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ΗΜΑΧΗΤΩΝΕΝΝΟΙΩΝ:ΚΟΙΝΩΝΙΚΟκαιΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Αλίκη:“Πωςμπορείςναδώσειςτόσοδιαφορετικέςσημασίεςστιςλέξειςπου
χρησιμοποιείς;”

HumptyDumpty:“Τοερώτημαείναιποιοςείναιοκυρίαρχος…αυτόείναιόλο”.
LewisCarroll

(ΗΑλίκημέσαστονκαθρέπτη)

Στηπροηγούμενηθεματικήενότητα(Ημάχητωνεννοιών:Ηκοινωνία)επιχειρήθηκε
μιαεξέτασητηςιστορικότηταςτηςέννοιαςκοινωνίαςμέσααπότηςπροσέγγισηπου
τηςπροσδίδουνδιαφορετικέςθεωρητικέςκαιπολιτικέςφιλοσοφίεςκαθώςκαιη
εργαλειακή της χρήση ως έννοιας-σημείου αναφοράς,από διαφορετικού τύπου
πολιτικέςρητορικές.Τέλοςεπιχειρήθηκεμιακριτικήανάλυσητηςέννοιαςμέσααπό
μια προσέγγιση που αντιλαμβάνεται την “κοινωνία” ως ένα περιβάλλον με
συγκεκριμένεςμενισορροπίεςκαισυσχετισμούς,αλλάδιαφορετικέςενδεχομένωςστο
χώροκαιτοχρόνοκάθεφορά,καισυνεπώςμιαέννοιαπουτομόνοπάγιοκαισταθερό
της χαρακτηριστικό είναιπως αναφέρεταιστη συγκρότηση μιας συλλογικής
συνύπαρξηςανθρώπων,χωρίςναπροκύπτειπωςοιόροικάθετέτοιαςσυγκρότησης
είναιοπωσδήποτεείτεθετικοίείτεαρνητικοί.Στοίδιοακριβώςπνεύμαθαεπιχειρηθεί
ναπροσεγγιστείπιοδιεξοδικάτοεννοιολογικόσχήματηςαντίθεσης κοινωνικόκαι
αντικοινωνικό,σεμιαακόμηπροσπάθειακατανόησηςτουεδάφουςαπότοοποίομιλάει
(ένακομμάτιτουλάχιστον)τηςαντικοινωνικήςτάσηςτηςΑναρχίας.

I)Αναπαραστάσεις,νοήματακαισημασίες

“Παιχνίδιμετιςλέξεις,θαπουνκάποιοι.Βυζαντινολογίες…
Οιλέξεις,όμως,δενείναιαπλάπυροτεχνήματα,είναικομμάτιτηςιστορικήςύληςκαι

τηςιστορικήςδιαδικασίας.“Τονατιςεγκαταλείψειςστουςσφετεριστέςτους,να
επινοήσειςνέεςλέξειςήναχρησιμοποιήσειςάλλεςλέξειςεξαιτίαςτηςδυσκολίαςνα
ανακτήσειςτιςαληθινές,ιστορικέςλέξεις,σημαίνειναεγκαταλείπειςτοπεδίοστον

εχθρό.Είναιμιαθεωρητικήπαραχώρησηπουδενμπορούμεναανεχθούμε.Τονα
κάνουμεμιατέτοιαπαραχώρησηθασήμαινεμόνοτονασυμβάλουμεστησύγχυση,σε

μιασύγχυσηπου,ενμέρει,σχηματίζειβάσητηςκατεστημένηςτάξης.Ηεκμέρουςμας
αντιστροφήτηςπροοπτικής,αντιθέτως,προχωρείστηδιαύγασητωνίδιωντωνόρων

τηςσύγχυσης.”
halastor.blogspot20/03/2008

Οικοινωνικέςσχέσειςαρθρώνονταιμέσασεέναδιαρκήαγώναγια ηγεμονία.Στον
αγώνααυτό,αναπτύσσονταιδιαφορετικέςδυνάμειςκαισημασίεςαπότιςοποίες
κάποιες ηγεμονεύουν καισυναρθρώνουν το αντίστοιχο νόημα,ενώ άλλες δεν
επικρατούνκαιεξαρθρώνονται.Έτσιησυνάρθρωσητουλόγουπουεκφράζεικάθε
φοράκάποιονόημα,εμφανίζεταιωςσυνέπειααυτήςακριβώςτηςσύγκρουσηςκαιτου
πολιτικού ανταγωνισμού ανάμεσα σε υπαρκτές δυνάμεις που διεκδικούν να
επικρατήσουν στην πάλη για το νόημα.Ταυτόχρονα αυτή η σύγκρουση καιη
αντιπαράθεση είναιπου διαμορφώνει,όχιμόνο το πλαίσιο των υφιστάμενων
κοινωνικώνσυσχετισμώνστοεπίπεδοτωνσημασιών(στοποιεςκαταφέρνουνδηλαδή
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ναηγεμονεύσουνσυναρθρώνονταςτονόημαπουφέρουν,καιποιεςυποχωρούνκαι
εξαρθρώνονται)αλλάκαισεποιεςπραγματικέςκοινωνικέςδυναμικέςεπιβάλουνμε
υλικότρόποτηνκυριαρχίατουςεντόςμιαςκοινωνίας,διαμορφώνονταςευνοϊκέςγια
αυτέςισορροπίες καικαταλαμβάνονταςπερισσότεροχώροεντόςτουκοινωνικού
πεδίο.Είναισετελικήανάλυσηοιρυθμιστέςγιατοτιμπορείναθεωρείταικοινωνικόή
αντικοινωνικόμέσασεκάθεκοινωνία.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα διαφορετικά γεγονότα έχουνταράξειβίαια την
καθημερινότηταμας(δολοφονίεςΖακΚώστοπουλου,ΕλένηςΤοπαλούδη,Αγγελικής
Πέτρου,βουλγάραςσυζύγουηλικειωμένουπρώηνστρατιωτικού,PetritZiffle,13χρονου
κοριτσιούΡομάστηνΆμφισσα,νεαρούΡομάστηνΚόρινθοκαιάλλες)καιέχουν
αποδείξειότιοκόσμοςκαιτοκοινωνικόπεριβάλλονπουζούμεδενείναισεκαμία
περίπτωσηενιαίο,τουναντίονυφίστανταιδιαφορετικέςκοινωνικέςπραγματικότητες,
πολλέςφορέςαντιθετικές,σεβαθμόρηξιακόκαισυγκρουσιακόμεταξύτους.

Αυτήημηενιαιότητατουκόσμουγύρωμαςκαιτηςκοινωνίαςπουμαςπεριβάλλει,δε
φαίνεταιμονάχααπόταγεγονότααυτάκάθεαυτά,αλλάκαιαπότοναντίχτυποπου
επέφεραν,τηνκοινωνικήπόλωσηπουπροκάλεσανκαιτοποιεςατζέντεςαναδείχτηκαν
στοδημόσιοδιάλογομετηναντίστοιχημάλισταένταση.Οιοπτικέςπουκατατέθηκαν,
οιαφηγήσεις που συγκρούστηκαν,η φόρτιση που υπήρξε σε όλες αυτές τις
περιπτώσειςκαισεκάθεμιαξεχωριστά,είναισεθέσηνακαταδείξουν,μεέναναρκετά
αποκαλυπτικότρόπομάλιστα,ανσυμπυκνώνουνμιαγενικότερηαντιπαράθεσηαξιών,
ιδεολογιών,σχέσεων,ήανπρόκειταιγιατυχαία,αποσπασματικάγεγονόταχωρίςκαμιά
ευρύτερηκοινωνικήαλληλεπίδραση.Σανναλέμετυχαίασυμβάνταστοχώροκαιτο
χρόνο,κάτισανατυχήματα,χωρίςκαμιάπεραιτέρω σύνδεσημετιςκοινωνικές
συνθήκεςμέσαστιςοποίεςεξελίχθηκαν.Είναιόμωςέτσι;

Μιαεμβάθυνσηστουςόρουςτηςδημόσιαςαντιπαράθεσηςπάνω σταγεγονόταπου
αναφέρθηκανείναιδυνατόνναμαςαποκαλύψειποιεςσημασίεςκατορθώνουννα
ηγεμονεύσουνκαινασυναρθρωθούνωςκυρίαρχανοήματακαιποιεςυποχωρούνκαι
εξαρθρώνονται.Κατάσυνέπειαμπορούμενααντιληφθούμεαντίστοιχακαιποιες
υφέρπουσεςαξίεςκαταλαμβάνουνπερισσότεροκοινωνικόχώροκαιποιεςλιγότερο,
άρα σε ποιες περιπτώσεις μπορούμε να μιλάμε όντως για μεμονωμένα και
αποσπασματικάγεγονόταήγιαακραίεςεκφάνσειςμιας,κατάταάλλα,διάχυτης
κοινωνικής κανονικότητας, και κατά συνέπεια ποιες
πρακτικές/νοοτροπίες/συμπεριφορές θεωρούνταικυρίαρχες και πιο αποδεκτές
(επομένως κοινωνικές)καιποιες περιθωριακές καιαποκλίνουσες (επομένως
αντικοινωνικές).

ΣτηνπερίπτωσητουΖακΚωστόπουλουγιαπαράδειγμαέχουμετησύγκρουσηδυο
βασικώναφηγήσεων(πουυπερισχύουντηςσύγκρουσηςάλλων).Απότημιαπλευρά
έχουμετηρητορικήπουμιλάγιααυτοδικία,υπεράσπισητηςιδιοκτησίας(ακόμακαιεπί
τηςυπόνοιαςκλοπής)μετηχρήσηβίας(ακόμακαιδολοφονικήςανχρειαστεί),ηοποία
εκφράζεταιιδιαιτέρωςεπιθετικά,ωμά,κυνικάκαιπουδιεκδικείναεμφανίζεταιως
κυρίαρχηάποψηστοκοινωνικόπεδίο(ότιέχειτηνκοινωνικήπλειοψηφείαμετομέρος
τηςδηλαδή).Η ρητορικήαυτήβρήκετηνέκφρασητηςσεμεγάλαμέσαμαζικής
ενημέρωσης,ακόμακαιαπότονθεωρούμενοmainstreamδημοσιογραφικόκόσμο,ενώ
βρήκε τεράστια απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Ο πυρήνας της
ενοχοποιούσε τηνίδια τηνπαρουσία του Ζακ στο κοσμηματοπωλείο,όπου και
λιντσαρίστηκεμέχριθανάτου,είτεγιατίδήθενείχεσκοπόνακλέψει(κάτιπουδεν
αποδείχτηκεποτέ),είτεγιατίοπλοφορούσε(κάτιπουδεναποδείχτηκεποτέ),είτε
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τέλος γιατίήτανυπό τηνεπήρεια ναρκωτικώνουσιών(κάτιπου επίσης δεν
αποδείχτηκε ποτέ).Συνέχισε δε να εκφράζεται με τον ίδιο κυνικό τρόπο
καλλιεργώνταςέναπλαίσιομέσαστοοποίοηυπεράσπισητηςιδιοκτησίαςπαραβλέπει
τηνωμήβίαενόςλιντσαρίσματοςσεέναναβοήθητοάνθρωπο,τηνθεσμικήκατάχρηση
βίαςτηςαστυνομίαςπουξυλοκόπησεκαισυνέλαβε ένανλυπόθυμοτραυματία,την
προκλητικήαναλγησίατουπροσωπικούτουΕΚΑΒπουανέλαβετημεταφοράενός
τραυματίασεκρίσιμηκατάστασηδεμένουμεχειροπέδες,μεότιμακάβριοσυνειρμό
μπορείναγεννηθείαπότογεγονόςότιτοπροσωπικότουνοσοκομείουτονπαρέλαβε
νεκρό.

Απότηνάλληέχουμεμιαρητορικήπουδειλά,απολογητικά,σχεδόνενοχικά,προσπαθεί
ναθέσειτοεπίδικοτηςαξίαςτηςανθρώπινηςζωήςστοόνομακάποιωνσυμβατικών
ανθρώπινωνδικαιωμάτωνκαιμιαςαπροσδιόριστηςυπεροχήςτουνομικούπολιτισμού
έναντιστηβαρβαρότητατηςαυτοδικίας.Αυτήηρητορική,αδύναμημπροστάστην
συντριπτικήυπεροχήτηςπρώτης,προσπαθείναβρεισημεία,σταοποίαναμηχρειαστεί
νασυγκρουστείκατάμέτωπομετηνεπικρατούσα νομιμοφροσύνη.Έτσιπασχίζεινα
καταρρίψειτοσενάριοτηςκλοπήςήτηςχρήσηςναρκωτικών,γιαναμετατοπιστείη
ατζένταστοαπαράδεκτολιντσάρισμαενόςαθώου,αποδεχόμενητουςδιαμορφωμένους
κοινωνικούςσυσχετισμούςπουκαθιστούνεξαιρετικάδύσκολητηνηθικήυπεράσπιση
ενόςκλέφτηήενδυνάμειληστή,ακόμακαιτοξικό-εξαρτημένου,σεμιαπολύπαθη
περιοχήσαναυτήτωνστενώνγύρωαπότηνΟμόνοια.1

Τηνίδιατύπουσύγκρουσηδιακρίνουμεκαισεκάποιεςαπότιςάλλεςπεριπτώσειςπου
απασχόλησαντηνεπικαιρότητα.Τόσοηπερίπτωσητουοξύθυμουέλληνακρεοπώλη
που πυροβόλησε με καραμπίνα εναντίον συγκεντρωμένου πλήθους Ρομά με
αποτέλεσμανασκοτωθείένα13χρονοκορίτσιΡομάστηνΆμφισσαόσοκαιηπερίπτωση
τουΈλληνακατοίκουστηνΚόρινθοπουπυροβόλησεκαισκότωσεένανακόμανεαρό
Ρομάπουφέρεταιναεπιχείρησενακλέψειδυοκότεςαπότηναυλήτου(καιοοποίος
μάλισταεπιχείρησενακρύψειτοπτώμασεέναλατομείο)άνοιξαντοίδιοdebateπερί
δικαιώματοςτηςυπεράσπισηςτηςιδιοκτησίαςακόμακαιμεφονικήβίααπότημίακαι
περίαξίαςτηςανθρώπινηςζωήςαπότηνάλλη.Οντόπιοςχασάπηςστοχωριότης
Άμφισσας,συχνόθύματηςπαραβατικότηταςτωνΡομά,πνιγόταναπότοδίκιοτουκαι
στηνπρώτηαντιπαράθεσημεκάποιουςαπόαυτούςγιαάσχετολόγο,βούτηξεμια
καραμπίνακαιάρχισεναπυροβολείαδιακρίτωςκαιακολούθωςμετάτονθάνατοτου
άτυχουκοριτσιούτο οποίο αποκεφαλίστηκεαπό τα πυρά εξαφανίστηκεγια να
γλυτώσειτυχόναντίποινακαιεμφανίστηκεμόνοότανμπορούσεναπαραδοθείστις
αρχέςμεασφάλεια.ΑντίστοιχαοκάτοικοςΚορίνθουαντιλαμβανόμενοςότιγίνεται
θύμακλοπήςαργάτοβράδυ,εξήλθεένοπλοςεκτηςοικείαςτουκαιάρχισενα
πυροβολείστο ψαχνό.Καιστιςδυο περιπτώσειςη τοπική κοινωνίαέδειξετη
συμπαράστασητηςστουςδύοδράστες,ενώεπιχειρήθηκενααντιστραφούνοιρόλοι
θύτη-θύματοςμετουςδύοδολοφόνουςναεμφανίζονταιαπόεπιφανήμέλητων
κοινοτήτωντους,ωςάτυχαθύματαπουηκακιάηώρα,τοδίκιοκαιηαγανάκτηση
όπλισεόπλισετοχέριτους.Αντίστοιχηήτανκαιημιντιακήδιαχείρησητουθέματοςμε
έναπλήθοςδημοσιογράφων,πουκατάταάλλαείναιεύγλωττοικατήγοροικατάτης
βίαςαπ’όπουκιανπροέρχεται,ναθέτουνγενικότεροζήτημαεγκληματικότηταςτων
Ρομά,καλώνταςειδικούςσεπάνελκαιεκπομπέςώστεναθέσουνκαιέναεπιστημονικό
κύροςστο διάχυτο ρατσιστικό λόγο κατά τωνρομά,να μιλήσουνγια το πόσο

1 Υπήρξανκαιάλλεςαφηγήσειςσχετικάμετοτισυνέβηκαιπωςπλαισώνεταιτογεγονόςσαν
πρόβλημα.Άλλεςμίλησανγιαμηαναγκαίαπρεζάκιακαιgay,άλλεςγιαακόμαέναπεριστατικό
έμφυληςβίας,άλλεςγιααποκορύφωσητουκοινωνικούκανιβαλισμού,καιάλλεςγιαταξικόέγκλημα.
Ωστόσοδενκατάφεραννακαταστούνκεντρικές,τουλάχιστονόχιτόσοόσοοιάλλεςδυο.
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κινδυνεύουνοιτοπικέςκοινωνίεςκαιοιφιλήσυχοιπολίτεςαπότηνδράσηεπίκίνδυνων
κυκλωμάτωνκαιπόσοανύπαρκτηείναιηοργανωμένηπολιτείακαιηαστυνομίαμε
αποτέλεσμαοικαημένοικάτοικοινααναγκάζονταιναπαίρνουνταόπλαγιανα
προστατευτούν.Τοίδιοκλίμαεπικράτησεκαισταμέσακοινωνικήςδικτύωσης,μετα
πληκτρολόγιαναπαίρνουνφωτιάκατάτωντσιγγάνωνεγκληματιώνπουτρομοκρατούν
τους τοπικούςπληθυσμούςκαιβασανίζουντηνελληνικήκοινωνίαμετηναπροθυμία
τουςναενσωματωθούν,κάτιπουείναιεξ́ολοκλήρουδικητουςεπιλογή.Τοίδιομοτίβο
βλέπουμεναεπαναλαμβάνεταικαιμετηνεπιθετικότητασεεκείνεςτιςαπόψειςπου
τολμούνναεκφράσουνέναεύροςπροοδευτικώνπροβληματισμώνκαιανησυχιών
σχετικάμετηνεπικινδυνότητατηςκοινωνικήςνομιμοποίησηςτέτοιουτύπουβίας,
προβληματισμοίκαιανησυχίεςοιοποίοισημειωτέονπροέρχονταιαπότοίδιοτο
ιδεολογικόbackgroundπουτάσσεταικατάτηςτρομοκρατίαςκαιτηςπολιτικήςβίας,
επειδή“στιςοργανωμένεςδημοκρατικέςκοινωνίεςηβίαδεμπορείναείναιλύση”.Η
επιθετικότηταμάλισταενάντιαστοεύροςαυτώντωναπόψεωνπουαποτελούντην
ιδεολογικήπρομετωπίδακατάτουπολιτικούεξτρεμισμού,είναιτόσοέντονη,δυναμική
καιαφοριστικήπουκαταλήγεινακατηγορείότιεπιχείρηματατέτοιουείδουςείναι
ξέπλυμαεγκληματικώνσυμπεριφορώνμεπροοδευτικήπροβιά.

Αντίστοιχαστιςπρόσφατεςπεριπτώσειςγυναικοκτονιών,πουσυγκλόνισανυποτίθεται
τηνκοινήγνώμη,παρατηρούνταιδύοκατηγορίεςdebate:απότημιασχόλιαπου
επιτίθενταισταθύματα(ηάπλυτηπουήθελεναπαντρευτείλάθρο,τοξεκολακιπου
πήγαινεγυρεύονταςγιαπαρτούζες,ηβουλγάραγυναίκα-αράχνηπουήθελεναφάειτα
λεφτάτουτίμιουσυνταξιούχουστρατιωτικού)ενώ ταυτόχροναεξαπολύεταιμια
πολεμικήσεόσεςφωνέςπροσπαθούννασυνδέσουνταπεριστατικάμεταξύτουςκαινα
σπάσουντηναφήγηση περίακραίωνμεμονωμένωνπεριστατικών.Παράλληλα η
δολοφονίατουμετανάστηεργάτηγηςαπόΈλληναακροδεξιόεπειδήτόλμησενα
διαφωνήσειδημόσιαεπίεθνικώνθεμάτωνσεεπαρχιακόκαφενείο,αντιμετώπιζεταιως
ένατυχαίογεγονόςμιαςκαθημερινήςδιένεξηςεπαρχιωτών,θάβεταισανθέμακαιδεν
απασχολείκαν.

Όλεςόμωςαυτέςοιπεριπτώσειςαντανακλούνκάτιπαραπάνω,κάτιβαθύτερο.Τα
περιστατικάδολοφονικώναυτοδικιώνστοόνοματηςιδιοκτησίαςαυξάνονταιολοένα
καιπερισσότερο.Ανσεόσααναφέρθηκανπιοπάνω προσθέσουμετηνπερίπτωση
ηλικιωμένουστηΒόρειοΕλλάδαπουπυροβόλησεεναντίονδιαρρήκτησκοτώνοντας
τον,καθώςκαιέτερουηλικιωμένουστηΜυτιλήνηπουπυροβόλησεεναντίονπαιδιών
μεταναστώνπουεπιχείρησανναμπουνστηναυλήτου,καθώςκαιτοπωςκαιαυτέςοι
περιπτώσειςεισήχθησανστοδημόσιοδιάλογομεκοινάμοτίβαμετιςπροηγούμενες,θα
διαπιστώσουμεπωςπαρατηρείταιέναςαυξανόμενοςμικροαστικόςριζοσπαστισμός.
Ολοένακαιπερισσότερακοινωνικάκομμάτιαφαίνονταιδιατεθειμένανααυτοδικήσουν
(ήναυποστηρίξουντηναυτοδικία)ενάντιαστουςμικρό-κακοποιούςκαιτουςφτωχό-
διαβόλουςπουαπειλούντηνμικρό-ιδιοκτησίατους,τηνίδιαστιγμήπουδενπροβάλουν
τηνπαραμικρήαντίστασηστιςτραπεζικέςκατασχέσεις,τιςμειώσειςήκαιδιακοπές
προνοιακώνεπιδομάτωνκαιμισθών,κάτιπουανμητιάλλοδείχνειπόσογειωμένη
είναιημικροαστικήιδεολογίαπερίπροστασίαςτηςιδιοκτησίαςεντόςτουκοινωνικού
περιβάλλοντος.Επομένωςταγεγονότααυτάπροφανώςκαιαντανακλούνμιαδομική
κοινωνικήσχέση,μιαδιάχυτηκοινωνικήιδεολογίακαιτηνυπεράσπισητηςκαιδε
μπορούνούτεναεκληφθούνωςμεμονωμέναπεριστατικά,αλλάωςηακραίαέκφανση
του μικροαστικού ριζοσπαστισμού καιτης επιταχυνόμενης συντηρητικοποίησης
περισσότερωνκοινωνικώνκομματιών.

Αντίστοιχαστιςπεριπτώσειςτωνπροαναφερθέντωνγυναικοκτονιώνθαδούμεπως
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δενείναιξεκομμένεςπεριπτώσειςβίαςαλλάαποτελούνεπίσηςτηνακραίαέκφανση
μιαςγενικευμένηςκακοποιητικήςσυμπεριφοράςμεχαρακτηριστικάέμφυληςβίαςπου
υπάγονταιστηνεπικράτησηδιάχυτωννοοτροπιών(όπωςηκουλτούρατουβιασμού)και
στηνκοινωνικήυπερδομήτηςπατριαρχίας.ΑπότηνάλληηδολοφονίατουΑλβανού
εργάτηαπόΈλληναεθνικιστήγιαμια διαφωνίασεέναεθνικόθέμα,αλλάκυρίωςη
ευκολίαμετηνοποίααποσοβήθηκετοθέμακαιδεναναδείχτηκεούτεκαναπότην
τοπικήκοινότητα,αποδεικνύειπόσοδομικάχτισμένος είναιορατσισμόςστην
κοινωνίατηςυπαίθρου,όπουοιμετανάστεςείναικαλοίμόνογιαναδουλεύουνσαν
σκλάβοισταχωράφιατωνντόπιωναλλάόχιγιανααντιμιλούνδημοσίωςεπίεθνικών
θεμάτωνπουδεντουςαφορούν,ειδικάσεμιασυγκυρίαπουδιακυβεύονταιταεθνικά
μαςσυμφέροντα.

Ανκάτιαναδεικνύουνταπαραπάνω παραδείγματα,ανείμαστεαρκετάγενναίοιστην
ανάγνωσητωνσυνθηκώνκαιστηναποτίμησητουποιεςαφηγήσειςκυριαρχούνκαιποια
νοήματακατορθώνουννασυναρθρωθούνμεηγεμονικούςόρους,θαδούμεπωςστο
εύροςτουκοινωνικούτοποθετούνταιοιπρακτικέςπουυπερασπίζονταιτηνιδιοκτησία,
τηνπατριαρχική επιβολή καιτο πατριωτικό αίσθημα.Αντίθετα στο εύροςτου
αντικοινωνικούυπάγονταιdefacto όλαεκείναταχαρακτηριστικάπουέρχονται
(συνειδητάήόχι)σερήξημετιςκυρίαρχεςκαιεπιβεβλημένεςκανονικότητες.Όπως
καισεκάθεάλληπερίπτωσηέτσικαιεδώγίνεταισαφέςπωςτοκοινωνικόείναιάμεσα
συνυφασμένομετοκανονικό,ενώτοαντικοινωνικόμετοπεριθωριακό,τηνεξαίρεση,
τηναποκλίνουσασυμπεριφορά.Καιτοείναικανονικόκαιτιαπόκλισηδιαμορφώνεται
βάση γενικότερων συσχετισμών που προκύπτουν από τον αδιάκοπο κοινωνικό
ανταγωνισμόμέσασεέτσικιαλλιώςετερόκλητακοινωνικάπεριβάλλοντα. Δεν
προκύπτειαπόπουθενάλοιπόνμιαdejurυπεράσπισητουκοινωνικούωςκάτιτο
θετικόήωςκάτιγενικάτοπροοδευτικό.Είναιαπλώςκάτιεύηχοστοαυτιάτης
πλειοψηφίας.

II)Ολόγοςτηςκυριαρχίαςκαιοκοινωνικόςανταγωνισμός

“Οκοινωνικόςπόλεμοςπροκαλώνταςτοαίσθηματηςβίαςμπορείναεξαφανίσειτα
πρόστυχαένστικταέναντισταοποίαηεπίκλησητηςηθικήςθαήτανανίσχυρη”.

GeogresSorel

Oκοινωνικόςανταγωνισμόςλοιπόνδενείναιμονάχαηαναμέτρησηυλικώνδυνάμεων,
τωνκυρίαρχωναπότηνμίακαιτωνανατρεπτικώναπότηνάλλη.Όπωςαναλύθηκεκαι
πιοπάνω είναιέναςολόκληροςπόλεμοςγιατηνηγεμονίατωνσημασιώνκαιτων
νοημάτων.Εναρχήήνολόγος,καιολόγοςείναιαυτόςπουδίνεινόημασταπάντα,που
δίνεικίνητραστουςανθρώπους,κίνητραναμάχονταιτηνκυριαρχίαήκίνητρανατην
υπερασπίζονται.Ολόγοςδενείναικάτιάυλοπουπλανάταιστοναέρααλλάμιαπλήρως
υλικήδύναμηπουσπρώχνειτουςανθρώπουςναδέχονταιστηνπλάτητομαστίγιο,να
γίνονταιτροφήστακανόνια,νασκοτώνουνκαιναδιαπράττουνφρικαλεότητες,να
αποδέχονταιτηχρήσηόπλωνμαζικήςκαταστροφήςαπότηνκυβέρνησητουςήνα
λειτουργούνκρεματόριαμαζικούαφανισμούμειονοτήτωνδίπλααπότοσπίτιτους.Ο
λόγοςείναιδύναμηκαιόποιοςτονελέγχει,ελέγχειπληθυσμούς,ελέγχειτηνίδιατην
ιστορία.

Ολόγοςλοιπόντηςκυριαρχίας,έχεικαταφέρεινασυναρθρωθείόχιμόνοσεένασύνολο
νοημάτωνπουκυριαρχούν,αλλάνακαταστείκαιμιαεπικρατούσαιδεολογίαμεγείωση
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στηνκοινωνικήπλειοψηφεία,κάτιπουβρίσκειτηνυλικήτουαποτύπωσηκαιστην
ποιότητατωνδιαμορφωμένωνκοινωνικώνσχέσεων.Ακόμαπερισσότεροκαταφέρνει
ναφτιάξεικαιναδιαδοσειτοδικότουκυρίαρχοπολιτισμό,τηδικιάτουκυρίαρχη
κουλτούρα καικατά αυτόντοντρόπο να αποτελείαναπόσπαστο κομμάτιτης
καθημερινότηταςτωνανθρώπωνκαιτωνσυνηθειώντους,μετρόποπουνααποτελεί
την έκφραση της πολιτιστικής παράδοσης του καιρού μας,αυτο που κωδικά
ονομάζουμεΠνεύμαΕποχής.Γιαναμηναερολογούμεακατάσχετα,οκαπιταλισμόςτης
πρωτοκοσμικήςδύσηςέχεικαταφέρεινακατακτήσειτηνπλειοψηφείατουκοινωνικού
χώρουσεσυντριπτικόεπίπεδο.Οιδιαφορέςανάμεσαστιςκοινωνικέςτάξειςδενήταν
ποτέ,μονάχακαιαποκλειστικά,ωςπροςτηθέσητωνυποκειμένωνστηδιαδικασίατης
παραγωγής,αλλάήτανκαιδιαφορέςκοινωνικές.Κάθετάξηείχετοδικότηςξεχωριστό
πολιτισμικό,πολιτιστικοκαικοινωνικόυπόβαθρο,είχεκατάμίαέννοιαμιαδικήτης
πραγματικότητα,κάτιπουηεπικράτησητηςΜαζικήςκουλτούραςέχειισοπεδώσειμε
αποτέλεσμα ο κοινωνικός χώρος να μοιάζειόλο καιπιο ενιαίος,όλο καιπιο
κομφορμιστικός.Ηδυνατότηταδετουκαπιταλισμούνααφομειώνειδιαρκώςνέες
πολιτισμικέςκαιπολιτιστικέςπροτάσειςπουεμφανιζονταιωςαντικομφορμιστικές
στοκοινωνικόγίγνεσθαι,τουδίνουντηδυνατότητανακαταφερνειναισχυροποιείται
ακριβώςμέσααπό"ρεύματα"πουαμφισβητούντο"παλιό".

Κάθεεμφάνισηλοιπόνενόςριζοσπαστικούλόγουπουθααμφισβητείδομικάπτυχέςή
καιτοσύνολουτουκόσμουγύρω μας,έρχεταισερήξημετοκυρίαρχοκοινωνικό
φαντασιακό,επομένωςείναιέναςλόγοςdefactoαντι-κοινωνικός,μαςαρέσειδενμας
αρέσει.Καιέναριζοσπαστικόκίνημαπουτολμάναέρχεταιαξιακάσεσύγκρουσημετις
κυρίαρχεςαξίες,είναιdefactoένααντί-κοινωνικόκίνημα.

Τοαναρχικόκίνημαέρχεταισερήξημετιςαξίεςτουκαπιταλιστικού-εξουσιαστικού
συμπλέγματος.Αμφισβητείμίαμίαόλεςτιςδομικέςκοινωνικέςσχέσεις,ιδεολογίες,
πρότυπα,νοοτροπίες,καιπροβαίνειστηνπαραγωγήλόγουκαιδράσηςπουστονπυρήνα
τουςστέκονταιαπέναντισεμίαδύναμηπουκυριαρχείστο κοινωνικόπεδίο.Είναι
αναπόφευκτοοιπρακτικέςλοιπόντιςοποίεςθαυιοθετείναείναιaprioriαντίθετεςμε
τηνκοινωνικήπλειοψηφεία.

Γιαπαράδειγμααςπάρουμετοζήτηματηςιδιοκτησίας.Ηιδιοκτησίαείναικυρίαρχη
κοινωνικήαξία,καιωςτέτοιακαταλαμβάνειτέραστιοκοινωνικόχώρο.Ηκοινωνική
πλειοψηφίαόχιαπλάτηναποδεχεταικαιτηνεγκρίνειαλλάπολύπερισσότεροτη
φετιχοποιεί.Οκοινωνικόςπρογραμματισμόςεγγράφειστιςσυνειδήσειςμαςαπότην
πιοτρυφερήηλικία,διαμέσωτωνανθρώπωνπουμαςμεγαλώνουνκαιυποθετικάμας
αγαπούνπιοπολύαπότονκαθένα,ότιηιδιοκτησίαείναιτοπιοσημαντικόπράγμαστη
ζωή.Γιααυτόπρέπειναμαθητέψουμε,νασπουδάσουμε,ναδουλέψουμε,γιανα
μπορούμεναέχουμειδιοκτησία,διότιαυτόμετράειστηνκοινωνίαμας.Άρακάθε
πρακτικήπουαντιτίθεταιστηναξίατηςιδιοκτησίαςθαείναιεξ'ορισμούμιαπρακτική
αντι-κοινωνική. Οι καταλήψεις στέγης,οι απαλλοτροιώσεις προϊόντων από
καταστήματα καισούπερ μάρκετ,οιληστείες τραπεζών,είναιπρακτικές που
στοχεύουν στον πυρήνα της ιδιοκτησίας.Επιπλέον καθότιπαράνομες πράξεις
επιτίθενταικαιστηναξία τηςνομιμότητας,μια αξία που επίσηςκαταλαμβάνει
σημαντικόκοινωνικόχώρο.Είναιdefactoαντι-κοινωνικέςπρακτικέςεπομένως.

Κατ'επέκτασηοιριζοσπαστικέςπρακτικέςκαιολόγοςπουτιςσυνοδεύειείναιεξίσου
ρηξιακέςμεάλλεςκοινωνικέςαξίες.Γιανατοπούμεαπλά,στονκοινωνικόχώρο
κυριαρχούνηαποδοχήτωνδημοκρατικώναξιών,τηςαναγκαιότηταςτουκράτουςκαι
τωνοργανωμένωνθεσμώντου,η αξία της ιδιοκτησίας καιτου επιχειρείν,η
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πατριαρχική κουλτούρα,το πατριωτικο φρόνημα,ένας υποδόριος κοινωνικός
ρατσισμόςπουσημειώνειεξάρσειςκαιυφέσεις,ηλατρείατουχρήματοςκαιτης
επιτυχημένηςζωής,οκαταναλωτισμός,τογκλάμουρτηςμαζικήςκουλτούρας.Ακόμα
παράτογεγονόςότιηίδιαηνομιμοφροσύνηείναιδυνατήαξίαμέσαστοκοινωνικό
πεδίοπαρουσιάζεταιηκραυγαλέααντίφασητηςμεγάληςδιασποράςτηςδιαφθοράς
μέσαστηνκοινωνικήβάση.Τηνίδιαστιγμήδηλαδήπουένασώμανοικοκυραίωνμπορεί
ναωρίεταιγιατιςκαταλήψειςπουαποτελούνεστιεςανομίας,τηνίδιαστιγμήθεωρουν
πλήρωςαποδεκτότοναυπάρχουνκαταπατήσειςσεδασικέςεκτάσεις,αυθαίρετα
εξοχικάκαιολόκληροιοικισμοίεκτόςσχεδίουπόληςπουκόβουντηνπρόσβασηστη
θάλασσα.

Όλαταπαραπάνωκαταλαμβάνουνμεπλειοψηφικούςόρουςτονκοινωνικόχώροκαι
προσπαθούννα εξορίσουνεντελώς μάλιστα οτιδήποτε αντιστέκεται.Έτσικάθε
πολιτικήπρότασηαντίθετηστιςκυρίαρχεςχαρακτηρίζεταιαπολίτικη,περιθωριακή,
αντικοινωνική. Ο λόγοςτηςκυριαρχίαςπροσπαθείναχτυπήσειτονκόσμοπου
αγωνίζεται,γιαδιαφορετικέςαπότιςεπιβεβλημένεςαξίες,στηνπιοευαίσθητηχορδή
του.Έτσιοικαταλήψεις στέγης είναιαντικοινωνικές ως εστίες ανομίας,οι
απαλλοτροιώσειςκαιοιληστείεςαντικοινωνικέςγιατίστρεφονταικατάεννόμων
αγαθών,οισυγκρούσεις με την αστυνομία,οιβανδαλισμοίκαιοιεμπρησμοί
αντικοινωνικέςπρακτικέςγιατίδιασαλεύουντηνδημόσιατάξη,τηνκοινωνικήειρήνη
καιπροσβάλλουντοκοινωνικόσύνολο,ενώ ηένοπληβίαείναιτρομοκρατίαμε
αντικοινωνικό χαρακτήρα καθώς προσβάλειτην καρδιά του πολιτεύματος,τη
Δημοκρατίακαιτρομοκρατείτονπληθυσμό.

Η διαρκήςπροπαγάνδατηςκυριαρχίαςαπέναντιστο εύροςτωνριζοσπαστικών
πρακτικώνέχειδύοστόχους:αφενόςτηνσυσπείρωσητηςκοινωνικήςβάσηςγύρωαπό
τις κυρίαρχες κοινωνικές αξίες οιοποίες απειλούνται,καιαπό τηνάλλη την
ψυχολογικήκαταστολήτωνριζοσπαστικώνυποκειμένωνκαισυλλογικοτήτωνπου
προσπαθούννα έχουνμέσω της πολιτικής τους δράσης μια κάποια κοινωνική
διείσδυση.

Ηαντι-κοινωνικήτάσητηςΑναρχίαςλοιπόνεπιχείρησενασυγκρουστείμετωπικάμε
αυτήνακριβώςτηνκυρίαρχηπροπαγάνδαπουαποσκοπείστηνψυχολογικήκαταστολή
τωναγωνιστών,μιακαταστολήστηνοποίαδιαφορετικέςπλευρέςτουκινήματος
απαντούν διαφορετικά. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχεικόσμος που νιώθει
ψυχολογικάτηνανάγκηναπιστεύειότιυπάρχουνάλλοισυσχετισμοίστοκοινωνικό
πεδίο,επομένωςβλέπειαντεστραμένεςτιςκοινωνικέςισορροπίεςκαιπιστεύει
αυθαίρετα ότιο κόσμοςεπικροτείπρακτικέςτουκινήματοςόπωςκαταλήψεις,
απαλλοτροιώσειςσούπερμάρκετ,ήακόμακαιένοπλεςενέργειες.Ενσωματώνειαυτήν
τηνπεποίθεσηστονπολιτικόλόγοκαιχαρακτηρίζειελιτίστικεςόσεςάλλεςφωνές
προχωρούνσεμιαάλληανάγνωση.Στοφαντασιακόαυτούτουκόσμουοικαταπιεσμένοι
καταλαβαίνουνότιυπάρχουνκάποιες κακές αντικοινωνικές δυνάμεις που τους
καταδυναστεύουνκαιχαίρονταιότανσυμβαίνεικάποιαανατρεπτικήενέργεια.Απότην
άλληυπάρχεικόσμοςπουβλέπεικαιδιακρίνειτιςπραγματικέςκοινωνικέςδυναμικές
αλλά θεωρείότιγια λόγουςτακτικήςκαιπολιτικήςσκοπιμότηταςη δική μας
προπαγάνδαδενθαπρέπεινατοπροβάλει,ούτεναμιλάειγιααυτό,αντίθετανα
εμφανίζουμεότιοιδικέςμαςαξίεςκαιπρακτικές,έχουνκοινωνικηνομιμοποίηση
(έχουντονκόσμομετομέροςτους).Ηλογικήαυτήέχειανάγκηναχρησιμοποιείως
προγανδιστικόεργαλείομιασυνάρτησητουδίκαιουτουαγώναμετηνκοινωνική
νομιμοποίησηπουαυτόςέχει.Όσομεγαλύτερηηνομιμοποίηση,όσομιαμαζικήη
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κοινωνικήαποδοχή,τόσοπιοδίκαιοςκαιεπιβεβλημένοςέναςαγώνας.Όσολιγότερο
κοινωνικήνομιμοποίησηκαιαποδοχήέχεικάτιτόσοπερισσότεροαπομακρύνεταιαπο
τοεύροςτουδίκαιου.Καταλαβαίνουμεόμωςότιαυτότοσχήμαπάσχει.Πάσχειγιατί
καταλήγεινα ταυτίζειτο μαζικό μετο δίκαιο,καινα θεωρείπωςοτιδήποτε
καταφέρνεινααποσπάσειευρείακοινωνικήαποδοχήδεμπορείπαράναείναικάτικαλό.
Επειδήκάπωςμεκάποιομεταφυσικότρόποολαός,ηκοινωνίαξέρουνπάνταποιοείναι
τοδίκιοτους.Έτσικακάπράγματασαντονφασισμότονεθνικισμόκτλδενμπορούν
ποτένααποκτήσουναπήχησηστιςμάζεςγιατίακριβώςείναιάδικακαικακά.Η
επίκληση βέβαια της κοινωνικής νομιμοποίησης για τηναπόδωσω του ηθικού
πλεονεκτήματοςσεμιαιδεολογίαειναιέναπαιγνίδιπουξέρουννατοπαίζουν,καιτο
παίζουν,όλεςοιπλευρές,μενικητήσεαυτότοπαιγνίδισαφέστατατηνΚυριαρχίαπου
φυσικάεχεισυντριπτικήκοινωνικήνομιμοποίηση.Καιεδώακριβώςεμφανίζεταιμια
άλλη αντιμετωπιση,η οποία ανκαιδιακρίνειτις πραγματικές ισορροπίες και
συσχετισμούςστοκοινωνικόπεριβάλλον,θεωρείότιηπολιτικήδράσηκαιλόγος
πρέπειναπροσαρμόζονταιστοτιμπορείναγίνεταικοινωνικάαποδεκτόανάσυγκυρία,
ακριβώςεπειδήηκυριαρχίαέχεικατορθώσεινααποσπάσειμαζικήκοινωνικήαποδοχή.
Έτσισωστήπολιτικήδράσηθεωρείταιεκείνηπουκατορθώνειναπετυχαίνειτη
μέγιστη κοινωνική διείσδυση.Αυτή η τελευταία λογική καταλήγεινα βαφτίζει
κοινωνικό οτιδήποτε(σύμφωνα μετα δικα τηςαυθαίρετα κριτήρια)πετυχαίνει
κοινωνικήδιείσδυση(ηλεγόμενηκοινωνικήαπεύθυνση,καιαντικοινωνικό(πάλιμετα
δικάτηςαυθαίρετακριτηρια)οτιδήποτεδενπετυχαίνεικάτιτέτοιο.

Οιεκφραστέςτωνπαραπάνωλογικώνδεναποτελούνσαφώςκάποιοενιαίομέτωπο,
ίσαίσαπουπαραμένουνπολυδιασπασμένοι,πολύσυχνάσημειώνονταικόντρεςκαι
μεταξύτουςγιατοτιέχειήτιδενέχεικοινωνικήνομιμοποίηση,τιείναικαιτιδενείναι
εξωστρεφές,τικερδίζεικαιτιδενκερδίζεικόσμο.Κάποτεθεωρούτανότισυνολικάοι
ενέργειεςάμεσηςδράσης,οισυγκρούσειςμετηναστυνομιαστιςδιαδηλώσεις,οι
νυχτερινοίεμπρησμοίτραπεζών,ταεξαρχειακά"μπάχαλα"καιτακαγκελάκια,δεν
έχουνκοινωνική νομιμοποίηση,δενγίνονταικατανοητά καιαποδεκτά από την
κοινωνικήβάση,καιεπομένωςέχουναντικοινωνικόχαρακτήρακαιοκόσμοςτουαγώνα
θαέπρεπενακρατάαπόστασηκαινααποφεύγειτέτοιεςπρακτικές. Μιααποτις
σημαντικότερεςδιαφωνίεςγύρωαπότονένοπλοαγώνααφοράτοίδιοdebate,δηλαδή
ανκαταφερνουντααντάρτικαχτυπήματαναέχουνμιαευρείακοινωνικήαπεύθυνσηη
ανλόγω τηςβιαιότηταςπουεπιστρατεύουν"στρέφουντονκόσμοεναντίονμας".
Παρόμοιεςκριτικέςέχουνφτάσειστοπαρελθόνναακούγονταιβάση τουίδιου
σκεπτικού ακόμα καιγια καταλήψειςστέγης.Το σκεπτικό αυτήςτηςκριτικής
εμφανίζειτιςκαταλήψειςωςπρακτικέςμηκατανοητέςαποτοκοινωνικόσώμα,οι
οποίες μας εγκλωβίζουν σε έναν αυτοαναφορικό φαύλο κύκλο:υπεράσπιση
καταληψεων,κρατικήκαταστολή,συλληφθέντες,αλληλεγγύηστουςσυλληφθέντες
καταληψίες,αλληλεγγύη στους συλληφθέντες αλληλέγγυους κτλ.Ένας δήθεν
αυτοαναφορικόςφαύλοςκύκλοςδράσεωνπουυποτίθεταιείναιαπομακρυσμένοςαπό
τοκοινωνικόκαιαφοράεμάςκιεμάς.

Ηαντικοινωνικήτάσηλοιπόνεπιχείρησενααπομακρυνθείαπόαυτέςτιςλογικές.
Επιχειρησενααποσυνδέσειτηνριζοσπαστικήπολιτικήδράσηκαιλόγοαπότην
εγκλωβιστικήσυνάρτησηπουτηθέλειναπροσαρμόζεταιστηνκοινωνικήσυμπάθεια
που μπορείνα προκαλέσει.Προσπάθησε να επικοινωνήσειτο σκεπτικό ότιο
κοινωνικόςανταγωνισμόςείναιμιαμάχηγιανακερδίσουνέδαφοςμέσαστοκοινωνικό
πεδίοοιδικέςμαςαξίες,ταδικάμαςπροτάγματακαιπροτάσεις,οδικόςμας
πολιτισμόςκαικουλτούρα,ηδικήμαςπρότασηγιατηνοργάνωσητωνκοινωνικών
σχέσεων.Καιαυτήημάχηδεμπορείναδιεξαχθείμεόρουςευγενείας,μεόρους
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λαϊκισμούκαιοπισθοχώρησηςαπόδράσειςκαιπροτάγματαπουθεωρούνται"υπερ-
ριζοσπαστικά",αλλάακριβώςμέσααπότηνμετωπικήσύγκρουσημεκάθεκυρίαρχη
αξία,μετηνομιμοφροσύνη,τηνηθικήτηςεργασίας,τονπατριωτισμό,τηνπατριαρχική
κουλτούρα.Αλλά ακόμα περισσότερο μια μάχη με γενικευμένες κοινωνικές
συμπεριφορέςμεμεγάληηθικήαπαξία,όπωςοδιάχυτοςκοινωνικόςκανιβαλισμός,η
κοινωνικήαδιαφορίακαιαπάθεια,ημαζικήαποδοχήτηςπολιτισμικήςκαιπολιτιστικης
σαπίλαςπουκυοφορείοσύγχρονοςπολιτισμός.

Αυτούτουτύπουηπρόσληψητουκοινωνικούανταγωνισμούδενεγκλωβίζεταισε
λογικέςτου"ναπάρουμετονκόσμομετομέροςμας".Ηριζοσπαστικήπολιτικήδράση
δενκάνειχατήριαούτεζητάχάρες.Αυτόςείναιοτρόποςάσκησηςτηςαστικής
πολιτικής,πουκαλλιεργείπελατειακέςσχέσειςκαιοδηγείστηνενσωμάτωση.Εξάλου
τοναμιλάςδιαρκώςστοόνοματουΛαούκαιτηςΚοινωνίαςκαινανομίζειςότιαυτά
πουκάνειςμιλούνστηλαϊκήψυχήήστηνκαρδιάτηςκοινωνίας,δενκαθιστάτηδράση
σου πιο πετυχημένη από άποψη κοινωνικής διείσδυσης.Μπορείς κάλιστα να
παραμένειςμιαατομικότηταήσυλλογικότηταήοργάνωσημετηνψευδαίσθησηότιέχει
συντριπτική κοινωνική απεύθυνση τη στιγμή που η γενικότερη κοινωνική σου
αλληλεπιδρασημπορείναείναισχεδόνμηδενική,καιηδράσησουναθεωρείταιεξίσου
εχθρική(ήγραφικήστηνκαλύτερη)μετηδράσηεκείνωνπουαυτοαποκαλουνται
αντικοινωνικοί,καιοιμεταξύσαςδιαφωνίεςκαιεσωτερικέςίντριγκεςκαιδιαμάχεςνα
είναισημαντικέςμόνογιασας,σταπλαίσιατουχωρικούσαςμικρόκοσμου.

Επιπλέοντοσκεπτικότηςαντικοινωνικήτάσηςεμπεριείχεστονπυρήνατουκαιμια
αντιμετώπισητηςψυχολογικήςκαταστολήςπουεπιχειρείηκυρίαρχηπροπαγάνδα
εναντιασεοτιδήποτεριζοσπαστικόλαμβάνειχώρα.Γιατίνααισθανόμαστεενοχέςανοι
καταλήψεις μας είναιενάντια στο κοινό αίσθημα λόγω γενικής αποδοχής της
ιδιοκτησίας;Γιαποιολόγοναντρεπόμαστε;Γιατίναθεωρούμεότιπρέπειεμείςνα
ειμαστεσεαμυντική,απολογητικήθέσηότανηπολιτικήβίαοποιασδήποτεέντασης
υψώνειτοανάστηματηςμπροστάστηνομιμοφροσύνη;Γιατίσυνεχώςνασκεφτόμαστε
σεκάθεβήμαπουέχουμενακάνουμεανη"πλατείατουθεάτρου"χειροκροτάήόχι;
Αυτόςοτρόποςσκέψηςείναιτρομεράεγκλωβιστικός,δεσμεύειτηνπολιτικήδράσησε
αλυσίδεςπουτηνκάνουννασέρνεταιενώ τηςστραγγαλίζουνκάθεστοιχείοτης
ζωτικήςδύναμης,αποτρέπειδυναμικέςενέργειεςπουθακορυφώσουντηνόξυνσητου
κοινωνικούανταγωνισμούκαιανοίγειτηνπόρταστηναποριζοσπαστικοποίησητων
προταγμάτωνμας,τηνεγκατάλειψηπολιτικώνατζεντώνπουσυγκρουόνταιμεισχυρές
κοινωνικέςαξίες,τηνολοκληρωτικήπαράδοσηστολαϊκισμόωςεπίσημηπολιτική
στρατηγική,τησύναψημετώπωνακόμακαιμεδυνάμειςκαιπαρατάξειςπουέχουν
υψώσειπροπολλούτολάβαροτηςπολιτικήςενσωματωσηςκαιεντέλειτηνίδιατην
απομάκρυνσηαπότιςαναρχικέςαξίεςκαιτηυιοθέτησηδήθενπιοώριμωνκαιπολιτικά
ρεαλιστικώνπροτάσεωνπου"έχουνδοκιμαστείμεεπιτυχία".

Αντίθεταηαντικοινωνικήοπτικήαποδεσμεύειτηναναρχικήδράσηαπόαυτέςτις
αλυσίδες.Απεμπολείτοενοχικόκαιαπολογητικό πνεύμα(αυτόπουπολλέςφορές
εκφράζεταισεπορείες,συγκεντρώσειςμετηνατάκα"μαεμείςγιασαςαγωνιζόμαστε"),
αποδέχεταιότιοιπολιτικέςδυνάμειςτηςαναρχίαςαποτελούνμιαμικρή,μειοψηφική,
δυναμικηεντόςτηςκοινωνίαςπουαντιμάχεταιόλαόσααποτελούντησυγκρότησητης
ίδιαςτηςκοινωνίας,επομένωςείναιδυνάμειςαντικοινωνικέςπουκαθόλουδενπρέπει
ναντρέπονται,νααισθάνονταιτύψειςκαινααπολογούνταιδιαρκώςγιααυτό.
Εμπεριέχειτη λογική ότιστον κοινωνικό ανταγωνισμό δεν παρακαλάμε ούτε
εκλιπαρούμεγιαναμαςχαριστείκοινωνικόέδαφος,αλλάτοκαταλαμβάνουμεβίαια
εισβάλονταςορμητικάστονκοινωνικόχώρομετιςαξίεςκαιταπροτάγματαμας
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διακριτάκαιξεκάθαρα.Αντιλαμβάνεταιτηναναγκαιότηταδιασάλευσηςτηςκοινωνικής
κανονικότηταςσεκάθεπεδίο,σεκάθεπτυχήτηςκοινωνικήςζωής,οπουδήποτεμπορεί
ναείναιεφικτό.Εξάλουκάθεστρατηγικήκινητοποίησηπουενοχλείτοσύστημααυτό
ακριβώςδενκάνει;ΟιαπεργίεςσταΜΜΜ,στααεροδρόμια,σταλιμάνια,στηΔΕΗ,στον
τομέατηςκαθαριότητας,ταμπλόκαστιςεθνικέςοδούςαπότρακτερ,οικαταλήψεις
σχολείωνκαισχολώνακριβώςσεαυτήτηλογικήδενπατάνε;Στηνυιοθέτησημέσων
κοινωνικήςπαρεμπόδισηςπουμπλοκάρουντηνκανονικήλειτουργίατηςκοινωνικής
ζωής,σαμποτάρουντηνεύρυθμηκανονικότητα,ταλαιπωρούνταυπόλοιπακοινωνικά
σύνολα με αποτελέσμα τις συχνές εκδηλώσεις κοινωνικού αυτοματισμού που
στρεφονταιεναντίοντους;Καιμήπωςδενχαρακτηρίζονταιαπότοπολιτικόσύστημα
καιταμιντιαωςαντικοινωνικέςπρακτικές;

Βεβαίωςμιλάμεγιακοινωνικούςαγώνες,ηγιακοινωνικάκινήματα,μετηνέννοιαόμως
ότιείναιαγώνεςκαικινήματαεντόςτηςκοινωνίαςκαιόχιαγώνεςκαικινήματατης
κοινωνίας.Οιαγώνεςκαιτακινήματαμπορείναείναικοινωνικάωςκομμάτιατου
κοινωνικούπολέμουκαιανταγωνισμού,αλλαμπορειταυτόχροναναέχουναντι-
κοινωνικόχαρακτήρααπότηστιγμήπουσυγκροτούνταισεμιαβάσηεχθρικήπροςτην
κυρίαρχηιδεολογίακαιηθική,αλλάκαιτιςσχέσεις,συμπεριφορέςκαινοοτροπίεςπου
επικρατούνστονκοινωνικόχώρο.Ακόμακαιηέννοιατηςκοινωνικήςεπανάστασηςδεν
αναφέρεταιστην επανάσταση που θα κάνειη κοινωνία αλλά στον κοινωνικό
μετασχηματισμόπουθαεπέλθειόταναλλάξουνοισυσχετισμοίκαιοιισορροπίεςμέσα
σεέναπεριβάλλον,ότανδηλαδήδυνάμειςπουμέχριπρότινοςήτανπεριθωριακέςκαι
αντικοινωνικές,κατόρθωσανμέσωτουκοινωνικούανταγωνισμούναεπικρατήσουνκαι
νααλλάξουντουςόρουςτουκοινωνικούσυμβολαίου.

Τοότιτοαντι-κοινωνικόπρέπειοπωσδήποτεναέχειαρνητικόπρόσημοδενπροκύπτει
απόκάποιααντικειμενικότητα.Ότανμιλάμεγιααντι-κουλτούραείναικατανοητόότι
δενμιλάμεενάντιασεκάθεείδουςκουλτούρας,δενπροτάσουμετηνκαταστροφήτων
τεχνώνκαιτωνγραμμάτων,ούτευποστηρίζουμεκάποιασταυροφορίαενάντιασεκάθε
καλιτεχνικήέκφραση,αλλάότιυιοθετούμεμιαεναλακτικήυποκουλτούραενάντιαστην
κυριάρχη. Όταν πάλι μιλάμε για αντι-δομές αναφερόμαστε σε δομές που
αντιπροσωπεύουν αντιθετικές αξίες καιπροτάγματα από αυτά των κυρίαρχων
κοινωνικώνδομών.Μόνοότανέρχεταιηκουβένταστοαντικοινωνικόυπάρχειτόση
πρεμούρανακαταδειχτείσώνεικαιντεωςκάτιτοαρνητικό.

Τοχειρότεροαπόόλαείναιότιενώμετάαπόμιαδεκαετίααντιπαραθεσεωνέχειγίνει
σαφέστατο από το ποια θέση μιλάεικαιεκφράζεταιη αντικοινωνική τάση,(ή
τουλάχιστονκάποιακομμάτιατης)εξακολουθείνακαλιεργείταιμιασκόπιμησύγχηση
γύρω απόαυτήνταυτόχροναμεμιαδιαρκήπρόθεσηπόλωσηςγενικάενάντιασε
"αντικοινωνικές πρακτικές"που μπορείανά πάσα στιγμή να είναιοτιδήποτε.
Διαμορφώνεταιέτσιέναπλαίσιολόγουπουδιεκδικείνακαταστείηγεμονικόπου
χρησιμοποιείαυτήτησυγκεκριμένηπλαισίωσησεκάθετιπουθεωρείπρόβλημα.Έτσι
φέρμες,ντίλια,εξαρχειακά επεισόδια,επιθέσεις σε ΜΜΜ,βιασμοί,καταλήψεις,
τσαμπουκάδεςπαρεών,καιγενικάπράγματαεντελώςασύνδεταμεταξύτους,μπορούν
ανάπάσαστιγμήναενταχθούνσεεκστρατείεςεμφορούμενεςαπόιστορικέςαποστολές
καιταξικά καθήκοντα,ανάλογα τη χρονική συγκυρία καιτους κινηματικούς
συσχετισμούς.Εξάλουδενείναιδυνατό ναξεχαστείότιγιαορισμένεςπλευρέςτου
κινήματοςησταυροφορία ενάντιαστον"αντικοινωνικό-εσμο",μιασταυροφορίαπου
κυρήχθηκεμετουςπιοκανιβαλικούςκαιπολικάντικουςόρους,εργαλειοποιόνταςτους
νεκρούςτηςΜαρφιντο2010,παραμένειακόμαανοιχτήυπόθεση.
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Ηεντρύφησηεπομένωςστηνουσίατηςδιάκρισηςαυτής,καιηδιαρκήςεπιμονήστην
αποδόμησητης,επικρατούσαςμέσαστοκίνημα,,εννοιολόγησηςτουαντιθετικού
ζεύγους κοινωνικού-αντικοινωνικού,προκύπτειότιδενείναιαπλά μια εμμονή
ακαδημαϊκούτύπου,ή έναθεωρητικό κόλλημα.Αντίθεταείναιέναςτρόποςνα
επεξεργαζόμαστεδιαρκώςτουςσυσχετισμούςγύρωμας,πωςδιαμορφώνονται,πως
εμείς υπάρχουμε καιαλληλεπιδρούμε με αυτούς,καικυρίως αντολμούμε να
ερχόμαστεσεσύγκρουσημαζίτουςήανενδίδουμεστηνευκολίατουλαϊκισμούκαιτης
άκρατηςλαϊκολογίας.Τοπιοσημαντικόόμωςείναιναμπορούμενακατανοήσουμετους
ιδεολογικούς μηχανισμούς της κυριαρχίας,το πως αυτοίσυναρθρώνονταισε
αφηγήσειςμετιςδικέςτουςκυρίαρχεςσημασίεςκαινόηματα,ταοποίαμετησειρά
τουςσυναρθρώνονταισερητορικέςκαιπροπαγανδιστικάσχήματαταοποίαστοχεύουν
στηνψυχολογικήκαταστολήτωνριζοσπαστικώνυποκειμένων,τονεξαναγκασμότους
σεμιαδιαρκήαυτολογοκρισία,σεμιαδιαρκηςαποριζοσπαστικοποίηση(ηοποία
βαφτίζεταιμάχηενάντιαστονελτισμό),καισεμιαοπισθοχώρησηαπόεξωστρεφείς
δράσειςπουτολμούννασυγκρουστούνμετημαζικήκουλτούρακαιτοΠνεύματης
Εποχήςμας,επιλογήανμητιάλλοτολμηρήκαισίγουρααντι-κοινωνική.


