
Από την Άµυνα στην Επίθεση(2) 

 

του ∆ηµήτρη Ρόκου 

 

Αποπειραθήκαµε την προπερασµένη Παρασκευή να συστηµατοποιήσουµε κάποιες 

αυτονόητες, πανθοµολογούµενες και κοινότοπες διαπιστώσεις, που τεκµηριώνουν εν 

τούτοις µε επάρκεια το επιχείρηµα ότι όλες οι ζωντανές κοινωνικές δυνάµεις 

βρίσκονται σήµερα (κι από πολύ καιρό) σε άµυνα, κι ότι οι όποιες δράσεις ή 

αντιδράσεις τους προορίζονται αντικειµενικά ή καταλήγουν να "χρησιµοποιούνται" 

για να ισορροπούν το σε βαθύτατη κρίση Σύστηµα Κοινωνικής Οργάνωσης, στο 

σηµείο της καθεστωτικής του αδράνειας. 

Ένα πρώτο, εύκολο, αλλά δυστυχώς ευχολογικού µόνο χαρακτήρα συµπέρασµα για 

τον καθένα που αρνείται να ενσωµατωθεί στο κατεστηµένο τέλµα της κοινωνικής 

απραξίας θα ήταν -και το αποτολµήσαµε ως κατακλείδα- το να περάσουµε ως 

πολίτες, όπου κι αν ανήκουµε, σ' ότι κι αν πιστεύουµε απ' την άµυνα στην επίθεση σ' 

όλα τα επίπεδα. 

Ας δούµε όµως αν και κάτω από ποιους όρους και ποιες προϋποθέσεις θα 

µπορούσαµε να συµφωνούµε πέρα απ' τις διαπιστώσεις και σε κοινές, συµβατές και 

µη αλληλοαναιρούµενες "συνθέσεις" και "δράσεις", ώστε οι ευχές να γίνει δυνατόν 

να µετασχηµατισθούν επιτέλους κάποτε, σε συγκεκριµένη, συγκροτηµένη κι 

αποτελεσµατική πολιτική πράξη. 

Πρώτα-πρώτα πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να προσπαθήσουµε να 

χαρτογραφήσουµε, ν' αναλύσουµε και να "αποδώσουµε" µε ακρίβεια τα 

χαρακτηριστικά της σηµερινής κοινωνικής πραγµατικότητας. 

1. Το 1989 δεν είναι 1974. 

Το συλλογικό, το συµµετοχικό, το κοινωνικό, ο παλµός κι η συγκίνηση της 

κοινής δράσης, τα γεµάτα στάδια και τα αµφιθέατρα της πρώτης 

µεταπολιτευτικής περιόδου εκχωρούν, αν δεν εκχώρησαν πια ολοσχερώς την 

πρωτοκαθεδρία στο ατοµικό, το ατοµιστικά ωφέλιµο, το ιδιωτικό, το 

ανταγωνιστικό. 

2. Η διάψευση κι η χρεοκοπία των οραµάτων και των αξιών όπως αυτά 

στρεβλώθηκαν, ευτελίστηκαν και καταναλώθηκαν τα χρόνια αυτά, περιόρισαν 

και περιορίζουν καταλυτικά τις διαθεσιµότητες σ' ολόκληρο το φάσµα της 
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πολιτικής και κοινωνικής δράσης. Η θεωρία αποστρέφει πια το πρόσωπό της απ' 

την πράξη, (που την καπηλεύθηκε κι εξακολουθεί να την καπηλεύεται), 

καθορίζοντας έτσι συνθήκες κενού παραγωγής κι αναπαραγωγής της. 

3. Ο διάλογος, στις σπάνιες φορές που επιχειρείται πλέον, είναι όλο και πιο 

ασύµβατος κι αδιέξοδος. 

Οι πάντες βάζουν θεµιτούς κι αθέµιτους όρους στους πάντες για να διαλεχθούν 

µαζί τους, λες και θέλουν, αν δεν µπορούν να τον αποφύγουν εκ προοιµίου, 

τουλάχιστον να τον αναιρέσουν ή να τον κάνουν αναποτελεσµατικό στην πορεία. 

4. Η ιστορία, χωρίς να µπορεί να επαναληφθεί, δεν διδάσκει κανένα. Τα παθήµατα 

γίνονται µαθήµατα. 

Η κατεστηµένη εξουσία, παρά το γεγονός ότι εξορκίζεται ως πανίσχυρη δύναµη 

παγίδευσης, ενσωµάτωσης κι αλλοτρίωσης της κοινωνικής δυναµικής, 

εξακολουθεί ν' αποτελεί, ακόµη και για τις πιο ασήµαντες αριθµητικά και 

ποιοτικά πολιτικές οµάδες, στρατηγικό και τακτικό στόχο στο "όλο" ή σε "µέρος" 

της, ανάλογα πάντα µε τη συγκυρία, την κοινωνική αναφορά και τον βαθµό 

σοβαρότητας και "πλεονεξίας" τους. 

5. Οι πολιτικές εκλογές εξακολουθούν να σηµατοδοτούν και να επιτείνουν 

κινητικότητες και τάσεις συσπειρώσεων και αντισυσπειρώσεων σ' όλους τους 

πολιτικούς και κοινωνικούς χώρους, που η λογική τους υπό κανονικές συνθήκες 

θα µπορούσε ακόµη και ν' αναιρέσει το κυρίαρχο στοιχείο της φιλοσοφικής και 

κοσµοθεωρητικής τους αναφοράς, µε άλλα λόγια την ίδια την αξιοπιστία και την 

δικαιολόγηση της ιδιαιτερότητας και της αυτονοµίας της καταγραφής τους στον 

πολιτικό και κοινωνικό χάρτη. 

Με αντίστοιχη λογική οι πολιτικές εκλογές στα µεγάλα κόµµατα εξακολουθούν ν' 

αξιοποιούνται απ' τις ηγετικές οµάδες και τους ηγεµόνες τους για να 

"µπετονάρουν" τις γραµµές τους, ισοπεδώνοντας τις ηθικές, πολιτικές και 

κοινωνικές αντιστάσεις των µελών τους, ποδοσφαιροποιώντας τις µυθοποιηµένες 

διχαστικές αντιπαραθέσεις τους και τάζοντας στους οπαδούς τους, είτε τη 

συνέχεια της νοµής της εξουσίας και των συµπαροµαρτούντων ωφελειών της, ή 

την επανάλωση της (για τα κόµµατα που για κάποια περίοδο την στερήθηκαν). 

6. Σε ατοµικό τώρα επίπεδο, η απογοήτευση των ευαίσθητων, των άξιων και των 

υπεύθυνων πολιτών, ανατροφοδοτούµενη απ' τις αλήθειες αλλά και τις υπερβολές 

πολιτών, της περιρρέουσας ατµόσφαιρας, ενισχύει αντικειµενικά πολυσήµαντες 

τάσεις παραίτησης κι αναχωρητισµού σ' ολόκληρο το κοινωνικό σώµα. Και δεν 
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εννοώ βέβαια µόνο την απογοήτευση των από πολύ καιρό ή πρόσφατα 

ανένταχτων πολιτών, αλλά και όσων ουσιαστικά όντας ακόµη µέλη κι επιρροές 

συγκεκριµένων πολιτικών και κοινωνικών χώρων, αρνούνται στην πράξη να 

συµµετάσχουν σ' οποιαδήποτε πολιτική διαδικασία. 

Η άρνησή τους αυτή οξύνεται µέρα µε τη µέρα περισσότερο και φθάνει να 

προσλαµβάνει πολλές φορές χαρακτηριστικά αυτοπεριχαράκωσης και κοινωνικού 

αυτοπεριορισµού που εγγίζουν µακροπρόθεσµα τα όρια ενός γενικευµένου και 

τελικά στείρου αρνητισµού. 

Έτσι, µια κάτω από άλλες συνθήκες λογική επιφύλαξη σε µια ενδιαφέρουσα από 

πρώτη άποψη πολιτική πρόταση, που θα µπορούσε να συντελέσει ακόµη και στην 

ολική απόρριψή της µε κάποιο πολιτικό, φιλοσοφικό κι ιδεολογικό σκεπτικό, είτε 

µετατρέπεται "επί το ακούσµατι" σε µια παγερή, µίζερη και συνολική αγνόηση, ή 

αυτοµατικά κι ατεκµηρίωτα θεωρείται ως "µηδέποτε διατυπωθείσα". 

Είναι αυτονόητο ότι η συνοπτική ανάλυσή µου επιχειρεί να ψηλαφίσει τα αίτια 

του αρνητισµού των πολιτών και να συµβάλει, έστω και µερικά, στη συζήτηση 

και την πρακτική δουλειά για την αναίρεσή τους, κι όχι βέβαια για να τους 

χρεώσει µε τις ευθύνες των κατεστηµένων πολιτικών µηχανισµών, στάσεων και 

συµπεριφορών, που παραµένουν πάντα ακέραιες κι εγκληµατικές, στους 

φυσικούς και γνωστούς σε όλους µας αποδέκτες τους. 

Γιατί ακόµα κι ο στείρος αρνητισµός είναι υγιέστερη αντίδραση και κοινωνικά 

πιο ελπιδοφόρος, τόσο απ' τον βιοµατικό εθισµό στο τέλµα, όσο κι απ' τον 

ρεαλιστικό συµβιβασµό µας µε τα τεκταινόµενα στη δηµόσια ζωή αλλά και στον 

οικειότερο πολιτικό και κοινωνικό µας χώρο, που ενώ, ηθικά κι ιδεολογικά τα 

καταδικάζουµε κατηγορηµατικά κατά µόνας, (ή διαρρέοντας την χωρίς κόστος 

διαφωνία µας στα µέσα µαζικής επικοινωνίας), στην πράξη τα ανεχόµαστε και τα 

επικυρώνουµε χάριν της "ενότητας", της αναξιόπιστης κι ανάπηρης εξουσίας µας 

ή των υποθηκών που εγγράφουν οι ιδιαίτερες προσδοκίες και φιλοδοξίες µας. 

7. Για το ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ τώρα, ο υπογραφόµενος δεν έχει λύσεις µαγικές να 

προτείνει. Πιστεύει ακόµα, ότι τέτοιες δεν υπήρξαν ποτέ, κι ούτε µπορούν να 

υπάρξουν στο µέλλον, από οποιονδήποτε ατοµικό ή συλλογικό προφήτη ερήµην 

της συνείδησης, της βούλησης και της πράξης των πολιτών. Θέλει όµως χωρίς 

αρνητισµό να διαλεχθεί, στον ελεύθερο απ' τη δουλειά του στο Πανεπιστήµιο 

χρόνο, µε άλλους πολίτες, µε οµάδες αλλά και µε κόµµατα, που αντιστοιχούν 

βέβαια σε συγκεκριµένες υπαρκτές κοινωνικές δυνάµεις, που δεν απορρίπτουν εκ 
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προοιµίου τη λογική των απόψεων του και που βέβαια δεν τους νοιάζει ότι 

εκφράζει µόνο τον εαυτό του και µάλιστα βαθύτατα προβληµατισµένο. 

Ως πλεονέκτηµα ενός τέτοιου διαλόγου θα µπορούσε να θεωρηθεί από την 

οποιαδήποτε άλλη πλευρά (εκτός αν αυτή συµµερίζεται παρόµοιες απόψεις), ότι ο 

υπογραφόµενος δεν έχει σε υπόληψη και συνεπώς δεν διεκδικεί κανένα τµήµα, 

οποιουδήποτε τύπου, µορφής και µεγέθους κατεστηµένης "εξουσίας" και δη 

εξουσίας αντιπροσώπευσης. 

Εκτιµά δε απεριόριστα τις διαδικασίες της άµεσης συµµετοχής και της 

αυτοδιαχείρισης, µε σταθερή εναλλαγή και ανακλητότητα αντικειµενικά ισότιµων 

ενεργών πολιτών. 

Ως µειονέκτηµα όµως θα µπορούσαν ενδεχόµενα να θεωρηθούν από την άλλη 

πλευρά του διαλόγου ότι ο υπογραφόµενος:  

(α) έχει για κάθε ζήτηµα που νοµιµοποιείται ως πολίτης άποψη και θέλει να την 

παλέψει µε επιχειρήµατα αντί πάσης θυσίας, όντας όµως ταυτόχρονα, ανοιχτός 

και πρόθυµος πάντα να πεισθεί απ' τα πιο δυνατά επιχειρήµατα και την 

τεκµηρίωση της κάθε άλλης άποψης,  

(β) εξακολουθεί σε πείσµα των συνθηκών αλλά και των εξελίξεων να παραµένει 

προσκολληµένος στο όνειρο και τις αξίες µιας κοινωνίας ελευθερίας, 

δηµοκρατίας, δηµιουργικής συµµετοχικής δουλειάς κι αλληλεγγύης και δεν 

γοητεύεται καθόλου απ' τον ανηλεή ανταγωνισµό που επέρχεται και που 

βαφτίζεται εκσυγχρονισµός για να παγιδεύσει και τελικά να ενσωµατώσει τις 

δυνάµεις της προόδου, αλλά ούτε κι από τα ξερά και χωρίς οποιοδήποτε 

αντικειµενικό περιεχόµενο χρονολογικά ορόσηµα του 1992 και του 2000,  

(γ) δεν συµβιβάσθηκε ποτέ και δεν θέλει για κανένα λόγο και καµιά σκοπιµότητα 

να συµβιβαστεί µε την ανάληψη του οποιουδήποτε "υποσχόµενου", αλλά 

διακοσµητικού στην πράξη ρόλου, σ' οποιαδήποτε κοινωνική και πολιτική 

διαδικασία,  

(δ) πιστεύει σταθερά, ότι η µόνη δύναµη βαθειάς, διαρθρωτικής και µη 

αντιστρεπτής ή ανατρέψιµης κοινωνικής αλλαγής, είναι µόνο η θέληση κι η 

συνειδητή απόφαση και πράξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των ολόπλευρα κι 

αξιόπιστα ενηµερωµένων και πληροφορηµένων πολιτών, που δεν εκχωρούν πια 

τις ευθύνες τους σε κανένα ατοµικό ή συλλογικό προφήτη και σωτήρα. 

Αν υπάρχουν κι άλλοι "δυνάµει" διάλογοι µε παρόµοια "πλεονεκτήµατα" και 

"µειονεκτήµατα" ας δώσουν σήµα. 
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Κι αν υπάρχει πραγµατικά ανανεωτική αντίληψη, στην σίγουρα ανήσυχη, κι όλο πιο 

ανοιχτόµυαλη, προβληµατισµένη κι επιθετική αριστερά, ας συµβάλει µε φαντασία -

(και µακρυά απ' τα χρεοκοπηµένα κι ευχολογικά, γενικά κι αόριστα "καλέσµατα")- 

στη δηµιουργία των προϋποθέσεων για ν' ανθίσει ένας µακρύς, ειλικρινής κι εφ' όλης 

της ύλης διάλογος µ' όλες τις ζωντανές δυνάµεις του τόπου. 

∆ιάλογος όµως που δεν θα βλέπει µόνο ως τον στενό ορίζοντα της 18ης Ιουνίου 1989, 

που δεν θα θυµίζει σε κανένα προεκλογικό παζάρι και που θα καταξιώνεται βήµα 

προς βήµα µε τη συνεπή, υπεύθυνη, αξιόπιστη και δηµιουργική πολιτική και 

κοινωνική πράξη, της τότε "δυνάµει" µεγάλης αριστεράς. 

 

Υ.Γ. Παρά το γεγονός ότι δεν καταλέγω τον εαυτό µου στις προσωπικότητες και δεν 

συµµερίζοµαι απόψεις που αθέλητα µπορούν να παρανοηθούν ως ελιτίστικες, 

συνεκτίµησα στο κείµενο αυτό και το προηγούµενό του, την αγωνία και την 

ευαισθησία που έκφρασε µε σειρά άρθρων του στην Πρώτη, ο αρεοπαγίτης κ. 

Α.Τζένος. 

 

      2.1.1989   ∆.Ρ. 


