βαβυλώνας. Της σύγχρονης Βαβυλώνας που απαιτεί ένα
παγκόσμιο κίνημα αυτονομίας για να μεταμορφωθεί
ξανά σε πόλη.
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Αστική Έρημος
Νίκος Ιωάννου
Ο Νίκος Ιωάννου είναι συγγραφέας και αρθρογράφος σε πολιτικά έντυπα και ιστότοπους.
Συμμετέχει εδώ και δεκαετίες σε κινήματα πόλης και σε οικολογικούς αγώνες.

πιστρέφοντας από τη Σόφια, είχα στο μυαλό μου
δύο εικόνες. Η μία ήταν το κέντρο της πόλης, το
ιστορικό της κέντρο με τα όμορφα κτίρια, που σου
έδινε την αίσθηση του ανοιχτού. Η άλλη ήταν τα τεράστια
οικοδομικά μπλοκ που από μακριά και από κοντά σου
πλάκωναν την καρδιά. Μπαίνοντας στη Θεσσαλονίκη
με αυτή την τελευταία εικόνα στο μυαλό, είδα με άλλο
μάτι τις θλιβερές πολυκατοικίες στη σειρά, κυρίως στο
κέντρο της πόλης. Πράγματι, οι πολυκατοικίες των πόλεών μας, ειδικά αν είναι σαν αυτές στη Θεσσαλονίκη,
δεν διαφέρουν ιδιαίτερα από αυτές του οικοδομικού
σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Ίσως είναι λιγότερο ‘βαριές’,
ωστόσο διατηρούν την αισθητική μιζέρια του μαζικού

Ε

με επιπλέον στοιχείο την προχειρότητα.
Αυτό όμως που ξεχωρίζει τις δύο αστικές περιπτώσεις
είναι η ζωή μέσα, γύρω και κάτω από τις πολυκατοικίες.
Στη μια περίπτωση, στη Σόφια, αν αποφασίσουμε να
περιδιαβούμε μια περιοχή με οικοδομικά μπλοκ, θα
περπατήσουμε μια πραγματική αστική έρημο. Στην άλλη
περίπτωση, στις πυκνοκατοικημένες πολυκατοικίες του
κέντρου της Θεσ/κης, και κάτω από τις πολυκατοικίες,
ένας δημόσιος-ιδιωτικός χώρος, μια αγορά, διαδραματίζεται με χαοτικό τρόπο· σε αυτή την αγορά, όμως,
μπορεί κάποιος να νιώσει ότι βρίσκεται ανάμεσα σε
ανθρώπους.
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Πρόκειται για τον χαρακτηριστικό τρόπο που διαμορφώθηκε το αστικό περιβάλλον στη μεταπολεμική Ελλάδα,
με την αγορά να εξαπλώνεται ακατάστατα παντού. Επί
δεκαετίες, μέχρι και σήμερα, τα μικρομάγαζα φυτρώνουν
σαν τα μανιτάρια όπου εμφανίζεται κυκλοφορία των
ανθρώπων και γίνονται δείγμα ζωτικότητας μιας περιοχής. Ψιλικατζίδικα, καφενεία, μπακάλικα, μίνι μάρκετ,
επισκευαστήρια και κάθε είδους επιχείρηση δίνουν την
εικόνα της ζωντανής γειτονιάς, όπου μπορείς να ρωτήσεις οτιδήποτε, να σχολιάσεις, να πιεις ή να φας κάτι.
Η ζεστασιά της αστικής ζωής περιορίζεται, λοιπόν, στη
λειτουργία μιας τέτοιας αγοράς.
Θα μπορούσε, βεβαίως, ο άχτιστος δημόσιος χώρος,
η πλατεία ή το πάρκο να γίνει χώρος συνεύρεσης των
ανθρώπων για την άσκηση πολιτικών δράσεων ή
δράσεων πολιτισμού και επικοινωνίας, κάτι όμως που
σπανίως βλέπουμε – εκτός από τα πρόσφατα κινήματα
των πλατειών, το βλέπουμε κυρίως σε περιπτώσεις
σεισμών.
Ενώ, λοιπόν, στις πόλεις των μεταπολεμικών σοσιαλιστικών κρατών η αστική έρημος κατασκευάζεται από το
καθεστώς για τη στέγαση και την εποπτεία των υπηκόων, στα δυτικά κράτη έχουμε ένα προαστιακό κίνημα,
όπου οι ευκατάστατοι αποχωρούν από το κέντρο της
πόλης και δημιουργούν από μόνοι τους αστικές ερήμους
αμιγούς κατοικίας. Σε αυτή την περίοδο, γεννιέται και
το εμπορικό κέντρο, που γίνεται το μοναδικό σημείο
συνεύρεσης ανθρώπων, οι οποίοι φυσικά φθάνουν εκεί
με το αυτοκίνητό τους. Αυτή είναι η εποχή όπου πλέον το
κάθε μέλος της οικογένειας έχει το δικό του αυτοκίνητο,
αφού ζει σε μία αστική περιοχή με τεράστιες αποστάσεις
που δεν περπατιούνται.
Πριν από δέκα χρόνια περίπου, ένας φίλος μου αγόρασε σπίτι σε μία οικιστική προέκταση της Ραφήνας για
να μεγαλώσουν τα παιδιά του σε ένα πιο ανθρώπινο
περιβάλλον. Εγώ έβλεπα σε αυτήν του την κίνηση μια
ευκαιρία για απόδραση από το κέντρο, έβλεπα μέρες
ηλιόλουστες με τον φίλο μου και τον γιο του σε μια
βαρκούλα να ψαρεύουμε.
Όμως τα πράγματα δεν έγιναν έτσι. Ο φίλος μου καθημερινά περνάει ώρες στο αυτοκίνητο, μεταφέροντας
τα παιδιά του από τα Γαλλικά στη μουσική και από εκεί
στο γυμναστήριο, πέρασμα από το εμπορικό κέντρο και
το βράδυ στο σπίτι. Διόλου πιο ανθρώπινο περιβάλλον
από το κέντρο της πόλης, διόλου πιο ανθρώπινη ζωή
και διόλου φθηνότερη.
Στην Ελλάδα, το προαστιακό κίνημα εμφανίστηκε κατά
τη δεκαετία του 1970 και φούντωσε κατά τη δεκαετία
του 1990. Ολόκληρες περιοχές του αθηναϊκού κέντρου
άρχισαν να αδειάζουν, όπως τα Σεπόλια, τα Πατήσια, η
Κυψέλη, το Κολωνάκι, και να παραδίδονται σταδιακά σε
νέους κατοίκους. Όποιος είχε χρήματα ή τη δυνατότητα

για στεγαστικό δάνειο αποχωρούσε από το διαμέρισμα
του κέντρου για να μεταφερθεί στα νέα προαστιακά συμπλέγματα της απομόνωσης και της ερημιάς, σε σπίτια
όμως που έδιναν την εντύπωση της αυτάρκειας. Επίσης,
περιοχές ολόκληρες παραδόθηκαν στην εγκατάλειψη,
όπως το Μεταξουργείο, ο Κολωνός, ο Άγιος Παύλος ενώ
τα σχέδια ανάπλασής τους δεν πραγματοποιήθηκαν
ποτέ. Δειλά, ένα νέο ρεύμα οικειοποίησης αυτών των
περιοχών έχει εμφανιστεί, κυρίως από ανεξάρτητους
παραγωγούς πολιτιστικών αγαθών κάθε είδους και αυτό
είναι ένα παράδειγμα αστικής από-ερημοποίησης.
Αυτή η από-ερημοποίηση πραγματοποιείται με έναν
ξεχωριστό, διαφορετικό τρόπο από την πεπατημένη
οικονομική μέθοδο, δηλαδή την επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην πραγματικότητα, έχουμε αναδημιουργία
του δημόσιου-ιδιωτικού χώρου γύρω από τα κοινά
αγαθά, που έχουν σχέση κυρίως με την επικοινωνία και
πρόκειται για ατομικά και συλλογικά εγχειρήματα που
αναζητούν ένα νέο περιεχόμενο. Στα χαρακτηριστικά
αυτού του περιεχομένου επικεντρώνεται το ενδιαφέρον
από πολιτικής απόψεως, εφόσον έχουν σχέση με την
ανοιχτότητα, την ελεύθερη έκφραση, την ισονομία και
τη δημοκρατία.
Έτσι, σε περιοχές του κέντρου της πόλης όπως ο
Άγιος Παύλος, όπου βλέπουμε μία ερημοποίηση λόγω
εγκατάλειψης, εμφανίζονται τώρα ίχνη μιας κίνησης
από-ερημοποίησης, ενώ σε άλλες περιοχές όπως τα
Πατήσια (Μιχαήλ Βόδα – Αχαρνών, κλπ) η αλλαγή
του πληθυσμού έγινε χωρίς να αφήσει μεγάλο κενό,
εφόσον είχε ξεκινήσει ήδη από τις αρχές της δεκαετίας
του ’90.
Το κίνημα των πλατειών του 2011, με κορυφαία συνέλευση εκείνη του Συντάγματος, υπήρξε ένα φωτεινό
παράδειγμα για το πώς μπορεί να παραχθεί η πολιτική
από τα κάτω, όμως η μεταφορά αυτού του παραδείγματος στις γειτονιές έγινε με ιδεολογικά χαρακτηριστικά,
αποδυναμώνοντας, έτσι, την αναπαραγωγή του. Ιδεολογικά χαρακτηριστικά, τα οποία περιορίστηκαν στην
πολιτική των μνημονίων και στις συλλογικές κουζίνες,
ενώ παράλληλα έχουμε αθέατες ζωντανές αστικές περιοχές όπου ο δημόσιος χώρος καταλαμβάνεται από
μαφιόζικου, κουμανταδόρικου τύπου δικτυώσεις, κυρίως
στον αστικό πληθυσμό των μεταναστών.
Μια ακόμη περίπτωση, που ίσως δεν αποτελεί ακριβώς
ερημοποίηση – εκτοπίζει όμως κάθε ιδέα δημόσιου
χώρου– είναι η περίπτωση υπερσυγκέντρωσης παραβατικής δραστηριότητας σε μία περιοχή. Γενικότερα,
η υπερσυγκέντρωση μιας δραστηριότητας στο αστικό
κέντρο εκτοπίζει τον δημόσιο χώρο, όπως συμβαίνει για
παράδειγμα στο Μικρολίμανο, όπου τα μαγαζιά κατέλαβαν εξ ολοκλήρου το λιμανάκι, ή όπως, αντιστοίχως, η
υπερσυγκέντρωση παραβατικής δραστηριότητας στην
πλατεία Εξαρχείων εκτοπίζει τον δημόσιο χώρο και τις
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Ενώ, λοιπόν, στις πόλεις των μεταπολεμικών σοσιαλιστικών κρατών η
αστική έρημος κατασκευάζεται από
το καθεστώς για τη στέγαση και την
εποπτεία των υπηκόων, στα δυτικά
κράτη έχουμε ένα προαστιακό κίνημα, όπου οι ευκατάστατοι αποχωρούν από το κέντρο της πόλης και
δημιουργούν από μόνοι τους αστικές
ερήμους αμιγούς κατοικίας.
πολιτικές/κοινωνικές δράσεις.
Στο ευρύτερο αστικό σύμπλεγμα της Αθήνας, μπορούμε
να παρατηρήσουμε την αστική έρημο σε δύο βασικές
εκδοχές της: στις εγκαταλειμμένες περιοχές και στις
περιοχές αμιγούς κατοικίας. Στην πρώτη περίπτωση,
άδεια κτίρια ρημάζουν ελκύοντας μόνο παραβατικές
δραστηριότητες ή νόμιμες απαξιωμένες δραστηριότητες
όπως η πορνεία. Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτές τις
περιοχές, τις οικειοποιείται μια νέα κοινωνική κίνηση
αναδημιουργίας του δημόσιου-ιδιωτικού χώρου, από
μια νέα αγορά, που έχει ως νέο περιεχόμενο την υποχώρηση του οικονομοκεντρισμού και την ανάδυση μιας
νέας δημοκρατικής αντίληψης. Σε αυτή την κοινωνική
κίνηση πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή, επειδή
αποτελεί το ζωντανό παράδειγμα για ένα πολιτικό και
κοινωνικό πλαίσιο δράσης, ένα πλαίσιο μετατροπής των
αστικών ερήμων (όπου είναι δυνατόν) σε δημόσιους
χώρους – αγορές δημιουργικότητας.
Οι αγορές, που διαμορφώνονται με βάση τη δημιουργικότητα, θα μπορούσαν ίσως να προσελκύσουν και
κατοίκους στην προσφάτως εγκαταλειμμένη περιοχή,
μετατρέποντάς την σε αστική όαση. Κανένα όμως
κίνητρο δεν θα δοθεί από το καθεστώς προς αυτή την
κατεύθυνση. Ούτε ένα ευρώ δεν θα δοθεί για την αποκατάσταση των ερειπωμένων κτιρίων, όπου θα μπορούσαν να στεγαστούν εκατοντάδες εγχειρήματα που
αναζητούν στέγη. Ή να στεγαστούν χιλιάδες άνθρωποι,
οι οποίοι δυσκολεύονται με τη διατήρηση ενός σπιτιού.
Μια τέτοια επένδυση δεν θα έφερνε κανένα οικονομικό
κέρδος, παρά μόνο κοινωνικό και αυτό είναι κάτι που
δεν ενδιαφέρει διόλου το καθεστώς.
Ωστόσο, η δημιουργία Ελεύθερων Κοινωνικών Χώρων, κοινωνικών κέντρων σε αστικές ερήμους όπου
εμφανίζεται μία κοινωνική κίνηση, θα μπορούσαμε να
πούμε ότι ισοδυναμεί με το άνοιγμα μιας πόρτας στην
κλειστή πόλη. Αντιστοίχως, η δημιουργία Ελεύθερων
Κοινωνικών Χώρων σε περιοχές της Αθήνας, όπου η
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σύνθεση του πληθυσμού έχει αλλάξει σταδιακά τις τελευταίες δεκαετίες, θα μπορούσε επίσης να ανοίξει την
πόρτα σε μια νέα πόλη η οποία διατηρεί και επαυξάνει
την κλειστότητα της παλιάς (Πατήσια, Κυψέλη, Σεπόλια
κ.λ.π.). Μιλάμε βεβαίως για πραγματικά Ελεύθερους
Κοινωνικούς Χώρους και όχι χώρους οι οποίοι συγκροτούνται ιδεολογικά, αποκλείοντας κάποιον που βρίσκεται
πέρα από την οικεία ιδεολογία τους.
Επίσης, θα χαρακτηρίζαμε αστική έρημο και μια περιοχή
με εγκαταλειμμένα βιοτεχνικά ή βιομηχανικά κτίρια. Ακόμη,
θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε αστική έρημο ένα και
μόνο βιοτεχνικό ή βιομηχανικό κτίριο, όταν αυτό καταλαμβάνει μία μεγάλη έκταση, είτε βρίσκεται στον Ταύρο είτε
στην Κάτω Κηφισιά. Πρόκειται για κτίρια που δεσμεύουν
αστικό έδαφος και τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν κοινό
έδαφος, όπου θα πραγματοποιούνταν νέα παραγωγικά
και πολιτιστικά σχέδια σε πειραματική εφαρμογή. Σε
καμία περίπτωση όμως το καθεστώς δεν θα έδινε ούτε
ένα ευρώ για τη δέσμευση και την αποκατάσταση αυτών
των κτιρίων, προκειμένου να αποδοθούν σε εγχειρήματα
μικρού μεγέθους και με μικρό οικονομικό κύκλο.
Φυσικά, δεν πρόκειται απλώς για αστικά ή πολεοδομικά
κενά που μπορεί να δημιουργούνται λόγω εγκατάλειψης
ή κατάρρευσης των κτιρίων. Πρόκειται για αστικές ερήμους που δημιουργούνται από την έλλειψη αστικής ζωής,
ακόμη και όταν αυτή η αστική ζωή ήταν περιορισμένη
σε έναν μόνο τομέα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων,
την παραγωγή. Φυσικά δεν θα είχε κανένα νόημα η επιστροφή στην παλαιότερη χρήση των εγκαταλειμμένων
βιομηχανικών κτιρίων ή γενικότερα αστικών περιοχών
που πέρασαν στην εγκατάλειψη. Επρόκειτο σαφώς για
ένα κομμάτι του αστικού οικοσυστήματος που διαλύθηκε
και στη θέση του δημιουργήθηκε η αστική έρημος με την
έννοια της απουσίας αστικής ζωής.
Απουσία αστικής ζωής, άλλωστε, δεν έχουμε μόνο σε
εγκαταλειμμένες περιοχές, αλλά και σε κατοικημένες, όπως
είπαμε, και αυτό αποτελεί τη δεύτερη εκδοχή της αστικής
ερήμου. Ανεξάρτητα από τον χωροταξικό σχεδιασμό μιας
πόλης ή μιας αστικής περιφέρειας όπως είναι η Αθήνα, οι
άνθρωποι οι ίδιοι είναι αυτοί που δίνουν στην πράξη σε
μία περιοχή τον χαρακτήρα της αμιγούς κατοικίας.
Πρόκειται, δηλαδή, για συγκεκριμένο κοινωνικό ρεύμα της αποστειρωμένης οικογενειακής ή ιδιωτικής
ζωής, μακριά από την αστική πολυποικιλότητα και
πολυπλοκότητα του κέντρου μιας μητρόπολης.
Ενσαρκώνεται, λοιπόν, αυτή η αποστειρωμένη φαντασίωση σε αστικές περιοχές, στις οποίες, αν αναγκαστείς να
περπατήσεις, θα δυσκολευτείς, θα διψάσεις και δεν θα
βρίσκεις ούτε περίπτερο, ενώ οι βρύσες θα καταβρέχουν
τα γκαζόν πίσω από χαμηλούς φράχτες, όπου δεν θα μπορείς να πλησιάσεις γιατί θα σου γρυλίζουν εκπαιδευμένα
μαντρόσκυλα, ενώ ο καλοκαιρινός ήλιος θα σε σφυροκοπά

22

Â

στο αμόνι ποιας ερήμου; Κι αν σαν από μηχανής θεός
εμφανιστεί κάποιο ταξί και έχεις χρήματα, θα το πάρεις
με αγωνία λέγοντας: «Στον πλησιέστερο σταθμό Μέσων
Μαζικής Μεταφοράς! Στον πολιτισμό!».
Αν βρεθεί, λοιπόν, κανείς σε μια προαστιακή περιοχή
αμιγούς κατοικίας θα νιώσει την απουσία της αστικής
ζεστασιάς και της ευχέρειας να πει «ένα νεράκι, παρακαλώ» σε κάποιο καφενείο ή να βρει μια βρύση,
μια δημόσια βρυσομάνα, από αυτές που έχουν γενικότερα εξαφανιστεί από τις πόλεις, ίσως προς χάριν
του εμφιαλωμένου νερού και της αίσθησης της πεζής
ατομικότητας που αυτό προσφέρει. Η αστική περιοχή
αμιγούς κατοικίας που προκαλεί στον πεζό διαβάτη
τέτοια κόπωση είναι μια αστική έρημος.
Μπορεί να χαρακτηριστεί ως χωριό ύπνου και οικογενειακής ζωής, ως αστική περιοχή όμως δεν είναι παρά
μια αστική έρημος. Κάποιες φορές κάτοικοι παρόμοιων
περιοχών βρίσκονται στο προσκήνιο τοπικών περιβαλλοντικών κινημάτων, που είναι σπουδαία ευκαιρία για
την επανακοινωνικοποίησή τους. Κοινωνικές κινήσεις
αυτού του είδους ρηγματώνουν τα όρια της αστικής
ερήμου, τα οποία όρια υπήρξαν πρώτα ως φαντασίωση, έπειτα πραγματώθηκαν και έγιναν πλέον μέρος
της μορφής της πόλης· γιατί η πόλη, όπως και να το
κάνουμε, είναι μεν οι άνθρωποι, αλλά οι άνθρωποι της
δίνουν και μια μορφή.
Βεβαίως, αυτό που πρέπει να παραδεχτούμε, είναι ότι
η φαντασίωση μιας αποστειρωμένης αστικής ζωής, η
φαντασίωση μιας αστικής ερήμου, στην πραγματικότητα
μοιάζει σαν η εξέλιξη μιας φυσιολογικής άρνησης των
ανθρώπων να υποστούν τις αρνητικές πλευρές της
αστικής ζωής, γιατί είναι κοινά αποδεκτό ότι η αστική
ζωή, πέρα από τα θετικά της, έχει και αρνητικά, που
πιθανόν να δημιουργούν τεράστιες ανασφάλειες στους
ανθρώπους.
Θα είχε ενδιαφέρον να δούμε πώς ο δημόσιος-ιδιωτικός
χώρος της πόλης καταλαμβάνεται πολλές φορές από
παραβατικές συνομαδώσεις εφήμερης και χαλαρής
μορφής ή και πιο μόνιμες, μαφιόζικου τύπου. Θα είχε
ενδιαφέρον να δούμε πώς αυτού του είδους η παραβατική αστική ζωή υπερισχύει του δημόσιου λόγου και
της δημιουργικότητας.
Παρατηρώντας συγκεκριμένες περιπτώσεις στην Αθήνα,
όπως είναι το πάρκο Κύπρου και Πατησίων, το πάρκο
Ναυαρίνου, η πλατεία Εξαρχείων, το Πεδίον του Άρεως, κτλ., διακρίνουμε την ταχύτατη και βίαιη κατάληψη
των ανοιχτών αυτών χώρων από τις ναρκοπιάτσες και
ό,τι αναπτύσσεται γύρω τους. Πρόκειται για μια μάχη
διαρκείας, μια μάχη που δεν σταματάει ποτέ, μια μάχη
ακόμη και για το τελευταίο τετραγωνικό ζωτικού χώρου
στις πιάτσες της μητρόπολης. Η δραστηριότητα που
τελικά καταλαμβάνει τον χώρο είναι δραστηριότητα

ασταμάτητη, με ροή ποταμού. Η δύναμη του κέρδους,
η δύναμη του ρόλου, η δύναμη των εναλλασσόμενων
πελατών γίνονται μέρος μιας κανονικότητας. Οι διαχειριστές αυτής της κανονικότητας οι οποίοι μπορεί να
είναι ναρκέμποροι, προαγωγοί κτλ., γίνονται κάτι σαν
δήμαρχοι και δικαστές της κάθε πιάτσας ή της περιοχής
που ελέγχουν.
Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να ισχυριστούμε πως η παραπάνω περιγραφή δίνει την εικόνα της ιδανικής αστικής
ζωής. Ωστόσο, θα πρέπει να παραδεχτούμε πως η
απουσία της ‘ιδανικής’ αστικής ζωής ή τέλος πάντων η
απουσία της δημιουργικής αστικής ζωής, αφήνει ανοιχτό
χώρο, χώρο ελεύθερο προς κατάληψη από οποιαδήποτε
δραστηριότητα παράγεται και αναπαράγεται ακριβώς
λόγω αυτής της απουσίας. Και εδώ δεν μπορούμε να
χαρακτηρίσουμε ως αστική έρημο μια αστική περιοχή κατειλημμένη από παραβατικές δραστηριότητες,
ωστόσο, η απουσία της δημιουργικότητας φέρνει στην
επιφάνεια σημάδια ερημοποίησης, όπως συμβαίνει και
σε περιπτώσεις αστικής ‘μονοκαλλιέργειας’, δηλαδή
ανάπτυξης ενός μόνο ξεχωριστού τομέα.
Αστική έρημος, λοιπόν, δεν είναι τα αστικά πολεοδομικά
κενά που με κάποιο τρόπο θα μπορούσαν να γεμίσουν
με αστική ζωή. Η αστική έρημος είναι φαινόμενο που
κάποιες φορές εξαπλώνεται ασταμάτητα. Δεν έχει να
κάνει με ταξικές διαφορές, ούτε με πολιτισμικές διαφορές,
αλλά έχει να κάνει με την εν γένει απουσία της αστικής
ζωής στις περιπτώσεις της αμιγούς κατοικίας και των
εγκαταλειμμένων κτιρίων και περιοχών, ενώ στις άλλες
περιπτώσεις έχει να κάνει με την υποκατάσταση μιας
δημιουργικής αστικής ζωής από μια παραβατικού και
κυριαρχικού τύπου αστικότητα.
Θα άξιζε τον κόπο να περιπλανηθούμε στα αχανή αστικά
συμπλέγματα του καιρού μας, ανιχνεύοντας τις κοιλάδες
των αστικών ‘οικοσυστημάτων’ μας, ανιχνεύοντας τις
αστικές ερήμους στα προάστια αλλά και down town,
ανιχνεύοντας την ερημοποίηση αλλά και την από-ερημοποίηση, αναζητώντας τις αστικές οάσεις.
Ιδού, τεράστια η πόλη.
Ιδού, τεράστιο και το πήδημα.
----------------------------------------
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Φυτρώνει Ελπίδα
στο Τσιμέντο;
Νίκος Βράντσης
Ο Νίκος Βράντσης σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του στην Πολιτική Θεωρία & Φιλοσοφία.
Γράφει για τον δημόσιο χώρο και αναζητά τις αρχιτεκτονικές προϋποθέσεις της δημοκρατίας.

«Η πόλη δεν είναι χωρική οντότητα με κοινωνικές προεκτάσεις,
αλλά κοινωνιολογική οντότητα που διαμορφώνεται χωρικά»
Georg Simmel
ς γνωστόν, όταν μιλάμε για χώρο δεν εννοούμε
κάποιο ουδέτερο κέλυφος που παρέχει στέγη σε
ανάλατες ανθρώπινες ζωές. Ο χώρος έχει ρόλο
ενεργό. Επηρεάζει την πλοκή της ανθρώπινης κωμωδίας,
αλλά και επηρεάζεται από αυτήν.

Ω

Πάρτε για παράδειγμα την Αθήνα. Χωριό ήταν ακόμα
όταν την είπανε πρωτεύουσα της Νέας Ελλάδας και τα
κτήρια που στέγαζαν ζωή ήταν λιγότερα από τα ερείπια.
Μα υπήρχε η Ακρόπολη, που δέσποζε στον βράχο και
ραδιοβολούσε αρχαίο μύθο, ικανό να κληροδοτήσει στο
“απερπάτητο” Κράτος ένα λαμπρό παρελθόν. Και έτσι, οι
αρχόντοι βάπτισαν την Αθήνα πρωτεύουσα και διέταξαν
να ξεκινήσει το κτίσιμο. Αλλά μερίμνησαν δια νόμου ώστε
να μην υπάρξει κτήριο που να ανταγωνίζεται σε ύψος
την Ακρόπολη.
Το πρόβλημα δεν ήταν έντονο όσο η Αθήνα, ως χωριό,
δεν είχε λαό με στεγαστικές απαιτήσεις. Έλα όμως που
με τούτα και με κείνα, από ανάγκη ή με ελπίδα, μαζεύτηκε ντουνιάς και πύκνωσαν τα σώματα που ζητούσανε
στέγη. Αλλά ο νόμος ήταν νόμος και τα στέγαστρα δεν
μπορούσανε να πάρουν ύψος για να μην παραβιάσουν
τη θέα στον βράχο.1 Και έτσι, η μέριμνα για το αρχαίο
κλέος, η πολυκτησία και το κατακερματισμένο έδαφος,
οι στεγαστικές απαιτήσεις και τα οικονομικά συμφέροντα
ανάγκασαν την πρωτεύουσα αντί για μπόι, να πάρει
έκταση. Απλώθηκε η Αθήνα, έχτισε παντού, με υλικό
το φτηνό τσιμέντο και με τρόπο λυσσαλέο και σχεδόν
αυτοσχέδιο.
Τα παλιά σπίτια κατεδαφίστηκαν και αντικαταστάθηκαν
από τα σκληρόδερμα στοιχεία της νέας πόλης –τα
επονομαζόμενα και πολυκατοικίες– που φτιάχτηκαν

πιο κοντοστούπικα και πιο λεπτά, σα νόθα παιδιά του
στιβαρού και ογκώδους μπρουταλισμού που σάρωσε
μεταπολεμικά τις πόλεις του Ανατολικού, κυρίως, Μπλοκ.
Η ιστορία αυτή εκτός από γνωστή είναι και παρούσα,
όχι στα μνημεία και τα μουσεία, αλλά στους χώρους
που στεγάζουν την τρέχουσα ζωή.
Οι πολυκατοικίες δεν μπορούσαν να ψηλώσουν και
τα διαμερίσματά τους έγιναν χαμηλοτάβανα, ώστε να
χωρέσουν περισσότερα στο νομοθετημένο ύψος και τα
παράθυρά τους έγιναν μικρά2 και ο ήλιος τρυπώνει πιο
δύσκολα. Η πυκνή δόμηση δεν επέτρεψε να φτιαχτούν
μεγάλες πλατείες. Και οι δρόμοι έγιναν στενοί και αφού
τα αμάξια δεν μειώθηκαν,3 η κίνηση είναι μεγάλη. Και
τα πεζοδρόμια των στενών δρόμων φτιάχτηκαν ακόμα
στενότερα και έτσι δεν υπάρχει χώρος για μαγκίτες που
αρέσκονται να περπατούν με τα χέρια απλωμένα και
με εκτόπισμα διπλάσιο από τις αναλογίες του σώματός
τους. Και οι τοπολογικές ανισότητες εντάθηκαν. Διότι,
πια, δεν υπάρχουν μόνο κακόφημες και καθωσπρέπει
γειτονιές αλλά και υψομετρικής προελεύσεως διαφορές
στην ποιότητα ζωής: τα φτωχάδια που ζουν χαμηλά, στα
ισόγεια, γειτονεύουν με θορύβους και οχλήσεις και αντί
για ήλιο και ουρανό βλέπουν το απέναντι τσιμέντο, ενώ
οι ευπορότεροι κατοικώντας ψηλά, έχουν πρόσβαση σε
ήλιο, αέρα και ουράνια θέα.
Ο ελληνικός μπρουταλισμός,4 λοιπόν, ήταν προϊόν μιας
πλαστογραφημένης εκδοχής του αυθεντικού οικοδομικού ρεύματος που εφαρμόστηκε στον βορρά. Αλλά αν
πάρουμε στα σοβαρά τον Oscar Newman,5 μπορούμε
ίσως να πούμε ότι υπάρχουν και οφέλη από αυτή την
πλαστογραφία. Ο Newman υποστήριζε ότι τα μικρόσωμα,
χαμηλής έντασης κτήρια είναι πιο βιώσιμα, πιο αυτόνο-
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μα και αρκετά πιο λειτουργικά ώστε να αποτρέπουν το
έγκλημα και να επιτρέπουν συνεννοήσεις.6
Η ελληνική μικρογραφία κατασκεύασε τέτοια, χαμηλών
διαστάσεων και έντασης, οικοσυστήματα με διαμερίσματα
λιγοστά και επομένως λιγότερους ενοίκους, οι οποίοι
έχουν την τύχη/ατυχία να συναντούν τα ίδια πρόσωπα
σε σκάλες και ασανσέρ. Δια της επαναλήψεως, τα βλέμματα γίνονται αναγνωρίσιμα και οι τυχαίοι συγκάτοικοι
σε σύντομο διάστημα προβιβάζονται σε καλούς ή αχώνευτους γείτονες.
Και έτσι φτιάχτηκε ο χώρος σε αυτή τη μικρή επικράτεια
του πλανήτη και σε αυτή τη φτιάξη οφείλεται εν μέρει και η
κοινωνικοπολιτική ιδιαιτερότητα του πολίτη εν Ελλάδι.
Όμως, τα πράγματα άλλαξαν και οι πολυκατοικίες
πάλιωσαν και μαζί με τα ρήγματα στους τοίχους τους
εμφανίζεται και ένα άλλο ρήγμα που έχει να κάνει με
το περιεχόμενο των ζωών που διαδραματίζονται μέσα
τους. Και παρότι οι πολυκατοικίες φτιάχτηκαν σε εποχές
με άλλα προβλήματα και άλλες συλλογικές ανάγκες
και επιθυμίες, τόσες δεκαετίες μετά γεννήθηκαν νέα
προβλήματα –που δεν χωρούν κάτω από το χαλί– και
νέες απαιτήσεις που μοιάζουν να μην μπορούν να εκπληρωθούν σε σκεύη που φτιάχτηκαν για ανθρώπους
με συνήθειες διαφορετικές από τις δικές μας.
Το ρήγμα, κυριολεκτικά και μεταφορικά, έχει να κάνει
με την ισχύ των ορίων. Ως γνωστόν, θεωρητικοί και
πρακτικάριοι είχαν περί πολλού τα όρια και όσα αυτά
οριοθετούσαν. Και δαπάνησαν πολλά υλικά και πολύ
μελάνι για να ταιριάξουν οι συλλογικές συνήθειες σε
οριοθετημένους χώρους.
Στη «Χάρτα των Αθηνών», για παράδειγμα, ο Le Corbusier
άπλωσε σε 95 θέσεις ένα πολεοδομικό όραμα, με την
πρόθεση να τακτοποιήσει το χάος κατανέμοντας τη ζωή
σε τέσσερις επικράτειες του βίου: κατοικία, εργασία,
αναψυχή, μετακίνηση.7
Αλλά και οι εργάτες στα αιτήματά τους απέναντι στα
αφεντικά, ζητούσαν μια δίκαιη και ίση τριχοτόμηση της
εικοσιτετράωρης ζωής8: μια οκτάωρη φέτα δουλειάς στο
εργοστάσιο, μια οκτάωρη φέτα ύπνου στο σπίτι –και
μάλιστα στο ιδιωτικότερο σημείο του, τη κρεβατοκάμαρα– και μια οκτάωρη φέτα ανάπαυσης και αναψυχής που
μπορούσε να εκπληρωθεί σε χώρους τόσο δημόσιους
όσο και ιδιωτικούς. Τα όρια ήταν σαφή, οι πράξεις είχαν
τους χώρους τους και κάθε χώρος ταίριαζε σε συγκεκριμένες πράξεις.
Ακόμα και για την πολιτική θεωρία, η διάκριση ανάμεσα
στον ιδιωτικό και τον δημόσιο χώρο ήταν θεμελιώδης. Και
σύμφωνα με τους ορισμούς των στοχαστών, στον ιδιωτικό
χώρο –ίσως ιδανικά στο κρεβάτι, σε θέση ύπτια, με το
βλέμμα θολό και καρφωμένο στο ταβάνι9– ο μοντέρνος

άνθρωπος μπορούσε να βυθιστεί σε αναστοχασμούς και να
σκεφτεί τη θέση του στον κόσμο. Και στη δημόσια σφαίρα,
ως πολίτης πια, μπορούσε αυτόν τον αναστοχασμό να τον
μεταμορφώσει σε πράξη μαζική.
Και την πολιτική, σαν οριοθετημένο χώρο μάθαμε να την
καταλαβαίνουμε. Γι’ αυτό δεν είναι μόνο τα χέρια, τα
πόδια, τα παπούτσια και οι δρόμοι που διακρίνονται
σε αριστερά και δεξιά. Είναι και κοτζάμ ιστορικές προσωπικότητες, κυβερνήσεις και ολόκληρες ιδέες. Αριστεροί
και δεξιοί πολιτικοί, αλλά και αποφάσεις που παίρνονται
από τα πάνω και πρωτοβουλίες από τα κάτω. Μιλάμε
για πολιτική με όρους χώρου.
Αλλά τα όρια που κατένημαν και ερμήνευαν τον κόσμο
έχουν γεμίσει τρύπες και η πραγματικότητα γλιστρά από
τα πολυκαιρισμένα τους τοιχία. Παραδείγματα πολλά. Η
νέα επισφαλής εργατική δύναμη δεν έχει ωράριο σταθερό
και οι freelancers δουλεύουν από το σπίτι ή κοιμούνται
στη δουλειά των open working spaces τους. Πάνε και οι
φέτες και τα οκτάωρα. Κι αν οι εργάτες κάποτε ζητούσαν
να αυξηθεί η φέτα της ανάπαυσης και να μειωθεί η φέτα
της δουλειάς, σήμερα αυτό που ζητούν είναι να υπάρξουν
φέτες. Να υπάρξουν όρια.
Αλλά και της θεωρίας τα όρια μπάζουν. Γιατί πια στην
ιδιωτική στιγμή του κάποιος είναι πιθανότερο να σκρολάρει
στην οθόνη του smartphone του από το να αναστοχάζεται
τη θέση του στον κόσμο. Και ο άνθρωπος της δημόσιας
ζωής, αυτός που συναντούμε έξω στον δημόσιο χώρο, είναι
λιγότερο πολίτης/ καλλιτέχνης/ δανδής και περισσότερο
τουρίστας/ καταναλωτής/ απλά αδιάφορος: ξεπλυμένες
εκδοχές του πολυτραγουδισμένου από τους φιλοσόφους, δημοσίου ανδρός.
Δημόσιος άνδρας βεβαίως δεν υπάρχει, διότι δεν υπάρχει
δημόσια σφαίρα. H δημόσια σφαίρα έχει αποσυνδεθεί
εντελώς από τον χώρο. Τα κοινοβούλια δεν αποφασίζουν αλλά διαχειρίζονται αποφάσεις παρμένες αλλού. Τα
κέντρα των αποφάσεων έχουν μετατοπιστεί. Και σε όσες
διαδηλώσεις και αν πάμε, δεν βρίσκουμε θεσμό σοβαρό
να απευθύνουμε το αίτημά μας. Οι πολιτικές μας δράσεις
γίνονται τελετουργικά που ψελλίζουν ξόρκια μπας και
αναστηθεί το παρελθόν, όταν όρια και χώρος είχαν
σημασία.
Και τα κόμματα αντιστοίχως, παρότι ξιφουλκούν και ρητορεύουν και επιστρατεύουν επιχειρήματα περί ηθικής,
επισημαίνοντάς μας ασταμάτητα τις διαφορές τους (βλ.
βουλκανιζατέρ εναντίον offshore), δεν κάνουν τίποτα διαφορετικό το ένα από το άλλο και οδηγούν τα ακροατήριά
τους από διάψευση σε απογοήτευση.
Και οι λέξεις, όσο και αν μας στοιχειώνουν, δεν αποδίδουν
αυτό που μας συμβαίνει. Και άντε τώρα να ψάχνουμε
καινούριους τρόπους και νέα λεξιλόγια για να περι-γράψουμε τη διαρρέουσα πραγματικότητα. Ευκολότερο δεν
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είναι να επαναλάβουμε παλιές προσευχές περιμένοντας
να επανέλθει η ζωή στα παλιά της όρια;
Αυτή η παλιά κακή συνήθεια επιδρά και στον τρόπο
που αντιμετωπίζουμε τη ζωή μας στις πολυκατοικίες. Οι
χώροι των διαμερισμάτων που έφτιαξαν οι αρχιτέκτονες
για να στεγάσουν ό,τι θεωρούσαν κανονική, καθημερινή
ζωή, είναι διάτρητοι.
Και ακούμε ασταμάτητα, τους θρήνους για τις άσχημες
και μη λειτουργικές μας πόλεις και για τα ίχνη του νεοκλασικού κόσμου που σβήστηκαν ξαφνικά, απότομα,
ριζοσπαστικά και σκόπιμα για να γεννηθούν πάνω στα
χαλάσματά τους αυτά τα νέα, λιγότερο όμορφα, σκληρόδερμα στοιχεία.
Οι πολυκατοικίες θεωρούνται ενσαρκώσεις προβλημάτων, αιτίες κρίσεων, δομές άκρατου ατομικισμού όπου
εκκολάπτεται η αστική μοναξιά· δομές που παραβιάζουν τον δημόσιο χώρο και συγκροτούν την αβίωτη
μητρόπολη· κατασκευές υποδεέστερες ως προς την
αισθητική τους ποιότητα αλλά και τον τύπο ανθρώπου
που παράγουν. Κατοικούμε χώρους που μάθαμε να
αντιπαθούμε.
Αλλά εξακολουθεί αυτή η αντιπάθεια να είναι νόμιμη;
Μήπως αυτή η αρνητική προδιάθεση κρύβει ενδεχόμενες
θετικές δυναμικές του χώρου, τις αναγκαίες να σαρκωθούν για να απαντήσουν στη σημερινή ρευστότητα;
Ο σοφός νους, αντί να δικάσει τα πράγματα αναπαράγοντας ετυμηγορίες, προτιμά να τα ανακρίνει
προτού βγάλει συμπεράσματα. Αυτή τη μέθοδο
συνιστώ και για την πολυκατοικία. Ας διατρέξουμε τα
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υποστηλώματα των αξιολογήσεων για να ανιχνεύσουμε την
ποσότητα νομιμότητας που εξακολουθεί να υπάρχει μέσα
τους. Αντί για μοιρολόγια, ας ψάξουμε λέξεις για να περιγράψουμε και να καταλάβουμε τους χώρους της. Και αφού
τους καταλάβουμε –όπως τους καταλάβουμε– μπορούμε
να δούμε αν θέλουμε να τους αλλάξουμε/ αφήσουμε ως
έχει/ γκρεμίσουμε.
Μπορούμε, λοιπόν να συγχωρήσουμε την πολυκατοικία,
να την καταλάβουμε και να εξετάσουμε αν οι χώροι που
σχηματίζει πληρούν τις αρχιτεκτονικές προϋποθέσεις
μιας νέας ζωής και μιας νέας δημοκρατικότητας, που να
απαντά στα πολυπρόσωπα προβλήματα που προκαλούνται
από τη ρευστότητα; Ποια προβλήματα;
Μια γρήγορη καταγραφή των σημαντικότερων προβλημάτων
γεμίζει τη λίστα της κακοδαιμονίας: κοινωνική αποσύνθεση,
μοναξιά, στόμωμα του πολιτικού αιτήματος, πολιτική διάψευση και απογοήτευση, ανισότητα, αστεγία, οικολογική
υποβάθμιση –κόρη της μαζικής παραγωγής και κατανάλωσης υλικών, εικόνων και επιθυμιών. Προβλήματα πολλά
και δεμένα μεταξύ τους.
Σε αυτά τα προβλήματα, ένα παρδαλόχρωμο πλήθος ειδικών
και ανειδίκευτων, σπεύδει να απαντήσει. Και οι απαντήσεις
ποικίλλουν. Ακούμε από προτάσεις για την αλλαγή στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανάγκη μεταρρυθμίσεων στο
Κράτος, μέχρι προτροπές για τη μετάβαση σε μια πιο έξυπνη πόλη –που ποτέ, βέβαια, δεν σταματά να παρακαλά
την Amazon να χτίσει τα HQ210 της και την ΕΕ να μεταφέρει
τους οργανισμούς της11 στην επικράτειά της.
Σε αυτό το ρεπορτόριο των λύσεων, δεν συγκαταλέγεται
ποτέ το πιο πυρηνικό δομικό στοιχείο της κλίμακας: η πο-
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λυκατοικία. Ένας από τους λόγους που μας διαφεύγει
το πεδίο αυτό, ίσως και να οφείλεται στο ότι μάθαμε να
την ερμηνεύουμε ως πολεοδομικό τραύμα.

κενοί ενώ προγράμματα οργανισμών χρηματοδοτούν
την παραχώρηση στέγης18 σε όσους έχουν ανάγκη.
Μπορούμε να ενώσουμε αυτές τις κουκκίδες;

Αλλά ας προσπαθήσουμε να δούμε τους χώρους της
πολυκατοικίας και τη ζωή μας διαφορετικά από αυτό που
είχαν οι αρχιτέκτονες και οι πολεοδόμοι στο μυαλό τους
όταν ταξινόμησαν τη ζωή, αντιστοιχώντας την ποικιλία
της στον κατασκευασμένο χώρο. Ας αποσυναρμολογήσουμε τους χώρους της και τις σχέσεις μας σε αυτόν
τον χώρο. Ας την δούμε αλλιώς, όχι ως πρόβλημα αλλά
ως μέρος μιας λύσης.

Οι δυνατότητες είναι πολλές, αλλά για να τις σκεφτούμε
πρέπει να σταματήσουμε να εναποθέτουμε τις ελπίδες
μας αποκλειστικά στην Αγορά και τους Κρατικούς
θεσμούς και να στηριχτούμε στην επινοητικότητα των
κατοίκων και τη δύναμή τους να απαντούν οι ίδιοι στα
προβλήματα που τους επηρεάζουν. Τότε η πολυκατοικία εκτός από πρόβλημα μπορεί να γίνει και μέρος της
λύσης. Μα πρώτα χρειάζεται να τη συγχωρήσουμε, να
παραμερίσουμε την αρνητική προδιάθεση και να της
ρίξουμε ένα πιο παιχνιδιάρικο και τρυφερό βλέμμα. Να τη
φανταστούμε αλλιώς! Να την κατοικήσουμε αλλιώς!

Για παράδειγμα, ας αποσυναρμολογήσουμε τη σκάλα12
για να βρούμε τις κρυμμένες, θετικές κοινωνιολογικές
δυναμικές που κρύβονται κάτω από τις στρώσεις της
συνήθειας. Τι θα γινόταν αν αλλάζαμε τον σκοπό που
νομίζουμε ότι εξυπηρετεί η σκάλα; Τι θα γινόταν αν
στις σκάλες καθιερωνόταν ο θεσμός μικρών botellón; Τι
θα γινόταν αν οι άνθρωποι των ορόφων δίνανε ραντεβού
για έναν καφέ στα σκαλιά αραιά και που; Εν ολίγοις, τι θα
γινόταν αν η σκάλα από τόπος διαδρομής μετατρεπόταν
σε τόπο συνάντησης;
Ας στρέψουμε το βλέμμα μας στις ταράτσες. Οι ταράτσες φτιάχνουν ένα ανεκμετάλλευτο, υπέργειο στρώμα.
Στα μανιφέστα του, o Le Corbusier προόριζε την ταράτσα
ως τόπο μέσω του οποίου η πολυκατοικία επιστρέφει
πίσω στη γη, το έδαφος που της στέρησαν τα θεμέλιά
της. Μπορούμε να σκεφτούμε τις ταράτσες αλλιώς;
Πράσινες, χωρίς τοιχία, δεμένες μεταξύ τους με σκάλες
και γέφυρες που δημιουργούν μια ιπτάμενη πόλη.
Ας δούμε τις σχέσεις συγκατοίκησής μας αλλιώς. Μπορούμε να σταλάξουμε λίγο κοινό βίο στην πολυκατοικία;
Να αφαιρέσουμε κάποιες πόρτες και να προσθέσουμε
κάποιους κοινούς χώρους; Κάποιοι το κάνουν. Κάτοικοι μοιράζονται την κουζίνα13, φτιάχνουν χώρους με
κοινόχρηστα εργαλεία14, μοιράζονται οχήματα για τη
μετακίνησή τους, οργανώνουν κοινά δείπνα.15
Ας σκεφτούμε παιχνίδια ιχνηλασίας που διαδραματίζονται μέσα στην πολυκατοικία. Ας σκαρφιστούμε
ομάδες που χαρτογραφούν τους κενούς χώρους16,
που αναζητούν την ιστορία της δομής όπου ζουν ή την
προϊστορία του χώρου όπου χτίστηκε η πολυκατοικία·
ομάδες που στήνουν δίκτυα επικοινωνίας μεταξύ των
κατοίκων για να διευκολύνουν τις αποφάσεις τους. Πολλές
φορές δεν γνωρίζουμε τι κρύβεται σε μια πολυκατοικία.17 Μπορούμε να καταγράψουμε τα ίχνη; Ποιοι ζούσαν
πριν εδώ; Ποια είναι τα ίχνη που άφησαν; Πώς η δομή
επηρέασε τη ζωή των ανθρώπων; Τι διακριτό χαρακτηριστικό υπάρχει σε αυτή την πολυκατοικία;
Ας σκεφτούμε πως η πολυκατοικία μπορεί να δώσει
λύσεις σε τρέχοντα προβλήματα. Άνθρωποι βρίσκονται στον δρόμο. Πρόσφυγες αναζητούν σπίτι και
ενσωμάτωση. Χώροι στις πολυκατοικίες παραμένουν

-----------------------------------------------

Σημειώσεις:
1

Η μόνη περίοδος που παρακάμφθηκε ο κανόνας ήταν
επί Χούντας, που δεν είχε πρόβλημα και ενδοιασμούς να
φτάσει σε ύψος τον βράχο. Και στην επταετία έγινε το Hilton
και οι Πύργοι που ξεχωρίζουν. Και τώρα βέβαια, εν μέσω
κρίσης έχουμε ανάγκη από investors και development
και η Lamda είπε να φτιάξει στο ελληνικό, ουρανοξύστες
μέτρων διακοσίων, παρακαλώ και ο νόμος, παρότι νόμος,
απέκτησε ξάφνου πλαστικότητα και ευελιξία για λόγους
δημοσίου συμφέροντος.
2 http://selectedbytraitors.gr/2018/03/12/το-παράθυρο/
3 http://selectedbytraitors.gr/2017/12/06/όλα-είναιδρόμος/
4 Ο όρος δεν προκύπτει από το brutal που σημαίνει άσχημος,
αλλά από το beton brut που σημαίνει ωμό μπετόν.
5 www.youtube.com/watch?v=9OMH7N_6nCE&t=662s
6 Oscar Newman, Defensible Space, Macmillan (1972).
7 Η Χάρτα των Αθηνών, Εκδόσεις Ύψιλον, επιμέλεια: Γιώργος
Σημαιοφορίδης, μετάφραση: Σταύρος Κουρεμένος.
8 http://selectedbytraitors.gr/2018/02/07/ta-oria/
9 http://selectedbytraitors.gr/2018/02/03/to-orio/
10 https://www.theatlantic.com/business/archive/2018/02/
amazon-warehouses-poor-cities/552020/
11 https://www.theguardian.com/world/2017/jun/22/eucountries-compete-to-host-london-based-agencies-afterbrexit
12 http://selectedbytraitors.gr/2017/11/14/i-skala/
13 https://www.ted.com/talks/grace_kim_how_cohousing_can_make_us_happier_and_live_longer
14 https://www.shareable.net/blog/how-to-start-a-tool-library-in-your-community
15 http://parallaximag.gr/agenda/events/deipno-tis-anoiksisksanachtypa-sti-svolou
16 http://www.monumenta.org/
17 http://parallaximag.gr/thessaloniki/anakalipsame-enaapo-ta-pio-agnosta-mistika-tis-thessalonikis
18 http://www.react-thess.gr/
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ΠΟΛΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΕΝΕΣ στον χώρο,
στον χρόνο και στις συλλογικές σχέσεις
Ιορδάνης Στυλίδης
Αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, συγγραφέας και εικαστικός ακτιβιστής.

ι πόλεις σχεδιάζονται από την αρχή της Ιστορίας.
Οι πρωτεργάτες κατασκευαστές των πόλεων,
τολμηροί τεχνίτες και τεχνικοί της μορφής και της
σύνθεσης, έμπειροι από τη διαρκή δοκιμή, επιλογή και
μεταφορά γνώσης, διόρθωναν συνεχώς κάθε αδυναμία
ακολουθώντας με επιμέλεια τους αλλεπάλληλους
ιστορικούς μετασχηματισμούς, στρατηγικούς, πολιτικούς
και οικονομικούς, αλλά και τις συνεχείς και επιβεβλημένες
αναγκαιότητες που εξέδιδε το περιβάλλον.

Ο

Το μέγεθος των πόλεων, η ακριβής τοποθεσία στη
γεωγραφία και η συσχέτιση με το φυσικό υπόβαθρο
και τις παροχές του, το μέγεθός τους και ο ακριβής
προσανατολισμός, οι υπάρχουσες τεχνολογίες κατασκευής
και υποστήριξης των αναγκών του πληθυσμού, οι σχέσεις
του δημόσιου με τον ιδιωτικό χώρο εκφράσεων και
εκδηλώσεων, οι εμπορικοί δρόμοι αλλά και τα δίκτυα
επικοινωνίας και μεταφορών δεν ήταν τυχαίες ή άτακτες
επιλογές αλλά ακολουθούσαν μια αυστηρή και τακτική
μέθοδο και πειθαρχία που, φυσικά, διορθωνόταν συνεχώς
καθώς εξελισσόταν τόσο τεχνικά όσο και κοινωνικά.
Υπήρξαν στιγμές στην ιστορία που οι πόλεις αν και ήταν
σχεδιασμένες και ανθεκτικές, κατέρρεαν και εξαφανίζονταν
είτε από την απρόβλεπτη και ραγδαία μεταβολή μιας
φυσικής συνθήκης, όπως η έλλειψη νερού, είτε από την
επιθετική ανθρώπινη δραστηριότητα όπως ο πόλεμος,
η αλλαγή των εμπορικών διαδρομών ή η εξάντληση των
αποθεμάτων πρώτων υλών.
Τα μεγέθη των πόλεων έως την έναρξη της βιομηχανικής
επανάστασης ήταν περιορισμένα και η γενική συμπεριφορά
και σχέση τους με το φυσικό πεδίο επηρεαζόταν και
ακολουθούσε την αναγκαία κάθε φορά ισορροπία. Ας
σημειωθεί εδώ πως η εδραίωση μιας πόλης χρειαζόταν
να ταιριάζει ακριβώς στη φυσική θέση που ευνοούσε
εξαιρετικά ένα δίκτυο μεταφορών, στο πλωτό ποτάμι, την
ακτή, τις όχθες μιας μεγάλης λίμνης αλλά και το φυσικό
ανάγλυφο που επέτρεπε τη σύγκλιση σε ένα σημείο
πολλών σημαντικών εμπορικών δικτύων.
Η πόλη Παλμύρα, είναι ένα παράδοξο παράδειγμα πόλης

που ενώ βρίσκεται στο κέντρο ερήμου δημιουργήθηκε
και αναπτύχθηκε επειδή χρειαζόταν να παραλαμβάνει, να
συντηρεί και να υποστηρίζει την εμπορική κίνηση από την
Άπω Ανατολή προς την Ευρώπη. Ιδρύθηκε και ρύθμισε
την ευημερία της ως κορυφαία εμπορική αγορά και κέντρο
ανταλλαγών προϊόντων και τεχνολογίας, φιλοσοφικών,
θρησκευτικών και τεχνικών αλληλο-επιρροών. Οι
πόλεις υποστήριζαν εξαιρετικά τους κατοίκους τους
κατασκευασμένες, επιπλέον, ως οχυρά και στρατιωτικές
βάσεις. Χρειάζονταν και συντηρούσαν κάθε ιδιότητα,
συμπεριφορά και πίστη των κατοίκων τους.
Η κινητικότητα των ανθρώπων σε μεγάλες αποστάσεις
έως τη βιομηχανική επανάσταση ήταν σχεδόν ανύπαρκτη
εκτός από τις στρατηγικές μετακινήσεις στρατευμάτων
είτε για εισβολές και επέκταση είτε για τη διατήρηση της
οντότητας των αυτοκρατοριών. Παρά το γεγονός της
περιορισμένης μετακίνησης, οι εντονότατες εμπορικές
συναντήσεις και συνδιαλαγές διασφάλιζαν τόσο την
άνθιση του εμπορίου όσο και τη συνεχή τροφοδοσία
των πόλεων, των διοικητικών ελίτ και των ιερατείων με
ποικιλίες προϊόντων αλλά και την εκδιδομένη τεχνογνωσία,
τη θεωρία και τα κείμενα ειδικών αναλυτικών περιγραφών
και στοχαστικών διαθέσεων σημασίας.
Σημαντική πολιτική και ανθρωπογεωγραφική διαφορά
στην ανάπτυξη των πόλεων κατά τη βιομηχανική εποχή
ήταν η βίαιη συγκέντρωση του αγροτικού πληθυσμού
και οι μαζικές μετεγκαταστάσεις που άλλαξαν ραγδαία
τους υπάρχοντες πυρήνες πόλεων, μετατρέποντάς
τους σε άναρχες και ανεξέλεγκτες ανόητες περιοχές
υπερ-συγκέντρωσης ανθρώπων που ζούσαν, τότε αλλά
και τώρα, σε διαφορετικές περιοχές αλλά υπό τις ίδιες
κτηνώδεις οργανώσεις και επιβολές σχέσεων, κυριολεκτικά
γύρω -οπωσδήποτε μέσα- στα εργοστάσια σε αθλιότατες
συνθήκες, χωρίς την παραμικρή υποστήριξη των ειδικών
και γενικών αναγκών της εύφορης συλλογικής ζωής.
Η κορυφαία αυτή στιγμή της εκδήλωσης του τεχνικού
πολιτισμού, η βιομηχανική επανάσταση, που φάνηκε πως
θα άλλαζε ριζικά την παγκόσμια ιστορία αναβαθμίζοντας
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εξαιρετικά κάθε κοινωνική αλλά και τεχνική λεπτομέρεια
της ζωής, δεν οδήγησε σε αυτή την κατεύθυνση. Αντιθέτως,
μετέτρεψε σύντομα αυτά τα ουσιώδη, ζωτικά δικαιώματα
της ανθρώπινης ανάπτυξης και δυνατής συνεργασίας,
σε εμπορικά προϊόντα, προϊόντα χειρισμού και υποταγής
των ανθρώπων σε ένα και πολλαπλά συστήματα φτωχής
ή χειραγωγημένης ιδεοληπτικής σκέψης και υποταγής
που, εντέλει, έως σήμερα, καταστρέφουν συστηματικά
κάθε απόπειρα στοχαστικής αφύπνισης και ευφυούς
συνεργασίας των ανθρώπων, πολιτών και κατοίκων
των πόλεων αλλά και των άμεσα διασυνδεδεμένων
περιφερειακών ημι-αστικών και αγροτικών πυρήνων
ζωής, σε ένα και πολλαπλά προγράμματα συντονισμένης
παραγωγής και διάθεσης κάθε και όλων των αναγκαίων και
ακόμη περισσοτέρων εφοδίων, πνευματικών και υλικών,
για την εύρωστη, χαρούμενη και συλλογική πλεγμένη ζωή
τους όπως και για την ζωή των επερχομένων γενεών.
Τέτοια προϊόντα ήταν και είναι ακόμη η κατοικία, η
υγειονομική συνέπεια και η ιατρική μέριμνα, η διατροφική
επάρκεια και η υπεράσπιση των καλλιεργειών, η
υψηλοτάτη ποιότητα των υλικών χαρακτηριστικών του
περιβάλλοντος χώρου, η υποστήριξη, η συμπαραγωγή
και η διαρκής εξέλιξη των επιστημονικών, τεχνικών και
ιδεολογικών αναζητήσεων, των πρακτικών εφαρμογών και
των διευθετήσεων των σημασιών και των αποτελεσμάτων
τους ως απαραιτήτων υποβάθρων της συλλογικής και
αλληλέγγυας ζωής.
Σημαντικές πόλεις στον πλανήτη, από το μέσον του
εικοστού αιώνα και μετά, διερράγησαν, χάνοντας
κάθε σχέση και ισορροπία με το άμεσο και ευρύτερο
περιβάλλον τους. Εκτάθηκαν ανεξέλεγκτα και
μετασχηματίστηκαν σε απέραντες ανεξήγητες επικράτειες
παγιδευμένες, χωρίς νόημα, στις στρατηγικές του
μηχανοκινήτου μοντέλου αναγνώρισης και ερμηνείαςπροσέγγισής τους (βιομηχανίες αυτοκινήτων), όπως
επίσης και στη θηριωδία της οικοδομικής κατάκτησης και
τη διαμόρφωση των εδαφών, καθώς ο οικονομικός τομέας
των υπηρεσιών (βιομηχανία υπηρεσιών) προκάλεσε
ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμών από την
εποχή της πρώτης βιομηχανικής επανάστασης.
Οι εκτεινόμενες, ανεξέλεγκτες σε κάθε σχεδιασμό και
προγραμματισμό, πόλεις δεν μπορούσαν, πλέον, να
συγχρονιστούν με τα αναγκαία συστήματα υποδομών
που αποτελούσαν υποχρέωση του τοπικού διοικητικού
(κρατικού) μηχανισμού. Έτσι, άρχισαν να αποσυντίθενται
πολιτικά και κοινοτικά (γειτονιές, δημοτικά διαμερίσματα)
με αποτέλεσμα πολλές περιοχές της επικράτειάς τους
να μην απολαμβάνουν καμμία υπηρεσία υποδομής,
υγιεινής, υδροδότησης και συντήρησης. Τα τεχνικά
και πολιτισμικά αυτά κενά υπηρεσιών, την τεχνική ή
πραγματική αδυναμία ανταπόκρισης και εξυπηρέτησης
των δικαιωμάτων των πληθυσμών σε συγκέντρωση
και υπερ-συγκέντρωση, κάλυψε η δράση ιδιωτικών
επιχειρήσεων που χρηματοδότησαν την πραγματοποίησή
τους μεταβάλλοντας, στη συνέχεια, τη διάθεσή τους σε

εμπορικό προϊόν.
Φυσικά, αυτό συνέβη σε ορισμένες περιοχές του
πλανήτη όπου υπήρχαν ισχυρές θεσμικές-συνταγματικές
ρυθμίσεις και δυνατές ανταποκρίσεις των πολιτών. Σε
άλλες περιοχές, σε ηπείρους ολόκληρες, οι πολυεθνικές
εταιρίες και οι τοπικοί πολιτικοί και στρατιωτικοί
πυρήνες των διοικητικών ελίτ κατέλαβαν τα εδάφη
και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και, σε ορισμένες
περιπτώσεις, μετέτρεψαν ολοκλήρους πληθυσμούς
σε υπηκόους και δούλους χωρίς κανένα δικαίωμα
στα προφανή, στην Ευρώπη, στις Η.Π.Α. και στον
Καναδά, αλλά και σε διάσπαρτους γεωγραφικούς
αστικούς πυρήνες, δικαιώματα συλλογικής ευμάρειας
και αλληλέγγυας ζωής.
Οι πόλεις, εντέλει, σταμάτησαν να επιτελούν και να
υποστηρίζουν την εξαιρετική της δυνατότητάς τους
λειτουργία όπου, όπως θα έπρεπε, οι πολίτες, κοινοτικοί
συνδιαχειριστές, στις μικρές και μικρότερες αστικές
περιοχές τους, αλληλέγγυοι αγωνιστές των ζητημάτων
τους χρειαζόταν να ρυθμίζουν και ρύθμιζαν συλλογικά
καθεμία και όλες τις υποθέσεις τους. Οι συζητήσεις και
οι απόπειρες μελετών και δημοσίων προτάσεων για
την αναθεώρηση και διευθέτηση, την υιοθέτηση και την
εφαρμογή των νεοτερισμών του χώρου, του χρόνου
και των σχέσεων εξουδετερώθηκαν. Οι πόλεις έγιναν
έρμαια των ιεραρχημένων συστημάτων εξουσίας που
συνδέθηκαν αδιάσπαστα με τις οικονομικές ολιγαρχίες,
που εκμεταλλεύονται εμπορικά τις εκτάσεις τους. Οι
πόλεις μεταβλήθηκαν και, έκτοτε, ερμηνεύονται και
χειραγωγούνται ως πεδία άσκησης εργολαβικών
επενδύσεων και εμπορικών διακανονισμών. Σε
εμπορεύματα.
Καθώς διαμορφώνουμε και διαμορφωνόμαστε από
την εμπειρία του εικοστού πρώτου αιώνα, τόσο η
εγκατάσταση όσο και η διασπορά των ωφελημάτων του
ψηφιακού πολιτισμού και της δημοκρατικότερης από
ποτέ επικοινωνίας όσο και τα τεχνικά επιτεύγματα της
μηχανικής και της τεχνολογίας (συγκοινωνίες, κατασκευές
υποδομών, τεχνικά αντικείμενα της καθημερινής ζωής)
απέδωσαν και αποδίδουν ακόμη και συνεχώς τα οφέλη
τους.
Εργαλεία αλλά και κορυφαίες στην ιστορία δυνατότητες
ταχείας και ευέλικτης σύστασης ομάδων σκέψης,
συννενόησης και δράσεων, φαίνεται να ορίζουν την
επανεκκίνηση τόσο της κριτικής ανάγνωσης της αστικής
υπόθεσης και των ιδεολογικών παραθέσεών της όσο
και την απόρριψη των εγκληματικών ανορθολογικών
τακτικών κατασπατάλησης δημοσίων πόρων από
τα εργολαβικά επενδυτικά καρτέλ. Την επιδίωξη και
τη συλλογική παραγωγή νέων ιδεών που αμέσως
μπορούν να εκτεθούν παιδαγωγικά, να συζητηθούν,
να δοκιμαστούν και να εφαρμοστούν καθώς τυχαίνουν
της ενθουσιώδους αποδοχής, στον χρόνο και τον
χώρο, μέγαλων αριθμών πολιτών που αναγνωρίζουν
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τη σημασία τους και διαθέτουν τις δυνατότητες και τις
προθέσεις για την πραγματοποίησή τους αλλά και για
τη συνεχή κριτική παρακολούθησή τους.
Η εξαιρετική ποιότητα σχεδιασμού και τέλειων ρυθμίσεων
των σχέσεων του αστικού χώρου και των συλλογικών
εκφράσεων και συμπεριφορών, που καθορίζει ακριβώς
το νόημα της πόλης, αποτελεί το ερευνητικό και
εφαρμοσμένο πρόταγμα της στοχαστικής δράσης σε
πολλαπλές πειθαρχίες της επιστημονικής δράσης. Τόσο
στα πανεπιστήμια όσο και στις τακτικές και έκτακτες
ομάδες σκέψης και δράσης πολιτών, παράγονται και
προσφέρονται ποικιλίες προτάσεων για την ουσιαστική
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παραγωγή και τη διευθέτηση του αστικού νοήματος.
Ταυτόχρονα, οι μικρές και μεγαλύτερες ενότητες αστικών
περιοχών υφίστανται τα άτακτα αποτελέσματα των
εισβολών στρατηγικών ομάδων ιδιωτών, ξένων στις
κοινοτικές αστικές συλλογικές διαθέσεις, που όμως,
εξαιτίας της θεσμικής δυνατότητας (νομικό υπόβαθρο
ρυθμίσεων πράξεων και πρακτικών) επεμβαίνουν και
διαρρυθμίζουν ή απορρυθμίζουν τις λειτουργίες τμημάτων
των πόλεων ώστε να επιτύχουν την ανωτάτη δυνατή
κερδοφορία των επεμβάσεων-επενδύσεών τους.
Οι συγκεντρωμένοι πληθυσμοί των πόλεων αδυνατούν,
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έως τώρα, να αναδειχτούν πολιτικά και στοχαστικά ώστε
να μελετήσουν, να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν τις
ανάγκες και τα αιτήματά τους, να διαλέξουν τα κείμενα
-υποθέσεις και εκθέσεις ιδεών- όσο και τις απαραίτητες
αναπαραστάσεις τους, για τους τρόπους και τις χωρικές
εκφράσεις της ζωής τους. Μια τέτοια στρατηγική δράσης
χρειάζεται, φυσικά, την εμπλοκή των πολιτών στην
πειθαρχημένη μελέτη των ποικίλων προτάσεων, την
κριτική της ιστορίας της αστικής εξέλιξης, κάθε πόλης
χωριστά, την αποκρυπτογράφιση και αποκάλυψη των
μηχανισμών διαμόρφωσης και κατοχής του αστικού
και περι-αστικού χώρου από τη θεσμική επικυριαρχία
νομικών σχέσεων που, φυσικά, είναι ορισμένη από
τη δυνατή συμπλοκή των χειριστών των δημοσίων
θεμάτων, των ιδιοκτητών εδάφους-χώρου και των
εργολάβων εκτελεστών των διευθετήσεων (…όπως, οι
εξευγενισμοί γειτονιών ή ευρυτέρων περιοχών).
Επιχειρώντας μια ανάγνωση της ιστορικής εξέλιξης
της πόλης της Θεσσαλονίκης και του συσχετισμού των
ιστορικών σταδίων της εξέλιξής της με την ποικιλία των
φυσικών, πολιτικών και οικονομικών παραγόντων που
οδήγησαν στη μεταμόρφωση της διαθέσιμης έκτασής
της, χρειάζεται να αναφέρουμε τόσο το παράδειγμα της
εξάλειψης της εδαφικής ταυτότητας των στρατηγικών
στοιχείων της έκφρασης του ανάγλυφου της πόλης, όπως
τα ρέματα, που εξαλείφθηκαν, ισοπεδώθηκαν, ώστε να
δεσμευτούν και να διαμορφωθούν οι εκτάσεις τους σε
επιφάνειες, σε γεωμετρικά εμβαδά, οικοδομήσεων.
Χρειάζεται να αναφέρουμε την καταστροφική μετεξέλιξη
του ιπποδαμείου υποβάθρου της, που τόσο σωστά
προσανατόλισε ο πρώτος σχεδιαστής της, ώστε να
υποστηρίξει καθένα και όλα τα πρώτα και τα ύστερα
οικοδομήματα της συνεπούς εξέλιξής της, με τον φυσικό
αερισμό και ηλιασμό τους, σε κατειλημμένα εδάφη
επικυριαρχίας του αυτοκινήτου. Παράλληλα, η έξοχη
φυσική έκταση του Θερμαϊκού κόλπου μπορούσε να
υποστηρίξει τη θαλάσσια και παραθαλλάσια συγκοινωνία
τόσο στην περίμετρο του κόλπου όσο και με τις
εγγύς πόλεις σε μία ακτίνα ικανή για την πλεύση των
τεχνικά απαραιτήτων σκαφών. Χρειάζεται, εντέλει, να
αναφέρουμε την καταστροφική επιλογή ενός μικροτάτου
πολυδαπάνου δικτύου υπογείου σιδηροδρόμου (μετρό).
Αντιθέτως, το ήδη προ πολλού εγκαταστημένο, έως
λίγο μετά τον Β’ΠΠ, επίγειο σιδηρόδρομο (τραμ) θα
μπορούσε να υπερκαλύψει τόσο την πόλη και κάθε
γειτονιά της όσο και τις μικρές και μεγαλύτερες πόλεις
σε μία μέση απόσταση, συμβάλλοντας τόσο στην
αποσυμφόρηση της πόλης και την επάνοδο χιλιάδων
πολιτών ομήρων της εργασιακής ανάγκης τους, στις
κοινότητες της άμεσης περιφέρειάς της όσο και στην
ολοκλήρωση ενός πλήρους, συνεκτικού και λειτουργικού
δικτύου συλλογικών μεταφορών. Ένα δίκτυο που θα
αναβάθμιζε οικονομικά, πολιτικά και πολιτισμικά την
ευρύτερη περιοχή των ομόρων διοικητικών επικρατειών
(Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κιλκίς, Ημαθία, Πέλλα)

καθώς θα διέθετε τη γεωγραφική και πολιτισμική σημασία
της στο πλέγμα των κοινών συστάσεων σημασίας
τους.
Με τα προαναφερθέντα 3 παραδείγματα επιχειρώ να
διευκρινίσω τη σπουδαιότητα, αρνητική και θετική, όπως
συμβεί, των στρατηγικών τεχνικών επιλογών επί του
φυσικού υποβάθρου (στο έδαφος, στο υπέδαφος, στη
θάλασσα), που εξελίσσουν υπέροχα ή υπονομεύουν
την αστική ζωή, τις συλλογικές σχέσεις σε χώρο και
χρόνο.
Από αυτές τις αποφάσεις απείχαν παντελώς οι πολίτες
της πόλης, των ομόρων δήμων και κοινοτήτων, των
μακρινοτέρων αστικών και περι-αστικών σχηματισμών
στην ύπαιθρο χώρα. Πολίτες πνευματικά ισχυροί,
εκπαιδευμένοι στη σκέψη και στις τακτικές των
διεκδικήσεων, τόσο για τα ειδικά ζητήματα της εξέλιξης
της πολεοδομικής ανάπτυξης όσο και στην ποικιλία των
πολλαπλών και συνδυασμένων ζητημάτων ιδεώδους
συλλογικής εύρωστης ζωής.
Αντιθέτως, η πόλη υποτάχθηκε στη βία των ειδικών
αλλά και των διευθυντών των διαθέσεων και των
υποχρεώσεών τους. Φαίνεται, πλέον, πως το πλήρες
πλέγμα σχέσεων μεταξύ των πολιτών και των κάθε
φορά αντιπροσώπων διευθυντών των υποθέσεών
τους, πολιτικών και τεχνικών ειδικών, έχει εξελιχθεί
σε κατασταλτικό μηχανισμό επιβολής ανορθολογικών
οικονομικών επιβαρύνσεων. Αυτός ο μηχανισμός
που ενώνει, συγκρατεί και συνδυάζει τα συμφέροντα
εργολάβων δημοσίων έργων, πολιτικών υποκειμένων
και μικρο-ομάδων ειδικών συμφερόντων, επικρατεί
και υποτάσσει τις πόλεις και τις άμεσες επικράτειες
των ζωτικών εκδηλώσεών τους, την ύπαιθρο χώρα
αλλά και τα μικρά και γενικά δίκτυα επικοινωνιών και
συγκοινωνιών στις διαθέσεις του.
Η μόνη δυνατή απάντηση είναι η συλλογική, ταχεία
και πλήρης εξέλιξη της πνευματικής μεταμόρφωσης
των πολιτών κατοίκων, αναγνωστών, εφαρμοστών και
διαμορφωτών των διαθέσεών τους. Η εννόηση και η
υπεράσπιση του χώρου και του χρόνου των υποθέσεών
τους. Της δικής τους πόλης που δεν είναι, πλέον, η
περιορισμένη και ευκρινής στη συνάφειά της, επικράτεια
των ιστορικών παραδειγμάτων, αλλά ένα και πολλά
στη διασύνδεσή τους συστήματα αλληλεπιτιθέμενων
συστάσεων σημασίας και νοήματος που χρειάζεται να
εννοηθούν και να υπερασπιστούν στο διηνεκές τους.
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Πηδώντας Ταράτσες μέσα σε Σταυρόνημα:
Η Στρατιωτική ∆ιαχείριση
της Μητροπολιτικής Ζωής
Σπύρος Τζουανόπουλος
Ο Σπύρος Τζουανόπουλος είναι δικηγόρος και ανεξάρτητος ερευνητής. Το ερευνητικό του ενδιαφέρον εστιάζεται σε ζητήματα φιλοσοφίας δικαίου, ποινικής καταστολής και σύγχρονων μορφών
αστικότητας. Συμμετέχει στην Πρωτοβουλία Νομικών για την Ελευθερία.

το σπουδαίο του έργο Cities under Siege, ο
Stephen Graham παραθέτει μια εικόνα-διαφήμιση
για υπέρυθρους αισθητήρες ελικοπτέρων1. Το σχόλιο της διαφήμισης συνοδεύει την εικόνα ενός κράματος
ελικοπτέρου (από τη μια πλευρά στρατιωτικό με ρουκέτες
- από την άλλη αστυνομικό με υπέρυθρες κάμερες) και
έχει ως εξής: Από τη Βαγδάτη μέχρι το Μπατόν Ρουζ-σας
καλύπτουμε. Το κοινό σημείο των δύο τόπων είναι ότι
ο ουρανός τους φιλοξενεί ελικόπτερα των Η.Π.Α., είτε
Στρατού είτε Αστυνομίας. Η εικόνα αποτυπώνει τέλεια
το πνεύμα της εποχής μας που σηματοδοτεί μεταξύ
άλλων την άρση της διάκρισης στρατού και αστυνομίας,
εσωτερικού και εξωτερικού, μάχιμου και άμαχου.

Σ

Όπως εύστοχα σχολιάζει ο συγγραφέας, οι τρομοκρατικές επιθέσεις σε μητροπόλεις της Δύσης (Νέα
Υόρκη, Μαδρίτη, Λονδίνο, κ.λπ.) και οι στρατιωτικές
επιχειρήσεις-επιθέσεις σε πόλεις της Ανατολής όπως
η Βαγδάτη, Γάζα, Βηρυτό, κ.λπ. καταδεικνύουν αφενός ότι «ο ασύμμετρος πόλεμος είναι όχημα πολιτικής
βίας που διαπερνά διεθνικούς χώρους. Περαιτέρω, ο
σύγχρονος πόλεμος λαμβάνει χώρα σε σούπερ μάρκετ,
συγκροτήματα με ουρανοξύστες, υπόγειες σήραγγες και
γειτονιές. Συνεπώς, για πρώτη φορά από τον Μεσαίωνα,
οι τοπικές γεωγραφίες των πόλεων και τα συστήματα
που τις διασυνδέουν έχουν αρχίσει να κυριαρχούν τη
συζήτηση που αφορά τη γεωπολιτική, τον πόλεμο και
την ασφάλεια».
Ο Μισέλ Φουκώ κατέγραψε στα μέσα της δεκαετίας του
’70 την τάση των ανεπτυγμένων δυτικών κρατών, που
διενεργούσαν στρατιωτικές επεμβάσεις ή και κατείχαν
εδάφη, να εισάγουν αποικιοκρατικές τεχνολογίες από
τις αποικιοκρατούμενες περιοχές στο εσωτερικό τους.
Ο στοχαστής ονομάτισε την τάση αυτή ως «φαινόμενο
boomerang»: «Ενώ η αποικιοποίηση, με τις τεχνικές της
και τα πολιτικονομικά της όπλα, προφανώς μετέφερε
ευρωπαϊκά μοντέλα σε άλλες ηπείρους, είχε επίσης ένα
σημαντικό αποτέλεσμα boomerang στους μηχανισμούς
εξουσίας της Δύσης. Μια ολόκληρη σειρά αποικιακών
μοντέλων επέστρεψαν στη Δύση, και το αποτέλεσμα

ήταν πως η τελευταία θα μπορούσε να εφαρμόζει κάτι
που προσιδιάζει σε αποικιοποίηση, ή σε μια εσωτερική
αποικιοκρατία, στον εαυτό της». 2
Το φαινόμενο αυτό, η διαπλοκή δηλαδή τεχνικών, τεχνολογιών και αφηγήσεων που χρησιμοποιούνται από
τα κράτη της «ανεπτυγμένης Δύσης» στα θέατρα των
πολέμων και «επιστρέφουν» στις κατεχόμενες-εμπόλεμες πόλεις με την πορεία των χρόνων έχει ενταθεί και
εκτυλίσσεται σε μια περίοδο που οι πόλεις εξαπλώνονται
ταχύτατα και, ολοένα και περισσότερο, η ζωή βιώνεται
μέσα σε περιβάλλον μητροπολιτικό.
Ο Δεκέμβρης του 2008 ανέδειξε τη χρήση του αστικού
πεδίου σαν πολιτικό όπλο και ανάγκασε την εξουσία
να αναζητήσει νέες μεθόδους για να ανακτήσει τον
έλεγχο επί του εδάφους και επί των υποκειμένων. Από
τον Ιανουάριο του 2009 μέχρι και σήμερα, το ελληνικό
κράτος έχει εισαγάγει νέες αστυ-νομικές τεχνολογίες,
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νέες τεχνικές διαχείρισης της πόλης και των εξεγερτικών
γεγονότων. Οι μετασχηματισμοί που θα περιγραφούν
παρακάτω δεν αποτελούν ελληνική ιδιαιτερότητα: αποτελούν μάλλον προσαρμογή αυτής στους διεθνείς αντίστοιχους. Η ταχύτητα εκτύλιξης των μετασχηματισμών,
η επίκληση της έκτακτης ανάγκης και των ασύμμετρων
απειλών για τη στρατιωτικοποίηση της αστυνόμευσης
και τη διεύρυνση του Πανοπτικού και η αθόρυβη υλοποίησή τους ανεξαρτήτως κοινοβουλευτικού προσήμου
ή κυβέρνησης, επίσης δεν αποτελεί κάτι το πρωτότυπο.
Το μόνο ίσως που θα δώσει μια σουρεαλιστική νότα
είναι ότι η ελληνική επικράτεια αποτελεί ταυτόχρονα
μητροπολιτικό πεδίο της Δύσης, αλλά και αποικιακό
πεδίο μαχών της.
Από την αρχή πρέπει να γίνει κατανοητό πως η τάση της
στρατιωτικοποίησης της μητροπολιτικής ζωής δεν αφορά
μόνο τεχνολογία και μιλιταριστικά gadgets. Ασφαλώς,
με τη λήξη ενός πολέμου, τόνοι στρατιωτικού υλικού
γίνονται «μεταχειρισμένα» προϊόντα προς πώληση,
και η στρατιωτική βιομηχανία στοχεύει με το μάρκετινγκ
της σε σώματα ασφαλείας ως υποψήφιους αγοραστές
επαναξιοποιώντας το υλικό αυτό. Ένα εργαλείο όμως
ξεκομμένο από το σύστημά του είναι παντελώς άχρηστο,
ένα ρετρό αντικείμενο. Με τα λόγια του Καστοριάδη, «Το
τεχνικό γεγονός δεν είναι δυνατόν να περισταλεί στο τεχνικό αντικείμενο. Το τεχνικό αντικείμενο δεν είναι τίποτα
ως τεχνικό αντικείμενο έξω από το τεχνικό σύνολο στο
οποίο ανήκει. Αλλά και το ίδιο το τεχνικό σύνολο δεν έχει
νόημα έξω από το οικονομικό ή κοινωνικό σύνολο. Είναι
η γαλέρα αυτή που καθορίζει τη δουλεία, ή η δουλεία
αυτό που καθιστά δυνατή τη γαλέρα».3
Τα εργαλεία αυτά δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν
στις μητροπόλεις αν η χρήση τους δεν συνοδευόταν από
κατάλληλες αφηγήσεις, θεσμίσεις και νομιμοποιητική
προπαγάνδα. Αυτό που συμβαίνει στο εσωτερικό των
δυτικών μητροπόλεων δεν είναι λοιπόν μια απλή τεχνική
αναβάθμιση της καταστολής ή η όξυνσή της, αλλά κάτι
βαθύτερο: πρόκειται για την αλλαγή του τρόπου ελέγχου
των απείθαρχων υποκειμένων στο μητροπολιτικό πεδίο,
με την εισαγωγή ενός ολόκληρου πλέγματος οργάνωσης,
τεχνικών, αντιλήψεων και γλώσσας από τα αποικιακά
πεδία μαχών στις καρδιές των μητροπόλεων.

Η Αθήνα ως πεδίο μάχης
«Τι διαφορά έχει ο θεός Δίας από την ομάδα ΔΙΑΣ;
Ο θεός Δίας μένει στον Όλυμπο, η ομάδα ΔΙΑΣ στα
Έβερεστ»
Παροιμία της Πατησίων

Τα μέσα της δεκαετίας του ’80 βρίσκουν την αστυνομία
να διαρρηγνύει τη σχέση της με τον στρατό. Η ανέγερση
της ΓΑΔΑ, η απόκτηση ειδικού εξοπλισμού κάθε λογής
(μοτοσυκλέτες, εκπαιδευμένα σκυλιά, πυροτεχνουργικά,
πληροφοριακή αναβάθμιση των Η/Υ, κ.λπ.) και η ίδρυση
εργαστηρίων και εξειδικευμένων κεντρικών υπηρεσι-

ών (Δίωξη Ναρκωτικών, Κρατική, Εγκληματολογικό,
κ.λπ.) σηματοδότησαν το πέρασμα από την εποχή
του «δρόμου» στην εποχή της επιστημονικής-τεχνικής
αντιμετώπισης του εγκλήματος.4
Στις αρχές της νέας χιλιετίας, η ελληνική αστυνομία
προσπάθησε να ανταποκριθεί στην αλλαγή του χάρτη
της πόλης και στη «νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας» με
πυλώνες την «καταπολέμηση» της τρομοκρατίας, του
οργανωμένου εγκλήματος και της παράνομης μετανάστευσης. Κατά καιρούς, ιδρύονταν ειδικά σώματα
για συγκεκριμένα πεδία του μητροπολιτικού (όπως
η ομάδα Ζήτα και η βραχύβια ομάδα Σίγμα για τους
«κοντράκηδες»), αλλά παρά το ότι υπήρχαν τμήματά
της που προσιδίαζαν σε στρατιωτικές μονάδες (ΕΚΑΜ,
ΜΑΤ, Τμήμα Τεθωρακισμένων), η μητρόπολη και ο έλεγχός της δεν είχε ιδωθεί ακόμα σαν στρατιωτικό πεδίο
μάχης: Η αστυνομία ήταν, ακόμη, ο υπερασπιστής του
νοικοκυριού από τους κλέφτες και της νεολαίας από τα
ναρκωτικά.5
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες επιτάχυναν την προσαρμογή της
ΕΛΑΣ στις διεθνείς απαιτήσεις της «νέας αρχιτεκτονικής
ασφάλειας» που έβαζε στο στόχαστρο το οργανωμένο
έγκλημα, την τρομοκρατία και την παράνομη μετανάστευση. Οι ΟΠΚΕ ιδρύθηκαν με υπουργική απόφαση
τον Φεβρουάριο του 2001.6 Αποτελούσαν ομάδες των
τεσσάρων, οπλισμένες με υποπολυβόλα και με τζιπάκια
και σχεδιάστηκαν να αποτελέσουν τις «ειδικές δυνάμεις»
της Ασφάλειας για επιχειρήσεις του ενδιαφέροντός
της. Σε ένα άλλο επίπεδο, αυτό της αντιμετώπισης
των διαδηλώσεων, τα ΜΑΤ αυξάνονταν σε αριθμό και
εξοπλίζονταν ολοένα και περισσότερο, αποτελώντας
την κορωνίδα δημόσια έκφραση της κρατικής βίας στη
μητρόπολη. Τα ΜΑΤ εξάλλου ήταν το πρώτο σώμα που
χρησιμοποίησε χακί διακριτική στολή που απομακρυνόταν από την αστυνομική αισθητική, παραπέμποντας
ευθέως σε στρατιωτικό σώμα.
Τα εξεγερτικά γεγονότα του Δεκεμβρίου του 2008
ανέδειξαν τις αδυναμίες μιας αστυνομίας που δεν είχε
ακολουθήσει τη μετεξέλιξη της Αθήνας σε μητρόπολη.
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κινητή τηλεφωνία
και η μητροπολιτική αντικουλτούρα (γήπεδο, χιπ χοπ,
κ.λπ.) είχαν διαμορφώσει ένα νέο μητροπολιτικό πεδίο
ευελιξίας, διασποράς, ταχύτητας, πολλών γλωσσών και
κωδικών που το κράτος συνολικά δεν ήταν σε θέση να
αντιληφθεί και να ακολουθήσει, πολλώ δε μάλλον να
ελέγξει και να το αστυ-νομεύσει. Η εξέγερση φανέρωσε
μια αστυνομία σε πανικό, με ΜΑΤ εξουθενωμένα να
τρέχουν σε όλη την Ελλάδα, Ζητάδες να πυροβολάνε
πανικόβλητοι στον αέρα προσπαθώντας να ελέγξουν
πλήθη, ΥΜΕΤ να φυλάνε το –ήδη καμμένο– χριστουγεννιάτικο δέντρο και τα ΕΚΑΜ σε ρόλο ΜΑΤ να φυλάνε
τα σκαλιά της Βουλής!
Με την ύφεση των εξεγερτικών γεγονότων, άρχισαν
εντατικές συζητήσεις στα ανώτατα αστυνομικά κλιμά-
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κια και την πολιτική ηγεσία για το τι μέλλει γενέσθαι.
Πολύ εύστοχα επισημαίνει ο Χρήστος Φιλιππίδης ότι η
πολιτική που σχεδιάστηκε μετέπειτα είχε άξονα τη θεωρία και την πρακτική της «αντιεξέγερσης» που στόχο
έχει να «(ξανα)κερδίσει τις καρδιές και τα μυαλά του
πληθυσμού».7 Ο τότε Υπαρχηγός της ΕΛΑΣ Γιάννης
Ραχωβίτσας συνέλαβε την ιδέα μιας αστυνομικής ομάδας με μοτοσυκλέτες που θα επεμβαίνει ταχύτατα και
με επιθετικότητα και ο στρατηγός Γιώργος Σταύρακας
ανέλαβε να συγκροτήσει τη μονάδα Δύναμης Ελέγχου
Ταχείας Αντίδρασης (ΔΕΛΤΑ).
Με δικά του λόγια, «Η ΔΕΛΤΑ συγκροτήθηκε με απόφαση
της πολιτικής εξουσίας σε μια περίοδο που εκτιμήθηκε
από την ίδια ότι υπήρχε μεγάλη αναγκαιότητα. Έχοντας
χαθεί ο έλεγχος της δημόσιας τάξης, την περίοδο που
ακολούθησε τον Δεκέμβριο του ‘08, αποφασίστηκε η
δημιουργία μιας μονάδας που θα ενεργούσε αποκλειστικά
και μόνο σε καταστάσεις όπου οι υπόλοιπες αστυνομικές δυνάμεις αδυνατούσαν να ανταποκριθούν. […]
Σε τέτοιου τύπου ειδικές μονάδες τα κριτήρια επιλογής

Οι ομάδες ∆ΙΑΣ και ∆ΕΛΤΑ (κυρίως η
δεύτερη) αποτέλεσαν την πρώτη ουσιαστική ενσωμάτωση στρατιωτικού δόγματος στην αστυνομική λογική.
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είναι πάντα ιδιαίτερα. Πρέπει να είναι άνθρωποι που
δεν φοβούνται τα σκληρά περιστατικά, που διαθέτουν
απόθεμα ενέργειας και ψυχής, που είναι πειθαρχημένοι
και με σεβασμό. Ο μέσος όρος ηλικίας της ΔΕΛΤΑ ήταν
28 με 30 έτη, οι περισσότεροι είχαν εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα στο παρελθόν, ήταν δηλαδή “ψημένοι” στη
δουλειά κι όχι άγουρα παιδιά από τη σχολή αστυνομίας,
κάτοχοι διπλώματος δικύκλου και είχαν περάσει –κατά τη
στρατιωτική τους θητεία– από εκπαίδευση των ειδικών
δυνάμεων του ελληνικού στρατού.»8
Οι ομάδες ΔΙΑΣ και ΔΕΛΤΑ (κυρίως η δεύτερη) αποτέλεσαν την πρώτη ουσιαστική ενσωμάτωση στρατιωτικού
δόγματος στην αστυνομική λογική. Ειδικότερα, οι Δέλτα
εφάρμοσαν τακτικές hit and run, εφορμώντας με δίκυκλα
πάνω σε πλήθη βίαια, προκαλώντας τον πανικό και
«εξουδετερώνοντάς» τα. Σχεδόν αποκλειστικός χώρος
δράσης τους αποτέλεσαν τα Εξάρχεια: εξάλλου, στην
ελληνική δημόσια συζήτηση, το άβατο των Εξαρχείων
ήταν (είναι) ένα καθεστώς που για πυκνούς συμβολικούς λόγους έπρεπε να σπάσει. Οι ΔΕΛΤΑ εφάρμοζαν
ξαφνικές επιθέσεις και είτε προέβαιναν σε άσκηση
κατασταλτικής βίας είτε σε μεμονωμένες συλλήψεις και
κατόπιν αποσύρονταν.
Η αιφνιδιαστική και με όρους τρομοκρατίας επέμβαση
κατά το δοκούν στη γειτονιά των Εξαρχείων έχει ενδιαφέρουσα ομοιότητα με το δόγμα που εφάρμοσε ο
ισραηλινός στρατός μετά τη συμφωνία του Όσλο. Στη
συμφωνία αυτή, το Ισραήλ συμφώνησε να αποσυρθεί
από πόλεις και χωριά των Παλαιστινίων υπό την επιφύλαξη μιας συνθήκης «εξαίρεσης» που κατοχύρωνε
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το δικαίωμα, υπό τις κατάλληλες συνθήκες τις οποίες
θα όριζε μόνο του, την εισβολή στις γειτονιές αυτές για
αναζήτηση υπόπτων και τη μεταγωγή αυτών στο Ισραήλ
για ανάκριση και κράτηση. Με τα λόγια του διοικητή του
IDF, «αυτό που χρειάζεται δεν είναι η παρουσία μας εκεί,
αλλά να μπορούμε να δρούμε εκεί».9
Τα διακριτικά των σχολείων, που έχουν περάσει κατά τη
στρατιωτική τους θητεία καθώς και τα διάφορα σύμβολα
στα κράνη των ΔΕΛΤΑ ήταν ενδείξεις μιας μιλιταριστικής
ιδεολογίας της ομάδας. Όσον αφορά την «επάνδρωσή»
της, διαπιστώνει κανείς ότι αποτελεί μείγμα «ψημένων»
στα ήθη της πόλης και ανθρώπων μεγαλωμένων στην
ελληνική επαρχία.
Η Debora Cowen, στο έργο της National Soldiers and
the War on Cities, περιγράφει το πώς οι επαγγελματικοί Hi-tec στρατοί της Δύσης επανδρώνονται, κατά
πλειοψηφία, από ανθρώπους επαρχιακών μικρών
πόλεων και χωριών της υπαίθρου10. Κατά την Cowen,
τα άτομα αυτά εμφορούνται από τις εθνικές αφηγήσεις
που παραπέμπουν σε μια βουκολική εδαφική αυθεντικότητα και φυλετική καθαρότητα του παρελθόντος που
απειλείται από την κοσμοπολιτική, πολυπολιτισμική και
διαφυλετική πραγματικότητα των πόλεων. Ο τοπικιστικός εθνικισμός και τα οικονομικά κίνητρα καθιστούν
τους στρατευμένους προνομιακή «πρώτη ύλη» για την
κατασκευή στρατιωτών ή στρατιωτικοποιημένων αστυνομικών, που θα δράσουν στο εσωτερικό των πόλεων
αντιμετωπίζοντας το αστικό υποκείμενο ως τον «Άγριο
Άλλο», αναγνωρίζοντας το αστικό πεδίο ως υπαρξιακά
ξένο, απειλητικό και επικίνδυνο, εχθρικό. Στο ίδιο έργο,
η Cowen παραπέμπει σε πολλά μιλιταριστικά ιστολόγια
με λόγο που αναμιγνύουν τον επαρχιώτικο πατριωτισμό με αναφορές στην πόλη ως τόπο γενικευμένου
εκφυλισμού και παρακμής. Ένα απλό googling στις
αντίστοιχες ελληνικές ιστοσελίδες θα επιβεβαιώσει
αβίαστα τα ίδια συμπεράσματα στα καθ΄ ημάς.
Στο ελληνικό παράδειγμα, η αναγνώριση του εχθρού ως
«Άλλου» σημαδεύτηκε χαρακτηριστικά από το πέρασμα
του Νίκου Δένδια την ίδια περίοδο από το υπουργείο
Δημοσίας τάξης. Ο περιβόητος κουκουλονόμος11 προσδιόρισε την κουκούλα ως το διακριτικό γνώρισμα του
υποκειμένου που πρέπει να κατασταλεί: εξάλλου, η
κάλυψη του προσώπου επιτρέπει τη συλλογική αμφισβήτηση του μονοπωλίου της πληροφορίας και της βίας
από πλευράς κράτους και συνεπώς η καταπολέμησή
της είναι κρίσιμη.
Επί ημερών Δένδια, η ελληνική αστυνομία έγινε φορέας
βαθιάς μιλιταριστικής μετάλλαξης. Η στρατιωτική ορολογία εισήχθη αποφασιστικά και συστηματικά στο λεξιλόγιο
του υπουργείου και του δημόσιου λόγου που εξέφερε.
Ο όρος ανομία χρησιμοποιείτο συχνά ως αναφορά για
περιοχές που το μονοπώλιο της εδαφοκυριαρχίας12
του κράτους τίθετο υπό έμπρακτη αμφισβήτηση από

πρακτικές κατοίκων ή άλλων οργανωμένων υποκειμένων
(βλ. Εξάρχεια, Σκουριές, Κερατέα).13 Οι επιχειρήσεις
της Αστυνομίας ονοματίζονταν κατά το ειρωνικό πρότυπο των αντίστοιχων στρατιωτικών επιχειρήσεων που
σκοπό έχουν να πλήξουν το «ηθικό του αντιπάλου».
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η άνευ προηγουμένου
επιχείρηση «Ξένιος Ζευς» που οδήγησε στα κρατητήρια εκατοντάδες αλλοδαπούς, τοξικοεξαρτημένους και
μικροεγκληματίες και εμπέδωσε το στρατιωτικό δόγμα
στην πόλη με την επανεισαγωγή των ΟΠΚΕ στις περιπολίες του κέντρου.
Ο υπουργός είχε σειρά επαφών με τις αστυνομικές αρχές
της Νέας Υόρκης και τον πρώην δήμαρχο Ρούντολφ
Τζουλιάνι14. Οι πρώτες ήταν πρωτοπόρες στην στρατιωτικοποίηση της δομής τους με την ίδρυση των SWAT
και της αλλαγής της αντίληψης του ελέγχου της μητρόπολης και ο δεύτερος ο εφαρμοστής της κατασταλτικής
λογικής του «σπασμένου παράθυρου» και της μηδενικής
ανοχής. Σειρά επαφών έγιναν και με αντιπροσώπους
της ισραηλινής αμυντικής βιομηχανίας για αντίστοιχα
ζητήματα.
Τον Σεπτέμβριο του 2012, η ΕΛΑΣ υιοθέτησε τακτικές
επικοινωνιακής διαχείρισης του ισραηλινού στρατού
χρησιμοποιώντας τα ΕΚΑΜ για την εκκένωση των
καταλήψεων ΔΕΛΤΑ, Βίλα Αμαλία, Πατησίων 61 και
Σκαραμαγκά και Λέλας Καραγιάννη, βιντεοσκοπώντας
τις εφόδους και δημοσιοποιώντας τες σε δικό της κανάλι στην πλατφόρμα youtube. Ακόμα πιο επιθετική
και χυδαία, αγγίζοντας τα όρια της ναζιστικής λογικής,
υπήρξε η κοινή επιχείρηση Αστυνομίας-ΚΕΕΛΠΝΟ για
τον «έλεγχο οίκων ανοχής», που οδήγησε στη σύλληψη
32 οροθετικών και στη δημόσια διαπόμπευσή τους με
την προβολή φωτογραφιών και βίντεο ως «δημόσιος
κίνδυνος υγείας».15
Παράδειγμα, μάλιστα αναβαθμισμένο, στρατιωτικού
τύπου διαχείρισης γεγονότος αστικής αναταραχής ήταν
αυτό της 6ης Δεκεμβρίου 2014. Στο πλαίσιο αλληλεγγύης
στον κρατούμενο απεργό πείνας Νίκο Ρωμανό, ένα
μεγάλο πλήθος ανθρώπων διαδήλωσε και, καταλήγοντας στην περιοχή των Εξαρχείων, συγκρούστηκε με
τις αστυνομικές δυνάμεις. Οι τελευταίες, κατά την περιγραφή των χειρισμών τους στα ΜΜΕ, χρησιμοποίησαν
λόγο που περιγράφει κινήσεις σε πεδίο μάχης, με όρους
όπως «προέλαση», «κατάληψη εδάφους», «εναέρια
κάλυψη», «εκκαθάριση της περιοχής» κ.α.
Για πρώτη φορά από την κατάργηση της χρήσης τους,
χρησιμοποιήθηκαν αύρες ισραηλινής κατασκευής
(υδροφόρα αστυνομικά οχήματα), οι οποίες ανέλαβαν
να διασπάσουν τα οδοφράγματα και να «φτάσουν
στην πλατεία». Είναι ενδιαφέρον ότι υπήρξε η σκέψη
της χρήσης ενός σώματος νεαρών αστυνομικών με
ενδυμασία παρόμοια με αυτή των διαδηλωτών, σε
μεγάλους αριθμούς, που σκοπό είχε να παρεισφρήσει
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στους συγκρουόμενους διαδηλωτές και να προβεί σε
συλλήψεις, κατά τα πρότυπα των Mista’arvim16. Το
εγχείρημα παρ’όλα αυτά θεωρήθηκε επικίνδυνο και οι
επιτελείς απέσυραν τους μεταμφιεσμένους αστυνομικούς
από το σημείο17.
Κυρίαρχη εικόνα στα δελτία ειδήσεων ήταν η εικόνα
της υπέρυθρης κάμερας του ελικοπτέρου της ΕΛΑΣ
που πετούσε πάνω από τα Εξάρχεια και κατέγραφε τις
συγκρούσεις και ιδιαίτερα διαδηλωτές που είχαν ανέβει
σε ταράτσες πολυκατοικιών μέσα σε σταυρόνημα. Η
δημοσιογραφική φρασεολογία ήταν ενδεικτική: «Αμέσως
μόλις έπεσε η πρώτη μολότοφ από ταράτσα χθες στα
Εξάρχεια η θερμική κάμερα από το ελικόπτερο της
Αστυνομίας αποκάλυψε την ύπαρξη ολόκληρου αερομεταφερόμενου τάγματος αναρχικών πάνω στις κορυφές,
δηλαδή στις ταράτσες, αρκετών πολυκατοικιών, σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής.[…] αυτοί οι δρόμοι που
βρίσκονται δηλαδή γύρω από την πλατεία Εξαρχείων
και μέσω αυτών των δρόμων εξελίχθηκε η αστυνομική
επιχείρηση για τον περιορισμό των αναρχικών και τελικά,
για την εκκαθάριση της περιοχής»18.
Η μέσευση της εικόνας από το σκόπευτρο της
υπέρυθρης κάμερας, απεκδύει ένα άτομο από τα
χαρακτηριστικά του, παρουσιάζοντάς το σαν μια
σκιά. Πρόκειται για πολύ γνώριμη εικόνα από εικόνες
που αναπαράγονται από πεδία μαχών, εξάλλου το
εργαλείο είναι ίδιο. Η ίδια εικόνα, ηλεκτρονική και πολύχρωμη, αναπαράγεται στον κινηματογράφο και στα
video games, χωρίς καμία διαφορά. Σε αυτό το θέαμα
βίας, το επονομαζόμενο militainment (όρος συνδυαστικός
του military και του entertainment), το υποκείμενο καθίσταται φονεύσιμο, ενώ ο θεατής εθίζεται σε μια εύπεπτη
βία και αποστασιοποιείται από τον άνθρωπο-φιγούρα
που στοχεύεται. Τελικά, ο άνθρωπος-περίγραμμα, ο
άνθρωπος-στατιστικό σύνολο, είναι ο ιδεότυπος της
κυριαρχίας για το υποκείμενο της μητρόπολης: μια
ύπαρξη απογυμνωμένη από τη ζωή, που όταν αποστρατεύεται από τους μηχανισμούς πειθάρχησης είναι
ένας νόμιμος στόχος.
Η στρατιωτικοποίηση της ζωής στη μητρόπολη είναι
μια πραγματικότητα για όλες τις δυτικές μητροπόλεις,
ενώ στην Αθήνα εκδιπλώνεται με διαφορετικό τρόπο
και ένταση. Σίγουρα, όμως, είναι ένα φαινόμενο που
συμπληρώνει το ψηφιδωτό των μεταλλαγών που τα
κινήματα δεν έχουν δώσει –και οφείλουν να δώσουν
συγκροτημένα– απάντηση. Μέχρι τότε, είναι μάλλον
ασφαλές το συμπέρασμα ότι πραγματοποιείται η δυστοπική επισήμανση του Homi Bhabha για τη σχέση που
μπορεί να έχει ο φόβος και ο χώρος: Ο όρος «περιοχή»
(σ.σ. «territory») απορρέει από αμφότερες τις λέξεις terra
(γη) και terrare (εκφοβίζειν), εξ ου και το «territorium»,
το μέρος που οι άνθρωποι φοβούνται.19
--------------------------------------------------------
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Επιτήρηση, Αποθήκευση & «Έξυπνο» Μέλλον:
Η Περίπτωση της Amazon
John Malamatinas
Ο John Malamatinas ζει στις Βρυξέλλες, στην Κολωνία και στη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται σε αντικαπιταλιστικές ομάδες και δίκτυα. Ασχολείται κυρίως με θέματα εθνικισμού, κοινωνικών αγώνων και κρίσης στην Ελλάδα.

όσο διαφορετικό θα είναι το μέλλον μας σε 30
χρόνια από τώρα; Η συζήτηση για την εποχή
του ψηφιακού καπιταλισμού είναι πλέον εδώ
και όλοι παίρνουμε μέρος σ’ αυτήν.

Π

Κατά τη διάρκεια των μεταπολεμικών χρόνων, υπήρχε
το όνειρο του να δουλεύουμε λιγότερο μέσω της καινοτομίας και του αυτοματισμού. Παρ’όλο που η γενιά του
“Back to the future” μεγάλωσε στη δεκαετία του ‘80 με
τέτοιες αφηγήσεις, ενώ προετοίμαζαν ταυτόχρονα τον
δρόμο για τη γενιά των “Millennials” η οποία θα έμπαινε
στην Εποχή της Πληροφορίας, ιπτάμενα αυτοκίνητα δεν
κατάφεραν να υπάρξουν ακόμα. Οι λεγόμενοι «Trekkies»

που ήταν κατά βάσιν άνδρες και οι οποίοι το ’80 και το
’90 ήταν αρχικά ηγέτες στο λογισμικό (Bill Gates), μετά
καινοτόμοι (Steve Jobs) και τώρα πολυτάλαντοι (Jeff
Bezos), έχουν μεταλλαχθεί και πλέον καθορίζουν τον
ρυθμό της αλλαγής εδώ και 20 χρόνια.
Μέσα σ’ όλα αυτά όμως, οι σκοποί όλων των ονείρων
αυτών δεν έχουν ουσιαστικά αλλάξει τίποτε: κάθε μία
από τις τρελές λεπτομέρειες της σειράς του Star Trek,
είτε η αυτόματη τηλεμεταφορά, είτε η τεχνητή νοημοσύνη ή η αιώνια ζωή, παραμένουν ακόμη στο μακρινά
σχέδια των ηγετών της Silicon Valley και των άλλων
τεχνολογικών κέντρων σε όλο τον κόσμο. Η επανάσταση
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του διαδικτύου, η ψηφιοποίηση και η καταμέτρηση του
υπαρκτού κόσμου, δημιουργούν τη βάση ενός φουτουριστικού κόσμου, κάτι το οποίο δεν φαίνεται πλέον
και τόσο ουτοπικό, όπως έχει δείξει και η τηλεοπτική
σειρά Black Mirror. Η κωμική σειρά Silicon Valley δείχνει
επίσης πολύ γραφικά τη φιλοδοξία όλων αυτών των
ηγετών στον τομέα της τεχνολογίας, να προσφέρουν
ευτυχία σε όλη την ανθρωπότητα. Παρ’ όλα αυτά, δεν
έχουν καταφέρει κάτι τέτοιο ως τώρα...

Ψηφιοποίηση: Εκεί όπου η Αριστερά και η
Αντιεξουσία παραμένουν απούσες
Εδώ και πολύ καιρό, η Αριστερά δεν δείχνει να κάνει
καμία προσπάθεια να μάθει από την τραυματική και αποτυχημένη εμπειρία του τεχνο-φουτουριστικού οράματος
της Σοβιετικής Ένωσης. Μπροστά στο θεωρούμενο,
και παραδεκτό από καιρό, τέλος αυτής της ιστορίας,
δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε πάνω απ’ όλα έναν
εναλλακτικό ρόλο της τεχνολογίας στον κόσμο μας. Κάθε
τέτοια συζήτηση ξεκινά κάπως έτσι: μας έχουν όλους
κυριέψει οι ψηφιακές διαδικασίες και σήμερα έχουμε
ήδη γίνει μέρος τους.
Ταυτόχρονα όμως, καμία πολιτική ομάδα δεν μπορεί
να επιβιώσει χωρίς τη χρήση των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης στις δημόσιες σχέσεις της. Πολλοί από εμάς
μετράμε την επιτυχία μας σύμφωνα με τον αριθμό των
“likes” που έχουμε λάβει. Για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, παρ’όλα αυτά, η αυτοματοποίηση συνεχίζει να
ακούγεται μία τρομακτική λέξη.
Η ριζοσπαστική Αριστερά έχει αναφερθεί αρκετές
φορές στην εξέλιξη των Google, Facebook, Amazon,
κλπ. Φαίνεται όμως σαν να κοιμούνται επί της ουσίας.
Τα προγράμματα του Γερμανικού κόμματος Die Linke
και διαφόρων τεχνοκρατικών ομάδων και ΜΚΟ έχουν
επικεντρωθεί μόνο στα θέματα των ψηφιακών δικαιωμάτων, χωρίς να υπάρχει ίχνος κάποιας καινοτομίας από
την Αριστερά. Οι μαζικές αλλαγές στην παραγωγή και
αναπαραγωγή στην κοινωνία έχουν αναγνωριστεί, αλλά
οι αντίπαλοι είναι ήδη πολύ μεγάλοι και παντοδύναμοι
και το σύστημα είναι πολύπλοκο και υπερφορτωμένο.

Ο αγώνας εντός του γίγαντα της εφοδιαστικής αλυσίδας και του διαδικτύου
Amazon, ο οποίος καταφέρνει να κρύψει τους πραγματικούς του σκοπούς
πίσω από ένα προσωπείο λιανικού
εμπορίου, μπορεί να αποτελέσει την
ευκαιρία για τα κινήματα να ξεφύγουν
από την πλήξη και την απραξία.
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Επίσης, οι ευκαιρίες για την οργάνωση των εργατών
μερικής απασχόλησης, εργατών γνώσης, εργατών
στον τομέα των μεταφορών και σε start-up επιχειρήσεις
μένουν ακόμη ανεκμετάλλευτες (εκτός από πολύ λίγες
εξαιρέσεις).
Ο αγώνας εντός του γίγαντα της εφοδιαστικής αλυσίδας
και του διαδικτύου Amazon, ο οποίος καταφέρνει να
κρύψει τους πραγματικούς του σκοπούς πίσω από ένα
προσωπείο λιανικού εμπορίου, μπορεί να αποτελέσει
την ευκαιρία για τα κινήματα να ξεφύγουν από την πλήξη
και την απραξία.
Η Amazon εγκαθιδρύει το νέο σχέδιο για την αναδιοργάνωση του κόσμου της εργασίας και αυτό θα επεκταθεί σε όλη τη βιομηχανία. Γι’ αυτό, είναι σημαντικό να
αναλύσουμε τη λογική της και τη λογική της αντίστασης
εναντίον της.

Το «παντοπωλείο» Amazon - Ο γίγαντας
της εφοδιαστικής αλυσίδας και της τεχνολογίας
Εδώ πρόκειται για τη φανταστική ιστορία μιας νεοφυούς
(start-up) επιχείρησης που δημιουργήθηκε από έναν
μύθο. Ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, προέρχεται
από το κεφάλαιο (hedge fund) DE Shaw της Wall Street,
κατευθείαν από τους κύκλους των λεγόμενων nerds,
των οποίων αποκλειστικός σκοπός είναι να βγάζουν
πολύ χρήμα. Ο Τζεφ Μπέζος άφησε την καλοπληρωμένη δουλειά του για να ξεκινήσει τη ριψοκίνδυνη
διαδρομή του πάνω στα κύματα του τεράστιου κόσμου
του διαδικτύου.
Η ιστοσελίδα amazon.com εγγράφηκε την 1η Νοεμβρίου του 1994. Στις 9 Αυγούστου του ίδιου χρόνου, η
Netscape Communications ξεκινάει τον πρώτο browser
Mosaic Web, ανοίγοντας τον δρόμο του διαδικτύου στο
ευρύ κοινό. Το ίντερνετ ετοιμάζεται να απογειωθεί. Ο
Μπέζος και η μικρή του ομάδα, μεταξύ τους η γυναίκα
του Mackenzie και ο τεχνικός Shel Kaphan, εργάστηκαν
για 2 χρόνια, προετοιμάζοντας το επιτυχές λανσάρισμά
τους.
Την πρώτη εβδομάδα μετά το ξεκίνημα της Amazon, τον
Απρίλιο του 1995, ήρθαν παραγγελίες 12.000 δολαρίων,
αλλά παραδόθηκαν βιβλία αξίας μόνο 846 δολαρίων. Τη
δεύτερη εβδομάδα έλαβαν παραγγελίες 14.000 δολαρίων
και έκαναν παραδόσεις αξίας 7.000 δολαρίων. Ο μακρύς
δρόμος μέχρι το σημερινό άριστο σύστημα παράδοσης
-η εταιρεία διαφημίζει ότι μπορούν να παραδώσουν
μέσα σε μια μόλις ώρα- ξεκίνησε στην πραγματικότητα
με ιδιαιτέρως μικρά βήματα. Αφού λύθηκαν τα εφοδιαστικά προβλήματα με το χάος της αποθήκευσης και
της παράδοσης, άρχισε η επέκταση, η οποία οδήγησε
στο κεντρικό σύνθημα του μελλοντικού οράματος της
Amazon. Οι παραγγελίες ανέβαιναν καθημερινά, όπως
και οι επενδύσεις. Επέκταση για τον Μπέζος και την
ομάδα του σήμαινε άμεση επανεπένδυση όλων των
διαθέσιμων οικονομικών πόρων.
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Η πρωτόγνωρη εξέλιξη του διαδικτύου, από το 2000
και μετά, συνεισέφερε σημαντικά σε όλα αυτά. Η βασική
αρχή ήταν απλή: Ας πούμε πως έχουμε ένα μαγαζί το
οποίο πουλάει καταρχήν βιβλία και μετά διαδοχικά πολλά
άλλα αγαθά, κάτι που προφανώς βρίσκεται πέρα από
τις δυνατότητες των κανονικών πολυκαταστημάτων.
Πώς γίνεται αυτό;
Η βασική αρχή της πλατφόρμας στην πραγματικότητα παρακάμπτει τους φυσιολογικούς περιορισμούς των δύο άκρων της αγοράς, δηλαδή τον
παραγωγό και τον καταναλωτή. Η εμπιστοσύνη
προς την Amazon μεγαλώνει ολοένα χωρίς όρια και
έχει λάβει προφητικές διαστάσεις. Επιχειρήσεις που
βασίζονται σε παρόμοιες καπιταλιστικές πλατφόρμες
εμφανίζονται σαν μανιτάρια.
Σήμερα το όραμα των διαδικτυακών «παντοπωλείων»
είναι μια πραγματικότητα. Στο μεταξύ, αλγόριθμοι καθορίζουν τα βήματα των εργατών στις αποθήκες και ο
νέος τρόπος αγορών έχει τέλεια προσαρμοστεί στις
ευέλικτες συνθήκες εργασίας της κοινωνίας. Η Amazon
απασχολεί 118.000 άτομα παγκοσμίως. Λειτουργεί
υπεράνω όλων των συνόρων και έχει γίνει ο φόβος του
κάθε λιανοπωλητή -και όχι μόνο. Ακόμη και ο γίγαντας
στην πώληση επίπλων ΙΚΕΑ σκέφτεται να πωλεί τα προϊόντα του μέσω της Amazon. Οι αποθήκες διαμορφώνουν
ένα δίκτυο που κάνει τον χρόνο παράδοσης ολοένα και
πιο σύντομο. Τα προϊόντα πρέπει να παραδοθούν σε
όλο τον πλανήτη, στον καθένα ξεχωριστά, όλο και πιο
γρήγορα και σωστά.
Σε μία τέτοια διαδικασία, δεν υπάρχει όριο στη χρήση
της νέας τεχνολογίας. Η Amazon πειραματίζεται στην
Καλιφόρνια και αλλού με πλήρως αυτοματοποιημένα
ρομπότ και τεχνητή νοημοσύνη. Το πρώτο πλήρως
αυτοματοποιημένο κέντρο εκτέλεσης παραγγελιών
βρίσκεται κιόλας σε λειτουργία. Τα drones (ιπτάμενα
ρομπότ) σύντομα θα καταργήσουν τους παλιούς καλούς ταχυδρόμους ενώ θα μπορούσαν ακόμη και να
ανοίγουν μόνα τους την εξώπορτα ενός σπιτιού για να
αφήσουν το πακέτο.
Όλα τα νέα και σχεδιαζόμενα πρότζεκτ δείχνουν καθαρά
ότι η νέα τάση δεν πρόκειται να περιοριστεί μόνο στο
κατάστημα-θαύμα της Amazon. Από τον χειμώνα του
2016, η Alexa, το «έξυπνο σύστημα επικοινωνίας»,
έχει μπει στην αγορά. Η Alexa έχει εκθειαστεί σαν η νέα
οικιακή βοηθός, που ψάχνει για εμάς στο διαδίκτυο ή
κάνει άλλα πράγματα για εμάς σ’ ένα έξυπνο σπίτι. Η
διαφορά με τις κλασικές μηχανές αναζήτησης είναι ότι
η Alexa δίνει μόνο μια απάντηση: σε κάθε περίπτωση
οι απαντήσεις της θεωρούνται δεδομένες, χωρίς δυνατότητα επιλογής.
Σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία, εγκατεστημένα
μέσα και έξω από το σπίτι, η Amazon συμμετέχει στο
μελλοντικό ‘στοίχημα’ για ένα έξυπνο σπίτι σε μία
έξυπνη πόλη. Ο στόχος είναι να ενοποιηθούν όλες οι
σφαίρες της ζωής, από την οδήγηση του αυτοκινήτου και

τη διαφήμιση εντός του αστικού ιστού, εώς την αυτόματη
παραγγελία γάλατος όταν αυτό έχει τελειώσει.
Η παλιά «ρήση» του Μπέζος, «μεγαλώστε γρήγορα!»,
κυριαρχεί ακόμη και σήμερα στην Amazon -οι δυνατότητες επέκτασης φαντάζουν απεριόριστες.
Στο μεταξύ, μέσα σε όλα αυτά, δεν ακούγεται ούτε λέξη
για τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν την πραγματική
δουλειά πίσω από τον Μπέζος και τον εσωτερικό του
κύκλο συνεργατών. Από πολύ νωρίς φάνηκε το ύφος της
διαχείρισης του Μπέζος. Έχει αντικαταστήσει βαθμιαία
την παλιά του ομάδα με νέα άτομα -αυτή η μανιώδης
αναζήτηση ‘υπερεγκεφάλων’ που αντικαταθιστούν τα
παλιά σκουριασμένα μυαλά συνεχίζεται εώς σήμερα,
κάτι που φυσικά δεν είναι μονοπώλιο της Amazon.
Τα ίδια ισχύουν και για τους εργαζόμενους στο κάτω
μέρος της πυραμίδας - για την άλλη «ομάδα» -αυτούς
που η Amazon προσποιείται ότι βρίσκονται κάτω από
το σλόγκαν «Δούλεψε σκληρά, διασκέδασε και γράψε
ιστορία», ως εργοδότης με χιλιάδες εργοδηγούς και
εργαζόμενους χαμηλών προσόντων.
Μόνο μ’ αυτό το εξουσιαστικό και άκρως τεχνικό μοντέλο εργασίας, η Amazon θα κάνει πραγματικότητα
τα όνειρα του Μπέζος για ένα δικτυωμένο μέλλον.
Μέσω της μεγάλης ισχύος της στην αγορά, η Amazon
ασκεί πίεση σε παραγωγούς και επηρεάζει έμμεσα τις
συνθήκες εργασίας τους.

Το εργασιακό καθεστώς της Amazon - η
βάση για μία παγκόσμια εκμετάλλευση
Το κεφάλαιο έχει αλλάξει με πολλούς τρόπους από την
εποχή του Μαρξ. Η πιο πρόσφατη εξέλιξή του έγινε
υπό το όνομα της «ψηφιοποίησης». Βιώνουμε νέους
και παλιούς τύπους υποταγής των ανθρώπων υπό
το καπιταλιστικό σύστημα διοίκησης. Η ψηφιοποίηση
όμως, όπως τη βλέπουμε σήμερα, δεν αποτελεί κανενός
είδους επανάσταση.
Οι νέες συνθήκες εργασίας δεν αποτελούν παρά μία
πρόσμιξη του τεϊλορισμού, δηλαδή του διαχωρισμού
και της αναδιοργάνωσης των εργασιακών διαδικασιών,
με το κατασκευαστικό σύστημα του φορντισμού καθώς
και με τις ευέλικτες και επισφαλείς συνθήκες εργασίας
του μετα-φορντισμού. Οι συνέπειες αυτών των μετασχηματισμών για τον εργαζόμενο κόσμο συνεχίζουν να
είναι σοβαρές και τα συνδικάτα πολύ δύσκολα βρίσκουν
απαντήσεις σ’ αυτές τις αλλαγές. Κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας αναστάτωσης -το λεγόμενο disruption- ένα
υπάρχον μοντέλο επιχείρησης ή αγοράς αντικαθίσταται
από μια νέα εφεύρεση - όπως αποδεικνύει η Amazon
με την επιθετική και επεκτατική της συμπεριφορά, και
συγκρούονται μεταξύ τους προωθώντας, όπως περιγράφτηκε πιο πάνω, την ψηφιοποίηση ολόκληρων
τομέων της οικονομίας.
Οι επιστήμονες Barthes και Rottenbach, στην ανάλυσή
τους για τις συνθήκες εργασίας στην Amazon, υποστηρίζουν πως «η καπιταλιστική χρήση του ψηφιακού μηχα-

Â

νισμού από την Amazon και οι στρατηγικές υπαγωγής
του στην εργασία δείχνουν τις συνθήκες κάτω από τις
οποίες ένα αυξανόμενο μέρος των εργατών θα πρέπει
να ζει και να παλεύει τα επόμενα χρόνια». Κάτι τέτοιο παρουσιάζει πολλές δυνατότητες αντίστασης: εκατοντάδες
υπάλληλοι, όπως στην Amazon στη Λειψία, δοκιμάζουν
ατομικούς και συλλογικούς τρόπους ώστε να ξεφύγουν
από τον απόλυτο έλεγχο των προϊσταμένων τους και
των σκάνερ χειρός, παίρνοντας μεγαλύτερα διαλείμματα
ή αναλαμβάνοντας κοινές απεργιακές κινήσεις.
Τα κέντρα εκτέλεσης των παραγγελιών της Amazon
είναι οι βιομηχανικοί χώροι του σημερινού καπιταλισμού. Εγκαθίστανται σε περιοχές με ελάχιστες
υποδομές και όπου οι θέσεις εργασίας είναι σπάνιες.
Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά εδώ είναι: μικρή πόλη
με συνδέσεις αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρόμων.
Χιλιάδες άνθρωποι εκτελούν καθημερινά μία εξαντλητική και μονότονη εργασία όπου δεν τους επιτρέπεται
να χρησιμοποιήσουν το μυαλό τους ενώ ό,τι κάνουν
ηχογραφείται και αναφέρεται στους ανωτέρους τους.
Από αυτό το είδος εργασίας κερδίζει ένα μεγάλο μέρος
της κοινωνίας -τουλάχιστον όλοι όσοι έχουν υποκύψει
στον εθισμό παραγγελιών μέσω του διαδικτύου ή όσοι
εξαρτώνται από το σύστημα παράδοσης πακέτων. Η παραγγελία με την Amazon έχει γίνει ένας σημαντικός
αναπαραγωγικός πυλώνας, όπως το ταχυδρομείο
και η παροχή νερού. Η διαφορά είναι ότι η Amazon
βρίσκεται εξαρχής σε ιδιωτικά χέρια.
Προσαρμοσμένο στις σημερινές τεχνολογικές απαιτήσεις,
το βιομηχανικό σύστημα έχει εκμοντερνιστεί σύμφωνα
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με τις νεές καπιταλιστικές ανάγκες: το σκάνερ χειρός,
ως το νέο εργαλείο γενικής παραγωγής, το αυτοματοποιημένο σύστημα αποθήκευσης, η μηχανογραφημένη
πλοήγηση μέσω ενός αλγορίθμου και ο απόλυτος
έλεγχος είναι τα κύρια στοιχεία αυτών των μοντέρνων βιομηχανικών συστημάτων. Κάθε διάλειμμα για
τουαλέτα ή κάπνισμα, κάθε συνομιλία, μπορεί, και σε
πολλές περιπτώσεις, παρακολουθείται. Τις τελευταίες
δεκαετίες, οι δυνατότητες για άμεσο έλεγχο έχουν γίνει
πολύ φθηνές και χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο.
Λόγω όλων αυτών των νέων εξελίξεων, δεν χρειάζεται
πλέον η δικαιολογία της προστασίας από κλοπή για την
τοποθέτηση καμερών, στις οποίες είχαν αντισταθεί οι
εργάτες κατά το παρελθόν.
Πολλές χιλιάδες άνθρωποι εργάζονται άμεσα με την
Amazon μέσω teleworking στο σπίτι, όντας κι αυτοί
εργαζόμενοι. Επίσης, δεν μετράμε καν τους καταναλωτές που προσθέτουν καθημερινά αξία στον μηχανισμό
αυτό, με πληροφορίες και αξιολογήσεις που κάνουν
δωρεάν. Από το 2005, η Amazon χρησιμοποιεί την
πλατφόρμα Mechanical Turk, μία ψηφιακή crowdwork
πλατφόρμα της «οικονομίας κατά παραγγελία» (ondemand economy), η οποία επιτρέπει σε επιχειρήσεις
να συμπεριλάβουν χιλιάδες εργαζομένους ‘clickworkers’
σε διάφορες εργασίες, τις λεγόμενες μικροεργασίες.
Οι clickworkers διακρίνονται με την εκτέλεση μικρών,
όχι σύνθετων εργασιών, όπως η απάλειψη άχρηστου
περιεχομένου που διαγράφεται με ένα κλικ του ποντικιού -και το κάνουν αυτό για ώρες. Στη Γερμανία
μόνο, ο αριθμός των clickworkers ξεπερνάει το
ένα εκατομμύριο.
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Οι εργαζόμενοι στο διαδικτυακό
εμπόριο, σε σύγκριση με τους συναδέλφους τους στο ‘κανονικό’
εμπόριο, αντιμετωπίζουν ιδιαιτέρως
μειωμένο εισόδημα και περιορισμούς στα δικαιώματά τους.

Τα κέντρα εκτέλεσης παραγγελιών και οι χιλιάδες των
clickworkers αποτελούν τη βάση του παγκόσμιου μοντέλου τεχνο-εκμετάλλευσης του μέλλοντος. Η τεχνική
εξέλιξη της εφοδιαστικής αλυσίδας, όχι μόνο στην
Amazon, έχει οδηγήσει σε λίγους ειδικευμένους
ανθρώπους και σε μία μάζα ανειδίκευτων. Η σύνθεση
των κοινωνικών τάξεων αλλάζει: για παράδειγμα, πολλοί
πρώην άνεργοι ή με προσωρινή απασχόληση έχουν
πλέον προσληφθεί. Αυτή η νέα ταξική σύνθεση βασίζεται
στα «επιτεύγματα» του κεφαλαίου τις τελευταίες δεκαετίες, όπως είναι η υψηλή ευελιξία και η επισφάλεια, που
πλέον «αγγίζει» και τους εργαζόμενους σε γραφεία.
Στα επόμενα χρόνια και δεκαετίες, οράματα, όπως το
εγγυημένο βασικό εισόδημα και τα αυτοκίνητα χωρίς
οδηγό, όπου ο καθένας θα μπορεί να κάνει τουλάχιστον
μερικά ταξίδια με την Uber, θα γίνουν πραγματικότητα.
Αλλά όχι και χωρίς τις χιλιάδες ανθρώπων που με τους
σκάνερ χειρός ή τους 3D εκτυπωτές κάνουν όλο αυτό
το πάρτυ δυνατό.

«Δεν είμαστε ρομπότ!» - Ο μακροχρόνιος
αγώνας των εργαζομένων της Amazon
Από το 2013, οι εργαζόμενοι στην Amazon κάνουν
απεργίες. Μόνο στο Ράινμπεργκ, κοντά στο Ντίσελντορφ,
είχαν 80 μέρες απεργίας. Για τη Γερμανία αυτό αποτελεί
εξαίρεση, αλλά για τους εργαζόμενους στην Amazon
είναι μία κανονικότητα. Η Γερμανία είναι, μεταξύ των
Ευρωπαϊκών χωρών, αυτή με τις λιγότερες απεργίες,
πράγμα που σημαίνει ότι είναι μία χώρα φιλική προς τις
επιχειρήσεις. Με την υποστήριξη του συνδικάτου «ver.
di», οι απεργοί απαιτούν ενιαία συμβόλαια μισθού, τα
ίδια με αυτά που ισχύουν στο λιανικό εμπόριο.
Οι εργαζόμενοι στην Amazon δεν πληρώνονται «άσχημα». Για μερικούς από τους νεότερους υπαλλήλους, που

Η οργάνωση μίας απεργίας είναι μία
άσκηση ισορροπίας. Από τον αγώνα
στην Amazon μπορούμε να μάθουμε πολλά για την οργάνωση τέτοιων
συλλογικών διαδικασιών.

είναι συνηθισμένοι στην ανεργία και σε δουλειά υπεργολαβίας, μια τέτοια δουλειά συχνά σημαίνει κοινωνική
άνοδος. Η κοινωνική πρόοδος και η αναγκαστική
ομαδοποίηση είναι δύο πτυχές που η Amazon χρησιμοποιεί σαν θετικούς παράγοντες στην προπαγανδιστική
πολιτική της. Για άλλους, που εργάζονται στο λιανικό
εμπόριο ή στις εταιρείες μεταφορών-εφοδιασμού, οι
νέες αυτές μέθοδοι που σχετίζονται με την οργάνωση
της εργασίας και την επικοινωνία θα μπορούσαν να
οδηγήσουν σε εργασιακή υπερφόρτωση.
Οι εργαζόμενοι στο διαδικτυακό εμπόριο, σε σύγκριση
με τους συναδέλφους τους στο ‘κανονικό’ εμπόριο,
αντιμετωπίζουν ιδιαιτέρως μειωμένο εισόδημα και
περιορισμούς στα δικαιώματά τους. Αυτό συμβαίνει
ειδικά διότι οι μεγάλες εταιρείες δεν δέχονται καθόλου
συνδικάτα, που σημαίνει ότι δεν διαπραγματεύονται με
συνδικάτα, εμποδίζουν ενεργά την οργάνωση τους και
εγκαταλείπουν ακόμη και τις ενώσεις εργοδοτών.
Οι απεργίες οργανώνονται σε εταιρείες από πρόσωπα
που έχουν την εμπιστοσύνη του ver.di και υποστηρίζονται από τη γραμματεία του ver.di. Σε πολλές περιπτώσεις, οι απεργίες αυτές συντονίζονται. Σε μέρη
σαν το Ράινμπεργκ έχουν χρησιμοποιηθεί νεές απεργιακές στρατηγικές, όπως η αλλαγή στις ημερομηνίες
των απεργίων. Η μυστικότητα της ημερομηνίας μιας
απεργίας έχει τεράστια σημασία για το αποτέλεσμα
του αγώνα, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των διαφορετικών περιοχών που αυτός διεξάγεται. Η οργάνωση
μίας απεργίας είναι μία άσκηση ισορροπίας. Από τον
αγώνα στην Amazon μπορούμε να μάθουμε πολλά για
την οργάνωση τέτοιων συλλογικών διαδικασιών.
Η μελέτη της Sabrina Apicella του Ιδρύματος RosaLuxembourg αναλύει τους λόγους που γίνονται απεργίες στην Amazon της Γερμανίας. Ένα από τα αποτελέσματα της μελέτης είναι ότι η απολαβή υψηλότερου
μισθού δεν είναι ο κύριος σκοπός των απεργών. Πιο
σπουδαία πράγματα είναι οι συνθήκες εργασίας και η
έλλειψη δικαιωμάτων διαβούλευσης. Στις συνεντεύξεις
που έγιναν για τη μελέτη, με τους εργαζόμενους στα
διάφορα εργασιακά τους περιβάλλοντα, τονιζόταν
πάντοτε ότι αισθάνονται σαν μηχανές. Τα αυστηρά
καθήκοντα εργασίας και ο τεχνικός έλεγχος θεωρούνται ως επιθέσεις στα ίδια τους τα σώματα, το οποίο
σημαίνει ότι συγκρίνουν, αστειευόμενοι, τους εαυτούς
τους με ρομπότ και σάιμποργκ, ως θύματα δηλαδή
μίας επιβαλλόμενης μηχανοποίησης.
Στις συνεντεύξεις, οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι το
εργασιακό συμβόλαιο είναι σημαντικό αλλά η δουλειά
του ver.di φτάνει πλέον στα όριά της. Εδώ δεν χρειάζεται, όπως λέει η Apicella, να ξαναεφεύρουμε τον
τροχό: στη Λειψία οι ακτιβιστές μέσα στην εταιρεία και
η υπεύθυνη γραμματεία του συνδικάτου έχουν ήδη
αναλάβει δράσεις που περιλαμβάνουν συζητήσεις για
τέτοιες ρομποτικές συνθήκες εργασίας.
Έχουν μοιραστεί φυλλάδια για τα θέματα της «κλο-
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πής των διαλειμμάτων τους» ή «την απαράδεκτη
πρακτική ελέγχου από διάφορους μηχανισμούς
αναφοράς (feedback) λόγω λίγων λεπτών αδράνειας». Οι εργαζόμενοι πειραματίζονται ευρέως με
διάφορες μορφές αντίστασης, όπως περιγράφει ο
εργαζόμενος Christian Krâhling στη συνέντευξή του
(ak 631): «Οι συνάδελφοι συνηθίζουν να αναλαμβάνουν δράσεις όπως τις ‘απεργίες ζήλου’ ή αλλιώς
κάνοντας ‘σχολαστική εργασία με την κατά γράμμα
τήρηση των κανόνων’ (work-to-rule). Υπάρχει ένας
τεράστιος αριθμός κανόνων και οδηγιών εργασίας
από την Amazon που αν πραγματικά ακολουθήσεις
όλα αυτά δεν μπορείς να δουλέψεις!».
Η οργάνωση των δράσεων των εργαζομένων στην
Amazon έχει προχωρήσει και σε διεθνές επίπεδο.
Εργάτες από Πολωνία, Γερμανία και Γαλλία βρίσκονται σε επαφή εδώ και 2 χρόνια στα πλαίσια του
σχεδίου «Amworkers». Υπάρχουν επίσης επαφές με
Ισπανία, Ιταλία, ακόμη και με τις ΗΠΑ. Ένα από τα
θετικά αποτελέσματα όλων αυτών είναι το ακόλουθο:
όταν οι εργαζόμενοι στη Γερμανική Amazon απεργούν, οι συνάδελφοί τους στο Πόζναν της Πολωνίας
αναλαμβάνουν μία «απεργία καθυστερήσεων» αντί
να γίνουν απεργοσπάστες.

Ας γίνουμε η Λερναία Ύδρα
του καπιταλισμού
Στο εντυπωσιακό τους βιβλίο The Many-Headed
Hydra, οι Peter Linebaugh και Marcus Rediker εξετάζουν την ιστορία των αγώνων στην πρώιμη φάση
του καπιταλισμού, ιδιαίτερα στη φάση της επέκτασης
της Βρετανικής Αυτοκρατορίας πέρα από τους ωκεανούς. Παρουσιάζουν την ιστορία όσων εκδιώχθηκαν
και στερήθηκαν τα μέχρι πρότινος κοινά αγαθά, τους
βίαια απαχθέντες Αφρικανούς σκλάβους, το αστικό
προλεταριάτο που στρατολογήθηκε βίαια για να
υπηρετήσει στις στρατιωτικές ή ναυτικές δυνάμεις,
καθώς και τους αυτόχθονες κατοίκους της Καραϊβικής και τους «Ινδιάνους» των δύο Αμερικών. Όλοι
τους εξεγέρθηκαν εναντίον της ανελέητης βίας του
επεκτατικού καπιταλισμού.
Η καπιταλιστική αυτή βαρβαρότητα συνεχίζει όμως
να αναπτύσσεται και να αλλάζει. Η φάση της αρχικής συσσώρευσης πλούτου με την κατάληψη
γης κατά το παρελθόν, φαίνεται πολύ διαφορετική
από το σημερινό άνοιγμα νέων περιοχών για τον
καπιταλισμό μέσω της συλλογής στοιχείων και τη
χρήση αλγορίθμων. Παρ’όλα αυτά, νέες αγορές
κατακτώνται, στις οποίες μισθωτοί εργαζόμενοι μαζί
με κοινωνικά αποκλεισμένους ανθρώπους γίνονται
θύματα εκμετάλλευσης με διαρκώς νέους τρόπους.
Στις φυτείες και στις αποικίες των σκλάβων του
πρώιμου καπιταλισμού, αποκτήθηκε η εμπειρία
όχι μόνο του να βγαίνει το κέρδος αλλά ιδιαίτερα και της οργάνωσης της εργασίας, δηλαδή η
τρομοκρατία εναντίον των σκλάβων. Αυτές οι
εμπειρίες επέστρεψαν αργότερα στην Ευρώπη
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και έφτασαν ως τα εργοστάσια.
Αυτή η σύνδεση μεταξύ των διηπειρωτικών εμπειριών
και η αντίσταση εναντίον τους, «οι Ατλαντικές Επαναστάσεις», συγκρούστηκαν με το αναδυόμενο παγκόσμιο
καπιταλιστικό σύστημα. Ο σημερινός αγώνας εναντίον
της Amazon αποτελεί κι αυτός ένα μέρος μίας πιθανής
παγκόσμιας αντίστασης, που παράγεται από τις σκληρές
εργασιακές συνθήκες και θα μπορούσε να θέσει σε αμφισβήτηση την επιτυχία ολόκληρου του συστήματος.
Από την άλλη πλευρά, πρέπει να διερωτηθούμε για
τη μόνιμη εστίαση της προσοχής στον δυτικό κόσμο.
Αγώνες εναντίον της εκμετάλλευσης πόρων και των
απάνθρωπων συνθηκών εργασίας διεξάγονται σε
όλη την υδρόγειο. Η κριτική στις πειθαρχικές ποινές
και τον ελέγχο του ανθρώπινου σώματος -λέξη κλειδί:
αυτο-βελτιστοποίηση- καθώς και στα νέα είδη ελέγχου
και διαχωρισμού, θα μπορούσε να ισχυροποιηθεί. Οι
αγώνες για την εργασία και τον ψηφιακό έλεγχο θα
πρέπει να συνδέονται με αγώνες εναντίον της ανάπλασης περιοχών (gentrification), όπως δείχνουν οι
διαμαρτυρίες στο Κρόιτσμπεργκ του Βερολίνου, εναντίον
των σχεδιαζόμενων εγκαταστάσεων της Google και η
συνολική αναδόμηση των μικρών πόλεων σύμφωνα με
τα επιχειρηματικά σχέδια, όπως κάνει η Amazon με τα
κέντρα εφοδιασμού.
Επιπλέον, δεν θα πρέπει να περιοριστούμε στον τομέα
διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας της Amazon:
υπάρχουν εργάτες που θέλουν να παλέψουν για έναν
κοινό σκοπό και σε άλλες εταιρείες όπως στις Zalando,
DHL και Obi. Αυτοί οι εργαζόμενοι συζητούν και προσβλέπουν σε πολλά περισσότερα από μία αύξηση
μισθών.
Πώς μπορούμε να πετύχουμε να γνωστοποιήσουμε στον
κόσμο την απαίτηση να διαπραγματευτούμε ως κοινωνία τις εργασιακές συνθήκες και την αυτοματοποίηση;
Μπορούμε να ενώσουμε όλους αυτούς τους αγώνες;
Το Make Amazon Pay! είναι το πρώτο βήμα.
----------------------------------------

Το παρόν κείμενο αποτελεί απόσπασμα μιας μακροσκελής
ανάλυσης του John Malamatinas. Ολόκληρη η ανάλυση
φιλοξενείται υπό τον ομώνυμο τίτλο στο babylonia.gr.
Στο φετινό B-Fest θα βρίσκεται κοντά μας, μεταξύ των
διεθνών καλεσμένων και ομιλητών, ένας εκ των αγωνιζόμενων εργαζομένων της Amazon και της καμπάνιας
«Make Amazon Pay!».
www.makeamazonpay.org.
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ÄÉÅÈÍÇ

Συνέντευξη Redneck Revolt: Οπλοκατοχή
& Κοινωνικός Αντιφασισμός στις Η.Π.Α.
Συνέντευξη για τη Βαβυλωνία: Yavor Tarinski, Κώστας Σαββόπουλος
Μετάφραση: Κώστας Σαββόπουλος
Οι Redneck Revolt βρίσκονται μεταξύ των ομιλητών του φετινού B-FEST.

Βαβυλωνία: Ποιοι είναι οι Redneck Revolt και από
πού αντλούν τις επιρροές τους;
Redneck Revolt: Οι Redneck Revolt ιδρύθηκαν το 2016
ως ένας αντιρατσιστικός, αντιφασιστικός κοινοτικός σχηματισμός άμυνας. Η ιστορία του όρου redneck είναι μακρά
και περίπλοκη. Μία από τις πρώτες καταγεγραμμένες
χρήσεις του όρου προέρχεται από τη δεκαετία του 1890
και αναφέρεται στους rednecks ως τους «φτωχότερους
κατοίκους των αγροτικών περιοχών... κατά συνέπεια, οι
άνδρες που δουλεύουν στον αγρό έχουν γενικά κόκκινο
δέρμα, καμμένο από τον ήλιο και αυτό ισχύει κυρίως
για το πίσω μέρος των λαιμών τους».
Το 1921, ο όρος έγινε συνώνυμος της ένοπλης εξέγερ-

σης κατά του κράτους, καθώς τα μέλη των Ενωμένων
Ανθρακωρύχων της Αμερικής έδεσαν κόκκινα μαντίλια
γύρω από τους λαιμούς τους, κατά τη διάρκεια της Μάχης του Blair Mountain, μιας πολυφυλετικής εργατικής
εξέγερσης που διήρκησε 2 εβδομάδες στα ορυχεία
άνθρακα της Δυτικής Βιρτζίνια.
Είμαστε επηρεασμένοι από το ήθος της άμεσης δράσης
που ενσαρκώνει ο John Brown, καθώς αυτός και δεκαοχτώ σύντροφοι, συμπεριλαμβανομένων και πρώην
σκλάβων, εισέβαλαν στο ομοσπονδιακό οπλοστάσιο στο
Harpers Ferry της Δυτικής Βιρτζίνιας, στις 15 Οκτωβρίου
του 1859, σε μία προσπάθεια να καταλάβουν τα όπλα
που θα χρησιμοποιούνταν σε μια μαζική εξέγερση σκλάβων. Η έφοδος του Brown απέτυχε. Αλλά το θάρρος και
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η απόλυτη αφοσίωσή τους στην ελευθερία όλων των
ανθρώπων χρησιμεύει ως παράδειγμα και μαρτυρία:
άρνηση υποταγής στην καταπίεση και στον φόβο και
οργάνωση και δράση για την απελευθέρωση όλων,
με τον έντονα εξεγερσιακό ζήλο, κατά του βάρβαρου
θεσμού της δουλείας.
Εντοπίζουμε τη ριζοσπαστική, προσανατολισμένη στη
δράση, φυλετική αλληλεγγύη της ομάδας του Brown,
στις ταξικά συνειδητοποιημένες οργανωτικές προσπάθειες του Rainbow Coalition, στα τέλη του 1960. Η
ομάδα αυτή σχηματίστηκε στο Σικάγο από μέλη του
Κόμματος των Μαύρων Πάνθηρων, από τους Young
Patriots («χωριατόπαιδα», νεαροί λευκοί της εργατικής
τάξης) και από τους Young Lords, μια μαχητική συμμορία Chicanos (νεαροί μεξικανοί) που μετατράπηκε σε
πολιτικό κίνημα. Αν και στοχοποιήθηκε από το FBI με
μαζική καταστολή και βία, ο συνασπισμός αυτός όρισε
νέα εδάφη για την οργάνωση της αντιρατσιστικής και
κοινοτικής άμυνας.
Β.: Στηριζόμενοι στη 2η τροπολογία του Αμερικάνικου
Συντάγματος, υποστηρίζετε ότι η χρήση των όπλων
είναι κάτι καλό ή, στη χειρότερη περίπτωση, κάτι
ουδέτερο (εξαρτάται από το ποιος τα χρησιμοποιεί).
Αυτό είναι κάτι στο οποίο παραδοσιακά η Αριστερά,
θεσμική ή ριζοσπαστική (δεν μιλάμε για τους δημοκράτες ή για τους φιλελεύθερους, φυσικά) αντιτίθεται.
Μάλιστα, οι δυνάμεις που στηρίζουν τη 2η τροπολογία μαζί με την NRA (National Rifle Association)
στις ΗΠΑ τοποθετούνται πολιτικά στο δεξιό και
συντηρητικό, κυρίως, φάσμα. Πώς προσεγγίζετε
την έννοια της οπλοκατοχής και οπλοχρησίας και
ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα σε εσάς και τους
συντηρητικούς σε αυτό το θέμα;
R.R.: Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των ανθρώπων
να ζουν ελεύθεροι και να υπερασπίζονται τον εαυτό
τους, με κάθε απαραίτητο μέσο. Μέσα στο πλαίσιο των
Ηνωμένων Πολιτειών, επιμένουμε στην άσκηση του
δικαιώματός μας να κατέχουμε όπλα και να οργανώνουμε τη συλλογική μας άμυνα, υπό τις εγγυήσεις της 2ης
τροπολογίας στη Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τονίζουμε, ωστόσο, ότι θέτουμε το δικαίωμα των
ανθρώπων να υπερασπίζονται τη δική τους ελευθερία
και αυτονομία πάνω από τις διατάξεις οποιουδήποτε
νόμου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Δεξιά τοποθετεί τον
νόμο πάνω από τους ανθρώπους. Εμείς αρνούμαστε

∆εν είμαστε μια αυτόκλητη πολιτοφυλακή του «λαού». Αντιθέτως,
λογοδοτούμε στους ανθρώπους,
μεταξύ των οποίων ζούμε.
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αυτή την αντιστροφή μιας αφηρημένης εξουσίας
ενάντια στην ελευθερία της ζωής.
Αμφισβητούμε, επίσης, την ιδέα αυτή που λέει ότι οι
«αριστεροί ριζοσπάστες» αντιτίθενται στη χρήση όπλων.
Ίσως θα ήταν χρήσιμο να τοποθετηθεί αυτή η ιδέα μέσα
σε ιστορίες λευκής υπεροχής (white supremacy), συγκεκριμένα μετά την εποχή των πολιτικών δικαιωμάτων της
δεκαετίας του ’70 και της ανόδου της ένοπλης μαύρης
αντίστασης, που εκφράστηκε από σχήματα όπως οι
Μαύροι Πάνθηρες. Ήταν αυτή ακριβώς η περίοδος,
όπου μια λευκή, φιλελεύθερη και αντιδραστική θέση,
που βασίζεται σε μια απολυταρχική επιμονή για τη μη
βία, άρχισε να φτάνει στο σημείο όπου ο άκαμπτος
ειρηνισμός έγινε η καθοδηγητική αρχή για την αριστερή
κατήχηση στις Η.Π.Α..
Αυτή η φετιχοποίηση της μη βίας οδήγησε στη διαγραφή ιστοριών ένοπλης αυτοδιάθεσης και αντίστασης,
συμπεριλαμβανομένης της εποχής των πολιτικών
δικαιωμάτων του Δρ. Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Η αποσιώπηση αυτή που αντιμετωπίζουμε, αποτελεί μέρος ενός
μοντέλου «whitewashing» από τους φιλελεύθερους,
λευκούς αστούς, οι οποίοι προτιμούν να διατηρήσουν
τα κρατικά μονοπώλια της εξουσίας και να αφοπλίζουν
την εργατική τάξη και τις μειονότητες, ορίζοντας τον ειρηνισμό ως το μοναδικό «νόμιμο» μέσο διαφωνίας και,
συνεπώς, εξαναγκάζοντας σε συναίνεση οποιαδήποτε
ανθρώπινη συμπεριφορά ή πιθανή τακτική έναντι των
κυβερνητικών και ακροδεξιών επιθέσεων.
Το βιβλίο Negroes with Guns, του Robert F. Williams,
σκιαγραφεί τις στρατηγικές της ένοπλης κοινοτικής
άμυνας που εφάρμοσαν οι Αφροαμερικανοί στη Βόρεια
Καρολίνα, μεταξύ του ’50 και ’60, εν μέσω μαζικών
επιθέσεων, εμπρησμών και δολοφονιών από τους ακροδεξιούς. Ένας πιο πρόσφατος ιστορικός απολογισμός
της εποχής εκείνης, που γίνεται στο βιβλίο This non
violent stuff’ll get you killed του Charles E. Cobb Jr.,
απεικονίζει τους τρόπους με τους οποίους τα πυροβόλα όπλα, και όσοι τα κουβαλούσαν, ενσωματώθηκαν
προσεκτικά και συμμετείχαν στους μαζικούς αγώνες
για αυτοδιάθεση και κοινοτική ασφάλεια σε όλον τον
Αμερικάνικο Νότο. Με αυτόν τον τρόπο, καταρρίπτεται
ο διαδεδομένος φιλελεύθερος μύθος που λέει πως οι
αγώνες των πολιτικών δικαιωμάτων αποτέλεσαν μια
απολύτως ειρηνική διαδικασία. Αντιθέτως, η παραπάνω
ανάλυση εξηγεί πως η ποικιλία τακτικών είναι ένα ζήτημα
ζωτικής σημασίας, για την οικοδόμηση βιώσιμων και
νικηφόρων αγώνων για δικαιοσύνη και ελευθερία.
Oι Redneck Revolt απορρίπτουν τον αποξενωτικό
ατομικισμό, που κατέχει κεντρικό ρόλο στις σύγχρονες,
δεξιές ερμηνείες της 2ης τροπολογίας. Η δεξιά αποδοχή
των όπλων αποτελεί μία εμμονική επιλογή απελπισίας
και επί της ουσίας ένα φετίχ του υπερ-ατομικισμού.
Εμείς πιστεύουμε ότι τα όπλα είναι ένα εργαλείο, που
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θα πρέπει να διδάσκεται και να χρησιμοποιείται μέσα
σε ηθικές παραμέτρους, οι οποίες ορίζονται προσεκτικά από τις κοινότητες ώστε να εξυπηρετήσουν
τις ανάγκες τους.
Ο μεγάλος κίνδυνος των όπλων είναι ο εθισμός στη
συγκεκριμένη δύναμη που αυτά αντιπροσωπεύουν.
Τα όπλα είναι ένα εργαλείο καταστροφής. Η χρήση ή
η διάδοσή τους θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη και
περιορισμένη, ως μέρος ευρύτερων στρατηγικών που
αποσκοπούν στην παροχή ασφαλών χώρων, όπου οι
άνθρωποι μπορούν να συνεργαστούν και να οικοδομήσουν τις κοινωνίες που επιθυμούν, χωρίς φόβο. Ως
Redneck Revolt, φέρουμε όπλα μόνο σε προσεκτικά
καθορισμένες καταστάσεις και κατόπιν αιτήματος άλλων
μελών των κοινοτήτων από τις οποίες προερχόμαστε.
Δεν είμαστε μια αυτόκλητη πολιτοφυλακή του «λαού».
Αντιθέτως, λογοδοτούμε στους ανθρώπους, μεταξύ
των οποίων ζούμε. Οι τακτικές μας και η ηθική μας διαμορφώνονται από τις κοινότητες απέναντι στις οποίες
είμαστε υπεύθυνοι.
Β.: Με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα στη Φλόριντα,
η συζήτηση, για το κατά πόσον τα όπλα πρέπει να
απαγορευτούν ή όχι, έχει αναζωπυρωθεί. Ποια είναι
η γνώμη σας για όλα αυτά και ποιοι πιστεύετε πως
είναι οι κύριοι λόγοι πίσω από τη μακρά ιστορία
των μαζικών πυροβολισμών στις Η.Π.Α. (πέρα
από τους χαλαρούς νόμους για την αγορά και τη
χρήση όπλων);
R.R.: Οι Redneck Revolt δεν πιστεύουν ότι ο λαός πρέπει να αφοπλιστεί. Οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να
επιλέξουν τα μέσα για τη δική τους καλύτερη κοινοτική
άμυνα, ειδικά όσο η αστυνομία στις Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθεί να σκοτώνει ατιμώρητα και με ολοένα
αυξανόμενους ρυθμούς -από το 2015 ως τώρα, έχουν
σκοτωθεί πάνω από 3.300 άνθρωποι από την αστυνομία.
Οι δολοφονίες από αστυνομικούς ξεπερνούν κατά πολύ
τις ζωές που χάνονται σε μαζικούς πυροβολισμούς.

Το κίνημα των Redneck Revolt αποτελείται από ανθρώπους από όλο το
πολιτικό φάσμα, που είναι ενωμένοι
γύρω από τους αντιφασιστικούς και
αντιρατσιστικούς μας στόχους και την
εστίασή μας στο κοινό τοπικό έδαφος
που μοιραζόμαστε με τους γείτονες.
Η αλληλεγγύη σφυρηλατείται μέσω
της κοινής δράσης.

Παρότι αυτά τα είδη μαζικών πυροβολισμών αποτελούν
ένα θέαμα φρίκης και προκαλούν κοινωνικό πανικό, η
εστίαση των μέσων ενημέρωσης σε αυτούς αποσπά την
προσοχή από τις μεγαλύτερες θεμελιώδεις κρίσεις που
προκαλεί ο καπιταλισμός, ο επιβαλλόμενος μιλιταρισμός,
η πατριαρχία, η λευκή υπεροχή και μια κοινωνία που
στοχεύει στον έλεγχο και στην πειθαρχία της νεολαίας
μέσα σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα ανισοτήτων.
Οι μαζικοί πυροβολισμοί αποτελούν σύμπτωμα αυτών
των ευρύτερων ζητημάτων που αποσιωπούνται και
παραμένουν αναμφισβήτητα μέσα στον παραδοσιακό,
πολιτικό λόγο. Οι άνθρωποι που είναι πιστοί στο Κράτος
αγνοούν επιμελώς ή αποφεύγουν να αντιμετωπίσουν
αυτά τα βαθιά, κοινωνικά προβλήματα. Οι άνθρωποι
αυτοί γοητεύονται από την ψευδή υπόσχεση των συμβολικών λύσεων μέσω κυβερνητικών νόμων, όπως η
απαγόρευση ενός συγκεκριμένου είδους όπλου.
Τα στατιστικά στοιχεία, σχετικά με τα μικρά αποτελέσματα που έχει ο έλεγχος των όπλων, είναι ευρέως
διαθέσιμα για κάθε περίεργο και επικριτικό αναγνώστη
και ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να σκέπτονται με
πιο περίπλοκο τρόπο -ενάντια στις απλουστευτικές
αφηγήσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης- για το πώς
αντιλαμβάνονται τις ανισορροπίες της εξουσίας μεταξύ
του Κράτους και του λαού του και την καταστροφική και
ευμετάβλητη πίεση, στην οποία υποβάλλεται ο κόσμος
μέσα σε μια τόσο δηλητηριώδη καπιταλιστική κοινωνία,
καθώς αναμετριέται καθημερινά με τα χρέη, την κακή
υγεία, τη διατροφική ανασφάλεια, τη μοναξιά και τον
ατελείωτο πόλεμο. Δεν μας ενδιαφέρει να συζητήσουμε
νέους νόμους για τα όπλα, γνωρίζοντας ότι σε μια καπιταλιστική και λευκή εξτρεμιστική κοινωνία, οποιοσδήποτε
νόμος είναι πιθανόν να εφαρμοστεί κυρίως εναντίον των
μειονοτήτων και των φτωχών.
Β.: Φαίνεται ότι ακολουθείτε μια διαφορετική προσέγγιση από πολλές ριζοσπαστικές αριστερές,
αναρχικές και αντιφασιστικές οργανώσεις, σχετικά
με τον τρόπο που αλληλεπιδράτε με την κοινωνία.
Ενώ συχνά τέτοιες ομάδες συγκροτούνται γύρω
από μια ιδεολογική καθαρότητα, θέτοντας έτσι τους
εαυτούς τους και τις πράξεις τους ενάντια στην
κοινωνία, εσείς τείνετε να παρεμβαίνετε με επιτυχία
στο τοπικό σας σημασιακό πλαίσιο, αγκαλιάζοντας
και ανανεώνοντας τις κοινωνικές παραδόσεις με
μια χειραφετητική προοπτική. Στην περιγραφή του
‘τι είναι το Redneck Revolt;’ γράφετε ότι «Σε αυτό
το εγχείρημα, η πολιτική ιδεολογία είναι λιγότερο
σημαντική για εμάς από όσο η ικανότητά μας να
συμφωνούμε στις οργανωτικές μας αρχές και να
συνεργαζόμαστε». Τι σας έκανε να επιλέξετε αυτή
την προσέγγιση που κάποιοι μπορούν να ορίσουν
ως Κοινωνικό Αντιφασισμό;
R.R.: Οι Redneck Revolt δεν ενδιαφέρονται για μια
σεχταριστική αντιπαράθεση. Γράφοντας το 1860, ο
Αφροαμερικανός Frederick Douglass, υπέρμαχος της
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κατάργησης της δουλείας, κατανόησε πως η ιδεολογική και θεωρητική συζήτηση που απολαμβάνουν τόσοι
πολλοί στην Αριστερά «ικανοποιεί τις πνευματικές τους
προτιμήσεις, ευχαριστεί τη φαντασία τους, διεγείρει τις
ευαισθησίες τους με μία στιγμιαία αίσθηση αλλά δεν
τους μετακινεί από την άνετη θέση της αδράνειας».
Λαμβάνουμε υπ’όψιν τα πάντα αλλά επιλέγουμε τελικά
τη δράση. Έχουμε την υποχρέωση να κινηθούμε, να
δημιουργήσουμε, να σχεδιάσουμε, να εμπλακούμε με
την περιοχή μας: τις γειτονιές μας, τις κοινότητές μας,
τα χωριά μας και τις πόλεις μας.

στους δρόμους και στα δικαστήρια και στα κυβερνητικά
κτίρια. Επιμένουμε όμως, επίσης, και στα δυναμικά
αποτελέσματα του να οικοδομούμε κοινότητες και να
τις βοηθούμε να αντισταθούν στον φόβο και την καταπίεση μέσω της αυτόνομης δράσης. Το κίνημα των
Redneck Revolt αποτελείται από ανθρώπους από όλο
το πολιτικό φάσμα, που είναι ενωμένοι γύρω από τους
αντιφασιστικούς και αντιρατσιστικούς μας στόχους και
την εστίασή μας στο κοινό τοπικό έδαφος που μοιραζόμαστε με τους γείτονες. Η αλληλεγγύη σφυρηλατείται
μέσω της κοινής δράσης.

Εγκαταλείπουμε την «άνετη θέση της αδράνειας». Αφήνουμε την καταραμένη αυτή θέση στους
αναρχικούς της πολυθρόνας, στους άπραγους
κομμουνιστές και κυρίως στη νευρική παράλυση
των κρατιστών φιλελεύθερων. Τίποτα ουσιώδες
δεν παράγεται με τις αμέτρητες συζητήσεις και με τη
διστακτικότητα του να προσπαθήσουμε πράγματι
εποικοδομητικά, ώστε να πραγματώσουμε τις μικρές,
κοινωνικές αλλαγές που θέλουμε.

Β.: Λόγω αυτής της κοινωνικής σας προσέγγισης,
έχετε συναντήσει και συνεργαστεί με ανθρώπους
από διάφορα περιβάλλοντα. Πώς αποδέχονται οι
τοπικές κοινότητες τα αντιρατσιστικά σας μηνύματα
για κοινωνική απελευθέρωση; Επηρεάζουν και οι
ίδιες την ομάδα σας;

Είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τους φασίστες και

R.R.: Η ανταπόκριση στην «αποστολή» μας ποικίλλει
αλλά οι απλές και χωρίς περιστροφές διεκδικήσεις, σε
συνδυασμό με την πεποίθηση πως πρέπει να γνωρίσουμε τους ανθρώπους εκεί όπου βρίσκονται και να
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Οι Redneck Revolt επιδιώκουν να
αφουγκραστούν τους αγώνες που οι
άνθρωποι ήδη διεξάγουν και να τους
φέρουν σε συνομιλία με τους ευρύτερους αγώνες κατά του ρατσισμού και
του καπιταλισμού.

ακούσουμε τις αναλύσεις που ήδη φέρουν, σημαίνει
ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε ανοιχτές σχέσεις
πλούσιες σε διάλογο. Δεν χρειαζόμαστε ούτε θέλουμε
να αλλάξουμε κανέναν -δεν έχουμε καμία κομματική
πλατφόρμα, στην οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται
οι άνθρωποι. Αντί αυτού, είμαστε σε θέση να ενισχύουμε
και να βελτιώνουμε τις κριτικές που έχει ήδη ο κόσμος
της εργασίας, για τη γη πάνω στην οποία κατοικεί. Οι
άνθρωποι είναι οι καλύτεροι ειδήμονες για την ίδια τους
τη ζωή και δεν χρειάζονται ξένους για να τους πουν τι
κάνουν λάθος με αυτές τις ζωές. Οι Redneck Revolt
επιδιώκουν να αφουγκραστούν τους αγώνες που οι
άνθρωποι ήδη διεξάγουν και να τους φέρουν σε συνομιλία με τους ευρύτερους αγώνες κατά του ρατσισμού
και του καπιταλισμού.
Β.: Ποια είναι η προοπτική που φέρει ο Κοινωνικός
Αντιφασισμός σε ένα μέλλον το οποίο φαίνεται να
κατακλίζεται από μία πολυδιάστατη ανασφάλεια,
που περιλαμβάνει φυλετικά, οικονομικά, οικολογικά
και άλλα ζητήματα;
R.R.: Η ερώτηση σχετικά με τις μελλοντικές δυνατότητες της στρατηγικής των Redneck Revolt αποτελεί ένα
προκλητικό αλλά αναπάντητο ερώτημα. Κάθε μέλος των
Redneck Revolt έχει τα δικά του/της όνειρα, τα οποία
συνδέονται μαζί με το ανθεκτικό νήμα της αλληλοβοήθειας και της κοινοτικής αφοσίωσης στην κοινή μας
επιβίωση και ελευθερία. Τα τοπικά σημασιακά πλαίσια
και οι ατομικές εμπειρίες, οι δεξιότητες και οι δυνατότητες
διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο το εγχείρημά
μας εκδηλώνεται και μεταλλάσσεται.
Προσπαθούμε, σίγουρα, να κρατάμε όλους αυτούς τους
κοινωνικούς, πολιτικούς και περιβαλλοντικούς αγώνες
ζωντανούς και να αναλύουμε τις διασταυρώσεις και τις
πολύπλοκες υφές που παράγουν. Αφήνοντας πίσω την
ανάγκη για ένα προγραμματικό σχέδιο και μία κεντρική
στρατηγική, δημιουργείται μία δυναμική και απρόβλεπτη
ροή μικρο-ενεργειών από τις κοινότητες και τις τοπικές
συσχετίσεις, η οποία αναπτύσσει πρακτικά μοντέλα και
επικεντρώνεται στις άμεσες ανάγκες.
Θέλουμε να αναπτύξουμε ισχυρές κοινωνικές δυνατότη-

τες, τη δημιουργία φιλικών σχέσεων, την ενίσχυση των
συντρόφων μας, την κατανόηση να λύνουμε ο ένας τα
προβλήματα του άλλου, να κρατάμε ο ένας τον άλλο
υγιή και χορτάτο, να διατηρούμε την ελευθερία μας και
να υπερασπιζόμαστε τη ζωή μας. Συνεργαζόμαστε με
συναίνεση, προσπαθώντας να οικοδομήσουμε τον
κόσμο που όλοι επιθυμούμε, καταλαβαίνοντας πως
οι κίνδυνοι ενάντια στους οποίους παλεύουμε μετατοπίζονται συνεχώς και είναι βαθιά συνυφασμένοι στον
ιστό των ζωών που ζούμε. Δεν τα έχουμε κατανοήσει
όλα ακόμα. Η θεωρία βρίσκεται πάντα στην υπηρεσία
της πρακτικής δράσης.
Όπως και πολλοί σύντροφοι, που έχουν αφιερωθεί στην
καταπολέμηση του φασισμού και της λευκής υπεροχής,
πειραματιζόμαστε, ‘παίζοντας’ μέσα στο κοινωνικό
πεδίο, αντιστεκόμενοι με κάθε απαραίτητο τρόπο ανά
στιγμή. Ποτέ δεν φαντάζόμαστε ότι έχουμε μια τέλεια
μέθοδο ή ότι κατανοούμε πλήρως την πολυπλοκότητα
των ζητημάτων με τα οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι. Με
ταπεινότητα, είμαστε πάντα ανοιχτοί στην κριτική.
Αυτή είναι μία παγκόσμια στιγμή για θάρρος και ριζοσπαστική αγάπη. Η αβεβαιότητα αφθονεί. Ο κίνδυνος
βρίσκεται πάντα μπροστά μας. Έχουμε εμπιστοσύνη ο
ένας στον άλλο και ποθούμε από κοινού τον κόσμο της
ελευθερίας που ονειρευόμαστε.
Αγωνιζόμαστε για να νικήσουμε!

----------------------------------------
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Άουσβιτς

Το
και
οι Αναβιώσεις του Αντισημιτισμού
Νίκος Χριστόπουλος
Ο Νίκος Χριστόπουλος ζει και εργάζεται στη Χαλκίδα, συμμετέχει στην ελευθεριακή
πολιτική συλλογικότητα Ουλαλούμ.

«Όσο είναι αληθές πως δύναται κανείς να κατανοήσει τον αντισημιτισμό μόνο μέσα
από την κοινωνία μας, εξίσου αληθές φαίνεται πως η σημερινή κοινωνία μπορεί να
κατανοηθεί επαρκώς μόνο μέσα από τον αντισημιτισμό»
Μαξ Χορκχάιμερ

έκταση που καταλαμβάνει στον κοινό νου ο
συνωμοσιολογικός λόγος1 αποδεικνύει την ισχύ
της θέσης του Χορκχάιμερ και στη σημερινή
κοινωνική συνθήκη. Γι’ αυτό και η εναντίωση στον
αντισημιτισμό αποτελεί βασικό στοιχείο της ελευθεριακής κριτικής και σίγουρα του αντιφασισμού, αφού
ο αντισημιτισμός είναι δομικό κομμάτι του ναζισμού.
Κάθε αντιφασισμός χωρίς ρητή εναντίωση στον
αντισημιτισμό είναι ελλειμματικός.

Η

Στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα, ο αναστοχασμός
του Ολοκαυτώματος παραμένει επιτακτικός αλλά ακόμη
δύσκολος. Δύσκολος, γιατί, ενώ τελευταία έχει ανοίξει μια
συζήτηση, η διαχείριση της μνήμης όλα αυτά τα χρόνια
ήταν λειψή, ενοχική και κατέληξε είτε στη μνημοκτονία,
στη λήθη, είτε στις φανφάρες των επετειακών εορτασμών
της νίκης κατά του ναζισμού.
Η συλλογική μνήμη γαλουχήθηκε πάνω στη λογική της
απώθησης του Ολοκαυτώματος ως γερμανικού φαινομένου και τη συνακόλουθη απώθηση της αλήθειας ότι ήταν
ένα γέννημα του δυτικού πολιτισμού και ειδικότερα ότι
υπάρχει και μια καθόλου ευχάριστη ελληνική ιστορία που
συνδέεται με αυτό. Το βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει
τις μεταπολεμικές συμπεριφορές απέναντι στο Ολοκαύτωμα είναι ότι ο αντισημιτικός νους δεν είχε νικηθεί
πραγματικά, απλώς είχε μεταμορφωθεί και μεταλλαχθεί
πάνω σε νέες θεματικές, με αποτέλεσμα ο αντισημιτισμός όχι απλώς να υφέρπει αλλά να αποικίζει τη σκέψη
μεγάλου μέρους των σύγχρονων κοινωνιών.

Ακόμη και σήμερα, η δημόσια και η ιδιωτική σφαίρα
κατακλύζονται από αντιεβραϊκά στερεότυπα, τα οποία
λαμβάνουν τη μορφή εκκοσμικευμένων δοξασιών που
υποστηρίζονται με ζήλο δήθεν, αποκαλύπτοντας τη
ρίζα των σύγχρονων κακών. Γι’ αυτό, ο αγώνας κατά
του αντισημιτισμού είναι ένα κομβικό σημείο κατανόησης και κριτικής της υπάρχουσας κατάστασης. Μέσα
στην πληθωρική κυκλοφορία εικόνων του Χίτλερ και
την απερίσκεπτη χρήση των λέξεων «ναζισμός» και
«φασισμός» για κάθε αναδυόμενο ή επιβαλλόμενο
αυταρχισμό, το φαινόμενο του ναζισμού σχετικοποιείται
και εκχυδαΐζεται.
Όσο περισσότερο μιλάμε γι’ αυτό, με αυτό τον τρόπο,
τόσο περισσότερο το αποσιωπούμε. Για να σκεφτούμε
όμως το Ολοκαύτωμα, αυτό που σημαίνει το Άουσβιτς,
θα πρέπει, όπως έχει παρατηρηθεί, να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε το αδιανόητα αντιανθρώπινο, το
ασύλληπτο, χωρίς όμως να το αποϊστορικοποιούμε,
αλλά εντάσσοντάς το στα όρια της ανθρώπινης κοινωνικής-ιστορικής δημιουργίας, η οποία μπορεί βέβαια να
είναι και δημιουργία του αποτρόπαιου. Εδώ βρίσκεται
η διαφορά και η μεγάλη δυσκολία της έκφρασης. Είναι
χαρακτηριστικό ότι τα θύματα του Ολοκαυτώματος, όσα
προσπάθησαν να αναστοχαστούν αυτό που βίωσαν,
ένοιωθαν σαν κάτι να χάνεται σε όλες τις εξηγήσεις οι
οποίες περιείχαν αλήθειες βέβαια, όμως έμοιαζε ο πυρήνας της ιδιαιτερότητας του Άουσβιτς (η «οντολογική
σφαγή») τελικά να μην φωτίζεται, να μοιάζει αδύνατο
να φωτιστεί.
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Για να κατανοήσουμε γιατί η σκέψη για το Ολοκαύτωμα
βασικά αντιπαρατίθεται με το ασύλληπτο, το αδιανόητο,
και πώς αυτό το ασύλληπτο έγινε πραγματικότητα μέσα
στον δυτικό-καπιταλιστικό πολιτισμό, θα παραθέσω μια
άποψη του Μπακούνιν, ο οποίος ασκώντας κριτική στις
εξουσιαστικές τάσεις της νεωτερικής επιστήμης και ενώ
διαβλέπει τις κατευθύνσεις της, θεωρεί αδιανόητη την
απολύτως απάνθρωπη εφαρμογή της:
«Αν και μπορούμε να είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι κανένας επιστήμονας δεν θα τολμούσε να μεταχειριστεί
έναν άνθρωπο σήμερα όπως μεταχειρίζεται τα κουνέλια, παραμένει, μολαταύτα, ο φόβος ότι οι επιστήμονες
ως σώμα μπορεί, αν τους επιτραπεί να το κάνουν, να
υποβάλλουν ζωντανούς ανθρώπους σε επιστημονικά
πειράματα, σίγουρα λιγότερο σκληρά αλλά όχι λιγότερο
ολέθρια για τα ανθρώπινα θύματά τους».2
Ο Μπακούνιν για άλλη μια φορά αποδεικνύεται οξυδερκής στην ανάλυσή του προεικονίζοντας τις εξελίξεις. Το
ασύλληπτο εμφανίζεται στη σκέψη του και μαζί και το
ανθρώπινο όριο: «κανένας επιστήμονας δεν θα τολμούσε» λέει, γιατί εδώ βλέπει ένα όριο το οποίο χαράσσει
το σύνορο της ανθρωπινότητας και το οποίο θεωρεί
μάλλον αδύνατο να αγγιχθεί. Κι όμως, αυτό το όριο
ξεπεράστηκε κατά πολύ στο Άουσβιτς με απαρομοίαστο
τρόπο, που το καθιστά μοναδικό στη ανθρώπινη ιστορία.
Γι’ αυτό, μια βασική στάση των φασιστών αλλά και όλων
των αντισημιτών είναι η άρνηση της μοναδικότητας του
ιστορικού φαινομένου που ονομάστηκε Ολοκαύτωμα,
η σχετικοποίησή του.

νισμού. Οι ίδιοι την ονομάζουν Porrajmos (αφανισμός,
η μεγάλη καταβρόχθιση, καταστροφή) ή Samudaripen
(μαζική δολοφονία, όλοι νεκροί).
Το κυνήγι όμως που ξεκινάει με τους Εβραίους δεν
σταματάει ποτέ σε αυτούς. Το ρατσιστικό μίσος εξολόθρευσε επίσης Σλάβους και Αφρικανούς, ομοφυλόφιλους,
κομμουνιστές, σοσιαλιστές και αναρχικούς, αντιφασίστες, Μάρτυρες του Ιεχωβά, ΑμεΑ και αυτούς που οι
ναζί όριζαν ως «ψυχικά ασθενείς». Υπάρχει όμως μια
διαφορά η οποία δεν πρέπει να σχετικοποιείται, γιατί
με αυτόν τον τρόπο αποκρύβεται η κεντρικότητα του
αντισημιτισμού στη ναζιστική ιδεολογία: μόνο για τους
Εβραίους εφάρμοσαν με εμμονική γραφειοκρατική λύσσα
το σχέδιο που κατ’ ευφημισμό ονόμασαν Τελική Λύση,
με στόχο τη μαζική τους εξόντωση και την εξαφάνισή
τους από τον ανθρώπινο κόσμο δια παντός.
Από πολλές απόψεις, ο αντισημιτισμός αποτελεί νεωτερικό φαινόμενο και μάλιστα στην έσχατη μορφή του
αποτελεί την πιο αποτρόπαιη έκφραση της κεντρικής
φαντασιακής σημασίας του δυτικού-καπιταλιστικού κόσμου: της βλέψης για ορθολογική κυριαρχία επί παντός
επιστητού. Σε αυτή τη συζήτηση πρέπει να αποφύγουμε
τους μανιχαϊσμούς και την ουσιοκρατία στους ορισμούς.
Ο όρος νεωτερικότητα είναι πολύπλοκος, αποτελεί ένα
μάγμα αλληλοσυγκρουόμενων πολλές φορές σημασιών και τα λεγόμενα νεωτερικά φαινόμενα εντάσσονται
μέσα του με διαφορετικούς τρόπους. Ο αντισημιτισμός
συγκροτείται ως μια μοντέρνα-αντιμοντέρνα κοσμοθεωρία η οποία αποτελεί ένα αμάλγαμα προνεωτερικών
προλήψεων και νεωτερικών θεωριών της φυλετικής
ολικής διαφοράς των Εβραίων ως τρίτων [οι Εβραίοι ως
αντι-φυλή (Gegen-Rasse)], οι οποίοι αποκηρύσσονται
από το ανθρώπινο γένος με «επιστημονικές αποδείξεις»
ως υπονομευτικά παράσιτα που χρήζουν εξόντωσης.

Όμως, η ναζιστική εξοντωτική πολιτική δεν έχει όμοιό της,
γιατί ρητός και ακραία αντιανθρώπινος στόχος της ήταν
η βιολογική αναδιευθέτηση του ανθρώπινου είδους μέσω
της ολικής εξολόθρευσης των περιττών «φυλών», στην
κατώτατη βαθμίδα των οποίων κατατάσσονταν οι Εβραίοι
και στους οποίους επικεντρώθηκε η ναζιστική μηχανή
θανάτου με γραφειοκρατική επιμέλεια. Κηρύσσονται
ένοχοι επειδή γεννήθηκαν Εβραίοι. Για πρώτη φορά
στην ιστορία διακηρύσσεται επίσημα η εξόντωση
ενός λαού ως αυτοσκοπός που δεν εξυπηρετεί
κανέναν εργαλειακό λόγο. Αυτό που δεν χωράει ο
ανθρώπινος νους, που όμως ο ανθρώπινος νους βρήκε τα ορθολογικά εργαλεία για να το κάνει και το έκανε
πράξη. Το Άουσβιτς δεν είναι απλά ένα στρατόπεδο
συγκέντρωσης αλλά στρατόπεδο εξορθολογισμένης
εξόντωσης και εκφράζει την απόλυτη έννοια του
ρατσιστικού μίσους, την απόρριψη δηλαδή της ίδιας
της ύπαρξης του άλλου, η οποία αρνείται ακόμη και
τη μεταστροφή ή την υποδούλωσή του.

Ο νεωτερισμός του σύγχρονου αντισημιτισμού εκφράζει
το πέρασμα από το χριστιανικό μεσαιωνικό θρησκευτικό
μίσος στο ρατσιστικό, φυλετικό μίσος και αναπτύσσεται
μέσα στο πλαίσιο της εθνικιστικής ιδεολογίας του 19ου
αιώνα. Ρητά οι αντισημίτες, που δημιουργούν και τον
όρο «αντισημιτισμός»3 για να αυτοπροσδιοριστούν στα
τέλη της δεκαετίας του 1870, θέτουν σε δεύτερη θέση
τη θρησκευτική επιχειρηματολογία και επικεντρώνονται στην προσπάθεια επιστημονικής απόδειξης του
αναφομοίωτου χαρακτήρα των Εβραίων και των αναλλοίωτων φυλετικών τους χαρακτηριστικών, αντλώντας
την «επιχειρηματολογία» τους από τις αναδυόμενες
τότε επιστήμες της ανθρωπολογίας, της βιολογίας και
της γλωσσολογίας.

Όταν αναφερόμαστε στο Ολοκαύτωμα, σε αυτό που
αντιπροσωπεύει το Ολοκαύτωμα, θα πρέπει επίσης να
μνημονεύουμε και τη γενοκτονία των Ρομά/Σίντι, η οποία
είναι ακόμη και σήμερα ξεχασμένη και είναι χρέος μας
όχι μόνο να αποκαταστήσουμε τη μνήμη αλλά και να
αντιταχθούμε στις σύγχρονες μορφές του αντιτσιγγα-

Ο αντισημιτισμός διακρίνεται από κάθε άλλον ρατσισμό
γιατί συγκροτεί επίσης μια συνεκτική μανιχαϊκή κοσμοθεωρία με «απελευθερωτικά» χαρακτηριστικά, η οποία
κυριαρχείται από το μυθικό φορτίο του φαντασιακού
της δύναμης των Εβραίων. Μια κοσμοθεωρία προϊόν
της αστικής κοινωνίας του 19ου αιώνα ως συντηρητική
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αντίδραση στα δεινά της καλπάζουσας κεφαλαιοκρατικής
οικονομίας. Βγαίνει από τα σπλάχνα του εθνικισμού, ο
οποίος επιρρίπτει τις ευθύνες για τα αδιέξοδά του στο
«αντι-έθνος» των «κοσμοπολιτών», οι οποίοι δήθεν
υποσκάπτουν τα θεμέλια της κοινωνίας. Μοιάζει παράδοξο αλλά δεν είναι: οι Εβραίοι κατηγορούνται επίσης
ως υποκινητές των νεωτερικών επαναστάσεων και
ιδιαίτερα της ρωσικής.
Ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον μεσαιωνικό αντισημιτισμό και τις νέες μορφές εβραιοφοβίας είναι ο μύθος
των «Πρωτοκόλλων των Σοφών της Σιών» του οποίου η
λογική σκηνοθετεί όλες τις θεωρίες συνωμοσίας, αποτελώντας το πρότυπο αρχιτεκτόνημά τους. Η παγκόσμια
συνωμοσία των Εβραίων ως ερμηνευτικό κλειδί της
Ιστορίας. «Το ότι γίνεται πιστευτό είναι πιο σημαντικό
από το ότι είναι πλαστογράφημα», λέει η Χάνα Άρεντ.
Μια έσχατη επικαιροποίηση των «Πρωτοκόλλων» είναι
η συνωμοσιολογική ανάγνωση των επιθέσεων της 11ης
Σεπτεμβρίου 2001, τα παραδείγματα όμως είναι πάρα
πολλά.
Ο αντισημιτισμός παραμένει δομικό στερεότυπο των
σημερινών κοινωνιών, με αποτέλεσμα οι μεταμορφώσεις του να μην καταδεικνύονται κοινωνικά, αλλά να
κυκλοφορούν με νέες σημαίες και να έχουν ως όχημα
νέες σημασίες και «αυτονόητα». Το πιο οφθαλμοφανές
παράδειγμα είναι η χρησιμοποίηση πλήθους εβραιοφοβικών στερεοτύπων στην κριτική του κράτους του
Ισραήλ, από τη Δεξιά βέβαια αλλά και από ένα μεγάλο

μέρος της Αριστεράς.
Μετά το ’45 και τη γενική κατακραυγή ενάντια στη
ναζιστική θηριωδία, ο αντισημιτισμός βρίσκει καταφύγιο σε μια μορφή ριζοσπαστικού αντισιωνισμού που
δαιμονοποιεί το κράτος του Ισραήλ ως τον συνωμότη
Εβραίο ανάμεσα στα Κράτη, συσκοτίζοντας τους όρους
της πολιτικής κριτικής προς το κράτος του Ισραήλ. Το
μοτίβο που επαναλαμβάνεται, παρά τις ιδεολογικές
διαφοροποιήσεις ανάμεσα στη Δεξιά και την Αριστερά,
είναι κοινό: μαξιμαλισμός στις εκφράσεις, χρησιμοποίηση διαφορετικών κριτηρίων στην κριτική άλλων
κρατών ή απελευθερωτικών κινημάτων, ταύτιση των
Εβραίων με το κράτος του Ισραήλ, ταύτιση με τον
ναζισμό και συνεχής χρήση ναζιστικών συμβόλων,
ταύτιση με το χρηματιστικό κεφάλαιο και το τραπεζικό
σύστημα, αποδοχή ή απουσία κριτικής στο αίτημα για
καταστροφή του Ισραήλ.
Η αντισημιτικής προέλευσης κριτική στο κράτος του
Ισραήλ για να απολαύσει πραγματικά το μίσος της
πρέπει να φτάσει στα έσχατα όρια της υπερβολής και
του μαξιμαλισμού (εδώ εντοπίζεται κυρίως το ζήτημα),
να ταυτίσει το Ισραήλ με τους ναζί, τον Νετανιάχου με
τον Χίτλερ, το αστέρι του Δαβίδ με τη σβάστικα, να επαναδιατυπώσει τον λίβελλο του αίματος και της θυσίας
παιδιών. Αυτό όμως που πραγματικά επιτυγχάνεται
είναι η απόλυτη σχετικοποίηση της διαφοράς που
αντιπροσωπεύει ο ναζισμός και το Ολοκαύτωμα και η
επανανομιμοποίηση του στιγματισμού των Εβραίων
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ως εκφραστών δήθεν μιας παγκόσμιας συνωμοσίας με
στόχο την παγκόσμια κυριαρχία και τη χειραγώγηση.
Καταλυτικό ρόλο στη διάδοση της εβραιοφοβίας στις
τάξεις της Αριστεράς, έπαιξε ο δαιμονοποιητικός
αντισιωνισμός της εσωτερικής και εξωτερικής
πολιτικής της ΕΣΣΔ. Από τη δεκαετία περίπου του
’70 και μετά, το παλαιό στερεότυπο της «εβραϊκής
συνωμοσίας» επαναδιατυπώνεται υπό τη μορφή της
«παγκόσμιας (αμερικανο)σιωνιστικής συνωμοσίας», και
ο σιωνισμός εξομοιώνεται εν πολλοίς με τον ναζιστικό
ρατσισμό. Άμεσο επακόλουθο της δαιμονοποίησης, η
επανεμφάνιση του εξοντωτικού αντισημιτισμού υπό τη
ρητή θέληση να καταστραφεί το Ισραήλ.
Μέσα σε αυτό πλαίσιο, η νέα μορφή εβραιοφοβίας στον
20ο αιώνα, μετά τους ναζί, υπήρξε ο εξισλαμισμός του
αντιεβραϊκού λόγου (καθοριστικές φυσιογνωμίες ο Χάτζι
Αμίν αλ Χουσεϊνί, ο οποίος ταυτίστηκε με τον ναζισμό,
ο Σαγίντ Κούτμπ και γενικότερα οι φονταμενταλιστές
ιδεολόγοι της Μουσουλμανικής Αδελφότητας). Οι Εβραίοι
στοχοποιούνται ως οι νούμερο ένα εχθροί «όπου γης»
και επαγγέλλεται ως αιώνιος στόχος η καταστροφή του
κράτους του Ισραήλ «από το ποτάμι ως τη θάλασσα».
Ρητά ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον των Εβραίων
διακηρύσσουν η Αλ Κάιντα, η Χαμάς, Η Χεζμπολάχ, το
ΙΚ, η Ισλαμική Τζιχάντ, ενώ η κυκλοφορία των «Πρωτοκόλλων των Σοφών της Σιών» αποτελεί διαρκές best
seller σε πολλές χώρες του αραβικού κόσμου.

Εν τέλει, κάθε κριτική στον αντισημιτισμό αντιμετωπίζει
αντιστάσεις γιατί οι ίδιες οι λέξεις «Εβραίος» και «Ισραήλ» στο τρέχον ελληνικό κοινωνικό φαντασιακό εκπροσωπούν ακόμη ατομικές και κοινωνικές παραστάσεις
που είναι φορείς του αντισημιτισμού. Μέχρι πριν λίγα
χρόνια, στο ελληνικό σχολείο δεν υπήρχε η παραμικρή
αναφορά στο Ολοκαύτωμα, ενώ η εβραϊκή ιστορία της
Θεσσαλονίκης αποσιωπήθηκε και πολλά υλικά της
απομεινάρια λεηλατήθηκαν ή ακόμη ποδοπατούνται.
Επιθέσεις σε εβραϊκά νεκροταφεία, συναγωγές και
μνημεία περνάνε απαρατήρητες. Δηλώσεις επιφανών
δημόσιων προσώπων, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης,
πρωτοσέλιδα εφημερίδων, όπως αυτό της αριστερής
εφημερίδας Πριν «οι Εβραίοι δολοφόνοι πρέπει να
πληρώσουν», η δίκη του ναζιστή Πλεύρη, δεν αντιμετωπίζονται όπως τους αξίζει.
Είναι, λοιπόν, επιτακτική ανάγκη να αντιταχθούμε σε
κάθε επανεμφάνιση του αντισημιτισμού, γιατί παραχαράσσει τους όρους της κατανόησης της υπάρχουσας
καταπιεστικής συνθήκης, στρέφοντας εκ νέου την οργή
εναντίον των γνωστών φαντασμάτων και αποδιοπομπαίων τράγων. Όποια αμφίεση και να ενδύεται αυτός
ο λόγος, αριστερή ή δεξιά, θα πρέπει να μας βρίσκει
απέναντι. Δεν ξεχνάμε τι έκαναν οι ναζί στο Άουσβιτς!
---------------------------------------------Σημειώσεις:
1

Στο συγκεκριμένο σημείο, η στάση της Αριστεράς παγκοσμίως (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων) ήταν νομιμοποιητική
και προωθητική αυτού του λόγου, με αποτέλεσμα να
εξαπλωθεί χωρίς αντιστάσεις ως δήθεν απελευθερωτικός λόγος. Εδώ υπάρχει μια λεπτή διαφορά την οποία
θα πρέπει να τονίζουμε συνεχώς: Το ζήτημα από
αντιφασιστική και ελευθεριακή πλευρά δεν είναι η
κριτική στο κράτος του Ισραήλ η οποία οφείλει και
πρέπει να ασκηθεί χωρίς συμβιβασμούς, αλλά ότι
συνήθως η κριτική χρησιμοποιεί και ανακυκλώνει
ακραία εβραιοφοβικά στερεότυπα. Είναι επιτακτική
ανάγκη, λοιπόν, η κριτική να απεμπλακεί από κάθε
μορφή αντισημιτισμού.
Εδώ εντοπίζεται το πρόβλημα και όχι στο δίκαιο του
αγώνα για αυτοπροσδιορισμό και αυτοδιάθεση των
Παλαιστινίων, ο οποίος πρέπει να υποστηριχθεί από
ελευθεριακή πλευρά αλλά κριτικά. Η συμμετοχή και
της Αριστεράς στον συνωμοσιολογικό λόγο, φορώντας
αντιιμπεριαλιστική φρασεολογία, αποδεικνύει ότι οι
πύλες εισόδου στην εβραιοφοβία είναι ετερόκλητες
και εντάσσονται εύκολα σε διαφορετικά ιδεολογικά
περιβάλλοντα. Ένα παράδειγμα του τρόπου με τον
οποίο ένα κομμάτι της Αριστεράς στηρίζει αντιδραστικές
ιδεολογίες, είναι οι αριστεροπατριώτες εθνικιστές στην
Ελλάδα, στους οποίους εντοπίζεται επίσης ένα μεγάλο
ποσοστό εβραιοφοβίας.

Ένα σύμπλεγμα θεωριών και κοινών δοξασιών, που έχουν
στον πυρήνα τους το φαντασιακό της συνωμοτικής δύναμης
των Εβραίων και ερμηνεύουν τις κατευθύνσεις της ιστορίας
σαν αποτέλεσμα της δράσης μυστικών δυνάμεων.
2 Μιχαήλ Μπακούνιν, «Φιλοσοφία, θρησκεία, ηθική», μτφρ.
Ζ. Σαρίκας, Θες/νίκη: Πανοπτικόν, σ. 49.
3 Ο όρος «αντισημιτισμός» είναι αρκετά προβληματικός
γιατί σημασιοδοτείται φυλετικά. Παραδείγματος χάρη,
πολλοί αντισημίτες συνήθως αμύνονται λέγοντας ότι δεν
είναι τέτοιοι γιατί κι αυτοί ανήκουν στη σημιτική φυλή. Επικράτησε όμως το μίσος προς τους Εβραίους να ορίζεται ως
«αντισημιτισμός» ενώ ορθότεροι είναι οι όροι «εβραιοφοβία»
ή «αντιεβραϊσμός» ή «αντιιουδαϊσμός». Το ίδιο ισχύει και
για τον όρο «Ολοκαύτωμα» του οποίου η αρχική σημασία
συνδέεται με τη θρησκευτική τελετουργική θυσία, ενώ
ορθότερος είναι ο όρος Σοά (Shoah) που χρησιμοποιούν
οι Εβραίοι, ο οποίος σημαίνει ολοσχερής καταστροφή,
απώλεια, συμφορά, ερημωτική θύελλα. Χρησιμοποιούμε
αυτούς τους όρους όμως γιατί είναι αναγνωρίσιμοι και
μάλιστα χωρίς να δημιουργούν συνήθως πρόβλημα στη
συζήτηση.
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Επικινδυνότητα, Ψυχική Οδύνη
και Αυτονομία της Ψυχής
Αθηνά Γεωργαράκη
Φοιτήτρια στο Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Αντιεξουσιαστικής Κίνησης Αθήνας.

ο παρόν κείμενο αποτελεί μια προσπάθεια συμβολής στην κατανόηση δύο εννοιών οι οποίες
συνδέονται με αυτό που καλείται ψυχική ασθένεια,
με τελικό στόχο την αποδόμησή τους: την έννοια της
επικινδυνότητας και την έννοια του ακαταλόγιστου.

Τ

Προκειμένου να καταστεί αυτό δυνατό, θα επιδιώξω
να απαντήσω σε 3 ερωτήματα.
Ερώτημα πρώτο: Ποια είναι η διαδικασία παγίωσης
των συγκεκριμένων εννοιών ως κύρια έκφραση του
ψυχικά πάσχοντος υποκειμένου, σε κοινωνικό και
θεσμικό επίπεδο;
Ερώτημα δεύτερο: Τι σημαίνει για το πάσχον υποκείμενο η παγίωση αυτή;
Ερώτημα τρίτο: Με ποιον τρόπο οφείλουμε να θεωρούμε την ψυχική ασθένεια στο πλαίσιο μίας αυτόνομης,
αληθινά δημοκρατικής κοινωνίας;
Ξεκινάω από το πρώτο ερώτημα, δηλαδή, ποια είναι
η διαδικασία παγίωσης των εννοιών της επικινδυνότητας και του ακαταλόγιστου ως κύριας έκφρασης
του ψυχικά πάσχοντος υποκειμένου, σε κοινωνικό και
θεσμικό επίπεδο;
Ο Κορνήλιος Καστοριάδης επισημαίνει πως το πρώτο
υλικό από το οποίο η κοινωνία κατασκευάζει τα άτομα
είναι η ψυχή. Η ψυχή ορίζεται κατά τον φιλόσοφο ως το
πρωταρχικό δεδομένο, που βρίσκεται στον πυρήνα του
συνηθισμένου κοινωνικού ατόμου και της υποκειμενικότητας με την πλήρη έννοια. Είναι η ψυχική μονάδα
(το ασυνείδητο στα πιο βαθιά του στρώματα) που δεν
μπορεί να αναχθεί στο κοινωνικό-ιστορικό, αλλά που το
κοινωνικό-ιστορικό τη διαμορφώνει χωρίς όρια και υπό
έναν μόνον όρο: να μπορεί να ικανοποιήσει ορισμένες
ελάχιστες απαιτήσεις της ψυχής. Η μοναδικότητα της
ψυχής εκδηλώνεται πάντα με κάποιον τρόπο, όσο

στεγανή και στερεή κι αν είναι η δόμηση της θεσμισμένης κοινωνίας. Εκδηλώνεται ως όνειρο, ως ψυχική
αρρώστια, ως παρέμβαση, ως διαφωνία.
Για να κατανοήσουμε μέσω ποιων διαδικασιών θεμελιώνονται οι έννοιες της επικινδυνότητας και του
ακαταλόγιστου ως σύμφυτες με την ψυχική ασθένεια,
ιδιαίτερα διαφωτιστική είναι η αναφορά του φιλοσόφου
στην ύπαρξη μίας κοινωνικής ορμής. Στη διάλεξή του
με τίτλο «Εξουσία, πολιτική, αυτονομία», αναφέρει πως
κάθε κοινωνία παρουσιάζει κατά ανάγκη αυτό που
μπορεί να ονομαστεί βασική ώση ή ώθηση ή ορμή.
Μέσω αυτής της ορμής, οι άνθρωποι έχουν τον τρόπο
να συμμετέχουν στη συγκρότηση και στη διατήρηση
ενός κόσμου, ο οποίος θα προεκτείνει ιδεατά επ’ άπειρον τα εγκαθιδρυμένα και θεσμισμένα νοήματα. Αυτή
η ώθηση κάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων μιας
κοινωνίας να υπόκειται σε μία ιεράρχηση σκοπών. Σε
αυτή τη διαδικασία, πριν από το μονοπώλιο της νόμιμης βίας υπάρχει το μονοπώλιο του νόμιμου λόγου, το
οποίο με τη σειρά του δεσπόζεται από το μονοπώλιο
της νόμιμης σημασίας.
Σε αυτό το σημείο, μπορούμε να σταθούμε στον ρόλο
που διαδραματίζει ο επιστημονικός λόγος στις ανθρωπιστικές επιστήμες και στις επιστήμες υγείας. O
ψυχιατρικός και ψυχολογικός μονόλογος των ειδικών
επιδιώκει τη διατήρηση αυτών των μονοπωλίων από
κάθε παρέκκλιση, κίνδυνο και ανατρεπτική προβολή
της διαφορετικότητας.
Ας πάρουμε, για παράδειγμα, το Διαγνωστικό και
Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρείας, γνωστό ως DSM. Το
DSM είναι ένα ταξινομικό σύστημα που χρησιμοποιείται
για τη διάγνωση της ψυχοπαθολογίας,
Δανάη Κασίμηπεριλαμβάνοντας διαφορετικές διαγνωστικές κατηγορίες. Κάθε
διαγνωστική κατηγορία συνίσταται στην περιγραφή
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μιας διαταραχής με συγκεκριμένα διαγνωστικά κριτήρια. Ο ειδικός, λοιπόν, συγκρίνει τα προβλήματα που
παρουσιάζει ο ασθενής με τα κριτήρια των διαταραχών
του ταξινομικού συστήματος και προσδιορίζει μία συγκεκριμένη διάγνωση.
Μόλις παρουσιάστηκε το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αυτού που επισημαίνει ο Θ. Μεγαλοοικονόμου ως
αναδρομική κατασκευή της ταυτότητας. Τι συμβαίνει
δηλαδή; Τα ιστορικά στοιχεία της ζωής του Υποκειμένου
συλλέγονται επιλεκτικά και ερμηνεύονται αναδρομικά
έτσι ώστε αυτό να ενταχθεί στις κατηγοριοποιήσεις του
επιστημονικού λόγου για την ψυχική ασθένεια.
Το κυρίαρχο ψυχιατρικό και ψυχολογικό παράδειγμα
μετατρέπει την ψυχική οδύνη σε ένα μόρφωμα με
οντολογική υπόσταση, την αρρώστια. Την αποκόβει
από το σύνολο των σχέσεων του υποκειμένου με τον
εαυτό του και τους άλλους και την ανάγει σε ένα σύνολο
παραμέτρων και σημείων στη βάση αυτοεπιβαλλόμενων
κριτηρίων συμπερίληψης και αποκλεισμού.
Η κυρίαρχη ψυχιατρική και ψυχολογία βλέπει
μόνο το αποτέλεσμα, το σύμπτωμα αποχωρισμένο
από την εγγενή σύνδεση του με το κοινωνικό. Δεν
βλέπει πώς προέκυψε και επομένως πώς μπορεί να
ξεπεραστεί. Ενδιαφέρεται να καταστείλει, να εξαφανίσει, να χειραγωγήσει και όχι να ξεπεράσει. Γι’ αυτό,
βγάζει από το βαλιτσάκι της ένα από τα θεμελιακά
εργαλεία για τη διαχείριση και τη χειραγώγηση: την
αναγωγή του κοινωνικού στο ατομικό και του ατομικού
στο βιολογικό.
Η κοινωνική, δηλαδή, διάσταση των προβλημάτων
μετατρέπεται σε πρόβλημα ατομικής ψυχολογίας
και η ατομική ψυχολογία σε βιολογικό πρόβλημα
εγκεφαλικής δυσλειτουργίας ή γονιδίων. Η επικινδυνότητα και το ακαταλόγιστο, από προσδιορισμοί μιας
ψυχοπαθολογικής διαδικασίας καταλήγουν να γίνουν
χαρακτηριστικά της ίδιας της ύπαρξης, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται. Θεωρούνται ένα φυσικό, αντικειμενικό
και αδιαπραγμάτευτο στοιχείο της ψυχικής ασθένειας,
όπως η ψυχική ασθένεια θεωρείται ως μία βιολογική
οντότητα, αποκομμένη από την ύπαρξη και την κοινωνική υπόσταση του ανθρώπου.
Ο χαρακτήρας αυτών των δύο εννοιών προσδιορίζεται
περαιτέρω από τους ψυχιατρικούς και δικαστικούς
θεσμούς, που καθορίζουν το «κανονικό» και το «μη
κανονικό», το «φυσιολογικό» και το «παθολογικό».
Ωστόσο, η επικινδυνότητα ως κομμάτι της τρέλας,
βιωμένης σαν παραλογισμός, σαν κενή αρνητικότητα
της λογικής, όπως αναφέρει ο Φουκώ, συνυφαίνεται
πάντα με την έννοια της διαφορετικότητας η οποία
εκλαμβάνεται ως απειλή. Είναι, όμως, το πάσχον
υποκείμενο επικίνδυνο για την κοινωνία ή μήπως
η κοινωνική οργάνωση και οι θεσμοί της είναι επικίνδυνοι για το υποκείμενο; Ο Θ. Μεγαλοοικονόμου

απαντά: «είναι νόμιμο να αντιστρέψουμε την απόδοση
της επικινδυνότητας προς την ίδια την κοινωνική οργάνωση, στον βαθμό που δεν προσφέρει στο πάσχον
υποκείμενο εργαλεία με σκοπό τη στήριξή του...».
Με την αναφορά μου στο πάσχον υποκείμενο, περνάω
στο δεύτερο ερώτημα: Τι σημαίνει για το υποκείμενο
με διάγνωση η κοινωνική και θεσμική ταύτιση των
εννοιών της επικινδυνότητας και του ακαταλόγιστου,
με την ψυχική ασθένεια;
Η κυρίαρχη ψυχιατρική, ψυχολογική αλλά και νομική
τοποθέτηση θεωρεί ακαταλόγιστο και χωρίς νόημα
αυτό που δεν κατανοεί στον λόγο και στην επιθυμία του
«τρελού» υποκειμένου, το οποίο διαλύεται κάτω από
το βάρος της κατεστημένης κανονικότητας. Η έννοια
του ακαταλόγιστου και της επικινδυνότητας, διέπουν,
έτσι, την κουλτούρα του κυρίαρχου ψυχιατρικού και του
νομικού-δικαστικού θεσμού, όπως μαρτυρά η ίδρυση
του δικαστικού ψυχιατρείου αλλά και το άρθρο 69ΠΚ,
το οποίο αναφέρεται στους ακαταλόγιστους εγκληματίες
ως εκείνους, οι οποίοι έχουν διαπράξει μία εγκληματική
πράξη λόγω «νοσηρής διατάραξης των πνευματικών
λειτουργιών».
Η άρνηση να δούμε την οδύνη σαν κομμάτι της
ανθρώπινης ύπαρξης, έχει ως συνέπεια να απομονώνεται η ανθρώπινη ύπαρξη από την ίδια την οδύνη
και την αρρώστια της. Με αυτόν τον τρόπο, αφαιρείται
από το υποκείμενο η δυνατότητα να καταλάβει το ίδιο
και να παλέψει ενάντια σε όσα το αρρωσταίνουν. Αυτή
η προσέγγιση, αντί να βοηθήσει τον ψυχικά πάσχοντα
να γίνει υποκείμενο της θεραπείας και της αλλαγής του,
τον μετατρέπει σε αντικείμενο θεραπευτικών τεχνικών
που σκοπό έχουν να τον προσαρμόσουν στην κατεστημένη νόρμα και να τον καταστήσουν ακίνδυνο για
τη «δημόσια τάξη».
Πίσω από την ταμπέλα του τρελού, εκεί που η παραβίαση γίνεται κανόνας ως μία διαρκής «κατάσταση
εξαίρεσης», τοποθετούνται σώματα απογυμνωμένα
από κάθε δικαίωμα. Από τη μία, η έννοια της επικινδυνότητας νομιμοποιεί πρακτικές εγκλεισμού, χημικής
και φυσικής καθήλωσης, ενώ, από την άλλη, η έννοια
του ακαταλόγιστου, ως πλήρης αποκλεισμός της
ικανότητας του υποκειμένου για αυτοκαθορισμό και
υπεύθυνη λήψη αποφάσεων, του στερεί το δικαίωμα
στη θεραπευτική δυνατότητα, καθώς αυτή είναι σύμφυτη
με τη διαδικασία υπευθυνοποίησης.
Επομένως, η κουλτούρα της αντικειμενοποίησης, της
διαχείρισης, της ετικέτας έχει σαν αποτέλεσμα ο ψυχικά
πάσχων να χάνει το δικαίωμα να εκφράσει τον εαυτό
του μέσα από μία ζωτικής σημασίας αλληλεπίδραση
με τους άλλους. Εξουδετερώνεται ως θετική και δημιουργική συνεισφορά στο κοινωνικό γίγνεσθαι, με την
αναγωγή του σε μία απειλητική διαφορετικότητα, σε
μία διαχειρίσιμη και χειραγωγήσιμη ύπαρξη, που, ως
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εκ τούτου, έχει καταστεί ελέγξιμη και ακίνδυνη.
Κλείνοντας, φτάνω στο τελευταίο ερώτημα: Με ποιον
τρόπο οφείλουμε να θεωρούμε την ψυχική ασθένεια
στο πλαίσιο μίας αυτόνομης, αληθινά δημοκρατικής
κοινωνίας;
Επανέρχομαι εκεί που ξεκίνησα. Ο Κορνήλιος Καστοριάδης στην «Άνοδο της ασημαντότητας» αναφέρει πως μια
«αυτόνομη κοινωνία, μια κοινωνία αληθινά δημοκρατική,
είναι μια κοινωνία η οποία θέτει υπό αμφισβήτηση κάθε εκ
των προτέρων δεδομένο νόημα, και στην οποία, εξαιτίας
αυτού του γεγονότος, απελευθερώνεται η δημιουργία
νέων σημασιών. Μέσα σε μία τέτοια κοινωνία, κάθε άτομο
είναι ελεύθερο να δημιουργήσει για τη ζωή του το νόημα
που θέλει (και μπορεί)».
Μέσα σε μια τέτοια κοινωνία, συμπληρώνουμε εμείς, οι
ψυχικές διεργασίες δεν μπορούν να θεωρούνται απλά
και μόνο επανάληψη του παρελθόντος στο στενό και
αμετάβλητο πλαίσιο μιας ψυχικής ή κοινωνικής δομής. Η
ιστορία του ανθρώπου δεν τον καθορίζει αιτιοκρατικά, σαν
εσωτερικός ή εξωτερικός μηχανισμός που επιδρά πάνω
του. Είναι ένα γίγνεσθαι που ενσωματώνει και υπερβαίνει
το παρελθόν του, μέσα σε ένα παρόν που οδηγεί στο
μέλλον. Η προηγούμενη ιστορία του ανθρώπου δεν προκαθορίζει το περιεχόμενο αυτής της πορείας. Αντιθέτως,
δίνει μορφή στο περιεχόμενο αυτού του αέναου γίγνεσθαι,
το οποίο παίρνει σάρκα και οστά μέσα από τη διαρκή
αλληλεπίδραση του υποκειμένου με τον εαυτό του και
τους άλλους. Μέσα σε αυτή τη διαρκή κίνηση, βρίσκεται
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αυτό που μας ενδιαφέρει όσο τίποτα: η δημιουργία
ως ανάδυση νέων μορφών και παραστάσεων.
Είτε, λοιπόν, αποδίδεται στην προσωπική ιστορία του
ανθρώπου το στίγμα της τρέλας, του παράλογου και
του επικίνδυνου είτε όχι, αυτή δεν παύει να συνιστά
όχημα επανιδιοποίησης και δημιουργίας, και, κατά
συνέπεια, ατομικής και συλλογικής αυτονομίας, και ως
τέτοια οφείλουμε να την αφουγκραζόμαστε.
--------------------------------Βιβλιογραφία:
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Προστατευόμενη Ονομασία
Προέλευσης «Ήπειρος»
Τόνια Λέντζου
Η Τόνια Λέντζου μεγάλωσε στα Γιάννενα και είναι φοιτήτρια Φιλοσοφίας στο Παν/μιο Ιωαννίνων.

α καταιγιστικά δυστοπικά ενεργειακά πλάνα για
πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, και όχι
μόνο, έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό. Η Ήπειρος
δεν ξεφεύγει από αυτά. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, λοιπόν, υπό τον μανδύα
της ανάπτυξης μετά τη Χαλκιδική, τη Μεσοχώρα, το
Μεσολόγγι βάζει στο μάτι την Ήπειρο. Αυτή τη φορά,
προς αναζήτηση υδρογονανθράκων, πετρελαίου και
αερίου που καθιστούν τη γη από την οποία εξορύσσονται ακατάλληλη για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα
ή χρήση. Ο οίστρος καταστροφής δεν έχει σταματημό
και η λεηλασία βαφτίζεται ανάπτυξη. Στο όνομα του
«εθνικού σκοπού» ή του δημόσιου συμφέροντος, κράτος και μεγαλοεταιρείες συμβάλλουν στην κοινωνική
αποσταθεροποίηση και την περιβαλλοντική καταστροφή
ολόκληρων περιοχών.

Τ

Στην περίπτωση της Ηπείρου, το εξορυκτικό πλάνο
αφορά τα 500 χλμ., που παραχωρήθηκαν στην ισπανική
μεγαλοπετρελαϊκή Repsol Oil & Gas1 με υπουργική
απόφαση που υπογράφηκε το Σεπτέμβριο του ’17.
Σύμφωνα μ’ αυτή, μεταβιβάζεται το 60% της ελληνικής
Energean Oil & Gas στη Repsol και της παραχωρούνται
τα οικόπεδα προς έρευνα και εκμετάλλευση.
Το σχέδιο περιλαμβάνει γεωτρήσεις σε επτά δήμους και
11.500 εκρήξεις σε περιοχές όλης της Ηπείρου, τόσο κατά
τη διάρκεια των ερευνών όσο και των εξορύξεων του πετρελαίου. Η υπό παραχώρηση περιοχή περιλαμβάνει τον
Δήμο Ζαγορίου, τον Δήμο Ζίτσας και Πωγωνίου καθώς
και μεγάλο τμήμα της Ν.Ε. Θεσπρωτίας, συμπεριλαμβανομένου και του ποταμού Καλαμά μετά το δέλτα αυτού
στη Σαγιάδα. Η πρώτη φάση των ερευνών περιλαμβάνει
τη γεωφυσική σεισμική έρευνα στην περιοχή της Ζίτσας
και στους Δήμους Σουλίου, Φιλιατών και Ηγουμενίτσας.
Έπειτα, ακολουθούν έρευνες σε Δωδώνη, Πωγώνι και
Ζαγόρι, με στόχο έως το τέλος του επόμενου έτους
να έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολο των 500 χλμ. που

θα ερευνηθούν, ενώ το 2021 έχει προγραμματιστεί να
ξεκινήσει η πρώτη εξόρυξη. Να πούμε πως το fracking
δεν έχει φύγει από το τραπέζι, αφού δεν απαγορεύεται
από το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο.
Η προοπτική της έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων σε περιοχές κοντά στα Γιάννενα, έχει ξεσηκώσει
έντονες διαμαρτυρίες στους κατοίκους, των περιοχών
που περιλαμβάνονται στο σχέδιο αλλά και του λεκανοπεδίου ολοκλήρου. Αυθόρμητα και άμεσα, οι κάτοικοι
των γύρω χωριών δημιούργησαν μια κίνηση πολιτών
ενάντια στην έρευνα και την εξόρυξη με όνομα «Σώστε
την Ήπειρο: Όχι στη χερσαία εξόρυξη υδρογονανθράκων». Σε λίγο χρονικό διάστημα, δημιουργήθηκαν
πρωτοβουλίες για το ζήτημα και στις γύρω περιοχές. Στα
Γιάννενα, στην Άρτα, στην Πρέβεζα. Παράλληλα, αυτό το
διάστημα διοργανώνονται όλο και περισσότερες εκδηλώσεις ενημέρωσης σε διαφορετικές πόλεις. Ενημέρωση,
προφανώς, από τη μεριά της εταιρείας δεν υπήρξε ή,
όπου υπήρξε, ήταν ελλιπής. Μετά από απαίτηση των
κατοίκων, έγιναν κάποιες ημερίδες πληροφόρησης
από μέρους του υπουργείου, στις οποίες το κοινό δεν
μπορούσε να κάνει ερωτήσεις και τοποθετήσεις. Έδειξαν
όμως σίγουρα με κάθε τρόπο την αντίθεσή τους προς
τις έρευνες και τις εξορύξεις.
Τα τελευταία νέα σχετικά με τις έρευνες αφορούν στις
εργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει μέσω της ιταλικής
εταιρείας Geotech, η οποία έχει αρχίσει την αποψίλωση δασικών περιοχών ανοίγοντας μονοπάτια,
κόβοντας δέντρα και βάζοντας κορδέλες και πασαλάκια
οριοθετώντας τις περιοχές που θα τρυπήσουν, προετοιμάζοντας το έδαφος για την πρώτη φάση ερευνών, τις
σεισμικές εκρήξεις. Οι κάτοικοι κατάφεραν σε κάποιες
περιπτώσεις να εμποδίσουν τα συνεργεία, τα οποία
δεν μπόρεσαν να δείξουν τις απαραίτητες άδειες και
αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν. Ωστόσο, έχουν γίνει
ήδη σε αρκετά σημεία δοκιμαστικές εκρήξεις.
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Σημαντική λεπτομέρεια πως, ενώ στο Περιβαλλοντικό
Σχέδιο Δράσης αναγράφονταν εκρήξεις σε απόσταση
μεταξύ τους μέσου όρου 50 μέτρων (25 ελάχιστο, 100
μέγιστο), πολλά είναι τα σημεία που έγιναν τρύπες πολύ
κοντά σε απόσταση 2 έως 4 μέτρων η μια με την άλλη.
Ακόμα, για τη μετάδοση του κλίματος αρκεί το γεγονός
πως κάτοικοι της περιοχής «τραμπουκίστηκαν» από
μπράβους που είχαν έρθει για να παρακολουθούν το συνεργείο που εγκαθιστούσε τα μηχανήματα για την πρώτη
φάση των ερευνών. Ταυτόχρονα, είχαμε ένα περιστατικό
στο οποίο συνεργεία μπήκαν σε ιδιόκτητο χωράφι χωρίς
την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη και εδιώχθησαν
από γύρω κατοίκους που τους είδαν. Η αδιαφορία για
την τήρηση των προσχημάτων, έστω της νομιμότητας,
δεν είναι κάτι νέο. Βλέπουμε το νομοθετικό πλαίσιο να
γέρνει προς το συμφέρον των εταιρειών, θωρακίζοντάς
τες και αφήνοντας περιθώρια ελιγμών απέναντι σε πι-
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θανές αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών.
Οι επιπτώσεις τόσο των ερευνών όσο και κυρίως των
εξορύξεων, μπορούμε να δούμε πως θα είναι τεράστιες
και άμεσες στο γύρω περιβάλλον, με ελικόπτερα να
πετούν όλο τον χρόνο, αποψίλωση τεράστιων δασικών
περιοχών, εγκατάσταση μηχανών εξόρυξης, άνοιγμα δρόμων για μεταφορά τόσο πετρελαίου όσο και
μηχανημάτων, απαραίτητων για την εξόρυξη. Συν τα
απόβλητα της εξόρυξης και την αύξηση αέριων ρύπων,
το τοπίο από «παρθένο» βαπτίζεται στο μαύρο του
πετρελαίου και της βιομηχανίας. Έχουμε πιθανές
κατολισθήσεις και άλλα ανάλογα εδαφολογικά προβλήματα ενώ αυξάνεται ο κίνδυνος σεισμών, πράγμα που
ανησυχεί έντονα τους κατοίκους των περιοχών. Είναι
ένα τερατώδες πλάνο σε μια περιοχή τόσο έντονα σεισμογενή που είναι θέμα χρόνου να προκληθεί κάποιο
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ατύχημα ή καταστροφικός σεισμός.
Άλλο ένα κομμάτι των επιπτώσεων, που μας αφορά
εξίσου, είναι η μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα, με
τα ρυάκια και τα ποτάμια να μεταφέρουν τα απόβλητα
στον Καλαμά διατρέχοντας μεγάλες εκτάσεις καλλιεργήσιμες και μη. Η διαρροή πετρελαίου στο νερό και η
απορρόφηση υπολειμμάτων υδρογονανθράκων από το
έδαφος, μολύνει όχι μόνο την περιοχή των εξορύξεων
αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Οι διαρροές, μικρές ή
μεγαλύτερες, είναι πολύ συνηθισμένες σε όλες τις φάσεις
παραγωγής και μεταφοράς του πετρελαίου. Ένα απ’
τα σημαντικότερα ζητήματα σχετικά με τις εξορύξεις,
χερσαίες ή θαλάσσιες, είναι η αυξημένη πιθανότητα
ατυχήματος. Δεν πέρασε πολύς καιρός από το πρόσφατο
ατύχημα στη Σαλαμίνα και το μαζούτ στον Σαρωνικό και
τον Πειραιά. Θυμόμαστε την τραγωδία στον κόλπο του
Μεξικού το 2010, όπου μια έκρηξη στις εγκαταστάσεις
της BP, 1.600 μέτρα κάτω από το νερό, επέτρεψε τη
διαρροή πετρελαίου και φυσικού αερίου προκαλώντας
τον θάνατο 11 εργαζομένων.
Στην κοντινότερή μας Αλβανία, την 1η Απριλίου 2015,
ένας μεγάλος ταμιευτήρας με την επωνυμία Bankers
Petroleum εξερράγη στο χωριό Marinze, 10 χιλιόμετρα
από την πόλη Fier, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να
διατάξει την εκκένωση της περιοχής λόγω διαρροής
αερίου. Στη νότια Αλβανία, οι πληθυσμοί που ζουν κοντά
στα πηγάδια, από τα οποία γινόταν η εξόρυξη, υποφέρουν από τις υγειονομικές, κοινωνικές και οικονομικές
συνέπειες της ρύπανσης του εδάφους, του αέρα και
των υδάτων από τις εταιρείες υδρογονανθράκων. Τα
έγγραφα που λαμβάνονται από το Βαλκανικό Δίκτυο
Ερευνητικής Δημοσιογραφίας (Balkan Investigative
Reporting Network: BIRN), δείχνουν ότι σε αυτή την
περιοχή υπάρχουν χιλιάδες υπολείμματα υδρογονανθράκων, λακκούβες πετρελαίου σε δεκάδες στρέμματα
γεωργικής γης, μολύνοντας πάνω από 100 χιλιόμετρα
ποταμιών και ρυακιών που μεταφέρουν καθημερινά
τα απόβλητα της βιομηχανίας πετρελαίου προς την
Αδριατική Θάλασσα.
Απαντώντας στην BIRN, η πετρελαϊκή Bankers Petroleum
δήλωσε ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εργασιών της παρακολουθούνται από διάφορους κρατικούς
θεσμούς και πως η ποιότητα του αέρα, του εδάφους και
των υδάτων στις περιοχές όπου λειτουργεί είναι εντός
των επιτρεπόμενων παραμέτρων. Οι άλλες 3 εταιρείες
πετρελαίου που σχετίζονταν με την υπόθεση, η Transoil
Group, η TransAntlantic Albania Ltd. και η Ionian Refining
& Trading Company (IRTC), δεν απάντησαν στις ερωτήσεις του BIRN. Έχουμε, δηλαδή, μια σαφή εικόνα της
απροκάλυπτης στάσης των απανταχού πετρελαϊκών,
που βάφουν το μαύρο άσπρο, θεωρώντας εντός παραμέτρων τη ρύπανση που έκανε τους κατοίκους να
εκκενώσουν την περιοχή. Βλέπουμε τα επιχειρήματα
των εταιρειών και τις υποσχέσεις αποκατάστασης και

Όταν οι επιθέσεις είναι πολυμέτωπες
οφείλουμε να τις αντιμετωπίσουμε
σφαιρικά. Ήρθε η ώρα, δηλαδή, της
ανάδειξης μιας συζήτησης και δράσης,
επικεντρωμένης γύρω από τα ενεργειακά ζητήματα, γενικευμένης, που θα
υπερβαίνει τους τοπικούς περιορισμούς,
που δεν θα εγκλωβίζεται στα διλήμματα
που θέτουν όσοι βρίσκονται από πάνω.

κέρδους των τοπικών κοινωνιών από τις εξορύξεις να
προσκρούουν βίαια στην πραγματικότητα.
Τέτοια παραδείγματα, όπως τα παραπάνω, αποτελούν
κομμάτια μιας γενικευμένης επίθεσης στο νερό
και την ενέργεια από τη μεριά του κράτους και των
εταιρειών. Ο κίνδυνος για τα νερά της Ηπείρου είναι
ένα κομμάτι μόνο του πολυμέτωπου πολέμου για το
νερό, που έχει ανοίξει και εδώ και παγκοσμίως, είτε
αφορά την εκμετάλλευση των αστικών και επαρχιακών
υδάτων είτε τις εταιρείες εμφιάλωσης με την υπερεξάντληση και εμπορευματοποίηση του νερού. Δεν μένει
ωστόσο αναπάντητος. Τοπικές κοινωνίες έρχονται σε
αντίθεση με παγκόσμιες δυνάμεις της αγοράς στην
Ντακότα, στο Κουρδιστάν, στη Θεσσαλονίκη, στο Πήλιο
και προτείνουν την πραγματική κοινωνική διαχείριση
ενάντια στη λεηλασία, τη ζωή ενάντια στον θάνατο.
Όπως είδαμε στη Χαλκιδική, η εξόρυξη προώθησε τον
κοινωνικό διχασμό, έφερε έναν μικρό εμφύλιο ανάμεσα
στα χωριά. Στην Ήπειρο, είναι ξεκάθαρο ποιες θα ήταν
οι συνέπειες των εξορύξεων τόσο στον πληθυσμό και
την κοινωνική συνοχή όσο και στις δραστηριότητες τις
συνδεδεμένες με τη γη.
Η ιστορία μας έχει δείξει πως την πετρελαϊκή βιομηχανία
σύντομα ακολουθεί η εξαθλίωση, κι αν δεν πειθόμαστε
ας κοιτάξουμε τα δέλτα του Νίγηρα. Κι αν θεωρούμε
πως κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί εδώ, ας σκεφτούμε πως
μιλάμε για το κύκνειο άσμα μιας από τις χειρότερες
μορφές ενέργειας, για την καθόλου αθώα Repsol, για
τον Σταθάκη, που μαζί με τον Φάμελλο έχει βάλει το
χέρι του στην καταστροφή όχι λίγων τόπων.
Οι λίγες θέσεις εργασίας που ευαγγελίζονται, είναι το
φτηνό δέλεαρ της καταστροφής. Τα λεγόμενα της εταιρείας σχετικά με το πως θα σώσει τα χωριά της Ηπείρου
από την κατάθλιψη, μαρτυρούν το χαμηλό επίπεδο των
επιχειρημάτων και ακούγονται αστεία, για μια περιοχή
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χωρίς προηγούμενη βαριά βιομηχανία, στην οποία οι
επιπτώσεις από μια τέτοια εξορυκτική δραστηριότητα
θα είναι ανυπολόγιστες, και για μια περιοχή που, αν μη
τι άλλο, μια χαρά επιβίωνε και πριν τα πετρέλαια.
Έχει σημασία να μην αποσυνδέουμε την έρευνα από
την εξόρυξη, κάτι που προσπαθεί να κάνει η εταιρεία,
θεωρώντας πως έτσι αποδυναμώνονται οι αντιτιθέμενες φωνές. Ξέρουμε πως έρευνα χωρίς εκμετάλλευση
είναι χαμένο ρίσκο για την εταιρεία και το ξέρει και η
εταιρεία αυτό. Επίσης, έχουμε δει την πρακτική του
«σπασίματος» διάφορων έργων σε κομμάτια με στόχο
την πιο εύκολη υλοποίησή τους. Πρόσφατο παράδειγμα, η εκτροπή του Αχελώου και η περίπτωση της
Μεσοχώρας. Οι έρευνες, τα επιμέρους έργα, ποτέ δεν
έρχονται μόνα, απλά προετοιμάζουν το πεδίο για τα
μεγαλύτερα έργα.
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κινημάτων, μαθαίνουμε από τα λάθη και συνεχίζουμε.
Προτάσσουμε την άμεση δημοκρατία ως τρόπο οργάνωσης και συναπόφασης.
Βλέπουμε τέτοιες τοπικές επιθέσεις να γίνονται αφορμές συσπείρωσης ανθρώπων απ’ όλη την κοινωνία.
Να συνδέονται και να θέτουν ως σημείο αναφοράς την
παγκόσμια κλίμακα. Να δημιουργούν δημόσιο χώρο
διαβούλευσης και αυτόνομης δράσης ζωτικά. Άτομα
από διαφορετικούς τόπους που συνταιριάζουν τους
χρόνους τους και παρεμβαίνουν στις πόλεις τους, και
πέρα απ’ τα όρια αυτών, να γνωρίζουν και να συνδέονται
με διαφορετικά κινήματα, να αγωνίζονται από κοινού,
γνωρίζοντας πως ο αγώνας δεν αφορά μονάχα τον έναν
τόπο ή τον άλλον, αλλά όλους τους τόπους μαζί. Και
είμαστε στην εποχή τέτοιων κινημάτων.
------------------------------------------------------

Το ζήτημα της ενέργειας της Δυτικής Ελλάδας, και
όχι μόνο, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο της
πολιτικής σκηνής. Την ίδια στιγμή που προχωρούν
τα έργα για τα πετρέλαια στην Ήπειρο, διάφορα άλλα
σχέδια βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ταυτόχρονα έχουμε
τη γενική αναδιάρθρωση του νομοθετικού πλαισίου
όσον αφορά στην αγορά ενέργειας. Η επανέναρξη
των έργων στον «άνω ρου» του Αχελώου, η ηλεκτρική
διασύνδεση Κρήτης - Πελοποννήσου με το «μικρό
καλώδιο», η εγκατάσταση βιομηχανικών ΑΠΕ, το
σχέδιο για τρίτη μονάδα φυσικού αερίου στη Βοιωτία,
η πώληση λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων
της ΔΕΗ, ο αγωγός TAP (Trans Adriatic Pipeline), ο
νέος αγωγός φυσικού αερίου Μ. Ανατολής - Κύπρου
- Κρήτης - ηπειρωτικής Ελλάδας - Ευρώπης.
Οι νέες συνθήκες διαμορφώνονται όλο και περισσότερο προς όφελος των εταιρειών, στενεύοντας τα
περιθώρια νομικού αντιλόγου. Έχει φανεί ωστόσο,
πως μόνο όταν υπάρχει μαζική έμπρακτη κοινωνική
αντίσταση και αλληλεγγύη μπορούν να ανατραπούν
τα επιβαλλόμενα σχέδια. Όταν οι επιθέσεις είναι πολυμέτωπες οφείλουμε να τις αντιμετωπίσουμε σφαιρικά.
Ήρθε η ώρα, δηλαδή, της ανάδειξης μιας συζήτησης
και δράσης, επικεντρωμένης γύρω από τα ενεργειακά
ζητήματα, γενικευμένης, που θα υπερβαίνει τους
τοπικούς περιορισμούς, που δεν θα εγκλωβίζεται στα
διλήμματα που θέτουν όσοι βρίσκονται από πάνω.
Ήρθε ο καιρός να κάνουμε ριζική κριτική στις έτοιμες
μασημένες λύσεις περί «πράσινης ανάπτυξης», που
διατυπώνονται ως πανάκεια και δεν ακουμπούν τον
πυρήνα του ζητήματος. Δεν ακουμπούν το ερώτημα
του ποιος αποφασίζει για τα έργα αυτά και αποκρύπτουν το πραγματικό πολιτικό ζήτημα. Την ανάγκη για
κοινωνική διαβούλευση, και, το πιο σημαντικό, για
συλλογική απόφαση. Δεν ακουμπούν το ζήτημα του
ποιος διαχειρίζεται την ενέργεια, στο όνομα ποιων
και με τι όφελος. Με εφόδιο την εμπειρία τοπικών

Σημείωση:
1

Η Repsol έχει παρουσία σε 40 χώρες παγκοσμίως, κυρίως της Λατινικής Αμερικής, με αρκετές καταγγελίες για
περιβαλλοντικά εγκλήματα σε βάρος της. Δραστηριοποιείται
σε όλους τους τομείς της διαχείρισης υδρογονανθράκων,
από την εξόρυξη, στη μεταφορά, στην επεξεργασία, στην
πώληση.
Βλ. περισσότερα: www.enlazandoalternativas.org/IMG/
html/REPSOL_en.html
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OIKOËÏÃÉÁ

Ενέργεια για τι και για ποιον;
Τάσος Κεφαλάς
Μέλος του Δικτύου «Μεσοχώρα - Αχελώος SOS»

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Eπανέναρξη των έργων στον άνω ρου του Αχελώου
με ενεργειακό μανδύα, ερευνητικές γεωτρήσεις για
υδρογονάνθρακες στην Ήπειρο και αλλού, διασυνδέσεις
νησιών του Αιγαίου και «μικρή» ηλεκτρική διασύνδεση
Κρήτης-Πελοποννήσου, ένταση της δραστηριότητας
εγκατάστασης βιομηχανικών ΑΠΕ, πώληση λιγνιτικών
ή και Υ/Η μονάδων της ΔΕΗ, σχέδιο Μυτιληναίου για
τρίτη μονάδα φυσικού αερίου στην Αντίκυρα Βοιωτίας,
αγωγός TAP, ηλεκτρική διασύνδεση και νέος αγωγός
φυσικού αερίου (Μ. Ανατολή - Κύπρος - Κρήτη - Ηπειρωτική Ελλάδα - Ευρώπη), ριζική αναδιάρθρωση του
νομοθετικού πλαισίου και της αγοράς ενέργειας. Είναι
μερικές μόνο από τις μικρές και μεγάλες ψηφίδες, που
συνθέτουν το ενεργειακό τοπίο του σήμερα. Με την
κινηματική αντίδραση να μην μπορεί, συνήθως, να
υπερβεί ιδιαίτερες τοπικές - θεματικές - ιδεολογικές
προσεγγίσεις ή να εγκλωβίζεται στο δίλημμα «ορυκτά καύσιμα ή πράσινη ανάπτυξη», η ανάπτυξη μιας
γενικευμένης συζήτησης για τα ενεργειακά είναι κάτι
παραπάνω από αναγκαία.
Τι θα μπορούσε, όμως, να είναι ζητούμενο σε έναν τέτοιο δημόσιο διάλογο, που να είναι ουσιωδώς χρήσιμο,
ανεξάρτητα από την έκβαση των επιμέρους «μαχών»;
Σε πρώτο επίπεδο, αναζητούμε τους λόγους που εξηγούν τις κυρίαρχες πολιτικές στον τομέα της ενέργειας
και, ιδιαίτερα, τη διασύνδεσή τους με το αφήγημα της
ανάπτυξης. Έμμεσα, όμως, ψηλαφούμε τους βασικούς
στόχους μιας εναλλακτικής πολιτικής και προσπαθούμε
να περιγράψουμε το τοπίο, μέσα από το οποίο αυτή
μπορεί, από αόριστη ιδέα, να γίνει πράξη.

προβλέψεις του ν. 2773/1999, άρθρο 3– δεν υπήρξε
ποτέ ως σήμερα. Στη θέση του υπήρξαν επιμέρους
στοχεύσεις (κυρίως, «πριμοδότησης» μιας ανεξέλεγκτης διείσδυσης των ΑΠΕ) και περιοδικές εκθέσεις
περιγραφής της κατάστασης και εξέτασης σεναρίων,
που ποτέ δεν πήραν τη μορφή ενός συνεκτικού και
δεσμευτικού σχεδίου. Αν και δεν υπάρχουν αυταπάτες
ως προς τον χαρακτήρα και την κατεύθυνση που θα
είχε ένας τέτοιος εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός, είναι
σαφές ότι το πεδίο προσφέρθηκε –σκόπιμα– «καθαρό» για μια ανεμπόδιστη διαμόρφωση από άλλους
«εξωγενείς» παράγοντες.

Β. ΠΟΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΤΙ; Η ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΟΥΝΤΑΙ

Οι παράγοντες αυτοί ήταν και είναι, ουσιαστικά, δύο:

Είναι προφανές ότι μια τέτοια διερεύνηση δεν μπορεί να
είναι ουσιαστική αν δεν συνυπολογίσει τους βασικούς
παράγοντες, που καθόρισαν τις εξελίξεις στον τομέα
της ενέργειας στη χώρα μας, ιδιαίτερα τις δύο τελευταίες δεκαετίες των ραγδαίων αλλαγών. Οπότε, δεν
είναι άσκοπο να θυμίσουμε ότι μακροχρόνιος εθνικός
ενεργειακός σχεδιασμός –εγκεκριμένος σύμφωνα με τις

● Ο πρώτος, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
με ένα πλέγμα οδηγιών και σκληρών ρυθμίσεων
για τη λεγόμενη «απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας» –διανθισμένη με ορισμένα μέτρα για την
«αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»–, πολιτική
που αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της θέσης της
Ευρώπης και, ιδιαίτερα, των βιομηχανικών χωρών
της, στο πλαίσιο του παγκόσμιου οικονομικού
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ανταγωνισμού.
● Ο δεύτερος, οι επιδιώξεις των οικονομικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό
τομέα, από τους οποίους δεν πρέπει να εξαιρέσουμε
την –παλιότερα αμιγώς κρατική και σήμερα μερικώς
ιδιωτικοποιημένη– ΔΕΗ, που διαγκωνίζονται μεταξύ
τους για τη διασφάλιση πλεονεκτημάτων, τόσο στην
παραγωγή, όσο και στην εμπορία ενέργειας.

Γ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Ας επιχειρήσουμε να δούμε, μέσα από αυτό το πρίσμα, ορισμένες χαρακτηριστικές ενεργειακές επιλογές
- δραστηριότητες, χωρίς να μιλήσουμε καθόλου για τις
περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, παρότι αποτελούν
την πιο συνηθισμένη αιτία των αντιδράσεων:
α) Τα έργα στον άνω ρου του Αχελώου, σε συνδυασμό
ή μη με το φαραωνικό σχέδιο της εκτροπής προς τον
κάμπο της Θεσσαλίας, έχουν μια ενεργειακή πτυχή: την
κατασκευή δύο νέων φραγμάτων - Υ/Η έργων, πρώτα
στη Μεσοχώρα (160 MW) και μετά στη Συκιά (130 MW).
Εδώ και 35 χρόνια, κράτος και ΔΕΗ έχουν ανάγει σε
μείζον θέμα τη λειτουργία τους, παρότι και σαν εγκατεστημένη ισχύς και σαν προσδοκώμενη παραγωγή
ενέργειας αντιπροσωπεύουν ποσοστό ασήμαντο για να
συνδέεται με την ενεργειακή επάρκεια της χώρας. Την
ίδια στιγμή, στη λεκάνη του ίδιου ποταμού, λειτουργούν
επί δεκαετίες άλλα τέσσερα μεγάλα φράγματα της ΔΕΗ
(σε Ταυρωπό, Κρεμαστά, Καστράκι, Στράτο) και δύο
μικρότερα ιδιωτικά (ΤΕΡΝΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΗ), ενώ πριν λίγο
καιρό αδειοδοτήθηκε τεράστιο, διπλό αντλησιοταμιευτικό
έργο της ΤΕΡΝΑ, ισχύος 680 MW!
Πολύ απλά: το κράτος και η ΔΕΗ εξακολουθούν να
λειτουργούν με όρους της δεκαετίας του ’50, όταν –με
τη δικαιολογία της συγκρότησης εθνικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και του εξηλεκτρισμού της περιφέρειας– θεωρήθηκε αυτονόητο η ΔΕΗ να έχει τον πρώτο
και αποκλειστικό λόγο στη διαχείριση των νερών όλων
των ποταμών.
β) Το σχέδιο κατασκευής μονάδων λιθάνθρακα
και το πρόγραμμα «Ήλιος» προωθήθηκαν κεντρικά

Αυτόματα, δημιουργείται η ανάγκη να
περάσουμε από το μερικό στο γενικό και
να δούμε την αλληλεξάρτηση των επιμέρους ενεργειακών «επεισοδίων».
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και προέβλεπαν: το πρώτο, τη δημιουργία –σε χώρα
παραγωγό λιγνίτη– 7 μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας με εισαγόμενο λιθάνθρακα, συνολικής ισχύος
4.860 MW και το δεύτερο την κατασκευή γιγαντιαίων
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, ισχύος 10.000 MW,
σε ανεκμετάλλευτες δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις.
Και τα δύο σχέδια δεν αποσκοπούσαν, κυρίως, στην
κάλυψη υφιστάμενων εθνικών ενεργειακών αναγκών,
αλλά σε λογικές εξαγωγής ενέργειας και βίαιης αναδιάρθρωσης της αγοράς ενέργειας με την απόκτηση
σημαντικού μεριδίου από το ιδιωτικό κεφάλαιο. Οι σχεδιασμοί αποσύρθηκαν σχετικά γρήγορα, αν και για τις
μονάδες λιθάνθρακα χρειάστηκε να «βάλει το χέρι» του
ένα ισχυρό πανελλαδικό κίνημα, αξιομνημόνευτο για τον
χαρακτήρα του, τον προσανατολισμό, τη μαζικότητα και
την αποτελεσματικότητά του.
γ) Η εισαγωγή του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή ήταν μια άλλη κεντρική επιλογή, που επιβλήθηκε
βίαια και σε σύντομο χρονικό διάστημα, από μια άποψη
σαν απάντηση στην αποτυχία του «λιθανθρακικού» σεναρίου και για τις ανάγκες εξισορρόπησης του δικτύου,
εξαιτίας της κυμαινόμενης παραγωγής των ΑΠΕ. Το
αξιοσημείωτο είναι ότι αυτό έγινε σε βάρος μιας πιο ορθολογικής και οικονομικής διαχείρισης, που θα επέβαλλε
το μεγαλύτερο μέρος του εισαγόμενου φυσικού αερίου
να καλύπτει άμεσα τις ενεργειακές ανάγκες –δηλαδή με
πολύ λιγότερες απώλειες– και όχι έμμεσα, μέσω της ηλεκτροπαραγωγής, που κατανάλωνε το 75% του συνόλου.
Η άλλη αξιοσημείωτη πτυχή είναι ότι οι εγκατεστημένες
μονάδες φυσικού αερίου στηρίζονται σε μηχανισμούς
επιδότησης και ενίσχυσης –της τάξης των 50.000 €/MW
ετησίως–, για να παραμένουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας ισχύος, με τον μέσο συντελεστή χρησιμοποίησής
τους, το 2017, να είναι μόλις 37%.
Παρ’ όλα αυτά, οικονομικοί παράγοντες και μέσα εκθειάζουν την πολύ πρόσφατη επιλογή του ομίλου Μυτιληναίου
να κατασκευάσει και τρίτη μονάδα φυσικού αερίου, στην
Αντίκυρα, ισχύος 650 MW. Επιλογή που εναρμονίζεται με
την επιδίωξη του ομίλου να αμφισβητήσει τη δεσπόζουσα
θέση της ΔΕΗ και να εξαπλωθεί, μέσω του εμπορικού
του βραχίονα Protergia, στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
Πρόκειται για τον όμιλο που διαθέτει άλλες δύο μονάδες
φυσικού αερίου στα διυλιστήρια των Αγίων Θεοδώρων
(ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ), που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και
εμπορία φυσικού αερίου και που επέλεξε να προμηθεύεται
φτηνά ρεύμα από τη ΔΕΗ για το εργοστάσιο αλουμίνας
στην Αντίκυρα, ενώ στην ίδια εγκατάσταση διέθετε την
πρώτη δική του μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας –ως αυτοπαραγωγός–, που στη συνέχεια πέτυχε
να αποχαρακτηριστεί και να ενταχθεί στο προνομιακό
καθεστώς των ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (συμπαραγωγή ηλεκτρισμού-θερμότητας υψηλής απόδοσης).
δ) Η ανάπτυξη αιολικών εγκαταστάσεων, βιομηχανικού τύπου ή ΒΑΠΕ, όπως συνηθίσαμε να τις αποκα-
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λούμε, σε όλες τις βουνοκορφές είναι κλασικό παράδειγμα ανεξέλεγκτης και «από τα πάνω» υλοποίησης
ενεργειακής δραστηριότητας, ισχυρά επιδοτούμενης και
προστατευόμενης, η οποία εξακολουθεί να μην μπορεί
να αποδείξει τη χρησιμότητά της, χωρίς την υποστήριξη
νέων βλαπτικών παρεμβάσεων, όπως τα υβριδικά και
αντλησιοταμιευτικά έργα, σαν αυτό που προαναφέρθηκε.
Πολύ πρόσφατα, θεσμοθετήθηκε η «δημοπράτηση»
έργων ΑΠΕ, διαδικασία που έχει να κάνει, όμως, με την
προτεραιότητα υλοποίησης των έργων και όχι με τον
χαρακτήρα, το μέγεθος και τη χωροθέτησή τους.
ε) Η υπογραφή συμβάσεων για την έρευνα και την
εξόρυξη υδρογονανθράκων είναι το πιο πρόσφατο
ενεργειακό αφήγημα, με το οποίο επιχειρείται η εξοικείωση με ένα παραγωγικό μοντέλο, του οποίου τα
όρια και οι συνέπειες έχουν δοκιμαστεί, ιδιαίτερα όταν
επιχειρήθηκε να υλοποιηθεί σε χώρες οικονομικά αδύναμες, χωρίς εναλλακτικές λύσεις και σε συνθήκες ανύπαρκτης παραγωγικής αυτάρκειας. Όσοι «ποντάρουν»
στα πιθανά οικονομικά οφέλη, αγνοούν, προφανώς, τον
ευμετάβλητο χαρακτήρα τους και την άνιση κατανομή
τους, παρά τα περί του αντιθέτου υποστηριζόμενα (π.χ.
ότι θα ενισχύουν το εθνικό συνταξιοδοτικό σύστημα).
Κι ας μην μας διαφεύγει και τούτο: ο μοναδικός εγχώριος πετρελαϊκός όμιλος με περιορισμένη συμμετοχή
του δημοσίου (ΕΛ.ΠΕ.), αναζητεί αγοραστές αυτού
του ποσοστού, αφού πρώτα λειτούργησε σαν όχημα
εξυπηρέτησης των συμφερόντων του ομίλου Λάτση,
με την περίφημη συγχώνευση του 1998.

Δ. ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΣΕ ΝΕΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Οι παραπάνω επιλογές, όπως και πολλές άλλες, δεν
αποτελούν παρά τα μέρη ενός μεγάλου παζλ, που έχει
στο επίκεντρο την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας,
επιλογές που υλοποιούνται μέσα σε ένα περιβάλλον
που έχει θεοποιήσει την ανάπτυξη, την αύξηση του
ΑΕΠ, τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών κ.λπ. και για να υπηρετήσει αυτές τις έννοιες.
Την ίδια στιγμή, αυτό που προτείνεται σαν αντίδοτο,
από κάποιες πλευρές, είναι η «πράσινη» ή «βιώσιμη»
ή «αειφόρος» ανάπτυξη. Αυτόματα, δημιουργείται η
ανάγκη να περάσουμε από το μερικό στο γενικό και να
δούμε την αλληλεξάρτηση των επιμέρους ενεργειακών
«επεισοδίων».
Ο σκοπός είναι διπλός: αφενός, να εξηγηθούν πιο
σφαιρικά αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και, αφετέρου, να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις
για την αντιμετώπισή τους. Το γεγονός ότι τα διάφορα
«περιστατικά» δεν εκδηλώνονται συνεχώς στον ίδιο χώρο
και ότι ένα νέο ανθρώπινο δυναμικό δραστηριοποιείται,
εξηγεί το γιατί αυτός ο διάλογος αναζωπυρώνεται, κατά
διαστήματα, αυτή τη φορά σε νέες, πολύ πιο δυσμενείς
συνθήκες.

Γράφοντας αυτές τις γραμμές, η μνήμη με οδηγεί 10-12
χρόνια πίσω, στο μέσο της περασμένης δεκαετίας, όταν
και τότε είχαν ανοίξει πολλά «μέτωπα» στον τομέα της
ενέργειας, ανάμεσά τους και αυτό του λιθάνθρακα. Τότε
οι «Πολίτες κατά του λιθάνθρακα» είχαν στην προμετωπίδα της καμπάνιας τους το ερώτημα «Ενέργεια για τι
και για ποιον;». Τώρα, συνειδητοποιώ ότι πρέπει να
ήταν από τις λίγες καμπάνιες που δεν είχαν συνδέσει
τα αιτήματά τους με ένα «ανάθεμα» ή με ένα «ζήτω»,
αλλά με ένα ερώτημα.
Τι σχέση, όμως, έχει το τότε με το σήμερα; Μπορούν
προβληματισμοί του τότε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση πραγματικών αναγκών του σήμερα ή πρόκειται,
απλά, για μια νοσταλγική επιστροφή σε έναν νικηφόρο
αγώνα του παρελθόντος; Για να απαντήσουμε σε αυτό
θα μας βοηθούσε να δούμε, σε αδρές γραμμές, το τι
συνέβαινε τότε και τι συμβαίνει σήμερα.

Το ενεργειακό τοπίο την περασμένη δεκαετία
Την περίοδο αυτή, κυριάρχησαν τα θέματα του λιθάνθρακα, της αδειοδότησης μεγάλου αριθμού ιδιωτικών
μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, η επέλαση των αιολικών στον ηπειρωτικό και νησιωτικό
χώρο, η προώθηση μεγάλων και μικρών Υ/Η έργων
και η ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών. Εξωτερικά
αντιφατικές επιλογές, καθόλα εξηγήσιμες όμως, κάτω
από το πρίσμα που περιγράψαμε στην αρχή.
Όλες οι παραπάνω επιλογές ήταν στενά δεμένες με τον
στόχο της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, με την
ορμητική είσοδο ιδιωτών, με την ανάπτυξη διακρατικών
υποδομών, κυρίως δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού αερίου, αλλά και έργων όπως
το περίφημο πρόγραμμα «Ήλιος».
Ακολούθησε η περίοδος της οικονομικής κρίσης και
της επιτήρησης. Τα πρώτα χρόνια αυτής της περιόδου,
μέσα σε περιβάλλον αβεβαιότητας και περιορισμένης
οικονομικής ρευστότητας, σημειώθηκε κάποια κάμψη στις
επενδύσεις σε ΑΠΕ και κάποια καθυστέρηση σε κρατικές
υποδομές. Από την άλλη πλευρά, όμως, ολοκληρώθηκαν
τα βασικά έργα φυσικού αερίου και προχώρησε η ενοποίηση ευρωπαϊκής - εθνικής νομοθεσίας, παράλληλα
με την ωρίμανση ενός άτυπου σχεδιασμού.

Το ενεργειακό τοπίο σήμερα
Σήμερα, συνεχίζονται οι αλλαγές και οι ανακατατάξεις,
σε όλο το φάσμα, οι οποίες υπαγορεύονται:
● Από την ανάγκη διασφάλισης της πρόσβασης στους
ενεργειακούς πόρους.
● Από την επιδίωξη μεγαλύτερου ελέγχου της αγοράς
από τους πιο ισχυρούς «παίκτες».
● Από την πρόθεση να φανεί ότι αντιμετωπίζεται
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σοβαρά η κλιματική αλλαγή.
Αυτό, όμως, που -κατά βάθος- υπηρετούν, είναι:
● Την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος.
● Τη χρήση της ενέργειας σαν προϊόν μιας αυτόνομης
αγοράς που πρέπει διαρκώς να αναπτύσσεται, και
όχι σαν μέσο κάλυψης υπαρκτών αναγκών στην
παραγωγή, στις μεταφορές και στην καθημερινή
μας ζωή.
● Μια μερική προσαρμογή των ακραίων αναπτυξιακών
πολιτικών στην πιο ήπια εκδοχή της -υποτίθεταιβιώσιμης ανάπτυξης.
Αποτιμώντας τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών, σε
ό,τι αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας, δεν
μπορεί παρά να τα βρούμε εξαιρετικά πενιχρά, αφού:
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Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η παγίωση ενός καθεστώτος εξάρτησης, στο οποίο τη σφραγίδα βάζουν οι
διακρατικές υποδομές –κυρίως, αγωγοί φυσικού αερίου
και δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας– και, στο
επίπεδο της ΕΕ, το «σκληρό» νομοθετικό πλαίσιο.
Καθώς η ενέργεια είναι μια κρίσιμη παράμετρος για τη
λειτουργία των οικονομιών, η εξάρτηση δεν παραμένει
στο επίπεδο αυτό, αλλά επεκτείνεται στη σφαίρα της
πολιτικής, της στρατιωτικής ισχύος κ.λπ.
Κατά συνέπεια, οι αλλαγές -ακόμη και σε ζητήματα
περιφερειακών ενεργειακών πολιτικών- είναι ένα
δυσεπίλυτο πρόβλημα, σε σημείο τέτοιο, ώστε
να είναι αδύνατο να σκεφτούμε ότι μπορούν να
πραγματοποιηθούν, χωρίς να διαταραχθεί το συνολικό status quo. Και κάπου εδώ, τελειώνουμε με
τις διαπιστώσεις...

● Οι περιορισμοί στη χρήση άνθρακα είναι μικροί.

Ε. ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΞΟΔΟ
● Έχουμε τεράστια διείσδυση του φυσικού αερίου
(νέοι αγωγοί, σταθμοί LNG και LPG, επενδύσεις
στο σχιστολιθικό αέριο κ.λπ.).

Αναζητώντας διέξοδο, δεν μπορεί παρά να σκεφτούμε τις
αιτίες της δημιουργίας όλου αυτού, που θα μπορούσαμε
να τις κωδικοποιήσουμε ως εξής:

● Η βιομηχανία των πυρηνικών παραμένει στο απυρόβλητο, σε κραυγαλέα αντίθεση με τα αντιπυρηνικά
κινήματα περασμένων δεκαετιών.

● Αδιαμφισβήτητα το κυρίαρχο αναπτυξιακό μοντέλο.

● Η βιομηχανία των ΑΠΕ αναπτύσσεται μόνο χάρη
στη νομική και οικονομική πριμοδότησή της.

● Η πολιτική και οικονομική κυριαρχία των ωφελουμένων από αυτό το μοντέλο.
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● Η μορφή της πολιτικής και κοινωνικής συγκρότησης,
που λειτουργεί σε όφελος του κεφαλαίου, δημιουργεί
συνθήκες νέας φτώχειας, περιθωριοποιεί μεγάλα
τμήματα της κοινωνίας, συμπιέζει δημοκρατικές και
κοινωνικές κατακτήσεις προηγούμενων περιόδων.
Μιλώντας πάντα για τα προβλήματα του ενεργειακού
τομέα και όχι εφ’ όλης της ύλης, θα πρέπει να πούμε
ότι έχουν μια μακριά ιστορία. Ενώ και η ιστορία των
κοινωνικών και πολιτικών αγώνων, από τον περασμένο
αιώνα μέχρι σήμερα, έχει να επιδείξει πολλά και σοβαρά
εγχειρήματα υπέρβασης προβλημάτων αντίστοιχων
αυτών που μας απασχολούν και σήμερα, κάποια εκ
των οποίων (εγχειρημάτων) ευαγγελίστηκαν την πλήρη
κοινωνική και οικονομική απελευθέρωση. Η αποτίμηση
του χαρακτήρα και των αποτελεσμάτων αυτών των
εγχειρημάτων είναι επιβεβλημένη και, ήδη, γίνεται,
ιδιαίτερα μετά την πλήρη κατάρρευση του μοντέλου-καθεστώτος, που προέκυψε σαν προϊόν της Οκτωβριανής
επανάστασης και την πολιτική-ιδεολογική ηγεμονία του
νεοφιλελευθερισμού.
Εκείνο που τείνει να αποδειχθεί προβληματικό, σε βάθος
χρόνου, δεν είναι το ότι σήμερα δεν υπάρχουν έτοιμες
νέες απαντήσεις, σε όλες τις ερωτήσεις. Είναι το ότι,
σε πολλές περιπτώσεις, μένει έξω από τη συζήτηση η
κριτική στη λογική της ανάπτυξης, λογική που χαρακτηρίζει τόσο τον καπιταλισμό, όσο και τις κοινωνίες που
επιδίωξαν να τον «διορθώσουν» ή να τον υπερβούν. Και
αυτό το επιβεβαιώνουν οι πολιτικές και τα πεπραγμένα
των καθεστώτων του «υπαρκτού σοσιαλισμού», αλλά
και χωρών με εθνικο-ανεξαρτησιακά χαρακτηριστικά και
φιλολαϊκό προσανατολισμό.
Ένα πολιτικο-κοινωνικό ρεύμα αντιτάσσει αυτό που
περιγράφεται ως «πράσινη» ή «βιώσιμη» ή «αειφόρα»
ανάπτυξη. Στην ουσία, αυτό που σημαδεύει αυτήν την
αντίληψη είναι η αναζήτηση του βέλτιστου σημείου,
μέχρι το οποίο η καταστροφή είναι επιτρεπτή. Δεν είναι
τυχαίο το γεγονός ότι υπάρχει μια γενικευμένη αντίδραση
σε όλες τις ενεργειακές δραστηριότητες, γεγονός που
–εκτός των άλλων– δημιουργεί ενοχές στα κινήματα και,
πολλές φορές, τα ωθεί σε επιλεκτική στάση, που τα κάνει
ευάλωτα στην κριτική των αντιπάλων τους.
Συμπερασματικά, αυτό που προκύπτει σαν σημαντική
προϋπόθεση ενός συνολικού αντίλογου των δυνάμεων
των κινημάτων και της πολιτικής αμφισβήτησης, είναι η
καθολική απόρριψη της έννοιας της ανάπτυξης και
η μετάβαση, όχι στον πρωτογονισμό –όπως μας προσάπτουν–, αλλά σε κοινωνικούς σχηματισμούς που δεν
θα χαρακτηρίζονται από την εκμετάλλευση ανθρώπου
σε άνθρωπο, ούτε και από την εξουσιαστική σχέση του
ανθρώπου πάνω στη φύση. Το πώς θα φτάσουμε ως εκεί,
δεν το ξέρω. Όσο δυσκολεύομαι, όμως, να φανταστώ ότι
αυτό θα είναι προϊόν μιας σειράς μικρών «λιποταξιών»
από την αναπτυξιακή κούρσα, άλλο τόσο είμαι βέβαιος
ότι δεν μπορεί να είναι προϊόν μιας προκαθορισμένης
επαναστατικής διαδικασίας.

ΣΤ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ: ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΙΝΗΜΑΤΑ
ΜΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΟΓΟ
Όσο πιο σύνθετα είναι τα προβλήματα, τόσο πιο σύνθετη
γίνεται και η προσπάθεια εκφοράς ουσιαστικού λόγου
από τα κινήματα. Ο τομέας της ενέργειας είναι τομέας
σύνθετος, οπότε δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι στο πεδίο
αυτό δοκιμάζεται σκληρά και η συνθετική ικανότητα των
κινημάτων.
Την τελευταία δεκαετία, περίοδο για την οποία έχω
προσωπική αντίληψη, υπήρξαν αρκετές απόπειρες
διατύπωσης ενός ενιαίου λόγου για τα ζητήματα της
ενέργειας. Φοβάμαι ότι οι πιο παλιές από αυτές1 υπήρξαν πιο ουσιαστικές από κάποιες πρόσφατες, παρότι
ο γενικευμένος κινηματικός προβληματισμός έκανε τα
πρώτα του βήματα. Και τότε και τώρα, όμως, απείχαμε
και απέχουμε πάρα πολύ από το σημείο του να μπορούμε
να διατυπώσουμε έναν συνολικό, συνεκτικό αντίλογο.
Δεν είναι μυστικό ότι σε πολλές περιπτώσεις κυριαρχεί
ο τακτικισμός και ένας στενός ωφελιμισμός. Στο όνομα
των συνθέσεων και της ευρύτητας των συμμαχιών,
«κουκουλώνονται» ουσιαστικές αντιθέσεις, όμως η
ενότητα που επιτυγχάνεται είναι επιφανειακή και ανίσχυρη. Το βλέπουμε στην επιχειρηματολογία κατά των
ΒΑΠΕ, το βλέπουμε και στην επιχειρηματολογία κατά
των εξορύξεων υδρογονανθράκων. Όπως το έχουμε
δει και σε άλλους τομείς, όπως η διαχείριση του νερού
ή η διαχείριση των αποβλήτων.
Ας μη φοβηθούμε, λοιπόν, τον ανοιχτό διάλογο και ας
τολμήσουμε να αμφισβητήσουμε και τις καθιερωμένες
πρακτικές και τον συνήθη λόγο των κινημάτων. Για το
καλό μας...
--------------------------------------------------Σημείωση:
1

Παρέμβαση 26 φορέων και κινήσεων πολιτών για τα
ζητήματα της ενέργειας (21/4/2009), Παρέμβαση 31 φορέων και κινήσεων πολιτών στο σχέδιο νόμου για τις ΑΠΕ
(Μάιος 2010).
(Το παρόν κείμενο βασίστηκε σε παρέμβαση, που έγινε
στα Γιάννενα, στις 10/2/2018, στον Ε.Κ.Χ. Αλιμούρα, σε
εκδήλωση της Χειρονομίας-Αντιεξουσιαστικής Κίνησης)

Φωτογραφία κειμένου: Νίκος Θετάκης

ÁÈËÇÔÉÓÌÏÓ
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Συνέντευξη Γιώργος Μπαντής:
O αθλητισμός έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο
«Παλεύω μέσα μου να παραμείνω άνθρωπος. Αυτός είναι ο στόχος και η μεγαλύτερη
επαναστατική μου πράξη. Δεν συμμερίζομαι το κόστος μπροστά στο δίκαιο»
Συνέντευξη - Εισαγωγικό σημείωμα: Ελιάνα Καναβέλη
Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας

«Τα λίγα πράγματα που γνωρίζω για την ηθική, τα έμαθα σε ποδοσφαιρικά γήπεδα και
θεατρικές σκηνές, αυτά είναι τα πραγματικά μου πανεπιστήμια»
Αλμπέρ Καμύ

α τελευταία χρόνια, ολοένα και συχνότερα, αθλητές
επιλέγουν να μιλήσουν ανοιχτά και δημόσια για
διάφορα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που
απασχολούν το εγχώριο συγκείμενο. Η αλήθεια είναι ότι
δεν μας είχαν συνηθίσει σε τέτοιου είδους κινήσεις, και
αυτό μόνο ικανοποίηση και ελπίδες μπορεί να δημιουργήσει. Πιο συγκεκριμένα, ένας μεγάλος σχετικά αριθμός
προσωπικοτήτων του αθλητισμού (ποδοσφαιριστές,
καλαθοσφαιριστές, προπονητές, διαιτητές, παλαίμαχοι)
υπέγραψε ένα κείμενο αλληλεγγύης, το οποίο συντάχθηκε με πρωτοβουλία του Γιώργου Μπαντή, ποδοσφαιριστή της ομάδας του Πανιωνίου, για την Ηριάννα, και
αυτό πήρε έκταση και σχολιάστηκε περισσότερο από
άλλα κείμενα συμπαράστασης που δημοσιεύτηκαν για
την ίδια υπόθεση. Η έκταση που πήρε αυτή η κίνηση,
καταδεικνύει το γεγονός ότι αφενός τέτοιες δράσεις δεν
είναι καθόλου συνηθισμένες από πλευράς αθλητών και,
δεύτερον, ότι οι αθλητές είναι δυνατόν να αφουγκραστούν
και να συνομιλήσουν με την κοινωνία, αρκεί βέβαια να
το επιθυμούν.

Τ

Στο πλαίσιο αυτό, χαρούμενοι/ες ομολογουμένως για
αυτές τις κινήσεις, το κείμενο γράφτηκε την ώρα που
το πρωτάθλημα είχε διακοπεί και ενώ έχουν χυθεί τόνοι
μελάνης για τις πρακτικές μαφίας που κυριαρχούν στο
ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Παράλληλα, ο
όρος «εξυγίανση» του ποδοσφαίρου χρησιμοποιείται
διαρκώς από τον κυρίαρχο λόγο, με αφορμή περιστατικά
βίας, τα οποία δεν προσεγγίζονται μέσα από μια λογική
αντιμετώπισης των αιτιών πρόκλησής τους, αλλά μέσα
από μια λογική καταστολής. Διαπιστώνουμε, έτσι, ότι
η βιοπολιτική διαχείριση της ζωής και της σκέψης είναι
πανταχού παρούσα και ότι τα εργαλεία ελέγχου και
πειθάρχησης των υποκειμένων, από την αστυνομία,
τις εταιρείες σεκιούριτι και την απειλή αποκλεισμού
της ομάδας, συμπεριλαμβανομένου πλέον και του
ποδοσφαιρικού grexit, μέχρι τις κάμερες και την καθολική ηλεκτρονική επίβλεψη, θα επιστρατεύονται πάντα
προκειμένου να ελεγχθεί η ανθρώπινη ύπαρξη.

Εμείς θελήσαμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο, με
έναν ποδοσφαιριστή που δεν δίστασε να μιλήσει για
σημαντικά πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα, δείχνοντας
έναν διαφορετικό δρόμο. Μιλάμε με τον Γιώργο Μπαντή
για όλα αυτά που συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο
και για αυτά που θα θέλαμε (τουλάχιστον κάποιοι/ες)
να συμβούν.
Ελιάνα Καναβέλη: Είσαι από τους αθλητές που
ανοιχτά βγήκαν και μίλησαν για κοινωνικά και
πολιτικά ζητήματα, όπως είναι οι Σκουριές και η
υπόθεση της Ηριάννας. Πόσο εύκολο είναι αυτό να
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γίνει; Τι χρειάζεται να έχει ένας αθλητής για να το
κάνει; Έχει κόστος;

Μπορεί, και με ποιους τρόπους, να αμφισβητηθεί η
παγιωμένη «αρρενωπότητα» του ποδοσφαίρου;

Γιώργος Μπαντής: Παλεύω μέσα μου να παραμείνω
άνθρωπος. Αυτός είναι ο στόχος και η μεγαλύτερη
επαναστατική μου πράξη. Δεν συμμερίζομαι το κόστος
μπροστά στο δίκαιο. Η Ηριάννα είναι άδικα στη φυλακή
και θα το φωνάζω κάθε μέρα και πιο δυνατά. Στις Σκουριές συντελείται ένα πολύπλευρο έγκλημα.

Γ.Μ.: Αυτό είναι καθαρά στο χέρι μας ώστε όλα αυτά
να τα αποβάλουμε, όχι μόνο από το γήπεδο αλλά από
την κοινωνία μας γενικότερα, και ο αθλητισμός έχει τη
δύναμη να το κάνει. Οι αθλητές μπορούν να δράσουν
κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του σεξισμού, της
φτώχειας, των πολέμων. Μπορούν να σταθούν αλληλέγγυοι και να παρασύρουν και τον κόσμο σε αυτό. Το
ποδόσφαιρο και γενικά ο αθλητισμός έχει τη δύναμη
να αλλάξει τον κόσμο. Για παράδειγμα, οι παίκτες της
εθνικής ομάδας της Ακτής Ελεφαντοστού με αρχηγό τον
Ντρογκμπά, κατάφεραν να σταματήσουν τον εμφύλιο
πόλεμο στη χώρα τους.

Ε.Κ.: Πιστεύεις ότι είναι δυνατόν, το γήπεδο με την
ευρύτερη έννοια, παίχτες και οπαδοί δηλαδή, να
συνομιλήσει με την κοινωνία και τα προβλήματά
της, να διαμορφώσει κοινωνική και πολιτική συνείδηση ή θεωρείται και αντιμετωπίζεται απλά ως ένας
χώρος εκτόνωσης;
Γ.Μ.: Καταρχήν, το γήπεδο δεν είναι μέρος εκτόνωσης
με την έννοια του ξεσπάω. Το γήπεδο είναι ψυχαγωγία,
είναι έκρηξη συναισθημάτων. Ένας ποδοσφαιρικός
αγώνας σου ξυπνά το παιδί μέσα σου, σε κάνει να
αγκαλιάσεις τον διπλανό σου στην ήττα ή στη νίκη της
ομάδας σου και ας μην ξέρεις το όνομά του. Τώρα, αν
το γήπεδο είναι δυνατό να συνομιλήσει με την κοινωνία,
αυτό φαίνεται από τον τρόπο που το αντιμετωπίζουν.
Υπάρχουν βαριά πρόστιμα προς τις ομάδες για πολιτικά
και κοινωνικά μηνύματα. Το φοβούνται, γιατί μπορεί να
προβάλει αυτό που δεν θα σου δείξει ποτέ η τηλεόραση.
Άρα ναι, μπορούν παίκτες και οπαδοί να συνομιλήσουν
με την κοινωνία για τα προβλήματά της.
Ε.Κ.: Κατά καιρούς, βλέπουμε τους οπαδούς να χρησιμοποιούνται από τις διοικήσεις των ομάδων για την
εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους, επιβάλλοντας
την επιλεκτική χρήση, εντός και εκτός γηπέδων του
«no politica». Ποια είναι η άποψή σου;
Γ.Μ.: Νομίζω πως αυτά είναι μεμονωμένα περιστατικά,
τα οποία δεν αξίζει να τα αναφέρουμε. Αντίθετα, άξια
αναφοράς είναι πολλά παραδείγματα οπαδών που δίνουν
πραγματική μάχη για καλύτερες μέρες στον αθλητισμό.
Όπως οι πάνθηρες, που φιλοξένησαν οπαδούς άλλων
ομάδων, παρά την απαγόρευση μετακίνησης, ή που
ανεβάσανε πανό για τους πρόσφυγες, την Ηριάννα, τις
Σκουριές. Όπως η ΑΘ10 που προτίμησε να μην πάει στο
γήπεδο αλλά να διοργανώσει συγκέντρωση αλληλεγγύης στους κατοίκους της Χαλκιδικής ή που κάθε χρόνο
βάζουν σορτσάκι και παίζουν φιλικό παιχνίδι με παιδιά
που παλεύουν στα κέντρα απεξάρτησης.
Για εμένα, υπάρχει και είναι ενεργό σε σωστές δράσεις
το μεγαλύτερο μέρος του οπαδικού κινήματος σε όλη
την Ελλάδα. Υπάρχουν πολλά που γίνονται αλλά δεν
προβάλλονται. Δυστυχώς, τα επεισόδια πουλάνε περισσότερο ή το καινούριο μαγιό της κάθε σελέμπριτι.
Ε.Κ.: Ο σεξισμός, όπως και ο ρατσισμός, είναι
στοιχεία που υπάρχουν έντονα μέσα στο γήπεδο.

Ε.Κ.: Η σύγχρονη εκδοχή του ποδοσφαίρου, πλήρως
εμπορευματοποιημένη, θέλει τον ποδοσφαιριστή
«πιόνι» και χωρίς βούληση σε μεγάλο βαθμό. Είναι
ελεύθεροι οι ποδοσφαιριστές να δημιουργήσουν,
να φανταστούν, να παίξουν εντός και εκτός γηπέδου;
Γ.Μ.: Δεν μπορώ να αποδεχτώ τον όρο «πιόνι» ή, να
το πω αλλιώς, δεν δέχομαι να τους τσουβαλιάζουμε
όλους μαζί. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που προβληματίζονται και νοιάζονται πραγματικά για την κοινωνία,
για τον συνάνθρωπο ανεξαρτήτως χρώματος δέρματος
ή εθνικότητας. Κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει και μόνο ελπιδοφόρο είναι. Αυτό φάνηκε, άλλωστε, και στο κείμενο
συμπαράστασης στην Ηριάννα αλλά και στην κίνηση
των 77 ανώνυμων επαγγελματιών του αθλητισμού, οι
οποίοι ενώθηκαν και φτιάξανε γηπεδάκια σε ένα σπίτι
που φιλοξενεί 26 παιδιά.
Ε.Κ.: Τα τελευταία χρόνια, και ως απάντηση στην
εμπορευματοποίηση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, έχουν δημιουργηθεί διάφορες αυτοοργανωμένες ομάδες στην Αθήνα αλλά και στην
επαρχία, που πρεσβεύουν, μεταξύ άλλων, ότι η
αγάπη για την ομάδα είναι πάνω από τα κέρδη της
ομάδας. Ποια είναι η θέση σου απέναντι σε αυτές
τις αυτοοργανωμένες προσπάθειες, και πιστεύεις
ότι σηματοδοτούν μια αλλαγή, ένα διαφορετικό
ποδόσφαιρο;
Γ.Μ.: Από τη στιγμή που λέμε επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αυτόματα δεν μιλάμε για παιχνίδι που παίζεις
για την ομορφιά της απόλαυσης και μόνο. Παίζεις μόνο
για να κερδίσεις ή ...να κερδίσεις. Τις αυτοοργανωμένες ομάδες τις γνωρίζω και χαίρομαι που υπάρχουν.
Προσφέρουν πολλά που ίσως δεν γνωρίζουν. Νίκη
τους η αλληλεγγύη. Αγαπάνε αυτό που κάνουν, για την
ομορφιά του και μόνο, για τις αξίες, και αυτό από μόνο
του είναι σπουδαίο.
---------------------------------------------------
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Εγώ ο Νεστόρ Μάχνο
Αγρότης
Σχεδόν πάντα
μελλοθάνατος
Κρυμμένος σε
μια κρεβατοκάμαρα
Φωτογραφίζω
τις διαστάσεις
μου
Κοιμάμαι παραπάνω ή
λιγότερο
Σκέφτομαι τα μαλλιά τους
Την επανάσταση που άλλοι
θα κάνουν
Να χα άλλη μια ευκαιρία
Σκέφτομαι
Τον μαύρο στρατό των
ανταρτών
καθώς συντρίβει
τη ζωή μου
Το δεξί μου χέρι
να κόβει
τ’ αριστερό
Εδώ στο Παρίσι
Στη Βαρκελώνη
Στη Λάρισα
με λυπούνται περισσότερο
απ’ ότι με σέβονται
Τους λυπάμαι εξίσου.
Στον χρόνο
έχω
αρχίσει να γερνάω
άσχημα
Tο 2017
ήδη
μοιάζω για αυτούς
που αγαπώ
κάτι άλλο.
Θάνος Γώγος
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ÐÏÉÇÓÇ & ÔÅ×ÍÅÓ

Συνέντευξη Βασίλης Λαμπρόπουλος:
Η Ελληνική Ποιητική Γενιά του 2000
Επιμέλεια συνέντευξης: Θάνος Γώγος

Ο Βασίλης Λαµπρόπουλος κατέχει την έδρα Νεοελληνικών Σπουδών C.P. Cavafy στο Τµήµα Κλασικών Σπουδών
και Συγκριτικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστηµίου του Μίσιγκαν. Έχει δηµοσιεύσεις πάνω στη διαµόρφωση του
κανόνα (Literature as National Institution), τα καθεστώτα ερµηνείας (The Rise of Eurocentrism) και τις αντινοµίες
της ελευθερίας (The Tragic Idea). Εκτός από τους παγκόσµιους Ελληνισµούς, στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα
περιλαµβάνονται το θέατρο και η πολιτική θεωρία. Η τρέχουσα έρευνά του επικεντρώνεται στην ιδέα της
επανάστασης στη µοντέρνα τραγωδία. Ασχολείται εκτενώς µε τη µουσική, τη λογοτεχνία, τη φιλία και την ελευθερία.

Βασίλης Λαμπρόπουλος, εδώ και χρόνια,
αποτελεί τον μοναδικό μελετητή της ελληνικής
ποιητικής γενιάς του 2000 που δημοσιεύει τις
μελέτες του στα αγγλικά και στα ελληνικά. Τις παρουσιάζει σε επιστημονικά περιοδικά, λογοτεχνικά έντυπα,
δημόσιες συζητήσεις και στον προσωπικό του ιστότοπο:
poetrypiano.wordpress.com. Η δημοσίευση της μελέτης
του «Η Αριστερή μελαγχολία στην ελληνική ποιητική
γενιά του 2000»1 καθώς και το κείμενό του «Η κρίση
της ποίησης και η μελαγχολία της Αριστεράς»,
πρωτοσέλιδο στα “Ποιητικά”, τεύχος 26, συζητήθηκαν
πολύ μέσα στον χώρο της λογοτεχνίας.

Ο

O Καθηγητής του Μίσιγκαν, που σταδιοδρομεί 36 χρόνια
στην Αμερική, μίλησε στη Βαβυλωνία για την εντυπωσιακή αισθητική και πολιτική αυτογνωσία και αυτονομία
της καινούργιας ελληνικής ποίησης του 21ου αιώνα.
Βαβυλωνία: Καταρχάς, παρατηρούμε πως και στα
δύo κείμενα, που προαναφέρουμε, χρησιμοποιείτε
τον όρο «αριστερή μελαγχολία». Πώς πιστεύετε
πως πρέπει ο Έλληνας αναγνώστης να ερμηνεύσει
αυτόν τον όρο;
Βασίλης Λαμπρόπουλος: «Αριστερή μελαγχολία» είναι
ένας συγκεκριμένος τεχνικός όρος που χρησιμοποιείται
κυρίως στις πολιτιστικές σπουδές για πολιτικά, ψυχολογικά, έμφυλα, φιλοσοφικά, κ.α. θέματα (όπως άλλωστε
και μόνη της η λέξη «μελαγχολία»). Δεν κυριολεκτεί:
δεν αναφέρεται αναγκαστικά σε ανθρώπους που είναι
αριστεροί ή μελαγχολικοί. Βασίζεται στην ιδέα πως
όποιος χάνει κάτι (ένα πράγμα, άτομο, ιδανικό) που
αγαπά πολύ μπορεί ή να θρηνήσει (και να το ξεπεράσει,
αφήνοντάς το πίσω) ή να μελαγχολήσει (παραμένοντας
προσκολλημένος και πιστός σε κάτι που χάθηκε αλλά
δεν ακυρώθηκε).

Ο όρος έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής από τη δεκαετία του
1990, μετά την κατάρρευση του Σοβιετικού συστήματος,
για να χαρακτηρίσει εκείνους που απελπίστηκαν από
τη χρεωκοπία των συγκεκριμένων καθεστώτων αλλά
παραμένουν πιστοί σε αριστερές αξίες. Στην Ελλάδα,
χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει εκείνους που αισθάνονται προδομένοι από την κυβέρνηση Συριζανέλ
αλλά δεν απαρνούνται τις αρχές που κινητοποίησε η
άνοδος του αριστερού κόμματος. Εγώ τον χρησιμοποιώ
για να τονίσω ένα βασικό χαρακτηριστικό της ποιητικής
γενιάς του 2000, το ότι η γραφή της έχει παραμείνει
ανυποχώρητα και ανέλπιδα αριστερή, γνωρίζοντας από
παλιά πως το αριστερό κόμμα, όσο δυναμώνει, τόσο
θα συμβιβάζεται.
Β.: Η οικονομική κρίση συνδέεται με αυτό που
αποκαλούμε κρίση αξιών;
Β.Λ.: Αν η ποιητική γενιά του ‘50 (Μανώλης Αναγνωστάκης) ήταν εκείνη της «ήττας» και η γενιά του ‘60 (Βύρων
Λεοντάρης) εκείνη της «απόγνωσης», η «αριστερή μελαγχολία» παρουσίαζεται στην ποίηση με τη γενιά του
2000 και εκφράζεται με μια καταιγιστική απογοήτευση
για κάθε προσωπική και κοινωνική ανεξαρτησία και
αυτοδυναμία. Ορισμένοι (όχι φυσικά όλοι) ποιητές που
πρωτοπαρουσιάζονται εκείνη τη δεκαετία, διακατέχονται
από διπλή αγανάκτηση και περιφρόνηση, τόσο για
πολιτικο-κοινωνικές όσο και για ποιητικο-πολιτιστικές
αξίες. Βγαίνουν από μία πολιτιστική κρίση, η οποία
προηγήθηκε της οικονομικής. Αφού βίωσαν τη χρεωκοπία της Αριστεράς της μεταπολίτευσης, τη δεκαετία του
1990, αποφασίζουν να μην πενθήσουν τις προδομένες
αριστερές αρχές και μετακινούνται πολιτικά και ποιητικά
αριστερότερα προς την εξέγερση και την αυτονομία.
Β.: Γράφετε για το παρελθόν ως «τόπος που βαραί-
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νει». Ποια είναι η σχέση/μάχη της γενιάς του 2000
με την «παραδοση»;
Β.Λ.: Οι ποιητές που εμφανίζονται τη δεκαετία του 2000
ενδιαφέρονται πολύ λίγο για την παράδοση, πράγμα
υγιέστατο αν σκεφθεί κανείς πόσο ασφυκτικά η εθνολατρική παράδοση έκλεισε τους ορίζοντες προηγούμενων
γενιών. Αντίθετα, ενδιαφέρονται περισσότερο για ετερόκλητα πράγματα όπως το αγγλικό ροκ, την αμερικανική
πεζογραφία, τη ρωσική ποίηση, την ανθρωπολογία,
τις τεχνικές ψηφιοποίησης, τη φιλοσοφία, το δίκαιο
και τη μετάφραση. Σε γενικές γραμμές, η νεοελληνική
παράδοση, ποιητική και άλλη, σημαίνει γι’αυτούς πολύ
λίγα (κυρίως συναισθηματικά) κι αυτό αποτελεί μείζονα
ρήξη με την Ιστορία Δημαρά, το Μουσείο Μπενάκη, τους
Δίσκους Λύρα, τις Εκδόσεις Ίκαρος και όλα τα Ιδρύματα.
Έτσι, μεταφράζονται και πιο εύκολα αφού προϋποθέτουν
πολύ περιορισμένη γνώση της πορείας από τη Σαπφώ
ως την Κλεαρέτη Δίπλα-Μαλάμου και κυρίως μιλούν τη
γλώσσα της παγκόσμιας αμφισβήτησης.
Β.: «Αριστερή μελαγχολία», «ήττα», «περιφρόνηση»,
«αποτυχία» και «το μέλλον της ποίησης είναι συνεργατικό». Επομένως, ίσως δεν έχουμε στη γενιά
του 2000 τον θρήνο της απώλειας της επανάστασης
αλλά τη δέσμευση στην «αυτονομία».
Β.Λ.: Η γενιά του 2000 αντιλήφθηκε, από την προη-

67

γούμενη κιόλας δεκαετία, πως η Αριστερά δεν θα έμενε
πιστή στα επαναστατικά της οράματα. Αυτό φάνηκε όχι
μόνο στην πενιχρή γενιά του «ιδιωτικού οράματος» αλλά
γενικότερα στα περιοδικά, τα πανεπιστήμια, τη μουσική
και την κριτική. Αντί, λοιπόν, η ποίηση να πενθήσει την
επανάσταση, προτίμησε να μείνει πιστή στο αριστερό
πρόταγμα της αυτονομίας και στην ιστορική ρήξη της
εξέγερσης. Έτσι, καλλιέργησε μια ριζοσπαστικοποίηση
του στίχου προς αναρχίζουσες κατευθύνσεις. Οι ποιητές
απορρίπτουν την μεσσιανική ουτοπία της επανάστασης
και στοχάζονται το εκρηκτικό συμβάν της εξέγερσης που
συναθροίζει πολίτες και τους συσπειρώνει στο κοινό.
Μπορεί να είναι οι ηττημένοι της ιστορίας και οι χαμένοι
της εξουσίας, όμως δεν είναι ούτε συμβιβασμένοι ούτε
ξεπουλημένοι. Έχουμε, έτσι, για πρώτη φορά μια ελληνική ποίηση κατά της μεταφυσικής, της ουσιοκρατίας,
της συνέχειας, της ολότητας, του κρατυλισμού και του
ελλαδοκεντρισμού, η οποία ενθαρρύνει τους συγγραφείς
να συνεργαστούν ενεργά.
Β.: Πώς κρίνετε το επίπεδο των νέων ποιητών
σήμερα και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά
της ποιητικής φουρνιάς/γενιάς του 2000 στην Ελλάδα;
Β.Λ.: Οι ποιητές που παρουσιάστηκαν τη δεκαετία του
2000 μπορούν να σταθούν ως συγγραφείς και διανοούμενοι οπουδήποτε στον κόσμο, άλλωστε αρκετοί ζουν
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εκτός Ελλάδος. Διακρίνονται από ένα υψηλό επίπεδο
μόρφωσης, καλλιέργειας, ενημέρωσης και προβληματισμού. Έχουν μια αξιοθαύμαστη επίγνωση κάθε
είδους κωδικών, τους οποίους χαίρονται να χειρίζονται.
Καλλιεργούν γλωσσικές, πνευματικές, σωματικές και
άλλες δεξιότητες, οι οποίες διευρύνουν τους δημιουργικούς τους ορίζοντες. Σκέφτονται με βάση το συγκεκριμένο, το τοπικό και το συντροφικό παρά το εθνικό,
το πανανθρώπινο και το αιώνιο. Φέρουν, επίσης, ένα
καινούργιο ατομικό και συλλογικό ήθος αλληλεγγύης
με βάση το οποίο συντονίζονται και συνεργάζονται. Οι
περισσότεροι συμμετέχουν ενεργά σε πυρήνες εκδοτικών
οίκων, περιοδικών, συλλόγων, ιστοσελίδων, ομάδων
και εκδηλώσεων.
Κυκλοφορούν στην αγορά χωρίς να γίνονται αγοραίοι.
Εμφανίζονται ζωντανά σε διάφορα σχήματα και δημοσιεύουν/εκδίδουν μαζί σε ποικίλα μορφώματα. Γενικά,
διαπνέονται από ένα πνεύμα γίγνεσθαι που επιδιώκουν
να τους αιφνιδιάζει.
Β.: Αλλάζουν/ανανεώνουν αυτά την ποίηση στην
Ελλάδα;
Β.Λ.: Ανανεώνουν την ελληνική παράδοση, φέρνοντας
κάτι που δεν είναι ούτε μοντερνιστικό (γνώριμο και κολακευτικό της δεκαετίας του ‘30) ούτε αβανγκάρντ (επιθετικό
και αυτοπαθές της δεκαετίας του ‘60). Αδιαφορώντας
για το εμπνευσμένο, το μεμονωμένο, το τετελεσμένο
αλλά και για το ανατρεπτικό, προσφέρουν κάθε φορά
ένα αλλόκοτο, ανοιχτό, διαδικτυακό συμπίλημα και
συνοθύλευμα που μπορεί κανείς να ανασυνθέσει με
διάφορους τρόπους. Δεν πρόκειται για μια ακόμη τεχνοτροπία ή σχολή ποίησης αλλά για μια διαφορετική
υπόσταση και λειτουργία του ποιήματος.
Η επιρροή τους, που είναι ήδη φανερή, θα ασκηθεί τόσο
στην ίδια τη γραφή όσο και στις συνθήκες παραγωγής
και διακίνησής της, που εμπνέονται από το πνεύμα
των κοινών. Ιδιαίτερα σημαντική ανανέωση συνιστά
η λαμπρή συμμετοχή ποιητών, που δεν εντάσσονται
στην παραδοσιακή νόρμα του αμιγώς αρσενικού και
Έλληνα συγγραφέα, αλλά καλύπτουν όλη τη γκάμα
φύλου, έθνους, καταγωγής, γλώσσας, σωματικότητας
και γενικά ταυτότητας και οντότητας. Το ίδιο ισχύει και για
τη μεγαλύτερη από ποτέ και ευεργετική ποιητική δράση,
της εκτός Αθηνών Ελλάδας και της διασποράς.
Β.: Επηρεάζονται οι ποιητές της γενιάς του 2000
από άλλες τέχνες;
Β.Λ.: Κατά κανόνα, ο Έλληνας ποιητής πιστεύει στο
αυτόνομο και αυτοδύναμο ποίημα. Δεν τον ενδιαφέρει
η συνομιλία και συνεργασία των τεχνών. Απλώς ορισμένες φορές τον κολακεύει αν τον εικονογραφούν ή
μελοποιούν. Αντίθετα, ο νεώτερος ποιητής συνομιλεί με
όλες τις τέχνες, ιδιαίτερα τα εικαστικά, τη φωτογραφία
και τη μουσική. Γενικότερα, η δημιουργία του κινείται

μέσα σε μια θεατρικότητα και διαδραστικότητα, όπου τα
ποιήματα έχουν ρευστά όρια, μεικτά είδη και ετερόκλητα
στοιχεία. Αυτό γίνεται ακόμα πιο φανερό, όταν συντελούνται σε δημόσιους χώρους, όπου με την παρουσία
του το κοινό εντατικοποιεί την πολλαπλότητά τους. Το
ποίημα λειτουργεί όχι μόνο στη σελίδα αλλά και σε
πολλά πεδία και αναπτύσσεται σε τόπο συνάντησης,
καθώς οι στίχοι διαχέονται προς πολλές κατευθύνσεις.
Οι τέχνες συνομιλούν ως ίσες και αλληλο-επηρεάζονται
αντί να υπηρετούν, όπως γίνεται δυστυχώς ακόμα, τον
υποτιθέμενα προφητικό ποιητικό λόγο.
Β.: Γράφετε για έφοδο της ποίησης στον δημόσιο
χώρο και όχι απλά για απομονωμένους λογοτέχνες.
Υπάρχει βλέψη δημοσιότητας και δημόσιου διαλόγου
μέσω της ποίησης;
Β.Λ.: Όσο μεγαλώνει η ετερονομία των ποιημάτων,
τόσο εντείνεται η αυτονομιστική στάση των ποιητών.
Ποτέ άλλοτε Νεοέλληνες ποιητές δεν απευθύνθηκαν
συλλογικά στο κοινό και δεν λειτούργησαν στον δημόσιο
χώρο (εκτός βέβαια εάν το έκαναν ατομικά ως βάρδοι).
Ανήκαν ή στο ερημητήριο ή στο βάθρο τους. Σήμερα,
συναντάμε τους ποιητές του 2000 παντού -στο βιβλιοπωλείο, το σχολείο, το μπαρ, το θέατρο, το φεστιβάλ,
το νοσοκομείο- να συζητούν, να συνεργάζονται, να
συμμετέχουν. Όμως, δεν αφήνονται στην επικαιρότητα
για να κάνουν πρόχειρη και άμεση ποίηση. Δεν κάνουν
ρεαλισμό ούτε μαρτυρία. Σχολιάζουν την εποχή τους
τεθλασμένα, υπόγεια, παράφωνα, αιφνίδια με το να
απαγγέλουν, να τραγουδούν, να παίζουν, να ερμηνεύουν, να υποδύονται. Αντιμετωπίζουν το γραφτό τους
όπως ο μουσικός την παρτιτούρα. Το αποτέλεσμα δεν
είναι ποτέ το ίδιο, και συχνά είναι απρόβλεπτο. Έτσι,
πειραματίζονται έμπρακτα με το αυτονομιστικό πρόταγμα, δοκιμάζοντας συμπράξεις μεταξύ τους και με
εξωτερικούς φορείς.
Β.: Υπάρχει έλλειψη ποιητικής θεωρίας;
Β.Λ.: Η λογοτεχνική μετα-στρουκτουραλιστική θεωρία,
που εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1970 και γρήγορα
επικράτησε στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, υπέστη
στην Ελλάδα από την αρχή τρομερό και επιτυχέστατο
διωγμό, κι έτσι ποτέ δεν ρίζωσε στην ελλαδική Νεοελληνική Φιλολογία, η οποία γρήγορα αποκόπηκε από την
παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Η πολιτικοποιημένη
θεωρία της λογοτεχνίας, που συνομίλησε με όλες τις
αυτονομιστικές τάσεις, καταπολεμήθηκε αμείλικτα
στον φιλολογικό χώρο (ιδιαίτερα από τους αριστερούς
Νεοελληνιστές) με αποτέλεσμα οι φιλόλογοι των Νεοελληνικών Τμημάτων να μην ενδιαφέρονται για την
καινουργια ποίηση, αφού δεν έχουν καν τα απαιτούμενα
ερμηνευτικά εργαλεία να την προσεγγίσουν.
Το ευτύχημα είναι πως τον ρόλο του κριτικού και του
ερμηνευτή έχουν αναλάβει οι ίδιοι οι ποιητές οι οποίοι,
γνωρίζοντας τις ριζοσπαστικές θεωρίες που οι φιλόλογοι
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απέρριψαν, έχουν πάρει και την πρόσληψή τους στα
χέρια τους, γράφοντας κριτική και δοκίμιο. Είναι ένα
ακομα δείγμα της αυτοδιαχείρισης του λογοτεχνικού
πεδίου από τους καινούργιους ποιητές.
Β.: Το έργο ενός ποιητή, ενός καλλιτέχνη, μπορεί
να προωθεί διαφορετικές αξίες από τον δημιουργό
του;
Β.Λ.: Οι αξίες του δημιουργού και του έργου ασφαλώς
και δεν ταυτίζονται, αφού κανένας δημιουργός δεν μπορεί
ποτέ να ελέγξει την πρόσληψη του έργου του, ακόμα κι
αν χτίσει ένα Μπαϊρόιτ για να την χαλιναγωγήσει. Στην
πρόσληψη ο καλλιτέχνης δεν είναι παρά μόνο ένας
από τους πολλούς συντελεστές μαζί με τον εκδότη, τον

κριτικό, τον ανθολόγο, τον δάσκαλο, τον αναγνώστη
κλπ. Ο καθένας από αυτούς υπερασπίζεται την αξιοπιστία της ερμηνείας του και, συχνά, από τη σκοπιά
του έχει δίκιο. Μάλιστα, όσο πιο σεβαστό και θαυμαστό
θεωρείται ένα έργο, τόσο μικρότερος είναι ο έλεγχος
του δημιουργού, ακριβώς επειδή το έργο παραμένει
δημιουργικά διαθέσιμο σε πολλαπλές προσεγγίσεις.
Τέλος, οι περιπτώσεις του θεατρικού Πιραντέλλο, του
ποιητή Πάουντ, του φιλόσοφου Χάιντεγκερ και του νομικού Καρλ Σμιτ μας δείχνουν εύγλωττα πώς το έργο
δημιουργών και στοχαστών με αντιδραστικές απόψεις
μπορεί να αξιοποιηθεί τελείως διαφορετικά από αριστερές οικειοποιήσεις. Το σημαντικό είναι πως ο σημερινός
δημιουργός τα γνωρίζει καλά όλα αυτά, τα αποδέχεται
και τα διαπραγματεύεται ενεργά μέσα από το έργο και
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τη διακίνησή του. Ξέρει πια πως το έργο δεν τελειώνει
με(ς) τη σελίδα.
Β.: Πού τοποθετείτε τη σημερινή ελληνική ποίηση
μέσα στο διεθνές πεδίο;
Β.Λ.: Η σημερινή ελληνική ποίηση είναι, από μορφική,
θεματική, φιλοσοφική και άλλες απόψεις, εξίσου δυναμική
και ενδιαφέρουσα με εκείνη άλλων χωρών και γλωσσών.
Επιπλέον, έχει την ιδιαιτερότητα ότι η κρίση της ελληνικής ποίησης (και γενικά της κουλτούρας) προηγήθηκε
της ποίησης της κρίσης καθώς και το πλεονέκτημα ότι
συνεχίζει να υπάρχει ευνόητο παγκόσμιο ενδιαφέρον για
την κατάσταση στην Ελλάδα. Δικαιολογημένα, λοιπόν,
αυτή τη δεκαετία παρουσιάστηκαν διάφορες μεταφράσεις
και ανθολογίες σε πολλές γλώσσες. Είναι, όμως, τώρα
η ώρα να υπάρξει εξωστρέφεια και κινητικότητα εκ μέρους συγγραφέων και εκδοτών. Οι μεταφράσεις μόνες
τους είναι ανενεργές. Πρέπει οι άμεσα ενδιαφερόμενοι
να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό, επικοινωνώντας
και συνεργαζόμενοι με ομοτέχνους σε φεστιβάλ, συνέδρια, πανεπιστήμια, βιβλιοπωλεία και μουσεία ώστε να
συμμετάσχουν σε δίκτυα ανταλλαγών, όπως ακριβώς
κάνουν οι αυτονομιστές σε κάθε χώρο και κλάδο ως
πολίτες του κόσμου.
Β.: Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είδαμε οργανωμένες δράσεις ποιητών ενάντια στον πρόεδρο
Τραμπ. Σας έκανε κάποια εντύπωση; Είχαν αυτές
οι κινήσεις αντίκτυπο μέσα στους λογοτεχνικούς
κύκλους αλλά και στην κοινωνία;
Β.Λ.: Θα αναφερθώ σε δύο θετικά στοιχεία που είχε
η κινητοποίηση των Αμερικανών ποιητών. Πρώτον,
επειδή η ποίηση φιλοδόξησε να μιλήσει σε ευρύτερο
κοινό και να πει πράγματα πέρα από αυτά που λένε
τα καθημερινά μέσα, καλλιέργησε μια αμεσότητα και
λειτουργικότητα που της επέτρεψε να καταγγείλει, να
κηρύξει, να αγκαλιάσει. Δεύτερον, ο δημόσιος λόγος στις
συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις απέκτησε μια έντονη
ρυθμικότητα και ποιητικότητα ώστε να εντυπωσιάζει και
να εντυπώνεται. Το σύνθημα ήρθε πιο κοντά στον
στίχο. Ιδιαίτερα επειδή σε αυτή την κρίσιμη φάση (για
λόγους που δεν χωρούν εδώ) το τραγούδι αποδείχτηκε
πολύ κατώτερο των περιστάσεων και δεν μπόρεσε να
δώσει φωνή σε κανέναν, η ρυθμική εκφώνηση επωμίσθηκε την ευθύνη και αφουγκράστηκε προσεκτικά την
ποίηση (η οποία οικειοποιήθηκε χωρίς δυσκολία και το
τουίτ). Είναι νωρίς να κάνουμε αισθητικές αποτιμήσεις
όμως σίγουρα, όπως συχνά σε περιόδους οξείας κρίσης, η ποίηση παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο από τον
συμβατικό της.
Β.: Το επόμενό σας βιβλίο έχει θέμα την τραγωδία
της επανάστασης στο θέατρο των δύο τελευταίων
αιώνων. Θα θέλατε να μας μιλήσετε για αυτή σας
τη μελέτη;

Β.Λ.: Το επόμενο βιβλίο μου τιτλοφορείται «The Tragedy
of Revolution: Revolution as Hubris in Modern Tragedy»
και εξετάζει το πώς αποτυπώνεται η επανάσταση στο
νεώτερο θέατρο. Με απασχολεί το γεγονός ότι η τραγωδία
από τους Γερμανούς και Άγγλους Ρομαντικούς ως το
μεταμοντέρνο μεταποικιοκρατικό θέατρο αντιμετωπίζει
την επανάσταση ως ύβρη, ως ένα εγχείρημα που αποτυγχάνει επειδή με κάποιο τρόπο αυτοκαταργείται, είτε
επειδή προδίδει τους στόχους του είτε επειδή τρώει τα
παιδιά του. Σαν ένας σύγχρονος Οιδίπους ή Κρέων το
επαναστατικό εγχείρημα έχει άριστες προθέσεις αλλά
δεν μπορεί να κάνει αυτοκριτική και τελικά διαψεύδει το
κύρος του και χάνει την ισχύ του.
Διακρίνω την ουτοπία της επανάστασης, η οποία, κατά
το θέατρο τουλάχιστον, φαίνεται καταδικασμένη στην
αυτοκτονία λόγω των μεσσιανικών/σωτηριολογικών της
φιλοδοξιών, από την εξέγερση, η οποία αποτελεί ένα
εκρηκτικό συμβάν που διαμαρτύρεται καθολικά χωρίς
όμως να φιλοδοξεί να εξουσιάσει. Τη μελέτη μου αυτή,
που συνδυάζει λογοτεχνική ανάλυση, θεατρολογία και
πολιτική θεωρία, την ανεβάζω σταδιακά στην ειδική
ιστοσελίδα που επιμελούμαι2. Εκεί πειραματίζομαι όχι
μόνο με την καινουργία τεχνολογία αλλά και με την ιδέα
να κάνω την εργασία μου διαθέσιμη από τώρα και χωρίς
όρους σε όποιον ενδιαφέρεται.
---------------------------------------------------------Σημειώσεις:
1 www.press.jhu.edu/occasional-paper-10, Journal of Modern
Greek Studies, Occasional Paper Νο. 10, Ιουνίου 2016 (Μετάφράστηκε στα Ελληνικά από το λογοτεχνικό περιοδικό Θράκα,
τεύχος 8).
2 tragedy-of-revolution.complit.lsa.umich.edu
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Υποθέσεις Εργασίας για την

Ούρσουλα Κρέμπερ Λε Γκεν
Παναγιώτης Κούστας
Ο Παναγιώτης Κούστας είναι συγγραφέας. Έχει τρία είδη βιογραφικού. Το εκτεταμένο, το σύντομο και το καθόλου.

ταν πεθαίνει ένα πρόσωπο της τάξης μεγέθους
της Ούρσουλα Κρέμπερ Λε Γκεν, η Ανατομία του
πάει χέρι-χέρι με τη Θλίψη. Είναι κατι απολύτως
φυσιολογικό -θα τολμήσω να ισχυριστώ εδώ- αφού η
Ανθρωπότητα οφείλει να σκυλεύει τους νεκρούς της. Κι
όσο κι αν δεν την παραδεχόμαστε, τη σκύλευση αυτή την
κάνουμε καθημερινά με κάθε νεκρό πρόσωπο, άσημο ή
διάσημο, στενά συγγενικό, στον ορίζοντα των γνωριμιών
μας ή και εντελώς άγνωστο -υπό συγκεκριμένες ειδησεογραφικές προϋποθέσεις. Κάθε θάνατος άλλου παράγει
αυτόματα έναν υποκειμενικό απολογισμό εντός μας. Και
δεν μετράει η πρόθεση -από την πιο αγαθή έως την πιο
μοχθηρή- αφού αυτή η διαδικασία ανατομίας εξυπηρετεί
μια βασική ανάγκη επιβίωσης του ανθρώπινου είδους:
την κατανόηση των αιτίων που έκαναν την προσωπικότητα που έφυγε μοναδική. Την κληρονομιά της και
το όφελος που ως ζώντες μπορούμε να αποκομίσουμε
από αυτήν.

Ό

Το ανατομικό τραπέζι όπου τεμαχίζεται το σώμα, το
δικηγορικό γραφείο όπου ανοίγει μια διαθήκη ή το
σπίτι του φευγάτου προσώπου, όπου ξεμαλλιάζονται οι
κληρονόμοι αν δεν υπάρχει διαθήκη, έχουν ένα κοινό
χαρακτηριστικό: Το νεκρό πρόσωπο απουσιάζει. Όλες
αυτές οι διαδικασίες γίνονται ερήμην του. Δεν είναι πια ένα
συμπαγές και βιωμένο όλο αλλά μια κατακερματισμένη,
συχνά αντικρουόμενη και καλειδοσκοπική, ανασύνθεση

Είναι ένας κόσμος για άντρες και μιλάει τη γλώσσα του άντρα. Οι λέξεις
είναι όλες λέξεις δύναμης. (...) Ίσως
χορτάσαμε από λέξεις δύναμης και
ομιλίες για τη μάχη της ζωής. Ίσως να
χρειαζόμαστε λέξεις αδυναμίας.

μέσα από τις καταγραφές των γύρω του. Λίγο-πολύ
δηλαδή, όπως το έργο κάθε συγγραφέα...
Το βιωμένο όλο της Ούρσουλα Κρέμπερ Λε Γκεν ολοκληρώθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2018. Η Ανατομία της,
όμως, θα μας συνοδεύει για πολύ καιρό. Και σε αυτή τη
διαδικασία θα ήθελα να καταθέσω μερικές υποθέσεις
εργασίας.

Υπόθεση Εργασίας #1: Τόσο το χειρότερο
για το Νόμπελ.
Αμέσως μετά το θάνατό της αρκετές ‘πνευματικές προσωπικότητες’ επεσήμαναν το γεγονός ότι η Ούρσουλα
δεν προτάθηκε τελικά για Νόμπελ Λογοτεχνίας, μια διάκριση που θα αναγνώριζε το ύψος της προσφοράς της
στην παγκόσμια τέχνη της γραφής. Αυτή η ‘παράλειψη’
-που δεν είναι φυσικά η μοναδική- μπορεί να ειδωθεί
μέσα από πολλά πρίσματα. Ένα, και ίσως το πιο γοητευτικό σε σχέση με την Ούρσουλα, συνοψίζεται στο
ερώτημα: Πόση αλήθεια (πασπαλισμένη με χιούμορ και
τρολάρισμα) μπορούν να αντέξουν τα Νόμπελ;
Γιατί η μακαρίτισσα υπήρξε εξαιρετικά ουσιαστική και
ταυτόχρονα κακός μπελάς στις ομιλίες ή τις βραβεύσεις
της, παρούσα ή απούσα, αν και πάντοτε εντός των ορίων της ουσιαστικής ανθρώπινης (και όχι της αστικής)
ευγένειας. Παραθέτω τρία παραδείγματα:
1. To 2004 στην έκθεση Book Expo America που έγινε
στο Σικάγο και όπου είχε προσκληθεί να μιλήσει στο
πρόγευμα -αφού εξήγησε ότι στο πρόγευμα στο σπίτι
της μουγκρίζουν αντί να μιλάνε για σοβαρά ζητήματαεπιτέθηκε στα εμπορικά κλισέ της Λογοτεχνίας του
Φανταστικού και στην κυριαρχία του ξανθού γαλανομάτη
ήρωα, φέρνοντας σε τρομερή αμηχανία το κοινό που
κατά συντριπτική πλειοψηφία ήταν στελέχη εκδοτικών
επιχειρήσεων.
2. Σε ομιλία της στην τελετή αποφοίτησης της τάξης
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του 1983 στο Mills College ανέφερε: «Η παράδοση
της διανόησης είναι αντρική. Ο δημόσιος λόγος γίνεται στη δημόσια γλώσσα, στην εθνική ή στη γλώσσα
της φυλής. Και η γλώσσα της δικής μας φυλής είναι
αντρική γλώσσα. Οι γυναίκες τη μαθαίνουμε, φυσικά.
Δεν είμαστε ηλίθιες. Αν όμως μπορείτε να διακρίνετε
τη Μάργκαρετ Θάτσερ από τον Ρόναλντ Ρίγκαν ή την
Ίντιρα Γκάντι από τον Στρατηγό Σομόζα μόνο από τα
λεγόμενά τους, πείτε μου πώς το καταφέρατε. Είναι ένας
κόσμος για άντρες και μιλάει τη γλώσσα του άντρα. Οι
λέξεις είναι όλες λέξεις δύναμης. (...) Ίσως χορτάσαμε
από λέξεις δύναμης και ομιλίες για τη μάχη της ζωής.
Ίσως να χρειαζόμαστε λέξεις αδυναμίας.
(...) Αντί να μιλώ για δύναμη, τι θα γινόταν αν μιλούσα
σαν γυναίκα εδώ και τώρα δημόσια; Δεν θα ακουγόταν
σωστό. (...) Κι αν έλεγα πως ελπίζω για σας πρώτα
από όλα εάν -και μόνο εάν- θέλετε παιδιά, ότι εύχομαι
να τα αποκτήσετε; (...) Ότι εύχομαι εσείς κι αυτά να
έχετε αρκετό φαγητό κι ένα σπίτι ζεστό και καθαρό,
και φίλους, και δουλειά που να σας γεμίζει; (...) Και
η επιτυχία; Η επιτυχία σας είναι η αποτυχία κάποιου
άλλου. Η επιτυχία είναι το Αμερικάνικο Όνειρο, το
οποίο μπορούμε να συνεχίζουμε να το ονειρευόμαστε
γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι στους περισσότερους
τόπους, συμπεριλαμβανομένων τριάντα εκατομμυρίων
από εμάς, ζουν εντελώς ξάγρυπνοι μέσα στην τρομακτική πραγματικότητα της φτώχειας. Όχι, δεν θα σας
ευχηθώ επιτυχία».
3. Τέλος, στην τελετή απονομής των Βραβείων Nebula
το 2003, κατά την οποία ανακηρύχτηκε Grand Master
εν τη απουσία της (είχε προγραμματίσει μια κρουαζιέρα
με τον άντρα της κι ένα ζευγάρι φίλων), διέλυσε την
πατριαρχική υπο-δομή των βραβείων με ένα χάπενινγκ
που έμεινε στην Ιστορία των βραβείων. Κατά την παραλαβή του τίτλου από τη φίλη της -και επίσης συγγραφέα
ε.φ.- Αϊλίν Γκαν, μια ομάδα ανθρώπων φόρεσε μάσκες
από χαρτί με το πρόσωπο της Ούρσουλα και απάντησε
στις ερωτήσεις των παρευρισκομένων.
Η κωδική φράση της ομιλίας της Γκαν -γραμμένη από
την Ούρσουλα- ήταν «και τώρα μπορείτε να ρωτήσετε
τη δική σας Ούρσουλα οτιδήποτε θελήσετε» ενώ τα
πρόσωπα που φορούσαν τις μάσκες είχαν λάβει ως
μοναδική οδηγία να απαντήσουν σαν να ήταν η Λε
Γκεν (λέμε τώρα). Από το 1978 που ξεκίνησαν τα

«Φυσικά και γίνεται λανθασμένη χρήση της. Όμως δεν νομίζω ότι μπορείς
να καταστρέψεις πραγματικά τη λέξη
ελευθερία».
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βραβεία μέχρι τότε μόνο μία γυναίκα συγγραφέας είχε
λάβει αυτή τη διάκριση και μέχρι σήμερα μόνο τέσσερις
έχουν κατακτήσει τον τίτλο του Grand Master. Πράγμα
που επισημάνθηκε στην ομιλία, αξιοποιώντας ως λογοπαίγνιο το Grand Mistress, που ενώ θα ήταν η ‘πολιτικά
ορθή’ διατύπωση, νοηματοδοτείται στα αγγλικά κυρίως
υπό την έννοια της ερωμένης.

Υπόθεση εργασίας #2: Τι κάνουμε (για) (με)
την ελευθερία;
Η σχέση της Ούρσουλα Κρέμπερ Λε Γκεν με την ελευθερία ξεκινά από πολύ νωρίς και διατηρείται μέχρι το τέλος
της ζωής της. Στη συγκεκριμένη υπόθεση εργασίας θα
ισχυριστώ ότι η ελευθερία τής παρέχεται από το οικογενειακό της περιβάλλον ως μία δεδομένη κατάσταση,
ή ακόμη περισσότερο ως ένα αναφαίρετο ανθρώπινο
δικαίωμα. Στηρίζω αυτή την υπόθεση κυρίως σε όσα
αναφέρει η ίδια για την παιδική της ηλικία, αλλά και από
την αντήχηση της ελευθερίας μέσα στο έργο της. Τέταρτο
παιδί -και το μοναδικό κορίτσι- μιας μάλλον πρωτοποριακής οικογένειας δύο ανθρωπολόγων με τη μητέρα
της να γράφει ήδη, μεγαλώνει σε ένα ανοιχτό σπίτι του
Μπέρκλεϊ, γεμάτο από βιβλία, μουσική και φίλους. Η
φράση της για την εποχή αυτή είναι χαρακτηριστική:
«Μεγάλωσα με το να σκέφτομαι, να ρωτάω και να
απολαμβάνω».
Με αυτόν τον πυρήνα ελευθερίας στερεωμένο μέσα
της ως αυτονόητο γεγονός και με την εμπειρία του
διαφορετικού που φέρνει ως καθημερινότητα στο σπίτι
των γονιών της η ερευνητική τους ενασχόληση με τους
ιθαγενείς της Αμερικής, η Ούρσουλα κατακτά πολύ γερά
θεμέλια ακριβώς την ώρα που η Αμερική βυθίζεται στην
κρίση της Μεγάλης Ύφεσης και στη συνέχεια μπαίνει
σε διαδοχικούς πολέμους (Δεύτερος Παγκόσμιος,
Κορέα, Βιετνάμ. κ.α.). Μαθαίνει να αναγνωρίζει με την
πρώτη ματιά και να περιγράφει εκπληκτικά συνθήκες
ανελευθερίας και ανισότητας, καταστάσεις εξαίρεσης
ή καταπίεσης -στο έργο της υπάρχουν όλα αυτά σε
αφθονία- αλλά χωρίς την οργή του προσώπου που
βίωσε το ίδιο τις αλυσίδες της σκλαβιάς.
Το αποτέλεσμα είναι ένα έργο χωρίς κανένα μιλιταρισμό,
χωρίς καμιά απόλαυση της καταστροφής, χωρίς εκδίκηση, με το νοητικό και ψυχολογικό τοπίο των χαρακτήρων
της να αναδεικνύει διαρκώς τους αυτο-περιορισμούς
τους. Οι χαρακτήρες της Λε Γκεν δεν είναι χάρτινοι και
εκείνη δεν στέκεται απέναντί τους σε ίσες αποστάσεις,
δικαιώνοντας τα πάντα. Η ικανότητα που έχει να αναδείξει
-χωρίς ποτέ να το πει- όλο το φάσμα του αντιληπτικού
τους πλαισίου παράγει πεντακάθαρες συγκρούσεις,
προάγοντας την κατανόηση και την διαμόρφωση θέσης
-μαζί με τη μεγιστοποίηση της απόλαυσης- στην αναγνωστική πλευρά. Έτσι, οι κοσμοαντιλήψεις γίνονται
τρισδιάστατα ορατές και οι σχέσεις που αναπτύσσονται
κρίσιμα καθοριστικές.
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Για τη δική της σχέση, που συν-δημιούργησε με τον
Ιστορικό Τσαρλς Λε Γκεν και είχε σαν αποτέλεσμα τρία
παιδιά, αναφέρει: «Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να
κάνει δυο δουλειές πλήρους απασχόλησης, όμως δύο
άνθρωποι μπορούν να κάνουν τρεις δουλειές πλήρους
απασχόλησης, αν το έργο μοιράζεται δίκαια».
Με αφετηρία αυτή τη φράση αλλά και το έργο της, θα
διακινδυνεύσω έναν αφορισμό: Η ελευθερία δεν είναι
απλώς ευθύνη, αλλά και αδυνατεί να υπάρξει αν δεν
κατανοείς και δεν μοιράζεσαι. O ήρωας του Malafrena,
ορίζει την ελευθερία ως «μια ανθρώπινη ανάγκη όπως το
ψωμί ή το νερό» και στη συνέχεια με ακόμη μεγαλύτερη
ακρίβεια: «Η ελευθερία συνίσταται στο να κάνεις αυτό που
γνωρίζεις καλύτερα, τη δουλειά σου, αυτό που πρέπει να
κάνεις». Η ίδια η Λε Γκεν, σε μια συζήτηση με την Τζούλι
Φίλιπς για το περιοδικό The New Yorker, ορίζει την ελευθερία ως ένα σύνθετο ιδανικό και μια λέξη «πολύ μεγάλη
και πολύ παλιά» για να απομοιώνεται ως κοινοτοπία ή
να χρησιμοποιείται από υποκριτές. «Φυσικά και γίνεται
λανθασμένη χρήση της. Όμως δεν νομίζω ότι μπορείς να
καταστρέψεις πραγματικά τη λέξη ελευθερία».

Υπόθεση εργασίας #3: Η μόνη απόσταση
που δεν καλύπτεται από σκάφος NAFAL είναι
μεταξύ αιδοίου και μήτρας.
Η Ούρσουλα Κρέμπερ Λε Γκεν δεν ήταν η πρώτη γυναίκα
συγγραφέας στην επιστημονική φαντασία, την ευρύτερη
λογοτεχνία του φανταστικού, την ποίηση και το δοκίμιο.
Δεν ήταν ούτε η πρώτη συγγραφέας που έθεσε ως θεματική της το ζήτημα του φύλου και των περιορισμών
που αυτό παράγει στο κοινωνικό πεδίο. Είναι όμως -θα
ισχυριστώ σε αυτήν την υπόθεση- η μοναδική πένα στην
παγκόσμια λογοτεχνία που αντιμετώπισε το φύλο ως
‘φάσμα’, μια οπτική που ακόμα και σήμερα εξακολουθεί
να αναδύεται, χωρίς να έχει καταστεί κυρίαρχη.
Αν δεχτούμε ως αληθή την τοποθέτηση της πως: «Όλη
η λογοτεχνική μυθοπλασία είναι μια μεταφορά. Η επιστημονική φαντασία είναι μια μεταφορά. (...) Τα διαστημικά
ταξίδια είναι μια τέτοια μεταφορά, το ίδιο και οι εναλλακτικές κοινωνίες, η εναλλακτική βιολογία, το μέλλον
είναι μια ακόμα μεταφορά. (...) Η αλήθεια είναι ζήτημα
φαντασίας (...)» , αντιλαμβανόμαστε ότι η Λε Γκεν σε
καμιά περίπτωση δεν γράφει ‘λογοτεχνία φυγής’ -με
σκοπό να πλουτίσει ή ακόμα και να βιοποριστεί- αλλά
αρπάζει τη δημιουργική ελευθερία που της προσφέρει
το είδος για να μιλήσει θαρραλέα για τα ζητήματα που
καίνε την ανθρωπότητα στο διαχρονικό παρόν της. Κι

Το όνομα της όμορφης ανταμοιβής
μας δεν είναι το κέρδος. Το όνομά
της είναι η ελευθερία».

έτσι κεντρική θέση στο κάδρο της θεματολογίας της
καταλαμβάνει το έμφυλο ζήτημα.
Η Λε Γκεν δεν αποφεύγει καθόλου, αλλά ουσιαστικά
ξεπερνάει πολύ γρήγορα τα συγκρουσιακά δίπολα
(αρσενικό-θηλυκό, καταπιεστής-καταπιεζόμενη) και
εστιάζει στην ίδια την ουσία της έμφυλης ταυτότητας,
αναπτύσσοντας δραματουργικά τις πιθανές παραλλαγές της, αναδεικνύοντας έτσι τη σημασία τους για την
κοινότητα ή την κοινωνία. Μέσα από αυτή την επεξεργασία, προκύπτει ανάγλυφα η ‘παγίδα του φύλου’ που
βιώνουν οι κάτοικοι της Γης.
Στον κύκλο του Χάιν καμιά εγκυμοσύνη δεν είναι ανεπιθύμητη, αφού απαιτείται ρητή απόφαση των εραστών
για να προκύψει ζυγωτό κύτταρο. Στον πλανήτη Γκέθεν
-όπου το φύλο είναι ρευστό και εμφανίζεται μόνο κατά
το κέμερ- είναι απολύτως φυσικό στη σειρά διαδοχής
να προηγούνται τα παιδιά που έχουν κυοφορηθεί και
γεννηθεί από το πρόσωπο της βασιλικής οικογένειας
έναντι αυτών που απλώς έσπειρε. Στον Τρόπο των
Βουνών, ο ολοκληρωμένος γάμος απαιτεί τέσσερα
πρόσωπα, με χιαστί ετερόφυλες και ομόφυλες σχέσεις
συν μία σχέση ταμπού.
Ποια είναι η αξία της ύπαρξης μιας τέτοιας μεταφοράς
σε έναν πλανήτη που είναι γερά πιασμένος στο δόκανο
του αμετάβλητου φύλου; Πέραν της προφανούς απελευθερωτικής στο φαντασιακό εξήγησης -που έχει δοθεί
από πάρα πολλά πρόσωπα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας
ή οποιουδήποτε προσώπου ένοιωσε κάποια στιγμή
στιγμή της ζωής του περιορισμένο από τον ρόλο που
επιβάλλει το φύλο- η προστιθέμενη αξία στο έργο της
Λε Γκεν είναι η δυνατότητα όλων να αντιληφθούν ότι
στα ‘συμβόλαια ζωής’ που συνάπτουμε υπάρχουν πάρα
πολλά ‘ψιλά γράμματα’ που δεν σχετίζονται ούτε με το
φύλο, ούτε με τη σεξουαλική προτίμηση των συμβαλλόμενων μερών, όπως νομίζουμε. Η υλική και ψυχική
ασφάλεια, τα ελάχιστα εργατικά χέρια που απαιτούνται
να συζούν, το ίδιο το οικοσύστημα που μας περιβάλλει
κι ένα σωρό άλλα που δεν χωράνε να αναφερθούν εδώ,
αναδεικνύονται με αυτόν τον τρόπο.
Η Ούρσουλα κλέβει -είναι η αλήθεια- κατασκευάζοντας
αυτές τις παραλλαγές. Για την ακρίβεια δανείζεται με
έξοχο τρόπο, πληροφορίες και γνώσεις που η ίδια έχει
γνωρίσει από πολύ μικρή μέσα στο ίδιο της το σπίτι.
Οι μορφές κοινωνικής οργάνωσης αρχαϊκών φυλών
με χωριστά ενδιαιτήματα ανδρών και γυναικών, οι
διευρυμένες μορφές οικογένειας που προϋπήρξαν της
πυρηνικής, οι τελετές ενηλικίωσης και ο σαμανισμός
αντηχούν στο έργο της και αγγίζουν ακόμα και πρόσωπα
που δεν έχουν ακούσει τίποτα για όλα αυτά.
Μια λεπτομέρεια ακόμα που έχει σημασία. Στο έργο
της Ούρσουλα Κρέμπερ Λε Γκεν, τις παραδόσεις και
την πνευματική ζωή τα συναντάμε διαρκώς, όμως τη
θρησκεία με την στενόμυαλη, φανατική και εξουσιαστική
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δομή της δεν τη βρίσκουμε πουθενά.

Υπόθεση εργασίας #4: Αντιστρέφοντας το
Οργουελιανό κλισέ της νεο-γλώσσας
Σε ένα εξαιρετικό άρθρο του, ο Λιούς Κολ αναλύει -μεταξύ άλλων, με τα οποία θα μπορούσα να πάω πάσο
ή να τα συζητήσω περισσότερο- τη σχέση της Λε Γκεν
με τη γλώσσα εστιάζοντας στη γλώσσα της Ανάρες, την
εξισωτική γλώσσα που δημιούργησε και μιλά η αναρχική κοινότητα. Δεν έχει νόημα να κάνω αναπαραγωγή
των θέσεων του Λιούις εδώ, αφού αξίζει να διαβάσεις
ολόκληρη την τοποθέτησή του (theanarchistlibrary.org/
library/lewis-call-postmodern-anarchism-in-the-novelsof-ursula-k-le-guin).
Θα ήθελα να προσθέσω μόνο το εξής: Το ίδιο ‘κλάδεμα’
στη γλώσσα συμβαίνει στο 1984 του Τζωρτζ Όργουελ
στο επίπεδο του αποτελεσματος. Μόνο που εκεί η
‘νεο-γλώσσα’ παράγεται από το Υπουργείο Αλήθειας,
δηλαδή έναν μηχανισμό εξουσίας από τα πάνω για τη
χειραγώγηση των ανθρώπων. Αντίθετα στην Ανάρες, η
εξισωτική γλώσσα Ρravic παράγεται από τα κάτω -με τις
υποδείξεις γλωσσολόγων και μηχανικών υπολογιστών
και από την βούληση της κοινότητας να απεγκλωβιστεί
από μια γλώσσα ανισότητας.

Υπόθεση εργασίας #5: Η ουσία της πολιτικής
Στα χρόνια που πέρασαν -κι αυτό εκτιμώ ότι θα ενταθεί
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στα χρόνια που θα έρθουν- διάφοροι χώροι διεκδίκησαν
να προσεταιριστούν την Ούρσουλα Κρέμπερ Λε Γκεν,
μόνο που πάντοτε κατέληξαν να απολογούνται για τα
κομμάτια της που δεν χώραγαν στο ‘πατρόν’ που είχαν
φτιάξει γι’αυτήν. Ο χώρος των εκδόσεων -για τον οποίο
αποτελούσε πηγή κέρδους- έχει ακούσει πολλές σκληρές
αλήθειες απ’ το στόμα της. Το γυναικείο κίνημα άλλες
τόσες, παρ’όλο που υπήρξε σημαντική υπέρμαχός του.
Ο αναρχισμός δεν πήγε πίσω, αφού η ικανότητά του
να δημιουργεί άτυπες ιεραρχίες και καμουφλαρισμένες
εξουσίες δεν έχει αναλυθεί ποτέ καλύτερα από την
περίπτωση της Ανάρες.
Σε συνέντευξή της στον Γιούαν Μόνεγκαν για το Structo
Magazine ανέφερε: «Νοιώθω πάντα λίγο άβολα όταν με
αγκαλιάζουν οι αναρχικοί. Γιατί -όταν ανήκουν στο δικό
μου είδος, είναι πασιφιστές- τους αγαπώ πραγματικά,
αλλά εγώ είμαι μια νοικοκυρά της μπουρζουαζίας, δεν
ασκώ τον αναρχισμό». Τέλος, το New Age δεν τόλμησε
καν να την πλησιάσει, παρά τη χρόνια σχέση της και
την απόδοση του σημαντικότερου κειμένου του Ταό
στα αγγλικά, αλλά και τις πρακτικές διαλογισμού στις
οποίες ασκούνταν.
Εκεί που η Λε Γκεν βρίσκεται όπως το ψάρι μέσα
στο νερό, είναι στην κοινότητα. Με εξαιρετικά διαφορετικούς μεταξύ τους τρόπους, όλοι οι χαρακτήρες
της την επιζητούν για να ολοκληρωθούν. Σαν μια φωνή
να τους ψιθυρίζει διαρκώς ότι κανένας άνθρωπος δεν
γεννήθηκε για να είναι μόνος. Ακόμη και ο πιο μοναχικός
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Νομίζω ότι έρχονται δύσκολοι καιροί, στους οποίους θα χρειαζόμαστε
τις φωνές συγγραφέων που βλέπουν εναλλακτικές στον τρόπο με
τον οποίο ζούμε τώρα, φωνές που
να βλέπουν πέρα από τις χτυπημένες από τον φόβο κοινωνίες μας και
τις τεχνολογικές τους εμμονές, προς
άλλους τρόπους ύπαρξης. Που να
μπορούν ακόμα να οραματιστούν
υπαρκτούς χώρους ελπίδας.

της χαρακτήρας, ο Όσντεν στο εξαιρετικό διήγημα «Πιο
Πλατιά από Αυτοκρατορίες και πιο Αργά» καταλήγει στο
τέλος να βρει τη δική του θέση του μέσα στην πιο παράξενη δυνατή κοινότητα, ως άποικος σε έναν πλανήτη
διασυνδεδεμένης και αποκλειστικά φυτικής ζωής.
Η αναζήτηση της λειτουργικής κοινότητας που ταιριάζει
στο κάθε πρόσωπο με βάση τα χαρακτηριστικά και τις
ανάγκες του (ίσως να) είναι το αόρατο τμήμα του παγόβουνου στο έργο της Λε Γκεν, κάτω από την κορυφή του
έμφυλου ζητήματος που διακρίνεται πάνω από το νερό.
Κατά τον ίδιο τρόπο, το ερώτημα «τι οφείλει να πράξει
το πρόσωπο που βιώνει τη διατάραξη της ισορροπίας
μέσα του και της καταστροφής των σχέσεων γύρω του
για να τις αποκαταστήσει» τίθεται διαρκώς και με αμέτρητες παραλλαγές σε ολόκληρο το έργο της.
Η Ούρσουλα Κρέμπερ Λε Γκεν έγραψε μετρημένους στα
δάχτυλα προλόγους σε έργα άλλων συγγραφέων. Ένας
από αυτούς βρίσκεται -καθόλου τυχαία- στο βιβλίο του
Μάρει Μπούκτσιν, Η Επόμενη Επανάσταση.
Κλείνοντας αυτές τις υποθέσεις εργασίας, θα παραθέσω
ένα τμήμα του λόγου που εκφώνησε όταν τιμήθηκε με
το Μετάλλιο Εξαιρετικής Προσφοράς στα Αμερικανικά
Γράμματα, το 2014:
«Νομίζω ότι έρχονται δύσκολοι καιροί, στους οποίους
θα χρειαζόμαστε τις φωνές συγγραφέων που βλέπουν
εναλλακτικές στον τρόπο με τον οποίο ζούμε τώρα, φωνές
που να βλέπουν πέρα από τις χτυπημένες από τον φόβο
κοινωνίες μας και τις τεχνολογικές τους εμμονές, προς
άλλους τρόπους ύπαρξης. Που να μπορούν ακόμα να
οραματιστούν υπαρκτούς χώρους ελπίδας.
Θα χρειαστούμε συγγραφείς που να μπορούν να θυμηθούν την ελευθερία: ποιητές, οραματιστές - πραγματιστές
μιας διευρυμένης πραγματικότητας. Αυτή τη στιγμή,

νομίζω ότι χρειαζόμαστε συγγραφείς που καταλαβαίνουν
τη διαφορά ανάμεσα στην παραγωγή ενός εμπορικού
προϊόντος και στην εξάσκηση μιας τέχνης. Το κίνητρο
του κέρδους συχνά συγκρούεται με τους στόχους της
τέχνης. Ζούμε στον καπιταλισμό. Και η εξουσία του
φαίνεται ανυπέρβλητη. Το ίδιο ακριβώς φαινόταν και η
ελέω θεού εξουσία των βασιλέων.
(...) Οι άνθρωποι μπορούν να αντισταθούν και να αλλάξουν τις εξουσίες. Η αντίσταση και η αλλαγή συχνά
ξεκινούν μέσα στην τέχνη, και ακόμα συχνότερα μέσα
στη δική μας τέχνη - την λογοτεχνία. Είχα μια μακρά
καριέρα και καλή, και με καλή συντροφιά μάλιστα, οπότε
τώρα στο τέλος της πραγματικά δεν θέλω να βλέπω την
Αμερικανική λογοτεχνία να ξεπουλιέται ακολουθώντας
το ρεύμα.
(...) Το όνομα της όμορφης ανταμοιβής μας δεν είναι το
κέρδος. Το όνομά της είναι η ελευθερία».
----------------------------------------------------------

Υ.Γ. Η Ούρσουλα Κρέμπερ Λε Γκεν προσκλήθηκε από
την ανοιχτή οργανωτική συνέλευση να πάρει μέρος στο
Β-Fest 2017. Χάρηκε ιδιαίτερα για την πρόσκληση, αλλά
την απέρριψε εξηγώντας ότι δεν είχε πια τις αντοχές ώστε
να ταξιδέψει τόσες ώρες με το αεροπλάνο. Αυτός ήταν,
άλλωστε, και ο λόγος για τον οποίο είχε πάψει να βγαίνει
από τα γεωγραφικά όρια των Η.Π.Α. τα τελευταία χρόνια.
Από όλα τα υπόλοιπα όρια του κόσμου μας είχε δραπετεύσει
με επιτυχία από πολύ νωρίς...
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Βιβλιοπαρουσίαση: «Σλάλομ»
Εύα Πλιάκου
Η Εύα Πλιάκου είναι απόφοιτη Νομικής Αθηνών, εργάζεται στην Αθήνα και αρθρογραφεί για ζητήματα λογοτεχνίας.

ς ξεκινήσουμε με την παραδοχή ότι δεν υπάρχει
πια παραγωγή εγχώριας πολλής και καλής λογοτεχνίας. Ίσως φταίει η υπερβολική εμπιστοσύνη
των εκδοτών στη διηγηματική μορφή και όχι στις νουβέλες και τα μυθιστορήματα, ίσως να έχουμε ξεφύγει
πια από την ποτέ άλλοτε παράδοση της Ελλάδας στο
μυθιστόρημα, ίσως ο χρόνος των αναγνωστών εν έτει
2018 να έχει συρρικνωθεί τόσο, ώστε όταν επιλέγουν
να διαβάσουν έναν πρωτοεμφανιζόμενο συγγραφέα, να
μην εμπιστεύονται τα πολυσέλιδα αναγνώσματα αλλά
το –ομολογουμένως δύσκολο– διήγημα, προκειμένου
να δουν αν ο εν λόγω συγγραφέας αξίζει της προσοχής
τους.

Α

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο Νίκος Καλόγηρος επιλέγει να δημοσιεύσει τη νουβέλα του –το μικρό αυτό
μυθιστόρημα– με τίτλο «Σλάλομ», και πετυχαίνει το
ακατόρθωτο, να ξεχωρίσει ανάμεσα σε δεκάδες ίδια
βιβλία με διηγήματα και νουβέλες με την ίδια φόρμα και
περιεχόμενο. Καταφέρνει να γράψει ένα βιβλίο πρωτότυπο και συγκινητικό, που τον κατατάσσει ανάμεσα στις
σημαντικές φωνές της γενιάς του.
Το «Σλάλομ» στις 130 σελίδες του αφηγείται τις ιστορίες
τεσσάρων ανθρώπων που μπλέκονται με υπόγεια νήματα
και συναντώνται στο τέλος του βιβλίου. Θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί ως αστυνομική ιστορία, ωστόσο η υπόθεση
λειτουργεί μόνο ως επίφαση για να μπορέσουμε να δούμε κάποια θραύσματα των ζωών των πρωταγωνιστών.
Η ιστορία ξεκινάει με δύο φίλους από τον στρατό που
εμπλέκονται (ή όχι) σε μια ληστεία, προχωράει με μία
εισαγγελέα και την ανάμειξή της με μια υπόθεση πιο
περίπλοκη από όσο νόμιζε, συνεχίζει με έναν ιδιωτικό
ντετέκτιβ που προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει την
προκήρυξη της ομάδας «Κύκλος Ισερίν-ενάντια στον
Τεχνοφετιχισμό», για να καταλήξει σε έναν «αντάρτη
πόλης» που έχει βρει καταφύγιο σε ένα νησί στην ανατολική άκρη των Κυκλάδων, την Κανελόνησο.
Τέσσερα κεφάλαια αποτελούν αυτή τη νουβέλα, και
ιδωμένα από την οπτική του κάθε πρωταγωνιστή, μιλούν
για διαφορετικές πόλεις και διαφορετικούς ανθρώπους

άλλων κοινωνικών τάξεων και οικογενειακών καταστάσεων. Καταφέρνει εδώ ο συγγραφέας να μιλήσει
για τη γενιά της κρίσης χωρίς όμως να την ονοματίσει
– αποφεύγοντας έτσι να καταφύγει στους μελοδραματισμούς και τις υπερβολές που συναντούμε σε βιβλία
που καταπιάνονται με το ζήτημα. Καταφέρνει ακόμη
να εισχωρήσει στη γυναικεία ψυχολογία με τρόπο
απρόσμενα ακριβή, αλλά και να μιλήσει για τη δύσκολη σχέση (χωρισμένου) πατέρα-κόρης, για τον έρωτα,
για τα παιδικά τραύματα, για την πολιτικοποίηση στη
μητρόπολη, για το πρεκαριάτο.
Μέσα στο βιβλίο θα βρούμε την Αθήνα του σήμερα και
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Το «Σλάλομ» είναι ένα βιβλίο πολύ
αληθινό, οι ιστορίες του μοιάζουν να
αφορούν τον κάθε αναγνώστη, και,
όπως και στην πραγματική ζωή, οι
απαντήσεις στο τέλος δεν είναι δεδομένες.
του τότε, την επαρχία που στοιχειώνει τη μνήμη των
χαρακτήρων, αλλά και τα νησιά του Αιγαίου – μέσω
ενός επινοημένου νησιού, της αχρονικής και ατοπικής
Κανελονήσου, ένα νησί που κι αυτό διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στη νουβέλα του Καλόγηρου.
Καθώς αλλάζουμε οπτική γωνία σε κάθε κεφάλαιο,
αλλάζει και η γλώσσα με την οποία εκφράζεται ο κάθε
πρωταγωνιστής, χρησιμοποιείται λόγου χάριν μια πιο
σύγχρονη και καθημερινή γλώσσα στο πρώτο κεφάλαιο
που έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο γύρω στα 30,
και μία πιο παλιακή, ιδιωματική γλώσσα στο κεφάλαιο
του, κατά μία εικοσαετία, μεγαλύτερου ντετέκτιβ. Σε
όλη τη νουβέλα κυριαρχεί ο προφορικός λόγος, και η
αφήγηση εναλλάσσεται από πρωτοπρόσωπη σε τριτοπρόσωπη με ρυθμό καταιγιστικό, άλλοτε με μεγαλύτερη
επιτυχία, άλλοτε μπερδεύοντας λίγο τον αναγνώστη
(κυρίως στο πρώτο κεφάλαιο, μέχρι να κατανοηθεί ο
τρόπος γραφής του Καλόγηρου), πάντα όμως προσθέτοντας ρυθμό στην ανάγνωση και κρατώντας σε
εγρήγορση και αγωνία τον αναγνώστη.
Γι’ αυτό και το βιβλίο αυτό είναι τόσο πρωτότυπο σε
ύφος και γραφή, λόγω των λογοτεχνικών ευρημάτων
που χρησιμοποιούνται και το κάνουν να ξεφεύγει από
τις παραδοσιακές φόρμες, προσκαλώντας αυτόν που
το διαβάζει σε μία ενεργή και ζωντανή αναγνωστική
εμπειρία.
Το μεγαλύτερο, όμως, προτέρημα του βιβλίου είναι ο
ίδιος ο συγγραφέας του που, ενώ είναι γεννημένος μόλις
το 1989, κατορθώνει να συμπυκνώσει σε λίγες σελίδες

πολλές λογοτεχνικές αναφορές, πολλή μουσική, λίγη
ιστορία και αρκετή ανθρωπογεωγραφία. Η μουσική,
όπου υπάρχει, δημιουργεί υποβλητική ατμόσφαιρα και
συγκινεί, είτε πρόκειται για κάποιο τραγούδι της Patti
Smith, είτε για πωγωνίσιους χορούς.
Το κυρίαρχο, ωστόσο, στοιχείο στο βιβλίο είναι η παρατήρηση των ατόμων, η περιγραφή ανθρωπότυπων
που έχουμε όλοι συναντήσει, αλλά και η εμβάθυνση,
η προσπάθεια κατανόησης αυτών και των πράξεών
τους, κάτι που χρειάζεται πολύ ταλέντο αφενός για να
το κάνει κάποιος στην πραγματική ζωή και αφετέρου
για να το αποτυπώσει επιτυχημένα στο χαρτί. Και
αυτό κατορθώνει με μεγάλη μαεστρία το «Σλάλομ»: να
μιλήσει με τον ίδιο σεβασμό και τον ίδιο ενθουσιασμό
για «συμβιβασμένους» και «επαναστάτες», για γονείς
και παιδιά, για κοπέλες που κάνουν ελεύθερο κάμπινγκ
σε νησιά του Αιγαίου και αγόρια που ταξιδεύουν για
να ξεφύγουν από την πραγματικότητα.
Η νουβέλα αυτή, ως έργο πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα, αναδεικνύει πρωτίστως το ταλέντο του, τη
μόρφωση και τις εμπειρίες του. Είναι ένα άριστο
πρώτο δείγμα γραφής από τα πολλά που ελπίζουμε
ότι θα έρθουν από τον Καλόγηρο. Δευτερευόντως,
ασχολείται με μία ολόκληρη γενιά, τους φόβους, τον
έρωτα, την πολιτικοποίησή της. Το «Σλάλομ» είναι
ένα βιβλίο πολύ αληθινό, οι ιστορίες του μοιάζουν να
αφορούν τον κάθε αναγνώστη, και, όπως και στην
πραγματική ζωή, οι απαντήσεις στο τέλος δεν είναι
δεδομένες. Η αφήγηση παρασύρει τον αναγνώστη με
τέτοιο ρυθμό, ώστε όταν τελειώνει το βιβλίο, το μόνο
που αναγνωρίζεται ως ελάττωμά του είναι ότι δεν έχει
κι άλλες σελίδες, κι άλλες λίγες ιστορίες, άλλες λίγες
μέρες παραμονή στην Κανελόνησο.
Όπως λέει κι ο ίδιος ο Καλόγηρος: «Και μπορεί στην
τελική τίποτε από όλα αυτά να μην έχει συμβεί στ’
αλήθεια και η πλοκή να μην ήταν παρά υπόσχεση
ματαιωμένη (κι η Κανελόνησος;). Σλάλομ είναι και
γυρνάει. Γλιστρά και περιστρέφεται. Πάντως, αν είχε
λαλιά ανθρώπινη, η νουβέλα μου θα φώναζε τις φίλες
της στο πεζούλι και θα άκουγε όλες τις ιστορίες που
έχουν να μας πουν οι Άλλοι».
----------------------------------------------------------

...να μιλήσει με τον ίδιο σεβασμό και
τον ίδιο ενθουσιασμό για «συμβιβασμένους» και «επαναστάτες», για γονείς και παιδιά, για κοπέλες που κάνουν ελεύθερο κάμπινγκ σε νησιά του
Αιγαίου και αγόρια που ταξιδεύουν για
να ξεφύγουν από την πραγματικότητα.
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Ένας Καφές με τον Ζακ Ρανσιέρ κάτω από την Ακρόπολη,
2017, Αθήνα: Εκδόσεις Βαβυλωνία.
μπροσούρα της Βαβυλωνίας Ένας καφές με τον Ζακ Ρανσιέρ κάτω
από την Ακρόπολη περιλαμβάνει τη συζήτηση των συντακτών της ‘Β’
με τον Ζακ Ρανσιέρ καθώς και την ομιλία του στο B- Fest.
Συναντήσαμε τον Ζακ Ρανσιέρ το Σάββατο της 27ης Μαΐου 2017 στη Σχολή
Καλών Τεχνών, λίγο πριν από την ομιλία του στο Διεθνές Αντιεξουσιαστικό
Φεστιβάλ B-Fest 6, που διοργάνωσε το περιοδικό Βαβυλωνία με κεντρικό
σύνθημα «We are ungovernable». Όπως γρήγορα καταλάβαμε, ο Ρανσιέρ,
ίσως ο πιο σημαντικός εν ζωή Ευρωπαίος φιλόσοφος, γνώριζε πολύ καλά
τι σημαίνει αυτό το σύνθημα.
Το έργο του Ζακ Ρανσιέρ δεν χρειάζεται συστάσεις. Αυτό που μας εντυπωσίασε βαθιά είναι η συνέπεια του ανθρώπου προς τον φιλόσοφο, η συνέπεια
της προσωπικότητας προς το έργο, του βίου προς τις αξίες. Τις αξίες της
ισότητας και της ελευθερίας, που προϋποθέτουν η μία την άλλη και είναι
αδιαχώριστες στη βάση του προτάγματος της πραγματικής δημοκρατίας. Ο
Ρανσιέρ υπερασπίστηκε αυτές τις αξίες, τη δημιουργία ενός άλλου κόσμου,
ενάντια στον κόσμο της χειραγώγησης και της εκμετάλλευσης, και μία άλλη
Ιστορία, την Ιστορία της χειραφέτησης.
Η Κυριακή 28 Μαΐου ήταν συννεφιασμένη, σαν να πήρε παριζιάνικο ύφος, πάνω από την Ακρόπολη, ενώ πίναμε τον
πρωινό μας καφέ μαζί με τον Ζακ Ρανσιέρ αγναντεύοντας την αρχαία αγορά. Η απομαγνητοφώνηση της συζήτησής
μας που ακολουθεί αποδίδει την ενάργεια της σκέψης, μα όχι το ζωντανό πάθος και την αφοπλιστική απλότητα του
Γάλλου φιλοσόφου, το πάθος και την απλότητα ενός δημοκρατικού στοχαστή.
(Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Η

Ρικέρ Πολ, Καστοριάδης Κορνήλιος, ∆ιάλογος για την Ιστορία
και το Κοινωνικό Φαντασιακό, 2018, Αθήνα: Εκδόσεις Έρμα.
Πολ Ρικέρ και ο Κορνήλιος Καστοριάδης υπήρξαν δύο σημαντικές
μορφές της σκέψης και της φιλοσοφίας του προηγούμενου αιώνα. Ο
διάλογος που παρουσιάζεται στην παρούσα έκδοση έγινε στο πλαίσιο της
ραδιοφωνικής εκπομπής Le bon plaisir στις 9 Μαρτίου 1985, όταν ο Ρικέρ
προσκάλεσε τον Καστοριάδη σε μια δημόσια συζήτηση γύρω από θέματα
και προβληματικές που απασχολούν από κοινού τους δύο στοχαστές. Το
κοινωνικό φαντασιακό, η ανθρώπινη δημιουργία, η φαντασία, η ιστορία,
ο μετασχηματισμός της κοινωνίας είναι μερικά από τα θέματα τα οποία
θίγονται στον μεταξύ τους διάλογο...
«Αξίζει να σημειωθεί ο ιδιαίτερος τόνος της συνομιλίας. Σαν τις μπάλες
του μπιλιάρδου, οι απαντήσεις του Ρικέρ και του Καστοριάδη πότε διασταυρώνονται, πότε συγκρούονται, πότε συγκλίνουν, για να αποκλίνουν
αμέσως περισσότερο. Αναγνώστες ο ένας του άλλου, ποτέ δεν έκρυψαν την
αμοιβαία τους εκτίμηση. Παρά το γεγονός ότι ο κίνδυνος σε κάθε ζωντανή
συζήτηση είναι ο κατακερματισμός, αξιοσημείωτο είναι ότι από την αρχή
μέχρι το τέλος τονίζεται ένα και μοναδικό θέμα: Μπορούμε να μιλάμε για
ιστορική δημιουργία ή μήπως κάθε νέα ανθρώπινη παραγωγή προέρχεται από προϋπάρχουσες ιστορικές μορφές; Αν και η προβληματική είναι
αρκετά κλασική για τη θεωρία της ιστορίας, η σημασία αυτής της συνέντευξης έγκειται στο πλήθος επιχειρημάτων
και παραδειγμάτων (από την ιστορία της λογοτεχνίας, των τεχνών, των επιστημών, της φιλοσοφίας, αλλά και από
την κοινωνική και πολιτική ιστορία) που χρησιμοποιούν συνομιλητές για να στηρίξουν τη θέση τους».
(Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Ο
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Μία Συζήτηση με τον
Γιώργο Ζώη
Ερωτήσεις - Εισαγωγικό σημείωμα: Τάσος Αβούρης

ιλήσαμε με τον σκηνοθέτη Γιώργο Ζώη, ο οποίος
στα σχεδόν 10 χρόνια καριέρας του απαριθμεί
πολλαπλές υποψηφιότητες και βραβεύσεις σε
ελληνικά και ξένα φεστιβάλ, άλλοτε για ταινίες μικρού
μήκους (όπως το «Casus Belli» του 2010, βραβείο
καλύτερης ταινίας της ελληνικής ακαδημίας και στο
φεστιβάλ Δράμας, και το «Τίτλοι Τέλους» του 2012,
βραβείο καλύτερης ταινίας στο φεστιβάλ Βενετίας) και
άλλοτε για μεγάλου μήκους (όπως το «Interruption»
του 2015, βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη
της ελληνικής ακαδημίας). Με τις ταινίες του, έχει ταξιδέψει από την Ινδία μέχρι το Λος Άντζελες ενώ έχει
διατελέσει μέλος της κριτικής επιτροπής στο φεστιβάλ
της Βενετίας το 2017. Φέτος στο B-Fest θα έχουμε τη
χαρά να δούμε το νέο μικρού μήκους ντοκιμαντέρ του,
«8η Ήπειρος», ενώ προετοιμάζει και τη νέα του μεγάλου
μήκους ταινία.

Μ

Τάσος Αβούρης: Γεια σου Γιώργο, ευχαριστώ που
δέχθηκες να κάνουμε μια συζήτηση για το Περιοδικό
Βαβυλωνία, όπως ευχαριστούμε συλλογικά και για
τις προβολές των ταινιών σου, παρουσία σου και
τις συζητήσεις με το κοινό, που έχουμε κάνει στα
Β-Fest. Να τολμήσω να πω ότι είσαι κάτι σαν τον
δικό μας πρεσβευτή στα διάσημα εμπορικά κιν/φικά
φεστιβάλ αυτού του κόσμου;
Γιώργος Ζώης: Νομίζω πως δεν μπορώ να πω ότι είμαι
πρεσβευτής κανενός. Από μικρός έχω συμμετάσχει σε
πολλές συλλογικότητες και ακόμη και τώρα νιώθω πολύ
κοντά με πολλές από αυτές αλλά δεν ένιωσα ποτέ ότι
μπορώ να μιλήσω εκ μέρους τους. Οπότε νομίζω ότι
μόνο εμένα μπορώ να αντιπροσωπεύσω αλλά ακόμη
και αυτό σηκώνει συζήτηση! Εννοώ ότι κάνεις μια ταινία
και είσαι τυχερός αν σε αντιπροσωπεύει εκείνη την περίοδο που την έκανες. Γιατί μπορείς να πέσεις έξω, να
σου βγει κάτι άλλο από αυτό που περίμενες, να μην σε
εκφράζει. Ή ίσως να μην σε εκφράζει λίγο καιρό μετά.
Οπότε νιώθω ότι αν μπορούν να αντιπροσωπεύσουν
κάποιον οι ταινίες μου, τότε είναι τον εαυτό μου εκείνη
την περίοδο. Και θα χαρώ πολύ αν καταφέρουν το ίδιο
και σε άλλους ανθρώπους.

Τ.Α.: Είναι καταναλωτικό προϊόν ο κινηματογράφος;
Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε σαν εμπορικό
κόλπο του Λουμιέρ, ώστε να βγάλει χρήματα από
τους εντυπωσιασμένους θεατές.
Γ.Ζ.: Φυσικά και είναι. Ο Γκοντάρ έλεγε ότι η ιστορία
του κινηματογράφου είναι η ιστορία του εμπορίου του
κινηματογράφου. Απλά μια «εναλλακτική ταινία» πια
δεν είναι ένα επικερδές εμπορικό προϊόν, με τις αντίστοιχες εξαιρέσεις. Σε αντίθεση με μεγάλες εμπορικές
παραγωγές που όχι μόνο φέρνουν τα λεφτά τους πίσω
αλλά κερδίζουν δεκάδες με εκατοντάδες εκατομμύρια
ευρώ. Υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα που δεν νομίζω να
μπορέσει να καλυφθεί ποτέ.
Τ.Α.: Σε διάφορες αγορές, χρηματαγορές, και όχι
μόνο, βλέπουμε τις τιμές των καταναλωτικών προϊόντων να ρυθμίζονται άλλοτε από λόμπι, άλλοτε από
τις ίδιες τις ελίτ, γίνεται κάτι ανάλογο ως προς την
αξία μια ταινίας ή ενός συντελεστή στην κιν/φική
βιομηχανία;
Γ.Ζ.: Σε οποιονδήποτε τομέα που υπάρχει κέρδος,
υπάρχει ένα πλασματικό χρηματιστήριο αξιών που
καθορίζει τις τιμές της εκάστοτε αγοραπωλησίας. Οπότε
και στην τέχνη συμβαίνει κάτι ανάλογο. Θυμηθείτε απλά
τα αστρονομικά, εξωφρενικά ποσά που πουλιούνται
πίνακες διάσημων ζωγράφων σε οίκους δημοπρασίας.
Ομοίως, και στην κινηματογραφική βιομηχανία παίζουν
μεγάλα ποσά, αλλά στο εναλλακτικό σινεμά, θεωρώ ότι
τα ποσά αυτά είναι πολύ μικρά. Μιλάμε για μια κινηματογραφική βιοτεχνία και όχι βιομηχανία.
Τ.Α.: Εν τέλει, εκτός από πάθος, λεφτά, ακόμα και
τύχη ορισμένες φορές, τι χρειάζεται κάποιος και
ειδικά εκτός genre (δηλ. που δεν κάνει κάποιο
συγκεκριμένο κιν/φικό είδος) για να κάνει διεθνή
καριέρα;
Γ.Ζ.: Δεν γνωρίζω να σου πω. Θεωρώ ότι πάντως
χρειάζεται μια ιδιαίτερη υπογραφή στο κινηματογραφικό
στυλ του. Από εκεί και έπειτα, είναι πολυπαραγοντικό
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το ζήτημα και οι συγκυρίες απρόβλεπτες.
Τ.Α.: Λογοκρίνεται ο κιν/φος σήμερα, και αν ναι,
από ποιους και για ποιον λόγο νομίζεις; Το γράφω
έτσι γιατί, για παράδειγμα, σε πάρα πολλές ταινίες
διακρίνεται ο ρόλος του αναρχικού που θα πρέπει
απαραίτητα να είναι παράλογα βίαιος, και πέρα από τα
πολλαπλά παραδείγματα που έχουμε στον Σοβιετικό
και Αμερικανικό κιν/φο, έχουμε παραδείγματα και
στον εγχώριο κιν/φο, όπως στον «Μεγαλέξανδρο»
του Αγγελόπουλου, όπου Ιταλοί αναρχικοί καταστρέφουν το ρολόι μιας εκκλησίας, χωρίς πραγματικό
λόγο και αιτία.
Γ.Ζ.: Νομίζω η καταστροφή του ρολογιού στον
«Μεγαλέξανδρο» έχει να κάνει με την απόλυτη ουτοπία
που αναζητούν οι αναρχικοί, που είναι η ίδια η καταστροφή
του χρόνου σαν μονάδα μέτρησης και υποδούλωσης της
ζωής μας. Θεωρώ ότι στη σημερινή εποχή, τουλάχιστον
στην Ευρώπη, δεν υπάρχει θέμα λογοκρισίας, ίσα ίσα
που αν κάποια κυβέρνηση/αυτόνομη αρχή αποφασίσει
να το κάνει, αυτό μόνο θετικό αποτέλεσμα μπορεί να
φέρει στην ταινία ως διαφημιστικό τρικ. Το πιο επικίνδυ-
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νο που υπάρχει είναι η αυτολογοκρισία των ίδιων των
δημιουργών που νιώθουν τη σκιά της εμπορικότητας ή
της φεστιβαλικής υστεροφημίας να τους σκεπάζει, και
κάνουν ταινίες που νιώθουν ότι θα πετύχουν. Και έτσι
αφήνουν πίσω το προσωπικό τους στίγμα, θράσος,
ελευθερία με αμφίσημα αποτελέσματα.
Τ.Α.: Γίνονται σήμερα ταινίες ευρέως γνωστές σαν
το «Γη χωρίς Ψωμί» του Μπουνιουέλ, κι αν όχι,
γιατί; Ο ίδιος νομίζω είχε πει το «δόξα τον θεό που
είμαι άθεος».
Γ.Ζ.: Σήμερα γυρίζονται πολλές και διάφορες δυνατές
ταινίες που δυστυχώς δεν βρίσκουν ποτέ τον δρόμο
τους σε εμάς. Η διανομή έχει καταληφθεί με μόνο
γνώμονα το κέρδος και δεν υπάρχουν περιθώρια για
πιο προβοκατόρικες/δύσκολες/τρελές ταινίες. Έτσι, το
κοινό εκπαιδεύεται μόνο σε σειρές και χαζοταινίες και
δύσκολα θα δει κάτι άλλο διαφορετικό, που ακόμη και να
μην του αρέσει, μπορεί όμως να τον ταράξει. Και ξέρεις
ότι πολλές φορές δεν μας αρέσει κάτι επειδή έχουμε
συνηθίσει κάτι άλλο και δύσκολα αποδεχόμαστε μία άλλη
αφήγηση. Όπως και στην ίδια τη ζωή, με τα αφηγήματα
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της εξουσίας, που δυσκολευόμαστε να τα πετάξουμε από
πάνω μας στην καθημερινότητά μας.
Τ.Α.: Από τι ή από ποιους έχεις επηρεαστεί; Ο
Ντεμπόρ λέει ότι «Το Νταντά ήθελε να καταργήσει την
τέχνη χωρίς να την πραγματώσει, ο Σουρεαλισμός
ήθελε να πραγματώσει την τέχνη χωρίς να την καταργήσει». Ο σύγχρονος ελληνικός κιν/φος γενικά,
αλλά και συγκεκριμένα ο δικός σου, τι θέλει να
πραγματώσει;
Γ.Ζ.: Έχω επηρεαστεί από όλα αυτά που συμβαίνουν
έξω μου και όταν αυτά ζυμώνονται μέσα μου, προκύπτει
ένα έργο που θέλω να κάνω. Μου αρέσουν πολύ οι
καταστασιακοί και μακάρι να είχα τα κότσια και το θράσος τους. Γενικά, μου λείπει μία συλλογικότητα που να
νιώθω κομμάτι της και που να μάχεται καθημερινά μέσα
στη μάζα, που να την προβοκάρει, να την ταράζει, να
φέρνει τα πάνω κάτω. Νιώθω σαν να έχουμε παραλύσει

και πως η μόνη πληροφορία, για την οποία αναλαμβάνουμε δράση, είναι το δελτίο καιρού. Κατά τα άλλα, η
αναλογία πληροφόρησης-δράσης έχει μειωθεί δραστικά.
Επιπλέον, η γνώση που σημαίνει εμβάθυνση, δεν είναι
ζητούμενο πια. Οπότε, θα ήθελα με τον κινηματογράφο
που κάνω, να εμβαθύνω και να δώσω μια άλλη οπτική
που να ταράξει εμένα και όσους άλλους μπορώ.
Τ.Α.: Ο Δεκέμβρης του ’08 ένα από τα πολλά συνθήματα που είχε ήταν το «Γάμα τον Μάη του ’68. Ζήσε
τώρα». Είχες κάνει και το σποτάκι για τη Μπιενάλε,
στο οποίο ένας νεαρός πετάει μια μολότοφ σε αργή
κίνηση. Το ζεις ή το ’χεις ζήσει;
Γ.Ζ.: Έζησα τον Δεκέμβρη και θα ήθελα να τον ξαναζήσουμε...
----------------------------------------------------------
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«...Και μόνο που υπάρχει αποτελεί ύμνο για τη δική μας ανθρωπότητα. Για την ιστορία
των κρατών, των εταιρειών και των πολέμων θα είναι σίγουρα δύο ξεχασμένες αράδες στη
διήγηση των γεωπολιτικών παιγνίων της πιο μαύρης εποχής για τη Μέση Ανατολή.
Η ιστορία όμως δεν γράφεται μόνο από τους νικητές αλλά και στις μνήμες και στις καρδιές
μας, ως δώρο για τους επόμενους από εμάς. Ακόμη και αν περάσει στην ιστορία, αυτή είναι
η Ροζάβα των γυναικείων πολιτοφυλακών, των συνεταιρισμών, των αμεσοδημοκρατικών
κοινοτήτων, των καντονιών. Ένα δώρο για τους ανθρώπους όλου του κόσμου...»
Αντώνης Μπρούμας
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