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Editorial

Σε πείσμα των καιρών που δείχνουν να έχουν κορεστεί από τα
θεωρητικά προτάγματα και απαιτούν την άμεση, επαναστατική δράση,
συνεχίζουμε με το δεύτερο αυτό τεύχος την εκδοτική μας προσπάθεια.
Εν μέσω ενός κλίματος θλίψης, γενικευμένης οργής και σιωπηλού
αναβρασμού, τον τόνο δίνουν οι εξεγέρσεις στις αραβικές χώρες και οι
πρόσφατες κινητοποιήσεις στις πλατείες της Ισπανίας και της Ελλάδας.
Κι ενώ το νεοφιλελεύθερο οικονομικό παιχνίδι δείχνει να χοντραίνει πολύ,
οι άνθρωποι παλεύουν ανάμεσα στην απελπισία της δυσπραγίας ή την
απολίτικη απάθεια του καταναλωτισμού από τη μια μεριά και την κινηματική
απογοήτευση από την άλλη. Πολλοί μιλούν για μια μεταβατική φάση
ζύμωσης και συνειδητοποίησης. Το ζήτημα όμως δεν είναι να μεταβούμε
απλά σε κατάσταση εξέγερσης. Η αμηχανία που νιώθουμε συνίσταται στο
ότι ξέρουμε μεν τι δε μας αρέσει και τι δε θέλουμε, αλλά δεν σκεφτόμαστε
τι πραγματικά επιθυμούμε εμείς οι ίδιοι, εφόσον και μόνο η ιδέα ότι τα
πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν ριζικά θεωρείται, σήμερα, αδιανόητη
αλλά, σε τελική ανάλυση -και για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίαςανεπιθύμητη. Αν ήταν δυνατόν να επιστρέψουμε στην πρότερη κατάσταση
-δηλαδή την «προ κρίσης» περίοδο-, οι περισσότεροι θα ήταν ενδεχομένως
ευχαριστημένοι, ασχέτως αν στην πραγματικότητα η ζωή μας θα ήταν το
ίδιο κενή, κατά βάθος. Ακόμα όμως και στην περίπτωση όσων πιστεύουν
ότι τα πράγματα θα πρέπει κάπως να αλλάξουν, χρειάζεται πολιτική σκέψη
και ανάλυση, ανταλλαγή εμπειριών, δοκιμή νέων κοινωνικών πειραμάτων
σε καθημερινή βάση, προκειμένου να έχουμε μια διαυγή ιδέα περί του
τι πραγματικά θέλουμε. Χρειάζεται να αναζητήσουμε νέους στόχους, να
επανοικειοποιηθούμε την αλληλεγγύη («η αλληλεγγύη το όπλο των λαών»
λέει ένα αναρχικό σύνθημα), καθώς έρχονται δύσκολοι καιροί. Κι επειδή
αυτή η διαδικασία θα μας πάρει... λίγο καιρό ακόμα, από την πλευρά
μας αρκούμαστε προσωρινά σε αυτή τη μικρή προσπάθεια θεωρητικής
συνεισφοράς.
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Οι εξεγέρσεις γίνονται, δεν είναι ουτοπία

που αξίζει να δούμε είναι και η αντιμετώπιση των εξεγέρσεων από
τις άλλες πλευρές του πολιτικού φάσματος. Ειδικότερα στην Ελλάδα,
παρατηρήσαμε μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση, χωρίς μια συμπαγή θέση
και άποψη. Μια σημαντική μερίδα της Αριστεράς συμπεριφέρθηκε από
αμήχανα έως αδιάφορα μπροστά στα γεγονότα2. Η αρθρογραφία και η
κινηματική αλληλεγγύη από το χώρο αυτό, φτωχή ποσοτικά και ποιοτικά,
στάθηκε αναντίστοιχη της σημασίας των εξεγέρσεων. Χαρακτηριστικό
είναι το γεγονός ότι τα αριστερά πολιτικά αντανακλαστικά λειτούργησαν
μόνο στην περίπτωση της στρατιωτικής επέμβασης του ΝΑΤΟ στη
Λιβύη. Αποκαλύπτεται έτσι η πολιτική γύμνια και η στειρότητα των
κοινωνιολογικών αναλύσεων του αριστερού χώρου, ο οποίος περιορίζεται
συχνά σε μια περιχαράκωση στα «αντιιμπεριαλιστικά» και χονδροειδή
αντιδυτικά σχήματα.

Απέναντι στη βαρετή και μονοδιάστατη μονολιθικότητα της
σημερινής καπιταλιστικής πραγματικότητας, όπου η παθητικότητα των
πληθυσμών δίνει τον τόνο, οι εξεγέρσεις που σηματοδότησαν τη λεγόμενη
αραβική άνοιξη έρχονται να διαρρήξουν τα στερεότυπα της εποχής και
να ανοίξουν και πάλι το μεγάλο ζήτημα της ανθρώπινης χειραφέτησης.
Οι πρωτοφανείς σε πάθος κινητοποιήσεις ολόκληρων πληθυσμών, που
στράφηκαν ενάντια στα στυγνά και απολυταρχικά καθεστώτα, στις
πολιτικές και οικονομικές ανισότητες, στη γραφειοκρατική διαφθορά και
γι’ αυτό αντιμετώπισαν παντού τη σκληρή καταστολή των δικτατόρων
οι οποίοι δε δίστασαν να χρησιμοποιήσουν τα όπλα εναντίον των λαών
τους, δείχνουν ότι ο κόσμος δεν είναι εντελώς νεκρός, ότι το θέαμα και τα
καταναλωτικά μπιχλιμπίδια της Δύσης δεν έχουν ακόμα κλέψει την ψυχή
των πληθυσμών. Η αίσθηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ο αγώνας
για μια καλύτερη ζωή δείχνουν να κινητοποιούν ακόμα τους ανθρώπους
αυτών των «υποανάπτυκτων» χωρών οι οποίες, ως τέτοιες, διατηρούν
ακόμη υψηλά ποσοστά ορισμένων στοιχειωδών κοινωνικών και λαϊκών
αρετών1 οι οποίες εξαφανίζονται όλο και περισσότερο μέσα στις δυτικές
κοινωνίες.
Τα συγκλονιστικά γεγονότα των τελευταίων μηνών έστρεψαν το
βλέμμα μας σε αυτές τις χώρες, που τόσο βολεμένα είχαμε παραμελήσει
εδώ και δεκαετίες. Για τις φιλελεύθερες ολιγαρχίες της Δύσης, οι
αραβικές κοινωνίες αποτελούσαν ένα πολιτικά «απαρχαιωμένο» και
«καθυστερημένο» χώρο και παράλληλα μια οικονομικά «παρθένα γη»,
ανοιχτή στην επέλαση των νεοφιλελεύθερων ορέξεών τους. Στην οπτική
τους, οι εξεγέρσεις αποτυπώνουν απλά την τάση για ξεπέρασμα των
«αρχαϊσμών» και την οικοδόμηση ενός φιλελεύθερου, κοινοβουλευτικού
πολιτικού συστήματος, ενδεχομένως ελεγχόμενου και φιλικού στην
«επιχειρηματικότητα». Έτσι, οι δυτικές χώρες, είτε συνεργαζόμενες με τα
νέα πρόσωπα που ήρθαν στην εξουσία είτε επεμβαίνοντας άμεσα και με
ωμή στρατιωτική βία στις υπόλοιπες χώρες, προσπαθούν να στρέψουν τις
εξελίξεις προς την κατεύθυνση που επιθυμούν.
Πέρα όμως από αυτήν την υποκριτική φιλελεύθερη στάση, αυτό
1. Πρόκειται για αυτό που ο Ζαν-Κλοντ Μισεά, ακολουθώντας τον Όργουελ, αποκαλεί common decency. Βλ, π.χ., Ζ.-Κ. Μισεά, Η αυτοκρατορία του μικρότερου κακού. Δοκίμιο για το
φιλελεύθερο πολιτισμό, μτφρ.-επίμετρο Α. Ελεφάντης, Αθήνα, Πόλις, 2008.

Από την άλλη, είδαμε απλουστευμένες αναλύσεις που, ορμώμενες
από μια επαναστατική υπεραισιοδοξία, αποδέχτηκαν άκριτα τα γεγονότα
και τα αγκάλιασαν ως τη συνταγή επιτυχίας για την παγκόσμια χειραφέτηση.
Αυτό το τελευταίο παρατηρήθηκε στους φιλελεύθερους και αναρχικούς
χώρους: οι πρώτοι πίστεψαν πως απλώς επιβεβαιώνεται η εκκοσμικευμένη
πολιτική θεολογία σύμφωνα με την οποία η «φιλελεύθερη δημοκρατία»
συνιστά το τέλος της ιστορικής πορείας των κοινωνιών, ενώ οι δεύτεροι
είδαν να «επιβεβαιώνεται» στις εξεγέρσεις αυτές το αντικρατικό dna των
λαών.
Οι εν λόγω εξεγέρσεις δεν ήταν ούτε απλώς φιλελεύθερες ούτε απλώς
σοσιαλιστικές αλλά ούτε και απλώς αντιαυταρχικές. Ήταν φαινόμενα όπου
οι ίδιοι οι λαοί ξεσηκώθηκαν μαζικά και ακηδεμόνευτα, θέλησαν να ρίξουν
τους δικτάτορες, τις διεφθαρμένες γραφειοκρατίες, προσπάθησαν μέσω
της συλλογικότητας του δρόμου και των πλατειών να σκεφτούν και να
εκφραστούν πολιτικά, να νιώσουν υπεύθυνοι για τις ζωές τους, να πάρουν
την τύχη στα χέρια τους. Υπό το πρίσμα αυτό, αποτέλεσαν εκδηλώσεις
ενός κινήματος με δημοκρατικά στοιχεία. Ωστόσο, η αδυναμία τους να
εκμεταλλευτούν το εξεγερσιακό κλίμα και να ξεκινήσουν μια διαδικασία
2. Ο Νικόλας Σεβαστάκης αναφέρει ότι: «Για την ελληνική Αριστερά, η υπόθεση που
κάνω είναι ότι η τσιγκούνικη, ψυχρή και κάποτε ασυγχώρητα καχύποπτη στάση απέναντι
σε αυτές τις εξεγέρσεις συγκαλύπτει κυρίως ένα κενό πολιτικής παιδείας και μια μεγάλη
ιστορική απώθηση. Αυτό το κενό καλύπτεται ενίοτε από μεγάλες δόσεις μαρξοφανούς
παντογνωσίας, ενώ σε μια άλλη, και χειρότερη περίπτωση, από έναν περίεργο “στρατηγικό
ρεαλισμό” αναδίπλωσης στο “δικό μας πρόβλημα”», «Γιατί δεν συγκινούν οι δημοκρατικές
επαναστάσεις;», Ενθέματα, Αυγή, 30/04/11.
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θεσμοποίησης των διεκδικήσεών τους (τουλάχιστον στις περιπτώσεις
όπου πέτυχαν σημαντικές νίκες, όπως σε Τυνησία και Αίγυπτο), μέσω
της δημιουργίας αμεσοδημοκρατικών δομών και οργάνων αγώνα, δείχνει
ότι ο δρόμος της δημοκρατικής χειραφέτησης είναι ακόμα πολύ μακρύς,
ειδικά για αυτούς τους λαούς οι οποίοι δεν έχουν παράδοση και εμπειρίες
αυτόνομης και ακηδεμόνευτης πολιτικής δράσης. Στο παρόν τεύχος
δημοσιεύουμε το κείμενο των Δ. Μαρκόπουλου και Σ. Απέργη («Όταν οι
εξεγέρσεις παίζουν ντόμινο») που προσπαθεί, ως ένα πρώτο σχόλιο στα
γεγονότα, να αναδείξει τη πολιτική σημασία τους παράλληλα με τα όριά
τους, καθώς και τις προοπτικές που ανοίγονται για αυτές τις κοινωνίες.

αυτά των καθεαυτό ευρωπαϊκών χωρών κοινωνικό κράτος της Ελλάδας θα
περιοριστεί ακόμα περισσότερο (με το κλείσιμο σχολείων, νοσοκομείων,
αύξηση των εισιτηρίων στις δημόσιες συγκοινωνίες, περιορισμό των
σιδηροδρομικών δρομολογίων, τη σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ,
περιορισμό των πανεπιστημιακών υποτροφιών κ.λπ.), ενώ η προσπάθεια
να καταστεί η χώρα «ανοιχτή στην επιχειρηματικότητα» θα μετατρέψει τις
εργασιακές σχέσεις σε μια ζούγκλα ατομικοποιημένων εργαζόμενων δίχως
δικαιώματα και δυνατότητες συλλογικών διεκδικήσεων.

Για μια άλλη οικονομία
Ίσως φαίνεται παράξενο στον αναγνώστη και στην αναγνώστρια
ότι η ύλη του παρόντος τεύχους δεν περιλαμβάνει κάποιο κείμενο σχετικό
με την οικονομική συγκυρία. Τόσο μελάνι έχει χυθεί σχετικά με το ποια
«γραμμή» πρέπει να υποστηρίξουμε σχετικά με την αντιμετώπιση της
ελληνικής δημοσιονομικής κρίσης: να υποστηρίξουμε το αίτημα για τη
δημιουργία της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου (ΕΛΕ), όπως προτείνει η
πλευρά των Λαπαβίτσα-Λαφαζάνη3; Να προτείνουμε την έξοδο της χώρας
από την Ε.Ε. και την ΟΝΕ, όπως προτείνει με σιγουριά ο Τ. Φωτόπουλος4;
Να επιδιώξουμε μια λύση εντός του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος
και της Ε.Ε., όπως υποστηρίζει ο Γ. Βαρουφάκης, αναλύοντας τις
αδυναμίες και τις λανθασμένες προκείμενες των παραπάνω προτάσεων5;
Να επιστρέψουμε σε μια στοιχειώδη σοσιαλδημοκρατική πολιτική, όπως
προτείνουν διάφορες «αυτόνομες ομάδες» που εμπνέονται από τον ιταλικό
αριστερισμό του 19706;
Είναι σίγουρο ότι η παραμονή στη ζώνη του ευρώ και η συνέχιση
του προγράμματος επιτήρησης της χώρας οδηγεί σε οικονομικό μαρασμό
και ραγδαία πτώση του επιπέδου ζωής των μεσαίων και κατώτερων
στρωμάτων. Το ήδη ανεπαρκές, δυσλειτουργικό και ισχνό σε σχέση με
3. Βλ. σχετικά την ιστοσελίδα της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου: http://www.elegr.gr/ .
4. Βλ. τα κείμενα του Δικτύου για την Περιεκτική Δημοκρατία, «Η αυτοδύναμη οικονομία
έξω από την Ε. Ε., η μόνη πραγματικά αντισυστημική λύση» και «Όχι στον αποπροσανατολισμό για την κρίση. Ανακοίνωση πάνω στο θέμα του λογιστικού ελέγχου του χρέους» (http://
periektikidimokratia.org/athina/).
5. Γ. Βαρουφάκης, «Debtocracy: γιατί δε συνυπέγραψα» (http://www.protagon.
gr/?i=protagon.el.8emata&id=6245).
6. Βλ. σχετικά την ιστοσελίδα του «Πλάνου 30/900»: http://www.plano30900.gr/ .

Αν οι ευρωπαίοι «εταίροι» δε μας έχουν αποβάλει ακόμα από την
ΟΝΕ, αυτό συμβαίνει για λόγους δικούς τους, με βασικότερο εκ των οποίων
την προσπάθειά τους να βοηθήσουν τις τράπεζες και τους υπόλοιπους
οργανισμούς που κατέχουν ελληνικά ομόλογα να πουλήσουν αυτούς τους
τίτλους στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό δεν έγινε, ως τώρα,
απόλυτα δυνατό κι έτσι η επιμήκυνση και η ανανέωση του εξ ορισμού μη
εφαρμόσιμου Μνημονίου δίνει παράταση σε αυτή τη διαδικασία, δεδομένου
άλλωστε ότι υπάρχουν και φόβοι αποσταθεροποίησης ολόκληρης της
ζώνης του ευρώ σε περίπτωση αποχώρησης της Ελλάδας. Ωστόσο, είναι
πολύ πιθανό ότι η χώρα θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει την ΟΝΕ στο
μέλλον, όταν και θα έχει πλέον διευθετηθεί το ζήτημα της μεταβίβασης των
ελληνικών ομολόγων. Στο μεταξύ όμως, κάθε επιμήκυνση του Μνημονίου
συνοδεύεται από ολοένα και επαχθέστερους όρους, οι οποίοι δικαιοδοτούν
τους ευρωπαίους αξιωματούχους να κάνουν παρεμβάσεις μέχρι και στην
εσωτερική πολιτική ζωή της χώρας (βλ. τις συστάσεις του απίθανου Όλι
Ρεν προς την αντιπολίτευση και τις προτροπές του για «συναίνεση»).
Καθεμιά από τις θέσεις που αναφέραμε προηγουμένως έχει τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Οι προτάσεις που προτάσσουν
μια λύση αποχώρησης της χώρας από τις ευρωπαϊκές δομές παρουσιάζουν
προβληματικές πλευρές όσον αφορά τη δυνατότητα άμεσης αναδιάρθρωσης
της παραγωγικής βάσης της οικονομίας και αντιμετώπισης των προβλημάτων
που προκύπτουν από το διεθνή οικονομικό ανταγωνισμό. Από την άλλη,
οι απόψεις που υποστηρίζουν λύσεις εντός του υπάρχοντος πολιτικού και
οικονομικού πλαισίου, εκτός του ότι είναι προταγματικά απαράδεκτες,
διατηρώντας, παράλληλα, και επιτείνοντας τη φτώχεια ευρέων στρωμάτων
χωρίς ουσιαστική προοπτική απαλλαγής από τα χρέη και τα μνημόνια
για πολλά χρόνια, στην ουσία πρεσβεύουν την επιστροφή στην πρότερη
κατάσταση ή -στην καλύτερη περίπτωση- σε ένα καθεστώς κεϋνσιανής
σοσιαλδημοκρατίας. Άλλωστε, όπως προσπαθούμε να δείξουμε και στο
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κείμενό μας σχετικά με το μεταναστευτικό πρόβλημα («Η μετανάστευση,
τα τείχη και τα αδιέξοδα της Δύσης», σε αυτό το τεύχος), η τρέχουσα
οικονομική συγκυρία συνδέεται με πολύ ευρύτερα ζητήματα, τα οποία δε
μπορούν να διευθετηθούν τόσο εύκολα, μέσω λύσεων στενά οικονομικής
φύσης.

το δυτικό καπιταλισμό δεν είναι τόσο η επιχειρηματική εφευρετικότητα
και η προσπάθεια να δημιουργήσουμε μια ισχυρή παραγωγική βάση, όσο
το μοντέλο της κοινωνίας της κατανάλωσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται
σε ανθρωπολογικό επίπεδο. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι το γεγονός
πως αυτό ακριβώς το μοντέλο καθίσταται κυρίαρχο, όλο και περισσότερο,
μέσα και στην ίδια τη Δύση, όπου οι παρασιτικές πρακτικές εκτοπίζουν
όλο και περισσότερο τη δημιουργική επιχειρηματικότητα, που εξύμνησε
ο J. Schumpeter, και την κοινωνικο-ιστορική τάση της «εκλογίκευσης»,
που ανέλυσε ο Μαξ Βέμπερ9. Υπό αυτή την έννοια, η δημοσιονομική
κρίση της Ελλάδας δεν αποτελεί εξαίρεση κι ούτε είναι προϊόν κάποιας
κακοδαιμονίας του τόπου, της περίφημης τεμπελιάς που, κατά τους
μανδραβέλειους αναλυτές, αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του DNA της
ράτσας μας. Οι προσπάθειες ορισμένων φιλελεύθερων οικονομολόγων να
δείξουν πως η ελληνική κρίση είναι προϊόν του γεγονότος πως η χώρα
είναι ακόμα μια «κοινωνία προσοδούχων» (rentier society) δεν έχουν
μεγάλες ελπίδες επιτυχίας10. Διότι οι «διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις»
που προτείνονται ως φάρμακο σε αυτήν την κατάσταση και οι οποίες,
υποτίθεται, ότι θα καταστήσουν την οικονομία και την κοινωνία μας
«ανοιχτές στη μεταρρύθμιση», δημιουργώντας ένα περιβάλλον ευνοϊκό προς
την επιχειρηματική δημιουργικότητα, είναι ακριβώς οι νεοφιλελεύθερου
τύπου μεταρρυθμίσεις που μετατρέπουν, όλο και περισσότερο, το δυτικό
καπιταλισμό σε μια μορφή οικονομίας της προσόδου νέου τύπου, όπου
η επιχειρηματική δημιουργία κέρδους και οι παραγωγικές επενδύσεις
εκτοπίζονται από την κερδοσκοπία και τη σπατάλη. Πρόκειται, ακριβώς,
για το πέρασμα από μια «κοινωνία παραγωγών» σε μια «κοινωνία
καταναλωτών», για το οποίο μιλάει ο πολωνός κοινωνιολόγος Ζ.
Μπάουμαν11.

Αυτό που για εμάς έχει σημασία δεν είναι τόσο να καταστρωθεί,
με προκάτ «πλατφόρμες», το τέλειο και ακριβές πολιτικό πρόγραμμα,
όσο το να γίνει κατανοητό ότι η συγκυρία θέτει προβλήματα τα οποία
δύσκολα επιλύονται μέσα στα υπάρχοντα οικονομικά και πολιτικά
πλαίσια. Θεωρούμε ότι το πιο σημαντικό πολιτικό καθήκον μιας
δημοκρατικής ομάδας είναι η προσπάθεια διάδοσης μιας νηφάλιας και
ειλικρινούς ερμηνείας της παρούσας δημοσιονομικής κρίσης, η οποία θα
αμφισβητεί τις επίσημες εκδοχές και την τυραννία της καθεστωτικής
προπαγάνδας7 και παράλληλα η προσπάθεια άρθρωσης των κατευθύνσεων
ενός χειραφετητικού και επαναστατικού πολιτικού προτάγματος προς μια
άλλη οικονομία των αναγκών, απαλλαγμένη από χρέη που επιχειρούν μ’
έναν βίαια ετερόνομο τρόπο να φορτώσουν οι ολιγαρχίες στα μεσαία και
κατώτερα στρώματα και, προοπτικά, προς τη συνολικότερη κατεύθυνση
της ατομικής και κοινωνικής αυτονομίας.
Τα όρια της ελληνικής ιδιαιτερότητας
Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η προσπάθεια κατάδειξης
της «δομικότητας» της σημερινής κρίσης και του βαθύτατού της ριζώματος
στην πορεία που έχει πάρει η Δύση τις τελευταίες δεκαετίες. Μπορεί η
Ελλάδα να μη συνιστά μια ανεπτυγμένη ή καθεαυτό καπιταλιστική χώρα,
ωστόσο έχει εισάγει πολλά στοιχεία που την έχουν, τελικώς, εντάξει στο
κυρίαρχο οικονομικό παράδειγμα8. Αυτό, ωστόσο, που εισάγουμε από
7. Αρκεί να δούμε πώς τα κατεστημένα ΜΜΕ αντιμετώπισαν την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ Debtocracy του Α. Χατζηστεφάνου και της Κ. Κιτίδη, για να καταλάβουμε σε τι επίπεδα κινείται η ουσιαστική ελευθερία της άποψης στην Ελλάδα σήμερα. Ασχέτως του αν
διαφωνούμε με την πολιτική του γραμμή, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι το Debtocracy
είναι η μόνη συγκροτημένη προσπάθεια να προταθεί μια διαφορετική ανάγνωση και ερμηνεία
της δημοσιονομικής κρίσης της Ελλάδας. Και γι’ αυτό αντιμετώπισε τέτοια οργανωμένη
αντίθεση.
8. Εξού και το γεγονός ότι ορισμένοι έγκριτοι μνημονιολάτρες της αριστεράς μέχρι αρκετά
πρόσφατα χαίρονταν για το ότι η Ελλάδα, παρά τις «διαρθρωτικές της αδυναμίες» τελικά τα
κατάφερε και πέτυχε τους στόχους της, εντασσόμενη στην Ε.Ε. και την ΟΝΕ και περνώντας
από το στάδιο της αναπτυσσόμενης χώρας σε αυτό της ανεπτυγμένης: βλ. για παράδειγμα, Γ.
Βούλγαρης, Η Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση στην παγκοσμιοποίηση, Αθήνα, Πόλις, 2008.

Όλες αυτές οι ακαδημαϊκές αναλύσεις, που έχουν βάση σε
περιγραφικό επίπεδο, όταν τονίζουν την έλλειψη δυτικής νοοτροπίας
και θεσμικής υποδομής της Ελλάδας σε πολλούς τομείς12, αδυνατούν να
9. Βλ. σχετικά M. Weber, «Εισαγωγή» (1920), στο Η προτεσταντική ηθική και το πνεύμα
του καπιταλισμού, μτφρ. Μ.-Γ. Κυπραίου, πρόλογος-θεώρηση-επιμέλεια Β. Φίλια, Αθήνα,
Gutenberg, 2000.
10. Βλ. σχετικά Π. Καζάκος, Από τον ατελή εκσυγχρονισμό στην κρίση. Μεταρρυθμίσεις,
χρέη και αδράνειες στην Ελλάδα (1993-2010), Αθήνα, Πατάκη, 2010 (σχετική βιβλιοκριτική
στο Πρόταγμα 1).
11. Ζ. Μπάουμαν, Ζωή για κατανάλωση, μτφρ. Γ. Καράμπελας, Αθήνα, Πολύτροπον, 2008.
12. Βλ. π.χ. το κείμενο του Π. Ιωακειμίδη, «Κρίση και Ελληνικός Εξαιρετισμός», Athens Review of Books, τ. 15, Φεβρουάριος 2011.
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συσχετίσουν τις διαπιστώσεις τους σχετικά με την ελληνική περίπτωση
με τις συνέπειες της ανθρωπολογικής κρίσης που μαστίζει το δυτικό
καπιταλισμό εδώ και τρεις δεκαετίες. Κι έτσι παραμένουν ακόμα δέσμιες
του σχήματος της ανάγκης ενός εκ δυσμάς ορμώμενου «εκσυγχρονισμού»
και «εξορθολογισμού» του κράτους και της οικονομίας, όταν είναι πλέον
εμφανές ότι το ανθρωπολογικό υπόστρωμα αυτών των τάσεων έχει
σχεδόν εξαντληθεί και μέσα στην ίδια τη Δύση, όπου πλέον η διαφθορά, η
κερδοσκοπία και η λογική της ανευθυνότητας γίνονται ο κανόνας.

και με την ευλογία των Μεγάλων Δυνάμεων, οι οποίες θεώρησαν ότι θα
μπορούσαν να βρουν ακόμα μια αγορά για τη διοχέτευση των προϊόντων
και των κεφαλαίων τους. Πρέπει να είναι σαφές ότι δεν είναι μόνο η
Ελλάδα αυτή που «κατανάλωνε πάνω από τις δυνατότητές της». Αυτή η
τάση αποτέλεσε βασική αρχή λειτουργίας του καπιταλισμού της τελευταίας
εικοσαετίας, είτε πρόκειται για τα νοικοκυριά (όπως φάνηκε από την κρίση
των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων υψηλού ρίσκου, των περίφημων
subprimes, που παραχωρούνταν αφειδώς και βάσει μηδαμινών κριτηρίων)
είτε για τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις (με τα πολύ μικρά ποσοστά
κεφαλαιακής επάρκειας και τα τεράστια ποσοστά μόχλευσης). Στην
Ελλάδα η κατάσταση οδήγησε στη χρεωκοπία της χώρας, επειδή αυτές οι
παρακινδυνευμένες πρακτικές εφαρμόστηκαν σε μια χώρα χωρίς ιδιαίτερα
ανεπτυγμένο παραγωγικό ιστό, της οποίας, επιπλέον, καμία χώρα δεν είχε
συμφέρον να χρηματοδοτεί επ’ αόριστον το χρέος (όπως συμβαίνει, για
παράδειγμα, με την περίπτωση των ΗΠΑ και της Κίνας).

Η κουλτούρα του εύκολου χρήματος δεν εκδηλώνεται μόνο στο
επίπεδο της παραγωγής αλλά και σε αυτό της κατανάλωσης. Η πίστωση,
όπως εδώ και δεκαετίες το έλεγε ο αμερικανός κοινωνιολόγος Ντάνιελ
Μπελ, αποτελεί βασικό θεσμό πάνω στον οποίο στηρίχτηκε η ανάπτυξη της
καταναλωτικής κοινωνίας και το ευδαιμονικό της ήθος, το οποίο έρχεται
σε αντίθεση με την ηθική του αστικού καπιταλισμού (εργατικότητα,
ολιγάρκεια κ.λπ.). Και αν ο Μπελ, τη δεκαετία του ’70, εντόπιζε τη βασική
«πολιτιστική αντίφαση» του καπιταλισμού στο γεγονός πως, ενώ στη
σφαίρα της κατανάλωσης διαδιδόταν ένα ήθος ευδαιμονίας, ευκολίας και
καλοπέρασης, στο επίπεδο της παραγωγής επιβίωναν ακόμα τα αστικά
στοιχεία της γραφειοκρατικής «ορθολογικότητας», της εργατικότητας και
του οργανωτικού φετιχισμού13, σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η
αντίφαση αυτή έχει αρθεί. Διότι, σιγά σιγά, η λογική του ευδαιμονισμού
και του εύκολου κέρδους διαπερνά πλέον, όλο και περισσότερο, και
τη σφαίρα της ίδιας της παραγωγής. Ο νεοφιλελευθερισμός είναι μια
καθωσπρέπει ονομασία για αυτή τη νέα μορφή καπιταλισμού όπου τα
πάντα υποτάσσονται στις άμεσες ανάγκες για εύκολο πλουτισμό, πέρα
από κάθε πολιτικό ή ακόμα και επιχειρηματικό κριτήριο ή μακροπρόθεσμο
σχέδιο.
Η λογική του εύκολου δανεισμού, που αποτέλεσε τον κανόνα αυτές
τις τελευταίες δεκαετίες, υιοθετήθηκε, φυσικά, και από την Ελλάδα, καθώς
ήταν ένα εύκολο μέσο να υπερβαθούν τεχνητά οι παραγωγικές αδυναμίες
της χώρας. Εύκολος δανεισμός, μάλιστα, σε επίπεδο εθνικής οικονομίας
13. «Από τη μια μεριά, η εμπορική επιχείρηση χρειάζεται ένα άτομο το οποίο να εργάζεται
σκληρά, να επιδιώκει μια σταδιοδρομία, να αποδέχεται την αναβολή της ικανοποίησης
–να είναι, χοντρικά, ένας οργανωμένος άνθρωπος. Κι ωστόσο, με τα προϊόντα της και τις
διαφημίσεις της, η επιχείρηση προωθεί την απόλαυση, τη στιγμιαία χαρά, τη χαλάρωση και
την ξεγνοιασιά. Οφείλει κανείς να είναι “τακτικός” την ημέρα και “γλεντζές” τη νύχτα» (Ντ.
Μπελ, Ο πολιτισμός της μεταβιομηχανικής Δύσης [1976], μτφρ. Γ. Λυκιαρδόπουλος, Αθήνα,
Νεφέλη, 1999, σ. 105.)

Αυτή η λογική της υπερέκθεσης στο δανεισμό είναι καθολική
και έχει να κάνει με τη δυναμική της κοινωνίας της κατανάλωσης και
της νεοφιλελεύθερης λογικής του σημερινού καπιταλισμού. Η Τουρκία,
για παράδειγμα, την οποία όλοι άρχισαν να εγκωμιάζουν ως υπόδειγμα
εργατικότητας (με αφορμή τις ολιγοήμερες δωρεάν διακοπές που
έκανε εκεί ο σύν-τροφος Πάγκαλος) διατρέχει το ίδιο πρόβλημα και οι
οικονομολόγοι ανησυχούν μήπως τα υψηλά ποσοστά ανάπτυξής της
δεν είναι παρά μια φούσκα βασισμένη στο δανεισμό (μέσω αφειδούς
παραχώρησης καταναλωτικών δανείων από τις τράπεζες)14. Όπως σημειώνει
ένας οικονομολόγος, «μέχρι χθες [δηλ. μέχρι πριν από τις 18 Απριλίου,
οπότε και η Standard & Poor’s χαρακτήρισε ως “αρνητική” την πορεία του
χρέους των ΗΠΑ] η συζήτηση σχετικά με το δημόσιο χρέος αφορούσε μόνο
ορισμένες χώρες που βρίσκονταν σε παθολογική κατάσταση. Σήμερα θίγει
τον πυρήνα των ανεπτυγμένων οικονομιών»15.

14. «Ο Αλί Φουάτ Εμπρίλ, υπεύθυνος του τμήματος καταναλωτικών δανείων στην Garanti Bank,
τη μεγαλύτερη τουρκική τράπεζα, λέει ότι η επιτυχία αυτών των άμεσων δανείων αντανακλά
την αναδυόμενη αγοραστική δύναμη μιας πιο νέας, περισσότερο δυναμικής Τουρκίας. “Η
νεότερη γενιά ξοδεύει περισσότερα από τους γονείς της […] τρώνε έξω, ενδιαφέρονται για
τη μόδα, αγοράζουν BkackBerrys. Όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο”» (L. Thomas,
“Easy credit setting off alarms in Turkey”, International Herald Tribune, 26/4/2011).
15. J. Pisany-Ferry, « Déficits à l’anglo-saxonne », Le Monde Économie, 10/5/2011.
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Ο καπιταλισμός της ανευθυνότητας και οι αντιφάσεις του
νεοφιλελευθερισμού

Οι πρωτοβουλίες των ρεπουμπλικανών κυβερνητών στις ΗΠΑ, με
την επίθεσή τους ενάντια στα εργασιακά δικαιώματα, συνιστούν την πιο
σχηματική εκδοχή αυτής της λογικής. Και υπό μια έννοια το ίδιο ισχύει και
για την ελληνική περίπτωση. Αν, όντως, όπως το υπογράμμισε και ο μπόντι
μπίλντερ κυβερνητικός εκπρόσωπος (με τα πράσινα λέιζερ στο πρόσωπο),
Γ. Πεταλωτής, «η κυβέρνηση έκανε σε 10 μήνες πράγματα που δεν έχουν
γίνει για δεκαετίες», αυτό το γεγονός πρέπει να ειδωθεί σε συνάφεια με τη
γενικότερη χρονολογική «καθυστέρηση» της ελληνικής οικονομίας σε σχέση
με το «επίσημο» δυτικό μοντέλο. Στην Ελλάδα η «κεϊνσιανή συναίνεση»
θριαμβεύει τη δεκαετία του ’80, με τις κυβερνήσεις της Αλλαγής, ακριβώς
την περίοδο που οι κολλητοί του Α. Παπανδρέου σε άλλες χώρες (όπως,
π.χ., η Γαλλία), εφάρμοζαν μέτρα καθαρά νεοφιλελεύθερης έμπνευσης.
Λογικό είναι, λοιπόν, ότι αυτή η «καθυστέρηση» της Ελλάδας θα έπρεπε
κάποτε να διορθωθεί, προκειμένου να ευθυγραμμιστούμε με τις επίσημες
προδιαγραφές. Υπό αυτό το πρίσμα, το Μνημόνιο οφείλει να γίνει κατανοητό
ως η κορύφωση και συνάμα η πιο δραστική κίνηση της «πορείας σύγκλισης»
την οποία εδώ και κάποια χρόνια προσπαθεί να ακολουθήσει η Ελλάδα.
Εξού και το εύρος των ανατροπών που επιφέρει στις εργασιακές σχέσεις.

Στο οικονομικό επίπεδο, η σημερινή κρίση -που στην πραγματικότητα
τείνει να μετατραπεί σε ένα σχεδόν μόνιμο καθεστώς αναταράξεων και
ανισορροπίας- έγκειται στο γεγονός ότι ο σημερινός καπιταλισμός βασίζεται
στην προσφορά της αφειδούς κατανάλωσης με σκοπό την αναπαραγωγή και
την κοινωνική του νομιμοποίηση. Αν ο καπιταλισμός κατάφερε με κάποιο
τρόπο να ξεφύγει από την προοπτική των διαρκών κρίσεων υπερπαραγωγής,
αυτό συνέβη μέσω της δημιουργίας μιας ισχυρής εσωτερικής αγοράς που
μετατράπηκε σε κινητήριο δύναμη των εθνικών οικονομιών. Μέσα όμως στο
νεοφιλελευθερισμό, όπου περικόπτονται οι κοινωνικές δαπάνες, το κόστος
της εργασίας συμπιέζεται και η πραγματική αξία των μισθών μειώνεται,
ο μόνος τρόπος για να διατηρηθούν οι κοινωνικές ισορροπίες είναι η
αφειδής προσφορά δανεισμού. Η επιβίωση των μεσαίων στρωμάτων, που
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κοινωνίας της κατανάλωσης, στηρίχθηκε
για ένα χρονικό διάστημα στην τεχνητή αναπνοή του εύκολου δανεισμού.
Αυτή η κατάσταση όμως, που είναι προϊόν της βασικής αντίφασης του
νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού (πώς να διατηρηθεί το νομιμοποιητικό
αλλά και σταθεροποιητικό στοιχείο της πρόσβασης στην κατανάλωση
και το εμπόρευμα υπό συνθήκες συμπίεσης των μισθών και περιορισμού
των κοινωνικών δαπανών;), έφτασε σε οριακό σημείο, με αποτέλεσμα
να οδηγηθούμε στο κραχ του 2008. Από τότε το σύστημα προσπαθεί να
διασωθεί μέσω της μετάθεσης του ιδιωτικού χρέους στο δημόσιο τομέα.
Τις συνέπειες αυτού του ελιγμού βιώνουμε σήμερα. Η λεγόμενη «κρίση
του δημόσιου χρέους» για την οποία μιλούν οι οικονομολόγοι είναι ένα
διεθνές φαινόμενο, ασχέτως του αν σε κάθε περίπτωση συντρέχουν και
ιδιαίτεροι ή συγκυριακοί λόγοι. Και δεν είναι τυχαίο, υπό αυτή την έννοια,
πως ό,τι ακούμε στην Ελλάδα σχετικά με τα αίτια της δημοσιονομικής
χρεοκοπίας τα ακούμε και στις ΗΠΑ, στις πολιτείες με ρεπουμπλικάνους
κυβερνήτες. Όπως παρατηρεί εύστοχα ένας αρθρογράφος, «θαρρεί κανείς
ότι ο καπιταλισμός βρήκε στο χρέος το ιδεώδες πρόσχημα για να πάρει
μια ιστορική ρεβάνς και να βάλει την “κεϋνσιανή συναίνεση” στο αρχείο
της Ιστορίας. Πετάει τα φτιασίδια και τα ψιμύθια και επικεντρώνεται στην
ουσία: συρρίκνωση του κόστους εργασίας, απορρύθμιση της απασχόλησης,
περιστολή κοινωνικού κράτους, ιδιωτικοποίηση κάθε εκδοχής δημόσιου
αγαθού»16.
16. ΚΙΜΠΙ, «Μάηδες και μαγιόξυλα» (http://kibi-blog.blogspot.com/2011/04/2942011_29.
html).

Η κρίση ως ευκαιρία πολιτικής παρέμβασης
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, θεωρούμε ότι πολύ πιο σημαντικό από
το να κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου, με σκοπό την εξεύρεση του καλύτερου
δυνατού σχεδίου «εξόδου από την κρίση», είναι να στοχαστούμε τη
σοβαρότητα της συγκυρίας και τις προοπτικές που ανοίγονται. Κι αυτό
επειδή, κατά πάσα πιθανότητα, δεν πρόκειται εδώ για μια ακόμα από τις
πολλές κρίσεις που κατά καιρούς αντιμετωπίζει ο καπιταλισμός. Όπως
φαίνεται, οι αισιόδοξες ρητορείες των απανταχού light σοσιαλδημοκρατών,
σύμφωνα με τις οποίες το κραχ του 2008 αποτέλεσε την πτώση του τείχους του
Βερολίνου του νεοφιλελευθερισμού και της «συναίνεσης της Ουάσιγκτον»
(Washington Consensus), δεν επαληθεύτηκαν. Αντίθετα, η ουσιαστική αδράνεια των κυβερνήσεων και των υπερεθνικών οργανισμών απέναντι στην
κρίση του 2008, φαίνεται να δίνει την ευκαιρία στους πιο φανατικούς
υποστηρικτές της νεοφιλελεύθερης ατζέντας να χρησιμοποιήσουν την
κρίση του δημόσιου χρέους που έχει ξεσπάσει σήμερα, προκειμένου να
συνεχίσουν μια πιο σκληρή γραμμή πλεύσης.
Αυτό που από την πλευρά μας επιθυμούμε και υποστηρίζουμε
δεν είναι η διάσωση των προηγούμενων ισορροπιών στις καπιταλιστικές
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κοινωνίες, αλλά η επαναξιολόγηση των αξιών και των πολιτικών
πρακτικών που τις συγκροτούν. Για να κινητοποιηθούν οι άνθρωποι και
να αναδυθεί κάτι καινούριο απαιτείται η αμφισβήτηση του μονοπωλίου
των «ειδικών» και των «διαχειριστών» της δημόσιας σφαίρας, καθώς
και η συνειδητοποίηση της τεράστιας σημασίας της ενεργού συμμετοχής
στα κοινά, της αποφασιστικής πολιτικής δράσης της πλειοψηφίας του
πληθυσμού. Αν δεν καταλάβουμε, κατ’ αρχάς, ότι τις αποφάσεις σχετικά με
την οικονομία δεν τις παίρνουν κάποιοι απρόσωποι νόμοι της «ελεύθερης»
αγοράς αλλά συγκεκριμένοι οργανισμοί και συμφέροντα, δε θα κινηθούμε
ποτέ για την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται αυτές οι
αποφάσεις. Αν θέλουμε η κρίση του καπιταλισμού να μετατραπεί σε κρίση
με την καθεαυτό έννοια του όρου -δηλαδή σε ένα κρίσιμο σημείο όπου οι
άνθρωποι αποφασίζουν να πάρουν την τύχη στα χέρια τους και απειλούν
τη, λίγο ως πολύ, ομαλή αναπαραγωγή των κατεστημένων θεσμών-, τότε
οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι η τρέχουσα συγκυρία μας παρέχει μια
εξαιρετική ευκαιρία για να αναθεωρήσουμε πολλές από τις βεβαιότητες
και τις προτεραιότητες που καθόρισαν τη ζωή μας μέχρι σήμερα, εφόσον
αυτό που έχει οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση, είναι, σε μεγάλο βαθμό,
η ίδια η παγίδευσή μας στο παιχνίδι της κατανάλωσης και της κοινωνικής
ανόδου, η κούρσα μας πίσω από τα καθρεφτάκια και τα φο μπιζού του
παρηκμασμένου καπιταλισμού.

συλλογική ευτυχία της συμμετοχής σε ένα κοινό πρόταγμα, την έξοδο από
τα ατομικοποιημένα μας καβούκια και από έναν τρόπο ζωής που αδειάζει
την ύπαρξή μας από κάθε νόημα.

Στη σημερινή συγκυρία καθίσταται επιτακτική η ενσάρκωση
όλης αυτής της κριτικής στον παραγωγισμό, τον καταναλωτισμό, την
εκμετάλλευση της φύσης και των ανθρώπων, την πολιτική και οικονομική
ανισότητα, σε νέα κοινωνικά πειράματα, εφόσον οι ιδέες προωθούνται και
διαχέονται μέσω πολιτικών δράσεων και αγώνων. Και σήμερα μας δίνεται
η ευκαιρία να αναθεωρήσουμε τις επιλογές μας, να κάνουμε την κριτική
μας και να ξεκινήσουμε να αγωνιζόμαστε για τη δημιουργία θεσμών
διαφορετικών: θεσμών που θα κινούνται προς την κατεύθυνση της ισότητας
(αμεσοδημοκρατικός τρόπος λήψης των αποφάσεων, αυτοδιαχείριση των
επιχειρήσεων, εξίσωση μισθών και εισοδημάτων) και της από-ανάπτυξης
(μείωση των ρυθμών ανάπτυξης, καταπολέμηση της καταναλωτικής
ιδεολογίας, από-εντατικοποίηση των εργασιακών ρυθμών). Μόνο μέσα από
ριζικές αλλαγές προς μια τέτοια κατεύθυνση μπορούμε να βγούμε από
αυτό το φαύλο κύκλο που μας παγιδεύει σε απατηλά διλήμματα όπως
κατανάλωση ή λιτότητα, εύκολο χρήμα ή «σφίξιμο του ζωναριού» για να
αποπληρώσουμε τους δανειστές. Μόνο μέσα από μια τέτοια προσπάθεια
μπορούμε να ανακαλύψουμε ξανά τη χαρά της κοινωνικότητας και τη

Το όραμα για μια κοινωνία αλληλεγγύης, αξιοπρέπειας και
πραγματικής δημοκρατίας προϋποθέτει τη δημιουργία νέων τρόπων
συλλογικής δράσης και πολιτικής έκφρασης, που υπερβαίνουν την
-ολιγαρχικής νοοτροπίας- αντιπροσώπευση και ανάθεση εξουσιών.
Η οριζόντια οργάνωση και νέοι τρόποι συλλογικής συνεύρεσης που θα
επιτρέπουν τη συχνή συμμετοχή όλων στα κοινά μπορούν να εξοβελίσουν
την τόσο διαδεδομένη, σήμερα, αντίληψη ότι δεν υπάρχει πολιτική χωρίς
διαμεσολάβηση. Μόνο έτσι οι συλλογικές αντιστάσεις, που δείχνουν μέχρι
τώρα τόσο αποσπασματικές και κατακερματισμένες, θα μπορέσουν να
οικοδομήσουν κάτι ριζικά διαφορετικό.
Το επαναστατικό όραμα προϋποθέτει επίσης την ανάδυση νέων
μορφών επικοινωνίας, νέων τρόπων κάλυψης των αναγκών και οικοδόμησης
των ανθρώπινων σχέσεων. Αξίες, όπως ο μύθος της απεριόριστης
ανάπτυξης, ο φετιχισμός της εργαλειακής ορθολογικότητας και οικονομικού
στοιχείου, η «επαγγελματικοποίηση» όλων των πτυχών της ζωής πρέπει
να αντικατασταθούν από νέα νοήματα που θα εφεύρουμε ως άτομα και
ως κοινωνία. Όσο σημαντική είναι η αντικατάσταση των οικονομικών
ανταγωνισμών από την πλήρη ισότητα στην πρόσβαση σε κάθε είδους
αγαθά, άλλο τόσο σημαντική είναι η επανεξέταση ανθρώπινων αναγκών
και των όρων συμβίωσης.
Απέναντι στη σημερινή απαισιόδοξη κατάσταση θα πρέπει να
σκεφτούμε τις προοπτικές που διαγράφονται σε επίπεδο κοινωνιών. Κι
εδώ μια αστόχαστη και υπερεπαναστατική αισιοδοξία δε βοηθά ιδιαίτερα.
Μπορεί οι αραβικές εξεγέρσεις να μας γεμίζουν χαρά και να προτρέπουν,
μάλιστα, κομμάτια των δυτικών κοινωνιών να αγωνιστούν (όπως συνέβη
κατά τις κινητοποιήσεις στο Μάντισον του Ουισκόνσιν, με τις αναφορές
των διαδηλωτών στην πλατεία Ταχρίρ, αλλά και στην Ευρώπη, με τις
κινητοποιήσεις στις πλατείες των ισπανικών και ελληνικών πόλεων),
ωστόσο πρόκειται για φαινόμενα εντελώς διαφορετικής φύσης, που δεν
έχουν μεγάλη σχέση με τα διακυβεύματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι
δυτικοί λαοί. Αυτό που θα είχε μεγαλύτερη, ως εκ τούτου σημασία, είναι
να δούμε τι μπορεί να σηματοδοτεί η κινητοποίηση ενός κομματιού της
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αμερικανικής κοινωνίας με αφορμή την καμπάνια των ρεπουμπλικανών
κυβερνητών ενάντια στα συνδικάτα. Πρόκειται για ένα ξύπνημα της
κοινωνίας ή για κάτι παροδικό; Παράλληλα θα πρέπει να εξετάσουμε
διεξοδικά τις τάσεις των νέων κινητοποιήσεων που ξεπήδησαν σε Ισπανία
και Ελλάδα με τις καταλήψεις των πλατειών και τις λαϊκές συνελεύσεις.
Μέχρι τώρα τα δείγματα στην Ευρώπη δεν ήταν και τόσο αισιόδοξα. Ναι
μεν είχαμε, τους προηγούμενους μήνες, τις κινητοποιήσεις των Βρετανών
και των Ιταλών φοιτητών, αλλά το κίνημα του περασμένου Οκτωβρίου
στη Γαλλία, ενάντια στις μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα, δεν
επέδειξε καμία απολύτως ριζοσπαστικότητα και ουσιαστική αγωνιστική
διάθεση. Ωστόσο, φαίνεται ότι στις χώρες του Νότου -που πλήττονται
και πιο σκληρά και απότομα από το νεοφιλελευθερισμό- κάτι καινούριο
προσπαθεί να γεννηθεί (όπως θα δούμε και στο τελευταίο κομμάτι του
Εditorial αυτού).

φιλελεύθερο ρεύμα, αν και με προσωπικές διαφοροποιήσεις, και η δεύτερη
στο ριζοσπαστικό ρεύμα, του λεγόμενου «δεύτερου φεμινιστικού κύματος».
Με τα κείμενά τους, προσπαθούν να συμβάλουν στην επεξεργασία της
φεμινιστικής θεωρίας, ασκούν κριτική σε βασικές ιδέες των σύγχρονων
μεταμοντέρνων φεμινιστικών ρευμάτων και συγχρόνως αμφισβητούν τις
προτάσεις αυτών των ρευμάτων σχετικά με την πολιτική και κοινωνική
τους παρέμβαση.

Μια πρώτη προσέγγιση της φεμινιστικής θεωρίας
Σε ό,τι αφορά, τώρα, στα υπόλοιπα κείμενα της ύλης τους τεύχους,
αυτά κινούνται γύρω από δύο άξονες: αφενός την ιδέα ότι μια πραγματικά
ριζοσπαστική και κριτική προσέγγιση των σύγχρονων θεσμών οφείλει να
στοχεύει τόσο την εκμετάλλευση όσο και την αλλοτρίωση, προσπαθώντας
να συνδέει, με άλλα λόγια, το πολιτικό και το οικονομικό με το πολιτιστικό
και αφετέρου μια κριτική προσέγγιση σε κάποιες βασικές ιδέες της
σύγχρονης μεταμοντέρνας φεμινιστικής θεωρίας όπως και μια παρουσίαση
της φεμινιστικής ανάγνωσης της κίνησης των «Ελεύθερων Γυναικών» στη
διάρκεια της Ισπανικής Επανάστασης.
Η φεμινιστική θεωρία, η οποία έχει αναπτύξει μια ευρύτατη
θεματολογία με πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις, έχει επηρεάσει
καθοριστικά τις ανθρωπιστικές και πολιτικές επιστήμες στο πλαίσιο των
οποίων αμφισβητήθηκαν οι εγκαθιδρυμένες έμφυλες πολιτικές θεωρήσεις
και εξακολουθούν και σήμερα να διερευνώνται τα πολιτικά φαινόμενα
κάτω από το πρίσμα της έμφυλης ανισότητας.
Σαν μια πρώτη κριτική προσέγγιση συγκεκριμένων τάσεων
της σύγχρονης φεμινιστικής θεωρίας, αλλά και σαν μια προσέγγιση της
φεμινιστικής θεωρίας εν γένει, δημοσιεύουμε δυο κείμενα φεμινιστριών, της
αμερικανίδας Μάρθας Νούσμπαουμ και της ιταλίδας Φεντερίκας Τζιαρντίνι,
οι οποίες ανήκουν, θα μπορούσαμε σχηματικά να πούμε, η πρώτη στο

Στο κείμενό της «Η καθηγήτρια της παρωδίας», η Μ. Νούσμπαουμ
αναφέρεται στη θεωρία της Μπάτλερ, την queer θεωρία, και ασκεί κριτική
τόσο στα πλαίσια της καθαρά φεμινιστικής της θεώρησης, όσο και στο
συγκεκριμένο τρόπο κοινωνικής παρέμβασης και δράσης που η θεωρία
αυτή προτείνει για την ανατροπή των σημερινών καταπιεστικών δομών
που αφορούν τα φύλα. Η Φ. Τζιαρντίνι, στο κείμενο «Γενεαλογίες της
γυναικείας κοινωνικότητας», κάνει μια ιστορική αναφορά στον τρόπο που ο
ριζοσπαστικός φεμινισμός, βασική συνιστώσα του «δεύτερου φεμινιστικού
κύματος», ανάπτυξε την αυτόνομη πολιτική του δράση συμβάλλοντας
στην ανατροπή κατεστημένων κοινωνικών στερεοτύπων και δομών που
αφορούσαν τη θέση της γυναίκας στην κοινωνική οργάνωση, αλλά και στην
ανάπτυξη της φεμινιστικής θεωρίας, η οποία προέκυψε μέσα από αυτή τη
συγκεκριμένη δράση του. Στο πλαίσιο αυτής της ιστορικής διαδρομής η
Τζιαρντίνι ασκεί κριτική στη θέση της Μπάτλερ, και άλλων θεωρητικών της
queer θεωρίας, ότι δηλαδή μπορούμε να σκεφτούμε τα φύλα αδιαφοροποίητα
και εξομοιωμένα και θεωρεί ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις διαφορές
ανάμεσα στις ιστορικές και πολιτικές διαδρομές των φύλων.
Ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί κανείς συνολικά με τις
συγκεκριμένες απόψεις των δυο αυτών κειμένων ως προς την φεμινιστική
τους θεώρηση, τα κείμενα αυτά προτείνονται σαν μια διαφορετική οπτική
στην κυριαρχούσα σήμερα μεταμοντέρνα φεμινιστική θεωρία του queer
υποκειμένου, η οποία διαπιστώνει μεταξύ άλλων : «ότι το ίδιο το σώμα και
ειδικά ο διαχωρισμός του σε δυο φύλα είναι μια κοινωνική κατασκευή»17. Στη
θέση αυτή ασκούν κριτική από διαφορετική οπτική τόσο η Μ. Νούσμπαουμ
όσο και η Φ. Τζιαρντίνι: «Τι είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα σήμερα;
Μπορούμε να τους σκεφτούμε αδιαφοροποίητους, εξισωμένους σε ένα
κοινό παρόν που δεν διαθέτει καμία μνήμη των διαδρομών τους, όπως μας
προτείνει η Μπάτλερ; Μάλλον το αντίθετο»18.
17. Μ. Νούσμπαουμ, στο κείμενο που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος.
18. Φ. Τζιαρντίνι, βλ. κείμενο στο παρόν τεύχος.
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Ο φεμινισμός των δεκαετιών ‘60-‘80, τόσο ως θεωρητικό ρεύμα
ατομικών ή συλλογικών ιδεών αμφισβήτησης της γυναικείας υποτέλειας, αλλά
και ως κίνημα για τη διεκδίκηση αιτημάτων ισοτιμίας ή ισότητας των δυο φύλων,
έπαιξε και παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των σύγχρονων κοινωνικοπολιτικών σχέσεων, εδραιώνοντας σταδιακά την παρουσία των γυναικών στον
δημόσιο λόγο και στον δημόσιο χώρο και μετατρέποντάς τες σε «ιστορικά» ή
«δρώντα υποκείμενα».

Έτσι, θεωρούμε ότι, αν πούμε πως αγωνιζόμαστε ως γυναίκες για την
ανατροπή των ανδροκρατικών και σεξιστικών προτύπων αλλά και των δομών
που τα υποβαστάζουν και τα προωθούν, παραμένουμε εγκλεισμένες στα
«δίπολα» της ετεροκανονικότητας κι έτσι, ουσιαστικά, επιβεβαιώνουμε την
παγίδευσή μας στις κατηγορίες της κυριαρχίας. Δεν είναι τυχαίο που αυτή
η προσέγγιση καταλήγει στα αδιέξοδα και τις αμφισημίες που περιγράφει
ωραία η Μ. Νούσμπαουμ: διότι από τη στιγμή που το υποκείμενο «γυναίκα»
γίνεται αντιληπτό ως η ενσάρκωση της ανδροκρατικής κυριαρχίας κι όχι ως
ένας παράγοντας που, μέσα στην ιστορία, μπορεί να ορθωθεί ενάντια σε αυτήν
την κυριαρχία, μοιραία η κριτική μας στην τελευταία εκφυλίζεται σε μια εστέτ
μοιρολατρία που αναλώνεται στην προσπάθεια να αποδείξει ότι η ύπαρξη
διαφορετικών φύλων είναι εγγενώς κακή και φασιστική. Τόσο εδώ όσο και σε
άλλα επίπεδα (π.χ. στις σχέσεις ανάμεσα στους διαφορετικούς πολιτισμούς),
η ανικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε με διαυγή και μη ιεραρχικό τρόπο τη
διαφορετικότητα, μας κάνει να θέλουμε να την εξαλείψουμε.

Η μεταμοντέρνα φεμινιστική θεωρία αναιρεί αυτή την ιστορική διάσταση
του «δρώντος υποκειμένου» και της «πολιτικής ιστορίας των γυναικών» στο
ιστορικό γίγνεσθαι. Το ζήτημα αυτό, αφορά το δεύτερο σκέλος της κριτικής
που αναπτύσσουν οι δυο προαναφερόμενες φεμινίστριες στην μεταμοντέρνα
φεμινιστική θεωρία, ζήτημα που έχει να κάνει με την ιστορία και την πολιτική.
Η μεταμοντέρνα αυτή φεμινιστική θεωρία, έχει στενές σχέσεις με τις
μεταδομιστικές θεωρίες οι οποίες αναγγέλλουν το θάνατο του υποκειμένου
και το τέλος των «μεγάλων αφηγήσεων» όπως έχουν αναπτυχθεί από τη
γαλλική ακαδημαϊκή θεωρία των τελευταίων δεκαετιών. Όπως παρατηρεί
μια κριτικός των μεταμοντέρνων και μεταστρουκτουραλιστικών ρευμάτων
του φεμινισμού, αυτά «πάσχουν από την εμμονή με την αναζήτηση ενός
ανεπίτευκτου αντι-ουσιοκρατισμού ο οποίος, αν τον ακολουθήσουμε αυστηρά
μέχρι τέλους, θα κατέληγε στην καταστροφή όχι μόνο της θεωρίας αλλά και
της ίδιας της γλώσσας»19. Αυτή η μανία με την κριτική της «ουσιοκρατίας»
(ή του «εσενσιαλισμού»: essentialism) βασίζεται στη σύγχυση της συνοχής με
την κλειστότητα και την ετερονομία. Έτσι, αντί να αναζητούμε μια μορφή
υποκειμενικότητας ικανή να αμφισβητεί τον ίδιο της τον εαυτό, επιτιθέμαστε
στην ίδια την ιδέα του υποκειμένου, θεωρώντας πως αποτελεί μια «ουσία»,
δηλαδή κάτι το κλειστό και το ετερόνομο που ποτέ δεν αλλάζει. Κι έτσι
καταλήγουμε να δυσπιστούμε απέναντι στην ιδέα της ύπαρξης αγωνιζόμενων
υποκειμένων, που ορθώνονται ενάντια στις κατεστημένες δομές και τις σχέσεις
κυριαρχίας, εφόσον θεωρούμε ότι το υποκείμενο δεν είναι τίποτε άλλο παρά
το απλό αποτέλεσμα των «δομών» (κατά τους πάπες του στρουκτουραλισμού
και του μεταστρουκτουραλισμού, όπως οι Λακάν, Φουκό, Αλτουσέρ, Ντεριντά
από τους οποίους εμπνέεται η Μπάτλερ και με τους οποίους βαυκαλίζεται
ακόμα η αριστερά αλλά και πολλοί αναρχικοί, τόσο στο εξωτερικό, όσο κι εδώ
στην Ελλάδα), άρα, κάτι το εξ ορισμού αλλά και αμετάκλητα, ετερόνομο και
αλλοτριωμένο.
19. B. Epstein, « Pourquoi le poststructuralisme est une impasse pour le féminisme » [«Γιατί ο
μεταστρουκτουραλισμός αποτελεί αδιέξοδο για το φεμινισμό»], περ. Agone, τ. 43, 2010, σ. 101.

Το φεμινιστικό κίνημα τις τελευταίες δεκαετίες έχει συρρικνωθεί είτε
στον λεγόμενο «κρατικό φεμινισμό», την προώθηση δηλαδή των γυναικείων
ζητημάτων μέσα από τις δημόσιες πολιτικές και τις κρατικές γραφειοκρατίες,
είτε στην παραγωγή μιας ακαδημαϊκής θεωρίας, αποστασιοποιημένης από τις
αληθινές ζωές και τα προβλήματα των καταπιεσμένων και αναξιοπαθούντων
γυναικών και η οποία χρησιμοποιεί συχνά μια δυσνόητη και φιλάρεσκη
γλώσσα δημιουργώντας έναν ακόμα κυρίαρχο λόγο, την ίδια στιγμή που
διακηρύσσει ότι τον αμφισβητεί. Θα μπορούσαμε, μάλιστα, να πούμε ότι,
στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει φεμινιστικό κίνημα σήμερα, αλλά μια
πολυδιάσπαση διαφόρων ομάδων σε κοινωνικά δίκτυα που ασχολούνται με
μεμονωμένα ζητήματα και οι οποίες, γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, λέγονται και
«μεταφεμινιστικές».
Ωστόσο, η γνώση της ιστορικής διαδρομής αυτού του κινήματος,
ως κινήματος κοινωνικής αλλαγής, και η κριτική προσέγγιση της θεωρίας
του – πάντα ανοιχτής και εξελισσόμενης – μας προστατεύει από εύκολες
τοποθετήσεις και μας βοηθάει να κατανοήσουμε ότι μόνο μέσα από μια
πραγματικά δημοκρατική διαβούλευση των κοινωνικών ομάδων, κατά την
οποία θα αναπτύξουν τις ιδέες τους γύρω από τη μορφή και την οργάνωση
της δημοκρατίας που επιθυμούν να εγκαθιδρύσουν, μπορεί να ανατραπεί η
σημερινή ολιγαρχική ανδροκρατούμενη κοινωνία, επιτρέποντας σε όλες και
όλους να συμμετέχουν σε μια πλήρη και ουσιαστική άσκηση της ιδιότητας
του πολίτη.
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Το «πολιτικό» και το «πολιτιστικό»
Αν δε θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, η
κριτική στις σχέσεις κυριαρχίας και καταπίεσης ανάμεσα στα φύλα δε
νοείται παρά στα πλαίσια μιας πολύ ευρύτερης κριτικής στην κοινωνική
ανισότητα γενικώς, όπως άλλωστε το έκανε και ένα σημαντικό μέρος του
φεμινιστικού κινήματος, τουλάχιστον της περιόδου που αναφερόμαστε.
Για εμάς η κριτική στο φαντασιακό της κυριαρχίας είναι κάτι που
αφορά όλες τις σφαίρες της κοινωνικής ζωής: την κυριαρχία των λίγων
επί των πολλών στο πολιτικό επίπεδο, των οικονομικά ισχυρών επί των
οικονομικά ασθενέστερων στο οικονομικό επίπεδο, των ντόπιων επί των
μεταναστών στο κοινωνικό επίπεδο, των ανδρών επί των γυναικών και
των ετεροφυλόφιλων επί των ΛΟΑΤ στο έμφυλο επίπεδο και τελικά του
ανθρώπου, συνολικά, επί της φύσης.
Τα πράγματα βέβαια δεν είναι τόσο απλά και δε λύνονται με
διακηρύξεις20. Έχουμε δει και ιστορικά ότι κοινωνικές ομάδες που
αμφισβήτησαν συγκεκριμένες μορφές κυριαρχίας υπήρξαν φορείς
αντιδραστικών απόψεων σε άλλους τομείς (ο Στιβ Φρέιζερ, στο κείμενό
του «Ευχαριστούμε Tea Party», μας δίνει ένα ωραίο παράδειγμα). Οι
μορφές που μπορεί να πάρει, ως εκ τούτου, το δημοκρατικό πρόταγμα
της κριτικής της κυριαρχίας στις διάφορες κοινωνικές σφαίρες όπως και
οι σχέσεις ανάμεσα στις διάφορες διεκδικήσεις και τις αγωνιζόμενες
κοινωνικές ομάδες είναι κάτι που πρέπει να δουλευτεί σε επίπεδο
θεωρίας21. Αντίστοιχα οι σχέσεις που μπορούν να αναπτυχθούν ανάμεσα
20. Όπως προσπάθησαν να κάνουν οι αριστερές οργανώσεις που θέλησαν να παρουσιάσουν
τον αγώνα των 300 μεταναστών απεργών πείνας ως νίκη «της ελληνικής εργατικής τάξης»,
όταν είναι σαφές ότι οι περισσότεροι από τους Έλληνες δε συμπαθούν καθόλου τους μετανάστες και δε βλέπουν τον αγώνα τους ως συνδεδεμένο, με οποιονδήποτε τρόπο, με τις δικές
τους ανησυχίες και αγωνίες.
21. Η Μπάτλερ προσπαθεί να το κάνει αυτό, ασκώντας μάλιστα κριτική στην ιδέα της
φεμινίστριας Nancy Fraser ότι το χειραφετητικό κίνημα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει
τόσο το αίτημα της αναδιανομής (redistribution) όσο και αυτό της αναγνώρισης (recognition),
καταμαρτυρώντας της ότι, παρά τις προθέσεις της, συνεχίζει να διατηρεί το διαχωρισμό
ανάμεσα σε πολιτικό/οικονομικό και πολιτιστικό. Όμως, η προσπάθειά της να βρει μια εγγενή
σύνδεση των δύο (δηλαδή μια οντολογική σύνδεση και όχι μια σύνδεση που προσπαθούμε να
επεξεργαστούμε και να διατηρήσουμε εμείς ως πολιτικά και αγωνιζόμενα υποκείμενα) την
επαναφέρει σε έναν παραδοσιακό και οικονομίστικο μαρξισμό, σύμφωνα με τον οποίο κάθε
μορφή παραγωγής έχει το πολιτιστικό εποικοδόμημα που της αναλογεί (βλ. σχετικά: Judith
Butler, «Ο μαρξισμός και το απλώς πολιτισμικό», μτφρ. Α. Γαβριηλίδης, περ. Θέσεις, τ. 93,
Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2005).
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στα διάφορα «επί μέρους» κινήματα είναι κάτι που πρέπει να δουλευτεί
μέσα από την πολιτική πράξη, όπως προσπάθησαν, για παράδειγμα, να
κάνουν οι Ελεύθερες Γυναίκες, στην Ισπανική Επανάσταση, το εγχείρημα
των οποίων μας παρουσιάζει το κείμενο της Ελένα Αντρές Γρανέλ, «Mujeres
Libres, μια φεμινιστική ανάγνωση», που μεταφράζουμε εδώ ως μια πρώτη
προσέγγιση της ιστορίας του φεμινιστικού κινήματος), αλλά και όπως μας
δείχνει και η ιστορία του νεώτερου φεμινιστικού κινήματος. Ωστόσο, αυτό
που για εμάς έχει, εν προκειμένω, σημασία, είναι να τονίσουμε ότι ένα
πραγματικά χειραφετητικό κίνημα οφείλει να είναι ταυτόχρονα πολιτικό
και πολιτιστικό. Οφείλει να ασκεί κριτική όχι μόνο στην εκμετάλλευση και
την ανισότητα αλλά και στην ετερονομία και την πνευματική αλλοτρίωση.
Με αυτή την έννοια, καθοδηγητική μας γραμμή θα πρέπει να είναι
η προσπάθεια σύνδεσης του πολιτικού με το πολιτιστικό, μια προσπάθεια
που θέτει υπό αμφισβήτηση, έτσι, δύο κατευθύνσεις: από τη μια μεριά
έναν σχηματικό και «υλιστικό» μαρξισμό, ο οποίος θεωρεί δευτερεύον
οτιδήποτε δεν αναφέρεται στην πολιτική ή οικονομική ανισότητα. Αυτή
η τάση, μέσω μιας παλαιοκομμουνιστικού τύπου αντίληψης, μπορεί να
πάρει και τη μορφή μιας δήθεν λαϊκής κριτικής στα κινήματα της νεολαίας
και των μειονοτήτων, που αναδύθηκαν τη δεκαετία του ’60 (τα λεγόμενα
«νέα κοινωνικά κινήματα»), κατηγορώντας τα ως ενασχόληση «των
βολεμένων μεσοστρωμάτων» και των «παιδιών των αστών». Από την
άλλη πλευρά, οφείλουμε να ασκήσουμε ανάλογη κριτική και σε μια τάση
η οποία, προσπαθώντας να ξεφύγει από τα αδιέξοδα ενός εκχυδαϊσμένου
μαρξισμού και των εργατιστικών αυταπατών, πάει τελικά στο άλλο άκρο
και υποστηρίζει πως το πρόταγμα της καθολικής κοινωνικής απελευθέρωσης
θα πρέπει να εγκαταλειφθεί, εφόσον η επίκλησή του δεν είναι παρά μια
προσπάθεια συγκάλυψης της καταπίεσης των διάφορων μειονοτήτων22.
Αυτή η τελευταία τάση, ενώ έχει σωστές αφετηρίες, τελικά καταλήγει σε
22. Βλ. χαρακτηριστικά το κείμενο του Café Morgenland, «Το ζητούμενο: “Σε μια κλίμακα
από το 0 μέχρι το 10, πόσο σκατά είναι η ελληνική κοινωνία;”» (στην ιστοσελίδα http://
www.terminal119.gr/show.php?id=527#_ftn1) που, ξεκινώντας από μια σωστή επισήμανση του
γεγονότος πως το εργατικό κίνημα υπήρξε, πολύ συχνά, αντιδραστικό σε επίπεδο κουλτούρας,
οδηγείται σε μια συνολική καταδίκη των εργατικής φύσεως αιτημάτων, παρουσιάζοντάς τα
ως την πίσω μορφή των εθνικιστικών και ρατσιστικών σφαγών του 20ού αιώνα. Φυσικά εδώ
πρόκειται για παραχάραξη των ιστορικών γεγονότων, εφόσον ο ναζισμός παρουσιάζεται ως
πραγματικό σοσιαλιστικό και φιλεργατικό κίνημα, πράγμα, φυσικά, που καμιά σχέση δεν έχει
με την πραγματικότητα. Αλλά όταν θέλουμε να αποδείξουμε πως οι κοινωνίες είναι «βόθροι
με σκατά» και γεμάτες από ρατσιστές και σεξιστές μικροαστούς, επιτρέπουμε στον εαυτό
μας ορισμένες ιστορικές ανακρίβειες.
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ένα φιλελευθερισμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή σε μια μεταμοντέρνα
πολιτική του τρόπου ζωής, που δεν προσφέρουν πολλά στο πρόταγμα της
κοινωνικής χειραφέτησης.

ανοιχτές, που θα επιτρέπουν την αμφισβήτηση και την κριτική, δίχως να
μετατρέπονται σε ιδεολογικοποιημένα απόλυτα.

Η ανατροπή δεν είναι εκπομπή
Η κριτική της Μάρθα Νούσμπαουμ, στο κείμενό της για τη Τζούντιθ
Μπάτλερ που δημοσιεύουμε σε αυτό το τεύχος, έχει γενικότερη αξία - εκτός
από την συμβολή της στη φεμινιστική θεωρία η οποία αποτελεί ένα από
τα βασικά θέματα που ασχολείται η φιλόσοφος αυτή – και σε επίπεδο της
πολιτικής θεωρίας, διότι αναλύει ένα από τα βασικά διανοητικά σχήματα
μέσω των οποίων διαδίδεται ο σημερινός πολιτικός (και πολιτιστικός)
σχετικισμός, στο όνομα του οποίου περιφρονούνται και χλευάζονται τα
κριτήρια κάθε είδους, ανεξαρτήτως αν είναι συντηρητικά και αντιδραστικά
ή προοδευτικά και δημοκρατικά. Αυτή η κενή περιεχομένου και τελικά
εντελώς φορμαλιστική «εξέγερση», αυτός ο φετιχισμός της «υπέρβασης» για
την «υπέρβαση» έχει από καιρό αφομοιωθεί από τις σύγχρονες πολιτιστικές
βιομηχανίες (μια ματιά να ρίξει κανείς στη ρητορική της διαφήμισης και θα
δει ότι η βασική προτροπή προς τον καταναλωτή είναι «ξεπέρνα συνεχώς
τα όρια») και δεν έχει καμία σχέση με το χειραφετητικό κίνημα: όχι μόνο
αναπαράγει την κυρίαρχη ανευθυνότητα, που πλασάρεται ως «αυτονομία»
του υποκειμένου, αλλά μας στερεί και από κάθε αίσθηση πολιτικού και
θεωρητικού προσανατολισμού. Αν, στο όνομα κάποιας φιλελεύθερης ή
ελευθεριακής αξιολογικής ουδετερότητας, αρνούμαστε να προσδιορίσουμε
ένα σύστημα αξιών ή πεποιθήσεων το οποίο δικαιολογεί την κριτική μας,
η «εξέγερση» γίνεται ένα κενό σχήμα που χρησιμοποιείται κατά βούληση
ενάντια σε οτιδήποτε παρουσιάζει μια στοιχειώδη συνοχή. Πόσο μάλλον
όταν στην εποχή του καπιταλισμού των ελευθέριων ηθών όλοι –από τον
Πρετεντέρη ως τον Κώστα Μαρτάκη- είναι υπέρ της «ανατροπής».
Το ίδιο ισχύει και με τις ιδέες ή τα πολιτικά προτάγματα: επειδή
συγχέουμε τη συνοχή με τα ταμπού, θεωρούμε πως η πνευματική και
η πολιτική συνοχή και η υπευθυνότητα είναι μορφές κλειστότητας και
ετερονομίας κι έτσι οδηγούμαστε στην απόρριψη της κανονιστικότητας ως
τέτοιας, επειδή πιστεύουμε ότι η υποστήριξη συγκεκριμένων και σαφών
ιδεών ή πολιτικών προταγμάτων είναι μορφή πνευματικής κλειστότητας
που καταργεί τη «διαφορά», την «ετερότητα», είναι φορέας των κλειστών
συστημάτων σκέψης που επιβάλλουν οι «δομές» κ.λπ. Δε μας περνά
ποτέ από το νου ότι αυτό που θα πρέπει να αναζητήσουμε είναι νόρμες
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Μπορεί εν προκειμένω να προσεγγίζουμε αυτές τις τάσεις μέσα
από τη φεμινιστική κριτική σε ορισμένες μεταμοντέρνες φεμινιστικές ή queer
θεωρίες, ωστόσο πιστεύουμε ότι στην πραγματικότητα αυτές αποτελούν
εκφράσεις ενός ευρύτερου φαινομένου, που έχει να κάνει με τον τρόπο
που γίνεται πλέον, όλο και περισσότερο, αντιληπτή η πολιτική μέσα στις
σύγχρονες κοινωνίες. Ο Ν. Μάλλιαρης προσπαθεί, στο κείμενό του («Στην
υπεράσπιση της πολιτικής. Μια κριτική του σύγχρονου μηδενισμού»),
να αναλύσει αυτές τις τάσεις σε σχέση με ορισμένους πολιτικούς
προσανατολισμούς του ελευθεριακού χώρου.

Παράρτημα: με αφορμή τις «επιθέσεις» σε πολιτικούς
Η αγανάκτηση δεν αρκεί!
(σύνθημα από την κατάληψη
της Πουέρτα ντελ Σολ στη Μαδρίτη)

Πριν λίγο καιρό, ο Αρχιεπίσκοπος του Βελγίου δέχθηκε «επίθεση»
από δύο φοιτητές, κατά την επίσκεψή του στο πανεπιστήμιο της Λουβέν
Λα Νεβ, οι οποίοι του σέρβιραν τέσσερις τούρτες στο πρόσωπο. Το
σερβίρισμα, μάλιστα, έλαβε χώρα εξ επαφής και όχι εξ αποστάσεως, αλλά
ο αρχιεπίσκοπος απλά σκουπίστηκε και συνέχισε την ομιλία του (εφόσον
του έχει τύχει κάτι ανάλογο κατά τη διάρκεια λειτουργίας). Ο Θ. Πάγκαλος
έπεσε θύμα εξ αποστάσεως ρίψης γιαουρτιού και έφτασε να πει ότι αυτοί
που του «επιτίθενται» είναι συγκρίσιμοι με τα SS, δηλαδή με τη μυστική
αστυνομία του Χίτλερ που λειτουργούσε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης
και εκτελούσε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στις προσαρτούμενες από
το γερμανικό στρατό περιοχές. Και αντί να βγει ένας ιστορικός ή, έστω,
κάποιος μη ειδικευμένος διανοούμενος να του κάνει στοιχειωδώς κριτική
για τις ηλιθιότητες που λέει, προτιμάμε να αναφέρουμε το γιαούρτωμα ως
μια ακόμα από τις πράξεις που καταδεικνύουν ότι στην Ελλάδα το βασικό
κοινωνικό πρόβλημα συνίσταται στο ότι οι πολίτες δε σέβονται τους νόμους.
Μια ματιά, ωστόσο, στην πρόσφατη δυτική ιστορία αρκεί για να μας
πείσει ότι τέτοιου είδους «επιθέσεις» συνιστούν μια μορφή δημοκρατικού
«ελέγχου» που ασκούν οι πολίτες στα δημόσια πρόσωπα, δεδομένου του
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μονοπωλίου της πρόσβασης που αυτά έχουν στους μηχανισμούς εκφοράς
δημόσιου λόγου23.

όταν έχουν ευθύνες για ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, ειδικά μάλιστα
όταν πρόκειται για αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις μέσα σε μια
κοινωνία (εφόσον η αρχή της λογοδοσίας όσων κατέχουν δημόσια αξιώματα
βρίσκεται στον πυρήνα της πραγματικής δημοκρατίας). Υπό τα παρόντα
πλαίσια όμως, αυτό θα πρέπει να είναι έργο της δικαιοσύνης, η οποία
οφείλει να αναζητά τυχόν ποινικές ευθύνες στις πράξεις των πολιτικών.
Το γεγονός ότι αυτό αποφεύγεται με συστηματικό τρόπο στην Ελλάδα,
θρέφει ένα μηδενιστικό λαϊκισμό ο οποίος εύκολα μπορεί να στραφεί προς
ακροδεξιές κατευθύνσεις. Διότι, αν «όλοι τα τρώνε» και κανείς ποτέ δεν
τιμωρείται για τις πράξεις του, μοιραία περιμένουμε κάποιον δυναμικό
και αδιάφθορο παίκτη «εκτός συστήματος» να αποδώσει δικαιοσύνη. Υπό
τις σημερινές συνθήκες, βέβαια, όπου η ακροδεξιά είναι στις περισσότερες
περιπτώσεις υπέρ του κοινοβουλευτισμού (σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε
κατά το Μεσοπόλεμο), αυτή η στάση οδηγεί μάλλον προς έναν απολίτικο
μηδενισμό του «καναπέ», ο οποίος αποτελεί τη σημερινή εκδοχή αυτής
της θεμελιώδους μοιρολατρίας που συνιστά ίδιον των κοινωνιών δίχως
ουσιαστική παράδοση αυτονομίας: το «όλοι είναι σάπιοι» ισοδυναμεί με
το «πάντα έτσι ήταν τα πράγματα, δεν αλλάζουν αυτά».

Αν όμως αυτές οι «επιθέσεις» δεν έχουν τίποτε το αντιδημοκρατικό,
θα πρέπει να γνωρίζουμε όχι μόνο ότι από μόνες τους δεν αρκούν αλλά
και ότι, επιπλέον, μέσα στις παρούσες συνθήκες, σήμερα στην Ελλάδα,
μπορούν να αφομοιωθούν από έναν πολύ διαδεδομένο λαϊκιστικό λόγο.
Πρόκειται για μια τάση την οποία εντέχνως καλλιεργούν -ή, τουλάχιστον,
εκμεταλλεύονται- ορισμένοι ακροδεξιοί κύκλοι: μια τάση υποκατάστασης
της πολιτικής κριτικής από την επίθεση στους βουλευτές ή άλλους κρατικούς
λειτουργούς ως πρόσωπα και όχι ως εκφραστές ή εκπροσώπους τον
θεσμών. Αυτή η σύγχυση της κριτικής των θεσμών με τη λαϊκίζουσα και
γενικόλογη καταγγελία των συγκεκριμένων ατόμων που ενσαρκώνουν
αυτούς τους θεσμούς είναι ίδιον των χωρών που δε διαθέτουν δημοκρατική
πολιτική παράδοση. Και σε αυτή τη δυσχέρεια άρθρωσης κριτικού πολιτικού
λόγου πατούν οι διάφοροι λαϊκιστές που καλούν σε συγκεντρώσεις έξω από
σπίτια πολιτικών ή ρίχνουν κορώνες του τύπου «είναι όλοι πουλημένοι».
Η τάση αυτή αποτυπώνεται και στις τωρινές κινητοποιήσεις στο πάνω
μέρος της πλατείας Συντάγματος, ακριβώς έξω από τη Βουλή, όπου η
σημαιοστόλιστη αγανάκτηση της μούντζας συμπορεύεται με την πατριωτική
ρητορεία περί προδοσίας από τους πολιτικούς.
Φυσικά και πρέπει να καταγγέλλονται και συγκεκριμένα άτομα,
23. Οι πρώτες πολιτικές πράξης ρίψης τούρτας σημειώθηκαν στις ΗΠΑ κατά τη δεκαετία του
’60, από μέλη της Αντικουλτούρας, και είχαν ως στόχο εκπροσώπους του συντηρητικού κατεστημένου της εποχής. Υπό αυτή την έννοια αποτελούν μια αναβίωση παλαιότερων, αντίστοιχων,
πρακτικών των ντανταϊστών και των σουρεαλιστών. Από τότε έχουν πέσει θύματα ρίψης
τούρτας διάφορες περσόνες του παγκόσμιου θεάματος, από τον Άντι Γουόρχολ μέχρι τον
Ν. Σαρκοζί και από τον Μπιλ Γκέιτζ μέχρι το γάλλο «φιλόσοφο-σταρ», Μπερνάρ Ανρί Λεβί
(5-6 φορές) και τον Ντάνυ Κον Μπεντίντ. Σε γαλλόφωνες χώρες, μάλιστα, όπως το Βέλγιο,
η Γαλλία ή ο Καναδάς δραστηριοποιούνται σήμερα και συλλογικότητες που επιδίδονται στο
«ζαχαροπλαστικό αντάρτικο πόλης» (Guérilla pâtissière), με αρκετές επιτυχίες. Το γεγονός
ότι η πράξη της τουρτοριξίας έχει υιοθετηθεί και από ακροδεξιούς κύκλους (όπως στην
επίθεση κατά του Α. Αλαβάνου στον Άγιο Παντελεήμονα) δεν αλλάζει κάτι, εφόσον αυτά τα
περιστατικά εντάσσονται στη λαϊκίστικη συμπεριφορά αυτών των κύκλων, που προσπαθούν,
μέσω θεαματικών πράξεων, να κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Η ίδια η πράξη της
ρίψης τούρτας εκφράζει ένα σουρεαλιστικό και αντι-εξουσιαστικό πνεύμα που δεν έχει καμία
σχέση με τον ψευτο-μιλιταρισμό και την τραμπούκικη λογική αυτών των ακροδεξιών ομάδων
(οι οποίες, διόλου τυχαία, ως επί το πλείστον δεν πετούν τούρτες, αλλά τρομοκρατούν και
μαχαιρώνουν). Αυτές οι διευκρινήσεις είναι αναγκαίες, καθώς το κλίμα που καλλιεργείται
από διάφορους ασόβαρους φιλελεύθερους οδηγεί σε μια λογική η οποία ταυτίζει τις σουρεαλιστικές παρεμβάσεις με το νεοναζιστικό τραμπουκισμό.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, εκφράζει μια αδυναμία να υπερβούμε
το επίπεδο των «προσώπων» προκειμένου να ασκήσουμε πολιτική κριτική
στους θεσμούς και τις δομές τις οποίες υπηρετούν και εκφράζουν αυτά τα
πρόσωπα. Διότι μόνο μέσα από μια τέτοια, «απρόσωπη» κριτική, μπορεί να
τεθεί ζήτημα αλλαγής των θεσμών. Μόνο μέσα από μια τέτοια προσέγγιση
μπορεί να τεθεί το κεντρικό και θεμελιώδες ερώτημα της πολιτικής: τι
είδους θεσμούς θέλουμε; Πώς θέλουμε να κυβερνάται η κοινωνία;
Πώς θέλουμε να είναι οργανωμένες οι κοινωνικές σχέσεις; Λογικό είναι
να συμβαίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, σε μια χώρα με περιορισμένη
δημοκρατική παράδοση, σε μια χώρα, με άλλα λόγια, δίχως ουσιαστική
παράδοση αυτόνομων κοινωνικών κινημάτων, όπου η πολιτική γινόταν
πάντοτε αντιληπτή κυρίως ως προσπάθεια να αποσπάσουμε προνόμια από
την εκάστοτε εξουσία. Φυσικά η Ελλάδα δεν είναι θεοκρατική χώρα και
άλλωστε είδαμε ότι ακόμα και μέσα σε χώρες των οποίων η κουλτούρα
διέθετε μέχρι σήμερα πολύ λιγότερα χειραφετητικά στοιχεία -όπως στον
αραβικό κόσμο-, οι λαοί εξεγείρονται και προσπαθούν να επιβάλλουν τη
δικιά τους θέληση, παρά τις πολιτικές και οργανωτικές αδυναμίες που
αντιμετωπίζουν.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο, υπό αυτή την έννοια, πως διεξάγεται μια
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ολόκληρη προσπάθεια η αγανάκτηση του κόσμου να στραφεί αποκλειστικά
σε τέτοιου είδους, λαϊκιστικά αδιέξοδα. Ο Πάγκαλος, για παράδειγμα, ως
έμπειρος επαγγελματίας πολιτικός, γνωρίζει ότι με το να λέει τόσες προκλητικές
ηλιθιότητες μαζεμένες, θα τραβήξει πάνω του τα βέλη και την αγανάκτηση
των πολιτών. Έχει αναλάβει έναν ιδιότυπο ρόλο αποδιοπομπαίου βίσωνα, ο
οποίος προς το παρόν λειτουργεί καλά: αντί οι πολίτες να επιτίθενται στο
ίδιο το κοινοβουλευτικό σύστημα, επιτίθενται στον Πάγκαλο, παρασυρόμενοι
από την προκλητικότητα, την ανηθικότητα και την έλλειψη καλλιέργειας που
τον διακρίνουν.

να αλλάξει ή να αναθεωρήσει τις πρακτικές του, ειδικά υπό το βάρος των
κοινωνικοοικονομικών αλλαγών που βρίσκονται εν εξελίξει.

Άλλωστε η «προσωποποίηση» του πολιτικού ζητήματος επιτρέπει
να μην κάνουμε την απαραίτητη αυτοκριτική και ουσιαστικά αναπαράγει,
με αντεστραμμένη μορφή, το μοντέλο των πελατειακού τύπου πολιτικών
σχέσεων. Αν μέχρι σήμερα τρέχαμε πίσω από το βουλευτή για να μας
διορίσει τα παιδιά ή για να ζητήσουμε κάποια άλλη εξυπηρέτηση, σήμερα
του εκφράζουμε την αγανάκτησή μας επειδή έπαψε να έχει το ρόλο στον
οποίο μας είχε συνηθίσει. Υπό αυτήν την έννοια, η αποκλειστικά θυμικού
τύπου αγανάκτηση απέναντι στους πολιτικούς συνιστά μάλλον συνέχεια
παρά ξεπέρασμα της παθητικής στάσης που απλώς ζητά προνόμια από το
Κράτος. Το πέρασμα, με άλλα λόγια, από μια ασαφή αγανάκτηση ενάντια
στα πρόσωπα στην κριτική και την αμφισβήτηση των θεσμών που αυτά τα
πρόσωπα ενσαρκώνουν ή εκπροσωπούν δε μπορεί παρά να συνδέεται με
ένα είδος αυτοκριτικής, δηλαδή με τη συνειδητοποίηση του γεγονότος πως
οποιαδήποτε αλλαγή στο κυρίαρχο πολιτικό και οικονομικό σύστημα δε
μπορεί παρά να συνεπάγεται αλλαγές και στην καθημερινή μας ζωή, στις
βλέψεις και τις επιθυμίες που καθορίζουν την ύπαρξη μας.
Και αυτήν ακριβώς τη δυνατότητα καθιστούν αδύνατη όλες αυτές
οι αναλύσεις που εστιάζουν, με αυτομαστιγωματικό συχνά τρόπο, στα
διεφθαρμένα ήθη «του Έλληνα» και υπονοούν την ύπαρξη μιας κάποιας
οντολογικής κακοδαιμονίας του έθνους («η Ελλάδα είναι ένα ιστορικό λάθος»
είχε πει κάποτε ο μακαρίτης ο Αξελός). Αυτές οι δήθεν διαυγείς αναλύσεις
απλώς αναπαράγουν τη θεμελιώδη αντίληψη ότι «μαζί τα φάγαμε», χωρίς
να λένε τίποτε περισσότερο. Διότι, εκτός του πασιφανούς γεγονότος ότι «δεν
τα φάγαμε» όλοι μαζί, υπάρχει και το εξής, λιγότερο ίσως πασιφανές αλλά
εξίσου αληθές: παρ’ ότι στην Ελλάδα η έλλειψη σοβαρής κρατικής οργάνωσης
ευνοεί την ανάπτυξη μιας κουλτούρας καθημερινής μικροδιαφθοράς σε
διάφορα επίπεδα, αυτό επουδενί δε σημαίνει ότι κάποιος που κάποτε, π.χ.,
έδωσε φακελάκι ή πλήρωσε για να πάρει το δίπλωμα οδήγησης, δε μπορεί

Η δήθεν κριτική στάση της κυρίαρχης δημαγωγίας, τόσο της
κυβερνητικής (Πάγκαλος κ.λπ.) όσο και τις «δημοσιογραφικής» (Καθημερινή,
ΣΚΑΪ, Athens Voice κ.λπ.), που επιτίθεται, υποτίθεται, στις βεβαιότητες του
«κοινού νου», το μόνο που κάνει είναι να οδηγεί σε μια καθαρά ετερόνομη
μοιρολατρία, η οποία αναπαράγει τις χειρότερες πτυχές του ετερόνομου
νεοελληνικού φαντασιακού, όπως συμπυκνώνονται στο περίφημο ρητό
«εγώ θα σώσω το ρωμέικο;». Αυτή η γενικευμένη, «πολιτιστικού» τύπου,
αυτοενοχοποίηση αποτελεί βασικό ανασχετικό παράγοντα για την πολιτική
συνειδητοποίηση και ωρίμανση μιας κοινωνίας. Διότι για να γίνει ένας λαός
υπεύθυνος και να αναλάβει τις ευθύνες των λαθών του, πρέπει να πιστεύει ότι
τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Αλλιώς απλώς βολεύεται στην αυτάρεσκη
μοιρολατρία του και συνεχίζει να περιμένει από κάποιους άλλους να λύσουν
για αυτόν τα δικά του προβλήματα: «ο Έλληνας πάντα ο ίδιος θα είναι»24.
Οι Δημοκρατίες μιλάνε στις πλατείες
Η πάλη ενάντια σε αυτήν την απάθεια και τη μοιρολατρία απαιτεί
την ενεργή πολιτική κινητοποίηση των πολιτών, κάτι που με μοναδικό -για
την πρόσφατη ιστορία στην Ελλάδα- τρόπο αναδύεται αυτές τις μέρες.
Οι καθημερινές συγκεντρώσεις δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων δείχνουν ότι
ένα κομμάτι της κοινωνίας προσπαθεί να πάρει την κατάσταση στα χέρια
του. Και αν από τη μία, ένα μεγάλο κομμάτι διαδηλωτών αρκείται στην
εκτόνωση με γηπεδικού ύφους συνθήματα, από την άλλη, αυτό στο οποίο
πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας και την υποστήριξή μας, είναι το
αυτόνομο και δημοκρατικό στοιχείο που αναδύεται από την οριζόντια
24. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, υπό αυτή την έννοια, που μια ανάλογη κουλτούρα μοιρολατρίας
και συλλογικής αυτοενοχοποίησης συναντάται και στη σημερινή Τυνησία. Παρ’ όλο που ο
λαϊκός ξεσηκωμός που έριξε το καθεστώς Μπεν Αλί είναι ακόμα νωπός, πολλοί άνθρωποι
συνεχίζουν να πιστεύουν ότι «ο Άραβας είναι Άραβας», ότι «σε αυτή τη χώρα δε γίνεται
τίποτε» και να προσπαθούν απλώς να βρουν ατομικές λύσεις σε προβλήματα καθαρά
κοινωνικά (οι περισσότεροι αναζητώντας τρόπους φυγής προς τη Γαλλία). Αντλούμε αυτές
τις παρατηρήσεις από το υλικό της ομάδας Lieux Communs από το Παρίσι, τα μέλη της
οποίας κατέβηκαν για δέκα ημέρες στην Τύνιδα και μίλησαν με κόσμο που πήρε μέρος στην
εξέγερση. Ο γαλλομαθής αναγνώστης μπορεί να δει σχετικά τη μπροσούρα με τα συμπεράσματα και τις εντυπώσεις αυτής της εξόρμησης: « Les soulèvements arabes face au vide
occidental. L’exemple tunisien » [«Οι αραβικοί ξεσηκωμοί απέναντι στο κενό της Δύσης. Το
παράδειγμα της Τυνησίας»], μέρος πρώτο και δεύτερο (http://www.magmaweb.fr/spip/spip.
php?article490).
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αυτοοργάνωση, τις πολυπληθείς λαϊκές συνελεύσεις, τις αμεσοδημοκρατικές
διαδικασίες, τον πολιτικό λόγο των απλών πολιτών. Τα ψηφίσματα χιλιάδων
ανθρώπων από τις πλατείες είναι ξεκάθαρα: «Άμεση Δημοκρατία τώρα!».
Είναι ίσως η πρώτη φορά που τίθεται ως πρόταση ευθέως ένα άλλο πολιτικό
πρόταγμα που επιδιώκει να αντικαταστήσει το απαξιωμένο και ολιγαρχικό
«αντιπροσωπευτικό» σύστημα25.
Τις ώρες που γράφονται αυτές οι παράγραφοι γινόμαστε ίσως
μάρτυρες ενός νέου κινήματος που φανερώνει με τον πιο όμορφο τρόπο
πώς η δημιουργική ικανότητα των ανθρώπων μπορεί να διαρρήξει την
καθημερινότητα και να αρχίσει να θέτει σε κίνηση την κοινωνία. Είναι προς το
παρόν άγνωστο αν αυτό το κίνημα θα ριζώσει και μπορέσει να δρομολογήσει
διαδικασίες συνολικής αμφισβήτησης των σύγχρονων θεσμών και αξιών και
πειράματα αυτοθέσμισης, εφόσον έρχεται αντιμέτωπο με την παθητικότητα
του μεγαλύτερου μέρους της κοινωνίας, η οποία δε φαίνεται να έχει επηρεαστεί
από την καθεαυτό δημοκρατική συνιστώσα των κινητοποιήσεων (αυτό που θα
μπορούσαμε να ονομάσουμε «κάτω μέρος της πλατείας Συντάγματος»). Το
μεγάλο ερώτημα είναι αν ο θυμός και η αγανάκτηση του πολύ κόσμου, που
θα συνεχίσει να φουντώνει, καταφέρει να συνδεθεί με τα αιτήματα της άμεσης
δημοκρατίας που έχουν εκφράσει οι λαϊκές συνελεύσεις, αρχής γενομένης
από αυτήν του Συντάγματος, αποβάλλοντας τις αρνητικές τάσεις που
περιγράψαμε παραπάνω. Τα κινήματα των λαϊκών συνελεύσεων αναδύθηκαν
μέσα σε μια συγκυρία όπου λείπουν οι καθημερινοί αγώνες κι έτσι η εξέλιξή
τους επηρεάζεται από την εμφάνιση ή μη ευρύτερων κινημάτων (απεργίες,
καταλήψεις εργασιακών χώρων και πανεπιστημιακών σχολών κ.λπ.), εφόσον
αν δεν παρακωλυθεί, με κάποιο τρόπο, η οικονομική και παραγωγική
διαδικασία, δύσκολα μπορεί να ασκηθεί ουσιαστική πίεση στους κατέχοντες
την εξουσία.
Ωστόσο, αυτό που καταρχάς έχει σημασία είναι ότι ο πολιτικός αγώνας φαίνεται να ξαναζωντανεύει. Τα σπέρματα αυτονομίας που εκφράστηκαν
μέσα και από την εξέγερση του Δεκεμβρίου, πριν από 3 χρόνια καθώς και
η επιθυμία κοινωνικών κομματιών να πάρουν τις τύχες τους στα χέρια τους
και να εξεγερθούν ενάντια στην εκπτώχυνση (όχι απλώς οικονομική αλλά
πολιτιστική και ανθρωπολογική) της ζωής τους, έρχονται στην επιφάνεια και
δείχνουν πιο αποφασισμένα από ποτέ να ταρακουνήσουν ορισμένα θεμέλια
και στεγανά αυτής της κοινωνίας.
25. Βλ. σχετικά και το κείμενό μας, «Κάτω οι γραφειοκρατίες, πάνω οι πλατείες» (στο
μπλογκ της ομάδας μας: http://protagma.wordpress.com/).

Πολιτική Ομάδα για την Αυτονομία

Η μετανάστευση, τα τείχη και τα αδιέξοδα της Δύσης
Η πανελλήνια απεργία πείνας των 300 μεταναστών, που κράτησε
44 μέρες (25/1-9/3/2011), λοιδορήθηκε από το σύνολο των πολιτικών
δυνάμεων (συμπεριλαμβανομένων και των κομμάτων της αριστεράς) και
των ΜΜΕ, ενώ δεν απέσπασε σε καμία περίπτωση τη συμπάθεια της
ελληνικής κοινωνίας. Επιπλέον δεν κατάφερε να ικανοποιήσει απόλυτα
τα αιτήματα των απεργών1. Παρ’ όλα αυτά υπήρξε ένα εγχείρημα άκρως
επιτυχημένο και νικηφόρο: όχι μόνο επειδή έδειξε τη δύναμη που μπορεί
να έχει ένα αυτό-οργανωμένο εγχείρημα, το οποίο δεν «καπελώνουν» οι
διάφορες αριστερές (και συχνά και αναρχικές) γραφειοκρατίες, αλλά και
για τον πρόσθετο λόγο ότι έθεσε με τρόπο πιεστικό ένα ζήτημα από το
οποίο εύκολα αποστρέφουμε το βλέμμα μας. Το ζήτημα της λεγόμενης
παράνομης μετανάστευσης, ωστόσο, αποτελεί μια εξέλιξη δομικά και
εγγενώς, θα μπορούσε κανείς να πει, συνδεδεμένη με τη μοίρα των κοινωνιών
μας. Μπορεί να μας σοκάρουν οι σκηνές των ακροδεξιών πογκρόμ, μέρα
μεσημέρι, στο κέντρο της Αθήνας, όπως και τα πλάνα με κατοίκους του
Αγίου Παντελεήμονα να ουρλιάζουν στους μετανάστες «είστε ζώα, δε σας
θέλουμε εδώ, τσακιστείτε αδειάστε μας τη γωνιά», ωστόσο δεν πρόκειται
για φαινόμενα ουρανοκατέβατα. Στην πραγματικότητα αποτελούν απλώς
τις πιο θεαματικές εκφράσεις μιας πολύ πιο μακροχρόνιας διαδικασίας.
Σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου, η μετανάστευση αποτελεί το μόνο
τρόπο επιβίωσης. Μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες, όπως γυναίκες,
εθνικές μειονότητες, γηγενείς και ανιθαγενείς, προσπαθούν απεγνωσμένα
να εγκαταλείψουν τον τόπο καταγωγής τους για να επιβιώσουν ενώ
παράλληλα κινδυνεύουν ιδιαίτερα να πέσουν θύματα trafficking. Οι άνθρωποι
1. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. την ιστοσελίδα της Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης της
Αθήνας: http://hungerstrike300.espivblogs.net/
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που παίρνουν την απόφαση να μεταναστεύσουν, ως μέρος της στρατηγικής
επιβίωσης, σπάνια έχουν εναλλακτικά σχέδια. Γι’ αυτό και ουσιαστικά,
η μετανάστευση υπό τέτοιες συνθήκες δεν μπορεί να αποτελεί ελεύθερη
επιλογή.

μέσα στο οποίο εντάσσονται αλλά και τα διακυβεύματα που θέτουν, ως
φαινόμενο, στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, οι οποίες τις κάνουν, παρά
το αναλογικά μικρό τους μέγεθος, να θέτουν βαθιά προβλήματα.

Τα σύγχρονα μεταναστευτικά ρεύματα προς την Ευρώπη συνιστούν
μία μόνο διάσταση των μετακινήσεων πληθυσμών, κυρίως από τις χώρες
του τρίτου κόσμου στις χώρες του πρώτου κόσμου. Σήμερα εκτιμάται
ότι τουλάχιστον 200 εκατομμύρια άτομα ζουν σε χώρες στις οποίες δε
γεννήθηκαν. Είτε από ανάγκη για καλύτερη ζωή είτε υπό το φόβο της δίωξης,
μετανάστες και πρόσφυγες διανύουν τεράστιες αποστάσεις αναζητώντας
το δικαίωμα στη ζωή και στην αξιοπρεπή διαβίωση. Η άνιση κατανομή
του πλούτου, το τεράστιο δημόσιο χρέος των χωρών του τρίτου κόσμου,
τα αυταρχικά και διεφθαρμένα καθεστώτα σε χώρες της Αφρικής και της
Ασίας οδηγούν συχνά στην πείνα, στις αρρώστιες και στην εξαθλίωση.
Έτσι καθηλώνονται στην υπανάπτυξη εκατοντάδες εκατομμύρια κυρίως
Αφρικανών και Ασιατών. Ανάσα για τα δισεκατομμύρια των εξαθλιωμένων
και φτωχών αποτελούν τα 225 δισεκατομμύρια δολάρια των εμβασμάτων
των μεταναστών, που προέρχονται κυρίως από την Ευρώπη και τη Βόρεια
Αμερική, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.
Η μετανάστευση παρουσιάζεται συχνά ως σύγχρονο φαινόμενο.
Οι άνθρωποι όμως πάντα μετανάστευαν σε ολόκληρο τον κόσμο. Για
παράδειγμα, το διάστημα 1815-1914, περίπου 60 εκατομμύρια άνθρωποι,
προερχόμενοι κυρίως από την Ευρώπη, μετανάστευσαν στην Αμερική,
την Ωκεανία, τη Νότια και Ανατολική Αφρική. Επιπλέον, 10 εκατομμύρια
άνθρωποι μετακινήθηκαν από τη Ρωσία στη Σιβηρία και την Κεντρική
Ασία. Περίπου 12 εκατομμύρια Κινέζοι και 6 εκατομμύρια Ιάπωνες
μετακινήθηκαν στην Ανατολική και Νότια Ασία και 1,5 εκατομμύριο
άνθρωποι μετανάστευσαν από την Ινδία στη Νοτιοανατολική Ασία και
στη Νότια και Ανατολική Αφρική. Σήμερα, ο αριθμός των ατόμων, που
διασχίζουν διεθνή σύνορα, είναι πολύ μικρός συγκριτικά με τον αριθμό
αυτών που παραμένουν στη χώρα τους. Από τα 6,4 δις, στα οποία ανέρχεται
ο παγκόσμιος πληθυσμός, σχεδόν 200 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν εκτός
της χώρας καταγωγής τους, δηλαδή ένας στους 35, ή περίπου το 3% του
παγκόσμιου πληθυσμού.
Αυτό, ωστόσο, που έχει σημασία, είναι να δούμε την ιδιομορφία
των σύγχρονων μορφών μετανάστευσης, το κοινωνικοϊστορικό πλαίσιο

Οι κοινωνικές και ανθρωπολογικές αντιφάσεις της κοινωνίας
της κατανάλωσης
Σύμφωνα με την ανάλυσή μας, το μεταναστευτικό είναι ένα
ζήτημα που θέτει μια σειρά ερωτημάτων τα οποία καταδεικνύουν
ορισμένες θεμελιώδεις και οιονεί αξεπέραστες, μέσα στα υφιστάμενα
πλαίσια, αντιφάσεις. Αντιφάσεις όχι μόνο οικονομικές και κοινωνικές αλλά
ευρύτερα ανθρωπολογικές: σχετικές με τον τύπο κοινωνίας, με το είδος
κοινωνικής θέσμισης, που συναντάμε μέσα στο δυτικό κόσμο αλλά και στις
ανεπτυγμένες χώρες, γενικότερα2.
Δε θα ήταν άστοχη η παρατήρηση ότι το μεταναστευτικό είναι ένα
από τα προβλήματα που θέτουν με αρκετά επείγοντα τρόπο το ερώτημα
το σχετικό με τον τύπο κοινωνίας που θεωρούμε δίκαιο και αξιοβίωτο.
Κι αυτό καθώς πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο συνδέεται εγγενώς
με τον τρόπο ζωής που διάγει η μεγαλύτερη πλειονότητα των ανθρώπων
μέσα στις ανεπτυγμένες χώρες της Δύσης αλλά και του Πρώτου Κόσμου,
γενικότερα.
Δεδομένου ότι οι φυσικοί και οι διατροφικοί πόροι του πλανήτη
είναι περιορισμένοι -εφόσον δε ζούμε μέσα σε κοινωνίες μετασπάνης-, είναι
προφανές ότι οι ανέσεις και η υλική ευμάρεια τις οποίες απολαμβάνουν οι
κοινωνίες μας (ανεξαρτήτως, σε αυτό το πρώτο επίπεδο, του τρόπου με τον
οποίο κατανέμεται αυτή η ευμάρεια στο εσωτερικό τους) θεμελιώνονται
στη σχετική ή απόλυτη εξαθλίωση των υπόλοιπων περιοχών του πλανήτη,
στις οποίες, άλλωστε, βρίσκεται συγκεντρωμένη και η μεγάλη πλειονότητα
των κατοίκων του. Δεν πρόκειται εδώ μόνο για τους πολέμους ή τις
στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και των συμμάχων τους ούτε απλώς
για τους λιμούς που προκαλούνται από τις απότομες ανόδους των τιμών
2. Πρόκειται για τις περίφημες χώρες «με ανώτερο εισόδημα» (high income countries) κατά την
έκφραση της Παγκόσμιας Τράπεζας. Είναι οι χώρες μέσα στις οποίες υπάρχει μια ισχυρή μεσαία
τάξη, που απολαμβάνει μια σχετική οικονομική άνεση, η οποία μεταφράζεται σε ένα ετήσιο μέσο
κατά κεφαλήν εισόδημα ανώτερο των 12.196 δολαρίων. Χονδρικά πρόκειται για τις δυτικές χώρες συν την Ιαπωνία, τις «ασιατικές τίγρεις» (Ν. Κορέα, Ταϊβάν, Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη) και
ορισμένες αραβικές χώρες (Μπαχρέιν, Σ. Αραβία, Ην. Αραβικά Εμιράτα κ.λπ.).
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βασικών διατροφικών αγαθών εξαιτίας της κερδοσκοπίας των δυτικών
μεγαλοεπενδυτών με τα παράγωγα και άλλα συναφή χρηματοοικονομικά
προϊόντα· πρόκειται, αντίθετα, για το σύνολο του τρόπου ζωής των
ανεπτυγμένων χωρών του πλανήτη, για τη θεμελιώδη λογική της κοινωνικής
τους θέσμισης, η οποία καθορίζει τις προτεραιότητές τους, τόσο σε επίπεδο
επίσημης πολιτικής όσο και σε επίπεδο καθημερινών συνηθειών και
φιλοδοξιών των πληθυσμών: είναι οι συνέπειες αυτού του μοντέλου και
το σύνολο των σχέσεων που διατηρεί ο λεγόμενος Πρώτος Κόσμος με τον
υπόλοιπο κόσμο που οδηγούν τόσους ανθρώπους να εγκαταλείπουν τις
πατρίδες τους για να μεταναστεύσουν προς τους παραδείσους του Πρώτου
Κόσμου και ιδιαίτερα της Δύσης.

Μια ρευστή γραμμή μεταξύ «νομιμότητας» και της «παρανομίας» είναι η
κατάσταση για την πλειοψηφία των μεταναστών και μεταναστριών που ζουν
και εργάζονται στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικά της σημερινής κατάστασης
είναι η εκμετάλλευση των μεταναστών, τα διαμεσολαβητικά κυκλώματα, η
καταναγκαστική πορνεία, η αστυνομική βία, ο παραλογισμός και η άγνοια
της δημόσιας διοίκησης.

Αυτό που διακυβεύεται εν προκειμένω είναι η πλήρης αποτυχία του
καπιταλισμού να επιλύσει το πρόβλημα της ανάπτυξης του Τρίτου Κόσμου.
Από τη μια μεριά απομυζεί την περιφέρεια με σκοπό την ευημερία του
κέντρου και από την άλλη αδυνατεί να ενσωματώσει τους ανθρώπους που
κατευθύνονται προς τις καπιταλιστικές μητροπόλεις, είτε σπρωγμένοι από
την ανέχεια είτε γοητευμένοι από την παγκοσμιοποιημένη, πλέον, διάχυση
των καταναλωτικών προτύπων της κοινωνίας της αφθονίας. Μπορεί οι
υποστηρικτές του καπιταλισμού να έχουν ως βασικό τους επιχείρημα
τη διαπίστωση ότι κανένα άλλο κοινωνικό και οικονομικό σύστημα στην
ιστορία δεν κατάφερε να παράγει τέτοια επίπεδα υλικής ευημερίας για
ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ωστόσο, αυτή η άποψη είναι στενά
δυτικοκεντρική. Κι αυτό επειδή, αν δούμε τι συμβαίνει έξω από το δυτικό
κόσμο, τότε εύκολα διαπιστώνουμε δύο πράγματα: πρώτον, ότι αυτή η,
χωρίς ιστορικό προηγούμενο, ευημερία -ανεξαρτήτως και οποιασδήποτε
άλλης (πολιτικής, οικολογικής κ.λπ.) κριτικής μπορεί να της ασκηθεί-,
περιορίζεται μόνο σε ένα μικρό κομμάτι του πλανήτη· δεύτερον, ότι τα
υπόλοιπα κομμάτια του πλανήτη δεν παραμένουν απλώς υποανάπτυκτα
και ανίκανα να φτάσουν τους καπιταλιστικούς ρυθμούς οικονομικής
μεγέθυνσης αλλά, επιπλέον, υφίστανται τις συνέπειες της υδροκέφαλης
ανάπτυξης του Πρώτου Κόσμου.
Οι δυτικές πολιτικές απέναντι στο πρόβλημα
Στην Ελλάδα, η πολιτική για τη μετανάστευση που εφαρμόζεται
σήμερα από τη σοσιαλφιλελεύθερη κυβέρνηση του Πα.Σο.Κ συμβαδίζει με
τις πολιτικές επιλογές τη Νέας Δημοκρατίας και αποτελεί προέκταση της
έντονα περιοριστικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. παρακάτω).

Παράλληλα, όμως, και οι κυβερνήσεις της Ευρωπαικής Ένωσης
έχουν υιοθετήσει μια πολιτική της πάση θυσία αποτροπής της μαζικής
εισόδου των μεταναστών στην Ευρώπη. Ενισχύουν το κοινό ευρωπαϊκό
συνοριακό σώμα FRONTEX με περιπολίες και δημιουργία παραρτημάτων
σε χώρες της Μεσογείου και στην Ελλάδα, ενθαρρύνουν τη δημιουργία
στρατοπέδων συγκέντρωσης σε χώρες της Βόρειας Αφρικής, τις άτυπες
επαναπροωθήσεις και τις απελάσεις, το ηλεκτρονικό φακέλωμα και την
πολύπλευρη ενίσχυση της Συνθήκης Σέγκεν (που αναστέλλεται κατά βούληση
όταν πρόκειται να ελεγχθεί η ροή προσώπων, όπως για παράδειγμα στις
διεθνείς αντιπαγκοσμιοποιητικές κινητοποιήσεις). Χαρακτηριστικό στοιχείο
της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά το ευρωπαϊκό «Σύμφωνο
για τη μετανάστευση και το άσυλο» που οδηγεί στην προσφυώς λεγόμενη
«Ευρώπη- φρούριο», στην επιλεκτική μετανάστευση που αφορά μικρό μόνο
αριθμό μεταναστών με επαγγελματικές δεξιότητες και ειδίκευση. Είναι ένα
Σύμφωνο με την σφραγίδα των ευρωπαϊκών ολιγαρχιών της νεοφιλελεύθερης
«ορθοδοξίας» και μακριά από κάθε αρχή ανθρωπισμού και αλληλεγγύης.
Μια προσεκτικότερη ματιά, ωστόσο, δείχνει ότι η ακραιφνώς
φορντιστική αυτή ρύθμιση, που ισχύει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν
αποτελεί ένα απλό απομεινάρι των πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών και
του μοντέλου των «προσκεκλημένων εργατών» που ξεχάσαμε να πετάξουμε
στο σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας. Η αντίφαση μεταξύ μιας πολιτικής που
υπακούει σε νόμους μιας αυστηρώς ρυθμιζόμενης αγοράς εργασίας και μιας
πραγματικότητας όπου ο κανόνας τείνει να γίνει η πλήρης απορρύθμιση, δεν
είναι προϊόν ούτε δυσλειτουργίας ούτε ιδεοψυχαναγκαστικής εμμονής του
κράτους και των καπιταλιστών. Είναι, αντιθέτως, μια άκρως αποτελεσματική
διαδικασία παραγωγής και αναπαραγωγής ενός ευάλωτου προλεταριάτου
που σε πολιτικό-διοικητικό επίπεδο δεν έχει δικαίωμα ύπαρξης και σε
οικονομικό επίπεδο έχει δικαίωμα μόνο στην υπερεκμετάλλευση. Για να
το πούμε πιο απλά: ο στόχος δεν είναι το ερμητικό κλείσιμο των συνόρων,
όσο και αν στην Ισπανία και στην Ελλάδα ο καθημερινός πόλεμος στις
κερκόπορτες λαμβάνει θεαματικές διαστάσεις· τους χρειαζόμαστε τους
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μετανάστες. Τους χρειαζόμαστε όμως μόνο ως φτηνή εργασία. Καλύτερος
τρόπος από την «παρανομία» τους ή στην καλύτερη των περιπτώσεων τους
χαμηλούς μισθούς και τις προβληματικές έως εφιαλτικές συνθήκες εργασίας
(π.χ. Μανωλάδα) δεν έχει ακόμα επινοηθεί από τους έλληνες εργοδότες.

και της «βιώσιμης ανάπτυξης»: αποτελούν και αυτές ατελείς λύσεις
«ανανέωσης» του συστήματος που απλώς μεταθέτουν την επίλυση του
προβλήματος σε κάποιο απροσδιόριστο μέλλον. Και, υπό αυτή την έννοια,
συνιστούν ακόμα μια εκδήλωση της κουλτούρας της ανευθυνότητας που
είναι σύμφυτη με το σημερινό καπιταλισμό και βρίσκει την αρχετυπική της
έκφραση στη λογική του δανεισμού: δανείζομαι μέχρι υπερχρέωσης, δίχως
να ενδιαφέρομαι για το πώς (και αν!) θα καταφέρω ποτέ να ξεπληρώσω
το χρέος μου. Ανάλογης έμπνευσης είναι και η λογική που εκφράζεται στη
συνθήκη «Δουβλίνο 2», στην ευρωπαϊκή κλίμακα. Το πρακτικό αποτέλεσμα
αυτής της συνθήκης είναι ότι χώρες που αποτελούν όρια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, μετατρέπονται σε ανθρώπινες χωματερές, ούτως ώστε οι
διευθύνουσες ελίτ των ευρωπαϊκών χωρών να αποφεύγουν να ασχοληθούν
με ένα ιδιαίτερα επείγον ζήτημα. Στο βαθμό που χώρες σαν την Ελλάδα
«κρατάνε» ακόμη και μπορούν να δέχονται κι άλλους μετανάστες, εμείς οι
ευρωπαίοι μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι.

Ωστόσο αυτή η λογική δε μπορεί να διαιωνίζεται, εφόσον η αυξανόμενη
έλευση μεταναστευτικών ροών δημιουργεί επιπλοκές. Αυτό φαίνεται ακόμα
περισσότερο σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, όπως η σημερινή, οπότε
και οι δυτικές οικονομίες δε μπορούν να απορροφήσουν ικανό αριθμό
φθηνού εργατικού δυναμικού. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, η ύφεση και
η πτώση των ρυθμών ανάπτυξης κυρίως σε τομείς όπως ο τουρισμός και η
οικοδομή, στους οποίους απασχολούνται κατά κύριο λόγο οι μετανάστες,
οδηγεί σε μείωση ευκαιριών για δουλειά και συμπίεση των ήδη χαμηλών
μεροκαμάτων. Μια ανάλογη περίπτωση βιώνουμε τον τελευταίο καιρό. Οι
νέες συνθήκες που προκύπτουν από τη διεθνή οικονομική κρίση αναμένεται
να δημιουργήσουν περαιτέρω επιδείνωση της θέσης των πληθυσμών που
μετακινούνται, οδηγώντας στην αύξηση των ρυθμών της μετανάστευσης.
Η χρηματοπιστωτική κρίση αλληλεπιδρά με την κλιματική κρίση και τη
διατροφική κρίση που μαστίζει ιδιαίτερα τις χώρες του φτωχού Νότου και
έχει ολέθριες επιπτώσεις.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, όπου περισσότερο συγκυριακού τύπου
παράγοντες διαπλέκονται με παράγοντες «δομικούς», η αυξανόμενη
μετανάστευση προς τις δυτικές χώρες συνιστά ένα από τα «αντικειμενικά»
ή «υλικά» όρια τα οποία (μαζί με την οικολογική καταστροφή του πλανήτη)
καταδεικνύουν τα ανυπέρβλητα εμπόδια που αντιμετωπίζει το κοινωνικό
μοντέλο των χωρών του Πρώτου Κόσμου. Δε θα αποτελούσε υπερβολή
αν λέγαμε ότι η μόνη βιώσιμη λύση στο πρόβλημα θα ήταν ο ριζικός
μετασχηματισμός των κοινωνιών μας. Aπό τη στιγμή που οι κοινωνίες του
Πρώτου Κόσμου δε δείχνουν να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το ζήτημα,
η έλευση των μεταναστευτικών ροών θα συνεχιστεί ακάθεκτη -εφόσον
διατηρούνται και αναπαράγονται οι αιτίες που την προκαλούν-, δίχως όμως
να υφίσταται η δυνατότητα απορρόφησης και πλήρους ένταξής τους στις
κοινωνίες των χωρών που τις υποδέχονται.
Η κατάσταση μας φέρνει στο νου το οικολογικό πρόβλημα. Με βάση
αυτή την αναλογία, η κατασκευή φραχτών και η οργάνωση περιπολιών από
ειδικά σώματα με σκοπό την παρεμπόδιση της εισόδου των μεταναστών
στην επικράτειά μας, μας θυμίζει την ιδεολογία του πράσινου καπιταλισμού

Η επέλαση των βαρβάρων
Αλλά κάτι ανάλογο ισχύει και για το σύνολο των δυτικών πολιτικών
απέναντι στο μεταναστευτικό. Οι εν λόγω πολιτικές μπορούν να συνοψιστούν
στη λογική της αυτό-περιτοίχισης της δυτικής επικράτειας, είτε μέσω της
κατασκευής πραγματικών φραχτών είτε μέσω της σύστασης σωμάτων
ασφαλείας υπεύθυνων για τη φύλαξη των συνόρων (με τα αντίστοιχα
«κέντρα κράτησης»). Αυτό συμβαίνει επειδή, στην πραγματικότητα, η
λειτουργία των τειχών που ορθώνονται γύρω από το δυτικό κόσμο (στα
σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό, στο Μαρόκο, ενδεχομένως στον Έβρο κ.λπ)
έχει και ένα πολύ σημαντικό «συμβολικό» σκέλος, πέραν του πρακτικούοικονομικού που αναφέραμε προηγουμένως. Σε ό,τι αφορά αυτό το σκέλος
της, η πραγματική λειτουργία των τειχών -όπως, φυσικά, και των θαλάσσιων
και χερσαίων περιπολιών που τα συμπληρώνουν- δεν έχει να κάνει μόνο
με τον περιορισμό ή τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών αλλά και με
τον καθησυχασμό των πληθυσμών εντός του Πρώτου Κόσμου, οι οποίοι
βλέπουν το επίπεδο ζωής τους να απειλείται όλο και περισσότερο από τις
νεοφιλελεύθερες πολιτικές.
Προβάλλοντας την εικόνα ενός κόσμου προστατευμένου και
ασφαλή, μας επιτρέπουν να συνεχίζουμε να ζούμε εν πλήρη ειρήνη μέσα
στους τεχνητούς παραδείσους της κοινωνίας της κατανάλωσης, ακόμα κι αν,
κατά βάθος, γνωρίζουμε ότι τα χρόνια της αφθονίας μας είναι μετρημένα.
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Με το να σκηνοθετεί ένα θεατρικό έργο πολιορκίας και περικύκλωσης
(χαρακτηριστική είναι, υπό αυτή την έννοια, η έκφραση «Ευρώπηφρούριο»), αυτή η λογική της περιτοίχισης μας κάνει να αναζητούμε στο
εξωτερικό των κοινωνιών μας τους υπεύθυνους αλλά και τις αιτίες για
την επιδείνωση της κοινωνικής μας κατάστασης: αντί να στρεφόμαστε
προς τη μεριά των ελίτ που διευθύνουν τις κοινωνίες μας, στεφόμαστε
προς τη μεριά των εξαθλιωμένων μεταναστών που συρρέουν στο κατώφλι
των οχυρωματικών μας έργων. Αντί να αναζητήσουμε στις «δικές μας»
ολιγαρχίες (αλλά και τα πρότυπα ζωής) την ευθύνη για τις συνέπειες των
εφαρμοζόμενων πολιτικών, στρεφόμαστε ενάντια στον αποδιοπομπαίο
τράγο των μη δυτικών πληθυσμών.

περιτοίχισης, μέσα σε αυτά τα πλαίσια, είναι ότι «αποτελούν ένα ουσιώδες
μέσο για την αποκατάσταση αυτής της απομόνωσης, καθώς συντείνουν στην
παραγωγή μιας εικόνας εθνικής αυτάρκειας, αποκρύπτοντας τη δυστυχία
και τη φτώχεια»4. Είναι ένα μέσο εμπέδωσης της ανευθυνότητας ως
θεμελιώδους ανθρωπολογικού χαρακτηριστικού των σύγχρονων κοινωνιών.
Είναι ένα μέσο για να αποκοπούμε μέσα στην προστατευμένη θερμοκοιτίδα
μας από τα δίκτυα εξαρτήσεων και τις υλικές συνέπειες και προϋποθέσεις
της (σχετικής) μας ευμάρειας5.

Αν, όπως έλεγε ο Καστοριάδης, το έθνος συνιστά την πιο ανθεκτική
φαντασιακή σημασία η οποία, ακόμα και υπό την άνοδο της ασημαντότητας
που χαρακτηρίζει τον κόσμο μας κατά τις τελευταίες δεκαετίες, συνεχίζει
να παίζει το ρόλο σημείου αναφοράς, ο περιορισμός του κύρους του από
την ανάπτυξη των υπερεθνικών οργανισμών αλλά και από τη διεθνοποίηση
της οικονομίας, που καταργεί τις παλιές εθνικές οικονομίες, δημιουργεί
τριγμούς ακόμα και σε αυτό το έσχατο σημείο ταύτισης. Μέσα σε αυτά τα
πλαίσια, η δημιουργία ενός κλίματος πολιορκίας δημιουργεί την τεχνητή
εθνική συσπείρωση που δε μπορεί πλέον να προκαλέσει, υπό κανονικές
συνθήκες, το Έθνος-Κράτος.
Ακόμα βαθύτερα όμως, αυτή η λογική της περιτοίχισης, που αποτελεί
την πιο θεαματική έκφραση της στάσης μας απέναντι στο μεταναστευτικό
πρόβλημα, δημιουργεί ένα είδος θερμοκηπίου, το οποίο προστατεύει τους
δυτικούς πληθυσμούς από τις συνέπειες του τρόπου ζωής τους. Όταν ο
Εχούντ Μπαράκ έλεγε ότι «το Ισραήλ είναι μια βίλα στη μέση της ερήμου»3,
στην πραγματικότητα είχε αντιληφθεί κάτι που ισχύει για το σύνολο του
Πρώτου Κόσμου: πρόκειται για έναν παράδεισο ευημερίας, χτισμένο μέσα
σε έναν πλανήτη φτώχειας, στέρησης και βίας. Κι αν οι κοντόθωρες ελίτ
της εποχής μας έχουν επίγνωση αυτής της κατάστασης –ασχέτως αν είναι
ανίκανες να κάνουν κάτι για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειές της-, οι
πληθυσμοί οφείλουν να διατηρηθούν στο μακάριο ύπνο τους, νανουριζόμενοι
από τις κουδουνίστρες της κατανάλωσης και της διασκέδασης, μέσα σε
μια μακάρια απομόνωση. Ο ρόλος της ιδεολογίας της ασφάλειας και της
3. Το αναφέρει η Wendy Brown, Les murs de séparation et le déclin de la souveraineté étatique
[Τα τείχη του διαχωρισμού και η παρακμή της κρατικής κυριαρχίας], Παρίσι, Les prairies
ordinaires, 2009, σ. 165.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, σε επίπεδο συμβολικό, οι μεταναστευτικές
ροές που καταφθάνουν στο δυτικό κόσμο αποτελούν ένα είδος «επέλασης του
Τρίτου Κόσμου» στο σαλόνι μας6. «Χέζουν στο σαλόνι μας»: έτσι βιώθηκε
από τους Έλληνες, σύμφωνα με τον μπλόγκερ Old Boy, η εγκατάσταση των
300 μεταναστών απεργών πείνας στη Νομική Αθηνών7. Ο κόσμος μας δεν
είναι πια αεροστεγώς κλεισμένος, αφού, πλέον, ανά πάσα στιγμή, η κόλαση
του έξω μπορεί να βρεθεί στο κέντρο του λίβινγκ ρουμ μας, όπως έχουν
αρχίσει να το αντιλαμβάνονται οι κάτοικοι της Πάτρας, της Αθήνας ή της
Ηγουμενίτσας. Κι αν μέχρι τώρα καταφέρναμε μόνο να επωφελούμαστε
από τη σχετικά ελεγχόμενη εισροή των μεταναστών (υπερεκμετάλλευση στα
Ολυμπιακά έργα και τα χωράφια, μαύρη εργασία, ενοικίαση των άθλιων
διαμερισμάτων μας στο κέντρο της Αθήνας «με το κεφάλι» κ.λπ.), σήμερα
βιώνουμε στην καθημερινή μας ζωή τις συνέπειες αυτής μας της στάσης8.
4. Wendy Brown, ό. π., σ. 188.
5. Θα μπορούσαμε να πούμε, υπό αυτή την έννοια, πως αυτή η απόκρυψη των συνεπειών και
των προϋποθέσεων της σχετικής δυτικής ευημερίας υπήρξε κομμάτι της γενικότερης πολιτικής του δυτικού καπιταλισμού. Όπως παρατηρεί ένας αρθρογράφος, «μπορεί οι Ευρωπαίοι
και οι Αμερικανοί εργαζόμενοι να απολάμβαναν ένα αξιοπρεπές επίπεδο μισθών, παροχών
και δικαιωμάτων, αλλά ήταν οι ίδιοι οι εργοδότες τους που στις επενδυτικές εξορμήσεις τους
στην Ασία, στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική επεδίωκαν κι εξασφάλιζαν τις πιο απάνθρωπες, τις πιο άγριες και ληστρικές συνθήκες εκμετάλλευσης της εργασίας. Η “κεϊνσιανή
συναίνεση” στην Ευρώπη έβρισκε το αποκρουστικό alter ego της στην αποικιακού τύπου καπιταλιστική επέκταση σε όλες τις ηπείρους. Ο καπιταλισμός ξανάβρισκε τη “φύση” του στις
χώρες όπου ο αυταρχισμός, οι στρατιωτικές δικτατορίες, η καταστολή, η απουσία εργασιακών
δικαιωμάτων, τα ημερομίσθια πείνας, η παιδική εργασία, η ευτελής αξία της ανθρώπινης
ζωής αποτελούσαν “ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα” για τα μικρά και μεγάλα αναπτυξιακά
“θαύματα” που συντελούνταν στην καπιταλιστική περιφέρεια» (ΚΙΜΠΙ, «Μάηδες και μαγιόξυλα», http://kibi-blog.blogspot.com/2011/04/2942011_29.html).
6. Wendy Brown, ό. π., σ. 149.
7. Old Boy, «Μπήκαν στο σαλόνι μας και χέζουν» (http://old-boy.blogspot.com/2011/01/blogpost_27.html).
8. Η Ελλάδα (όπως και άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης) μεταβλήθηκε την τελευταία εικοσαετία από χώρα εξαγωγής σε χώρα υποδοχής μεταναστών, με αποτέλεσμα στην τελευ-
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Η Μαρί Λεπέν είναι ήδη εδώ
Οι στιγμές είναι
από τη
Οι κρίσιμες.
στιγμές Απαιτούμε
είναι κρίσιμες.
συντεταγμένη
πολιτεία
να κανει τοπολιτεία
χρέος
Απαιτούμε από
τη συντεταγμένη
της.ναΚαι
αυτό
απελάσεις,
κάνει
το σημαίνει
χρέος της.
Και αυτό αυστηρή
σημαίνει
αστυνόμευση,
γρήγορη αστυνόμευση,
και ουσιαστικήγρήγοαποαπελάσεις, αυστηρή
νομήρηδιακαιοσύνης.
και ουσιαστική απονομή δικαιοσύνης.
Ντόρα ΜητσοτάκηΜπακογιάννη-Κούβελου
(12/5/2011)

Τον τελευταίο καιρό είναι πολύ διαδεδομένη μια άποψη σύμφωνα
με την οποία η ακροδεξιά ανεβαίνει στην Ελλάδα είτε λόγω του υφέρποντος
λαϊκισμού που διαπερνά το σύνολο των πολιτικών χώρων είτε ως αντίδραση
στα πολιτικά «άκρα» (τα οποία, βέβαια, στην πραγματικότητα όχι απλώς
επικοινωνούν, αλλά ουσιαστικά λένε και το ίδιο πράγμα)9. Στη δεύτερη
εκδοχή της, αυτήν την άποψη την υποστήριξε πρόσφατα κόσμος και ντουνιάς
με αφορμή την απεργία πείνας των 300 μεταναστών και, ειδικότερα,
με αφορμή την κατάληψη της Νομικής10. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που
κρύβεται πίσω από τέτοιου είδους αναλύσεις είναι η ιδέα πως μόνο ένας
εκσυγχρονιστικός-φιλελεύθερος πολιτικός χώρος είναι αδιαπέραστος από
το μικρόβιο του ακροαριστεροδεξιού λαϊκισμού. Είναι όμως τα πράγματα
έτσι;
Αν θέλουμε να συνεχίσουμε το αρχικό σχήμα λόγου, θα λέγαμε
ότι, πρακτικά, η Μαρί Λεπέν είναι ήδη εδώ. Εύκολα διαπιστώνει κανείς
πως, σε ό,τι αφορά σε βασικά ζητήματα της τρέχουσας περιόδου όπως το
Μνημόνιο ή το μεταναστευτικό, οι φιλελεύθεροι ευθυγραμμίζονται πλήρως
με τις θέσεις του ΛΑΟΣ: εκεί που η ακροδεξιά θα έπρεπε κανονικά να
ταία απογραφή του πληθυσμού το 2001 οι αλλοδαποί να αποτελούν το 7%, με εκτιμώμενο
πληθυσμό μεταναστών σήμερα γύρω στο 10%. Από αυτόν το 80% αποτελείται από, κυρίως,
νεαρά και οικονομικώς ενεργά άτομα. Οι μετανάστες –εργαζόμενοι στη συντριπτική τους
πλειοψηφία– καταλαμβάνουν τις επισφαλείς, υψηλής εκμετάλλευσης και χαμηλών αμοιβών
θέσεις εργασίας (κατασκευές, τουρισμός, εμπόριο, οικιακές εργασίες) ενώ αποτελούν σχεδόν
την παμψηφία του εργατικού δυναμικού στις γεωργικές εργασίες.
9. Βλ. σχετικά το άρθρο του Ν. Γεωργιάδη, «Ποιος θα φέρει τη Μαρί Λεπέν στην Ελλάδα;»,
Athens Voice, 30/3/2011.
10. Βλ. σχετικά και το κείμενο της ομάδας μας «Η πραγματική πολιτική απέναντι στην “υπευθυνότητα”» (http://protagma.wordpress.com).

υιοθετεί λαϊκιστική γραμμή (στο θέμα της οικονομίας) και να αντιτίθεται
στον κυρίαρχο φιλελευθερισμό, τη βλέπουμε πρώτη πρώτη να συντάσσεται
με τις μνημονιακές πολιτικές· κι εκεί, αντίστροφα, όπου θα περιμέναμε
τους φιλελεύθερους να κατακεραυνώνουν τις θέσεις της ακροδεξιάς,
υπεραμυνόμενοι των ανθρώπινων δικαιωμάτων (στο θέμα των μεταναστών),
τους βλέπουμε να παρουσιάζονται καρατζαφερικότεροι του Καρατζαφέρη
και να πρωτοστατούν στην προπαγάνδα υπέρ της κατάργησης του
πανεπιστημιακού ασύλου και της ανέγερσης του τείχους στον Έβρο, και
να μανδραβελίζουν ενάντια στην «κατάληψη των μελαμψών». Και δεν
είναι καθόλου τυχαία, υπό αυτή την έννοια, η ιδιαίτερα ευνοϊκή στάση της
Καθημερινής απέναντι στο ΛΑΟΣ11.
Αυτό συμβαίνει, ταυτόχρονα, επειδή η σημερινή κοινοβουλευτική
ακροδεξιά δεν έχει -στο μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων- σχέση με
την αντικοινοβουλευτική της πρόγονο του μεσοπολέμου, η οποία είχε
καθαρά φασιστικές τάσεις και ακολουθούσε αντίστοιχες πρακτικές αλλά
και επειδή, από την άλλη πλευρά, τα δυτικά καθεστώτα βρίσκονται σε
μια φάση αυταρχικοποίησης της εξουσίας, η οποία στρέφει την πολιτική
ρητορική όλο και περισσότερο σε ζητήματα «ασφάλειας» ή -εδώ στην
Ελλάδα- «τήρησης του νόμου», τα οποία αποτελούν μέρος του ακροδεξιού
ρεπερτορίου12. Δε μπορούμε εδώ να αναφερθούμε στις δομικές αλλαγές του
πολιτικού σκηνικού που, μέσα στις δυτικές χώρες, βρίσκονται πίσω από
αυτή τη σύγκλιση· οφείλουμε, ωστόσο, να τονίσουμε ότι, σε πλήρη αντίθεση
με τις δημαγωγίες του Α. Παπαχελά, η ακροδεξιά ανεβαίνει τόσο στην
Ευρώπη όσο και στην Αμερική, πράγμα που δείχνει πως πρόκειται για ένα
δομικό φαινόμενο, συνδεδεμένο με τους φόβους και τα άγχη που νιώθουν
11. Εδώ και κάποιο καιρό, η Καθημερινή δείχνει να σιγοντάρει σταθερά το ΛΑΟΣ, παρουσιάζοντάς το ως τη μόνη «υπεύθυνη» και μη λαϊκιστική πολιτική δύναμη του τόπου (βλ. π.χ. το
άρθρο του Α. Παπαχελά, «Γιατί ανεβαίνει ο ΛΑΟΣ», 11/3/2011), έχοντας προηγουμένως δημοσιεύσει συνέντευξη του Μ. Βορίδη όπου ο κουμπάρος του Ζ.-Μ. Λεπέν παρουσιάζεται ως
εκσυγχρονιστής, απεκδυόμενος επίσημα, πλέον, το προφίλ του «ακραίου» («Χρειαζόμαστε
νέα Πολιτεία και νέο Σύνταγμα», συνέντευξη στον Στ. Κασιμάτη, Καθημερινή της Κυριακής,
7.11.2010).
12. Με αφορμή την πρόσφατη στυγερή δολοφονία του 44χρονου Μανώλη Καντάρη στο κέντρο της Αθήνας, τα ξενοφοβικά αντανακλαστικά της «έννομης τάξης» εκφράστηκαν τόσο
από τον δημοσιοκάφρο Ι.Κ. Πρετεντέρη, που αναφέρει σε άρθρο του: «το κέντρο της πόλης
έχει καταληφθεί από απροσδιόριστες φυλές, οι οποίες ανεξαρτήτως προέλευσης, χρώµατος
και θρησκείας έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: το έγκληµα» όσο και από πρωτοσέλιδο της
εφημερίδας του ΛΑΟΣ: «Διώξτε τους επιτέλους!». Έτσι, φιλελεύθερες/εκσυγχρονιστικές και
ακροδεξιές φωνές, συντονισμένες, λειτούργησαν ως ηθικοί αυτουργοί των μετέπειτα φασιστικών επιθέσεων και επεισοδίων στην περιοχή.
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οι πληθυσμοί εξαιτίας της έλλειψης νοήματος αλλά και στοιχειώδους
προοπτικής που κυριαρχεί μέσα στο δυτικό κόσμο σήμερα.

ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, με ηγέτες τους δημαγωγούς της άκρας
δεξιάς και του «εκσυγχρονιστικού» φιλελευθερισμού, στρέφεται ενάντια
στους μετανάστες, τότε το πιο λογικό είναι εμείς να στραφούμε αναφανδόν,
γενικόλογα και δίχως την παραμικρή πολιτική προϋπόθεση υπέρ τους.
Όταν βλέπεις τους κατοίκους της Ηγουμενίτσας, για παράδειγμα, να
διαδηλώνουν ενάντια στους εξαθλιωμένους μετανάστες που προσπαθούν
να περάσουν στην Ιταλία, όταν βλέπεις τα πογκρόμ των ανθρωποειδών
της Χρυσής Αυγής, μέρα μεσημέρι, μπροστά στο δημαρχείο της Αθήνας
(και υπό την ανοχή της αστυνομίας και των «φιλήσυχων πολιτών» που
διαδήλωναν στη μνήμη του 44χρονου που μαχαιρώθηκε στην οδό Ηπείρου),
τότε είναι προφανές ότι θα τους υποστηρίξεις ακόμα και μέσω μιας ηθικής
και «φιλανθρωπικής» επιχειρηματολογίας, χωρίς να ασχοληθείς ιδιαίτερα
για τις πολιτικές προϋποθέσεις και συνέπειες μιας τέτοιας στάσης. Διότι,
πολύ απλά, όχι μόνο δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή
μιας στοιχειωδώς ψύχραιμης και λογικής δημόσιας συζήτησης, αλλά
παρατηρούνται και φαινόμενα καθαρά φασιστικού τύπου (πογκρόμ, ένοπλες
επιθέσεις και «μηχανοκίνητες περιπολίες», εξαγριωμένοι «νοικοκυραίοι»
κ.λπ.).

Από τον Προλετάριο στο Μετανάστη
Αυτή η συμπόρευση των φιλελεύθερων με την άκρα δεξιά θέτει
ένα σημαντικό πρόβλημα σε όσους είναι από θέση αρχής «υπέρ των
μεταναστών». Και μόνο οι όροι με τους οποίους θέτουμε το ζήτημα είναι
βέβαια προβληματικοί: τι σημαίνει «υπέρ των μεταναστών» έτσι απλά,
γενικώς και αορίστως; Αν υποστηρίζουμε ότι προσπαθούμε να παίρνουμε
σαφείς και διαυγείς πολιτικές θέσεις, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να
διατυπώνουμε ένα λόγο που δε θα στέκεται απλώς στην ανθρωπιστική
αντίληψη των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων» (ακόμα κι αν αυτή ξεπεράσει,
όπως οφείλει, τη σημερινή τους, ατομοκεντρική, εκδοχή13).
Η παραδοσιακή όμως στάση των αριστερών και αναρχικών χώρων,
στο θέμα των μεταναστών, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα μιας τέτοιας
γενικολογίας. Διότι το «υπέρ των μεταναστών» δεν αποτελεί πολιτική
θέση αλλά μάλλον μια στάση περισσότερο ανθρώπινη και συναισθηματική.
Φυσικά το πρόβλημα που προσπαθούμε να περιγράψουμε έγκειται
ακριβώς στο γεγονός πως οι παρούσες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες
μας αναγκάζουν να στρεφόμαστε προς τέτοιου είδους γενικόλογες και
περισσότερο θυμικού τύπου τοποθετήσεις. Η απουσία ενός φιλελεύθερου
χώρου ο οποίος, στο όνομα του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων,
θα αναλάμβανε μια ηθική υπεράσπιση των μεταναστών, ως ατόμων
κατατρεγμένων που υφίστανται φτώχεια και κακουχίες, αναγκάζει τους
αριστερούς και αναρχικούς πολιτικούς χώρους να προσπαθούν να γεμίσουν
αυτό το κενό μέσω της δικής τους, δίχως περαιτέρω διευκρινίσεις, ηθικής
υποστήριξης προς τη φιγούρα του μετανάστη.
Για να μην παρεξηγηθούμε, ξεκαθαρίζουμε ότι κι εμείς, από την
πλευρά μας, όχι μόνο κατανοούμε το εν λόγω πρόβλημα -πράγμα που δεν
ισχύει πάντα για τους πιο ένθερμους θιασώτες των «φιλομεταναστευτικών»
θέσεων- αλλά αναγνωρίζουμε και την ανάγκη να υιοθετούμε μια τέτοια,
περισσότερο ηθική παρά πολιτική στάση σε αυτό το ζήτημα. Διότι, όταν
13. Εμείς υποστηρίζουμε μια διευρυμένη και εμβαθυμένη εκδοχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πέρα από το θεσμισμένο διεθνές δίκαιο, ένα ουσιαστικό εμπλουτισμό τους, ως προπομπό
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και προϋπόθεση ανάπτυξης του προτάγματος της αυτονομίας,
αλλά αυτό το ζήτημα δε μπορεί να θιγεί εδώ λεπτομερώς.

Ωστόσο, η αναγνώριση αυτού του πολύπλοκου προβλήματος δεν
πρέπει να μας κάνει να κλείνουμε τα μάτια απέναντι στις αρνητικές
συνέπειες που έχει, πολύ συχνά, αυτή η δίχως κριτήρια ηθική στράτευση
στο πλευρό «των μεταναστών». Πρόκειται για μια στάση η οποία συγχέει
το «προπολιτικό» με το καθεαυτό πολιτικό επίπεδο. Συγχέει, δηλαδή, την
απαίτηση για αναγνώριση των στοιχειωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων των
μεταναστών, με τα καθεαυτό πολιτικά ερωτήματα που θέτει η κατάσταση
η οποία οδηγεί στο φαινόμενο της μετανάστευσης (βλ. τις προηγούμενες
ενότητες). Κι έτσι, οι πολιτικοί χώροι που υποτίθεται πως έχουν να
πουν κάτι περισσότερο από το νομικισμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων,
οδηγούνται –συχνά χωρίς να το θέλουν- στο να περιστέλλουν το λόγο τους
σε μια αντίστοιχη ρητορική, που περιστέλλει την πολιτική στη διεκδίκηση
των στοιχειωδών προϋποθέσεων για την άσκησή της.
Με αυτό τον τρόπο όμως αποκρύπτονται μερικά ουσιώδη ερωτήματα.
Η αγιοποιημένη φιγούρα του Μετανάστη μας εμποδίζει συστηματικά να
σκεφτούμε τα πολιτικά και κοινωνικά διακυβεύματα που μας θέτει η
ύπαρξή του. Ταυτόχρονα, αποτελώντας το στήριγμα για την εφαρμογή
των κατηγοριών των επαναστατικών Ιερών Κειμένων, μετατρέπει τους
μετανάστες σε περίεργες ενσαρκώσεις των προλεταρίων του 21ου αιώνα, που
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θα σηκώσουν τη σημαία της επανάστασης. Αυτός ο αυτοφενακισμός, όμως,
συγκαλύπτει, πρώτα και κύρια, το εξής στοιχειώδες και συνάμα θεμελιώδες
γεγονός: ότι η πλειοψηφία των μεταναστών φαίνεται να είναι φορείς
συντηρητικών και ετερόνομων πολιτικών απόψεων, εφόσον ένα μεγάλο
μέρος τους προέρχεται από χώρες δίχως δημοκρατική και επαναστατική
παράδοση, όπου η θρησκεία παίζει ακόμα βαρύνοντα ρόλο. Όποιος
συμμετείχε στις δύο πορείες που διοργανώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας,
το Μάιο του 2009, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το σκίσιμο ενός αντίτυπου
του Κορανίου από δύο αστυνομικούς, κατά τη διάρκεια ελέγχου, μπορεί να
καταλάβει σε τι αναφερόμαστε. Ταυτόχρονα, οι φυλετικές προσκολλήσεις
και η παρτικουλαριστική κουλτούρα των χωρών καταγωγής πολλών από
αυτούς τους ανθρώπους αποτελούν καθαρά ανασταλτικό παράγοντα προς
οποιαδήποτε συλλογική κινητοποίηση, εφόσον οι θρησκευτικές, εθνικές και
φυλετικές ταυτότητες επικρατούν επί της κοινής για όλους τους ταυτότητας
του εκμεταλλευόμενου. Ο μεγαλειώδης και, σε μεγάλο βαθμό, νικηφόρος
αγώνας των 300 απεργών πείνας αποτελεί μάλλον την εξαίρεση παρά τον
κανόνα, σε ό,τι αφορά στην κινητοποίηση και την πολιτική δραστηριοποίηση
των ίδιων των μεταναστών.

ασκεί η σημερινή Δύση στους μη δυτικούς πληθυσμούς. Αυτή η έλξη, η οποία,
σε μεγάλο βαθμό, βρίσκεται πίσω από την απόφαση πολλών ανθρώπων να
εγκαταλείψουν την πατρίδα τους, είναι ιδιαίτερα προβληματική.

Η σαγήνη της Δύσης
Αντίστοιχα, παρ’ όλο που σε επίπεδο ρητορικής μπορεί να
πλειοδοτούμε υπέρ του δικαιώματος των ανθρώπων στην ελεύθερη
μετακίνηση, προκειμένου να αντιπαρατεθούμε στις ξενοφοβικές απόψεις14,
είναι φανερό ότι ποτέ κάποιο πολιτικό ή κοινωνικό πρόβλημα δε λύθηκε
μέσω της μαζικής μετανάστευσης των πληθυσμών της χώρας ή της περιοχής
που ταλανίζεται από το εν λόγω πρόβλημα, προς μια άλλη περιοχή.
Φυσικά και αναγνωρίζουμε τις αιτίες που οδηγούν, στο μεγαλύτερο μέρος
των περιπτώσεων, ανθρώπους εξαθλιωμένους και κατατρεγμένους να
αναζητούν είτε πολιτικό άσυλο είτε μια καλύτερη ελπίδα στο οικονομικό
και κοινωνικό επίπεδο, εγκαταλείποντας τη χώρα τους. Ωστόσο, δεν
πρέπει να παραβλέπουμε το εξής θεμελιώδες γεγονός: την τεράστια έλξη που
14. Είμαστε υπέρ της κατάργησης της συνθήκης «Δουβλίνο 2», όχι επειδή θέλουμε να φύγουν
οι μετανάστες από την Ελλάδα (όπως τονίζουν οι εθνικιστές πολέμιοι της συνθήκης), αλλά
επειδή το μεγαλύτερο μέρος των μεταναστών που παγιδεύονται στην Ελλάδα έχουν σκοπό να
περάσουν σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα και μόνο παρά τη θέλησή τους παραμένουν, τελικά, στην Ελλάδα. Άλλωστε, μια τέτοια προοπτική, υπενθυμίζει και στις καθεαυτό ευρωπαϊκές
κοινωνίες, ότι το πρόβλημα της μετανάστευσης δεν είναι απλώς ελληνικό –παρά τις τεράστιες
ευθύνες και την απαράδεκτη στάση του ελληνικού κράτους- αλλά συνολικά ευρωπαϊκό.

Καταρχάς, επειδή αυτό που τελικά έλκει τους μη δυτικούς πληθυσμούς
δεν είναι τόσο τα δημοκρατικά στοιχεία της δυτικής κουλτούρας (φιλελεύθεροι
θεσμοί, κοινωνικές κατακτήσεις, πολιτικά δικαιώματα, μερική εξίσωση της
θέσης των γυναικών, εκκοσμίκευση κ.λπ.) όσο η καθεαυτό καπιταλιστική
της συνιστώσα: οι υλικές ανέσεις, η κατανάλωση, ο τεχνολογικός φετιχισμός,
τα γκάτζετς κ.λπ. Πρόκειται για μια τάση ιδιαίτερα βαθιά και ριζωμένη,
την οποία είδαμε να εκφράζεται και σε ορισμένες πτυχές των πρόσφατων
αραβικών εξεγέρσεων, με χαρακτηριστικότερη από όλες τον ενθουσιασμό
με τα λεγόμενα «κοινωνικά δίκτυα» (Facebook, Tweeter κ.λπ.), ο οποίος δε
δικαιολογείται απλώς από τη χρησιμότητά τους ως μέσων συγκέντρωσης και
συντονισμού των κινητοποίησεων. Κατά δεύτερον, η έλξη που ασκεί η σημερινή
Δύση έχει ιδιαίτερα προβληματικές συνέπειες, καθώς φαίνεται πως κάνει τους
πληθυσμούς του μη δυτικού κόσμου να μην ενδιαφέρονται τόσο για την επίλυση
των προβλημάτων των ίδιων τους των κοινωνιών, όσο για τη δραπέτευση προς
τους σαγηνευτικούς παραδείσους της Δύσης. Θα πρέπει όμως να είναι σαφές
ότι αν ένας λαός δεν αγωνιστεί για την αλλαγή των συνθηκών που τον κρατούν
υπόδουλο, κανείς δε θα τον απελευθερώσει. Και αυτό δε μπορεί να κρύβεται
ή να ξεχνιέται πίσω από τις δυτικές υποσχέσεις για οικονομική αποκατάσταση
και ανέσεις, όπως συχνά κάνουν ορισμένοι δυτικοί αναλυτές, οι οποίοι το μόνο
που μπορούν να δουν στη στάση των εξεγερμένων λαών του αραβικού κόσμου
είναι αυτή η σαγήνη του «δυτικού τρόπου ζωής»15.
Φυσικά και υφίσταται και αυτό, αποτελώντας μια βασική παράμετρο.
Όμως δεν κατεβαίνεις στο δρόμο για μέρες, μαχόμενος με το στρατό και την
αστυνομία, βλέποντας τους συντρόφους σου να πέφτουν δίπλα σου νεκροί
στο οδόστρωμα, μόνο και μόνο επειδή ονειρεύεσαι το i-pad. Με αυτή την
έννοια, παρά την ύπαρξη της τάσης που σχολιάζουμε σε αυτό το μέρος,
οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι ένα από τα βασικά θετικά στοιχεία των
αραβικών εξεγέρσεων των προηγούμενων μηνών είναι ακριβώς η προσπάθεια
των πληθυσμών αυτών των χωρών να πάρουν την τύχη τους στα χέρια τους,
προσπαθώντας να επιβάλλουν πολιτικές λύσεις στα προβλήματά τους.
Εδώ απλώς σκιαγραφούμε ορισμένα από τα ερωτήματα που
15. Βλ. χαρακτηριστικά το παράδειγμα του Ε. Αρανίτση, «Εξεγέρσεις», Ελευθεροτυπία,
19/2/2011.
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πιστεύουμε ότι τίθενται από το μεταναστευτικό πρόβλημα, προκειμένου
να δείξουμε ότι η –καθ’ όλα θεμιτή, μέχρις ενός σημείου, όπως είπαμε και
παραπάνω- ηθική υποστήριξη και δίχως όρους στράτευση στο πλευρό των
μεταναστών, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μας κάνει να παραβλέπουμε
τα κεφαλαιώδη ζητήματα που εγείρονται και τα οποία αποκρύπτονται
επιμελώς από την κυρίαρχη ιδεολογία. Μπορεί στην παρούσα φάση το
βασικό ζήτημα που τίθεται να είναι η προστασία των μεταναστευτικών
κοινοτήτων από τη νεοναζιστική βία αλλά και την εχθρότητα μεγάλου
μέρους του ντόπιου πληθυσμού, ωστόσο τα μακροπρόθεσμα ερωτήματα
παραμένουν ανοιχτά και απαιτούν τη σκέψη και τη διαυγή μας στάση.
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Όταν οι εξεγέρσεις παίζουν ντόμινο
«Όσο ο Μουμπάρακ καθυστερεί την
απόφασή του να φύγει, τόσο πιο όμορφη
και δημιουργική γίνεται η επανάσταση.
Θέλω να μας δώσει περισσότερο χρόνο,
ώστε να κάνουμε μια πιο όμορφη
επανάσταση»
Διαδηλωτής στην πλατεία Ταχρίρ

Τα εξεγερσιακά γεγονότα των αραβικών χωρών προβάλλουν με
σαφήνεια και πρωτοφανή ομορφιά αυτό που μέχρι πριν λίγο καιρό φάνταζε
ως ευσεβής πόθος, κρυμμένος σ’ ένα απώτερο μέλλον: την αποφασιστική
προσπάθεια και το πάθος ολόκληρων κοινωνιών να αντισταθούν στα
σκληρά και απάνθρωπα καθεστώτα και να δοκιμάσουν με τις ίδιες τους
τις δυνάμεις να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Πρόκειται για την
αφύπνιση πληθυσμών, που φαίνεται ότι προϋπήρχε υπόγεια εδώ και καιρό,
και εξαπλώθηκε με καταπληκτικό τρόπο και σε συμπυκνωμένο χρονικό
διάστημα, συγκλονίζοντας τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή.
Η ανατροπή μέσα σε λίγες εβδομάδες δικτατοριών που θεωρούνταν
πολύ γερά θεμελιωμένες είναι γεγονός μεγάλης ιστορικής σημασίας. Κάθε
χώρα αποτελεί, βέβαια, μια ιδιάζουσα περίπτωση. Στην Τυνησία και
την Αίγυπτο τα κινήματα πέτυχαν νίκες και εκδίωξαν τους ηγέτες των
καθεστώτων, ενώ στη Συρία και στην Υεμένη τα καθεστώτα μάχονται μέχρι
τώρα να κρατηθούν στην εξουσία εν μέσω πρωτοφανούς εξεγερσιακού
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κλίματος και σκληρής κρατικής καταστολής. Στο Μπαχρέιν επενέβησαν
με ωμό στρατιωτικό τρόπο οι γειτονικές “δυτικόφιλες” δυνάμεις, ενώ η
περίπτωση του σπαρακτικού εμφυλίου της Λιβύης είναι από μόνη της
ιδιαίτερα περίπλοκη και με απρόβλεπτες προς το παρόν εξελίξεις. Αυτό
που, δίχως αμφιβολία, αξίζει να εξετάσουμε σε πρώτη φάση είναι η πολιτική
διάσταση και η δημοκρατική αξία των εξεγέρσεων, τα όριά τους και οι
δρόμοι που μπορούν να ανοιχθούν σε αυτές τις κοινωνίες.

ανισότητες. Η αγαστή συνεργασία με τη Δύση αναπαράγεται με την
άκρατη, εμπορική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και τα προγράμματα
παρέμβασης του ΔΝΤ1. Οι περιπτώσεις της Τυνησίας και της Αιγύπτου
είναι από τις πλέον αποκαλυπτικές. Με το μανδύα ενός πατριωτικού και
αντιιμπεριαλιστικού «σοσιαλισμού», Μπεν Άλι και Μουμπάρακ (μέλη και
οι δύο της, εσχάτως Παπανδρεϊκής, Σοσιαλιστικής Διεθνούς) κρατούσαν
μεγάλο μέρος του πληθυσμού στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Τα
νεοφιλελεύθερα προγράμματα και η απότομη άνοδος των τιμών βασικών
αγαθών, ιδίως με τη διατροφική κρίση, ενέτειναν το αδιέξοδο και οδήγησαν
σε απεργίες και μικροεξεγέρσεις από το 2005 και μετά, προάγγελοι των
τωρινών γεγονότων.

Τα αυταρχικά καθεστώτα θέλουν κι επιδέξια Δύση
Το πρώτο συμπέρασμα που εξάγεται από τις αραβικές εξεγέρσεις
αφορά τον χαρακτήρα των καθεστώτων στις χώρες αυτές. Από την Τυνησία
μέχρι την Υεμένη και τη Συρία, οι δομές εξουσίας και διακυβέρνησης
χαρακτηρίζονται από την αυταρχικότητα, την αστυνομοκρατία, τη
δικτατορική γραφειοκρατία και σκληρές και σοβαρές παραβιάσεις
αρκετών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο κοινός παρονομαστής της πολιτικής
σφαίρας των συγκεκριμένων κοινωνιών είναι η πολιτική στασιμότητα και
ακαμψία, η καταστολή, η σχεδόν παντελής έλλειψη έστω και ορισμένων
πολιτικών ελευθεριών (πολιτικά κόμματα και οργανώσεις, ελεύθερα
συνδικάτα, πραγματοποίηση διαδηλώσεων ή απεργιών, ελευθεροτυπία,
δικαιώματα γυναικών), η φτώχεια και το πολύ χαμηλό βιοτικό επίπεδο
ευρέων λαϊκών στρωμάτων σε όλες αυτές τις χώρες. Δεν είναι τυχαίο ότι
τα κινήματα, στις περισσότερες από αυτές τις χώρες, θέτουν ταυτόχρονα,
αν και αποσπασματικά, αιτήματα πολιτικής δημοκρατίας και κοινωνικής
δικαιοσύνης. Έτσι, συμπυκνώνουν και μετασχηματίζουν τη δυσαρέσκειά
τους σε -συχνά ατελή και συνθηματικά αλλά- ουσιαστικά πολιτικά και
κοινωνικά προτάγματα. Επιπλέον, ξεχωριστό ρόλο παίζει ο συσχετισμός
δυνάμεων ανάμεσα στις διάφορες θρησκευτικές ομάδες, ενώ όσον αφορά τη
διακυβέρνηση, τα ίδια πρόσωπα διατηρούνται για δεκαετίες στην κεφαλή
της εξουσίας μέσω της στήριξης τους από τις στρατιωτικές δομές και τις
τοπικές ολιγαρχίες πλούτου και χλιδής που οι ίδιοι δημιούργησαν και μέσω
ανελεύθερων και στημένων εκλογικών διαδικασιών.
Ο αυταρχισμός της εξουσίας ενσαρκώνεται οικονομικά σε μια
τρομερή συσσώρευση πλούτου από τις ισχυρές οικογένειες και μια
εκτεταμένη διαφθορά. Εδώ είναι που τα καθεστώτα αυτά συνάδουν
πλήρως με τις φιλελεύθερες ολιγαρχίες της Δύσης. Κοινωνίες, δεμένες στο
άρμα του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, ακολουθούν τις προσταγές
του νεοφιλελευθερισμού, μεγεθύνοντας τις κοινωνικές και οικονομικές

Κοιτάζοντας τη στάση της Δύσης απέναντι σε αυτά τα καθεστώτα,
συναντάμε μια απέραντη χυδαιότητα και μια πρωτοφανή υποκρισία:
πλήρης απόκρυψη και αδιαφορία για τη στυγνότητα των κυβερνήσεων,
σύναψη εμπορικών σχέσεων για εξαγωγές και επενδύσεις, εκθειασμός
των δήθεν πολύ καλών δεσμών φιλίας των λαών μεταξύ τους κ.λπ. Και
τώρα, μπροστά στις εκρηκτικές εξεγέρσεις, οι ηγέτες των δυτικών χωρών
κάνουν πως δεν ήξεραν τίποτε, δηλώνουν αμήχανα τη συμπαράστασή τους
στον αγώνα των λαών, δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν (π.χ. ο Σαρκοζί
σιώπησε αιδημόνως στην εξέγερση της Τυνησίας αλλά πρωταγωνίστησε
υπέρ της στρατιωτικής επέμβασης στη Λιβύη), ενώ μιλούν με αερολογίες
για την ανάγκη πολιτικών αλλαγών που πρέπει να γίνουν, καλώντας
συχνά για επιστροφή στην καθημερινότητα και την οικονομική ομαλότητα.
Ακολουθώντας την ίδια γραμμή, οι φιλελεύθεροι διανοούμενοι και μερίδα
του τύπου εξαντλούν την κριτική τους στην απουσία ατομικών ελευθεριών,
προσμένοντας σε μία αλλαγή που θα φέρει το πολύ έναν -μαλακότερο
του τωρινού- κοινοβουλευτικό καπιταλισμό. Για αυτούς, ο ορίζοντας
της πολιτικής συναντά τα όριά του στα -δήθεν αξεπέραστα- όρια των
φιλελεύθερων θεσμών και αξιών. Έτσι, οι αραβικές χώρες θα έχουν την
ευκαιρία να «εκμοντερνιστούν», να εκσυγχρονιστούν, να ξεπεράσουν τον
αρχαϊσμό της μοναρχίας και να εισέλθουν στο βασίλειο της κοινοβουλευτικής
ολιγαρχίας. Όμως, με τις εξεγέρσεις αυτές δέχθηκε πλήγμα ο ευρέως
1. Το ΔΝΤ περιέγραφε χαρακτηριστικά την Τυνησία ως ένα «οικονομικό θαύμα», που ασκεί
«συνετή μακροοικονομική διαχείριση». Πρόκειται για την -ξεδιάντροπη πλέον- καπιταλιστική
ρητορεία υπέρ της ευημερίας των αριθμών και των μακροοικονομικών μεγεθών που αποκρύπτει τελείως τόσο το ζήτημα των ανισοτήτων που διογκώνονται στους “νεοφιλελεύθερους παραδείσους”, όσο και αυτό των αξιών του καταναλωτισμού και της δίχως όρια εκμετάλλευσης
της φύσης που κατακλύζουν τις σημερινές κοινωνίες.
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διαδεδομένος, δυτικός μύθος που χρησιμοποιώντας το γεγονός της απουσίας
μιας αξιόλογης πολιτικής παράδοσης των αράβων, ισχυρίζεται ότι αυτοί οι
λαοί «έχουν» δήθεν «στο αίμα τους» την παθητικότητα και την άκριτη
αποδοχή της εξουσίας και ότι δεν είναι, εν πολλοίς, ικανοί για δημοκρατία!
Για άλλη μια φορά, η δημιουργικότητα του πλήθους διαψεύδει δήθεν
στέρεες αντιλήψεις περί «ακλόνητων» καθεστώτων και «υποταγμένων»,
«παθητικών» κοινωνιών.

δεκάδων3. Την ίδια περίοδο δημιουργήθηκε από νέους -ως συμπαράσταση
στις απεργίες- το κίνημα της 6ης Απρίλη, το οποίο συμμετείχε ενεργά, μαζί
με άλλες οργανώσεις, στα πρόσφατα γεγονότα.

Από τον αναβρασμό στην εξέγερση
Μέσα σε αυτά τα καθεστώτα φάνηκε ότι είχε αναπτυχθεί -υπόγεια
μέχρι τώρα- μία σιωπηλή αμφισβήτηση και ένας αναβρασμός στα διάφορα
κοινωνικά στρώματα. Το μεγάλο ποσοστό του νεανικού πληθυσμού
-ατόμων μορφωμένων, με ανησυχίες, με επαφή με τον έξω κόσμο,
αποστασιοποιημένο από την “ιδεολογική” κάλυψη των από πάνω- συνιστά
ένα εν δυνάμει εκρηκτικό υποκείμενο. Η τεράστια ανεργία, οι κοινωνικές
διακρίσεις, η καταπίεση των γυναικών, η αποξένωση των κυβερνώντων και
των γραφειοκρατιών από τον κόσμο, η παντελής έλλειψη εμπιστοσύνης
στους κυρίαρχους θεσμούς, συμπυκνώνουν όλους εκείνους τους παράγοντες
που θα οδηγήσουν στην κοινωνική έκρηξη. Και κυρίως, η αδυναμία από ένα
μεγάλο μέρος του λαού, μιας ουσιώδους ταύτισης με τις προβαλλόμενες
αξίες και τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών. Αυτό που αποκαλύπτεται
απότομα τους τελευταίους μήνες είναι η πληθώρα εσωτερικών αντιφάσεων
των κοινωνιών αυτών και η αστάθεια των καθεστώτων, που δεν μπορούν
πια να προσφέρουν μια συμπαγή πολιτική ή πολιτιστική κάλυψη των
πρακτικών τους στους πολίτες2.
Στην Τυνησία, εδώ και καιρό είχαν ξεσπάσει μικροεξεγέρσεις
ενάντια στη φτώχεια και την ανισότητα, που προκαλούσε αυτό το λεγόμενο
“πρότυπο νεοφιλελευθερισμού”, καθώς και η προκλητική διαφθορά των
κυβερνώντων. Χαρακτηριστικές ήταν οι κινητοποιήσεις για την αύξηση των
τιμών βασικών ειδών διατροφής, όπως το ψωμί, ενώ σταθμό αποτέλεσε η
εργατική εξέγερση εναντίον του καθεστώτος στην περιοχή των ορυχείων της
Γκάφσα το 2008. Στην Αίγυπτο, από το 2006 είχε αναπτυχθεί ένα κίνημα
απεργιών και εξεγέρσεων, ενώ στις ταραχές του Απριλίου του 2008 η
καταστολή προκάλεσε το θάνατο αρκετών ανθρώπων και τον τραυματισμό
2. Mohammed Bamyeh, "Η αιγυπτιακή επανάσταση: πρώτες εντυπώσεις από το πεδίο",
06/02/11.

Η έκρηξη της Τυνησίας μεταδόθηκε με καταιγιστικό ρυθμό στις
υπόλοιπες χώρες. Οι τεράστιες λαϊκές κινητοποιήσεις απομυθοποίησαν,
όπως προαναφέρθηκε, το δυτικό στερεότυπο περί της κλειστότητας και
της καθυστέρησης των αραβικών κοινωνιών και κατά κάποιον τρόπο μας
θύμισαν τρόπους δράσης και κοινωνικές διεργασίες που είχαμε και οι ίδιοι
αφήσει πίσω στο παρελθόν, ως δυτικές κοινωνίες.
Αν μας έδειξε κάτι η αραβική άνοιξη, αυτό ήταν ότι, παρόλο που οι
κοινωνίες της Β. Αφρικής και της Μέσης Ανατολής είναι σε μεγάλο βαθμό
διαποτισμένες από το φαντασιακό ενός θρησκευτισμού, οι άνθρωποι θέλησαν
και σε ένα σημαντικό βαθμό μπόρεσαν να κινητοποιηθούν συλλογικά, να
συνειδητοποιήσουν ότι είναι πολιτικά υποκείμενα και να θέσουν στόχους
που θα αλλάξουν τις ζωές τους4. Η πολιτική αυτή κινητοποίηση ήταν
αναμφισβήτητα ένα “κίνημα από τα κάτω”. Στηρίχθηκε εν πολλοίς -εκτός
από τα βιώματα των προηγούμενων εξεγέρσεων- στον αυθορμητισμό,
στην αυτοοργάνωση και σε ένα πρωτοφανές πάθος για δράση. Κανένα
κόμμα ή θρησκευτική οργάνωση δε διαδραμάτισε τον κυρίαρχο ρόλο,
σαν πρωτοπορία, ούτε καν κατάφερε να προβλέψει ή να ακολουθήσει τα
γεγονότα5. Πέρα από την πρωτοφανή ελευθερία έκφρασης (αυθόρμητα
3. Στις αρχές Απριλίου του 2008 δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, φοιτητές, μετριοπαθείς μουσουλμάνοι και σοσιαλιστές συνέθεσαν το κίνημα «Κιφάγια» («Αρκετά») και επιχείρησαν
να πραγματοποιήσουν γενική απεργία και διαδηλώσεις κατά της σκληρής νεοφιλελεύθερης
οικονομικής πολιτικής του Μουμπάρακ. Αν και στα μεγάλα αστικά κέντρα οι αστυνομικές
δυνάμεις, οι παρακρατικοί, η τακτική εκφοβισμού και η κήρυξη της απεργίας ως παράνομης
περιόρισαν τον αριθμό των διαδηλωτών, άλλες βιομηχανικές πόλεις, όπως η Μαχάλα Αλ
Κόμπρα στο Δέλτα του Νείλου, συγκλονίστηκαν από καταλήψεις εργοστασίων και βίαιες συγκρούσεις, που κατέληξαν στο θάνατο πέντε ατόμων από αστυνομικά πυρά και στη σύλληψη
εκατοντάδων διαδηλωτών.
4. Σύμφωνα με μία μαρτυρία: «Είδα αρκετές δημόσιες συζητήσεις στις οποίες οι συμμετέχοντες αντιστάθηκαν σθεναρά στο να αντιπροσωπευτούν από οποιαδήποτε υπάρχουσα ομάδα ή
ηγέτη, όπως αντιστάθηκαν και στο να παράγουν “αντιπροσώπους” στους οποίος η κυβέρνηση
θα μπορούσε να μιλήσει» και «Μια συνηθισμένη δήλωση που άκουγα ήταν ότι είναι ο “λαός”
που αποφασίζει», Mohammed Bamyeh, "Η αιγυπτιακή επανάσταση: πρώτες εντυπώσεις από
το πεδίο", 06/02/11.
5. Η δημοσιογράφος Σοφί Μπεσίς, μιλώντας για την Τυνησία, αναφέρει: «Αυτή η επανάσταση
δεν είχε καμία σχέση με τη θρησκεία. Ήταν πάνω απ’ όλα πολιτική, διαθέτοντας παράλληλα
και μια κοινωνική διάσταση. Οι άνθρωποι διεκδίκησαν αξιοπρέπεια, ελευθερία, ισότητα. Μ’
αυτά τα συνθήματα βγήκαν στους δρόμους. Ο Θεός δεν ήταν παρών στις διαδηλώσεις τους»,
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μηνύματα στο διαδίκτυο, ατομικά πλακάτ στο δρόμο, καινούρια συνθήματα
κ.λπ.), οι μαρτυρίες αναφέρονται στο γεγονός ότι οι ανοιχτές, δημόσιες
συζητήσεις και η ανταλλαγή ποικίλων πολιτικών απόψεων συμπληρώνονταν
από την δημοκρατική έγκριση των προτάσεων με την κατά πλειοψηφία
ψήφο6. Ο πολιτικός αγώνας ήταν άμεσος και το ετερόκλητο, εξεγερμένο
πλήθος δεν ένιωσε την ανάγκη να αναγνωρίσει οποιαδήποτε ηγεσία ή
πρωτοπορία, δεν παραχώρησε την πρωτοβουλία των κινήσεων σε κανέναν
μόνιμο αντιπρόσωπο.

όπου οι συγκρούσεις οδηγήθηκαν σε έναν απρόβλεπτων συνεπειών εμφύλιο,
οι εξεγερμένοι -που συνήθως απέφευγαν την άσκοπη βία- αρκετές φορές
δεν ήταν ειρηνικοί, αλλά σε σχεδόν καμία περίπτωση δεν ήταν ένοπλοι8. Και
αυτό δείχνει ότι δεν επιθυμούσαν μια απλή κατάληψη της εξουσίας αλλά
το διωγμό των δικτατόρων και βαθιές ή και πιο επιφανειακές αλλαγές στα
καθεστώτα, δηλαδή αλλαγές στην ίδιο τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η
εξουσία. Ενισχυτικό ρόλο στα παραπάνω έπαιξε και η πολιτική και ηθική
απονομιμοποίηση της κρατικής βίας, αφού στις περιπτώσεις της Τυνησίας
και της Αιγύπτου ο στρατός αρνήθηκε να αιματοκυλήσει τις συγκεντρώσεις
και έδειξε ανοχή στις διαδηλώσεις. Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει και
σηματοδοτεί από μία πλευρά και την εσωτερική κατάρρευση των
δικτατοριών (τουλάχιστον όσον αφορά τα συγκεκριμένα πρόσωπα που
βρίσκονταν επικεφαλής των γραφειοκρατιών), την οποία επιτάχυναν οι
πλατιές κινητοποιήσεις.

Κοινό στοιχείο σε όλες τις χώρες ήταν η εκπληκτική επιμονή, η
αυτοπεποίθηση και το πάθος στους δρόμους και στις συγκεντρώσεις,
παρά την άγρια καταστολή, τους εκατοντάδες νεκρούς και τους χιλιάδες
συλληφθέντες σε κάθε περίπτωση. Με εξαίρεση την περίπτωση της Λιβύης7,
Ελευθεροτυπία, 23/04/11. Ο Χάμα Χαμαμί, δημοσιογράφος και ηγέτης του Κομμουνιστικού
Κόμματος των εργαζομένων της Τυνησίας (PCOT), που συνελήφθη στις 13 του Γενάρη από
τα όργανα του Μπεν Άλι σημειώνει: «Και το κυριότερο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι δεν
ακούστηκε ούτε ένα ισλαμικό σύνθημα. Αυτό το λαϊκό κίνημα έθεσε κοσμικές διεκδικήσεις.
Τη στιγμή που αυτοκτόνησε ο Μοχάμεντ Μπουαζίζι, οι διπλωματούχοι άνεργοι νέοι ήταν βασικοί πρωταγωνιστές του λαϊκού κινήματος μαζί με τους δημοκρατικούς και προοδευτικούς
πολίτες. Οι ισλαμιστές δεν έπαιξαν κανένα ρόλο», Εποχή, 24/01/11.
6. Τι είδους δημοκρατία για τον αραβικό κόσμο;, José Antonio Gutiérrez D., http://www.
anarkismo.net/article/19047
7. Στη Λιβύη ο Καντάφι είχε εξασφαλίσει, μέσω μιας προσεκτικά κοινωνικής πολιτικής, τη
συναίνεση και τη στήριξη αρκετών φυλών κυρίως της δυτικής Λιβύης και, συνεπώς, μια σχετικά ευρεία λαϊκή αποδοχή. Το εθνικιστικό, σοσιαλιστικό του όραμα της δεκαετίας του 1970
έχει μεταπέσει, συντριβεί και μεταμορφωθεί σ’ ένα κυνικό καθεστώς συνεχών οπορτουνιστικών αλλαγών πολιτικής στη διεθνή σκηνή (πότε με τη σημαία του αντι-ιμπεριαλισμού σε
συνεργασία με τη Σοβιετική Ένωση τις δεκαετίες 1970 και 1980 και πότε στενός σύμμαχος με
τους δυτικούς μετά το 2005 και σε συνεργασία με τις δυτικές μυστικές υπηρεσίες κατά της
Αλ Κάιντα), το οποίο, μέσα στη μέθη της απόλυτης εξουσίας τόσων ετών, δεν ανέχεται την
παραμικρή αμφισβήτηση γι’ αυτό έπνιξε στο αίμα το αρχικά μικρό κίνημα εκδημοκρατισμού
που ξέσπασε στη χώρα τον Φεβρουάριο. Η ανοιχτή ένοπλη καταστολή του κινήματος αυτού
στη συνέχεια, η στρατιωτική υπεροχή του οι εκκλήσεις των αντικαθεστωτικών για επέμβαση
της διεθνούς κοινότητας και το επαπειλούμενο λουτρό αίματος των αντικαθεστωτικών στη
Βεγγάζη έδωσαν την ευκαιρία στους δυτικούς για στρατιωτική επέμβαση στη χώρα. Το κίνημα των αντικαθεστωτικών φέρεται, σύμφωνα με διάφορες πληροφορίες να καθοδηγείται
από πρώην στελέχη του καθεστώτος και να έχει στενή συνεργασία με δυτικές δυνάμεις σε
πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο, αλλά παράλληλα, αποτελεί και έκφανση μιας γνήσιας
ανάγκης εκδημοκρατισμού της λιβυκής κοινωνίας, ενάντια στους αρχαϊσμούς (το φαντασιακό
της φυλής, της κλειστότητας και της εσωτερικής ιεραρχίας) που τη διακατέχουν. Η στρατιωτική επέμβαση σίγουρα απέτρεψε ένα λουτρό αίματος μεγάλων διαστάσεων στη Βεγγάζη (ο
Καντάφι ήδη φέρεται να έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου, τουλάχιστον, στην πόλη Μισράτα που κατέχεται από τους αντικαθεστωτικούς, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία) αλλά το
κίνημα των αντικαθεστωτικών έχει εμπλακεί σε ένα αιματηρό εμφύλιο πόλεμο με τις ισχυρές
δυνάμεις του Καντάφι, προκαλώντας και το ίδιο την στρατιωτική επέμβαση. Το βέβαιο είναι

Το παράδειγμα της πλατείας Ταχρίρ (Ελευθερίας) στο Κάιρο είναι
ενδεικτικό της αυτοοργάνωσης αυτών των κινημάτων και δείχνει τι μπορεί
να κάνει ένας λαός όταν συσπειρώνεται, αντιδρά και ξεσηκώνεται. Το
πλήθος χιλιάδων ατόμων που συγκεντρωνόταν, διαδήλωνε, διανυκτέρευε
ή κατασκήνωνε στην πλατεία όρισε ξανά το δημόσιο χώρο, που ανήκει σε
όλους χωρίς διακρίσεις και δίνει τη δυνατότητα έκφρασης και άσκησης
της πολιτικής. Εκείνες τις ημέρες οι Αιγύπτιοι καθάριζαν τους δρόμους
εθελοντικά, σχημάτιζαν περιπολίες στις γειτονιές, ρύθμιζαν μόνοι τους
την κυκλοφορία, δημιούργησαν επιτροπές άμυνας και προστασίας από τις
επιθέσεις των συμμοριών του καθεστώτος, οργάνωσαν πρόχειρα νοσοκομεία
για την περιποίηση των τραυματιών9. Οι διαδηλώσεις μετατρέπονταν από
πεδία μάχης σε κύκλους συζητήσεων10. Οι άνθρωποι κάθε ηλικίας, κάθε
θρησκευτικού αισθήματος, και των δύο φύλων, ενώνονταν αυθόρμητα,
συγκροτούσαν πορείες, επινοούσαν καινούργιους τρόπους διαμαρτυρίας,
οργάνωναν τη νέα τους καθημερινότητα και την προφύλαξή τους από τους
φιλοκαθεστωτικούς και την αστυνομία. «Τόνιζαν με μία αίσθηση απορίας
ως προς το πώς ανακάλυψαν τη γειτονιά τους πάλι, πώς ποτέ δεν
ότι η κατάσταση δεν θα είναι ποτέ πια η ίδια, όπως πριν. Ο δρόμος προς τον εκδημοκρατισμό
και τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά έχει ανοίξει, έστω με αιματηρό και οδυνηρό τρόπο
αλλά βαθύτερες αλλαγές δεν μπορούν, τουλάχιστον προς το παρόν, να ανιχνευθούν.
8. Anonymoys, An anarchist report from Egypt, http://news.infoshop.org/article php?story=20110213155605
9. Ali Mustafa, "Tahrir Square: This is what Democracy looks like!".
10. Η αιγυπτιακή επανάσταση: πρώτες εντυπώσεις από το πεδίο, Mohammed Bamyeh,
06/02/11.
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ήξεραν ότι ζούσαν σε “κοινωνία” ή το νόημα της ίδιας της λέξης μέχρι να
συμβεί αυτό το γεγονός και πώς όλοι όσοι χθες φαίνονταν τόσο μακρινοί
είναι τώρα τόσο κοντά11».

Σύμφωνα με την περιγραφή της Fatma Emam, ακτιβίστριας υπέρ των
δικαιωμάτων των γυναικών: «Ήταν κάτι που με εντυπωσίασε σε αυτή την
επανάσταση, κάτι που υλοποίησε τα όνειρά μου: είδα ένα φεμινιστικό
κίνημα, ενωμένο, ισχυρό, εμπλεκόμενο με την πολιτική κατάσταση.
Είμαστε όλοι ενωμένοι για ένα σκοπό, ανεξαρτήτως γενιάς, ιδεολογίας,
πολιτικών πεποιθήσεων. Οι γυναίκες έδωσαν το παράδειγμα σε αυτήν
την επανάσταση. Ήταν στην πρώτη γραμμή...Αγωνιστήκαμε στη δημόσια
και την ιδιωτική σφαίρα για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας, και
αυτό αποτελεί τον πυρήνα του φεμινιστικού αγώνα μας»15.

Η σχηματιζόμενη συλλογικότητα λειτούργησε συσπειρωτικά για
διάφορες κοινωνικές ομάδες12 και παράλληλα έδωσε προτεραιότητα
στα πολιτικά αιτήματα και διεκδικήσεις. Η πείρα των προηγούμενων
κινητοποιήσεων και η συνειδητοποίηση από πολλές κοινωνικές ομάδες
του αδιεξόδου του καθεστώτος πολιτικοποίησε τις διεκδικήσεις και τα
αιτήματα. Οι απεργίες που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα μετέτρεψαν
τον οικονομικό αγώνα σε σύγκρουση με τη γραφειοκρατία, συμβάδισαν
με την πολιτική ανυπακοή του ανώνυμου πλήθους στις πλατείες και γι’
αυτό το λόγο μπόρεσαν να ασκήσουν μεγάλη πίεση στο καθεστώς του
Μουμπάρακ13.
Παράλληλα, σημαντική συνιστώσα του εξεγερμένου πλήθους
αποτέλεσαν και οι γυναίκες. Πολιτικά, κοινωνικά και θρησκευτικά
καταπιεσμένες, συμμετείχαν ενεργά στις κινητοποιήσεις -όπως αντίστοιχα
και οι γυναίκες στο Ιράν πριν από δύο χρόνια-, διεκδικώντας μορφές
ισότητας αξεχώριστα από τις πολιτικές ελευθερίες. Βγαίνοντας από τα
σπίτια, διαδηλώνοντας δίπλα στους άνδρες με τα ίδια αιτήματα, διέρρηξαν
τη ριζωμένη αντίληψη για τον απαθή ρόλο και τη μοιρολατρία τους. Στους
δρόμους του Καΐρου, της Αλεξάνδρειας, του Σουέζ, της Τύνιδας, των
συριακών πόλεων, της Υεμένης, οι γυναίκες επιχείρησαν να πραγματώσουν
τη χειραφέτησή τους, παλεύοντας για ουσιώδεις αλλαγές στη ζωή τους14.
11. Mohammed Bamyeh, "Η αιγυπτιακή επανάσταση: πρώτες εντυπώσεις από το πεδίο",
06/02/11.
12. Ένας αιγύπτιος δημοσιογράφος και ακτιβιστής αναφέρει: «Από την πρώτη μέρα της
εξέγερσής μας, η εργατική τάξη παίρνει μέρος στις διαδηλώσεις. Ποιοι νομίζετε ότι ήταν
οι διαδηλωτές σε Mahalla, Suez και Kafr el-Dawwar, για παράδειγμα; Ωστόσο, οι εργάτες
συμμετείχαν ως “διαδηλωτές” και όχι απαραίτητα ως “εργάτες”, δηλαδή δεν κινητοποιούνταν
ανεξάρτητα (από τους υπόλοιπους)», Hossam El-Hamalawy, "The Workers, Middle Class,
Military Junta, and the Permanent Revolution", 12/02/11.
13. «Οι απεργίες των εργατών αυτή την εβδομάδα ήταν τόσο οικονομικές όσο και πολιτικές...Οι εργάτες χρησιμοποίησαν συνθήματα διαδηλωτών της πλατείας Ταχρίρ και σε πολλές
περιπτώσεις προώθησαν μια σειρά πολιτικών απαιτήσεων σε αλληλεγγύη με την επανάσταση», Hossam El-Hamalawy, "The Workers, Middle Class, Military Junta, and the Permanent
Revolution", 12/02/11.
14. «Οι γυναίκες της Τυνησίας συμμετείχαν ισότιμα με τους άνδρες στην επανάσταση. Και το
ζητούμενο για αυτές δεν ήταν μόνο να διατηρήσουν τα δικαιώματα που είχαν ήδη κατακτήσει, αλλά να εξασφαλίσουν ότι η απόλυτη ισότητα θα περάσει και στο νέο Σύνταγμα», Σοφί
Μπεσίς, Ελευθεροτυπία, 23/04/11.

Στην Υεμένη υπάρχει ένα πραγματικά αξιοθαύμαστο λαϊκό κίνημα
ανάλογης επιμονής, ειρηνικής διάθεσης και δημοκρατικών φρονημάτων με
αυτό της Αιγύπτου. Σε μια χώρα που μαστίζεται από δύο αντάρτικα και
όπου ο πληθυσμός είναι οπλισμένος σαν αστακός, λόγω των μακρόχρονων
εμφυλίων πολέμων, είναι εντυπωσιακή η επιλογή, η επιμονή και η ωριμότητα
του κινήματος για μαζικές, απόλυτα ειρηνικές διαδηλώσεις, καθώς και η
αποφυγή ένοπλων «απαντήσεων» στην σκληρή αιματηρή καταστολή του
δικτάτορα της χώρας, Αλ Σαλέχ. Ο τελευταίος αρνείται να παραδώσει την
εξουσία και στέκεται «πολύ σκληρός για να πεθάνει», (όπως ο Καντάφι),
αλλά εξίσου ισχυρέ απαντήσεις διαθέτει και το αυθόρμητο κίνημα που έχει
αναπτυχθεί με την ενεργό συμμετοχή και των γυναικών (παρά το γεγονός
ότι δεν τολμούν να υπερβούν τις συντηρητικές νόρμες του Ισλάμ, όπως οι
εμφανίσεις στις διαδηλώσεις με μπούρκα), κάνοντας τις εξελίξεις εντελώς
απρόβλεπτες. Η Συρία συγκλονίζεται και αυτή τόσο από το πρωτοφανές
και γεωγραφικά εξαπλωμένο κίνημα όσο και από τη σκληρή και απάνθρωπη
καταστολή εναντίον του. Παρά τις προσωρινές νίκες των εξεγερμένων, ο
σκληρός πυρήνας του κράτους (αστυνομία και στρατός) στηρίζει, προς το
παρόν, τον δικτάτορα, Μπασάρ Αλ Άσαντ, χωρίς οι εξελίξεις να μπορούν
να προβλεφθούν.
Κι εδώ κάπου ξεκινάει η διερώτηση για το πώς προχωράει ένας
λαός που αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Πόσο
σημαντικό είναι να διατυπώνει συλλογικά τις ανάγκες του και πώς ανοίγει
το πεδίο της πολιτικής όταν ο ίδιος δημιουργεί ένα εντελώς νέο πολιτικό
πλαίσιο και φροντίζει για την κάλυψή τους.

15. Lesley Abdela, «Egypt: the transition to democracy needs women», 09/02/11.
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Η δυσκολία άρθρωσης πολιτικής και ο μακρύς δρόμος της
χειραφέτησης

θεσμοί δε φαίνονται επαρκείς να εκφράσουν και να ενσαρκώσουν τις
προοπτικές που έφερε η εξέγερση των πολιτών καθώς η ολιγαρχία που
στήριξε το δικτάτορα και στηρίχτηκε από αυτόν δεν έχει απομακρυνθεί
ολοκληρωτικά από την εξουσία. Στην Αίγυπτο το κενό που ξεπροβάλλει
από την απουσία κομμάτων, συνδικάτων ή άλλων νόμιμων φορέων μέχρι
σήμερα, αφήνει ανοιχτό το πεδίο για συλλογική δράση και κοινωνική
θέσμιση. Ωστόσο, οι λαϊκές επιτροπές και κάποια ελεύθερα συνδικάτα
που σχηματίσθηκαν, φαίνεται να είναι σε εμβρυακό επίπεδο, ενώ προς
το παρόν δεν τίθεται ρητά ένα αίτημα για μόνιμη συμμετοχή τους ενεργά
και αυτόνομα στα κοινά της χώρας. Αυτό που, προς το παρόν, δείχνει να
συσπειρώνει τη μεγάλη πλειοψηφία αυτού του ετερόκλητου πλήθους των
εξεγερμένων είναι ένα συλλογικό αίτημα για μεταρρυθμίσεις στο καθεστώς,
για πολιτικές και οικονομικές παρεμβάσεις που θα χτυπούν τη διαφθορά
και την αυταρχικότητα της εξουσίας και θα θέτουν τις βάσεις για ένα πιο
υπεύθυνο και δημοκρατικότερο πολιτικό σύστημα με αυξημένη συμμετοχή
των πολιτών σε πολιτειακούς θεσμούς και εκλογικές διαδικασίες. Οι
παρατηρήσεις αυτές με κανένα τρόπο δε μειώνουν την αξία της εξέγερσης
ούτε προεξοφλούν το όποιο μέλλον της. Απλά καταδεικνύουν σε πρώτη
ματιά τα όριά της και δείχνουν ότι ο δρόμος για τη χειραφέτηση είναι πολύ
μακρύς.

Τα γεγονότα στις αραβικές χώρες είναι εν εξελίξει και επομένως ένας
σαφής και καθαρός απολογισμός είναι ακόμα πρόωρος. Οι συγκλονιστικές
εξεγέρσεις είναι ένα γεγονός που από μόνο του γράφει ιστορία. Το ζήτημα
εδώ είναι -αφού ήδη κάναμε μια κριτική στην υποκριτική φιλελεύθερη ματιά
της Δύσης, που ορίζει την πολιτική με όρους ανάθεσης της εξουσίας στους
άλλους και βαφτίζει την ολιγαρχία ως δημοκρατία- να εξετάσουμε τα όποια
δημοκρατικά επιτεύγματα των λαών, τις δυσκολίες και την ανεπάρκεια
των κινητοποιήσεων, καθώς και τις προοπτικές που ανοίγονται.
Αν το ένα μεγάλο βήμα για τους ανθρώπους είναι να θέσουν τους
εαυτούς τους σε μία φάση συνεχούς αμφισβήτησης, κινητοποίησης και
συλλογικών διεργασιών, το άλλο σημαντικό στοιχείο είναι να αρχίσουν
να δημιουργούν νέους δημοκρατικούς θεσμούς, να παράγουν πολιτική, να
ενσαρκώνουν τις συλλογικές τους επιθυμίες σε νέα κοινωνικά πειράματα.
Πέρα από το επίπεδο των βιωμάτων, των εμπειριών στους δρόμους, την
επανεκκίνησης μιας διαδικασίας σύλληψης νέων φαντασιακών σημασιών
και αξιών, θα πρέπει να υλοποιηθεί μία παρέμβαση και στο επίπεδο
της ρύθμισης των ανθρώπινων σχέσεων, καθώς και σε αυτό της λήψης
των πολιτικών αποφάσεων για τα κοινά ζητήματα. Με άλλα λόγια, το
πολιτιστικό στοιχείο θα πρέπει να συμβαδίζει με το πολιτικό. Αδιαφορώντας
για μια νέα κοινωνική θέσμιση -έργο ασφαλώς τιτάνιο που δε γίνεται
από τη μια μέρα στην άλλη- το πολιτικό πάθος και η επανατροφοδότηση
του συλλογικού φαντασιακού ξεθυμαίνει και ο κόσμος επιστρέφει στην
προηγούμενη καθημερινότητα. Η επανάσταση δεν μπορεί παρά να
εμπεριέχει τη διαδικασία που αφήνει κατά οποιοδήποτε τρόπο πίσω της
μια βαθιά θεσμική παρέμβαση, μια αλλαγή στον τρόπο που δομούνται οι
ανθρώπινες σχέσεις.
Κοιτάζοντας τις εξεγέρσεις της Τυνησίας και της Αιγύπτου, όπου
εκδιώχθηκαν οι τύραννοι, βλέπουμε ότι απουσιάζει αυτή η διαδικασία. Οι
νέοι, οι γυναίκες, οι εργάτες, όσοι κατέβηκαν στους δρόμους, δυσκολεύτηκαν
να ξεπεράσουν την αμηχανία που προκαλεί η εξεγερσιακή κατάσταση
και η ξαφνική ρήξη με τις παλαιές συνθήκες, σαν να «κοντοστάθηκαν»
αμάθητοι μπροστά στο μεγαλειώδες της δυναμικής της ίδιας τους της
αυτενέργειας. Αν και στην Τυνησία ο Μπεν Άλι και οι συγκυβερνώντες του
απομακρύνθηκαν από την κεφαλή της εξουσίας, οι υπάρχοντες πολιτικοί

Η διάψευση των προσδοκιών και η συνέχιση του αγώνα...
Μια πρώτη ανάγνωση των γεγονότων δείχνει ότι οι εξεγέρσεις
που πέτυχαν δεν μπόρεσαν να αλλάξουν δομικά τα καθεστώτα. Σε πρώτη
φάση οι παλιοί γραφειοκράτες αντικαταστάθηκαν απλά από καινούριους.
Ανταποκριτές των ΜΜΕ αλλά και διαδηλωτές δηλώνουν συνεχώς ότι οι
αλλαγές που εξαγγέλθηκαν αργούν πολύ να πάρουν σάρκα και οστά.
Στην Τυνησία κυβερνούν -έστω και προσωρινά- άνθρωποι που δεν
αμφισβητούν τον πολιτικό πυρήνα του προηγούμενου καθεστώτος ενώ οι
νέες ταραχές που ξέσπασαν σημαδεύτηκαν από νέα αιματοχυσία. Στην
Αίγυπτο έχει αναλάβει τα ηνία η στρατιωτική γραφειοκρατία (μέσω ενός
συμβουλίου που κατευθύνει τις πολιτικές εξελίξεις) και οι δυσκολίες για
τη μετάβαση προς ένα σχετικά ομαλό κοινοβουλευτικό σύστημα φαίνονται
ακόμα αξεπέραστες. Ας μην ξεχνάμε ότι ο στρατός έδειξε μεν ανοχή στα
γεγονότα, αλλά προσπάθησε και σε σημαντικό βαθμό κατάφερε να ελέγξει
την έκτασή τους, ώστε να μπορέσει να καταστεί ο ίδιος εγγυητής της νέας
τάξης.
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Σε κάθε περίπτωση, στην Τύνιδα και στις αιγυπτιακές πόλεις
οι κινητοποιήσεις δεν έχουν κοπάσει. Απεργίες ξεσπούν κάθε λίγο με
πολιτικά και οικονομικά αιτήματα16, οι οποίες χτυπιούνται από σκληρή
και πολλές φορές γενικευμένη καταστολή. Στην Αίγυπτο οργανώνονται
μεγάλες συγκεντρώσεις, κυρίως στην πλατεία Ταχρίρ, για την υπεράσπιση
των διεκδικήσεων των εξεγέρσεων, που φαίνεται ότι παρακάμπτονται από
το στρατιωτικό συμβούλιο που έχει την εξουσία. Εδώ, σημαντικό ρόλο
διαδραματίζουν και οι εντάσεις μεταξύ των διαφόρων θρησκευτικών
ομάδων, ενώ αμφιλεγόμενος είναι ο ρόλος των Αδελφών Μουσουλμάνων,
ενός κοσμικού, μετριοπαθούς και καλά οργανωμένου ισλαμικού κινήματος.
Επίσης, πολλοί συνεργάτες του Μουμπάρακ συνεχίζουν να κατέχουν
αξιώματα και να απολαμβάνουν ασυλία ενώ οι πολιτικοί κρατούμενοι
δεν έχουν απελευθερωθεί. Τα πολιτικά αιτήματα των αντικαθεστωτικών
εκτείνονται από την παραπομπή του πρώην δικτάτορα σε δίκη και την
απαγόρευση λειτουργίας του κόμματός του μέχρι την αντικατάσταση
του στρατιωτικού συμβουλίου από αντίστοιχο πολιτικό, δημιουργία
ελεύθερων συνδικαλιστικών φορέων και ευρεία αλλαγή στο σύνταγμα17.
Οι απεργίες δείχνουν να γίνονται απειλητικές για τα πρόσωπα του
καθεστώτος Μουμπάρακ που παρέμειναν σε θέσεις κλειδιά. Γι’ αυτό και
καθόλου τυχαία, μπροστά σε αυτόν τον αναβρασμό και την ανανεούμενη
δημοκρατία του δρόμου, το στρατιωτικό συμβούλιο έχει από την πρώτη
στιγμή απαγορεύσει τις δημόσιες συναθροίσεις, κάνοντας έκκληση για
επιστροφή στην ομαλότητα, ενώ αντιμετωπίζει με σκληρή καταστολή τους
ειρηνικούς διαδηλωτές18.

πρίσμα, φαίνεται ότι η κοινωνική πραγματικότητα θα συνεχισθεί μέσα σε
αυτό το είδος αναβρασμού και των εύθραυστων ισορροπιών, ενώ κανείς
δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί. Σίγουρα το νέο καθεστώς -από μια πλευρά
το ίδιο αυταρχικό με το προηγούμενο- θα φροντίσει να μεταχειρίζεται με
καλύτερο επικοινωνιακά τρόπο τα κινήματα των νέων. Οι τελευταίοι με
τη σειρά τους θα πρέπει να εμβαθύνουν τις πολιτικές προσπάθειες και
κινηματικές διεργασίες, αν θέλουν να αλλάξουν συθέμελα τις δομές της
χώρας. Μπροστά στην ιστορική πρόκληση μιας εν δυνάμει επανάστασης,
θα χρειαστεί να προωθήσουν τη διάδοση και το ρίζωμα νέων αξιών και
νέων αντιλήψεων για την ισότητα και την πολιτική. Άλλωστε, μέσα στο
πλαίσιο των θυελλωδών εξελίξεων της αραβικής άνοιξης είναι στο χέρι
τους να πραγματοποιήσουν το ποιοτικό άλμα προς μια νέα κοινωνική
θέσμιση. Η ιστορία για άλλη μια φορά αποδεικνύεται πιο απρόβλεπτη
και με «ξαφνικά» εξεγερσιακά γεγονότα αυτοοργανωμένης προέλευσης.
Οι «αιώνιες» δικτατορίες, που απολάμβαναν και της δυτικής στήριξης,
κλονίστηκαν συθέμελα ή κατέρρευσαν σε χρόνο ρεκόρ, το δημοκρατικό
φαντασιακό των πολιτών αναδύθηκε με ελπιδοφόρο τρόπο στην επιφάνεια
σε μια ανεπανάληπτη, για τα δεδομένα του αραβικού κόσμου, αλλαγή.
«Σφίγγουμε θερμά το χέρι» στους εξεγερμένους της «αραβικής άνοιξης».
Οι λαοί πήραν την τύχη τους στα χέρια τους, και καλούνται τώρα να την
κρατήσουν γερά γιατί έχουν πολύ και δύσκολο δρόμο μπροστά τους.

Η άκρως προβληματική διαδικασία ως προς τη δημιουργία νέων
πολιτικών φορέων και τη διενέργεια ελεύθερων εκλογών απέχει πολύ
από τις αρχικές απαιτήσεις μεγάλου μέρους της κοινωνίας. Υπό αυτό το
16. «Από τις 11/02/11, όταν έφυγε ο Μουμπάρακ, το πολιτικό τοπίο χαρακτηρίζεται από πληθώρα διαδηλώσεων και απεργιών πολλών κλάδων, όπως δημοσιογράφοι, δικηγόροι, φοιτητές,
σιδηροδρομικοί, γιατροί, συνταξιούχοι», Lina El-Wardani, "Egypt protests against anti-protest
law", 24/03/11.
17. Στο δημοψήφισμα που έγινε λίγες βδομάδες μετά την αποπομπή του Μουμπάρακ, υπερψηφίστηκαν με μεγάλη πλειοψηφία οι άμεσες εκλογές και αλλαγές στο Σύνταγμα, που όμως
χαρακτηρίζονται από πολλούς επιφανειακές. Η πιο επαναστατική άποψη υποστήριζε ριζικότερες αλλαγές στο Σύνταγμα πριν από οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία.
18. «Το στρατιωτικό συμβούλιο δε δίστασε να περάσει νόμο που ποινικοποιεί τις απεργίες,
τις διαδηλώσεις και τις καθιστικές διαμαρτυρίες που διακόπτουν την ιδιωτική ή την κρατική
δραστηριότητα ή επηρεάζουν με κάθε τρόπο την οικονομία», Lina El-Wardani, "Egypt protests against anti-protest law", 24/03/11, http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/8484/
Egypt/Politics-/Egypt-to-protest-against-antiprotest-law-.aspx.
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Στιβ Φρέιζερ

Ευχαριστούμε, Tea Party*
μετάφραση: Ν. Μάλλιαρης, Α. Πετροπούλου

Πριν από πενήντα χρόνια δε θα αποτελούσε έκπληξη το γεγονός
ότι εργαζόμενοι τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, αφού
διαδήλωσαν, κατέλαβαν το κοινοβούλιο του Μάντισον, στο Ουισκόνσιν,
μαζί με μαθητές, οργανώσεις των τοπικών κοινοτήτων και εκκλησιαστικές
ομάδες. Και δεν πρόκειται απλώς για το Ουισκόνσιν, εφόσον τα ίδια
συμβαίνουν και στο Οχάιο, την Ιντιάνα αλλά και αλλού. Στο Ουισκόνσιν
οι νομοθετικές διαδικασίες έχουν μπλοκάρει, καθώς η μειοψηφία του
Δημοκρατικού Κόμματος, μέσα στην πολιτειακή γερουσία, εγκατέλειψε
την πολιτεία, καθιστώντας αδύνατη, με αυτόν τον τρόπο, τη συνέχιση της
ψήφισης του επίμαχου νομοσχεδίου, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους
εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, ενώ το ίδιο συνέβη και στην Ιντιάνα.
Στο μεταξύ το Κεντρικό Εργατικό Συμβούλιο του Νότιου Ουισκόνσιν
(SCFL) έχει κάνει τα πρώτα βήματα προς την κήρυξη γενικής απεργίας1.
Αυτό που ουσιαστικά επανέφερε στη ζωή τα συνδικάτα είναι
το Κόμμα του Τσαγιού (Tea Party)2. Μια σειρά από νεοεκλεγέντες
* Steve Fraser, “Thanks to the Tea Party”, London Review of Books, Vol. 33, No. 6, Μάρτιος 2011, σσ. 23-26.

1. Σ.τ.μ.: Ιδέα την οποία στήριξε και το ιστορικό συνδικάτο Industrial Workers of the World
(IWW). Σε ό,τι αφορά στο επίμαχο νομοσχέδιο του γερουσιαστή Γουόκερ, αυτό ψηφίστηκε με
έκνομες διαδικασίες, παρουσία μόνο των ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών, στις 10 Μαρτίου,
αλλά λίγο αργότερα η εφαρμογή του ανεστάλη προσωρινά μετά από απόφαση τοπικού
δικαστηρίου.
2. Σ.τ.μ.: Το Κόμμα του Τσαγιού είναι μια οργάνωση που έχει αναπτυχθεί στις δεξιές παρυφές των Ρεπουμπλικανών και εκφράζει τον σκληρό πυρήνα της συντηρητικής πολιτικής:

ρεπουμπλικάνους κυβερνήτες των μεσοδυτικών πολιτειών, οι οποίοι
ανέβηκαν στην εξουσία χάρις στην «εξέγερση» του Κόμματος του Τσαγιού
ενάντια στη «Μεγάλη Κυβέρνηση» [Big Government], έχουν εξαπολύσει
μετωπική επίθεση ενάντια στα συνδικάτα του δημόσιου τομέα. Δεν
απειλούν απλώς ότι θα κάνουν δραστικές περικοπές στους μισθούς, θα
περιορίσουν τα επιδόματα και θα καταργήσουν θέσεις εργασίας: αυτό
που ουσιαστικά θέλουν είναι να καταργήσουν τα ίδια τα συνδικάτα. Η
απάντηση σε αυτή την προσπάθεια έχει υπάρξει, ως τώρα, δυναμική:
σε ολόκληρη τη χώρα οργανώθηκαν διαδηλώσεις αλληλεγγύης οι οποίες
ζήτησαν από τις δικές τους πολιτειακές και τοπικές κυβερνήσεις να
σταματήσουν να χρησιμοποιούν τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα
ως αποδιοπομπαίους τράγους για προβλήματα που στην πραγματικότητα
δημιούργησε η Γουόλ Στριτ.
Η αμερικανική οικονομία άρχισε να παίρνει το στραβό δρόμο κατά
τη δεκαετία του 1970, την περίφημη «δεκαετία του εγώ» κατά τον Τομ
Γουόλφ (Tom Wolfe). Μια δεκαετία η οποία, εκτός από αλαφροΐσκιωτη
και αυτάρεσκη, υπήρξε και ιδιαίτερα σκληρή. Πρόκειται ακριβώς για τα
χρόνια κατά τα οποία η αμερικανική (και παγκόσμια) οικονομία ξεκίνησε
το καθοριστικό της, όπως αποδείχθηκε, πέρασμα από το βιομηχανικό
καπιταλισμό σε έναν καπιταλισμό που έχει πλέον για κινητήριο δύναμη
την χρηματοοικονομική σφαίρα [finance-driven capitalism]. Κατά τη διάρκεια,
επίσης, αυτής της περιόδου η αμερικανική εργατική τάξη υπέστη μια
εχθρότητα απέναντι στο ομοσπονδιακό κράτος και τη «Μεγάλη Κυβέρνηση», αντίθεση στην
κρατική οικονομική στήριξη των πολιτειών που έχουν δημοσιονομικά προβλήματα αλλά και
στις ομοσπονδιακές δαπάνες γενικότερα, αντίθεση στη φορολογία, εναντίωση στο νομοσχέδιο
του Ομπάμα για την κοινωνική ασφάλιση, συντηρητική ατζέντα στο κοινωνικό και πολιτιστικό
επίπεδο (ενάντια στους παράνομους μετανάστες και το γάμο ομοφυλοφίλων, αμφισβήτηση
της ύπαρξης του φαινομένου της υπερθέρμανσης του πλανήτη) κ.λπ. Το όνομά του παραπέμπει στο Boston Tea Party (1773), όταν πολίτες της Βοστώνης πέταξαν στη θάλασσα ένα
φορτίο τσαγιού, στα πλαίσια της άρνησής τους να πληρώσουν το φόρο του τσαγιού στις
Βρετανικές μητροπολιτικές αρχές (εφόσον αρνούνταν να πληρώνουν φόρους σε ένα κράτος
στου οποίου το κοινοβούλιο δεν εκπροσωπούνταν). Πρόκειται για ένα συμβάν που αποτελεί ορόσημο για την αμερικανική ιστορία, εφόσον αποτέλεσε την αφορμή για το ξέσπασμα
της Αμερικανικής Επανάστασης. Οι ιδεολόγοι του Κόμματος του Τσαγιού υποδύονται τους
πραγματικούς θεματοφύλακες της αμερικανικής πολιτικής παράδοσης και γι’ αυτό έχουν
φροντίσει να κυκλοφορήσουν ανθολογίες με ρητά των Ιδρυτών Πατέρων (Β. Φραγκλίνος,
Τζον Άνταμς, Τόμας Τζέφερσον κ.λπ.) τα οποία χρησιμοποιούνται (συχνά σε παραμορφωμένη
εκδοχή) προκειμένου να στηρίξουν την αντι-κρατική και υπερφιλελεύθερη (στο οικονομικό
πεδίο) ατζέντα του Κόμματος. Επισήμως το Κόμμα του Τσαγιού υποστηρίζει πως αποτελεί
αυθόρμητο λαϊκό κίνημα, αλλά είναι γνωστό ότι υποστηρίζεται από Ρεπουμπλικάνους και
από τα κανάλια και τους μεγαλοεπιχειρηματίες που τους στηρίζουν.
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συνολική αναμόρφωση, η οποία σύντομα θα την καθιστούσε σχεδόν αόρατη.
Και ήταν, τέλος, κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας που το εργατικό
ζήτημα τέθηκε για τελευταία φορά.

των Νίξον, Φορντ και Κάρτερ δεν έδειξαν να συγκινούνται ιδιαίτερα από
τα προβλήματα των βιομηχάνων. Αργότερα, οι δύο διαδοχικές πετρελαϊκές
κρίσεις που ακολούθησαν το εμπάργκο του 19734 και στη συνέχεια η
Ιρανική Επανάσταση του 1979, οδήγησαν στη βαθμιαία αύξηση του
κόστους παραγωγής μέσα σε μια οικονομία ολοένα και πιο εξαρτημένη
από το πετρέλαιο.

Όπως παρατηρεί η Τζούντιθ Στάιν στο βιβλίο της Pivotal Decade3,
η δεκαετία του 1970 είναι η μόνη δεκαετία, μαζί με αυτήν του 1930, κατά
την οποία οι αμερικανοί έγιναν φτωχότεροι. Κατά τα τελευταία χρόνια
της δεκαετίας του ’60, το σύνολο των νέων επενδύσεων στις οποίες
προέβαιναν οι αμερικανικές επιχειρήσεις στους τομείς της ηλεκτρικής
και μη ηλεκτρικής μηχανουργίας, του μεταφορικού εξοπλισμού και της
κατασκευής ελαστικών και χημικών προϊόντων πραγματοποιούνταν πλέον
στο εξωτερικό. Με την έναρξη της νέας δεκαετίας, οι ΗΠΑ γνώρισαν το
πρώτο τους εμπορικό έλλειμμα μετά το 1893. Κατά τα τέλη της ίδιας
δεκαετίας, οι ρυθμοί της παραγωγικότητας είχαν πέσει μέχρι του σημείου
να καταστούν αρνητικοί. Το μερίδιο της αμερικανικής βιομηχανίας στην
παγκόσμια αγορά βιομηχανικών προϊόντων έπεσε κατά 23%. Το μερίδιο
της Αμερικής στην παγκόσμια παραγωγή ατσαλιού έπεσε από το 50 στο
20%. Μόνο η Μεγάλη Βρετανία είχε χαμηλότερο ποσοστό επενδύσεων σε
σχέση με το ΑΕΠ της.
Η Στάιν υποστηρίζει ότι επρόκειτο για μια θεμελιώδη δομική κρίση
κι όχι απλώς για ένα σημείο ύφεσης στα πλαίσια του οικονομικού κύκλου
εκείνης της περιόδου. Βασικοί τομείς του αμερικάνικου βιομηχανικού
καπιταλισμού είχαν πλέον βγει εκτός συναγωνισμού: οι βιομηχανικές
μονάδες και ο εξοπλισμός γίνονταν ολοένα και πιο απαρχαιωμένοι, ενώ
η παραγωγικότητα έπεφτε συγκριτικά με την Ευρώπη και την Ιαπωνία,
των οποίων η οικονομία είχε επί τούτου αναστηθεί στα πλαίσια της
ψυχροπολεμικής πολιτικής των ΗΠΑ. Εμπορικές, συναλλαγματικές και
άλλες ρυθμίσεις συνέχιζαν να ευνοούν τη Δυτική Ευρώπη και την Ιαπωνία
ακόμα και όταν αυτό έφτασε να φορτώνει την αμερικανική βιομηχανία
με βάρη που δε μπορούσε πια να σηκώνει: επρόκειτο για το τίμημα της
Αυτοκρατορίας. Στις αρχές της δεκαετίας του ’70, τα μέλη ενός εργατικού
κινήματος που ήταν ακόμη δυνατό, εφόσον στηριζόταν στην πλήρη
απασχόληση που είχε επιφέρει ο πόλεμος του Βιετνάμ, κατέβηκαν σε
απεργίες με ποσοστά συμμετοχής που δεν είχαμε ξαναδεί από το απεργιακό
ρεύμα που ακολούθησε τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι κυβερνήσεις, όμως,
3. Judith Stein, Pivotal Decade: How the United States Traded Factories for Finance in the 1970s [Η
καθοριστική δεκαετία: πώς οι ΗΠΑ αντάλλαξαν τη βιομηχανία τους με τη χρηματοοικονομία τη δεκαετία του ‘70], Yale U. P. 2010.

Τα κέρδη έπεσαν, καθώς η ονομαστική αξία των περιουσιακών
στοιχείων της αμερικανικής βιομηχανίας υπερέβη κατά πολύ την
πραγματική τους αξία στην παγκόσμια αγορά. Τα κεφάλαια άρχισαν να
κατευθύνονται προς άλλα μέρη του κόσμου –όχι μόνο στην Ευρώπη πλέον
αλλά και σε κομμάτια του Τρίτου Κόσμου- όπως και σε μη βιομηχανικούς
τομείς της οικονομίας –κυρίως στη χρηματοοικονομική σφαίρα [finance]
αλλά και στη στεγαστική αγορά, στο λιανικό εμπόριο και στις υπηρεσίεςόπως βέβαια και σε μια αυξανόμενη σειρά μοχλευμένων κερδοσκοπιών σε
εταιρικά και κυβερνητικά ομόλογα. Έτσι ξεκίνησε η αποβιομηχάνιση της
Αμερικής, το κλείσιμο της μέχρι τότε μηχανής που κινούσε την οικονομία.
Ένας ολόκληρος τρόπος ζωής άρχισε να οδεύει προς εξαφάνιση.
Ο δομικός χαρακτήρας αυτής της κρίσης δε φαίνεται μόνο εκ των
υστέρων. Το βιβλίο της Στάιν καθιστά αρκετά σαφές ότι τα υπολείμματα
της συμμαχίας του Νιου Ντιλ, συμπεριλαμβανομένων των συνδικάτων
και των εργατικών φιλελεύθερων5, είχαν αντιληφθεί τότε ότι η περίσταση
4. Σ.τ.μ.: Όταν, δηλαδή, οι αραβικές χώρες μέλη του OPEC μαζί με την Αίγυπτο, τη Συρία
και την Τυνησία επέβαλαν πετρελαϊκό εμπάργκο στις ΗΠΑ, διαμαρτυρόμενες για την αμερικανική στήριξη στο Ισραήλ, κατά τη διάρκεια του πολέμου του Γιομ Κιπούρ (Οκτώβριος
1973). Το εμπάργκο άρθηκε το Μάρτιο του 1974 με την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στο
Ισραήλ και τη Συρία για την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τα Υψίπεδα του
Γκολάν. Πίσω από αυτή τη διαμαρτυρία υπήρχαν βαθύτερες αιτίες που είχαν να κάνουν με
την πτώση της τιμής του πετρελαίου εξαιτίας της υποτίμησης του δολαρίου, μετά την άρση
της μετατρεψιμότητάς του σε χρυσό, το 1971 από το Νίξον, όταν και ουσιαστικά καταργείται
το σύστημα των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών του Μπρέτον Γουντς.
5. Σ.τ.μ.: Στα αμερικανικά αγγλικά ο όρος liberal («φιλελεύθερος») χρησιμοποιείται με διαφορετικό τρόπο από ό,τι στην Ευρώπη. Δε σημαίνει τους οικονομικά φιλελεύθερους, οπαδούς
της ελεύθερης αγοράς και του ελάχιστου κράτους (οι οποίοι, στην Αμερική, είναι συνήθως
συντηρητικοί στο πολιτιστικό επίπεδο), αλλά, αντίθετα, τους προοδευτικούς σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι είναι υπέρ του Νιου Ντιλ και εκφράζονται, γενικά, από το Δημοκρατικό Κόμμα.
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του ’30 όταν, από τον Ρούσβελτ κι έπειτα, ο όρος
«φιλελευθερισμός» πήρε το νόημα ενός «κοινωνικού φιλελευθερισμού» που εκφράστηκε στη
λογική του Νιου Ντιλ, η οποία θεωρούσε πως το κράτος πρέπει να ενδιαφέρεται και για το
ζήτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Σε αυτή τη λογική βασίστηκε και η λεγόμενη «συμμαχία
του Νιου Ντιλ», την οποία αποτέλεσε η συστράτευση Δημοκρατικού Κόμματος, εργατικών
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απαιτούσε κάτι περισσότερο από τις συνηθισμένες κεϊνσιανού τύπου
δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές της μεταπολεμικής περιόδου.
Ακόμα και η αρτηριοσκληρωτική γραφειοκρατία που διεύθυνε τα
μεγαλύτερα συνδικάτα άσκησε σκληρές πιέσεις για την εφαρμογή ενός
σχεδιασμού για το σύνολο της βιομηχανίας ή ακόμα και για το σύνολο της
εθνικής οικονομίας: για την προώθηση, με άλλα λόγια, ενός νομοσχεδίου
για την πλήρη απασχόληση, το οποίο θα υποχρέωνε νομικά την κυβέρνηση
να εξασφαλίζει θέσεις εργασίας, είτε δημιουργώντας τις η ίδια στο δημόσιο
τομέα είτε ενθαρρύνοντας ιδιωτικές επενδύσεις· για την ίδρυση, επίσης, μιας
νέας αναπτυξιακής τράπεζας με σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων για
τους γερασμένους τομείς της αμερικανικής οικονομίας και τη βοήθεια νέων
τομέων που βρίσκονταν στο ξεκίνημά τους· για την κρατική επιχορήγηση
της ανάπτυξης σε επίπεδο τοπικό και σε επίπεδο υποδομών και πολλά
άλλα.

τάξη πραγμάτων έχασε το κύρος της και τα συνδικάτα κατηγορήθηκαν ως
υπεύθυνα για αυτήν την οικονομική κατάσταση.

Τίποτε όμως από αυτά δεν πραγματοποιήθηκε, παρά την ύπαρξη
κάποιας στήριξης από την πλευρά ορισμένων πολιτικών και επιχειρηματικών
κύκλων. Η κεϊνσιανή ορθοδοξία είχε από καιρό απεμπολήσει κάθε σοβαρό
ενδιαφέρον για την εφαρμογή δομικών οικονομικών μεταρρυθμίσεων,
κρατικού σχεδιασμού ή μιας συνολικής προσπάθειας αναδιανομής του
πλούτου και του εισοδήματος. Οι πολιτικές που υιοθετήθηκαν μέσα
στα πλαίσια της προσπάθειας αντιμετώπισης του αντικομουνιστικού
κυνηγιού μαγισσών των μεταπολεμικών χρόνων, μετατράπηκαν τελικά
σε μια διανοητική πεποίθηση, η οποία βρήκε έρεισμα στην οικονομική
ευημερία των μεταπολεμικών δεκαετιών. Τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και οι
Ρεπουμπλικάνοι υποστήριξαν μια πολιτική διαχείρισης της ζήτησης μέσω
ελέγχου των φορολογικών συντελεστών και των δημόσιων δαπανών. Ο
Νίξον, μάλιστα, διακινδύνευσε να πάει πέρα από την ορθοδοξία της εποχής,
όταν, μετά την υποτίμηση του δολαρίου το 1971, πειραματίστηκε με τον
έλεγχο των μισθών και των τιμών, στα πλαίσια μιας παρακινδυνευμένης
εφόδου στο χώρο της «διευθυνόμενης οικονομίας» [“command economics”].
Από τη στιγμή όμως που αυτή η κεϊνσιανή ορθοδοξία κατέρρευσε, επήλθε
ο στασιμοπληθωρισμός, με ιστορικά υψηλά ταυτόχρονα σε ό,τι αφορά στην
ανεργία και τον πληθωρισμό -ένας συνδυασμός που κάποτε εθεωρείτο
αδύνατος. Η παλιά φιλελεύθερη [σ.τ.μ.: με την αμερικανική έννοια του όρου]
συνδικάτων, αγροτών, των μειονοτήτων κ.λπ. και η οποία, μέχρι την κατάρρευσή της, το 1968,
επέτρεψε στους Δημοκρατικούς να κερδίσουν σχεδόν σε όλες τις εκλογές από το 1932 ως το
1968 με μόνη εξαίρεση τις δύο θητείες του Αϊζενχάουερ (1952-1961).

Την ίδια στιγμή, η επανάσταση που έλαβε χώρα στο εσωτερικό του
Δημοκρατικού Κόμματος –και η οποία ξεκίνησε στους δρόμους του Σικάγο
το 1968-, το κατέστησε ακόμα πιο ανέτοιμο να απαντήσει ουσιαστικά
στην παρακμή του βιομηχανικού τομέα και της εργατικής τάξης6. Η Νέα
Πολιτική (New Politics) που ενσαρκώθηκε στην προεκλογική καμπάνια
του Τζωρτζ Μακ Γκόβερν, το 1972, ήταν βαθιά αποξενωμένη από τον
φιλεργατικό φιλελευθερισμό της πτέρυγας του κόμματος που υποστήριζε
τις αρχές του Νιου Ντιλ. Οι βασικές κοινωνικές ομάδες τις οποίες στόχευε η
καμπάνια του Μακ Γκόβερν –η νεολαία που συμμετείχε στο αντιπολεμικό
κίνημα και στην Αντικουλτούρα, οι μειονότητες και οι προοδευτικοί της
μεσαίας τάξης- ενδιαφέρονταν περισσότερο για τις λεγόμενες «πολιτικές
της ταυτότητας» [identity politics] παρά για μια ταξικά προσανατολισμένη
πολιτική, διεκδικώντας, παράλληλα, περισσότερο ατομικά παρά συλλογικά
δικαιώματα. Και σα να μην έφτανε αυτό, είχαν καταλήξει να θεωρούν
6. Σ.τ.μ.: Ο συγγραφέας αναφέρεται στις διαδηλώσεις και τις συγκρούσεις με την αστυνομία
που έλαβαν χώρα στο Σικάγο, τον Αύγουστο του 1968, με αφορμή τη διοργάνωση του συνεδρίου των Δημοκρατικών στην ίδια πόλη. Όλες οι γνωστές οργανώσεις που συμμετείχαν στο
αντιπολεμικό κίνημα αλλά και στο κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα (Students for a Democratic Society, MOBE, οι Yippies, οι μαύροι Πάνθηρες κ.λπ.) κάλεσαν σε αντισυγκεντρώσεις, την
εβδομάδα που θα λάμβανε χώρα το συνέδριο. Σκοπός των διαδηλωτών ήταν να προσεγγίσουν
το συνεδριακό χώρο. Η αστυνομία –με τη βοήθεια της εθνοφρουράς- όχι μόνο εμπόδισε τις
διαδηλώσεις αλλά και επέδειξε μεγάλη βαναυσότητα κατά την αντιμετώπισή τους, κάνοντας
ευρύτατη χρήση χημικών και χτυπώντας αδιακρίτως το πλήθος. Οργανωτής της καταστολής
υπήρξε ο επί σειρά ετών, Δημοκρατικός δήμαρχος του Σικάγο, Ρίτσαρντ Ντάλει (Richard J.
Daley), ο οποίος, λίγους μήνες νωρίτερα, είχε επιτεθεί στο διοικητή της αστυνομίας επειδή
δεν επέδειξε αρκούντως αυστηρή στάση απέναντι σε όσους συμμετείχαν στις εξεγέρσεις που
ακολούθησαν τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ (ο ίδιος είχε δώσει εντολή να πυροβολούνται όλοι οι «εμπρηστές»). Το συνέδριο του 1968 δίχασε όχι μόνο το Δημοκρατικό Κόμμα
αλλά και την αμερικανική κοινωνία συνολικά, εφόσον οι σκηνές βίας μεταδόθηκαν ζωντανά
από την τηλεόραση. Παρ’ όλα αυτά, η πλειοψηφία της κοινής γνώμης δεν πήρε το μέρος των
διαδηλωτών. Χαρακτηριστικό είναι το εξής συμβάν: κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, και ενώ
η αστυνομική καταστολή βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, ο γερουσιαστής Abraham A. Ribicoff
ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του Τζωρτζ Μακ Γκόβερν (G. McGovern), λέγοντας ότι, αν ο
τελευταίος εκλεγόταν, «δε θα είχαμε ανάγκη από αυτά τα αστυνομικά μέτρα που θυμίζουν
Γκεστάπο». Αμέσως ο Ντάλεϊ άρχισε να του φωνάζει να κατέβει από το βήμα, ωρυόμενος,
από την πλατεία, «άντε γαμήσου, εβραίε πουτάνας γιε» (πράγμα που αρνήθηκε στη συνέχεια). Λίγα χρόνια αργότερα ο Μακ Γκόβερν θα απομάκρυνε τον Ντάλει, εκφράζοντας έτσι
τη διαφορά προσανατολισμού ανάμεσα στη δικιά του γενιά, που ήταν προσκείμενη στο αντιπολεμικό κίνημα και στο κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων, και τους πιο παραδοσιακούς
–και συντηρητικούς πολιτιστικά- Δημοκρατικούς, στους οποίους κατατασσόταν ο –εργατικής
καταγωγής- Ντάλεϊ.
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τους λευκούς άντρες της εργατικής τάξης ως τον εχθρό: τους θεωρούσαν
ρατσιστές, εθνικιστές, οπαδούς της πατριαρχίας και γενικώς πίστευαν πως
ήταν άπαξ και διά παντός μολυσμένοι από τα «προνόμια του λευκού».
Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία υπήρξε εξίσου εχθρική απέναντι στην
τάση Μακ Γκόβερν και δε στήριξε τον υποψήφιό τους. Με αυτόν τον
τρόπο, ο θρίαμβος της Νέας Πολιτικής άνοιξε το δρόμο για τη μετέπειτα
άλωση του Δημοκρατικού Κόμματος από το νεοφιλελευθερισμό: ένα
μείγμα κοινωνικού και πολιτιστικού φιλελευθερισμού και ατομικισμού της
ελεύθερης αγοράς που παραγκώνισε εντελώς το εργατικό ζήτημα από την
ατζέντα του κόμματος.
Η κατάρρευση της συμμαχίας του Νιου Ντιλ άνοιξε, βέβαια, το
δρόμο και για κάτι άλλο: την έλευση του Νίξον. Η Στάιν εξετάζει στο
βιβλίο της τη στρατηγική μέσω της οποίας οι Ρεπουμπλικάνοι κατάφεραν
να γίνουν το κόμμα της λευκής εργατικής τάξης. Πρόκειται για μια τολμηρή
πολιτική κίνηση, η οποία εκμεταλλεύτηκε τις φυλετικές, εθνικιστικές,
θρησκευτικές και πατριαρχικές προκαταλήψεις και τους φόβους που
αναδύθηκαν τη δεκαετία του ’60 –πολιτικά δικαιώματα, μαύρος εθνικισμός
και εξεγέρσεις στα γκέτο, κινήματα για την απελευθέρωση των γυναικών
και των ομοφυλόφιλων, αντιπολεμικές κινητοποιήσεις και ήττα στο Βιετνάμ,
«Πόλεμος ενάντια στη φτώχεια»7, πολιτική των θετικών διακρίσεων και
μέτρα κατάργησης του φυλετικού διαχωρισμού στα σχολεία- και τους
χρησιμοποίησε για να μετατρέψει τη δυσαρέσκεια της εργατικής τάξης, που
προήρχετο από την οικονομική συγκυρία, σε μια διαμαρτυρία πολιτιστικού
τύπου. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία μιας νέας εκδοχής πολιτικής της
ταυτότητας, προσαρμοσμένης στη λευκή εργατική τάξη. Αυτή η προσπάθεια
να κερδηθεί η λευκή εργατική τάξη πήρε μεν μεγάλη ώθηση κατά τις δύο
προεκλογικές εκστρατείες του Τζωρτζ Ουάλας (George Wallace) (το 1964
και το 1968), αλλά ουσιαστικά τέθηκε σε εφαρμογή την εποχή της πρώτης
νίκης του Νίξον (1969). Και φυσικά, δοθείσας της καθοδικής πορείας της
οικονομίας κατά τη δεκαετία του 1970, η χρησιμότητά της αποδείχθηκε
ανεκτίμητη. Διότι το πέρασμα της οικονομικής πολιτικής από μια περίοδο
όπου στόχος ήταν η αφθονία σε μια περίοδο σπάνης θα μπορούσε να
επιφυλάσσει διαφορετικές αντιδράσεις, από την πλευρά της εργατικής
τάξης, για τους Ρεπουμπλικάνους και τους συμμάχους τους από τους
7. Σ.τ.μ.: War on Poverty. Σειρά νομοθετικών μέτρων που πήρε ο Πρόεδρος Τζόνσον, το 1964,
με σκοπό την αντιμετώπιση της φτώχειας. Αποτελεί κομμάτι της ευρύτερης πολιτικής του
υπέρ της «Μεγάλης Κοινωνίας» (Great Society) που είχε στόχο την καταπολέμηση των οικονομικών και φυλετικών ανισοτήτων.
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μεγάλους επιχειρηματικούς κύκλους.
Ωστόσο αυτή η μετατροπή των εργατών σε «ψηφοφόρους αξιών»
[“values” voters], οι οποίοι ενδιαφέρονταν περισσότερο για την υπερηφάνεια
και την πολιτιστική τους ταυτότητα παρά για την πραγματική τους
πολιτική και οικονομική δύναμή, δεν υπήρξε απόλυτα επιτυχημένη. Αυτό
είχε ως αποτέλεσμα ότι ο Νίξον και ο στενός του κύκλος βρέθηκαν,
συχνά, παγιδευμένοι ανάμεσα στην παραδοσιακή εκλογική τους βάση,
που προερχόταν από τους επιχειρηματικούς κύκλους και τη μεσαία τάξη,
και τη νεόκοπη συμπάθειά τους για την εργατική Αμερική. Πώς μειώνεις,
για παράδειγμα, τους μισθούς των συνδικάτων στον κατασκευαστικό
τομέα (μέσω ελέγχου των μισθών και των τιμών και κυβερνητικά
προωθούμενων πολιτικών θετικών διακρίσεων στον τομέα των δημόσιων
έργων) ενώ, ταυτόχρονα, προσπαθείς να πείσεις τους εργάτες να έρθουν
να υποστηρίξουν μαζικά έναν πόλεμο του οποίου η συνέχιση έχει κουράσει
και αηδιάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα; Πώς μπορείς να παραμείνεις το
κόμμα των επιχειρηματικών συμφερόντων και της πλειοψηφίας όταν, όπως
παραπονιόταν ο Ντέιβιντ Ροκφέλερ (D. Rockfeller)8, «ο κόσμος κατηγορεί
το κεφάλαιο και τις επιχειρήσεις για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει
η κοινωνία μας»; Πώς να καταφέρεις να περάσεις ρυθμιστικές νομοθεσίες
στους τομείς της εργασιακής ασφάλειας και υγιεινής, της προστασίας
του περιβάλλοντος και των καταναλωτών ενώ, παράλληλα, συνάπτεις
συστηματικά δεσμούς με νέους θεσμούς –όπως, π.χ., η Στρογγυλή Τράπεζα
των Επιχειρηματιών (Business Roundtable)9- οι οποίοι στοχεύουν στην
πολιτική επανανομιμοποίηση του καπιταλισμού της ελεύθερης αγοράς;
Το βιβλίο του Τζέφερσον Κόουι, Stayin’ Alive10, αναφέρεται, σε
μεγάλο βαθμό, στην ίδια περίοδο με αυτό της Στάιν, είναι όμως αρκετά
διαφορετικό. Δεν εστιάζει στις ελίτ αλλά στις μάζες και είναι γραμμένο
με περισσότερη χάρη, παρ’ όλο που διακρίνεται από λιγότερη συνοχή.
Ο Κόουι ανατέμνει με εξαιρετικό τρόπο την εξαφάνιση της εργατικής
ταυτότητας από την πολιτική και πολιτιστική ζωή της Αμερικής. Αφηγείται
την τραγική ιστορία των χαμένων ευκαιριών και των αυταπατών που δεν
επαληθεύτηκαν, ξεκινώντας από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1970,
8. Σ.τ.μ.: Εγγονός του Τζον Ντ. Ροκφέλερ.
9. Σ.τ.μ.: Κάτι αντίστοιχο του Σ.Ε.Β.
10. Jefferson Cowie, Stayin’ Alive: The 1970s and the Last Days of the Working Class [ Stayin’
Alive. Η δεκαετία του ’70 και οι τελευταίες μέρες της εργατικής τάξης], Νέα Υόρκη, The
New Press, 2010.
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όταν οι απεργοί αγωνιστές κατάφεραν να κλείσουν αρκετές εργοστασιακές
μονάδες (σε τομείς όπως η παραγωγή ατσαλιού, η εξόρυξη άνθρακα, η
συσκευασία κρεάτων και η αυτοκινητοβιομηχανία), δίνοντας την εντύπωση
μιας επιστροφής στις ένδοξες μέρες των συνδικάτων· και καταλήγει με
την ανάδυση του «Ρηγκανικού τύπου Δημοκρατικού» [“Reagan Democrat”],
ο οποίος συγχρωτιζόταν πλέον τον ταξικό εχθρό, ορμώμενος από τα
πατριαρχικά, φυλετικά και ρεβανσιστικά αισθήματα που ενθάρρυναν
οι πλουτοκράτες, που στο μεταξύ είχαν αρχίσει να προσποιούνται τους
λαϊκιστές.

μαύρους αγωνιστές και τους προοδευτικούς λευκούς της μεσαίας τάξης
που συμμετείχαν στο κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων και στις
αντιπολεμικές κινητοποιήσεις, από την άλλη.

Για τον Κόουι η παρακμή της εργατικής τάξης είναι συνέπεια
κυρίως των ίδιων της των αντιφάσεων και των ιστορικών ορίων. Όπως
και η Στάιν, ο Κόουι παρατηρεί βέβαια τι συνέβαινε και σε άλλους
τομείς της αμερικανικής κοινωνίας (η αποβιομηχάνιση, τα αδιέξοδα του
κεϊνσιανισμού, η επίθεση που ασκήθηκε από μια αναδιοργανωμένη και
επαναδραστηριοποιούμενη επιχειρηματική τάξη κ.λπ.), φτάνοντας μάλιστα
να κατηγορήσει την «επανάσταση των δικαιωμάτων» της Νέας Πολιτικής
–με μια κάποια αμφισημία είναι η αλήθεια- αν όχι για την υποκίνηση
τουλάχιστον για την υποβοήθηση της επίθεσης ενάντια στα συλλογικά
εργασιακά δικαιώματα. Ωστόσο το βασικό επιχείρημα του Κόουι είναι
ότι η συνδικαλιστικά και πολιτικά οργανωμένη εργατική τάξη στις ΗΠΑ
αυτοκτόνησε τόσο σε πολιτικό όσο και σε πολιτιστικό επίπεδο.
Κανείς δε θα μπορούσε να το προβλέψει αυτό εκείνα τα χρόνια,
εφόσον η δεκαετία του ’70 ξεκίνησε με μια ένταση της πολιτικής
δραστηριοποίησης της εργατικής τάξης. Ναι μεν ο Κόουι υπερβάλλει, όταν
συγκρίνει αυτό το ξέσπασμα με το μαζικό απεργιακό κύμα της περιόδου
αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (1954-46) –εφόσον οι απεργίες
και οι αποχές αυτής της περιόδου στερούνταν της προγραμματικής
διάθεσης, του συντονισμού και της πολιτικής σημασίας, σε εθνικό επίπεδο,
των απεργιών του 1945-46, έχει όμως, από την άλλη πλευρά, δίκιο όταν
παρατηρεί ότι ξεκίνησαν από μια ατίθαση εργατική βάση. Οι εν λόγω
απεργίες ήταν εγγενώς αντιεξουσιαστικές, καθώς δεν ασχολήθηκαν μόνο
με την υλική αμοιβή της εργασίας αλλά και με τον απανθρωποποιητικό
της χαρακτήρα. Οι πρωταγωνιστές τους ανήκαν σε μια νέα γενιά εργατών:
φορούσαν χαϊμαλιά, είχαν μούσι και μακριά μαλλιά, κάπνιζαν χόρτο και δε
συμπαθούσαν τον πόλεμο του Βιετνάμ. Επρόκειτο για μια πρώτης τάξης
ιστορική ευκαιρία για τη σύναψη μιας συμμαχίας ανάμεσα σε αυτούς
τους εξεγερμένους εργάτες, από τη μια πλευρά, και τους αντιεξουσιαστές

Η ευκαιρία πήγε στράφι. Οι απεργίες δεν είχαν μακροχρόνιο
αντίκτυπο σε εθνικό επίπεδο και μόλις που καταγράφηκαν ως πολιτικές
κινητοποιήσεις. Αρκετά γρήγορα το συνδικαλιστικό κίνημα επέστρεψε στην
πρότερη κατάσταση. Οι επικεφαλής των συνδικάτων έκαναν μια τελευταία,
ανεπιτυχή απόπειρα με σκοπό τη προώθηση μιας μεταρρύθμισης της εθνικής
εργατικής νομοθεσίας, με την ελπίδα να ανοίξουν τον αμερικάνικο Νότο
στη συνδικαλιστική συγκρότηση και να καταπολεμήσουν τις συντριπτικές
αδυναμίες που δρούσαν ανασταλτικά για το εργατικό κίνημα από την
εποχή της ψήφισης του νόμου Taft-Hartley, στην περίοδο της κορύφωσης
του Ψυχρού Πολέμου, τον Ιούνιο του 1947 (o νόμος απαγόρευε τα
μποϋκοτάζ, τις απεργίες αλληλοϋποστήριξης και άλλες μορφές εργατικής
αλληλεγγύης).
Ωστόσο το εργατικό ζήτημα εξακολουθούσε να τίθεται στις
αρχές της δεκαετίας του ‘70. Η επαναστατικότητα και η ανεξαρτησία,
η υπερηφάνεια στη δουλειά -κυρίως στη χειρωνακτική εργασία-, και η
κοροϊδευτική απαξίωση του σνομπισμού των χαρτογιακάδων και των
γραφειοκρατικών διαδικασιών συντηρούσαν τη λαϊκή –αν και πολιτιστικά
συντηρητική- ταυτότητα της εργατικής τάξης, που έβρισκε την ηρωική αν
όχι εκχυδαϊσμένη έκφρασή της στη μάτσο βία του Dirty Harry11 και στην
απέλπιδα προσπάθεια για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της εικόνας
του άνδρα εργάτη ως προστάτη των καταπιεσμένων. Όπως παρατηρεί ο
Κόουι, η δεξιά αγκιστρώθηκε σε αυτές τις ιδέες σε αντίθεση με την αριστερά
που τους γύρισε την πλάτη. H country rock, η μουσική του Dylan, οι The
Band, ο Jackson Browne και άλλοι θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως εκδοχές
μιας δυνατότητας συμφιλίωσης μεταξύ του κολεκτιβισμού της εργατικής
τάξης και της «επανάστασης των δικαιωμάτων». Αλλά η μουσική τους
διαμορφώθηκε πάνω στο πνεύμα της εξέγερσης ενάντια στους κανόνες του
μικροαστισμού, του υλισμού και των οικογενειακών αξιών, τους οποίους
11. Σ.τ.μ.: Αναφορά στον περίφημο αστυνόμο Χάρι Κάλαχαν (του οποίου παρατσκούκλι ήταν
το Ντέρτι Χάρι, λόγω των «βρώμικων» μεθόδων που χρησιμοποιούσε), τον οποίο ενσάρκωσε
ο Κλιντ Ίστγουντ στις ταινίες της ομώνυμης σειράς, ξεκινώντας από το Dirty Harry του 1971.
Βασικό χαρακτηριστικό του πρωταγωνιστή των ταινιών αυτών είναι η συντηρητική πεποίθηση
ότι πρέπει να υπερβούμε τους νομικούς ή ηθικούς περιορισμούς που μας θέτει η κρατική και
αστυνομική γραφειοκρατία αν θέλουμε να εφαρμόσουμε πραγματικά το νόμο και να αποδώσουμε δικαιοσύνη μέσα σε μια διεφθαρμένη κοινωνία.
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ακριβώς επιδοκίμαζε ένα μεγάλο μέρος της εργατικής τάξης. Η ταινία
Easy Rider (1969) και το All in the Family του Archie Bunker12 κατάφερναν,
τελικά, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, να δείξουν πόσο πολύ ένα μεγάλο
μέρος αυτού του κόσμου κατέληξε να φαντάζει επαρχιώτικο ή ακόμα και
κακό στα μάτια των νέων μεσαίων τάξεων.

Αυτό που ο Κόουι δεν καταφέρνει να αξιολογήσει σωστά είναι ο
αντίκτυπος του Ψυχρού Πολέμου και κυρίως του εγχώριου αντικομουνισμού.
Μια σειρά μοιραίων –όπως θα αποδεικνύονταν- αποφάσεων, που
υιοθετήθηκαν στην περίοδο των πέντε πρώτων χρόνων που ακολούθησαν
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, υπήρξαν η αιτία της μόνιμης αναπηρίας τόσο
της σοσιαλδημοκρατικής πτέρυγας του Νιου Ντιλ όσο και του ίδιου
εργατικού κινήματος. Η σκιά του αντικομουνισμού απομάκρυνε κάθε σκέψη
γενικευμένης εφαρμογής του κοινωνικού κράτους, καθιέρωσης κάποιου
οικονομικού προγραμματισμού σε κρατικό επίπεδο ή ενός θεσμοποιημένου
ρόλου του εργατικού κινήματος στην αναδιανομή του εθνικού εισοδήματος
και στην καθημερινή διαχείριση της οικονομίας, που θα μπορούσαν τελικά
να κάμψουν την αντίσταση του Νότου στη συνδικαλιστική συγκρότηση
όπως και να καταφέρουν μια ολομέτωπη επίθεση στη ρατσιστική πολιτική
οικονομία του και στην δυσανάλογη επίδραση του στις εθνικές πολιτικές. Η
αντικομουνιστική υστερία διαίρεσε βαθιά το εργατικό κίνημα και οδήγησε
στον αποκεφαλισμό ορισμένων από τα πιο κινηματικώς ενεργά συνδικάτα
του βιομηχανικού τομέα. Όντας αναγκασμένο, μέσω του εκφοβισμού,
να εγκαταλείψει την ηγεσία της εργατικής τάξης, το εργατικό κίνημα,
προσπάθησε αντ’ αυτού να δημιουργήσει μια ιδιωτικοποιημένη εκδοχή
κοινωνικού κράτους μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων με τη μεγάλη
βιομηχανία. Με αυτόν τον τρόπο όμως, αποκόπηκε από τους μαύρους,
τους μετανάστες και τις γυναίκες που εργάζονταν σε άλλους τομείς της
οικονομίας και δεν ήταν συνδικαλιστικά οργανωμένοι. Οι πολιτικές του
φόβου έγιναν ένα σημαντικό κομμάτι του μεταπολεμικού φιλελεύθερου
ρεπερτορίου, φράσσοντας κάθε εναλλακτική οδό.

Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας το παιχνίδι είχε πια χαθεί.
Βρισκόμαστε πλέον στον κόσμο που περιγράφει το Πυρετός το
σαββατόβραδο (1977). Εδώ ο μόνος τρόπος για μην καταντήσεις ένα
περιθωριοποιημένο απολίθωμα της εργατικής τάξης, που θα ντρέπεται για
τον εαυτό του και θα περιφέρεται στα πάρκα του Staten Island, είναι να
καταφύγεις στα περίχωρα του Μανχάταν για μια cool επινόηση-του-εαυτούσου μέσω της προσχώρησης στα πρότυπα της μόδας. «Κατά το τέλος της
δεκαετίας», γράφει ο Κόουι, «οι εργαζόμενοι κατέληξαν να κατέχουν στην
πολιτική ζωή μικρότερο ρόλο και μια ταυτότητα με πολύ λιγότερο νόημα
από οποιαδήποτε άλλη περίοδο μετά την βιομηχανική επανάσταση».
Μια τέτοια εξέλιξη ήταν αναπόφευκτη; Ο Κοόυι δεν ισχυρίζεται
εμφανώς κάτι τέτοιο αλλά πολλά από αυτά που αναφέρει στο βιβλίο του
συνηγορούν υπέρ αυτής της εκδοχής, εφόσον τονίζει τον εγγενώς εύθραυστο
χαρακτήρα της συμμαχίας του Νιου Ντιλ. Ένα πρωτοφανές ξέσπασμα
αγωνιστικής εργατικής αλληλεγγύης καθιέρωσε το σύγχρονο βιομηχανικό
εργατικό κίνημα και παρείχε μεγάλο μέρος της κοινωνικής ενέργειας
για τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις που συνέβαλαν στην διαμόρφωση της
πολιτικής τάξης πραγμάτων του Νιου Ντιλ για μισό αιώνα. Σύμφωνα
όμως με τον Κοόυι, αυτό ήταν αντίθετο προς το κυρίαρχο ρεύμα στην
Αμερική. Μετά από αυτό το εξαιρετικό –«μοναδικό» κατά τον Κόουιξεκίνημα, η κοινωνική θεώρηση στένεψε και οι ιστορικές φυλετικές,
εθνικές, επαγγελματικές ή έμφυλες διακρίσεις ξαναβρήκαν τη θέση τους.
Η διεύθυνση των εργατικών συνδικάτων υπέκυψε στο σιδερένιο νόμο
της γραφειοκρατίας, με αποτέλεσμα να αρχίσει να αποξενώνεται από
τη βάση και να εναγκαλίζεται το Δημοκρατικό Κόμμα. Την περίοδο της
κατάρρευσης, στη δεκαετία του ’70, ο ενθουσιασμός του Λαϊκού Μετώπου
της δεκαετίας του ‘30 αποτελούσε πλέον μια ξεθωριασμένη ανάμνηση.
12. Σ.τ.μ.: Αμερικανική κωμική σειρά που προβλήθηκε από το 1971 ως το 1979 με μεγάλη επιτυχία. Ήταν το πρώτο κωμικό πρόγραμμα ευρείας τηλεθέασης όπου θίχτηκαν ανοιχτά θέματα
όπως ο ρατσισμός, η ομοφυλοφιλία, η σεξουαλική βία, ο πόλεμος του Βιετνάμ, η έκτρωση, η
σεξουαλική ανικανότητα κ.λπ.

Ο Κόουι δεν αναφέρεται σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο, αλλά αν δεν
εξηγήσει κανείς τις αντικομουνιστικές και αντεργατικές ρίζες του νόμου
Taft-Hartley είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό γιατί ο κόσμος δεν κατάφερε
να αισθανθεί κάποια συμπάθεια για τους εργάτες που υφίσταντο σκληρή
εκμετάλλευση. Ο Κόουι σημειώνει ότι στην πραγματικότητα το μόνο που
ένωνε τον Νίξον με τα συνδικάτα του κατασκευαστικού και άλλων τομέων
ήταν ακριβώς αυτός ο αντικομουνιστικός πατριωτισμός. Εφόσον όμως
δεν ερευνά τα ιστορικά αίτια που έκαναν την Αμερικάνικη Ομοσπονδία
Εργασίας να υποστηρίζει τον Ψυχρό Πόλεμο, το μόνο που μπορούμε να
κάνουμε είναι να θεωρήσουμε ότι αυτού του είδους ο σωβινισμός αποτελεί
μέρος του γενετικού υλικού της αμερικάνικης αρσενικής εργατικής τάξης.
Όταν ο Κόουι αφηγείται την ηρωική αποτυχία δημιουργίας εργατικού
συνδικάτου στην εταιρία ρούχων Farah στο Τέξας, στα μέσα της δεκαετίας
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του ‘70, περιγράφει πώς ο Νότος παρέμενε πεισματικά εναντίον των
εργατικών συνδικάτων και πόσο επιρρεπής ήταν στα ωραία λόγια του
ρεπουμπλικανικού κόμματος στο θέμα των δικαιωμάτων των Πολιτειών
απέναντι στο Ομοσπονδιακό Κράτος (και πιο συγκεκριμένα, εκείνη την
εποχή, των δικαιωμάτων τους σχετικά με το status quo του φυλετικού
διαχωρισμού). Θα ήταν πιο χρήσιμο να καταδείξει ότι η τελευταία μεγάλη
προσπάθεια του εργατικού κινήματος για τη συγκρότηση συνδικάτων στο
Νότο, μόλις μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, κατέρρευσε σαν
αποτέλεσμα των αντικομουνιστικών και ρατσιστικών επιθέσεων.

οικονομίας. Τους απασχολούσε το «εργατικό ζήτημα» και μερικές φορές
στήριζαν αντικαπιταλιστικές ιδεολογίες: το σοσιαλισμό, τον αναρχισμό, το
συνδικαλισμό, τον περιορισμό των τραστ και των μονοπωλίων και αυτό που
οι Ποπουλιστές15 και οι Ιππότες της εργασίας16 αποκαλούσαν «Συνεργατική
Πολιτεία» [“Co-operative Commonwealth”]. Όλες αυτές οι φωνές συνιστούσαν
την αντίδραση της κοινωνίας στις καταστροφικές συνέπειες της πρωταρχικής
συσσώρευσης. Χρεωμένοι οικογενειάρχες, βιοτέχνες, μετανάστες αγρότες,
βιομηχανικοί εργάτες, φτωχοί γεωργοί, μικροεπιχειρηματίες, πρώην δούλοι:
ένας ολόκληρος γαλαξίας προσφύγων του προκαπιταλιστικού τρόπου ζωής
χώνονταν στο λαγούμι της προλεταριοποίησης. Μέχρι όμως να συμβεί αυτό,
αντιστέκονταν σε ένα ξένο γι’ αυτούς μέλλον και φαντάζονταν εναλλακτικές
λύσεις στην προοπτική της μισθωτής εργασίας όπως τις εμπνέονταν από
το διαφορετικό παρελθόν τους ή τις εξήγαγαν από τις τεχνολογικές και
οργανωτικές καινοτομίες του βιομηχανικού καπιταλισμού. Η πρωταρχική
συσσώρευση, με άλλα λόγια, τόσο αναγκαία για την αμερικάνικη οικονομίαμαμούθ, ήταν επίσης και η πηγή μιας τεράστιας ενέργειας αντίστασης.

Στην αρχή αλλά και το τέλος του βιβλίου του, ο Κόουι αναφέρεται
στις δυο επίχρυσες εποχές της Αμερικής: σε αυτή που φώτισε με τη
ψεύτικη λάμψη του νεοπλουτισμού της τα τέλη του 19ου αιώνα και αυτή
που ξεκίνησε με την άνοδο του Ρίγκαν και τη χρηματιστικοποίηση της
οικονομίας. Αυτές οι δυο περίοδοι αγκαλιάζουν αυτό που ο Κόουι βλέπει ως
την παρένθεση του Νιου Ντιλ κατά τη διάρκεια της αμερικάνικης ιστορίας.
Πριν και μετά από αυτή τη στροφή η χώρα συνδύαζε την αφοσίωση στον
ατομικισμό της αυτοπραγμάτωσης με το μύθο της Αμερικής ως της πρώτης
αταξικής κοινωνίας στον κόσμο, ένα περιβάλλον εχθρικό σε κάθε ένστικτο
κολεκτιβισμού, που αποτελούσε την ταφόπλακα της ταξικής συνείδησης.
Αλλά η πρώτη Επίχρυση Εποχή13, τότε που η «αργόσχολη τάξη» της
χώρας14 παρίστανε απροκάλυπτα την αριστοκρατία, δεν ταιριάζει με αυτή
την εικόνα, όπως παραδέχεται άλλωστε κι ο ίδιος ο Κόουι. Κατά τη διάρκεια
αυτής της περιόδου, καθώς ο αμερικάνικος βιομηχανικός καπιταλισμός
γρήγορα εξαπλωνόταν, ένα μεγάλο κύμα απεργιών, ξεσηκωμών, μποϋκοτάζ,
πολιτικών εξεγέρσεων και άλλων μορφών αντίστασης αύξανε τον φόβο
για το ξέσπασμα ενός δεύτερου εμφύλιου πολέμου. Οι διαμαρτυρίες
συχνά ξεπερνούσαν τους εθνικούς, θρησκευτικούς, έμφυλους ή ακόμα και
φυλετικούς διαχωρισμούς και αγκάλιαζαν ολόκληρες κοινότητες, πόλεις και
περιοχές. Αψηφώντας τον παραδοσιακά αμερικανικό φόβο της κρατικής
παρέμβασης, επιζητούσαν ένα αναζωογονημένο δημοκρατικό κράτος που
θα έθετε υπό έλεγχο τους θηρευτές «βαρόνους» και επικυρίαρχους της
13. Σ.τ.μ.: Gilded Age αποκαλείται η περίοδος της αμερικανικής ιστορίας που ακολούθησε
τον Εμφύλιο Πόλεμο (1861-1865) και χαρακτηρίστηκε από ραγδαία δημογραφική αύξηση
και οικονομική ανάπτυξη. Πρόκειται για την περίοδο της ουσιαστικής εκβιομηχάνισης της
αμερικανικής οικονομίας.
14. Σ.τ.μ.: Αναφορά στο περίφημο έργο του αμερικανού οικονομολόγου και κοινωνιολόγου
Tornstein Veblen, Η θεωρία της αργόσχολης τάξης (μτφρ. Γ. Νταλιάνης, Αθήνα, Κάλβος,
1982), που εκδίδεται ακριβώς εκείνη την περίοδο, το 1899.

Η «μοναδική στιγμή» του Κόουι, υπό αυτή την έννοια, θα
μπορούσε να ειδωθεί περισσότερο ως το επιστέγασμα παρά ως η εξαίρεση
αυτού του μεγάλου κύματος αντίστασης, αυτής της μεγάλης απεργίας
που διήρκεσε περισσότερο από εκατό χρόνια, από το 1870 ως το 1970.
Ο εργατικός φιλελευθερισμός στα μέσα του 20ού αιώνα έχει το δικό του
διακριτικό ιστορικό πλαίσιο, περισσότερο προλεταριακό σε χαρακτήρα
από ό,τι πιο πρώιμα κινηματικά ξεσπάσματα. Εντούτοις, με το να
μετατρέψει περιθωριοποιημένες ομάδες σε πολίτες μιας μεταρρυθμισμένης
βιομηχανικής πολιτείας συνέβαλε στο να φέρει σε πέρας την εποχή της
αντίστασης, μπλόκαρε εναλλακτικές προοπτικές και καταπράυνε ορμές
που κάποτε απειλούσαν να διαρρήξουν τα όρια της καπιταλιστικής τάξης:
ο Κόουι αναφέρεται στο «χρυσό κλουβί των βιομηχανικών σχέσεων της
μεταπολεμικής περιόδου». Αλλά αυτό που με τόση λεπτομέρεια περιγράφει,
θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η περιθωριοποίηση, η αποκλήρωση και η
οικονομική αποστέρηση των επιγόνων των πρωτοπόρων της βιομηχανικής
15. Σ.τ.μ.: Populists. Πρόκειται για το βραχύβιο πολιτικό κόμμα των τελών του 19ου αιώνα,
People’s Party [Κόμμα του Λαού]. Κόμμα με αγροτίστικο προσανατολισμό και εχθρικό απέναντι στις τράπεζες και τις ελίτ που συνεργάστηκε και με τα εργατικά συνδικάτα.
16. Σ.τ.μ.: Knights of Labor (1869-1949). Εργατική οργάνωση που συχνά ενεργούσε ως συνδικάτο και γνώρισε την ακμή της στα τέλη του 19ου αιώνα, οπότε και τα μέλη της είχαν φτάσει
τις 700.000. Βασικά της αιτήματα ήταν η καθιέρωση του οχτάωρου και η κατάργηση της
εργασίας των παιδιών και των καταδίκων. Ήταν αντίθετη προς το σοσιαλισμό και τις ριζοσπαστικές τάσεις του εργατικού κινήματος και υποστήριζε τις κοοπερατίβες.
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δημοκρατίας. Η πρωταρχική συσσώρευση διαμόρφωσε την πρώτη Επίχρυση
Εποχή, ενώ οι δυνάμεις του αυτό-κανιβαλισμού τη δεύτερη. Η αλλαγή στο
κέντρο βάρους της πολιτικής οικονομίας από τη βιομηχανική παραγωγή
στην χρηματοπιστωτική σφαίρα εξέθρεψε μια αήθη πολιτική οικονομικής
υπανάπτυξης, κοινωνικής παρακμής και κακεντρεχών πολιτισμικών
φαντασιώσεων. Η εποχή του Νιου Ντιλ προκάλεσε μεγάλο θόρυβο, αλλά αυτό
που είναι ακόμα πιο εξαιρετικό, είναι η οιονεί ανοχή, που δείχνει η εποχή
μας απέναντι στην κρατούσα κατάσταση. Πράγματι, χωρίς να προσπαθούμε
να συνάγουμε υπερβολικά συμπεράσματα από όσα συμβαίνουν σήμερα
στις Μεσοδυτικές πολιτείες, δεν είναι πλέον τόσο απίθανο το ενδεχόμενο
η δεύτερη επίχρυση περίοδος να έχει αρχίσει να φτάνει στα όρια της. Οι
διαδηλωτές σε όλη την Αμερική δεν δίστασαν να αναφερθούν ταυτόχρονα
στην Πλατεία Ταχρίρ της Αιγύπτου και στο Μάντισον. Το γιατί αυτή η
μακροχρόνια ανοχή δείχνει ξαφνικά το δρόμο προς την αντίσταση παραμένει
πάντα μυστήριο. Αλλά δεν παύει να συμβαίνει.

Από την κατάληψη στο πολιτειακό κοινοβούλιο του Ουισκόνσιν.
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Στην υπεράσπιση της πολιτικής.
Μια κριτική του σύγχρονου μηδενισμού
Στο προηγούμενο τεύχος του Προτάγματος, προσπαθήσαμε να
καταδείξουμε ορισμένες από τις βασικές, κατά την άποψή μας, τάσεις
που καθορίζουν την αντίληψη περί πολιτικής που κυριαρχεί μέσα στις
σύγχρονες κοινωνίες1. Εκεί αναφερθήκαμε σε αυτό που θα μπορούσε να
ονομαστεί κατεστημένη ή θεσμισμένη πολιτική. Εδώ θα προσπαθήσουμε
να διαυγάσουμε μια συμπληρωματική εκδοχή του ίδιου φαινομένου, η
οποία έχει να κάνει με τον τρόπο που η εν λόγω τάση επηρεάζει και
τις αντιλήψεις των λεγόμενων -δικαιολογημένα ή μη- επαναστατικών ή
ριζοσπαστικών πολιτικών χώρων.
Ο βαθμός μηδέν της ερμηνείας
Ας ξεκινήσουμε με ένα παράδειγμα. Η εξέγερση του Δεκεμβρίου
του 2008 είναι ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της μεταπολιτευτικής
κοινωνικής και πολιτικής ιστορίας της Ελλάδας. Αυτό, ωστόσο, που
κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ο τρόπος με τον οποίο αυτό το γεγονός
αντιμετωπίστηκε σε επίπεδο δημόσιας συζήτησης. Με την εξαίρεση δυοτριών αρθρογράφων ή συγγραφέων οι οποίοι προσπάθησαν να εμβαθύνουν
τόσο στις συνθήκες που γέννησαν το Δεκέμβριο όσο και στο πιθανό του
νόημα, η λεγόμενη δημόσια συζήτηση σχετικά με το θέμα κινήθηκε σε
1. Βλ. σχετικά Ν. Μάλλιαρης, «Ο φόβος των “άκρων” και η αποπολιτικοποίηση της πολιτικής», Πρόταγμα, τ. 1, Δεκέμβριος 2010.
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ένα μανδραβέλεια χαμηλό επίπεδο, στα πλαίσια του οποίου έγινε μια
συντονισμένη, σχεδόν, προσπάθεια, να περάσει η άποψη πως ο Δεκέμβριος
δεν είχε καμία απολύτως σημασία. Αν δεν υπήρξε ένα σχεδόν μη-γεγονός,
το οποίο ούτε αίτια είχε ούτε συνέπειες αλλά ούτε και υπήρξε φορέας
οποιουδήποτε νοήματος, το πολύ πολύ να αποτέλεσε, στην καλύτερη
περίπτωση, απλώς ένα ακόμα φαινόμενο πολιτικού χουλιγκανισμού που
μας υπενθύμισε, για πολλοστή φορά, το βασικό πρόβλημα της ελληνικής
κοινωνίας: το ότι οι πολίτες δε σέβονται τους νόμους του Κράτους.

αρχίσει ουσιαστικά να υφίσταται μετά τη Μεταπολίτευση- με συνοδευτικό
πιάτο την αναγωγή της λούμπεν ή καταστροφικής πλευράς της εξέγερσης
(εμπρησμοί, «πλιάτσικο» κ.λπ.) σε βασικό «αν όχι μοναδικό» κριτήριο
επαναστατικότητας. Τελικά, όπως είπαν ορισμένοι, τα γεγονότα υπήρξαν
πολιτικώς ριζοσπαστικά, επειδή κάηκαν βιτρίνες και διακόπηκε για λίγες
μέρες «η ροή των εμπορευμάτων».
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Έχουν γίνει προσπάθειες να ασκηθεί κριτική σε αυτήν την
τάση -η οποία, παρεμπιπτόντως, δείχνει και το πολύ χαμηλό επίπεδο
τόσο του «δημοσίου διαλόγου» όσο και των «σοβαρών» αναλυτών και
των περισσοτερων διανοούμενων εδώ στην Ελλάδα- και γι’ αυτό θα
αφήσουμε κατά μέρος αυτό το θέμα. Αυτό, αντίθετα, στο οποίο θέλουμε
να εστιάσουμε, είναι το γεγονός πως παρεμφερή, τελικά, στάση, αλλά
για εντελώς διαφορετικούς λόγους, κράτησαν και πολιτικές δυνάμεις που
συμμετείχαν ή υποστήριξαν την εξέγερση. Στο μεγαλύτερο μέρος των
περιπτώσεων η αριστερά και ο ευρύτερος «αντιεξουσιαστικός χώρος»
ελάχιστη προσπάθεια έκαναν για να ερμηνεύσουν το φαινόμενο και να
προσπαθήσουν να καταλάβουν τη σημασία του. Στο μεγαλύτερο μέρος των
περιπτώσεων προβλήθηκαν στα γεγονότα οι ετοιμοπαράδοτες θεωρητικές
λύσεις, αντιγραμμένες από τον ιταλικό και το γαλλικό αριστερισμό της
δεκαετίας του 1970: «πτώση της θεαματικής-εμπορευματικής οικονομίας»3,
αστυνομοκρατία4, φασιστικοποίηση του κράτους και της κοινωνίας κ.λπ.
Παραληρηματικού τύπου θεωρίες περί της ύπαρξης κάποιου αστυνομικού
κράτους -όταν είναι γνωστό ότι σε σχέση με καθεαυτό δυτικές και
ευρωπαϊκές χώρες όπως, π.χ. η Γαλλία ή η Γερμανία, η οργανωμένη
αστυνομική καταστολή στην Ελλάδα μόνο τα δύο τελευταία χρόνια έχει
2

2. Βλ. σχετικά τα εξής κείμενα, μεταξύ άλλων: Α. Γαβρηιλίδης, «Οι καθηγητές του τίποτα.
Η αντι-εξέγερση ως επιστήμη» (http://nomadicuniversality.wordpress.com), Ν, Σεβαστάκης,
«Σκέψεις για τη διαχείριση μιας εξέγερσης» (Νέα Εστία, τ. 1819, Φεβρουάριος 2009), Ν.
Μάλλιαρης, «Για την Εξέγερση του Δεκεμβρίου 2008» (περ. Μάγμα, τ. 4, Μάιος 2009).
3. Βλ. π.χ. την αναδημοσίευση του κλασικού κειμένου του Γκι Ντεμπόρ, «Η παρακμή και η
πτώση της θεαματικής-εμπορευματικής κοινωνίας» (Καταστασιακή Διεθνής, τ. 10, Μάρτιος
1966) από το περιοδικό της ομάδας Blaumachen, στο τεύχος το σχετικό με το Δεκέμβριο (τχ.
3, καλοκαίρι 2009).
4. Υπό το καθεστώς της οποίας τα Εξάρχεια -πρώην κέντρο της Αντικουλτούρας της δεκαετίας του ’70 και του ’80 και νυν hot spot της αθηναϊκής εναλλακτικής διασκέδασης-, αποκαλείται «απαγορευμένη ζώνη» κυριαρχούμενη από «δυνάμεις κατοχής» (βλ. σχετικά περ.
Θέσεις, 106, σ. 13). Αν τα διαβάσει αυτά κάποιος που δε γνωρίζει την περιοχή, θα νομίσει ότι
τα Εξάρχεια είναι η λωρίδα της Γάζας.

Αυτός ο ερμηνευτικός μηδενισμός, που έκρυψε την αμηχανία του
πίσω από την υιοθέτηση ξεπερασμένων, άστοχων και, συχνά, εντελώς
ανεδαφικών ερμηνειών, αποτελεί, στην πραγματικότητα, ένδειξη ενός
γενικότερου και βαθύτερου πολιτικού κενού, μιας αδυναμίας, με
άλλα λόγια, -και μιας παραίτησης απέναντι σε αυτή την αδυναμία- να
προσανατολιστούμε κοινωνικο-ιστορικά και να παρέμβουμε βάσει ενός
συγκροτημένου πολιτικού λόγου στο ρου των γεγονότων5.
Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό στην περίπτωση της αριστεράς, αν
αναλογιστούμε όλους αυτούς τους δήθεν «επαγγελματίες επαναστάτες»
οι οποίοι, όχι μόνο δεν προσπάθησαν να «δώσουν τη γραμμή» στην
εξέγερση –όπως θα όφειλαν, αν ακολουθούσαν τον υποτιθέμενο ρόλο τους
ως επαναστατικών πρωτοποριών (με τη λενινιστική έννοια του όρου)-,
αλλά εν τέλει σύρθηκαν, κυριολεκτικά, πίσω από τις πιο «αυθόρμητες»
(κατά την ορολογία τους) πλευρές των γεγονότων, μετατρεπόμενοι σε
«ουρά» των πιο πολιτικά λούμπεν συνιστωσών του κινήματος. Κάτι
ανάλογο, όμως, συνέβη και με την πλειονότητα των διάφορων εκδοχών του
ευρύτερου αναρχικού χώρου, οι οποίες επιδόθηκαν σε ένα φετιχισμό των
εμπρησμών και της συμβολικής σύγκρουσης με τα ΜΑΤ, καταλήγοντας,
τελικά να συγχέονται με τους χούλιγκανς και τους οργανωμένους οπαδούς
αθλητικών σωματείων που συμμετείχαν στις οδομαχίες. Φαίνεται πως ο
ύψιστος πολιτικός ορίζοντας υπήρξε γι’ αυτούς το οπαδικό σύνθημα ACAB
(“All Cops are Bastards” [«όλοι οι μπάτσοι είναι μπάσταρδοι»]).
5. Αδυναμία και αμηχανία οι οποίες χαρακτηρίζουν, τη στιγμή που συντάσσεται αυτή η υποσημείωση, τη στάση των πολιτικών χώρων που στηρίζουν και προσπαθούν να συμμετάσχουν
στις κινητοποιήσεις και τις λαϊκές συνελεύσεις των πλατειών στην Αθήνα και άλλες πόλεις.
Η έλλειψη ανάλυσης του φαινομένου δημιουργεί μια αμηχανία ως προς το τι θα μπορούσαμε
να προτείνουμε, παίρνοντας το λόγο στις ανοιχτές λαϊκές συνελεύσεις, στις πλατείες των
πόλεων. Το επιχείρημα ότι αυτό που έχει σημασία δεν είναι τόσο το τι λέγεται όσο η ίδια
η συμμετοχή σε δημοκρατικές διαδικασίες από την πλευρά ενός κόσμου που ως τώρα είχε
μάθει στην πολιτική παθητικότητα, είναι μεν σωστό, μέχρις ενός βαθμού, αλλά, από την άλλη
πλευρά, αφενός εκφράζει την αμηχανία περί ης ο λόγος (προσπαθώντας να την αποκρύψει)
και αφετέρου αφήνει αναπάντητα βασικά ερωτήματα (βλ. παρακάτω στο κυρίως κείμενο).
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Όπως θα προσπαθήσουμε να δείξουμε στη συνέχεια, αυτό το
φαινόμενο δεν είναι συγκυριακής φύσης και ούτε άπτεται, απλώς, της
πολιτικής «καθυστέρησης» της Ελλάδας σε σχέση με τις καθεαυτό δυτικές
χώρες (έλλειψη αυτόνομων κοινωνικών κινημάτων και επαναστατικής
παράδοσης κ.λπ.). Αν, σε ό,τι αφορά στην αριστερά και τους αναρχικούς
(με την ευρεία έννοια του όρου), αυτή η αδυναμία κοινωνικο-ιστορικού
προσανατολισμού και παρέμβασης έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι εν
λόγω πολιτικοί χώροι δε διαθέτουν ουσιαστικό κοινωνικό ρίζωμα με τις
ανάλογες εμπειρίες (εφόσον η κοινωνική τους βάση είναι ένα κομμάτι της
νεολαίας, ως επί το πλείστον φοιτητιώσας), υπάρχει το αντεπιχείρημα
ότι ανάλογες τάσεις εκφράζονται και τους αντίστοιχους χώρους άλλων
δυτικών χωρών, οι οποίες διαθέτουν, σε αντίθεση με την Ελλάδα, μεγάλη
παράδοση κοινωνικών και πολιτικών αγώνων, στα πλαίσια της οποίας
οι «επαναστατικοί» πολιτικοί χώροι έχουν μια στοιχειώδη επαφή με την
κοινωνική πραγματικότητα.
Ένας ανάλογος ερμηνευτικός μηδενισμός, για παράδειγμα,
εκδηλώθηκε και με αφορμή τις εξεγέρσεις στον αραβικό κόσμο. Αν
εξαιρέσουμε τις τελετουργικές, πλέον, προσπάθειες να στριμώξουμε τα
γεγονότα σε ξεπερασμένα ή ανεφάρμοστα -στις δεδομένες συνθήκεςμαρξιστικά και αναρχικά σχήματα, ουδεμία ή ελάχιστες προσπάθειες
πραγματικής ερμηνείας και διαύγασης των γεγονότων είδαμε. Αριστεροί
και αναρχικοί απλώς επαναλάμβαναν τον κενό πολιτικά λόγο του κυρίαρχου
φιλελευθερισμού με τη μόνο διαφορά ότι, εκεί όπου ο τελευταίος ορίζει την
«άνοδο της δημοκρατίας» ως τελικό στόχο και αλήθεια των κινημάτων, οι
επαναστατικοί χώροι μιλούν για «επανάσταση». Η αδυναμία να ξεχωρίσουμε
το αντιαυταρχικό (εκθρόνιση του δικτάτορα) από το καθεαυτό πολιτικό
(προσπάθεια δημιουργίας αυτόνομων θεσμών και μορφών εξουσίας)
κομμάτι των εξεγέρσεων6 είναι χαρακτηριστικό δείγμα της αδυναμίας μας
να σκεφτούμε πολιτικά πάνω στην πραγματικότητα. Και κάτι ανάλογο
συμβαίνει με τη μετατροπή του παραδείγματος της πλατείας Ταχρίρ σε
έσχατο πολιτικό ορίζοντα των κινητοποιήσεων μέσα στο δυτικό κόσμο, από
την πλευρά των αναρχικών και των αριστερών που στηρίζουν τις λαϊκές
συνελεύσεις που διοργανώνονται στις κεντρικές πλατείες των πόλεων7.
6. Βλ. σχετικά για αυτή τη διάκριση τα έργα της Χάνα Άρεντ, Για την επανάσταση (μτφρ.
Α. Στουπάκη, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2006) και Περί βίας (μτφρ. Β. Νικολαΐδου, Αλεξάνδρεια,
2000). Βλ. επίσης το άρθρο του Β. Χριστοδούλου, «Το πολιτικό πρόβλημα της αγανάκτησης»
(http://eagainst.com/articles/tp-provlima-tis-aganaktisis/).
7. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι το σύνθημα «να κάνουμε το Σύνταγμα πλατεία Ταχρίρ» είχε ακουστεί πολύ πριν καταληφθεί η Πουέρτα ντελ Σολ της Μαδρίτης. Εκτός από τους οπαδούς του
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Η αξιολογική ουδετερότητα και ο φιλελευθερισμός
Αυτό που χαρακτηρίζει εις βάθος
τον αυθεντικό φιλελεύθερο της εποχής μας,
και τον διακρίνει από την αναχρονιστική
καρικατούρα του ψευδο-φιλελεύθερου που
φαντάζονται οι αντίπαλοί του, είναι μια
παράσταση του κόσμου, μια φιλοσοφία.
Ρεϊμόν Αρόν8

Οι λόγοι για τους οποίους έχουμε οδηγηθεί σε αυτό το πολιτικό κενό
είναι κοινωνικο-ιστορικής φύσης και έχουν να κάνουν με την υποχώρηση
των επαναστατικών κινημάτων μέσα στο δυτικό κόσμο κατά τις τελευταίες
δεκαετίες και με τη συνακόλουθη και ομοούσια εξαφάνιση της κριτικής
διάθεσης από την πλευρά των διανοούμενων, των καλλιτεχνών ή των
φιλοσόφων, στο επίπεδο της θεωρίας και της πνευματικής δημιουργίας,
γενικότερα9. Σε επίπεδο πολιτικής φιλοσοφίας, αυτή η διπλή υποχώρηση
εκφράζεται μέσω της ανόδου μιας γενικής φιλελεύθερης συναίνεσης,
που πιστεύει ότι τα σημερινά καθεστώτα του δυτικού κόσμου είναι
«δημοκρατίες» οι οποίες πρέπει να προστατευτούν από τους διάφορους
«εξτρεμισμούς» και τις ποικίλες μορφές φονταμενταλισμού και υφέρποντος
ολοκληρωτισμού. Αυτή η γενική ατζέντα συνενώνει σχεδόν τους πάντες,
εφόσον ακόμα και η ακροδεξιά σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, μιλά
ενάντια στον ισλαμικό φονταμενταλισμό, υπέρ της «δημοκρατίας» και του
σεβασμού των νόμων και του κράτους δικαίου κ.λπ.
Αυτό μας αναγκάζει να στραφούμε σε μια κριτική εξέταση
αυτού του περίφημου «φιλελευθερισμού» που τόσο άκριτα εξυμνείται
υπό διάφορα ονόματα: «δημοκρατία», «ανοιχτή κοινωνία», «κοινωνία
των πολιτών» κ.λπ. Για λόγους που δε μπορούμε να αναπτύξουμε εν
Α. Αλαβάνου, αυτή την ιδέα την είχαν υποστηρίξει και ορισμένοι αναρχικοί, κατά τη γενική
απεργία της 23/2. Να πούμε, επί τη ευκαιρία, ότι, παρά τις επιφυλάξεις ή την κριτική που
ενδεχομένως του ασκούμε στη συνέχεια, είμαστε υπέρ των πρωτοβουλιών του κινήματος
των «πλατειών» όπως και της συμμετοχής στις ανοιχτές και δημοκρατικές συνελεύσεις που
λαμβάνουν χώρα σε αυτές τις πλατείες. Το ζητούμενο είναι να βγούμε από το δίλημμα «ή
ελιτίστικη απόρριψη ή άκριτη υποστήριξη». Αυτό που χρειάζεται είναι μια διαυγής και κριτική, όπου χρειάζεται, συμμετοχή.
8. R. Aron, « Qu’est-ce que le libéralisme ? » [«Τι είναι ο φιλελευθερισμός;»] (1969), περ.
Commentaire, τ. 84, 1999, σ. 943.
9. Είναι χαρακτηριστικό ότι «κριτικοί διανοούμενοι» θεωρούνται σήμερα κάτι σταλινομαοϊκά
απολιθώματα τύπου Αλέν Μπαντιού.
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προκειμένω, είμαστε της άποψης ότι ο φιλελευθερισμός δεν έχει τόσο
να κάνει με την υποστήριξη ενός, λίγο πολύ συγκεκριμένου, πολιτικού
καθεστώτος (των αντιπροσωπευτικών και συνταγματικών πολιτευμάτων,
βασισμένων σε ένα κράτος δικαίου που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα
στη σημερινή τους εκδοχή), όσο με την προώθηση ενός ανθρωπολογικού
τύπου και ενός είδους κουλτούρας, τα οποία μπορούν να συνδεθούν με
ποικίλα πολιτικά καθεστώτα. Με άλλα λόγια, αυτό που είναι πρωταρχικό
στη φιλοσοφία του φιλελευθερισμού δεν είναι τόσο η πολιτική όσο η
πολιτιστική και ανθρωπολογική διάσταση: αυτό που προέχει δεν είναι
τόσο η υπεράσπιση και η φιλοσοφική νομιμοποίηση και «θεμελίωση»
μιας μορφής πολιτικής διακυβέρνησης, όσο ενός τύπου ανθρώπου, ενός
ανθρωπολογικού προτύπου.

(doux commerce) του Μοντεσκιέ12 και των εκπροσώπων του σκοτσέζικου
Διαφωτισμού (Άνταμ Σμιθ, Ντέιβιντ Χιουμ, John Steuart, John Millar κ.λπ.)13·
ο Π. Ροζανβαλόν από την πλευρά του έχει προσπαθήσει να δείξει ότι ο
οικονομισμός του Μαρξ αποτελεί ουσιαστικά επιβίωση του φιλελεύθερου
κοινού τόπου, σύμφωνα με τον οποίο το πολιτικό πρόβλημα θα λυθεί μέσω
της απελευθέρωσης και της ανάπτυξης της οικονομίας: αν ο Γουίλιαμ
Γκόντγουιν (W. Godwin), ο «πατέρας» του σύγχρονου αναρχισμού, ήταν
υπέρμαχος της ελεύθερης αγοράς κατά τον ίδιο τρόπο που ήταν και ο
(επαναστάτης και Ιδρυτής Πατέρας) Τόμας Πέιν (T. Paine), αυτό συμβαίνει
διότι αμφότεροι πίστευαν ότι η πολιτική ελευθερία έχει άμεση σχέση με
την οικονομική ελευθερία -και το ίδιο, τελικά, συνέβη με το Μαρξ, έστω
υπό μια διαφορετική μορφή, εφόσον και αυτός συνέδεσε την κοινωνική
απελευθέρωση με την απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων
από τα δεσμά της αστικής ιδιοκτησίας14. Αυτό που είναι κοινό σε κάθε
περίπτωση, είναι η προσπάθεια να λύσουμε τα πολιτικά προβλήματα μέσω
μιας παράκαμψης της πολιτικής και εναποθέτοντας τις ελπίδες μας σε
ορισμένες φαινομενικά αξιολογικά ουδέτερες δυνάμεις: την οικονομία, την
τεχνική, την επιστήμη κ.λπ.

Αν ακολουθήσουμε τις αναλύσεις του Ζαν-Κλοντ Μισεά, θα
διαπιστώσουμε ότι στον πυρήνα του φιλελεύθερου φαντασιακού βρίσκεται
η υπεράσπιση ενός είδους αξιολογικής ουδετερότητας, η οποία καταλήγει
σε μια προσπάθεια «αποπολιτικοποίησης» της πολιτικής και των πολιτικών
διακυβευμάτων. Η σύνδεση του πολιτικού με τον οικονομικό φιλελευθερισμό
ή, με άλλα λόγια, του φιλελευθερισμού με τον καπιταλισμό, δε γίνεται
σε πολιτικό επίπεδο (όπως θα έλεγε μια μαρξιστική ανάλυση, σύμφωνα
με την οποία η «αστική δημοκρατία» είναι το πολιτικό εποικοδόμημα
του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής10) αλλά σε ανθρωπολογικό. Αν «η
δυτικοευρωπαϊκή νεωτερικότητα εμφανίζεται […] ως ο πρώτος πολιτισμός
της Ιστορίας που επιχείρησε να κάνει την αυτοσυντήρηση πρώτη (και
μάλιστα μοναδική) φροντίδα του έλλογου ατόμου και ιδρυτικό ιδεώδες
της κοινωνίας»11, δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε για ποιο λόγο, στη
συνέχεια, οι φιλελεύθεροι στοχαστές πίστεψαν ότι το πολιτικό πρόβλημα
θα λυθεί μέσω μη πολιτικών οδών, μέσω της ανάπτυξης του εμπορίου
αλλά και των παραγωγικών δυνάμεων, γενικότερα. Ο Άλμπερτ Χίρσμαν
έχει δείξει με πολύ ωραίο τρόπο πώς διαδόθηκε, κατά το 18ο αιώνα, η
ιδέα σύμφωνα με την οποία την ειρήνευση των ηθών και την αλληλέγγυα
συμβίωση ανάμεσα στους λαούς δε θα την επιτυγχάναμε μέσω πολιτικών
λύσεων, αλλά μέσω της ανάπτυξης του περίφημου «ήπιου εμπορίου»
10. Ανάλυση με την οποία, ειρήσθω εν παρόδω, συμφωνούν και οι πιο σχηματικές φιλελεύθερες αναλύσεις, που θεωρούν την «ελεύθερη» αγορά ως προϋπόθεση της «δημοκρατίας»,
δηλαδή των συνταγματικών-κοινοβουλευτικών πολιτευμάτων.
11. J.-C. Michéa, Η αυτοκρατορία του μικρότερου κακού. Δοκίμιο για τον φιλελεύθερο πολιτισμό, μτφρ. Α. Ελεφάντης, Αθήνα, Πόλις, 2008, σ. 27.

Αυτό το πνεύμα του «ουτοπικού καπιταλισμού» (που διαπερνά
όχι μόνο το φιλελευθερισμό αλλά και ένα ουσιώδες και αποφασιστικό
μέρος του μαρξισμού), παρ’ όλο που άλλαξε μορφή15, δεν κατάφερε να
απελευθερωθεί από τις ουτοπικές του προλήψεις. Ακόμα και σήμερα ο
μύθος της τεχνοεπιστήμης παραμένει ανέπαφος. Παρά την καθημερινή,
έμπρακτη αναίρεση της αντίληψης ότι οι διάφοροι «ειδικοί» έχουν
έστω και την ελάχιστη ιδέα για το τι κάνουν, οι «ανεπτυγμένες» μας
κοινωνίες συνεχίζουν να τους εμπιστεύονται τη διαχείριση σημαντικότατων
τομέων, ενώ, την ίδια στιγμή, η φαντασίωση μιας ουδέτερης πολιτικά,
καθαρά τεχνοκρατικής διακυβέρνησης των κοινωνιών συνεχίζει να είναι
δημοφιλής.
Πίσω από αυτή την τάση του φιλελευθερισμού προς την ιδεολογική
12. Βλ. π.χ. το βιβλίο ΧΧ του Πνεύματος των νόμων (1748).
13. Βλ. Albert O. Hirschman, Τα πάθη και τα συμφέροντα. Πολιτικά επιχειρήματα υπέρ του
καπιταλισμού πριν από το θρίαμβό του (1977), μτφρ. Ι. Τσολακίδου, Αθήνα, Παρατηρητής,
2003.
14. Βλ. σχετικά P. Rosanvallon, Le capitalisme utopique. Histoire de l’idée de marche [Ουτοπικός
καπιταλισμός. Η ιστορία της ιδέας της αγοράς], Παρίσι, Seuil, 1999.
15. Εφόσον η οικονομία δε θεωρείται πια παράγοντας ικανός να διευθετήσει με ορθολογικό
τρόπο τα κοινωνικά ζητήματα τη θέση της φαίνεται να έχει πάρει η τεχνοεπιστήμη.
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και πολιτική αποκάθαρση των μηχανισμών διεύθυνσης της κοινωνίας, όπως
σωστά το έχει δει ο Μισεά, κρύβεται η βασική καπιταλιστική ανθρωπολογία
που βλέπει τον άνθρωπο ως ένα ωφελιμιστικό ον, που ενδιαφέρεται κατά
βάση για την κατάκτηση της υλικής ευημερίας και των ανέσεων, πράγμα
που εξηγεί και την κεντρικότητα της ιδέας περί της πολιτικής ως μέσου για
την κατάκτηση της «ευτυχίας», που χαρακτήρισε τις νεότερες «αστικές»
επαναστάσεις (το περίφημο φυσικό και αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα στην
«αναζήτηση της ευτυχίας» [pursuit of happiness] σύμφωνα με τα κείμενα
της αμερικανικής επανάστασης όπως η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας,
η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων της Βιρτζίνια του 1776 ή η Διακήρυξη
των δικαιωμάτων των κατοίκων της πολιτείας της Μασαχουσέτης του
1780)16.

π.χ., ο Καρλ Σμιτ και ο Λέο Στράους, αντίστοιχα, είχαν αντιληφθεί τη
σημασία του Χομπς για τη θεμελίωση της καπιταλιστικής ανθρωπολογίας
και γι’ αυτό τον έθεσαν στο στόχαστρο της κριτικής τους. Ο μεν πρώτος τον
κατηγορούσε για την προώθηση μιας μηχανιστικής αντίληψης του ανθρώπου
και της κοινωνίας, η οποία οδηγεί σε μια «γενική “ουδετεροποίηση”»
του κράτους και της πολιτικής, καταλήγοντας, τελικά, στο «νομικό
θετικισμό»18, ενώ ο δεύτερος τον έχριζε θεμελιωτή του νεότερου «πολιτικού
ηδονισμού»: της θεωρίας, δηλαδή, που βάζει τη διασφάλιση της ατομικής
αυτοσυντήρησης στο κέντρο των πολιτικών επιδιώξεων. «Αν μπορούμε
να ονομάσουμε φιλελευθερισμό την πολιτική εκείνη διδασκαλία, η οποία
θεωρεί ως θεμελιώδες πολιτικό γεγονός τα δικαιώματα σε αντιδιαστολή
προς τα καθήκοντα του ανθρώπου και ταυτίζει τη λειτουργία του κράτους
με την προστασία ή τη διασφάλιση των δικαιωμάτων αυτών, οφείλουμε να
πούμε ότι ιδρυτής του φιλελευθερισμού ήταν ο Hobbes»19.

Υπό αυτή την έννοια δεν είναι καθόλου τυχαίο που ιστορικοί της
πολιτικής φιλοσοφίας τοποθετούν τον Τόμας Χομπς στις απαρχές της
νεότερης, φιλελεύθερης σκέψης17. Μπορεί ο Χομπς να υπήρξε οπαδός
της μοναρχίας και εισηγητής ενός αυταρχικού και ουδόλως φιλελεύθερου
(πολιτικά) συστήματος διακυβέρνησης, ωστόσο υπήρξε ένας από τους
πρώτους στοχαστές που όρισε τον άνθρωπο ως ένα ον ουσιαστικά μηχανικό,
κινούμενο από τις «ορμές» και τις ορέξεις του και έχοντας ως σκοπό
την προστασία των συμφερόντων του, την εξασφάλιση της υλικής του
ευημερίας, της ασφάλειας και την προστασία της ζωής του. Αυτές ακριβώς
οι έγνοιες είναι που δικαιολογούν το κοινωνικό συμβόλαιο που θεμελιώνει
την αυταρχική δομή του Λεβιάθαν και δεν είναι διόλου τυχαίο που μέσα
σε αυτό το σύστημα η κατάργηση της πολιτικής ελευθερίας συμβαδίζει
με το σεβασμό και την κατοχύρωση, σε γενικές γραμμές, της οικονομικής
ελευθερίας. Η «αλήθεια» της φιλελεύθερης/καπιταλιστικής ανθρωπολογίας
(του «κτητικού ατομικισμού» κατά τον Κ. Μπ. Μακφέρσον) καθίσταται
για πρώτη φορά τόσο σαφής στο έργο του Χομπς, καθώς αυτό μας δείχνει
ότι μπροστά στη διασφάλιση της ζωής και της υλικής ευημερίας, αυτό που
έχουμε σήμερα συνηθίσει να αποκαλούμε «φιλελεύθερα δικαιώματα» δεν
έχει, σε τελική ανάλυση, μεγάλη σημασία.
Αντιδραστικοί και συντηρητικοί κριτικοί της νεοτερικότητας, όπως,
16. Βλ. σχετικά με αυτό το σημείο: Κ. Καστοριάδης, «Αρχαίο ελληνικό και [νεότερο] πολιτικό
φαντασιακό», Η άνοδος της ασημαντότητας, μτφρ. Κ. Κουρεμμένος, Αθήνα, Ύψιλον, 2000.
17. Βλ. ενδεικτικά τα έργα των Pierre Manent, Histoire intellectuelle du libéralisme [Η διανοητική
ιστορία του φιλελευθερισμού], (Παρίσι, Hachette, 1987) και C. B. McPherson, Ατομικισμός και
ιδιοκτησία. Η πολιτική θεωρία του πρώιμου φιλελευθερισμού από τον Hobbes ως τον Locke
(μτφρ. Ε. Κασίμη, Αθήνα, Γνώση, 1986).

Στο βάθος αυτού του φαντασιακού υπάρχει πάντοτε η επιθυμία
μιας ήρεμης ζωής, μιας απόλυτα ρυθμισμένης και ειρηνευμένης κοινωνίας,
μέσα στην οποία τα άτομα, ως ορθολογικά υποκείμενα, μπορούν να
επιδιώκουν την ατομική τους ευημερία, συμβάλλοντας, παράλληλα, με
αυτόν τον τρόπο, όπως έλεγε ο Άνταμ Σμιθ, στην ευημερία των άλλων. Στις
μέρες μας, οπότε και η δημοκρατική και απελευθερωτική συνιστώσα της
νεοτερικότητας βρίσκεται σε άτακτη υποχώρηση, ο φιλελευθερισμός χάνει
το διεκδικητικό του κομμάτι (αντίσταση στην αυθαιρεσία της εξουσίας,
προσπάθεια περιορισμού του Κράτους, δικαίωμα στην πολιτική ανυπακοή,
αντικληρικαλισμός κ.λπ.) και μετατρέπεται, σιγά σιγά, σε μια θεωρία της
ειρήνευσης των πολιτικών παθών στο όνομα μη πολιτικών αυθεντιών ή
κριτηρίων: του «αυτονόητου», της «βιωσιμότητας», της «ορθολογικότητας»,
της μη ύπαρξης εναλλακτικών προτάσεων, της επιστημονικότητας κ.λπ.20.
Αυτό το σύστημα, επιπλέον, λειτουργεί επικαλούμενο πάντοτε
κάποιον εξωτερικό κίνδυνο, ο οποίος υποτίθεται πως προσπαθεί να
καταλύσει αυτή την ειρηνευτική ισορροπία, κι έτσι δικαιολογεί τη διαρκή
18. C. Schmitt, Le Léviathan dans la doctrine de l’État de Thomas Hobbes. Sens et échec d’un symbole
politique [Ο Λεβιάθαν στη θεωρία του Τ. Χομπς για το Κράτος. Το νόημα και η αποτυχία
ενός συμβόλου] (1938), μτφρ., D. Trierweiler, Παρίσι, Seuil, 2002, σ. 102 κ. ε.
19. L. Strauss, Φυσικό δίκαιο και ιστορία, μτφρ. Στ. Ροζάνης, Γ. Λυκιαρδόπουλος, Αθήνα,
Γνώση, 1988, σσ. 205-206 και 220.
20. Για να μην αναφερθούμε καν στην καθαρά οικονομικά φιλελεύθερη ρητορική, η οποία
κηρύττει και δικαιολογεί το ίδιο ιδεώδες στο όνομα της ελευθερίας της αγοράς, της ανάπτυξης κ.λπ.
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του προσπάθεια να εξορίσει την πολιτική και ιδεολογική σύγκρουση.
Η «αυτοκρατορία του μικρότερου κακού» μετατρέπεται έτσι στον
«καλύτερο των κόσμων», όπως το θέτει ο Μισεά21, και όλοι προσπαθούν
να υπερασπιστούν και να νομιμοποιήσουν με κάθε είδους επιχείρημα
το υπάρχον σύστημα: τίποτε άλλο δε μπορεί να υπάρξει, έχουμε φτάσει
στο τέλος της Ιστορίας, και όσοι συνεχίζετε να ασκείτε κριτική είστε είτε
αιθεροβάμονες ουτοπιστές είτε επικίνδυνοι «εξτρεμιστές». Τους πρώτους
θα σας αναλάβουν ο Π. Μανδραβέλης και ο Στ. Καλύβας και τους δεύτερους
η Αντιτρομοκρατική: σε κάθε περίπτωση, η κοινωνική ειρήνη οφείλει να
προστατευτεί, έστω κι αν περιοριστεί λιγάκι ο φιλελεύθερος χαρακτήρας
των πολιτευμάτων μας22.
Σε επίπεδο πολιτικής θεωρίας, η προσπάθεια αχρήστευσης του
κριτικού λόγου περνά από μια επιχείρηση ουδετεροποίησης των πολιτικών
διακυβευμάτων, η οποία, τελικά, καταλήγει να κάνει την πολιτική σκέψη να
ατροφεί. Ακόμα και μετά την πτώση του ολοκληρωτισμού, αυτός συνεχίζει
να χρησιμοποιείται ως φόβητρο, προκειμένου η πολιτική να επανέλθει στο
σημείο μηδέν της, δηλαδή στη διεκδίκηση του σεβασμού των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων (στη σημερινή τους εκδοχή) και της τήρησης του κράτους
δικαίου. Η πολιτική συζήτηση σταδιακά καταργείται, εφόσον το ζήτημα της
κοινωνικής θέσμισης, «το ζήτημα της συνολικής κοινωνίας», όπως το έθετε
ο Καστοριάδης (βλ. παρακάτω), δε γίνεται πια να τεθεί μέσα στα πλαίσια
μιας αντίληψης που ταυτίζει την πολιτική με τη διεκδίκηση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων (στη σημερινή του εκδοχή), δηλαδή ορισμένων στοιχειωδών
δικλείδων ασφαλείας ενάντια στην πιθανή ανάδυση ολοκληρωτικών και
αυταρχικών καθεστώτων.

21. Βλ. σχετικά το ομώνυμο, 7ο κεφάλαιο του βιβλίου του που αναφέραμε σε προηγούμενη
υποσημείωση: J.-C. Michéa, Η αυτοκρατορία του μικρότερου κακού…, ό. π., σσ. 179-189.
22. Ένα από τα βασικά προτερήματα του πρόσφατου βιβλίου του γάλλου μελετητή του Καστοριάδη, Νικολά Πουαριέ, είναι ότι μας επιτρέπει να δούμε πώς αυτή η δυναμική της κοινωνικής ειρήνευσης και της ιδεολογικής ομογενοποίησης παγίδευσε μέχρι και τον Κλοντ Λεφόρ,
τον θεωρητικό της σύγκρουσης και της διαίρεσης ως οντολογικών θεμελίων του κοινωνικού. Ο
Πουαριέ κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση του περάσματος της σκέψης του Λεφόρ από
το ρεπουμπλικανισμό της περιόδου της «άγριας δημοκρατίας» (démocratie sauvage, ένα είδος
φιλελεύθερου ολιγαρχικού, με άλλα λόγια, πολιτεύματος, το οποίο, ωστόσο, δεχόταν την κοινωνική σύγκρουση ως βασική του συνιστώσα), κατά τη δεκαετία του ’70, στην πιο φιλελεύθερη κατεύθυνση της δεκαετίας του ‘80. Βλ. N. Poirier, L’Ontologie politique de Castoriadis. Création
et institution [Η πολιτική οντολογία του Καστοριάδη. Δημιουργία και θέσμιση], Παρίσι, Payot,
2011, το κεφάλαιο « Excursus : Castoriadis et Lefort » και ειδικά τις σελίδες 417-420.
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Από την αξιολογική ουδετερότητα στην «ανατροπή»
Αυτή η θεωρητική παρέκβαση σχετικά με το φιλελευθερισμό
νομίζουμε ότι μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ορισμένες από
τις κυρίαρχες, σήμερα, διανοητικές τάσεις. Θα πρέπει, φυσικά, να είμαστε
προσεκτικοί και να μην ανάγουμε τα κοινωνικοϊστορικά φαινόμενα σε
φιλοσοφικές ή άλλες θεωρίες. Γι’ αυτόν άλλωστε το λόγο η σύντομη
αναφορά μας σε ορισμένες βασικές ιδέες του φιλελεύθερου φαντασιακού
έγινε πάνω στη βάση της αντίληψης ότι οι εν λόγω ιδεολογίες συνιστούν
έκφραση, υπό μια σαφή και επεξεργασμένη μορφή, ορισμένων βασικών
σημασιών ή «κατηγοριών» του νεότερου δυτικού πολιτικού φαντασιακού.
Υπό αυτή την έννοια, όπως ωραία έχει προσπαθήσει να το κάνει ο Μισεά,
βασικές και κυρίαρχες τάσεις της σημερινής κουλτούρας, όπως, π.χ., ο
μεταμοντερνισμός, μπορούν να ειδωθούν ως η ακραία και αστόχαστη
επικράτηση ενός καθαρά «αρνητικού» φιλελευθερισμού, ο οποίος, όταν
δεν έχει πια έναν απολυταρχισμό ή κάποιο ολοκληρωτικό σύστημα να
πολεμήσει, στρέφεται ενάντια σε οποιαδήποτε μορφή συνοχής βρει
μπροστά του, κατηγορώντας την για πολιτικό αυταρχισμό και διανοητική
κλειστότητα.
Αυτό το φαινόμενο είναι παρόν σε όλες σχεδόν τις σφαίρες της
πολιτιστικής ζωής των δυτικών κοινωνιών σήμερα και βρίσκει ιδιαίτερη
έκφραση στην ευκολία με την οποία οι σύγχρονοί μας εκτοξεύουν την
κατηγορία του «φασίστα» ή του «φασισμού»: οποιοσδήποτε υποστηρίζει
τη διατήρηση υψηλών κριτηρίων στους τομείς της τέχνης ή της πνευματικής
παραγωγής, γενικότερα, είναι ελιτιστής, όποιος υπερασπίζεται τη σωστή
χρήση της γλώσσας είναι φασίστας (εφόσον «η γλώσσα είναι φασιστική»),
όποιος δεν απορρίπτει την παράδοση απλώς επειδή είναι παράδοση
είναι αντιδραστικός, όποιος ασκεί κριτική στον καταναλωτισμό είναι
«εχθρός της δημοκρατίας», όποιος υποστηρίζει ένα συνολικό πολιτικό
πρόταγμα είναι οπαδός του ολοκληρωτισμού κ.λπ. Αυτή η θεμελιωδώς
αρνητική στάση (αντι-αυταρχισμός, αντι-ολοκληρωτισμός, αντι-ρατσισμός,
κατά των ταμπού, ενάντια στις απαγορεύσεις κ.λπ.) είναι πολιτικά
ασπόνδυλη και αξιολογικά ουδέτερη και είναι ομοούσια με την εξαφάνιση
των διαφορών ανάμεσα στις κατεστημένες πολιτικές δυνάμεις, η οποία
παρατηρείται στο επίπεδο της θεσμισμένης πολιτικής: οι διαφορές μεταξύ
των μεγάλων κομμάτων εξαφανίζονται, επικρατεί μια γενική κεντροδεξιάεκσυγχρονιστική συναίνεση, την οποία προσυπογράφει, μέχρις ενός βαθμού,
ακόμα και η ακροδεξιά. Το πολιτικό διεκύβευμα σιγά σιγά εξατμίζεται
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και η φιλελεύθερη ή «αστική» νομιμότητα ορίζεται με ολοένα και πιο
περιοριστικό τρόπο, με αποτέλεσμα να φτάνουμε να κατηγορούμε ως
«αντιδημοκρατική» ή εξτρεμιστική οποιαδήποτε συλλογική κινητοποίηση
δεν εντάσσεται στα κυρίαρχα κοινοβουλευτικά πλαίσια ή δεν εμπίπτει
στον κυρίαρχο ορισμό της «κοινωνίας των πολιτών» (φιλανθρωπικές ΜΚΟ,
δενδροφυτεύσεις του ΣΚΑΪ κ.λπ.), δηλαδή στη θεσμική έκφραση του
σύγχρονου, «αποϊδεολογικοποιημένου» πολιτικού τοπίου.

των μεσαίων στρωμάτων, αλλαγή της θέσης των γυναικών, των νέων και
των μειονοτήτων, κατάρρευση της αστικής-πουριτανικής κουλτούρας και
ηθικής, ανάδυση της καταναλωτικής κοινωνίας και της «κουλτούρας του
νέου καπιταλισμού» κ.λπ.) και το πέρασμα σε ένα είδος καπιταλισμού
των ελευθέριων ηθών25, περιέπλεξαν ακόμα περισσότερο την κατάσταση,
εφόσον οι πολιτιστικές διεκδικήσεις των κινημάτων που ορθώθηκαν
ενάντια στην πουριτανική ηθική του αστικού καπιταλισμού, δεν έχουν
πλέον την ίδια σημασία. «Απολαύστε δίχως φραγμούς», «ζήστε χωρίς
νεκρό χρόνο», «εργάτες όλων των χωρών διασκεδάστε» είναι ορισμένα
από τα κλασικά καταστασιακά συνθήματα της δεκαετίας του ’60 που θα
μπορούσαν κάλλιστα να περιγράψουν το κυρίαρχο μήνυμα που περνούν οι
σημερινές πολιτιστικές βιομηχανίες της κοινωνίας της διασκέδασης και της
κατανάλωσης (ασχέτως αν το κενό νοήματος και οι αγχογόνες συνθήκες
του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού καθιστούν αδύνατη κάθε πραγματική
και ουσιαστική ικανοποίηση –αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που δε μπορούμε
να πραγματευτούμε εδώ).

Αυτή όμως η ουσιωδώς αρνητική αντίληψη περί πολιτικής, η οποία
όχι απλώς δε διαθέτει θετικό προσανατολισμό αλλά είναι, επιπλέον,
δομημένη ακριβώς πάνω στη βάση της αντίθεσης σε κάθε προσπάθεια
επεξεργασίας ενός τέτοιου προσανατολισμού23, έχει διαπεράσει βαθειά
και τους πολιτικούς χώρους οι οποίοι θέλουν να αγωνιστούν ενάντια
στην κυρίαρχη κοινωνική θέσμιση. Η στροφή ενός σημαντικού μέρους
του ελευθεριακού ή αναρχικού κινήματος προς τα λεγόμενα «ζητήματα
ταυτότητας» έγινε πάνω σε μια τέτοια βάση και όχι στα πλαίσια μιας
προσπάθειας να συνδεθούν οι διεκδικήσεις των «νέων κοινωνικών
κινημάτων» που εμφανίστηκαν τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 (δεύτερο
κύμα του φεμινισμού, κίνημα της σεξουαλικής απελευθέρωσης και των
ΛΟΑΤ ατόμων, κίνημα των μειονοτήτων, οικολογικό και αντιπολεμικό
κίνημα κ.λπ.) με τις παραδοσιακές πολιτικές και οικονομικές διεκδικήσεις
του εργατικού κινήματος (παρ’ όλο που ορισμένες τάσεις αυτών των νέων
κινημάτων προσπάθησαν να έχουν συνολικό πολιτικό λόγο). Η πολιτική
κατέληξε να περιστέλλεται στον αντί-ρατσιμό, τον αντί-σεξισμό, τον αντίεθνικισμό, πράγμα που διευκόλυνε το πέρασμα σε αυτό που ο Μάρεϊ
Μπούκτσιν περιέγραψε ωραία ως «lifestyle αναρχισμό»: μια στρατηγική
του τρόπου ζωής, που προσπαθεί να δημιουργήσει αντιεξουσιαστικές
οάσεις μέσα σε ένα κόσμο «μικροαστών» και «προσκυνημένων», δίχως
να ενδιαφέρεται για την ουσιαστική πολιτική παρέμβαση με σκοπό την
κοινωνική αλλαγή24.
Οι μετασχηματισμοί των δυτικών κοινωνιών των τελευταίων 50
ετών (υποχώρηση και εξαφάνιση της επαναστατικής ορμής της εργατικής
τάξης και εξαφάνιση της ως τάξης δι’ εαυτής, βαρύνων πολιτικός ρόλος
23. «Δεν αντέχω τη λέξη κίνημα ούτε καν ως αστειότητα: είναι μια λέξη που μυρίζει αποφορά, ευαγγελίζεται σφαγμένα πτώματα και λιανισμένα μυαλά» τονίζει ένας από τους πιο
συνεπείς εκπροσώπους του σύγχρονου μηδενισμού, ο συμπαθέστατος, κατά τα άλλα, Θ. Τριαρίδης (http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.article&id=6488).
24. Μ. Bookchin, Κοινωνικός ή Lifestyle αναρχισμός; Ένα αγεφύρωτο χάσμα, μτφρ. Α.
Φωτάκης, Ισνάφι, 2005.

Μέσα σε αυτόν τον κόσμο όπου, σε πολιτιστικό επίπεδο είναι
πλέον ανεκτές –σε γενικές γραμμές- οι προτιμήσεις των εξεγερμένων
μειοψηφιών, οι αντιαυταρχικές ιδεολογίες των δεκαετιών του ’60 και του
’70 αφομοιώνονται εύκολα από την κυρίαρχη κουλτούρα, μετατρεπόμενες
σε μια μηδενιστική τάση που αντιτίθεται σε κάθε απαίτηση πολιτικής
υπευθυνότητας και διανοητικής σοβαρότητας. Αυτός ο φιλελεύθερος
αντι-αυταρχισμός, η κενή περιεχομένου «ανατροπή» της Τζούντιθ
Μπάτλερ όπως και η «αντίσταση» του Μισέλ Φουκό26, είναι η μορφή που
παίρνουν οι παρηκμασμένες επαναστατικές ιδεολογίες σήμερα, μέσα στα
πλαίσια της επικράτησης της φιλελεύθερης συναίνεσης που περιγράψαμε
προηγουμένως. Κοινή συνισταμένη όλων είναι η εχθρότητα προς κάθε
μορφή κανονιστικότητας και θετικού προτάγματος και η υποστήριξη ενός,
συγκεκαλυμμένου ή και ανοιχτού, πολιτικού και πολιτιστικού σχετικισμού,
οι οποίοι δικαιολογούνται στο όνομα του αντι-ολοκληρωτισμού, του
αντι-σεξισμού, της εναντίωσης στην «ετεροκανονικότητα» και σε κάθε
είδους, γενικότερα, «Μεγάλης Αφήγησης», ανεξαρτήτως του αν αυτή
ενσαρκώνει μια βλέψη αυτονομίας και δημοκρατίας ή, αντίθετα, κάποια
τάση αντιδραστική και ετερόνομη27. Έτσι, μέσω αυτής της εξέλιξης, ο
25. Δανειζόμαστε την έκφραση από τον Δ. Μαρκόπουλο, «Η εκπαίδευση της απάθειας»,
Πρόταγμα, τ. 1, Δεκέμβριος 2010, σ. 133.
26. Βλ. σχετικά το κείμενο της Μάρθα Νούσμπαουμ που δημοσιεύεται σε αυτό το τεύχος.
27. Η Μάρθα Νούσμπαουμ (ό. π.) βλέπει σωστά ότι η λογική κατάληξη αυτής της «ανα-
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μεταμοντέρνος και ακαδημαϊκός αριστερισμός συναντά το φιλελεύθερο
αντιολοκληρωτισμό.

Αν αυτό απλώς σήμαινε ότι οφείλουμε να απορρίψουμε τη
γραφειοκρατική εκδοχή της πολιτικής, η οποία πιστεύει πως τα κομματικά
προγράμματα κι οι «επιστημονικές» ιδεολογίες μπορούν να λύσουν εκ
των προτέρων όλα τα προβλήματα που ενδέχεται να συναντήσουν οι
άνθρωποι μέσα στους καθημερινούς τους αγώνες, τότε είναι προφανές
ότι αυτή η ιδέα είναι σωστή, ακόμα κι αν σε επίπεδο ορολογίας κάνει
το λάθος να ταυτίζει την πολιτική με τη γραφειοκρατική της εκδοχή. Αν,
ωστόσο, πίσω από αυτή τη σωστή και δικαιολογημένη κριτική βρίσκεται
μια αντίληψη που θεωρεί πως η προσπάθεια επεξεργασίας ενός συνολικού
πολιτικού προτάγματος κι ενός αντίστοιχου πολιτικού λόγου είναι εγγενώς
καταδικασμένη να μετατραπεί στο γνώριμο γραφειοκρατικό ξύλινο λόγο,
τότε εγείρεται ένα σημαντικό ζήτημα. Διότι παρουσιάζεται ως φάρμακο
στη γραφειοκρατικοποίηση της πολιτικής η κατάργησή της (πράγμα που
ως τώρα γινόταν περισσότερο στο οργανωτικό επίπεδο, όταν απέναντι στις
ιεραρχικές δομές των αριστερών οργανώσεων οι αναρχικοί αντιτάσσουν
έναν ηλίθιο «αφορμαλισμό», ο οποίος απλώς αναπαράγει τις ολιγαρχικές
και ιεραρχικές σχέσεις υπό μια πιο δυσδιάκριτη, όμως, μορφή).

Η πολιτική διάσταση
Το εύρος όμως της επιρροής αυτής της σχετικιστικής και, στο
βάθος, μηδενιστικής τάσης είναι τέτοιο που της επιτρέπει να διαπερνά
και πιο σοβαρές πολιτικές προσπάθειες, οι οποίες δεν έχουν σχέση με την
κουλτούρα του lifestyle αναρχισμού και των θεωρητικών του μεταμοντέρνου
αριστερισμού (Φουκό, Ντελεζ-Γκουαταρί, Μπάτλερ, Νέγκρι, Μπαντιού
κ.λπ.).
Αν δούμε σήμερα ποιες είναι οι πιο σοβαρές (σε ιδεολογικό
τουλάχιστον επίπεδο) τάσεις των αριστερών και –κυρίως- αναρχικών/
ελευθεριακών χώρων, θα διαπιστώσουμε ότι πρόκειται είτε για μια νέα μορφή
δειλού εργατισμού, ο οποίος προσπαθεί να προτείνει μια συγκροτημένη
ανάγνωση του σημερινού καπιταλισμού πάνω σε μαρξιστικές βάσεις, είτε
για μια αυξανόμενη τάση ενασχόλησης με τα λεγόμενα «τοπικά κινήματα»
ή «κινήματα γειτονιάς». Αν συγκαταλέγουμε αυτές τις δύο τάσεις στην
ίδια κατηγορία, παρά τις μεγάλες, κατά τα άλλα, πολιτικές και θεωρητικές
τους διαφορές (η πρώτη είναι ένα παρακλάδι του μαρξισμού και, σε πολλές
απόψεις, του λενινισμού, ενώ η δεύτερη προέρχεται από την παράδοση
του αναρχισμού και των λεγόμενων νέων κοινωνικών κινημάτων), είναι
επειδή αμφότερες εκφράζουν μια παρεμφερή αντίληψη περί πολιτικής:
αμφότερες, με άλλα λόγια, δείχνουν να υποστηρίζουν ότι αυτό που, τελικά,
έχει σημασία, δεν είναι η «πολιτική» (δηλαδή οι ιδεολογικές και θεωρητικές
φαμφάρες) και τα «συνολικά προτάγματα», αλλά η συγκεκριμένη πράξη,
όπως αυτή αναπτύσσεται μέσα από τους καθημερινούς «αγώνες»28.
τροπής» είναι ένας ακραίος φιλελεύθερος ατομικισμός, που δε δέχεται να «υποταχθεί» σε
κανενός είδους συλλογικό κριτήριο ή κανόνα και γι’ αυτό, σωστά, κάνει έναν παραλληλισμό
ανάμεσα στην κανονιστική ουδετερότητα της Μπάτλερ και τον ακραίο φιλελευθερισμό αμερικανικού τύπου (libertarianism).
28. Χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της ανάλυσης είναι η μπροσούρα της Συνέλευσης για
την Κυκλοφορία των Αγώνων (ΣΚΥΑ), Remember December, Fight Now. Εμπειρίες και κριτική
αποτίμηση μέσα από τις κοινότητες αγώνα του Δεκέμβρη (Αθήνα, 2010), όπου επιχειρείται
μια ανάλυση της εξέγερσης του Δεκεμβρίου 2008 και της δράσης των πολιτικών χώρων κατά
τη διάρκειά της με βασική «γραμμή» την κριτική στη «λογική της πολιτικής ταυτότητας»,
την κριτική, με άλλα λόγια, ότι δε συμμετείχαμε στο Δεκέμβριο ως εκμεταλλευόμενοι αλλά
ως φορείς συγκεκριμένων πολιτικών και ιδεολογικών ταυτοτήτων (βλ. σχετικά Remember December…, σ. 57 κ.ε.).

Αναφερόμενος στην ιστορία της ομάδας Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα, κατά τη διάρκεια μιας μεταγενέστερης συνέντευξής του, ο Καστοριάδης
παρατηρούσε το εξής: «Ας αρχίσουμε από ένα σημείο που έπαιξε πολύ
μεγάλο ρόλο στο σχίσμα του 1958, αν και δεν αποσαφηνίστηκε καθαυτό.
Κατά την άποψή μου, οι αντιλήψεις του Lefort και του Simon κατέληγαν,
δίχως να το λένε, στο να αρνούνται, ή να απορρίπτουν, την πολιτική
διάσταση της οργάνωσης […] Το ζήτημα της πολιτικής είναι το ζήτημα της
συνολικής κοινωνίας· και ένα από τα καθήκοντα της οργάνωσης είναι να
διατηρεί σταθερά αυτό το ζήτημα ανοιχτό μπροστά στο προλεταριάτο»29.
Η κριτική του εδώ αναφέρεται στο οργανωτικό μοντέλο –και τη θεωρητική
αντίληψη, φυσικά που το υποβάσταζε- των οργανώσεων που δημιούργησαν
ο Ανρί Σιμόν και ο Κλοντ Λεφόρ, αφότου αποχώρησαν από την ομάδα Σ.
ή Β.30. Βασικό χαρακτηριστικό της ILO και της ICO31 υπήρξε η ιδέα πως
29. Κ. Καστοριάδης, «Γιατί δεν είμαι πια μαρξιστής» (1974), Ακυβέρνητη κοινωνία, Συνεντεύξεις & συζητήσεις 1974-1997, μτφρ. Ζήσης Σαρίκας, πρόλογος Γ. Λ. Ευαγγελόπουλος,
Αθήνα, Ευρασία, 2010, σ. 48.
30. Για περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος βλ. το κείμενο του Φ. Γκοτρό, «Socialisme
ou Barbarie 1962-63: από τις ρωγμές στο σχίσμα» (μέρος Α’), περ. Μάγμα, τ. 3, Δεκέμβριος
2008.
31. Μετά από μια έντονη συζήτηση η τάση Λεφόρ-Σιμόν αποχώρησε το Σεπτέμβριο του
1958 από το Socialisme ou Barbarie, δημιουργώντας την ομάδα Informations et Liaisons Ouvrières (Εργατικές πληροφορίες και σύνδεσμοι), η οποία μετονομάστηκε σε Informations et
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η πολιτική οργάνωση δε θα έπρεπε να είναι ο φορέας ενός συνολικού,
λίγο πολύ, προτάγματος μετασχηματισμού της κοινωνίας, όσο ένα μέσο
διάδοσης πληροφοριών σε σχέση με τους καθημερινούς αγώνες αλλά και
ενδοεπικοινωνίας τους.

καλύτερη περίπτωση- ως ιδεολογική φαμφάρα άσχετη με τα συγκεκριμένα
και πρακτικά διακυβεύματα της καθημερινής ζωής (και των αγώνων της)
είτε –στη χειρότερη- ως προσπάθεια επιβολής μιας απόλυτης Αλήθειας.

Αυτή η αντίληψη ξεκινούσε από μια κριτική στην ιδέα των Κάουτσκι
και Λένιν, σύμφωνα με την οποία η πολιτική οργάνωση όφειλε να παίζει
το ρόλο της ιδεολογικής πρωτοπορίας της εργατικής τάξης, αλλά, τελικά,
κατέληγε στην απόκρυψη του ζητήματος «της συνολικής κοινωνίας». Κι
αυτό διότι, τελικά, ακόμα και η ίδια η ύπαρξη μιας πολιτικής ομάδας
με καθορισμένες και συγκεκριμένες ιδέες, η οποία θα ήταν ξεχωριστή
από την εργατική τάξη (δηλαδή, στις σημερινές συνθήκες, από τα
«αγωνιζόμενα υποκείμενα» ή, πιο απλά, από την κοινωνία), ταυτίζεται με
το μοντέλο του λενινιστικού κόμματος που παρουσιάζεται ως ο κάτοχος
της επιστημονικής αλήθειας που οφείλει να «διοχετευτεί» στην κοινωνία.
Αυτή η σύγχυση είχε ως αποτέλεσμα να ταυτιστεί η υποστήριξη ορισμένων
ιδεών στο δημόσιο χώρο και, ουσιαστικά, η προσπάθεια διάδοσής τους
και, στην καλύτερη περίπτωση, επηρεασμού ορισμένων ανθρώπων, μέσω
του λόγου, προς την κατεύθυνσή τους, με την αντίληψη ότι είμαστε οι
κάτοχοι μιας αδιαμφισβήτητης αλήθειας η οποία οφείλει να επιβληθεί σε
κάποιους αδαείς, οι οποίοι, δίχως την καθοδήγησή μας, είναι ανίκανοι
να χειραφετηθούν. Αυτή όμως η σύγχυση, αν την ακολουθήσουμε ως τις
λογικές της συνέπειες, οδηγεί στον αμοιβαίο ιδεολογικό εγκλεισμό, εφόσον
καταργεί τη δημόσια διαβούλευση και την ιδεολογική ανταλλαγή και
διαμάχη: κανείς δεν τολμά να πει τις απόψεις του, από φόβο μήπως αυτές
μετατραπούν σε ιερό δόγμα που θα καθυποτάξουν τους υπόλοιπους32. Με
αυτόν τον τρόπο όμως η ουσιαστική πολιτική, ως προσπάθεια να θέτουμε
με συνειδητό και ρητό τρόπο το κοινωνικό ζήτημα, δηλαδή το ζήτημα το
σχετικό με το είδος της κοινωνίας την οποία θεωρούμε σωστή και δίκαιη,
καταργείται, εφόσον κάθε σχετική συζήτηση στιγματίζεται είτε –στην
Correspomdances Ouvrières (Εργατικές πληροφορίες και ανταποκρίσεις) το 1960, μετά την
αποχώρηση του Λεφόρ. Η ICO διαλύθηκε το 1973.
32. «Αναγουλιάζω στη σκέψη και μόνο πως μπορεί τα λόγια μου να εκληφθούν ως απόπειρα παραινέσεων […] κι όμως, διαβάζοντας το κείμενο που ακολουθεί, βρίσκω υποτακτικές
εγκλίσεις που μοιάζουν με προστακτικές – κι αυτό είναι φρικαλέο» εκμυστηρεύεται ο ακραία
φιλελεύθερος Θ. Τριαρίδης, στο κείμενό του που αναφέραμε παραπάνω. Όπως όμως σωστά
παρατηρεί η Μάρθα Νούσμπαουμ (ό. π.), «Είναι ένα πράγμα να πει κανείς ότι πρέπει να
είμαστε σκεπτικιστές σχετικά με τις νόρμες που έχουν καθολική ισχύ και να μπορούμε να
διδαχτούμε από την εμπειρία των καταπιεσμένων ομάδων· και είναι εντελώς διαφορετικό
πράγμα να πούμε ότι δεν έχουμε ανάγκη από καμία απολύτως νόρμα».

Βέβαια η πολιτική διάσταση δε μπορεί, εκ των πραγμάτων, να
καταργηθεί. Μπορούμε, φυσικά, αν θέλουμε, να την παρακάμψουμε στο
όνομα ενός μαρξιστικού μεσσιανισμού, ο οποίος θεωρεί ότι οι πολιτικές
ιδέες είναι άχρηστες, αν όχι βλαβερές, εφόσον ό,τι είναι να ειπωθεί θα
προκύψει μέσα από τους «καθημερινούς αγώνες», εφόσον το προλεταριακό
Είναι των «αγωνιζόμενων υποκειμένων» θα εκφραστεί, σταδιακά, μέσω
του ιδεολογικά αποκαθαρμένου αγώνα στο πρακτικό επίπεδο. Αν, ωστόσο,
δεν πιστεύουμε ότι η «αλήθεια» των αγώνων είναι προκαθορισμένη και
έτοιμη, από ένα σημείο και μετά, να εκφραστεί, δίχως ανάγκη από τη
δικιά μας σκέψη και το λόγο, τότε οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι η
«πολιτική διάσταση» θα υφίστανται πάντοτε και θα μας θέτει ουσιώδη
ερωτήματα. Πόσο μάλλον όταν έχουμε δει και στο παρελθόν ότι ακόμα και
κινήματα που πάλεψαν για την άμεση και υλική βελτίωση των συνθηκών
της ζωής τους, το έκαναν στο όνομα –ή, ακριβέστερα, μέσα στα πλαίσιαμιας συνολικής αντίληψης για τα πράγματα33.
Η ίδια, εν πολλοίς, ανάλυση ισχύει και για μια ακόμα εκδοχή
αυτής της αντίληψης, δηλαδή για τη θεωρία της «πείρας» των κοινωνικών
κινημάτων34. Η θεωρία της ανάπτυξης μιας «πείρας» από την πλευρά, όχι
33. Ο άγγλος ιστορικός E. P. Thompson έχει περιγράψει με πολύ ωραίο τρόπο το επίπεδο
πολιτικής συνείδησης των εργατών στην Αγγλία του πρώτου μισού του 19ου αιώνα, δίνοντάς
μας αρκετά παραδείγματα της επίγνωσης που είχαν αυτοί οι εργάτες της «συνολικότητας»
και της ριζοσπαστικότητας του προτάγματός και των ιδεών τους (βλ. σχετικά το 16ο κεφάλαιο
–«Η ταξική συνείδηση»- του κλασικού βιβλίου του The Making of the English Working Class [Η
δημιουργία της αγγλικής εργατικής τάξης], Λονδίνο, Penguin, 1991 –πρώτη έκδοση 1963).
34. Με «πείρα» αποδίδουμε το γαλλικό expérience. Ο συγκεκριμένος όρος έχει κεντρική σημασία
στις αναλύσεις της ομάδας Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα και τον έχουν χρησιμοποιήσει, μεταξύ
άλλων, εκτός από τους Λεφόρ με τον Καστοριάδη, και ο J.-F. Lyotard. Στις μεταφράσεις
των κειμένων του Καστοριάδη ο όρος έχει αποδοθεί ως «πείρα» (βλ. π.χ. την Πείρα του
εργατικού κινήματος –L’expérience du mouvement ouvrier) ενώ στην πρόσφατη μετάφραση της
«Προλεταριακής εμπειρίας» («L’expérience prolétarienne») του Λεφόρ (Cl. Lefort, Η προλεταριακή εμπειρία, μτφρ.-επίμ. Ι. Βελλής, Αθήνα, Στάσει Εκπίπτοντες, 2008) ο Ι. Βελλής τον
αποδίδει ως «εμπειρία». Χωρίς την παραμικρή φιλοδοξία να εμπλακούμε σε μεταφραστικούς
σχολαστικισμούς, νομίζουμε ότι ο όρος «πείρα» είναι προτιμότερος ως απόδοση, καθώς η
λέξη «εμπειρία» παραπέμπει και στην έννοια του βιώματος και ίσως μπερδεύει κάπως τα
πράγματα. Η «εμπειρία» ως βίωμα δεν ταυτίζεται με την πείρα: αφενός είναι κάτι ευρύτερο
και αφετέρου δεν υπονοεί την έννοια της συσσώρευσης και της μέσα στο χρόνο διαμόρφωσης
της συνείδησης στην οποία παραπέμπει η λέξη «πείρα».
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μόνο του προλεταριάτου αλλά κάθε κοινωνικής ομάδας που αγωνίζεται
ενάντια στην καταπίεση και την ετερονομία της, ήρθε ως αποτέλεσμα
της κριτικής στη μαρξιστική αντίληψη της Β΄ Διεθνούς (Κάουτσκι),
σύμφωνα με την οποία ο ίδιοι οι εργάτες ήταν ανίκανοι να παράγουν
την αναγκαία για τον αγώνα τους συνείδηση, την οποία, κατά συνέπεια,
όφειλαν να τους ενσταλάξουν οι θεωρητικοί του κόμματος. Απέναντι σε
αυτή την αριστοκρατική αντίληψη, άρχισε να αναπτύσσεται η ιδέα πως
η «συσσώρευση της πείρας» είναι έργο των ίδιων των αγωνιζόμενων
ανθρώπων, οι οποίοι, ανεξαρτήτως της κοινωνικής τους θέσης, είναι ικανοί
να κατανοήσουν τα θεμελιώδη πολιτικά προβλήματα που τους τίθενται,
δίχως να έχουν την ανάγκη κάποιου επαγγελματία ινστρούκτορα. Ωστόσο
–και εδώ είναι το σημαντικό-, αυτή η θεωρία δεν καταλήγει αναγκαστικά
στο συμπέρασμα ότι αυτή η πείρα είναι κάτι το αποκομμένο και το ξένο
στις συνολικές πολιτικές θεωρήσεις. Το γεγονός ότι αναπτύσσεται και
σφυρηλατείται μέσα στην καθημερινή πολιτική δραστηριοποίηση, ακόμα
κι αν αυτή, όπως στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, έχει
να κάνει με διεκδικήσεις καθαρά «ρεφορμιστικές», δε σημαίνει επουδενί
ότι δεν έχει σχέση με κάποιο ευρύτερο πλαίσιο θεώρησης και ερμηνείας
τόσο της πολιτικής πράξης όσο και των συνθηκών μέσα στις οποίες αυτή
λαμβάνει χώρα35. Αυτή η διαπίστωση φαίνεται ξεκάθαρα αν σκεφτούμε το
ζήτημα της επιλογής των μέσων πάλης: για ποιο λόγο, με άλλα λόγια, δεν
επιλέγουμε πάντα το πιο «αποτελεσματικό» μέσο αλλά τις οργανωτικές
μορφές που μας φαίνονται περισσότερο δημοκρατικές και εξισωτικές; Γιατί
επιλέγουμε δημοκρατικές μορφές οργάνωσης, οι οποίες είναι πολυδάπανες
από άποψη κόπου και χρόνου (εξαιτίας των συζητήσεων και της έλλειψης
ιεραρχίας που συνεπάγονται) και δεν αρκούμαστε σε μια πρωτοπορία που
θα έλυνε αυτά τα προβλήματα στη θέση μας και για χάρη μας; Αυτή η
επιλογή έχει να κάνει πάντοτε με μια γενικότερη αντίληψη των πραγμάτων,
η οποία μπορεί μεν, κάλλιστα, να διαμορφώνεται «έμπρακτα» (δηλαδή
μέσα από την ίδια την πολιτική δραστηριοποίηση κι όχι μόνο μέσω της
ανάγνωσης βιβλίων), αλλά δεν παύει να θέτει το ζήτημα «της συνολικής
κοινωνίας», εφόσον συνιστά ενσάρκωση μιας συνολικότερης βλέψης για το
πώς θα πρέπει να είναι οργανωμένη η κοινωνική ζωή.
35. Το βιβλίο του Τόμσον που αναφέραμε σε προηγούμενη υποσημείωση δίνει ορισμένα
χαρακτηριστικά παραδείγματα από την ιστορία του αγγλικού εργατικού κινήματος σχετικά
με τον τρόπο με τον οποίο οι άγγλοι εργάτες, παράλληλα με την καθημερινή τους πάλη,
φρόντισαν να μάθουν ανάνγωση και να έρθουν σε επαφή με τις βασικότερες προοδευτικές
«θεωρητικές» ιδέες της εποχής τους, προκειμένου να διαμορφώσουν μια συνολική αντίληψη
της κατάστασής τους.
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Το ζήτημα της κοινωνικής θέσμισης και οι νέες οργανωτικές μορφές
Η εμφάνιση αυτών των αντιλήψεων που, στο όνομα μιας κριτικής
στο μπολσεβικισμό, θεώρησαν ότι οι πολιτικές ομάδες θα έπρεπε να
μετατραπούν σε απλές πλατφόρμες μεταβίβασης και διάδοσης πληροφοριών
σε σχέση με τους «αγώνες» (κάτι σαν τα σημερινά Indymedia, με άλλα
λόγια) σημειώθηκε, διόλου, τυχαία, σε μια περίοδο ύφεσης του εργατικού
κινήματος και παρακμής των πολιτικών θεωριών αλλά και οργανωτικών
μορφών τις οποίες αυτό δημιούργησε αλλά και στις οποίες, εν συνεχεία,
βασίστηκε. Δεδομένου, εξάλλου, ότι πρόκειται ακριβώς για την περίοδο
κατά την οποία η πολιτιστική παρακμή του αστικού καπιταλισμού ανάγκαζε
την επαναστατική πολιτική να ασχοληθεί με το σύνολο των πτυχών της
καθημερινής ζωής (δηλαδή με ζητήματα «φιλοσοφικά» όπως το νόημα της
ζωής, οι κεντρικές σημασίες μιας κοινωνίας κ.λπ.), μια τέτοια αντίληψη
για το ρόλο της πολιτικής οργάνωσης μάλλον θα πρέπει να ειδωθεί ως μια
προσπάθεια να αποφύγουμε τα θεμελιώδη ερωτήματα που μας έθετε εκείνη
η συγκυρία (και τα οποία παραμένουν, σε γενικές γραμμές, αναπάντητα).
Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι να προσπαθήσουμε με τεχνητό
τρόπο να κρύψουμε αυτά τα ερωτήματα κάτω από το χαλί36, αλλά να
προσπαθήσουμε να τα απαντήσουμε, μέσω της σκέψης και της πράξης
μας, μέσω ιδεών και προτάσεων που θα προσπαθούν να ανταποκριθούν
στη σύγχρονη πραγματικότητα. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να
ανοίξουμε ξανά τη συζήτηση τη σχετική με τα θέματα της οργάνωσης και
της σχέσης της θεωρίας με την πράξη. Όπως, με άλλα λόγια, η απάντηση
στις γραφειοκρατικές και ιεραρχικές μορφές οργάνωσης της αριστεράς
δεν είναι ο «αφορμαλισμός» και το οργανωτικό χάος που επικρατεί
μέσα στις αναρχικές ομάδες, κατά ανάλογο τρόπο η απάντηση στις
αρτηριοσκληρωτικές και ετερόνομες ιδεολογίες του παρελθόντος δεν
πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχέεται με το μεταμοντέρνο σχετικισμό
και τη «μαλακή σκέψη» των ημερών μας. Αν μεταθέσουμε αυτήν την
επιχειρηματολογία στο πεδίο που εν προκειμένω μας απασχολεί, θα λέγαμε
ότι, με αντίστοιχο τρόπο, η απάντηση στο πρόβλημα του «ιδεολογικού
36. Λέγοντας, π.χ., όπως τείνει να κάνει ο Κ. Παπαϊωάννου («Η πολιτική της μικρής πράξης»,
Τα Νέα, 6/12/2010), σε ένα άλλο επίπεδο, ότι, ακόμα κι αν τους βλέπουμε δικαιολογημένα με
κάποια καχυποψία, ο « ποπ εικονοπλαστικός ακτιβισμός με κεράκια, μουσικές και δρώμενα»
και ο «απολιτίκ lifestyle ακτιβισμός», μπορούν απλώς να πάρουν τη θέση τους δίπλα σε πιο
σοβαρές μορφές πολιτικής διεκδίκησης. Το θέμα είναι, αν έχουμε καταφέρει να το κάνουμε
σαφές ως τώρα, ότι αυτό το είδος ακτιβισμού ταυτίζεται πλέον, όλο και περισσότερο, με την
πολιτική ως τέτοια, μετατρεπόμενο σε πρότυπο κοινωνικής κινητοποίησης.
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καπελώματος» των τοπικών εγχειρημάτων και των καθημερινών αγώνων
από τις διάφορες γραφειοκρατίες (κατά κανόνα αριστερές αλλά συχνά
και αναρχικές) δε μπορεί, σε καμία περίπτωση, να βρίσκεται προς την
κατεύθυνση της παραίτησης από την προσπάθεια διατύπωσης κάποιου
θετικού προτάγματος, ακόμα και σε επίπεδο «γενικών ιδεών».

Αυτή η αντίληψη έρχεται ως συνέπεια της ανάλυσης των κοινωνικών και
πολιτιστικών μετασχηματισμών των τελευταίων 50 ετών και αναγνωρίζει
ότι πλέον το ζήτημα δε μπορεί να τίθεται με στενά ταξικούς ή «εργατικούς»
όρους, εφόσον οι άνθρωποι νοηματοδοτούν πλέον τη ζωή τους με πολύ
διαφορετικό και σύνθετο τρόπο. Αντίστοιχα, η αλλοτρίωση που νιώθει
σήμερα ένα άτομο μέσα στις δυτικές κοινωνίες δεν εκδηλώνεται μόνο μέσα
στο χώρο εργασίας, αλλά και στην καθημερινή ζωή του συνολικά. Πράγμα
που σημαίνει ότι η προσπάθεια δημιουργίας μιας «εργατικής» ταυτότητας
δεν έχει μεγάλες ελπίδες επιτυχίας, εφόσον, κάθε φορά που οι άνθρωποι
κατεβαίνουν στο δρόμο, εκφράζουν μια συνολική δυσφορία, «υπαρξιακού»,
θα έλεγε κανείς, τύπου, η οποία βρίσκει ευκαιρία να αναδυθεί μέσω
των διαμαρτυριών για συγκεκριμένα θέματα ή μέσω των επιμέρους
κινητοποιήσεων. Ο Δεκέμβριος του 2008 αποτέλεσε χαρακτηριστικό
παράδειγμα τέτοιου φαινομένου και γι’ αυτό δυσκόλεψε τόσο πολύ τους
επίδοξους ερμηνευτές του, τόσο τους εκ δεξιών όσο και τους εξ αριστερών
ορμώμενους. Η διαταξικότητα του φαινομένου, η έλλειψη συγκεκριμένων
αιτημάτων, ο «συναισθηματικός» του χαρακτήρας είναι λίγα μόνο από
τα χαρακτηριστικά του που δείχνουν ότι επρόκειτο για την έκφραση μιας
συνολικής, υπαρξιακού τύπου δυσφορίας, απέναντι στην έλλειψη νοήματος
που γεννά η σύγχρονη κοινωνία38.

Η απάντηση στο πρόβλημα βρίσκεται, αντίθετα, προς την
κατεύθυνση της επεξεργασίας μιας νέας μορφής συνάρθρωσης των
διαφορετικών στιγμών ή πτυχών μιας ριζοσπαστικής και κριτικής πολιτικής
δραστηριοποίησης. Και βασικό κομμάτι μιας τέτοιας συνάρθρωσης είναι
και η διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου πολιτικής οργάνωσης, διαφορετικής
τόσο από το κόμμα όσο και από το συνδικάτο ή την εφήμερη πρωτοβουλία.
Φυσικά δε μπορούμε να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση σε αυτό το άρθρο.
Αυτό όμως που πρέπει, για μια ακόμα φορά, να τονιστεί είναι ο λόγος για
τον οποίο θεωρούμε αναγκαίο ένα τέτοιο καθήκον.
Αν θεωρούμε ότι σήμερα είναι ιδιαίτερα επείγουσα η αναζήτηση
νέων μορφών οργάνωσης αλλά και σύνδεσης του στοχασμού με την
καθημερινή πολιτική δραστηριοποίηση, αυτό συμβαίνει επειδή πιστεύουμε
πως το πεδίο στο οποίο καλείται σήμερα να τοποθετηθεί η πολιτική
καλύπτει το σύνολο των πτυχών της κοινωνικής ζωής. Δεν πρόκειται, με
άλλα λόγια, «απλώς» για μια προσπάθεια εγκαθίδρυσης ενός συστήματος
πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ισότητας αλλά για μια συνολικότερη
προσπάθεια «αναθέσμισης» μιας κοινωνίας η οποία δείχνει να καταρρέει
ανθρωπολογικά και η οποία έχει χάσει τα σημεία αναφοράς της σε όλες
σχεδόν τις σφαίρες της κοινωνικής και ατομικής ζωής.
Νεωτερικότητα και «ουτοπία»
Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι το «ζουμί» της επιχειρηματολογίας
μας και η κριτική σε ορισμένες παλαιομαρξιστικές ομάδες έγκειται απλώς
στην αναγνώριση του γεγονότος ότι –όπως έλεγε ο Καστοριάδης ήδη από τη
δεκαετία του ’60- «η μόνη διαφοροποίηση που έχει μια αληθινή πρακτική
σημασία και που υπάρχει σχεδόν σε όλα τα επίπεδα της [κοινωνικής]
πυραμίδας, εκτός προφανώς από την κορυφή, είναι η διαφοροποίηση
ανάμεσα σ’ αυτούς που αποδέχονται το σύστημα και σ’ αυτούς που,
μέσα στην καθημερινή πραγματικότητα της παραγωγής, το μάχονται»37.
37. Κ. Καστοριάδης, «Να ξαναρχίσουμε την επανάσταση» (1963), Η πείρα του εργατικού
κινήματος τ. 2, Προλεταριάτο και οργάνωση, μτφρ. Β. Ψιμούλη, Ζ. Χριστοφίδου, Αθήνα,

Ωστόσο δεν πρόκειται απλώς για την κριτική σε κάποιους
παλαιομαρξιστές που απλώς πήραμε ως παράδειγμα χαρακτηριστικό των
τάσεων που θελήσαμε να αναλύσουμε. Πρόκειται για κάτι παραπάνω, για
μια σειρά συμπερασμάτων που προκύπτουν από τη σύγχρονη κατάσταση.
Απέναντι, με άλλα λόγια, στον βαθύ αποπροσανατολισμό των ατόμων,
μέσα στις συνθήκες του οποίου η κατάρριψη των παραδοσιακών –και
αντιδραστικών- ταμπού διευκολύνει την ολοένα και μεγαλύτερη διείσδυση
Ύψιλον, 1984, σσ. 234-235, οι υπογραμμίσεις του συγγραφέα.
38. Και υπό μια έννοια, το ίδιο ισχύει και για το κίνημα της «Πραγματικής δημοκρατίας».
Αυτό που δίνει τον τόνο στις συνελεύσεις και τις συζητήσεις είναι η ανάγκη των ανθρώπων να
εκφραστούν, να πάρουν το λόγο και να πουν κάτι σημαντικό, κάτι που θα τραβήξει την προσοχή της ομήγυρης και θα έχει νόημα για το όλο εγχείρημα. Και κάτι ανάλογο θα μπορούσε
να ειπωθεί και για την ίδια την εμπειρία της συμμετοχής, για πρώτη ενδεχομένως φορά (για
πολύ κόσμο), σε ένα συλλογικό εγχείρημα έξω από τα καθιερωμένα. Υπό αυτή την έννοια, αν
πολιτικά αυτά τα κινήματα δεν είναι ιδιαίτερα ριζοσπαστικά (βλ. σχετικά και επόμενη υποσημείωση), είναι ιδιαίτερα σημαντικά από κοινωνιολογική και ανθρωπολογική άποψη. Και η
αναφορά στην οικονομική και πολιτική συγκυρία ως αιτία της αγανάκτησής τους είναι απλώς
ένα σχήμα λόγου, εφόσον πρόκειται για μια συνολική αγανάκτηση που προκαλείται από το
σύνολο των σύγχρονων συνθηκών ζωής.

95

96

ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ

ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

των μηχανισμών της μαζικής κουλτούρας στη ζωή των ατόμων, χρειάζεται
να αντιταχθεί μια συγκροτημένη κριτική. Μια τέτοια κριτική όμως δε μπορεί
παρά να γίνεται στο όνομα κάποιου ελάχιστου θετικού προτάγματος και
μιας συνολικής αμφισβήτησης της κατεστημένης κοινωνικής θέσμισης.
Πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε ανάγκη από πολιτικές ιδέες και αναλύσεις,
ειδικά σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου η έλλειψη δημοκρατικής
πολιτικής παράδοσης δεν έχει επιτρέψει τη δημιουργία ενός δημόσιου
χώρου συζήτησης ο οποίος να μην κυριαρχείται σχεδόν απόλυτα από τα
ΜΜΕ και τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης.

επιφέρει ο καπιταλισμός, είναι η εξαφάνιση κάθε θετικού προτάγματος
με συνολική σκόπευση και βλέψη39.

Η κατάσταση μέσα στο δυτικό κόσμο είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, εφόσον
κινδυνεύουν να εκλείψουν οι «υπερβατολογικές» -για να χρησιμοποιήσουμε
μια φιλοσοφική μεταφορά- προϋποθέσεις κάθε πολιτικής ή κοινωνικής
δραστηριοποίησης. Δεν είναι μόνο η ατομικοποίηση των εργαζόμενων
που καθιστά όλο και πιο δύσκολη τη σύναψη δεσμών αλληλεγγύης σε
καθημερινό επίπεδο· είναι ένα γενικό αίσθημα παραίτησης και αδυναμίας
που κυριαρχεί, μπλεγμένο με την πολιτική αδιαφορία και τον κυνισμό που
χαρακτηρίζουν μεγάλο μέρος των πληθυσμών μέσα στις δυτικές χώρες.
Η περίοδος που ζούμε είναι ίσως η πρώτη, μετά από αρκετούς
αιώνες, όπου η κοινωνική ζωή μέσα στο δυτικό κόσμο δε χαρακτηρίζεται
από την ύπαρξη αυτού που συνήθως αποκαλούμε «ουτοπικά κινήματα». Εν
προκειμένω δε μας ενδιαφέρει τόσο αν πρόκειται για κινήματα ουτοπικά, με
την αρνητική και ετερόνομη έννοια του όρου (μεσσιανικά, χιλιαστικά κ.λπ.).
Αυτό που έχει, αντίθετα, σημασία, είναι ότι οι κοινωνίες δείχνουν ανίκανες
να γεννήσουν ιδέες που θα υπερέβαιναν τους κατεστημένους θεσμούς, σε
οποιοδήποτε επίπεδο κι αν εστιάσουμε, την ίδια ακριβώς στιγμή που αυτοί
οι θεσμοί γεννούν μια γενική δυσφορία, αδυνατώντας να παράσχουν
κάποιο νόημα στη ζωή των ατόμων. Αυτό που χαρακτηρίζει, με άλλα
λόγια, το σημερινό κόσμο είναι η ανικανότητά μας να τον θέσουμε ριζικά
και συνολικά υπό αμφισβήτηση, ασχέτως αν κάτι τέτοιο θα γινόταν στα
πλαίσια ενός ουτοπικού και μεσσιανικού προτάγματος κάποιου φιλοσόφου
(Τ. Καμπανέλα, Τόμας Μορ, Σαρλ Φουριέ, Ανδρέας Εμπειρίκος κ.λπ.) ή
μιας σέχτας (χιλιαστικά κινήματα του ύστερου Μεσαίωνα, σενσιμονιστές
κ.λπ.) ή, από την άλλη πλευρά, ενός διαυγούς πολιτικού κινήματος. Αυτό
στο οποίο πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας, καθώς καταδεικνύει,
ανάμεσα σε τόσα άλλα φαινόμενα, την ανθρωπολογική φθορά που έχει

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη μορφή ετερονομίας, η οποία, παρ’ όλο
που διαδίδεται στο όνομα της «ανοιχτότητας», της «δημοκρατίας», του
«πλουραλισμού» κ.λπ., στην πραγματικότητα είναι τόσο «διαυγής» και
ειλικρινής με τον εαυτό της που δεν έχει ανάγκη από την προσφυγή σε
κάποιο μύθο προκειμένου να διασφαλίζει την αναπαραγωγή της κοινωνικής
θέσμισης. Σήμερα η πολιτική σκέψη απλώς τονίζει, με κάθε ευκαιρία, ότι
οι κοινωνίες μας είναι οι καλύτερες δυνατές κι ότι όχι μόνο δεν έχει νόημα
αλλά και δε μπορούμε να φανταστούμε κάτι διαφορετικό. Τη δεκαετία
του ’60 είχαμε το Σαρτρ να λέει πως «ο μαρξισμός είναι ο αξεπέραστος
ορίζοντας της εποχής μας». Προφανώς και δε συμφωνούμε με τέτοιου
είδους πυροτεχνήματα, αλλά οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι εκείνη την
εποχή ήταν, τουλάχιστον, ακόμα δυνατόν να αναγνωρίζουμε ως αξεπέραστο
ορίζοντα της εποχής μια πολιτική θεωρία ή, έστω, ιδεολογία, η οποία προτείνει
το ριζικό μετασχηματισμό της κοινωνικής θέσμισης. Σήμερα, αντίθετα, όπως
μας πληροφορεί ένας φιλόσοφος, τον αξεπέραστο ορίζοντα της εποχής μας
τον ορίζει η «δημοκρατία», δηλαδή τα φιλελεύθερα-ολιγαρχικά καθεστώτα
του δυτικού κόσμου: «Η προοπτική έχει αντιστραφεί. Μπροστά μας υπάρχει
μόνο το ίδιο. Η καθιέρωση του ατομικισμού, που μόλις αναγνωρίσαμε,
μας απαγορεύει να συλλάβουμε άλλες αρχές προσωπικής ή συλλογικής
συνύπαρξης από αυτές που ακολουθούμε σήμερα. Αυτό μας στερεί τη
δυνατότητα να φανταστούμε την ανάδυση μιας διαφορετικής νόρμας
ρύθμισής τους»40.
Δεδομένης της κατάστασης, είμαστε της άποψης ότι το πολιτικό
39. Υπό αυτή την έννοια, τα προβλήματα και οι αμφισημίες του κινήματος για την «Πραγματική δημοκρατία» είναι χαρακτηριστικές της τάσης που περιγράφουμε: οι άνθρωποι νιώθουν
μια αγανάκτηση για τις κοινωνικές συνθήκες και για την καθημερινή τους ζωή, ενεργοποιούνται, κατεβαίνουν στο δρόμο, αλλά δείχνουν να μη μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω εκτός
από το να κάθονται και να προσπαθούν να κάνουν τους πολιτικούς να τους προσέξουν και να
τους λάβουν υπόψη. Η ρητή απόρριψη των πολιτικών ταυτοτήτων (ενώ στην πραγματικότητα
πλουραλισμός είναι η συνύπαρξη των διαφορετικών ταυτοτήτων και όχι η κατάργησή τους),
η έλλειψη προσπαθειών να καταληφθούν πανεπιστήμια ή εργασιακοί χώροι, ο εξίσου ρητός
πασιφισμός είναι χαρακτηριστικά δείγματα μιας τάσης που δείχνει να μην ξέρει ακριβώς
προς τα πού θέλει να βαδίσει (εδώ αναφερόμαστε περισσότερο στην ισπανική εκδοχή του
φαινομένου, εφόσον η ελληνική περίπτωση είναι κάπως διαφορετική, πράγμα που φαίνεται
και από το κεντρικό σύνθημα που μιλά υπέρ της άμεσης δημοκρατίας).
40. M. Gauchet, L’Avènement de la démocratie, Παρίσι, Gallimard, 2007, τ. 1, σ. 16, 18 (ελλ. μετάφραση: Η άνοδος της δημοκρατίας, μτφρ. Α. Κιουπκιολής, Αθήνα, Πόλις, 2009).
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πρόβλημα είναι πλέον ανθρωπολογικό, καθώς η παρακμή και η
ανθρωπολογική φθορά του καπιταλισμού θέτει το ζήτημα της ανάδυσης
μιας νέας κοινωνικής θέσμισης, που θα μπορούσε να δώσει νόημα στη
ζωή των ανθρώπων και να βάλει ένα όριο στην εντελώς ανεξέλεγκτη
και καταστροφική, πλέον, ανάπτυξη της οικονομίας και της σύγχρονης
τεχνοεπιστήμης, τόσο σε οικολογικό όσο και σε ανθρώπινο επίπεδο.
Φυσικά μια τέτοια προοπτική θα συνεπαγόταν βαθύτατες αλλαγές στην
ίδια τη συγκρότηση του σύγχρονου υποκειμένου, δεδομένου ότι θα έπρεπε
να αλλάξει το σύνολο των αξιών που μας διαμορφώνουν σήμερα ως άτομα.
Και είναι προφανές ότι τα ερωτήματα που θα προέκυπταν σε μια τέτοια
περίπτωση δε μπορούν να τεθούν σε μια συζήτηση που απορρίπτει εκ των
προτέρων κάθε αναφορά σε κάποιο στοιχειώδες πρόταγμα για το πώς
θέλουμε να οργανωθεί η κοινωνία.
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Μάρθα Νούσμπαουμ

Η καθηγήτρια της παρωδίας.
Η μοδάτη ηττοπάθεια της Τζούντιθ Μπάτλερ*
μετάφραση: Α. Παππά, Ν. Μάλλιαρης

Ι
Για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι πανεπιστημιακές φεμινίστριες στην
Αμερική συνδέθηκαν στενά με τους αγώνες που στόχευαν να επιτύχουν την
δικαιοσύνη και την ισότητα για τις γυναίκες. Η φεμινιστική θεωρία έγινε
κατανοητή από τους/τις θεωρητικούς, όχι μόνο σαν κομψά λόγια στο χαρτί,
αλλά συνδέθηκε επίσης με τις προτάσεις για την κοινωνική αλλαγή. Έτσι,
οι πανεπιστημιακές φεμινίστριες στρατεύτηκαν σε πολλά συγκεκριμένα
σχέδια: να μεταρρυθμίσουν τη νομοθεσία για το βιασμό, να επιστήσουν
την προσοχή και να παρέχουν νομικά βοηθήματα για τα προβλήματα της
ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης, να βελτιώσουν τις
συνθήκες εργασίας και μόρφωσης, επίσης τις οικονομικές ευκαιρίες για
τις γυναίκες, να επιτύχουν το επίδομα μητρότητας για τις γυναίκες που
εργάζονται, να στρατευτούν στην καμπάνια ενάντια στην διακίνηση των
γυναικών και των κοριτσιών με στόχο την πορνεία, να εργαστούν για την
κοινωνική και πολιτική ισότητα των ομοφυλόφιλων ανδρών και γυναικών.
Βέβαια, μερικές θεωρητικοί προτίμησαν να εγκαταλείψουν τον
ακαδημαϊκό κόσμο, νιώθοντας περισσότερο άνετα μέσα στον κόσμο της
πρακτικής πολιτικής, όπου μπορούν να αντιμετωπίζουν πιο άμεσα αυτά
* M. Nussbaum, “The Professor of Parody: The Hip Defeatism of Judith Butler”, The New
Republic, τ. 22 (Φεβρουάριος 1999) (http://www.akad.se/Nussbaum.pdf). Η Μ. Νούσμπαουμ
είναι αμερικανίδα πολιτική φιλόσοφος και φεμινίστρια, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του
Σικάγο.
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τα επείγοντα προβλήματα. Εκείνες που παρέμειναν στον πανεπιστημιακό
χώρο, θεώρησαν συχνά ως ζήτημα τιμής να είναι πανεπιστημιακές που
ασχολούνται με πρακτικό τρόπο με τους γυναικείους αγώνες, με τα μάτια
πάντα στραμμένα στις υλικές συνθήκες πραγματικών γυναικών, γράφοντας
πάντα με έναν τρόπο που να αναγνωρίζει αυτά τα πραγματικά σώματα
και αυτούς τους πραγματικούς αγώνες. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να
διαβάσει κανείς μια σελίδα της Catharine Mackinnon, χωρίς να αντιμετωπίσει
ένα πραγματικό πρόβλημα νομικής και θεσμικής αλλαγής1. Εάν κάποια
διαφωνεί με τις προτάσεις της -και πολλές φεμινίστριες διαφωνούν- είναι
μια πρόκληση γι’ αυτήν που γράφει, να επιμείνει να βρεθούν άλλες λύσεις
για τα προβλήματα που έντονα εκτέθηκαν.
Οι φεμινίστριες έχουν διαφωνήσει αρκετές φορές για το τι είναι κακό
και τι χρειάζεται να γίνει για να βελτιωθούν τα πράγματα. Όλες όμως
συμφωνούν στο γεγονός ότι οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες
είναι συχνά άδικες, και ότι ο νόμος και η πολιτική πράξη μπορούν να
τις κάνουν δικαιότερες. Η Mackinnon, η οποία παρουσιάζει την ιεραρχία
και την υποταγή σαν εγγενείς στην κουλτούρα μας, ασχολείται, αν και
με συγκρατημένη αισιοδοξία, με τη νομική αλλαγή -με τους νόμους που
αφορούν τον βιασμό και την σεξουαλική παρενόχληση στο εσωτερικό δίκαιο,
ή με το διεθνές δίκαιο που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ακόμα και
η Nancy Chodorow, η οποία, στην Αναπαραγωγή της Μητρότητας (1999)2,
παρουσίασε μια ζοφερή περιγραφή της αναπαραγωγής των καταπιεστικών
στερεοτύπων των φύλων στην ανατροφή των παιδιών, υποστήριξε ότι αυτή η
κατάσταση μπορεί να αλλάξει. Οι άνδρες και οι γυναίκες, κατανοώντας τις
αρνητικές συνέπειες αυτών των συνηθειών, θα μπορούσαν να αποφασίσουν
ότι θα λειτουργήσουν διαφορετικά και οι αλλαγές στους νόμους και στους
θεσμούς θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε αυτό.
Η φεμινιστική θεωρία συνεχίζει να έχει αυτή τη μορφή σε πολλές χώρες
του κόσμου. Στην Ινδία, για παράδειγμα, οι πανεπιστημιακές φεμινίστριες
ρίχνονται σε συγκεκριμένους πολιτικούς αγώνες, και η φεμινιστική θεωρία
είναι στενά συνδεδεμένη με αυτές τις διεκδικήσεις, όπως ο γυναικείος
αλφαβητισμός, η μεταρρύθμιση της νομοθετικής ανισότητας σχετικά με την
έγγειο ιδιοκτησία, η αλλαγή του νόμου για τον βιασμό (ο οποίος έχει, σήμερα

στην Ινδία, τις ίδιες ατέλειες ενάντια στις οποίες πάλεψε η πρώτη γενιά των
αμερικανίδων φεμινιστριών), την προσπάθεια να επιτύχουν μια κοινωνική
αναγνώριση για την σεξουαλική παρενόχληση και την ενδοοικογενειακή
βία. Αυτές οι φεμινίστριες γνωρίζουν ότι ζούνε μέσα στην καρδιά μιας
ασυνήθιστα άδικης πραγματικότητας και δεν μπορούν να είναι ήσυχες
με τον εαυτό τους χωρίς να την αντιμετωπίσουν, σχεδόν καθημερινά, στα
θεωρητικά τους γραπτά και στις δραστηριότητές τους έξω από τις αίθουσες
των σεμιναρίων. Αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες τα πράγματα έχουν αλλάξει.
Μπορεί κανείς να παρατηρήσει μια νέα, ανησυχητική τάση. Δεν είναι μόνο,
ότι η φεμινιστική θεωρία δίνει σχετικά μικρή προσοχή στους αγώνες των
γυναικών που γίνονται εκτός ΗΠΑ (αυτό υπήρξε πάντα ένα δυσάρεστο
χαρακτηριστικό, ακόμα και στο μεγαλύτερο μέρος της καλύτερης δουλειάς
που έγινε στην αμέσως προηγούμενη περίοδο). Κάτι πιο ύπουλο από τον
επαρχιωτισμό έχει έρθει στο προσκήνιο στον αμερικανικό ακαδημαϊκό
κόσμο: είναι η σχεδόν πλήρης αποξένωση από την υλική πλευρά της ζωής,
προς όφελος μιας πολιτικής των λέξεων και των συμβόλων που ελάχιστη
σχέση έχει με την πραγματική κατάσταση των γυναικών.
Οι φεμινίστριες που εντάσσονται σε αυτό το ρεύμα, πιστεύουν ότι για
να κάνεις φεμινιστική πολιτική χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις τις λέξεις
με τρόπο ανατρεπτικό, σε κομψά σκοτεινές και περιφρονητικά αφηρημένες
ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις. Πιστεύουν ότι αυτές οι συμβολικές χειρονομίες
είναι αυτές καθεαυτές μια μορφή πολιτικής αντίστασης. Και έτσι, δεν
χρειάζεται κανείς να βρωμίσει τα χέρια του επενδύοντας σε αγώνες
όπως η αλλαγή της νομοθεσίας και τα κοινωνικά κινήματα για να δράσει
πραγματικά. Ακόμα, ο νέος φεμινισμός διαπαιδαγωγεί τα μέλη του με την
ιδέα ότι υπάρχει μικρό –ή ακόμα και καθόλου- περιθώριο για μια μεγάλης
κλίμακας κοινωνική αλλαγή. Είμαστε όλες, περισσότερο ή λιγότερο,
αιχμάλωτες των εξουσιαστικών δομών που καθόρισαν την γυναικεία
μας ταυτότητα. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αλλάξουμε συνολικά αυτές
τις δομές, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ξεφύγουμε από αυτές. Το μόνο
που μπορούμε να ελπίσουμε, είναι να βρούμε χώρους μέσα σε αυτές τις
εξουσιαστικές δομές που θα μας επιτρέψουν να τις παρωδήσουμε, να τις
περιπαίξουμε, να τις παραβιάσουμε λεκτικά. Και έτσι, αυτή η λεκτική
συμβολική πολιτική, παρουσιάζεται όχι μόνο σαν ένας τύπος πραγματικής
πολιτικής, αλλά σαν η μόνη πολιτική που είναι πραγματικά δυνατή.
Αυτή η εξέλιξη οφείλεται σ’ ένα μεγάλο μέρος στο πρόσφατο σουξέ
της γαλλικής μεταμοντέρνας σκέψης. Πολλές φεμινίστριες, ανεξάρτητα
από την ιδιαίτερη σχέση τους με τον έναν ή τον άλλο γάλλο διανοητή,
έχουν επηρεαστεί από την τυπικά γαλλική ιδέα ότι ο διανοητής κάνει

1. Μερικά έργα της Catharine MacKinnon: Feminism Unmodified. Discourses on Life and Law,
Κέιμπριτζ (Μασσαχουσέτη), Harvard University Press, 1987· Towards a Feminist Theory of the
State, Κέιμπριτζ (Μασσαχουσέτη), Harvard U. P., 1989· Only Words Κέιμπριτζ (Μασσαχουσέτη), Harvard U. P., 1993.
2. Nancy Chodorow, The Reproduction of Mothering. Psychoanalysis and the Sociology of Gender,
Μπέρκλεϋ, University of California Press, 1984.
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πολιτική μιλώντας με έναν ανατρεπτικό τρόπο, και ότι αυτός είναι ένας
σημαντικός τρόπος να κάνεις πολιτική. Πολλοί έχουν αντλήσει από τα
γραπτά του Φουκώ (σωστά ή λανθασμένα) την μοιρολατρική ιδέα ότι
είμαστε αιχμάλωτοι μιας εξουσιαστικής δομής, και ότι τα κινήματα
που στοχεύουν στην μεταρρύθμιση της πραγματικής ζωής καταλήγουν
να υπηρετούν την εξουσία με νέους και ύπουλους τρόπους. Αυτές οι
φεμινίστριες παρηγορούνται με την ιδέα ότι η επαναστατική χρήση των
λέξεων είναι ακόμα δυνατή για τις διανοούμενες φεμινίστριες. Δίχως
την ελπίδα ευρύτερων αλλαγών με πιο μακροπρόθσεσμα αποτελέσματα,
μπορούμε να επιτελέσουμε την αντίστασή μας επανεπεξεργαζόμενες τις
λεκτικές κατηγορίες, και έτσι, στα περιθώρια, τους τύπους των εαυτών
που αυτές δημιουργούν.
Μια αμερικανίδα φεμινίστρια συνεισέφερε σε αυτή την εξέλιξη
περισσότερο από κάθε άλλη. Για πολλές νέες πανεπιστημιακές, η
Τζούντιθ Μπάτλερ φαίνεται να ενσαρκώνει τον φεμινισμό της εποχής μας.
Έχοντας σπουδάσει φιλοσοφία, θεωρείται συχνά (περισσότερο από τους
λογοτεχνικούς κύκλους, παρά από τους φιλοσοφικούς) σαν μια μεγάλη
στοχαστής του φύλου, της εξουσίας και του σώματος. Ενώ αναρωτιόμαστε
τι έγινε η παλιά φεμινιστική πολιτική και οι υλικές πραγματικότητες
τις οποίες αυτή προσπαθούσε να αντιμετωπίσει, είναι αναγκαίο να
επιστρέψουμε στο έργο και την επιρροή της Μπάτλερ, και να εξετάσουμε
τις απόψεις που έχουν κάνει τόσο πολύ κόσμο να υιοθετεί μια στάση η
οποία μοιάζει πολύ με την απραξία και την απόσυρση.

δεν συμφωνούν καθόλου μεταξύ τους. Έτσι, ένα αρχικό πρόβλημα στην
ανάγνωση της Μπάτλερ είναι ότι κανείς διαπιστώνει με έκπληξη πως τα
επιχειρήματά της επικαλούνται πολλές και αντιφατικές έννοιες και θεωρίες,
χωρίς να δίνουν καμία εξήγηση, στο μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων,
για τον τρόπο που αυτές οι εμφανείς αντιφάσεις θα επιλυθούν.
Ένα άλλο πρόβλημα βρίσκεται στο ανέμελα υπαινικτικό ύφος στο
οποίο καταφεύγει η Μπάτλερ. Οι ιδέες των στοχαστών που επικαλείται
δεν εκτίθενται ποτέ με τρόπο ικανοποιητικά λεπτομερή, ώστε να
επιτρέψουν στους μη-γνώστες να τις παρακολουθήσουν (εάν δεν είστε,
π.χ., εξοικειωμένοι με την αλτουσεριανή έννοια της «έγκλησης», θα χαθείτε
για ολόκληρα κεφάλαια), ή να εξηγήσουν στους γνώστες πώς, ακριβώς,
ερμηνεύονται αυτές οι δύσκολες ιδέες. Ασφαλώς, ένα μεγάλο μέρος της
ακαδημαϊκής φιλολογίας είναι υπαινικτικό: προϋποθέτει την προηγούμενη
γνώση μερικών θεωριών και απόψεων. Ωστόσο, στην παραδοσιακή
φιλοσοφία τόσο την ηπειρωτική όσο και την αγγλοσαξονική, οι ακαδημαϊκοί
συγγραφείς, όταν απευθύνονται σ’ ένα ειδικό κοινό, αναγνωρίζουν ότι οι
ιδέες στις οποίες αναφέρονται είναι σύνθετες και υπόκεινται σε πολλές
διαφορετικές ερμηνείες. Έτσι, αναλαμβάνουν την ευθύνη να προτείνουν
μια συγκεκριμένη ερμηνεία από αυτές που αμφισβητούνται, και να
δικαιολογήσουν γιατί έχουν ερμηνεύσει με αυτόν τον τρόπο αυτές τις
σκέψεις, και γιατί αυτή η ερμηνεία είναι καλύτερη από τις άλλες.
Τίποτε παρόμοιο δεν βρίσκουμε στην Μπάτλερ. Οι διιστάμενες
ερμηνείες απλούστατα δεν λαμβάνονται υπόψη, ακόμα και όταν, όπως
στην περίπτωση του Φρόυντ ή του Φουκώ, η συγγραφέας προτείνει
ερμηνείες έντονα αμφισβητούμενες, που δεν θα γινόταν αποδεκτές από
πολλούς ειδικούς. Ωστόσο, οδηγείται κανείς να σκεφτεί ότι ο υπαινικτικός
χαρακτήρας της γραφής της δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με τον συνήθη
τρόπο, σα να προϋπέθετε, δηλαδή, ένα κοινό ειδικών που επιθυμεί να
συζητήσει τις λεπτομέρειες μιας πολύ εξειδικευμένης ακαδημαϊκής άποψης.
Η γραφή της Μπάτλερ είναι πολύ ελαφρά για να ικανοποιήσει αυτό το
είδος ακροατηρίου. Είναι επίσης φανερό ότι η εργασία της Μπάτλερ δεν
απευθύνεται σε ένα μη ακαδημαϊκό κοινό που επιθυμεί να αντιμετωπίσει
τις πραγματικές αδικίες. Ένα τέτοιο κοινό θα έμενε απλά σαστισμένο από
την πυκνή σούπα της μπατλεριανής πρόζας, από τον αέρα της μυητικής
γνώσης της, από το απίστευτα υψηλό ποσοστό παράθεσης ονομάτων κατά
τις επεξηγήσεις.
Τότε λοιπόν, σε ποιόν απευθύνεται η Μπάτλερ; Φαίνεται να απευθύνεται
σε μια ομάδα νεαρών θεωρητικών φεμινιστριών, που δεν είναι ούτε

ΙΙ
Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς τις ιδέες της Μπάτλερ, επειδή
είναι δύσκολο να γνωρίσει ποιες ακριβώς είναι αυτές οι ιδέες. Η Μπάτλερ
είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος. Στις δημόσιες συζητήσεις, δείχνει
ότι ξέρει να μιλάει καθαρά και να μπορεί να αντιλαμβάνεται ταχύτατα
αυτά που της λένε. Αλλά ο τρόπος γραφής της είναι βαρύς και σκοτεινός.
Είναι γεμάτος από αναφορές σε άλλους θεωρητικούς, που ανήκουν σε
διαφορετικές θεωρητικές παραδόσεις. Εκτός από τον Φουκώ, και μια
πρόσφατη εστίαση στον Φρόυντ, η εργασία της Μπάτλερ στηρίζεται αρκετά
στη σκέψη του Λουί Αλτουσέρ, της γαλλίδας θεωρητικού του λεσβιασμού,
Μονίκ Βιτίγκ, της αμερικανίδας ανθρωπολόγου Gayle Rubin, του Ζακ
Λακάν, του J. L. Austin, και του αμερικανού φιλοσόφου της γλώσσας, Saul
Kripke. Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι αυτοί οι στοχαστές

103

104

ΜΑΡΘΑ ΝΟΥΣΜΠΑΟΥΜ

Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΩΔΙΑΣ

μελετήτριες της φιλοσοφίας –οι οποίες θα ενδιαφέρονταν για εκείνο που
έχουν πραγματικά πει ο Αλτουσέρ, ο Φρόυντ ή ο Κρίπκε- ούτε μη ειδικές
που έχουν ανάγκη να πληροφορηθούν για τη φύση των προταγμάτων τους
και έχουν πεισθεί για την αξία τους. Το ακροατήριο που εξυπονοείται
από αυτό το ύφος είναι εντυπωσιακά υπάκουο. Υποταγμένος στον
προφητικό τόνο του κειμένου της Μπάτλερ, θαμπωμένος από την λάμψη
της αφηρημένης υψηλής εννοιολογίας, ο αναγνώστης θέτει λίγες ερωτήσεις,
και δεν ζητά ούτε επιχειρήματα ούτε σαφή διευκρίνιση των εννοιών.
Ακόμα πιο παράδοξο είναι το γεγονός πως ο συνεπαγόμενος από
αυτό το ύφος αναγνώστης οφείλει να μην ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την
τελική κατάληξη της Μπάτλερ σε πολλά θέματα. Ένα μεγάλο ποσοστό
των φράσεων σε οποιοδήποτε βιβλίο της Μπάτλερ -ειδικά εκείνες που
βρίσκονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου- είναι ερωτήσεις. Καμιά φορά, η
απάντηση που περιμένει η ερώτηση είναι φανερή. Όμως συχνά, τα πράγματα
είναι πολύ πιο ακαθόριστα. Μεταξύ των φράσεων που δεν εκφράζουν
ερώτηση, πολλές αρχίζουν με ένα «θεωρώντας…» ή «θα μπορούσε να
υποθέσει κανείς..» -με τρόπο ώστε η Μπάτλερ να μη λέει ποτέ καθαρά
στον αναγνώστη εάν αποδέχεται την άποψη που παρουσίασε. Η εξαπάτηση
και η αυθεντία είναι τα δύο της εργαλεία που λειτουργούν εξίσου καλά:
μια εξαπάτηση που παρακάμπτει την κριτική αφού δεν κάνει παρά λίγες
οριστικές τοποθετήσεις.
Ας πάρουμε δυο ενδεικτικά παραδείγματα: «Τι σημαίνει για δράση ενός
υποκειμένου να προϋποθέτει την υποταγή του; Η πράξη του προϋποθέτειν
συμπίπτει με την πράξη του επαναφέρειν, ή υπάρχει μια ασυνέχεια μεταξύ
της προϋποτεθείσας και της αποκατασταθείσας εξουσίας; Θεωρώντας
ότι ακριβώς στην πράξη που το υποκείμενο αναπαράγει τις συνθήκες
της υποταγής του, το υποκείμενο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα
μιας τρωτότητας βασισμένης στον χρόνο η οποία ανήκει σε αυτές τις
συνθήκες, ειδικά, στις ανάγκες ανανέωσής τους»· και: «Δεν μπορούμε να
απαντήσουμε εδώ σε αυτές τις ερωτήσεις, οι οποίες, ωστόσο, υποδεικνύουν
μια κατεύθυνση της σκέψης που ίσως προηγείται του ζητήματος της
συνείδησης, δηλαδή του θέματος που προβλημάτισε τον Σπινόζα, τον
Νίτσε, και πιο πρόσφατα, τον Τζόρτζιο Αγκάμπεν: πώς μπορούμε να
αντιληφθούμε την επιθυμία ως επιθυμία συγκροτητική; Τοποθετώντας
την συνείδηση και την έγκληση [interpellation] μέσα σε μια τέτοιου τύπου
ανάλυση, μπορούμε λοιπόν να προσθέσουμε σε αυτή την ερώτηση μιαν
ακόμα: πώς αξιοποιείται μια επιθυμία αυτού του τύπου, όχι μόνον από
ένα συγκεκριμένο νόμο, αλλά από νόμους διαφόρων ειδών, τέτοιου τύπου

ώστε να υποτασσόμαστε σε αυτούς προκειμένου να διατηρήσουμε μια
ορισμένη αίσθηση του κοινωνικού “είναι”;»
Γιατί λοιπόν η Μπάτλερ προτιμά να γράφει με αυτόν τον ενοχλητικό
και εκνευριστικό τρόπο; Χωρίς αμφιβολία, αυτό το ύφος γραφής δεν είναι
καινούργιο. Μερικά τμήματα της ηπειρωτικής παραδοσιακής φιλοσοφίας,
αν και όχι όλα σίγουρα, έχουν δυστυχώς την τάση να θεωρούν τον φιλόσοφο
έναν σταρ, που γοητεύει συχνά με την σκοτεινότητά του, και όχι έναν
ισότιμο συνομιλητή. Όταν οι ιδέες εκφράζονται καθαρά, εκτός των άλλων,
μπορούν να αποσπαστούν από τον συγγραφέα τους, μπορεί κανείς να τις
πάρει μαζί του και να εμβαθύνει σε αυτές μόνος του. Όταν παραμένουν
μυστηριώδεις (πολύ περισσότερο, όταν δεν έχουν σχεδόν εκφραστεί καν),
παραμένει κανείς εξαρτημένος από την αυθεντία από την οποία αυτές
προέρχονται. Ο διανοητής παρακολουθείται μόνο για το επιτηδευμένο
χάρισμά του/της. Βρίσκεται κανείς σε αναμονή, περιμένοντας την επόμενη
κίνηση του. Τι θέλει να πει η Μπάτλερ, όταν ακολουθεί αυτή «την
κατεύθυνση σκέψης»; Ας μας πει παρακαλώ, τι σημαίνει η φράση: «η
ικανότητα δράσης ενός υποκειμένου προϋποθέτει την υποταγή του» (όσο
μπορώ να δω, δεν φαίνεται στον ορίζοντα καμία καθαρή απάντηση στην
ερώτηση). Έχει κανείς την εντύπωση πως έχει να κάνει με ένα νου τόσο
βαθιά σκεπτόμενο, ο οποίος δεν εκφράζει τίποτε με ελαφρότητα: περιμένει
λοιπόν, μέσα στο δέος που προκαλεί αυτό το βάθος, να το εκφράσει
επιτέλους με πιο κατανοητό τρόπο.
Με αυτόν τον τρόπο η σκοτεινότητα δημιουργεί έναν αέρα σπουδαιότητας.
Εξυπηρετεί όμως και έναν άλλο σκοπό, με τον οποίον συνδέεται. Αναγκάζει
τον αναγνώστη να δεχτεί, ότι αφού κάποιος δεν μπορεί να καταλάβει
αυτό που συμβαίνει, θα πρόκειται για κάτι σημαντικό, για κάποια
πολυπλοκότητα της σκέψης, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται συχνά για
έννοιες οικείες ή εντελώς κοινότοπες, οι οποίες αντιμετωπίζονται με τρόπο
υπερβολικά απλοϊκό και υπερβολικά απερίσκεπτο για να περιμένουμε
ότι θα μας επιτρέψουν ποτέ να καταλάβουμε κάτι παραπάνω. Όταν οι
φοβισμένοι από τα βιβλία της Μπάτλερ αναγνώστες συγκεντρώσουν το
κουράγιο να σκεφτούν κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα ανακαλύψουν ότι οι ιδέες
αυτών των βιβλίων δεν έχουν ιδιαίτερο βάθος. Όταν οι ιδέες της Μπάτλερ
εκφράζονται με τρόπο καθαρό, βλέπει κανείς, χωρίς τόσες πολλές διακρίσεις
και επιχειρήματα, ότι δεν πάνε πολύ μακριά, και ότι δεν είναι και τόσο
καινούργιες. Η ασάφεια γεμίζει λοιπόν το κενό που προκαλεί η απουσία
μιας πραγματικά σύνθετης σκέψης και επιχειρηματολογίας.
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Τον προηγούμενο χρόνο, η Μπάτλερ κέρδισε το πρώτο βραβείο του
Ετήσιου διαγωνισμού κακού γραψίματος που διοργανώνει το ακαδημαϊκό
περιοδικό Philosophy and Litterature [Φιλοσοφία και λογοτεχνία], για την
ακόλουθη φράση: «Η μετάβαση από μια στρουκτουραλιστική ανάλυση,
η οποία αντιλαμβάνεται το κεφάλαιο ως κάτι που δομεί τις κοινωνικές
σχέσεις με τρόπους σχετικά ομοιόμορφους, προς μια οπτική της ηγεμονίας
όπου οι σχέσεις εξουσίας υπόκεινται στην επανάληψη, στη σύγκλιση,
καθώς και στην αναδιάρθρωση, εισήγαγε το ζήτημα της χρονικότητας στον
τρόπο σκέψης σχετικά με την δομή, και σηματοδότησε τη στροφή από
μια μορφή αλτουσεριανής θεωρίας, που λαμβάνει τις στρουκτουραλιστικές
ολότητες ως θεωρητικά αντικείμενα, προς μια θεωρία κατά την οποία η
επίγνωση της ενδεχόμενης πιθανότητας μιας δομής, εγκαινιάζει μια νέα
αντίληψη της ηγεμονίας, συνδεδεμένης με τις ενδεχόμενες τοποθεσίες και
τις στρατηγικές αναδιάρθρωσης της εξουσίας».
Ωστόσο η Μπάτλερ θα μπορούσε να γράψει: «οι μαρξιστικές αναλύσεις
που εστιάζουν στο κεφάλαιο ως την κεντρική δύναμη που δομεί τις κοινωνικές
σχέσεις, περιέγραψαν τις λειτουργίες αυτής της δύναμης ως ομοιόμορφες
οπουδήποτε. Αντίθετα, οι αλτουσεριανές αναλύσεις που εστιάζουν στην
εξουσία, βλέπουν αυτές τις λειτουργίες διαφορετικές και μεταβαλλόμενες
στο χρόνο». Εν τούτοις, προτιμά μια πολυλογία που απαιτεί από τον
αναγνώστη να ξοδέψει τόση πολλή ενέργεια για να αποκωδικοποιήσει
την πρόζα της, ώστε ελάχιστη του απομένει για να εκτιμήσει την αλήθεια
των ισχυρισμών της. Αναγγέλλοντας το βραβείο, ο εκδότης του περιοδικού
σχολίασε ότι «είναι ίσως το άγχος που προκαλεί η ασάφεια μιας τέτοιας
γραφής που ώθησε τον καθηγητή Warren Hedges του πανεπιστημίου του
Νοτίου Όρεγκον, να επαινέσει την Μπάτλερ ως “ίσως ένα από τα δέκα πιο
έξυπνα πρόσωπα του πλανήτη”». (Αυτή η κακή γραφή, παρεμπιπτόντως,
δε χαρακτηρίζει το σύνολο της queer θεωρίας με την οποία συνδέεται η
Μπάτλερ. Ο David Halperin, για παράδειγμα, πραγματεύεται τη σχέση
του Φουκώ με τον Κάντ, όπως και την αρχαιοελληνική ομοφυλοφιλία, με
φιλοσοφική καθαρότητα και ιστορική ακρίβεια.)
Η Μπάτλερ χαίρει εκτίμησης στον λογοτεχνικό κόσμο ως φιλόσοφος και
πολλοί θαυμαστές της συνδέουν τον τρόπο γραφής της με τη φιλοσοφική
βαθύτητα. Αλλά πρέπει κανείς να αναρωτηθεί εάν αυτή ανήκει πραγματικά
στην φιλοσοφική παράδοση, και όχι στις, στενά συγγενικές αλλά στην
πραγματικότητα αντίθετες, παραδόσεις της σοφιστικής και της ρητορικής.
Από τότε που ο Σωκράτης διαχώρισε την φιλοσοφία από αυτό που
έκαναν οι σοφιστές και οι ρήτορες, η φιλοσοφία στάθηκε ένας διάλογος
μεταξύ ίσων που ανταλλάσσουν επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα χωρίς

να καταφεύγουν σε παραπλανητικά τεχνάσματα. Με αυτό τον τρόπο,
υποστήριζε ο Σωκράτης, η φιλοσοφία έδειχνε σεβασμό στην ψυχή, ενώ οι
χειριστικές μέθοδες των αντιπάλων του έδειχναν απλώς έλλειψη σεβασμού.
Ένα απόγευμα, κουρασμένη από την πρόζα της Μπάτλερ κατά τη διάρκεια
ενός μεγάλου αεροπορικού ταξιδιού, άρχισα να ασχολούμαι με το σχέδιο
διατριβής μιας φοιτήτριάς μου σχετικά με τις απόψεις του Hume για την
προσωπική ταυτότητα. Ένιωσα να αναζωογονούμαι. «Τι σαφές που είναι
το ύφος της!», σκέφτηκα με ευχαρίστηση και μια στάλα υπερηφάνειας.
Και ο Hume, τι λεπτό και αρχοντικό πνεύμα: με τι ευγένεια σέβεται την
εξυπνάδα του αναγνώστη, ακόμα κι αν αναγκάζεται να παραδεχθεί, σε
κάποιο σημείο, ότι δεν είναι σίγουρος γι΄ αυτό που λέει.
ΙΙΙ
Η βασική ιδέα της Μπάτλερ, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά
στο έργο της Gender Trouble3 (1989) και επαναλήφθηκε σε όλα τα βιβλία
της, είναι ότι το φύλο (gender) είναι μια κοινωνική κατασκευή. Οι ιδέες μας
για το τι είναι οι γυναίκες και οι άνδρες δεν αντικατοπτρίζουν κάτι που
υπάρχει αιώνια στη φύση. Προέρχονται στην πραγματικότητα από συνήθειες
που έχουν ενσωματώσει τις κοινωνικές σχέσεις εξουσίας. Αυτή η έννοια,
ασφαλώς, δεν είναι καθόλου καινούργια. Η αποφυσικοποίηση του φύλου
προέρχεται από τον Πλάτωνα, και αναπτύχθηκε από τον John Stuart Mill, ο
οποίος είπε στο βιβλίο του The Subjection of Women (Η υποταγή των γυναικών,
1869) ότι «αυτό που σήμερα ονομάζουμε η φύση της γυναίκας, είναι κάτι
ιδιαίτερα επίπλαστο». Ο Μιλ είδε ότι οι βεβαιότητες για τη γυναικεία
φύση προέρχονται από ιεραρχικές εξουσίες τις οποίες και συντηρούν: η
θηλυκότητα ανταποκρίνεται σε οποιοδήποτε πράγμα θα μπορούσε να
χρησιμεύσει για να κρατήσει τις γυναίκες υποταγμένες, ή, εκφράζοντάς το
όπως ο ίδιος, για «να σκλαβώσει το μυαλό τους». Όπως με την οικογένεια
έτσι και με την φεουδαρχία, η ίδια ρητορική της φύσης υπηρετεί το σκοπό
της υποδούλωσης: «Επειδή η υποταγή των γυναικών στους άνδρες είναι μια
παγκόσμια συνήθεια, κάθε προσπάθεια εγκατάλειψής της φαίνεται αρκετά
φυσικά σαν κάτι μη φυσιολογικό […] Μα υπήρξε ποτέ καμία κυριαρχία που
να μην θεωρήθηκε φυσιολογική από αυτούς που την ασκούσαν;»
3. Judith Butler, Αναταραχή φύλου: Ο φεμινισμός και η ανατροπή της ταυτότητας, μτφρ.
Γιώργος Καράμπελας, εισαγωγή και επιστημονική επιμέλεια Βενετία Καντσά, επίμετρο Αθηνά Αθανασίου, επιμέλεια κειμένου Χριστίνα Σπυροπούλου, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2009.
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Ωστόσο ο Μιλ δεν υπήρξε ο πρώτος κοινωνικός κονστρουκτιβιστής4.
Παρόμοιες ιδέες για την οργή, την απληστία, τη ζήλεια, και άλλα ουσιώδη
χαρακτηριστικά της ζωής μας, ήταν κοινοί τόποι στην ιστορία της φιλοσοφίας
από την αρχαία Ελλάδα ακόμα. Και ο τρόπος που εφάρμοσε ο Μιλ αυτές
τις γνωστές έννοιες του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού στο φύλο, είχε
και έχει ακόμα ανάγκη από μια πολύ πιο ευρεία ανάπτυξη, εφόσον οι
καταπληκτικές του διαπιστώσεις δεν συγκροτούσαν ακόμα μια θεωρία του
κοινωνικού φύλου. Πολύ πριν η Μπάτλερ εμφανιστεί στη σκηνή, πολλές
φεμινίστριες συνεισέφεραν σε μια παρόμοια ανάλυση.

επιτρέπουν να καταλάβουμε πώς κάτι που είναι κοινωνικά κατασκευασμένο
μπορεί να έχει σχεδόν καθολική ισχύ. Πριν από την Μπάτλερ, η βιολόγος
Anne Fausto Sterling, μέσα από τη σχολαστική κριτική των εμπειρικών
ερευνών οι οποίες υποτίθεται ότι στηρίζουν τις συμβατικές φυσικές
διακρίσεις του κοινωνικού φύλου, απέδειξε πόσο βαθιά έχουν επηρεάσει οι
εξουσιαστικές κοινωνικές σχέσεις την αντικειμενικότητα των επιστημόνων:
Μύθοι του φύλου (Myths of Gender5, 1985), ήταν ο εύστοχος τίτλος γι’ αυτά
που είχε ανακαλύψει στη βιολογική φιλολογία της εποχής της (και άλλοι
βιολόγοι συνέβαλαν επίσης σε αυτή την εργασία).

Με τις εργασίες τους, δημοσιευμένες στις δεκαετίες ‘70 και ‘80, οι
Catharine MacKinnon και η Andrea Dworkin υποστήριξαν ότι η συμβατική
κατανόηση των έμφυλων ρόλων είναι ένας τρόπος για να διασφαλισθεί
η διαιώνιση της ανδρικής κυριαρχίας τόσο στις σεξουαλικές σχέσεις, όσο
και στον δημόσιο χώρο. Μετέφεραν την ουσία των συλλήψεων του Μιλ
σ’ ένα πεδίο της ζωής για το οποίο ο βικτωριανός φιλόσοφος είπε λίγα
πράγματα (χωρίς να του διαφύγει, ωστόσο, πλήρως το ζήτημα, καθώς
είχε αντιληφθεί, ήδη από το 1869, ότι η μη ποινικοποίηση του βιασμού
μέσα στον γάμο όριζε την γυναίκα σαν ένα εργαλείο στην υπηρεσία του
άνδρα και προσέβαλλε την ανθρώπινη αξιοπρέπειά της). Ήδη πριν από
την Μπάτλερ, η MacKinnon και η Dworkin αντιμετώπισαν κριτικά την
φεμινιστική φαντασίωση μιας ειδυλλιακής και φυσικής σεξουαλικότητας
της γυναίκας, που δε θα είχε ανάγκη παρά μόνο να «απελευθερωθεί»,
και υποστήριζαν ότι οι κοινωνικές δυνάμεις διεισδύουν τόσο βαθιά ώστε
δεν πρέπει να πιστέψουμε ότι θα μπορούσαμε κάποτε να πλησιάσουμε
σε μια τέτοια έννοια της «φύσης». Πριν από την Μπάτλερ, περιέγραψαν
τους τρόπους με τους οποίους οι δομές της κυρίαρχης ανδρικής εξουσίας
περιθωριοποιούσαν και καταπίεζαν όχι μόνο τις γυναίκες, αλλά και τα
άτομα που ήθελαν να επιλέξουν μια ομοφυλόφιλη σχέση. Αντιλήφθηκαν
ότι οι διακρίσεις εναντίον των γκέι και των λεσβιών ήταν ένας τρόπος
ενδυνάμωσης της ιεραρχικής δομής των ρόλων του κοινωνικού φύλου, και
ήταν επομένως ένα είδος σεξουαλικών διακρίσεων.

Πριν από την Μπάτλερ, η θεωρητικός της πολιτικής, Susan Moller
Okin εξερεύνησε τον ρόλο του δικαίου και της πολιτικής σκέψης στην
κατασκευή ενός έμφυλου πεπρωμένου για τις γυναίκες μέσα στην οικογένεια.
Και αυτό το σχέδιο, επίσης, αναπτύχθηκε από διάφορες φεμινίστριες στο
δίκαιο και στην πολιτική φιλοσοφία. Πριν από την Μπάτλερ, η Gayle Rubin
με την σπουδαία ανθρωπολογική ανάλυση της υποταγής, στο The Traffic in
Women (1975)6, παρουσίασε μια εγκυρότατη ανάλυση για τη σχέση μεταξύ
της κοινωνικής οργάνωσης του φύλου και των ασυμμετριών της εξουσίας.

Επίσης πριν από την Μπάτλερ, η ψυχολόγος Nancy Chodorow μας
έδωσε μια λεπτομερή και πειστική ανάλυση του τρόπου με τον οποίον
οι διαφορές του κοινωνικού φύλου αναπαράγονται από γενιά σε γενιά:
υποστήριξε ότι οι πανταχού παρόντες επαναληπτικοί μηχανισμοί μας
4. Σ.τ.μ.: Δηλαδή δεν υπήρξε ο πρώτος που προσπάθησε να ερμηνεύσει το φύλο ως κοινωνική
κατασκευή.

Ποια είναι λοιπόν η συνεισφορά της Μπάτλερ σε αυτό το ογκώδες
σώμα εργασιών; Η Αναταραχή φύλου και τα Σώματα με σημασία (Bodies
that Matter, 1993)7 δεν περιέχουν καμία αναλυτική επιχειρηματολογία
ενάντια στους βιολογικούς ισχυρισμούς για τη δήθεν ύπαρξη κάποιας
«φυσικής» διαφοράς, καμία ανάλυση των μηχανισμών αναπαραγωγής
των δομών του κοινωνικού φύλου, καμία ανάλυση του τρόπου με τον
οποίον το δίκαιο διαμορφώνει την οικογένεια. Και δεν επικεντρώνονται
καν στις δυνατότητες της δικαιικής αλλαγής. Τι μας προσφέρουν λοιπόν,
που δεν μπορούμε να το βρούμε συνολικά ανεπτυγμένο σε προηγούμενα
φεμινιστικά γραπτά; Μια σχετικά πρωτότυπη διαπίστωση της Μπάτλερ
είναι ότι, όταν γνωρίζουμε την πλαστότητα των διακρίσεων του κοινωνικού
φύλου και δεν τις αντιλαμβανόμαστε σαν την έκφραση μιας ανεξάρτητης
φυσικής πραγματικότητας, θα αντιληφθούμε ότι δεν υπάρχει καμία αιτία
που να μας αναγκάζει να δεχτούμε ότι τα είδη του φύλου είναι μόνο
δύο (αντίστοιχα των βιολογικών φύλων [sexes]), και όχι τρία, ή πέντε, ή
5. Anne Fausto-Sterling, Myths of Gender: Biological Theories about Men and Women, Νέα Υόρκη,
Basic Books, 1985.
6. Gayle Rubin, « The Traffic in Women », στο Rayna R. Reiter (ed.), Toward an Anthropology of
Women, Νέα Υόρκη, Monthly Review Press, 1975, p. 157-210.
7. Τζούντιθ Μπάτλερ, Σώματα με σημασία, μτφρ., Π. Μαρκέτου, Αθήνα, Εκκρεμές, 2008.
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απείρως περισσότερα. Όπως λέει, χαρακτηριστικά, «όταν ο κοινωνικά
κατασκευασμένος χαρακτήρας του φύλου [gender] θεωρείται ριζικά
ανεξάρτητος από το βιολογικό φύλο [sex], το ίδιο το κοινωνικό φύλο γίνεται
ένα ελεύθερα κινούμενο τέχνημα».

(στις σωστές κοινωνικές συνθήκες) λέω: «Στοιχηματίζω δέκα δολάρια»,
ή «Συγνώμη!», ή «Δέχομαι» (στο γάμο), ή «Βαπτίζω ένα πλοίο», δεν
περιγράφω ένα στοίχημα ή μια συγνώμη ή ένα γάμο ή το βάπτισμα ενός
πλοίου αλλά επιτελώ καθεμιά από αυτές τις πράξεις.

Από αυτή τη διαπίστωση, δεν προκύπτει, σύμφωνα με την
Μπάτλερ, ότι μπορούμε να επινοήσουμε ελεύθερα τα φύλα όπως μας
αρέσει: υποστηρίζει ότι υπάρχουν στενοί περιορισμοί της ελευθερίας
μας, και επιμένει ότι δεν μπορούμε αφελώς να φανταστούμε ότι υπάρχει
ένας αρχέγονος εαυτός που βρίσκεται «πίσω» από την κοινωνία, έτοιμος
να αναδυθεί καθαρός και ελεύθερος. «Δεν υπάρχει ένας εαυτός που
προϋπάρχει από αυτή την σύγκλιση, ή που διατηρεί την “ακεραιότητά”
του πριν από την είσοδό του σε αυτό το συγκρουσιακό πολιτισμικό
πεδίο. Υπάρχει μόνο η δυνατότητα της ανάληψης των εργαλείων από
εκεί όπου βρίσκονται, εκεί ακριβώς όπου αυτή η ανάληψη είναι εφικτή
από το εργαλείο που βρίσκεται εκεί». Ωστόσο, η Μπάτλερ υποστηρίζει
ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε κατηγορίες που να είναι κατά κάποιο
τρόπο νέες, μέσα από την έξυπνη παρωδήση των παλιών. Έτσι η πιο
γνωστή της ιδέα, η έννοια της πολιτικής ως επιτέλεσης μιας παρωδίας,
γεννήθηκε από την αίσθηση μιας (στενά περιορισμένης) ελευθερίας που
προκύπτει από την παραδοχή ότι οι ιδέες σχετικά με το φύλο ενός ατόμου
διαμορφώνονται από δυνάμεις που είναι κοινωνικές και όχι βιολογικές.
Είμαστε καταδικασμένοι/ες στην αναπαραγωγή των εξουσιαστικών δομών
κάτω από τις οποίες γεννηθήκαμε, αλλά μπορούμε τουλάχιστον να τις
διακωμωδήσουμε, και μερικοί τρόποι διακωμώδησης είναι οι ανατρεπτικές
επιθέσεις στους αρχικούς κανόνες.

Ο ανάλογος ισχυρισμός της Μπάτλερ για το φύλο δεν είναι σαφής,
δεδομένου ότι στο έργο της οι εν λόγω «επιτελεστικότητες» περιλαμβάνουν,
εκτός από την γλώσσα, ένα πλήθος χειρονομιών, ρούχων, κινήσεων και
δράσεων. Η θέση του Ώστιν, που περιορίζεται στην μάλλον τεχνική ανάλυση
μιας ορισμένης κατηγορίας φράσεων, στην πραγματικότητα δεν βοηθά
ιδιαίτερα την Μπάτλερ στην ανάπτυξη των ιδεών της. Παρόλο που η ίδια
αποκηρύσσει με σφοδρότητα τις ερμηνείες του έργου της που συνδέουν
τη θέση της με τη θεατρική δράση –φέρνοντας στο νου την ανατρεπτική
εργασία του Living Theater9 σχετικά με το φύλο-, φαίνεται πως οι ιδέες της
φωτίζονται πολύ περισσότερο από την αναφορά στον Ώστιν.

Η ιδέα του κοινωνικού φύλου ως επιτελεστικότητας είναι η πιο
γνωστή ιδέα της Μπάτλερ, και αξίζει επομένως τον κόπο να την εξετάσουμε
από πιο κοντά. Στην Αναταραχή φύλου, η Μπάτλερ εισήγαγε αυτή την
έννοια κατά τρόπο διαισθητικό, χωρίς να επικαλεστεί προηγούμενες
θεωρίες. Αργότερα, αρνήθηκε ότι αναφερόταν σε μια σχεδόν θεατρική
επιτελεστικότητα και συνέδεσε την έννοια αυτή με την ανάλυση του Τζ. Λ.
Ώστιν (J. L. Austin) για τις λεκτικές πράξεις, στο βιβλίο του Πώς να κάνουμε
πράγματα με τις λέξεις8. Οι γλωσσικές κατηγορίες των επιτελεστικών
εκφορών του Ώστιν, είναι μια κατηγορία γλωσσικών εκφράσεων που
λειτουργούν, από μόνες τους, ως πράξεις παρά ως διατυπώσεις. Όταν
8. Τζ. Λ. Ώστιν, Πώς να κάνουμε πράγματα με τις λέξεις, προλ.-μτφρ. Α. Μπίστης, επιμ.επίμετρο Χ. Χρόνης, Αθήνα, Εστία, 2003.

H ερμηνεία ωστόσο που επιφυλάσσει η Μπάτλερ στον Ώστιν, δεν
είναι και πολύ πειστική. Από το γεγονός ότι η γαμήλια τελετή είναι ένα
από τα δεκάδες παραδείγματα των επιτελεστικών εκφορών στο κείμενο
του Ώστιν, βγάζει το παράδοξο συμπέρασμα ότι «η ετεροσεξουαλικοποίηση
του κοινωνικού δεσμού είναι η παραδειγματική μορφή γι’ αυτές τις
λεκτικές πράξεις οι οποίες παράγουν αυτό που ονομάζουν». Όχι ακριβώς.
Για τον Ώστιν ο γάμος δεν είναι πιο παραδειγματικός από το στοίχημα,
την βάπτιση ενός πλοίου, την υπόσχεση ή τη συγνώμη. Τον ενδιαφέρει
ένα τυπικό χαρακτηριστικό μερικών εκφράσεων και δεν υπάρχει λόγος
να υποθέσουμε ότι το περιεχόμενό τους έχει κάποια σημασία για την
επιχειρηματολογία του. Συνήθως είναι λάθος να ανακαλύπτουμε κάποια
βαθύτερη αιτία στην επιλογή των τετριμμένων παραδειγμάτων που κάνει
ένας φιλόσοφος. Πρέπει να πούμε, για παράδειγμα, ότι το παράδειγμα
της διατροφής με χαμηλά λιπαρά που χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης για
να εξηγήσει τον πρακτικό συλλογισμό σημαίνει ότι το κοτόπουλο είναι
στο κέντρο της αριστοτελικής αρετής; Ή μήπως το παράδειγμα των
σχεδίων ταξιδιού που επικαλείται ο Rawls για να αναδείξει την πρακτική
επιχειρηματολογία αποδεικνύει ότι η Θεωρία της δικαιοσύνης10 θέλει να
μας στείλει διακοπές;
9. Σ.τ.μ.: Θεατρική ομάδα που ιδρύθηκε στην Αμερική το 1947 από την ηθοποιό Judith Malina και τον αμφιφυλόφιλο ποιητή και ζωγράφο Julian Beck και είχε ως διακηρυγμένο στόχο
την ανατροπή των κοινωνικών ιεραρχιών, μέσα από πρωτοποριακές παρουσιάσεις έργων, οι
οποίες αμφισβητούσαν το διαχωρισμό ανάμεσα σε ηθοποιούς και θεατές όπως και το εμπορευματικό πνεύμα του Μπρόντγουεϊ (http://www.livingtheatre.org/).
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Αν αφήσουμε κατά μέρος αυτές τις παραδοξολογίες, θα δούμε ότι
το επιχείρημα της Μπάτλερ είναι προφανώς το ακόλουθο: όταν δρούμε
και μιλάμε με έναν έμφυλο [gendered] τρόπο, δεν αναφερόμαστε απλώς σε
κάτι που είναι ήδη δοσμένο στον κόσμο, αλλά το δημιουργούμε ενεργά,
το επαναλαμβάνουμε και το ενδυναμώνουμε. Συμπεριφερόμενοι σαν να
υπήρχαν αρσενικές και θηλυκές «φύσεις», συν-δημιουργούμε τον κοινωνικό
μύθο ότι αυτές οι φύσεις υπάρχουν. Στην πραγματικότητα όμως αυτές οι
«φύσεις» δεν υπάρχουν ποτέ ανεξάρτητα από τις πράξεις μας: εμείς είμαστε
που τις καθιστούμε παρούσες εδώ. Την ίδια ώρα, πραγματοποιώντας αυτές
τις επιτελεστικότητες με λίγο διαφορετικό, παρωδιακό τρόπο, μπορούμε
ελαφρώς να τις αναιρέσουμε.

να αναπαράγει αμέσως την αρσενική και τη θηλυκή ταυτότητα, η έννοια
αυτή είναι κατανοητή, αλλά όχι πρωτότυπη: έρευνες έχουν δείξει από
καιρό ότι ο τρόπος που κρατάει κανείς τα μωρά και τους μιλά ή ο τρόπος
που περιγράφονται οι συγκινήσεις τους είναι βαθιά επηρεασμένος από το
φύλο που πιστεύουν ότι έχουν τα εν λόγω μωρά οι ενήλικες που ασχολούνται
μαζί τους. Το ίδιο μωρό, θα το παίξουμε στα γόνατά μας, αν πιστεύουμε
ότι είναι αγόρι, και, αντιθέτως, θα το χαϊδέψουμε τρυφερά, αν πιστεύουμε
ότι είναι κορίτσι, ενώ το κλάμα του θα κατηγοριοποιηθεί σαν φόβος, αν οι
ενήλικες πιστεύουν ότι είναι κορίτσι, σαν θυμός αν πιστεύουν ότι είναι αγόρι.
Η Μπάτλερ ωστόσο δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτά τα εμπειρικά γεγονότα, παρ’
όλο που στηρίζουν τις διαπιστώσεις της.

Επομένως ο μόνος τόπος δράσης μέσα σ’ έναν ιεραρχικό κόσμο
βρίσκεται στις λίγες ευκαιρίες που έχουμε να αντισταθούμε στους ρόλους
του φύλου κάθε φορά που αυτοί εμφανίζονται. Όταν πιάνω τον εαυτό μου
να «κάνει τη γυναίκα», μπορώ να αντιστρέψω αυτή την κατάσταση, μπορώ
να την διακωμωδήσω και να την διαφοροποιήσω λίγο. Αυτού του είδους
οι επιτελέσεις αμφισβήτησης και παρωδίας, σύμφωνα με την άποψη της
Μπάτλερ, δεν αποσταθεροποιούν ποτέ το συνολικό σύστημα. Η Μπάτλερ
δεν οραματίζεται μαζικά κινήματα αντίστασης ή μεγάλες καμπάνιες
πολιτικής μεταρρύθμισης, αλλά μόνο ατομικές πράξεις επιτελεσμένες από
μια μικρή ομάδα διορατικών ηθοποιών. Όπως οι ηθοποιοί μπορούν να
ανατρέψουν ένα κακό σενάριο, απαγγέλλοντας με έναν ιδιαίτερο τρόπο
τις κακογραμμένες σειρές, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, στην περίπτωση του
κοινωνικού φύλου, το σενάριο παραμένει κακό, αλλά οι ηθοποιοί έχουν
μια ελάχιστη ελευθερία. Έτσι, έχουμε τη βάση για εκείνο που, στο Exitable
Speech1, η Μπάτλερ ονομάζει «ελπιδοφόρα ειρωνεία».

Αν όμως εννοεί ότι τα βρέφη εισέρχονται στον κόσμο εντελώς αδρανή,
χωρίς τάσεις και χωρίς δεξιότητες που προηγούνται κατά κάποιο τρόπο
από την εμπειρία τους μέσα σε μια έμφυλη κοινωνία, αυτό είναι λιγότερο
κατανοητό και δύσκολα μπορεί να στηριχτεί εμπειρικά. Η Μπάτλερ άλλωστε
δεν προσπαθεί να το κάνει και προτιμά να μένει στα σύννεφα της αφηρημένης
μεταφυσικής (αν και η πρόσφατη εργασία της θα μπορούσε να είχε απορρίψει
αυτή την ιδέα, εφόσον υποθέτει, μαζί με τον Φρόιντ, ότι υπάρχουν τουλάχιστον
μερικές προ-κοινωνικές ενορμήσεις και τάσεις, παρ’ ότι, τυπικά, αυτή η
κατεύθυνση σκέψης δεν αναπτύσσεται καθαρά). Επιπλέον, η υπερβολική
άρνηση οποιασδήποτε προ-πολιτισμικής ικανότητας δράσης μας στερεί από
ορισμένες δυνατότητες στις οποίες στηρίζονται η Chodorow και άλλοι όταν
προσπαθούν να εξηγήσουν την πολιτιστική αλλαγή προς το καλύτερο.

Μέχρι αυτό το σημείο οι ισχυρισμοί της, αν και σχετικά γνωστοί,
είναι κατανοητοί και ενδιαφέροντες επίσης, παρότι η πολύ περιορισμένη
οπτική της για τις δυνατότητες αλλαγής μπορεί να μας έχει ήδη παραξενέψει
λιγάκι. Ωστόσο, προσθέτει σε αυτές τις κατανοητές διαπιστώσεις για το
κοινωνικό φύλο άλλες δύο έννοιες, πολύ πιο ριζοσπαστικές και ταυτόχρονα
αμφισβητήσιμες. Η πρώτη είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο υποκείμενο πίσω
ή πριν από τις κοινωνικές δυνάμεις που παράγουν τον «εαυτό». Εάν αυτό
σημαίνει μόνο ότι τα βρέφη γεννιούνται σε έναν έμφυλο κόσμο που αρχίζει
10. Τζον Ρωλς, Θεωρία της δικαιοσύνης, μτφρ. Φ. Παιονίδης, Β. Βουτσάκης, Φ.Βασιλόγιαννης,
Αθήνα, Πόλις, 2001.
1. Judith Butler, Excitable Speech: A Politics of the Performative, Λονδίνο, Rutledge, 1997.

Η Μπάτλερ θέλει να υποστηρίξει εν τέλει ότι έχουμε κάποιο
είδος ικανότητας δράσης, μια δυνατότητα να επιχειρούμε αλλαγές και να
αντιστεκόμαστε. Αλλά από πού προέρχεται αυτή η δυνατότητα, αν δεν υπάρχει
κάποια δομή στην προσωπικότητά μας που δεν είναι απολύτως δημιούργημα
της εξουσίας; Η Μπάτλερ θα μπορούσε να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση,
αλλά σίγουρα δεν το έχει κάνει ακόμα με τρόπο που να πείθει όσους πιστεύουν
ότι τα ανθρώπινα όντα έχουν τουλάχιστον μερικές προ-πολιτισμικές επιθυμίες
–για διατροφή, βοήθεια, γνωστικό έλεγχο, επιβίωση– και ότι αυτή η δομή της
προσωπικότητας είναι κομβική για να εξηγήσει την ανάπτυξή μας ως ηθικών
και πολιτικών υποκειμένων. Θα θέλαμε να τη δούμε να αντιμετωπίζει τις πιο
δυνατές εκδοχές αυτών των θέσεων και να εξηγεί, με σαφήνεια και όχι με τρόπο
ακατάληπτο, για ποιον ακριβώς λόγο και σε ποια σημεία τις απορρίπτει. Θα
επιθυμούσαμε, επίσης, να την ακούσουμε να μιλάει για πραγματικά βρέφη,
τα οποία φαίνεται ότι διαθέτουν μια δομή επιβίωσης που επηρεάζει από την
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αρχή ακόμα την αφομοίωση των πολιτιστικών μορφών.
Η δεύτερη δυνατή διαπίστωση της Μπάτλερ είναι ότι το ίδιο
το σώμα, και ειδικά η διάκρισή του σε δύο φύλα είναι μια κοινωνική
κατασκευή. Δεν εννοεί μόνον ότι το σώμα είναι πολλαπλά καθορισμένο από
τους κοινωνικούς κανόνες όσον αφορά το πώς πρέπει να είναι ένας άνδρας
και μια γυναίκα, αλλά διαπιστώνει επίσης πως το γεγονός ότι η δυαδική
διάκριση των φύλων έχει ληφθεί ως ουσιαστική, ως κλειδί της κοινωνικής
οργάνωσης, είναι αυτή η ίδια μια κοινωνική ιδέα που δεν έχει σχέση με την
σωματική πραγματικότητα. Τι σημαίνει ακριβώς αυτή η διαπίστωση, και
πόσο πιστευτή μπορεί να γίνει;
Η σύντομη εξερεύνηση που κάνει στις αναλύσεις του Φουκώ για
τους ερμαφρόδιτους, μας παρουσιάζει την αγχώδη επιμονή της κοινωνίας
να ταξινομήσει όλα τα ανθρώπινα όντα, στη μια κατηγορία ή στην άλλη,
ανεξάρτητα αν χωράνε σε αυτή την κατηγορία ή όχι, αλλά δεν αποδεικνύει
πουθενά ότι αυτές οι απροσδιόριστες περιπτώσεις είναι όντως πολυπληθείς.
Έχει δίκιο να επιμένει ότι έχουμε κάνει πολύ περισσότερες ταξινομήσεις
των σωματικών τύπων, δίχως να εστιάζουμε απαραίτητα στη δυαδική
σωματική διάκριση και δίχως να τη λαμβάνουμε ως την πιο σημαντική, και
έχει επίσης δίκιο να επιμένει ότι, σε μεγάλο βαθμό, οι σωματικές διαφορές
ανάμεσα στα φύλα, οι οποίες υποτίθεται ότι στηρίζονται σε επιστημονική
έρευνα, είναι προβολές πολιτισμικών προκαταλήψεων –παρόλο που η
Μπάτλερ δεν μας παρουσιάζει εδώ τίποτε που να είναι εξίσου πειστικό με
την λεπτομερή βιολογική ανάλυση της Fausto Sterling.
Παρ’ όλα αυτά, θα ήταν υπερβολικά απλοϊκό να πούμε ότι το
σώμα είναι πλήρως καθορισμένο από την εξουσία. Θα μπορούσαμε να
έχουμε το σώμα των πουλιών, των δεινοσαύρων, των λιονταριών, αλλά
κάτι τέτοιο δεν ισχύει και αυτή η πραγματικότητα καθορίζει τις επιλογές
μας. Η κουλτούρα μπορεί να διαμορφώσει και να αναδιαμορφώσει μερικές
πλευρές της σωματικής μας ύπαρξης, αλλά δεν τις διαμορφώνει όλες.
Όπως παρατηρούσε καιρό πριν ο Σέξτος ο Εμπειρικός2, «είναι αδύνατον
να αποδείξεις με έναν συλλογισμό σε έναν άνθρωπο καταπονημένο από
την πείνα και την δίψα ότι δεν είναι καταπονημένος». Αυτό είναι εξίσου
σημαντικό και για τον φεμινισμό, αφού οι διατροφικές ανάγκες των
γυναικών (και κυρίως οι ειδικές ανάγκες που έχουν κατά την εγκυμοσύνη
και τον θηλασμό), είναι ένα σημαντικό φεμινιστικό θέμα. Ακόμα κι εκεί
2. Σ.τ.μ.: Σκεπτικιστής φιλόσοφος (160-210 μ. Χ.).
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όπου εμπλέκεται η διαφορά ανάμεσα στα φύλα, είναι υπερβολικά απλοϊκό
να πούμε ότι πρόκειται απλώς για μια δημιουργία της κουλτούρας, και οι
φεμινίστριες θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές πριν κάνουν κάτι τέτοιο.
Οι γυναίκες που τρέχουν ή παίζουν μπάσκετ, για παράδειγμα, είχαν δίκιο
να χαίρονται για την κατεδάφιση των μύθων για τις γυναικείες αθλητικές
επιδόσεις, οι οποίοι ήταν προϊόν των ισχυρισμών της ανδρικής κυριαρχίας.
Αλλά είχαν επίσης δίκιο να ζητήσουν την ειδική έρευνα για τα γυναικεία
σώματα, η οποία παρήγαγε μια καλύτερη κατανόηση των αναγκών της
γυναικείας προπόνησης και των τραυματισμών που μπορεί να υποστούν οι
γυναίκες. Εν συντομία: αυτό που έχει ανάγκη ο φεμινισμός, και καμιά φορά
το επιτυγχάνει, είναι μια οξυδερκής μελέτη της αλληλεπίδρασης μεταξύ
σωματικών διαφορών και πολιτιστικών κατασκευών. Και οι αφηρημένες
και αιθεροβάμονες διακηρύξεις της Μπάτλερ δεν μας δίνουν τίποτε από
αυτά.
ΙV
Ας υποθέσουμε ότι δεχόμαστε τον πιο ενδιαφέροντα ισχυρισμό
της Μπάτλερ μέχρι αυτό το σημείο: ότι η κοινωνική δομή του φύλου
είναι μεν πανταχού παρούσα, αλλά εμείς μπορούμε να της αντισταθούμε
μέσω ανατρεπτικών και παρωδιακών πράξεων. Απομένουν ωστόσο δυο
σημαντικά ερωτήματα: σε τι πρέπει να αντισταθούμε, και πάνω σε ποια
βάση; Πώς θα είναι αυτές οι ανατρεπτικές πράξεις, και τι πρέπει να
περιμένουμε από αυτές;
Η Μπάτλερ χρησιμοποιεί αρκετές λέξεις για να περιγράψει εκείνο
που θεωρεί κακό και επομένως άξιο αντίστασης: την «καταστολή»,
την «υποταγή», την «καταπίεση». Αλλά δεν μας δίνει καμία εμπειρική
επιχειρηματολογία της αντίστασης όπως εκείνη που βρίσκουμε, για
παράδειγμα, στην γοητευτική κοινωνιολογική σπουδή του Barry Adams,
The Survival of Domination3, που μελετάει την υποταγή των μαύρων, των
εβραίων, των γυναικών, των ομοφυλόφιλων, των λεσβιών και τους τρόπους
που αυτοί και αυτές μάχονται κατά των εξουσιαστικών κοινωνικών δομών
που τους/τις καταπιέζουν. Ούτε μας παρέχει κάποια ανάλυση των εννοιών
της αντίστασης και της καταπίεσης που θα μας βοηθούσε, σε περίπτωση
που είχαμε αμφιβολίες σχετικά με αυτό ενάντια στο οποίο θα έπρεπε να
αντισταθούμε.
3. Barry Adams, The Survival of Domination, Νέα Υόρκη, Elsevier/Greenwood, 1978.
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Ως προς αυτό το σημείο, η οπτική της διαχωρίζεται από τις
φεμινίστριες του πρώιμου κοινωνικού κονστρουκτιβισμού, που όλες
χρησιμοποίησαν τις ιδέες της άρνησης της ιεραρχίας, της ισότητας, της
αξιοπρέπειας, της αυτονομίας και αντιμετώπιζαν τα άτομα ως σκοπό
κυρίως παρά σαν μέσον, για να υποδείξουν μια κατεύθυνση ενεργής
πολιτικής. Η Μπάτλερ δεν είναι διατεθειμένη να επεξεργαστεί οποιαδήποτε
έννοια θετικής κανονιστικότητας. Είναι φανερό ότι, όπως και ο Φουκώ,
είναι κατηγορηματικά αντίθετη σε κανονιστικές έννοιες όπως η ανθρώπινη
αξιοπρέπεια, διότι θεωρεί ότι είναι ενδογενώς αυταρχικές. Σύμφωνα με
την άποψή της, θα έπρεπε να περιμένουμε να δούμε τι αποκαλύπτει ο
ίδιος ο πολιτικός αγώνας, παρά να τον προδιαγράψουμε εκ των προτέρων
σε αυτούς που παίρνουν μέρος. Οι καθολικές κανονιστικές έννοιες, λέει,
«αποικίζουν κάτω από το σημείο του Ιδίου».

θα μπορούσαν να ασχοληθούν με ανατρεπτικές επιτελεστικότητες που
προσπαθούν να διακωμωδήσουν τις φεμινιστικές παρατηρήσεις που γίνονται
μέσα στο μάθημα, ή ακόμα να σκίσουν τις αφίσες των συλλογικοτήτων
των ομοφυλόφιλων και των λεσβιών. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν.
Είναι παρωδιστικά και ανατρεπτικά. Γιατί, λοιπόν, δεν είναι θαρραλέα και
καλά;

Η Μπάτλερ θεωρεί λογική αυτή τη στάση που συνίσταται στο να
περιμένουμε απλώς να δούμε αυτό που θα προκύψει -με μια λέξη, αυτήν
την ηθική παθητικότητα-, επειδή υποθέτει σιωπηρά ότι υπάρχει ένα κοινό
αναγνωστών με παρόμοιες ιδέες, που συμφωνεί (ή συμφωνεί στο περίπου)
πάνω στο τι είναι το κακό –οι διακρίσεις κατά των ομοφυλόφιλων και των
λεσβιών, η άνιση και ιεραρχική μεταχείριση των γυναικών– και συμφωνεί
επίσης (ή στο περίπου) γιατί κάτι τέτοιο είναι κακό –επειδή υποτάσσει
ορισμένα άτομα σε άλλα και αρνείται τις ελευθερίες που αυτά δικαιούνται.
Αλλά αν αυτή η προϋπόθεση εξαφανιστεί, η απουσία κάθε κανονιστικής
διάστασης καθίσταται ένα σοβαρό πρόβλημα.
Δοκιμάστε να διδάξετε Φουκώ σε μια Νομική σχολή σήμερα,
όπως έκανα εγώ, και θα ανακαλύψετε αμέσως ότι η ανατροπή [subversion]
παίρνει πολλές μορφές, αρκετές από τις οποίες δε θα άρεσαν καθόλου
στην Μπάτλερ και στους συμμάχους της. Όπως παρατήρησε εύστοχα ένας
φοιτητής μου, με ακραία φιλελεύθερες απόψεις, «γιατί δεν μπορώ να
χρησιμοποιήσω αυτές τις ιδέες για να αντισταθώ στο φορολογικό σύστημα,
ή στους νόμους κατά των διακρίσεων, ή ακόμα και για να προσχωρήσω στις
ιδιωτικές πολιτοφυλακές4;». Άλλοι, που αγαπούν λιγότερο την ελευθερία,
4. Σ.τ.μ.: Με τον όρο militias ο φοιτητής της Μ. Ν. αναφέρεται σε διάφορες ομάδες και οιονεί παρακρατικές οργανώσεις της αμερικανικής άκρας δεξιάς, οι οποίες, στο όνομα της Δεύτερης Τροπολογίας του Αμερικανικού Συντάγματος, φέρουν όπλα και είτε αντιτίθενται στην επιβολή των νόμων του ομοσπονδιακού
κράτους επί των τοπικών νομοθεσιών των πολιτειών είτε οργανώνουν ενέργειες όπως η περιφρούρηση των
συνόρων με το Μεξικό με σκοπό την παρεμπόδιση των μεταναστών που προσπαθούν να περάσουν παράνομα στο αμερικανικό έδαφος. Κοινή συνισταμένη της ιδεολογίας τους είναι ένας ακραίος φιλελεύθερος
«αντι-κρατισμός» (libertarianism) που τις οδηγεί στην αντίληψη «παίρνουμε το νόμο στα χέρια μας».

Υπάρχουν βέβαια σωστές απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, αλλά
δεν τις βρίσκει κανείς ούτε στον Φουκώ ούτε στην Μπάτλερ. Διότι, για να
απαντήσει κανείς σε αυτά τα ερωτήματα απαιτείται μια δημόσια συζήτηση
για το ποιες ελευθερίες και ευκαιρίες πρέπει να έχουν οι άνθρωποι στη
ζωή τους, και τι σημαίνει για τους κοινωνικούς θεσμούς να αντιμετωπίζουν
τους ανθρώπους ως σκοπό και όχι σαν μέσον: απαιτείται, εν ολίγοις, μια
θεωρία της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Είναι
ένα πράγμα να πει κανείς ότι πρέπει να είμαστε σκεπτικιστές σχετικά με
τις νόρμες που έχουν καθολική ισχύ και να μπορούμε να διδαχτούμε από
την εμπειρία των καταπιεσμένων ομάδων· και είναι εντελώς διαφορετικό
πράγμα να πούμε ότι δεν έχουμε ανάγκη από καμία απολύτως νόρμα.
Ο Φουκώ, σε αντίθεση με την Μπάτλερ, παρουσίασε τουλάχιστον κάποια
σημάδια, στο ύστερο έργο του, που έδειχναν ότι θέλει να αντιμετωπίσει αυτό
το πρόβλημα, και εξάλλου όλα του τα έργα διαπνέονται από μια έντονη
αντίληψη της κοινωνικής καταπίεσης και των κακών που αυτή προκαλεί.
Εν τέλει, η δικαιοσύνη, εννοούμενη σαν προσωπική αρετή, έχει
ακριβώς την ίδια δομή που έχει το κοινωνικό φύλο στην ανάλυση της
Μπάτλερ: δεν είναι έμφυτη, ούτε «φυσική» αλλά έχει παραχθεί από
επαναληπτικές επιτελέσεις (ή όπως λέει ο Αριστοτέλης, την μαθαίνουμε
εξασκώντας την), οι οποίες καθορίζουν τις κλίσεις μας και ενδυναμώνουν την
καταπίεση μερικών από αυτές. Αυτές οι τελετουργικές επιτελεστικότητες,
και οι απαγορεύσεις με τις οποίες συνδέονται, επιβλήθηκαν από κοινωνικές
διατάξεις, όπως θα αντιληφθεί αμέσως ένα παιδί που δεν θέλει να μοιρασθεί
τα παιχνίδια στο πάρκο.
Επιπλέον, η υπονομευτική παρώδηση της δικαιοσύνης είναι πανταχού
παρούσα στην πολιτική, όπως και στην ιδιωτική ζωή. Υπάρχει όμως μια
σημαντική διαφορά. Συνήθως, δεν εκτιμούμε αυτές τις υπονομευτικές
επιτελέσεις, και πιστεύουμε ότι οι νέοι δε θα έπρεπε να αντιλαμβάνονται
τους κανόνες της δικαιοσύνης κάτω από μια τόσο κυνική προοπτική. Η
Μπάτλερ δεν μπορεί να εξηγήσει, με κανένα καθαρά στρουκτουραλιστικό
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ή διαδικαστικό τρόπο, γιατί η υπονόμευση των έμφυλων κανόνων είναι ένα
κοινωνικό καλό, ενώ η υπονόμευση των δικαιικών νόμων είναι ένα κακό.
Αξίζει εδώ να θυμηθούμε ότι ο Φουκώ είχε χαρεί ιδιαίτερα με τον ερχομό
του Αγιατολάχ5, και γιατί άλλωστε δεν θα έπρεπε να το κάνει; Ήταν κι
αυτή μια αντίσταση, και δεν υπήρχε τίποτε στο κείμενό του που να μας
υποδεικνύει ότι αυτός ο αγώνας άξιζε λιγότερο από τον αγώνα για τα
δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες.

V

Υπάρχει ένα κενό, λοιπόν, στην καρδιά της έννοιας της πολιτικής
της Μπάτλερ. Αυτό το κενό μπορεί να φανεί απελευθερωτικό, επειδή ο
αναγνώστης το γεμίζει σιωπηρώς με μια κανονιστική θεωρία της ισότητας
ή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Αλλά ας μην κάνουμε λάθος: για την
Μπάτλερ, όπως και για τον Φουκώ, η ανατροπή είναι ανατροπή, και κατ’
αρχήν μπορεί να πάρει οποιαδήποτε κατεύθυνση. Η αφελώς κενή έννοια της
πολιτική της Μπάτλερ, μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τους σκοπούς
που θέλει να εξυπηρετήσει. Για κάθε φίλο της, ανυπόμονο να ασχοληθεί
με τις ανατρεπτικές επιτελέσεις που διακηρύσσουν την καταπιεστική
φύση της ετεροσεξουαλικότητας, υπάρχουν δεκάδες άλλοι που θέλουν να
διακωμωδήσουν μέσα από ανατρεπτικές επιτελέσεις τους φορολογικούς
νόμους, τους νόμους κατά των διακρίσεων, τη σωστή μεταχείριση ενός
συμφοιτητή τους. Σε αυτά τα άτομα πρέπει να πούμε: «δεν μπορείς απλά
να αντισταθείς όπως σου αρέσει, επειδή υπάρχουν κανόνες ισότητας,
ευπρέπειας και αξιοπρέπειας, που επιτρέπουν να συναγάγουμε ότι αυτή
είναι μια κακή συμπεριφορά». Αλλά θα πρέπει να διευκρινίσουμε αυτούς
τους κανόνες– και είναι ακριβώς αυτό που η Μπάτλερ αρνείται να κάνει.
5. Σ.τ.μ.: Το 1978 ο Φουκώ πήγε στην Τεχεράνη ως ανταποκριτής της ιταλικής εφημερίδας
Corriere de la Serra και έγραψε μια σειρά άρθρων στα οποία περιέγραφε με ενθουσιασμό τον
ερχομό του «μυθικού ηγέτη της εξέγερσης» Χομεϊνί και την κυριάρχησή του επί της Ιρανικής
Επανάστασης, πλέκοντας το εγκώμιο του Ισλάμ και λέγοντας ότι μακράν του να αποτελεί
«όπιο του λαού», η ισλαμική θρησκεία οπλίζει τους πιστούς της για να αγωνιστούν ενάντια
στο κράτος. Επίσης ενημέρωνε τους αναγνώστες του ότι «ανώτατες θρησκευτικές αρχές»
τον είχαν διαβεβαιώσει πως τα δικαιώματα των γυναικών και των μειονοτήτων θα γίνουν
σεβαστά από το νέο καθεστώς. Το οποίο νέο καθεστώς, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα του
Φουκώ, εγκαθίδρυε μια πνευματική σχέση με τους πολίτες, υπερβαίνοντας τις συνήθεις πολιτικές σχέσεις. Βλ. σχετικά: M. Foucault, « L’armée, quand la terre tremble » (Σεπτέμβριος
1978), « Le chah a cent ans de retard », « Téhéran la foi contre le chah », « A quoi rêvent
les iraniens ? » (Οκτώβριος 1978), « Une révolte à mains nues », « Défi à l’opposition », « La
révolte iranienne se propage sur les rubans des cassettes », « Le chef mythique de la révolte
de l’Iran » (Νοέμβριος 1978) στη συλλογή Dits et Écrits, κείμενα 241, 244, 245, 248, 249, 252
και 253 αντίστοιχα.

Τι μας προσφέρει ακριβώς η Μπάτλερ όταν μας συμβουλεύει
να είμαστε ανατρεπτικοί; Μας προτείνει να εκτελέσουμε παρωδιακές
επιτελεστικότητες, αλλά μας προειδοποιεί ότι το όνειρο να ξεφύγουμε
συνολικά από τις καταπιεστικές δομές, δεν είναι παρά ένα όνειρο: μόνο
μέσα στο εσωτερικό των καταπιεστικών δομών μπορούμε να βρούμε
κάποια μικρά ανοίγματα αντίστασης, και αυτή η αντίσταση δεν μπορούμε
να ελπίσουμε ότι θα αλλάξει την συνολική κατάσταση. Και εδώ ακριβώς
υπάρχει μια επικίνδυνη παραίτηση.
Εάν θέλει μόνο να μας επισημάνει τον κίνδυνο να φανταστούμε
έναν κόσμο ειδυλλιακό όπου το φύλο δε θα εγείρει ερωτήματα, έχει
δίκιο να το επισημαίνει. Ωστόσο, πηγαίνει συχνά πολύ πιο μακριά.
Υποθέτει ότι οι θεσμικές δομές που διαιωνίζουν την περιθωριοποίηση
των ομοφυλόφιλων και των λεσβιών στην κοινωνία μας, όπως και την
συνεχιζόμενη ανισότητα των γυναικών, δεν θα αλλάξουν ποτέ βαθιά,
και έτσι η μεγαλύτερη ελπίδα μας είναι να κάνουμε ένα μορφασμό και
να βρούμε εσοχές προσωπικής ελευθερίας στο εσωτερικό τους. «Καθώς
χαρακτηρίζομαι από ένα προσβλητικό όνομα, εισέρχομαι στο κοινωνικό
σώμα, και επειδή έχω μιαν αναπόφευκτη σύνδεση με την ύπαρξή μου,
επειδή ένας κάποιος ναρκισσισμός κατέχει κάθε όρο που αναφέρεται στην
ύπαρξη, είμαι υποχρεωμένη να αποδεχτώ τους όρους που με προσβάλλουν
επειδή με συγκροτούν κοινωνικά». Με άλλα λόγια: δεν μπορώ να ξεφύγω
από τις δομές που με εξευτελίζουν χωρίς να πάψω να υπάρχω, και έτσι
το καλύτερο πράγμα που έχω να κάνω, είναι να τις περιπαίξω και να
χρησιμοποιήσω με τρόπο σαρκαστικό την γλώσσα της υποταγής. Η
Μπάτλερ αντιλαμβάνεται την αντίσταση σαν προσωπική πάντα υπόθεση,
περισσότερο ή λιγότερο ιδιωτική, η οποία δεν συνεπάγεται καμία μη
ειρωνική και δημόσια οργανωμένη πράξη προς το σκοπό της νομικής και
θεσμικής αλλαγής.
Δεν είναι σαν να λέει σε έναν δούλο ότι ο θεσμός της δουλείας
δεν θα αλλάξει ποτέ, αλλά μπορείς, παρ’ όλα αυτά, να βρεις τρόπους να
την διακωμωδήσεις και να την ανατρέψεις, κατακτώντας την προσωπική
σου ελευθερία μέσα από τέτοιες, στενά περιορισμένες, πράξεις πρόκλησης;
Εν τούτοις, είναι γεγονός ότι ο θεσμός της δουλείας μπορεί να αλλάξει
και πράγματι άλλαξε –αλλά όχι από άτομα που συμμεριζόταν την οπτική
της Μπάτλερ για τις δυνατότητες αλλαγής. Άλλαξε επειδή ο κόσμος δεν

119

120

ΜΑΡΘΑ ΝΟΥΣΜΠΑΟΥΜ

Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΩΔΙΑΣ

αρκέστηκε στις παρωδιακές επιτελέσεις: ζήτησε, και σ’ ένα βαθμό το
πέτυχε, την κοινωνική ανατροπή. Είναι επίσης γεγονός ότι οι θεσμικές
δομές που διαμορφώνουν τη ζωή των γυναικών έχουν αλλάξει. Ο νόμος για
το βιασμό, παρ’ ότι έχει ακόμα ελαττώματα, έχει τουλάχιστον καλυτερέψει,
υπάρχει ένα νόμος για την σεξουαλική κακοποίηση που πριν δεν υπήρχε,
ο γάμος δεν θεωρείται πια ότι δίνει τον μοναρχικό έλεγχο του άνδρα
πάνω στα σώματα των γυναικών κ.λπ. Αυτά τα πράγματα άλλαξαν από
φεμινίστριες, οι οποίες δεν θεώρησαν τις παρωδιακές επιτελέσεις μιαν
απάντηση, και σκέφτηκαν ότι εκεί όπου η εξουσία ήταν κακή, θα έπρεπε
να υποκύψει, και τελικά υπέκυψε, μπροστά στην δικαιοσύνη.

ότι αυτές οι γυναίκες επιθυμούν με μαζοχιστικό τρόπο μια επιστροφή στις
προηγούμενες υποβαθμισμένες συνθήκες. Εάν μερικά άτομα δεν μπορούν
να ζήσουν χωρίς την σεξουαλική διέγερση που προέρχεται από την υποταγή
τους, αυτό προκαλεί θλίψη, αλλά δεν μας αφορά πραγματικά. Όταν όμως
μια θεωρητικός κύρους, λέει στις γυναίκες που βιώνουν συνθήκες απόγνωσης
ότι η ζωή μπορεί να τους προσφέρει μόνο τη δουλεία, λέει ένα σκληρό ψέμα,
ένα ψέμα που κολακεύει το κακό δίνοντάς του περισσότερη δύναμη από όση
πραγματικά έχει.

Η Μπάτλερ δεν αρνείται μόνο αυτή την ελπίδα, αλλά αντλεί
και ευχαρίστηση από την αδυναμία της να πραγματοποιηθεί. Βρίσκει
ερεθιστικό να συλλογίζεται την εικαζόμενη αμεταβλητότητα της εξουσίας,
και να φαντάζεται τις ανατρεπτικές τελετουργίες του δούλου, ο οποίος έχει
πεισθεί ότι πρέπει να παραμείνει τέτοιος. Μας λέει –αυτή είναι η κεντρική
θέση στην Ψυχική ζωή της εξουσίας6– ότι όλοι επενδύουμε ερωτικά τις
δομές της εξουσίας που μας καταπιέζουν, και γι’ αυτό επομένως μπορούμε
να βρούμε σεξουαλική ευχαρίστηση μόνο μέσα στα όρια αυτών των δομών.
Φαίνεται να είναι αυτή η αιτία που την κάνει να προτιμά τις σαγηνευτικές
πράξεις της ανατρεπτικής παρωδίας από κάθε σταθερή υλική ή θεσμική
αλλαγή. Μια πραγματική αλλαγή θα μετέβαλλε τόσο πολύ τον ψυχισμό
μας, ώστε θα καθιστούσε αδύνατη τη σεξουαλική ικανοποίηση. Η λίμπιντό
μας είναι δημιουργία σκοτεινών δυνάμεων που μας υποδουλώνουν και
επομένως αποτέλεσμα μιας δομής σαδομαζοχιστικής.
Οι παρωδιακές επιτελέσεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευχάριστες,
όταν είσαι μια πανεπιστημιακός που κατέχει μια υψηλή θέση σ’ ένα
φιλελεύθερο πανεπιστήμιο. Αλλά εδώ ακριβώς είναι που η εστίαση της
Μπάτλερ στο συμβολικό, η υπεροπτική απαξίωσή της για κάθε υλική
πλευρά της ζωής, γίνεται μια μοιραία αυταπάτη. Για τις γυναίκες που είναι
πεινασμένες, αναλφάβητες, χωρίς πολιτικά δικαιώματα, κακοποιημένες,
βιασμένες, δεν είναι σαγηνευτικό ούτε απελευθερωτικό να επαναλάβεις με
μια παρωδία τις συνθήκες της πείνας, του αναλφαβητισμού, της έλλειψης
αστικών ελευθεριών, της κακοποίησης, του βιασμού. Αυτές οι γυναίκες
προτιμούν την τροφή, τη μόρφωση, το δικαίωμα της ψήφου και την
ακεραιότητα του σώματός τους. Δεν έχω κανέναν σοβαρό λόγο να υποθέσω
6. Judith Butler, Η ψυχική ζωή της εξουσίας, μτφρ. Τάσος Μπέτζελος, Αθήνα, Πλέθρον,
2009.

Το Excitable Speech, το τελευταίο βιβλίο της, Μπάτλερ στο οποίο
αναλύει τις νομικές διαμάχες σχετικά με την πορνογραφία και την
παρακίνηση στο μίσος [hate speech], μας δείχνει καθαρά μέχρι ποιο σημείο
φθάνει ο εφησυχασμός της. Μας δηλώνει ότι και εκεί ακόμα όπου μια
νομική αλλαγή είναι δυνατή, και εκεί όπου έχει ήδη συμβεί, θα έπρεπε να
την καταργήσουμε, ώστε να διατηρήσουμε τον χώρο μέσα στον οποίο ο
καταπιεσμένος θα μπορούσε να εκτελέσει τις παρωδιακές σαδομαζοχιστικές
τελετουργίες του.
Σαν εργασία πάνω στο δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου,
το Excitable Speech, είναι ένα εξαιρετικά κακό βιβλίο. Φανερώνει πλήρη
άγνοια των βασικών θεωρητικών αναλύσεων της Πρώτης Τροπολογίας7, και
παραβλέπει ότι μια τέτοια θεωρία έπρεπε να λάβει υπόψη της ένα ευρύ
φάσμα νομικών υποθέσεων. Εκφράζει νομικές θέσεις εντελώς παράλογες:
για παράδειγμα, δηλώνει ότι το μοναδικό είδος λόγου που παραμένει
«απροστάτευτο», είναι ο λόγος που έχει προηγουμένως χαρακτηριστεί σαν
συμπεριφορά παρά σαν λόγος. (Πράγματι, υπάρχουν πολλά είδη λόγου, από
τις ψευδείς ή παραπλανητικές διαφημίσεις έως τις δυσφημιστικές δηλώσεις
και τη λεγόμενη «αισχρολογία», για τα οποία όμως δεν έχει ειπωθεί ποτέ ότι
αποτελούν πράξεις και όχι λόγους, και τα οποία μένουν εξίσου απροστάτευτα
από την Πρώτη Τροπολογία). Διαπιστώνει, επίσης λανθασμένα, ότι η
«αισχρολογία» κρίθηκε σαν ισοδύναμη με «λέξεις βίας». Αλλά δεν στηρίζει
αυτή την φανταστική της ανάγνωση σε κάποιο επιχείρημα, σύμφωνα με το
οποίο, ένα ευρύ φάσμα νομικών υποθέσεων μη προστατευόμενου λόγου, θα
έπρεπε να καλυφθεί από μια θεωρία της Πρώτης Τροπολογίας. Απλώς δεν
έχει αντιληφθεί ότι υπάρχει αυτό το ευρύ φάσμα υποθέσεων ή ότι η άποψή
της δεν είναι μια άποψη ευρέως αποδεκτή νομικά. Κανείς που ενδιαφέρεται
7. Σ.τ.μ.: Δηλαδή της Πρώτης Τροπολογίας του Αμερικανικού Συντάγματος που αφορά την
ελευθερία του λόγου και προστατεύει, εκτός από αυτήν, την ελευθερία του τύπου, της ειρηνικής συγκέντρωσης και τη θρησκευτική ελευθερία.
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για το δίκαιο δεν θα έπαιρνε σοβαρά τους ισχυρισμούς της.
Αλλά ας αποσπάσουμε από αυτή την ισχνή επιχειρηματολογία της
Μπάτλερ, για την εξώθηση στο μίσος και την πορνογραφία, την ουσία της
θέσης της. Είναι η εξής: οι νομικές απαγορεύσεις κατά της παρότρυνσης
στο μίσος και κατά της πορνογραφίας, είναι προβληματικές (παρόλο που
εν τέλει η ίδια δεν αντιτίθεται καθαρά σε αυτές), επειδή περιορίζουν τον
χώρο όπου οι ομάδες που θίγονται από αυτόν τον λόγο θα μπορούσαν να
επιτελέσουν την αντίστασή τους. Φαίνεται να εννοεί ότι, αν αντιδρούμε
στην προσβολή προσφεύγοντας στο δικαστικό σύστημα, έχουμε λιγότερες
ευκαιρίες για άτυπη διαμαρτυρία, και επίσης, ίσως, εάν η προσβολή συμβαίνει
πιο σπάνια εξαιτίας της παρανομίας της, θα έχουμε λιγότερες ευκαιρίες να
διαμαρτυρηθούμε για την ύπαρξή της.
Είναι αλήθεια ότι ο νόμος κλείνει αυτούς τους χώρους. Η παρακίνηση
στο μίσος και η πορνογραφία είναι εξαιρετικά πολύπλοκα θέματα στα
οποία οι φεμινίστριες μπορούν βεβαίως να έχουν διαφορετική άποψη
(Αυτό δεν πρέπει να μας εμποδίζει, ωστόσο, να αποδίδουμε με ακρίβεια
τις διαφορετικές απόψεις: η ανάλυση, π.χ., της θέσης της Mackinnon από
τη Μπάτλερ δεν είναι καθόλου προσεκτική όταν η δεύτερη δηλώνει ότι η
πρώτη προτείνει «ένα νομικό ρυθμιστικό πλαίσιο κατά της πορνογραφίας»,
και ότι υπερασπίζεται, παρά την ρητή της άρνηση, μια μορφή λογοκρισίας.
Δεν αναφέρει ποτέ ότι αυτό που πραγματικά υποστηρίζει η Mackinnon
είναι η δυνατότητα μιας αστικής αγωγής για αποζημίωση, την οποία οι
γυναίκες που έχουν ατομικά υποστεί ζημίες από την πορνογραφία, μπορούν
να ασκήσουν κατά των παραγωγών και των διανομέων).
Η μπατλεριανή επιχειρηματολογία ωστόσο έχει συνέπειες που
πάνε πολύ πέρα από τις περιπτώσεις της παρακίνησης στο μίσος και της
πορνογραφίας. Φαίνεται να υποστηρίζει την αποχή από κάθε δικαστική
παρέμβαση όχι μόνον σε αυτούς τους τομείς, αλλά μια αποχή πολύ πιο
γενική, ένα είδος ακραίου φιλελευθερισμού [radical libertarianism], ο οποίος
μπορεί να σχηματοποιηθεί έτσι: ας καταργήσουμε τα πάντα, από τους
κώδικες κατασκευής των κτηρίων και τους νόμους κατά των και διακρίσεων
μέχρι τους νόμους κατά του βιασμού, γιατί κλείνουν τους χώρους μέσα
στους οποίους οι ζημιωθέντες διαμένοντες, τα θύματα των διακρίσεων, οι
βιασμένες γυναίκες, μπορούν να επιτελέσουν την αντίστασή τους. Είναι το
ίδιο επιχείρημα με αυτό που χρησιμοποιούν οι ακραίοι φιλελεύθεροι [radical
libertarians] για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στους κατασκευαστικούς
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κώδικες και στους νόμους κατά των διακρίσεων, με τη διαφορά ότι αυτοί
βάζουν ένα όριο στην περίπτωση του βιασμού. Μόνο που τα συμπεράσματα
διαφέρουν.
Εάν η Μπάτλερ απαντήσει ότι η επιχειρηματολογία της αφορά
μόνο τον λόγο (όμως τίποτε μέσα στο κείμενό της δεν δικαιολογεί αυτό
τον περιορισμό, εφόσον ο «επιβλαβής λόγος» θεωρείται μια μορφή
συμπεριφοράς), μπορούμε να της απαντήσουμε μέσα στην περιοχή
του λόγου. Ας καταργήσουμε τους νόμους κατά των παραπλανητικών
διαφημίσεων και της παράνομης εξάσκησης της ιατρικής, επειδή κλείνουν
τον χώρο μέσα στον οποίον οι δηλητηριασμένοι καταναλωτές και οι
ακρωτηριασμένοι ασθενείς μπορούν να επιτελέσουν την αντίστασή τους!
Ακόμα μια φορά, εάν η Μπάτλερ δεν επιθυμεί αυτές τις προεκτάσεις πρέπει
να εκθέσει τα επιχειρήματα που διαχωρίζουν τις δικές της περιπτώσεις
από αυτές εδώ τις περιπτώσεις, και δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι η θέση
της επιτρέπει αυτή τη διάκριση. Για την Μπάτλερ η πράξη της ανατροπής
είναι τόσο γοητευτική, τόσο σαγηνευτική, που αποτελεί απλώς κακό όνειρο
να σκεφτούμε ότι ο κόσμος μπορεί πραγματικά να καλυτερέψει. Τι ανιαρή
που είναι ισότητα! Δεν περιλαμβάνει ούτε δουλεία, ούτε ευχαρίστηση!
Από αυτή την άποψη, η απαισιόδοξη ερωτική ανθρωπολογία της Μπάτλερ
υποστηρίζει μια αναρχικά ανήθικη πολιτική.

VΙ
Όταν εξετάζουμε τον εγγενή εφησυχασμό στα γραπτά της Μπάτλερ,
έχουμε κάποια κλειδιά για να κατανοήσουμε την γοητευτική επιρροή που
της ασκούν το drag, ο τρανσβεστισμός και η παρωδία σαν παραδείγματα της
γυναικείας αντίστασης. Όσοι ακολουθούν τη θεωρία της, αντιλαμβάνονται
την ανάλυσή της για το drag να σημαίνει ότι αυτές οι παραστασιακές
επιτελέσεις βοηθάνε τις γυναίκες να είναι τολμηρές και ανατρεπτικές. Από
όσο γνωρίζω δεν έχει προσπαθήσει να αντικρούσει αυτού του είδους τις
ερμηνείες.
Μα για τι πράγμα πρόκειται εν τέλει; Η γυναίκα που ντύνεται με
ανδρικό τρόπο δεν είναι μια νέα φιγούρα. Ακόμα και όταν ήταν σχετικά
νέα, τον 19ο αιώνα, ήταν, υπό μια άλλη έννοια, ήδη σχετικά παλιά, αφού
δεν έκανε τίποτε άλλο από το να αναπαράγει, στον λεσβιακό χώρο, τα
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υπάρχοντα στερεότυπα και τις ιεραρχίες της ετεροσεξουαλικής κοινωνίας.
Τι ακριβώς είναι, μπορούμε να αναρωτηθούμε, η παρωδιακή ανατροπή
σε αυτόν τον χώρο, και τι σημαίνει η αποδοχή της από την ευημερούσα
μεσαία τάξη; Και είναι πραγματικά αλήθεια (όπως φαίνεται να καταλήγει
Η ψυχική ζωή της εξουσίας) ότι η κυριαρχία και η υποταγή είναι δύο
ρόλοι που οι γυναίκες πρέπει να υποδυθούν σε κάθε σφαίρα; Είναι, όντως,
αλήθεια ότι, αν δε μπορούμε να υποδυθούμε το ρόλο της υποταγής, θα
πρέπει να παίξουμε, τουλάχιστον αυτόν της κυριαρχίας ανδρικού τύπου;

Η Μπάτλερ λέει στους αναγνώστες της ότι αυτή η επιτήδεια
παρώδηση του status quo, είναι το μόνο σενάριο αντίστασης που μπορεί να
μας προσφέρει η ζωή. Ε, όχι ακριβώς. Εκτός από το να μας προσφέρει και
άλλους τρόπους να είμαστε ανθρώπινοι και ανθρώπινες στην προσωπική
μας ζωή, πέρα από τα παραδοσιακά πρότυπα της κυριαρχίας και της
υποταγής, η ζωή μας προσφέρει και πολλά άλλα σενάρια αντίστασης τα
οποία δεν επικεντρώνονται ναρκισσιστικά στην αυτοπαρουσίασή μας. Σε
αυτά τα σενάρια παίρνουν μέρος και οι φεμινίστριες (και άλλοι φυσικά)
που αγωνίζονται για τη διαμόρφωση των νόμων και των θεσμών, χωρίς να
τις νοιάζει ιδιαίτερα το πώς θα παρουσιάσουν το σώμα και την έμφυλη
φύση τους. Αυτό που τις ενδιαφέρει, με λίγα λόγια, είναι να εργαστούν για
άλλους ανθρώπους που υποφέρουν.

Με λίγα λόγια, η γυναικεία μετενδυσία [cross-dressing] είναι
ένα παλιό και τετριμμένο σενάριο –όπως και η ίδια η Μπάτλερ μας
πληροφορεί. Θα μπορούσε ενδεχομένως να μας παρουσιάσει αυτό το
σενάριο ανανεωμένο και ανατρεπτικό, μέσα από τις επιδέξιες συμβολικές
ενδυματολογικές επιλογές του τραβεστισμού. Αλλά και εκεί ακόμη, θα
πρέπει να διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας για την καινοτομία και τον
ανατρεπτικό χαρακτήρα της προσπάθειάς της. Ας δούμε πώς παρωδεί
η Andrea Dowrkin, για παράδειγμα, μια μπατλεριανή φεμινίστρια, η
οποία δηλώνει από την άνετη πανεπιστημιακή της θέση: «Η ιδέα ότι
συμβαίνουν άσχημα πράγματα δεν είναι παρά μια ιδέα ψευδής και προϊόν
προπαγάνδας […] Για να καταλάβουμε τη ζωή μιας γυναίκας πρέπει να
διακρίνουμε τις κρυμμένες και σκοτεινές διαστάσεις της ευχαρίστησης,
συχνά μέσα στον πόνο, και της επιλογής, συχνά κάτω από την επιβολή.
Πρέπει να αναπτύξουμε μια οπτική που να διακρίνει τα κρυφά σημεία –τα
ρούχα που είναι κάτι παραπάνω από ρούχα ή διακόσμηση στον σύγχρονο
διάλογο, για παράδειγμα, ή την κρυφή εξέγερση που υπάρχει πίσω από
τον επιφανειακό κομφορμισμό. Δεν υπάρχει θύμα. Υπάρχει ίσως μια
ανεπάρκεια των σημείων, μια άκαμπτη παρουσίαση του κομφορμισμού
που απλώς αποκρύπτει το βαθύτερο επίπεδο μέσα στο οποίο συντελείται
η επιλογή»8.
Σε μια πρόζα αρκετά διαφορετική από αυτή της Μπάτλερ, αυτό το
απόσπασμα αποτυπώνει την αμφιθυμία του συγγραφέα που αντανακλάται
σε μερικά έργα της Μπάτλερ, ο οποίος ενώ αντλεί ευχαρίστηση από την
παραβατική πρακτική του, συγχρόνως απομακρύνει αποφασιστικά το
βλέμμα του από την υλική ταλαιπωρία των γυναικών που είναι πεινασμένες,
αναλφάβητες και πέφτουν θύματα βιασμού και κακοποίησης. Δεν υπάρχει
θύμα. Υπάρχει μόνο μια ανεπάρκεια των σημείων.
8. Andrea Dworkin, Mercy, Νέα Υόρκη, Four Walls Eight Windows, 1992.

Η μεγάλη τραγωδία της νέας φεμινιστικής θεωρίας στην Αμερική
είναι η απώλεια της αίσθησης του δημόσιου καθήκοντος. Με αυτή την έννοια
ο εγωιστικός φεμινισμός της Μπάτλερ είναι εξαιρετικά αμερικάνικος, και
δεν προκαλεί έκπληξη ότι τον συναντούμε εδώ, όπου οι επιτυχημένοι
άνθρωποι της μεσαίας τάξης προτιμούν να εστιάζουν στην προσωπική τους
καλλιέργεια, αντί να σκεφτούν με έναν τρόπο που μπορεί να βελτιώσει τις
υλικές συνθήκες των άλλων. Ωστόσο, ακόμα και στην Αμερική είναι δυνατό
για τους θεωρητικούς, να αφιερωθούν στο κοινό καλό και να επιτύχουν
κάτι με αυτή την προσπάθεια.
Πολλές φεμινίστριες στην Αμερική παράγουν θεωρία, ακόμα σήμερα,
με έναν τρόπο που υποστηρίζει την υλική αλλαγή και καταπιάνεται με την
κατάσταση των καταπιεσμένων. Ωστόσο, όλο και πιο πολύ η ακαδημαϊκή
και πολιτιστική τάση στρέφεται προς έναν φιλάρεσκο πεσιμισμό, ο οποίος
εκπροσωπείται από τις θεωρίες της Μπάτλερ και των μαθητριών της. Ο
φεμινισμός της Μπάτλερ είναι, από πολλές απόψεις, πολύ πιο εύκολος από
τον παλιό φεμινισμό. Αυτό που λέει σε πολλές νέες ταλαντούχες γυναίκες
είναι ότι δεν πρέπει να εργαστούν για να αλλάξει ο νόμος, ή να έχουν
τροφή οι πεινασμένοι, ή να επιτεθούν στην εξουσία με τη βοήθεια μιας
θεωρίας που να υπηρετεί την πραγματική πολιτική. Μπορούν να κάνουν
πολιτική μέσα από την ασφάλεια των πανεπιστημιακών τους χώρων,
παραμένοντας στο συμβολικό πεδίο, και καταφεύγοντας σε ανατρεπτικές
προκλήσεις διαμέσου του λόγου και των χειρονομιών. Αυτό είναι περίπου
όλο κι όλο, λέει η θεωρία, που μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο πολιτικής
πράξης -δεν είναι αυτό ερεθιστικό και σαγηνευτικό; Ασφαλώς, με τον δικό
της τρόπο, η πολιτική αυτή είναι μια πολιτική της ελπίδας. Εκπαιδεύει
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τον κόσμο, ότι τώρα, μπορεί χωρίς να βάλει σε κίνδυνο την ασφάλειά του,
να κάνει κάτι τολμηρό. Αλλά αυτή η τόλμη περιορίζεται σε ένα επίπεδο
χειρονομίας, και στο βαθμό που το ιδεώδες της Μπάτλερ προτείνει ότι
αυτές οι συμβολικές χειρονομίες αποτελούν πραγματική πολιτική αλλαγή,
δεν προσφέρει παρά μια ψεύτικη ελπίδα. Οι πεινασμένες γυναίκες δεν
θα σιτιστούν, οι κακοποιημένες δεν θα βρούνε καταφύγιο, στις βιασμένες
δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη και οι γκέι και οι λεσβίες δεν θα αποκτήσουν
νομική προστασία.
Υπάρχει απόγνωση, εν τέλει, στην καρδιά του χαρούμενου
εγχειρήματος της Μπάτλερ. Η μεγάλη ελπίδα, η ελπίδα για έναν κόσμο
όπου θα επικρατεί η πραγματική δικαιοσύνη, όπου οι νόμοι και οι θεσμοί
θα προστατεύουν την ισότητα και την αξιοπρέπεια κάθε πολίτη, εξορίζεται
ή ακόμα και χλευάζεται σαν σεξουαλικά πληκτική. Η μοδάτη απραξία της
Μπάτλερ είναι μια κατανοητή απάντηση στη δυσκολία που υπάρχει να
πραγματοποιηθεί η δικαιοσύνη στην Αμερική. Παραμένει όμως μια κακή
απάντηση. Ο φεμινισμός απαιτεί κάτι περισσότερο και στις γυναίκες αξίζει
κάτι καλύτερο.

Ενάντια στο κεφάλαιο, ριζοσπαστικός φεμινισμός.
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Ελένα Ανδρές Γρανέλ

Mujeres Libres (Ελεύθερες Γυναίκες), 1936 – 1939.
Μια φεμινιστική ανάγνωση*
μετάφραση: Δ. Μαρκόπουλος

Ο αναρχισμός, ως κοινωνικό κίνημα που αποσκοπεί σε μια
συνολική, ανθρώπινη χειραφέτηση, σε μια ελευθερία που καθιστά δυνατή
την πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας, έδειξε από πολύ
νωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πρόβλημα της υποτέλειας των γυναικών,
κάτι που τον έκανε να ξεχωρίζει ιδιαίτερα από άλλα ιδεολογικά ρεύματα
του εργατικού κινήματος.Στην προοπτική τους για τη μελλοντική κοινωνία,
οι αναρχικοί πρότασσαν μια μη ιεραρχική κοινωνική οργάνωση, βασισμένη
στον κολλεκτιβισμό, την αυτοδιαχείριση και τον αυθορμητισμό, στην οποία
ο κομμουνισμός θα ήταν συμβατός με την ατομική ελευθερία. Για το
σκοπό αυτό θα έπρεπε να καταργηθεί το κράτος και το καπιταλιστικό
σύστημα παραγωγής, αφού στηρίζονται σε αυταρχικές και καταπιεστικές
σχέσεις. Συνειδητοποιώντας, ωστόσο, ότι ο τομέας της εργασίας δεν ήταν
ο μοναδικός χώρος ανάπτυξης κυριαρχικών και καταπιεστικών σχέσεων, οι
αναρχικοί θεώρησαν ότι μέσα στο επαναστατικό πρόταγμα, ουσιώδη ρόλο
κατείχε ένας μετασχηματισμός των προσωπικών σχέσεων ενώ θεμελιώδους
σημασίας ήταν και τα ζητήματα που σχετίζονταν με την οικογενειακή ζωή
και τη σεξουαλικότητα1.
* «Helena Andrés Granel, «Mujeres Libres (1936-1939). Una lectura feminista» (πρόκειται
για το κείμενο ενός «διεπιστημονικού σεμιναρίου γυναικείων σπουδών» του 2006, στο
πανεπιστήμιο της Σαραγόσα: http://www.lahaine.org/index.php?p=46466 )».
πανεπιστήμιο της Σαραγόσα: http://www.lahaine.org/index.php?p=46466 )».
1. Martha Ackelsberg, Mujeres Libres. El anarquismo y la lucha por la emancipación de las mujeres,
Βαρκελώνη, Virus, 2000· Álvarez Junco, La ideología política del anarquismo español 1868-1910,
Μαδρίτη, Siglo XXI, 1991.
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Από το σχίσμα της πρώτης Διεθνούς, η οποία είχε δημιουργηθεί στο
Λονδίνο το 1864, αναδύθηκαν τα δύο κύρια ρεύματα του επαναστατικού
κινήματος του 19ου και του 20ού αιώνα. Οι Μπακουνικοί, που αποβλήθηκαν
το 1872 από τη Διεθνή, απέρριψαν τον «επιστημονικό σοσιαλισμό» και
έδωσαν έμφαση στην ατομικότητα, την ελευθερία και τον αυθορμητισμό,
υπερασπιζόμενοι τις αρχές της αυτονομίας και της αποκέντρωσης, σε αντίθεση
με αυτό που θεώρησαν ως μαρξιστικό αυταρχισμό. Σε διάσταση με το
μαρξισμό που θεωρούσε ότι η χειραφέτηση των εργαζομένων θα μπορούσε
να επιτευχθεί μέσω της κατάκτησης της πολιτικής εξουσίας από την εργατική
τάξη, οι αναρχικοί υποστήριζαν τη διάλυση του κρατικού μηχανισμού, που
αντιπροσώπευε την άρνηση της ανθρώπινης ελευθερίας και είχε ως μοναδικό
λόγο ύπαρξης την προστασία των συμφερόντων της καπιταλιστικής τάξης2.

ανθρώπινης χειραφέτησης5. Έτσι, απέναντι στη μαρξιστική αντίληψη της
κατάληψης της κρατικής εξουσίας, ο αναρχισμός υποστηρίζει την κοινωνική
αλλαγή μέσα από μια διαδικασία πολιτιστικού μετασχηματισμού και ανάπτυξης
νέων μορφών σχέσεων, από τις οποίες θα έχουν αποκλειστεί η εξουσία και ο
εξαναγκασμός. Ο αναρχισμός δε θέτει το ζήτημα των παραγωγικών σχέσεων ως
κεντρικό για την κριτική της κατεστημένης κοινωνικής τάξης και γι’ αυτό δίνει
ιδιαίτερη σημασία στις ανισότητες που αναδύονται στις προσωπικές σχέσεις
καθώς και στο πρόβλημα της γυναικείας υποταγής. Μια σαφής κατανόηση των
πολιτικών διαστάσεων της σεξουαλικότητας και του σημαντικού ρόλου που
παίζει η οικογενειακή και σεξουαλική ζωή στη διαμόρφωση της κοινωνικής
τάξης θα κάνει τους αναρχικούς να θεωρήσουν τη σεξουαλική μεταρρύθμιση και
τη γυναικεία χειραφέτηση ως ουσιώδεις πτυχές της κοινωνικής επανάστασης.
Θα υπερασπιστούν, έτσι, τον ελεύθερο έρωτα, την ισότητα των φύλων και
την ανύψωση μιας νέας ηθικής που θα καταστρέψει την παλιά, αστική ηθική,
η οποία είναι στενά συνδεδεμένη με τις αξίες της καπιταλιστικής κοινωνίας.
Μέσω της πρότασης για μια νέα κοινωνική τάξη [orden] και μια αντιαυταρχική
ρύθμιση της σεξουαλικότητας, κληρονομιά του ουτοπικού σοσιαλισμού, ο
αναρχισμός συνέβαλε στην ανάδυση της φεμινιστικής συνείδησης.

Οι υπαρκτές αποκλίσεις ανάμεσα στον μαρξισμό και τον αναρχισμό
όσον αφορά τη διαδικασία της κοινωνικής επανάστασης περιλαμβάνουν και
διαφορετικούς τρόπους σύλληψης της διαδικασίας της γυναικείας χειραφέτησης.
Για το μαρξισμό, του οποίου η ανάλυση της καταπίεσης επικεντρωνόταν στο
οικονομικό πεδίο, όλες οι σχέσης κυριαρχίας και υποταγής είχαν τις ρίζες τους
στο σύστημα παραγωγής. Οι υλικές συνθήκες της ζωής καθορίζουν την ιδεολογική
υπερδομή, της οποίας μέρος αποτελούν οι κατασκευές του κοινωνικού φύλου.
Σύμφωνα με αυτή την οπτική, η χειραφέτηση των γυναικών είναι ένα θέμα που
θα λυθεί μέσα από την επανάσταση, η οποία θα μετασχηματίσει τις κοινωνικοοικονομικές δομές και, κατά συνέπεια, το σύνολο της κοινωνίας. Ο Έγκελς
στο έργο του Η καταγωγή της οικογένειας, της ατομικής ιδιοκτησίας και
του κράτους (1884), συσχέτιζε την πατριαρχία με τη διαίρεση της κοινωνίας
σε τάξεις3. Αργότερα, ο μαρξιστικός φεμινισμός επέμενε να τονίζει τη θέση
που κατείχαν οι γυναίκες στο σύστημα παραγωγής και την καταπίεση που
υφίσταντο ως παραγωγοί μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα, υποθέτοντας ότι
η καταπίεση αυτή θα μπορούσε να ξεπεραστεί μέσω της οικοδόμησης μιας
σοσιαλιστικής κοινωνίας4.
Απέναντι σε αυτή την προσεγγιση, ο αναρχισμός απέρριψε τον
οικονομικό ντετερμινισμό του μαρξισμού και κατανόησε την πολλαπλότητα
και την ποικιλία των σχέσεων κυριαρχίας παραδεχόμενος ότι μία οικονομική
ανοικοδόμηση, αν και είναι απαραίτητη, δεν αρκεί για την επίτευξη της
2. Véase Kolakowski, Las principales corrientes del marxismo, σσ. 247-263, Álvarez Junco, La ideología política del anarquismo español…, ό. π.
3. August Bebel, La mujer y el socialismo, Μαδρίτη, Akal, 1997.
4. Cecilia Toledo, «Mujeres: el género nos une, la clase nos divide», στο http://www.marxismalive.org/

Η βασική δομή του ισπανικού αναρχισμού, καθώς επίσης και
αντίστοιχων πολιτιστικών ομάδων, περιοριζόταν σε ένα επαναστατικό,
συνδικαλιστικό κίνημα που επικεντρωνόταν σε ένα οικονομικό, ταξικό αγώνα,
για την επιδίωξη μιας επανάστασης που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί
μέσα από την απαλλοτρίωση της αστικής τάξης και την κολλεκτιβοποίηση
των μέσων παραγωγής, θέτοντας τέρμα στην ταξική κοινωνία6. Σε αυτόν τον
αγώνα κεντρικό ρόλο θα είχε ο συνδικαλισμός των εργατών, παραμερίζοντας
σε δεύτερο πλάνο τα ειδικότερα προβλήματα των γυναικών, τη σημασία
των οποίων θα συνεχίζαμε να αγνοούμε ή ακόμα και να αρνούμαστε. Έτσι,
ο αγώνας ενάντια σε άλλα συστήματα καταπίεσης, όπως η πατριαρχία, θα
παραγκωνιζόταν μοιραία από τον αντικαπιταλιστικό αγώνα. Η αντίφαση που
διέτρεχε ένα ελευθεριακό κίνημα το οποίο υποστήριζε στη θεωρία τη γυναικεία
χειραφέτηση, αλλά διατηρούσε μια πατριαρχική πρακτική, θα οδηγήσει, όπως
θα δούμε, στην εμφάνιση της οργάνωσης Mujeres Libres, που θα υπερασπιστεί
τη χειραφέτηση των γυναικών ως ουσιαστική προύπόθεση για την κοινωνική
επανάσταση7.
5. Martha Ackelsberg, ό. π..
6. Antonio Bar, La CNT en los años rojos, Μαδρίτη, Akal, 1981.
7. «Εάν επιθυμούμε πραγματικά την κοινωνική επανάσταση, ας μην ξεχνάμε ότι η πρώτη της
αρχή είναι η οικονομική και πολιτική ισότητα όχι μόνο των τάξεων αλλά και των φύλων»: «El
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Η σεξουαλική μεταρρύθμιση στον ισπανικό αναρχισμό
Δεδομένου ότι η επανάσταση που υποστηρίζουν οι αναρχικοί δεν
νοείται αποκλειστικά ως μια τροποποίηση των παραγωγικών σχέσεων
και του οικονομικού συστήματος, αλλά ως ένας βαθύς ιδεολογικός και
πολιτιστικός μετασχηματισμός που επηρεάζει όλα τα πεδία της ανθρώπινης
ζωής (πολιτικό, οικονομικό, πολιτιστικό και σεξουαλικό), και καταργεί
τις σχέσεις κυριαρχίας, το σεξουαλικό ζήτημα θα είναι αποφασιστικής
σημασίας και θα συνδεθεί στενά με το πολιτικο-οικονομικό. Οι αναρχικές
προτάσεις για τη σεξουαλική μεταρρύθμιση, που βασίζονται στην εκτίμηση
της επίδρασης της σεξουαλικότητας στην πολιτική και κοινωνική ζωή και
στην ιδέα ότι είναι απαραίτητη μια νέα σεξουαλική ηθική, επικεντρώνονται
σε δύο πτυχές: τον ελεύθερο έρωτα και τον έλεγχο της γεννητικότητας.
Από τις αρχές του 20ού αιώνα υπήρχαν ελευθεριακοί κύκλοι που
υποστήριζαν τον έλεγχο της γεννητικότητας ως μια στρατηγική δράσης για
την εργατική και τη γυναικεία χειραφέτηση. Το νεο-μαλθουσιανό αναρχικό
κίνημα ερμήνευσε τις θωρίες του Μάλθους σύμφωνα με τις δικές του
ιδεολογικές αρχές8. Ο συγγραφέας αυτός, είχε υποστηρίξει ότι η ανάπτυξη
του πληθυσμού ακολουθούσε μια γεωμετρική πρόοδο ενώ αυτή των αγαθών
διαβίωσης μια αριθμητική πρόοδο, γεγονός που προκαλούσε μια σοβαρή
ανισορροπία. Επομένως, ήταν απαραίτητη μια μείωση του ποσοστού
γεννήσεων για να ανακοπεί η δυασανάλογη αύξηση του παγκόσμιου
πληθυσμού. Προς το σκοπό αυτό ο Μάλθους υποστήριξε την παρθενία
και τη σεξουαλική αποχή, χωρίς όμως ποτέ να υποστηρίξει τις μεθόδους
αντισύλληψης. Η ρήξη του νεομαλθουσιανισμού με τις ιδέες του Μάλθους
θα βασιστεί ακριβώς στην υπεράσπιση και τη διάδοση της αντισύλληψης ως
μορφής ελέγχου της γεννητικότητας9.
Ένας από τους εισηγητές του νεομαλθουσιανισμού στην Ισπανία
ήταν ο αναρχικός παιδαγωγός Francisco Ferrer Guardia, μέσα από
το ενημερωτικό δελτίο του Μοντέρνου σχολείου και της εφημερίδας
του Η Γενική Απεργία (La Huelga General). Στo σπίτι του, στο Παρίσι
problema sexual y la Revolución», Revista Mujeres Libres, τεύχος 9.
8. Σ.τ.μ.: Thomas Robert Malthus (1766-1834), βρετανός κλασικός οικονομολόγος και δημογράφος που έγινε γνωστός για τη θεωρία του σχετικά με την αποφασιστική σημασία του δημογραφικού παράγοντα και την ανάλυσή του για τη σχέση της φτώχειας με τη δημογραφική
αύξηση του πληθυσμού.
9. Félix Martí Ibáñez, «Consultorio médico-eugénico», Tiempos Nuevos, σ. 128.
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πραγματοποιήθηκε το 1900 το πρώτο διεθνές νεομαλθουσιανικό συνέδριο,
στο οποίο συμμετείχε επίσης η ρωσικής καταγωγής, βορειοαμερικανίδα
Emma Goldman. Το 1904, είχε δημιουργηθεί επίσης η Νεομαλθουσιανική
Λίγκα, γύρω από το περιοδικό Υγεία και Δύναμη, του Luis Bulffi, ο οποίος
το 1905 δημοσίευσε ένα φυλλάδιο με τον τίτλο Απεργία των κοιλιών10.
Οι ιδέες των νεομαλθουσιανών θα αρχίσουν να διαδίδονται ευρέως από
τη δεκαετία του ‘20, μέσω περιοδικών όπως το Συνειδητοποιημένη γενιά
και μελέτες, που δημοσίευαν άρθρα επαγγελματιών (γιατρών, νομικών,
δικηγόρων), επηρεασμένων από την ευγονική και τα ζητήματα υγείας,
καθώς και από αναρχικούς μεταρρυθμιστές. Και τα δύο ρεύματα της
σεξουαλικής μεταρρύθμισης, τόσο το ελευθεριακό όσο και αυτό στο οποίο
πρωταγωνιστούσε η επαγγελματική ελίτ, υπερασπίζονταν τη σεξουαλική
διαπαιδαγώγηση, τον λογικό έλεγχο της γεννητικότητας μέσω μεθόδων
αντισύλληψης, την κατάργηση της πορνείας, τον αγώνα ενάντια στα
αφροδίσια νοσήματα και τη συνειδητή μητρότητα11.
Οι αναρχικοί, σε αντίθεση με τους μεταρρυθμιστές που δε
συνδέονταν με το ελευθεριακό κίνημα, δεν αντιλαμβάνονταν αυτή τη
σεξουαλική μεταρρύθμιση ως κάτι απομονωμένο, αλλά το ενέτασσαν μέσα
στο ευρύτερο επαναστατικό πρόταγμα12. Οι κυριότεροι εκπρόσωποί τους,
οι γιατροί Isaac Puente και Félix Martí Ibáñez, κράτησαν επαναστατικές
θέσεις και δεν τοποθέτησαν τη σεξουαλική μεταρρύθμιση στο περιθώριο
του μετασχηματισμού των κοινωνικο-οικονομικών δομών. Ο Isaac Puente
υπήρξε ο θεωρητικός του ελευθεριακού κομμουνισμού και ο Félix Martí
Ibáñez υπερασπίστηκε την κοινωνικοποίηση της ιατρικής και την άρνηση
κάθε συνεργασίας της με τον πόλεμο και τον καπιταλισμό13.
Οι νεομαλθουσιανοί αναρχικοί θεώρησαν τον έλεγχο της
γεννητικότητας ως μια μορφή πολιτικής αντίστασης στο κεφάλαιο και τον
πόλεμο, καθώς την αντιλαμβάνονταν ως άρνηση της μαζικής παραγωγής
κρέατος για τα κανόνια, τους οίκους ανοχής, τις φυλακές και τα εργοστάσια.
Σε αντίθεση με άλλους αναρχικούς συγγραφείς που θεώρησαν τον έλεγχο
10. Eduard Masjuan, «Procreación consciente y discurso ambientalista: anarquismo y neomalthusianismo en España e Italia, 1900-1936», Ayer, τ. 46 (2002), σσ. 63-92.
11. Mary Nash, «La reforma sexual en el anarquismo español», στο Bert Hofmann (ed.), El
anarquismo español y sus tradiciones culturales, Μαδρίτη, Vervuet Iberoamericana, 1995.
12. Mary Nash, ό. π.
13. Ο Isaac Puente κατήγγειλε τον, υποστηρικτικό προς το καπιταλιστικό σύστημα, ρόλο της
ιατρικής, της οποίας η αληθινή αποστολή θα έπρεπε να περιλαμβάνει τον αγώνα ενάντια στη
φτώχεια: «La medicina ante el régimen capitalista», Estudios, Οκτώβριος του 1931, σ. 18.
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της γεννητικότητας ως τροχοπέδη για την προλεταριακή επανάσταση,
οι νεομαλθουσιανοί συνειδητοποίησαν ότι η διόγκωση του εργατικού
πληθυσμού ευνοούσε το κράτος, προκαλούσε ανεργία και φθηνότερο
εργατικό δυναμικό, ενώ εξέτρεφε, επιπλέον, και τους καπιταλιστικούς
στρατούς14. Έτσι, ο αναρχικός νεομαλθουσιανισμός θα προκαλέσει ένα ρεύμα
αντίδρασης στους λόγους που εκθείαζαν την ανάπτυξη του πληθυσμού
και τη γεννητικότητα και οι οποίοι υπήρξαν τόσο χαρακτηριστικοί των
ολοκληρωτικών καθεστώτων, όπως η δικτατορία του Primo de Rivera στην
Ισπανία (1923-1930) ή αυτή του Μουσολίνι στην Ιταλία. Κατά συνέπεια, ο
έλεγχος των γεννήσεων θα γινόταν εργαλείο χειραφέτησης στα χέρια του
προλεταριάτου, ένα «επαναστατικό όργανο» και ένα «μέσο κοινωνικής
πάλης». Με τα λόγια βραζιλιάνου αναρχικού María Lacerda de Moura: «τα
επικαλούμενα κίνητρα για την ενεργοποίηση της καταστολής ενάντια στις
νεομαλθουσιανές ιδέες συνοψίζονται στο ακόλουθο αστικο-καπιταλιστικόθρησκευτικό αξίωμα: η πατρίδα χρειάζεται στρατιώτες, το εργοστάσιο
εργάτες και η Εκκλησία πιστούς»15.

μητρότητας. Είναι δικαίωμα της ίδιας της γυναίκας να γίνει ή να μη
γίνει μητέρα. Χειραφέτηση της γυναίκας από τη σκλαβιά του φύλου της
σημαίνει χειραφέτηση από την ακατάπαυστη γεννητικότητα»19. Με τη
σειρά του, ο γάλλος, ατομικιστής αναρχικός Emile Armand ισχυριζόταν
ότι στην αναγκαστική μητρότητα «δεν είναι δυνατή ούτε η πνευματική
ούτε η σεξουαλική ούτε οποιουδήποτε άλλου είδους χειραφέτηση».
Αντιμέτωπος με την επικρατούσα αντίληψη που ταύτιζε τις γυναίκες με τη
μητρότητα, υποστήριζε ότι για τη γυναίκα «η αναπαραγωγή δεν είναι μια
απαραίτητη λειτουργία για τη ζωή. Οι μέθοδοι αντισύλληψης επιτρέπουν
στις συντρόφισσές μας να γίνουν μητέρες σύμφωνα με τη θέλησή τους.
Αποτελούν ένα επιπλέον μέσο αντίστασης ενάντια στην καταπίεση και τον
ντετερμινισμό των εξωτερικών συνθηκών»20.
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Ο Eduard Masjuan έχει περιγράψει τον αναρχικό
νεομαλθουσιανισμό ως «πρωτοοικολογικό, αντικαπιταλιστικό και
φεμινιστικό κίνημα πρώτης τάξης»16. Ο περιορισμός των γεννήσεων είναι
μια μορφή αντικαπιταλιστικής και αντιμιλιταριστικής, καθώς επίσης
και φεμινιστικής αντίστασης. Είναι επίσης ένα μέσο χειραφέτησης για
τις γυναίκες. Η María Lacerda de Moura κατήγγειλε ότι τόσο για τους
επαναστάτες όσο και για τους αντιδραστικούς, «η γυναίκα δεν είναι τίποτε
άλλο παρά μία μηχανή σχεδιασμένη να παράγει υλικό για τα κανόνια
ή τα οδοφράγματα. Για αυτούς, δεν υπάρχει το γυναικείο ζήτημα [...]
Η γυναίκα, για αυτούς, βρίσκεται στην υπηρεσία μιας αλόγιστης και μη
συνειδητής αναπαραγωγής. Είναι μόνο η γόνιμη και ανεξάντλητη μήτρα
προορισμένη να παράγει όχι μόνο αστούς στρατιώτες αλλά και κόκκινους
στρατιώτες της κοινωνικής επανάστασης»17. Ο αναρχικός γιατρός Isaac
Puente, που διακινούσε πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους αντισύλληψης
στον ελευθεριακό τύπο18, έγραφε ότι «από καμία άποψη δεν είναι τόσο
άξιος υπεράσπισης ο νεομαλθουσιανισμός όσο από αυτή της συνειδητής
14. «Sobre la procreación», Generación Consciente, Σεπτέμβριος 1923, σσ. 61-62.
15. María Lacerda de Moura, «La ley de Malthus», Estudios, Ιούνιος 1932, σσ. 7-9.
16. Eduard Masjuan, ό. π., σσ. 63-92.
17. Ό. π..

18. Isaac Puente, «Neomalthusianismo», Estudios, Νοέμβριος 1930.

Οι νεομαλθουσιανοί κατήγγειλαν τις καταστροφικές συνέπειες των
παράνομων πρακτικών έκτρωσης και ήταν υποστηρικτές της εθελοντικής
στείρωσης ως μέσου για την αποφυγή ανεπιθύμητων συλλήψεων: «Σε αυτό
το σημείο, όπως και σε όλα τα πράγματα, θέλουμε το άτομο (αρσενικό ή
θηλυκό) να είναι και να παραμένει εντελώς ελεύθερο. Το να απαγορευτεί
σε οποιονδήποτε να τεκνοποιήσει μας φαίνεται τόσο παράλογο και
επιζήμιο για την ελευθερία του όσο θα ήταν και ο εξαναγκασμός σε αυτό.
Πατέρας ή μητέρα γίνεται όποιος θέλει και μπορεί. Πρόκειται για ένα
ζήτημα καθαρά ατομικό»21.
Για τους αναρχικούς, ο μετασχηματισμός των τρόπων με τον οποίο
δομούνται οι σχέσεις ανάμεσα στα άτομα θα ευνοούσε την κοινωνική
αλλαγή. Σε ανοιχτή αντίθεση με οποιαδήποτε συμβατική κοινωνική ρύθμιση,
θα υπερασπιστούν τον ελεύθερο έρωτα ως εναλλακτική επιλογή αντί του
γάμου και της παραδοσιακής οικογένειας. Η τελευταία θεωρείται ως
ένας θεσμός αντεπαναστατικός, στενά συνδεδεμένος με τον καπιταλισμό
και την ατομική ιδιοκτησία, προορισμένος να αναπαράγει την κυρίαρχη
ιδεολογία22. Ο ορθολογιστής23 δάσκαλος Noja Ruiz υποστήριζε ότι
19. Isaac Puente, ό. π., σσ. 2-4.
20. Emile Armand, «Tesis individualista de la procreación voluntaria», Generación Consciente,
Απρίλιος 1925, σσ. 2-5.
21. Isaac Puente, «Neomalthusianismo», ό. π. και «La vasectomía», Estudios, Ιούνιος 1933,
σσ. 24-25. Βλ. επίσης Sebastián Faure, «Alrededor del asunto de las esterilizaciones», Estudios,
Ιούνιος 1935, σσ. 3-5.
22. Mary Nash, Mujer y movimiento obrero en España, Βαρκελώνη, Fontamara, 1981, σσ. 37-41.
23. Σ.τ.μ.: Οι ορθολογιστές δάσκαλοι υπήρξαν ένα διεθνές παιδαγωγικό κίνημα που επεδίωκε τη μεταρρύθμιση του κυρίαρχου συστήματος εκπαίδευσης και εμπνεόταν από την εμπειρία
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οποιαδήποτε μεταρρύθμιση της οικογένειας «προκαλεί θανάσιμο πλήγμα
στην εκάστοτε κοινωνική οργάνωση» και «εάν είναι αποτελεσματική,
ταράζει τα θεμέλια της κοινωνίας και πρέπει δικαίως να θεωρείται
ανατρεπτική»24. Στις αναρχικές κριτικές της οικογένειας και του γάμου
συναντάμε την απόρριψη της υποκρισίας της σεξουαλικής ζωής μέσα στην
καπιταλιστική κοινωνία, η οποία βασίζεται σε μια πουριτανική ηθική,
καθώς επίσης και στον αυταρχισμό και την εγγενώς ιεραρχική φύση της
παραδοσιακής οικογένειας, που λειτουργεί ως μέσο κοινωνικού ελέγχου
θεμελιωμένο στην ανδρική εξουσία και τη γυναικεία σκλαβιά.

διαδραματίζει το ρόλο ενός πράγματος, ενός αντικειμένου ευχαρίστησης,
που πάντα επιλέγεται αλλά σχεδόν ποτέ δε δικαιούται να επιλέξει»28.

Η Maria Lacerda de Moura είναι η συγγραφέας που, στο θέμα
της υπεράσπισης του ελεύθερου έρωτα, παρουσιάζει τις πιο έκδηλα
φεμινιστικές θέσεις. Οι κριτικές της ενάντια στο θεσμό της οικογένειας
έχουν ως στόχο τις σχέσεις κυριαρχίας που εγκαθιδρύονται στο εσωτερικό
της, εις βάρος της ελευθερίας των γυναικών: «Ο θεσμός της οικογένειας
βασίζεται στην άγνοια της γυναίκας, στην υποταγή και τη γυναικεία
σκλαβιά»25. Επίσης η μονογαμία αναπαράγει την ερωτική και σεξουαλική
δουλεία της γυναίκας και το κάνει με τον ίδιο τρόπο είτε πρόκειται για
το γάμο είτε πρόκειται για τις πιο ελεύθερες σχέσεις που κινούνται εκτός
νομιμότητας: «Νομίζουν, οι δυστυχοι, ότι η γυναίκα δεν είναι ούτε πρέπει
να είναι κύρια του σώματός της παρά να ανήκει αποκλειστικά σε έναν
άνδρα. Η συμπεριφορά τους είναι η ίδια με αυτή των υποστηρικτών του
γάμου -νόμιμου ή μη- αφού η μονογαμία και η παντοδύναμη οικογένεια
αποτελούν τη βάση και το στήριγμα της θρησκείας, του κράτους και της
ατομικής ιδιοκτησίας»26.
Ως συγγραφέας θα υπερασπιστεί την πολυγαμία, απορρίπτοντας
τόσο τη μονογαμία όσο και την ερωτική συντροφικότητα (camaraderie
amoureuse) που είχε προταθεί από τον Émile Armand. Ο τελευταίος είχε
υπερασπιστεί την αρχή «όλες για όλους και όλοι για όλες», κατευθύνοντας
την κριτική του ενάντια στη ζήλεια, την οποία χαρακτήριζε ως «αυταρχικό
συναίσθημα»27. Ωστόσο, και οι δύο θα αντιταχθούν στον «ερωτικό
κομμουνισμό» και το συνοθύλευμα στο οποίο «η γυναίκα εξακολουθεί να
του Μοντέρνου Σχολείου του αναρχικού παιδαγωγού Francisco Ferrer.
24. Noja Ruiz, «Amor libre», Estudios, Νοέμβριος 1930, σσ. 15-18.
25. María Lacerda de Moura, «¿Tiene sexo la inteligencia?», Estudios, Δεκέμβριος 1931, σσ.
10-13.
26. María Lacerda de Moura, «Los libertarios y el feminismο», Estudios, Ιούλιος 1932, σσ. 15-17.
27. É. Armand, La révolution sexuelle et la camaraderie amoureuse, 1934.

Σε αυτό το πλαίσιο, στην Ισπανία της δεκαετίας του ‘20, μια άλλη
ελευθεριακή γυναίκα θα ασχοληθεί εκτενώς με το θέμα, δημοσιεύοντας
μία σειρά άρθρων στο Revista Blanca29, στα οποία εκθέτει τις βασικές
ιδέες της σχετικά με τον έρωτα και το φεμινισμό. Η Federica Montseny
θα αντιταχθεί και αυτή στην έννοια της συντροφικότητας του Armand,
προτείνοντας ένα νέο μοντέλο, αυτό της γυναίκας που δεν υποτάσσεται
στον κοινωνικό περίγυρο, εξεγείρεται ενάντια στους εξαναγκασμούς της
ηθικής και προτάσσει τον έρωτα ως πόθο για τη βελτίωσή της. Αλλά και
η οικογένεια, για εκείνη, στηρίζεται στην υποταγή της γυναίκας. Για αυτό
και πρέπει η ίδια να πειστεί ότι ο νόμιμος γάμος ή η ελεύθερη σχέση,
οποιαδήποτε μορφή ρύθμισης του έρωτα, βασισμένη στη συμβίωση, είναι
επιβλαβής για την ίδια. Η συγγραφέας επιμένει στην ιδέα ότι ακόμα και
στις ελεύθερες σχέσεις η γυναίκα εξακολουθεί να είναι σε υποδεέστερη
θέση ως προς τον άνδρα και προτείνει ως λύση την ατομικοποίηση, τον
έρωτα χωρίς συνύπαρξη και την εξαφάνιση της οικογενειακής εστίας30.
Από την πλευρά της, η Amparo Poch, μια από τις ιδρύτριες των
Mujeres Libres, επιτέθηκε στη διπρόσωπη ερωτική ηθική, που στηρίζεται τόσο
στο γάμο όσο και στην πορνεία, υπερασπίστηκε τη σεξουαλική ελευθερία
των γυναικών και το δικαίωμά τους στην ερωτική ευχαρίστηση και τάχθηκε
υπέρ του ελεύθερου έρωτα, απορρίπτοντας την αρχή της μονογαμίας την
οποία συσχέτιζε με τον καπιταλισμό και την ατομική ιδιοκτησία: «Όλο
το καταπιεστικό τερατούργημα του καπιταλισμού υπερασπίζεται τη
μονογαμία στους ερωτικούς του κώδικες, γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι
μόνο η κατάρρευση αυτού του ισχυρού στηρίγματος θα φέρει μια αληθινή
επανάσταση. Ανθρώπινο ζευγάρι, ατομική ιδιοκτησία, καπιταλισμός: τρεις
αρχές που αλληλουποστηρίζονται»31. Το ενδιαφέρον αυτού του λόγου
έγκειται στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη σεξουαλικότητα ως
ένα ανατρεπτικό παράγοντα που μπορεί να αποτελέσει μέσο κοινωνικού
μετασχηματισμού και να συμβάλει στην αλλαγή των κοινωνικο-οικονομικών
δομών, ταυτόχρονα με τη μεταμόρφωση των σχέσεων των δύο φύλων.
28. María Lacerda de Moura, «El amor plural frente a la camaradería amorosa», Estudios,
Μάιος 1934, σσ. 22-23; «¿Qué es el amor plural?», Estudios, Απρίλιος 1934, σσ. 24-25.
29. Σ.τ.μ.: Ισπανικό αναρχικό περιοδικό με θέσεις κριτικές προς τις απόψεις της CNT.
30. Federica Montseny, «La mujer, problema del hombre IV», La Revista Blanca, 15/04/1927, σσ.
679-682· «Intermedio polémico: Armand y La Victoria», La Revista Blanca, 01/07/1927, σσ. 79-82.
31. Amparo Poch y Gascón, «Prólogo a El matrimonio libre [του Pedro Ribelles Pla]», στο βιβλίο της
Αntonina Rodrigo, Amparo Poch y Gascón. Textos de una médica libertaria, Diputación de Zaragoza, 2002.
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Ο αναρχισμός και το γυναικείο ζήτημα: η καταγωγή των Mujeres Libres
Έχουμε ήδη επισημάνει την αντίφαση ανάμεσα στη θεωρία και
την πρακτική του αναρχισμού όσον αφορά το ζήτημα της γυναικείας
χειραφέτησης. Η κύρια αναρχική ένωση στην Ισπανία, η Εθνική
Συνομοσπονδία Εργασίας (CNT), από την ίδρυσή της το 1910, είχε δείξει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κοινωνική κατάσταση των γυναικών και για
τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευθεί η χειραφέτησή τους, ενώ είχε
κηρύξει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, καλώντας τις τελευταίες
να συνδικαλιστούν. Ωστόσο, και παρά τη θεωρητική αυτή εξίσωση, η
συνδικαλιστική πρακτική, που ήταν επικεντρωμένη στην οικονομική πάλη,
υπήρξε έντονα πατριαρχική. Θεωρήθηκε ότι οι γυναίκες έπρεπε απλά να
ενσωματωθούν στον απελευθερωτικό αγώνα, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι
δυσκολίες που αντιμετώπιζαν μέσα στους εργατικούς κύκλους, εξαιτίας
της σεξιστικής στάσης των συντρόφων τους, η οποία συνέβαλε στην
περιθωριοποίησή τους μέσα στα συνδικάτα και τους συλλόγους. Αυτή η
εμπειρία θα έκανε τις αναρχικές γυναίκες να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη
να προσεγγίσουν οι ίδιες, με το δικό τους τρόπο, το γυναικείο ζήτημα,
εφόσον αυτό, πέρα από τη θεωρία, δεν είχε επιλυθεί στις ελευθεριακές
οργανώσεις όπου οι ενεργές, επαναστάτριες γυναίκες αποτελούσαν
μειοψηφία. Στη διαπίστωση αυτής της αντίφασης τοποθετείται η προέλευση
των Mujeres Libres ως αναρχο-φεμινιστικής οργάνωσης που θα προτείνει
ένα διπλό αγώνα: τον αγώνα ενάντια στο κράτος και το καπιταλιστικό
σύστημα, από τη μια μεριά, και τον αγώνα ενάντια στην πατριαρχία, από
την άλλη, υποστηρίζοντας τη χειραφέτηση των εργαζόμενων γυναικών που
υφίστανται μια διπλή σκλαβιά: την ταξική και την έμφυλη.
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ήταν οι Apolonia de Castro, Felisa de Castro, Maruja Boadas, María Cerdán,
Nicolasa Gutiérrez, Soledad Estorach, Elodia Pou και Conchita Liaño, έχοντας
την υποστήριξη και τη συνεργασία επιφανών και έμπειρων αγωνιστριών,
όπως η δασκάλα Pilar Grangel, η Libertad Ródenas και η Áurea Cuadrado,
που θα γινόταν διευθύντρια του Σπιτιού της Μητρότητας στη Βαρκελώνη
κατά τη διάρκεια του πολέμου33.
Το όνομα που επέλεξαν, Πολιτιστική Ομάδα Γυναικών, ήταν ήδη
ενδεικτικό του τομέα δράσης τους, που περιοριζόταν στη συνειδητοποίηση
και την πρόσληψη εμπειριών, πέρα από το αυστηρά συνδικαλιστικό
επίπεδο. Η ομάδα όφειλε να προάγει η ίδια σχέσεις αλληλεγγύης ανάμεσα
στις γυναίκες, ώστε να βοηθιούνται αμοιβαία μπροστά σε εκείνες τις
ειδικές δυσκολίες που, ως γυναίκες, αντιμετώπιζαν στην αγωνιστική
τους δραστηριότητα [actividad militante]. Μια από τις συμφωνίες τους,
για παράδειγμα, ήταν η καθιέρωση της φύλαξης όλων των παιδιών σε
βάρδιες, όπου θα συμμετείχαν όλες τους εναλλάξ, επιτρέποντας έτσι στις
μητέρες να συμμετέχουν στις συνδικαλιστικές συνεδριάσεις. Η έλλειψη,
όμως, ενός δικού τους χώρου περιόριζε τις δυνατότητες δράσης τους. Παρ’
όλα αυτά, κατάφεραν να οργανώσουν μια πετυχημένη συγκέντρωση στο
θέατρο Ολύμπια στη Βαρκελώνη. Όταν ζητήθηκε βοήθεια από την Federica
Montseny, εκείνη, πάντα επιφυλακτική στις γυναικείες ομάδες, αρνήθηκε
την πρόταση. Επίσης, συνεργάστηκαν ενεργά στην εκστρατεία αλληλεγγύης
που οργάνωσε η CNT για τη γενική απεργία στη Σαραγόσα το 1934, κατά
την οποία πολλές καταλανικές οικογένειες υποδέχτηκαν τα παιδιά των
απεργών και ήρθαν σε επαφή με τις μητέρες από την περιοχή αυτή34.

Στα τέλη του 1934 είχε ήδη ιδρυθεί στη Βαρκελώνη ο Γυναικείος
Πολιτιστικός Όμιλος (Grupo Cultural Femenino) που θα μετατρεπόταν
αργότερα στην Ομάδα Ελεύθερες Γυναίκες (Agrupacion Mujeres Libres). Η
πρωτοβουλία προήλθε από μια μικρή ομάδα νέων επαναστατριών από
τα συνδικάτα και τους ελευθεριακούς συλλόγους32 [ateneos] με σκοπό να
εργαστεί για τη γυναικεία συνειδητοποίηση που θα οδηγήσει στην ενεργό
συμμετοχή τους στον κοινωνικό αγώνα. Εμπνευστές αυτής της ομάδας

Ο δεύτερος αρχικός πυρήνας των Mujeres Libres είχε την προέλευσή
του στη Μαδρίτη και συνδέθηκε με την έκδοση ενός περιοδικού γραμμένου
αποκλειστικά από αναρχικές γυναίκες. Το έντυπο αυτό προέκυψε από
την ανεξάρτητη πρωτοβουλία της συγγραφέα Lucía Sánchez Saornil,
της δημοσιογράφου Mercedes Comaposada και της γιατρού Amparo
Poch, καθώς τις απασχολούσε και τις τρεις το γεγονός ότι το αναρχικό
κίνημα δεν έδινε σημασία στην κοινωνική εκπαίδευση των γυναικών.
Το περιοδικό Mujeres Libres κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1936, τρεις

32. Σ.τ.μ.: Οι εν λόγω σύλλογοι ξεπήδησαν από την παράδοση του εργατικού κινήματος στην
Ισπανία και αναπτύχθηκαν κυρίως την περίοδο 1880-1930. Εκτός από τη σπουδαία δουλειά
που έκαναν για την εκπαίδευση και την πολιτιστική επιμόρφωση της, παραγκωνισμένης από
τους επίσημους θεσμούς, εργατικής τάξης, συμμετείχαν ενεργά στην πολιτική ζωή είτε από
θέσεις ρεπουμπλικανικές και αριστερές είτε από αναρχοσυνδικαλιστικές.

33. Sara Berenguer, Entre el sol y la tormenta. Revolución, guerra y exilio de una mujer libre, Βαλένθια, L’Eixam, 2004, σσ. 211-215.
34. Sara Berenguer, ό. π., σσ. 211-215. Βλ. επισης: Mujeres Libres. Luchadoras libertarias, Μαδρίτη, Fundación Anselmo Lorenzo, 1999, σσ. 49-50, και Mary Nash, Mujer y movimiento obrero
en España, Βαρκελώνη, Fontamara, 1981, σσ. 86-88.
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μήνες πριν το στρατιωτικό πραξικόπημα εναντίον του Κοινοβουλευτικού
καθεστώτος [Republica], μετά από μια μακρά διαδικασία προετοιμασίας
και πολυάριθμων επεισοδίων, ανάμεσα στα οποία συγκαταλέγεται και
η πολύ μικρή στήριξη της εφημερίδας Εργατική Αλληλεγγύη35, η οποία
αρχικά ούτε καν προπαγάνδισε την καινούρια έκδοση36.

που είχε εκφράσει τη στήριξή του και την πρόθεσή του να συνεργαστεί στο
περιοδικό40. Παρόμοια απάντηση έλαβε και ο Morales Guzmán: «Όπως
βλέπετε, λάβαμε την εργασία σας, την οποία και σας επιστρέφουμε αφού
έχουμε δεχτεί ως κανόνα ότι το περιοδικό θα γράφεται αποκλειστικά από
γυναίκες. Συνειδητοποιούμε ότι ο προσανατολισμός της γυναίκας είναι
κάτι αποκλειστικά δικό μας, εμάς των γυναικών»41.

Το περιοδικό απευθυνόταν στις γυναίκες της εργατικής τάξης με
την πρόθεση να τις προσελκύσει προς τις ελευθεριακές ιδέες, αλλά δεν
αυτοπροσδιοριζόταν ως αναρχικό, προς αποφυγή μιας επιφύλαξης που
θα μπορούσε να προκληθεί: «δεν είναι η στιγμή για ένα περιοδικό “με
γραμμή” γιατί αυτό αντί να ευνοήσει τα σχέδιά μας, ίσως τα βλάψει λόγω
της θεωρητικής άγνοιας των γυναικών [...] Η λέξη “αναρχισμός” φοβίζει
πολύ τις γυναίκες»37.
Ζήτησαν επίσης τη συνεργασία γυναικών που, λόγω του κύρους
τους εντός του ελευθεριακού κινήματος, μπορούσαν να προσδώσουν
νομιμοποίηση στο εγχείρημα, όπως η Emma Goldman, που προσέφερε
την άμεση συνεργασία της, γράφοντας ένα άρθρο στο πρώτο τεύχος ή η
Federica Montseny που, ωστόσο, έδειξε απροθυμία για συμμετοχή σε κάτι
που θεωρούσε ως ένα αποσχιστικό σχέδιο38. Είναι σημαντικό να τονιστεί
ότι, παρά την αναζήτηση οικονομικής και υλικής βοήθειας, το περιοδικό
συντάχθηκε και εκδόθηκε αποκλειστικά από γυναίκες, απορρίπτοντας τις
προτάσεις εθελοντικής συνεισφοράς από άνδρες (ανάμεσά τους οι Hernández
Domenech, Morales Guzmán και Mariano Gallardo)39: «Εκτιμούμε πολύ
την προσφορά σας για συνεργασία, ωστόσο την αρνούμαστε εγκάρδια
γιατί έχουμε αποφασίσει ότι το περιοδικό θα εκδίδεται εξ ολοκλήρου από
γυναίκες· γνωρίζουμε από την εμπειρία μας ότι εσείς οι άνδρες, όσο καλή
πρόθεση κι αν έχετε, δύσκολα θα προσεγγίσετε με εύστοχο τρόπο αυτό
το θέμα», έγραφαν ως απάντηση στον ελευθεριακό Hernández Domenech
35. Σ.τ.μ.: Solidaridad Obrera, επίσημη εφημερίδα της CNT-AIT.
36. Η συντακτική επιτροπή του περιοδικού θα έγραφε μία επιστολή στο διευθυντή της Εργατικής Αλληλεγγύης, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για την έλλειψη ενδιαφέροντος και
υποστήριξης από την αναρχοσυνδικαλιστική εφημερίδα: «Το πιο ενδεδειγμένο θα ήταν να
μας το είχατε δηλώσει με σαφήνεια, εάν πιστέυατε ότι το έργο μας δεν ήταν άξιο προβολής»
(βλ. σχετικά Jesús María Montero Barrado, Anarcofeminismo en España. La Revista Mujeres Libres
antes de la guerra civil, Μαδρίτη, Fundación Anselmo Lorenzo, 2003, σ. 163).
37. Γράμμα στην Lola Iturbe, 18/04/1936. Παρατίθεται στο Montero Barrado, ό. π., σ. 143.
38. Ό. π., σσ. 34-38.
39. Martha Ackelsberg, Mujeres Libres. El anarquismo y la lucha por la emancipación de las mujeres,
Βαρκελώνη, Virus, 2000, σσ. 164-168.

Στις σελίδες της Εργατικής Αλληλεγγύης τους τελευταίους μήνες
του 1935, η Lucía Sánchez Saornil είχε ήδη εκφράσει στο γραμματέα
της CNT, Mariano R. Vázquez, την πρόθεσή της να δημιουργήσει ένα
ανεξάρτητο, φεμινιστικό όργανο, αφού ανέλυσε τη θέση των γυναικών στον
αναρχοσυνδικαλισμό και εξέφρασε την ακλόνητη πεποίθησή της για την
ανάγκη της γυναικείας συνεισφοράς στον ελευθεριακό αγώνα. Σε αυτή τη
σειρά άρθρων, που φέρουν τον τίτλο «Το γυναικείο ζήτημα στους κύκλους
μας», η Lucía ασκεί κριτική στην τάση που θεωρεί το γυναικείο ζήτημα ως
ένα θέμα δευτερεύον και ήσσονος σημασίας, ενώ εκφράζει την απογοήτευσή
της για τη στάση των ανδρών, αναρχικών συντρόφων.
Ο Mariano Vázquez, σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στις 10 Οκτωβρίου
του 1935, υποστήριζε ότι στις γυναίκες αντιστοιχούσε, από τη φύση τους,
ένας ρόλος ισοτιμίας και όχι κατωτερότητας σε σχέση με τον άνδρα.
Ωστόσο, καλούσε τις γυναίκες να αναγνωρίσουν και τη δικιά τους ευθύνη
για τη σκλαβιά που υφίστανται: «Δεν έχουμε συμφωνήσει ότι υπεύθυνος
για την ανισότητα δεν είναι μόνο αυτός που διατάζει αλλά επίσης και
αυτός που υπακούει; Αν είναι έτσι, πρέπει να παραδεχτούμε ότι δε φτάνει
μόνο να κατηγορούμε τον άνδρας, επειδή φέρεται σαν τύραννος: φταίει
και η γυναίκα που συναινεί στο να είναι σκλάβα». Υποστηρίζει επίσης ότι
είναι πολύ λογικό, φυσικό και ανθρώπινο ότι το αρσενικό ευχαριστιέται να
έχει στη διάθεσή του μια υπηρέτρια, εφόσον προτιμά να διατάζει παρά να
υπακούει. Με τον ίδιο τρόπο που η αστική τάξη δε θα παραχωρήσει την
προνομιακή θέση της ως προς το προλεταριάτο, έτσι και ο άνδρας δε θα
το κάνει σε σχέση με τη γυναίκα. Γι’ αυτό πρέπει οι γυναίκες να πάρουν
την πρωτοβουλία για την ίδια τους τη χειραφέτηση, όπως ακριβώς και οι
εργαζόμενοι42.
Σε αυτά τα άρθρα η Lucía εκθέτει τις βασικές ιδέες της φεμινιστικής
40. Γράμμα της συντακτικής επιτροπής στον P. Hernández Domenech, 27/05/1936.
41. Γράμμα της συντακτικής επιτροπής στον A. Morales Guzmán, 14/06/1936.
42. Mariano R. Vázquez, «Por la elevación social de la mujer», Solidaridad Obrera, 10/10/1935, σ. 4.
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σκέψης, καταλήγοντας ότι το γυναικείο ζήτημα είναι απολύτως πρωτεύον,
δεδομένου ότι σχετίζεται όχι μόνο με τη χειραφέτηση των γυναικών,
αλλά και με τη συμβολή τους στο δημιουργικό, επαναστατικό έργο και
την ανοικοδόμηση της νέας κοινωνίας. Αυτές οι ιδέες προέρχονται κατά
ένα μέρος από τις αντιλήψεις της για τη σεξουαλική διαφορά και κατά
ένα άλλο από την πεποίθηση ότι οι γυναίκες αποτελούν μια ειδική και
ξεχωριστή κοινωνική ομάδα με συγκεκριμένα προβλήματα. Σε αυτή τη
βάση, δεν προτείνει την άκριτη ενσωμάτωση της γυναίκας στα συνδικάτα,
αλλά μια συνειδητοποίηση και εκπαίδευση που θα τη βάλει «σε θέση να
κατανοήσει την ανάγκη αυτής της οργάνωσης»43.

οδηγούσε σε μια αντεπαναστατική και συντηρητική νοοτροπία. Σύμφωνα
με αυτήν την ιδέα, ευρέως διαδεδομένη σε διάφορα κομμάτια της ισπανικής
αριστεράς, η γυναίκα θα έπαιζε πρακτικά ένα ρόλο αντεπαναστατικό,
λόγω μιας θρησκευτικής δεισιδαιμονίας, βαθειάς ριζωμένης στη νοοτροπία
της. Της καταμαρτυρείται, επιπλέον, η υποτιθέμενη έλλειψη ενδιαφέροντος
για τα προβλήματα και τους κοινωνικούς αγώνες. Σε αυτό το πλαίσιο, το
γυναικείο ζήτημα απλά παρέμενε, στο μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων,
συνδεδεμένο με τον αντικληρικαλισμό. Η χριστιανική θρησκεία ήταν
υπεύθυνη για την πολιτιστική καθυστέρηση των γυναικών και τις μετέτρεπε
σε θεματοφύλακες της κοινωνικής τάξης και της παραδοσιακής ηθικής.
Αποστολή της γυναίκας ήταν επομένως η διαιώνιση και η αναπαραγωγή
της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων, καθώς και η αναπαραγωγή του είδους,
σε αντίθεση με τον άνδρα που υποτίθεται ότι αντιπροσώπευε την πρόοδο,
την παραγωγικότητα και την καινοτομία.

H Lucía επικρίνει τη θέση του Mariano Vázquez, υποστηρίζοντας
ότι το να κατηγορεί κανείς τις γυναίκες για την ίδια τους τη δουλεία
αντιστοιχεί σε μια ανδρική οπτική: «Έξω από το δικό μας στρατόπεδο
είναι πολύ κατανοητό ότι ο άνθρωπος επιθυμεί να διατηρεί την ηγεμονία
του και αισθάνεται ευχαριστημένος με το να έχει μια σκλάβα [...] Αλλά
εγώ δε μιλούσα για όλους τους ανθρώπους, μιλούσα αποκλειστικά για τους
αναρχικούς [...] ο εχθρός όλων των τυραννιών είναι υποχρεωμένος, αν θέλει
να είναι συνεπής με τις ιδέες του, να ξεκινήσει να στοχεύει οποιοδήποτε
προνόμιο του δεσποτισμού νιώθει να επιθυμεί και ο ίδιος». Ο αναρχικός, κι
επιμένει ότι αναφέρεται στον αναρχικό, πρέπει να αναγνωρίζει τη γυναίκα
ως ισότιμη, μιας και «το αντίθετο θα είναι μεν πολύ “ανθρώπινο” αλλά δε θα
είναι αναρχικό [...] Αναρχικό θα είναι να αφήσουμε τη γυναίκα να ενεργήσει
προς όφελος της ελευθερίας της, χωρίς κηδεμονίες ή εξαναγκασμούς»44.
Η Lucía Sánchez αντιλαμβάνεται έτσι ως πρωταρχικό στόχο
τη δημιουργία μιας αυτόνομης οργάνωσης των γυναικών γύρω από το
περιοδικό. Οι Mujeres Libres θα γεννηθούν έτσι με σκοπό την εκπαίδευση και
την ανύψωση του πολιτιστικού επιπέδου των γυναικών, συνθήκη ουσιαστική
για τη χειραφέτησή τους όπως και για την επαναστατική συνειδητοποίησή
τους και την ένταξή τους στον αναρχοσυνδικαλιστικό αγώνα.
Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η γυναίκα θεωρούνταν συνήθως
ως παράγοντας οπισθοδρόμησης: όχι μόνο εξαιτίας του γεγονότος ότι η
παραδοσιακή οικογένεια εξυπηρετούσε και τη λειτουργία της μετάδοσης
της κυρίαρχης ιδεολογίας, αλλά και λόγω της ίδια της της άγνοιας που την
43. Lucía Sánchez Saornil, «Resumen al margen de la cuestión femenina. Para el compañero
M. R. Vázquez», Solidaridad Obrera, 08/11/1935, σ. 2.
44. Ό. π.

Η ίδια η Federica Montseny αντιλαμβανόταν πάντα τον εαυτό της
ως μια γυναίκα που ξεπερνούσε ατομικά τον κοινό τύπο της γυναίκας
στην Ισπανία. Είχε τονίσει τη γυναικεία άγνοια και σκλαβιά ως παράγοντα
κοινωνικής καθυστέρησης, εκφράζοντας με πολύ σκληρό τρόπο το τι ήταν
και τι παρέμεναν οι γυναίκες: «υπάλληλοι στο σπίτι, υπηρέτριες του παπά,
ιέρειες του Θεού αλλά και της Θεάς συνήθειας, αποκλεισμένες από κάθε
καινοτομία, χωρίς ορίζοντες πέρα από το γάμο και την τεκνοποιία [...] Όπως
είναι φυσικό, ως σκλάβα, έχει η ίδια σκλαβωθεί, ως αποχαυνωμένη, έχει η
ίδια αποχαυνωθεί [...] Μια γυναίκα αγράμματη, βραδύνους, αρνητική στην
πρόοδο· μια γυναίκα που προσεύχεται ενώ ο άνδρας μάχεται, που μεταδίδει
στα παιδιά της όλες τις προκαταλήψεις και τις δεισιδαιμονίες της»45. Έτσι,
χαρακτηρίζει με σκληρά λόγια τη γυναίκα ως «αρνητική δύναμη, τρομερό
και ανυπολόγιστο παράγοντα οπισθοδρόμησης και αλυσίδα που μας κρατά
δεμένους στο χθες», μια γυναίκα που «δεν ανησυχεί για τη μελλοντική
κοινωνία, για την οποία το μέλλον συμπυκνώνεται στο πρόσκαιρο αύριο,
όταν θα πάει για ψώνια ή θα βάλει μπουγάδα»46. Για αυτήν, η γυναικεία
χειραφέτηση και η ανάπτυξη μιας καινούριας θηλυκής προσωπικότητας που
σπάει αυτό το πρότυπο ή το μοντέλο είναι απαραίτητη για την επιτυχία
της κοινωνικής επανάστασης. Ωστόσο, η Federica Montseny υποστηρίζει
μια λύση ατομική, προτείνοντας έναν νέο τύπο γυναίκας που θα αναδυθεί,
θα υπερβεί την ατομική βάση και θα εξεγερθεί ενάντια στους περιορισμούς
45. Federica Montseny, «La mujer, problema del hombre II», La Revista Blanca, 01/02/1927,
σσ. 527-530.
46. Ό. π.
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που επιβάλλονται από το περιβάλλον. Απέναντι σε αυτήν την ατομικιστική
προσέγγιση, οι Mujeres Libres, μέσω μιας οπτικής πιο προσαρμοσμένης στην
πραγματικότητα και την κοινωνική κατάσταση των γυναικών της εργατικής
τάξης, θα αντιληφθούν ότι η χειραφέτησή τους απαιτεί λύσεις συλλογικές,
ένα ευρύ έργο εκπαίδευσης και συνειδητοποίησης, στο οποίο θα πρέπει
επίσης να κατευθύνουν τη ριζοσπαστικότητα του λόγου τους47.

μιας φεμινιστικής συνεισφοράς στην αναρχική κοινωνική επανάσταση.
Έτσι, η οργάνωση των γυναικών δε γίνεται αντιληπτή ούτε ως το θηλυκό
κομμάτι της Αναρχικής Ομοσπονδίας Ιβηρικής (FAI) ούτε ως ένα απλό
παράρτημα του συνδικαλιστικού κινήματος, αλλά ως αυτόνομη οργάνωση
ιδεολογικής συγκρότησης των γυναικών, οι οποίες ως συνειδητά άτομα,
αυτο-καθορίζονται μέσα από τη δική τους γυναικεία οπτική49.

Ο ουσιαστικός σκοπός των Mujeres Libres ήταν να δημιουργήσουν
μια συνειδητοποιημένη γυναικεία δύναμη που θα λειτουργήσει ως
εμπροσθοφυλακή της επανάστασης48. Με δεδομένη την έκδηλη εχθρότητα
των υπόλοιπων οργανώσεων του ελευθεριακού κινήματος απέναντι στην
ύπαρξη μιας καθαρά φεμινιστικής ομάδας στο εσωτερικό του, οι Mujeres
Libres θα αισθανθούν την ανάγκη να δικαιολογούν και να νομιμοποιούν
συνεχώς το έργο τους στα μάτια των συντρόφων τους. Γι’ αυτό και
συναντάμε μια λεπτομερή έκθεση των λόγων ύπαρξής τους, που μας
προσφέρουν τη δυνατότητα να κατανοήσουμε την οπτική τους γωνία όσον
αφορά τη χειραφέτηση των γυναικών και τον ειδικό ρόλο τους εντός του
ελευθεριακού κινήματος. Για τις Mujeres Libres υπάρχει ένα πρόβλημα,
ειδικά γυναικείο μιας και οι γυναίκες βρίσκονται σε συνθήκες ανισότητας
απέναντι τους άνδρες, ως προς τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα και
υφίστανται μια τριπλή σκλαβιά: της άγνοιας, του φύλου και της οικονομικής
ανισότητας. Είναι επομένως απαραίτητο να δουλέψουν με ξεχωριστό τρόπο
μέσα στους γυναικείους τομείς της κοινωνίας, «διαχέοντας σε αυτούς, με
διακριτικότητα και προσοχή, μια αυθόρμητη τάση προς τις ελευθεριακές
ιδέες», παράλληλα με τη διάδοση αυτών των ιδεών μέσω ενός έντυπου
οργάνου, του ομώνυμου περιοδικού, που θα διευθύνεται αποκλειστικά από
αναρχικές γυναίκες. Είναι αναγκαία επίσης μια οργάνωση που θα διαχέει
τους προβληματισμούς και τις δραστηριότητες των γυναικών μέσα σε ένα
πλαίσιο ιδιαίτερα έντονης πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής. Όσον
αφορά το περιοδικό, θα έπρεπε να οργανωθούν ομάδες που θα αποκτούσαν
μια δομή, οργανώνοντας «αυτό το θηλυκό κομμάτι που αποστρέφεται την
πολιτική», στα πλαίσια ενός διπλού σκοπού: τη βελτίωση της κοινωνικής
θέσης της γυναίκας και την ενεργό ένταξή της στην αναρχοσυνδικαλιστική
πάλη. Οι Mujeres Libres θα συνδέσουν το γυναικείο με το κοινωνικό ζήτημα,
εκπαιδεύοντας τη γυναίκα ώστε να την καταστήσουν ατομικά ικανή να
συμβάλει στην οικοδόμηση της μελλοντικής κοινωνίας, μέσα στα πλαίσια

Τόσο η Karen Offen50 όσο και η Mary Nash51 υπογράμμισαν την
ανάγκη να διευρυνθεί ο ορισμός του ιστορικού φεμινισμού. Παραδοσιακά,
η σύγκριση ανάμεσα στο φεμινισμό και το κίνημα των Σουφραζετών έχει
διαμορφώσει την αντίληψη ότι στην Ισπανία δεν είχε αναπτυχθεί ένα ισχυρό,
φεμινιστικό κίνημα. Πράγματι, λόγω των ιδιότυπων χαρακτηριστικών της
χώρας, ο πολιτικός φεμινισμός ως σύμβολο ισότητας δε γνώρισε σημαντική
άνθηση σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στην Αγγλία και τη Β. Αμερική. Στην
περίπτωση της Ισπανίας, παρά την ύπαρξη μικρών πυρήνων Σουφραζετών,
επικράτησε ένας φεμινισμός κοινωνικού χαρακτήρα που περιφρόνησε τον
αγώνα για την κατάκτηση πολιτικών δικαιωμάτων και προτίμησε να στραφεί
σε διεκδικήσεις σε εργατικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, προσπαθώντας,
σε μερικές περιπτώσεις, να αντλήσει νομιμοποίηση μέσω μιας επίκλησης
των παραδοσιακών ρόλων των φύλων. Οι αναρχικές γυναίκες, όπως και
σοσιαλιστές συγγραφείς σαν τον August Bebel52 ή την Κλάρα Τσέτκιν53,
προσέγγιζαν πάντα το γυναικείο ζήτημα μέσα από μια ταξική οπτική,
συνδέοντάς το με το κοινωνικό ζήτημα. Έτσι, παρόλο που οι Mujeres
Libres συγκροτούνται με ένα συγκεκριμένο στόχο, αυτό της γυναικείας
χειραφέτησης, αποτελούν ουσιαστικά μια αναρχική οργάνωση, πλήρως
ταυτισμένη με τους σκοπούς της CNT και της FAI, που δεσμεύεται να
εργαστεί για την προσέλκυση των γυναικών στον αναρχοσυνδικαλιστικό
αγώνα. Στο πλαίσιο αυτό, θα απορρίψουν την αστικού τύπου πολιτική
ισότητα των φύλων, την οποία θεωρούν ασυμβίβαστη με τις πολύ
μεγαλύτερες προσδοκίες κοινωνικού μετασχηματισμού του αναρχισμού.
Ως αναρχική οργάνωση, δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν την πρόοδο στον

47. Mary Nash, «Dos intelectuales anarquistas frente al problema de la mujer: Federica Montseny y Lucía Sánchez Saornil», Βαρκελώνη, Convivium 44-5, 1975.
48. Καταστατικό της Ομάδας Mujeres Libres.

49. «Παράρτημα στην έκθεση της Ομοσπονδίας των Ελεύθερων Γυναικών προς τις ανώτατες
επιτροπές του ελευθεριακού κινήματος και στην ολομέλειά του», 1938.
50. Karen Offen, «Definir el feminismo: un análisis histórico comparative», Historia Social, τ.
9,1991, σσ. 103-135.
51. Mary Nash, «Experiencia y aprendizaje: la formación histórica de los feminismos en España», Historia Social, τ. 20, 1994, σσ. 151-172.
52. August Bebel, La mujer y el socialismo, Μαδρίτη, Akal, 1997 (πρώτη γερμανική έκδοση:
Ζυρίχη 1879).
53. Clara Zetkin, La cuestión femenina y la lucha contra el reformismo, Βαρκελώνη, Anagrama, 1976.
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τομέα των πολιτικών δικαιωμάτων ούτε τη συμμετοχή των γυναικών στο
αστικό, κοινοβουλευτικό σύστημα, που κρατούσε άθικτη την εξουσία που
αντιπροσωπευόταν από το Κράτος και την ιδιωτική ιδιοκτησία ως θεμέλιο
του κοινωνικού συστήματος.

αναρχικούς- προς την εγκαθίδρυση του ελευθεριακού κομμουνισμού,
μιας νέας, εξισωτικής και αντιαυταρχικής κοινωνικής οργάνωσης, χωρίς
τάξεις και Κράτος. Η επαναστατική διαδικασία συνίστατο κυρίως στην
κολλεκτιβοποίηση της γης και των εργοστασίων από τις ενώσεις των
εργατών, που απέκτησαν τον αποτελεσματικό έλεγχο της οικονομίας σε
μεγάλο μέρος της ρεπουμπλικανικής ζώνης. Η επανάσταση που ξεκίνησε τον
Ιούλιο, παρά το γεγονός ότι σηματοδοτούσε τον εργατικό έλεγχο μεγάλου
μέρους της παραγωγής, δε συνοδεύτηκε από την εξαφάνιση του κρατικού
μηχανισμού, ο οποίος συνυπήρξε με τις νέες δομές επαναστατικής εξουσίας
και βαθμιαία ενίσχυσε ξανά την κυριαρχία του. Η CNT, θεωρώντας ότι η
αντιφασιστική ενότητα ήταν η μόνη εγγύηση της νίκης επί του φασισμού
αλλά και αναγνωρίζοντας την ανάγκη να μη μείνει στο περιθώριο,
αποφάσισε να πάρει μέρος στην αντιφασιστική κυβέρνηση, ακολουθώντας
μια πολιτική συνεργασίας και συμμαχίας με τις υπόλοιπες δυνάμεις που
αποτελούσαν το αντιφασιστικό Λαϊκό Μέτωπο. Στις 4 Νοεμβρίου 1936,
τέσσερις υπουργοί της CNT εντάχθηκαν στην κυβέρνηση του σοσιαλιστή
Largo Caballero: ο Juan López ως υπουργός εμπορίου, ο Juan García Oliver,
ως υπουργός δικαιοσύνης, ο Joan Peiró ως υπουργός βιομηχανίας και η
Federica Montseny επικεφαλής του υπουργείου υγείας και κοινωνικής
φροντίδας54.

Η ιδιαιτερότητα του αναρχοφεμινισμού έγκειται επομένως στην
απόρριψη του αυταρχικού μοντέλου που επικρατεί τόσο στην ιδιωτική
σφαίρα των ανθρώπινων σχέσεων όσο και στη δημόσια σφαίρα της
κοινωνικο-πολιτικής ζωής. Έχουμε ήδη δει πώς η κριτική της Lucía Sánchez
Saornil προς το κυρίαρχο μοντέλο στρεφόταν ενάντια στη λογοκρισία του
αρσενικού αυταρχισμού. «Αναρχικό είναι να αφήσουμε τη γυναίκα να
ενεργεί σύμφωνα με την ελευθερία της, δίχως κηδεμονίες ή εξαναγκασμούς»,
υποστήριζε στην Εργατική Αλληλεγγύη. Παρόμοια επιχειρήματα συναντάμε
και σε άλλες συγγραφείς, όπως η Emma Goldman ή η María Lacerda de
Moura. Και στις τρεις περιπτώσεις, η φεμινιστική συνείδηση φαίνεται να
προκύπτει από την ίδια την αναρχική ιδεολογία αυτών των γυναικών. Η
υπεράσπιση της ισότητας των φύλων επικεντρώνεται καθαρά στην κριτική
της ανδρικής κυριαρχίας. Και αυτή με τη σειρά της ενσωματώνεται στην
ευρύτερη κριτική της εξουσίας στις ανθρώπινες σχέσεις και την κοινωνική
οργάνωση.
Οι Mujeres Libres αποτελούν τη λογική συνέπεια συγκεκριμένων
προσεγγίσεων του αναρχισμού. Αναγνωρίζοντας ότι όλες οι κοινωνικές
αλλαγές θα έπρεπε να πηγάζουν από έναν βαθύ πολιτιστικό και
ηθικό μετασχηματισμό ο οποίος επιτυγχάνεται μέσω ενός εκτενούς
προπαγανδιστικού και εκπαιδευτικού έργου συνειδητοποίησης, οι
αναρχικοί προσέδωσαν στην κουλτούρα και την εκπαίδευση ένα θεμελιώδη
ρόλο για την ανθρώπινη χειραφέτηση. Δεδομένου ότι ο αναλφαβητισμός
και η μορφωτική ανισότητα των γυναικών λειτουργούσε ως σκλαβιά για
αυτές, η διαδικασία της χειραφέτησής τους θα έπρεπε να βασίζεται στην
ανύψωση του πολιτιστικού τους επιπέδου. Αυτό το εκπαιδευτικό έργο θα
επικεντρωθεί, όπως θα δούμε, στους ακόλουθους τομείς: επαγγελματική και
πολιτιστική επιμόρφωση και εκπαίδευση για μια συνειδητή μητρότητα.
Οι Mujeres Libres στον πόλεμο και την επανάσταση
Το ξέσπασμα του εμφύλιου πολέμου, ως συνέπεια του αποτυχημένου,
στρατιωτικού πραξικοπήματος της 18ης Ιουλίου του 1936, άνοιξε το
δρόμο για μια επαναστατική πορεία που θα οδηγούσε -σύμφωνα με τους

Η περίοδος του πολέμου θα προσφέρει στις γυναίκες μια
στιγμή εξαιρετικής κινητοποίησης και ενεργούς συμμετοχής, δεδομένης
της ανάγκης για τη συνεισφορά τους στην πολεμική προσπάθεια, μέσω
διαφόρων οργανώσεων55. Το πολιτικό περιβάλλον λειτούργησε ιδιαίτερα
ευνοϊκά για την ανάπτυξη των Mujeres Libres ως οργάνωσης. Έτσι,
ανάμεσα στις 20 και 22 Αυγούστου του 1937 θα συγκροτηθεί η Εθνική
Ομοσπονδία Ελεύθερων Γυναικών, έχοντας ομοσπονδιακή δομή, με βάση
την αυτονομία των διαφόρων τοπικών ομάδων, και συντονιζόμενη από μια
εθνική επιτροπή εκτάκτων εξουσιών, δεδομένης της ανάγκης για μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα μέσα σε συνθήκες πολέμου56. Το χειραφετητικό έργο
των ελεύθερων γυναικών είναι αξεχώριστο από το επαναστατικό έργο που
ανέπτυξε το ελευθεριακό κίνημα. Οι Mujeres Libres θα απορρίψουν τη
συνεργασία με άλλες γυναικείες οργανώσεις της εποχής, όπως ο Σύλλογος
54. Julián Casanova, De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España (1931-1939), Βαρκεκλωνη, Crítica, 1997.
55. Mary Nash, Defying Male Civilization, Ντένβερ, Arden Press, 1995.
56. Πρακτικά της εθνικής διάσκεψης των Ελεύθερων Γυναικών, 20-22 Αυγούστου 1937,
Βαλένθια.
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Αντιφασιστριών Γυναικών (ΑΜΑ). Οι τελευταίες, οργανωμένες ήδη από το
1933, βρισκόντουσαν κάτω από τον έλεγχο του Κομμουνιστικού Κόμματος
και, υιοθετώντας την πολιτική του υπερασπίζονταν τον αντιφασιστικό
αγώνα και το κοινοβουλευτικό καθεστώς, αντιτιθέμενες στην επανάσταση57.
Οι Mujeres Libres, αντιθέτως, επέμεναν να διατηρούν το χαρακτήρα της
ελευθεριακής οργάνωσης: «Εμείς, που είμαστε αντιφασίστριες ακριβώς
επειδή είμαστε επαναστάτριες, που είμαστε αντιφασίστριες όχι λόγω μιας
απλής άρνησης στο φασισμό αλλά ως επιβεβαίωση των ιδεολογικών μας
πεποιθήσεων, δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε την επανάσταση από τον
πόλεμο»58.

Ο αναρχισμός είχε θεωρήσει ως σημείο κλειδί για την επίτευξη της
χειραφέτησης των γυναικών την ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία.
Σε αυτό το σημείο, και δεδομένης της ανάγκης για συμβολή στον πόλεμο,
οι γυναίκες θα ενσωματωθούν στη μισθωτή εργασία προκειμένου να
αντικαταστήσουν τους άνδρες και να επιτρέψουν τη μετακίνησή τους στο
μέτωπο. Οι Mujeres Libres θα δημιουργήσουν διάφορους τομείς εργασίας
και θα αναπτύξουν ένα πρόγραμμα κατάρτισής τους σε πολιτιστικό
και επαγγελματικό επίπεδο. Η κατάρρευση της καθεστηκυίας τάξης
θα προσφέρει ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ευνοϊκό για την υπέρβαση των
παραδοσιακών ρόλων των φύλων. Έτσι, οι γυναίκες συμμετέχουν ενεργά
στον αγώνα μέσω της δουλειάς στα μετόπισθεν ή μέσω των μαχών στις
επαναστατικές πολιτοφυλακές [milicias revolucionarias].

Η Mary Nash έχει υποστηρίξει ότι οι ιδεολογικές αποκλίσεις θα
εμπόδιζαν την ανάπτυξη ενός «δια-πολιτικού» γυναικείου κινήματος μέσα
στον πόλεμο (ενός κινήματος, δηλαδή, που θα υπερέβαινε τις ιδεολογικές
διαφορές), δεδομένου ότι οι γυναικείες ομάδες, υπηρετώντας συγκεκριμένες
πολιτικές οργανώσεις, προσδίδουν μεγαλύτερη σημασία στον πολιτικό/
ιδεολογικό παρά στον έμφυλο παράγοντα59. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι
δε λάμβαναν υπόψη το γυναικείο ζήτημα όταν έπρεπε να υπερασπιστούν
πολιτικές επιλογές. Αντίθετα, υποστήριξαν τις θέσεις που τους φαινόντουσαν
πιο ευνοϊκές για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων τους. Η ανταγωνιστική
σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στις διάφορες οργανώσεις, ως προς τη
θεώρηση του γυναικείου ζητήματος, δεν περιλαμβάνει μόνο τις εκάστοτε
πολιτικές επιλογές, αλλά επίσης και ένα συγκεκριμένο σχέδιο για τη
γυναικεία χειραφέτηση. Η τελευταία είναι για τις Mujeres Libres πραγματικά
δυνατή μόνο στο πλαίσιο μιας επαναστατικής διαδικασίας που μεταβάλλει
τις σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων παράλληλα με τις κοινωνικό-οικονομικές
δομές.
57. Σ.τ.μ.: Ακολουθώντας τις διαταγές του Στάλιν, το ΚΚ Ισπανίας αντιτέθηκε και πολέμησε
την επανάσταση που ξεκίνησε το 1936 στην Ισπανία. Σε αντίθεση με τους αναρχικούς και
ορισμένες τροτσκιστικές οργανώσεις, το ΚΚ υποστήριξε την πολιτική ενός αντιφασιστικού
συνασπισμού με τους Σοσιαλιστές και άλλες φιλοκοινοβουλευτικές δυνάμεις. Σε αντίθεση με
τους υποστηρικτές της κοινωνικής επανάστασης, ο εν λόγω συνασπισμός, που αποτελούσε και
την επίσημη κυβέρνηση στα λεγόμενα «δημοκρατικά» μετόπισθεν, θεωρούσε ότι ο αντιφασιστικός αγώνας δεν περνάει από την επανάσταση και ότι, ως εκ τούτου, αυτό που προείχε
ήταν η υπεράσπιση του κοινοβουλευτικού καθεστώτος ενάντια στο πραξικόπημα του Φράνκο.
Πρόκειται για την πολιτική που είχαν προσπαθήσει να εφαρμόσουν οι σταλινικοί και σε άλλες
χώρες, συστήνοντας τα λεγόμενα Λαϊκά Μέτωπα.
58. Ανοιχτή επιστολή των Mujeres Libres στην εθνική επιτροπή των Αντιφασιστριών Γυναικών,
CNT, 07/12/1937, σ. 4.
59. Mary Nash, Defying Male Civilization, Denver, Arden Press, 1995.

Επιπλέον, μέσα σε αυτό το επαναστατικό περιβάλλον του 1936 και
κατά τη διάρκεια των μηνών που οι αναρχικοί συμμετείχαν στην κυβέρνηση,
δρομολογήθηκε μια πολιτική για την υγεία που υλοποιούσε όλες αυτές τις
ιδέες που προβάλλονταν ήδη για πολύ καιρό. Η έκτρωση θα νομιμοποιηθεί
στην Καταλωνία το Δεκέμβριο του 1936 με πρωτοβουλία του τότε γενικού
διευθυντή υγείας και κοινωνικής πρόνοιας της τοπικής κυβέρνησης, Félix
Martí Ibáñez. Το διάταγμα περί της τεχνητής διακοπής της κύησης, το
οποίο υπερασπίστηκε ο αναρχικός τύπος ως ένα από τα επιτεύγματα
της επανάστασης60, είχε ένα σαφές χειραφετητικό περιεχόμενο, αφού
αναγνώριζε τη θέληση της γυναίκας και την επιθυμία της για αυτοκαθορισμό
ως παράγοντες που δικαιολογούσαν την πρακτική της έκτρωσης61.
«Εγκαθιδρύουμε την επιστημονική πρακτική, ελεγχόμενη και απαλλαγμένη
από τους κινδύνους της άμβλωσης [...] η έκτρωση θα μπορεί πλέον να
πραγματοποιείται όχι μόνο για θεραπευτικούς ή ευγονικούς λόγους, αλλά
και με σκοπό τον εθελούσιο περιορισμό της τεκνοποίησης [...] Η γυναίκα
θα είναι απελευθερωμένη από την εγωιστική αρσενική τυραννία και θα
έχει δικαιώματα, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει αυτό της αυτοδιάθεσης
αναφορικά προς τη μητρότητα»62. Η Federica Montseny, επικεφαλής
του υπουργείου Υγείας, συνέταξε το διάταγμα για τη νομιμοποίηση των
αμβλώσεων σε εθνικό επίπεδο, ένα σχέδιο που ματαιώθηκε εξαιτίας της
αντίθεσης του Juan Negrín, υπουργού Οικονομικών, ο οποίος προτίμησε
60. Félix Martí Ibáñez, «Εn torno a la reforma eugénica del aborto», Solidaridad Obrera,
12/1/1937, σ. 10.
61. Mary Nash, «Género, cambio social y la problemática del aborto», Historia Social, τ. 2, 1988.
62. Félix Martí Ibáñez., «Sanidad, Asistencia Social y Eugenesia en la Revolución Social Española», Estudios, Ιανουάριος 1937, σσ. 34-38.
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να χρεώσει τους απαραίτητους για το εγχείρημα πόρους στο υπουργείο
Άμυνας63.

αναστολή που προκαλείται από το κοινωνικό στίγμα που σενδεόταν με
τη χρήση των αντισυλληπτικών και την ηθική καταδίκη της προαιρετικής
άμβλωσης66. Ωστόσο, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι η
Amparo Poch, μια από τις ιδρύτριες της ομάδας, στην επαγγελματική της
πρακτική ως γιατρού, υπήρξε υπέρμαχος του ρεύματος της σεξουαλικής
μεταρρύθμισης, προώθησε ένα έργο διάδοσης αυτών των θεμάτων στις
εργατικές ενώσεις ενώ υπήρξε και συνιδρύτρια της ομάδας Ogino, η οποία
εργάστηκε για την προώθηση των μεθόδων αντισύλληψης67.

Έχουμε ήδη δει πως για τους αναρχικούς η σεξουαλική
μεταρρύθμιση και η συνειδητή μητρότητα έπρεπε να είναι βασικοί πυλώνες
της επανάστασης. Ένα από τα πρωταρχικά στοιχεία του προγράμματος
δράσης των Mujeres Libres θα είναι η εκπαίδευση των γυναικών προς την
κατεύθυνση της συνειδητής μητρότητας. Βάσει της ελευθεριακής αντίληψης
σύμφωνα με την οποία ο πόλεμος και η επανάσταση ήταν αδιαχώριστες
διαδικασίες, καθώς και ότι η επανάσταση είχε εκτός από οικονομική, και
μια πολιτιστική/ανθωπολογική διάσταση, η οργάνωση δεν περιόριζε τη
δραστηριότητά της στις πιο άμεσες ανάγκες του πολέμου, αλλά σχεδίαζε
την εκπαίδευση των γυναικών ως επαναστατικών υποκειμένων που έπρεπε
να συμβάλλουν ενεργά στην οικοδόμηση της νέας κοινωνίας. Σε αυτό το
έργο, αναμφίβολα, θεμελιώδης ήταν ο ρόλος της διαπαιδαγώγησης και της
διαμόρφωσης των νέων γενεών, ρόλος που αντιστοιχούσε ασφαλώς στις
γυναίκες, που θα γίνονταν οι νέες μητέρες. Έτσι οι Mujeres Libres επέδειξαν
μεγάλη προσοχή στην εκπαίδευση των μητέρων στον τομέα της παιδικής
φροντίδας. Το Σπίτι της Μητρότητας, που διατηρούσε η οργάνωση στη
Βαρκελώνη, υπό τη διεύθυνση της Áurea Cuadrado, προσέφερε ιατρική
φροντίδα και μαθήματα μητρότητας ενώ πραγματοποίησε και μία καμπάνια
υπέρ του φυσικού θηλασμού. Το Φεβρουάριο του 1938, συνεργάστηκαν με
το γιατρό Paulís και τα συνδικάτα του τομέα της υγείας για τη δημιουργία
του Ινστιτούτου παιδικής μέριμνας και μητρότητας που περιελάμβανε
προγράμματα κατάρτισης για παιδοκόμους64. Η Amparo Poch έγραψε πολλά
σχετικά άρθρα, στα οποία, παρόλο που υπερασπίστηκε τις πνευματικές
και επαγγελματικές ικανότητες των γυναικών, εξύψωσε επίσης και την
μητρότητα. Στο έργο της Συμβουλές για τις μητέρες έκανε λεπτομερή
περιγραφή της φροντίδας που θα πρέπει αυτές να προσφέρουν στα παιδιά
τους ενώ αναφερόταν στη μητρική υποχρέωση για φυσικό θηλασμό65. Οι
Mujeres Libres σε καμία στιγμή δεν έθεσαν υπό αμφισβήτιση το γεγονός
ότι η ευθύνη για την φροντίδα των παιδιών έπεφτε αποκλειστικά στις
γυναίκες.
Η Mary Nash έχει υπογραμμίσει, επίσης, τη σιωπή τους σε θέματα
σχετικά με τη σεξουαλικότητα. Υποστήριξε ότι αυτό οφειλόταν στην
63. Susanna Tavera, Federica Montseny. La indomable, Μαδρίτη, Temas de Hoy, 2005.
64. Martha Ackelsberg, Mujeres Libres…, ό. π., σσ. 196-201.
65. Antonina Rodrigo, Amparo Poch y Gascón. Textos de una médica libertaria, ό. π., σσ. 151-164.

Η συνειδητή μητρότητα είναι, ωστόσο, μια ιδέα αμφίσημη,
δεδομένου ότι ενώ από τη μια πλευρά συνεπάγεται την αναγνώριση
των μητρικών δικαιωμάτων και το διαχωρισμό της σεξουαλικής
δραστηριότητας από την αναπαραγωγή, από την άλλη προϋποθέτει τη
μητρότητα ως κοινωνική λειτουργία, θεμελιωμένη σε μια βιολογική βάση.
Αυτό σήμαινε τόσο την απελευθέρωση των γυναικών μέσω του εθελοντικού
ελέγχου της αναπαραγωγής όσο και τη λειτουργία τους ως βασικού
πυλώνα της κοινωνικής επανάστασης λόγω του σημαντικότατου έργου
κοινωνικοποίησης και εκπαίδευσης των παιδιών που έπεφτε πάνω τους,
στα πλαίσια του παραδοσιακού ρόλου της μητέρας ως αναμεταδότη ιδεών
και αξιών. Με την εξαίρεση κάποιων μεμονωμένων φωνών, στον ισπανικό
αναρχισμό επικρατούσε η άποψη ότι ο μητρικός ρόλος ήταν ένα φυσικό,
βιολογικό γεγονός. Δεν ήταν μόνο γιατροί, όπως ο Isaac Puente68, αλλά και
ελευθεριακές όπως η Federica Montseny ή η δασκάλα Antonia Maymón
που είχαν υποστηρίξει την ιδέα ότι η μητρότητα ήταν ο κεντρικός άξονας
της γυναικείας ταυτότητας69. Η Federica Montseny που υποστήριξε στα
κείμενά της ένα νέο τύπο «αδάμαστης» γυναίκας, δεν ήρθε ποτέ σε ρήξη
με την άποψη που ταύτιζε τις γυναίκες με τη μητρότητα. Το μοντέλο της
ήταν μια γυναίκα χειραφετημένη μεν από τον άνδρα, αλλά η οποία θα
προσδιορίζονταν πάντα ως μητέρα: «Γυναίκα χωρίς παιδιά είναι δέντρο
δίχως καρπούς, τριανταφυλλιά χωρίς τριαντάφυλλα. Το ζήτημα είναι να
ξέρεις πώς να γίνεσαι μητέρα συνειδητά και οικειοθελώς»70. Ούτε και η
66. Mary Nash, «Género, cambio social y la problemática del aborto», Historia Social, τ. 2,
1988, σσ. 19-35.
67. Antonina Rodrigo, Una mujer libre. Amparo Poch y Gascón, médica y anarquista, Βαρκελώνη,
Flor del Viento, 2002.
68. Isaac Puente, «Consciencia maternal», Estudios, Φεβρουάριος 1932, σσ. 7-9 και «Maternidad», Generación Consciente, Ιούνιος 1925, σσ. 68-69.
69. Antonia Maymón, Generación Consciente, Αύγουστος 1926, σ. 172.
70. Susanna Tavera, «Federica Montseny y el feminismo. Unos escritos de juventud», Arenal,
1:2, Ιούλιος – Δεκέμβριος 1994, σσ. 307-329.
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Amparo Poch έδειξε ικανή να ξεπεράσει αυτήν την ταύτιση. Στο κείμενό
της Η σεξουαλική ζωή των γυναικών, προέβαλλε ορισμένα στάδια της
σεξουαλικής ζωής, σχετιζόμενα με τη γονιμότητα και τη μητρότητα: εφηβεία,
εγκυμοσύνη, τοκετός και εμμηνόπαυση71.

των γυναικών73. Για τη Lucía Sánchez, οι γυναίκες είναι πρώτα απ’ όλα
αυτόνομα άτομα και γι’ αυτό το λόγο χαρακτηρίζει ως «φοβερό δείγμα
αρσενικού εγωισμού» τη στάση εκείνων που υποστηρίζουν ότι «η γυναίκα
είναι πάνω απ’ όλα μητέρα» και ότι «έχει γεννηθεί έχοντας έναν υψηλό
προορισμό, σε αρμονία με τη φύση της». Η Lucía υποστήριζε ότι μέσα από
αυτόν το ζήλο για την «υψηλή αποστολή των γυναικών» αυτό που στην
πραγματικότητα ξεπρόβαλλε ήταν ο ισχυρισμός του Oken: «Η γυναίκα
είναι μόνο το μέσο, όχι ο σκοπός της φύσης. Η φύση δεν έχει παρά μόνο
έναν σκοπό και αντικείμενο: τον άνδρα»74.

Οι Mujeres Libres δεν ήρθαν σε ολική ρήξη με τα παραδοσιακά
στερεότυπα του θηλυκού και του αρσενικού και επέμειναν στη
συμπληρωματική φύση του άνδρα και της γυναίκας. Η τελευταία
καθιστούσε απαραίτητη τη γυναικεία συμβολή στη νέα κοινωνία, στην
οποία θα έπρεπε να συγκλίνουν οι δύο «οπτικές γωνίες» (αρσενική και
θηλυκή)72. Η οργάνωση είχε ως σκοπό τη χειραφέτηση των γυναικών,
καθιστώντας τις ικανές να αυτοκαθορίζονται συνειδητά. Υπερασπιζόταν
το δικαίωμά τους στην επαγγελματική κατάρτιση, την αμειβόμενη εργασία
και την οικονομική ανεξαρτησία που θα επέτρεπαν την ατομική τους
ανάπτυξη, καθώς και μια ευρεία ελευθερία στις προσωπικές σχέσεις.
Βέβαια, είχαν επίγνωση της πραγματικότητας των γυναικών τις οποίες
ήθελαν να εκπαιδεύσουν: κομμάτι της εργατικής τάξης με πολύ χαμηλό
πολιτιστικό επίπεδο, οι περισσότερες εκ των οποίων ήταν ήδη μητέρες.
Πιθανότατα υπήρχε μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις περισσότρες από
20.000 γυναίκες που εντάχθηκαν και συμμετείχαν στις δραστηριότητες
της οργάνωσης και τον αρχικό πυρήνα των αγωνιστριών που ξεκίνησε το
έργο και αποτέλεσε τη συντακτική επιτροπή του ομώνυμου περιοδικού.
Ήταν αυτές οι τελευταίες που διέθεταν ένα υψηλό επίπεδο πνευματικής
κατάρτισης και στη ζωή τους έκαναν ρήξεις με τα κυρίαρχα μοντέλα των
φύλων: αρκεί να σκεφτούμε το “λεσβιανισμό” της Lucía Sánchez Saornil
ή την ανοιχτή απόρριψη της μονογαμίας από την Amparo Poch, στάσεις
που δύσκολα θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές εκείνη την εποχή από
τις υπόλοιπες γυναίκες τις οποίες ήθελαν να φέρουν κοντά στις αναρχικές
ιδέες «με διακριτικότητα και προσοχή». Αυτή η απόσταση αλλά και η
θέληση να αυξηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο αριθμός των γυναικών
που συμμετείχαν στις δραστηριότητες της ομάδας, ίσως περιόρισε τελικά
τη ριζοσπαστικότητα του λόγου της.
Στην πραγματικότητα, η θέση της Lucía Sánchez Saornil σχετικά με
τη μητρότητα ήταν εξαιρετικά εύστοχη, εφόσον έδειχνε την ανησυχία της για
το γεγονός ότι η μητρότητα θα μπορούσε να καταργήσει την ατομικότητα
71. Amparo Poch, «La vida sexual de la mujer», στο Antonina Rodrigo, Amparo Poch y Gascón…, ό. π.
72. Revista Mujeres Libres, τ. 1, σσ. 1-2.

Συμπεράσματα
Οι αναρχικοί συνέδεσαν στενά την πολιτική σφαίρα με την αντίστοιχη
σεξουαλική, θεωρώντας ότι η κοινωνική επανάσταση δε θα μπορούσε να
περιοριστεί στο μετασχηματισμό των κοινωνικών και οικονομικών δομών,
αλλά θα έπρεπε, επίσης, να περιλαμβάνει και μια θεμελιώδη αλλαγή στις
σχέσεις των δύο φύλων: μόνο έτσι θα μπορούσαν πραγματικά να αρθούν
οι σχέσεις κυριαρχίας. Αυτή η πεποίθηση στάθηκε κριτικά απέναντι στο
κράτος και τις εδραιωμένες σχέσεις εξουσίας και μπόρεσε να διευκολύνει
την ανάπτυξη μιας φεμινιστικής συνείδησης η οποία επικεντρώθηκε στην
κριτική του αυταρχισμού στις διαπροσωπικές σχέσεις. Εμφανίστηκε
επομένως ένα αυτόνομο, φεμινιστικό κίνημα μέσα στο ήδη υπάρχον
ισπανικό ελευθεριακό κίνημα.
Η θεώρηση του ισπανικού αναρχισμού για το σεξουαλικό ζήτημα
ήταν, ωστόσο, αμφίσημη. Στο λόγο του ανιχνεύεται μια ισχυρή ένταση
μεταξύ της ρήξης και της παράδοσης75, αφού, παρόλο που οι αναρχικοί
πίστευαν ότι οι γυναίκες θα έπρεπε να έχουν ισότιμη και όχι υποδεέστερη
θέση με τους άνδρες, δεν ξεπέρασαν -πέραν λίγων εξαιρέσεων- την κυρίαρχη
αντίληψη περί της σεξουαλικής διαφοράς και της συμπληρωματικότητας
των δύο φύλων, η οποία εκδηλώνεται, για παράδειγμα, στην ταύτιση της
θηλυκότητας με τη μητρότητα. Από την άλλη, πρέπει να ληφθεί υπόψη
η ευρύτερη ανομοιογένεια μέσα στην ελευθεριακή σκέψη και η ύπαρξη
σημαντικών διαφορών στο λόγο των διαφόρων συγγραφέων.
73. Mary Nash, «Dos intelectuales anarquistas…», ό. π..
74. Lucía Sánchez Saornil, «La cuestión femenina en nuestros medios II», Solidaridad Obrera,
09/10/1935, σ. 2.
75. Richard Cleminson, “Beyond Tradition and Modernity. The cultural and sexual politics of
spanish anarchism”, Spanish Cultural Studies, Οξφόρδη, Oxford University Press, 1996.
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Η εμφάνιση και η ανάπτυξη των Mujeres Libres μπορεί να γίνει
κατανοητή μόνο μέσα στα πλαίσια του αναρχισμού, του ιδεολογικού,
με άλλα λόγια, ρεύματος που διαπερνά ολόκληρη τη σκέψη τους. Ως
οργάνωση, θα προωθήσουν έναν επαναπροσδιορισμό των σχέσεων των δύο
φύλων πάνω σε εξισωτικές και αντιιεραρχικές βάσεις, καθώς και έναν
επανακαθορισμό των αντιλήψεων για τη γυναίκα. Αμφισβητώντας τις
πατριαρχικές αντιλήψεις για τη θηλυκότητα, προώθησαν την αυτοδιάθεση
και την αυτονομία των γυναικών, που θα έπρεπε οι ίδιες να ορίζουν, μέσα
απο τη δική τους οπτική γωνία.

και της προσωπικής ελευθερίας78. Ίσως η βασική διαφορά αυτών των
κινημάτων, που σε κοινωνικά πλαίσια τόσο διαφορετικά κατάφεραν,
ωστόσο, να έχουν παρεμφερείς θέσεις με τον αναρχικό φεμινισμό, να είναι
η «δια-ταξικότητά» τους σε σχέση με την προλεταριακή προοπτική του
τελευταίου.

Η ανάδειξη της πολιτικής διάστασης της ιδιωτικής ζωής και των
σεξουαλικών ζητημάτων, όπως η υπεράσπιση της αντισύλληψης και ο
έλεγχος της γεννητικότητας ως μέσων χειραφέτησης, θα γίνουν προάγγελος
της φεμινιστικής πολιτικής των δεκαετιών του ‘60 και του ‘70. Η
τελευταία έδωσε έμφαση σε θέματα της γυναικείας εμπειρίας, όπως η
μητρότητα και η σεξουαλικότητα, επιμένοντας στη μη ταύτιση των δύο
και πάλεψε για κοινωνικά δικαιώματα σχετικά με την αναπαραγωγή,
συμπεριλαμβανομένου αυτού της έκτρωσης, το οποίο και αποτέλεσε μια
από τις κύριες διεκδικήσεις της περιόδου76. Από την άλλη μεριά, μέσω της
υπεράσπισης του ελεύθερου έρωτα και της σεξουαλικής ελευθερίας των
γυναικών, οι αναρχικοί διαμόρφωσαν ένα ιστορικό προηγούμενο για την
εκτίμηση, από την πλευρά του φεμινισμού του δεύτερου κύματος77, της
ανάγκης να αμφισβητηθούν οι εξουσιαστικές σχέσεις στην ιδιωτική ζωή και
να προωθηθούν νέες μορφές αντιαυταρχικών σχέσεων.

Οι Mujeres Libres θεωρούσαν τις γυναίκες ως συνειδητά άτομα,
ικανά να αυτοκαθορίζονται και να συμμετέχουν ενεργά στην αναρχική,
κοινωνική επανάσταση, στην πορεία για την οικοδόμηση μιας νέας
κοινωνίας. Σύμφωνα με αυτή την προοπτική, οι γυναίκες θα έπρεπε να είναι,
εν ολίγοις, επαναστατικά υποκείμενα που αντιστέκονται στα υφιστάμενα
σχήματα και αγωνίζονται για την κοινωνική αλλαγή.

Υπάρχουν προφανείς θεωρητικοί και πρακτικοί δεσμοί ανάμεσα
στον αναρχικό φεμινισμό και τις φεμινιστικές ομάδες του δεύτερου κύματος.
Οι τελευταίες, αναδυόμενες μέσα στο περιβάλλον των νέων κοινωνικών
κινημάτων της δεκαετίας του ‘60, θεμελιώθηκαν σε σχέσεις αλληλεγγύης,
συγγένειας και κοινών εμπειριών, επιλέγοντας την αυτοδιαχείρηση και
αποκεντρωμένες οργανωτικές δομές, συνειδητά αντιιεραρχικές, μέσω της
αντίθεσης προς την ανδρική νοοτροπία που θεμελιώνεται στην πατριαρχική
κυριαρχία. Παράλληλα, επικεντρώθηκαν στη διεκδίκηση της αυτονομίας
76. Mary Nash, Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimientos, Μαδρίτη, Alianza, 2004, σσ.
163-200.
77. Σ.τ.μ.: Second-wave feminism: το φεμινιστικό ρεύμα που αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ και την
Ευρώπη κατά τις δεκαετίες του ’60 και του ’70. Βασικό του χαρακτηριστικό (σε αντίθεση
με το «πρώτο κύμα» του φεμινισμού, των αρχών του 20ού αιώνα), υπήρξε η επικέντρωση σε
ζητήματα κουλτούρας, σεξουαλικότητας και η κριτική στην πατριαρχία και το σεξισμό σε
επίπεδο καθημερινής πρακτικής.

78. Mary Nash, Mujeres en el mundo…, ό. π., σσ. 163-200.
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Φεντερίκα Τζιαρντίνι

Γενεαλογίες της γυναικείας κοινωνικότητας*
μετάφραση: Αρετή Παππά

Είναι δυνατό να κατασκευάσουμε μια γενεαλογία σχετικά με
τους τρόπους που οι γυναίκες διαμόρφωσαν τη δική τους κοινωνικότητα;
Ακολουθώντας τα γεγονότα που χαρακτηρίζουν την ιστορία αυτού του
φύλου, βλέπουμε ότι δημιουργούν ασυνέχειες ως προς τις ακολουθίες των
στοιχείων που η δυτική φιλοσοφική παράδοση μας κληροδότησε σχετικά
με τις ανδρικές σχέσεις – κοινωνία, κοινότητα, πολιτική, ηθική1.
Η κλασική αρχαιότητα μας παραδίδει μια θέση της γυναίκας
«έκκεντρη» σε σχέση με το πολιτικό πεδίο. Οι γυναίκες είναι παρούσες
αλλά δεν είναι υπολογίσιμες, εκπροσωπούν τον οίκο, στον οικιακό χώρο,
αλλά η πόλις δεν τις προβλέπει. Γυναίκες, νέοι και σκλάβοι ασκούν
δραστηριότητες που δεν ανήκουν στην πολιτική δράση, δεν είναι πολιτικά
ζώα, αλλά ζώα που αναπαράγονται ή όντα που κατασκευάζουν. Έτσι μας
λέει ο Αριστοτέλης, ο οποίος με ένα βήμα μπροστά και ένα πίσω από την
Πλατωνική εκδοχή της Πολιτείας –σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες παρ’
ότι δεν είναι ίσες με τους άνδρες, θα συμμετείχαν σε όλες τις πλευρές
της δημόσιας ζωής– μας δίνει τα στοιχεία της συνάρθρωσης μεταξύ της
δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας που θα συναντήσουμε στην καρδιά της
* Federica Giardini, «Genealogie della socialità femminile». Babel on line, Ιούνιος, 2006
(http://www.babelonline.net/PDF07/Federica%20Giardini_Genealogie%20della%20
socialit%C3%A0%20femminile.pdf). Η Φεντερίκα Τζιαρντίνι, είναι λέκτορας πολιτικής
φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης, Roma tre, και φεμινίστρια.
1. Βλ. Mary Astell, Reflections upon marriage (1700).

νεωτερικότητας. Και πράγματι, η νεωτερικότητα πραγματοποιεί αυτή τη
συνάρθρωση, καλύτερα την αντίθεση, μεταξύ του οίκου και της πόλης
όταν, με τη διάταξη του κοινωνικού συμβολαίου επικυρώνει και ενισχύει
την ασυνέχεια της φυσικής κατάστασης με την πολιτική τάξη. Η θέση των
γυναικών περιπλέκεται έτσι ακόμη περισσότερο: δεν προσδιορίζονται μόνο
μέσα από τη σχέση τους με τον pater familias αλλά συνυπολογίζονται επίσης
σαν υπήκοοι υπό την εξουσία του ηγεμόνα, χωρίς ωστόσο να εμφανίζονται
μεταξύ των υποκειμένων που υπέγραψαν το συμβόλαιο2. Η παραδοξότητα
αυτή της γυναικείας θέσης γνωρίζει ένα τραγικό αποκορύφωμα όταν,
με την Ολυμπία ντε Κούζ3, αποτυγχάνει να συμμετάσχει πλήρως στην
οικοδόμηση της έννοιας του πολίτη: στην πολίτισσα ντε Κούζ, η οποία
το 1793 συνέταξε την Διακήρυξη των δικαιωμάτων των γυναικών και
των πολιτισσών, δεν θα κόψουν μόνο το κεφάλι αλλά και τη γλώσσα, σε
μια τρομακτική και κατά λέξη μετάφραση του βραχυκυκλώματος, που όχι
μόνον το σώμα αλλά και ο γυναικείος λόγος αποτελεί για την δημόσια
ζωή. Έτσι, το «δίλημμα της ισοπολιτείας» είναι η πρόκληση που αποτελεί
η παρουσία των γυναικών στην πολιτική και την κοινωνία μέχρι τον όψιμο
19ο αιώνα. Και είναι ακριβώς σε αυτό το στοιχείο της δυτικής παράδοσης
που η γυναικεία επανάσταση δημιουργεί ένα ρήγμα, ένα γεγονός, το οποίο
διευθετεί διαφορετικά το παρόν και μας οδηγεί να εξετάσουμε διαφορετικά
ακόμα και το παρελθόν, διαρρηγνύοντας την συνοχή της παράδοσης και
ανοίγοντας το δρόμο σε γενεαλογικές αναγνώσεις.
Ο διαχωρισμός. Ούτε εκτός ούτε εντός: αλλού. Στον εικοστό
αιώνα το γυναικείο κίνημα έλυσε με ριζοσπαστικό τρόπο το δίλημμα που
παρήγαγε ο αγώνας για τη χειραφέτηση της γυναίκας, την ένταξή της
δηλαδή στις ρυθμίσεις της σύγχρονης πολιτείας. Αρνείται την κοινωνική
οργάνωση και τη σχετική κατανομή των δικαιωμάτων και των αναγνωρίσεων
που προόριζαν τις γυναίκες μόνο για μια ατελή πολιτειακότητα και μια
ατέρμονη πορεία, που δεν συνέπιπτε ποτέ με την κανονικότητα του πολίτη.
Δεν θεωρεί τις γυναίκες ως υποκείμενα οικουμενικά και ουδέτερα, αλλά
ως υποκείμενα με σάρκα και οστά, ως ανθρώπους δηλαδή, ξεκινώντας
2. Βλ. C. Pateman, The sexual contract, Polity Press, 1988.
3. Σ.τ.μ.: Η Ολυμπία ντε Κούζ (Olympe de Gouges), ήταν γαλλίδα επαναστάτρια, θεατρική
συγγραφέας, η οποία έλαβε μέρος στη γαλλική Επανάσταση. Καρατομήθηκε το 1794, επειδή
η Διακήρυξη των δικαιωμάτων των γυναικών και των πολιτισσών την οποία συνέταξε, διεκδικώντας να συμμετάσχει πλήρως στην οικοδόμηση της έννοιας του πολίτη, θεωρήθηκε ότι
αντίκειται στις «γυναικείες αρετές» αφού αναμειγνύεται στα θέματα της πολιτείας τα οποία
δεν αρμόζουν στη φύση των γυναικών.
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από τις ανάγκες τους, ενώ ταυτοχρόνως αρνείται αυτό που τις καθιστά
ατελείς πολίτισσες ή λιγότερο παραγωγικές εργάτριες που δεν μπορούν
να εξομοιωθούν με το ανδρικό σώμα, αρχίζοντας από την δυνατότητα
να είναι μητέρες. Το πρώτο βήμα ήταν λοιπόν να αποδράσει από αυτές
τις κατατάξεις και τις τοποθετήσεις, να διαχωριστεί, για να αρχίσει να
εκφράζει με το λόγο παλιές ανάγκες και επιθυμίες που δεν αναγνωρίζονται.
Παρουσιάζεται εδώ, μια από τις πρώτες πολιτικές επινοήσεις με τις οποίες
υλοποιείται η ασυνέχεια που εισήγαγε το γυναικείο κίνημα: οι γυναίκες
αρχίζουν να συνευρίσκονται και να μιλάνε «αλλού», σε διαφορετικούς
τόπους από αυτούς που η κοινωνία προβλέπει γι αυτές, πρόκειται για τις
ομάδες αυτοσυνείδησης4: «Ανέκαθεν μπορούμε να πούμε, οι γυναίκες έχουν
την συνήθεια να βρίσκονται μεταξύ τους για να μιλήσουν για τα δικά τους
πράγματα μακριά από το ανδρικό αυτί. Η αυτοσυνείδηση μπολιάστηκε
από αυτή την κοινωνική πρακτική, η οποία αν και ήταν διαδεδομένη δεν
έχαιρε μεγάλης εκτίμησης, και της έδωσε πολιτική οντότητα».

λόγο που αναπτύσσεται στην αγορά. Έτσι θα συνεχιστεί για αιώνες, από
την μια οι «γυναικείες κουβέντες» και από την άλλη η «διακήρυξη» των
πολιτών. Η ομάδα αυτοσυνείδησης ανακατεύει την τράπουλα με τρόπο
ριζικά διαφορετικό: ενώ συνεχίζει να διαμαρτύρεται για τον αποκλεισμό
των γυναικών από τη δημόσια σφαίρα, δεν υποτιμάει καθόλου αυτό που
συμβαίνει μεταξύ των γυναικών στους τόπους που δεν προβλέπονται
από την παραδοσιακή πολιτική. Εξαρθρώνεται έτσι ένας πυλώνας του
μοντερνισμού, δηλαδή ο διαχωρισμός μεταξύ του δημοσίου και του
ιδιωτικού χώρου. «Το προσωπικό είναι πολιτικό»5 έλεγαν με την πρακτική
τους οι γυναίκες των ομάδων αυτοσυνείδησης : αυτό που συμβαίνει σε μια
γυναίκα, από τη στιγμή που κοινοποιείται στις άλλες γυναίκες, γίνεται ο
μοχλός για την αλλαγή του εαυτού σου, των σχέσεών σου και επομένως
της υπάρχουσας κοινωνικής τάξης6. Η διήγηση βιωμάτων και καταστάσεων
μετέτρεπε τις ατομικές βιογραφίες από μεμονωμένα περιστατικά σε
στηρίγματα της ζωής και της σκέψης: να διαβάσεις, να κριτικάρεις, να
ξανασκεφτείς την πραγματικότητα. Η σεξουαλικότητα, η αναπαραγωγή,
η οικιακή εργασία, οι σχέσεις με το ίδιο ή το άλλο φύλο, όλα μπορούσαν
επιτέλους να συζητηθούν και να αμφισβητηθούν.

Η ομάδα αυτοσυνείδησης γίνεται έτσι ένας «κοινωνικός τόπος»
όπου παίρνεις τον λόγο και πειραματίζεσαι σχετικά με τις σχέσεις και
την πολιτική, με τρόπο ριζικά διαφορετικό από αυτόν που προβλέπεται
στους τόπους της τρέχουσας πολιτικής, των κινημάτων, των κομματικών
οργανώσεων, της δημοκρατικής αντιπροσώπευσης. Χρησιμοποίησα τον
όρο «πολιτική επινόηση» και θα πρέπει να εξηγήσω την πραγματική και
συγκεκριμένη σημασία που έχει. Αυτό που συνέβη με αυτή την ιδιαίτερη
ανάπτυξη του φεμινισμού, έχει να κάνει με έναν άγνωστο μέχρι τότε τρόπο
να συμμετέχεις στην πολιτική και στην ιστορία. Ας σκεφτούμε τις γυναίκες
που πήγαιναν να πάρουν νερό από την πηγή: συναντιόταν εκεί, μέσα από
ένα καθημερινό καθήκον το οποίο τις έβγαζε ωστόσο από τα σπίτια τους,
για να μιλήσουν, να διηγηθούν και να κοινοποιήσουν έτσι τα μικρά γεγονότα
της καθημερινής ζωής. Είναι η περιγραφή αυτού που ο Αριστοτέλης μπορεί
να είχε μπροστά στα μάτια του, τη στιγμή που επιβεβαίωνε τον διαχωρισμό
του οικιακού από το πολιτικό. Ο λόγος που κυκλοφορεί στην πηγή μεταξύ
των γυναικών στερείται ipso facto πολιτικής σημασίας, σε αντίθεση με τον
4. Σ.τ.μ.: Οι ομάδες αυτοσυνείδησης, ήταν μια φεμινιστική πολιτική πρακτική την οποία
εφάρμοσαν αυτόνομες φεμινιστικές ομάδες που ανήκαν στον ριζοσπαστικό φεμινισμό. Στις
ομάδες αυτές, οι γυναίκες έθεταν σε εξέταση τον εαυτό τους σε σχέση με το κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο ζούσαν, μέσα από τον διάλογο με τις άλλες γυναίκες. Με τον τρόπο αυτό αποκτούσαν συνείδηση της ιδιαίτερης κοινωνικής και πολιτικής τους
θέσης, ενώ συγχρόνως αμφισβητούσαν αυτή τη συγκεκριμένη θέση στην κοινωνική οργάνωση.
Η πρακτική αυτή συνυπήρχε με τη συνολικότερη "παρέμβαση" στην κοινωνία και με την πίεση
προς την εξουσία για την αλλαγή των θεσμών.

Αδελφές, μητέρες και κόρες. Ψυχανάλυση και πολιτική. Πώς
αναδιαμορφώνονται, εξαιτίας αυτού το ρήγματος, οι σχέσεις μεταξύ των
γυναικών; Σε αυτό το σημείο υπήρξε επίσης μια σημαντική μετατόπιση:
μεταξύ της δεκαετίας του εβδομήντα και των αρχών της δεκαετίας του
ογδόντα η «γυναικεία αδελφότητα»- η ισότιμη αλληλεγγύη μεταξύ των
γυναικών – καθιερώθηκε, και στην συνέχεια εγκαταλείφθηκε υπέρ της
«συμβολικής τάξης της μητέρας»7, η οποία εστιάζει στη σχέση μεταξύ
5. Σ.τ.μ.: «Το προσωπικό είναι και πολιτικό», υπήρξε το βασικό σύνθημα του ριζοσπαστικού φεμινισμού, διευρύνοντας τα όρια του πολιτικού «ως την διαχείριση όλων των μορφών
κοινωνικής ζωής».
6. M. Fraire (επ.), Lessico Politico delle donne. Teorie del femminismo (1978), Μιλάνο, Fondazione
Badarraco-Franco Angeli, 2002.
7. Σ.τ.μ.: «Η συμβολική τάξη της μητέρας» (“L' ordine simbolico della madre”), είναι ένα κεντρικό θέμα της φεμινιστικής θεωρίας το οποίο επεξεργάστηκαν αρκετές ερευνήτριες φεμινίστριες στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, κατά τη διάρκεια του δευτέρου φεμινιστικού κύματος, αλλά
και στη συνέχεια. Η προβληματική της «συμβολικής τάξης της μητέρας», αντιπαραθέτει στην
εκπολιτιστική θέση της «συμβολικής τάξης του πατέρα» την εξίσου εκπολιτιστική τάξη της
μητέρας, η οποία διαφέρει αλλά συνυπάρχει με την πατρική τάξη. Βλ. σχετικά L. Murano, L’
ordine simbolico della madre, Ρώμη, Editori Riuniti, 1991 και Nancy Chodorow, The Reproduction
of Mothering. Psychoanalysis and the Sociology of Gender, Μπέρκλεϋ, University of California Press,
1984.
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μητέρας και κόρης. Η αδελφότητα είναι το συμβολικό όχημα, θεωρητικό
και πρακτικό, με το οποίο η πολιτική των γυναικών αναδιατάσσει το
στοιχείο της ισότητας, των οριζοντίων σχέσεων. Αναδιατάσσει, γιατί η
«γυναικεία αδελφότητα» δεν είναι ένα στοιχείο ισότοπο –δεν έχει την ίδια
σημασία, δεν παραπέμπει στις ίδιες πρακτικές, δεν σχετίζεται με άλλα
στοιχεία της πολιτικής– με την καθολική αδελφότητα που κατοχυρώνεται
από τη γαλλική Επανάσταση. Διότι παρότι επικαλείται την αλληλεγγύη
για όλους τους πολίτες που είναι ελεύθεροι, αυτεξούσιοι και ως εκ τούτου
ίσοι μεταξύ τους, αφήνει ωστόσο έξω από το πλαίσιο αυτό τις γυναίκες.
Μια παράδοξη αδελφότητα λοιπόν, που ενώ είναι αναμφισβήτητα μερική,
δεν το αναγνωρίζει, αντιθέτως, δηλώνει ότι έχει καθολική ισχύ. Η ισότητα
μεταξύ των γυναικών, αντιθέτως, χαρακτηρίζεται αναμφισβήτητα από
την μερικότητα, από την εγγραφή της σε ένα φύλο, το γυναικείο, ενώ το
στοιχείο της καθολικότητας δεν βρίσκεται από την πλευρά της ελευθερίας
και της αυτεξουσιότητας, αλλά από την πλευρά της κοινής συνθήκης των
καταπιεσμένων. Σε αυτό το «αλλού» των φεμινιστικών τόπων λοιπόν, οι
γυναίκες έρχονται αντιμέτωπες με τους κοινωνικούς και πολιτιστικούς
κανονισμούς που καθορίζουν την έλλειψη της ελευθερίας τους και
ταυτοχρόνως αρνούνται την εγκυρότητά τους: κάθε μορφή κάθετων σχέσεων
αποκλείεται επειδή φέρει το στίγμα της συνενοχής με τις ιεραρχικές και
εξουσιαστικές σχέσεις που καλλιεργήθηκαν από την ανδρική παράδοση.
Αλλά όσο και αν ο διαχωρισμός από το άλλο φύλο είναι ένα κομβικό
εργαλείο για να αναπτυχθεί μια κριτική και εναλλακτική σκέψη για την
ισχύουσα κοινωνική τάξη, η ανδρική τάξη παραμένει ένα κεντρικό σημείο
αναφοράς, παρ’ ότι εξωτερικό, για να καθορίσει την γυναικεία θέση.

όλη την εξουσία αλλά και τη χαοτικότητα στη ζωή, μένει στον πατέρα να
θεσπίσει την τάξη, το μέτρο και το νόμο που είναι ικανά να θεμελιώσουν
μια κοινή ζωή. Στο πλαίσιο αυτής της αρχικής αναπαράστασης, δεν μένει
στη γυναίκα παρά η θέση της υστερικής που διατηρεί τον αρχαϊκό και
πρωτόγονο δεσμό με την μητέρα, ή διαφορετικά η ξένωση από τον εαυτό
της με την αλλοτριωτική αλλά εκπολιτιστική ταύτιση με τον πατέρα.
Εδώ μπορούμε να τοποθετήσουμε εκείνη την εχθρότητα, διαπιστώνουν οι
φεμινίστριες, στην οποία φαίνεται να είναι καταδικασμένες οι γυναίκες
μεταξύ τους: βρίσκοντας την δική της κοινωνική αξία μόνο μέσα από τη
σχέση με το άλλο φύλο –μητέρα, σύζυγος, αδελφή– μια γυναίκα δεν μπορεί
να αναπτύξει μια σχέση αναγνώρισης με την άλλη γυναίκα. Το μόνο πράγμα
που της μένει είναι το συγκεχυμένο δέσιμο με τη μητέρα ή ο ανταγωνισμός
με τις άλλες γυναίκες για να καταλάβει τη μόνη θέση που κοινωνικά έχει
αξία, εκείνη δίπλα στον άνδρα.

Διαφορετικά εξελίσσονται όμως τα πράγματα σε σχέση με τη
«συμβολική τάξη της μητέρας»: το να τοποθετήσεις στο κέντρο τη σχέση
μητέρας και κόρης, σημαίνει να πας στην ρίζα της ισχύουσας κοινωνικής
τάξης, σημαίνει να επερωτήσεις και να τροποποιήσεις τις πιο βαθιές
συνιστώσες που δημιουργούν την τάξη των σχέσεων και τις θεωρητικές
και φαντασιακές τους αναπαραστάσεις, αρχίζοντας από τη σχέση που
εγκαινιάζει την δημιουργία του υποκειμένου. Κάποιες ερευνήτριες
ανακαλύπτουν έτσι ότι η απαξίωση που σηματοδοτεί τη γυναικεία θέση
συνδέεται με τα συμβάντα της πρωταρχικής σχέσης, εκείνης με τη μητέρα.
Η ψυχανάλυση γίνεται έτσι ένα εργαλείο που θέτει σε δοκιμασία τις
δομές της κοινής ζωής και τη θέση που μέσα σε αυτές επιφυλάσσεται
στην γυναίκα: έως ότου η μητέρα τοποθετείται ως η «αρχή» η οποία φέρει

Σε σχέση με το παράδειγμα της αδελφότητας, η δουλειά που πρέπει
να γίνει από το φεμινιστικό κίνημα είναι λοιπόν διαφορετική: πρέπει
να απελευθερωθεί το θετικό στοιχείο που υπάρχει στην αναγνώριση της
μιας γυναίκας από την άλλη, και αυτό όχι μέσα από μια ψεύτικη και
ετεροκαθορισμένη ισότητα, αλλά μέσα από μια ζωτική ανισότητα όπως
εκείνη που μπορεί να υπάρχει μεταξύ μητέρας και κόρης. Η μητρική
«αρχή», λένε οι συγγραφείς που στοχάζονται πάνω στην γυναικεία διαφορά,
είναι μια μορφή ανισότητας που δεν είναι συγκρίσιμη με τις ανισότητες
που δημιουργούνται από την εξουσία, είναι κυρίως αυτή η διαφορά που
λειτουργεί σαν προϋπόθεση στις σχέσεις πραγματικής ανταλλαγής. Η
προσφυγή στη σχέση μητέρας και κόρης, με την ριζοσπαστικοποίηση της
σύλληψης ότι «το προσωπικό είναι πολιτικό», είχε ένα διπλό πολιτικό
αποτέλεσμα. Από τη μια πλευρά, αυτή η σχέση μετατοπίζεται, δεν αφορά
μόνο τον οικογενειακό χώρο, αλλά διατρέχει ολόκληρη την κοινωνική
δομή: συγκροτεί την υποκειμενικότητα, προσδιορίζει ανάγκες και
λειτουργίες, επανεπεξεργάζεται συμπεριφορές και κίνητρα. Από την άλλη,
επανακαθορίζει την ανθρωπολογική μορφή των πολιτικών υποκειμένων: όχι
πια άτομα ορθολογικά που καθορίζονται από τη βούλησή τους και μόνο,
μανιτάρια που ξαναγεννιούνται από το πουθενά δυνάμει ενός συμβολαίου,
αλλά υποκείμενα με σάρκα και οστά, με φύλο και επιθυμίες, που έχουν
τις ιστορίες τους και προσδιορίζονται μέσα από τις σχέσεις τους. Γεννιέται
έτσι μια «πολιτική της επιθυμίας»8, σύμφωνα με την οποία η πολιτική δεν
8. Bλ. J. Kristeva, La révolte intime, Παρίσι, Fayard, 1997.
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περιορίζεται στο πεδίο των θεσμικών διαδικασιών εκπροσώπησης, και η
επιθυμία δεν είναι καθαρά υποκειμενική και ιδιωτική υπόθεση. Η πολιτική
ασκείται κυρίως ξεκινώντας από τα συμβάντα της καθημερινότητας, με τη
μεταμόρφωση του εαυτού και του κόσμου, και το έμφυλο υποκείμενο που
ονομάζεται γυναίκα, μεταξύ ασυνειδήτου και επιθυμίας, γίνεται φορέας
ριζοσπαστικών επαναπροσδιορισμών στην κοινή ζωή με τις θέσεις που
απονέμει στον καθένα και στην καθεμία.

στοιχεία της παράδοσης που ανέφερα στην αρχή – κοινωνία, κοινότητα,
πολιτική, ηθική – στις ακολουθίες που προβλέπονται από την παράδοση.
Πολύ περισσότερο που η ανάδυση της διαφοράς των δύο φύλων, έχει
ένα αποτέλεσμα που δεν μπορεί να συγκριθεί με την εμφάνιση άλλων
ανθρωπολογικών και πολιτιστικών διαφορών. Η έμφυλη διαφορά δεν
παρουσιάζεται σαν ένα τοπικό παράδειγμα που δημιουργήθηκε σαν
συνέχεια ή σαν αντίδραση στο καθολικό ή έστω σαν μια κοινότητα που
αντιπαραθέτει την προτεραιότητα της συλλογικής ταυτότητας στον
πλουραλιστικό ατομικισμό των δυτικών κοινωνιών. Η έμφυλη διαφορά
είναι κάτι περισσότερο και κάτι λιγότερο από αυτές τις διαφορές: είναι μια
διαφορά που διαπερνάει ολόκληρο το ανθρώπινο ον και που ταυτοχρόνως
εκφράζει, από εποχή σε εποχή, τις αντιθέσεις και τις συγκρούσεις. Τα
κινήματα, οι εντάσεις που δημιουργήθηκαν από τη διαφορά των φύλων,
δεν αφορούν μια ομάδα ή μια κουλτούρα, αφορούν κυρίως τη μετατόπιση
της μιας πλευράς που καταλήγει να συμπαρασύρει το «όλον»9.

Σε σχέση με το παράδειγμα της αδελφότητας, η σχέση μεταξύ
μητέρας και κόρης, καθώς αγγίζει τη σύσταση των βαθύτερων ινών της
υποκειμενικότητας και συγχρόνως της κοινωνικής διάρθρωσης, οδηγεί σε
μια μετατόπιση τον ίδιον τον φεμινισμό. Με λίγα λόγια, διαδραματίζεται
εδώ η μετάβαση από την καταπίεση στην έκφραση. Ακόμα και σήμερα,
όταν διευρύνονται οι χώροι και τα θέματα με τα οποία συσχετίζονται
και έρχονται στο προσκήνιο άλλες γυναίκες, από άλλες χώρες, με άλλες
παραδόσεις –σκέφτομαι για παράδειγμα την γεωπολιτική σημασία που
δόθηκε στην (έλλειψη της) ελευθερία των γυναικών από το Ιράκ κατά την
διάρκεια του τελευταίου πολέμου– το διακύβευμα δεν ορίζεται αρνητικά,
σαν αγώνας ενάντια στην καταπίεση. Αφορά κυρίως την απόκτηση μιας
θέσης, τη δημιουργία εκείνων των συνθηκών που θα επιτρέψουν την ελεύθερη
έκφραση της διαφοράς που μια γυναίκα φέρνει στην ισχύουσα τάξη, μέσα
στο περιβάλλον που βρίσκεται. Όσο μας αφορά, τα αποτελέσματα που η
αυτονόμηση αυτή προκάλεσε στις δυτικές κοινωνίες, είναι σήμερα φανερά
σε όλους και όλες: από την λεγόμενη «θηλυκοποίηση της αγοράς εργασίας»,
και την κρίση του κράτους πρόνοιας, το οποίο πρέπει να αναδιαμορφώσει
την ασφαλιστική και προνοιακή πολιτική του, αφού δεν μπορεί πια να μην
υπολογίσει σαν εργασία την φροντίδα που προσέφεραν οι γυναίκες χωρίς
αμοιβή, μέχρι την βιοπολιτική, όλες αυτές οι νομοθετικές απαιτήσεις, κόρες
και αυτές του φεμινιστικού ρήγματος, δεν διαχωρίζουν πια το δημόσιο από
το ιδιωτικό και προβάλλουν κανονιστικές απαιτήσεις για ολόκληρο το πεδίο
της ζωής. Εν ολίγοις, η έξοδος των γυναικών από τον κλειστό κόσμο του
σπιτιού προς τη συμβολική τάξη, είχε σαν συνέπεια οι κουβέντες μεταξύ
των γυναικών να μην ανταλλάσσονται πια στην πηγή, μεταξύ του ενός
οικιακού καθήκοντος και του άλλου, αλλά στο πρόγευμα της Κυριακής,
στο τέλος της εβδομάδας, όπως συμβαίνει με τις φίλες της τηλεοπτικής
σειράς Sex and the city. Ή όπου αλλού κι αν βρίσκονται.
Μεταξύ φιλίας, εκκεντρότητας και νέο-αδιαφοροποίησης. Η
αναταραχή που προέκυψε από τη φεμινιστική επανάσταση δεν άφησε τα

Ας επιστρέψουμε όμως στις σχέσεις των γυναικών για να εξετάσουμε,
σε αυτό το σημείο, πώς μπορούν να επανασυνδεθούν μετά από τα
αποτελέσματα που είχε η αποσύνθεση και η ανασύνθεσή τους στο
δεύτερο μισό του προηγούμενου αιώνα. Μετά το ρήγμα που επέφερε ο
φεμινισμός, οι αλλαγές ακολούθησαν ταχύτατα, σε σημείο να προκαλέσουν
έκπληξη και σε όσες συμμετείχαν σε αυτόν. Όπως συχνά συμβαίνει, μια
επανάσταση δεν καθορίζει και δεν ελέγχει τα αποτελέσματα που προκαλεί
αυτό το οποίο έθεσε σε κίνηση. Εάν με τον θεωρητικό και πολιτικό όχημα
της «συμβολικής τάξης της μητέρας» και γενικότερα με την ελεύθερη
εργασία νοηματοδότησης της διαφοράς των δυο φύλων εκ μέρους των
γυναικών, αμφισβητήθηκε η κοινωνική οργάνωση – η συμβολική τάξη εν
προκειμένω – των δυτικών κοινωνιών, αρχίζοντας από τις πρωτογενείς
σχέσεις, τα αποτελέσματα ωστόσο ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Καθώς
ανατράπηκε η κατανομή των καθηκόντων και οι ταυτίσεις του άνδρα και
της γυναίκας, κυρίως εξαιτίας της μετατόπισης της γυναίκας, άνοιξε ένα
είδος κουτιού της Πανδώρας: τέλος της παραδοσιακής οικογένειας που
βασιζόταν στην τριαδικότητα του φροϋδικού Οιδιπόδειου συμπλέγματος,
τέλος της κυριαρχίας των ετερόφυλων σχέσεων στον ιδιωτικό χώρο και της
ανδρικής «ομοκοινωνικότητας» (homo-sociabilité) - όπως την χαρακτηρίζει
η Francoise Collin – στον δημόσιο. Από το Pacs10 μέχρι τις συζητήσεις για
9. L. Irigaray, Éthique de la différence sexuelle, Παρίσι, Les Éditions de Minuit, 1984.
10. Σ.τ.μ.: Pacs (Patto Civile di Solidarieta), είναι το λεγόμενο «σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης»
το οποίο ρυθμίζει τη σχέση δύο προσώπων του ιδίου ή διαφορετικού φύλου τα οποία συμβι-
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την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, οι εντάσεις που δημιουργήθηκαν από
αυτό το ρήγμα και την κρίση της παραδοσιακής τάξης, είναι στην ημερήσια
διάταξη.

διακυβεύεται είναι ένα υποκείμενο queer, έκκεντρο, όπως το χαρακτήρισε
η Teresa de Lauretis, που δεν μπορεί να προσδιορισθεί από μια ουσία
προικισμένη με τις απαιτούμενες ιδιότητες, αλλά συγκροτείται μέσα από
δράσεις και πρακτικές11.

Θα χρησιμοποιήσω εδώ μια μεταφορά που δανείστηκα από
την επιστήμη: όπως συμβαίνει με την αρχή της σχετικής κίνησης που
ανακάλυψε ο Γαλιλαίος - το πλοίο στο οποίο βρισκόμαστε είναι σε κίνηση
αλλά συγχρόνως μπορεί να είναι και σταθερό σημείο αναφοράς για
τους εξωτερικούς παρατηρητές – όποιος δημιουργεί μια κίνηση κινείται
συγχρόνως και ο ίδιος ενώ μπορεί να σκεφτεί ότι βρίσκεται σε ακινησία,
το ίδιο συμβαίνει και με τον φεμινισμό: όποια συμμετείχε σε αυτή την
ώθηση πρέπει τώρα να σκεφτεί ότι το ίδιο έδαφος που πατούσε στα τέλη
της δεκαετίας του εβδομήντα δεν είναι σταθερό, αλλά βρίσκεται επίσης
σε κίνηση. Διαμορφώνεται έτσι ένα ερώτημα: μετά το τέλος της τριαδικής
οικογένειας που κατένεμε ρόλους και ταυτίσεις σε πατέρα, μητέρα και γιό/
κόρη είναι ακόμα δυνατό να σκεφτόμαστε με τους όρους αυτών των ρόλων
και αυτών των σχέσεων; Ισχύει ακόμα, για τις γυναίκες, η κεντρικότητα
της σχέσης μεταξύ μητέρας και κόρης, μεταξύ γυναίκας και άνδρα; Και
τα δυο μέρη του ερωτήματος έχουν θιγεί από την Juliet Mitchell και την
Judith Butler αντίστοιχα. Για την πρώτη, δεν υπάρχουν πια οι συνθήκες να
σκεφτούμε με όρους συγγένειας τις κοινωνικές σχέσεις, ακόμα και εκείνες
μεταξύ των γυναικών, που εξετάζονται μάλλον με όρους φιλίας. Αυτός ο
τύπος σχέσης επιτρέπει να λάβουμε υπ’ όψη δεσμούς αλληλεγγύης και
συνεργασίας στη δημόσια σφαίρα, δεσμούς όμως που στηρίζονται στην
επιλογή και όχι καθορισμένους από το αν ανήκουν στο ένα φύλο ή στο άλλο.
Η θέση της Mitchell συνεπάγεται μια διπλή αλλαγή όσον αφορά τη σκέψη
που αναπτύχθηκε σχετικά με τις σχέσεις των γυναικών: εξισώνεται η σχέση
μητέρας και κόρης, κατακτάται η ισότητα στις σχέσεις μεταξύ των γυναικών,
χωρίς ωστόσο να επανακτηθεί το συλλογικό αίτημα της αδελφοσύνης, αφού
η σχέση φιλίας είναι επιλεκτική και βασίζεται στην αρχή της μοναδικότητας
των υποκειμένων. Η Μπάτλερ οδηγεί το φεμινιστικό ρήγμα πιο πέρα και
φθάνει μέχρι και να αναιρέσει την ίδια τη διαφορά των φύλων: άνδρας
και γυναίκα είναι δυο ονόματα που απεικονίζουν τον δυϊκό καταμερισμό
των καθηκόντων και τις ταυτότητες που έχουν μεταβιβαστεί από την
παράδοση· πρέπει λοιπόν να εγκαταλειφθούν υπέρ ενός αυτοκαθορισμού
απαλλαγμένου από τους κοινωνικούς προσδιορισμούς. Το υποκείμενο που
ώνουν χωρίς γάμο. Στην Ελλάδα το σύμφωνο αυτό ισχύει μόνο για τα ετερόφυλα ζευγάρια
σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Γενεαλογία και αφήγηση. Τέλος καλό όλα καλά; Οι σχέσεις μεταξύ
των γυναικών ήταν τόσο γόνιμες, άλλαξαν το πλαίσιο αναφοράς σε τέτοιο
βαθμό ώστε να μην υπάρχει λόγος να ασχοληθούμε και να σκεφτούμε
πάνω σε αυτές; Φθάνουμε εδώ στο διακύβευμα της πολιτικής και του
σύγχρονου διαλόγου. Οι προτάσεις της Mitchell, της Lauretis, και της Butler
συλλαμβάνουν την αλλαγή των καιρών και των υποκειμενικών στάσεων:
η γυναίκα σήμερα εκφράζεται με συμπεριφορές ριζικά διαφορετικές
από αυτές που έχουν κληρονομηθεί από την παράδοση, ακόμη και από
το φεμινισμό. Οι γυναίκες χωρίς να είναι περιορισμένες στον οικιακό
χώρο, στον ιδιωτικό, είναι σήμερα παντού και ανέπτυξαν την μεταξύ τους
διαφορετικότητα, έως του σημείου της μοναδικότητας. Να τις εντοπίσεις
μέσα από μια συλλογικότητα δεν είναι εύκολο, όπως επίσης, μετά το
τέλος της πατριαρχικής οικογένειας - που είναι στενά συνδεδεμένη και
αλληλένδετη με τον διαχωρισμό του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου – δεν
είναι εύκολο να τις σκεφτείς αποκλειστικά μέσα από σχέσεις ανάλογες
με τη σχέση μητέρας και κόρης. Αυτή η ανάλυση όμως αφήνει έξω από το
πλαίσιο ένα στοιχείο – όπως είναι το άλυτο ζήτημα της πολιτικής και της
θεωρίας – το οποίο ακυρώνει την διαδρομή της συμβολικής έκφρασης των
γυναικών και της διαφοράς των φύλων. Αναφέρομαι στην κάθετη διάσταση
των σχέσεων.
Ο χώρος της σκέψης που ανοίγεται εδώ έχει να κάνει με την
πολιτική και την ιστορία. Στην πολιτική μια νέα αναπαράσταση των
κάθετων σχέσεων αμφισβητεί τον αστερισμό που ονομάζεται εξουσία. Οι
γυναίκες έχουν βγει από το σπίτι και βρίσκονται σήμερα παντού, αλλά δεν
πήραν την εξουσία με τους τρόπους που προβλέπει η παράδοση, και αντί
να βρίσκονται στις αίθουσες των αποφάσεων βρίσκονται κυρίως στους
διαδρόμους. Αντί να εντοπίσουμε όμως εδώ, όπως θα έκανε ο φεμινισμός
της χειραφέτησης, μια αποτυχία στην πορεία της γυναικείας πραγμάτωσης,
11. J. Mitchell, Mad Men and Medusas (2000), Allen Lane and Penguin Books· F. Brezzi, Antigone
e la philia, Franco Angeli· Judith Butler, Αναταραχή φύλου: Ο φεμινισμός και η ανατροπή
της ταυτότητας (1990), μτφρ. Γιώργος Καράμπελας, εισαγωγή και επιστημονική επιμέλεια
Βενετία Καντσά, επίμετρο Αθηνά Αθανασίου, επιμέλεια κειμένου Χριστίνα Σπυροπούλου,
Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2009.
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είναι πιο ελπιδοφόρο να δούμε αυτή την κατάσταση σαν μια ευκαιρία
για να σκεφτούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κοινωνία που θα
είναι απαλλαγμένη από τις κάθετες διευθετήσεις της σημερινής εξουσίας.
Αν είναι αλήθεια ότι ακόμα και σήμερα πιο πολλές γυναίκες παρά άνδρες
μπορούν να σταθούν στον δημόσιο χώρο χωρίς να διαμορφώνουν τις
σχέσεις τους με τρόπο διαδικαστικό και ιεραρχικό, αυτή η πτυχή είναι
μόνο η μισή από την δυνατότητα που έχουμε. Η άλλη μισή βρίσκεται στο
να επανεξετάσουμε την ανισότητα, για την οποία μίλησα παραπάνω, σαν
τη διαφορά που λειτουργεί, αυτή τη φορά, σαν η απαραίτητη προϋπόθεση
για οποιαδήποτε συναισθηματική ανταλλαγή12. Σε μια εποχή που οι
τόσο προηγμένες σύγχρονες δημοκρατίες έχουν χάσει την ουσία και τον
δεσμευτικό χαρακτήρα των παραδοσιακών διακανονισμών με επιπτώσεις,
στις νεώτερες γενεές, την ανομία και τη δραστική μείωση της συμμετοχής
στη δημόσια ζωή, η «αυθεντία» -μια στάση που δεν καταφεύγει ούτε στη
βία ούτε στην πειθώ, που προσανατολίζει αλλά δεν ταπεινώνει και δεν
καθιστά παθητικούς τους άλλους, όπως την ορίζει η Χάνα Άρεντ13– μαζί
με τo κύρος μερικών γυναικών από μη δυτικές χώρες και παραδόσεις,
προσφέρονται για μια ριζοσπαστική κριτική που καταδεικνύει τις
μυθοπλασίες που η Δύση θέλει να εξάγει ως δημοκρατία και ισότητα.

Ούτε η Ιστορία λοιπόν με την καθολική αποστολή του δέκατου
ένατου αιώνα, ούτε η ιδιαίτερη ιστορία που κατακερματίζεται σε μια
πολλαπλότητα υποκειμένων τα οποία ακολουθούν παράλληλες πορείες
ή βρίσκονται σε σύγκρουση, αλλά η ιστορική διάσταση μιας συμβίωσης
που μπορεί να επαναπροσδιορίσει εκείνη την πρακτική της σχέσης
που είναι η «γενεαλογία»14. Τα υποκείμενα αυτής της γενεαλογίας δεν
συνθλίβονται μέσα σε μια αδιαφοροποίητη συλλογικότητα αλλά παρόλα
αυτά διαθέτουν ένα πλεόνασμα σε σχέση με τις μεμονωμένες ατομικές
ζωές, το πλεόνασμα του ιστορικού ορίζοντα. Υπάρχει σήμερα η δυνατότητα
να πραγματοποιήσουμε την διαίσθηση της Άρεντ που συνδύαζε βιογραφία
(story) και συλλογική ιστορία (history) ξεκινώντας από μερικές συμβολικές
και πολιτικές πρακτικές που είναι ήδη αποτελεσματικές σε μη ευρωπαϊκές
χώρες, από την «Επιτροπή για την Αλήθεια και την Συμφιλίωση» στη
Νότια Αφρική, στον αγώνα των «Μητέρων της Πλατείας του Μαΐου» στην
Αργεντινή15.

Η κάθετη διάσταση των σχέσεων αφορά όμως και ένα άλλο στοιχείο
της σύγχρονης εποχής που είναι εξίσου αναγκαίο για την κοινή ζωή: την
έννοια του παρόντος που τροφοδοτείται από το ιστορικό παρελθόν. Σε αυτό
το σημείο οι ταχύτατες αλλαγές της εποχής μας δημιουργούν μια διπλή
μετατόπιση. Από την μια πλευρά, το παρόν με την αδιαφάνειά του τείνει
να προσελκύσει όλη τη σκέψη πάνω του, στερώντας του την δυνατότητα
να τροφοδοτηθεί με μια αίσθηση ιστορική μέσα από την συνέχεια και την
ασυνέχεια των εποχών και των γεγονότων. Παρακολουθούμε έτσι την
αναπαράσταση ενός παρόντος χωρίς παρελθόν, το οποίο καταλήγει να έχει
μια φαντασματική διάσταση και να γίνεται έρμαιο των διαφόρων ερμηνειών
που κυριαρχούν στη συγκυρία –σκέφτομαι για παράδειγμα την άρνηση του
Ολοκαυτώματος. Από την άλλη, σε μια εποχή που έχει αναγγελθεί «το
τέλος της ιστορίας», υπάρχει ένας απελευθερωτικός πολλαπλασιασμός
άλλων ιστοριών οι οποίες όμως γίνονται πολλές φορές τα εργαλεία για να
ανανεωθούν οι κλειστές ταυτότητες, αν δεν γίνονται ολοκληρωτισμοί.
12. G. Bateson, Steps to an Ecology of Mind (1972), Σικάγο, University of Chicago Press.
13. H. Arendt, “What is authority?”, στο Between Past and Future, Penguin Books, 1961 (Σ.τ.μ.:
ελληνική μετάφραση: «Τι είναι αυθεντία;», στον εξαντλημένο τόμο, H. Arendt, Μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος, μτφρ. Γ. Ν. Μερτίκας, Αθήνα, Λεβιάθαν, 1996).

14. L. Irigaray, ό. π.
15. Σ.τ.μ.: Οι Μητέρες της Πλατείας του Μαΐου, συγκεντρώνονται κάθε Πέμπτη στην πλατεία του Μαΐου, την κεντρική πλατεία του Μπουένος Άιρες, η οποία υπήρξε χώρος έντονων
πολιτικών διαδηλώσεων και συγκρούσεων κατά τη διάρκεια του δικτατορικού καθεστώτος
του Βιντέλα (1976-1983), για να διαδηλώσουν, ζητώντας να μάθουν την αλήθεια για τα χιλιάδες παιδιά που «εξαφανίστηκαν» κατά τη διάρκεια της δικτατορίας αυτής. Η δράση
τους άρχισε τον Απρίλιο του 1977, όταν δώδεκα γυναίκες συγκεντρώθηκαν απέναντι από το
προεδρικό μέγαρο της Αργεντινής, και κρατώντας φωτογραφίες των αγνοουμένων παιδιών
τους, διαδήλωσαν στην πλατεία του Μαΐου ζητώντας να μάθουν τι απέγιναν. Τρείς από τις
γυναίκες που συμμετείχαν στην πρώτη αυτή διαδήλωση, τους επόμενους μήνες «εξαφανίστηκαν» από το καθεστώς Βιντέλα. Από τότε όμως και κάθε Πέμπτη όλο και πιο πολλές μητέρες
διαδήλωναν όλα αυτά τα χρόνια για τα εξαφανισμένα παιδιά τους, διατηρώντας τη μνήμη
τους ζωντανή. Το 1981 πραγματοποιήθηκε η πρώτη μαραθώνια πορεία αντίστασης, και από
τότε κάθε χρόνο χιλιάδες δημοκρατικοί άνθρωποι από την Αργεντινή και όχι μόνο συμμετείχαν στην πορεία αυτή. Οι μητέρες αυτές κατάφεραν να ανακαλυφθούν, να δικαστούν και
να τιμωρηθούν αρκετοί από τους συνεργάτες του καθεστώτος Βιντέλα που είχαν ευθύνη για
τις «εξαφανίσεις» των παιδιών τους, δημιουργώντας ένα είδος «λαϊκής δικαιοσύνης» που
πηγάζει από τους δρόμους και τις πλατείες και που ανάγκασε τα δικαστήρια να αποδώσουν
δικαιοσύνη. Ωστόσο, η δράση τους δεν περιορίστηκε στο θέμα αυτό και εξελίχθηκε σε μια από
τις μαχητικότερες κοινωνικές οργανώσεις της Λατινικής Αμερικής, με πολλές κοινωνικές και
πολιτικές δράσεις, μεταξύ των οποίων και η ίδρυση Λαϊκού Πανεπιστημίου, κερδίζοντας το
σεβασμό και την υποστήριξη χιλιάδων δημοκρατικών ανθρώπων απο όλο τον κόσμο.
Η Επιτροπή για την Αλήθεια και τη Συμφιλίωση (TRC) στη Νότια Αφρική, είναι
ένα σώμα που δημιουργήθηκε το 1996, για να καταγράψει την καταπάτηση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και να διαλευκάνει τα εγκλήματα και τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν κατά
τη διάρκεια του απαρτχάιντ, αλλά και να διευκολύνει την ειρηνική μετάβαση της Νοτίου
Αφρικής σ’ ένα φιλελεύθερο καθεστώς.
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Τα μηνύματα που μας έρχονται από αυτές τις πολιτικές επινοήσεις
μας δίνουν τα στοιχεία για να αναδιαμορφώσουμε τη σημασία του παρόντος,
τη μνήμη και τα γεγονότα του παρελθόντος, δια μέσου της πρακτικής της
αφήγησης, μια πρακτική υποκειμενική αλλά όχι ιδιωτική και ατομική16.

απομόνωση ενός ξαναγεννημένου υποκειμένου, ουδέτερου και καθολικού
αλλά χωρίς ιστορία.

Αυτά τα μηνύματα μπορούμε να τα συλλέξουμε εδώ και τώρα
αρχίζοντας, ακόμα μια φορά, από εκείνη την ειδική διαφορά που υπάρχει
μεταξύ των φύλων και από την συμβολική εργασία που μπορούν να κάνουν
στις σχετικές γενεαλογίες τους. Τι είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα
σήμερα; Μπορούμε να τους σκεφτούμε αδιαφοροποίητους, εξισωμένους
σε ένα κοινό παρόν που δεν διαθέτει καμία μνήμη των διαδρομών τους,
όπως μας προτείνει η Μπάτλερ; Μάλλον το αντίθετο. Σε αυτούς τους
καιρούς, ένα υποκείμενο μπορεί ακόμα να ονομάζεται άνδρας ή γυναίκα
για την ιστορία από την οποία προέρχεται και που τον/την συνδέει με
το παρόν, ακόμα και όταν πρόκειται για ένα παρόν που το μοιράζονται
με κοινές συμπεριφορές. Για να κάνω πιο καθαρή την διαίσθηση αυτής
της σκέψης, θα παραθέσω ένα παράδειγμα μεταξύ άλλων πολλών: ο
κόσμος της εργασίας γνωρίζει σημαντικές αλλαγές – τέλος της λεγόμενης
«φορντικής» οργάνωσης, εκείνης της βιομηχανίας του δέκατου ένατου
αιώνα, επισφάλεια, ελαστικότητα. Οι αλλαγές αυτές αφορούν τόσο τους
άνδρες όσο και τις γυναίκες, αλλά δεν ασκούν την ίδια πίεση επάνω
τους, με τον ίδιο αδιαφοροποίητο τρόπο. Η γυναίκα που έχει εισέλθει
προσφάτως στην αγορά εργασίας, έχει επιθυμίες, προσδοκίες αλλά και
τραύματα, διαφορετικά από αυτά που έχει ένας άνδρας ο οποίος ιστορικά
έχει κατασκευάσει την ταυτότητά του πάνω στο στοιχείο της εργασίας και
την κοινωνική και πολιτική οργάνωση που συνεπάγεται. Να σκεφτούμε
με τους όρους της γενεαλογίας, μας επιτρέπει να μη στερηθούμε αυτή τη
συμβολική δυνατότητα και μας δίνει τα εργαλεία να αναπαραστήσουμε
και να εφαρμόσουμε μια ανανεωμένη ιστορική και χρονική διάσταση των
σχέσεων. Τα υποκείμενα μιας έμφυλης γενεαλογίας δεν συνθλίβονται με
τη συμμετοχή τους σε μια αδιαφοροποίητη συλλογικότητα –που είναι μια
ελευθερία καθολική ενός αυτεξούσιου υποκειμένου ή η έλλειψη ελευθερίας
ενός καταπιεσμένου υποκειμένου– αλλά επανακτούν την μοναδικότητα
και την διαφορετικότητα των διαδρομών τους. Οι διαδρομές αυτές
τροφοδοτούνται από τις σχέσεις που δημιουργούν με τους προγενεστέρους
τους, μέσα από την αφήγηση των ιστορικών γεγονότων, που επιτρέπει
να μοιράζονται κοινά και διαφορετικά στοιχεία, χωρίς να κλείνονται στην
16. Βλ. H. Arendt, Rahel Vernhagen. The life of a Jewess, The Johns Hopkins University Press.

Στο τέλος αυτής της διαδρομής, αυτής της γενεαλογικής αφήγησης,
ξεδιπλώνεται μια γεωμετρία στην οποία τα σώματα έχουν ομοιότητες και
διαφορές, διασταυρώσεις και αντιπαραβολές άγνωστες. Ανοίγεται ένας
συμβολικός χώρος αναπαράστασης και δράσης, που μας επιτρέπει να
ερμηνεύσουμε το παρόν διαφορετικά από τις αντιθέσεις μεταξύ κοινωνίας
και κοινότητας, πολιτικής και ηθικής, σύμφωνα με σχέσεις ελεύθερες αλλά
όχι αδιαφοροποίητες, σύμφωνα με αυτό που θα μπορούσαμε επίσης να
αποκαλέσουμε, μια φιλία με ιστορικό ορίζοντα.
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διάρκεια μισού αιώνα κατόρθωσε να θέσει τις βάσεις μιας εναλλακτικής ιδεολογίας
απέναντι στις μεγάλες ιδεολογίες του παρελθόντος» (σ. 26). Σε αντίθεση με τις
κλασσικές ουτοπικές ιδεολογίες, η νέα (κοινωνική) πολιτική οικολογία βασίζεται
και στο παρόν και στο μέλλον, και στο σήμερα και στο αύριο (σ. 69).

Βιβλιοκριτικές
Τάκης Νικολόπουλος

Ο Κον Μπετίτ και η «οικολογία της αγοράς»*
Daniel Cohn-Bendit,
Τι να κάνουμε;
μτφρ. Μελίττα Γκουρτσογιάννη
εκδόσεις Κέδρος, 2010

Στο τελευταίο του βιβλίο ο Κον Μπετίτ αυτοπροσδιορίζεται ως
ριζοσπάστης–ρεφορμιστής, με πρότερη ελευθεριακή κουλτούρα... Για τον
Κον Μπετίτ, όπως και για τους πράσινους και τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ, οι
αναγκαίες αλλαγές (μεταρρυθμίσεις;) μπροστά στη γενικευμένη και καθολική
κρίση (σ. 45) πρέπει να λάβουν χώρα εντός («του ταμπού») της ΕΕ με άξονα τη
(νέα) πολιτική οικολογία υπό ευρεία έννοια, ήτοι τις γνωστές «τρείς οικολογίες»
του Φ. Γκουαταρί. Πρόκειται για την προσφορότερη απάντηση στα αδιέξοδα της
προαναφερθείσας κρίσης, σύμφωνα με τον συγγραφέα, και τη μόνη που «στη
* Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα της Κίνησης Τρικαλινών Πολιτών για την Αποανάπτυξη
και την Άμεση Δημοκρατία «Από Κοινού» (http://apokoinou.com/?p=48). Το κείμενο
είχε πρωτοδημοσιευθεί στις «Αναγνώσεις» της Κυριακάτικης Αυγής (12.2.2011). Ο Τ.
Νικολόπουλος διδάσκει Δίκαιο και πολιτική περιβάλλοντος ΤΕΙ Μεσολογγίου.

Μια σφαιρική και ολιστική–υπαρξιακή προσέγγιση (στην οποία ο
Κον Μπετίτ αναγνωρίζει τον εαυτό του), μας οδηγεί στο να αναρωτηθούμε,
όχι όπως θα ‘κανε ο Καστοριάδης πάνω στο «τι ζωή θέλουμε», αλλά στο
να αναστοχασθούμε περί του «τι είναι οικονομία; τι είναι καπιταλισμός;
τι είναι οικονομία της αγοράς; σε τι ωφελεί να παράγουμε όλο και
περισσότερο με ξέφρενους ρυθμούς;» (σ. 58). Με λίγα λόγια (σ. 51), ο
συνδυασμός της οικονομικής κρίσης με την οικολογική, μας υποχρεώνει να
ξανασκεφτούμε στο σύνολό του τον ίδιο τον χαρακτήρα της ανάπτυξή
μας (όχι δηλ. αποσπασματικά, τομεακά π.χ. βιομηχανία). Τελικά, στην
ουσία «τι είδους οικονομική μεγέθυνση θέλουμε».
Ο συγγραφέας υποστηρίζει (εναρμονιζόμενος προς απόψεις
των L. Brown, E. Morin, J. Gadrey, J. Fitoussi, E. Laurent κ.ά.) μια οικολογική
οικονομία (η οποία δεν έχει σχέση, αν και δανείζεται τα εργαλεία της, με
την κλασσική περιβαλλοντική οικονομία των «εξωτερικοτήτων»), που θα
είναι ικανή να απαντήσει στις προκλήσεις, στο βαθμό που η οικονομία
θα ενσωματώνει την οικολογία. Έτσι η (νέα) πολιτική οικολογία είναι
συνδεδεμένη με τη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων (σ.
69 και σ. 70)1. Με άλλα λόγια, μπορούμε και περισσότερους πληθυσμούς
να θρέψουμε με λιγότερη απώλεια βιοποικιλότητας, και με καλύτερης
ποιότητας ασφαλή τρόφιμα, θυσιάζοντας λιγότερες εκτάσεις γης (σ. 57).
Κοντολογίς, ν’ αλλάξουμε μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης (σ. 62),
δίνοντας προτεραιότητα μεταξύ άλλων στο ποιοτικό και όχι στο ποσοτικό,
στην ανακύκλωση, στη διάρκεια των παραγόμενων αγαθών κλπ. Είναι
προφανές ότι η οικολογική οικονομία του Κον Μπετίτ δεν απορρίπτει
την «οικολογία της αγοράς» ή τον πράσινο καπιταλισμό. Είναι άλλη μια
«ορθή» και με «θετικό πρόσημο» (διότι πράσινη και αειφόρος) ανάπτυξη/
μεγέθυνση, που θα δημιουργήσει απασχόληση και θα βελτιώσει τη θέση των
εργαζόμενων, μέσω της αύξησης του ΑΕΠ (πράγμα όχι τόσο αυτονόητο)
και της μεγιστοποίησης του κέρδους. Ο Κον Μπετίτ υιοθετεί το μότο
ενός γάλλου πρώην υπουργού περιβάλλοντος: «να χρησιμοποιήσουμε τον
καπιταλισμό για να κάνουμε οικολογία». Μήπως όμως είμαστε μάρτυρες
1. Έτσι και οι J.–P. Fittoussi και E. Laurent, La nouvelle écologie politique, Seuil, La République
des idées, 2008 (Η κυριακάτικη Αυγή, «Ενθέματα», 26-8-2009).
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του ακριβώς αντίθετου; Μήπως δηλαδή επιδιώκεται η χρησιμοποίηση της
οικολογίας (και όχι μόνο, αλλά και των ανθρώπων και όλου του πλανήτη)
για να «κάνουμε καπιταλισμό»;2. Αυτός ήταν, ίσως, και ένας από τους
κύρους λόγους που το συγκεκριμένο βιβλίο αποτέλεσε αντικείμενο
σφοδρής κριτικής (ενίοτε με έντονο προσωπικό τόνο) από την πλευρά
των απομεγεθυνσιακών (Ph. Ariès και Fl. Leray). Γι’ αυτούς, όπως
προκύπτει από το πρόσφατο βιβλίο τους3, ο Κον Μπετίτ δεν είναι παρά
μια μεγάλη απάτη. Είναι ένας «χρήσιμος ηλίθιος του καπιταλισμού», ο
άνθρωπος τον οποίο έχει ανάγκη το σύστημα –καλύτερα από οποιονδήποτε
άλλο- για να επιβάλει και νομιμοποιήσει τις λάθος «λύσεις» στην κρίση.
Όπως ο Σαρκοζί μιλάει για ηθικοποίηση του καπιταλισμού (προφανώς
ανεύρετη διότι αδύνατη), έτσι και ο Κον Μπετίτ, θέλει να τελειώνει με
την «οικολογία της αριστεράς» και μιλάει για οικολογικοποίηση του
(υπερ) καπιταλισμού. Γι’ αυτόν τον σταρ, με εγωτική και ναρκισσιστική
συμπεριφορά («είμαι ένας μύθος»), και για τα ψευδοαριστερά κηρύγματά
του, τα μεγάλα και ηγεμονικά Μέσα Μαζικής Επιρροής είναι ορθάνοιχτα.
Ευρωπαιο-ατλαντιστής, (αυτο)θεωρείται εν τούτοις αριστερός, ενώ
απεχθάνεται κάθε ρήξη με τον καπιταλισμό, τη δημοκρατία της αγοράς
και του ανταγωνισμού και την κοινωνία των πολιτών. (Αυτο)αποκαλείται,
επίσης, οικολόγος, ενώ λιβανίζει την τεχνοεπιστήμη και την κατανάλωση,
όντας εχθρός της απομεγέθυνσης. Στο πλαίσιο αυτό, της συγχώνευσης
φιλελεύθερης ανταγωνιστικής οικονομίας της αγοράς και οικολογίας, η
πολιτική απομακρύνεται από τη (συγκρουσιακή) διεκδίκηση της κοινωνικής
χειραφέτησης
και αυτονομίας, και ταυτίζεται με τη διακυβέρνηση
ως «τέχνη» συμβιβασμού ανάμεσα σε αντιτιθέμενα συμφέροντα των
«εταίρων». Για τους Ph. Ariès και Fl. Leray, η σκέψη του Κον Μπετίτ είναι
αντιφατική, μεμβρανώδης, ύπουλη, αλλά και εξουσιαστικο-κηρυκτική και
προπαγανδιστική (και όχι αποδεικτικο-πειστική), προερχόμενη από ένα
άνθρωπο-χαμαιλέοντα. Με λίγα λόγια, πρόκειται για τη μεγαλύτερη σχάση
ανάμεσα στο σημαίνον και το σημαινόμενο, το σύμβολο και το νόημά του.

πράγματι δεν υιοθετεί το αντισυστημικό
οικοπολιτικό ρεύμα ή πολιτικό σλόγκαν
της αποανάπτυξης /απομεγέθυνσης, την
οποία μερικές φορές συγχέει με την ύφεση
και τη μείωση του βιοτικού επιπέδου. Είναι
εξ άλλου γνωστό ότι και οι περισσότεροι
απομεγεθυνσιακοί δεν υποστηρίζουν τη
γενική και πλήρη απομεγέθυνση των
πάντων για τους πάντες (κάνουν λόγο για
«κοινωνίες αποανάπτυξης» σ’ ένα συνολικό
«περιβάλλον αποανάπτυξης» και μετά
από αμεσοδημοκρατικό προγραμματισμό).
Ο Κον Μπετίτ όμως, όντας κατ’ ουσία
οπαδός της ανάπτυξης/μεγέθυνσης των
Όχι στον πράσινο καπιταλισμό
βιοτικών επιπέδων ζωής, νέων αναγκών
και επιθυμιών, εισάγει έναν «νεοπαραγωγισμό» και, συνεπώς, ένα
νεοκαταναλωτισμό, οι οποίοι δεν θ’ αμφισβητούν την οικονομική και
κοινωνική τάξη. Εγγράφεται στους απομεγεθυνσιακούς εκείνους οι οποίoι,
σε αντίθεση με τον S. Latouche και άλλους, θεωρούν ότι η λεγόμενη αειφόρος
ή βιώσιμη (ή διαρκής) ανάπτυξη, ακόμα και ως πράσινη μεγέθυνση, μπορεί
να αποτελέσει τη μήτρα εναλλακτικών λύσεων στον καπιταλισμό στη
σημερινή μορφή του4. Είναι φανερό ότι δεν ασπάζεται το γενικότερο οικονομικό πρόταγμα, αυτό μιας «οικονομίας των αναγκών» (και όχι των
επιθυμιών) και του δημοκρατικού κοινωνικού ελέγχου αυτής.

Όσες επιφυλάξεις κι αν έχουμε για τον προσωπικό τόνο της παραπάνω
κριτικής, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το προφανές. Ο Κον Μπετίτ
2. Ο υπερκαπιταλισμός κατά τον Ph. Ariès (Le mesusage. Essai sur l’hypercapitalisme, Parangon/Vs, 2007) δεν χαρακτηρίζεται πλέον από υπερβολική κατανάλωση αλλά από υποβάθμιση
της αξίας χρήσης και της ωφελιμότητας των προϊόντων με βρώμικη (junk) παραγωγή και
βρώμικη κατανάλωση. Πρόκειται για την κακοχρησία (mesusage) του συστήματος στην οποία
ο συγγραφέας αντιτείνει νέα κουλτούρα της χρήσης με δωρεάν παροχή αυτής και υπερτίμηση
της κακοχρησίας.
3. Cohn-Bendit, l’imposture, Max Milo, 2010, passim.

Σε μια νέα ολιστική οικολογική προσέγγιση, «που προωθεί μια
“βαθιά”(;) μεταμόρφωση της κοινωνίας και του σύγχρονου καπιταλισμού»
(σ. 84), που μετρά διαφορετικά τον πλούτο, το έντομο που χαρακτηρίζει
αυτή τη νέα λογική και τη νέα κοινωνία της γύρης δεν είναι το ηθικό
μερμήγκι και ο σπάταλος τζίτζικας, αλλά η μέλισσα. Η αξία της μέλισσας
έγκειται όχι τόσο στην παραγωγή μελιού αλλά στην ανεκτίμητη,
κυριολεκτικά, διαδικασία της επικονίασης, που χρησιμοποιεί ο γάλλος
Y.M. Boutang (αν και ο πρώτος ο οποίος αναφέρθηκε στον απαραίτητο
ρόλο της ήταν ο Αϊνστάιν). Διαδικασία στην οποία βασίζεται όλη η αλυσίδα
αναπαραγωγής του φυτικού βασιλείου. Διαδικασία που, ωστόσο, κινδυνεύει
από τις οικονομικές δραστηριότητες. Στην κοινωνία της γύρης (η οποία
είναι μια μορφή αποανάπτυξης αλλά «επιλεκτικής» και όχι απόλυτης, σ.
4. Βλ., π.χ., Μ. Prieto-A. Slim, Consommer moins pour vivre mieux, Le cavalier bleu, 2010.
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78) ο πλούτος δημιουργείται μέσα από κοινωνικούς δεσμούς και αμοιβαίες
συναλλαγές που αυτή πλέκει και την οποία ζωοποιούν (σ. 99).

Κον Μπετίτ και η «νέα πολιτική οικολογία» (της οικολογικής οικονομίας
της αγοράς), εάν δεν ισοκατανεμηθεί η οικονομική και πολιτική εξουσία,
εάν δηλαδή δεν προσανατολισθούμε προς μια συλλογική και ουσιαστικά
δημοκρατική οικονομία των αναγκών και της αλληλεγγύης (και εκείθεν
σε μια συμβιωτική, κατά τον I. Illitch, κοινωνία απομεγέθυνσης, την οποία
φαίνεται να ασπάζεται εν μέρει και αφηρημένα ο Κον Μπετίτ); Εάν τελικά δεν
τεθεί το πρόταγμα μιας οικολογικής κοινωνίας και μιας οικολογικής
δημοκρατίας ουσιαστικά αποκεντρωμένης και επανατοπικοποιημένης, με
πυρήνα τον αυτοδύναμο δήμο ή την αυτοδύναμη κοινότητα; Είναι προφανές
ότι δεν αρκεί πλέον η αλλαγή των όρων, των κανόνων και των στόχων του
παιχνιδιού, αλλά απαιτείται και η αλλαγή και του ίδιου του παιχνιδιού.

Ένας πραγματικός οικολογικός (και κοινωνικός) μετασχηματισμός
συνδέεται με την εξάλειψη της σύγχυσης μέσων και σκοπών (τι συνιστά
μέσο και τι σκοπό;). Σ’ αυτή τη σύγχυση–παγίδα πέφτει, μαζί με πολλούς
άλλους, και ο Κον Μπετίτ. Πράγματι, συχνά τα μέσα εκλαμβάνονται ως
σκοποί5, ενώ τα μέσα (ή οι σκοποί) μεταμφιέζονται6. Γιατί είναι προφανές
ότι η πράσινη οικονομία (ως μέσο), εκλαμβάνεται ως συμβατός προς το
ισχύον σήμερα σύστημα οικολογικών αξιών σκοπός, και συγκαλύπτει (ως
καμουφλάζ) τους σκοπούς που εντάσσονται στο κυρίαρχο οικονομικό και
αξιακό σύστημα. Πρόκειται, όπως προαναφέρθηκε, για τη συνηθέστερη
σύγχυση μέσων και σκοπών, τακτική που χρησιμοποιεί ευρέως την με
θετικό πρόσημο και δημοφιλή (ιδίως σε περιόδους οικονομικής και όχι μόνο
κρίσης, όπως η σημερινή) «πράσινη» ανάπτυξη-μεγέθυνση για την άμυνα
των καπιταλιστικών συμφερόντων. Από μια τέτοια επιχειρηματολογία,
όπως και από τη σύστοιχη περί αειφόρου μεγέθυνσης, αντλούν ιδεολογικό
εξοπλισμό και οι ιδιοκτήτες και θιασώτες της «ελεύθερης» επιχείρησης7 και
της νέας οικονομίας του αχαλίνωτου (υπερ)καπιταλισμού.
Μια ριζοσπαστική πολιτική οικολογία στην οποία θέλει να
αναγνωρίζεται ο Κον Μπετίτ, δεν μπορεί να έχει ως μόνο πρόταγμα την
(και να περιορίζεται μόνο στην) αλλαγή του τρόπου παραγωγής και
κατανάλωσης, πράγμα που μπορεί να επιτευχθεί (όχι βέβαια εύκολα)
μέσα από μια τεχνορυθμιστική «οικολογική-ποιοτική οικονομία» ακόμα
και «ισχυρή» αειφόρο ή βιώσιμη ανάπτυξη (πλην όμως αναγκαστικά
προσανατολισμένη στην μεγέθυνση μέσω της οικονομίας-οικολογίας της
αγοράς). Η ριζοσπαστική πολιτική οικολογία είναι ιστορικά και καταγωγικά
άμεσα συνδεδεμένη με το χειραφετητικό και αυτονομιακό πρόταγμα. Θα
πρέπει πρωτίστως ως «πολιτική» (και νέα «ηθική της απελευθέρωσης»)
να θέτει πριν απ’ όλα το πρόταγμα μιας νέας οργάνωσης, αφενός της
κοινωνίας και της πολιτείας και αφετέρου της οικονομίας, όπως έκανε η
πολιτική οικολογία των δεκαετιών του ‘60 και του ‘70, με την οποία οι
σημερινοί Οικολόγοι Πράσινοι, τουλάχιστον στην ευρωπαϊκή-θεσμική τους
εκδοχή, δεν έχουν παρά ελάχιστη μόνο σχέση. Πώς αλλιώς θα επέλθει
μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων, όπως πρεσβεύει ο
5. Βλ. σχετικά, Μ. Τζίλας, Η ατελής κοινωνία, Αθήνα, εκδ. Καμαρινόπουλου, 1969, σ. 233.
6. M. Duverger, Introduction à la politique, Παρίσι, Gallimard, 1965, σσ. 223-228.
7. Όπ. π. σ. 223.

173

174

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ

Κορνήλιος Καστοριάδης,
Ακυβέρνητη κοινωνία, Συνεντεύξεις & συζητήσεις 1974-1997
Μτφρ. Ζήσης Σαρίκας, πρόλογος Γιώργος Λ. Ευαγγελόπουλος
Εκδ. Ευρασία, 2010
Όπως μας πληροφορεί ο υπότιτλος του τόμου, πρόκειται για μια
συλλογή συνεντεύξεων και παρεμβάσεων του Καστοριάδη. Παρ’ όλο που
υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα σημεία στα κείμενα του βιβλίου, κρίνουμε
πιο σημαντικό να θίξουμε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο και θεωρούμε πιο
επείγον, εν προκειμένω.
Το εν λόγω ζήτημα έχει να κάνει με ορισμένες πολιτικές απόψεις
που αναφέρονται στον πρόλογο του βιβλίου από τον Γ. Ευαγγελόπουλο:
«Ο Καστοριάδης δεν διαθέτει σχέδιο για τη σωτηρία του ανθρώπου και
της οικουμένης· δεν πιστεύει καν στη δυνατότητα σύνταξης ενός μόνιμου
και αμετάβλητου στην πορεία προγράμματος για την κατάκτηση της
αυτονομίας και της δημοκρατίας. Πολλοί θεωρούν αυτή τη διαπίστωση
ως την προφανή απόδειξη του ουτοπικού χαρακτήρα των “προσκλήσεων”
του φιλοσόφου να αγωνιστούμε για άμεση δημοκρατία (ιδίως στην
εποχή της παγκοσμιοποίησης, που η οικονομική και πολιτική ζωή είναι
πολύ πιο “σύνθετες” σε σχέση με το παρελθόν)»8. Ο Γ. Ε. διαθέτει τη –
σχετικά σπάνια για τα ελληνικά δεδομένα- διανοητική τιμιότητα να μη
συγχέει την προσωπική του ανάγνωση ενός συγγραφέα9 –εν προκειμένω
του Καστοριάδη- με αυτά που πραγματικά είπε ο εν λόγω συγγραφέας,
πράγμα που φαίνεται και από όσα γράφει στον πρόλογο της Ακυβέρνητης
κοινωνίας. Ωστόσο, οι απόψεις στις οποίες, μεταξύ άλλων, αναφέρεται
–και τις οποίες μόλις παραθέσαμε- πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο
8. Γ. Λ. Ευαγγελόπουλος, «Πρόλογος στην ελληνική έκδοση» στο Κ. Καστοριάδης, Ακυβέρνητη κοινωνία, ό. π., σ. 12.
9. Βλ. σχετικά το βιβλίο του Καστοριάδης και σύγχρονη πολιτική θεωρία, Αθήνα, Ευρασία,
2009. Βλ. και τη σχετική κριτική του Γ. Οικονόμου: «Δημοκρατία ή αντιπροσώπευση;», μέρος
Α’ (περ. Μάγμα, τ. 6, Μάιος 2010) και Β’ (περ. Πρόταγμα, τ. 1, Δεκέμβριος 2010).
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κριτικής, εφόσον αποτελούν κομμάτι ενός ευρύτερου φαινομένου (και δεν είναι
καθόλου τυχαίο, εν προκειμένω, που και ο ίδιος ο Γ. Ε. υποστηρίζει παρεμφερείς
απόψεις).
Δε λέμε, φυσικά, ότι ο Καστοριάδης είναι υπεράνω κριτικής –κάθε άλλο·
ούτε και επιχειρούμε την υπεράσπιση κάποιας φιλοσοφικής ή πολιτικής ορθοδοξίας.
Όπως μπορεί να διαπιστώσει ο προσεκτικός αναγνώστης, τόσο στο Πρόταγμα όσο
και παλιότερα στο Μάγμα, προσπαθούμε (όχι μόνο ο υπογράφων αλλά και τα
υπόλοιπα μέλη των συντακτικών τους επιτροπών) να χρησιμοποιούμε τις ιδέες του
Καστοριάδη (μεταξύ άλλων συγγραφέων) κατά τρόπον ώστε να μας βοηθούν στη
διαύγαση της σύγχρονης κοινωνικο-ιστορικής συνθήκης. Ο μόνος τρόπος για να
προφυλαχθεί το έργο ενός στοχαστή από την αρτηριοσκλήρωση είναι η προσπάθεια
να το χρησιμοποιούμε για να στοχαστούμε την πραγματικότητα που εκάστοτε
μας περιβάλλει όπως και την ίδια μας την πράξη. Μόνο μέσω αυτής της οδού
ένα έργο καθίσταται πραγματικά γόνιμο και, ταυτόχρονα, μπορεί να ελεγχθεί ως
προς την ευστοχία των αναλύσεών του και, κατά συνέπεια, να ξεπεραστεί ή και
να «προχωρηθεί». Μόνο μέσα από αυτή την οδό έρχονται στο φως οι αντιφάσεις
και τα βαθύτερα ερωτήματα που σχεδόν κατά κανόνα υπάρχουν στο έργο των
μεγάλων συγγραφέων.
Στα πλαίσια μιας τέτοιας οπτικής η καθαρά «θεωρητική» (δηλαδή η πλήρως
αποκομμένη από τα διακυβεύματα της επικαιρότητας) συζήτηση σχετικά με τον
Καστοριάδη δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Το μόνο στο οποίο μπορεί να μας οδηγήσει
είναι ένας άγονος σχολαστικισμός, που καταλήγει στους γνωστούς τσακωμούς
για το αν ο Καστοριάδης κατάλαβε σωστά το Μαρξ, αν είχε δίκιο αυτός ή ο
Μπούκτσιν κ.λπ.10. Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός πως ο Καστοριάδης τείνει μάλλον
να καθιερωθεί ως ακαδημαϊκός συγγραφέας πολύ προτού «δουλευτεί» σοβαρά
ως πολιτικός συγγραφέας11, καθιστά αναγκαίο, ορισμένες φορές, το καθήκον μιας
κάποιας «καστοριαδολογίας», ειδικά όταν πρόκειται για την κριτική απόψεων οι
οποίες εξυπηρετούν, συχνά, συγκεκριμένες πολιτικές σκοπιμότητες ή θέσεις12.
10. Βλ. ένα χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της τάσης σε πρόσφατο ποστ του μπλογκ της
Κίνησης για τον Ελευθεριακό Δημοτισμό (http://dimotismos.gr/): «Ο Καστοριάδης και το
σκιάχτρο τού Μαρξ στο οποίο επιτίθεται (σε μια υποσημείωση)», όπως και στην κουβέντα
που το ακολούθησε.
11. Και γενικότερα να καθιερωθεί ως «ακίνδυνος» και πολιτικά καθώς πρέπει συγγραφέας,
ως ένας διανοούμενος, ανάμεσα σε άλλους, που μας κάνει εθνικά υπερήφανους στο εξωτερικό. Άστοχες αποδώσεις τίτλων των έργων του, όπως η περίφημη Ελληνική ιδιαιτερότητα
(πρωτότυπος τίτλος: Ce qui fait la Grèce: Αυτό που συνθέτει την Αρχαία Ελλάδα), που μετέτρεψε το βιβλίο σε εθνικιστικό μπεστ σέλερ, συντείνουν προς αυτή την κατεύθυνση.
12. Και σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε και το γεγονός πως, εδώ στην Ελλάδα, το επίπεδο της
δημόσιας συζήτησης είναι συχνά τόσο χαμηλό, ώστε χρειάζεται κανείς να παρεμβαίνει απλώς
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Αν επρόκειτο, λοιπόν, απλώς για την περίπτωση κάποιων
μεμονωμένων απόψεων δε θα εγείραμε κανένα ζήτημα. Νομίζουμε, ωστόσο,
ότι έχουμε να κάνουμε εν προκειμένω με την έκφραση μιας ευρύτερης
τάσης, μιας τάσης που προσπαθεί να οικειοποιηθεί τον Καστοριάδη
με σκοπό να δικαιώσει τα σημερινά ολιγαρχικά πολιτεύματα και τον
καπιταλισμό, παρουσιάζοντάς τα ως το θεσμικό πλαίσιο μιας κοινωνίας
ελεύθερης, δίκαιης και δημοκρατικής. Αυτό φυσικά γίνεται μέσω της
προσπάθειας να θεωρηθεί ο Καστοριάδης ως κομμάτι της διανοητικής
μόδας του «αντιολοκληρωτισμού», που άρχισε να κυριαρχεί στη Γαλλία
αλλά και άλλες χώρες, κατά τη δεκαετία του 1970. Αποκρύπτεται, έτσι, το
θεμελιώδες γεγονός ότι η κριτική του Καστοριάδη στον ολοκληρωτισμό
αποτελεί κομμάτι της ευρύτερης κριτικής του στον καπιταλισμό, ο οποίος
γίνεται αντιληπτός ως μια από τις δύο κοινωνικοϊστορικές συνιστώσες
του νεότερου δυτικού πολιτισμού. Κατά τον Καστοριάδη, η τάση προς
την ολοκληρωτική κυριαρχία της εργαλειακής ορθολογικότητας πάνω
στην κοινωνία και τη φύση, που αποτελεί τον βαθύτερο πυρήνα του
καπιταλιστικού φαντασιακού13, αποκρυσταλλώθηκε, χονδρικά, σε δύο
κοινωνικά μορφώματα: τα καθεστώτα του κερματισμένου γραφειοκρατικού
καπιταλισμού (των δυτικών, φιλελεύθερων χωρών) και τα καθεστώτα του
ολοκληρωτικού γραφειοκρατικού καπιταλισμού (των ανατολικών και
λοιπών χωρών με ολοκληρωτικά καθεστώτα)14. Αν «ο γραφειοκρατικός
καπιταλισμός προσπαθεί να πραγματοποιήσει στην κλίμακα της κοινωνίας
εκείνο που είναι ήδη απραγματοποίητο στην κλίμακα του εργοστασίου:
να μεταχειριστεί το σύνολο των δραστηριοτήτων εκατομμυρίων ανθρώπων
σαν μια μάζα αντικειμένων για χειραγώγηση»15, τότε η τάση του προς την
γραφειοκρατικοποίηση της κοινωνίας («οικονομική επέκταση, επιταχυνόμενη
γραφειοκρατικοποίηση όλων των σφαιρών της κοινωνικής ζωής, σχεδιασμένη
χειραγώγηση των ανθρώπων ως εργαζόμενων, καταναλωτών, πολιτών,

συζύγων, μαθητών»16), επικρατεί ή δεν επικρατεί «πλήρως» στο βαθμό
που αντιμετωπίζει την αντίσταση των κοινωνιών στις οποίες προσπαθεί να
επιβληθεί. Φυσικά μέσα στα πλαίσια του ρεύματος που εξετάζουμε όλα
αυτά διαγράφονται και ο Καστοριάδης παρουσιάζεται ως υπέρμαχος των
«δυτικών δημοκρατιών» και πολέμιος του ολοκληρωτισμού από σκοπιά όχι
δημοκρατική/επαναστατική αλλά φιλελεύθερη (όπως άλλοι διανοούμενοι
της γενιάς του σαν τον Φρανσουά Φυρέ, τον Κλοντ Λεφόρ, τον Χάμπερμας
και τόσους άλλους) ή, στην καλύτερη περίπτωση, σοσιαλδημοκρατική (όπως,
π.χ., έκανε ο Κάουτσκι κατά την κριτική του στους μπολεσεβίκους).

για να προφυλάσσει ανθρώπους και ιδέες από συκοφαντικές προθέσεις που παριστάνουν την
«κριτική». Βλ. σχετικά με ορισμένες τέτοιες περιπτώσεις τη συνέχεια του κειμένου.
13. Βλ. σχετικά: Κ. Καστοριάδης, «Η εποχή του γενικευμένου κομφορμισμού» (1989), Ο
θρυμματισμένος κόσμος, μτφρ. Κ. Σπαντιδάκης, Ζ. Σαρίκας, Αθήνα, Ύψιλον, σσ. 17-20· Η
ορθολογικότητα του καπιταλισμού (1997), μτφρ. Κ. Σπαντιδάκης, Ζ. Καστοριάδη, Αθήνα,
Ύψιλον, 1998.
14. Κ. Καστοριάδης, «Το κοινωνικό καθεστώς της Ρωσίας» (1977), Χώροι του ανθρώπου,
μτφρ. Ζ. Σαρίκας, Αθήνα, Ύψιλον, 1995, σ. 70 κ. ε.
15. Κ. Καστοριάδης, «Το επαναστατικό κίνημα στο σύγχρονο καπιταλισμό», Σύγχρονος καπιταλισμός και επανάσταση, μτφρ. Α. Στίνας, Κ. Κουρεμμένος, Αθήνα, Ύψιλον, 1987, σ. 253
(βλ. επίσης και σσ. 179-180 και 229 για την ολοκληρωτική φύση του καπιταλισμού).

Αυτή τη γραμμή μέχρι σήμερα την προωθούσαν τα απολιθώματα
του πάσης φύσεως αριστερισμού, στην προσπάθειά τους να δυσφημίσουν
τον Καστοριάδη στα μάτια των κομματικών τους ποιμνίων17. Για να το
πετύχουν αυτό παραχάραξαν τις θέσεις του στο Μπροστά στον πόλεμο
(1981), προκειμένου να παρουσιάσουν το συγγραφέα του ως έναν νέο
Τζέιμς Μπέρναμ (James Burnham), ως το νέο, με άλλα λόγια, τροτσκιστή
16. C. Castoriadis, « Les divertisseurs » (1977), La société française, Παρίσι, 10/18, 1979, σ. 225
(ελλ. έκδοση: «Οι σαλτιμπάγκοι», Η γαλλική κοινωνία, μτφρ. Μπ. Λυκούδης, Αθήνα, Ύψιλον,
1986).
17. Ειδικά οι πνευματικοί ηγέτες του παγκόσμιου τροτσκισμού -όπως ο μακαρίτης Daniel
Bensaid στην εισήγησή του «Politiques de Castoriadis» (http://www.europe-solidaire.org/spip.
php?article5879), ο βρετανός Alex Callinicos στο κεφάλαιο του βιβλίου του για τον τροτσκισμό
που τιτλοφορείται «αιρέσεις» και αφιερώνει ειδικό κομμάτι στον Καστοριάδη (“Cornelius
Castoriadis and the Triumph of the Will”, http://www.marxists.de/trotism/callinicos/index.htm)
ή οι σταρς του ΕΕΚ, Β. Δενδρινός («Κορνήλιος Καστοριάδης. Ένας Φασίστας στην υπηρεσία
του Πυρηνικού Πολέμου», Επαναστατική Μαρξιστική Επιθεώρηση, τ. 42, Ιανουάριος 1985),
Σάββας Μιχαήλ (σε προφορική του τοποθέτηση σε εκδήλωση συζήτησης με την εκδοτική
ομάδα του περιοδικού Μάγμα, το 2008) και Π. Βήχος («Τι ήταν λοιπόν ο Κ. Καστοριάδης; Μαρξιστής ή φασίστας;», http://www.politikokafeneio.com/oplostasio/kastoriadis2910.
htm)- έχουν καταβάλει φιλότιμες προσπάθειες στο σχετικό αγώνισμα, οι οποίες πολύ συχνά
μετατρέπονται σε απλές προσωπικές επιθέσεις. Αναφερόμενοι όλοι στο Μπροστά στον πόλεμο, παρουσιάζουν τον Καστοριάδη ως φιλορηγκανικό και προσκείμενο στους αμερικανούς
νέο-συντηρητικούς, ενώ τα υπόλοιπα επιχειρήματά τους ποικίλουν, εφόσον ο Καστοριάδης
παρουσιάζεται ως «βολονταριστής», ως συγγραφέας «επί τούτου δυσνόητων βιβλίων», ως
«δηλωσίας» ή, απλούστερα, ως «νεοφασίστας», «υποστηρικτής του πολέμου του Κόλπου»
και «φασίστας στην υπηρεσία του πυρηνικού πολέμου». Δε θα πρέπει φυσικά να ξεχάσουμε
και το μεγάλο θεωρητικό της οδού Σαρρή, το Νίκο Πουλαντζά, ο οποίος μας αποκάλυψε (σε
δύο φύλλα της Αυγής: 01.01.1977 και 06.02.1977) ότι «ο “υπερεπαναστάτης” Καστοριάδης»
υπήρξε, εν πολλοίς, πράκτορας «του αμερικανικού ιμπεριαλισμού στην Ευρώπη», λόγω της
θητείας του στον ΟΟΣΑ (ο Καστοριάδης εργάστηκε σε αυτόν τον οργανισμό ως στατιστικολόγος αλλά ο Πουλαντζάς τον προάγει σε «έναν από τους κορυφαίους διοικητές του ΟΟΣΑ»,
ώστε να δοθεί η εντύπωση ότι, ούτε λίγο ούτε πολύ, ο πρώτος υπήρξε «διαχειριστής του
σχεδίου Μάρσαλ», όπως ωραία το είχε θέσει κάποτε ένα εχθρικό προς τον Καστοριάδη σχόλιο στο αθηναϊκό Indymedia).
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διαφωνούντα που κατέληξε να υποστηρίζει τον Ρήγκαν απέναντι στο
«σοβιετικό» μπλοκ. Μεγάλη συμβολή σε αυτή τη χυδαιολογία είχαν και
δύο κορυφαίοι στοχαστές του εγχώριου αντιεξουσιαστικού χώρου, ο άνευ
έδρας και χαρτοφυλακίου καθηγητής, Φ. Τερζάκης και ο κυνηγημένος
από τη Μοσάντ, Τ. Φωτόπουλος. Ο πρώτος έφτασε σε δυσθεώρητα
φιλοσοφικά ύψη, αποκαλύπτοντας ότι ο Καστοριάδης έλαβε στοιχεία
από τη CIA, προκειμένου να συντάξει τα κεφάλαια του Μπροστά στον
πόλεμο όπου γίνεται σύγκριση των στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ
και του Συμφώνου της Βαρσοβίας18 (παρ’ όλο που, φυσικά, ο Καστοριάδης
παραθέτει τα περιοδικά απ’ όπου άντλησε τα εν λόγω στοιχεία19), ενώ
ο δεύτερος –μαζί με τον εν Ελλάδι τοποτηρητή του, Π. Κουμεντάκηέγραψαν δύο εξαιρετικά εύστοχα άρθρα πολεμικής, όπου δείχνουν πως
δεν έχουν καταλάβει ούτε καν στοιχειώδεις έννοιες του Καστοριάδη όπως,
π.χ., το κοινωνικό φαντασιακό ή ο εκκοινωνισμός της ψυχής (και παρ’ όλα
αυτά –βεβαίως βεβαίως- επιμένουν να του ασκούν «κριτική»). Φυσικά σε
αυτά τα δύο άρθρα συνεχίζουν να υποστηρίζουν το γνωστό ψεύδος ότι ο
Καστοριάδης τάχθηκε υπέρ του πρώτου πολέμου του Κόλπου20.

προκειμένου να τον ρίξουν στο πυρ το εξώτερον, τα μέλη του ρεύματος
που εξετάζουμε, τον παρουσιάζουν κι αυτοί ως φιλελεύθερο, με σκοπό
όμως να τον προσεταιριστούν.

Αυτό, ωστόσο, που έχει ενδιαφέρον είναι ότι, παράλληλα με αυτόν
τον αριστερίζοντα θίασο, έχει αρχίσει να αποκρυσταλλώνεται και μια
δεξιών προτιμήσεων «σχολή» η οποία, με αντίστοιχη ένδεια επιχειρημάτων,
προσπαθεί να στηρίξει ακριβώς την ίδια θέση, για τον αντίθετο όμως
λόγο: σε αντίθεση, με άλλα λόγια, με τους τροτσκιστές και τους λοιπούς
αριστεριστές οι οποίοι παρουσιάζουν τον Καστοριάδη ως φιλελεύθερο,
18. Φ. Τερζάκης, Το πνεύμα στην εξορία. Παπαϊωάννου-Καστοριάδης-Αξελός, Αθήνα, Έρασμος, 2003, σ. 58.
19. Βλ. σχετικά Κ. Καστοριάδης, Μπροστά στον πόλεμο, μτφρ. Ζ. Καστοριάδη, Αθήνα, Ύψιλον, 1986, σσ. 53-109.
20. Τ. Φωτόπουλος, «Το πρόταγμα της αυτονομίας και η Περιεκτική Δημοκρατία», Π. Κουμεντάκης, «Υπήρξε ο Καστοριάδης κορυφαίος φιλόσοφος και κοινωνικός επαναστάτης;» αμφότερα στο περιοδικό Περιεκτική δημοκρατία, τ. 17, Απρίλιος 2008. Η συκοφαντία περί της
δήθεν υποστήριξης του Πολέμου του Κόλπου από τον Καστοριάδη υπάρχει το Τ. Φωτόπουλος, «Ο Καστοριάδης και η δημοκρατική παράδοση» (Νέα Κοινωνιολογία, τ. 31, φθινόπωρο
2000). Μια ματιά όμως στο άρθρο του Καστοριάδη «Ο πόλεμος του Κόλπου: αναθεώρηση
και διευκρίνιση» (1991) που μπορούμε να βρούμε στην Ακυβέρνητη κοινωνία (ό. π., σσ.
261-266) αρκεί για να μας διαφωτίσει σχετικά με την πραγματική του στάση (μπορεί κανείς
να διαβάσει και τα διαφωτιστικά σχόλια της ομάδας Terminal 119 στη σελίδα http://www.
terminal119.gr/show.php?id=342). Κριτική στον Τερζάκη και το Φωτόπουλο μπορεί κανείς
να βρει στα εξής δύο άρθρα: Γ. Οικονόμου, «Για το βιβλίο του Φ. Τερζάκη, Το πνεύμα στην
εξορία» (Αντί, 17.6.2005 και στη σελίδα http://autonomyorbarbarism.blogspot.com/2008/02/
blog-post_8718.html) και Ν. Μάλλιαρης, «Η Περιεκτική Δημοκρατία, ο Καστοριάδης και το
“πρόταγμα της αυτονομίας”» (στη σελίδα http://protagma.wordpress.com/).

Οι τρόποι με τους οποίους επιχειρείται κάτι τέτοιο ποικίλουν
(παρ’ όλο που βασίζονται στο γενικό σχήμα του υπερτονισμού της κριτικής
του Καστοριάδη στον ολοκληρωτισμό –ή τους διάφορους θρησκευτικούς
φονταμενταλισμούς- και της αποσιώπησης της κριτικής του στον καπιταλισμό
και τον κοινοβουλευτισμό): άλλοι θα μας πουν ότι η ανάλυση περί της ανόδου
της ασημαντότητας είναι ένα ρητορικό τρικ του Καστοριάδη, το οποίο το
σκαρφίστηκε ο φιλόσοφος προκειμένου «να έχει κάτι να λέει» ενάντια στον
καπιταλισμό μετά την κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ (λες και δεν είναι
γνωστό ότι η ανάλυση για την ανθρωπολογική κρίση του καπιταλισμού
αποτελεί τη βασική θέση του τουλάχιστον από το 195921)· άλλοι θα (παρ)
ερμηνεύσουν βάσει ενός φιλελεύθερου/μαρξιστικού σχήματος ιστορικής
Προόδου τις αναλύσεις του για τον πολιτικά «καθυστερημένο» χαρακτήρα
της νεοελληνικής κοινωνίας22 (καταλήγοντας, έτσι, στο συμπέρασμα ότι
στην Ελλάδα μας χρειάζεται ένα είδος αστικής επανάστασης, που θα
κάνει επιτέλους τους θεσμούς δυτικού τύπου «να λειτουργήσουν»), με
αποτέλεσμα να ταυτίζονται, πολιτικά, με την «εκσυγχρονιστική» ιδεολογία·
άλλοι δε θα χρησιμοποιήσουν κανένα ουσιαστικό επιχείρημα, όπως ο Γ.
Ευαγγελόπουλος23, ενώ ορισμένοι –που ανέβηκαν τελευταίοι στο τρένο- θα
καταβάλουν πραγματικά αξιέπαινες προσπάθειες για να αποδείξουν α) ότι
η ετερονομία, ως ξένωση της κοινωνίας στους ίδιους της τους θεσμούς και
τις σημασίες δεν υφίσταται ως φαινόμενο και β) ότι οι σύγχρονες κοινωνίες
είναι οιονεί αυτόνομες, εφόσον η μη ύπαρξη της ετερονομίας καταδεικνύει
21. «Αυτή την εξαφάνιση της πολιτικής δραστηριότητας και πιο γενικά αυτό που ονομάζουμε
ιδιωτικοποίηση δεν το βλέπουμε μόνο στην εργατική τάξη. Είναι ένα γενικό φαινόμενο που
το διαπιστώνουμε σε όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού και εκφράζει τη βαθιά κρίση της
σύγχρονης κοινωνίας […] Εκφράζει την αποσύνθεση των αξιών, των κοινωνικών εννοιών και
των κοινοτήτων […] Η κρίση του καπιταλισμού έχει φτάσει στο στάδιο που γίνεται κρίση της
κοινωνικοποίησης» (Κ. Καστοριάδης, «Το επαναστατικό κίνημα στο σύγχρονο καπιταλισμό»,
ό. π., σ. 263, 265). Βλ. σχετικά και το κείμενο του υπογράφοντος «Η Περιεκτική Δημοκρατία,
ο Καστοριάδης και το “πρόταγμα της αυτονομίας”», ό. π., σσ. 5-10. Να σημειωθεί, φυσικά,
ότι ανάλογη είναι και η ανάλυση του Καστοριάδη για τον ολοκληρωτισμό. Βλ. π.χ. το κείμενο
«Ο Χρουστσώφ κι η αποσύνθεση της γραφειοκρατικής ιδεολογίας» (1956), Η γραφειοκρατική κοινωνία, τ. 2, Η επανάσταση κατά της γραφειοκρατίας, μτφρ., Γ. Παπακυριάκης, Αθήνα,
Ύψιλον, 1985, σσ. 125 κ. ε.
22. Βλ. π.χ. τις δύο τηλεοπτικές συνεντεύξεις του Καστοριάδη των οποίων το κείμενο δημοσιεύεται στον τόμο Του Κορνήλιου Καστοριάδη (επ. Τ. Παπαδοπούλου), Αθήνα, Πόλις, 2000.
23. Βλ. το βιβλίο του για τον Καστοριάδη στο οποίο αναφερθήκαμε σε προηγούμενη υποσημείωση.
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ότι οι άνθρωποι έχουν «επιλέξει» ελεύθερα και με πλήρη επίγνωση τον
καπιταλισμό και τις φιλελεύθερες ολιγαρχίες24. Ο Καστοριάδης τελικά
εργαλειοποιείται προκειμένου να ενταχθεί στα πλαίσια μιας αντιαριστερής
και «αντιλαϊκιστικής» σταυροφορίας που έχει για ήρωές της την Athens
Voice, το Protagon.gr, τον Π. Μανδραβέλη και τον Φ. Κουβέλη (για να μην
αναφερθούμε στα εγκώμια της Τ. Παπαδοπούλου για τον Κ. Σημίτη, το Ν.
Μπίστη και άλλα ακόμα μεγαθήρια της σύγχρονης πολιτικής).

επιχείρημα, πολιτικού ή φιλοσοφικού περιεχομένου. Απλώς ο αρθρογράφος
μας πετά στα σκουπίδια ό,τι δεν του αρέσει, δίχως να κάνει την παραμικρή
προσπάθεια για να κατανοήσει πώς συνδέεται το κομμάτι που ο ίδιος
απορρίπτει με το υπολειπόμενο σώμα του έργου. Ίσως έτσι να συνεισφέρει
στην «προαγωγή της αξιοπιστίας, με τη δημοσιοποίηση και τη διάχυση
της έγκυρης ερευνητικής γνώσης», όπως λέει και μια από τις αρχές
του ιδρύματος στο οποίο και χρηματίζει Αναπληρωτής Επιστημονικός
Διευθυντής26. Όπως όμως έγραφε ο Καστοριάδης το 1981, σε ένα κείμενο
καθαρά επιστημολογικού και φιλοσοφικού περιεχομένου, «Στην εργασία
μου, η ιδέα της αυτονομίας εμφανίζεται πολύ νωρίς, στην πραγματικότητα
ήδη από την αρχή, και όχι ως “φιλοσοφική” ή “επιστημολογική” ιδέα, αλλά
ως ιδέα ουσιαστικά πολιτική. Η προέλευσή της είναι η σταθερή ενασχόλησή
μου με το επαναστατικό ζήτημα, το ζήτημα του αυτομετασχηματισμού της
κοινωνίας»27. Όταν ένας άνθρωπος με κάθε ευκαιρία τονίζει πως το έργο
του εμπνέεται ευθύς εξ αρχής από το πολιτικό ιδεώδες της αυτονομίας,
πώς μπορεί μετά ο κάθε Γ. Σιακαντάρης να μας ανακοινώνει με τέτοια
βεβαιότητα ότι στην πραγματικότητα η ιδέα της αυτονομίας είναι απλώς
και μόνον το ουτοπικό καρκίνωμα, το αφελές απόστημα, μιας κατά τα
άλλα πολύ διαυγούς σκέψης; Σε ποια άγνωστα μέχρι τώρα επιχειρήματα
βασίζεται αυτό το απόλυτο συμπέρασμα; Και πώς είναι δυνατόν να
θεωρούμε διαυγείς τις αναλύσεις που εμπνέονται από μια πολιτική στάση
«αφελή» και «ουτοπική»;

Αυτό που είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον, είναι πως εσχάτως
περάσαμε σε μια νέα φάση, κατά την οποία η «αντιολοκληρωτική»
πρόσληψη του Καστοριάδη φτάνει να κατηγορήσει για ολοκληρωτικές
τάσεις όχι μόνο τους υποστηρικτές του προτάγματος της αυτονομίας που
εμπνέονται από το έργο του αλλά εν μέρει και τον ίδιο το φιλόσοφο.
Το μεγάλο αυτό βήμα προς την πνευματική πρόοδο της ανθρωπότητας
λαμβάνει χώρα σε μια πρόσφατη κριτική παρουσίαση της Ακυβέρνητης
κοινωνίας. Στην κατακλείδα της καταληκτικής της παραγράφου μπορούμε
να διαβάσουμε το εξής: «Εδώ ακριβώς βρίσκεται και η τραγική πλευρά
της κοφτερής καστοριαδικής σκέψης, η οποία αν και έδωσε ένα σημαντικό
αγώνα κατά όλων των ολοκληρωτικών αντιλήψεων […] η εκ μέρους της
ταυτόχρονη υποτίμηση της σημασίας της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας,
τη μετέτρεψε σε ιδεολογία διάφορων ακραίων δήθεν ριζοσπαστικών,
αλλά στην ουσία ολοκληρωτικών αντιλήψεων»25. Όπως φαίνεται, εκτός
από επίσημο γραφείο τύπου της μνημονιακής ιδεολογίας και υπεύθυνη
δημοσίων σχέσεων του ΛΑΟΣ, η Καθημερινή έχει εσχάτως αναλάβει και
άλλο ένα βαρυσήμαντο καθήκον, στα πλαίσια της πνευματικής διαφώτισης
του Έθνους: αυτόν της κατάδειξης των «κινδύνων» που ενυπάρχουν στα
έργα ορισμένων συγγραφέων, τους οποίους, βάσει αυτής της συνθήκης, θα
πρέπει να διαβάζουμε με προσοχή.
Φυσικά η «ανάλυση» του Γ. Σιακαντάρη δε βασίζεται σε κανένα
24. Βλ. για παράδειγμα το κείμενο της ιστοσελίδας arguments.gr με τίτλο «Αυτονομία, ετερονομία και χειραγώγηση» (http://www.arguments.gr/manipulation). Πραγματικά σουρεαλιστικό κείμενο, του οποίου τις συλλογιστικές συγχύσεις δε μπορούμε να αναλύσουμε εν
προκειμένω.
25. Γ. Σιακαντάρης, «Η ιδεώδης κοινωνία κατά Καστοριάδη», Καθημερινή, 6.3.2011 (http://
news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_1_06/03/2011_434578). «Αυτήν την αντιφατική
πλευρά της καστοριαδικής σκέψης επισημαίνει στον σύντομο, αλλά πυκνό πρόλογό του ο
Γιώργος Λ. Ευαγγελόπουλος» προσθέτει, διόλου τυχαία, ο αρθογράφος, στη συνέχεια του
κειμένου του, παρ’ όλο που ο Γ. Ε. έχει τη διακριτικότητα να μην πάρει ανοικτά θέση –όπως
έχει κάνει στο βιβλίο του που προαναφέραμε- υπέρ αυτής της ανάλυσης στον πρόλογό του.

Διότι, παρόλο που ο Καστοριάδης πάντοτε φρόντιζε να εξηγεί ότι
α) δεν υπάρχει άμεσο πέρασμα από τη φιλοσοφία στην πολιτική (υπό την
έννοια πως οι πολιτικές μας απόψεις δε μπορούν να θεμελιωθούν σε κάποια
οντολογία ή φιλοσοφία της ιστορίας χωρίς να οδηγηθούμε στην ετερονομία28)
αλλά και να υπενθυμίζει πως β) από την πιο νεαρή του ηλικία είχε δύο
παράλληλα πάθη, τη φιλοσοφία και την πολιτική, δίχως το ένα να μπορεί
να αναχθεί στο άλλο, είναι σαφές, για όποιον τουλάχιστον έχει καταλάβει
κάτι από το έργο του, ότι η ακαταπόνητη φιλοσοφική του εργασία, το
πάθος του για την αλήθεια, δεν ήταν επουδενί άσχετο με το πάθος του για
την επαναστατική πολιτική. Γι’ αυτό και στο καθαρά επιστημολογικό και
26. Ινστιτούτου Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών (ΙΣΤΑΜΕ) –Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, «Αρχές και αξίες λειτουργίας» (http://www.istame-apapandreou.gr/page/default.
asp?la=1&id=2946).
27. Κ. Καστοριάδης, «Η λογική των μαγμάτων και το ζήτημα της αυτονομίας» (1981), Χώροι
του ανθρώπου, ό. π., σ. 330.
28. Βλ., π.χ., Κ. Καστοριάδης, «Το “τέλος της φιλοσοφίας”;» (1988), Οι ομιλίες στην Ελλάδα,
Αθήνα, Ύψιλον, 2000, σ. 43 κ. ε.
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οντολογικό κείμενο που ήδη παραθέσαμε, βλέπουμε τον Καστοριάδη να
δηλώνει απερίφραστα ότι «η καταπολέμηση της συνολιστικής-ταυτιστικής
λογικής-οντολογίας υπό τις πολυειδείς μεταμφιέσεις της είναι πράγματι
ένα πολιτικό καθήκον που περιέχεται άμεσα στην εργασία για την
πραγματοποίηση μιας αυτόνομης κοινωνίας»29. Όπως φαίνεται, λοιπόν,
το πολιτικό πρόταγμα που υποστήριζε ο Καστοριάδης δεν έχει τίποτε
να κάνει με μια επιφανειακή κριτική του ολοκληρωτισμού, στο όνομα
της υπεράσπισης των «αντιπροσωπευτικών δημοκρατικών». Πρόκειται,
αντίθετα, για ένα πρόταγμα συνολικού κοινωνικού αυτο-μετασχηματισμού,
ο οποίος, ως τέτοιος, περιλαμβάνει βαθύτατες αλλαγές όχι μόνο σε ό,τι αφορά
στις κυρίαρχες, σήμερα, πολιτικές και κοινωνικές δομές (κοινοβουλευτικές
ολιγαρχίες, καπιταλιστική οικονομία κ.λπ.), αλλά και σε ό,τι αφορά στις
θεωρητικές και διανοητικές μας παραδόσεις.

αυτού- παρουσιαζόμαστε όλο και πιο ανίκανοι να αρθρώσουμε κάποιο λόγο
ουσιαστικά κριτικό. Αδυνατούμε να αποστασιοποιηθούμε από τις σημερινές
δομές, προκειμένου να τις κοιτάξουμε υπό ένα άλλο, κριτικό βλέμμα. Έχουμε
κάνει την πολιτική μας φαντασία να ατροφήσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε
θεωρούμε ως «εξτρεμισμό», μορφή υφέρποντος ολοκληρωτισμού ή αφελή
ουτοπισμό κάθε φωνή που ορθώνεται ενάντια στις σημερινές κοινωνικοοικονομικές δομές και η οποία, ως εκ τούτου, «υποτιμά τη σημασία της
αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας». Η ίδια η διάσταση ενός μέλλοντος στο
οποίο η κοινωνία θα μπορούσε να προβάλει μια επιθυμητή εικόνα του
εαυτού της και ένα θετικό πρόταγμα με έναν ορίζοντα «που υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό ή τις επόμενες εκλογές»31, δείχνουν να καταρρέουν. Η άνοδος
της ασημαντότητας εξαντλεί, σιγά σιγά, τα ανθρωπολογικά αποθέματα
στα οποία βασίζεται, εδώ και καιρό, η επιβίωση των κοινωνιών μας και
οι φιλόσοφοι και οι διανοούμενοι των ημερών μας συνεχίζουν ακάθεκτοι
να αναμασάνε τους πιο αφελείς κοινούς τόπους της «αντιολοκληρωτικής»
ιδεολογίας της δεκαετίας του ’70.

Όπως βέβαια παρατηρεί, πολύ σωστά, ο Καστοριάδης, «το πρόταγμα
της αυτονομίας δεν είναι ουτοπία»30. Κι αυτό διότι η ουτοπία είναι κάτι
που δε μπορεί ποτέ να λάβει χώρα, είναι αυτό που δεν έχει τόπο, πράγμα
που σημαίνει ότι είναι φενακισμός πρώτου βαθμού να αγωνιζόμαστε για
μια κοινωνία της οποίας η πραγματοποίηση είναι εξ ορισμού ανέφικτη.
Ωστόσο, αν χρησιμοποιήσουμε –χάριν του συγκεκριμένου επιχειρήματος
και μόνο- τον όρο με τη λιγότερο ακριβή και περισσότερο συμβατική του
έννοια –με την έννοια, με άλλα λόγια, ενός προτάγματος το οποίο θέτει
συνολικά και ριζικά υπό αμφισβήτηση τις εκάστοτε υπάρχουσες κοινωνικές,
πολιτικές, οικονομικές κ.λπ. δομές-, τότε θα πρέπει να αναρωτηθούμε για
τη σημασία της έκλειψής της «ουτοπίας» κατά τις τελευταίες δεκαετίες,
δεδομένου πως η ιστορία της νεοτερικότητας χαρακτηρίστηκε από την
εμφάνιση πλήθους ουτοπικών (τόσο με την αρνητική όσο και με την
αξιολογικά ουδέτερη έννοια του όρου) κινημάτων, τόσο στον τομέα της
πολιτικής όσο και σε αυτόν της τέχνης.
Θα έπρεπε, με άλλα λόγια, να έχουμε αρχίσει από καιρό να
ανησυχούμε για το γεγονός ότι η αδυναμία μας να διαχειριστούμε με
κριτική διαύγεια τη φρίκη του ολοκληρωτισμού, μας έχει οδηγήσει στον
ολικό πολιτικό αυτοευνουχισμό. Οι σημερινές κοινωνίες βυθίζονται
ολοένα και περισσότερο στο χάος της ανευθυνότητας που διαδίδει ο
σημερινός καπιταλισμός και παρ’ όλα αυτά –ή, πιο σωστά: εξ αιτίας
29. Κ. Καστοριάδης, «Η λογική των μαγμάτων και το ζήτημα της αυτονομίας», ό. π., σσ. 329-330.
30. Κ. Καστοριάδης, «Το πρόταγμα της αυτονομίας δεν είναι ουτοπία» (1992), Ακυβέρνητη
κοινωνία, ό. π., σσ. 27-28.

Είναι βέβαια προφανές ότι αυτή η ριζική ανικανότητα να σκεφτούμε
το παρελθόν και το μέλλον μας, αυτή η νέα μορφή ετερονομίας, στα
πλαίσια της οποίας η κοινωνία δείχνει να μη μπορεί πλέον να διαχειριστεί
την καθημερινή της ύπαρξη (μέχρι και για το πώς θα κάνουμε σεξ έχουμε
ανάγκη από τις συμβουλές κάποιου «ειδικού» πλέον!), θεωρητικοποιείται
και εμπεδώνεται από έναν πλαστικό και ρηχό φιλελευθερισμό32, ο οποίος
έχει οδηγήσει στον πολιτικό μηδενισμό. Στη βασιλεία του Μπερλουσκόνι, του
Σαρκοζί, του ΓΑΠ, της Σάρα Πέιλιν, της Άννας Νταλάρα, του Πάγκαλου και
άλλων αντίστοιχου εκτοπίσματος πολιτικών ανδρών και γυναικών. Υπάρχει
όμως μεγαλύτερη ουτοπία –με την αρνητική έννοια του όρου-, μεγαλύτερη
εθελοτυφλία από το να πιστεύουμε ότι μια κοινωνία μπορεί να συνεχίσει διά
μακρών να ζει υπό τις παρούσες πνευματικές και πολιτικές συνθήκες; Στο
όνομα ποιας κοινωνικής και πολιτικής ανάλυσης μπορούν να μας εγκαλούν
με τέτοια έπαρση για «ουτοπισμό» οι διάφοροι τιμητές των πολιτικών ηθών
(και μεγαλοστελέχη των ελληνικών «δεξαμενών σκέψης»), όταν οι ίδιοι δε
μπαίνουν καν στον κόπο να στοχαστούν, έστω και στοιχειωδώς, που μας
οδηγεί το χάος του σημερινού, εντελώς ανεξέλεγκτου, καπιταλισμού;
31. Κ. Καστοριάδης, Κ. Λας, «Αντιπαλεύοντας την ιδιώτευση», περ. Μάγμα, τ. 5, Δεκέμβριος
2009, σ. 76. Βλ. σχετικά και Κ. Καστοριάδης, «Ακυβέρνητη κοινωνία», Ακυβέρνητη κοινωνία,
ό. π., σσ. 323-324.
32. Ο οποίος στερείται του ανθρωπολογικού βάθους των αναλύσεων παλιότερων φιλελεύθερων όπως ο Κονστάν (Benjamin Constant) ή ο Τοκβίλ (Alexis de Tocqueville).
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Διότι αυτό ακριβώς εννοεί ο Καστοριάδης με τον όρο «ακυβέρνητη
κοινωνία» (une société à la dérive): μια κοινωνία σε αποπροσανατολισμό
και υπό εκτροχιασμό, της οποίας οι αποκτηνωμένες ελίτ33 έχουν χάσει
προ πολλού τον έλεγχο. Μια κοινωνία όπου ο φόβος, η απάθεια και ο
κυνισμός των πληθυσμών δημιουργούν ένα κλίμα γενικής παράλυσης,
μέσα στα πλαίσια του οποίου οι κοντόθωρες αυτές ελίτ κουρσεύουν τον
πλανήτη και μας οδηγούν από τη μια κρίση στην άλλη, μετατρέποντας
την ανευθυνότητα και τη διαφθορά σε κυρίαρχες νόρμες του συστήματος.
Και όποιος ασκεί κριτική σε αυτή την κατάσταση δεν είναι παρά κάποιος
αφελής ουτοπιστής, που δεν έχει μάθει ακόμα να μην παίρνει τους πόθους
του για πραγματικότητα, όπως πασχίζουν να μας διδάξουν οι σκεπτόμενες
δεξαμενές του σύγχρονου καπιταλισμού.
N.M.
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