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υπό το μθδζν
νζμεςισ & “νζα αναρχία”
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Σε αυτι τθν θλεκτρονικι μπροςοφρα κα γίνει μια
προςπάκεια ανάλυςθσ τθσ «νζασ αναρχίασ», υπό το
πλαίςιο τθσ κοινωνικισ ψυχολογίασ και τθσ
ψυχοδυναμικισ προςζγγιςθσ. Στόχοσ θ ςυμβολι ςτα
«εντόσ του χϊρου» τεκταινόμενα ςτο επίπεδο των
ιδεϊν και πϊσ αυτά διαμορφϊνονται ςτο ςφγχρονο
περιβάλλον. Θ ανάλυςθ επικεντρϊνεται ςτισ ιδζεσ
(γενικό), χρθςιμοποιεί τα γεγονότα μόνο ωσ
παράδειγμα (μερικό) και δεν εςτιάηει ςτουσ
ανκρϊπουσ (εδικό) ςε προςωπικό επίπεδο. Ο
άνκρωποσ ωσ δρϊν υποκείμενο λαμβάνει κζςθ ςτα
γεγονότα, καταςκευάηοντασ τθν πραγματικότθτά
του, ςφμφωνα με τισ πλθροφορίεσ που δζχεται.
Είναι όμωσ οι ςκοποί και τα μζςα επίτευξισ τουσ
αυτά που διαφοροποιοφν και διαμορφϊνουν τθ
δράςθ. Θ ςυγγραφι δεν ιταν εφκολο ζργο μιασ και ο
γράφων υποςτθρίηει τον Ιςτορικό Μείηονα
Αναρχιςμό, που ευρφτερα περιγράφεται ωσ
Κοινωνικόσ Αναρχιςμόσ. Με αυτό κζλω να τονίςω
ότι ςτθν πραγματικότθτα δεν υπάρχει ςτθν ανάλυςθ
των κοινωνικϊν και πολιτικϊν φαινομζνων καμία
ουδετερότθτα θ οποία πθγάηει από μια υποτικζμενθ
«επιςτθμονικι» ι «ακαδθμαϊκι» αντικειμενικότθτα.
Θ Ρροςπάκεια ιταν να ανοίξει και όχι να εξαντλιςει
το κζμα, παρουςιάηοντασ τθν ερμθνεία ωσ εκδοχι
και αφετθρία για ςκζψθ.
Αργφρθσ Αργυριάδθσ
Ακινα, Ιανουάριοσ 2014
anarpsy@espiv.net
Σχεδιαςμόσ εξωφφλλου -ςτιςιμο: Αναρχικι Βιβλιοκικθ
Επιμζλεια: Σωκράτθσ Α.
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Ειςαγωγι
Τα τελευταία χρόνια ζχει αναπτυχκεί εντόσ του Αναρχικοφ - Αντιεξουςιαςτικοφ «χϊρου» (ασ μου
επιτραπεί αυτι θ ζκφραςθ) μια ςτροφι προσ τον αντικοινωνιςμό, τον ατομικιςμό, τον μθδενιςμό,
ενάντια ςτον πολιτιςμό και ζναν ιδιότυπο πρωτογονιςμό, θ οποία δεν είναι απλά μετεξζλιξθ του
lifestyle αναρχιςμοφ όπωσ το είχε περιγράψει ο Μάραιθ Μποφκτςιν παλαιότερα, αλλά κάτι πολφ
περιςςότερο.
Με δράςεισ πιο «επικετικζσ» πιο «ακτιβιςτικζσ» ςτθν ουςία αυτοφ που περιγράφουν ωσ
τεροριςμό οι υποςτθρικτζσ αυτισ τθσ «τάςθσ» (ασ μου επιτραπεί να χρθςιμοποιιςω αυτιν τθ λζξθ
ωσ ερμθνευτικό εργαλείο) οργανϊνονται ςε άτυπεσ ομοςπονδίεσ και χρθςιμοποιοφν τθν
τεχνολογία και τα θλεκτρονικά μζςα επικοινωνίασ που αρκετά ςυχνά εχκρεφονται για να
υλοποιιςουν ςυνολικά ςχζδια δράςθσ με ονόματα όπωσ φοίνικασ ι Νζμεςισ, όχι μόνο ςε τοπικό
αλλά και ςε διεκνζσ επίπεδο. Στον προςδιοριςμό τθσ δράςθσ τουσ χρθςιμοποιοφν αρκετά νζουσ ι
διαφορετικοφσ λεκτικοφσ ςχθματιςμοφσ για να καταδείξουν ότι εδϊ ςυμβαίνει κάτι καινοφργιο
(π.χ. νζομθδενιςτικοαντάρτικο, αναρχομθδενιςτικόσ τεροριςμόσ κ.λπ.) όχι μόνο από τουσ
ενεργοφσ φορείσ αυτισ τθσ τάςθσ που κα αποκαλοφμε ςτο εξισ ωσ «νζα αναρχία» αλλά και από
τουσ ςυμπακοφντεσ ςε αυτιν κατά τον διάλογο εντόσ των μζςων αντιπλθροφόρθςθσ.
Εδϊ θ εκφορά του λόγου υποςτιριξθσ τθσ «νζασ αναρχίασ» ζρχεται ςε ζντονθ διαμάχθ με τουσ
αναρχικοφσ των διαφόρων τάςεων που ςυγκροτοφν τθν υφιςτάμενθ αναρχία και ειδικά με όςουσ
δεν ςυμφωνοφν και δεν επικροτοφν αυτιν τθ νζα ςυνκικθ. Το πάκοσ και θ ενδοτικότθτα είναι
πολφ ζντονθ και από τισ δυο πλευρζσ. Θ μία απορρίπτει τθν άλλθ για τουσ δικοφσ τθσ λόγουσ, αλλά
το βαςικό επιχείρθμα είναι θ αποςτροφι ενάντια ςτθν κοινωνία όπωσ επίςθσ τα μζςα πάνω από
τουσ ςκοποφσ ωσ δυο βαςικά χαρακτθριςτικά αυτοφ που προςδιορίηουμε ωσ «νζα αναρχία».
Σίγουρα, ςτο ςφγχρονο περιβάλλον, οι νζεσ διαςτάςεισ που λαμβάνει αυτό που κα μποροφςαμε
να αποκαλοφςαμε ωσ μθτροπολιτικι βία, δεν εξαντλοφνται ςε μία και μόνο ανάλυςθ,
χαρακτθρίηονται όμωσ από ζνα ατζρμονο εξτρεμιςτικό πάκοσ. Ρρόκειται για μια γλϊςςα
δυςανάγνωςτθ που ξενίηει αρκετά τον πολιτικό ορκολογιςμό του Κοινωνικοφ Αναρχιςμοφ. Γίνεται
ςαφζσ ότι οι πρόδρομοι αυτισ τθσ γλϊςςασ δεν ανικουν ςτθ ςκζψθ ι ςτισ παραδόςεισ τθσ
κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ και τθσ ριηοςπαςτικισ ιςότθτασ. Σε αυτό ςυμβάλλει θ επίκλθςθ ςτον
Στίρνερ, θ προτίμθςθ ςτον Νίτςε, ςτον Ναβατόρε και άλλουσ που εμπνζουν τον
νεοαναρχοατομικιςτικό μθδενιςμό. Ροιεσ είναι όμωσ οι βακφτερεσ αιτίεσ αυτισ τθσ πολφ
αμφιλεγόμενθσ επαναςτατικισ κλθρονομιάσ ςτισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ; Σίγουρα θ απλι καταδίκθ
αποτελεί τθν πιο εφκολθ ρθτορικι. Ακόμα και θ πιο άγρια, οργιςμζνθ ζκφραςθ κάτι κζλει να πει,
ςτζλνει ζνα μινυμα μζςα από τθν απόγνωςθ, τον ελιτιςμό ι τον αντικοινωνικό απομονωτιςμό
τθσ, τραβά τθν προςοχι για να δθλϊςει παρουςία, να πάψει να είναι αόρατθ. Σε ζναν κόςμο που
κυριαρχεί θ ζλλειψθ νοιματοσ, ακόμα και θ πιο μικρι δράςθ ενάντια ςτο υπάρχον αποτελεί
πράξθ αντίςταςθσ. Το πόςο απελευκερωτικά καινοτόμα είναι αποτελεί το κζντρο τθσ ςυηιτθςθσ.

5

Quidquid latine dictum sit, altum videtur*
«*Π,τι λζγεται ςτα λατινικά φαίνεται βακυςτόχαςτο», για να μεταφράςουμε τθν επικεφαλίδα. Το
ίδιο μπορεί να ιςχυριςτεί κανείσ και για το ακατανόθτο. Στθν πλειονότθτα των περιπτϊςεων, ο
νεοαναρχικόσ λόγοσ είναι δφςκολοσ και ακατάλθπτοσ για τον εξωτερικό παρατθρθτι.
“Ξαναβάηουμε κριτικά ςτο τραπζηι τισ ιδεολογικζσ αγκυλϊςεισ περί ςεβαςμοφ τθσ ανκρϊπινθσ
ηωισ (ακόμα και των εχκρϊν), που διακατζχουν οριςμζνουσ πυρινεσ τθσ ALF διεκνϊσ, με ςκοπό
να τισ καταργιςουμε”.
Άραγε τι μπορεί να καταλάβει κάποιοσ από μια τζτοια διλωςθ; Πχι μόνο για το περιεχόμενό τθσ,
όςο για τθν εγγφτθτα αυτϊν που το γράφουν. Είναι εχκροί του ι φίλοι του; Μπορεί να
ςυμμαχιςει μαηί τουσ και με ποιον τρόπο για να μθν κινδυνεφει; Το κακοριςτικό ηθτοφμενο είναι
να κατανοιςομε πιο είναι το ψυχοπολιτικό ιςοηφγιο των ςυντακτϊν ςε ςχζςθ με αυτό που κζλουν
να καταργιςουν. Αυτό που βγαίνει ξεκάκαρα είναι ο πόλεμοσ εναντίον όλων, και δεν υπάρχουν
οφτε εξαιρζςεισ, οφτε ςυμπάκειεσ ςτθ διεξαγωγι του. Νζμεςθ: Η τιμωρία που επιβάλλεται από
μία ανώτερθ δφναμθ ςε όποιον παραβαίνει τουσ θκικοφσ νόμουσ, θ κεία δίκθ
Σίγουρα θ ςυνεχισ επίκεςθ του καπιταλιςμοφ και θ οπιςκοχϊρθςθ των μαηικϊν κοινωνικϊν
κινθμάτων οδιγθςαν ςε ολζκριεσ επιλογζσ. Θ αποςτακεροποίθςθ τθσ κοινωνίασ, ζκανε τθν ηωι
κενι χωρίσ νόθμα, υποβάλλοντασ διαρκϊσ τουσ ανκρϊπουσ ςτον εξευτελιςμό κάνοντασ τθν ίδια
τθν επιβίωςθ μια ανταγωνιςτικι διαδικαςία. Αυτό ιςχφει είτε είςαι κοινωνικόσ, ατομικιςτισ ι
ακόμα και αντικοινωνικόσ υποςτθρικτισ τθσ «νζασ αναρχίασ», όπωσ και αν δεν είςαι τίποτα από
αυτά, εφόςον ηεισ ςτο δεδομζνο κοινωνικό ιςτορικό πλαίςιο.
Το ςθμερινό διεκνζσ οικονομικό ςφςτθμα αν και βρίςκεται ςε μια γενικότερθ δομικι κρίςθ,
περιςςότερο ζχει τθν δυνατότθτα να επιβιϊςει και να επιβλθκεί παρά να καταρρεφςει αν δεν
ςπάςουν οι υφιςτάμενεσ κοινωνικζσ ςχζςεισ. Ρϊσ κα ςκιαγραφοφςαν λοιπόν, τον τρόπο δράςθσ
κατά αυτισ τθσ μορφισ τθσ κοινωνίασ;
Μακριά από ρομαντικζσ ιδζεσ και ικεςίεσ, το νζο αναρχικό αντάρτικο προςδιορίηει τον εαυτό του
και τθ δράςθ του ωσ τθν τζχνθ του εφικτοφ. Με βάςθ αυτι αλλά και όχι μόνο, γίνεται το ςθμείο
ςυνάντθςθσ των αναρχοατομικιςτικομθδενιςτϊν με τουσ αντιπολιτιςμικοφσ, τουσ οικοαναρχικοφσ,
κ.ο.κ.
Σθμ: Σε όλο το κείμενο θ «νζα αναρχία» κα χρθςιμοποιείται με ειςαγωγικά κζλοντασ να τονίςουμε
ότι αποτελεί ςυγκεκριμζνθ εκφορά του λόγου ςτον τρόπο που ίδιοι αυτοπροςδιορίηονται και
δομοφν τθν αυτοεικόνα τουσ.

6

Εκμθδενίηοντασ το «Α»
Σίγουρα ςτο μυαλό των υποςτθριχτϊν τθσ «νζασ αναρχίασ» θ αναρχία είναι και παραμζνει τάξθ,
όχι όμωσ με τθν ζννοια που τθν ζκεςε ο Ρρουντόν και οι άλλοι κεωρθτικοί του κλαςικοφ «παλαιοφ
αναρχιςμοφ», αλλά ωσ «φυςικι» τάξθ, χάοσ και εντροπία.
Ασ προςπακιςουμε να δοφμε και προπαντόσ να κατανοιςουμε τθν ιδιότυπθ ψυχολογία τθσ «νζασ
αναρχίασ». Ριςτεφω ότι θ ανάλυςθ πάνω ςτθν ψυχολογία του νεοαναρχομθδενιςτικοφ
φαινομζνου κα μασ βοθκιςει και ςτθν κατανόθςθ των προβλθμάτων τθσ ςφγχρονθσ
μθτροπολιτικισ κατάςταςθσ γενικότερα, διότι, όςο και αν το επικαλοφνται, κατ’ ουςία δεν είναι
αποκομμζνοι από τθν κοινωνία και τθν δυναμικά επιτελεςτικι δυνατότθτα τθσ εξουςίασ να
δθμιουργεί και να καταςκευάηει το νόθμα και τθν ιδεολογία τόςο ςτουσ υπθκόουσ όςο και ςτουσ
αντιπάλουσ τθσ. Θ επίκλθςθ ενάντια ςτθν ετερονομία δεν αποτελεί για το άτομο βεβαιότθτα ότι
οδθγεί ςτο αυτεξοφςιο.
Κατά τθν διάρκεια του 20ου αιϊνα, ο Αναρχιςμόσ πρακτικά αποτελοφςε μζροσ του ευρφτερου
ςοςιαλιςτικοφ ανταγωνιςτικοφ κινιματοσ με πιο μεγάλθ απιχθςθ ςτα τμιματα του κοινωνικοφ
αναρχιςμοφ όπωσ ο αναρχοςυνδικαλιςμόσ και οι αναρχοκομουνιςτζσ. Σιμερα ο αναρχικόσ χϊροσ
είναι τόςο πολφμορφοσ και διαςπαςμζνοσ και το ποιοσ μπορεί να αποκαλείται αναρχικόσ
αμφιςβθτείται ζνκεν και εκείκεν ανάλογα τθν περίπτωςθ, τθ δράςθ και το περιεχόμενο αυτισ από
κάκε πλευρά. Ζνα είναι το ςίγουρο, ότι θ «νζα αναρχία» επιδιϊκει τθν απόςπαςι τθσ από το
παλαιό πολφμορφο μωςαϊκό του υφιςτάμενου αναρχικοφ «χϊρου» που δεν τουσ κεωρεί
αποτελεςματικοφσ, όςο δε αυτοφσ που παραμζνουν εντόσ τθσ ιδεολογικισ αφιγθςθσ του
κοινωνικοφ αναρχιςμοφ ι αναρχοςυνδικαλιςμοφ ωσ βαςικοφσ πυλϊνεσ του Ιςτορικοφ Μείηονοσ
Αναρχιςμοφ, αυτοφσ τουσ κεωρεί πεκαμζνουσ – ξεπεραςμζνουσ ακόμα και εχκροφσ. Τόςο που
προςδιορίηουν ότι δεν κζλουν αλλθλεγγφθ από όςουσ δεν ςυμφωνοφν με τισ απόψεισ τουσ. Αυτι
είναι και θ διαπίςτωςθ τθσ «νζασ αναρχίασ» ωσ ομάδα αρνθτικισ αναφοράσ ςε ςχζςθ με τον
υφιςτάμενο αναρχικό «χϊρο».
Στθν παροφςα εργαςία, όταν μιλάμε για τθν «νζα αναρχία» κα αναφερόμαςτε κυρίωσ ςτθν
μθδενιςτικι, ατομικιςτικι, ενάντια ςτον πολιτιςμό, αντιτεχνολογικι, πρωτογονιςτικι,
αντικοινωνιςτικι, οικοαναρχικι τάςθ (χρθςιμοποιϊ τον όρο τάςθ με το κοινωνιολογικό
περιεχόμενο τθσ λζξθσ). Χωρίσ να ξεχνάμε τον εξεγερςιακό Αναρχιςμό και το νζο Αντάρτικο πόλθσ
κακϊσ και τθν αφορμαλιςτικι – άτυπθ δομι ωσ τρόπο ςυγκρότθςθσ των ομάδων τθσ «νζασ
αναρχίασ».
Ακόμθ και ζτςι όμωσ, ο χώροσ τθσ «νζασ αναρχίασ» παραμζνει αρκετά αςαφισ, οπότε κα προςπακιςουμε να
επιςθμάνουμε και να αναλφςουμε με ζνα κατά προςζγγιςθ τρόπο όςον αφορά τθν μεκοδολογία. Επιπλζον κα
αποφφγουμε τθ χριςθ τθσ λζξθσ «ςφντροφοι» για τον ευνόθτο λόγο να μθν τουσ φζρουμε ςε δφςκολθ κζςθ, αλλά οφτε
και να εκλθφκεί ότι προςπακοφμε να τουσ ενςωματώςουμε ςε κάτι ςτο οποίο εκείνοι κεωροφν ότι δεν ανικουν.
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Νίτςε, Νίτςε είςαι εδϊ;
Από τθν ανάλυςθ περιεχομζνου του λόγου κατά τθν επικοινωνία προσ τα ζξω (ςθμ: εδϊ εξετάηεται
κυρίωσ θ διομαδικι και διατομικι ςυμπεριφορά των εμπλεκομζνων ατόμων και ομάδων κακϊσ
και το ιδεολογικό επίπεδο) μζςα από τισ ανακοινϊςεισ τουσ ςτα «κινθματικά μζςα» όπωσ επίςθσ
και ο διάλογοσ όςων υποςτθρίηουν τθ «νζα αναρχία» μποροφμε να διακρίνουμε δυο βαςικά
χαρακτθριςτικά: Ανωκατωτερότθτα & Αποκοινωνικοποίθςθ.
Και τα δφο χαρακτθριςτικά βρίςκονται εντόσ τθσ ψυχολογικισ δομισ των υποκειμζνων που
ςυγκροτοφν τθ ςυγκεκριμζνθ τάςθ και κα μποροφςαμε να τα κεωριςουμε ωσ τα κεντρικά ςθμεία
ςυγκρότθςθσ ςε ιδεολογικό επίπεδο πζραν του προφανοφσ αναρχικοφ προςδιοριςμοφ ςτο
πολιτικό φάςμα.
Με τον όρο ανωκατωτερότθτα (προςοχι, δεν εννοοφμε ότι υπάρχει κάποια ψυχοπακολογία γι’
αυτό και δεν χρθςιμοποιοφμε τθ λζξθ ςφνδρομο), δεν εννοοφμε μόνο το ίδιο το ςυναίςκθμα εν
γζνει αλλά και τουσ διπλοφσ δεςμοφσ που αυτό δφναται να εμπεριζχει, π.χ. ζκδθλεσ ςυμπεριφορζσ
ανωτερότθτασ ι λανκάνουςα κατωτερότθτα ςε όλο το φάςμα των ςυγγενϊν χαρακτθριςτικϊν που
μποροφν να δομοφν ομαδικά και ατομικά το φανταςιακό τθσ «νζασ αναρχίασ». Ρ.χ. τθν ελιτιςτικι
ι μθ αυτοεκτίμθςθ, τθν αίςκθςθ δφναμθσ και μεγαλείου, τισ κατακλιπτικζσ ι μανιακζσ τάςεισ, τθν
αποςτροφι ςτθν ιττα, τθν ενοχι-ςυνενοχι, τθν απάκεια – ανάκεςθ & αυτοκλθςία, το μίςοσ για
τον ίδιο τον εαυτό κ.ο.κ.
Θ ςυνεχισ υποτίμθςθ από τθ «νζα αναρχία» τθσ κοινωνίασ ςτθ δυνατότθτά τθσ να απελευκερωκεί
και θ ερμθνευτικι απαξία τθσ ςυλλογικότθτασ ζναντι του υπεράνκρωπου μπορεί να
προςδιοριςκεί ωσ ελιτιςμόσ. Θ τάςθ αυτι είναι αρκετά ζκδθλθ προσ όςουσ, αναρχικοφσ ι μθ,
ενςτερνίηονται τον ςυλλογικό αγϊνα με τθν παραδοςιακι ζννοια. Εδϊ εμφανίηεται από τουσ
υποςτθρικτζσ τθσ «νζασ αναρχίασ» μια εξαιρετικά επιτικζμενθ φραςεολογία με αξιολογικοφσ
χαρακτθριςμοφσ ενάντια ςε αυτό που θ «νζα αναρχία» προςδιορίηει ωσ «πολιτικά ορκό λόγο» και
αφορά πολλζσ φορζσ όχι μόνο ςτο τελικό υποκείμενο το οποίο υφίςταται π.χ. τθν εκμετάλλευςθ
από τθν εξουςία (π.χ. εργάτθσ) αλλά και ςτθν πολιτικι ομάδα που τουσ ςυμπαρίςταται (π.χ.
αναρχοςυνδικαλιςτζσ – αλλθλζγγυοι).
Αυτό γίνεται ςτθν προςπάκεια να διαχωριςτοφν αφενόσ από τον κακιερωμζνο ςυλλογικό ι μαηικό
αγϊνα και αφετζρου να αποδείξουν τθν αναποτελεςματικότθτά του. Θ ρθτορικι αυτι κατά τθν
εκτίμθςι μου οφείλεται ςτθν προςπάκεια μόνωςθσ του ςυναιςκιματοσ ϊςτε να αναδειχτεί θ
ανωτερότθτα του ατομικιςτικοφ υποκειμζνου. Μιασ και υπάρχει δεδομζνθ αποςτροφι προσ τθν
ταφτιςθ με τθν ζννοια τθσ αλλθλεγγφθσ που ζχουν οι ςυμμετζχοντεσ ςτα ανταγωνιςτικά κινιματα
με τα προβλιματα των ομάδων που εμφανίηονται ωσ καταπιεςμζνεσ, θττθμζνεσ, απωκθτικζσ ι
απλά κατϊτερεσ.

8

Οι υποςτθρικτζσ τθσ «νζασ αναρχίασ» τείνουν να φτάςουν μζχρι και να μιςοφν ι τουλάχιςτον να
φκονοφν οτιδιποτε τουσ φαίνεται αδφναμο, καλό ι θκικό. Μιςοφν τθν ιδεολογία και ειδικά τον
κλαςικό Αναρχιςμό. Κατ’ επζκταςθ, μιςοφν τον διαφωτιςμό κακϊσ και τον πολιτιςμό ωσ φορζα
του κακοφ γενικά και τον βιομθχανικό καπιταλιςμό ειδικά. Οι λόγοι που επικαλοφνται για να
δικαιολογιςουν αυτιν τθν αποςτροφι πολλζσ φορζσ είναι τόςο πολεμοχαρείσ που «το μίςοσ»
φαντάηει πιο κοντά ςτον φαςιςμό παρά ςτον αναρχιςμό, επικαλοφνται τθ δφναμθ ι τθ κζλθςθ του
ατόμου που κάλλιςτα κα ταίριαηε ςε ζναν άκρατο αγοραίο καπιταλιςμό παρά ςε μια ελεφκερθ
κοινωνία.
Λζξεισ και ζννοιεσ όπωσ αλλθλοβοικεια, αλλθλεγγφθ, ςυνδιαμόρφωςθ, ιδεολογία και θκικι δεν
ζχουν καμία κζςθ ςτο λεξιλόγιο και ςτισ αξίεσ τθσ «νζασ αναρχίασ». Υπάρχει δε ζνα μεγάλο μζνοσ
κατά τθσ κοινωνικισ πολιτικισ ςυλλογικότθτασ προσ όφελοσ ενόσ υπερβολικοφ εγωτικοφ
ατομικιςμοφ. Σε ςθμείο που να αμφιςβθτείται και θ αναγκαιότθτα για τθν κάλυψθ των αναγκϊν
όλων των ανκρϊπων από τθν κοινωνία. Θεωρϊ ότι αυτό πθγάηει περιςςότερο από τθν εςωτερικι
αίςκθςθ που διακατζχει τουσ περιςςότερουσ ατομικιςτζσ ότι μποροφν και πρζπει να λφνουν μόνοι
τα προβλιματά τουσ, ωσ αποτζλεςμα τθσ δυςπιςτίασ ι τθσ ζλλειψθσ εμπιςτοςφνθσ προσ τουσ
άλλουσ για να ικανοποιιςουν τισ ανάγκεσ τουσ. Ο ατομικιςτισ νιϊκει ανταγωνιςτικόσ ςτθν ζννοια
τθσ αλλθλεγγφθσ διότι βακιά μζςα του θττάται το εγωιςτικό, ςτιρνερικό επιχείρθμα αφενόσ και
αφετζρου υποςκάπτεται ο νιτςεϊκόσ υπεράνκρωποσ.
Στθ «νζα αναρχία», κα πρζπει να το παραδεχκοφμε ότι ςυςτθματικά απορρίπτουν τθν επιςτιμθ,
τθ λογικι ωσ διαφωτιςτικι θκικι, και επιμζνουν ςτθ ςχετικοποίθςθ του εγωιςμοφ και τθσ
ανθκικότθτασ ωσ απάντθςθ ςτον κακό καπιταλιςτικό και αδθφάγο πολιτιςμό που καταςτρζφει τον
άνκρωπο και τθ φφςθ. Δεν χωράει αμφιβολία ότι και θ αναρχικι πλευρά δεν αρνείται, οφτε
αμφιςβθτεί το γεγονόσ ότι τα κεμζλια τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ και θ εφαρμογι τουσ ζχουν
ιδεολογικό περιεχόμενο και ότι ςτθν πλειονότθτα χρθςιμοποιοφνται προσ όφελοσ τθσ αγοράσ και
τθσ κυριαρχίασ. Αυτι θ αντικειμενικι πραγματικότθτα είναι για όλουσ και θ αμφιςβιτθςθ τθσ
κοινωνικισ πραγματικότθτασ γίνεται και από τα κοινωνικά κινιματα και από τουσ επιμζρουσ
ακτιβιςτζσ που αναλφουν κριτικά και ριηοςπαςτικά τισ ιδεολογικζσ βάςεισ τθσ γνϊςθσ. Δεν
χρειάηεται να είςαι ενάντια ςτθ γνϊςθ για να το κάνεισ αυτό.
Θεωρϊ ότι θ επίκεςθ αυτι εναντίον αυτϊν των αξιϊν γίνεται για τθν κάλυψθ των εςωτερικϊν
ψυχολογικϊν αναγκϊν από τουσ υποςτθρικτζσ τθσ «νζασ αναρχίασ». Ρρόκειται για τθ διοχζτευςθ
μια ολικισ εχκρότθτασ με ςτόχο τθν ικανοποίθςθ τθσ ανάγκθσ για δφναμθ. Τθν ανάγκθ αυτι
άλλωςτε δεν τθν ζχουν αποκρφψει ποτζ άλλοτε. Γι’ αυτό και πολλζσ φορζσ κατά τθν
αντιπαράκεςθ εμφανίηεται ςυχνά το φαινόμενο τθσ επίκλθςθσ ςτον εγωιςμό, θ προϊκθςθ του
εγωιςτικοφ εαυτοφ και ο ανθλεισ υπεράνκρωποσ ανταγωνιςμόσ ζναντι τθσ κατϊτερθσ δυναμικισ
τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ και τθσ ςυνεργαςίασ. Αυτόσ ο ψυχιςμόσ δθμιουργεί άτομα και
ςυμπεριφορζσ μθ ανεκτικζσ ςε όςουσ κεωροφν ότι τουσ λείπει θ αίςκθςθ τθσ δφναμθσ και ςε
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όςουσ δεν κεωροφν πωσ ζχουν τθν ικανότθτα να είναι ιςχυροί γι’ αυτό και εντάςςονται ςε
ςυλλογικότθτεσ, είναι ςυνεπϊσ θ αδυναμία που κάνει τουσ ανκρϊπουσ ςυλλογικοφσ και
κοινωνικοφσ κατά τθν άποψι τουσ. Αυτι θ αναπαράςταςθ δθμιουργεί τθν απζχκεια μζςω του
ςυναιςκιματοσ τθσ ανωτερότθτασ για να διαςφαλιςκεί θ δομι τθσ ςυγκρότθςθσ προσ τον δυνατό
και μοναδικό εγωιςτι εαυτό και να εξαςφαλιςκεί ζτςι θ περιβόθτθ ατομικιςτικι αυτονομία. Ο
αναρχοατομικιςτισ δεν μπορεί να νιϊκει παρά αδφνατοσ μζςα ςε μια μεγάλθ οργάνωςθ ι εντόσ
του μαηικοφ κινιματοσ διότι πολφ απλά εκτόσ από αυτόν ςτθν εςωτερικι δομι του δεν μπορεί να
υπάρχει άλλοσ ίςοσ με τον οποίο να ταυτίηεται κοινωνικά. Ο ςυλλογικόσ αγϊνασ αποτελεί, κατ’
αυτό το ςκεπτικό, μαηοχιςτικι τάςθ των αδυνάτων.
Αντίκετα προτιμοφν ζναν διαφορετικό μεμονωμζνο αγϊνα εκτόσ κοινωνίασ (με τον παραδοςιακό
όρο του ςυλλογικοφ) ο οποίοσ είναι δυνατόσ, «αποτελεςματικόσ», και δεν διακατζχεται από οίκτο
ι ςυμβολιςμό κακϊσ απουςιάηουν οι θκικζσ αρχζσ. Μιασ και θ θκικι είναι αδιανόθτθ ςτισ τάξεισ
αγϊνα τθσ «νζασ αναρχίασ», αυτό ςυντελεί, όπωσ κα δοφμε ςτθ ςυνζχεια, ςτθν
αποκοινωνικοποίθςι τουσ.
Από αυτό φαίνεται ότι θ επιλογι μζςων και τρόπων ςυχνά δεν είναι λογικά προςδιοριςμζνθ για
να ωφελιςει –αντίκετα ςπζρνει τον φόβο– διότι τουσ κεωρεί όλουσ (εκτόσ από τουσ ίδιουσ)
ςυνεργάτεσ και ςυνζνοχουσ με το κακεςτϊσ οπότε δεν ιςχυρίηεται ότι προςπακεί να τουσ
βοθκιςει. Μου κυμίηει τον κυνιςμό με τον οποίο το κράτοσ ζκτακτθσ ανάγκθσ κεωρεί ότι δεν είναι
υποχρεωμζνο να προςφζρει υπθρεςίεσ υγείασ ςε όλουσ τουσ πολίτεσ που ηουν ςτθ χϊρα. Για
παράδειγμα, κανείσ δεν αμφιςβθτεί ωσ περιεχόμενο μια δράςθ ενάντια ςε μια πολυεκνικι
εταιρεία αναψυκτικϊν, ποια κα ιταν όμωσ θ πιο ενδεδειγμζνθ ζκβαςθ ωσ αποτζλεςμα τθσ
δράςθσ; Να μθ κζλουν να πιουν το εν λόγω αναψυκτικό επειδι το κεωροφν βλαβερό ι να μθν το
πίνουν επειδι φοβοφνται ότι κα τουσ δθλθτθριάςουν; Ο κακζνασ δίνει τισ απαντιςεισ του:
Εχκρικά, κυνικά, δογματικά ι πολιτικά ανάλογα με το πϊσ ορίηει ότι ο ςκοπόσ αγιάηει τα μζςα. Σε
αυτό οι διαφορζσ μεταξφ τθσ «νζασ αναρχίασ» και του Κοινωνικοφ Αναρχιςμοφ είναι διακριτά
εμφανείσ.
Θ «νζα αναρχία», ςφμφωνα με τθν εκτίμθςι μασ, ςτα ολοζνα διογκοφμενα κοινωνικά προβλιματα
βρίςκει φανταςτικοφσ, μοναδικοφσ ςαν το εγϊ τθσ τρόπουσ να προκαλεί αναςτάτωςθ αλλά όχι να
τα λφνει. Ο Νίτςε ςυνεχίηει να ουρλιάηει αδιάλλακτα ακοφςτε...
Στθν κοινωνικι ψυχολογία αλλά και ςτθν παιδαγωγικι επιςτιμθ με τον όρο κοινωνικοποίθςθ
ορίηεται γενικά θ διαδικαςία και το αποτζλεςμα τθσ ζνταξθσ και ενςωμάτωςθσ του ατόμου ςε
ζνα κοινωνικό ςφνολο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το άτομο αποκτά τθ κζςθ του μζςα ςτο ςφνολο και
γίνεται το ίδιο φορζασ τθσ κλθρονομιάσ που κεμελιϊνει τθν κοινωνικι του ταυτότθτα και
εξαςφαλίηει τθ ςυνζχειά του.
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Άςχετα αν ςυμφωνείτε θ διαφωνείτε με τον προθγοφμενο οριςμό τθσ κοινωνικοποίθςθσ, δεν ςασ
χρειάηεται να πάρετε κζςθ διότι θ «νζα αναρχία» πιρε ιδθ κζςθ για εςάσ υποςτθρίηοντασ τον
θκικό μθδενιςμό, κζςθ που αρνείται οποιαδιποτε θκικι υποχρζωςθ απζναντι ςτθν κοινωνία και
δεν παραδζχεται καμία θκικι αξία. Σε αντίκεςθ με τουσ Κοινωνικοφσ Αναρχικοφσ και τουσ
κλαςικοφσ, όπωσ ο Κροπότκιν, που υπεραςπίηονται ζναν πιο θκικό ςχετικιςμό ο οποίοσ κεωρεί τθ
ςυμπεριφορά ανάλογθ του κοινωνικοφ και πολιτιςμικοφ πλαιςίου ςτο οποίο εμφανίηεται ανάλογα
με τθν εκάςτοτε εποχι, γι’ αυτό και θ θκικότθτα ωσ κϊδικασ είναι αυτό βάςθ του οποίου κρίνεται
αν μια πράξθ είναι αρμόηουςα.
Είναι δεδομζνο ότι ο θκικόσ κϊδικασ ςτθ ςθμερινι εποχι είναι τόςο διερρθγμζνοσ που τείνει ςτθν
θκικολογία, τθν υποκριςία και τελικά ςτθν ανθκικότθτα. Αυτό που επιβάλλει θ εξουςία δεν
ςθμαίνει ότι πρζπει και οι αναρχικοί να το αποδεχκοφν και να το διαιωνίςουν. Άςχετα αν θ
αντιφατικότθτα χαρακτθρίηει τθν κάκε ςτιγμι, το ότι ςχεδόν όλοι φτάνουμε να μιςιςουμε
κάποιον ι κάτι κάποια ςτιγμι δεν αποτελεί κανζνα άλλοκι οφτε για να μιςοφμε οφτε να πζςουμε
ςτθν αντίκετθ περίπτωςθ ςε ζναν ανυπζρβλθτο παςιφιςμό αγάπθσ για να κοινωνικοποιθκοφμε.
Σίγουρα θ επιβολι τθσ θκικισ λειτουργιςτικά αποτελεί κατάφορθ καταπίεςθ κρθςκευτικοφ τφπου.
Οδθγεί ςε αιςκιματα ενοχισ και εξαπάτθςθ του εαυτοφ με ςτόχο να εξθγιςει και εξορκολογίςει
τθν αναντιςτοιχία των κινιτρων που ςίγουρα δεν ταιριάηει ςτουσ Αναρχικοφσ αλλά και ςε κάκε
αυτόνομθ προςωπικότθτα.
Το ίδιο ιςχφει και για αυτοφσ που επιλζγουν τον εφκολο δρόμο τθσ αποδζςμευςθσ και επιλζγουν
τθν ανθκικότθτα και τθ μθ δζςμευςθ ςε κανζναν άλλο πζραν του εαυτοφ τουσ. Θα χρθςιμοποιιςω
ςτο εξισ τον όρο αποκοινωνικοποίθςθ για να περιγράψω αυτιν τθν μθ δζςμευςθ θ οποία μπορεί
να είναι εξίςου προςχθματικι και υποκριτικι όςο και θ θκικι τθν οποία αντιςτρατεφεται. Στθν
ψυχανάλυςθ αρκετζσ κεωρίεσ βαςίςτθκαν από τον Φρόυντ αλλά και άλλουσ ςτθ διαδικαςία τθσ
μθ-κοινωνικοποίθςθσ αλλά κεωρϊ πιο δόκιμθ ςτθν ανάλυςθ για τθν παροφςα ςυηιτθςθ τθν
εςτίαςθ ςτθν επικετικότθτα και όχι ςτο ςεξουαλικό.
Ωσ αποτζλεςμα τθσ επικετικότθτασ αυτι θ ςυμπεριφορά, που είναι προϊόν τθσ
αποκοινωνικοποίθςθσ, μπορεί να οδθγιςει τθν απομόνωςθ από χαμθλι αυτοεκτίμθςθ ςτον
ελιτιςμό, τθν αίςκθςθ αδυναμίασ ςε ςυναιςκιματα μεγαλείου, τθ μεταβίβαςθ τθσ ενοχισ ωσ
ςυνενοχι κάποιου άλλου. Αν θ κοινωνία δθμιουργεί ςτο άτομο ντροπι για τθ ματαίωςθ των
προςδοκιϊν του, τότε θ εναντίωςθ με τθν άρνθςθ ςτθν κοινωνία αποτελεί ξεκάκαρο μθχανιςμό
απόρριψθσ των κοινωνικϊν προςδοκιϊν. Εφόςον κάποιοσ είναι ενάντια ςτθν κοινωνία τότε δεν
υπάρχει καμία προςδοκία προσ ςτθν κακθμερινι ςυνδιαλλαγι και δικαιολογείτε θ ανάδυςθ του
Εγωιςτικοφ εαυτοφ ωσ θ μόνθ και αυτοφ μεγαλειότθτα.
Θα ιταν λάκοσ να ιςχυριςτεί ακόμα και ο πιο μεγάλοσ υπζρμαχοσ τθσ θκικισ, ότι θ πλειοψθφία
των ανκρϊπων δεν παρεκτρζπεται ςυχνά ςε ατομικιςτικζσ, ωφελιμιςτικζσ πρακτικζσ, οι οποίεσ κα
μποροφςαν να ςυνάγουν προσ τον θκικό μθδενιςμό: Λζγοντασ ψζματα, κάνοντασ
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μικροπαραβάςεισ, λουφάροντασ κ.ο.κ., αυτό δεν ςθμαίνει ότι ςτρζφεται προσ τθν αντίκετθ
κατεφκυνςθ ενάντια ςτο ςφςτθμα. Διότι θ κοινωνικοποίθςθ δεν είναι απλά κζμα θκικισ ι
ανθκικότθτασ. Είμαςτε κατ’ ανάγκθ πολλζσ φορζσ υποχρεωμζνοι να κάνουμε πράγματα που οι
κοινωνία χάραξε για μασ και ςτθν πλειονότθτα λόγω τθσ ετερονομίασ να γινόμαςτε ψυχολογικά
δζςμιοι ςε πράγματα που δεν μασ ταιριάηουν. Γι’ αυτό υπάρχει ο ατομικόσ και ο κοινωνικόσ
αγϊνασ. Θ απόςυρςθ προσ το ατομικό περιςςότερο καταναλωτικι ςυνείδθςθ (ζςτω και αν τθν
αρνείται) κυμίηει πάρα κάτι άλλο. Ο εγωιςμόσ ςυνάγει περιςςότερο με τα χαρακτθριςτικά μιασ
ναρκιςςιςτικισ προςωπικότθτασ, παρά ενόσ αυτεξοφςιου Ανκρϊπου. Τόςο θ υπερβολικι
κοινωνικοποίθςθ (υποταγι ςτθ ςυλλογικότθτα, φαςιςμόσ) όςο και θ αποκοινωνικοποίθςθ
(άκρατοσ ατομικιςμόσ) μποροφν εξίςου να προκαλζςουν φρικαλεότθτεσ και κτθνωδίεσ ςτθ
δυνατότθτα τθσ επιβολισ ανάμεςα ςτουσ Ανκρϊπουσ. Δεν υπάρχει κανζνα εχζγγυο για το
αντίκετο.
Ο αποκοινωνικοποιθμζνοσ υποςτθρικτισ τθσ «νζασ αναρχίασ» κα πρζπει ςτθν προςπάκειά του για
ςυγκρότθςθ να ξεφφγει από όλα τα ψυχολογικά δεςμά του κοινωνικοφ και να διεκδικιςει εκ νζου
τθν προςωπικι του αυτονομία διαμζςου τθσ εξζγερςθσ. Ρροτιμάει τθν ζννοια τθσ εξζγερςθσ ωσ
διαδικαςία, διότι δεν είναι αρκετά δυνατόσ, όςο και αν το επικαλείται, για να επαναςτατιςει
διαδικαςία που αποτελεί μζροσ του κοινωνικοφ μεταςχθματιςμοφ αφενόσ, οφτε να
χρθςιμοποιιςει αφετζρου τθν ίδια λζξθ που χρθςιμοποιοφν οι κοινωνικοί αντίπαλοί του και που
ζχει εκπζςει μζχρι και ςτον «ανεκδιιγθτο χιπιςμό» τθσ ατομικισ χειραφζτθςθσ ςτθ δεκαετία του
60-70. Ο ςφγχρονοσ υποςτθρικτισ τθσ «νζασ αναρχίασ» ηει ςτο ςιμερα και δεν κζλει παλαιά νεκρά
ςχιματα.
Αντίκετα, παίρνει, όχι απαραίτθτα μονοκεματικά, μια αξία τθσ υπάρχουςασ θκικισ τθσ κοινωνίασ,
π.χ. τθν προςταςία τθσ φφςθσ, και κατθγορεί τθν κοινωνία ότι ςυνεργεί ςτθ διαιϊνιςι τθσ. Σε άλλο
επίπεδο κα καταγγείλει κεμελιϊδθ δικαιϊματα του ανκρϊπου ςτα οποία αναρχικοί
παρεμβαίνουν, βλζπε π.χ. αλλθλεγγφθ, ωσ εςφαλμζνα διότι δεν οδθγοφν προσ τθν ολικι
απελευκζρωςθ. Εφόςον αντιςτρζφεται θ «νζα αναρχία» ςτθ βαςικι ςυμβιωτικι υποχρζωςθ που
δομεί τα κοινωνικά κινιματα ότι είναι υποχρζωςθ του ανκρϊπου και τθσ κοινωνίασ να φροντίηει
τουσ άλλουσ, κα πρζπει να επιτεκεί ενάντια ςε αυτζσ τισ αξίεσ, αλλιϊσ δεν ζχει λόγο φπαρξθσ το
ατομικιςτικό επιχείρθμα. Ζτςι, αντιδομζσ αλλθλεγγφθσ, αυτομόρφωςθσ, τα κοινωνικά κζντρα,
αποτελοφν μζροσ του ςυμβατικοφ κόςμου που πρζπει να καταςτραφεί, διότι προςφζρουν μόνο
φιλανκρωπία, κ.λπ.
Θ τεροριςτικι βία και ο ακτιβιςμόσ τθσ καταςτροφισ αποτελοφν μζροσ του αγϊνα για τθν «ολικι
απελευκζρωςθ». Κατά τθν ανάλυςθ τθσ «νζασ αναρχίασ», με αυτόν τον τρόπο βάλλουν κατά των
περιοριςμϊν που επιβάλλει ο καπιταλιςμόσ, τισ περιςςότερεσ φορζσ όμωσ αυτόκλθτα. Αυτό δεν
είναι κάτι παράξενο αλλά ςυμβατό με τθ διεργαςία τθσ δφναμθσ, βαςικό χαρακτθριςτικό του
μθδενιςτικοφ υποκειμζνου. Θ ςτοχοπροςιλωςθ και θ περιγραφι τθσ αποτελεςματικότθτασ των
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δράςεων δεν γίνεται μόνο για τθν επικοινωνία προσ τα ζξω αλλά χρθςιμοποιείται για τθν
ενδυνάμωςθ τθσ ςυγκρότθςθσ τθσ εςωτερικισ δομισ του ατόμου που αν δεν ςτοιχειοκετιςει τθν
επιβεβαίωςθ τθσ πράξθσ ορίηοντασ τον αντίπαλο ςτόχο (εχκρόσ), κακολικι θ μερικι επίτευξθ
(ορίςτε παραμζνω ηωντανόσ) και θ ζκβαςι τθσ (ορίςτε θ αποτελεςματικότθτα των μζςων
κακορίηουν τθν αξία του ςκοποφ) είναι ιδιαίτερα κακοριςτικι ωσ διαδικαςία. Αλλιϊσ θ απάκεια
και θ αποτυχία κα οδθγοφςε ςε μορφζσ κατάκλιψθσ, κλινικζσ περιπτϊςεισ που κατά τθν
επιχειρθματολογία τουσ οι μεν «νζα αναρχία» ζχουν κατθγοριςει τουσ δε κοινωνικοφσ
αναρχικοφσ για τθν «μαηοποίθςθ» και τθν αναποτελεςματικότθτά τουσ που οδθγοφν ςε
εξαρτθμζνεσ ςυμπεριφορζσ.
Σε αυτό το επιχείρθμα ενάντια ςτθ ςυλλογικότθτα προβάλλεται θ αδυναμία του κοινωνικοφ ςτο
ςιμερα να ςυγκροτιςει τισ δυνατότθτεσ για τθν απελευκζρωςθ διότι αυτζσ οι υποκατάςτατεσ
δυνάμεισ δεν προςφζρουν παρά ελάχιςτα ςτθν ολικι απελευκζρωςθ, παρά για το προςωπικό
όφελοσ των ςυμμετεχόντων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο κα μποροφςε να πει κανείσ, δομζσ που
προςφζρουν κεραπευτικό ζργο απλά μπορεί να γίνονται για το γόθτρο, ι ακόμα και ο μαχθτικόσ
αντιφαςιςμόσ ωσ μορφι κοινωνικοφ ακτιβιςμοφ από απλι εχκρότθτα. Δεν νομίηω ότι κανείσ κα
ςυμφωνοφςε με αυτι τθν τόςο τραβθγμζνθ υπόκεςθ. Θ αλλθλεγγφθ και ο ςυλλογικόσ αγϊνασ
ζςτω και με τα μικρά περιοριςμζνα αποτελζςματα ζχουν δείξει ότι είναι αποδοτικά ενάντια ςτθν
τεράςτια εξουςιαςτικι μθχανι.
Κλείνοντασ προσ το παρόν τθ ςυηιτθςθ για τθν αποκοινωνικοποίθςθ. Είναι παςιφανζσ ότι αυτι θ
μαηικι επίκλθςθ προσ τθν ατομικιςτικι αυτονομία αδυνατεί να κατανοιςει ότι όλοι οι άνκρωποι
δεν είναι απαραίτθτο ςϊνει και καλά να κζλουν να ςυμμετζχουν ςτθν αναρχομθδενιςτικι
διαδικαςία για τθν απόκτθςθ δφναμθσ. Το επιχείρθμα αυτό είναι τόςο ςακρό όπωσ και το
επιχείρθμα από τθν άλλθ πλευρά ότι οι άνκρωποι είναι εκ γεννιςεωσ κοινωνικοί. Ριςτεφω ότι οι
άνκρωποι διαμορφϊνουν τθ προτίμθςι τουσ υπζρ τθσ κοινωνίασ ι του ατόμου ο κακζνασ με τον
δικό του ξεχωριςτό τρόπο. Οι περιςςότεροι αποκτοφν τθν αυτοεκτίμθςθ, τθν αυτοπεποίκθςθ και
τθν αίςκθςθ ελζγχου του περιβάλλοντόσ τουσ μζςω όχι τόςο τθσ δφναμθσ ατομικά, αλλά τθσ
ςυνεργαςίασ ςυλλογικά ωσ αποτζλεςμα τθσ κοινωνικοποίθςθσ. Θ απουςία νοιματοσ που
ταλανίηει τθ ςθμερινι εποχι οδθγεί ςε μια ιδιότυπθ αλλοτρίωςθ θ οποία εςωτερικεφει τισ
προςδοκίεσ οι οποίεσ χάκθκαν ςτθν εποχι τθσ κρίςθσ μια και θ κοινωνία τθσ αφκονίασ ζφκαςε
ςτο τζλοσ τθσ και πρϊτοσ πζκανε ο καταναλωτισ ωσ ανκρωπολογικόσ τφποσ ςτθν καπιταλιςτικι
αφιγθςθ τθσ μοναδιαίασ αυτονομίασ.
Ρλζον δεν υπάρχουν οι επαρκείσ ευκαιρίεσ για να καλλιεργθκεί θ ατομικιςτικι αγοραςτικι
δφναμθ ωσ αποτζλεςμα τθσ καπιταλιςτικισ κατανάλωςθσ. Οι ςυνζπειεσ τθσ υποχϊρθςθσ των
δικαιωμάτων ςε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο κακϊσ και τα διάφορα «τζλθ» τθσ ιςτορίασ, των
αφθγιςεων, άφθςαν γυμνό το άτομο από το ςυλλογικό όραμα, και αυτιν τθν ανάγκθ ςε μια
μερίδα τθσ νεολαίασ ζρχεται να καλφψει θ «νζα αναρχία». Πςο και αν γίνεται επίκλθςθ ςτθ
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δφναμθ, με λφςςα και ςυνείδθςθ, αντιφατικζσ δθλϊςεισ ςτο αντίκετο άκρο ωσ αποτζλεςμα του
διπλοφ δεςμοφ μποροφν να προκαλζςουν αίςκθςθ μεγαλείου, ταφτιςθ με τον επιτικζμενο, ωσ
αποτζλεςμα τθσ κατάκλιψθσ τθσ ανθςυχίασ, τθσ ενοχισ, των απωκθμζνων, τθσ εχκρότθτασ, τθσ
αυτοκαταςτροφικισ ςυμπεριφοράσ, του ακόρεςτου θδονιςμοφ και τθσ ναρκιςςιςτικισ
προςωπικότθτασ. Είναι εμφανζσ αυτό ςτθν εκφορά του λόγου αρκετζσ φορζσ μζςω του
αντικοινωνιςμοφ και τθσ μιςανκρωπίασ ωσ τελικό ανάχωμα υποςτιριξθσ και το ζχουμε δει ςτα
κείμενα των υποςτθρικτϊν αλλά κυρίωσ και ςυλλθφκζντων ςτισ τοποκετιςεισ τουσ προσ το
δικαςτιριο, μεταξφ τουσ, προσ αλλθλζγγυουσ. Ελπίηω αυτό να προβλθματίηει.

Ακζλα πάντα πρόκυμοι για το κα_ο…. 1.κ, 2.λ (πάντα υπάρχει δυνατότθτα
επιλογισ)
Θ ςθμερινι πραγματικότθτα πολλζσ φορζσ και εντόσ των εξεγερμζνων κακιςτά τα ςυναιςκιματα
ωσ πθγζσ και όχι ωσ λφςθ των κοινωνικϊν προβλθμάτων. Ειδικά ςτο ςφγχρονο μθτροπολιτικό
περιβάλλον θ εκτόνωςθ αυτι αρκετζσ φορζσ επιρκε με τον ακτιβιςμό ωσ lifestyle. Ο αναρχιςμόσ
δεν αποτελεί εξαίρεςθ. Θ ςτροφι προσ το μυςτθριακό, το πρωτόγονο, το φυςικό διότι αυτό που
καλοφμαςτε να ςυνυπάρξουμε δεν ζχει καμία ζκφανςθ του φυςιολογικοφ, από τθν κοινωνία του
κεάματοσ περάςαμε ςτθν κοινωνία του κθράματοσ. Αρκετοί υποςτθρικτζσ τθσ «νζασ αναρχίασ»
επικαλοφνται ότι ενϊ υπάρχει αρκετό πλεόναςμα ςε πρόβατα από τθ μεριά τθσ υποταγμζνθσ
κοινωνίασ, λείπουν οι εξεγερμζνοι λφκοι ενάντια ςτο υπάρχον.
Πςο και αν κεωροφμε ότι ςίγουρα οι πρωτόγονεσ κοινωνίεσ δεν είχαν οφτε stress, οφτε κρίςθ, και
ότι ο άνκρωποσ δθμιουργοφςε λιγότερθ ζνταςθ και ιταν περιςςότερο ικανοποιθμζνοσ από τθ ηωι
του, κανζνασ δεν μπορεί να αρνθκεί ότι θ επιβίωςθ ςτισ πρωτόγονεσ κοινωνίεσ δεν ιταν εφκολθ
οφτε ιταν όλα ρόδινα και μαγευτικά. Ζχουμε τθν τάςθ και τθν ευκολία να κεωροφμε ότι τα
κοινωνικά και ψυχολογικά προβλιματα κα εξαφανιςτοφν ωσ δια μαγείασ (αυτό ςτθν κυριολεξία)
αν επιςτρζψουμε ςτον πρωτόγονο τρόπο ηωισ. Το επιχείρθμα αυτό είναι εξίςου αφελζσ με όςουσ
επικαλοφνται ότι όλα τα προβλιματα κα εξαφανιςτοφν αμζςωσ μετά τθν επανάςταςθ και τθν
εγκακίδρυςθ τθσ αναρχίασ, επειδι κα ζχουμε καταργιςει τθν εξουςία. Ωσ Αναρχικοί κζλουμε να
πιςτεφουμε ότι αρκετά προβλιματα του εξουςιαςτικοφ κόςμου κα τελειϊςουν οριςτικά με το να
ςταματιςει θ δθμιουργόσ τουσ αιτία αλλά αυτό είναι διαφορετικό και ςίγουρα κανείσ δεν μπορεί
να υποςχεκεί κανζναν αγγελικό κόςμο όςο φυςικόσ, πρωτόγονοσ ι αντιεξουςιαςτικόσ και να
είναι.
Σίγουρα ο υπερπλθκυςμόσ και θ αςτυφιλία, θ αλλοτρίωςθ του ανκρϊπου από τθ φφςθ, ο
εξοντωτικόσ ρυκμόσ ηωισ ςτισ μεγαλουπόλεισ και θ απομάκρυνςθ από τον κοινοτικό τρόπο ηωισ
αποτελοφν βαςικά ςυςτατικά τθσ βιομθχανικισ κοινωνίασ και του καπιταλιςμοφ. Θ Βιομθχανικι
Επανάςταςθ αφξθςε ςε μεγάλο βακμό το μζγεκοσ των πόλεων και τθν αναλογία πλθκυςμοφ που
ηει ςε αυτζσ ςε ςχζςθ με το περιαςτικό περιβάλλον. Οι νζεσ ςυνκικεσ δθμιοφργθςαν νζα
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προβλιματα και είμαι αρκετά πεπειςμζνοσ ότι αρκετζσ από τισ ψυχικζσ αςκζνειεσ είναι
αποτζλεςμα αυτοφ του τρόπου ηωισ.
Το να ηθτοφμε επιςτροφι ςε ζναν πιο φυςικό ςυμβιωτικό τρόπο ηωισ είναι τελείωσ διαφορετικό
από τθ γενικευμζνθ και αόριςτθ επίκλθςθ για επιςτροφι ςτον πρωτόγονο τρόπο ηωισ, τθν
καταςτροφι τθσ τεχνολογίασ ακόμα και του πολιτιςμοφ ωσ αποτζλεςμα αυτισ. Μποροφμε να
εκλάβουμε τθν επίκλθςθ για επιςτροφι ςτισ πρωτόγονεσ κοινωνίεσ ωσ αποτζλεςμα του ότι ο
φυςικόσ κόςμοσ παρείχε ζνα πολφ πιο ςτακερό πλαίςιο εξαιτίασ των αργϊν αλλαγϊν και ςυνεπϊσ
μια μεγαλφτερθ αίςκθςθ αςφάλειασ. Ριςτεφω ότι πάντα με τον ζναν ι το άλλον τρόπο θ κοινωνία
κυριαρχεί πάνω ςτθ φφςθ και όχι το αντίκετο. Το πόςο κα μετριάςουμε αυτιν τθ ςχζςθ αποτελεί
ςτόχο των αναρχικϊν κάκε τάςθσ. Ακριβϊσ επειδι μποροφν να γίνουν αλλαγζσ τόςο ςτθ χριςθ τθσ
τεχνολογίασ ςε ςυνάρτθςθ με τθν οικονομία, βλζπε αποανάπτυξθ, γι’ αυτό και κεωροφμε ότι το
επίπεδο τθσ επάρκειασ είναι όχι μόνο αρκετό αλλά και υπεραρκετό. Ο αείμνθςτόσ Μ. Μποφκτςιν
το πίςτευε αυτό ακράδαντα όταν μιλοφςε για ριηοςπαςτικοποίθςθ τθσ φφςθσ, όςο και για ζναν
αναρχιςμό μετά τθν εποχι τθσ ςπάνθσ. Αν και με τθν κρίςθ θ κυρίαρχθ αφιγθςθ λζει ότι θ
κοινωνία τθσ αφκονίασ, τελείωςε οι δείκτεσ παραγωγισ και πλεονάςματοσ δείχνουν ότι υπάρχει
δυνατότθτα για τθ ςυντιρθςθ και ανάπτυξθ όλων αρκεί να αλλάξουμε παράδειγμα. Σε αυτό
κυρίωσ οφείλεται θ πίςτθ μασ ότι τίποτα δεν τελείωςε και αρνοφμαςτε να δεχτοφμε τισ
μεταμοντζρνεσ κεωρίεσ περί τζλουσ τθσ ιςτορίασ και να δεχτοφμε τθν αποϊδεολογικοποίθςθ,
τουλάχιςτον οι προςκείμενοι ςτον Κοινωνικό Αναρχιςμό. Θ «νζα αναρχία» επικαλείται τθν άρνθςθ
του πολιτιςμοφ διότι κατά τθ γνϊμθ μου αποτελεί μια εφκολθ κεαματικι ςτθν εκφορά του λόγου
ρθτορικι αλλά μζνει μζχρι εκεί.
Ο λόγοσ είναι προφανϊσ ότι θ επιςτροφι ςτθ φφςθ και ειδικά ςτισ μικρζσ κοινότθτεσ προχποκζτει
τθν ενδυνάμωςθ του ςυλλογικοφ ατόμου και όχι τθν εξατομίκευςι του. Σε αντίκεςθ με το
μθτροπολιτικό ςφςτθμα που εξατομικεφει και αποπροςωποποιεί, οι μικρισ κλίμακασ κοινότθτεσ
είναι αναγκαςμζνεσ αντί του εγωιςμοφ για να επιβιϊςουν να επιηθτοφν τθ ςυμμετοχι, τθ
ςυνεργαςία και τθν οργανικι αλλθλεγγφθ. Ειδικά δε με τθν άρνθςθ τθσ τεχνολογίασ, θ ανάγκθ για
ανκρϊπινθ ςυνεργαςία δεν είναι απλά αναγκαία αλλά επιτακτικι.
Θα ςυμφωνιςουμε όλοι ανεξαρτιτου τάςθσ ότι ςτο ςφγχρονο κακεςτϊσ εκτάκτου ανάγκθσ κάκε
αλλαγι επιβάλλεται και μάλιςτα βίαια από τθν πλευρά τθσ κυριαρχίασ. Γι’ αυτό ο αγϊνασ για το
νερό, τθ γθ και τθν ελευκερία αφορά όλουσ και πρζπει ςυνειδθτά να κάνουμε τουσ ανκρϊπουσ να
αρνθκοφν τον ςθμερινό τρόπο ηωισ ωσ δυνατότθτα επιλογισ και όχι ωσ επιςτροφι προσ το
προγονικό παρελκόν το οποίο βρίκει ωσ αναχωρθτιςμό ι εξαιτίασ του κατακλυςμιαίου γεγονότοσ
που ονομάηεται εξζγερςθ, επανάςταςθ και οδθγεί ςτθν αναρχία. Διότι πολφ απλά κανείσ δεν
πρόκειται να επιλζξει τθν ελευκερία για να επιςτρζψει πίςω ςτισ τροφοςυλλεκτικζσ κοινωνίεσ. Και
αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει με καμία νζμεςθ όςο πράςινθ και να είναι.
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Τθ ςθμερινι εποχι αρκετοί άνκρωποι αρχίηουν να ςυνειδθτοποιοφν τι κάνει θ εξουςία ςε αυτοφσ
αντί για αυτοφσ ειδικά δε με τθν υποχϊρθςθ του κράτουσ δικαίου και τθ μετατόπιςθ προσ το
κράτοσ αςφάλειασ. Αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό. Θ εξουςία αποτελεί μια ςυγκροτθμζνθ
ιδεολογικι δομι θ οποία δθμιουργεί, καταςκευάηει και αναςυνκζτει ςυνεχϊσ τισ κοινωνικζσ
ςχζςεισ, ςε ςθμείο που θ ατομικι αντίςταςθ δεν φαντάηει αλλά είναι εκτόσ περιεχομζνου όςο και
αν μεμονωμζνεσ εξαιρζςεισ ζρχονται να επιβεβαιϊςουν τον κανόνα.
Στθ ςθμερινι εποχι τθσ βίαιθσ οικονομικισ αναδιανομισ του πλοφτου που ονομάςτθκε κρίςθ, οι
ηωζσ μασ εξαρτϊνται από τισ αποφάςεισ που παίρνουν άλλοι, ειδικά ςε οικονομικό επίπεδο.
Ραρόλα αυτά, ακόμα και ζτςι ο προςδόκιμοσ χρόνοσ ηωισ είναι αρκετζσ φορζσ μεγαλφτεροσ από
ότι ςτον αντίςτοιχο άνκρωπο τθσ πρωτόγονθσ εποχισ. Αυτό είναι το αποτζλεςμα του πολιτιςμοφ
τθσ τεχνολογίασ, τθσ ιατρικισ, τθσ επιςτιμθσ και γενικά τθσ γνϊςθσ που ςυχνά οι υποςτθρικτζσ τθσ
«νζασ αναρχίασ» τείνουν να υποτιμοφν. Αρκετζσ φορζσ ανάμεςα ςτουσ διαλόγουσ και ςτθν
εκφορά του λόγου ζχω αιςκανκεί ότι ςαν λειτουργόσ ψυχικισ υγείασ αποτελϊ μζροσ μιασ
ιδεολογικισ επιςτθμονικισ ςυμμαχίασ κατά των ανκρϊπων (και τθσ κοινωνίασ – το επιχείρθμα
αυτό ακοφγεται και από άλλεσ τάςεισ αναρχικϊν) και πρζπει να δεχκϊ τθ ςυλλογικι ευκφνθ, όταν
τθν ίδια ςτιγμι καταγγζλλεται θ ςυλλογικοποίθςθ τθσ ευκφνθσ ωσ εξουςιαςτικι διαδικαςία από
αυτοφσ που μασ εγκαλοφν. Ασ ςυγκροτιςουμε λίγο τθ ςκζψθ και ασ τθν απελευκερϊςουμε από
τον γενικευμζνο αντεπιςτθμονικό μθδενιςμό. Δεν είναι όλθ θ γνϊςθ, οφτε θ επιςτιμθ, θ
παιδαγωγικι κ.λπ., αποκλειςτικά υπεφκυνεσ για τθν επιβολι του καπιταλιςμοφ: Ππωσ ςυντελεί
ςτθ διατιρθςθ του ςυςτιματοσ με τον ίδιο τρόπο ςυμβάλλει και ςτθν αποδόμθςι του. Τϊρα αν θ
πλάςτιγγα γζρνει προσ τθ μεριά υπζρ του ςυςτιματοσ, αυτό είναι ζνα ποςοτικό πρόβλθμα το
οποίο δεν λφνεται οφτε με τθ ςυνεχιηόμενθ απαξίωςθ τθσ γνϊςθσ, άρνθςθ τθσ επιςτιμθσ ι με
ζναν άκρατο εναλλακτικό χερμπαλιςμό. Αντίκετα να τθν επαναοικειοποιθκοφμε, όπωσ κζλουμε τα
δάςθ και το νερό, να τθν απελευκερϊςουμε, να τθ ριηοςπαςτικοποιιςουμε και να τθ φζρουμε
ακόμα πιο κοντά ςτθ φφςθ προσ όφελοσ του κακενόσ ξεχωριςτά, αλλά και όλων ςυνολικά.
Αυτό που βιϊνουμε ςιμερα δεν ζχει ςχζςθ με τθν αναςφάλεια ι μθ του πρωτόγονου ανκρϊπου,
αλλά με τθν επιβολι περιςςότερθσ ι λιγότερθσ αςφάλειασ και αναςφάλειασ (και εδϊ ζχουμε
διπλό δεςμό αντίςτοιχα) ςε ςχζςθ με αυτιν που κεωρείται ωσ «φυςιολογικι» όχι για τα
ανκρϊπινα όντα, αλλά για το υποκείμενο του πολίτθ ι μθ, βλζπε π.χ. τθν περίπτωςθ των
τοξικοεξαρτθμζνων οροκετικϊν γυναικϊν. Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ θ ςθμερινι κοινωνία επιτρζπει
τθ λεκτικι επικετικότθτα ατομικά αλλά καταςτζλλει τθ μαχθτικότθτα ςυλλογικά (βλζπε 15
αντιφαςίςτεσ). Επιτρζπει ωσ ατομικό και ςυλλογικό το δικαίωμα ςτον φόβο, μποροφμε να
κυμϊςουμε ατομικά ακόμα και να αγανακτιςουμε μπροςτά ςτθν τθλεόραςθ, αλλά απαγορεφεται
θ ςυλλογικι κάκοδοσ των πολιτϊν ςτον δρόμο για διαμαρτυρία. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι το
επιχείρθμα του ατομικιςμοφ όχι μόνο δεν είναι αντίπαλο προσ τθν εξουςία αλλά πολλζσ φορζσ και
κεμιτό ςτθν προςπάκειά τθσ για τθν αποδυνάμωςθ του μαηικοφ αγϊνα.
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Γενικά, για τθν ζκβαςθ τθσ ςθμερινισ κοινωνίασ, θ «νζα αναρχία» ζχει μια απαιςιόδοξθ αντίλθψθ
για τα πράγματα. Το ίδιο και ο Μπάμπθσ Ραπαδθμθτρίου. Θ ςυμπεριφορά δεν ρυκμίηεται μόνο
από τθν κυβζρνθςθ οφτε από τουσ εξουςιαςτικοφσ μθχανιςμοφσ. Στον δρόμο για τθν επιςτροφι
ςτθ φφςθ ακόμα και ςτον πρωτογονιςμό δεν υπάρχει κανζνα νομικόσ περιοριςμόσ, αυτό όμωσ δεν
μείωςε ςτο ζπακρο τθν εςωτερικι μετανάςτευςθ προσ το μθτροπολιτικό κζντρο, οφτε τϊρα ςε
περίοδο κρίςθσ δθμιοφργθςε ςθμαντικι αποκζντρωςθ. Το ότι δεν κζλει κάποιοσ να το κάνει δεν
ςθμαίνει ότι δεν μπορεί. Απλά είναι κζμα επιλογισ όπωσ το να κάνει το καλό ι να πράξει το
αποτρόπαιο. Είναι ο πολιτιςμόσ και θ θκικι που τισ περιςςότερεσ φορζσ παίηουν ςθμαντικό ρόλο
και όχι αποκλειςτικά θ φφςθ μόνο.
Στισ πρωτόγονεσ κοινωνίεσ, ςε γενικζσ γραμμζσ, κανείσ δεν μπορεί να αμφιςβθτιςει ότι θ ηωι
είναι ςε φάςεισ. Αρκετά ςυχνά με διακριτζσ διαβατιριεσ διαδικαςίεσ για το πζραςμα από τθ μια
ςτθν άλλθ. Αυτό αποτελεί μια φάςθ κοινωνικοποίθςθσ και όχι μια ατομικι επιλογι. Θ ενθλικίωςθ
για τον άνδρα ςε μια κυνθγετικι φυλι ωσ διαδικαςία δεν γίνεται οφτε για ςπορ οφτε για χόμπι
αλλά για να εξαςφαλιςκεί το κρζασ όλθσ τθσ κοινότθτασ και ςε αυτό το ςθμείο δεν υπάρχει οφτε
ψιγμα ατομικιςτικισ επιλογισ. Στθ ςυνζχεια, θ επόμενθ φάςθ είναι θ δθμιουργία οικογζνειασ και
εδϊ δεν υπάρχει καμία δικαιολογία που προβάλλουν αρκετοί ςθμερινοί άνκρωποι που
επικαλοφνται το δίκαιο ςτο να είναι κανείσ εργζνθσ. Διότι, ςε αντίκεςθ με τθν αφιγθςθ για
μοναχικοφσ λφκουσ, οι λφκοι γεννιοφνται και ηουν μζςα ςε αγζλεσ με αξιολογικό ςφςτθμα και
ιεραρχία. Μόνοσ παραμζνει ωσ αποκοινωνικοποιθμζνθ οντότθτα ο λυκάνκρωποσ (φιγοφρα
ελκυςτικι αλλά τραγικι ςτθν μοναξιά τθσ), αλλά και αυτό δεν είναι παρά ςτθ ςφαίρα τθσ
λογοτεχνίασ, πεδίο που αρζςει για τθν ςυναιςκθματικι του αίγλθ ςε αρκετοφσ
αναρχοατομικιςτζσ.

Homo humini lupus?
Ανάμεςα ςτισ απόψεισ του Χομπσ και τον Λεβιάκαν ζπρεπε κάτι να επιλεχκεί για τον άνκρωπο και
τθν φφςθ του. Ριςτεφοντασ δθλαδι ότι είναι από τθ φφςθ του ζνα ςκλθρό και κακό ηϊο χωρίσ
ςυμπόνια για τον ςυνάνκρωπό του, αφαιρείται θ δυνατότθτα του ανκρϊπου για επιλογι πζραν
τθσ εγωιςτικισ ςυμπεριφοράσ. Θ ζννοια προσ «όφελοσ τθσ ανκρωπότθτασ» δεν φαίνεται να
αντιςτοιχεί ςτθ «νζα αναρχία» εφόςον υπάρχουν μόνο εγωιςτικά άτομα, τότε ίςωσ και να ιςχφει θ
κατςερικι ριςθ ότι δεν υπάρχουν κοινωνίεσ παρά μόνο άτομα, που προζρχεται από τθν
κοινωνιοβιολογικι κεωρία του Ε. Wilson ςχετικά με τθν ανκρϊπινθ φφςθ και το περίφθμο ςχζδιο
των κθλαςτικϊν, αλλά αυτό οδθγεί προσ τθν ευγονικι κανονικοποίθςθ. Θ ανκρϊπινθ φφςθ είναι
ςυνυφαςμζνθ ΚΑΙ με τθ δυνατότθτα τθσ ελευκερίασ. Για τουσ υποςτθρικτζσ τθσ «νζασ αναρχίασ»
προζχει ο βακμόσ τθσ προςωπικισ ελευκερίασ ςε ςχζςθ με τθ ςυντακτικι κατοχφρωςθ
ςυλλογικϊν εγγυθμζνων δικαιωμάτων.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο ςφμφωνα με τθν ρθτορικι τθσ «νζασ αναρχίασ» και εξαιτίασ αυτισ τθσ
ςυνκικθσ υπάρχει μια ςτακερι τάςθ τθσ κυριαρχίασ που ςτθρίηεται ςτθν τεχνολογία ωσ
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αποτζλεςμα τθσ Βιομθχανικισ Επανάςταςθσ και αφορά ςτθν ενδυνάμωςθ του ςυςτιματοσ με
κόςτοσ τθν ατομικι ελευκερία. Αυτό εν μζρει ιςχφει ςε περιόδουσ κρίςθσ και ανά διαςτιματα,
αλλά το κακεςτϊσ πάντα βρίςκει νζουσ τρόπουσ και ψυχολογικά ςυμβόλαια για τθν ενδυνάμωςι
του χωρίσ να χρειάηεται τθν περιςτολι των ατομικϊν ελευκεριϊν. Θ χριςθ τθσ τεχνολογίασ
ςυντελεί προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ αλλά αυτό δεν επιβεβαιϊνει τθ ρθτορικι ότι τα άτομα που
αγωνιοφν να προςφζρουν ολικι απελευκζρωςθ, μποροφν να το κάνουν προςφζροντασ τθν
άρνθςθ τθσ τεχνολογίασ, ζχουν περιςςότερεσ ελπίδεσ για τθν επιτυχία του εγχειριματοσ τουσ,
δεδομζνου ότι αυτό το είδοσ κοινωνίασ κα κατζρρεε ι κα ζδινε πολφ διαφορετικά αποτελζςματα
από ό,τι προςδοκοφνται ςτα μάτια του εξωτερικοφ παρατθρθτι. Δεν ςτοιχειοκετείται επαρκϊσ το
ςυμπζραςμα πωσ θ ολικι απελευκζρωςθ και θ τεχνολογικι πρόοδοσ είναι δυο ζννοιεσ
αςφμβατεσ. Είναι θ χριςθ από τθν εξουςία αυτό που κακιςτά τθν τεχνολογία μθχανιςμό επιβολισ
όπωσ και των κοινωνικϊν κινθμάτων να τθν καταςτιςουν μζροσ τθσ απελευκζρωςθσ. Κι αυτό γιατί
αν και πολλζσ φορζσ βλζπουμε το αποτζλεςμα ωσ αναπόφευκτο, ςτθν ουςία δεν είναι. Είναι απλά
το αποτζλεςμα τθσ αυκαιρεςίασ ςτο βωμό του κζρδουσ και τθσ αγοράσ.
Το ότι το ςφςτθμα πρζπει να ελζγχει ανταγωνιςτικά τθν ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά για να
λειτουργιςει δεν είναι επιχείρθμα από μόνο του ότι θ φυςικι ροπι του ανκρϊπου είναι ο
κοινωνικόσ κανιβαλιςμόσ. Οφτε αυτό ςθμαίνει ότι θ δφναμθ και ο εγωιςμόσ αποτελοφν το
αντιςτάκμιςμα. Ρλζον ο αςφυκτικόσ ζλεγχοσ κάνει τον βίο αρκετϊν ανκρϊπων απλά αβίωτο. Ωσ
αποτζλεςμα αυτοφ ο άνκρωποσ και ειδικά οι νζοι νιϊκουν ςυχνά μια αίςκθςθ αδυναμίασ μαηί με
μια ζλλειψθ ελπίδασ και νοιματοσ για τθν ηωι γενικότερα, αυτό το ζχουμε εξθγιςει εκτενζςτερα
προθγουμζνωσ.
Το ςφςτθμα αλλοτριϊνει εξαναγκάηοντασ τουσ ανκρϊπουσ να γίνονται όλο και πιο
απομακρυςμζνοι από ζναν πιο ςυμβιωτικό τρόπο ςυμπεριφοράσ. Αυτι θ επιβολι δεν τουσ
αναγάγει όμωσ ςϊνει και καλά ωσ ςυνεργοφσ ςτθ διατιρθςθ του κακεςτϊτοσ. Αν το αποδεχκοφμε
αυτό κα είναι ςαν να αποδεχόμαςτε ότι τα κφματα και όχι οι κφτεσ φταίνε για τθ ςθμερινι
κατάςταςθ. Εξαιτίασ τθσ πίεςθσ για κανονιςτικι ρφκμιςθ τθσ υπακοισ των ανκρϊπων ςε ζναν πιο
πεικινιο πολίτθ υπάρχει μια ςταδιακι αφξθςθ των ανκρϊπων που βρίςκονται εντόσ τθσ
ενταγμζνθσ κοινωνικισ ςφαίρασ και εκτόσ των ςυνεχϊν ςυρρικνωμζνων προγραμμάτων
κοινωνικισ πρόνοιασ.
Οι νεανικζσ μθτροπολιτικζσ ςυμμορίεσ, οι παραβατικοί μικροςαμποτζρ, τα άτομα που διακόπτουν
πρόωρα τθν εκπαίδευςι τουσ, και οι αναρχοφμενοι αντιρρθςίεσ ευκολότερα οδθγοφνται ςε αυτιν
τθν κατάςταςθ περιςςότερο από τον βίαιο αποκλειςμό τουσ παρά από τθ ςυνειδθτι εναντίωςθ
ςτο ςφςτθμα ι από τθν προςδοκία τθσ «νζασ αναρχίασ». Η ςυηιτθςθ τώρα ξαναρχίηει.
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Οξφ-νοντασ τα υδροχ(λ)ωρικά φδατα
Είναι παςιφανζσ ότι ωσ αναρχικοί του παλιοφ ι του νζου θμερολογίου πιςτεφουμε ότι ο
καπιταλιςμόσ δεν βελτιϊνεται αλλά ανατρζπεται. Αυτό ςίγουρα για να ζρκει χρειάηεται μια
εξζγερςθ όχι απαραίτθτα ζνοπλθ αλλά αναγκαςτικά βίαιθ θ οποία πζραν τθσ ατομικισ
ςφγκρουςθσ χρειάηεται και να μεταςτοιχειωκεί ςε επανάςταςθ που κα δθμιουργιςει νζεσ
ςυντακτικζσ δομζσ και κα ριηοςπαςτικοποιιςει τουσ ανκρϊπουσ προκαλϊντασ ζτςι μια
γενικευμζνθ και κεμελιϊδθ αλλαγι ςτθ φφςθ τθσ κοινωνίασ. Ο ςτόχοσ αυτόσ δεν αποτελεί μζροσ
τθσ «νζασ αναρχίασ» ι τουλάχιςτον του μζρουσ που αςπάηεται τον αντικοινωνιςμό.
Υπάρχει μια πεποίκθςθ ςε μερίδα του κόςμου τθσ «νζασ αναρχίασ» ότι επειδι θ επανάςταςθ είναι
ανζφικτθ ειδικά μετά το 2008, θ εξζγερςθ είναι πιο κεμιτι. Αυτό δεν ιςχφει απόλυτα διότι θ
επανάςταςθ είναι μια γενικότερθ διαδικαςία ι οποία ζχει πιο ευρφτερο και μακρόπνοο ςτόχο για
τον κοινωνικό μεταςχθματιςμό, γι’ αυτό μπορεί και να δεςμεφςει εμπνζοντασ περιςςότερο από
μια εξζγερςθ θ οποία δεν εμπνζει αλλά ςτθρίηεται τόςο ςτθν τυχαιότθτα του γεγονότοσ όςο και
ςτθ ςυναιςκθματικι φόρτιςθ των υποκειμζνων που ςυμμετζχουν ςε αυτι. Αν δεν μπορζςει δε να
ςτιςει νζεσ ςυντακτικζσ δομζσ κινδυνεφει απλά να ξεκυμάνει όταν περάςει θ πρϊτθ
ςυναιςκθματικι φόρτιςθ και τελειϊςει θ επακόλουκθ εκτόνωςθ, όπωσ ξεκυμαίνει ζνα
ανκρακοφχο αναψυκτικό που παραμζνει ανοικτό.
Θ ιςτορία ζχει μζχρι ςτιγμισ δείξει ότι παρά τθσ ατζλειζσ τθσ, θ εξζγερςθ που προζρχεται από ζνα
κοινωνικό επαναςτατικό κίνθμα ζχει τθ δυνατότθτα να παρζχει ζνα ςυλλογικό φανταςιακό και
ιδανικό ςτο οποίο οι άνκρωποι κα ιταν διατεκειμζνοι να κινδυνεφςουν και να κάνουν μεγάλεσ
κυςίεσ ακριβϊσ και εξαιτίασ τθσ υπόςχεςθσ για τθ δθμιουργία ενόσ τελείωσ καινοφργιου και
διαφορετικοφ κόςμου.
Θ εξζγερςθ αλλά και οι δράςεισ που ςτθρίηονται ςτον φόβο των οδυνθρϊν ςυνεπειϊν, εκτόσ από
περιοριςτικζσ είναι δεδομζνο ότι κα θττθκοφν διότι δεν παίρνουν ενεργά τουσ ανκρϊπουσ μαηί
τουσ, απλά τουσ εξαναγκάηουν ςε μια πράξθ θ οποία κα ςταματιςει μόλισ βρεκεί μια νζα πθγι
φόβου ι απλά μόλισ υπάρξει θ κρατικι από μθχανισ κεοφ επιβεβαίωςθ για τθ διατιρθςθ τθσ
νομιμότθτασ του ςυντάγματοσ και δφναται να επιφζρει μεγαλφτερθ ςυντθρθτικοποίθςθ ςτουσ
ανκρϊπουσ ωσ αποτζλεςμα του πρότερου φόβου. Ροτζ ο φόβοσ από μόνοσ του δεν ζδραςε ωσ
μθχανιςμόσ απελευκερωτικά, χρειάηεται και το ςτοιχείο τθσ ελπίδασ για μια νζα καλφτερθ
κατάςταςθ.
Τα κοινωνικά κινιματα πιςτεφουν ςτθν ιπια μεταςτροφι των ανκρϊπων και ςτθ διεξαγωγι
ςυμβολικϊν πιο αναβακμιςμζνων δράςεων ζνοπλθσ βίασ όταν είναι απαραίτθτο, ποτζ όμωσ με
ςτόχο αποκλειςτικά τουσ ανκρϊπουσ και ειδικά τον γενικό πλθκυςμό. Ο λόγοσ είναι ότι κζλουν να
τουσ πάρουν με το μζροσ τουσ ςπάηοντασ τθν υφιςτάμενθ κοινωνικι ςχζςθ ϊςτε όταν επικρατιςει
ο επαναςτατικόσ πυρετόσ αποτζλεςμα τθσ αρχικισ εξζγερςθσ οι άνκρωποι να είναι πρόκυμοι να
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υποβλθκοφν ακόμα και ςτισ πιο απίςτευτεσ κακουχίεσ για χάρθ τθσ επανάςταςθσ που είναι πλζον
πζρα για πζρα δικι τουσ υπόκεςθ. Αυτό ζγινε ςαφζσ τόςο από τθ Γαλλικι και τθ ωςικι
επανάςταςθ, αλλά ακόμα πιο ζκδθλο από τουσ Ιςπανοφσ Αναρχικοφσ που επζνδυςαν 100 πλζον
χρόνια αγϊνα μζχρι να φτάςουν ςτθν ζφοδο ςτον ουρανό τον Ιοφλιο του 1936. Ροτζ δεν
κεϊρθςαν τουσ ανκρϊπουσ εχκροφσ αλλά αντίκετα διεξιγαγαν ζναν αδιάλλακτο πόλεμο με τουσ
κεςμοφσ ςτθν προςπάκειά τουσ αυτι. Κάτι ανάλογο γίνεται και με τουσ Ηαπατίςτασ αλλά νομίηω
ότι αυτά είναι γνωςτά και δεν χρειάηεται να επεκτακοφμε περιςςότερο. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι
μπορεί όλεσ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ να υπιρχε μόνο μια μειοψθφία του πλθκυςμοφ που να ιταν
ζτοιμθ να δεςμευτεί μζχρι το τζλοσ και να φτάςει ςτθν απζναντι όχκθ προσ τθν ελευκερία, αλλά
αυτι θ ενεργι μειονότθτα ιταν πραγματικά αρκετι ωσ δφναμθ ςτθν κοινωνία και προςζλκυςε
ακόμα περιςςότερθ ζςτω και ςιωπθρι αποδοχι.
Αυτι θ μαηικι επαναςτατικι αφιγθςθ δεν φαίνεται να ενδιαφζρει και πολφ τουσ υποςτθρικτζσ
τθσ «νζασ αναρχίασ». Ρροτιμοφν να ςπείρουν τον φόβο μζςω τεροριςτικϊν ενεργειϊν αμφίβολθσ
ι πολφ εξειδικευμζνθσ ςτόχευςθσ πολλζσ φορζσ ςε ςτόχουσ, χωρίσ να ενδιαφζρονται για τθ
μεταςτροφι των ανκρϊπων που αποτελοφν αυτιν τθ μάηα που ονομάηεται κοινωνία. Αρκετζσ
φορζσ δε, αρνοφνται ακόμα και τον διάλογο με όςουσ διαφωνοφν ι δεν ενςτερνίηονται πλιρωσ τισ
ιδζεσ τουσ. Αυτό είναι μια ξεκάκαρθ αντιδιαλεκτικι διαδικαςία. Αν το κακεςτϊσ ζκτακτθσ ανάγκθσ
επιβάλλεται με ειδικά νομοκετιματα, κατά παρόμοιο τρόπο γίνεται θ εφαρμογι τθσ πράξθσ τθσ
«νζασ αναρχίασ» μζςω τθσ αυτοκλθςίασ, δθλαδι χτυπθμάτων όπου κάποιοι αποφάςιςαν να
δράςουν για κάποιουσ χωρίσ να τουσ ρωτιςουν και ςτθ ςυνζχεια τουσ εκφοβίηουν ότι αν δεν
δεχκοφν αυτόν τον τρόπο κα υποςτοφν τισ ςυνζπειεσ αυτισ, μιασ και αυτι (δράςθ) είναι θ μόνθ –
φφςθ αντικειμενικι και δεν χαρίηεται οφτε γνωρίηει εχκροφσ ι φίλουσ. Καταδικαςκικαμε όλοι
λοιπόν ωσ ζνοχοι ι ςυνζνοχοι.
Φυςικά θ αυτοεικόνα και θ αυτοαντίλθψθ που ζχουν οι ίδιοι για τθ μζκοδο, τισ δράςεισ και τισ
επιλογζσ τουσ είναι μόνο ο τρόποσ μασ, τίποτϋ άλλο. Στθ ςυνζχεια πρζπει θ διλωςθ πίςτθσ να
περιβλθκεί με δθλϊςεισ από τον ευρφτερο κφκλο ςυμπακοφντων – υποςτθρικτϊν τθσ «νζασ
αναρχίασ» ότι πρόκειται για ενζργειεσ που ζχουν αρκετι φανταςία και προκαλοφν ςοκ ςτο
ςφςτθμα. Αυτό κατ’ ουςία πρόκειται για ςτρζβλωςθ, μια παρζκβαςθ από τθν ουςία τθσ
καινοτομίασ που όντωσ χρειάηεται να είναι διαρκισ ςτον αγϊνα κατά τθσ εξουςίασ. Πμωσ
πρακτικά θ επίκλθςθ είναι ςτθν «κενοτομία» δθλαδι ςτθν τομι που μπορεί να επιφζρει το κενό
μζςα ςτο υπάρχον. Ωσ φράςθ ακοφγεται πολφ μεγαλεπιβολθ, λζει όμωσ τίποτα; Αυτό ακριβϊσ –
δεν λζει οφτε ςθμαίνει τίποτα. Αυτό δεν είναι φυςικά προνόμιο μόνο τθσ «νζασ αναρχίασ» αλλά
και του lifestyle αναρχιςμοφ, τθσ αναρχίασ (όλων των τάςεων), τθσ αντιεξουςίασ, τθσ αριςτεράσ,
κ.λπ. για να είμαςτε ακριβοδίκαιοι.
Επανερχόμενοι ςτο επιχείρθμα τθσ πίεςθσ κατά του ςυςτιματοσ, όλεσ οι οργανωμζνεσ κοινωνίεσ
αςκοφν με τον ζναν ι τον άλλον τρόπο πίεςθ ςτουσ υπθκόουσ τουσ για χάρθ τθσ λειτουργίασ του
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κοινωνικοφ οργανιςμοφ. Το είδοσ και θ ζνταςθ διαφζρει από εποχι ςε εποχι και από κοινωνία ςε
κοινωνία ανάλογα με το εκάςτοτε οικονομικό και ψυχολογικό πλαίςιο και τθν ιδεολογία που
πρζπει να επιβλθκεί. Πταν το όριο τθσ ανκρϊπινθσ αντοχισ ξεπεραςτεί και διαρρθχτεί θ κοινωνικι
ςυνοχι, τότε θ εγκλθματικότθτα, θ διαφορά, θ κατάκλιψθ και άλλα ψυχοςυναιςκθματικά
προβλιματα προκαλοφν ανεπάρκειεσ ςτθ λειτουργία τθσ. Δεν κα διαφωνιςει κανείσ ότι θ ιςτορία
του καπιταλιςμοφ είναι γεμάτθ από ανεπάρκειεσ αλλά και μια ταυτόχρονθ δυνατότθτα
αντικατάςταςθσ αυτϊν με ςτόχο τθν επιβολι τθσ εκάςτοτε ομαλότθτασ.
Δεν χρειάηεται να φανταςτοφμε μια κοινωνία θ οποία υποβάλλει τουσ υπθκόουσ τθσ ςε διαρκείσ
ςυνκικεσ δυςτυχίασ και τουσ πουλάει ναρκωτικά, κζαμα, ακλθτιςμό, ι άλλα υποκατάςτατα για να
απαλφνει τθ δυςτυχία τουσ. Αυτό το ηοφμε κακθμερινά και πιο άγρια ςιμερα ςε εποχι
οικονομικισ και κοινωνικισ κρίςθσ. Δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά που πειράηουν το μυαλό, θ
διαφιμιςθ, ο καταναλωτιςμόσ (παλαιότερα), θ επανεμφάνιςθ του εκνικιςμοφ και ο φαςιςμόσ ςτο
ςιμερα, είναι μερικζσ μζκοδοι που εξελίςςονται, αναπτφςςονται ι βγαίνουν από το ςυρτάρι
ανάλογα με τθν περίπτωςθ από τθν κυριαρχία για τον ζλεγχο τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ.
Ο φόβοσ είναι παντοφ, ςε ςθμείο να μιλάμε κλινικά για μια εποχι γενικευμζνθσ κοινωνικισ
φοβίασ. Τα ΜΜΕ ςυντελοφν ςε αυτό και αποτελοφν το ιδανικότερο μζςο για τθν εξάπλωςθ του
θκικοφ πανικοφ. Δθμοςκοπιςεισ που επθρεάηουν τθν κοινι γνϊμθ, θ βιομθχανία του κεάματοσ
που παράγει τρόμο, ςεξ και βία. Ρλζον οι δυνατότθτεσ ελαχιςτοποίθςθσ τθσ πίεςθσ, του άγχουσ,
τθσ αγωνίασ, τθσ δυςαρζςκειασ και του αδιεξόδου από τθν κακθμερινότθτα ζχουν εκμθδενιςτεί. Θ
ζλλειψθ νοιματοσ ςε ςυνδυαςμό με τθν απαξίωςθ τθσ εργαςίασ και τθν αδυναμία διοχζτευςθσ
του χρόνου πζραν τθσ παρατεταμζνθσ κακιλωςθσ για ϊρεσ απραξίασ δθμιουργοφν ςτο άτομο
μεγαλφτερθ ςφγκρουςθ ανάμεςα ςτο ίδιο και τον κόςμο του. Ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ από
διαρκϊσ απαςχολθμζνοσ πλζον μετατράπθκε ςε μια επιςφαλι οντότθτα που θ α(ν)εργία και θ
αδυναμία επιβίωςθσ ςυντελοφν ςτο να γίνει νευρικόσ, ανιςυχοσ, και ευερζκιςτοσ. Ζχει χάςει τθν
ανοχι του. Ριςτεφω ότι αρκετά από αυτά τα χαρακτθριςτικά εμπεριζχονται υποςυνείδθτα ωσ
αφετθρίεσ ςτον αντικοινωνιςμό και τθ μιςανκρωπία τθσ «νζασ αναρχία» θ οποία αντιδράει
ςυμπεριφορικά ςτα ερεκίςματα ακόμα πιο επικετικά.
Το άτομο, ςφμφωνα με αυτζσ τισ ςυνκικεσ, καλείται να αντιμετωπίςει ι να ςυμπεριφερκεί ςε
ςφγκρουςθ με το ςφςτθμα και με τον εαυτό του, γι’ αυτό και ςτθν εςωτερικι δομι των ιδεϊν του
πρζπει να ζχει μια ςυγκροτθμζνθ δομι τόςο για τον ίδιο όςο και για τουσ άλλουσ. Είδαμε
προθγουμζνωσ ότι θ αποκοινωνικοποίθςθ ςτρζφει το άτομο ςε ζναν ιδιότυπο πόλεμο όλων
εναντίων όλων. Θ ςφγκρουςθ με το ςφςτθμα αφορά ςε μια μάχθ με μια δφναμθ πολφ πιο δυνατι,
ιςχυρι και ςυντεταγμζνθ ςε ςχζςθ με το ίδιο (το άτομο)· εφόςον δεν μπορεί να τθν κατακτιςει,
να τθν καταςτρζψει ι απλά να φφγει για να γλιτϊςει από αυτι, θ εξουκζνωςθ, το ψυχικό τραφμα
και θ αυτοθττοφμενθ ςυμπεριφορά φαντάηουν ωσ οι μόνεσ δυνατζσ άμυνασ.

21

Θ βία γίνεται ζνα μζςο εκτόνωςθσ όχι απαραίτθτα για πολιτικοφσ μόνο ςκοποφσ. Ασ πάρουμε για
παράδειγμα τθν ενδοικογενειακι βία και πιο ςυγκεκριμζνα τθν κακοποίθςθ των παιδιϊν. (Αυτόσ ο
ςυνειρμόσ μπορεί να γίνει εν παραλλθλία και για τον αναρχικό χϊρο). Είναι προφανζσ ότι αυτοφ
του είδουσ θ βία δεν είναι αποδεκτι ςε κανζναν πολιτιςμό. Ο βαςανιςμόσ ενόσ παιδιοφ για
οποιονδιποτε λόγο κεωρείται τουλάχιςτον αποκρουςτικόσ και αποτρόπαιοσ. Συνεχίηουν όμωσ και
υπάρχουν ακόμα φωνζσ που υποςτθρίηουν ότι ο ξυλοδαρμόσ και όχι μόνο π.χ. θ λεκτικι βία όταν
χρθςιμοποιείται ωσ μζροσ ενόσ πιο «λογικοφ» και ςυνεποφσ ςυςτιματοσ πεικάρχθςθσ μπορεί να
μθν κεωρείται ωσ κακοποίθςθ. Αυτόσ ο εξόφκαλμοσ εξορκολογιςμόσ τθσ βίασ με γονικι
ςυναίνεςθ, δεν είναι παρά το κυρίαρχο εξουςιαςτικό άλλοκι για τθν επιβολι τθσ καταςτολισ του.
Ασ δοφμε προςεκτικά το παράδειγμα τθσ χελώνασ: Κακώσ προχωράσ ςτο δρόμο ςυναντάσ μια
χελώνα χωρίσ καβοφκι (κζλυφοσ), ξαφνικά ακοφσ μια φωνι που ςε καλεί να απαντιςεισ ςτο εξισ
ερώτθμα: Αν τθν κεωρείσ γυμνι ι άςτεγθ. Εδώ κα παρατθριςει κανείσ τον ιδεολογικό χειριςμό.
Καταρχάσ μια χελώνα χωρίσ το κζλυφόσ είναι νεκρι. Το ερώτθμα λοιπόν είναι άκρωσ
παραπλανθτικό διότι ςτρζφει το κζμα εκτόσ πλαιςίου από τθ γενικότερθ κατάςταςθ ακωώνοντασ
τον κφτθ (διότι κάποιοσ θκελθμζνα τθν βαςάνιςε και τθν οδιγθςε ςτον κάνατο). Αντίκετα
μετατοπίηει τθν ευκφνθ ςτο κφμα. Η επιλογι γυμνι ςτρζφεται ςτθν θκικι ενώ το άςτεγθ ςτο
οικονομικοκοινωνικό. Θα το επαναλάβω όμωσ ότι θ χελώνα δεν είναι οφτε γυμνι –οφτε άςτεγθ,
αλλά ΝΕΚΡΗ!!! Η επιλογι αυτι δεν τζκθκε καν ςαν δυνατότθτα. Αυτι είναι και θ δφναμθ του
εξουςιαςτικοφ λόγου να δθμιουργεί και να κατευκφνει τθν πραγματικότθτα. Η ςυηιτθςθ μπορεί να
ςυνεχιςτεί ςτο αν θ χελώνα είναι ςυνζνοχθ ι ςυνυπεφκυνθ για τον κάνατό τθσ, το φφοσ, το κφροσ
και τθν εξουςία που αςκεί θ φωνι κ.λπ. Στθ κζςθ τθσ χελώνασ μπορεί κάλλιςτα να είναι μια
οροκετικι, ζνασ μετανάςτθσ, ακόμα και μια πολιτικι ι κοινωνικι ιδζα. Ελπίηω να ζγινα
κατανοθτόσ.
Ο ςυλλογιςμόσ αυτόσ είναι απλά παραπλανθτικόσ γιατί διαχωρίηει τθ μορφι από το περιεχόμενο:
Ππωσ υπάρχει καλι ενδοοικογενειακι βία, –ςτο βακμό που νουκετεί– ζτςι υπάρχει και καλι
κεμιτι κρατικι καταςτολι. Θ αξιολογικι λοιπόν υπόςταςθ τθσ παιδικισ και όχι μόνο κακοποίθςθσ
τελικά φκάνει ανάλογα με το πϊσ παράγει τθ ςυμπεριφορά που κάνει το άτομο να ταιριάηει ι όχι
με το υπάρχον ςφςτθμα τθσ κοινωνίασ. Φτάνοντασ ςε ςθμείο ςτο οποίο θ λζξθ «κακοποίθςθ» να
αγγίηει τα πάντα αλλά όχι τθν εξουςία και όποιον τθν αςκεί. Ανάλογοσ ςυμψθφιςμόσ είναι
ανεπίτρεπτοσ από τουσ Αναρχικοφσ, ωσ άτομα ωσ ομάδεσ, ωσ χϊροσ, ωσ κίνθμα.
Εξαιτίασ τθσ γενίκευςθσ τθσ ζνταςθσ από το κράτοσ και τον καπιταλιςμό δεν κα πρζπει να
επιτρζψουμε ςτθν αλλοτρίωςθ, τθ μοναξιά τθ χαμθλι αυτοεκτίμθςθ, τθν κατάκλιψθ, τθν
εχκρότθτα, τθ νεανικι παραβατικότθτα, τον βιαςμό, τον εκφοβιςμό, τθν κακοποίθςθ, να
αποτελζςουν μζροσ των μεκόδων δράςθσ μασ. Αν και δυςτυχϊσ ο εχκρόσ δεν είναι προ των
πυλϊν. ζχει μπει ιδθ μζςα. Είναι άλλο να χρθςιμοποιείσ αντιβία ωσ άμυνα ςτθ βία του κράτουσ
(αυτό εννοεί το ςφνκθμα βία ςτθν βία τθσ εξουςίασ) και όχι να χρθςιμοποιιςουμε τα μζςα του
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αντιπάλου για αντιμετωπίςουμε τθν πολιτικι διαφκορά, το φυλετικό μίςοσ, τον φαςιςμό και
γενικά να μθν μεταβλθκοφμε ςε μια ακόμα ομάδα μίςουσ με «αναρχικό» περιτφλιγμα. Ο διάλογοσ
με τουσ υποςτθρικτζσ τθσ «νζασ αναρχίασ» όςο και αν το αρνοφνται είναι μια ιδεολογικι και θκικι
ςφγκρουςθ: Υπζρ τθσ ελευκερίασ τθσ επιλογισ (χωρίσ υπολογιςμό του κόςτουσ) από τθ μία, Υπζρ
τθσ ελευκερίασ τθσ επιλογισ που δεν ζρχεται ενάντια ςτθ ηωι ωσ αξία από τθν άλλθ.
Θ ςθμερινι ςυγκυρία δεν είναι αποτζλεςμα τθσ τφχθσ. Δε είναι τίποτα από το αποτζλεςμα των
ςυνκθκϊν που επιβάλλει το κράτοσ ςτθν υποχϊρθςθ των ςυλλογικϊν διεκδικιςεων τθσ κεςμικισ
ανομίασ απζναντι ςτθν κοινωνία και του εγκιβωτιςμοφ του ατόμου που πλζον είναι μόνο και
γυμνό. Θ κρίςθ αποτελεί τθ βίαιθ αναδιανομι του πλοφτου δθμιουργϊντασ μια νζα καμπι ςτθν
καπιταλιςτικι ιςτορία. Στθ νζα εποχι που ανατζλλει θ κυριαρχία προςπακεί να εφαρμόςει τθν
εξισ δυςτοπικι ςυνκικθ: Οι κεςμοί δεν κα προςαρμόηονται για να εξυπθρετοφν τουσ ανκρϊπουσ.
Αντίκετα ο άνκρωποι κα προςαρμόηονται ςτισ απαιτιςεισ των κεςμϊν. Δθλαδι δθμοκρατίεσ από
το κράτοσ, για το κράτοσ και προσ το κράτοσ. Πςο εντείνεται το κακεςτϊσ εκτάκτου ανάγκθσ, θ
καταςτολι για να επιβλθκεί κα χρθςιμοποιεί υγειονομικζσ ι ακόμα και ανκρωπιςτικζσ
δικαιολογίεσ, π.χ. υγειονομικζσ βόμβεσ κ.ο.κ.
Το ςφςτθμα δθμιουργεί πάντα τρόπουσ εκτόνωςθσ ςτα γιπεδα για τθ νεολαία, ομάδεσ
αυτοβοικειασ, αςτικι φιλανκρωπία και εκκλθςιαςτικι αλλθλεγγφθ. Ππωσ και θ τθλεόραςθ, δεν
τα επιβάλλει, θ χριςθ τουσ είναι «εκελοντικι» και προαιρετικι. Κανζνασ δεν απαιτεί από τον
άλλον να καταναλϊςει, να υιοκετιςει μια μόδα, ι να δει τθλεόραςθ με ποινικοφσ όρουσ. Αντίκετα
τουσ το επιβάλλει δθμιουργϊντασ νζεσ κοινωνικζσ ςχζςεισ που υποκάλπουν αυτιν τθν εξάρτθςθ.
Θ επιςτροφι ςτθ φφςθ μζςω extreme sports, o ινδικόσ διαλογιςμόσ, θ trendy ψυχοκεραπεία, τα
reality show, ακόμα και θ μθτροπολιτικι απολιτικι βία αποτελοφν μθχανιςμοφσ φυγισ. Πλοι
παραπονιοφνται για τα τεκταινόμενα αλλά κανζνασ δεν κλείνει τθν τθλεόραςθ, ι ςταματά τθν
κατανάλωςθ, το lifestyle κ.λπ. Αυτό δεν γίνεται μόνο λόγω ςυνικειασ αλλά λόγω τθσ κοινωνικισ
ςχζςθσ που ζχει επιβάλει τθ ςυνικεια. Για να υπάρξει αλλαγι ςτθ ςυμπεριφορά χρειάηεται
κάποιοσ να αποφαςίςει, να υιοκετιςει κάποιο άλλο παράδειγμα. Ο ολοκλθρωτιςμόσ χρθςιμοποιεί
τον φόβο, θ ελευκερία τθν πεικϊ. Ακόμα και αν αυτι δεν ζχει γριγορα αποτελζςματα. Δεν κα
ςταματιςει ο καταναλωτιςμόσ ωσ ιδεολογία επειδι κάποιοι κα φοβοφνται να καταναλϊςουν,
απλά κα υπάρχει μια πρόςκαιρθ μεταβολι ςτθ ςυμπεριφορά θ οποία κα επιςτρζψει ξανά ςτθν
κανονικότθτά τθσ και με μεγαλφτερθ ζνταςθ μετά από λίγο καιρό. Γι’ αυτό και δεν κεωροφμε
πραγματικά αποτελεςματικό ζναν τρόπο δράςθσ που επιβάλλει τθ φοβικι αποδοχι. Ο αγϊνασ για
τθν ελευκερία επιηθτά ανκρϊπουσ που τθν επιηθτοφν και όχι όςουσ τθν φοβοφνται. Πςοι
πιςτεφουν ςτθν υιοκζτθςθ του φόβου υιοκετοφν ολοκλθρωτικά ιδεϊδθ χωρίσ να το γνωρίηουν. Ο
φαςιςμόσ ςτθρίχκθκε πάντα ςτον φόβο απζναντι ςτουσ άλλουσ. Ρρζπει λοιπόν να τουσ πείςουμε
να ζρκουν μαηί μασ και όχι να τουσ εκβιάςουμε ι να τουσ εκφοβίςουμε να κάνουν κάτι που ςτθν
ουςία δεν το επικυμοφν ι δεν το κζλουν.
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Δεν νομίηουμε ότι ζχει κανείσ ςτο μυαλό του μια κοινωνία όπου κα υπάρχει ατελείωτοσ
ανταγωνιςμόσ με βάςθ τθ δφναμθ (όχι απαραίτθτα τθ φυςικι). ‘Θ μιπωσ όχι; Ο άκρατοσ
φιλελευκεριςμόσ ηθτάει τθν άνευ όρων απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ. Τθν ίδια απελευκζρωςθ
ηθτάνε και οι αναρχοκαπιταλιςτζσ οι οποίοι εμπνζονται και αυτοί από τον ατομικιςμό. Μια τζτοια
κοινωνία ςτθν οποία ζνα άτομο μπορεί να ικανοποιιςει το πάκοσ του για δφναμθ μπορεί να γίνει
μόνο βγάηοντασ από τθ μζςθ μεγάλουσ αρικμοφσ ανκρϊπων, πλθκυςμϊν και τοπικϊν πολιτιςμϊν
και ομογενοποιϊντασ όςουσ επιβιϊςουν. Αυτό ωσ εκδοχι είναι από τθ φφςθ του αποκρουςτικό
και δεν μπορεί να μετριαςκεί θ μιςανκρωπία του με όςουσ τόνουσ ςτιρνερικοφ εγωιςμοφ ι
νιτςεϊκισ κζλθςθ του υπεράνκρωπου ι φυςικοφ τρόπου ηωισ και πρωτογονιςμοφ και αν
«εμπλουτιςκοφν». Θ καταςτροφι του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ κα πρζπει να ζχει και ζνα ςχζδιο
για κάτι καλφτερο και όχι απλά καταςτροφι και ό,τι κζλει προκφψει. Τα υπόλοιπα είναι απλά
δυςτοπίεσ και δεν πρόκειται να τα ακολουκιςει κανείσ, πιςτεφω ότι οφτε και αυτοί που τα
επικαλοφνται.
Μπορεί οι μζχρι ςτιγμισ επαναςτάςεισ να μθν τα κατάφεραν να απελευκερϊςουν τουσ
ανκρϊπουσ αλλά το πάκοσ για τθν ατομικι χειραφζτθςθ και τθν κοινωνικι απελευκζρωςθ
παραμζνει. Για να κερδίςει μια ιδζα ι ζνα κοινωνικό κίνθμα μια ζςτω και υποτυπϊδθ υποςτιριξθ,
κα πρζπει να ζχει ζνα κετικό ιδανικό. Θ επίκλθςθ τθσ «νζασ αναρχίασ» υπζρ του εγωιςτικοφ
ατόμου υπάρχει ιδθ ςτον καπιταλιςμό ςτθν αφιγθςθ του καταναλωτι, του πλουτιςμοφ μζςω
τυχερϊν παιχνιδιϊν, τουσ γάμουσ ςυμφζροντοσ, ςτα οποία τα άτομα μποροφν να εξ-αγοράςουν
τθν αυτονομία τουσ με τθν οικονομικι τουσ δφναμθ. Θ αφιγθςθ αυτι ςτθ ςθμερινι εποχι τθσ
κρίςθσ ζχει ξεπεραςκεί αφινοντασ ςτισ μθτροπόλεισ του κόςμου πλικοσ ανκρϊπων ελεφκερων
από εργαςία και παραδειγματικά ηθτά από τουσ υπόλοιπουσ τθν υποταγι για να μθν καταντιςουν
και εκείνοι ζτςι.
Το ίδιο ιςχφει και με τθν άνευ όρων επίκλθςθ επιςτροφισ ςτθ φφςθ, τθν αντιτεχνολογία και
γενικά αυτι τθν ζκφραςθ του αντί. Οι περιςςότεροι άνκρωποι δεν κα διαφωνιςουν πωσ θ φφςθ
είναι όμορφθ και ςαγθνευτικι. Αυτι είναι μια αςτικι – τουριςτικι αφιγθςθ. Ζνασ αγρότθσ κα είχε
τελείωσ διαφορετικι άποψθ. Και για εκείνον θ μθτροπολιτικι ηωι μπορεί να ζμοιαηε όμορφθ και
ςαγθνευτικι ςε ςχζςθ με τον κακθμερινό κάματο που ζχει θ αγροτικι εργαςία. Ο πρωτογονιςμόσ
παίρνει τθν επιςτροφι ςτθ φφςθ και τθ μετατρζπει ςε μια ουτοπικι χίμαιρα, ειδικά δε όταν
ςυνδυαςκεί και με τον αντικοινωνιςμό και τθν άρνθςθ του πολιτιςμοφ. Αρκετοί δεν κα ικελαν να
επιςτρζψουν ςε μια τζτοια κατάςταςθ. Για να εξαλείψουμε τισ αρνθτικζσ και καταςτροφικζσ
ςυνζπειεσ τθσ βιομθχανικισ κοινωνίασ δεν ςθμαίνει ότι για να κερδίςουμε το ζνα κα πρζπει να
κυςιάςουμε το άλλο. Αυτι είναι μια αφιγθςθ που ςυχνά επικαλείται και θ εξουςία ςτθν
προςπάκειά τθσ να δικαιολογιςει κάτι ωσ αναπόφευκτο. Θ λαϊκι ριςθ «δεν μποροφμε να ζχουμε
και τθν πίτα ολόκλθρθ και τον ςκφλο χορτάτο», δεν ςθμαίνει ότι πρζπει να επιλζξουμε ι τθν πίτα
ι τον ςκφλο. Θ ςυνεργαςία και θ ςυμβιωτικι αλλθλοβοικεια είναι μια ακόμα επιλογι αλλιϊσ
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κινδυνεφει να μεταςτοιχειωκεί ωσ «πρωτογονιςμόσ ι βαρβαρότθτα, ο πρωτογονιςμόσ είναι
βαρβαρότθτα» κάτι που δεν ιςχφει απόλυτα.
Οι περιςςότεροι άνκρωποι ςιμερα βρίςκονται ςε ςφγχυςθ για το μζλλον το δικό τουσ, των
παιδιϊν τουσ, τθσ κοινωνίασ και γενικά ποφ οδθγοφνται τα πράγματα. Εςωςτρζφεια και θ
μετάκεςθ τθσ ευκφνθσ ςτουσ ίδιουσ, θ ςυνενοχι του «μαηί τα φάγαμε» δθμιουργεί μια μεγάλθ
ψυχικι ςφγκρουςθ. Θ υπόςχεςθ τθσ ευμάρειασ με αντάλλαγμα τθν πολιτικι δράςθ, οδιγθςε
αρκετοφσ ςτθν ανάκεςθ, τθν απάκεια και να μθν μποροφν να ςκεφτοφν οφτε ςοβαρά οφτε πολφ
ςφνκετα ςε ςχζςθ με δφςκολα ι δυςνόθτα κζματα. Γι’ αυτό και θ προςφυγι ςτο εφκολο και ςτον
λαϊκιςμό ζχει ςθμαντικι δυναμικι: Το ζνα ι το άλλο, απλά και κακαρίςαμε.
Σίγουρα κάκε πολιτικι ιδεολογία ι κίνθμα πρζπει να απευκφνεται ςε όλουσ και όχι μόνο ςε
αυτοφσ που είναι πιο «ζξυπνοι», «ςκεπτόμενοι», «λογικοί» ι πιο «εργάτεσ», «αγρότεσ»,
«επαναςτάτεσ» από τουσ άλλουσ. Θ εξουςία καταςκευάηει ταυτότθτεσ και ρόλουσ, τα
επαναςτατικά κινιματα πρζπει να οικοδομοφν - ςυνδιαμορφϊνουν ςυνειδιςεισ. Στόχοσ θ
καλλιζργεια των επιχειρθμάτων, επίλυςθ των προβλθμάτων, επιλογι μεκόδων και ςκοπϊν,
επεξεργαςία των αμφιςθμιϊν και αντινομιϊν που αυτοί μπορεί να προκαλζςουν κ.ο.κ. Θ
διαςτρζβλωςθ των γεγονότων προσ μια και μοναδικι αλικεια – τθ δικι μασ, κακϊσ και θ ακραία
γλϊςςα αποτελοφν εμπόδιο ςτθν επικοινωνία, γι’ αυτό και κατά τθ γνϊμθ μασ κα πρζπει να
αποφεφγεται.
Αν θ διάδοςθ τθσ ιδζασ μεταδοκεί με τθν πιο απλοποιθμζνθ μορφι, ςτθν οποία λείπουν οι
λεκτικοί «αβδθριτιςμοί, και αβαργκαρντιςμοί» (αν με χάςατε ςτο νόθμα αυτό ικελα να ςασ
προκαλζςω) κακϊσ και θ αυκαίρετθ γλϊςςα, τότε ίςωσ ςυμβάλουμε ςτουσ ανκρϊπουσ να δοφνε
πιο ξεκάκαρα τα πράγματα. Και εδϊ, θ κομβικι λζξθ είναι ςυμβολι και όχι επιβολι. Θ φτθνι,
φοβικι και ακραία προπαγάνδα τθσ πράξθσ (και όχι μόνο) ζχει μόνο βραχυπρόκεςμθ επιτυχία. Οι
ιδζεσ για να πετφχουν πρζπει να ριηϊςουν ωσ κοινωνικι ςχζςθ, χρειάηονται αφοςίωςθ και όχι τθν
αςτάκεια τθσ αλλαγισ ςτάςεων μόλισ εμφανιςτεί κάποια καλφτερθ προπαγάνδα ωσ μζςο προσ
όφελοσ μιασ άλλθσ ίδιασ ι υποδεζςτερθσ ιδζασ. Σίγουρα θ επίκλθςθ ςτο ςυναιςκθματικό ζχει
ιδιαίτερθ αξία τισ πρϊτεσ μζρεσ μιασ εξζγερςθσ αλλά αυτό αποτελεί εξαίρεςθ.
Είναι δεδομζνο ότι ακόμα και λίγο πριν τθν τελικι ζκβαςθ του αγϊνα δεν περιμζνουμε ωσ
επαναςτάτεσ, πόςο μάλλον ωσ αναρχικοί, ότι κα ζχουμε τθν πλειοψθφία ςτο πλευρό μασ.
Αντίκετα εμείσ κα είμαςτε ςτο πλευρό όςων εξεγείρονται με ςτόχο τθν ελευκερία και για να
ςυντελζςουμε ςτθν ακόμα περιςςότερθ ριηοςπαςτικοποίθςι τουσ. Αυτό και πάλι δεν διαςφαλίηει
ότι κα επιλζξουν τον τρόπο μασ. Ο κοινωνικόσ αγϊνασ είναι μια ςφγκρουςθ μεταξφ κυρίαρχων και
κυριαρχοφμενων για να ςταματιςει θ κυριαρχία. Πταν αυτι θ ςφγκρουςθ φτάςει να γίνεται μόνο
ανάμεςα ςτουσ επαναςτάτεσ και τουσ ανκρϊπουσ, τότε θ ςτρατθγικι αυτι οδθγεί μόνο ςτθν
αλλθλοεξόντωςθ μεταξφ των καταπιεςμζνων προσ όφελοσ τθσ εξουςίασ. Θ ςτρατθγικι να
καταδικάςεισ ωσ ςυνυπεφκυνουσ τουσ καταναλωτζσ μια μάρκασ διότι ζχουν αυτιν τθν
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καταναλωτικι ςυνικεια δεν ςυντελεί προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ριηοςπαςτικοποίθςθσ. Αντίκετα,
το να τουσ πείςεισ ότι ζχουν πζςει κφματα τθσ διαφιμιςθσ, του marketing και γενικά του
καπιταλιςτικοφ τρόπου ηωισ που καταςτρζφει τθ φφςθ και τισ τοπικζσ κοινωνίεσ κα είχε
μεγαλφτερο νόθμα. Ωσ ςτρατθγικι τουλάχιςτον ο κοινωνικόσ αναρχιςμόσ επιλζγει τον πόλεμο με
τουσ κεςμοφσ – ειρινθ με τουσ ανκρϊπουσ. Θ «νζα αναρχία» επιλζγει να τα βάλει με όλουσ.
Αρκετοί κεωροφν ότι αυτό είναι προβλθματικό διότι αποςυμβολίηει τθ δράςθ και επιτείνει τθν
αμφιβολία και τον φόβο. Συναιςκιματα τα οποία θ εξουςία τα καταςκευάηει, τα ςυντθρεί και τα
διαμορφϊνει κάκε ςτιγμι για τθ διαιϊνιςι τθσ. Αν κζλουμε να ρίξουμε τθν εξουςία δεν πρζπει να
γίνουμε εξουςιαςτζσ, δεν πρζπει να ταυτιςτοφμε με τον επιτικζμενο. Να μθν μοιάςουμε ςτο
τζρασ, να μθν γίνουμε οι ίδιοι το τζρασ. Αυτι δεν είναι άλλωςτε θ ουςία του Αναρχικοφ ιδεϊδουσ;
Είναι ςίγουρο ότι θ ατομικι και κοινωνικι απελευκζρωςθ δεν πρόκειται να προκφψει τυχαία οφτε
αυκόρμθτα επειδι θ ανκρϊπινθ φφςθ είναι αυτό που είναι. Το ςίγουρο πάντωσ είναι ότι με τον
εκφοβιςμό δεν πρόκειται να επιταχφνουμε τθν όλθ διαδικαςία, τθν κακυςτεροφμε μόνο.

Στο ΜεταίΧμιο: Μαηί ι Χϊρια
Θ επιλογι ωσ δίλθμμα μοιάηει με το κεϊρθμα τθσ χελϊνασ. Πποιοσ κεωρεί ότι δεν ανικει ι δεν
κζλει να ζχει ςχζςθ με τον Αναρχιςμό δεν χρειάηεται οφτε να υποφζρει οφτε να καταπιζηεται.
Είναι όμωσ αλικεια και πραγματικότθτα ότι θ «νζα αναρχία» χρειάηεται τον «χϊρο» και τισ δομζσ
του άςχετα αν τισ αποςτρζφεται.
Θ κατά ςυρροι παρουςία υποςτθρικτϊν τθσ «νζασ αναρχίασ» ειδικά ςτα δθμόςια μζςα
αντιπλθροφόρθςθσ (π.χ. indymedia) ζχει ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ πολϊςει τισ καταςτάςεισ παρά
διευκολφνει τθν ιδεολογικι ηφμωςθ. Είναι δε τόςοσ δογματικόσ ο τρόποσ τθσ άρνθςθσ προσ
οτιδιποτε που προςδιορίηουν ωσ παλαιό, κοινωνικό κ.λπ., που ςχεδόν μοιάηει να διαςτρεβλϊνει
τουσ αρχικοφσ ςτόχουσ του Ιςτορικοφ Μείηονοσ Αναρχικοφ Κινιματοσ. Θζλω να πιςτεφω ότι μζςα
ςτισ επιδιϊξεισ των υποςτθρικτϊν τθσ «νζασ αναρχίασ» δεν είναι να θγεμονεφςουν τον χϊρο αλλά
να αναγνωριςτοφν ωσ ιςότιμοι ςυνομιλθτζσ (κυμίηει τθν προςπάκεια τθσ ψυχιατρικισ να πείςει
ότι είναι ίςθ και άξια με τθν ιατρικι επιςτθμολογικά). Οι υποςτθρικτζσ τθσ «νζασ αναρχίασ» ωσ
εξεγερμζνα παιδιά ςτον κόςμο όχι μόνο τθσ εξουςίασ αλλά και ςτθν κανονικότθτα του Κοινωνικοφ
Αναρχιςμοφ εμφανίηουν ςυμπτϊματα ανωκατωτερότθτασ. Θ ανωκατωτερότθτα αποτελεί τον
διπλό δεςμό διχαςμοφ ανάμεςα ςτθν αυτοεικόνα του εαυτοφ με τθν εξωτερικι ςυνδιαλλαγι τθσ
αποδοχισ ι τθσ άρνθςθσ αυτισ τθσ ταυτότθτασ από τουσ άλλουσ. Διότι, άςχετα από ό,τι
επικαλοφνται, αυτό που εκφράηουν είναι μια άλλθ ταυτότθτα άςχετα αν τθν αρνοφνται. Ο
ενδοτιςμόσ και θ άκαμπτθ πεποίκθςθ ενυπάρχουν.
Για να μπορζςουν να ςτακοφν ςε αυτόν το εςωτερικό (εντόσ του χϊρου) πόλεμο μεταξφ όλων κα
πρζπει να δείξουν μια ανζνδοτθ ςτάςθ. Θ «νζα αναρχία» κα πρζπει να φαίνεται ςυνεπισ προσ το
Εγϊ τθσ και αςυνεπισ προσ τουσ άλλουσ με θκικοφσ ι κοινωνικοφσ όρουσ. Θ «νζα αναρχία» ωσ
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ατομικιςτικι προςζγγιςθ δεν επικυμεί οφτε να ενϊςει τουσ ανκρϊπουσ, οφτε τουσ κόςμουσ τουσ.
Κάτι τζτοιο κα φάνταηε κοινωνικό.
Αν και θ «νζα αναρχία» είναι ςτθ ρθτορικι τθσ ενάντια ςτθν ενδοτικότθτα που ζχει θ κρθςκεία,
για τον υποςτθρικτι τθσ «νζασ αναρχίασ» ο μθδενιςμόσ παίηει τον ψυχολογικό ρόλο ςυγκρότθςθσ
ωσ νόθμα ςχεδόν ςτον ίδιο βακμό που το επιτελεί θ κρθςκεία ι τουλάχιςτον θ ιδεολογία
αντίςτοιχα. Χρειάηεται να πιςτεφει ςτο είναι τθσ βαςικισ ςυγκρότθςθσ τθσ ταυτότθτασ και για
λόγουσ ψυχικισ οικονομίασ αλλά και άμυνασ. Εφόςον θ «νζα αναρχία» είναι δικαιολογθμζνθ ςτον
εαυτό του δεν χρειάηεται να κεωρθκεί θκικά ι κοινωνικά ςωςτι οφτε και μπορεί να ςυγκρικεί και
κεωρεί όχι μόνο δικαίωμα αλλά και μια εγωτικι δυνατότθτα να τθν επιβάλει ςτουσ άλλουσ.
Θ «νζα αναρχία» κατ’ αυτόν τον τρόπο γίνεται ολοκλθρωτικι δφναμθ. Συχνά και αντιδιαλεκτικι.
Π,τι αντιτίκεται ςτισ πεποικιςεισ, ςτουσ τρόπουσ και ςτα μζςα τθσ «νζασ αναρχίασ» πρζπει να
εκμθδενιςτεί λεκτικά, ακόμα και ςωματικά, φτάνοντασ και ςτον εκφοβιςμό των διαφωνοφντων.
Θεωρθτικά ο ναρκιςςιςμόσ που ζχουν για τθν εικόνα τουσ και ο θδονιςμόσ για τθν ποιότθτα και τθ
δυναμικι των πράξεϊν τουσ ζρχεται ωσ εςωτερικόσ καταπιεςτισ να περιορίςει τθ ςκζψθ και τθ
ςυμπεριφορά λόγω τθσ αποκοινωνικοποίθςισ τουσ. Σε ςυνδυαςμό δε με το ςυναίςκθμα τθσ
ανωκατωτερότθτασ, επιηθτοφν δφναμθ όχι με τουσ τετριμμζνουσ τρόπουσ αγϊνα των άλλων των
παραδοςιακϊν – πεκαμζνων ςχθμάτων του Κοινωνικοφ Αναρχιςμοφ ι τθσ αναρχίασ διότι το
κεωροφν ωσ θκικό αδιζξοδο και με αυτόν τον τρόπο κζλουν να επιβάλουν τθν άρνθςι τουσ ςτουσ
άλλουσ. Σφμφωνα με τον Ζρι Χόφερ, «Το μζςο για τθν αναχαίτιςθ ενόσ μαηικοφ κινιματοσ είναι
ςυχνά θ αντικατάςταςι του μ’ ζνα άλλο κίνθμα. Ζνα ειδικό και περίεργο αντικατάςτατο των
μαηικϊν κινθμάτων είναι θ μετανάςτευςθ. Θ μετανάςτευςθ προςφζρει κάτι από κείνα που ελπίηει
να βρει ο απογοθτευμζνοσ ςτο μαηικό κίνθμα, δθλ. μια αλλαγι και τθν πικανότθτα μιασ
καινοφριασ αρχισ».
Θ «νζα αναρχία» φαίνεται ωσ μετανάςτευςθ από τον παραδοςιακό αναρχιςμό. Ο Ζρι Χόφερ
επιςθμαίνει ότι «θ δυςαρζςκεια είναι ίςωσ μεγαλφτερθ, όταν θ ακλιότθτα είναι υποφερτι και
όταν τα πράγματα είναι ζτςι ϊςτε να υπόςχονται, φαινομενικά, μια καλφτερθ κατάςταςθ. Θ
δυςαρζςκεια φαίνεται ότι αυξάνει, με τθ μειωμζνθ απόςταςθ από τον επικυμθτό ςκοπό. Αυτό
ιςχφει ςτον ίδιο βακμό είτε πλθςιάηουμε τον ςκοπό είτε απομακρυνόμαςτε απ’ αυτόν». Κάποτε
αυτοί που κφκλωςαν το Α το ζκαναν διότι πίςτευαν ότι θ «Αναρχία είναι τάξθ» και ότι οι
διαχωριςμοί καταςτρζφουν τθν Οργανικι Αλλθλεγγφθ μεταξφ των ανκρϊπων. Σιμερα το Α
(αναρχιςμόσ) για κάποιουσ χρειάηεται να αποδράςει από τον Μθδενιςμό που το ζχει
περικυκλϊςει. Κάποιοι ηθτοφν να Αναπνεφςει ξανά και Οργανωμζνα, αντίκετα άλλοι ηθτοφν να
μεταναςτεφςει προσ μια «νζα αναρχία». Καλό τουσ ταξίδι. Τίποτα δεν ζχει τελειϊςει…
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«Το παράδοξο είναι το ερϊτθμα του Χάουσ»
Χάοσ και κουλτοφρα

«Ο εχκρόσ του Χάουσ είναι θ Τάξθ.
Αλλά ο εχκρόσ τθσ Τάξθσ είναι και αυτόσ εχκρόσ του Χάουσ»
Θεωρία τθσ Κοινωνικισ Εντροπίασ
Γκρζγκορ Μάρκοβιτσ
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